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B E R I C H T . A V I S .
De leden van het Genootschap worden beleefd verzocht, ten

einde alle noodeloose  onkosten op het innen der contributie te
vermijden, deze per post wissel te willen overmaken aan
het adres van den penningmeester, den Heer It. P. VAN DEN
BOSCE,  Koningsplein 47, te ‘s-Gravenhage.  Na 15April
zal over de nog niet voldaan  zijnde oontribntïën  worden beschikt,
ook van de in Nederland wonende leden, met verhooging der
kosten daarop vallende.

Dans l’intérêt d’un  service régnlier, nous prions nos membres,

a’envbyer,  le plus tôt  possible, le montant  de leur abonnement

pour l’année 1895,  B Mons. B. P. VAN DEN BOSCB,  trssorier

ae notre Sooiété, Koningsplein 47, la Haye. Passé le

15 Avril, nous ferons présenter les quittances à domioile.

Tevens worden allen dringend verzooht,  om bij verandering
van woonplaats hun nieuw adres op te geven.

M.M. les membres sont instammant priés de nou8 oommuniquer

tout ohangement d’adresse.

Tot lid zën benoemd:

Mr. J. A. R. Kymmell . . . . . . . Assen.
Jhr.  Barchman Wuytiers van Vliet  . . , IJsselstein.
C. F. H. Putman Cramer . . . . . Harderwijk.
W. H. Clroockewit. . . . . . . . . Rotterdam.

Op voorstel van den heer Snouckaert zal na de in
1895 te houden algemeene vergadering, een nieuwe leden-
lijst worden gedrukt, daar de vorige (van 1893), door de
verschillende plaats gehad hebbende mutatiën, niet meer
de gewenschte zekerheid geeft.

Adels-Erkenning.

Bij Koninklgk  Besluit van 13 November 1894 is Prosper
Henri Julius van Lawick, wonende te Balang-Bendo,
residentie Soerabaya, eiland Java, met al zijn wettige
zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen erkend te
behooren  tot den sederlandschen  adel, met de praedicaten
van jonkheer en jonkvrouw.

Bij den redacteur is ingekomen cc. voor de bibliotheek
eene zeer belangrijke verzameling brochures, geschenk
van den schrijver, den heer J. Th. de Raadt, ons corres-
pondeerend lid te Brussel. De verschillende titels worden
in het Maandblad, in de daarvoor bestemde rubriek op-
genomen; b. als copie voor het Maandblad, van Mr.
Kymmell te Assen, eene bijdrage getiteld: De wapens
op de klok te Cornwerd, enz.

Reeds nu werd besloten, dat het register van Jaargang
1895, weder door de bestuursleden onderling zal worden
bewerkt.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de Vergadering
gesloten.

Bestuursvergadering van 9 November 1894.
Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering

worden de ingekomen brieven, enz., ter tafel gebracht.
Schrijven ontvangen van íle HH. Jhr. Barchman Wuy-

tiers van Vliet te IJsselstein, Mr. J. A. R. Kymmell te
Assen en C. F. H. Putman Cramer te Harderwgk,  waarbu
z i j  t e  kennen  geven , als lid van het genootschap
te willen toetreden. Deze drie kandidaten werden met
algemeene stemmen aangenomen, het lidmaatschap in-
gaande met 1. Januari 1895.

Bestuursvergadering van 14 December 1894.

Nadat de notulen der vorige vergadering zijn goedge-
keurd, worden íle ingekomen brieven, enz. behandeld.
Het verzoek van den heer W. H. Croockewit om als lid
van het Genootschap te worden aangenomen, wordt ge-
volgd door zijne benoeming met algemeene stemmen. Ba
den redacteur kwam een boekgeschenk in van ons cor-
respondeerend lid te Berlijn, den heer Gustav Seyler. Het

-
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werk is getiteld: Illustrirte Bibliothek der Kunst-und
Kulturgeschichte. Geschichte der Siegel.  De verzending
der maandbladen aan onze correspondeerende  leden de
HH. Antonio Padula te Rome en F. Foucault Comte de
Daugnon te Milaan, zal voorloopig worden opgeschort,
totdat ons de juiste adressen zijn medegedeeld. Op voor-
stel van den heer Van Someren  Brand zal eerlang in het
maandblad worden opgenomen een lijst van die Neder-
landsche geslachten wier dubbele namen verbonden zgn
door de woorden ,,genaamd”,  ,,gezegd”,  enz. zooals daar
zijn: Gansneb, gend. Tengnagel;  van den Heuvel tot
Beichlingen, gezegd Bartolotti Rynders,  Neukirchen gen%
Nyvenheim, enz. enz.; zooveel mogelijk zal daarbg  gevoegd
worden eene verklaring op historische gronden. Na de
vraag van den heer Snouckaert op welke wettelgke  be-
paling de bewering is gegrond, dat het een niet-adellgk
persoon kan worden verboden, het wapen te voeren van
een bestaand adellijk geslacht, en een daarop gevolgde
discussie, werd de vergadering gesloten,

Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

en het &chief.
Dr. Emil Fromm. Zeitschrift des Aachener  Geschichts-
Vereins.  158 band. Aachen 1893. 80.

57.

58.

59.

In ruil.

C. W. Bruinvis. Verdrukking en volharding der
remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren.
Alkmaar 1894. 80.

60.

Van den schrijver. 61.

Van den schrëver.

C. W. Bruinvis. Te Alkmaar in den Geuzentijd.
1566-72. Alkmaar 1894. 80.

C. W. Bruinvis. Het Alkmaarsche kerkgeschil op
‘t ergst in 1610; te Alkmaar 1894. 80.

62.

Van den schrgver.

J. van der Baan. De Hervormde Gemeente te Ter
Neuzen, en hare leeraren. Ter Neuzen 1894. 80.

63.

Van den schrijver.

J. M. Lion. Heraldieke Modellen. ‘s Gravenhage
1894. 40.

64.

Van den schrijver.

Mr. J. B. Ridder de van der Schueren.  Louis de
Boisot. Leiden 1894. 80. 65.

Vm den schrijver.

Jos. Russel. De heerlijkheid Geleen, gevolgd door
aanteekeningen over de voormalige heerlQkheid  Mheer.
Sittard 1861. 80.

Dr. J. J. de Gelder.  Brieven en andere bescheiden
rakende het beleg van Alkmaar In 1573. Alkmaar
1865. 80.

66.

67.

Teirlink-Stijns.  Beersel bij Brussel. Monographie.
Roeselare 1883. 80. 68.
G. J. Honig. Annotatiën wegens het voorgevallene
betrekkelijk de loting voor den derden man en
nopens de Burgerwapening te Zaandijk, in de jaren
1785-1787, door Jan van Vleuten. Koog a/d. Zaan
1889. 80. (Overdruk uit de Nieuwe Zaansche Courant.)

69.

Van den schrijver.

F. Nagtglas. Inventaris der boeken, handschriften
enz. gelegateerd aan de stad Vlissingen, door van
der Os, geboren te Vlissingen den 10 December

70,

53.

54,

55.

56.
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1864, overleden te Utrecht als candidaat in de rechten
den 29 October 1890. Gedrukt bij J. C. F. W.
Altorffer 1891. 80.

Van den sohrëver.

H. J. Allard. Het eerste gezantschap van Johannes
Zawadski. Utrecht 1880. 80.
Le Comte Theodore de Renesse. Dictionnaire  des
figures Heraldiques. (Tot heden ontvangen Tome 1,
Fascicule 1 tot 6, en Tome 11, Fascicule 1 en 2.)
Bruxelles 1892-93 en 94.

Van den schrijver.

Maximilian Gritzner. Handbuch der Damen-Stifter
und im Range gleichstehender Wohlthätigkeits-
anstalten, nebst der Ordenzeichen der ersteren. Frank-
furt a/M. 1893. 80.
M. Charlé de Tijberchamps. Notice descriptive  et
historique des principaux chateaux, grottes et mauso-
lées de la Belgique. Bruxelles 1821. 80.
W. Leo Frhn v. Lütgendorff. Ein beitrag ZUP  Adels-
geschichte des 17. Jahrhunderts. Hamburg 1892. 80.

Catalogus der Adels-bibliotheek  van het Departement
van Justitie. ‘s Gravenhage 1873. 80.
Albert Welles. Introduction to the History of the
Washington Family. New-York 1877. 80.

Van Mr. J. E. v. Someren  Brand.

Commune de Schilde. La fête de la Confrérie des
Archers ou Gilde de Saint-Sébastieu. (7 et.8 Octobre
1878.) Anvers 1878. 80.

Van M. c$.  Wildeman.

J. E. ter Gouw. Des fausses mounaies au XVIIe  siècle.
(Extrait de la Revue belge  de numismatique. Année
1893.) 80.

Nederlandsch archievenblad 1893. No. 3, waarin :
In Memoriam Joannes Josephus Habets, rijksarchivaris
in Limburg (met portret). 80.
De restauratie der gewelfschilderingen van Jan Score1
te Warmenhuizen. Amsterdam 1893. 80.

Van Dr. 8. Bredius.

M r .  L. Ph. C. van den Bergh. Grondtrekken der
Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde, met 5 platen.
Amsterdam 1861. 8%

Van J. C. van der Muelen.

Marie de Man. Medaille mortuaire de Thierry van
Cloon, Gouverneur des Indes  Neerlandaises. Amster-
dam 1893. 80.

Van de schrijfster.

Is. Teirlinck.  Woordenboek van Bargoensch (Dieven-
taal). Roeselare 1886. 80., met bijvoegsel 1890. 80.
J. J. Salverda de Grave. Introduction a une édition
critique du roman d’Enéas (Academisch proefschrift).
‘s Gravenhage 1888. 80.

Van den schrijver.
J. A. Jochems. Gewapende burgermacht te Amster-
dam. (Schutterij) 1796-1889. Amsterdam 1890.
(Niet in den handel.) 80.

Van den schrijver.

J. Th. de Raadt. Verzameling van grafschriften en
wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken.
Helmond 1893. 80.
J. Th. de Raadt. Verzameling van grafschriften en
wapens van Gorinchem (naar een oud handschrift).
Overdruk uit ,,de Nederlandsche Heraut”. 80.
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.
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J. Th. de Raadt. Mélanges héraldiques (zonder
jaartal). 80.
J. Th. de Raadt. Bestellung von Brüsseler Kunst-
wirkereien für das Düsseldorfer Schloss. (1701)
(zonder jaartal). 80.
J. Th. de Raadt. Note sur Pierre  d’Enghien  seigneur
de Kestergat,  son jeton d’or et sa famille.  Brain-
le-Comte 1894. 80.
J. Th. de Raadt. Le Registre de la Confrèrie de
Sainte-Barbe en l’église Sainte-Gudule a Bruxelles.
(Une pièce de vers flamande du. XV siècle.) Gand
1893. 80.
J. Th. de Raadt. Eenige aanteekeningen  op Moll,
Boelen en Desschel. Turnhout 1893. 80.
J. Th. de Raadt. Une commande de tapisseries
Bruxelloises en 1701. Suivie d’une note sur Daniel
Stroobant, seigneur de Terbruggen. (1671-1710.)
(Extrait du Bulletin des commissions royales  d’art et
d’archéologie.)
J. Th. de Raadt. Itegem & ses seigneurs. Notice
historique sur la commune d’Itegem. Malines  1894.80.
J. Th. de Raadt & J. B. Stockmans. Geschiedenis
der Gemeente Schelle. Lier (zonder jaartal). 80.
J. Th. de Raadt. Een zoenbrief van de XIVe eeuw

betreffende de familie van der Noot, met Heraldieke
bijzonderheden. Gent 1893. (Overdruk uit de Dietsche
Warande.) 80.

Glimmer, van Zúntick, Schot, Scott,  Auxbreb i s ,
Bicker,  de Dorper, Bogaert, Kerkmans, van Clootwijk,
Haak, Crane,  Ranp, van Schuren, Waling, van den
Eekhout,  Schilperoort, Helm, van Keulen, Bosboom,
Poelgeest, van Gysen, van Tongeren, de Putter,
Hasius alias Martshouk, Selbach, Kap, de Vries,
Rodenburg, van Blyswyk, van Velsen, Dablyn,
Frisvogel, van Steenbergen, de Beauvois, Doessen
van Koningsbrug, Hartigveld, van Reyeren, Keyzer,
de Vrind, Raecx, van Groenewegen, van Beresteyn,
van den Boogaert, Dutrg, Grommee,  Blank, van der
Dussen,  Vrouweling, van Breda, van der Hiel, van
Blommestein, van Werkhoven, van der Hoog, Ver-
meulen, de Bel, van der Waeyen, Scheltus, Eckhardt,
Blank, de Neufville, van Orsooy, van Thiel, Fabritius,
van der Meer (uit het geslacht van Tekelenburg),
van Berendregt, Sandelpn, Pook, van der Graaff,
Focanus, van Deuverden van Voort, de la Paillie,
de Raaf, van Onnen, van Steynen, van der Kool,
Canter Visscher, Servat, Camerling, Helmots, Vosmaer,
Plooster, van San, Mattheus. Van dit belangrijk
manuscript zijn door Mr. J. E. van Someren  Brand
onder den titel van ,de Lodensteyns en hunne magen”
in jaargang 1890 van dit tijdschrift reeds vele frag-
menten medegedeeld.

38.

Nrs. 69-79 van J. Th. de Raadt,

Van Mr. J. E. van Someren  Brand.
De Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1895.
Registers op de Geldersche Volks-Almanak 1885- 94,
door Mr. J. W. Staats Evers en H. M. Werner.

Aangekocht.

Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek
in het jaar 1893. (NB. hiervan bezitten wij reedsde
jaren: 1867, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
en 92.)

Kwartierstaten betreffende het geslacht Martini.

Van de Kon. Bibliotheek.
Mr. Eduard van Tsoe-Meiren. De kleeding der Amster-
damsche Burgerweezen. (Overdruk uit Elseviers
Maandblad.) 80.

Van Mr. J. E. v. Someren Brand.
(Arthur Merghelijnck.) Généalogie de la noble famille
Tax. Bruges  1882. 80.

Op de in Augustus en September 1880 te ‘s-Gravenhage
zehouden tentoonstelling van voorwerpen betrekking
hebbende op het Vorstelijk Stamhuis Oranje-Nassau en op
de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in het algemeen,
waren onder de nummers 3662 en 3706 eenige  kwartier-
ataten betreffende het geslacht Martini en aanverwante
familiën ten toongesteld.

Van den sohrijver.
Le chevalier Amédée de Ternas et Arthur Merghelijnck
écuyer. Généalogie de la famille de Maulde de la
Tourelle et de Kemmel. Douai 1882. 80.

Van A. Merghelgnck.
Arthur Merghelijnck. Reponse à la note relative  Bla
généalogie de Maulde de la Tourelle. Bruges 1882. 80.

Van den schrgver.
Baron J. S. F. J. L. de Herckenrode. Notice Généa-
logique sur la famille de Munck. Gand 1865. 80.
(Extrait du compliment au nobiliaire des Pays-Bas
et du comte de Bourgogne.)

Deze teekeningen  evenals een wapenboek, zie no. 3226
van den Catalogus van genoemde tentoonstelling, z@ hoogst
waarschijnlijk samengesteld en geteekend door den heer
Louis Godin, predikant te Veere, zoon van Jacob en
Margaretha  van Panhuys, geh. met een Jufvrouw  Schuyl
van Walhorn, omstreeks het jaar 1663.

Het zijn de navolgende:
Kwartieren van de kinderen van Octavian Martini en

Jeanne  de Waddel,  teekening in kleuren, hoog 4, breed
3 palm.

Otto von Dassel. Mittheilungen an die mitglieder
der familie von Dassel. Familienzeitung Jahrgang
1890. No. 1 en 2. Chemnitz 1890. 80.

De wapens zijn gerangschikt in 5 kolommen. In de
middelste boven aan, het wapen van ,, Ambroise  Martinj,
Auditeur et juge Militair genera1 de Brabant, Trespassa
et gist a Breda $ La grand Eglise L’an 1612 j. de Jullet”.

Van Mr. J. E. van Someren  Brand.
Geslachtlijst in handschrift van de familie Lodensteyn,
en aanverwante geslachten, als : van Moerkerken,
van Arentsvelt, de Bout, van Jeveren,  Schonemans,
Koopman, Hoppesteijn, van Straten, van Assendelft,
van der Lely, Wouters, Cors, Btges, Canon, Groenrys,

In groen een gouden schuinbalk beladen met een zwarte
gaande leeuw, rood getongd en genageld. Half aanziende
helm, wrong goud en zwart, helmt. de leeuw uitkomende,
dekkleeden zwart met goud gevoerd. Boven het helmteeken
ae wapenkreet DVRATE.

Daar onder in een ruitschild het wapen zijner vrouw :
,, Damoiselle Magdaleine de Maigni dit van den Broeck
Tres passa et gist a la haye à la grand Eglise L’an 1639”.
ff edeeld : 1 het wapen van Martini, 2 in goud drie zwarte



kepers en een roode barensteel over de bovenste keper.
Nog lager het wapen van ,, Messire Guillaume Waddel

chevallr.  Sr. de Dalkeith, Capitaine d’un et apres de deux
Compagnies et puis apres lieutent.  Coronel d’un Regiment
Infanterie Escossoise au Services des Mess? les Etats des
Provinces  Vnies, tué au Siége de Moeurs L’an 1591, gist
à Rijnbercq”.

In blauw een recht opstaand zilver zwaard, waarover een
van drie rijen zilver en blauw geschakeerde dwarsbalk
vergezeld van twee zilveren sterren in het schildhoofd en
van een zilveren wassenaar in den schildvoet.

Half aanziende goud gekroonde helm, helmteeken een
zilver geharnaste, gebogen rechterarm, in de vleesch-
kleurige hand een zilveren zwaard met goud gevest
houdende. Dekkleeden zilver met blauw gevoerd.

Hieronder in een ruitschild het wapen van Mevrouw
Waddell geb. de Voogt. Gedeeld 1 Waddell, 2 in zilver
drie groene rietstengels 2 en 1.

Daar het onderste gedeelte der plaat gedeeltelgk  door
de muizen opgegeten is, is het onderschrift bij dit wapen
weg.

De eerste kolom stelt voor de 8 kwartieren van A. Martini
voornoemd, nl. :

De 1’Espire  in zilver drie zwarte, rood getongde, wilde
zwijnskoppen 2 en 1.

Absalons in zilver drie roode leliën, de eerste bedekt
door een rood vrij kwartier beladen met een van zwart en
zilver geschakeerd St. Andries-kruis.

Van  de r  Meijen. In zilver beladen met drie zwarte
vijfpuntige sterren, een roode keper beladen met drie zil-
veren spoorraderen.

Matijns. In groen een gouden rechter schuinbalk be-
laden met drie zespuntige zwarte sterren.

De Gistelles. In rood cen hermelijnen keper.
Bierbeke. In zilver een roode dwarsbalk. Om dit schild

staat met verbleekte inkt geschreven ,porte escartelé au
1 et 4 de Bierbeecke et au 2 et 3 de Werchin.

Triest van den Eeckhoute. Hiervan is slechts een klein
gedeelte van een der gouden jachthoorns van het zwarte
schildhoofd over.

De 2e kolom stelt voor de 8 kwartieren van M. de
de Maigni dict van den Broeck voor.

Van den Broeck, als boven.
Oliviers. In rood een gouden schuinbalk beladen met

drie blauwe krukkenkruisjes met spitse voet, in de
richting van den schuinbalk geplaatst en vergezeld van
twee zilveren adelaars, schuin links geplaatst met de staart
naar de schuinbalk.

Lapostole. In zilver drie roode kepers en in een blauw
schildhoofd over alles heen drie regtopstaande gouden
sleutels, naast elkander.

Schuermans. Gevierendeeld : 1 en 4 in goud drie zwarte
merletten 2 en 1; 3 en 4 in rood een golvende dwars-
balk vergezeld van drie St. Jacobsschelpen 2 en 1, alles
van zilver.

Lancelot. Gevierendeeld: 1 en 4 in goud een zwarte
rood getongde wilde zwijnskop,  2 en 3 weder gevierendeeld:
a en d in blauw een gouden keper, b en c in goud drie
roode kronen boven elkander.

Van der Steene. In rood een van zwart en zilver gescha-
keerd St. Andries kruis.

De Maignj dict. van den Broecke, als boven.
Grijse. In zilver een roode keper, vergezeld van drie

groene klaverbladen, hiervan is slechts een klein hoekje over.

De 4e kolom bevat
Waddel,  als boven.
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de kwartieren van G. Waddell.

Beaucbamp. In rood een gouden dwarsbalk beladen
met een roede wassenaar en vergezeld van 6 gouden
krukkenkruisjes, 3 in het schildhoofd en 3 in den
schildvoet.

Van Halle. Geschakeerd van rood en zilver en over
alles heen een blauwe schuinbalk, beladen met 5 gouden
klaverblaadjes in de richting van den schuinbalk.

Stupleton. In rood een zilver kruis, gecantonneerd  van
4 gouden St. Jacobsschelpen.

Douglas. In zilver een rood gekroond rood h,art en
een blauw schildhoofd, beladen met 3 vijfpuntige zilveren
sterren.

Murray de Tillibaren. In blauw 3 zilveren vijfpuntige
sterren 2 en 1 en een gouden, dubbele geleliede binnenzoom.

Fleiming. Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver een dubbele
geleliede binnenzoom waarin een keper, elles van rood,
2 en 3 blauw, 5 zilveren vijfbladeren 2, 1 en 2.

Hamelton. In rood 3 zilveren rozen- of vijfbladen.
Het schild omgeven door een van zilver en zwart geblokte
schildzoom. Van dit schild is slechts een klein gedeelte over.

De 5e kolom bevat de kwartieren van Mevrouw Waddell
geb. de Voocht,

De Voocht,  als boven.
Hepschap. Gevierendeeld : 1 en 4, doorsr&len  a. in

zilver een zwarte kam, b. groen, 2 en 3 in goud een
groene dwarsbalk waaruit een uitkomende roode leeuw ;
over alles heen in een zilver hartschild een rood paasch-
lam met lans en driekant vaantje van blauw.

De Bochoute. In zilver drie zwarte zuilen 2 en 1.
Berchem. In zilver drie roode palen
Van Rooden. In zilver drie roede antieke molenijzers

of muurankers.
Bailloeil. In rood een St. Andrieskruis van vair.
Hammes.  Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver een groene,

rood geklauwde en getongde leeuw, 2 en 3 in rood twee
zilveren beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwars-
balken en in een vrQkwartier  van rood drie palen van
vair en een gouden schildhoofd. (Chatillon)

St. Denys. Gevierendeeld 1 en 4 in zwart 3 gouden
wassenaars, 2 en 3 in blauw een zilver St. Andrieskruis,
gecantonneerd  van 4 ruiten van ‘t zelfde.

Om dit schild dat slechts gedeeltelijk bewaard is ge-
bleven staat ,,porte  escar . . . out de Carouble”.

Uit een andere teekening in kleuren waarop 11 wapens
met hunne helmteekens staan is het helmteeken van
Oliviers een zilveren adelaar dat van van den Broek een _
uitkomende zilveren geharnaste krijgsman, in de rechter-
hand een rond schild en in de linker een knods houdende ;

dat van de 1’Espire  een uitkomend zwart wild zwijn
tusschen eene zilveren baniervlucht, de helm goud gekroond;

dat van de Voocht  een uitkomende zilver geharnaste
krijgsman in de rechterhand een der rietstengels van het
schild houdende ;

dat van Hepsehap een uitkomende roede leeuw, de
helm goud gekroond;

dat van Bouchoute (dat hier gevierendeeld is met een
groene leeuw in zilver) eene zuil uit het schild tusschen
een zilveren vlucht ;

dat van Beauchamp een roode hoed met hermelgnen
omslag, waarop een gouden griffioen staat. Tusschen het
schild en de helm staat eene kroon van 3 bladeren en



2 paarlen. Het schild
van den kouseband.
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omgeven door het lint der or&3 I
Verder komen op deze plaat nog voor:
het wapen van Martini, gevierendeeld met dat var

Waddel  en als hartschild dat van Bierbeke, helmt. dt
leeuw van Martini ;

het wapen van Martini, gevierendeeld met ‘dat var
Martijns en Bierbeke als hartschild ; helmt. de leeuw var
Martini ;

het wapen van Martini gevierendeeld met dat var
Biabeke,  op het schild rust een kroon van 12 paarler
en eene paarl op de beide uiterste en op de beide middelste,
gekroonde helm (met 3 bladeren en 2 paarlen); helmt. &
kop en hals van een grijze hond met halsband.

Op deze plaat staan geen namen bij de wapens.
Bij de navolgende kwartieren zijn de hoofdwapens in

ruitvorm, omgeven door een grijze en een zwarte rand.
als of het doodschilden waren om in eene kerk op te
hangen.

A.

B .

c.

D.

Gedeeld: 1 Martini. 2 Waddel,  en vier kwatier-
wapens Waddel,  Beauchamp (dit schild is gekroond),
de Voocht en Hepschap.

Met dit onderschrift : ,damoyselle  Jeanne Waddel
Fille de messire  G?uilliaume Waddel,  Chevaillier ,
Lieutenant Coronel d’un Regiment infanterie Escos-
sayse en Service de messrs  les Estats generau  des
Provinces  unies, tue en la siege devant Moeurs
l’an 1597 le 19 d’Aost. Femme du Sr.  Octaviaen
Martinj Procur.  Gñal du Couseijl de Brabant.”

Gedeeld: 1 de Voocht, 2 Hepschap, met de 4
kwartierwapene Hepschap , Bailloeil , Berchem, St.
Denys (alleen de 3 wassenaars) en met dit onder-
schrift : ,Dame Anna Hepschap Fille de messire
Philippe de Hepschap et dame Anna de Berchem
Femme der Sr. Nicolaes de Voocht.”

Gedeeld : 1 Waddel, 2 de Voocht, met de 4 kwartier-
wapens de Voocht, Bochout, Hepschap, Berchem,
en dit onderschrift : ,Dame Jaqueline de Voocht
Fille du Sr. Nicolaes de Voocht en sa vie Echevin
d’ilnvers  et de dame Anna Hepschap, Femme de
messire  Guillaume  Waddel  Chevaillr.  Lieutent
Coronel d’uu Regiment infanterie Ecossoyse , tres-
passa a la Haye le 10de Novemb.  1610 Et enterre
en la grand Eglise & la Haye susdt.

Gedeeld : 1 de Voocht, 2 de Bochoute, met de 4
kwartieren de Bochoute, Hammes  (alleen de leeuw),
van Roden, Bloys de Treslong; met dit onderschrift:
Dame Maria de Bochoutte fille du Sr. Jean Sr.
de Bochoutte et dame . . . . van Roden, Femme
du Sr. Nicolaes de Voocht.

Dit ruitschild is niet van oml&ting  voorzien Gedeeld:
1. de Waddel, 2. de Voocht; met 8 kwartieren, de Voocht,
de Bochoute, van Rooden,  Sr. de S Denijs (a) en Hepschap,
de Berchem, Oudove (b), Sr. de Hammes  (c).

Bij a staat de groene leeuw en moet dan zijn Hammes.
Bij b staat in rood een kruis van vair, moet z@.r

Bailloeul met een St. Andrieskruis van vair.
Bij c staat in goud drie blauwe wassenaars, moet zijn

5. Denijs in blauw drie gouden wassenaars.
Hierbij het navolgende onderschrift : Damoyselle Jac-

queline de Voocht Fille de Nicolaes de Voocht Echevin
d’Anvers  et de Dame Anna Hepschap, Femme de Messire

1

3

1

1

1

I
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Guilliaume  Waddel  Chr. Lieutenant Coronel d’un Regiment
Escossoys dans le Service de Messrs. 1esEstats.  Qui Tresnassa
a la Haye Le vigile de Tout Saints ou - Le jo& de
St. Aclrien L’an de L’jncarnation 1600 et gist a la Cathe-
drale au dit lieu.

De navolgende kwartierstaten zijn niet afgewerkt doch
slechts in omtrek geteekend en vele wapenschilden nog
niet ingevuld.

Hoofdwapen in een ruitschild gedekt met eene kroon
van 12 paarlen, gedeeld: 1 Martini, 2 Waddel,  ter weder-
zijde 8 kwartieren:

Waddel de Voocht.
Beauchamp
van Halle.

Hepschap.
Bochoute.

Stapleton. Berchem.
Douglas. van Rooden.
Flemmingh. Hammes,
Murray off Tillibarn. Baillieul
Hammilton. St. Denijs.

De volgorde der respective  6e en 7e kwartieren is niet
overeenkomstig met de eerstgenoemde kwartierstaat.

Medegedeeld door J. C. VAN DER MUELGN.

(Wordt ueruolgd.)

De grafschriften der voormalige St. Lievens-
Nonsterkerk te Zierikzee.

(Vervolg van kolom 151 van het Maandblad No. 10, 1894.)

No. 406. Hier is begraven d’H”r. Jan Lambregtse in zyn
leven schepen en thesaurier deser stad ZZee
oud 72 j. 8 m. gest. 22 Jan. 1698. Hier is
begr. juffr. Cornelia van der Schouw wed. d’Hr.
Johan Lambregtse oud 74 j .  4 m._,  gest.  17
Maart 1701. De heer Charles Plevier in syn
leven raad deser stad ZZee,  oud 71 jaar, ob.
8 July 1717.

» 409. Hier leyt begr. juffr. Cornelia van Verre huysvr.
van Capt. Jacob Imanse, geb. 29 Nov. 1699,
sterft 16 April 1737.

n 4 1 0 .  Daniel  Carlier. Hier rust het ligchaam van
juffr. Maria van der Port, wed. Sr. Apollonius
van Vliet, sterft 8 Sept. 1743, oud 83 jaar en
hare dochter mejuffr. Adriana van Vliet, wed.
Sr. Willem François de Vos, overl. 29 Maart
1757, oud 58 jaren.

n 413.
n 414.

.,, 416.
n 417.

I n  d e  O u d e  C l o v e n i e r s k a p e l .

D. G. B. H T. - P. B. 1732.
Hier leyt begr. Maeyken Jobs, de huysvr. van
Coruelis Rochusse Mare, groot-schipper, sterft
10 January 1630.
Hier leyt begr. Jannetje  Baltens, gest. 17F58.
Hier leyt begr. den WelEd.  Gestr. heer Johan
Hendrik Cau, in syn WelEd.  leven regeerend
Burgem. Schepen en raad deser steede ZZee
mitsg. ontfanger der convooyen en licenten etc.
etc. st. 29 Jan. 1753 oud 40 j. 4 m. 4 d. Mitsg.
dess. huysvr. vreuw Christina van der Schatte,
st. den 25 Dec. 1775, oud 64 j. 1 m. 13 d.



No. 418.

n 419.

,, 421.

,, 424.
v 425.
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Alsmede ders. dogter jonkvr. Catharina Maria
Cau, st. 27 Oct. 1778, oud 38 j. en 1 m.
Hier leyt begr. d’Hr. Levinus Werckendet, sterf
30 November 1622, was in syn leven Rent-
meester BeOosterschelde  en Burgemeester dezer
stede Zierxzee , en zijn huisvrouw Jonkvr. Su-
sanna van Hertsbeeke,  s terf t  27 Aug.  1629,
hebbende gehad ten tweede houwelick Jonkh.
Nicolaas van Boshuyzen.
Hier ligt begr. juffr. Cornelia Taatsen, huisvr.
van Mr. Michiel de Limburg, overl. 8 Sept. 1718
en Mr. M. de Limburg, overl. 15 Maart 1718.
H. L. B. Adriaan Molenare, stoofman, sterft
23 Dec. 1629.
H. L. B. G. Aper 8ni.s  (?), sterft 9 Febr. 1629.
Hier leyd begr. Servaas van der Eyke, oud 61
jaar, overl. 12 Maart 1692. Hier leyt begr. Helena
Mevius, huysvr. van Servaas van der Eyke, overl.
13 Oct. 1694, oud 65 jaren.

I n  d e  D r o o g s c h e e r d e r s k a p e l :

,, 427.
,, 428.

v 431.

,, 432.

n 434.

Dit graf hoort toe aan Antonie Dane.
Hier leyt begr Marinus van Verre in z@ leven
coopman deser stad, sterft 25 July 1769, oud
72 j. 6 m. 19 dagen,
Epitaphium in obitum D. Henrici de Pottere
(de graftombe van Conyers, waarvan de opschrif-
ten en wapens aan het slot van dit artikel zullen
vermeld worden).
Dit graf behoort toe Cornelis Vrolyck den 25
April 1742. Hier leydt begr. Jacoba  Hokke,
huisvr. van Cornelis Vroolyck, sterft den 30
Aug. 1746.
Dit graf behoort toe Sr. Jan de Cock en juffr.
Elisabeth van Isselsteyn, 1729.

I n  d e  S c h e e p s t i m m e r l i e d e n k a p e l . I(
n 435.

,, 438.

n 439.
* 440.

,, 442.

n 443.

,, 448.

n 449.

H. L. B. G. Matthys Leendertse  van der Velde,
oudt 87 jaren, sterft den 7 December 1760.
Hier leydt begr. Dingken  Leendertseo sterft 30
Juni 1681 huisvr. van Jacob Druime. Hier leydt
begr. Jacob Druime, is gest. 20 Maerte 1686.
Hier leyt begr. Dina Druime, is huysvr. van den
secrt. Marynus Trompert, gest. 30 Aug. 1687.
D. G. B. H. T. - P. 8. Hier is  begr.  Jan
Tonisse Boot, sterft den 2 Augustus 1721, oud

g gre:: H. T . - P. L. 5. 1 7 2 2 .
Dit graf behoort toe de kinders van Dingeman
Fred. v. d. Hoek.

I n  d e  M e t s e l a a r s k a p e l .

Hier leyt begr. Lieven Danielse van Zwym-
voeren, sterft 23 Maart 1753 en desz. huysvr.
Dina Soverrie, overl. 5 November 1770.
Hier legt begr. d’heer Dr. Michiel Ruyte in
syn edele leven raad en oudburgemeester der
stad ZZee enz.’ enz. sterft 5 Nov. 1770, oud
53 jaar 6 m.
Hier leyt begr. Boudewyna Melse Boom, begr.
1 January 1725.
Hier leit begr. Tonis Jacobse Blok, schiptim-
merman in syn leven tot ZZee, geboren tot

$0. 451.

,, 452.

n 453.

,, 456.
» 459.

,, 460.

,, 463.
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Roosendaal, sterft 2 April 1629. Hier leyt begr.
Maeyken Adriaanse Elsput, in haar leven huysvr.
van Cornelis Janse Dringe, sterft 7 Aug. 1651.
Hier leit begr. Zeelia Gerrits, huysvr. van Jan
Mathysse, sterft 3 Mei 1674.
Hier leit begr. Christina van Axel, huisvr. van
Francois  de Vos, sterft 9 Dec 1705. Hier leit
begr. François de Vos, in sijn leven oud-wees-
meester der stadt ZZee,  sterft den 20 Desembr
1727 oudt 54 j. 9 m. en vier dagen. ‘Hier is
begraven Sr. Willem François de Vos out synde
37 j. 11 m. en 8 d. obyt den 27 Octob. 1743.
Hier leyt begraven juffr. Maria A. Baster  wed.
d’hr. Ps. de Vos, over1 den 23 Mey 1763, oud
76 j. 11 m. 9 dagen.
Hier leyt begr. Neelken Tonis Dircxsen sterft
26 Febr. 1615. Hier leit begr. Marin  Dirkxse
in zijn leven Deeken  van schippersgilde, oud
sijnde 62  j aa r , 16 Jan. 1670. Hier leyt begr.
Adriana Hollenboom, sterft 20 Oct. 1740.

I n  d e ’  M e e - d e l v e r s k a p e l .

Hier leyt begr. Hans Jolit, 1659. oud 84 jaren.
Hier leyt begr. Tona Cornelisse Boom, sterft
11 July 1758.
Hier leyt begr. de heer Mr. Willem Pous in
syn leven Schepen en Raad der stede Zirxzee,
sterft 5 Febr. 1658, oud 56 jaar en syn huysvr.
juffr. Anna Boogaerts, sterft 26 October 1665.
Dit graf behoort Pieter van Eenennaam en
Maria Keuvelier. 1753.

Bovenstaande grafschriften werden in het koor der
st. Lieven+Monsterkerk  gevonden. Het andere deel van
let gebouw, de Preekkerk, werd naar de ligging der
leelen in de Noordkerk, de Middelkerk, de Achtermid-
lelkerk en de Zuidkerk  onderscheiden, terwijl zich ook hier
vele kapellen bevonden , welke wij straks met name
sullen aanduiden.

De Noordkerk was het Noordelijkste der drie schepen,
van de St Lievens-Monster en bevatte, gaande van het
koor naar het Westen, de volgende grafschriften:

No. 7. Hier leyt begr. Clasina Cornelisse Coopers , die
sterft den 13 Oct. 1626. Hier rust ioffr. Maria
Pexks huysvr. van Jonker Willem de Roover,
Hoogballieu van Zeeland BeOosterSchelt  en Balliu
van Zierczee. Sy wert by Kortgene  overseylt en
sy sterft en verdranck daer soo deerlick voor de
middagh den 26e January 1581, verwachtende de
genade in den jonxten dach. Hier leyt begr.
Jozina Anthonis van der Port jongedochter overl.
31 July 1651 en Gerard van der Port, notaris,
overl. 2 July 1652.

n 8. Hier leit begr. Nicolaas van der Hugt, in leven
beurtschipper op Middelburg, sterft den 22 October
1767, oud 53 j. 7 m. 5 d.

n 9. Hier leit begr. Arent  Pieter Imans de Loosse van
ZZee,  sterf 7 April 1597. Hier leyt begr. Iman
Cornelisse de Loosse zone sterft Sept. 1614. Hier
leit begr. Iman Corn. de Loose, 1636. Hier leit
begr. Lourina Arentse  de Loosse, sterft 28 Febr.
1626. Hier leit begr. Maeyken Cornelis Rosa
huysvr. van Arent  Pieter Imanse,  sterft den 5
July 1636, oudt 83 jaren.



No. 25.

n 35.

n 38,

n 43.

,> 51.

n 54.
v 56.

7, 58,

,, 64.

n 66.

,, 67.

n 71.

,, 72.
n 75.

n 79.
,, 82.

,, 84.

,, 87.

* 90.
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Hier leyt begr. de Eerwaerde Mr. Godefridua
Udemans, Dienaer des Goddelycken Woorts ir
de gemeynte Christi tot ZZee,  nadat sijn Eerw,
deselve gemeynte 44 jaren seer getrouwelick  haddc
geweyd op den 20 January 1649 in den Heen
is ontslapen, oud 67 jaeren.  De gedagtenis der
Regtvaerdigen sal tot segeninge syn. Prov. 10
vs. 7. - Ende ayne huysvr. juffr.  Magdalenr
Anthonis Huybregtse , is overl. 17 Aug. 1662
oud 79 jaeren.
Hier leyt begr. Toonken  Jan Anthonissen doghter
sterft 18 Febr. 1588 en juffr. Agatha Steengraaht
huísvr. van den Heer Cornelis Claasse, over1
1 Oct. 1630.
Hier leyt begr. Magdalena L. Cats, huysvr. var
J. van Schelven, overl. Jan. 1760. Hier ley
begr.  Dingeman P. Cats, sterft 25 Febr. 1760.
Hier leyt begr. Cornelia Bonnefacius, huysvr. var
Jan Anthonissen de Jonge, sterft 3 November
1585. Hier leit begr. Jonkvr. Maria Jacobs huysvr
van Jan Anthonisse de Jonge, sterft 13 Juny
1603. Hier leidt begr. de heer Johan de Jongt
saliger memorie, in syn leven Heer van Ooster.
land en Heer Jansland  oud-burgemeester der stedt
ZZee, sterft 19 December 1617, oudt 71 jaren
H. L. B. G. - G. C. de Greep, huysvr. var
M. Boogert, overl. 7 November 1759.
Hier leyt begr. Cornelia Lonrens  Jan Koets dochter
Hier leyt begr. Cornelis Cornelisse Mulock ir
syn leven opperdykgraaf van den lande var
Schouwen, sterft 10 April 1619. Hier leyt begr
Cornelis Willemse Keyser sterft 30 November
1623, oud 73 jaar en Neelken Cornelis Huygena
Mulock syn huisvr. sterft 22 January 1604.
Hier leyt begr. Lysbeth Cornelissen in haer lever
huysvr. van Adriaan Pietersen Nobel, sterft 3 Oct
1651.
Hier rust het lighaam van juffr. Johanna var
Duyn, in H. Ed. leven huysvr. van dhr. Anthonit
Jan van den Houte,  sterft 8 November 1763 OUC
42 jaar.
Hier leyt begr. Jan van den Thoorn, sterft E
Nov. 1704.
Hier leyt begr. Soetje Teunisdr. van Zuydland.
huisvr. van Dingeman van der Vliet, 1729.
D. G. B. H. T. Teunis Gysbregtse Schoonbeek,
schipper en syn huisvr. Leuntje Adriaans. TeuniE
Gysbregtse Schoonbeek, sterft 18 October 1736
oud 64 jaar. Leuntje Adriaanse, sterft 5 Febr,
1744, oud 65 jaar.
Dit graf behoort toe C’oroelia  van Neuren. 1765,
Dit graf behoort Nicolaas Lahaei en leyt hier
begr. zijne huisvr. Johanna Muts, overl. 10 Febr.
1766.
Hier leit heg. Hans Moris, sterft 6 November 1631.
Hier leyt begr. Maria Jans Biljet, huysvr. van
Herbert  Boeckstaver, 1769. Hier leyt begr. voorn,
II. Boeckstaver, overl. 2 Juny 1780, oud 63 jaren,
Hier leydt begr Willemyna van der Vos, huisvr.
van Adriaan Solle, overl. 24 April 1786, oud
37 jaar.
Hier leidt begr. Rachel de Labèque in haar leven
huisvr. van Jan de Smit, sterft 10 September 1662.
Hier leit begr. Sara Hartsincks, huisvr. van Wil-
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lem Hollaar,  sterft 11 Maart 1657. Hier leit begr.
Cornelis Willemse Hollaar,  sterft 16 Maart 1665.

No. 91. Dit graf behoort Christiaan van Houtrijve 1773.
,, 95. Gilles  Gillesse Braam en Cunera Jacobs Krom-

menboom  1743.
* 98. C. H. J. is eestorven  19 Aupustus 1608.,,
n 1 0 0 .

n 105.
IR 1 0 6 .

n 107.

Hier leyt begr. Adriaan Ädriaan den Dach’s
dochter, wed. van tapt. Hollaer, oud 79 jaer,
is begr. 20 Mei anno 1616. Hier leyt begr.
Adriana Hollaer, huisvr van Jacob Laurusse de
Witte, Ambachtsheer van Elkerzee, sterft 6 Juny
1627 oud 48 jaar, en juffr. Adriana Keijsers
wed. van Sr. Cornelis Poppe is gest. 20 Aug.
1668. Hier leyt begr. juffr. Adriana Poppe, wed.
van d’heer Cornelis van Borre, geb. 1652, ge-
storven 30 November 1703.
D. G. B. T. - Jan Diito. 1725.
Hier leit begr Cornelis Vrolyk met syn huisvr.
Neeltje Vrolyk, sterft 28 Mei 1651.
Hier leidt begr. Marinus van der Os, sterft 30
Nov 1759. H. L. B. G. D’heer Barend van der
Os, sterft December 1759.

,, 12O.rHier leit begr.  Cornelis  Cornelis  Jan Oortse,
sterft  anno ï531 de 12e  in Junio en de heer
Arnold Cornelisz. Paardecooper , Priester en
Canonic deser Kerck, sterft anno 1553 den 24
November. Hier leit begr. Cornelis Cornelisse
Oude Uooper , gestorven anno 1573. Vivent
vivas . . . , (P) Hier leit begr. Elisabeth Corne-
lisse Coopers d’huysvr. van den Rentmr. Jacob
van de Velde sterft 15 Augustus 1613. Hier
leyt begr.  Leonard Willemse Cooper in syn leeven
coopman,  sterft 20 October 1727.
Hier leyt begr. Neelken Imans Hase, gest. 8
Maart 1652 de huisvr. van Jacob Lievense.
Hier legt begr. Catharine Cornelis, vlasvercoop-
ster, in haar leven de huisvr. van Cornelis Krynse
Visser, sterft 1 July 1652.
Hert-rouwe socht  my crachtiglyck te minerë,
Maer lydsaemheit haer  mannelyck wederstont.
Godt om dees twee partien t’accordeerë,
Heeft elck na reght een deel van my gegont.
D’eerste myn ligchaem twelck hier ligt begravë,
D’ander  myn siel die rust in goeder  havë.
LeVIne  CorneLIs  dochter hVIsVroV

,, 124.

,, 125.

n 131.

n 133.

* 134.

,, 136.

n 137.

V a n  IeMan ReInIerse.  TeLLe sterf
d e n  Bessen  tWIntIChsten  In IVLIo.

Regnerus Vitellius
matri carissimae. M. P.

Dit graf behoort toe Pieter Telle en Cornelia
Toomas.  1726.
Hier leit begr. Dingeman Huybregtse Here,
visscher, sterft 11 July 1649.
Hier leit begr. Daniela Cornelis Janses Boeyes
doghter, huisvr. van Marinus Mogge, sterf den
11 Juny 1592 en Marinus Mogge, in syn leven
schepen en raedt deser  stede sterft den 24 Sep-
tember 1611 met Daniel, Neelken en Susanna
Cornelis Mogge’s klnderen.
Hier leit begr.  Mr. Job Cooper, secretaris deser
stede, sterf in ‘t jaer ons Heeren  16 18 op den
7 January, oud 24 jaeren.

( Wordt vervolgd.)
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Het wapen van Hare Majesteit de Koningin. Gekleurde helmkroonen.

Eenige jaren geleden maakte het sedert overleden lid
aenootschap,  de heer J. A. de Bergh zich ver-

Bij het afbeelden van wapens met gekroonde helmen,

~~~s%$! door het vergeten en in onbruik geraakte helm-
worden de kroonen  gewoonlijk voorgesteld als te z@
van goud, doch op de oude middeneeuwsche wapen-

teeken.  des Konings weder in herinnering te brengen. Hg teekeningen, komen ook veel kroonen  voor die van
had toen de voldoening allerwege  de zittende leeuw tus- kleur  zgn_
scben de olifantstrompen weder in eere hersteld te zien ,
op den schoorsteen van de vergaderzaal van den Hoogen

Zoo vindt men o a. in het wapenboek van Gelre,  door

Raad van Adel, boven de schilden door de hofleveranciers
den heer Q Bouton uitgegeven, dat de navolgende per-
sonen  een roode kroon voerden (Plaat C-CVI).

gevoerd, en elders. Die H’toge van Hollant, fl. van Bloys, die He. van
BY het a l g e m e e n  g e m i s  a a n  kennis  der wapenkunde  A d i n g e n  (Anguien), die .Burchgra.  van Leyden, die He.

is het geen wonder dat sedert dien tijd dit helmteeken
nu slaafs wordt aangebracht, ook daar waar het niet be-

van der Lecke,  die Here van Gomegnies,  die He. van
Q oerne,

hoort, even als het voorheen werd weggelaten daar, waar He,
H. Jan van Renesse, Jan van Wassenaer,  die

het aangebracht diende te worden.
van Lalaing, H. Jan van Cruningen, die He. van

Dezer dagen waren daarvan twee sprekende voorbeelden
H a m s t e d e n ,  Fl. Walter van Eemskerke, die He van
~7e ynt, (Qertaing), Willem van d’ Boechorst, H ic van

te zien.
Een album aangeboden aan H. M de Koningin bg Haar

Heemsteden, Clays van der Boichorst, enz.
Die He. van Gaesbeke een bruine kroon.

bezoek aan Zeeland, is versierd met het koningswapen
in een driehoeksschild, gedekt door de helm met het

Oude Henegouwen een zilvere kroon.

helmteeken. Ook een geëtst portret van Hare Majesteit,
H .  Heric  van . . . (Lalaing) een grijze kroon.

dat in den handel voorkomt, is hiermede vporzien.
Die He. van Sevenbergen een van zilver en rood gedeelde.

Denkelijk zouden deze voorbeelden nog te vermeerderen
I n  R i e t s t a p ’ s  wapens vcln d e n  tegenwoordigen e n

vroegeren Nederlandschen  Adel zijn ook nog vermeld als
zijn.

Het is dus blijkbaar alleszins gewettigd er aan te her-
een roode kroon voerende:

inneren,  dat het wapen van een ongetrouwde vrouw in
van der Does, van Kattendyke, van Naeldwyck,

een ruit, behoort te worden afgebeeld en dat het van zelf
en een zwarte:

spreekt dat vrouwen zich niet met een helm dekken en
van Winssen, van Abcoude, van Lantscroon.

dit mannelijk hoofddeksel dus ook niet boven een vrouwen
Is het ook bekend wat de reden is van deze afwijkingen

of jonkvrouwen wapen behoort aangebracht te worden.
van den gewonen regel, dat de kroonen  van goud moeten zijn ?

Johanna van Arc (1) (2) is de eenige vrouw, wier wapen, J. C. v. D. M.

om lichtelijk te bevroeden redenen, met een helm gedekt
kan worden.

Ieder lid van ons genootschap doe dus zijn best de
bovenbedoelde verbaspeling van het wapen onzer jonge

Corresponden tic.

schoone  Soevereine tegen te gaan, waar dit maar mogeldk  is. In de bestuursvergadering van 9 November 1894, is
Mr. J. E. VAN SOMEREN  BR A N D. besloten, de volgende boekwerken als zgnde van geen

nut voor het beoefening der wapen- en geslachtkunde,
(1) Men leze Jeanne  d’Aro. Red. de meest voordeelige wgze  van de hand te doen:
(2, Ei! Ei! Waarom? J. E. v. S. B.

op
bl. 84, no. 27, geschiedenis en oudheidkunde.

/ ,, 85, no. 6.
” 89. no. 10

Letterkunde.
en 13.

I

Dentscher Herold. ;; 89;  (Varia), no. 2.-
H H .  Reflecteerenden gelieven

Het 25-jarig  bestaan der bekende vereeniging ,Herold”  wenden tot den secretaris.
zich dienaangaande te

te Berlijn werd den 3den November feesteluk  herdacht
in het museum voor land- en volkenkunde. Verschillende
musea en vereenigingen  waren door deputaties vertegen-
woordigd. De heer Seyler deed bij deze gelegenheid een INDOUD  18985  N”.  1 .
feestuitgave het licht zien, waarin de faits et gestes van
de vereeniging Herold worden beschreven. De feestrede .
werd uitgesproken door Dr. Kekulé, waarin ha de beteekenis
der Heraldiek, der Sphragistiek en der Gtenealogie,  en Bericht. - Benoeming tot lid. - Adels-Erkenning.  -Bestuurs-

het verband dier takken met de geschiedenis aantoonde. vergaderingen van 9 November en 14 Deoember 1894. -Boekwerken

Een aan dit feestelgk bijeenzijn verbonden tentoonstelling enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Arohief. -Kwartierstaten

werd in het museum voor kunstnflverheid  gehouden. Vooral betreffende  het geslacht Martini, door J. C. van der Muelen. - De
de schatten van de kroon, op eene afzonderlgke  estrade
geëtaleerd, verdienden de aandacht. Ook werden uit het

grafschriften der voormalige St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee. -

oog van kunst hoog gewaardeerd de prachtige gobehns
Het wapen van Hare Majesteit  de Koningin, door Mr. J. E. van

in ‘t bezit van den Hertog van Mecklenburg-Schwerin.
Someren  Brand. - Deutscher Herold. - Gekleurde helmkroonen, door

Ter herinnering aan een en ander werd een medaille J. c* v* d* M. - Correspondentie*
vervaardigd door den graveur Held te Maagdenburg.

1 Gedrukt hij Gehrs.  J. en H. van Langenhuysen,  te ‘sa~avenhage.
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Dit blad verdijut  omslraeks  het midden
vaa iedere maand. ouder redactie vao  het
bestuar en wordt alleen aan de ledeu  vao
het genootschap gezonden. Brieven te zenden
aan den secretaris den heer FRED. CALAND,
Oedebesstraat  89, en bijdragen voor het Maand-
blad, met de daarop betrekking hebbende
correspondentie aan den heer 3d6.  ti. WILDEMAN,
van Speyhtraat  41, te ‘s-Qraseohage.

Nederlands& Leeuw.”

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar. . . f 10.00

Zij , die b&an ‘s~G~av~oh;tg~  wonen  f 6.00
De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe

leden verkrijgbaar per jaargang ad f 6.00
Advertentiën in verband met bovenge-

noemde wetenschappeu  per regel . y 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der onderteekende stukken.

~~

No. 2. XIIP Jaargang. 1895.

/
Verhef6ng  in den Adel. ( om  lid den heer J. de Witt te Rre8lau. waarbij  ZEd.”

Bij Koninklëk Besluit van 7 December ll. is JA C O B

HACKER JR ., te Amsterdam, met al  zijne wettige zoo
mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in den Neder-
landschen adel verheven met de praedicaten van jonkheer
en jonkvrouw.

Inl~viog in den Adel.

Bij Kon. Besluit  van 10 Januari 1895 is Rutgerus
Willem van Raab van Canstein, te ‘8 Gravenhage, met
al zijn wettige zoo mannelijke als vrouwelijke afatamme-
lingen in den Nederlandschen Adel ingelijfd, met de
praedicaten van jonkheer en jonkvrouw.

Wapen der gemeente Rellingwolde.

wegens een binnenkort te ondernemen buitenlandsche reis,
met 1895 wenscht op te houden lid van on8 genootschap
te zijn;  20. wae bij hem ingekomen een boekgeschenk
van on8 corr. lid Jean de Malderghem te Ixelles, getiteld :
,,Les fleur8 de lis dan8 l’ancienne monarchie française”,
en 30. van iemand die strikt onbekend wenscht te bl&ren
de eom van 5 gulden, die dankbaar werd aanvaard. Bg
den redacteur wae bericht ingekomen van het overlijden
van ons corresp. lid de heer Maurice Tripet te Neuchltel,
president van de Société héraldique aldaar ; en vervolgens
op eene aanvraag bij de Direzione del Giornale Araldico
e dell’ Annuario della nobiltà Ttaliana te Bari, werd
door hem het verzoek ontvangen met on8 Genootschap  in
ruil te treden en tevens daarbij toegezonden Jaargang XVI
(1894) van de Annuario. Met algemeene stemmen werd
dit voorstel tot in ruiltreding aangenomen. Van de Abbaye
de Maredaous is ontvangen hare uitgaven van af 1894,
nader te vermelden in de lijst der boekwerken. Over-
gaande tot het bepalen van den dag waarop de Algemeene

Van het  bi j Koninklijk Besluit aan de gemeente Vergadering zal worden gehouden i wordt-daarvoor vast-
. Bellingwolde (provincie Groningen) verleende wapen, I gesteld den 22 Februari e. k.. van welk besluit de leden

D

luidt de beschrijving als volgt : op den omslag van dit nummer kennis kunnen nemen.
Bij den redacteur is alsnog ingekomen kopy voor het

Maandblad van den heer Caland : 10. Gra,fschriften te
Bergen-op-Zoom ; 20.  de familie van Twist te Hulst.
Van W. baron Snouckaert v. Schauburg  : de Buurten
van den Haag, en eenige Snippers (uit archieven  geputte
wetenswaardigheden). Van Mr. J. E. van Someren  Brand
eene recensie van het werk van den heer J. Th. de Raadt :
Gleschiedenis  der gemeente Schelle, envan M. G. Wildeman:

Genealogie van het geslacht Brandwijk van Blokland. De
, heer Gijsberti Hodenpijl stelde voor, eerlang in het Maand-
~ blad aanzienlijke Israëlitische geslachten te beschrijven.
Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering ge-

’ sloten.

In een schild vin blau; een klooster, voorzien van
twee torens, staande in het midden van het dak, en
getopt door een kruis. Op de uiteinden van het dak
een breedarmig krui8 , staande op een geornamenteerden
stang - allee van zilver. Het klooster en de torens zijn
geopend en verlicht van zwart en afgebeeld in den
Romaanschen bouwstijl.

Het wapen is op het diploma geteekend door den
.wapenschilder J Bil. Lion, te ‘s-Gravenhage.

Bestuursvergadering van 12 Januari 1896.

Tegenwoordig al de leden behalve Mr. J. E. van Someren
Brand en W. baron Snouckaert van Schauburg, beiden
met kennisgeving. Na voorlezing der notulen door den
heer Wildeman, die in de vorige vergadering als secretarie
heeft gefungeerd, worden zij goedgekeurd en geteekend.

De secretarie bracht ter tafel 10. een schrgven  van

Geslacht van Twist, in Holst.

Pontiaan van Twist , wae i n  1 6 9 7  burgemr.  v a n
I St Jan Steen, 1717 en ‘18 schepen van Hulst, waar h&j
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als jong man huwde 31 Mei 1693 met Sara Schoock [l\
en als wedr. van haar 13 Febr. 1720 (ondertr. 13 Jan.!
met Lidia van Overschie wede van François Denik  [2.
zij werd begn. in de kerk 7 Juli 1722.

‘Slechts drie kinderen vind ik van hem te IIulst gedoopt
1. Petronella Catharina 1’7 Febri 1697 (get.) Marir

Schoock ;
2. Pontiaan 28 Aug. 1701 (get.) Bartholomeus v. Twist
3. Albert 27 hug. 1699 en drie kindu. begraven, eer

1694 22 Naart, een 1702 5 Jan., en een (zoon) 171(
10 Mei.

Petronella Catharina (1) huwde als j.d. van Hulst, nt
won. Willemstad 28 April 1729 met Johan van Anssun
j,m. geb. te Gendringen, schepen ran Hulst 1726,27,32
34 en 40 en hadden de volgende kinderen:

1. Sara Sophia 13 Mei 1736 (get ) Sophia v. Anssum
2. Joha Catha 30 Mei 1731;
3. Theodoor Francois  8 April 1733 (get.) Petronells

Catha v. Twist. Begr. te Hulst als Oud-scheper
10 Oct. 1775 Theodoor François van Anssum;

4. Petronella Helena 15 Juni 1735;
5. Jacoba Albertina 25 Dec. 1736;
6. Antonia  Francina 25 Juni 1738.
Pontiaan ran Twist (2) is denkelijk dezelfde, die ah

doopgetuige in 1726 genoemd wordt rentmeester van
Zijne Il oogheid te Willemst+d.

Albert van TWist, (3) student te Leiden 5 Sept. 1718,
20 jaren, oud; schepen van Hulst 1722 en ‘23, huwde
aldaar als j.m. van Hulst 28 .April 1723 met Christina
Cornelia van Wezel. j.d. geb. te Rotterdam.

(Hij zal wel dezelfde Albert zijn, die geh. was (dan in
2e huw.) met Jeannette Jansdr. Duymaer).

Uit hun huw. gedoopt te Hulst:
1. Pontiaan Albert 22 Sept. 1726 (get ) Pon!iaan van

[1
d

Denkelijk dochter van notaris Albert Scboook, die als . . m.van
Bre a te Hulst huwde (ondertr. Putten) 26 Sept. 1671 met eatharios
Ernst  (dr.) Gruft  j. d. van Aken, alhoewel in Hulst uit dat huw
slechts 4 kinderen gedoo t werden:
23 Jan. 1674, Dina 28 3.

Catharinn 2 April 1672,.,Sars
urn 1675 en Jacob  8 Maart 1679, zgn dc

andere vermoedelijk ged. te St. Jansteen, als:
Uecrtruida  Scboock j. d. geh 10 April 1700 met Johan van Huijssen

luitenant? wedr. van Maria Jans; Maria Scboock voorkomende ah
doopgetuige in 1697; Johanna Scboook geh. met Pieter Tempelaar,
wier zoon Johannes Henricus ged. werd te Hulst 19 Juli 1679, ondel
getuige van Job. Arnoldus de Merode  en de reedsgen. Maria Scboock
(begraven 19 Juli 1702).

Catbarina Scboock voornoemd was geb. met Job. Mennes,  med. dr.;
burgemr 1716 en schepen van Hulst 1700, 1702, 1703, 1706 en 1707,
begr 8 Aug  1720, uit welk.huw. te Rulst ged. werden:

Johannes Albertue 1 Juli 1699;
Albertus 15 Febr. 1701;
Anna Alida 5 Nov. 1702;
Johan Adriaan 5 Oct. 1704 ( et.) schepen Adriaan v. Meurs

Albertus Adriaan 24 Maart 1706;
(8egr. burg. v. Yeurs 17 Oct. lilQ);

Jacob Samuel
,Jobannes  David

16 Dec. 1707 (get.) kap. Samuel Tresel;
14 April 1709 (get.)GeertruidaSchoockwed.kapn.

Sara Phenema
Jacob
J aoob
Pieter Willem
Pieter Lukas

1S Mei
J. v. Huijssen;  (Begr. 26 Juli 1710);

1710;
29 Juli 1711;
11 Dec. 1712;
2 Sept. 1714;

29 Jan. 1717.
[2]  Lidia d’oversohie j. d. te ‘a Gravenhage ondertr. 1 Mei 1705 met

François Denik  j. m. won. te Hulst.
Uit hun huw. werden aldaar gedoopt:

“Maria  Lidia  14 Sept. 1712 (get) Franç. Overecbie, Maria de Nik
wed. Oversohie.

François Cornelis 13 Mei 1714.
Maria Magdalena 10 Juli 1715.
Pieter Johannes 11 Dec. 1716 (get.) Johanna Rodenbuijse wed. Franc.

0verachie.
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Twist, rentmr.  van Z. H. in Willemstad. Dit kind
werd begraven 3 Maart 1727;

2. Pontiaan Albert 22 Aug. 1727.

Medegedeeld door FRED. CATJXND.

Een Zweedsche kist met wapens.

De Heer Charles von Rurenstam, gevolmachtigd minis-
ter (1) vau Z. M. den koning van Zweden en Noorwegen,
te Brussel, bezit een merkwaardige eikenhouten kist
(buhzcl),  ingelegd cn gebeeldhouwd, ongeveer 1.75 meter
lang en 0.75 meter hoog, Dit meubel, in Renaissance-stijl,
uit het midden van de XVIIe  eeuw, heeft veranderingen
ondergaan, vooral door het wegnemen  der pilasters,
waarvan het oorspronkelijk voorzien was. Het schijnt
Scandinavisch werk te zijn, en draagt tot versiering twee
wapens.

In de Annales  de la Socikté  d’Arch&ologie  de Brwelles,
deel V, bl. 227-242, komt een stuk voor getiteld:
Bahut trouad  e n  S u è d e  avec blo.son rappelant  celui d e
Buslegden (2). B i j gebrek aan gegevens dienende om
zgne lezers voor te lichten omtrent de beteekenis der
heraldieke figuren, en, ten gevolge daarvan, omtrent de
personen, die de kist hebben laten vervaardigen, geeft
de schrijver van dat merkwaardige opstel ons talrijke
genealogische bijzonderheden rakende de luxemburgsche
familie van ljusleyden, en somt hij alle hem bekende
monumenten op, die met het wapen van dit geslacht
versierd zijn, en alle documenten en boekwerken, waarin
over dat wapen gehandeld wordt

Omdat, ten opzichte van die kist, niets v&rdcr  van
onze gedachte is dan ons met de familie van Busleyden
bezig te houden, wier genealogie wij in La Noblesie Belge
hebben uitgegeven, willen wij geen misbruik maken,van
het geduld onTer lezers door de talrijke dwalingen te
wederleggen, waarmede het gemelde opstel, vooral op
het gebied van wapenkunde prijkt. Wij willen liever
spreken van het kunstwerk, dat wij tot onderwerp ge-
nomen hebben,  en trachten den waren oorsprong er van
aan te toonen.

De beide wapens die het versieren zijn:
1. Gedeeld : cc, twee uitgerukte schuingekruiste boomen,

i, een schuinbalk, beladen met vijf water- of lindebladeren
net omgebogen steelen,  drie van die bladeren, omgekeerd,
litkomendo  van den bovenkant, de twee anderen van
len onderkant van den schuinbalk. Helmteeken : eene
rlucht,  de rechtervleugel met het wapen van het eerste

(1) Voor Nederland en België.
(2) Het is onderteekend : Comte  Mawi~z  de Nakuya.
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deel van het schild, de linkervleugel met dat van het
tweede.

11. Gevierendeeld: 1 en 4 een dwarsbalk, beneden
vergezeld van eene roos ; 2 en 3 eene gesteelde en ge-
bladerde roos. Gekroonde helm; helmteeken: eene uit-
komende vrouw, in de rechterhand het stuk van het 2e
en 3e kwartier houdende tusschen eene vlucht met het
wapen van het le en het 4e kwartier.

De kleuren zijn niet aangegeven.
De kist werd gemaakt, omstreeks het midden der

terwijl het tweede het fac-simile  is van het wapenboek
van den heer von Klingspor.

XVIIe eeuw, voo”r een lid van het Silezisch geslacht
von Kirstein.

Jan Christoffel von Kirstein, geboren te Schweinitz,
wiens voorouders gezegd worden te zijn geadeld door
Maxmiliaan 11 (3),  trad in zwcedschen dienst, als secretaris
bij het gouvernement van Riga, in 1647, en verkreeg,
26 October 1653, brieven van naturalisatie als Zweedsch
edelman, met een wapen, dat in alle opzichten identiek
is met hetgene op de kist in de eerste plaats voorkomt (4).
Volgens eene copie in het staatsarchief te Stockholm,
wordt het aldus omschreven: ,En fördelt sköld  , den
,,högra  delen gul, deri tvg korsvis stiende gröna körs-
,blrsträd,  och den vanstra  delen bla,deri en pi tviiren
,,liggande  hvit bjelke med fem röda sjöblad, hvart emot
,,aJ!mat  Ofvan pi skölden en öppen tornerhjelm, täcket
,,och kransen, met bl&, gult och hvitt fördelte. Ofvan pi
,,hjelmen  tvä vingar, den högra gul med tva deri korsvis
,,staende  körsbärsträd och den vanstra bla, deruti en
,,sammaledes  p& t v ä r e n liggande hvit bjelke med fem
,,sjöblad emot hvarandra (5).

Deze copie bevat geene  afbeelding van het wapen.
Ongelukkig is de beschrijving in eenigzins barbaarsche,
d. i. niet heraldieke, bewoordingen gesteld. Hiervan is het
gevolg geworden, dat de heer Carl Arvid von Klingspor,
Kouinklijk  Zweedsch Rijksheraldicus, aan wiens groote
welwillendheid wij al deze bijzonderheden verschuldigd
zijn, en wien wij daarvoor hier onzen dank betuigen, in
zijti Sveriges Ridderskaps  och Adels Vapenbok, p l .  1 2 7 ,
het wapen van J C. von Kirstein op eene wijze heeft
teruggegeven, die eenigzins van de waarheid afwijkt.

De schuinbalk, oneigenlijk aangeduid als ,,pâ tvären
liggande hvit bjelke”, is vrij natuurlgk  opgevat als
dwarsbalk, en de vijf waterbladeren (liever lindebladeren?)
wier plaatsing in de open brieven op zeer onbestemde
wijze -is aangegeven, in plaats van als uitkomende van
de zijden van dien dwarsbalk, zijn, op het midden van
dezen, zoodanig gerangschikt, dat zij te zamen ongeveer
de gedaante van een ,vijfblad”  verkrijgen. Het is ver
van ons, den geleerden Zweedschen heraldicus een grief
te willen maken van zijne wijze van uitlegging, die, wij
erkennen dit gaarne, volkomen logisch is en zelfs onver-
mgdelijk  was.

Wij laten beide wapens hier in afbeelding volgen, ten
einde den lezer in staat te stellen met kennis van zaken
te oordeelen; het eerste zooals de familie het voerde,

de
(3) be heer Schornbök?  directeur der adelsarchieven te Weenen, had

goedheid UX te berichten,  dat hij in de aan hem toevertrouwde
archieven geen spoor heeft kunneb ontdekken van de open brieven
van adelsverleening  door Maximiliaan  11 aan de familie von Kirstein.

( 4 )  Monat.shluttv  der Kuis.-Kgl.  heraldtichen  Gesellschaft  ,,Adler”
te Weenen.  NO. 150, Juni 1893. blz. 186.

(5) Terg: B. Sohlégel en C. a. Klingspor, Den med sköldebref  för-

l&ade men ej i riddarhuset introdwwade  Svenslca adel,us  ättar-taflor
(Btockholm,  X375),  bl. 147.

J. C. von Kirstein heeft geeue admissie verlangd in het
Huis der Ridderschap van Zweden. Hij was assessor bg
het hofgerecht te Dorpat,  in 1653, en bezat het landgoed
Schlossholm  (of Slottsholm), bij Riga (6). Qfland en
Esthland behoorden destijds aan de kroon van Zweden.

Kirstein was gehuwd met Catharina Ratolsdorff,  die,
als zijne weduwe, nog in leven was in 1662 (7).

Daar hij geene nakomelingen heeft gehad, meent de heer
von Klingspor dat het tweede wapen op de kist zeer zeker
hetgene zijner vrouw is, omtrent wie hij ons zegt, geene
genealogische bgzonderheden  te kunnen geven.

Volgens het Armorial  gén&al  van R I E T S T A P . voert of
voerde het Zwitsersche geslacht Ratolsdorf, in goud een
zwarten dwarsbalk ; helmteeken : een vrouwen borstbeeld,
gekleed met het wapen van het schild gekroond van goud.

JOHANN  SIEBMACBE.RS  AZlgemeines, groszes und vollstän-
diges Wappelzbuch  (uitgaaf vau 1772, V bl. 201) kent
aan de familie von Rutolsdorff hetzelfde wapen toe, met
dit onderscheid, dat de dwarsbalk rood is, wat eene ver-
gissing zou kunnen zijn, omdat die schrgver  de dekkleeden
opgeeft als van goud en zwart.

De overeenkomst van dit laatste wapen met het tweede
op de kist is treffend, beter nog, het is geheel in dit laatste
opgenomen. De dwarsbalk bevindt zich in de le cn 4e
kwartieren: het vrouwen borstbeeld is wel is waar ver-
anderd in eene uitkomende vrouw, maar die verwisseling
was noodzakelijk, omdat de vrouw de gesteelde en ge-
bladerde roos van de 2e en 3e kwartieren van het wapen
op de kist moet houden. De kroon van het hoofd der
vrouw heeft plaats genomen op den helm; een tweede
kroon zou dan ook wel overtollig kunnen schijnen. Men
mag het er ook nog voor houden dat een aesthetisch
besef geleid heeft tot weglating van den dwarsbalk op het
helmteeken van het tweede wapen op de kist: die dwars-
balk laat zich begrijpen op een vrouwen borstbeeld, maar
zou stuitend zijn. op eene uitkomende vrouw, wier mouwen
dan geblokt zouden worden en nog wel zeer ongelijk
geblokt.

Deze gelijkheid der beide wapens schijnt ons de meeuing
van den heer von Klingspor te bekrachtigen, en wij, voor
ons, zijn dan ook overtuigd, dat het tweede wapen op de
kist is het vermeerderd wapen van de familie Ratolsdorff
(von Ratolsdorff, - dorf).

( 6 )  Monatsblatt d e r  Kuis.-Kgl.  herald.  Geselkchaft  ,,Adler” BIL
SCHLEUEL en KLINGSPOR,  loc.  tit.

(7) Ibidem.
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Zulk eene transformatie heeft overigens niets verras-
aends ; het meubelstuk dagteekent uit een tijd, toen de
adellijke geslachten, of althans vele onder hen, hunne
wapens zoogenoemde verbeteringen deden ondergaan ;
eenigen bepaalden zich er bij, om hun wapen te ver-
binden met dat van een aanverwant geslacht of van een
landgoed ; anderen verrijkten hun wapen met nieuwe
stukken, dikwijls zonder aanleiding, naar wi!lekeur  ge-
kozen.

Onze meeninp wordt gedeeld door een heraldicus van
beteekenis, den Heer Jan van Malderghem, adjunct-archi-
varia der stad Brussel.

De roos, die in den schildvoet den dwarsbalk verge-
zelt, is zeer waarach+ijk  ontleend aan de beide andere
kwartieren.

Aan welk geslacht of landgoed behoorde dit wapen-
figuur?  Wanneer heeft de wijziging van het wapen van
Ratolsdorf(f)  plaats gehad ? Op deze vragen moeten wij
het antwoord schuldig blijven: alle nasporingen dienaana
gaande door ons
ingesteld,

en verscheidene welwil!ende  personen
en vragen door ons geplaatst in de organen

der twee voornaamste wapenkundige genootschappen van
Europa (8) hebben geen resultaat opgeleverd, evenmin als
de onderzoekingen die de Heer Carl Schornbök, directeur
der Adelsarchieven te Weenen, wel heeft willen doen.
Volgens verklaring van dezen geleerden Oostenrijker be-
vatten de registers der verleende brieven van adeldom,
die tot den tijd van Maximiliaan 1 opklimmen, geene van
het geslacht Ratolsdorf(f) (9).

Het toeval zal er zich misschien eens mede belasten,
om de beteekenis te doen kennen van die gesteelde en
gebladerde roos, die wij op het tweede wapenschild van
de kist zien, en in de hand van de uitkomende vrouw,
die daar als helmteeken voorkomt, en ons verder ook te
zeggen wat de oorsprong is van de andere roos, die in
de le en 4e kwartieren van dat wapen bloeit.

Intusschen was het ons gegeven om de herkomst van
het fraaie zweedsche meubelstuk in het licht te stellen,
dat, naar alle waarschijnlijkheid in Zweden vervaardigd
is, en op last van een spruit uit een Silezisch geslacht,

(8)  Ader, Nonatsblatt,  nr. 1.52, blz. 199, en nr. 157, blz. 229. Der
Dewtsche  Herold,  te Berlijn, Maart 1894, nr. 3, blz. 34--35.

(9j Wij bedanken in het bijzonder den Graaf 8. de Qhellinck van
Elseghem voor de onderzoeken, die hij zoo welwillend was omtrent
deze zaak te doen.
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in Zweden gevestigd en Zweed geworden, of misschien
aan dien persoon ten geschenke aangeboden.

Brussel.
J. TH . DE R A A D T.

Kwartierstaten betreffende het geslacht  Illartini.

(Vervolg uan kolom 10 van.  het Maan.dblad  No.  1, 1895).

Het hoofdwapen met gekroonde helm niet ingevuld,
zal Martini moeten zijn, ter wederzijde deze kwartieren:

Martinj. Goverts.
Waddel. de Vos.
van den Broeck. Absloins.
de Vooght. Stapleton.
de Lespire. van der Mejjen.
Beauchamp. Bockhoute.
Oliviers. Schuijrmans.
Hepschap. Berchem.

Bij de navolgende kwartierstaten, die ook niet af zijn,
staan geen namen.

Hoofdwapen in een mannelijk schild Martini, daarnaast
een ovaal ledig schild ;kwartieren:

Martini. ledig.
Absalons. van der Meijen.
Martyns. Bierbeke.
Gistelles. Triest.

Hoofdwapen Martini
Martini. ledig.
Absalons. van der Meijen.

Hoofdwapen in een ovaal schild van den Broek.
Kwartieren :

van den Broeck. Oliviers.
Lapostole. Scheurmans (alleen het le kwartier),
Lancelo t. van den Broeck.
van der Steene. Grijse.

Hoofd wapen Martini.
Kwartieren : Martini. van den Broeck.

ledig. Oliviers.

Hoofdwapen Martini en in een ovaal schild van der Steene.
Hoofdwapen Martini en in een ovaal schild Gistelles.
Hoofdwapen Martini en in een ovaal schild Bierbeke.

Kwartieren : Martini. Bierbeke.
Gistelles. Triest.

Hoofdwapen, in een ovaal schild Waddel.
Kwartieren ;

Waddel. Beauchamp. de Voocht. Hepschap.
van Halle. Stapleton. Bocboute. Berchem.
Douglas. Fleiming. van Rodeu. Bailloeul.
Murray. Hamelton. Hammes. S. Denijs.

Hoofdwapen Martini en in een ovaal schild Martijns.
Kwartieren : Martini. Martans.

Bierbeke. Grijse.

Hoofdwapen Martini en in een ovaal schild Absalons.
Kwartieren : Martini. Absalons.

Martijns. Gistelles.

Een in blanco gedrukte kwartierstaat, versierd met
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bladranken een mannelijk en vrouwelijk hoofdwapen enz
ter invulling.

Ingevuld met de 16 kwartieren van Octavien Jacquet
en Gilles Ambroise Martini, ongekleurd.

Op deze kwartierstaat staat boven ieder opschrift he
wapen dat bij die personen behoort.

De tekst van de bovenste rij (over overgroot uders) is
Gilles Martinj secretaire de Lovain.
Margarite de Lespire, gist à Gemblours.
Jaques van den Brouck licentie es Loix mort à Malines
Marie Oliviers.
Archibald de Waddel, chambellan du Roy Jaquel

5e d’Ecosse.
Ernestine contease de Bauchamp Warwick.
Nicolaa de Vooght,  Bourgemre d’Anvers  mort le .

de Juin 1594 gist a la Cathedrale.
Anna De Hepachap mort le 14 de Juin 1604 gist L

la cathedrale  pres la chapelle  du St. (Sacrament?)
Aernout Goverts V. Blankendael.
Cornelia  Wytse.
Christiaen Gyselinck mourut a Oostende le . . . . may 1583
Maria Kien Mourut a Oostende 1579.
Pierre de Vos secretaire de la Vere (Veere op Walcheren)
Adriana Evertz.
Nicolaa de Honich Conseiljer et Echevin de La Vere,
Marie van Graes.
De wapenschilden van man en vrouw staan twee aan

twee tegen elkander en zijn met de pen ingevuld zonde]
aanduiding der kleuren.

Boven de wapens van Waddel  en Bauchamp is eem
kroon geteekend van elf paarlen en boven de beide uiterst6
en de beide middelste r;og eene paarl. De wapens komen
overeen met de vroeger beschrevene, verder zijn die van
Goverta van Blankendael een keper vergezeld van 2 aan
ziende vogels in hot schildhoofd en een zespuntige ster
in de schildvoet.

Wytse, het schild or. met een leeuw van as. (azur) en
een schildhoofd van asur. (De kleuren z@r in potlood
er opgezet).

Gijselinck,  gevierendeeld : 1 en 4 drie mispelbloemen
2 en 1; 2 en 3 een dwarsbalk.

Kien gevierendeeld 1 een springende hond, 2 en 3
vijf sterren 2, 1 en 2.

de Vos, doorsnede 1 een dwarbalk, 2 een halve roos
van de doorsnijdingslijn afhangende, met twee stengels.

Evertz, drie vogeltjes 2 en 1.
de Honich een bijenkorf en in een schildhoofd 2

honingbijen.
van Graea een schildhoofd beladen met twee zespuntige

sterren.
De 2e rij (overgrootouders):
Ambroise Martinj Auditeur Gal.  de Bräbt.  Mourut a

Breda le 12 Juliet 1612.
Mngdalena van den Brouck, Mourut a la Haye, le

. . 1639.
Guiljaume de Waddel, Lieut. Coronel Esooasois et

Chevalier de St. Jorge Tue au Siege de Meurs 1597.
Jaqueline De Vooght mourut a la Haye le. . . .1600.
Corneilje Govertz F. Blankendael mort a Vere le

26 Octobr. 1625.
Magdalena Gyselinck Mourut a Campvere Le 13 de

fevrier 1625.
Abraham de Vos Eschevin et Secretaire de la Vere,

mourut Le 3e Decembre 1652.
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Jeanne  de Honich mourut Le 12 de fevrier 1653.
De 3e rij, grootouders:
Octavian Martinj procür. Giïal de Brabant Née (sic)

a Breda le 19 Fevrier 1594.
Jeanne  de Waddel  Née a la Haye le 19 d’Avril1597.
Gilles Govertz ‘7. Blankendael, Bourgemaistre de La

Vere mourut le 3 1 de Mars 1658.
Adriana de Vos, Née a La Vere de 14 d’bvril  1609.
De 4e rij, ouders:
Gaspar Martinj nee (sic) a la Haye le 15 d’.Qvril 1637

1. V. D. et Eschevin de La Vere
Jeanne  Govertz V. Blankendael Nee a La Vere Le

14 de . 1642.
Het boven haar staande wapen is gevierendeeld met

dat van de Vos.
5e rij:
Octavien Jnques Martini Née sic) à la Haye le 31 de

Janvier 1662. mourut Le 24 de fevrier 1662 Gt a Voor-
bourgh. ’

Gilles Ambroise Martini Née (sic) à la Haye Le l* de
Janvier  1663. In de (heraldisch) rechter beneden hoek is
het volle wapen van Martini ingevuld. In de linker dat
van Govertz van Blankendael gevierendeeld met de Vos.

Beide z@ gedoopt in de Groote  Kerk, als kinderen van
Caspar Martini’en Johanna Govertsz, nl.

Octavianus Jacobus, ged. 1 Februari 1662 peter dheer
Jacob van Graeff, raad, schepen en ontvanger te Vere,
Jouffr. Johanna de Waddel, weduwe van de procureur
genl. Martyni.

Egedius Ambrosiua, ged. 3 Januarij  1663 peter Jouffr.
Anna de Voa, dheer Ambrosius Martiny.

Hierbij behoort nog het navolgende gedrukte huwelijks
gedicht.

Ad nuptias
premobilis  v i r i  domini,
D. Ambrosii Martini

1. V. D. & in Curia Hollandim  Advocati  meritissimi,
senatusque Brabantiae Procuratoris generalis

net non
absolute virtutis domicellm
Joanme  de Vos.

Triumphus amatorius.
Roriseris tingi labris,  complexibua abdi,
Gsudia civili, nunc repetenda ainu.
Mulsis luctandum ille cebris. Spea asserit una,
Si ante sinas vinci, poatea victor  eria.
Indulgere ergò non est affectibus error,
Nam ijuvat Elisijs collibuisse jocis:
Amplexus spondet Cytheris : Lucina  cadurci
Nutat  ad ingressum velle favere Toro.

Sponsus Ad Sponsam
Nympha tui patiare rapi, & dulcedine fundi,
Arcus  ab intenso soluere gestit anus.
Opto speratam, vario deductua aplustri,
Dapsile te voti pignus habere mei.

Sponsa
Dum nostrum salvas fidei fundamine pectus,
Consortis faciam dexteritate frui.
Extremum spera, fido quia ductus amore,
Ad finem servans, postea Ductor eris.

Musa
Iam Martiniadum primus qui splendor Avorum
Deceris, ad votum porrige stemma tuum.
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Cuncta faveut, calidos haustus Ambrosia spondet Hier leyt begr. Lenard Oelis, sterft 6 Febr. 1628.
Sponst, quos instat Nectaris, Vrna manet. Hier is begr. Cornelis Iman Lenard Oole, sterft

In ‘s Gravenhage, Gedruckt  by Iohanne Rammazeyn, den 26 Marty 1698.

voor Symon de Putter, woonende op den hoeck  vande No.  140. Hier leydt begr. Willemynken Cornelis Seeghers,

Papestraet wed. Symon Pieterse, metselaer, sterft 22 April
1652.

Verder nog 2 ontwerpen van plafonds met medaillons n 143. Hier leyt hegr. Johannis  van Schipluyden, overl.
en hoekornamenten versierd, doorgeprikt op twee oude 9 Aug. 1766.
gedrukte stukken uit de jaren 1643 en 1649. n 150. Hier is begravë Wittelle Wittellenzoen, die sterff

Dat hetwelk geprikt is op het stuk van 1649 is niet int jaer ons Heerë . , . . . . . . . . . .
met wapens versierd. ,, 160. D. G. B. HeT. -P. W. V. 1715. - S. E. 1737.

Dit stuk is met latijnsche  letters gedrukt in de Neder- n 162. Hier leyt &gr.  Wessel Leendertse schiptimmer-
landsche taal en heeft tot opschrift: man sterft den . . . Sept. 1669.

Eene Acte van dit tegenwoordige Parlement, Aengaende n 163. H. L. B. G. Berman Willemse, 1765.
het Veranderen van verscheyden  Namen, ende Manieren, 77 164. Hier leit begr. Josinken Jolydts  , oud wesende
dewelcke voor desen in de Hoven, Arresten, Consenten, 50 jaer sterft den 11 April 1653, in haer leven
Patenten etc. gebruykt syn geweest, ende het stellen ofte huysvr. van Alphonse Alonso.

. Procedeeren inde Hoven van Rechte in het Coninckrijck 77 165. Hier leit begr. Abrahamina van der Boor,
van Engelandt ende Yrland, de Heerschappye van Wales dogter van Abraham van der Boor, sterft 24
ende de Stad Barwick, gelegen op de Riviere Tweed. Dec. 1727.

En eindigt Op Maendagh den 29 Januarij 1649. Is by » 174. Hier leit begr. Willemina Imans de wed. van
de Gemeenten in het Parlement vergadert, gheordineert, Pieter Cornelisse van Borrendamme, sterft 6 Sept.
dat dese Acte met den voorsz Tijtcl terstont ghedruckt 1657, oud 90 jaeren.
werde. H. Scobelt, secretar.  van het Huys der Ghemeenten n 179. Hier leyt begr. Johannes Alphonso, jonckman,
des Parlements. Ghedruckt tot Londen, by Eduard Husband, sterft 28 Augustus 1650.
Drucker  van het Eerweerdige Huys der Ghemeenten des n 192. H. L. B G. -- K. R. B. 1652.
Parlements, Jan. 30, 1649. n 193. Hier leit begr. Apollonia Cornelis Voechtsdoghter,

Het andere is versierd met 4 gekroonde wapens, om het is gest. 24 October 1601.
middenmedaillon gerangschikt, met de schildpunten naar n 194. P. M. R.
de hoeken van het plafond gericht en daaronder in de n 197. Hier leyt begr. Jan M. Bogert, oud 63 j. 6 m.
hoeken, ook door kronen gedekt, de dooreengeslingerde 2 d overl. 173/,  13 en Cornelia Wisse Permanter
voorletters der namen van de familien die zij voorstellen. oud 76 j. 6 m. 7 d. overl. 174/,, 63.

De 4 wapens zijn die van Martini, van den Brouck, n 198. Hier lecht begr. Bonnefacius Cau, sterft 13 Juny
Waddel, en de Vooght. Even als het eerstgenoemde is 1665 en Anna Cau, jongedoghter, sterft 2 Oct.
dit doorgeprikt op een met gothieke letters in het Neder- 1669.
landsch gedrukt stuk beginnende : 8 201. Hier leyt begr. Susanna Bartelmeus Lauerse,

,De Keyserlyke Ambassadeur teghenwoordich binnen huysvr. van Flip de Kanter,  goudsmit sterft den
,,Constantinopel resideerende, adviseert dat niet alleene de 26 Juny 1628.
,,jongste  geschrevene gheboorte des Antichristi  continueert: n 202. Hier leyt bcgr. Toonken Tonis  v a n  C a p p e l l e
,,maer  oock dat deselve alreedewijt om sich taste, en niet in haer levë de huysvr. van Cornelis Claasse
*alleene  machtige Steden en plaetsen als Babylon, Alex- Leke, sterft QApril  1653.
,,andria en vele andere : maar ook het Koninckrijck Egypti n 203. Dit graf behoort L. van Sasburgh, wed. Kemp,
,en de meer andere Provincien  ouder sich heeft ghebracht”. 1701.
enz. verder : n 204. Dit graf behoort Cnnera Roelandse Steur.

.Hy is ghebooren Anno 1641  den 24 December, by ,, 205. Hier leit begr. Martijnken  Jans, huisvr. van
,,Babilon,  in een dorp Ossa,  van een Jodinne Samarita Lieven Bijl sterft 27 Maart 1654 oud 61 jaer
,,ghenaemt,  een schoon maar een ghemeen persoon” enz. ende Lieven Bijl oud-stierman, sterft 11 January

Het eindigt met: Getrouwelijck  ghedruckt  na de voorsz. anno 1655.
Copije uyt Presburch, int jaer ons Heeren  1643. ?l 206. Hier leyt begr. Machielina Gochier, huisvr. van

Of deze ontwerpen voor plafonds, misschien ergens te
Vere uitgevoerd zijn, is mij niet bekend. n 2 1 0 .  Hier ieyt begr. Job  Jacobse  Cock, sterft 8

Medegedeeld door J. c‘. VAN DER MUELEN.
September en Matheus  Jacobse Cock, sijn broe-
der sterft 15 September 1599.

n 211. Hier leyt begr. Rochwyf Baerends, huisvr. van
Bastiaan van der Meuyden:  sterft 14 Maart 1694.

De grafschriften der voormalige St. Lievens- n 219. Hier leyt begr. Godelief Pieters, huisvr. van

Monsterkerk te Zierikzee,
Claas Cappelle, smit, sterft 2 April 1654.

n 221. Hier leyt begr. Adriana Fay, huysvr. van Jacob

(vervolg  van Icolom 14 van het Maandblad No.  1, 1895.) van Zuijtland, sterft 3 Mey 1724.
225. Hier leit begr. jnffr. Susanna Breeman, huisvr.

No. 138. Hier leyt begr. Lenart Wittesse, sterf anno 1534 ’ van Sr. Rocus  Munninck, over1 7 Mei 1754.
en Cornelia . . . . . . . . . sterf anno 1524 den 12

I

227. Hier leggen begraven acht kinderen van den
April. Cornelia Iman Wittesse, wedue wijlen n Heer Jacobus van Ysselsteijn en juffr. Magdalena
Lenard 0012.  sterft 3 January 1607 oud 89 jaeren. Schuurbeque.
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No. 232. Levinus Lemnius, medicus  hit situs est obiil
cal. Jul. .lo. 1568. Hier leyt begr. Anthonetta
Hollaars, in haar leven huisvr. van den landm,
Johau Plevier.

)) 234. Dit graf behoort Lydia Rosijn. 1776.
,, 240. Hier leyt begr. Claas Hernoutse  van Bouchoute.

schipper, sterft den 26 Febr. 1692.
~ 242. H. L. B. G-. - H C. B.
,, 243. Margrieta Henric Jansz.  jonghste doght,or,  Cor

nelis Eewout Hug. z. wyf was, rust hier, be-
gravë den 11 Februarii anno 1544.

,, 245. H. L. B. ,G. - W. L. Boenes,  sterft 21 Dec
1757.

,, 246. Hier leyt begr. Alida Pbernambucq  jongedochter.
oud 29 jaar, sterft 26 April 1729. Hier leyi
begr. Cornelia Kaptijn, huysvr. van Isak Pher
na.mbucq,  sterft 2 Maart 1781, oud 61 j. 4 m
11 d. en Isack Phernambucq, sterft 14 Oct. 1785.
oud 68 j. min 2 dagen.

,, 247. Hier leyt begr. Mr. Ecwout Teelinck dr., huysvr.
van Paulus de Huybert, sterft den 3 December
1599.

n 249. Hier leyt begr. Christina Rijmberg  huisvr. van
Cornelis Boogert ob. 17 April 1767, oud 56 j,
.- 4 d. Hier leyt begr. Cornelis Boogert overl,
23 Sept. 1779, oud 69 jaar.

,, 250. Hier leit begr. Snna Claas Huybert overi. 10
Juny 1654. Hier leit begr. Bartholomeus Tee.
linck, oterl.  24 Nov. 1635.

,, 258. Hier leit begr Johannes Blokhoy, is gest 19
Nov. 1703 en zijne huijsvr.  Maria Willems Ruck,
sterft 24 Oct 1719.

,, 261. Hier leyt begr. Herman  Jan Anthonissone, sterft
den 19 November 1614.

,, 264. Hier leyt begr. Hendrik Rontfareyn, oud -
jaren, sterft 1725. D. G. B. T. zijne weduwe
Maria Ruysse, sterft 7 Mei 1745, oud 86 jaren,

,, 269. Jan Koops, bouckweytmaelder. sterft den 2 Aug.
1681.

fl 271. D. G. B. H. T. Machiei Lamotte. 1753.
,, 279. Dit graf behoort Albertus vau Steveninck. 1751.
,, 282. Hier leyt begr. Joh. Talier, sterft 16 Juni 1709.
)) 291. Dit graf behoort L. 1,. K. Hier leyt begr. Josina

Goudswaard, sterft 15 April 1725.

D e  M i d d e l k e r k

was het middenschip van St. Lievens Monster, nl. van
de afscheiding van het koor tot het westeinde ; het ge-
deelte der kerk van af de lijn waar de zitplaatsen op-
hielden tot aan den westgevel, droeg meer bepaald den
naam van Achtermiddelkerk.

No. D.

n 16.

?4 21.

YY 22.

Hiet leit begr. Grietje van der Vos, huisvr. van
Cornelis Pieterse Compagne oud 57 jaar, sterft
22 Nov 1725. Hier leit begr. Cornelis Compagne,
oud 74 jaar, sterft 2 July 1730.
Hier leyt begr. de Heer Meester Nicolaas van
der Schatte, Pensionaris Honorair en Griffier
der stadt Zzee, overl. den 23 October  1759.
H i e r  l e y t  begr. Wouter Cornelis de Jonge
Woutersz., sterft 6 Oct, 1606.
Hier leyt begr. Lieve: Jan Claasse s@ outste
zone lakenman, sterf anno. . . . . . Noch begr.
Levina Jan Claasse Synouts zyn huysvr. was,

No. 23.

7J 24.

8 26.

n 29.

» 36.

YY 38.

7? 42.

n 50.

= 52.

r> 53.

n 55.

= 58.
8 59.

1> 65.
n 66.

n 67.

n 68.

n 86.
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sterft anno 1550  de . dach van novemb. Hier
leit begr. Cornelis Cornelis Pauwense , sterft
Aug. 1617,
Hiert  leyt begr. Neelken Adriaens Daeck, de
huisvr. van Cornelis Lievense, houtcooper, sterft
1 July 1627.
Hier leyt begr. Cornelis Jacobse Bodt,, sterft
3 Jan. 1648.
Hier leit begr. Lieven Janse, houtcooper, sterft
28 Mey 1604. Nogleit hier begr. Cornelis Lievense,
houtcooper, Lieven Janses zone, sterft 5 Sept.
lG04. Nog leit hier begr. Levina Lievens, de
huysvr van Jan Imanse, sterf 27 Maart 1648.
Jan van Vijfve is gest. 20 September 1599.
Nog leit hier b e g r Balthasar van Vijfve,  is
gest. 17 April 1621
Hier leyt begr. Adriaen Arertse Vlam, sterft
29 April 1613, hetz. jaer, den 11 Juny Arent
Imanse Vlam, legt mede hier begraven.
Hier legt begr. Maria Rosse huisvr. van Pieter
den Blaauwen overl. Febr. 1768.
Hier leit begr. Geertruid Deckers,  stertt den
4 October 1631.
Hier leyt begr. Elisabeth Mangelaars, huisvr.
van Pieter Poppe, sterft den 5 Augustus 1744.
Dit graf behoort Willem, Adriaua en Helena
Lachers.
Dit graf behoort Jacob Willemse Bolle, sterft
25 Juny 1760 oud 77 jaar en 1 dag
D. G. B. H. T. - B. v. Lijn en B. R. Boogert
1733. Hier leyt begr. Cornelis Thomas Rochussen
de Groots doghter in haer leven de huysvr. van
d’heer Nicolaas Ruyte sterf den 21 Aug. 1651.
Hier leyt begr. Rochus Lieven Engel vleys-
houwer sterft den 10 November 1596. Hier leit
begr. Thomas Rochussen de Groot in syn leven
Schepen en R a e d t  deser stad,  sterft  den
29 Dec. 1640. Hier leyt begr. Adriana IJzerkorf,
sterft 28 Sept. 1654.
H. L. B. G. Cornelia van Gent, sterf 4 July 1740.
Hier leyt begr Neelken Jan Jobse Blankerts
wed. en is begr. 23 April 1597.
H. L. B G. Mathys Bal, sterft den 22 Juny 1760.
Hier leit begr. Rochus Adriaens Hoffer in sijn
leven oud Burgemeester deser stede, sterf den
10 April 1606.
Hier leit begr. Pieternella Lenaers Coole de
huysvr. van Thomas Barentse metser, sterft
29 Sept. 1615 en Barent  Thomasse metser,
oud 25 jaar sterft 1 Juny 1625 en Thomas
Barentse metser, oud 58 jaar sterft 9 Meert 1632.
Hier leyt begr. Adriaen Dennisse de Kater,
sterft 9 Dec:  1633.
Dit graf behoort J. L. Stoutjesdijk en leyt hier
begr. desz. huisvr. M. M. Coolhaers 1765.

(Wordt vervolgd.)

1559-1894.

Ter gelegenheid van den 335sten gedenkdag van de
Instelling van het Burgemeestersambt te ‘s Gravenhage,
,verden in het Gemeentemuseum aldaar tentoongesteld
;wee  octrooien, op dat ambt en zijn aanvang betrekking
rebbende.  Het eerste is gedagteekend 16 November 1559,
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origineel op perkament, met uithangend zegel in roede
was. Het wordt gegeven aan die van den Haag, door
Koning Filips , als Graaf van Holland, om te mogen
stellen twee Burgemeesters uit de IJotabelste ingezetenen,
gelijk men in de groote en kleine steden van Holland doet.
Het andere is van 21 Januari 1591. De Staten van Holland
geven octrooi voor het stellen van een derden Burgemeester,
te kiezen door hen, die Wethouders vernieuwen, m e t
gelijke rechten als die van de groote en kleine steden
van Holland. Ook dit octrooi is op een origineel perkament,
met uithangend zegel in roode was.

Staten, en van Johanna Bosch (1), volgens de genealogie
in het ,Stam- en Wapenboek” van den Heer V. v. 0. onge-
huwd, huwde te Overschie Katharina Miller, dr. van
Frans en Aaltje Schutte.

Kinderen :
1.
2.

3.

Karel, volgt.
François, geb. Rott. 16 Jan 1828, woont 1878 ambte-
loos (gehuwd of ongehuwd?) te Rotterdam.
Catharina Johanna, geb. Rott. 26 Aug. 1831 huwde
Dirk Moree  geb. te Rozenburg 1812, gest. te Utrecht
30 Maart 1893, geneesheer te Lopik, zoon van Cor-
nelis en Engeltje Speelman en wedr.  van Maria van
Bemmel.

Het Wa.pen  van Johore.

Professor H. G. Ströhl geeft ons in afl. 9 (1 Sept.),
1893, van de Heraldische Mittheilungen , herausgegeben
vom Verein ,, Zum Eleeblatt “, eene beschrijving van het
wapen van den Sultan van Johore. Zooals bekend is
ligt dit rijk in het zuiden van het Schiereiland Malakka
en behoort tot de weinige rnaleische staten, welke onaf-
hankelijk zijn gebleven. - Sultan Abu Bekr, een joviale
beschaafde oude heer, bezocht verscheidene malen Europa,
en stelde alle pogingen in ‘t werk, om voor zooveel als
de omstandigheden het toelieten, zijn kleine staat met
de beschaaf& wereld te laten mededingen. Zoo is ook
o. a. op de wereldtentoonstelling te Chicago, Johore  ver-
tegenwoordigd geweest.

4.

5.

Cornelia Alida, geb. te Rott. 20 Juni 1835, woont
ongehuwd te Gouda 1878.
Johanna Francioa, geb. te Rott. 28 Nov. 1837,
huwde Willem Simon Kramers, scheepsgezagvoerder
wonende in 1878 te Gouda.

6.
i

Cornelis, geb. Rott., 17 Febr. 1843. vertrok als
tweede stuurman met het fregatschip ,Stad Delft”
uit Rotterdam Mei 1868, van welk schip, na ‘t
uit Birkenhead (was bestemd voor Java), niets meer
vernomen is, volgens advertentie van zijne broeders

Abu  Bekr, die tijdens zijne badkuur  te Karlsbad in
Mei 1893 ook Weenen  bezocht, voert het volgende wapen,
waarin de engeluche invloed niet te ontkennen valt.

Het vertoont in een schild van echt engelschen vorm
een halve maan overtopt  van een vijfpuntigen ster. Boven
het schild zweeft een vorstelijke muts versierd met de
schildfiguren. Twee tijgers doen als schildhouders dienst.
Ongetwijfeld behoort dit wapen, tot de schoonste van alle
bestaande aziatische  vorstensymbolen.

Het devies luidt: ,Kapada Allah bersenak”  of in ‘t
Engelsch ,, Unto God resigned”.

Voor geschiedkundige navorschingen in zake het rijk
van Johore  wordt door den schrijver verwezen naar het
bekende opstel van Netscher in het Tgdschrift  voor Taal-,
La& en Volkenkunde van Ned. Indië. le deel. Batavia
1853.

en zusters in de Rott. Courant van 24 Aug. 1878.
Karel van ~oZZe&oven, geb. te Rott. 17 Dec. 1825,

huwt 10. te Leiden 8 Juni 1854 Dina Elisabeth Couvb,
geb. ald. 27 Nov. 1835, gest. ald. 20. Nov. 1857, dr. van
Jacobus en Jacoba  Johanna Venker. Huwt 20 te Bethlehem
in Oranje-Vrijstaat, Hester  Potgieter Heus.

Dochter (uit 1):
Jacqueline van Vollenhoven, geb. Leiden 23 Aug. 1855,

gest. Delft 9 Feb. 1888, huwt te Lopik 10 Aug 1882
Marinus Jacobus Couvée,  geb Leiden 9 Jan. 1851,.boek-
handelaar te Delft, zoon van Abraham (broeder van
Jacobus voornoemd) en van Elisabeth Jacomina van Buuren.
Hij hertr. als wedr. met 3 k. te Delft 11 Juli 1889
bndrea Masthoff, geb te Delft . . . 1859, dr. van
Marinus Jacobus Adolf, Leeraar  aan de R. H. B. 8. en
van Catharina Elsje Graaf.

Ommeren. H. J. SC H O U T E N.

(1) Salomonsdr.  Wat waz haar vader en wie was hare moeder?

Eene fraaie afbeelding van het wapen versiert als
bijlage bovengenoemde aflevering van het Verein ,Zum
Kleeblatt “.

M. G. W.
R E C T I F I C A T I E .

bndringa-Ebte.

Door kerkvoogden der N. H. Gemeente te Oldeboorn
(Fr.) is aanbesteed het afbreken van het slot ,Andringa-
State” en het weder opbouwen van eene pastorie. Laagste
van de 9 inschrijvers was de heer A. v. d. Wal te
Veenwouden, voor f 5841.

In Afl. 1 , kolom 2, regel 8 v. b. staat: den  heer
J. Th. de Raadt, ons correspondeerend lid te Brussel;
!ees: ons EereEid  te Brussel.

~_ --~ _

I N H O U D  1898  NO. 3.

AT. v. d D. v. 25. 8. 1894.

Vragen en Antwoorden.
Van Vollenhoven. (aanvu2Zing).

Gerrit van Vollenhoven, amanuensis ten stadhuize te
Rotterdam, zoon van Cornelis, Raad, wethouder en Burge-
meester van R., Lid van de kamer van kooph. en van de Prov.

Verheffing in den Adel. - Inlijving in den Adel. - Wapen der
Temeente  Bellingwolde. - Bestuursvergadering van 12 Januari 1895. -
jieslacht van Twist, in Hulst,  door Fred. Caland.  - Een Zweedsohe
kist met wapens, door J. Th. de Raadt. -Kwartierstaten betreffende
het geslacht Martini, door J. C. van der Muelen.  - De grafsohriften
aer voormalige St Lieven8  Monsterkerk te Zierikzee, door P. D. de Vos.-
1559-1894. - Het wapen van Johore,  door M. G. W. - Andringa-
State.  - Vragen en Antwoorden. - Rectificatie.

Gedrukt bg Gebrs. J. en H. van Langenhuysen,  te ‘s&avenhage.
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Genealogisch-heraldiek
?- ,

Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van iedere maand. en wordt alleen aan de
leden van het genootschap gezonden. Brieven
te zenden aan den secretaris, den heer Yr.
J. E. V A N  SOMIWJN  BRAND,  Nieuwe Ha-
uenrtraat  34 ; bijdragen voor het Maand-
blad, en de daarop betrekking hebbende cor-
respondentie aan den heer M. G. WILINJYAN,
turn  Speybtraat  41, te ‘s&aveohage.

I

VAN  HET

genootschap ,, De Nederlandsche Leeuw.”

#

Aanvragen betreffende de bibliotheek te :
richten tot den heer W. baron SNOUCKAERT
VAN SCHAUBUPG,  Daemietsstraat  11.

Leden te ‘s-Gravenhage  b e t a l e n  p e r  1
jaar. . . . . . . . . , . f 10.00

‘Zij, die buiten ‘s_Gravenhage  wonen f 6.00
1

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe
~

leden te bekomen ad f6.00  per jaargang.
Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. ,

_e

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der onderteekende  stukken.

NO. 3. XEIP Jaargang. 1895.

ERNST FRIEDRICH  AUGUST WARNECKE.
Ernst Friedrich August Warnecke, geb. te Dehmke bij Hamelen 21 April 1837, zoon van Christian

Friedrich en van Justine Brand, was eerst ambtenaar in Hanovraanschen dienst en ging op 1 October 1869
in Pruissischen dienst over als ,,Geheimer  expedirender Secretär”. Bij zijn overlijden op 25 November 1894
was hij Geheimer Rechnuugsrath in het ministerie van openbaren arbeid, ridder 4 kl. der orde van den
Rooden Adelaar van Pruissen en ridder der orde van Philips den Grootmoedige van Hessen Darmstadt.

Hij was een kundig en ijveri g beoefenaar der genealogische en heraldieke wetenschap, een der stichters
en ook lid van het bestuur van het Genootschap Der Deutsche Herold te Berlijn, en sedert 1890 corres-
pondeerend lid van ons genootschap.

Eene uitvoerige levensbeschrijving van hem is te vinden in het verslag van het 25-jarig  feest van het
bestaan van het genootschap ,,Der  Deutsche Herold”, en zijn portret in de eerste aflevering van het tijd-
schrift van genoemd genootschap, jaargang 1895.

Hij was 2maal  gehuwd, 10. op 9 Mei 1870 te Straalsund met Flora Karoline Hedwig Schwing,  en
daarna in April 1888 met Ilse Mathilcle Marie Valeska  von Landwust.

JOHANNES DIDERICUS GIJSBERTUS PAN EPEN.
Op den 14 Februari 1895 is te Oisterwijk in Noordbrabant overleden aan eene

uitteeronde ziekte, ons medelid de Heer Johan D. G. van Epen, geb. te Amsterdam
10 Maart 1868, zoon van dr. Didericus Gijsbertus, en van Elisabeth Hendrika Wijs.

Na eenige voorstudiën op eene handelsschool in Duitschlaod, vestigde hg zich te
Haarlem als directeur van een bureau voor genealogische en heraldische onderzoekingen.
Sedert 1888 was hij mede-directeur van het Genealogisch Heraldisch Archief van den
Heer A. A. Vorsterman van Oyen, eerst te ‘s Gravenhage, later te Oisterwijk.

Tijdens zijn verblijf te ‘~Gravenhage  maakte hij korten tijd deel uit van het
bestuur van ons genootschap, en heeft als zoodanig de werkzaamheden van bibliothecaris waargenomen.

Verschillende artikelen van zijne hand verschenen in het Algemeen Ned. Familieblad en ons
Maandblad, terwijl het Jaarboek van den Nederlandschen Adel, waarvan het vorig jaar, de Jaargang 6
vèrscheen,  vrijwel door hem alleen werd geredigeerd.

Vele familie-uitgaven, zooals die van de Geslachten van der Feltz, Wynen enz, zijn door hem
gedeeltelijk bewerkt. De overledene was correspondeerend lid van het Verein ,,Zum Kleeblatt” te Hannover
en van de ,,Cercle ArchBologique de Malines”, alsook werkend lid van de Vereeniging ,die Haghe”.

I v a n  E p e n . Wii 8.

Zijne acht kwartieren zijn : d e  Wijde. R e”p e 1 i u s.
v a n  d e r  K l u i s . Snethlaue.

artel v a n  Homring.
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Tot eerelid is benoemd: i1 Dertiende Algemeene Vergadering van het Genootschap,
gehouden op VrUdag den 22 Februari 1896 in

_&. J. Servaas van Rooyen . . . . . ‘s-Gravenhage. het Groot Keizershof.
~-

Tot lid is benoemd:
Aanwezig alle bestuursleden en twee leden, waarvan

één eerst verscheen nà behandeling van punt 4 der aan
de orde zijnde zaken.

L. F. ~Duymaer  van Twist . . . . . Gouda. De Voorzitter opent de vergadering, met een kort woord
de afgestorven correspondeerende leden, de HH. Teske,
Maurice Tripet en Fried. Warnecke, herdenkende. Door

Bestuursvergadering van 19 Februari 1896. den secretaris wordt daarna het volgend verslag van den
toestand van het Genootschap over het jaar 1891  uit-

Afwezig met kennisgeviug de HH. Caland, Gijsberti gebracht :

Hodenpijl  er W. baron Snouckaert van Schauburg De
notulen worden goedgekeurd, na door den heer v. Someren M@e Heeren  !

Brand te zijn voorgelezen.
Ingekomen ziju : Mededeeling van het overlijden vau Het Genootschap telt thans 88 gewone-, 13 eere-, en

ons lid en oud-bestuurder den heer Johan D G van Epen 21 correspondeerende leden. Uoor  den dood verloren wg
te Oisterwijk, en van het correspondeerend lid Friedrich 3 correspondeerende leden. Het aantal tijdschriften waar-
Wurnecke  te I<erlijn.  Aau beiden zal eene korte necrologie mede wij in ruil zijn getreden bedraagt 7, zoodat het
in het Maandblad  worden gewgd. genootschap met 13 binnenlandsche en 21 buiten-

Na afdoening van nog eenige huishoudelijke zaken wordt landsche vereenigingen,  die zich wijden aan geschiedenis-,
.den heer van Someren Brand op zijn verzoek het woord geslacht-, wapen- en zegelkunde voeling heeft. De boekerij
gegeven, In ‘t kort komt zijn rede, doorspekt van geestige is met een aantal meer of min,, belangrijke werken ver-
zetten, hierop neer, dat hij niet kan nalaten er op te wijzen, meerderd ; deze werken, steeds vermeld in het Maandblad
dat het Genootschap van zijn oprichting af tot nu toe, behoeven hier niet te worden herhaald. Door den biblio-
weinig anders gedaan heeft, dan een tijdschrift uit te thecaris wordt voor de boekerij steeds de grootste zorg

welks inhoud niet altijd even belangrijk is. De gedragen terwijl de werken, geschikt ter circulatie, in
fzi::’ houden abdoluut geen ‘voeling met elkander en de portefeuilhis  aan de leden te ‘s Gravenhage woonachtig,
hebben zeer weinig aan hun lidmaatschap. De bestuurs- geregeld worden toegezonden. Ook de redacteur zorgde
leden vergaderen trouw iedere maand en houden zich steeds, dat de soms met zooveel moeielijkheden  gepaard
dan bezig met allerlei huishoudelijke zaken. De genealo- gaande uitgave van het Maandblad op tijd geschiedde;
logische en heraldische wetenschappen worden door het sedert die heer zich met de redactie heeft belast, ver-
Genootschap eigenlijk bitter weinig gebaat. Hierin dient schijnt het blad, ZOO geregeld als maar mogelijk is; beide

‘verbetering te komen, zoodat ook zij, die zich aan de genoemde heeren èn bibliothecaris, èn redacteur verdienen
herautswetenschappen wenschen te wijden, maar nog ten volle onzen dank voor hunnen belangloozen ijver en
volkomen onkundig op deze punten zgn, in hun belang uitmuntende zorg evenals den heer penningmeester  voor
zouden handelen door zich bij het Genootschap aan te zgn steeds nauwkeurig beheer der zoo noodzakelijke
sluiten. Hij stelt dus voor, de leden meer bij elkaar te dubbeltjes.
brengen en te trachten vergaderingen te honden, toe- De zoo nuttige arbeid, in het Maandblad NO. 12 van
gankelijk  voor alle leden en desnoods ook voor genoo- 1893 breedvoerig besproken, n. 1. het invullen der fiches
dieden,  - - vergaderingen - waarin door lezingeu, met de namen der magistraten van ‘s Gravenhage, is tot
kunstbeschouwingen, besprekingen en dergelijke, de heden weinig gevorderd ; wg mogen hopen, dat èn het
herautswetenschappen behandeld zullen worden. Dit zal bestuur èn de leden spoedig met meer ijver de hand aan

‘ook teo goede komen aan de leden buiten ‘s Gravenhage, den ploeg zullen slaan, om het werk eenmaal tot een
daar door deze maatregelen den inhoud van het Maandblad goed eind te brengen.
zeker verbetering zal ondergaan. Ik meen, mijne Heeren, U in ‘t kort den huidigen

Na een tamelijk langdurige gedachtenwisseling, wordt toesta.nd  van ons genootschap te hebben leeren kennen’;
besloten binoenkort hiermede een proef te nemen. hebben eenige leden bedankt, andere zijn toegetreden,

Als plaat zal in eene der volgende afleveringen aan doch helaas niet in die mate, dat het bestuur in sthat
het Maandblad worden toegevoegd, een door mr. Brand is het orgaan van ‘tgenootschap,  het Maandblad, te ver-
te vervaardigen lichtprent van een gesneden spiegellijst grooten of meer te illustreeren, zooals zeker de wens&
met wapens voorzien, berustende in het Gereformeerde is, niet alleen van het bestuur, maar van alle leden;
Weeshuis te Haarlem. daarom durf ik ieder lid aanmoedigen, zijn best te doen

Door den heer Wildeman wordt als lid voorgesteld leden  te wwen, opdat het genootschap, waarvan wij
de heer L. F. Dnymaer van Twist, le luit. der Infanterie kunnen en mogen zeggen, dat het in zijn elfjarig  bestaan
tc, Gouda. Deze heer wordt met algemeene stemmen tot een goeden naam heeft verworven, steeds voortleve niet
lid benoemd. alleen, maar meer en meer in bloei moge toenemen.

Na voorlezing en goedkeuring der notulen dezer Ver- De voorzitter betuigt den secretaris den dank der ver-
gadering, wordt deze, als niets meer aan de orde zijnde, gadering voor het uitvoerig en duidelijk jaarverslag.
gesloten. De bibliothecaris,

I

Baron Snouckaert van Scbauburg,
verzoekt en verkrijgt thans het woord. ZEd. brengt het~_.... _
volgende verslag uit :
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Mijne  Heeren

Veroorloof mij, dat ik thans, als bibliothecaris even
uw aandacht vraag, teneinde u een weinig op de hoogte
te stellen van deu toestand onzer bibliotheek. Dat er in
onze boekerij veel belang wordt gesteld is u bewezen,
door de vele geschenken die wij dit jaar weder verkregen
hebben;  evenzoo  zou ik u die belangstelling kunnen
aantoonen door het herhaald gebruik dat er door den
leden van gemaakt wordt. Nochtans moet ik tusschen-
beiden met medelijden dien schat van boeken aanschou-
wen. Dat er veel belangrijks in die boekerij aanwezig

is ontegeneeggelijk waar, maar dat er ook veel aan
d:it belangrijke ontbreekt is niet minder eene waarheid.
De laatste waarheid is juist oorzaak van mijn medelijdend
aanschouwen. Het zou u te veel ophouden wanneer ik
u van het begin tot het einde van den catalogus zou
opnoemen, wat er aan onze boekerij moet aangevuld
worden, In de eerste plaats zijn er periodiek verschijnende
werken niet bij gehouden, of onder het beheer van een
vroegeren bibliothecaris (door het wegraken van een porte-
feuille bijvoorbeeld) verdwenen. Vervolgens hebben enkele
genootschappen, met wien wij in ruil zijn, hun verplich-
tingen niet al te nauwkeurig nagekomen, zoodat er ook
in de periodiek verschijnende tijdschriften menige gaping
voorkomt. Wat is er nu hinderlijker in een bibliotheek
dan dat er van een of ander tijdschrift nummers ontbreken,
zoodat zulk een jaargang niet kan worden ingebonden.
Om hieraan te gemoet te komen, heb ik reeds enkele
redacties aangeschreven ; sommige voldeden aan mijn ver-
zoek, andere stelden mij te leur met de mededeeling dat
de ontbrekende nummers niet meer voorhanden waren.
Vervolgens laat den uiterlijken vorm van onze bibliotheek
nog veel te wenschen over, door dat vele werken uniform
ingebonden werden ; daar er aan dat inbinden nog al
kosten verbonden zijn, heb ik een aanvang genomen met
die werken, voor welke eene’kennismaking met den boek-
binder, reeds lang gewenscht was. Dank zij de tusschen-
komst van den redacteur zijn wij dit jaar weder met
eenige genootschappen meer in ruil getreden, te weten:

Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis
en Volkskunde, redacteur W. J. F. Juten, te Bergen op
Zoom.

De redactie van ,, Limburg”, Provinciaal Genootschap
voor Geschiedenis, taal- en letterkunde, te Roermond. (Tot
heden nog niets ontvangen).

The Huguenot Society of London, te London.
Glocestershire Notes and Queries, te London.
Kurländische  Gesellschaft für Literatur und Kunst,

t e  M i t a u .
Revue Bénédictine, Abbaye de Maredsous.
Direzione del Giornale araldico e del2’  annuario dellu

nobiltà Italiana, te Bari.
Deze periodiek verschijnende werken, zijn weder een

belangrijke aanwinst voor onze portefeuille ; het in ruil
treden met verschillende genootschappen, kan ik alzoo  niet
genoeg den heeren aanbevelen.

Onder de belangrijke aanwinsten behoort in den eerste
plaats genoemd te worden, ,,HeraZdiek”  door Jan H.
Junius : de  bespreking da.arvan  is reeds in ons Maand-
blad No. 6 van 1894 geschied. Hoewel er vele werken
op heraldisch gebied in het buitenland verschijnen, zijn
zij helaas in ons land zeldzaam, daarom hulde aan den
heer Junius, die getoond heeft, buiten zijn drukken dienst

als marine-officier, toch nog werkkrachten beschikbaar te
hebben voor de samenstelling van een nuttig heraldisch
handboek. Onder de Nederlanders, die zich dit jaar nog
aan ons verdiensteluk  hebben gemaakt,  behoort  de
wapenteekenaar J. M. Lion, door de uitgave van zijn
Heraldieke Modellen. De bespreking van dat werk zien
wj eerstdaags in ons Maandblad te gemoet.  Door tusschen-
komst van den redacteur ontvingen wij van Dr. P. J. H.
Cuypers een prachtwerk dat rk het genoegen heb, de
leden ter bezichtiging te stellen; het toont ons de
bouw van het kasteel ,,de Haar”, dat onder toezicht
van den schenker,  thans zooveel  moge!ijk weder in
zijn * vorigen stijl is opgetrokken, en waar de familie
van Zuylen, binnenkort weder verblijf zal houden. Dit
werk is voorzeker een sieraad voor onze boekerij.
Onder de milde gevers verdient nog de heer Graaf
Théodore de Renesse, ons correspondeerend lid te Bilsen
vermeld te worden, die ons ten geschenke heeft aange-
boden zijn nuttig werk over de wapenfiguren ; wanneer ik
zeg dat dit werk gelijk is, aan een omgekeerde Rietstap, zal
elk heraldicus onmiddellgk  het nuttige van een dergelgken
arbeid inzien. Vervolgens nogmaals openlgk  onzen dank
aan de heeren Joh. Theod. de Raadt, ons eerelid te
Brussel ; A J. Servaas van Rooyen, archivaris, te ‘s Qra-
venhage; C!, W. Bruinvis,  te A1kma;r.r;  Arthur Merghe-
lynck te Yperen,  alsmede de heeren  Mr. J. E. van Someren
Brand en den redacteur M, G. Wildeman, die alle bij-
gedragen hebben tot den bloei van onze boekerij. Nog
vele kleinere geschenken zijn ons ten deel gevallen, te
veel om hier te vermelden. Zij zijn echter reeds in het
Maandblad vermeld. De wensch uitende, dat de bezwaren
in het begin van dit verslag opgesomd, op eene volgende ver-
gadering niet herhaald behoeven te worden, eindig ik dit
verslag met de boekerij steeds in de belangstelling onzer
leden aan te bevelen, opdat zij eenmaal eenig in ons
land moge genoemd worden.

De voorzitter betuigt den heer Bibliothecaris den dank
der vergadering voor zijn schitterend verslag, ‘t welk een
uitnemend toevoegsel is aan het zoo juist uitgebrachte
Jaarverslag.
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Thans bekomt de Penningmeester het woord tot het
uitbrengen van verslag over den toestand der kas. ZEd.
moet tot zijne sp$ mededeelen, dat het genootschap, wat
dit belangrijk onderdeel aangaat, in het afgeloopen jaar
niet op vooruitgang kan bogen. De ontvangsten bedroegen
/’ 888,8g5,  daarentegen de uitgaven f 898,50. Hij hoopt
echter, dat (iets waarmede alle aanwezigen instemmen).
ieder in zijn kring zich zal bemoeien om nieuwe leden
te werven.

De voorzitter verzoekt de HH. W. G. van Oyen en
C. Gijsberti Hodenpijl,  de bescheiden van het finantieël
beheer te willen nazien. Na schorsing en heropening der
vergadering brengt de heer Rodenp$ verslag uit. De
administratie van. den penningmeester is in de meest vol-
maakte orde bevonden. Hij stelt voor den heer penniug-
meester, onder dankbetuiging van zijn uitstekend beheer,
te dechargeeren, en drukt tevens den wensch uit, dat het
aantal leden vermeerderen moge.

Aan de orde komt íle verkiezing van bestuursleden
wegens het periodiek aftreden van de HH. Caland (die
wegens gezondheidsredenen, voor eene herkiezing niet
in aanmerking wenscht te komen), van den Bosch en
Wildeman.

De voorzitter stelt voor in plaats der drie aftredende
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leden, slechts twee te kiezen, overeenkomstig de bepa-
lingen der statuten, waarvan indertijd door de Algemeene
Vergadering is afgeweken. De uitslag der stemming met
gesloten briefjes is, dat de HH. van den Bosch en Wilde-
man herkozen worden. De herkozenen verklaren zich be-
reid de benoeming aan te nemen.

Door den Voorzitter wordt aan den heer Fred. Caland
welverdiende hulde gebracht voor den betoonden ijver in
zake de waarneming van het Secretariaat.

Thans is aan de orde het verkiezen van een Eerelid.
Het bestuur stelt als zoodanig voor, den Archivaris van
‘s-Gravenhage, tevens Directeur van het Gemeente-Museum,
den heer 8. J. Servaas van Rooyen, die met algemeene
stemmen wordt benoemd, in aanmerking genomen de vele
bewijzen van belangstelling door dezen heer in het Ge-
nootschap betoond, en de krachtdadige hulp door hem
aan de leden en het bestuur bij onderzoekingen op het
archief, geschonken.

Verder deelt de voorzitter mede, dat op de laatste be-
stuursvergadering besloten is, om in het vervolg leden-
vergaderingen uit te schrdven  (1). Na het verstrekken
van inlichtingen (wat dit punt betreft), aan den heer baron
Snouckaert van Schauburg, die de laatste bestuursver-
gadering niet bjwoonde,  wordt de vergadering gesloten
teneinde over te gaan tot de kunstbeschouwing. Eene inte-
ressante verzameling Ex-libri (eigendom van den Voor-
zitter) ; een origineel wapendiploma aan een Joachimi
uitgereikt (eigendom van W. baron Snouckaert van Schau-
burg); het prachtwerk van ons overleden corresp. lid C.
Teske, getiteld : n r)ie  Wappen des Groszherzl. Häuses
Mecklenburg in geschichtlicher Entwicklung” en het reeds
boven aangehaalde prachtwerk over het huis ter Haar,
maakten wel te zamen het belangrijkste uit van de overi-
gens zeer interessante tentoongestelde verzameling.

In de daarop onmiddellgk  gehouden bestuursvergade-
ring werden de herbenoemde bestuursleden door den
Voorzitter verwelkomd, en werd de heer Mr. J. E. van
Someren  Brand tot secretaris benoemd. Elet bestuur is
thans geconstitueerd als volgt:

Jaar v. aftreding.
J. C. van der Muelen, Voorzitter . . . . . 1896
Mr. J. E. van Someren Brand, Secretaris . . 1896
R. P. van den Bosch: Penningmeester  . . . 1897
W. baron Snouckaert v. Schauburg, Bibliothecaris. 1896
M. G. Wildeman, Redacteur van het &zandblad. 1897
C. F. Gijsherti Hodenpijl . . . . . . . . 1896

Geschiedenis der gemeente Schelle,
door Joh. Theod. de Raadt, secretaris van het oudheid-
kundig genootschap van Brussel & J. B. Stockmans,
archivaris der gemeente Borgerhout. Lier, drukkerij van
Joseph van In & C ie , drukkers, uitgevers. Zonder jaartal.

De boekerij van ons genootschap werd dezer dagen
verrijkt met het werk, hierboven vermeld.

Schelle is gelegen 12 kilometer ten zuiden van
Antwerpen en bevat iets meer dan tweeduizend zielen.
Alles wat voor de geschiedenis van deze landelijke gemeente
van gewicht is, staat thans opgeteekend in dit fraaie

(1) Zie verslag bestuurwergadering  on deze aflevering.
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octavo deel van ruim tweehonderd bladzijden., versierd
met zeven platen en voorzien van een uitvoerige alpha-
betische  tafel.

In het land van Mathgs Ha!en,  Jan Wagenaar, mr Jacob
de Riemer en zooveel andere steden- en dorpsbeschrijvers,
moet een zoo kloek opgestelde beschrijving van een klein
plaatsje als Schelle is. alle waardeering genieten.

Eigenaardig is het, dat de geleerde schrijvers een geheel
hoofdstuk, en zeker niet het minst belangrijke, hebben
gewijd aan de ,Folklore” van Schelle. - ,Sagen  en

1 legenden”, een bron van studie die eerst in de laatste
jaren gebruikt wordt, en waar de plaatsbeschrijvers van
voorheen geen aandacht aan schonken. Het boek is
dus wel op de hoogte van zijn tijd.

Welke die tijd nu evenwel is, staat nergens  nauwkeurig
opgegeven. Uit gegevens op blz. 21 voorkomende, mag
afgeleid worden dat het werk in 1891 het licht zag.

De prijs is slechts 4 franken.
De eenige grief tegen het boek in te brengen, is het

gemis van een jaartal op den titel.

Den Haag. Mr. J. E. VIW SOMEREN  BR A N D.

Les Seigneurles dn paye  de Malines.
ITEQEM  & SES SEIGNEURS ; Notice  historique sur Ja

c o m m u n e  d’Ite,qem  par J.  Th. de Raadt.
(Mnlifies, L .  & 8. Godenne,  Imprimeurs-Edi-
teurs. 1894).

In bovenvermelde studie, welke de serie onder den
algemeenen titel van ,Les’Seigneuries  du pays de Malines”
weder belangrijk aanvult, geeft ons eerelid een overzicht
van de geschiedenis van Itegem, van af de Se eeuw,
hoofdzakelijk geput uit authentieke bescheiden? alzoo van
groot belang, daar de verschillende aanteekemngen  over
dit dorp en omgeving, welke men zoo hier en daar ver-
spreid aantreft, erg incompleet, en gedeeltelijk onjuist zijn.

De archieven van het koninkrijk, en die ter plaatse
gaven voornamelijk stof tot de boerende verhandeling,
die 183 bldz bedraagt.

Laat ons vooral niet vergeten aan te stippen dat Ttegem
met enkele plaatsen in Noord-Nederland, zelfs met de
Hofstad gemeen heeft, dat het archief op den zolder
wordt geborgen.

In het slot zijner voorrede wijst  de autheur er op, hoe
de Zuidelijke Nederlanden vooral een zeer onvertrouwbare
genealogische literatuur bezit, door de talrijke werken
van personen als de Launaij, Carpentier, Butkens, Fer-
werda, Goethals, Poplimont en zoouele  anderen, waarin
de waarheid op eene min of meer handige wijze wordt
verkracht, en waarom de in bovengenoemd werk op
authentieke bescheiden berustende mededeelingen voorzeker
hij de eerlijke genealogen een goed onthaal zullen vinden.

Het werk is versierd met talrijke afbeeldingen van
zegels, wapens, kasteelen, naar oude prenten, verder enkele
phototypiën en kwartierstaten.

Aan de uitgave is de meest mogelijke zorg besteed ;
met zijne bekende nauwkeurigheid voegde de Heer de
Raadt een naamregister aan het werk toe. Verdere aan-
beveling is vrijwel overbodig. Verscheidene Noord-
Nederlandsche geslachten zullen hierin familie-leden ver-
meld vinden. Men leze het werk niet alleen, men koope
het, want het blijft zijn waarde behouden.

M. G. w.
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De grafschriften der voormalige St. Lievens-
Monsterkerk te Zierikzee.

(VervoZg  van kolom 30 van het Maandblad No.  2, 1895.)

No. 96.

n 99.

Hier leit begr. joffr. Maria van de Waes in
haer leven de huysvr. van Jacobus van Crom-
striem, oudtschepen deser staat ende Rentmeester
van H. Ed. M. H. Staten van Zeelandt. Gest.
18 Mey 1677. Nog leit hier begr. voorn. Heer
Jacobus van Cromstrien, sterft 6 February 1684.
Hier leyt begr. Cornelis Pieters  de lijndrayer,
sterft 10 Julius 1560. Noch leyt hier begr.
Frisce Cornelis Pietersens huysvr. sterft 26 Mey
1577. Hier leyt begr. Willem Harmansen sterft
4 October 1625. Hier leit begr. Janneken Jans
de huysvr. van Claes Hendrikse Hayman en
is gest. 5 July 1636.

n 107. Hier leit begr. Jan Cornelis Ockerse zaliger,
sterf den 31 Aug. 1599 en syne huysvr. Agatha
de Hurgemr. Cornelis Janse de Vagers doghter,
overl. 23 July 1603 met haer soon de Burgemr.
Adriaan Jan Ockerse sterft 5 July 1650 en
juffr. Aletta Jan Ockerse wed. van Doctor
Pieter Hayman, overl. 2 Sept. 1667 en juf&.
A n n a  Stoutenburg  , weduwe wijlen de heer
Adriaan Ockerse sterft den 5 January 1678.
Hier leit begr. Cornelis Cornelis Jan Ockers
schepen en acxynsonnaar der stede ZZee, sterf
den 18 Maart 1602.

D e  A c h t e r m i d d e l k e r k .

Het aldus genaamde deel van het middenschip der
St. Lievens Monsterkerk bevatte de volgende grafschriften :
No.  2.

n 13.

7J 17.

7J 18.

n 19.

n 21.

n 22.

YY 23.

n 26.

I
/ n 28.

Hier leit begr. Cornelia den- BlaaÜwen, huisvr.
van Jan Gijlhout, sterft den 12 Januari 1752.
H. L. B G. - H. V. D. 8. - S. D. 17 Nov.
1718, oud 42 j. 3 m. 17 d. Johanna Knijt.
weduwe van Bastiaan van der A. - S. D.
31 Aug. 1719, oud 60 j. 10 m. 26 d.
Dit graf behoort Adriaan Kijn en zijne huisvr.
Maria Telle.
D. G. B. H. T. - P. Dingemans Dick. Hier
leyt begr. Pieter Pieterse Broecke 1754.
Hier leyt begr. Maeiken Cornelis Weute huysvr.
van Pieter Wisse, sterft 3 July 1654.
Hier leit begr. Jan Derdeyn, overl. 1773 oud
6 jaar.
H. L. B. G. Gilles Nobel sterft 1 July 1753.
H. L. B. 0. Cunera Tonis wed. Gilles Hobix
sterft 7 Maart 1754 oud 80 jaar. H. L. B. Q.
Hobick Gillisse Nobel overl. April 1778.
Hier leit begr. Anna de Jonge sterft 6 Maart
1770 oud 67 jaar.
Dit graf behoort Janna van Crombrugge en legt
hier begr. Hendrik van Wessum 1769.
Hier legt begr. Matthia Dircx dr. is gest. 17
April 1597. Hier legt begr. Cornelis Hayman,
sterft 14 Oct. 1619 oud 55 jaar. Hier legt
begr. Neelke Cornelis Jan Ockers, jongedochter,
sterft 5 April 1652, oud 71 Jaar Hier leit
begr. Willem Holkom,  jongman,  overl. 19 July
1681, oua 21 jaar.

n 29. Hier leit begr. Jan Dirksen van Gorkom,  sterft

No. 33.
n 35.

n 36.

n 37.

7I 42.

3 43.

I) 46.

,, 48.
n 57.

n 58.
n 61.

,, 62.

I, 65.

n 71.

: 74. 72.

n 77.

,, 78.

n 83

n 84.

n 90.
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in ‘t jaer ons Heeren  1562 den llen Meerte.
Hier leit begr. Matthia Cornelia Jan Ockers dr.,
huysvr. van Jan Jacob Boeye, sterft 22 Mei
1603 oudt 66 jaar. Hier leyt begr. Dierickje
Cornelis Jan Ockers Jr. sterft 2 Febr. 1618.
Hier leit begr. Janneken Boeye in haer leven
huisvr. van Cornelis Telle, chirurgyn,  sterft
9 Mey 1684.
Hier leyt begr. Jacob Finson, overl. Febr. 1771.
Dit graf behoort Janna van Crombrugge. Hier
leit begr. Gerrit Stoffelse Hoose, April 1778.
Dit  graf behoort  Marcus Roelaudse  van der
Stam. Hier legt begr. Neeltje Jans Gerrebrand,
overl. 7 Oct. 1764.
Dit graf behoort Aaltje Maeye, overl. 6 Dec.
1762. Hier leyt begr. Barend Cornelisse Maeye,
over1 8 Juny 1764, oud 68 j. 10 m. 10 d.
Dit graf behoort Jacobus Keuleman en leyt
hier begr. zijne huisvr. Qeertruid Warre,  sterft
18 Juny 1772, oud 43 j. 11 m.
D. G. B. H. T. - N. Marinus wed. van B.
van der Os 1720. H. L. B. G. T. B. van der
Os, buyten-vader van ‘t Manhuys, 1754. Hier
ligt begr. Neeltje Rondbout huisvr. van Adriaan
Solle, overl. 9 Maart 1757, oud 33 jaar.
Hier leyt begr. Marinus Cornelisse, sone van
Cornelis Jan Ockerse, sterft 13 Aug. 1577.
Joha Baxter, 23 Febr. 1758
Dit graf behoort Pieter Daeck. Hier leyt begr.
Adriaen Pieterse Daeck sterft 20 Nov. 1663.
Francois  Manteau, 13 Juny 1670 App. Manteau,
begr. 18 Febr. 1711.
Dit graf behoort Samuel Boon. 1762.
Hier leyt begr. Jacob Jan Boeye en Claaswgf
Claas Katersens dochter sterf 1500 en . . , .
Hier leyt begr. Geertruidken Simons Coolmans
dogter,  huysvr. van Adriaan Claasse Baster,
sterft 16 Mei 1603.
D. G. B. H. ‘T. Maria Johanna Keune. H. L,
B. G. Barent  Holman, sterft 5 September 1753.
Hier leyt begr. Cornelis Tonisse schipper, sterft
26 Nov. 1695.
H 1,. B. G. - C. W. de Herder huysvr. van
W. J. Duyme 1764.
H. L. B. G. Johannes Bal. 1713.
H. L. B. G: Jan Mandertse sterft 15 October
1752. Hier ligt begr. Bastiaan Bonseling Bakker,
sterft 10 Dec 1669.
Hier leyt begr. Ocker Jacobse Boeye, oud-
burgemeester der stad ZZee, sterft 4 December
1606, thesaurier derz stede en zijn huijsvr. juffr.
Jaquelina van Gelder,  overl. 2 November 1641
met sijn kinderen Maria, Jan en Pieter Boeye
en sijn zwager dhr. Doctor Jan de Vager,
overl. 6 Maart 1650 met sijn huysvr. jufl?.
Anna Boeye, overl. 10 Aug. 1660.
Hier leyt begr. Jacob Kattestaart, overl. 1
Jan. 1764.
D. G. B. H. T. - 8. Manderse. H. L. B. G. -
L A. 1775.
H. L. B. G. Lena Rochusse Katte, overl. 10
Maart 1760
Hier leyt begr. Jan Karel de Poter, orerl. 22
Mei 1779.

i ’ :po
c
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No. 91.

n, 92.
I) 93.

> 95.
* 97.

* 137.

I) 147.

* 151

,, 152.

I) 155.

,, 156.

,, 165

I) 166.

,, 167.

m 168.

A 171.

I) 178.

n 179.

> 180.
a 182.

Aldus werd het Zuidelijkste der drie schepen van de
Kerk genoemd Gaande van de Koordeuren in Westelijke

Hier leyt begr. Pieternella de Aeuwe, huisvr.
van Lambregt de Bont, sterft den 15 July 1700.
Hier leyt begr. Willemina Zwane.
D. G. B. H. T. - J Cornelisse - M. T.
Bakker, 1760.
Dit graf behoort Maarten Speyer. 1774.
Hier leyt begr. Clasina van der Vliet, overl.
16 Dec. 1770.
H. L. B. G. Maatje van Gelder, wed. van Gilles
Claasse de Grande,  overl. 28 Mei 1756. H. L.
B. G. Maatje Gilles de Grande huisvr. van
Gerrit Solle, over1 17 Nov. 1763.
Hier leidt begr. Pieter Osias sterft den 15 April
1716 en zijn huisvr. Johanna Elincks sterft
den 8 October 1737, deszelfs  doghter Clasina
Osias sterft 19 Mei 1750. H. L. R. G. juffr.
Johanna Osias wed. van Sr. Adriaan van den
Thoorn, sterft 15 September 1757 oud 61 j.
8 m. 15 d.
Hier leydt begr. Francina den Bout huisvr.
van Gerrit Holman,  overl. 21 October 1749.
Hier leidt begr Laurina Melse Boom, sterft
22 Febr. 1722. Den 3 Nov. 1724 is begr. Maatje
M e l s e  B o o m .
H. L. B. G. - W. K. en is gest. op den jare
1727 den 13 Sept. oud 61 jaar. Hier leyt begr.
Maatje C. van der Baan, huisvr. van Iman den
Antrekker, overl. 25 April 1773, oud 42 jaar.
Hier leyt begr. Sebastiaan Pieterse Rute, sterft
den 24 Mei 1554.
Hier leit begr. Richards  Stijn, is gest. 23 Jan.
1706 oud 79 jaar.
D. G. B. H. T. Lens Kiel, vrouw van Dingeman
van der Os 1756.
Hie r  l ig t  begr .  . . . . . Louw@  Janse Black,
sterft 3 Sept 1678. H. L. U. G. - P. L.
Black, sterft 21 Febr 1698.
Hier leyt begr. Iman Adriaen Monninck en
st. 8 Juny 1606.
Jan Janse Coomejans leyt begr. zijn vader Jan
Coomejans sterft 25 November 1712.
Dit graf behoort Jan van der Hoef met zijn
huisvrouw Maria Massen.  173 1.
Hier leit begr. Rombout Besooyen, gest. 1
April 1630
Jan IJsebrandse  1744.
Hier leyt begr. Toontje Cornelis. 1682.

D e  Z u i d k e r k .

richting,
No. 4.

n 8.

1 9.

s 13.

vond men de volgende grafschriften:
Y

Juffr. Johanna Theodora de Clercq 1775.
Hier leyt begr. Cornelis Ocker Simonsz sterft
1578 en Levina Cornelis Ocker Symons huisvr.
Herman Cornelis Huybert dochter, anno 1553.
Den 28 November 1609 is hier begraven Maria
Cornelis Ockers dr., huysvr van Nicolaas Willem
Symons.
H.ier leyt begr. d’Hr. Lieven Schuurbeque in
syn leven Schepen deser stad, Commies ter
Recherche, ob. November 1740. Hier leit mede
begr. d’Hr. Leonardus Schuurbeque in syn

6 ::i.
Y?
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leven Burgemeester, Raad en Thesaurier deser
stad.  Reutmr. der zoogen. Geestel. goederen
over Schouwen en Duiveland c a President
van St. Lievens Monsterkerk ob 2 November
1742 oud 84 j. 5 m. 7 d
Hier leit begr. Ieebrand  Davidze*  de Lange,
Waterman, oud 51 j. sterft 26 Febr. 16 . ,
Hier leyt begr. Job Willemse sterft 8 Nov.
1605. Noch leyt hier, begr. Anna Jobs dr. sterft
5 Jan. 1611. Hier leit begr. Anth. Willemse
oud 72 j. sterft 26 October 1622. Hier leit
be.gr.  Job Teunisse de Groote sterft 6 July 1639.
Hier leidt begr Jannekeq Job Willems dr.
huisvr. van dHr. Thomas Rochussen de Groot
sterft 12 Maart 1648.
Dit graf behoort Jacobus de Vos.
Hier legt begr. W,illemìne Tonis  Pihaut sterft
27 Maart 1741, oud 34 jaren.
Hier ligt brgr.  Aalbregt Dillinck oud synde
41 j. is gest. 17 April 1653;
Hier leyt begr. Tona van Zuydland huysvr. van
Marinus Janse de Kater 1759.
Hie r  leyt beg r . Pieter  Janse,  Deeken  van
‘t Visschersgilde, sterft 2 Nov. 1661.
Dit graf behoort toe J. Koster, 1761.
Hier leit begr. Marinus Joosse Bogert, overl.
5 Sept. 1764.
Barent  Falentynse 1761.
Hier leit begr Cornelia  Bartelmeus, wed. van
Job Willemse, sterft 28 July 1616. Noch leit
hier begr. Mr. Adriaan van Dijcke, sterft 31
Mey 1616
Hier leyt begr. juffr. Maria Sara de Jonge,
huisvr. van d’Hr. Cornelis van Vliet, Penning-
meester der stad ZZee, over].  28 Aug. 1746,
oud 52 j 3 m. 19 d.
Hier legt begr. Flip fa. de Lange, sterft Nov.
1755 Hier leyt begr. Maatje Jans van der
Schagt wed. van voorn. Fl. de Lange, overl.
3 Jan 1769, oud 74 j. 1 m. 22 d.
Hier leit begr. Jacob Wittenszone eertijds
Burgemeester deser stad, sterft 17 September 1590.
Hier leit begr. Daniel Anthonis Huybregtse in
syu leven Raad der steede ZZee, sterft 25 October
1613 en zijn huysvr. Johanna de Jonge, sterft
27 Mey 1648.
Dit graf behoort P. Sinke. Hier leit begr.
Huigje Zwane sterft 19 April 1754
Hier leit begr. Marinus Janse Boogert, overl.
21 Dec. 1773.
Sib. Car. ‘sGraeuwen,  ob. 29 Juny 1758 oud
20 maanden 17 d. en zijn moeder juffr, A. C.
Lammers huisvr. van dhr Charles ‘s Graeuwen,

7
ob. 17 g 61. - V. M. Alb. Joh. ‘s Graeuwen

ob 12 Maart 1779 oud 21 maanden.
Hier leit begr. Anna Lacher dochter van Johan
Lacher sterft 1 Januari 1716. Hier leit begr.
Maria Couwenburch wed Job. Lockuyt, sterft
15 July 1744 oud 85 j. Hier leit begr. Cornelis
Leendertse Hollaar, oud 52 j. gest. 1 Nov 1693.
Hier leyt begr. Cornelìa Hollaar wed Daniël
van Verre, gest. 31 Oct. 1737.
Hier legt begr. Catharlna van de Putte in haar
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leven buysvr. van Coinelis  van de Reke, sterft
7 April i768.
Dit graf behoort Lieven Buijse. H. L. B. G.
ziin huisvr. Jacomina Joos,  overl. 10 Juni 1758.
Gier  leit begr. juffr. Adriána Pietersons huisvr
van dhr. Cornelis Corn. de Vager, ob. 13 Au~.
1667.
Dit graf behoort Lena Leendertse Herder. -
H. L. B. G. Bertel  L. de Kok overl. 16 Maart
1759 en desz huisvr. Lena Leendertse Herder,
over1 22 October 1761
Hier leyt begr,  juffr Levina van Zoute, wed.
Sr. Willem van Goote, overl. 1 Febr. 1762,
oud 50 j. 5 m.
Hier leyt begr. Maarten Erijnse  Cappelle in
syn leven Raad, Thesaurier en Weesmr. deser
stad ZZee, gest 27 Juli 1681.
Dit graf behoort d’erfgenamen van Dyna Deckers.
1717.
H i e r  l e y t  begr. Adriaanken Jacob Cornelis
Fluweelenooghes huysvr sterft 13 Aug. 1592.
Hier leit begr juffr. Elisabeth Boon, wed van
Van der Mey overl. 17 Jan. 1763 oud 52 j.
8 m. 23 d.
Hier leyt begr. Cornelia Casteleyn huisvr. van
Jan van der Gouw, overl. 18 Juny 1762.
Hier ligt begr. Helena Bal huysvr. van J. E.
van der Grdp, oud 32 j 1 m. 8 d. overl. 8
Juny 1762.
Hier leit begr. Huych Tonisse, sterft 14 Maart
1563.
H. L. B. G. - A. A. Keel 1752. Dit graf
behoort toe aan dHr. Pieter van der Os.
Hier ieyt begr. Cornelis Marinisse Mogge, in
sijn leven Schepen en Raedt der stede Zzee,
sterft 26 Mei 1627 en zyn huyavr. juffr. Helena
Hoffers, sterft 13 October 1652 en iMr. Rochus
Mogge Regeerent Burgemr  deser stede en Rentmr
der geestel. goederen, sterft 21 November 1657
en Pieter Mogge oudtburgemeester  en raad deser
stede Zzee met syn huisvr. Johanna Stoutenburgh
en Sabina van der Meersche, sterft 16 October
1679.
Hier leit begr. Picter Davidse sterft 12 Febr.
1728 en Susanna  Pieters, sterft 8 Januari 1726.
H. 1,. B. G. --- R. L. met zijn huisvr. C: D.
Hier leyt begr. schipper 1) D. 18 Mey 1733.
Hier leit begr. Hendrik Claasse, stierman, sterft
2 Dec 1661.
H L. B. G. - L. W. W. V. W. D. E. S. D.
19 Sept. 1611.
Hier ley$ begr. Maria van Baerle in haer leven
jonghe dochter, sterft 7 Sept. 1675. H. L. B. G. -
A. J. F. den 27 Febr. 1686.
Cy gist le sieur Jean Henry proposant des Eglises
Wallones de la prov. de la Zélande, né d la
Rochelle  Aoust 1647, mort a Ziericzee le 19 Yay
1672. Dit graf behoort Jan Palon. Hier leyt
begr. Jannetje  Antrekker, huysvr. van Jan Palon
gest 18 Maart 1718.
Hier leyt begr Maerten Melisse Backer, sterft
9 Juni 1670.
Dat graf behoort Adriaan Groenleer. 1743.
Hier leyt begr. Jannetje  Avybericat (3) huisvr.
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van Meewis Adriaanse, 18 Nov. 1662. Hier leyt
begr. Meewis  Adriaanse, sterft 14 Nov. 1681. Hier
leyt begr. Neeltje Meewis,  huisvr. van M. Tromp,
sterft 28 Maart 1767.
H.L. B. G. Maria van Nispen, den 27 April 1716.
H. L. B. G. Hendr. Schgve, sterft 9 Jan. 1693.
Hier leyt begr. Sr. Jan van der Port, sterft 19 Mei
1743, oud 46 j. 11 m
Hier leit begr. Pieter den Antrekker. sterft 19
Sept. 177 1. Hier leit begr. Jacobus den Antrekker,
sterft 24 Mayus 1747
Hier leyt begr. Cornelis Pieterse de Grange,
sterft den 19 April 1612, was oud 83 jaren.
Hier leit begr. Abraham Corbeel, sterft 6 Aug.
1755.
H. L. B. G. Matheus Eliasse Tak, schiptimmer-
man, sterft 10 September 1666.
Dominus  Joachi Ludovi,  scholi  hujus Rectori
vigilantissime corpus hit conditum auma recepta
celo est ipsis ilibus Sept 1664.

(Slot uolyt.)

eens: Een standbeeld van Prins Willem 1
in Amerika.

In jaargang 1891, bladz. 84 van ons Maandblad wordt
melding gemaakt van een te Chicago op te richten stand-
beeld ter eere van Willem den Zwijger.

Thans meldt de New-Amsterdam Gazette  van Januari
ll. ons, dat de ,Holland Society of New-York” het
plaatsen, ‘t zij van een ruiterstandbeeld, ‘t zij van een
monument in den trant van dat van Nelson in Trafalgar
Square te Londen, ernstig voorbereidt. Eene commissie is
reeds benoemd om met verschillende kunstenaars in overleg
te treden over de inlevering van ontwerpen; een prgs zal
aan het bekroonde ontwerp worden toegekend. Qenoemde
Commissie bestaat uit de HH. G van Hoesen (oud-rechter),
dr. St. John Roosa, en G. G. de Witt.

Het standbeeld zal worden opgericht in ,,Central  Park”
of op ,,Riverside  Drive”.

Reeds meer dan een jaar geleden was er sprake van
de oprichting van het monument; het zou dus nu dubbel
jammer wezen, dat onder de afstammelingen van het volk,
dat den grondsteen legde van hun wereldstad, geen ge-
noegzame geestdrift werd gevonden, om de nagedachtenis
van den waren grondvester onzer onafhankelgkheid  op de
voorgestelde wijze te vereeuwigen.

M. G. W.

De wapens op de klok te Cornwerd,  enz.

De heer G. H. van Borssum Waalkens te Huizum
geeft in Vr9e  Fries v a n 1892, op bladzijde 66, eene
beschrijving der wapens op de klok te Cornwerd (Grieteny
Wonseradeel) en zegt daarin o. a.:

,,Twee wapens komen op deze klok voor.
n 1. Halve arend aan de eene zijde en aan de andere

,van het schild een roos boven en een knop van een
n speer” (natuurlijk de heraldieke lelie) ,onder; het wapen
,der Ozinga’s”.

,2. Een halve arend aan de eene zijde en aan de
,,andere van het schild, boven: een ster vermoedelijk
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,,(het blijkt niet duidelijk) en onder: twee klaverbladen
,,naast  elkander, wellicht geen adellijk wapen. Zou het
,,kunnen zijn het wapen van Sierk Lieves toe Douma”
(wiens naam als kerkvoogd op de klok voorkomt) ,en
het bovengenoemde dat van zijne vrouw, eene OzingaP”

Met de bedoeling die vraag, zoo zij nog geen afdoende
beantwoording vond, in herinnering te brengen en althans
gedeeltelijk op te lossen, merk ik op, dat zich in den
bezit van den heer M. Engers,  gemeentebode te Assen,
een servet bevindt, in welke op twee der hoeken wapens
met onderschrift en jaartal zijn geweven,  waarvan het
eerste vertoont in hot schildhoofd een ster en in den
schildvoet twee klaverbladen nevens elkander, terwijl
het helmteeken op den aanzienden gekroonden helm een
uitkomende leeuw schijnt te zijn en het onderschrift
luidt : ,, Jr. Sicco van Rinia, 1651”; het tweede wapen
prijkt met een roos, vergezeld boven van een ster en
beneden van een lelie, draagt op den schildrand een
kroon, waaruit een omgewende eenhoorn oprijst en heeft
tot onderschrift : ,, Juffer Eelkia van Aylva, 1651”.

Nu kan men in Rietstap’s Armorial  (IIe editie, 1884)

a

deze wapeus vinden:
ii
d

n Rinia. - Prise. Parti: au 1 d’or & la demi aigle
,de sable. mouvant du parti; au 2 coupé: a. d’azur $
,une étoile d’or  ; b. d’argent à deux trèfles accost&
,de sinople. Cimier : un lion issant d’or”.

n Aylva. van Witmarsum. - Frise. Parti: au 1 d’or
,,à la demi-aigle de sable, mouvant du parti ; au 2
,,d’azur  & la rose d’argent, accompagnée en chef d’une
,,étoile d’or et en pointe d’une fleur de lis du même.
,Cimier  : Une licorne assise d’argent”.

De klok te Hyeslum, evenals Cornwerd en Witmarsum
behoorende onder Wonseradeel, draagt volgens de Vrzje
Fries 1892, bl. 101, 0. a. een wapenschild, waarop voor-
komen *boven  een nter, in de midden een roos en onder
een knop van een speer”, met de woorden ,Den Wel-
,,geboren Here JO. Tjaard van Aylva, @ietman  van
n Wonseradeel” , reheel  in overeeustemming  dus met een
der wapens van het servet, hoewel bij dit, evenals zulke
het geval is bij ‘t zoo juist vermelde wapen van Jr. Tjaard
van Aylva, de bekende Friesche adelaar werd weggelaten.

!

j 1
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De gissing van den heer van Borssum Waalkens ie
dus slechts gedeeltelijk gegrond: wel is het door hem
aan de Ozinga’s toegekende wapen conform Rietstap’r
Armorial  : ,Parti  : au 1 d’or a la demi-aigle de sable,
,,mouvant du parti ; au 2 coupé : a d’argent a uue rose
,,de guelues ; b de pedes h une fleur de lis d’argent,
,,Cimier: trois plumes d’autruche d’or, d’argent et de
,gueules”, maar het tweede wapen is, dunkt mij, niel
van Sierk Lieve8 toe Douma, doch klaarblijkelijk dat van
de Rinia’s

IVIag  ik vragen of aan een der lezers van dit blad
een huwelijk tusschen Sicco van Rinia en Eelkia van
Aylva bekend is en of hij de goedheid hebben wil -
ik ben niet in de gelegenheid het stamboek van dep
Frieschen adel te conäulteeren  - het een en ander ovel
beide personen, speciaal over hunne woon- en geboorte,
plaatsen, hunne geboorte- en sterfdata, alsmede over d
maatschappelijke positie van den man mede te deelen

Assen. J. A. R. KIJMMELL.

De wapens op de ramen zijn : in blauw 3 zilveren
luiven; helmt. een opvliegende zilveren duif, doch op de
serk : 3 duiven, in een hartschild 2 beurtelings gekanteelde
dwarsbalken; helmt. een duif tusschen een vlucht.

‘s-  Gravenhage. Peter van Meurs.
_~.._-~
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Een paar aanteekeningen  uit de ,,Appointementen  van
Rekenkamer des Gtraefeliekheits”.  (Rijksarchief  ‘s Qra-

renhage).

640. fo. 215 verso. Consent gegeven aan den Colonel
Gleser  om zijn overleden moeder Anna van Swieten,
wede. JOY Pieter van der Meulen te mogen be-
graven in de Capelle alhier op het hof. - den
x v i j  Meij  1 6 4 0 .

‘1s boven, Consent gegeven omme Jer.  Philips Soete
heere van Villers,  gouverneur van de Willemstad,
dat hij op ‘t graff in de Capelle van het hoff,
daar zijn vader begraven is, een uitgehouwen sark
aal mogen doen leggen. (XIo boek. fa. XLIX verso).

8.

De kerk te Oostvoorne.
Deze kerk bevat slechts &n gr&erk met opschrift,

adien er zich nl. geen bevinden onder den planken vloer
ie vele steenen  bedekt. Het opschrift luidt:

De Heer Jacobus Braet
In Sijn Ed: Leven
Vrij Heer Van Zevender
Overleden Den 2. Novem
1745 In Den Ouderdom
Van 63 Jaren 4 maanden

en 27 dagen.
De meeste ramen van de kerk vertoonen in gekleurd

;las wapens van leden van de families Quack,  Man in
t Veld en verscheiden andere, een ambachtsheer Van
Leyden,  den polder Rugge, enz. Gebroken ruiten zijn
loor ruiten van wit glas vervangen. Herstel van den
rroegeren toestand is niet alleen wenschelijk, maar zal
n de meeste gevallen, wat de aanvulling .van wapens en
opschriften  betreft, ook geen moeielijkheid opleveren.

Het raam dat zich het dichtst bij gemelde zerk bevindt,
rertoont onder een wapen het opschrift:

Heer Jacobus Braet
Vrijheer van Zevender  et& etc.

en het raam daarnaast:
de Heer Adrianus Braet

Secretaris van Oostvoorn Rugge
en Oosterland. Ao 1744.

hippere.

Gedrukt bij Gebrs.  J. en H. van Langenhnysen,  te ‘sGraveahage.
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Tot lid zijn benoemd:
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Jhr. Mr. A. G. van Lintelo de Geer. . Haarlem.

Bestnursvergaderhg  van 1 Maart 1896;.
------ASEM- lichtpre&eq  door eert

der leden van het bestuur vervaardigd naar een voor-
werp van kunstnijverheid uit het begin der vorige eeuw,
met wapens versierd. Aangenomen het voorstel om de
beide prenten te doen zincografeeren en bg het ,,Maand-
blad” te voegen. Besloten te voldoen aan de aanvraag
bij den heer redacteur ingekomen, om in ruiling te treden
met het Genealogisk Institut te Kopenhagen. Vervolgens
worden eenige nieuwe leden benoemd. Ten slotte  komen
ter sprake de proeven van geschilderde ramen, aange-
bracht in twee vensters van den voorhal  ten stadhuize.
0. a. wordt beweerd, dat het wapen van Burgemeester v. d.
Maes misteekend zou zijn. Ook wordt herinnerd, dat over
deze versiering door de dagbladen berichten zgn gegeven,
,die kant noch wal rakeu. Het is toch niet de heer Jhr. Mr.
Victor de Stuers, maar de gemeente-archivaris,  de heer 8. J .

‘Servaas  van Rooyen, die zich alle moeite heeft gegeven om
de blazoenen der oude Haagsche Magistraten op te sporen.

,, 217.

l n 218.

De ,,Haagsche  Courant” wist o. a. ook te vertellen dat
de  wapens door den archivaris waren ,samengesteld”!

Na enkele besprekingen van huishoudelgken  aard wordt 1 n 21g*
de vergadering gesloten.

I
De grafschriften der voormalige St. hevctis-
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Eíousterkerk  te Zierikzee. (Bot).
(Vervolg van kolom 46 van het %rrandblad h’o 3, 1895.) (

No. 173. Hier leyt begr. Mons. Mathijs van Nooyen,
Meester Steenhouwer die dese sark zelfs heeft
bewerkt en in den ouderdom van 60 jaar
10 maanden 10 dagen overleed den 23 July 1780.

I
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j n 181.

* 187.

n 189.

‘I) 190.

n 192.
n 195.
n 198.

n 199.
n 203.
n 2U3.

/ ,, 213.

l
I » 215.
I

D. G. B. H. T. Maria van der Klokke, 1738.
Hier leyt begr. Jochurn Vinck  in syn leven Mr.
timmerman, oud 87 jaren 8 maanden 7 dagen,
(begraven 15 Juni 1761).
Hier is begraveu  Margrieta Pieter Cornelis huisvr.,
Pieter Mertens dochter, sy sterft anno 1515 de
260 dach in Oest.
Dit graf behoort aan Adriaan Klaasse. Hier leyt
begr. Klaas Bartelse,  overl. 20 Nov. 1766.
Dit graf behoort Isaak van Schelven Cz en desz.
huisvr. Grietje de Groot.
Hier leit Crin Dane (begraven 19 September 17 19).
H. L. B. G. Cornelis Bakker, 1726
Hier leyt begr. Maeiken  Jans wed. van Adriaan
Cornelisse Both, is gestorven 1 November 1669.
H. L. B. G. Beynwijf Ockers 1669.
Dit graf behoort Janna Smeur 1755.
Hier leit begrave  Bouwe Diericx de panneman
sterft ao 1486 de 21e dach in Julius.
Hier leyt begr. Adriaan Lievense van der Lisse,
opperdijkgraaf des lants van Schouwen, sterft
den 24n dach van Meerte 1580.
Hier leit begr. Pieter Pieterse Backer,  sterft 13
July 1588. Hier leit begr. Catrina Aalbregts,
sterft 22 Dec. 1598.
Hier leit begr. Wisse Cornelis Heerder,  sterft
10 Aug. 1617.
Hier leyt begr. Martinue  van Vyanen in sijn
leven lijfknegt  van dhr. Raadpensionaris deser
provincie, sterft hier ter steede 20 Augustus 17 12.
Dit graf behoort Marinus Lookman en legt hier
begr. deszelfs  huisvr Maatje de Groot, overl. 21
Juny 1773, oud 31 j 3 m 10 d
Dit graf behoort  juffr. Elisabeth van der 8..
Hier legt be,or.  juffr Alida van der A., overl.
18 Aug. 1778, oud 83 j. 4 m. en de voorn. jufl?.
Elisabeth vau der A, laatst wed. Broekhoven,
gest. 8 Juny 1779, oud 91 j. 3 m. 2 d.
Hier leidt Anthony David Ackerdatie Kind. 1679.
Hier leit begr. Martinus de Bruyne,  gest. 26
Maart 1727.
Hier leit begr. Claas Pieterse Tingieter, sterft
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2 Dec. 1559. Hier leijt begr. Nicolaas Pietersz.
scheepen deser stad, overl. 25 Nov. 1601. Hier
leijt begr Heyndr.  Nicolaesz. Tingieter, 5 Nov.
1602.  Noch leit hier begr. Neelken Nicolaes
Pietersen&.  ende sij sterft 30 Sept. 1613. Hier
leit  begr. Claas Hendrikse Eaeyman, cuyper,
sterft 26 Juli 1655.
Hier leit begr. Beatrix, Jacobus en Lucas van
Steveninck.
H. A. Bood. 1716. - P. V. K. 1731.
Hier leyt begr. Anthony van Cappelle sterft
10 Sept. 1618.
Hier leyt begr. Helena Cornelis Meeuwis dochter
van Rorndam, huisvr.  van Franse Tonisse,
timmerman, sterft 1 Dec. 1588. Flier leyt begr.
Leenken  Ferweelooghc sterft 1609. Hier leit
begr. Adriaenken Fermeelenooghe huisvr. van
Clans Hendrikse, cuiper, sterft 15 November
1625 ende Lievenken Willems de huysvr. van
Cornelis Jacobse Fluweelenooghe sterft 21
July 1635.
Dit graf behoort dhr. Job Baster.  Hier leit begr.
dhr.  Rochus Baster med. doctor, sterft 26
Dec. 1718.

rapel, de Mandenmakers- of St Pauluskapel ; de Coomans-,
<ramer+  of St N i c o l a a s k a p e l  ; de St Aachten-  en St
indrieskapel  of de kapeI der Jonge Cloveniers en de
schoenmakers- of St Crisp@mhpBl  (ook wel bekend als
l e  St Adriaans- of Huivetterskapel). Het tusschen deze
rapel en het koor gelegen Noorderdeel van het kruisschip
ler kerk kan als tiende kapel aan den Noordkant be-
chouwd worden en droeg den naam van Onze Lieve
Vrouwe Assumptie- of Tappers en Korenkooperskapel.

Voor zoover  er in deze kapellen grafschriften te vinden
varen, volgen ze hieronder;

yo. 134.

,, 135.

In do Mandemakerskapel:

Hier leyt begr. Jacominken Adriaans, jonghe
doghter van Adriaen Lievense. Zij sterft 2
Dec. 1610.
Hier leyt begr. Govert  Jacobse van Tricht,
mandemaker, sterft 24 Juny 1654.

In de Coomanskapel:

fl 137.

Hier leit begr. Anna Zandijk  huysvr. van Adriaan
den Dekker, overl. 2 December 1727.
Hier leit Tanne Jacobs Bersse, sterft 1,597  den
12 January. Hier leit begr. Maryken  Cornelis
Janses Boeyes dochter, de huysvr van Symon
Lievense  Colman vleyshouwer,  sterft 22 Marti
1591. Neelken Marinus Mogghensdr  overl. 9
Julio 1620. Maeyken Marinus Mogghensdr,
weduwe was van Willem Nicolaas Cromstrien
de jonge, sterft 25 Mei 1623
Hier leyt hegr. Abraham Merde Mankes  (3)
sterft 3 Marty 1670.
Hier leyt Marinus Vaerpat.
Hier leit begr. Helena Cornelis, huisvr. van
Jacob Aarsse Blienburch, oud 46 jaar, gestorven
1 December 1702.

n 150.
,, 152.
n 158.

Dit graf behoort aan Bert Isakse van der Vos,
gecoght den 25 Febr. 16’77.

In de Ttcppers  cn Koren’kooperskapeE  :

J Wittenel en K. Goed. 1725.
ll. L. B. G Toontje Tijs, 28 Juli 1724.
Cornelis Dicke. 1724. H. L. B. 0. - N L. -
D. H. V. V. C. 1). 1727.

Aan de Zuidzijde der kerk vond men eveneens 9 kapellen,
waarbij dan nog als tiende kan gerekend worden het
Zuiderdeel van het dwarsschip der kerk.

Gaande van af het koor naar het Westeinde der kerk
nad men achtereenvolgens : de ‘Huistimmerlieden- of Heilige
Kruiskapel; de St -Pieters-  ~f~issch&skapel;  deSt.-Severus-
>f Wolleweverskapel; de St.-Anthonies- en St -Barbara’s-
kapel; de St.-Jans- of Bontwerkerskapel, ook wel Tuyl
van Serooskerke-kapel geheeten; de Onze Lieve Vrouwe-
of Kleermakerskapel ; de St.-Lucas- of Schilderskapel; de
St.-Jans- of Pannemanskapel; de St -Matthijs-  of Ruipers-
kapel en de Onze Lieve Vrouwe- of Zoutdragerskapel.

Hier leyt begrave Simon Martensz. v. Marten
SYmans, sterf anno 1513 op Ste Katrinedach.
Hier leyt begr. Mr. Cornelis Maertense Cromstrien
doctor in de Medicijnen tot Ziericzee,  sterft den
26 Febr. 1629.

Voor zooveel er in deze kapellen grafschriften werden
gevonden, volgen ze hieronder;

Hier leyt begr. Bele Cornelis de Perdecoopers,
sij sterft 1513 op St Jansdach.
Hier is begr. Lenaert Costen.
Dit graf behoort toe Jacobus Boet en Jacomina
van Nuffelden, anno 1735.
Hier leyt begr. Nicolaas Janse Nachtegaal,
coopman, in ‘t jaer ons HrÏï 1636, 2 October,
oud 54 jaren.
Hier leit begr. Perina van Loon, huysvrou van
dhr. Adriaan van Velsen, sterft 23 Juni 1716,
oud 57 jaren.

No. 164.
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In de St. Antonieskapel: 1

Hier leit begr. Sander Marinus Smoer met zijn
huisvr. Pieterwijf. Karelsdr.  17 November 1700.
Dit graf behoort toe Adr. Batenburgh, 9 Dec.
1727. Hier leit begr. Adr. Batenburgh, 9 Dec.
Hier leit begr. Johannes Batenburgh, 7 Mei
1736.

,, 167.

In de Wolleweverskapel:

Hier leit begr. den WelEd. Geb. Gestr. Heer
Simon Scotte,  collonel  van een regiment te voet,
commandeur der stede en fort Philippine etc.,
sterft 4 Maart 1692 en Mevrouw Anna Catharins
van Heidelberge z@e huisvrouw, sterft 16 Fe-
bruary 1695.Behalve de reeds opgenoemde 9 kapellen rond het koor:

vonti men zoowel aan de Noord- als aan de Zuidzijde der
kerk ook 9 kapellen. Die aan den Noordkant stonden
bekend onder de volgende namen (gaande van den West-
gevel der kerk naar het koor) : de Heilige-Geestkapel ; ds
Chirurgijns- of St Cosmus- en Damianuskapel; de Vleesch-
houwers- of St Bartholomeuskapel; de Zakkedragers- oi
St Danielskapel;  de Heunaars-, St Anna’s- of Schippers-

n 174.

n 173.

In de Huistimmerliedenkapel:

Hier leyt begr Oort Cornelisse sone sterft 25 Oct.
1594. Hier leyt begr. Madaline Oortse, sterft
1 July 1623.
Hier leit begr. Tanneken Jans Hughense, tim-
mermansdochter, sterft 5 Febr. 159 1.
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NO. 185. Hier leit hegr. Anneken  Ziveris, huisvr. van
Hans van Mastricht, sterft 9 Maart 1636. Haar’
man Jan Janse van Mastricht hier begraven, in
den Heere ontslapen 13 April 163’7. H. L. B. G.
Johanna van der Nat, huisvr. van Daniel Bal.1 760.

Nog moeten vermeld worden de opschriften van eenige
zerken, nog heden in de Nieuwe Kerk of verstrooid in
de stad te vinden en het navolgende bepattende:

hier es bcgrave  Cornelis  Cornelie . . . . . . die sterf
in ‘c jaer 1494 die tweede dach vä April.

Hier leyt begr. ,de heer Johannes Stuart, in sijn leven
schepen der stadt Zzee, die sterft den 13 April 1695, oud
773J, jaeren.

Hier leyt begr. Berbilias van der Jagt 1788.
Hier leyt begr. ’ cappetin Vranse  Cornelis Seyl, out

wesend 26 jaer,  gest. den 23 Dec. anno 1662.
Hier leght begr. Hugo Krayesteen, koopman en deken

van ‘t pannelu gilde, oud 76 jaren, gest. 29 October 1712.
begraven Jan van Berghen,  den 2 Aprilis  1602.
Op eene pilaar in het koor las men het volgende:
Hier ligt begr. Jonkvroùwe Anna van Wesel, weduwe

wijlen Nicolaas Boenaart, bailluw der stede Zzee en opper-
barbier van de Keiz. Majt Carolus de Vijfde en sterft den
4 Marty anno 1555.

Op een houten bord, onder het orgel hangende las men :
Hier liggen begraven Cornelis en Dierick  Gerritszonen
van Zijl, gebroeders, die sterfden  beyde  in de maent  van
November des jaer 1596. Noch ligt hier begraven Gerrit
Corneliszoon van Zijl, vader van dese twee voornoemde
kinderen, in leven schout der stad Ziericzre ende starf

~~---  --den--f3-November  anno 1605 oud zijnde--72 jaren, nadat
hij het schoutsampt bedient hadde  twee ende dertigh
jaren. Noch leyt hier begraven Magdalena Gerritsdochter
van Zijl, sterf den laetsten  October anno 1607.

Behalve de medegedeelde grafschriften vond men in de
St. Lievenskerk qog graftomben en andere monumenten
(0. it. de beroemde tombe van Conyers), doch voor de
beschrijving daarvan verwgzen  we den belangstellenden
lezer naar hetgeen dienaangaande geboekt staat in Zeltindia
Illustrata, deel 1 bl. 400-415.

Ten slotte z$ nog vermeld, dat in het laatste vierde
der vorige eeuw door den heer P. J. Rethaan Macaré
nauwkeurige afteekeningen en beschrijvingen z@ gemaakt
der toen in de St Lievens Monsterkerk aanwezige wapen-
borden. Dit hoogst belangrijke geschrift berust nog heden
bij den kleinzoon des opstellers, den HoogWelGeb.  Heer
Jhr. Mr. Rethaan Maca.ré, officier van Justitie te Haarlem,
en uit eene opgaaf, mij welwillend door Zijn H.W.Geb;
verschaft, blijkt, dat er in genoemde kerk niet minder dan
452 wapenborden hingen, waarvan de meeste met kwar-
tieren. Eene korte beschrijving daarvan in het licht te
zien verschijnen, zullen zeker alle lezers van dit Maandblad
met mij verlangend wenschen.

Zierikzee, 1894. P. D. D E  VOS.
_~.._

Frangois de Wollaut.
Op het in de maand Juli van het vorig jaar te ‘s Graven-

hage gehouden Internationaal Congres voor binnenscheep-
vaart is aan de bezoekers daarvan o. a. geschonken een boek
getiteld : Les Cataractes du Dnièpre, St. Petorsbourg 1894.
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Dit boek is o a. versierd met een portret van Francois
de Wollant, ingénieur hollandais. Uit een kort levens-
bericht van genoemden ingenieur blijkt, dat hij was kapitein
der genie in Nederlandschen dienst, ging in 1787 over in
Russischen dienst, was in den oorlog met Zweden 1788,
met Turkije 1759, deed vele versterkingen oprichten in
Zuid Rusland, was ingénieur-collonel 1795, generaal
majoor 1797 ; in dat jaar ziek geworden nam hij zijn
ontslag en werd toen lid van het Département desvoies
de communication, en van 1812 tot zijn overlijden in
1818, Ingénieur Général en Directeur général des voies de
communication, alles in Russischen  dienst.

Wat is cr van’ zijne familie in Nederland bekend? H e t
is niet onmogelijk dat zijn familienaam door zijn verblijf
in den vreemde eene veranderde spelling heeft ondergaan.
Nederlandsche namen worden gewoonlijk in den vreemde
nog al eens verkeerd geschreven.

v. d. M.

Op acte van Z. H. van 18 Maart l7S6,  werd den 27 Mrt d. a. v.
commissie verleend aan J. F. Wollant. als luit.-ingenieur. In zijne
plaats wordt G. G. Siderius den 14 April 1iSa  tot luit -effect. benoemd.
Wollant heeft dus als luit-ingenieur onze.: dienst verlaten, daar bij
de benoeming van ziju opvolger het traditioneele ,,vermita  het avance-
ment, enz.” ontbreekt.

Volgens geneaIogische aanteekeninpen  in H. 8. betreffende het ge-
slacht de Witte, is Jacob Eduard de Witte geboren te Brussel 15 Nov.
173~  (zn. van Jacob Eduard en Johanna Jacoba  de Hart), als in e-
nieur in Mei 1753 met de HH van Suchtelen, van Heyden, van %er
Plaat en. anderen paar Rusland ,vertrokken. Hij overleed te St. Peters-
burg in Hooimaand 1809 als generaal ingenieur en chef, eerste lid bij
het departement van de watercommunicatie, Directeur over al de roote
wegen in het itussisch Rijk, en belast met de directie bij de de ensie-a
arbeid van al de havens langs de Oostzee, Ridder der Orden van
Alexander Newski, van St. Anna, van St. George en St. Wladomir
der eerste klasse.

Hij was als weduwnaar van Anna Johanna Eenichs in 20  huw.
Str;;;d met Geertruida E Overbeyk.  7 Eene der .do&ters  uit  het

n.1 Maria Elisabeth do Witte, geb. 3 I Jan. 1784 te Amers-
foort en’ ald. in de Gereformeerde kerk gedoopt op 19 Februari, is na
hare voorloopige opvoeding bij haren oom J. A. Esser te Rosmalen
genoten te hebben, met hare moeder, die tot dat einde herwaarts uit
Rusland was overgekomen, in Aug: 1792 over Amsterdam en
Elseneur verder per soheepsgelegenheld naar St. Petersburg ver-
trokken om bij hare ouders te verbl$ven.  Zij  huwde in 1802 met den
Lt -Generaal Wolland.  Deze mededeehng geeft den vrager eegefeine
aanwijzing.

De wapens der Haagsche  Burgemeesters in den
voorhal  van het Sta.dhuis.

Met groote ingenomenheid kunnen wij mededeelen,
dat de herstelling van den voorhal  van het stadhuis te
‘s Gravenhage langzamerhand hare voltooiing nadert. Er
is nl. thans gevolg gegeven aau het lang geleden besproken
plan, om, in de in lood gevatte ruiten van de vestibule
de wapens aan te brengen van de eerste burgemeesters
der Hofstad. Door den gemeente-archivaris werden deze
soms lastig vast te stellen blazoenen, voor ‘t meerendeel uit
de verzameling schepenzegels van het oud-archief opgediept.
Voor een paar werd den raad ingeroepen van jhr. mr.
Victor  de Stuors Als proef zijn thans in de ramen rechts
van de schouw, in gebrand glas, dc wapens aangebracht
v a n  : Heyman  Kiygelaer, 1597 en van Evert Quirynsz
van der Maes, 1598.

Blijkbaar zijn deze modellen’ van verschillende werk-
plaatsen herkomstig. Wat de uitvoering betreft, dient
aan ‘t wapen van Kiggelaer de voorrang te worden
gegeven.
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Nederlandscbe  Schippers en bun schepen uit de XVe eeuw.

Amongst the Norman  Rolls in the Public Record Ofice,  London, is the following which gives the Masters
and names of vessels in the pap of the King Henry V - who embarked for Normandy towards the
end of July, 1417, to recover the dominions of his ancestors in France (1).

Norman Roll. 5 Henry the Fifth. Memb. 2’7 in dorso.  Ao. 1417.

D’ licëcia recedendi
1

R. omihz ad quos &c saÏtm. Sciatis qd cü Gerardus Simondsoïi  magr coggeship vota?
Xpofre de Herlame in Holand qui ad deservienz neb cü navi eua pdna in ultimo

viagio nro ad partes regni nï-i Franc de neb vadia pcepit neb in eodem viagio nro stet navi sus pdaa durante
tempore vadior SUOF pdcor bene & fidelit svierit nos ea consideracoe  concessim’  eidë Gerardo licenciam &s
partes suas pprias vel alibi quo sihi placüit t!nseundi  & redeundi. Et hoc omibz quo? i&st innotescim’ p psentes.

In cuj’xc. T. Rs. apud abbiam R. Sci Stephi juxta Caen in ducatu R. Normanïï primo die Septembr  p ipm R.-

Cons Tras R. bent subscr  sub eadem datvidelt  (2)

Hisbrand Brnoldsoïï magr coggeship vocatMaryknyghtde  Herlame (3) in Holand:
Gerardus Clayssou  ma@ coggeship vocat Xpofre (4) de Herlame in Hola&%
Arde Johnsoïï magr coggeship vocacMarie  de eadem.
Simon Stiky]  magr coggeship vocat Kabine de eadem.
Petrus Vandeslane magr coggeship vocat Merecoteknyght  de eadem.
Nichus Victörsou  magr navis vocac Xpofre de eadem.
Nichus Claysson  magr craiere vocacMaryknyghtde  Skydame (5) in Holand,
Hen? Genersofi  magr navis vocat Xpofre de Brewershaven (6) in Seland.
Hugo Betsoti  magr navis vocar Friday de Flysshyng in Seland.
Wi%s  Clayssofi magr balingere vocat  Seintmarieship  de Middelburgh.
Petrus Blike magr coggeship vocat Seintmatieship de MiddelburgE
Petrus Dane magr coggeship vocat  Mary Knygh de MiddelbourgK

(1) Het monnikenlat+,  met zijne vele afkortingen niet gemakkelijk te ontcgferen, sch@t als volgt vertaald te mogen worden:
Over de vrijheid van terug te keeren.
De Honing aan allen wien enz., heil
Opdat gij  wete dat,
daar Gerrit Simonse, schipper van het Koggesohip Christoffel (P) genaamd, van Haarlem in Holland,
die ten Onzen dienste met zijn voornoemd schip gedurende Onze laatste reis naar de deelen van Ons r@ in Frankrijk,
van Ons verlof heeft ontvangen en gedurende Onze reis met ztn  voornoemd schip gedurende den tgd van voornoemd verlof

ons goed en getrouw gediend heeft,
Wij in de overweging hiervan aan dien zelfden Gerrit de vrgheid hebben toegestaan om naar s$jn eigen  landen, of ergens  anders

heen, waar het hem behagen zal, over te steken en terug te keeren.
En dit hebben wë aan allen die er belang bij hebben, bekend gemaakt door deze tegenwoordige.
Ten bewijze waarvan, enz.
T (P) den Koning bg de Koninklijke abdij van den heiligen Stephanus nabij Caen in het Normandisohe Hertogdom des Koningz

op den eersten dag van September door den Koning zelf (gegeven).

(2) Brieven van verlof door den Koning onderteekent op den zelfden dag hebben ook, te weten:

De list der schippers en schepen geheel en al in het Nederlandsah te vertalen, zal wel niet nóodig z?jn, wanneer hier zoo
noodig, herinnerd wordt dat:

rn@-  de afkorting is van magister, dat is meester of schipper,
coggephic  van het Koggeschip beteekent,
voost  genaamd wil zeggen,
de als van vertaald wordt.
navis als uan het schip
en de eadem als van dezelfde plaats.
De eigennamen z$ door den Engelschen sohrijver op het gehoor af opgesohreven en dus niet altijd. even .duidelik  te herkennen.

De nooten  geven hier misschien eenig lioht.
(3) Haarlem.
(4) Dit schijnt een afkorting voor Christoffel te zijn.
(5) Schiedam.
(6) Brouwershaven.



57 - 58

Loy de Crane (1) magr craiere vocat_Gocldeberade (2) de Rotirdame.
Arnoldus  Stoter  ma.gr coggeship vocat Godisknyght Te Gowe. (ter Goude of Gouda?)
Wi& Vanduveland  magr  coggeship vocat Seint James Enyght de Gowe.
Petrus Smyth magr  navis vocac  James Knyght de Gowe.
WiTls Perissoti  magr  coggeship vocat James Knyght de Gowe
Dederyk Williamsoíï  ‘ma@  coggeship vocat Mariknyght de Herlame.
PJichus  Helbrand magr  coggechip  vocat  Godefryday  de Herlame.
Jacobus Oldegeld ma@ coggeship vocacxpofre  de Herlame.
Petrus Jo&06  ma@ coggeship vocat  Seintmaryship de Welsyng. (3)
Clays Jacobs!ï  ma@ coggeship vocacXpofre  de Welsyng. Seland.

H u g o  BrouÌï magr coggesh$  vocatGowe1  d e  E r m o u t h .  ( 4 )
Adrianus Shelle magr  craiere vocat Marieknyght  de Middelburgh.
Johes PerissoÏï magr del enere vocat  Holigost de Canifere [P Camfere]. (5)
Colyn Andreso?ï  ma@ coggesh$  vocat  Katine  de Canifere.
Baldewinus van Gent magr balingere vocat Holigost de Ermouth.
Martinus DederyksoÏï  ma@ coggeship vocat  Softelynand de Errnouth.
Jacobus Petirsoïï magr coggeshig vocar Holigost de Syrice (6) in Seland,
Pe t rus  EveradsoÏi magr  navis vocat Godysknightde  Her lame.
Lamb Williamsofi magr  craiere vocat Godberard  de Canifere.
Falk SymonesoÏï magr coggeship vocat Godesknyght  de Herlame
Isbrand DedryksoÏï  ma@ coggeship vocatHelponsknyght  de Roterdame.
Johes Colynsofi ma@ coggeshifi vocat Friday de Bergenpsane. (7)
Wiïïs Hepe magr  coggeship vocat Marieknyght  de Middelburgh:
Dederyk  Hughso6 ma@ navis  vocac K&ne de Jon Swartes in SelandT
Jacobus Sgmondsoïï  ma@ coggeship vocac  Xpofre de Durdraghht-
Johes CoksoÏi  magr  coggesh$vocaT  Se in t  Jacobesknyght  de_Tregowe.  ( 8 )
Clays Blomard ma@ coggeship vocat  QabrielÏ  de Tregowe.
ëlays Johnsoti ma@ cog&shipVoCcS;~  Qabríelï  de Röme@&le.
Johes Olardsoïï magr  coggeship vocat Marieknyght de Romeswale.
Johes Cunere magr  craiere vocac  Jacobknyght  de Roterdame.
Wills Stephensoïï  magr  coggeship vocat Marieknyghc  de Middelburghii
Johes Brower ma@ coggeship vocat Goddesknyghc  de Roterdame.
Clays Moye ma@ coggeship vocat Holigost (9) de Roterdame.
Petrus Nagle magr  coggeship vocat Xpofre de Roterdame.
Wijs Gyles magr  coggeship vota? Holygost de Roterdame.
Gerard Johnsoii ma@ navis vocat  XFofre d e  Durdragh.
Rolandus Henresofi  magr  coggeship vocat Marieship de Durdrag6
Ewan Petirsofi magr coggeship vocat  Xpofre de Haukeswort,ht  (10).
Petrus Florynsoti magr  coggesh@ vota<  Mariship de Durdraghc
Petrus Mewesoñ ma@ craicre vocac Olover de Durdraght,
Dedryk  Simondsoti  magr  coggesh$  vocatxpofre  d e  Herlam.
Cornelius Bsudwinsofi  magr coggeship vocae Seintjacobesknyghtde  Govc.
Wiïïs Rye magr  coggeshi8 vocac  Hardibolle de Herlam.
Clays Johnsoñ magr coggeship vocat Kabine de Gowe.

(1)  Het geslacht de Crane bloeit nog te Zierikzee.
(2) Qoedberaad (?)
(3) Welsinge WU vroeger een dorp aan het eiud der oude Middelb.  haven.
(4) Arnemuiden.
(5) Campvere = Veere.
(6) dit is Zierikzee - Bijric-6.
(7) Bergen op Zoom.
(8) ter Gouwe.
(9) Heilige Geest.

(10) Haankeveer.
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Girardus Johnsoïï magr coggeship vocat Xpofre de Gowe.
WiG Gerardsoñ  magr coggeship vocat Jamesknyght de Gowe.
Johes  Potter  magr craiere vocat Jamesknyght de Bergh.
Martinus Jonson magr  coggeship vocat  Seint Jamesknyght de Herlam;
Clays Petirson  magr  coggeship vocat  Seint Marieknyght de Herlam.
Johes Laurenson magr  coggeship vocac  Holygost de Herlam.
Nichus  Everardson  magr coggeship vocat Marieknyght de Herlam.
Wilis Jonsoñ magr  coggeship vocat Godberard de Roterdame.
Pope Jonsoïï magr craiere vocat  Xpofre de Durdraghc
Dederyk Johnson magr coggeship vocat  Comalone de Durdraghc
Hen? Whitbolle ma@ coggeship vocat Skenkewyne de Durdragh?.
Petrus Stephenson ma@ craiere vocat Holygost de -Middelhurghc
Simon Stephensoïï  ma@ coggeship vocat Skenkewyne de Middelburg&
-Wil&  Henrykson  magr coggeship voca:Roquade  de Gowe.
Reybrand  Jacobson  magr  coggeship vocac  Hobilforyng de Gowe.
Johes Adryansoñ ma@ coggeship vocat Marieknyght de Gowe.
Wi& Rolandsoïï  magr c ra i e re  vocat Marieknyghc de Middelburgc
Gerardus Dederykson magr  coggeship vocacOuvar de Gowe.
W& Boudwynson magr coggeship vocat Xpofre de Gowe.
Gerardus Clayssoñ  magr coggeship vocat Seintjonesknyght  de Gowe.
Hem Henreson magr coggeship vocat Godesknyght de Gowe.
Dederyk Johnsoïï  magr  coggeship vocar Frodenburgh de Gowe.
WalGs Johnson magr coggeship vocat  Frodenburgh  de Gowc.
Johes Moyard magr  coggeship vota% Frodenburgh  de Gowe.
Johes Skof ma@ coggeship vocat Fydagh de Middelburgc
Petrus BodynsoÏï  magr  coggeship vota% Kabine de Romeswale.
Campe Hugh magr coggeship vocat Godesknyghtde  Herlame.
Petrus Lane ma@ coggeship vocat Xpofre de Herlam.
Wils Johnson magr coggeship vocat Skenkèwyne de Roterdame.
Segher de Terburgh  magr  coggeship vocat Holygost de Roterdame.
Gisbryght Johnson magr  coggeship vocat Friday de Roterdame,
Wijs Andreson magr coggeship vocat  Friday de Shedam.
Simon Alionson ma@ coggeship vocat Marieknyght de Beselyng. (1)
Heni’  Williamson ma@ coggeship vocat Xpofre de Romcswale.
Hankyn JonsoÏï  ma@ coggeship vocat Molle de Herlam.
Johes Dedryksoñ magr coggeship vocat Crygeland  de Gowe.
Martinus Johnson ma@ coggeship vocat Molle.
Gerardus Vanderford  magr coggeship vocat Marieknyght de Andewarp.
Cornelius JacobsoÏï  ma.@ husse vocat Xpofre de Andewarp.
Wils Esun magr coggeship vocat Seintjamesknyght  de Gowe.
Clays Sonderbate ma@ coggeship vocat Ewold de Roterdame.
Dederyk Nyghtyngale ma@ cogg vocat  Marieknyghc de Roterdame.
Hugo Williamsoñ magr cogg vocat Marieknyght de Gowe.
Johes Godmanson  magr  cogges vocac  Xpofre de Durclragh~
Clays Wale ma@ helebote vocaF Reholdeurese de Brewershaven.
Jacobus Boudynsofi  magr cogges vocat  Xpofre de Gowe.
Plus Bakker magr husshe voca7  Godefknyght de Westcnkowe (2).
Hen? Williamson magr  coggeship vocat Xpofre de Durdra&
Petrus Mant magr cogges vocar Marieknyghc  de Durdragh.
Joh& Godmanson  magr cogges vocat  X p o f r e  d e  Durdragh,

(1) Bieseling.

(2) Westenschouwen.
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Hen? Potter  magr coggeship vocacHolygost de Berghuphaven. (1)
Johes JacobsoÏï  magr  cogges vocat  Saintjacobesknyght de Bergh.
Martinus Isman  ma@  cogges vota;  Fledermerssh de Andewarp.
Adrian Claisson magr  cogges vocat Xpofre de Bergh.
Leuyn Reynerson  magr cogges  vota%  Marieknyght  de Gowe.
Dederyk Jonsoñ magr cogges vocac  Magdalene de Gowe.
Albryght  Dederykson  magr  cogges vocat Godesgaly  de Herlam.
Hugo Petirson magr cogges vocat Qwytecost de Gowe.
Herman  Jonsoñ magr cogges vocat James de Skydam.
Tylman Suyppard magr  coggeship vocat  Xpofre de Durdragh.

N.B. Then follows the list of the English Ships.
Medegedeeld door W. J. C. MOENS,

te Lymington (Eampshire).

(1) Bergen-op-Zoom of Brouwershaven.

Wet geslacht van den Eeckhout. Jan van den Eeckhout, zooeven genoemd, geboren te
Amsterdam 26 Augustus 1619, wijnknoper  op ,,de Kluve-

Wijlen de Heer J. H. Scheffer, bibliothecaris-archivaris niersburghwal”  aldaar, er overleden 27 October 1669
van  Rot te rdam,  gaf  in  z@ Algemeel&  Nederlandsch  Fami l i e -  en begraven  31 October  d. a. VS in het familiegraf in
blad, jaargang 188314,  onder den titel: Eenige bijzonder- de Oudezijds-Kapel,  huwde 25 Augustus 1643 met Maria ’
heden betrekkelijk de familie oan clen beroemden Xeder-
iandschen schi lder  Gerbrand  van den Eeckhout  , e e n

van Schilperoort, geboren te Delft 15 >Iaart  1622, overleden

genealogisch overzicht van den
22 December 1678, dochter van Jacobus en van Barbertje

eertijds h i e r  t e  lande Adriaensdr.  Ramp.
gevestigden tak van dit Belgisch geslacht. Daarin leest /
men onder meer: “Gerbrand  van den Eeckhout, zoon 1 Hunne kinderen waren:
van Jan van den Eeckhout en van Maria van Schilperoort
(vermeld in No.  104, bl. 4, kol. 2, No. 12) geboren 10
[moet zijn 201 October 1661, is gehuwd geweest, doch

_denamen_z&mr  vrou-w .~.n_].onbekend.~Z~  moetoverleden
zijn 29 October 1703 en vier kinderen gehad hebben,
die echter ons niet bij name bekend  zijn.” Zoowel ter
aanvulling als verbetering van een en ander, mogen de
navolgende aanteekeningen  hier eene plaats vinden.

1. Johannes van den Eeckhout, geboren 17 Januari
1645. overleden 1 Februari d. a v.

Pieter  Lodewijksz. van den Eeckhout, overleed te
Amsterdam 22 Augustus 1619; zijne huisvrouw Maria
Jansdr. van Winterswijck 2 April 1624.

Uit het eerste huwelijk van Jan Pietersz. van den
Eeckhout met Grietje Claesdr. Leydekker werden te
Amsterdam geboren :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

l

9,

Claes v’an den Eeckhout, geboren 11 December 1606,
overleden 26 Augustus 1628.
Pieter van den Eeckhout, geboren 19 October 1608,
overleden 20 April 1646.
Maria van den Eeckhout, geboren 26 Augustus 1610,
overleden 8 September d. a. v.
Maria van den Eeckhout, geboren 27 Januari 1613,
overleden 24 Maart 1647.
Catharina van den Eeckhout, geboren 6 April 1615,
overleden 2 Mei d. a. v
Jan van den Eeckhout, geboren 7 Augustus 1616,
overleden 31 Augustus d. a v.
Jan van den Eeckhout, volgt.
Gerbrand van den Eeckhout, geboren 19 Augustus
1621, overleden 26 September 1674 en begraven
29 September d. it. v. in de Oudezijds-Kapel te
Amsterdam, graf No. 198 Hij woonde op ,de Nieuwe
Heeregraft bij de Vyselstraat.”
Cornelis van den Eeckhout, geboren 20 Juli 1626,
overleden 24 Augustus d. a. v.

2.
3.
4.

Een: dochter 1 tweelingen, omredoont overleden 24
Eene dochter ( Februari 1648: L
Maraareth- väñ-~ë~Eëckhoùt.~~boEéñ~ïET~ruari
1649, ongehuwd overleden 21 -October  1677.
Jacobus van den Eeckhout, geboren 20 October
1650, overleden 22 Juni 1652.
Jacobus van den Eeckhout, geboren 31 Juli 1652,
overleden 1 Februari 1655.
Johannes van den Eeckhout, volgt.
Barbertje van den Eeckhout, geboren 8 December
1655, overleden 21 Juni 1656.
Cornelis van den Eeckhout, geboren 30 April 1657,
ongehuwd overleden 7 April 1681.
Jacobus van den Eeckhout, geboren 19 Juni 1659,
overleden 17 Juli 1661.
Barbara van den Eeckhout, geboren 13 September
1660,  overleden 19 September d. a. v.
Gerbrand van den Eeckhout, volgt na zijn broeder
Johannes.
Pieter van den Eeckhout, geboren 6 April 1663,
overleden te Zwolle 15 December 1689, huwde
3 Juni 1687 met Sara Elisabeth Verniel, geboren
te Schiedam, dochter van . . . . . Verniel en van
. . . . . Lupenius. Kinderloos.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

l l .

12.

13.

Johannes van den Eeckhout , voornoemd, geboren
17 April 1654, overleden 5 Augustus 1683, trad in April
1676 te Heemstede in den echt met Johanna van Kroonen-
burg, geboren in 1656, overleden 26 Maart 1677, dochter
van Pieter, hoofdofficier der Burgerij te Amsterdam, en
van . . a . Roeters. Hij hertrouwde te Rotterdam 13
Februari 1678 met Magdalena Bocquiljon, geboren te
Amiens (Frankrijk) 7 September 1652 , overleden te
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Rotterdam 8 December 1739, dochter van Joan (1) en van
Maria de la Ruelle.

Zijn eerste huisvrouw schonk hem eene dochter; uit
het tweede huwelijk sproten drie kinderen :

Johanna van den Eeckhout, geboren 6 Februari
1677, overleden 13 December 1687.
Maria van den Eeckhout, geboren 2 Februari 1679,
ongehuwd overleden.

Magdalena van den Eeckhout, geboren 2 October
1680, overleden 5 Januari 1742, huwde 18 Augustus
1705 met Jan van Bueren , zoon van Cornelis en
van Johanna van Suvlecom.

a.

b.

c.

d.

e.

f*
9*
h.

Zij wonnen: ”
Jan Bartholomeus van Bueren, geboren 30 Juni
1706, overleden 28 Augustus 1722.
Johanna Maria van Bueren, geboren 27 Februari
1708, overleden 7 Mei 1709.
Cornelis Daniel  van Bueren, geboren 6 Maart
1710, overleden 4 November 1716.
Bartholomeus van Bueren, geboren 6 Maart 1715,
overleden 18 Februari 1716.
Catharina Cornelia van Bueren, geboren 16 No-
vember 1716.
Tiberius van Bueren, geboren 22 December 1718.
Susanna Maria van Bueren, geboren in Maart
1721, overleden 23 April 1737.
Johanna Magdalena van Bueren, geboren 10
Januari 1723.

Pieter van den Eeckhout, geboren 10 Maart 1683,
overleden 19 Juni d. a. v.

Verbrand  van den Eeckhout, voornoemd, geboren 20
October 1661, overleden 4 Januari 1735, trouwde eerst
9 Februari 1684 met Hillegonda van Huijs,  geboren in
Augustus 1665, overleden 29 October 1703, dochter van
Johannes en van Aeltje Foppen, en vervolgens 18 October
1704 met Johanna van den Bergh, overleden in Januari
1736, weduwe, met eene dochter (2), van Matthijs Hooft.

Het laatste huwelgk bleef kinderloos; uit het eerste
sproten vier kinderen :

1.

2.

3.

4.

Jan van den Eeckhout, geboren in 1686, ongehuwd
overleden in 1720:
Alida Johanna van den Eeckhout, geboren 19 Maarl
1695, huwde tweemaal: 10, 18 Nei 1724 met Dirk
van Gelderen, geboren in 1688, en 2”. in Juli 172E
met Willem van der Sloot, geboren in April 1703
zoon van Willem en van Adriaentje Jans. Beidc
huwelijken kinderloos.
Maria Hillegonda van den Eeckhout, geboren lf
Maart 1698, ongehuwd overleden.
Gerbrand  van den Eeckhout, geboren 26 October
1703, overleden in 1712.

8. J. E. V A N  D E R  C R A B.

(1) Wellicht eén persoon met Joan Boucheljon, 1655-56,57-58  er
59-60 opperhoofd van Japan (Valentijn, Oud en Nieuw Oost-l&zdirn.
D. V, 2de stuk, blz 58).

(2) Genaamd Johanna Christina Hooft; zij schonk hare hand aar
Clemens Keuchenius, adjunct-predikant te Vucht in de meierij  var
‘s-Hertogenbosch, zoon van Wilhelmus K., predikant te Vucht er
Cromvoirt, overleden 22 Maart 1743, en van Margaretha Pereginus

8

E

Eet wapen van Piet Rein.
Onlangs werd mij eene beschrijving verzocht vau het

Familiewapen  van den admiraal Piet Hein. Een bezoek
aan de graftombe en cen daarbij verkregen explicatie stelde
nij van het een en ander op de hoogte, hetgeen ik hier
n het kort wil mededeelen, daar deze of gene er mogelijk
>elang bij kan hebben.

Het beeld van den held ligt levensgroot in volle wapen-
:usting  op een matras van wit marmer, terwijl de linker-
land op een staande helm rust en de rechterarm ligt
uitgestrekt.  Als bijzonderheid dient te worden opgemerkt
lit geheel uit een stuk marmer is gehouwen. Boven  het
rierkant zwart marmeren paviljoen vertoont zich in het
nidden  het wapen van den admïraal, dat voorstelt een
Baaf die op een heining zit en bijzonder fraai van wit
narmer is vervaardigd. Doch de kleuren van dit wapen
;ijn mij onbekend, en wenschte ik die langs dezen weg
gaarne te weten te komen.

‘s-Gravenhage. C. G. H.
Rietstap  geef t  Hein (HOK)  D ’ o r  B un rnur de planohes de sable

ommé d’un oiseau du même. Red.

De redactie ontving het volgend schrijven:

R. 1. P.

Geachte Heer Redauteur  ,
Daar U de beleefdheid hebt gehad om in het levensbericht van

len Heer J. D. @. van Epen rnë een blaam naar het hoofd te werpen
!] als zoude  door hem alleen de redactie van het Jaarboek van dan
Vederlandschen  Adel a@r  gedaan [!!],  dien ik daar tegen op te komen.

Wat toch is het geval !
Aan de beide eerste jaargangen is door den heer van E. voletrekt

liet mede gewerkt, bg de derde jaargang treedt hij eerst op, als
medewerker.

Pertinent kan ik verklaren, dat behalve eenige hoofdartikels gesteld
loor enkele medewerkers (niet op den omsla genoemd, maar dan
neestal vermeld in het voorberiaht) de overige gdragen  onder mijne%..
tedaotie en uit m@n archief zfin samengesteld met medewerking van
len Heer van Epen.

Niet twijfelende aan Uw billijkheid8 evoel om deze rectificatie op
;e nemen verblijf ik achtend Uw Dw. I?r .

Oisterwijk, 5.3. ‘95. A. A. VORSTERMAN VAN OIJEN.

De stijl van bovenstaand schrijven in aanmerking
genomen, zal het een ieder duidelijk zijn, dat ik gereede-
lijk het vermelde in het levensbericht van den Heer van
Epen kan blijven handhaven.

Ik beken echter gaarne, dat de woorden ,in de laatste
jaren.” bij vergissing zijn weggevallen, zoodat de aange-
vallen zinsnede als volgt moet worden gelezen: ,terwijl
in de laatste jaren het Jaarboek van den Nederlandschen
Adel, waarvan in 1894, deel VI verscheen, vrijwel door
hem alleen werd geredigeerd.”

‘s Gravenhage, Maart 1895. M.  G. WI L D E M A N.

INHODD  1 8 9 8  N o .  4 .

Benoeming tot lid. - Kort verslag van het verhandelde op de
bestuursver adering van 1 Maart 1890.  - De grafschriften der voor-
malige St. f’levens &~onsterkerk te Zierikzee, door P. D. de Vos (slot). --
FranSnis  de Wollant, door v. d. M. - De wapens der Haagsche Bur-
gemeesters in den voorhal  van het etadhuis. - Nederlandsche Schip-
pers en hun schepen uit de XV@ eeuw medegedeeld door W. J. C.
Moens. - Het geslacht van den Eeckhout, door A. J. E van der
Crab. - Het wapen van Piet Hein, door C. ct. H. - Correspondentie.
-~~
Gedrukt bij Oebrs.  J. en H. van Langenhuysen, te ‘sC+ravenhage.
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Dit blad verschijnt omstreeks het midden
pa11  iedere  maand.  en wordt alleen  aan de
leden van het genootschap gezonden.  Brieven
te renden aan den secretaris, den heer -Mr.
J .  E. V A N  $OYERBN BR A N D,  Nieuwew&-
venstraat  34; bijdragen voor het Maand-
blad, en de daarop betrekking hebbende cor-
respondentie aan den heer M. G). WILDEMAN,
oar ~peyblraut  41, te ‘s-Gravenhage.

-2a

VAN HET

genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."
E

w

Aanvragen betreffende de bibliotheek te
richten tot den heer W. baron SNOUCRAERT
V A N  SCHAUBUE~,  Dacndehstraat  l l .

L e d e n  t e ‘s-Gravenhage betalen per
jaar. . . . . . . . . . . f 10.00

Zij, die buiten ‘s-Gravenhage wonen S 6.00
De vorige jaargangen zijn  voor de nieuwe

leden te bekomen ad f 6.00 per jaargang.
Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar.

Y. .

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
, strekking of inhoud  der onderteekende  stukken.

No. 5. XIIP Jaargang. 1895.

B E R I C H T . AVIS.
HH. Seoretarissen  van de Genootschappen welker tijdschriften

aan het onze in ruil worden gezonden, worden beleefdelijk doch
ariig+nGl  verzoabt,  alle vervolgwerken en andere uitgaven te
doen toekomen aan den bibliothecaris den Heer W. Baron SIQOUC-
KAEBT VAN SCBAlJBUR6),  11 Daendelsstraat, ‘s-Gravenhage.

EET BESTUUR.

lessienrs les Secrétaires  des Sooiétés,  qni donnent en éohange
lenrs oeuvres  et revues, sont instammant priés Penvoyer  lears
publications  B notre bibliothhcaire,  Honsienr le Baron W. SNOUC-
KAERT  VAN SCBAlJBlJBC+,  11 Daendelsstraat, La Haye.

LE COMITti  DIRECTEUR.
L

Tot lid zën benoemd: 94.

Mr. D. van Houweninge . . . . Rotterdam.
D. C. J. van Doorninck . . . . Harderwijk.
Dr. A. Bredius . . : .
P. F. C. Lach de Bère  . . . .

‘s-Graven hage.
» 95.

~ H. de Chauvigny de Blot. . , . n
.-L,, ,Ds. H. de Jager . . . . , .

.’ Th. Morren. , . . . . .
n

H. J. Tijdeman  1 . . : . .
n
n 96.

Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek
en het Archief.

(Vervolg va@ kolom 6.)
89. Dr. R. Krul. Drie Singulieren, Frans van Dussel-

dorp, Bestje vau Meurs en Engeltje van der Vlies.
(Overdruk ,Tijdspiegel”.)  1894. 80.

Van den schrijver.
90. Gt. 8. Seijler. Geschichte der Siegel. Leipzig, 1894.80.

Van den schrijver.
91. J. 8. R. Kijmmell. Het wapenbord van Nicolaas

Harmen van Egten genaemt van Dongen tot En-
tinge. (Overdruk.) 1894. 80.

Van den schrijver.
92. Revue Bénédictine, jaargang 1893 en 1894 en van

jaargang 1895 no. 1-4. Abbaye de Maredsous. 80.
In ruil.

93. D. Ursmer Berlière. Monasticon Belge.  Province  de
Namur. Tome 1. Premier livraison. Bruges, Descleé
de Brouwer & Cie. 1890. 40.

97.

98.

99.

100.

D. Ursmer Berlière. Documents  inédits pour servir
B l’histoire Ecclésiastique de la Belgique. Tome 1.
Maredsous. Abbaye de Saint Benoit. 1894 40.

Van de redactie der Revue Bénédictine.

Annuario della Nobilta Italiana Anno XVI. 1894.
Bari 1893. 160. (Zie Catalogus van ons Genootschap,
bl. 7, no. 57.)

Van de redaotie.

H. R. Hiort Lorenzen og 8. Thiset. Danmarks Adels-
aarbog 1895. X11 jaargang. Kjöbenhavn, 1894. 160.
(Cat. blz. 4, no. 26.)

Van de redactie.

Ad. M. Hildebrand und Max. Heiden. Uebersicht
über die Heraldische Ausstellung veranstaltet vom
Vereiu ,:Herold”  aus Anlasz seines fünf und zwan-
zigjahrigen Bestehens. Berlin, 1894. 80.

Van An. DI HILDEBRANDT.

Verzeichnisz  der Mitglieder des Vereins  Herold in
Berlin. 80. Jaargangen 1890, 1892, 18 1895.

Ad. M. Hildebrandt. Vierteljahrschrift
Siegel  und Familienkunde, herausgegeben
,Herold”  in Berlin. 80. Jaargangen 1892, 1893, 1894.

Van de vereeniging ,,Herold”.

Maurice Tripet. Archives béraldiques et sigillogra-
phiques Suisses. 80.

le en 2e année 1887 en 1888.
3e, 4e en 5e rt 1889, 1890 en 1891.

6e en 7e ,, 1892 en 1893.
8e 1894.

(Aangekocht sedert Jan. 1595.) In ruil met de redactie.
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A. J. Servaas van Rooijen.  Het Burgemeestersambt
van ‘8 Gravenhage. 1895. 80. (Uitgave van de Ver-
eeniging ,die Haghe” 1.)

114.

Van den sohrgver.

Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico  publicato
per cura Della  R. Aacademia Araldica  Italiana di-
rettore Da Goffredo di Crollalanza. Nuova Serie. Anno
IV. (Xx111.)  Gennaio, 1895. No. 1.

Melusine , Recueil de Mythologie, Litterature popu-
laire, traditions et usages, fond8 par H. Gaidoz &
E. Rolland 1887. Dirigé par Henri Gaidoz. Tome
VII. No.  7, afl. Januari/Februari  1895. 80.

115.

Van de redaotie.

Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik
1894, herausgegeben von der Kurländischen Gesell-
schaft für Literatur und Kunst. Yitau, 1895. 40.
(Zie No.  13, 1894.)

116.

In ruil met de redaotie. 117.

8. J. Servaas van Rooijen,  archivaris der Gemeente,
Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente ‘sGra-
venhage. 10 en 110  deel.‘8 Gravenhage 1892 en 1894.40.

Klaag en troostrede van Pieter’ Jan Laan, thans
emer. predikant te Amersfoort over den dood van
zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overl den
15 Junij 1828, oud 15 jaren. Te Amersfoort bij
B. Blankenberg & Zn. 1830. 80.
N. C. Kist. Leenede  gehouden op het afsterven van
Antonie Niermeijer , gehouden te Leiden den 22
April 1855. Leiden, bij D. J. Couvée. 1855. 80.
H. W. Terpstra. Woorden bij het graf van Anth-nie
Niermeijer  Leiden bij C. C. van der Hoek, 1855. 80.

118.

Van den sohrijver.

De no 115-117  van Ds. H. 3. SCHOUTEN .

H. J. Scharp  Genealogie van het Geslacht Scbarp.
Oisterwijk, 1893. 8%

Haagsch Jaarboekje onder redactie van A. J. Ser-
vaas van Rooijen,  jaargangen 1889, 1891, 1893,
1894 en 1895. (Van deze serie bezaten wij reeds
de jaargangen 1890 en ‘92, en dus niet zooals ver-
keerd in den Catalogus van het Genootschap vermeld
wordt op blz. 61, 1889 en volgende.)

Urkundliche Filiation derer  Von Stockhausen in
Holland uncl Deutschland. (Separatabdruck, Taschen-
buch der Adeligen Hlluaer.)

Van den redacteur.

Van wjjlen den heer J. D. Ct. VAN EPEN.

A. J. Enschede. Jean, Baron de Béarn,  D’Abère
et D’Usseau.  (Overdruk.) Haarlem, z. j. en pl. 80.

H. J. K., Paulus te Athenen  ter gelegenheid van de
bevestiging van den eerwaarden en geleerden Heere
Henricus van der Souw tot predikant te Soest: en
J. van der Souw, op de inzegening en intrede van
mijnen waarden broeder Henricus van der Souw tot
Leeraar  in de Gemeeute van Jesus Christus te Soest
op den 29 November 1744. 80. Z. j. en pl.
W. Scholten. Lijkrede op het afsterven van C. J.
van Noorden in leven predikant bij de Gasthuiskerk
te Delft, overleden op den 26 October 1828. Delft
bij P. de Groot, 1828. 8”.
8. Brink. Herinneringen uit een leerrede uitgespro-
ken ter Nagedachtenis van den WelEerw.  Heer B.
van Weemen,  waarbij gevoegd is een Gedicht, toe-
passelijk op deze treurige omstandigheid door H. de
Wal, te Leeuwarden bij J. W. Brouwer. 1808. 80.
J. H. Bösken, Ter nagedachtenis van F. C. van den
Ham, in leven doctor in de Godgeleerdheid, Evan-
geliedienaar der Ned. Hervormde Gemeente te
Utrecht, Utrecht bij Kemink en Zn., 1863. 80
J. Wassenaar, Leerrede bij het overlijden op 8 Ja-
nuarij 1854 in 47jarigen ouderdom van Pieter
de Goeje, predikant te Heereveen. Heereveen bij
F. Hessel.  1854. 80.

119.

120.

121.

122.

V a n  A. J. SERVAAS  VAN ROOIJEN.

In Memoriam Willem van der Os, overleclen  te
Utrecht den 29 Oot. 1890! als candidaat in de
Rechten. (Zie zijn levensbericht in ons Maandblad
No. 1, jaargang 1891.) - Losse nummers van de
studentenbladen ,,Minerva”  en ,Vox Studiosorum”
van 6 November 1890.
E. Laurillard en J. F. C. Moltzer.  Een aandenken
aan Henri Thierry de Blaauw, predikant te Leiden
(met portret). Overleden den 10 Mei 1858. - Leiden,
1858, 40.

Bestuursvergadering van 6 April 1895.

L..,xpn Giffen, Lijkrede ter gedachtenis van Henrious
Mu$&ngh, emeritus predikant te Harich  ; overleden
den 19 Julij 1848. Leeuwarden bij W. Eekhoff,
1848. 80.
F. W. 8. van Bell. Woord ter nagedachtenis van
den Leijdschen Evangelie-dienaar Alef. Brown, over-
leden 1 Juni 1856. Leijden bij 8. W. Sijthoff,
1856. 80.

De nummer8 106-112,  gesohenk van onslid  DB. H.J. SCHOUTEN
te Ommeren.

Meddelelser fra Genealogisk Institut 1894. le hefte.
Kjöbenhavn, 1894. 80.

In ruil.

Afwezig met kennisgeving de heeren Mr. van Someren
Brand en Gijsberti Hodenpgl. De heer baron Snouckaert
van Schauburg, het secretariaat waarnemende, leest de
notulen voor, die na eene kleine aanmerking worden
goedgekeurd. Vervolgens worden eenige nieuwe leden be-
noemd. Bij den heer Penningmeester is ingekomen een
geschenk van tien gulden, bewijs van belangstelling van
ons lid den heer J. van der Baan te Wolfaartsdijk.  Op
voorstel van den bibliothecaris wordt met algemeene
stemmen besloten, om de vgf bronzen gedenkpenningen
betrekking hebbende op het geslacht Bachoven  von Echt
:zie Cat. Eibl., bl. 48, no. 13) aan een der Musea alhier,
ter expositie in bruikleen af te staan. Door den redacteur
worden brieven van de heeren Vorsterman van Oyen en
Schouten ter tafel gebraoht  - een en ander wordt voor
kennisgeving aangenomen. De Voorzitter schenkt aan het
genootschap, eene door hem vervaardigde verzameling
wapens, collectie, die men zou kunnen doopen ,de bloem
in de heraldiek”. Met het oog op de in Mei a. s. plaats
hebbende tentoonstelling van kunstbloemen in de zalen
van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap, wordt op z@
voorstel besloten, dit speeimen uit naam van het ge-
nootschap ,de Nederlandeohe  Leeuw” tijdel~k ten behoeve

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

In ruil.

Van den schrijver.

Van DB. H. J. SCHOUTEN .
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dier tentoonstelling ter opluistering af te staan. Baron
Snouckaert brengt den Voorzitter hulde voor zijn in deze
zaak betoond beleid. Enkele ingevulde diploma’s worden
iti  handen gesteld van den redacteur, die zich met de
verzending zal belasten. Niets meer aan de orde zgnde
wordt de vergadering gesloten.

c. Abraham Stamperius, geb. te Zierikzee (ged. 5
Dec. 1651).

De familie Stamperins, of eigenlijk Stamper geheeten.

1. Laurens Stamperius had een zoon:

11. Antonius Stamperius,  overleed te Dreischor  in
November 1606, en liet na:

4. Wilhelmus Stamperius, werd Prcd. te Standdaar-
buiten 23 Febr. 1653 en te Scherpenisse, c. a. 1655,
waar hij in 1690 Emeritus werd Was geboortig van
lommelsdijk. Zijne dochter Cornelia huwde met Johannes
Regius (geb. te Franeker 1656, werd in 1676 A. L. M.
Phil. do&. en in 1696 gepromoveerd tot Medic. doctr.,
E’red.  te Batenburg 1679, te Stavenisse 1681, Prof. Phil.
:e Franeker 1685 en overl. aldaar 4 Oct. 1738. Uit dit
nuwelijk werd 5 Dec. 1698 te Franeker geboren Johannes
Regius, Pred. te Retranchement 21 Mei 1730, te Bekerke
28 Dec. 1732. en aldaar overl. 28 Febr. 1743.

IV. Isaäc Stamperius, won te Zierikzee bij z&e late
vrouw Maria Adriaans dr. :1. Abraham Stamperius, Pred. te Elkerzee 1606, te

Sommelsdijk 1617 en den Bommel 1642 tot z@ overl.
in 1646. Hij was gehuwd met Susanna van den Hove,
die in 1632 overleed, en dochter was van ds. Arnoldus
Arnoldii Hovaeus (van den Hove), laatst Pred. sinds
1592 te Renesse, c a. waar hij in 1609 overleden is.
Volgt 111.

2. Johannes Stamperius, Pred. te Elkerzee 1617 en
aldaar overl. in Juni 1649.

3. Levimus Stamperius, Pred. te Ouddorp  1622- 1632
toen hij Emeritus werd wegens lichaamskwalen.

111. Abraham Stamperius, gehuwd met Susanna van
den Hove, wonnen:

1. Arnoldus Stamperius, geb. te Elkerzee, werd Pred.
te Noordgouwe 26 Sept. 1638 en overl. aldaar in 1661.
Hij huwde 10.. te Zierikzee 24 Januari 1639 met Janneke
Brandt, (dochter van ds. Henricus Brandt, Pred. te
Zierikzee, en van diens 3de vrouw Janneke Cornelis dr. ;
20. te Zierikzee 14 October 1642 met Antonetta van
Groenhoven, j. d. van Zierikzee, en 30.  te Zierikzee
(ondertr. 3 Mei 1658 met Anna Pipard, j. d. van Zierikzee.

2. Isaäc Stamperius, geb. te Elkerzee in 1614 en overl.
te Zierikzee 23 Maart 1653. Bij was Medic. do&. te
Zierikzee en huwde 10.  met Maria Adriaans dr.; 20.  te
Ouwerkerk 22 Oct. 1641 met Francina van der Weele,
wed. van Ouwerkerk geboortig, en 3”. te Zierikzee
18 December 1646 met Francina François dr , v a n
Bergen-op-Zoom, wed. van Jacobus de Vos. Zie bij 3 a.
Volgt IV.

3. Jacob Stamperius, geb. te Sommelsdijk, was Chirurgijn
te Zierikzee, huwt als j. m. te Zierikzee (ondertr. 4 Sept
1644 (met Bastiana Jans dr. van Culenburg, wed.,
wonende te ‘s Gravenhage. Zij wonnen te Zierikzee:

a. Susanna Stamperius,  geb.  te Zierikzee (ged. 21
November 1645) en overl. aldaar 25 Nov. 1679. Zij
huwde te Zierikzee 17 Aug. 1666 met Jacobus de Vos,
Cbiruqijn,  geb. aldaar (ged. 2 Nov 1643) en overl. te
dier plaats, (begr 15 Dec. 1713),  zoon van Jacobus de
Vos, Medic. doctr. en van Francina Francois. Hij hertr.
in 1681 met Maatje Mangelaar.

b. Lucretia Stamperiue, geb. te Zierikzee (ged. 28 Oct.
1649) en overl. aldaar 4 Dec. 1724 Zij huwde te Zierikzee
6 Mei 1670 met Alpboasus van den Houte, geb. te
Zierikzee 30 Sept. 1649 en overl. aldaar 3 April 1730,
zoon van Abraham Dirkse van den Houte (1619-1693)
getr. 1648) Maaiken  Alphonso (1626-1705).

1. Susanna Stamperius, ged. 16 Juni 1639, en bij zijne
2de vrouw, Francina van der Weele:

2. Petrus Stamperius, ged. 21 November 1643.
Als zoon van 111 vindt men nog vermeld:
Antonius Stamperius, geb. te Elkerzee, stud. te Utrecht

en te Leiden. Door de Class. van Voorne, c. a. werd
hij in December 1648 als Proponent toegelaten en aan-
bevolen voor Pred. in 0. 1. Te Batavia aangekomen,
werd bij 13 Sept. 1669 benoemd tot Pred. te Negombo
op Ceylon, waar hij niet lang meer geleefd heeft, naar-
dien zijne wed. Cathnrina Oosterzee, vroeger gehuwd
geweest met ds. Joannes Bakers, in leven Pred. te Ternate
en te Amboina, te Batavia hertr. met schipper Crisp@
Jochums. (Zie v. Troostenburg de Bruyu, Biogr. Woor-
dcnb. van 0. 1. Predikanten, blz. 19 en 410.)

Voor aanvulling van deze familie-schets, houdt zich
bizonder aanbevolen :

J. VAN DER BA A N.

De Familie Vorsterman.

Zetelplaatsen : Roermond, Grave, Venlo enz.

Zegel: Gevierendeeld in den vorm van een Sint Andries Kruis,
beladen met 3 vogels (2 en 1).

Tot de familiën, die in de zestiende eeuw in het
Stadsbestuur van Roermond zetelden, behoorde ook de
familie Vorsterman.

In 1551 (zie Ie deel der Privil. der stad Roermond,
Archief) komt Reinier  1 of Reijnier V0rsterma.n voor als
Peijburgemeester der Stad.

‘t Is waarschijnlijk, dat bij in de Brugstraat te Roermond
woonde of daar een buis bezat. Hem werd in 1551 verlof
gegeven om een klein hoekje grond naast de Brugpoort te
betimmeren. De Vorsterman’s waren toen reeds tot aanzien
gekomen en leden van het Stadsbestuur, dat gewoonlijk
in handen derzelfde familiën bleef.

‘t Komt mij ook natuurlijk voor, dat deze familie toen
reeds geruimen  tijd in Roermond moeten gevestigd zijn,
wijl zij destgds  reeds eereambten  bekleedden.

Reinier’s 1 zoon, ook Reijnier of Rencrus Vorsterman
geheeten, was in 1593 burgemeester (zie Ie deel Privil.).
Evenzoo  in de jaren 1600, 1607, 1616 en 1624. Een
tweede zoon Guilclmus , wordt ook genoemd; diens
afstammelingen zullen wij later behandelen.
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Reijnier 11 was gehuwd met Margaretha  Bruenens of
Bruens , (eene dochter van Antonius Bruenens, in 1593
burger van Venloo en van Mechtildis Pullen).

Zij hadden de volgende kinderen:

A : Elias Vorsterman I , in 1648 te Grave wonende,
gehuwd met N. van Riemsdick. Uit particuliere brieven
blijkt ons, dat Wolter  van Riemsdick een zwager van
Elias was.

Elias had een zoon, Hendrik Vorsterman, die in 1662
te Grave woonde.

Hendrik had twee zoons, Martinus Vorsterman en Elias /
Vorsterman 11, naar zijn grootvader gcheeten.

Deze Elias Vorsterman II was Luitenant, verliet om-
streeks 1706 den dienst, zooals hij schrijft en vestigde
zich eerst te Oss en later te Grave.

De Familie Vorsterman beleed den R. C. Godsdienst,
Elias echter nam den Hervormden Godsdienst aan en
schonk bij testament een legaat aan de dochter van den
predikant van Ors (N. Br.), die hem in zijne laatste ziekte
verpleegde.

de
Hij had in 1706 een zoon in den zeedienst en wel op ’

vloot, in het regiment van Torsay. Deze zoon was
omstreeks 1690 geboren en ging volgens het oordeel zijns I
vaders een goede toekomst te gemoet.

Elias voerde in zijn zegel 8612  Sant dndries Kruis, beladen
met drie vogels 2 en 1. Deze vogels waren aan het Vogeli-
aansche zegel ontleend, en zijn door bijna al de familiën
gevoerd,  die recht hadden op de te Roermond bestaande
studiebeurzen van Peregrinns Vogels.

Van Elias Vorsterman en zijne familie konden wij
verschillende brieven inzien, waaruit ‘t bleek, dat in den
laatsten t,i+l zgns levens de verhouding met de Roermond-
sche famille  niet meer zoo hartelijk was als vroeger.

Zijn overgang tot de Hervormde (Doopsgezinde?) Kerk
zal daartoe wel bijgedragen hebben.

Wij hebben geen gelegenheid gehad om zijne afstamme-
lingen verder te kunnen volgen in Holland.

Opmerking verdient het, dat de familie Vorsterman
van Oyen (Zie V. v. 0. Wapenboek) Lucas Vorsterman
uit Antwerpen, van wien wij een geteekend portret, een
lofdicht enz. in het Vorstermansche Archief, berustende
bij de familie Romen te Roermond, vouden,  dezen ook
als een voorzaat der Vorsterman’s uit Bommel beschouwt.

Er rijzen nu twee vragen : is het wel degelijk bewezeu,
dat deze Lucas Vorsterman uit Bommel stamt, zooals
V. v. 0. zegt, en niet uit Roermond, daar er onder het
oude portret staat ,Calligrafus  Antverpiae, Gelriae (Gelder
is hier wel Oppergelder of Roermond) natus. Dus behoort
Lucas Vorsterman wel tot de voorzaten der Vorsterman’s
uit Bommel?

In Roermond is de kunst steeds zeer geëerd geweest;
aer bestonden door de gemeenschappelijke regeering,  door
*den  vroeger beduidenden handel vele verbindingen met
Antwerpen. Zou eene verplaatsing van Roermond of
Opper-Gelre  naar Antwerpen dus niet natuurlijker zijn
en deze vermoedens uit het familie-archief geput geen
goeden grond hebben ?

Zou ten tweede : Elins Vorsterman, de eenige, die van de
Opper-geldersche familie van geloof veranderde geen aanver-
want of voorzaat zijn der Rommelsche Vorsterman’s? Deze
vraag zou gemakkelijk op te lossen zijn door nasporingen
te Oss en te Grave en in de rollen der land en zeeofficieren.
Wellicht lost een der lezers van het Tijdschrift deze

vragen bevredigend op. Daardoor zou het eigenlijke  zegel
der Vorsterman v. 0. het door ons opgegevene wezen.en
de jachthoorn, een later aangenomen zegelmerk kunnen
zijn. Het Roermondsche zegel is ontleend aan officieele
acten, waaromtrent geen twijfel kan bestaan.

B. Albertus  Vorsterman, gehuwd met Joanna N. Hij
was in 1576 nog Peyburgemeester der Stad Roermond en
stierf weinig tijds daarna.

Hunne kinderen waren 4 in getal :

l
I

i .

Joannes Vorsterman, gedozpt  7 December 1608 te
Roermond, doopborgen Renerus Vorsterman en
Maria (van) Nederhoven. Nederhoven is een kasteeltje
of landhuis bij Beegden, in de nabijheid van Roer-
mond gelegen.

Hij huwde den 15 September 1633 te Roermond
met Elisabeth Damen, getuigen Arn. van Hooff en
Andreas Soetemans; de roepen  waren te Amsterade (L)
gepubliceerd.
Isabella of Sibilla Vorsterman, gedoopt den 28 Maart
1610 te Roermond. Zij huwde met Peter Willems
en woonde vier jaren bij den Kanunnik Antonius
Vorsterman.
Ma.ria Vorsterman , gedcopt den 6 Februari 1612
te Roermond, doopborgen Willem Vorster.man en
Neulke (Arnold) van Dulcken. Zij huwde den
15 September 1632 met Hans Tymmen te Roermond.
Cornelius Vorsterman, gedoopt den 24 April 1613
te Roermond, doopborgen de Licentiaat van Ophoven
en Anna Vorsterman.

10.

20.

30.

40.

C. Aleydis of Altken Vorsterman, gedoopt den 21 Mei
1595 te Roermond, later religieuze Clarisse te Roermond,
geprofest onder den naam van Clara  te Roermond den
3 Juni 1606, overleden den S 2 1659. Zij kreeg in het
testament van den Beurzenstichter, Peregrinus Vogels,
benoemd Bisschop van Roermond, boven reeds gemeld,
eene beurs.

D. Antonius Vorsterman, gedoopt den 2 Maart 1592
te Roermond, doopborgen Johannes Muler  genaamd
Fijneman en Elisa Bussen.

Deze Johan Fijneman  komt in 1599 voor als kapitein
van een der zes nieuwe burgervendelen.

Hij was een der eersten, die den 5en Juli 1632 in de
aan de Hervormden  afgestane St. Geestkerk te Roerm-nd
cie predikatie van den Hervormden predikant bijwoonden.

(Zie Chroniek Rmd. blz. 371).
De H. Geestkerk, thans afgebroken, lag in de Munster-

straat en was vroeger de Hoofdkerk van Roermond.
Johan Fyneman was gehuwd met eene ,Aelitgen  Vor-

sterman; zij maakten den 27 October 1598 eene acte over
een huis in Sint Jacob, voorstad van Roermond. Ook
uit andere acten blijkt dat zijne’ vrouw Aleydis heette.

Antonius voornoemd werd later kanunnik en noemt in
zijn testament van 29 September 1676 Isabella  Vorster-
man (B2) zijne nicht. Hij overleed  den 5en October 1676
aan eene ,,schouwende  siecte” Rij vermaakte aan de arme
Clarissen te Roermond 200 pattacons. Om zijn kanonikaat
werd na zijn dood getwist door Johannes Henschenius en
Judocus van der Vooren.

E. Elisabeth Vorsterman, geboren 20 April 1599 op
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Paschen ,
Juli 1619.

later Clarisse te Roermond , geprofest 12

F. G e r a r d u s  V o r s t e r m a n  x Xargarethn  Verhaghen,
zij maakten testament 23 Juli 1661, 9 Oct. 1661, 19
April 1662. Zij woonden aan het Munster te Roermond.

Een der Vorsterman’s, een raxdsverwant, was in 1610 be-
last met het bestuur der werkzaamheden van ,,de Sint Jans
Maese tou te maecken”. (Zie Inv. Oud Arch.  11 bl. 425).

Kinderen van Gerardus Vorsterman x Margaretha Ver-
haghen. (1)

1.

IT.

III.

IV.

V.

VL

VII.

Anna Vorsterman of Voestermans, gedoopt 11 Mei
1609 te Roermond, x 30 Oct. 1630 Georgius
Boel ; getuigen Albertus Vorsterman en Petrus
Swauken van Roermond.
Maria Vorsterman , gedoopt 20 April 1610 te

Roermond, doopborgen Margaretha van Nederhoven
en de Raadsheer Jacobus van Berck;  zij x 2 9
Januari 1632 Petrus van Baexem.
Catherina Vorsterman , gedoopt 10 September 1612
te Roermond, doopborgen Jan van Waltniel (der
Kuiper) en Margaretha in de Maen (2). Zij x N.
Gelissen, van wie Jan Gelissen.
Anna Vorsterman; gedoopt 6 September 1615 te
Roermond. Zij x Jurgen  Summers ,  van  wie
Leonard Summers, gedoopt 13 October 1652 te
Roermond.
Leonarda Vorstermau , gedoopt 27 Augustus 1619
te Roermond, doopborgen Joannes van Luyck en
Marie Vcrhaegen.
Leonardus Vorsterman , gedoopt 20 Juni 1627 te
Roermond. Hij ging bij de jezuïten ter schele
en x later Joanna Clercks.
Henricus Vorsterman , gedoopt s November 1620
te Roermond, doopborgen Rijck Stijns  en Joanna
in den Bosch, Hij x Diusdsg na Pinksteren 1646
Catherina in den Marienborgh genaamd Neder-
hoven, dochter van Lambertus en Catherina
Vriessen.

Hij was ontvanger der weeshuizen te Roermond
en stierf 10 Augustus 1686. Hij huwde ten tweede
male met Odilia van Linne in Juni 1664.

Henricus en Catherina in den Marienborgh hadden 3
kinderen.

a. Joannvs franciscus  Vorsterman, gedoopt 9 Juli 1650
te Roermond.

b. Lambertus Franciscus Vorsterman, gedoopt 27 Nov.
1651 te Roermond

Magister L : L : Art. ac Philos : , pastoor van Maasbracht
aldaar overleden 8 Maart 1714.

Zijn zegel is : gevierendeeld in den vorm van een Sint An-
dries kruis met vier vijfpuntige sterren in kruis geplaatst,
klaarblijkelijk eene verandering van ‘t oude Vorster-
mansche  zegel.

c. Jan Renier  Vorsterman, gedoopt 25 October 1653

(1) 7 April 1629 X te Roermond Egidius Janssen met Richards
Vorsterman : getuigen Gerardus Vorsterman en Henricus Vorsterman.

(2, In 1601 was Wrck in de Uaen _ bursemecster  der stad. Hii

te Roermond, doopborgen Reynierus Bossman  door
Gerardus Vorsterman en Elisabeth (in de?) Maen Hij huwde
21 Juli 1682 Gertrudis Elisabeth Nelissen, dochter van
Wilhelmus.

Zij bewoonden te Roermond het huis op den hoek der
Schoenmakerstraat, tegenover de Penitenten.

De kinderen van Jau Reuier  en 8. E. Nelissen  waren
9 in getal :

10.

20.

30.

40.

-Wilhelmus Gerardus Vorsterman , gedoopt den
1 Nov. 1684 te Roermond.
Gerardus Vorsterman , gedoopt den 20 November
1686 te Roermond, overleden aldaar 27 Dec. 1772,
86 jaar oud x Anna Catherina Daemen van Roer-
mond; hij was in 1739 burgerkapitein (Zie Maasgouw
1890, no. 14). Zij hadden vijf kinderen : Maria Cathe-
rina, (ged.  Rmd. 22 Xaart 1718),  Maria Odilia (ged.
Rmd. 22 Sept. 1720),  Gerardus Gisbertus (ged.
Rmd. 11 Juni 1722),  Philippus Renerus (ged. Rmd.
16 Sept. 1727),  Ferdinandus Balthasar (ged. Rmd.
31 Maart 1730 )
Joanna Vorsterman, gedoopt den 19 Mei 1692 to
Roermond, overleden te ‘s Hertogenbosch 29 Maart
1738 x Peter Buhleu of Boel. Deze bewoonden te
‘sHertogenbosch  het huis io de Vughterstraat gelegen,
genaamd de Graaf van Nassau Hij was wijnslijter
en distillateur van gebrande  wateren. Hun zoon
Peter Boel was later ontvanger der meelwaag  te
Venlo. Hunne dochter x te Roermond met Petrus
Knarren , wonende in de Schoenmakerstraat van
wie, Petrus Antonius Knarren.
Catherina Odil ia Vorsterman, gedoopt 16 April
1693 te Roermond x 31 Januari 1712 aldaar met
Gerardus van Mulbracht ontvanger der exploiten
en le officiaal bij  het Hof van Gelre H u n n e
kinderen waren : Anna Gertrudis, Joannes Antonius
Franciscus , en Antonius van Mulbracht. Deze
Antonius x Gertrudis Albouts, van wie Franciscus
van Mulbracht.

50.

60.

70.

80.

Antoinetta Vorsterman, gedoopt den 20 Maart 1695
te Roermond  x Jacobus Schulpen,  schepen te
Susteren en Sittard.
Maria Francisca  Vorsterman, gedoopt 27 November
1697 te Roermond x Pieter Marchal den 29 Juni
1752. Zij woonden in de Sint Jansstrast. Maria
Francisca  stierf te Roermond 25 Juli 1785.
Helena Gertrudis Vorsterman, gedoopt 25 September
1700, daopborg Catherina Odilia Vorsterman.
Henricus Wilhelmus Vorsterman, gedoopt te Roer-
mond 19 April 1703.

Deze verhuisde naar Venlo en huwde daar Anna
8meets,  van Venlo. Hij stierf te Venlo 13 April 1780,
zij was in 1743 reeds dood. Van hen sproten  drie
kinderen.

Johs. Antonius Vorsterman geboren te Venlo, later
pastoor te Bingelrade 1782.

Mathias Vorsterman, geboren 5 Maart 1732 te
Venlo, schepen en burgemeester x N. Willemsen,
op Pinksterdag 1762, + 26 Juli 1796.

Reinier  Vorsterman, later pastoor van Tessender-
100  in België.

90 Godefridus Vorsterman. ecdoont 13 Januari 1706
1 u

stierf 20 februari 160ï alhier. Coen in de Maen  overleden vóór Juni
1607 was gehuwd geweest met Griet of ;Mar aretha Vorsterman, wel-

te Roermond, later pastooL’ te ‘Geulle.
licht de bovengenoemde Margaretha in de b aen.ff Kinderen van Coen Kinderen van Guilelmus Vorsterman (broeder
in de Maen waren Gerard, Dlrck en Christoffel. I Regnier  en Margaretha Bruenebs)  x Elisabeth N.

van



Theodorul  Vorsterman , gedoopt den 24 November
b

1. c:
1610 te Roermond, doopborgen Lambert  van
Eestrig , voogd van Wassenberg , voorwien optrad

m
FI

Goird van Buel - en Elisabeth van Lom.
11. Arnoldus Vorsterman gedoopt de 26 Januari 1616

g

te Roermond, x 15 Juni 1641 met Syke Storms. a
Van deze vijf kinderen: V

1. Elisabeth, gedoopt 10 Juli 1642 te Roermond, x I
20 Febr. 1667 Joannes Besenel. V

2. Wilhelmus, gedoopt  7 September 1646 te
Roermond. f

3. Arnoldus, gedoopt 29 April 1649 te Roermond, h
was kloosterling. v

4. Isabella, gedoopt 5 Sept. 1651 te Roermond, x
4 Nov. 1615 Peter Willems.

5. Maria, gedoopt 2 September 1655 te Roermond.

111. Georgius Vorsterman, gedoopt 30 September 1613
te Roermond, doopborgen Georgius Rudolphi en

ii
1

Margaretha Bruenens, echtgenoot van ReijnierI
Voruterman.  Thans bestaan de Vorsterman’s niet 2
meer te Roermond. Of de Venlosche familiën
TTorstermans, Voestermans, verwant zijn, is rng ;

niet bekend. t

Roermond, September 1894. VAN BE U R D E N.
;

1

Het wapen van Piet Hein. (

(Een paar aarhteekelziagen  op blz. 64). t

1 ;

t i
- I

; :
?
r

Bouwe Heyns was in 1626 de opperbevelhebber, ondel
wien Piet Hein als admiraal der W. 1. C. diende. Schrijfl
men beider  namen voluit, dan wordt de Edammer burgen
meester-admiraal Boudewijn Heyndricxz. en de tweede ic
dan Pieter Pietersz. Hein en niet Heyndricxz. In he
lat@ der grafschriften en gedenkpenningen heet dc
Delfshavenaar Petrus Hein of Heinius. Had Woute:
Heyns dezelfde eer verworven, dan zou zijn naam over
gebracht zijn als Gualtherus Henrici (filius). De naan
van Piet Hein is dus ‘iets anders dan eene verkorting
van den doopnaam Hendrik. Wij moeten daarom dc
beteekenis van het woord Hein of Heyn nagaan, dat hie
tot familienaam dient. Kiliaan omschrijft het als avi
peregrinus ; maar hoe deze heet kan uit zijn woordel
niet blijken, en er behoort meer ornithologie toe, dan t#
leeren  is uit ,,Der Naturen Bloeme” van Maerlant. De alge
meenheid van Rietstap brengt ons niet eens ver genoel
om te beslissen of hg hier het wapen van den Admiraa
bedoelt, den man zonder voorouders of nakomelingschal
dan wel of hij van het geslacht spreekt, dat den toenaar
Vlielander heeft aangenomen.

Wij hebben hier te doen, niet slechts met een armoiri

Hij wordt in de Chrouiek van ,Roermond  in 1610 ge- parlante, maar zelfs met een slerlc-sprekend  wapen ; want
noem& zoo kettersch de uitdrukking moge luiden in heraldieke

In een ouden stamboom vonden wij, dat (de vader I taal, zoolang de wapenkleuren niet vaststaan, kan men
der drie broeders Theodorus, Arnoldus en Georgius) 1 alleen zeggen : Piet Hein voerde een hein op een hein.
Guilelmus, een broeder van Reijnier 11 zou geweest zijn. ’ Nemen wij het laatste woord op als eene verkorting van
Reijnier’s  vrouw komt als doopborg  bij kinderen van heining, dan hebben wij alleen na te gaan, onder welke
Guilelmus voor, terwijl het erfhuis van Guilelmus in de benaming de vogel thans voorkomt, die in den t$ van
Schoenmakerstraat lag, dus bg het huis dat van ouds Kiliaan een hein werd aeheeten.  Dat Rietstap een heining
aan de Vorsterman’s toekwam. 0

h
De kinderen ziin:

f hein in de bijzondere”beteekenie  der afsluiting  door een’
outen schutting opvatte en daarvoor ,,un mur de plauches”
ezigt, komt van de algemeene beteekenis van cloison of
lôture,  zoowel voor metsel- als plankenwerk; ons oud
roord  heiu kan ook voorkomen als heg, sloot, enz. en
rat verder de grondeigendommen van elkander scheidt,
elijk iedere heining doet.

75 76

Omdat het grafmonument het wapen draagt zonder
anwijzing van kleuren, zooals bij marmerwerk meer
oorkomt,  moeten die elders gezocht, worden. 10 het
lotterdamsche archief en museum is een zilveren cachet
an Piet Hein ; niet onmogelijk is de graveur nauwgezetter
geweest,  dan de marmerwerker; dit is wel na te gaan.
jok de kerkschilder Bosboom bezat hetzelfde wapen in
leut gesneden ; dit was op de Delftsche tentoonstelling
‘an oudheden in 1863, onder no. 310 van den catalogus.

Een jaar of zes geleden schreef de Amsterdamsche archi-
,aris wijlen Mr. de Roever  een courantartikel, dat afgedrukt
s in den derden bundel ,,Uit, onze oude Amstelstad”. Onder
japieren van 1665 lag een ongedagteekend verzoek aan
surgemeesteren  (van Amsterdam), ingediend door Jacobus
!Ieyn, oud 22 jaar, zoon van Cornelis Heyn, als kapitein-ter-
;ee in ‘s lands dienst gesneuveld, en een kleinzoon van
len admiraal Piet Hein. De joukman is koorddanser en
rermiskunstenaar, en vraagt toestemming om met zijne
#ent, gedurende de loopende week, waariu de kermis eindigt,
e mogen blijven staan, om nog iets te verdienen tot zijn
evensonderhoud in den naderenden winter.

De Roever  heeft een vrij pathetisohe voorstelling gegeven
Tan dezen kermisklant, onder ernstige herinnering aan
ien benarden  toestand, waarin Rembrandt, Frans Hals
?n Vondel op hunne beurt ook verkeerden, zonder dat
!r veel uitredding van den kant der Heeren  kwam. Gaarne
had ik dit stuk eens bekeken niet al!een,  maar ook eens
in mijne handen gehad, tot opbouwing van mi& gebrekkig
geloof,  dat in deze zaken in ‘t geheel niet op eene steen-
rotse gebouwd is Doch het request was zoek geraakt,
verlegd, teruggevonden en weer verloren, zoodat ik niet
langer mocht aandringen op mijn verlangen en het dan
ook nooit heb gezien of aangeraakt. Gevolgelijk heb ik
het onderzoek niet begonnen, wat daarop beschikt werd
en of de Heeren d e d e n , wat ik wel gewenscht had,
namelijk, dat de kunstenmaker zou gebracht worden op
‘s lands vloot, met injunctie, om hem bg ‘t euteren een
handspaak of een koevoet te laten zwaaien en hem in
leegen tijd naar de bramzalings te sturen om daar uit te
rusten en wat af te koelen. Dat zou beter geweest zgn
voor iemand, die zich voordeed als zoo vol te zijn van
heldenbloed, en, was hij een bedrieger, dan was de vree-
selijke wateroorlog in dien t$i een kostelijke gelegenheid
om hem wat te temmen. Het is moeilijk, om dezen lucht-
springer vrij te spreken van misleiding van Hun Edel
Groot Achtbaarheden. Zonder dit geheimzinnige verzoek-
schrift zou men gebleven zijn bij de thans 266 jaar oude
opgave, dat Piet Hein geen nakomelingen had. De voor-
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stelling van De Roever  dringt tot een beslissend onderzoek
en, eer dit is aangevangen, wordt het wantrouwen in den
springkunstenaar sterk opgewekt. Deze is in 1665 twee
en twintig jaar, dus ‘geboren omstreeks 1642, derhalve
vrij kort na den dood zijner grootmoeder Annetje  Claesdr.
de Reus, die volgens hare grafzerk in de Groote kerk te
Rotterdam den 10 November 1640 overleed. Hare niet
geringe nalatenschap moet dan wel spoedig verteerd zijn
geworden. Er zijn zooveel scheepsofficieren in dat tijdvak
geweest, dat men er licht een kan over het hoofd zien,
en dit zou dan met Capiteyn Cornelis Hein het geval zijn
geweest, doch nu hij uiterlijk in 1642 moet getrouwd
zijn, kon  hij bij den dood van den Admiraal niet zoo
jong geweest zijn, dat hij geen deel kon nemen aan de
lijkstatie van den 4 Juli 1629. De begrafenis van een
mau, in dien rang gesneuveld, kon niet wel geregeld
worden door de eenvoudige schippersvrouw, die sedert
kort de echtgenoote  van een admiraal was geworden,
zoodat de stoet van landswegen was samengesteld, waar-
door in geen punt van voorrang en ceremonieel gezon-
digd werd. Was nu de onderstelde zoon een volwassen
man, dan moest hij, in geval hij buitengaats was. toch
als de eerste in den lijkstoet worden ,,afgelezen”;  was
hij nog jong en een kind, dan werd hij ,geleyt sen de
hant van een dienaer”. Maar noch het een, noch het
ander had plaats; het waren nauwe verwanten, en geen
zoons, die vooraan gingen. Ook zou Dns. Spranckhuysen
in de lijkrede niet gezegd hebben, dat zijn heldhaftige
vriend gewoon was plechtig afscheid te nemen bij iecleren
zeetocht van zijne vrouw en vrienden, versta bloedver-
wanten, en de kinderen onvermeld hebben gelaten. Hij
zou die kinderen toegesproken hebben, als zij onder zijn
gehoor geweest waren, of in hunne afwezigheid hunne
smart gedachtig geweest en in zijne gebeden vertroosting
voor hen hebben afgesmeekt wegens het verlies van hun
beroemden Vader; ten minste eene toespeling op hen
gemaakt hebben. De Staten hadden hunnen nieuwen
admiraal slechts twee maanden in hunnen dienst, toen
hij sneuvelde. Dat was eene schoone en vrij regelmatig
gebruikte gelegenheid om hem te beloonen  in zijn zoon,
die alsdan de gewone verhooging  in rang of de belofte
daartoe had mogen verwerven.

zeemacht ontwierp -,’dan eischt de beschrijving daarvan de
krachten van een geleerd en ervaren historicus onder onze
zeeofficieren. Zooals Dns. Spranckhuysen ons den Delfs-
havenaar  beschrijft. wordt deze in alle menschelijke deug-
den het evenbeeld van den grooten  De Ruyter. Het i s
thans de tijd om dit tafereel naar de eischen der heden-
daagscbe kunst in nieuwe verven te malen. Wij hebben
de faam van Piet Hein lang genoeg uitgejubeld als ver-
overaar der schatten van Peru ; hij zelf heeft dit reeds
betuigd, toen hij tot het toppunt van glorie verheven was.
Moge dit onderzoek naar de kleuren van zijn vlekkeloos
wapen daarvan een gunstig voorteeken zijn!

Amsterdam.

Stamboom-fabrikanten.
In de afl. van 20 April 1895 van de ,Tntermédiaire  des

Chercheurs  et Curieux” worden weder eens een paar staaltjes
ten beste gegeven, om aan te toonen hoe enkele genea-
logen werken.

Thans heeft het o. a. zwaar te verantwoorden, de Magny,
die in zijn NoOilaire  Universel,  deel VI, bl. 113,  de gene-
alogie van do familie 1’Hermite de la Rivière behandelt.
In dit artikel wordt door de Magny een hutspot opgedischt
van alle familiën, die den naam 1’Hermite dragen. Op eene
zeer handige wijze sluit hij genoemd geslacht aan met
Pierre I’Hermite (Peter de Kluizenaar) de beroemde kruis-
vaarder, die in één adem wordt genoemd met den be-
ruchten  biechtvader en beul van Lodewijk X1, Tristan
1’Hermite. Ook het wapen wordt op eene buitengewone
wijze opgesmukt o. a. met een Jerusalemskruis, (1)
terwijl het oorspronkelijk symbool der overigens zeer respec-
tabele eclellieden vertoonde : In zilver drie kepers van keel.

Nu heeft echter tot deze familie behoord een stamboom-
fabrikant van het zuiverste ras, nl. ridder Tristan l’Hermite-
Souliers, die in het Journal des Savants van December
1762 openlijk voor bedrieger wordt uitgemaakt. De Magny
zal op aansporing van de achterneven van dat heer, deze
blindelings hebben gevolgd.

Men ziet, dat het bestaan van kinderen uit het buwe-
lgk van Piet Hein mot Annetje  de Reus volstrekt niet
bewezen is. In het Rotterdamsche archief is misschien na
te gaan, of Piet Hein die .in 1614 een huis in ‘t Hang
kocht, toen reeds getrouwd was. Hetzelfde archief bezit
twee testamenten van den Held, zooals hij er zoovele
heeft doen opmaken. Deze beide akten, die ik te lang
geleden heb gezien om mij thans den inhoud met zeker-

h e i d  t e  h e r i n n e r e n , kunnen wel uit den tijd zijn, dat
daarin sprake is van kinderen, zoo  die er waren. En de
vele’ en veelal voortreffelijk geordende hulpmiddelen in
het Rotterdamsch archief hebben waarschijnlijk afdoende
bewijzen en de stukken betrekkelyk  de nalatenschap der
weduwe van den Admiraal, omstreeks het einde van 1640.
Deze zouden dan moeten spreken van Cornelis Hein en
Jacobus Hein.

Zoo schijnt de thans nog in bewerking zìjnde Diction-
naire  de la 1Yoblesse  Franpise  van de Mailhol,  ook al niet
te vertrouwen te zijn. In deel 1, pag. 14, wordt ons nl.
medegedeeld, dat de familie d’Agne1  [Provence),  die zich
pompeus schrijft d’Agne1  de Bourbon d’Acigné, in min of
meer rechte lijn afkomt van het Koninklijk Huis van
Bourbon. Op grond, dat dit geslacht hetzelfde wapen voert
als de familie d’ilcigné,  beweert het af te stammen van
Pierre d’Acigné,  drost van Provence  in de eerste jaren
der XVe  eeuw, die echter zonder nakolnelingen  in 1 4 2 1
overleed, waarvan men het bewgs kan vinden in DU Paz
(Histoire  gt?néalogique  de plusieurs  maisons  illustres  de
Brétagne.)

De glans der juweelen  en edele metalen van de Zilver-
vloot heeft dien van den wapenroem en de zedelijke
grootheid van Piet Hein verduisterd. Is hij waarlijk voor
onze marine geweest, wat Prins Maurits voor het land-
leger was, - het organiseerende hoofd, dat onze groote

Eveneens werd onlangs (afl, Febr.-Maart 1895) in de
Revue historique  de l’ouest,  door den vicomte Odon du
Hautais, een vreemdsoortige stamboom geplaatst, nl. van
de familie Lagier, die o. a. een paus, Urbanus 11, op-
leverde, De samensteller, die zich zelf een der afstamme-
lingen van den zaligen Urbanus noemt, vermeldt echter
in elke eeuw slechts éére generatie ; aan zulk een langen
levensduur zijn wij niet meer gewend!

M. G. W.

(1) Zie ook Rietstap, Arm. Gen. 2e Ed., die het van  de Magq
whijnt  te hebben overgenomen.

J. G. FREDERIES.
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De balk in de heraldiek.

Dat die balk als oorspronkelijk zinnebeeld van een gor-
delriem of zwaardband zal dienen aangemerkt te worden,
leeren  allerduidelijkst de Fransche benamingen fasce en
bande. Het latijnsche fascia toch beteekende een windsel
(zeowel om borst en schenkels, als om het hoofd), en in
‘t hedendaagsche  Fransch beduidt bande, een zwachtel of
band. De dwarsbalk luidde in ‘t oud-hollandach faes,
veesclze, vessche,  waarin dat Lat. fascio  niet valt te mis-
kennen ; de schuinbalk in ‘t Oud-Holl. band; zie Riet-
stap’s Handboek der Wapenkunde, blz 104,7  In &Iaand-
blad 1891, blz 90b  verzuimden wij dit bepaald in ‘t licht
te stellen. De ‘vormen, in welke de dwarsbalk kan voor-
komen , - gewelfd , doorgebogen, hoekig (fasce vivrée,
zie bij Rietstap, o rn. Plaat  II, no. 9) , - kanten zich
niet tegen de versinbeelding. Evenmin cotice - bande
étroite. En de vraag blijft of Rietstap’s kJlobbelbalken  in
casu wel steek kan houden als vertolking van Fasces
souées, omdat nouer  van ‘t aaneenknoopeu van lint, enz.,
gezegd wordt Beteekent het Eng. fess zoowel band,
gordel, als dwarsbalk, en bwd  ook band; het  Hoogd.
Querba.lke,  Recht-, Linke-balke,  kan ontstaan zijn , toen
men het oorspronklijk  zinnebeeld uit het oog had verloren,
evenals het Eng. bar Zoo niet, dan zn1 aan een dak of
woning gedacht zijn.

JA C. ANSPACH.

Vragen en Antwoorden.
Calkoen-Prins, van der Meer, van Oorschot, enz.

10. Joan Calkoen, uit het bekende Bmst geslacht (geb.
te  A.  16 Juni  1708 T aldaar 11 Jlei 1751) huwdo in
Oct. 1738 te Amsterdam, Franciua Geertruit Prins geb.
te Amsterdam in 1710 of 1711, ouders in 1738 reeds
overleden. Wie verplicht mij met gc>nealogische  gegevens
aangaaude  dit geslacht Prins en zijn wapen?

20.  Sara Cornelia van der Meer, geb. 2 Oct 1726,
T te Amsterdam 12 Oct. 1778, dochter van Willem van
der Meer en Ida Heling. Zij huwde 10. Willem Sobbe,
junior; 20 30 Maart 1756 te Muiden, Anthony Boursse,
koopman en kapitein der burgerwacht te Amsterdam (geb.
aldaar 25 Juni 1712, overl. ald. 18 Febr. 1769).

Wie deelt iets mede betreffende dit geslacht van der
Meer en zij0 wapen.

3”. Wordt gevraagd het wapen van de Dortsohe familie
v a n  Oorschot

40. Komen in eenig werk ook bijzonderheden voor
aangaande de geslachten : van der Lisse (den Haag), van
Steelandt (Brabant en den Haag) en va?t Duverden of
van Deuverden (Utrecht, enz.). (1)

Dinxperlo. BÖNEIOFF.
-~~

Fragment Kloens.

1. Kloens, geb. ? -I_ ? (zn. van . . . . en . . Lebert) huwt
den? . . . . van Oost (dr. van . . . . en . . . Boeg). Zij
winnen 6 k., 10. Christiaan Kloens, geb. ? i . . . Febr.

(1) Zie voor van Steelandt, o. a. art. van kapt. Polvlieti;d  Alg.
Ned. Familieblad 1894, afl. 1 en 2.
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1725; 20. Pieter Kl., geb. P + 26 Mei 1744 (coelebs);
30. Arnold Kl., geb. ? T 30 Nov. 1743 (coelebs), in leven
raad der stad Dordrecht; 40. Jan Kl., geb. ? -I_ P huwt
Jacoba  de Marees, geb. ? T? Uit dit huw. a. Elisabeth
Kl., huwt Simon Adriaan de Vries; b. Jan Kl., c Pieter
Kl., d. Josina Kl., geb. 1646, t te Dordrecht 5 Nov.
1768 huwt Willem Kloens, geb. Sept. 1679, + te Dor-
drecht 11 Jan. 1780, oud 100  j., 4 m., (laatstgen. Wil-
lem Kl., had nog een broeder Christiaan. die 8 Dec. 1766
ongehuwd te Dordrecht overleed, oud 83 j.,): 50. Petro-
nella Kl., (zie hieronder fragment Op de Camp); 60.  Jo-
hanna Kl., geb. ? t 2 huwt a. Martinus Rloens, zn. van
Johan (geb. . . . 1667,  -t 22 Oct. 1721, en Barbara
Paradijs), en van . . . .; b. Johan van den Santheuvel.

Fragment Op de Camp.

1. Francois  Op de Camp, geb. ? te ? (zn. van . . . en
. Aelders) huwt den P . . . Op de Camp, geb. ? t ? (dr.

Jan . . en . Canter). Zij winnen: Adriaan 0 d. C.
geb. ? -/- 5 Sept. 1719, gehuwd
reb. .*.

met a. Maria Terwen,
1692, -/-?;  b. te Dordrecht 19 Sept. 1679 met

Petronella Kloens , geb. te Dordrecht den ? overl. ? (dr.
ran . . . Kloens, en van . . .
jekend  één ,

van Oost) Uit het le huw.
uit het 2e huw. 4 k., n. 1. 10. Catharina

Maria Op de Camp, geb. . . . 1677, t ? trouwt Jacob
ran Herzeele, geb. ? i_?; 20. Elisabeth Op de Camp, geb.
32 Nov. 1680, t 3 Sept. 1750, gehuwd te Dordrecht den
!8 Nov. 17 13 met Mr. Pieter Brandwijk, vrijheer van
Blokland, geb. te Dordrecht 7 Oct. en ged. ald. 10 Oct.
1672, -f 20 Aug. 1731, schepen, acht-raad en burgemr.
7an Dordrecht, heemraad van Alblasserdam ; 30. Adriaan
1p de Camp, geb. te Dordrecht 20 April 1682; 40. Ida
3p de Ca.mp, geb. 21 Juli 1683, t 1 Jan. 1762 te
Dordrecht; 50. Johanna Op de Camp, geb. te Dordrecht
15 Sept. 1685, i_ ald. 11 Maart 1761, huwt ald. 17 Juni
17 10, Willem Reepmaker, heer van Strevelshock [( Wedr.
ran Woudina Pompe), zn. van Jan en Christina van
Beveren], geb. 7 Juni 1681, 7 te Dordrecht 20 Aug.
1738, raad en schepen te Dordrecht Uit dit huw. 8
Kinderen.

Wie heeft de goedheid deze beide fragmenten verder
aan  t e  kleeden, zoo noodig te verbeteren, en nieuwe
wetenswaardigheden er aan toe te voe_gen.

De bronnen dezer fragmenten zijn in de eerste plaats
aanteekeningen  berustende onder de familie  Beelaerte van
Bloklarid,  en verder Aug. Sassen. !l’ijdschri/t  voor N. R.
Geschiedenis (1886); Maandblad van het G. en H. Gp. ,de
Nederlandsche Leeuw” 1891; Alg.Ned. Fam.ilieblad  1889
en Herald. Bibl.  II.

‘s-Gravenhage. M. 8. WILDEMAN.
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Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw.”
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, Dit blad verschijnt omstreeks het midden

van iedere maand, en wordt alleen aan de
leden van het genootschap gezonden. Bij-
dragen voor het Maandblad, en de daarop
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Verheffing in den Adel.

Bij Kon. Besluit van 9 April 1895 zijn Mr. BERNARD

M A R IE ANTOIEE  AUGU~TE  DE R O Y, HEER VAN ZUIDEWIJN-
CAPELLE, te ‘s-Hertogenbosch, en RUDOLPH FRANCISCUS

MABLA ANTONIUS DE R OY te Teteringen, met al hunne
wettige zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in
den Nederlandschen Adel z;ertaeven, met de praedicaten
van jonkheer en jonkvrouw.

Tot lid zgn benoemd :

Jhr. R. C. Six, Huize Hilverbeek b% ‘s&aveland,
T. T. H. E. van Benthem van den Bergh, ‘s-Gravenhage.

B E R I C H T .
Door de benoeming van onzen secretaris den heer

Mr. J. E. van Someren Brand, tot Conservator van het
Stedelijk Museum te Amsterdam, zal het secretariaat tot
nader order worden waargenomen door den heer M. C.
Wildeman, redacteur van het Maandblad, van Speykstraat
4 1, ‘s-Gravenhage.

Aan de navolgende HH. is verzonden het Diploma,
waarvan melding wordt gemaakt in Maandblad 1890, no. 7.

Jhr. Barchman Wuytiers van Vliet, P. F. L. C. Lach
de BBre,  T. T. E. H. van Benthem van den Bergh ;
H. de Chauvigny de Blot, J. G. H. R. Bönhoff, dr. A.
Bredius, Fred. Caland, Mr. M. G. P. del Court van
Krimpen, W. H. Croockewit, dr. P. J. H. Cuypers,
D. C. J. van Doorninck, Mr. R. C. Ermerins, Jhr. Mr.
Dr. van Eys van Lienden, Mr. B. van der Feen  , W. F,
Caymans,  Jhr. Mr. van Lintelo de Ceer, Mr. S. van
.Cijn, J. C. Cijsberti  Hodenpijl van Hodenpijl, Alph.
Ooovaerts, F. 8. Hoefer, Dr. M. E. Houck, Mr. D. van
Houweninge, Ds. H. de Jager, W. P. H. Jansen, J. A
R. Kymmell , Th. Morren, W. F. R. van Naerssen, C. M,
C. Obreen, W. F. Paehlig, Dr. W. Pleyte, F. P. Pol.
derdijk, C. T. H. Putman Cramer, A. J. Servaas van
Rooijen, H. J. Scharp, Jhr. J. de Serière, Jhr. R. C
Six, L. F. Duymaer van Twist, 8. J. Tydeman.

HH. Eere-, correspondeerende-  en gewone leden, die
het diploma nog wenschen te ontvangen, gelieven dit aan
te vragen bij den redacteur van het Maandblad.

-

Bestuursvergadering van 18 Mei 1896;.

Afwezig met kennisgeving de HH. Mr. van Someren
Brand en W. baron Snouckaert van Schauburg.

De Voorzitter opent de vergadering met de mededeeling,
dat door de benoeming van den heer van Someren Brand
tot Conservator van het Stedelgk  Museum te Amsterdam,
ons bestuur zijn ijverigen secretaris moet missen, welke
omstandigheid ook door de overige bestuursleden zeer
wordt betreurd, Na eene korte bespreking verklaart de
redacteur zich bereid voorloopig het secretariaat waar te
nemen.

Met algemeene stemmen wordt tot lid benoemd de
beer T. T. E. H. van Benthem  van den Bergh te ‘sGra-
venhage.

Bij den president is ingekomen een schrijven namens
het bestuur van het Kon. Zoöl. Botanisch Genootschap,
inhoudende de mededeeling, dat de inzending (zie Maandbl.
1895, no. 5, kolom 68), beleefd doch beslist wordt gewei-
gerd ,volgens niet overeenkomende aan de eischen der
tentoonstelling”. Op z& zachtst uitgedrukt mag dit ant-
woord creemd worden genoemd, daar o. a. daar ter plaatse
niet alleen aanwezig zijn de wapenschilden der verschil-
lende Europeesche mogendheden, doch ook eene inzending
van de firma Jos. Merckelbach te Utrecht, waaronder
enkele prachtbanden in lederwerk, die ook volstrekt niet
,,overeenkomen aan de eischen der tentoonstelling”, o. a.
no. 167, een overigens zeer verdienstelijk uitgevoerden
prachtband, volgens beschrijving ,de ware grootte van het
album ten dienste der ratificatieu van het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken.”

Het houterige der draperiean in de bij uitnemendheid
ongezellige zaal zou door de plaatsing der ingezonden
wapenschilden eenigszins zijo verbroken. Is het Bestuur
van het K. Z. B. Genootschap  in deze consequent?

Na eenige besprekingen van huishoudelgken  aard gaf
de heer Cdsberti  Hodenpil  eene kunstbeschouwing van
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kopergravures en aquarellen, meest familieportretten van
de geslachten Delff en van Mierevelt. de laatste penen-
seelä  in de eerste helft der vorige ee& door den Ipekveiden
genealoog Willem van der Lely.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering
gesloten.

-

Een geslacht de Witte,

naar een havzdschrift  bewerkt door M. G. WILDEMAN.

(Met u fbeelding van een kwartierbord.)

De geslachtkunde kan geen wetenschap zijn, indien ze
niet wetenschappelijk wordt beoefend, d. i. indien
hare elementen niet uit de zuiverste bronnen worden
geput, en deze laatste moeten derwijze aangeduid
worden. dat de lezer. wanneer ‘t hem Dast.  ze kan
raadplegen. (J. ‘&-I. DE RAADT, Âpoohfe  oor-

konden uit Butken’s Annales.)

Het publiceeren van de volgende curieuse  genealogische
aanteekeningen  betreffende een geslacht de Witte, heeft
hoofdzakelijk ten doel, aa,n te toonen, hoe weinig men
dikwijls op familiepapieren kan vertrouwen, - geslacht-
register8 - òf zonder eenig oordeel samengesteld door
een lid der familie , - òf door dusdanige individuën , die
misbruik makende van de ijdelheid der menschen (natuur-
lijk tegen hooge provisie) zich niet ontzien, willekeurig
geheele generatiën in te lasschen of zoo noodig ook te
verduisteren, om zoodoende aansluitingen te verkrijgen,
die dan aan eene familie een rij schitterende voorouders
verzekert, doch bij een grondig onderzoek op zijn zachtst
uitgedrukt als onjuist kunnen worden gewaarmerkt.
Zulke leveranciers van voorouders wekken natuurlijk de
gorechte  verontwaardiging op van allen, die min of meer
bij hunne geschiedkundige navorschingen , ook op genea-
logisch gebied hun steunpunten moeten zoeken. Jammer
dat zulke knoeierijen ongestraft blijven, het kwaad in
deze richting woekert toch nog steeds voort! (1)

Alvorens echter tot de genealogie de Witte over te
gaan, wensch ik met een enkel woord de hierbijgaande
wapenplaat te bespreken.

Het origineel , ni fallor in de helft der vorige eeuw
vervaardigd, vertoont de wapens in kleuren, en wel het
hoofdwapen de Witte : In azuur drie gouden windhonden
boven elkander. Helmteeken : een uitkomende windhond.

Verder boven rechts 1 de Witte ; 2 Weyborgh : in
rood drie gouden flesschen? (2 en 1); 3 Alboui  (dit moet
zijn Aelbout volgens de genealogie), gedeeld van vair en
keel van 6 stukken; 4 Keye% (van Montfoort), in goud
een molenijzer van sabel ; 5 va% deq* Wyele (hier slecht
geteekend), het bekende wapen; 6 Baars (van Jutphaas),
in azuur een zilveren kruis vergezeld van 4 gouden lelies;
7 Nyerop  van Kuick (het bekende wapen); 8 Wolf, i n
zilver drie ? van sabel.

Links: 1. Reigniers.  Gevierendeeld 1 en 4, in sinopel
een gouden Jerusalemskruis ; 2 en 3 in zilver
drie kepers van keel.

2. van den Bosch. Gedeeld : a, in sinopel een
gouden leeuw uitkomende van de snijdings-

(1) Zoo  leverde een Hollandsche stamboomfabrikant eenige jaren
geleden aan eene Amsterdamsche familie eene
werd beweerd., dat het geslacht afstamde van d

enealogie af, waarin
are1 den @ook.  Dooh

van bewijzen 1s geen spoor te vinden.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

8 4

lijn; b. in goud een boom van sinopel. (2)
Ternisse. In noud drie hondenkonoen?  van
sabel, gehalsbvand van keel. L1
Martyns. In sabel .een schuinbalk van keel,
geboord van goud, beladen met 3 gouden
spoorraadjes (3).
Stourmel.  In keel een kruis van zilver.
Swanenborch. In azuur een zilveren toren
verlicht van zwart; in de zwarte poort een
zilveren zwaan; schildvoet van zilver (4).
Lannoy (Amer au Cour). Geschaakt van goud
en azuur (5).
Stouteler (van Sierick). Rechts geschuind vaa
zilver en sabel ; over alles heen een sprin-
gende bok van ‘t een op ‘t ander.

Uit de genealogie zullen wQ straks zien, in hoeverre
deze kwartieren hier reden van bestaan hebben.

de
Thans vangen wij aan met eene mededeeling in zake
afkomst van het geslacht, eene soort verklaring, onder-

teekend door den kolonel J. E. de Witte, 1708-1790.
Erg duidelgk is dit verhaal niet, en van deugdelijke be-
wdeen is geen spoor te vinden.

,Het Hoog Adelijk  geslag  van De Witte ,  s choon  he t
wapen niet egaal, daar mij voorkomt wij van zijn een zeer
vernegligeert is daar wel na te ondersoeke en na te doen
sien uit de chronieke van holland en Zeeland, zijn voor-
gekomen van Witte van Holland, Ridder Heer van Haem-
stede, natuurlgke  zoon van graeff floris de 5 uyt .een
dochter van Jan de 7 Heer van Heusden onder trouw-
belofte geteelt, heeft, 3 zoonen gehad frederik en Jan en
gwie van Haemstede daar ons heele geslach moet uyt
voor gekoomen zijn, ziet pag. 682 van de gronyk van
Zeeland door M: Smallegange, 1696 door Willem te
Water pag. 76 opgedragen aan Willem de 5 van Oranje
1761 tog daer veel abuys in is dat kan gesien werden
pag. 105, siet de Cronyk van boxhorn en Reigersberg
470 van het wapen onbekent  kan men na sien bg M:
Smallegange pag. 684 en 687, de ongenade van de Witte
van Haemstede 1454 onder de regering van Hertog Philip
van bourgondiën in 1670 weder Haemstede gekoomen
zen Jacob de Witte, Rentmeester generaal van Zeeland,
kan die verandering van wapen wel’oorzaak  hebben en
meer geschiet  zooals van van Borsele,  Renesse en tuyl
kan gesien werden, in de oude kerk te Haerlem van
Fransois  de Witte, burgemeester aldaar 1515 getrouwt  met
gagtelt  Albout, en aig verscheyde daar van 80 om de
religie en Spanse oorlog zig daar hebbe nedergezet en in
?e regeering en Staedt dienst gekoomen. Dit Hoog Adelijk
Teslag van de De Witte heeft door negliantie van dat
na te zien en verandering van tijden veel van z@ luster
verloren. S. van leeuwe er een oud gousda Cronyk moet
laar op nagesien worden en meer register so in de Staade
van holland als van Zeeland en dit mijn te laat 1778,

(2) Rietstap  (Arm. Gén.)  heeft o. a. van den Bosch. HOU. - Les
trmes  de vam den Bossche,  en Brabant, qui sont d’or à un arbre ter-
raas6  de sinople; au chef d’azur  , oharge d’un lion issant  d’or , armé
3t lampassé de gueules.

(3) Rietstap  geeft: Martins.  HOU.  De sinople & la bande d’or,
lharg6e  de 3 étoiles (S) de sable.

(4) Dezelfde. Swanenburg (vnnj  HOU. D’azur & une tour d’argent,
s’élevant d’une mer flottke  au naturel, ohargé au dessus  de la porte
d’un Bcusson  d’azur  surchargé d’un cyque d’areent bq. de gu. coll.
d’une  oouronne d’or et posé  sur  une terrasse  de sm.

(51  Dezelfde. Lannov  d’Amerazccourt.  Picardie. Eohiqueté d’or et
d’az;r  de quatre tires. ”
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eerst in de hand gevalle  en dit nageleesen en bevonder
wel egt is.

(get.) D E W I T T E,

Collonel  Commandeur van het regiment van Dopf
en Commandant van Crevecoeur.

Het geslachtregister met een andere hand geschreven
en blijkbaar uit aanteekeningen van verschillende familiëo
in elkaar gezet vangt aldus aan :

De Witte, een zeer oud adellok geslacht, afstammende
van  Graaf  F lor i s  de Vac van Hol land  d ie  een  onechtc
zoon had bij eeue dochter van Jan de ‘le Heere van
Heusden genaamd Jan de Witte van Haemstede.

De verbinding met die afstammelingen in ons geslachí
ia echter niet in onze familiepapieren te vinden en moe1
die afstamming hoogstwaarsch@ijk  gezocht worden door
de kinderen van Witte de Witte die door Hertog Al-
brecht  vau Begeren graaf van Holland in 1419 als bur-
gemeestcr  van Amsterdam aangesteld wercl. De vroegste
echte bescheiden die bij onze familie berusten zijn van :

1. Jonkheer Jacob de
Witte gehuwd met (waar-
schijnlijk) Clara van Raep-
horst, die een zoon had :

11. Frans de Witte ge-
noemd in 1515 burgemeester
van Haarlem en aldaar in
1533 in de Groote Kerk be-
graven, zooals zijn wapen,
,zijnde drie gouden brakken
op een blauw veld daar nog
‘op de geschilderde glazen te
zien is.

Hij was gehuwd met Mach-
teld Aelbout Gerritsdr.  (zie
Smallegange, Kronyk van
Zeeland), zijnde uit eene
Zeeuwsche familie.

Hij had daarbij een zoon :
III. Gerrit de Witte, in

1518 bailluw van Naaldwgk,
en gehuwd met Cornelia Stal-
pert van der Wielen 60. kind
van Mr. Adriaan Stalpert van

~ der Wielen, Heer van Rozen-
burg en van Eva van Mierop
(genaamd Kuyk van Mierop)
vrouw van de Ketel, Spalant
en Cabauw - welke beide
zeer oude geslachten te vin-
den zijn in Hoogstraten’s
Woordenboek - Boxhorn’s
kronyk een oud gouclsch kro-
nyksken en 5. van Leeuwen
Bat. 111. waar de boven-
staande verwantschappen tot
hiertoe te vinden zijn - en
hunne wapens ook nog op

Bedenkingen (1).

Clara van Raephorst erfde
van haar vader Hendrik de
heerlijkheid van Haemstede,
welke hij door aankoop had
verkregen in 1608, en die als
huwelijksgiftkwamaanClara,
moeder van den kronykschr&
ver van der Eynde. Clara her-
trouwde met Jacob Jacobsz.
de Witte, en overleed in 1620;
haar man werd nu Heer van
Haemstede. Deze hertrouwde
en kreeg een zoon Witte de
Witte, die ook heer van
Haemstede is geweest. Alzoo
een de Witte van Ha.tmste&
(en nietWitte,Veit,Guy enz.)
Toen deze Witte stierf in
1649 had hij slechts eene zus-
ter tot erfgenaam en om het
goed in de familie te houden
werd in 1679 bij testament
beschikt dat Haemstede zou
komen aan Boetzelaer v. As-
peren x van der Myle, welke
laatste erfdochter van Raep-
horst was (2).

Van een zoon Frans de
Witte 11, is dus geen sprake,
en daarmede  is de samenhang
verbroken, Deze Haarlem-
sche burgemeester van 1515
leefde dus + een eeuw vóór
zijn vader ! ! ?

111. Gerrit de Witte x Stal-
pert van der Wiele.

(1) 3Qjne bedenkingen plaats ik naast den tekst van het fa$lie-
:register opdat al de knoeiertien des te beter uitkomen.

(2) Zie de leenvolging in Lanteheer ,,Zeelandia Illu&rata” 11,  209-12.

1
2

2

f

,

1

I -

I
! i

eene zeer oude wapenkaart
bij onze familie berusten.
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Het is wel opmerkelijk dat
het 5”. kind (Maria) van Mr.
Adriaan Stalpert v. d. W. x
Eva van Mierop huwde met
van Ylem, die naderhand
heer werd van Rozenburg (in
1638 door zijn schoonvader
aangekocht) (1). Diens zoon
Adriaan v. Ylem x Marg.
van Diemen, verkoopt Rosen-
burg in 1634 aan Mr. Pieter
de Wit, behoorende tot het
Leidsche geslacht van dien
naam, dat zich later in
Frankrijk vestigde en waar-
van o. a. op literarisch gebied
Mad. de Witt-Guizot zich
naam heeft verworven.

(Wordt vervolgd.)

Grafschriften te Naarden,
In de Groote Kerk te Naarden werden eenigen tijd

geleden veranderingen aangebracht, waardoor grafzerken
werden ontbloot, die, voor een gedeelte gebroken, ver- 1
gaan en afgesleten, voor vernieuwing in aanmerking
kwamen. Nu mogen deze oude steenen  wellicht met zorg
verlegd en bewaard worden, toch kwam het mij niet
ondienstig voor, ze in dit tijdschrift aau de vergetelheid
te ontrukken. Het afslijten toch gaat voort en over eenige
jaren zijn zij misschien niet meer te ontcgferen.  (*)

Het onderstaand schetsje geeft aan, hoe de steenen
werden gevonden. Zerken, hieronder niet genoemd, hadden
geen opschriften, teekens, enz.

De op de schets aangegeven nummers, zijn op de steenen
niet te vinden, maar gemakshalve door rng aangebracht-

Zijde van het orgel.
f5g
15f
15e
15d
15,
156

27 24 21 18 15 8 5 2
28 25 22 19 16 14 13 12 11 9 6 3 1
29 26 23 20 17 10 7 4
29b

Zijde van het koor (Oosten).
De zerken zijn 0,65 meter lang en 0.7 meter breed,

jehalve  No. 1, 11, 12 en 13 die ieder 1.95 meter lang
@n, terwijl No. 11 0.65 meter breed is. No.  8, 9 en 10
:ijn 0.75 en No. 5, 6 en 7 zijn 0,2 meter lang.
steen No. 1 . Hier sijn begraven

Lambert Gerritsen
Bijtgen Reijerts
Dirck Gerriteen
Gijsbert Reijertsen
Jan Cornelissen
sijn verdroncken  op

(1) Zie Bat. 111. van van Leeuwen, pag. 1264 e. v.
(*) Enkele steenen zijn van wege  de kerk - na de inzending van

leze bijdrage - door nieuwe steenen vervangen.
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den XXVII december
1656

Dit graff dees vyff besluijt
Dien iijsbraeck (f) brack het leve
Een bruijdegom met syn bruijt
Der broeder met haer neve.

Steen N”. 9 (gebroken). A N
Steen No. ll. Hier leyt be

graven Heyndric
Elbertspater
starf den 23

ianuarius anno
1618.

Hieronder een wapenschild hoog 0 21 en breed 0.18
meter, gedekt door een half aanziende helm met wrong
cn eene lelie als helmteeken. Het schild is gevierendeeld :
1. en 4. afgesleten , 2. twee zespuntige sterren in het
schildhoofd,  3. eene lelie vergezeld van twee roezen in
het schildhoofd.

Het daaronder staande merk bestaat uit een vertikale
streep lang 0.19 meter, doorsneden van twee dwarsstrepen
ieder lang 0.14 meter, de eene gaande door het midden,
de andere door het midden van de bovenste helft. Van
den top en van het midden der onderste helft van de verti-
kale streep gaan twee strepen schuinrechts en schuinlinks
naar beneden, de twee bovenste met de bovenste dwars-
lijn een driehoek vormende.

Steen No. 12. Hier lijt begraven
Qijsbert Gerritsz
Majoor en Comies
Der stat Naerden

En dijckgraf van de
Naerder x Meer x gestor

ven den 26 Puli Ao.
1638

Sur hoc saxo  regua
Dei iana antonides

Qua \ I I’am  gun morte
communiavit 1 + octo

bris anno MDCXXIIII.
Steen NO.  13.

Op deze zerk staat alleen een wapen. Doorsneden 1
onduidelijk, 2 een St. Andrieskruis, waaronder een figuur
dat op een toren of poort gelijk. Half aanziende helm met
wrong. Helmteeken : een uitkomend beest (leeuw?)

Steen No. 14. Bn. Schriek.

Steen No. 15. W. 1. V. Thiele.

Steen N”. 17. J. Vos

Steen N”. 20. Gerret Viser  e n
van der Kracht.

@mS ap nasnsp  nzrp
7sux

Steen N”. 21. Willem de Wit.

Steen No. 24.

Hierop staan deze letters en een merk 1 (huismerk) CA
I A P

(t) Breken van het as.

De letters CA staan zoodanig in elkander dat het bovenste
einde der letter C komt in de boven driehoek der 8. (*)

Steen No. 25. ende
sijn huisvrou

starf  den 29 Sep
tember 1669.

Steen No. 26. Hier leijt be raven
ian iacobsen 6oopall

is gestorven den
10 april1  anno 1654.

Steen No. 29. Dirk de Beus.

Steen No. 29b. Mr. HL. Thierens
obiit den 18 Mey 1798.

Steen No. 15b. 1 V Delwijn

Steen Ne. 15d. I I HAAI\  (t)

Steen No. 15e. P T.

“7.
Steen No. 15f. Otten Jans.

Steen No. 15g. Heynrick Aberhams.

Naarden.
J. C. GIJSBERTI  HODENPIJL  VAN HODENPIJL .

Medegedeeld dokW. 8; V. 5.

De volgende aanteekeningen  zijn .door  mij ontleend aan
de oude-Impost registers van begraven berustende op het
oud-archief der gemeente ‘s&ravenhage. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat er vier betalende klassen waren.
Voor de hoogste of eerste klasse ‘werd 30 gulden betaald,
voor de tweede 15 gulden, voor de derde 6 gulden en voor
de vierde 3 gulden, terwijl voor de ongehuwd overleden
personen het dubbel recht betaald  moest worden. Vreem-
delingen, als gezanten en huq persopeel, waren vrij van
impost 1 doch werden toch in deze registers aangeteekend.

Vervolgens had men nog.de  nietbetalende of pro deo
begraven personen. ; '.
1696.

25 Febr. Helena Boelaart . . . . . . . f 3.
30 Maart. Willem Boeten8  . . . . : . . . I 3.
26 Mey.
30 n

25 Juny.
26 n
29 n

20 July.

11 act.
13 n

Dirck  Boulaart . . . . . . i;. d.
Een kind vañ auditeur Willem van
Assendelft . . . . .
De Hr. proc’.  Generaal Mi. johan Ru@ch
Een kind van advt.  Mr. Daniel de Witte
Ida Meershoeck, huisvr;  vti Dominicus
Quackesteijn . : . .
Agnes Muller, huievr. ’ vin den advt:

n 15.

Stipel . . . : . .’ . . . . . n 30.
Aclvt. Mr. Johan Stijpel . . . . . n ~
Jacob’ Scheltus . , : . . . . . ~ n

&.
(*) Het huismerk bestaat uit een M en uit eenvan  boven esloten

Deze 4 is geplaatst met zijn voet op en tegen het mid en vanf!
le Af. De re&ter  arm vaa de 4 eindigt in een kruis, waaronder het
:ëfer  3 is gebeiteld.

(i_) Raam (HamP)



15 act.
5 Nov.

21
19 De:.
20

169;.
17 Jan.

5 Febr.

25 n
27 n
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De Zoon val Hr. advt. van Loon . .
De Hr. Out Schepen Mr. Hendrik Pots
Johanna Helena Bmelius, wede. Bres@
Adryeaan Rooàmale vervoert naar Delft.
De Hr. Auditeur Corne. va?ï  Meer. .

De Hr. Adryeaan Pauw, Heere v. Benne-
broeck, derwaarts vervoert . . . .
Een kind van Hr. Pieterson, gene-
raalnir. van Munte . . . . . . .
Sybille van Nieupoort ongehuwt . .
Maria Bondestegn, huievr. van Jan
Vermeulen . . . . . . . . . .

21 Maart. Catharina Burlé.  wed. van Hegge . .
21 n
26
25 M:y
4 Sept.

26 Oct.-
18 Nov.
30
20 De:.

1698.
30 Mey
9 Aug.

16 Sept.
21 act.

1699.
4 July.
3 Dec.

1700.
8 April.

17 Mey.
1 July.
3 n

6 n

6 n
16
5 Alg.
5 n

17 n

a: ;
26 n

1 Sept.

2 n
3
7 n
8 n

11 I)
20 n

n n

27 n
30
5 oc:.
8 n
9 *

16 n

An thon i  de  Craaff,  ongeh. . -.- . .
Nicolaes van Poel . . . . . .
Cornelia Stypel . . . . . . . .
Hr. Jacob Boreel . . . . . . .
Corns. d’hssignies,  ongeh. . . . .
Constantyen Huygens, Hr. van Zuylichem
Adryeana van Corputt, wede. van Nispe
Elisabeth Maas, wede. wijlen de Hr.
Raadshr. De Raadt . . . . . . .

Jkvr. Agnes van Wassenaar (ongehuwt)
Apollonia van Assendelft . . . . .
Willem van der Kun . . . . . .
Agatha Pauw, ve. van Buttinge. . .

Gerrit van Assendelft . . . . . .
Adriaan Hogenhuyse . . . . . .

Maria van Del, wede. Hogenhuize. .
Willem Toelaar  . . . . . . . .
Daniel Cheffd’autel de Beaulieu. . .
Johanna de Renjacq . . . . . .
Sophia Rogh . . . - . . . . .
Sybilla Rumph . . . . . . . .
Anthonia van der Helst . . . . .
Cornelia Juliana Houttuyn . . . .
2 kinderen van den Hr. Agent Rosen-
boom
Dirch van Schorenbergh : : 1 : .
Anthonia Elsevier . . . . . .
Anna Elisabeth Emans.
P i e t e r  Francois  van Burgh,’ ’ ’ *vervoert
naar Leyden . . . . . . . . .
Sara de Fonseca, vervoert naar Ouwer-
kerk . . . .
Henrick ‘Mol1  : 1 1 1 : : . . .
Agnes Verbrugge . . . . . . .
Pieter Woestinghove . . . . . .
Jacob Commenicq, vervoert naar Rot-
terdam . . . . . . . . . . .
Jacob Louis Cauw . . . . . . .
Petronella van Dyevoort . . . . .
Henrick Hoeckwater De Jonge, geco-
men van ‘s Gravesande . . .
Een kind vañ Colonell Montmoulin

.

Johan van Berck , vervoert naar Berckel:
Een kindt van Dr. Paulus Roeters. .
Johan de Sourges, Hr. van beaureguard
Helena v. d. Maa . . . . . . .
Ernst van Lauwyck. . . . , . .
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n 30.
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n 0

19 act. Mr. Gerard van Sante, ongehuwt vervoert
naar Delft . f 60.

28
6 NO;.

Juliana Elisabeth’ vin Ho& 1 : 1 : n 30.
Johan van der Waaije,  ongeh. . . . ,, 60.

15 n Elisabeth de Bonnier  . . . . . . * 30.
16 B Adryeana Renoy . . . . . . . . n n
l8 n Johan Caspar van der Maa . . . . n n

20 n De huisvr. v. den auditeur Hop, ver-
voert naar Amsterdam . . . . .

23 n Pieter Melin . . . . : . . . .
n n

n n
23
21 De:.

Cornelia de Veer . . . . . .
Een kind van Anthoni ‘Baartman . .

n n
n n

24 n Jr. Johan van der Does . , . . . n >t

27 n Jr. Pieter van Wassenaer . . . . . n n

29 n Jacob Scheltus . . . . . . . . n n

30 n Johan Baarsenburg , ongeh. vervoert
naar Nootdorp  . . . . . . . . n 60.

1101.
7 Jan. Andries Hofflant. . . . . . . .

15 n Adryaen de Hoij. . . . . , . .
18 n Cornelis de Brtijn  . . . . . . .
22 n Mar ia  Basin, wed. Bottereau. . . .
25 I) Henrick Roelant Schas de Jonge . .
26 b Willem Meester . . . . . . . .
28 n Elisabeth van Hulst, wede. van der Hoogh.
31

1 Febr.
Cornelia de Veer, ongehuwt . . . .
Pieter van Diest . . . . . . . .

2 n De Wede. wijle Barman Huisinga. .
5 n Bastina Bosch . . . . . . . .
8 n Adryana van Slingelant _ . . . .

l” n Jacob d’Andrade, vervoert naar Ouder-
kerk . . . . . . . . . , . .

2 April Johan de Gruiter.  . . . . . . .
3 n Susanna  Eleonora de Hertoghe naar

Valckenburg  . . . .
16 n De huisvr. van Nicolaas vañ ‘Poel  :
26 n Charles van Aarsse, hr. van Spijeck;

ongehuwd . . . . . . . , . .
28
2 &y.

Adriana Joachimi, ongehuwd. . . .
Theodora Martina Hallungius . . .

17 n Mr. Charles Teresteijn van Holewijn,
vervoert naar Dordregt. . . . . . n n

1 Nov. Anna van Bloclandt, wede. Boey  . . n n
1702.

18 Mey. Anthonette Schuijlenburch
Nicolasina Johanna van Ysseit : * .

n n
22 Juny. n n
28 n Alexander Xacquelyn,  ongeh. vervloei

naar Rijswijk . . . . . . , . . n n
4 July. Diderik van Hogendorp . . . . . n n

22 Oct. Willem van Assendelft, vervoert naar
Delft. . . . . . . . . , . . n n

1103.
24 Maart Rache Soazzo de Pinto, vervoert naar

Ouwerkerk . . . . . . . . . . n n
29 Juny. Barsge  douairiere van Aeperen, derwaarts

vervoert . . . . . . . . . . n n
18 Aug. Frederik Willem Bn. van Wassenaar .

Yl  »

1704.

n 30.
n n

; Î5.
n 30.
n n

;, 6%.
n 15.

) 3”o.
* 15.

n 30.
n 6.

,> 30.
n 15.

n 60.
n 60.
n 30.

25 Maart. Susanna Willemina van Assendelft,
naar Delft . .

10 April. Anna van der Elst’, * ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’van Breda her-
waarts gebracht .

19 Dec. Philips van Steelant, oagehd.’ * * 1 ’ 6;.
(Wordt ‘veivolgd.)
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De burcht te Leiden, en de beelden van de Kanselarij
te Leeuwarden.

Aan het Nieuws van den Dag van den 13den Maart
ontleenen wij het volgende, welke mededeelingen  ons
inziens a00r  opname in het Maandblad goed bewaard
blijven.

D e  b u r c h t  t e  L e i d e n .

De heeren  Dr. W. Pleyte, Dr. W. N. du Rieu en
D. E. C. Knuttel hebben aan den Gemeenteraad van
Leiden verslag toegezonden omtrent de uitkomsten van
hun onderzoek van den Burchtheuvel.

Veel bijzonders heeft dat onderzoek niet opgeleverd.
Er is binnen de ringmuren een put gegraven van 12 M.
diepte, en vervolgens een tunnel op ongeveer 6 M. diepte,
ter lengte van 9 M. Daarin zijn gevonden verschillende
aard- en steensoorten en stukken hout, enz. Wat gevonden
is, heeft nog weinig bijgedragen om den tijd te bepalen,
waarin de burchtheuvel is opgeworpen en bewoond.

Toch is het onderzoek niet geheel vruchteloos geweest.
In de eerste plaats is bewezen, dat het terrein aanvankelijk
even laag was als de omgeving; de eerste ophooging is
vermoedelijk geschied tot eene hoogte van ongeveer 7 M.;
later is de ophooging voortgezet.

Moeilijk is te bepalen de tijd der ophoogingen ; alleen
meenen  d e  heeren, dat de aanvankelijke meening, als
zou de burchtheuvel uit den tijd der Romeinen dagteekenen,
verzwakt is. Immers, zoo zeggen zij, waar deze een
natuurlijke of kunstmatig verkregene terp benuttigden,
was het om daarop een wachthuis te bouwen; deze ge-
bouwen waren gewoonlijk met pannen gedekt; brokstukken
van dergelijke pannen wijzen vaak, in gezelschap van
scherven vaatwerk, munten enz., de plaats van een
Romeinschen wachtpost aan. Op den Burcht niets van
dit alles, en zouden daaruit in het algemeen geen slot-
sommen zijn te trekken voor den Burchtheuvel,. naar
onze meening. Wel, dat die wachtpost zou moeten gestaan
hebben op de blauwe klei en de overbldfselen  later zouden
bedekt geworden zijn door  ongeveer 5 M. grond, veilig
bewaard.

Er is reden om te gelooven,  dat de heuvel dagteekent
uit de 9e eeuw, toen in deze landen aan de mondingen
der rivieren vele rijke houten wachttorens op terpen
werden gebouwd.

Toen later, vermoedelijk in de 12e eeuw, het eerste
steenen  kasteel op de terp werd gesticht, in navolging
van het Normandische chateau à motte, heeft men ver-
moedelijk den heuvel eerst verhoogd met de gele klei.

De ontgravingen hebben omtrent het kasteel zelf
niets geleerd.

De drie bovengenoemde heeren achten het wensohelgk
de stukken betreffende dit onderzoek, met de daarbij
gevoegde teekeningen, in het gemeentearchief te bewaren,
in de hoop, dat nog eenmaal meer licht over de geschiedenis
van dit oude monument zal mogen opgaan.

D e  b e e l d e n  van,de k a n s e l a r i j  t e  L e e u w a r d e n .

Het bestuur der vereeniging ,Nijverheid”  te Leeuwarden
heeft, naar aanleiding van zijn adres aan de Koningin-
Regentes - waarbij verzocht werd de beelden, welke
tijdens de herstelling van de Kanselarij zijn weggenomen.
weder op den trapgevel van dat gebouw te doen plaatsen -

van den Minister van Binnenlandsche Zaken een schrijven
ontvangen, waarin bericht wordt, dat de bedoelde beelden
slechts tijdelijk van het gebouw zijn verwijderd geworden,
in verband met de daaraan verrichte herstelling. Een iu-
middels ingesteld onderzoek naar de vraag of de gevel
der Kanselarij geacht kon worden oorspronkelijk met de
beelden versierd geweest te zijn,. heeft geleerd, dat die
beelden van eenigszins jongere dagteekening  zijn en niet
in overeenstemming met de decoratieve behandeling van
den gevel, doch dat, bij de onzekerheid welke andere
voltooiing de oorspronkelijke architect voor die decoratie
kan bedoeld hebben, besloten is de beelden te behouden
op de plaats daardoor ingenomen, z66dat dan ook reeds
ten vorigen jare de helft der beelden is gerestaureerd en
de herstelling van de overige in den loop van dit jaar
zal volgen.

Heraldieke Iliodelleu  ten dleuste van Decoratieschilders  ,
Graveurs, ZegelsuiSders,  Bmldhonwers,  Boowkon-

digen, Teekenaars, Bordourders,  enz.
Saamgesteld door J. M. Li on, Wapenschilder en Calli-

graaf van H. M. de Koningin-Weduwe en van den
IIoogen  Raad van Adel. ‘&lravenhage,  1894.

Bg het teekenen  van wapens worden gewoonlijk als
voorbeelden gebruikt afbeeldingen, voorkomende in ver-
schillende werken van het laatst der vorige en van het
begin dezer eeuw ; het gevolg hiervan is, dat door het
gebruik van die modellen uit het tijdperk van het verval
der wapenkunde, de  nieuwe teekeningen zeer onheral-
disch samengesteld en geteekend zijn.

Het is dus een goed denkbeeld van den heer Lion om
door het uitgeven van een boek met modellen, de be-
oeffenaars en liefhebbers der wapenkunde in staat te
stellen : door  het gebruik van goede voorbeelden, ook
~goecle  wapenaf  beeldingen te vervaardigen.

Dit werk, bovenstaanden titel dragende, bestaat uit 9
platen in kleurendruk en 10 platen in zwartdruk met
toelichtende tekst.

In de inleiding geeft de schrijver de redenen op, waarom
er in dit werk zoo weinig Nederlandsche modellen voor-
komen en waarom het meerendeel der modellen ontleend
is aan Duitsche voorbeelden.

Onder de lijst van boeken en plaatwerken die als
bronnen geraadpleegd zijn , komen slechts 3 Nederlandsche
voor, n. 1. het ,,Handboek der Wapenkunde” van J. B.
Rietstap, dat, hoe verdienstelijk ook, evenwel niet behan-
delt het teekenen  der wapens in verschillende stijlen,
wat wel het geval is met het zich daar aansluitende werk
van den heer J. A. Koopmans, ,Het teekenen  en kleuren
van wapens “. Dit werk is ongelukkigerwijze niet afzon-
derlijk verkrijgbaar, maar maakt eene aflevering uit van
de indertijd onder redactie van den heer Rietstap uitge-
geven ,, Heraldieke bibliotheek “.

Het 3e werk ,&le  Nederlandsche gemeentewapens ” door
Mr. J. W. baron d’Ablaing  van Gieaenburg,  is een plaat-
werk, doch de teekeningen der daarin voorkomende ge-
meentewapens , overgenomen uit de officieele  registers bij
den Hoogen Raad van Adel berustende, zijn uit het be-
gin dezer eeuw en door de toenmalige teekenaar of tee-
kenaars  niet volgens goede modellen samengesteld.

Oud Nederlandsche wapenkaarten waarvan er zooveel
bestaan en waarop vermoedelijk nog wel iets goeds zoude
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te vinden wezen, zijn niet geraadpleegd ; slechts een
drietal platen van oud hollandsche teekeningen komen er
in voor.

Plaat 111 stelt voor in kleurendruk het wapen van
H. M. de Koningin.Weduwe,  in Februari 1891 door den
heer Lion ontworpen en door Hare Majesteit goedge-
keurd (1) en plaat IV een afdruk van een cliché gelijk
aan dat wat van wege de hofcommissie van H. M. de
Koningin-weduwe aan hofleveranciers wordt uitgereikt.

Beide afbeeldingen zijn wat de teekening aangaat, ge-
lijk, behalve de arabesk (die aan geen bepaalde vorm
gebonden is) , waarop
koningskroon die op

de schildhouders staan., en de
den kop van de rechter schildhouder

staat, welke kroon op plaat 111 zonder voering en op
plaat IV met voering voorgesteld is.

De Nederlandsche koningskroon die de beide schilden
dekt, is op beide afbeeldingen gevoerd voorgesteld. Vol-
gens het ,Wappenfibel” van den heer Hildebrand zijn
de koningskroon en de hertogskroon in teekening geltik,
behalve dat deze laatste gevoerd is, en de koningskroon niet.

Op de Nederlandsche munten en op de stempelafbeel-
dingen op het gezegeld papier, is de kroon ook zonder
voering.

De koninklijke kroon boven den mantel is ook gevoerd
voorgesteld, of schijnt zoo, als men de purperen mantel
hoog in de kroon opgetrokken denkt.

De koninklijke kroon op den schildhouder en op de
leeuw in het schild zijn niet gevoerd. Daar deze 4 kroonen
alle koninklijke kroonen zijn, hadden zij in ieder geval
gelijk moeten wezen, hetzij ongevoerd, zooals op de
munten en het zegelpapier, of volgens de opvatting van
den heer Lion, gevoerd.

Dezelfde opmerking is ook van toepassing op plaat V,
bij de afbeelding van het wapen van het Koninkrijk der
Nederlanden.

Het wapen van H. M. Koningin Wilhelmina, dat vol-
gens den heer Lion ,,tot dusverre nog niet is vastgesteld”
(blz. la), is evenwel op haar zegel gegraveerd, en van
dat wapenzegel is namens Koningin Wilhelmina gebruik
gemaakt bij de officieele  bezegeling van de lijkkist van
w?jlen Zijne Majesteit Koning Willem 111 in den graf-
kelder in de Nieuwe Kerk te Delft.

Eene beschrijving van dat zegel is te vinden in het
Maandblad 1891, blz. 9.

Het was een zeer goed denkbeeld van den heer Lion
om in dit modellenboek ook de wapens af te beelden van
de Nederlandsche provinciën, men zal die nu, als men
ze noodig heeft, niet van verschillende platen bdeen be-
hoeven te zoeken. Volgens den aard van het boek, dat
modellen in verschillende stijlen geeft, zijn die wapens
ook in verschillende stijlen geteekend, zoodat men bij
het gebruik daarvan eerst zeer nauwkeurig de tekst moet
nazien, om ze in denzelfden stijl te teekenen  en niet
slaafs de voorbeelden moet volgen, maar bij het aanhren-
gen  daarvan , bijv. op gebouwen, die eerst alle in den-
zelfden stijl moet teekenen  waarin het gebouw is opge-
trokken.

Het wapen der stad, later gemeente Rotterdam is ge-
deeltelijk ontleend aan dat der Hollandsche graven uit
het Henegouwsche  Huis en wegens den langwerpigen
vorm der 4 kwartieren van het bovenste gedeelte zijn de

(1) Er schijnt evenwel no
dat wapen of een zegel der%

geen Kon. Besluit gedrukt te zijn waarbij
onmgm Regentes,. . - officieel vastgesteld is.

leeuwen van Henegouwen-Holland, in plaats van klim-
mende,. gaande voorgesteld.

Daar er bij vergelijking van goede met slechte modellen
meer te leeren  valt hoe de vorm der voor te stellen figu-
ren moet wezen, dan alleen bij het aanschouwen van
goede modellen, heeft de heer Lion even als vroeger in
het Maandblad 1889, blz. 51, ook hier een paar voor-
beelden van slechte modellen gegeven, nl. dat van Zuid-
Holland (plaat V) en dat van Tjarda van Starckenborch
(plaat XVII). Bqhet gebruik dier platen dient men dit
niet te vergeten.

Uit de Oud-Nederlandsche voorbeelden op de platen
X111,  XV en XVIII kan men zien dat er toch nog veel
onderscheid bestaat tusschen de Nederlandsche en Duit-
sche manier van wapenteekenen.

De kwartiertafel op plaat XVIII van de familie Simons
van Rousselare, die de heer Lion vermoed, dat geteekend
is door den heer Th. Reets,  heeft zooveel overeenkomst
met de teekeningen van den heer van dtteveld uit Utrecht,
waarvan een groot aantal berustende is in het Provinciaal
Archief te Utrecht, dat ik, onder verbetering geneigd ben,
die aan laatstgenoemde toe te schrijven.

Behalve de X1X platen is het werk voorzien van een
goed gestiliseerden titel in gothieken stijl en een omslag,
beide in kleurendruk.

Even als bij iedere andere menschelgke  arbeid zijn
natuurlijk op dit werk eenige aanmerkingen te maken,
de kritiek is gemakkelijk doch de kunst moeielijk,  en de
mensch is zoo dikwijls geneigd zaken uit den vreemde
op te hemelen en nationale zaken te minachten.

Vooral voor hen, die niet in het bezit zyn van de door
den heer Lion in den tekst opgenoemde werken kunnen
deze heraldieke modellen bQ een oordeelkundig gebruik
veel nut stichten en zal het misschien sommige bezitters
van goede oud hollandsche modellen opwekken, die be-
kend te maken, zoodat bij een tweede druk van dat
boek, de Hollandsche voorbeelden in aantal de buiten-
landsche kunnen overtreffen.

De afbeeldingen in groote wapenboeken van de heeren
Rietstap en Vorsterman van Oyen, uitgegeven door de
firma Wolters te Groningen ziju in het buitenland ge-
drukt; ook in Nederland heeft men zich gaan toeleggen
om goede wapen-afbeeldingen in kleurendruk te vervaar-
digen;  zooals o. a. blijkt uit die in de verschenen jaar-
gangen van het jaarboek van den Nederlandschen Adel
en die welke in het boek van den heer Lion voorkomen,
waaruit men kan zien dat de heer W. P. M. Trap te
Leiden, niet voor het buitenland behoeft onder te doen.

December 1894. J. C. VAN DER M U E L E N.

De spelling van vhnamen en van geslachtsnamen.

Is het gewenecht in genealogiën de vóórnamen precies
zoo te spellen als men ze geschreven vindt, zelfs met
vermelding der onbeduidendste afwijkingen?

Predikanten en Prot. kosters - niet de pastoors, want
die schreven de acten in ‘t Latijn in - hadden de ge-
woonte de vóórnamen op te schrijven zooals ze bij afkor-
ting of als verkleinwoord gebruikt werden; vooral bij den
doop, terwijl in ‘t laatste geval de namen der kinderen
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niet werden afgekort of verkleind. Zoo zal bijv. gedcopt
worden Adriana, geheeten naar de moeder, die als
Adriaantje  of Ariaantje (beide ook met ie) etaat opge-
teekend. Soms ook werden de namen goed opgeteekend.
Zoo kwam mij een geval voor met genoemden naam en
met een anderen M. i. is het een bekrompen nauwkeu-
righeid al die variaties op te geven in een genealogie.
Copie van acten moet men natuurlijk geven, zooals men
ze vindt. In den tegenwoordigen tijd is dat wat anders.
Nu worden velen gedoopt en op den B. S. ingeschreven
met namen, die verkort of verkleind zijn. Maar vroeger 2

1

i

En nu de geslachtsnamen.
Dat men duurbij  de variaties geeft, spreekt van zelf;

want dit kan voor verder onderzoek dienstig zgn. Maar
moet men, als er geen varianten zijn en de naam ge-
speld ia, zooals hij onmogelijk gespeld kan worden, en
tegenwoordig ook niet gespeld wordt, die foutieve spelling
gebruiken ? Ik vond in de Leidsche registers den naam
Curtius met een K. Dit is natuurlijk niet het werk van
een predikant, maar van een koster, die niet wist, dat
Kurtius een onbestaanbare naam is. M. i moet men in
eene genealogie de goede spelling geven, en desnoodsin
een noot (1) de foutieve spelling mededeelen.

Hoe denken mijne medeleden hierover?

Ommeren. H. J. SC H O U T E N .
.

(1) Men deele in noot, zoo mogelijk steeds de offioieele insoh *‘-
vingen mede, met aanwijzing van het Nr. van het register en
bewaarplaats.

?e
(Red.)

Vragen en Antwoorden.

Wapenborden te Amsterdam, enz.

1;
1,

(

;

i

I
1

1. Het Amsterdamsche stadhuis en de oude stichtingen
dier stad, als weeshuizen, gevangenissen, leprooshuizen,
enz. euz. zijn, naar ik meen, rijk aan oude wapenborden,
voor de Amsterdamsche heraldiek belangrijke overblijfselen.

Kan iemand mij mededeelen, of ‘er eenig werk daar-
over bestaat, dat met vrucht voor wapens kan worden
geraadpleegd? Zoo niet, welke zijn dan de voornaamste
stichtingen waar deze wapens zijn bewaard gebleven.

11. Wie deelt mij het wapen der Haugsche familie van
Oorschot mede ?

In de met de vorige aflevering verzonden ledënlijst van
het Genootschap, zijn in de rubriek ,Gewone leden” bij
abuis weggevallen : J. 8. R. Kymmell te Assen,  e n
C. T. J. L. R i e b e r , Leidsche Kade 74, Amsterdam.Dinxperlo. BÖNHOFF.

linia x Aglva.

(Zie Maandblad 1895, kolom 47.)

Bedoelde Sicco  (of Sicke) van Rinia  en Eelkàa (sic ! j
van Aylva zijn inderdaad echtelieden geweest. In het
,,Stamb. v. d. Frieschen Adel” vind ik, dat Sicke eerst
Kapitein was en daarna Dijkgraaf der Grietenij Hemelu-
mer Oldefert, en woonachtig te Koudum.

Geboren in 1621 als zoon van deu Kollumerlandschen
grietman Huye va+a  RiBia bij J o u c k  va% Dyxtru,  stieti
hij 27 Mei 1667, na 25 Aug. 1644 getrouwd te hebben
Eelck van Ayiva, welk huwelijk kinderloos bleef.

Eelck  was eene dochter van Sjoert  van Aylva,  Griet-
nan van Hemelumer Oldefert, 1626, bij Fopck van
C yauckama.

Jelsum. Jm v. WAQEBT.IK+EN  T H O E  DEKAMA.

Wapen van Piet Hein.

(Zie Maandblad 1895, kolom 64 en 75.)

De Admiraal voerde in goud, een zwarten vogel, zit-
ende op een zwarte omtuining of hegge ; helmteeken een
lucht van goud en zwart, helmdekken van goud en zwart.
Iet wapen komt aldus voor op een in 1629 geschilderd
bortret  van Piet Hein, aanwezig in het Museum Boymans
e Rotterdam, welk conterfeitsel in 1869 is geschonken
[oor  den heer D. A. Schuurmane, wiens familie, ni fallor,
,an den Admiraal verwant was.

Amsterdam. FR . D. 0. O B R E E N.

Wapens gevraagd.

Uit de nalatenschap van iemand, tot de familie Bijle-
reld behoorende, kwamen twee stempels in mijn bezit.
Hierbij de beschrijving.

A. Gedeeld : 1 in sabel een naar rechts stappenden leeuw
ran ? ; 2 van zilver. Aanziende helm, waarop eene recht
opstaande muts van 3

B. Gevierendeeld : 1 en 4 goudP beladen met 3 sterren
ranP 2 en 3 van sabel met een naar rechts stappenden
.eeuw van P Aanziende belm waarop de ster van ‘t wapen.

Deze familie bezat nog een derde wapen, naar men
nededeelde, alleen een palmtak op een veld van ?, terwijl
let devies luidde: ,, Je ne change qu’ en mourant”  (1).

Dit Fransche devies had zg ingevolge afkomst, daar
(ij, voor ruim twee honderd iaren. haren naam ,,Hache-
&Y’,  i n ,, Bijleveld” veranderde. ’
ladere inlichting geven P

den Haag.

Wie kan daaromtrent

DE VO OGD.

Rectificatie.

(1) Devies van de familiën Guenet  en Salvin  volgens Dielitz. (Red.)
~~

INHODD  1 8 9 6  N o .  8.

tot lid. - Berioht. - Be-
van 18 Mei 1896. -

Naarden, door J. C. Gijsberti  Hodenptjl van Hodenpijl. - Archief-
sprokkels, door W. S. v. 8. - De buroht  te Leiden, en de beelden
ven de Kanselarij te Leeuwarden. - Heraldieke Modellen ten dienste
van Decoratieschilders, Graveurs, Zegelsnijders, Beeldhouwers, Bouw-
kundi n, Teekenaars,  Borduurdera, enz., van J. M. Lion. Reoenaie
door . C. van der Muelen.Y - De spelling van vóórnamen en van
geslachtnamen,  door H. J. Sohouten. - Vragen en Antwoorden. -
Reotificatie.

Plaat: Kwartierbord  eener  fam8.e de Witte.
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Gedrukt bij Gebrs.  J. en H. van Lengenhuysen,  te ‘~Gravenhage.
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No. 7. XIIP Jaargang. 1895.

Tot lid is benoemd:

EL W. Dusault . . . . . . . , Brazzaville.

Bestuursvergadering van 14 Juni 1895.

Afwezig met kennisgeving Mr. van Someren  Brand.
De notulen der vorige vergadering worden&ezen  en

_ “-‘~~ëurd;  Ingekomen een schrijven van den gewezen
secretaris Mr. van Someren  Brand, waarbij ZEd. uit
hoofde van zijne drukke ambtsbezigheden z@e betrekking
van bestuurslid van ous Genootschap wenscht neder te
leggen. De Voorzitter spreekt in aller geest door te hopen,
dat de Heer Brand dat besluit nog zal willen intrekken.
Naar aanleiding van de door baron Snouckaert in de
bestuursvergadering van den 14 December 1894 gedane
vraag - op welke wettelijke bepaling de bewering is
gegrond, dat het een niet-adellijk persoon kan worden
verboden, het wapen te voeren van een bestaand adellijk
geslacht -, deelde de Heer Gijsberti Hodenpijl eenige
opmerkingen mede uit een schrijven van een hoogleeraar
in het strafrecht, die in ‘t kort hierop neerkomen: ,dat
voor zoover Nederland betreft geene onzekerheid bestaat,
daar art. 435 van het W. v. Strafrecht, wel straft het
voeren van een Nederlandschen adellijken titel of het
dragen van een nederlandsch ordeteeken, of het aannemen
van een vreemd ordeteeken, titel, rang of waardigheid
zonder ‘sKonings verlof, maar niet gewaagt van het onbe-
voegd gebruiken van een anders familiewapen. Art. 196
bevat eene strafbedreiging tegen iemand die opzettelijk
snderscheidingsteekenen draagt of eene daad verricht be-
hoorende tot een ambt, dat hij niet bekleedt of waarin
hij geschorst is. Ook dit art. kan hier niet worden inge-
,roepen  , e n in ons strafrecht mag analogie niet worden
toegepast. Voor ons is het dus zeker, dat er geen straf-
be aling kan worden ingeroepen.

In het Fransche en Belgische strafwetboek vindt men
dat evenmin.

In het Duitsche Strafwetboek wordt in 8360, No. 7
met eene geldboete tot 150 Mark of hechtenis (haft) be-
dreigd : ,, wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichtm

,,Wappens  oder von Wappen eines Bundesfiirsten oder
,von Landes-Wappen gebraucht.”

Omtrent particuliere familiewapens komt ook daarin
niets voor en wordt bij titels, eereteekens enz. altijd ge-
dacht aan de zoodanige die door den staat verleend zijn.
In Italie is ook gedacht aan kenteekenen van een ge-
nootschap en is er dus uitbreiding van het begrip. De
Spaansche strafwet spreekt van het onbevoegd gebruik
maken van titels, decoraties en insignes; dit heeft alles
e c h t e r  e e n  publiekrechterlgk  ka rak te r .  *Mik  Q; @-van
Swinderen maakt in zijn Esquisse  de droit pknal, enz.
melding van de Russische strafwet en deelt daaruit in het
Fransch mede, dat aldaar strafbaar is gesteld: ,awoga
tion de droits, de rawp, de dignitt?s, de titres, et d’autres
honneurs et distinctifs. Het kan echter moeielijk worden
beslist of onder dit woord ,distinctifs”  ook dd familie-
wapens kunnen worden gerangschikt. In Engeland heeft
men geen strafwetboek, maar z@ er vele verspreide straf-
bepalingen in diverse wetten.

Ten slotte meent Z.H.Gel. dat het wel op den weg
van ons Genootschap ligt, dienaangaande een nader onder-
zoek in te stellen. Conform wordt besloten.

Na eene benoeming tot lid en eenige voorloopige be-
sprekingen over eene berdenking van het 12l/, jarig be-
staan van het genootschap in het toekomende jaar, wordt
de vergadering gesloten.

. Geslacht Keuchenins.
Wilhelmus Keuchenius, predikant te Vucht en Crom-

voirt, overleden 22 Maart 1743, huwde met Margaretha
Peregrinus (1), dochter van Paulus, geboren in 1641,

(1) Haar broeder, Jacobus Peregrinus,  geboren 5 November 1669,
bediende het
Veluwe, Tiel., ‘i;

redikambt achtereenvolgens te Zoelen  ,. Ngkerk op de
wolle, Utrecht, alwaar hij in aanmerhng kwam voor

hoogleeraar m de god eleerdheid
a

te Harderwijk dooh van dat ambt
verstoken bleef door e benoeming, 11 October 171’7, van EIernard
Sebaatiaan Cremer,  en te ‘&ravenh
plaats 14 April 1735 en was gehuwa!

e. Hij overleed ter laatstgenoemde

uit een aanzienl~k  Tielsoh eelaoht.
met Johanna van Cuylenburg,

De geleerde Am. Henr. 4esterhovius, medicinae doctor en rector te
Qouda,  vervaardigde ,memoriae  venerandi aenis  Jacobi Peregrini”  het
volgend epitaphium  :

Qui uondam peregrinua  erat,  non inoola terrae,
%oola  nuno ooeli,  non peregrinna  erit.
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sedert 31 October 1666 predikant te Ingen,  waar hij 29
Januari 1727 overleed, en van Geertrui  Schoemantius;
kleindochter van Jacobus Peregrinus, leeraar  onder de
hervormden te Wachtendorff, Kaldenkirchen, 1639 te
Ochten, aldaar overleden vóór 1672, bij Margriet Pullen,
gestorven vóór December 1676.

Hun werden onder anderen geboren:
10. Clemens Keuchenius, adjunct-predikant te Vucht in

de meierij van ‘s-Hertogenbosch; gehuwd met Johanna
Christina Hooft, dochter van Matthijs  en van Johanna
van den Bergh, welke laatste 18 October 1704 een
tweede huwelijk aanging met Gerbrand van den Eeck-
hout (2), Jans zoon bij Maria van Schilperoort.

20. Paulus Keuchenius, geboren 22 Februari 1701,
bediende het predikambt achtereenvolgens te Vucht , Hil-
varenbeek, Diessen en Riel; werd ten jare 1743 gecom-
mitteerd ter Synodale Vergadering van Gelderland, den
14 Augustus en volgende dagen te Zutphen gehouden ;
was 1777 andermaal deputatus synodi en overleed te
Hilvarenbeek  12 December 1779. Zijne huisvrouw, Emilia
Neomagus, gesproten uit het aloud priesterlijk geslacht
van dien naam, was eene dochter van Samuel N., gebo-
ren te Riethoven in 1682, 1705 proponent, 8 Augustus
1708 beroepen te Vessem, Hoogeloon, Kasteren en Kneg-
sel, overleden te Lage-Mierde 18 Maart 1743 (zoon van
Theodorus Neomagus , bedienaar des goddelijken woords
te Diessen,  Riethoven, Bergeyk, 1693 te Eersel, Duizel
en Steensel, overleden 15 Maart 1716, bij Emilia Water-
beek, dochter van Bernardus W., predikant te Bakel-en-
Milheeze, daarna te Eersel, Duizel en Steensel, overleden
in 1654), en van Maria Stelt (dochter van Nicolaas S.,
secretaris van Mierde en Hulsel, bij Nicola  Hoisingius,
dochter van Abraham H., predikant te Bladel, Hapert en
Reusel).

Twee zijner zoons vindt men vermeld in Vorst er-
man van 0 y en’s Stam-  en Wapenboek, D. 11, art.
Keucheniusi de derde, met name Petrus Keuchenius,
volgde ten jare 1780 zi$ vader op als predikant te Hil-
varenbeek en vertrok in 1791 van daar naar Geertrui-
denberg.

A. J. E. VAN DER C R A B.

Genealogie Vierling.

Het wapen dezer sedert lang uitgestorven Zierikzeesche
familie vindt men afgebeeld in de wapenkaart van Smalle-
gange’s  kroniek van Zeeland.

De eerste, dien we genoemd vonden, is :

1. Iman Vierling, die, zoover bekend, een zoon had:

1. Claas Vierling, volgt 11.

11. Claas Imansz. Vierling, in 1517 vermeld als ambachts-
gerechtigde in Vossemeer, had o. a. de volgende kinderen :

1. Iman Vierling. Hij werd in 1526 door deken en
kapittel van St. Salvator  te Utrecht beleend met vijf ge-
meten tienden in St. Annaland. Hij was pensionaris van
Zierikzee van September 1541 tot December 1543, bur-
gemeester dier stad in 1545, 1552, 1555, 1558, 1561,

(2) Zie mijne aanteekeningen-van  den Eeckhout in den loopenden
jaargang van dit Yaandblad, blz. 61-63.

1567 en 1571 en van 1578 tot zijn overlijden gecommit-
teerde raad van Zeeland.

HQ overleed te Zierikzee 27 April 1579, naar het schijnt
zonder kinderen of vrouw na te laten. Op 24 October
1531 overleed een kind van hem.

2. Job Vierling, volgt 111.

3. Andries Vierling, laat o. a. eene dochter na:
A. Maria Vierling, die huwde met Jan de Huybert

zoon van Anthonie de Huybert en van Veronica
Willem Simons  gezegd Cromstrien.

4. Pieter Vierling, burgemeester van Zierikzee in 1554,
1560 en 1565. Hij overleed te Zierikzee 22 Januari 1581,
naar het schijnt ongehuwd, in elk geval zonder nako-
melingen.

5. Isabeau Vierling, was gehuwd met Jhr. Joris van
Steynmolen, ambachtsheer van Oosterland, die in Augustus,
1596 overleed.

6. Elisabeth Vierling, overleden in 1570 of 1571, was
gehuwd met Olaart Cornelisse van Ierseke, bij wien ze
drie kinderen won.

111. Job Claas Imansz. Vierling, burgemeester van Zie-
rikzee in 1347 en 1551, later secretaris dier stad, aldaar
overleden in zijn huis aan de Noordzijde van St. Lievens-
Monsterkerk den 7 Mei 1579 (10 dagen na z@ broeder
Iman). Hij huwde met Martha de Huybert, geboren te
Zierikzee, dochter van Herman  Cornelissen de Huybert
en van diens le vrouw Mayken Lambrechtsen.

Zij wonnen te Zierikzee:

1. Mayken Vierling , geboren in 1559 (de genealogie
de Jonge zegt abusievelijk 1561) overleden aldaar 13 Juni
1603, huwt terzelfder plaatse 10. in Augustus 1579 met
Mr. Lieven Pietersz. van der Lisse, geboren te Zierikzee
2 Maart 1548, overleden aldaar in 1586, kerkmeester van
St. Lievens-Monster, zoon van Pieter Lieven Imansz. van
der Lisse en van Johanna Cornelis Hugenz. dr. Zij her-
trouwde in September 1587 te Zierikzee (ondertrouwt 30
Augustus) met Jan de Jonge, geboren aldaar in Februari
1546, overleden terzelfder pla.atse 19 December 1617, heer
van Oosterland enz., schepen, raad, thesaurier en burge-
meester van Zierikzee, zoon van Jan de Jonge en Agatha
de Vager en weduwnaar van Cornelia Boense. (In de
genealogie de Jonge wordt Mayken genoemd Vierling ge-
naamd, van der Lisse”;
niet vermeld.)

aldaar is ook haar le huwelijk

2. Anna Vierling, geboren in 1565, huwde 10 met
Pieter van der Lisse, zoon van Adriaan Lieven Imansz.
van der Lisse en van Maria Jansdr. Boeye.

Zij huwde te Zierikzee 20. in 1588 (ondertr. 10 Juli)
met Jan Ockerse, jm. geboren te Zierikzee in 1561, be-
graven aldaar in St. Lievens Monster 3 2 Mei 1590, zoon
van Ocker Cornelisz. Ockers, burgemeester van Zierikzee,
en van Catharina Willem Simonsz. gezegd Cromstrien.
Zij huwde 30. te Zierikzee in 1592 (ondertr. 7 Juni) met
Cornelis Cooper, jm., raad en secretaris van Zierikzee en
in 1624 burgemeester aldaar, geboren ter zelfder plaatse
in 1556 en overleden aldaar 6 November 1625, zoon van
Steven Cornelisse Cooper, meestal genoemd Paerdecooper,
en van Wyfje Lieven Imanse  van der Lisse.

3. Nicolaas Vierling, volgt IV.
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IV. Nicolaas Vierling, geboren te Zierikzee in 1567,
overleden aldaar in November 1639, huwde te Zierikzee
in 1593 (ondertr. 8 Augustus) met Maaiken de Huybert,
geboren te Zierikzee, dochter van Nicolaas Jansz. de
Huybert en van Catharina van der Lisse.

Nicolaas Vierling was schepen, raad en burgemeester
te Zierikzee in 1597, 1608 en 1616, en rentmeester der
Vier Bannen van Duiveland,.

Zij wonnen te Zierikzee:

1. Martha Vierling, geboren in 1594, overleden te Zie-
rikzee 22 April 1661, huwde te Zierikzee 16 Juli 1613
met Hubrecht  Brandijn j. m. van Scherpenisse, kerk-
meester der St. Lievens Monsterkerk.

2. Catharina Vierling, geboren in 1596, overleden te
Zierikzee in 1626, huwt aldaar 3 October 1617 met
Laurens de Witte, heer van Elkerzee, geboren te Zierikzee
24 Januari 1597, zoon van Jacob Laurensz. de Witte en
van Adriana Hollaar. Hij hertrouwde te Zierikzee 23
November 1627 met Cornelia Stavenisse.

3. Job Vierling? geboren in 1598, sedert 1623, naden
vrijwilligen afstand zijns vaders, rentmeester der Vier
Bannen van Duiveland.

4. Adriana Vierling, geboren in 1600, huwt met Cor-
nelis Blankaart, zoon  van Steven en Anna van Heemskerk.

5. Iman Vierling, volgt V.

6. Dana Vierling, gedoopt 30 October 1605, huwt te
Zierikzee 25 November 1631 met Johannes Dach,  med.
doctor, geboren te Zierikzee en aldaar overleden in 1652,
weduwnaar van Catharina van der Velde
‘“‘r”Ahdries  Vierling, gedoopt 28 Novèmber  iôÖ7.

V. Iman Vierling, gedoopt te Zierikzee 1 December
1602, overleden aldaar 18 Augustus 1665, schepen, raad,
burgemeester van Zierikzee in 1656, 1660 en 1664, baljuw
dier stad tot zijn overlijden. Hij huwde te Middelburg 11
November 1630 met Clara Stavenisse, geboren te Zierikzee
in 1607, dochter van Adriaan Cornelis Willemse Stave-
nisse, burgemeester en baljuw van Zierikzee, en van
Levins Joostdr. Teelinck. Hij huwde 20.  in 1660 (ondertr,
31 October) met Margaretha van der Meersche j. d. van
Middelburg, en 3”. in 1664 (ondertr. 27 Juli) met Adriana
Eversdijk, j. d. van Goes.

Uit het le huwelijk werden geboren te Zierikzee:

1. Nicolaas Vierling, ongehuwd gestorven.

2. Levina Vierling, gedoopt 14 Augustus 1633, begra-
ven te Zierikzee 7 Maart 1695, huwt aldaar 30 Juni
1654 met Mr. Johannes Hoffer, schepen en raad van
Zierikzee, burgemeester aldaar in 1662, 1666 en 1671.
gedoopt te Zierikzee 16 Juli 1628, zoon van Mr. Adriaar
Hoffer, rentmeester-generaal be-Oostenschelde, enz., en van
Magdalena de Jonge, en weduwnaar van Anna Pous.

3. Maaiken Vierling, gedoopt 14 Juni 1635, huwt ti
Zierikzee 10 April 1657 met Jacob de Jonge j. m. val
Brouwershaven, schepen en raad aldaar.

4. Magdalena Vierling, gedoopt 27 Mei 1637.

De naam Vierling werd bewaard in den naam va1:
Iman Hoffer Vierling, den zoon van Mr. Johannes Hoffel
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in Levina Vierling bovengenoemd, gedoopt te Zierikzee
1 Mei 1667, begraven aldaar 6 Januari 1723, schepen
pan Zierikzee.

Z&%%%?. P. D. DE VOS.

wees(s)

Zekere Balderik, - niet te verwarren met Graaf Bal-
Ierik,  tweeden echtgenoot van Adela (j-  1017) (1) - die,
blijkens zijne schenkingen aan de Kerk van Utrecht, in
onderscheidene  dorpen goederen bezat, ontving 12 Aug.
750 van die Kerk Hesola in praecarium (z. v. a. afge-
beden leengoed, ook wel praestarium). De kerkgift  (het
recht van presentatie en collatie der kerk) behoorde i n
1250 aan het kapittel van St. Xarie te Utrecht, waaraan
Walter, als proost van dit kapittel totdusver begever,
ze 15 Juni van dat jaar afstond (2).

Heesselt was in het midden der 13e eeuw reeds eene
bizondere heerlijkheid, zoowel als Opijnen. Gezegd kapittel
verkocht zijne goederen en dijken in de gerichten van
R. en 0. (3) gelegen, vóor schepenen van Zalt-Bommel
aan Arnold Hendrikszn v. Stakenborgh, schoonzoon van
Ego v.  Driel .  Baron v.  Spaen (,Inleiding”,  bl. 295),
stelt dien verkoop in 1266; nu, Bn. Sloet’s charter no. 978
d.d. 28 Juni 1276, van dezen verkoop kond doende, bericht
dan ook blijkbaar eene handeling, welke vóor vroegere
schepenen was geschied. Hierbij was o. a. getuige Johan
richter van Heesel,  broeder van heer Gerhard v. Rossum
(de Rottem), ridder, richter van den Graaf van Gelre  en
opzichter dier dijken. Tn 1291 behoorde aan Gerhard het
gericht van Heesel met het veerschip. Naderhand ging de
heerlijkheid -in~ het geslacht v. Opijnen over, dew$ Rudolf
Cock v .  Opijnen , heer van Heesel,  en de kerkmeesters
ter plaatse in 1388 met genoemd kapittel een verdrag
sloten over het onderhoud der kerk. Vervolgens geraakte
Heesselt wederom in het geslacht v. Rossum, en onderging
dezelfde lotgevallen als Rossem (4).

De naam nu van dit Tielerwaardsche dorp (0. Varik), -
in wiens Hesola of Esola aO.  SUO (Heda ; Bondam’s, Char-
terboek b lz .  28*, Bn Sloet) men kan zien schuilen (5)
eesel  , eeussel, eeuwsel, een woord, dat in 1413, ‘96 voor-

komt in de beteekenis van weide (meestal tusschen bos-
schen en heggen, zegt Welraarts in zijn ,,Bladel  en
Netersel” 1890 blz. 177 en 48)) en dat Plan@ enkel
als eussel = weide kent, - luidde ook Hesel;  het was
zelfs in Bondam’s dagen, ao. 1783 , nog als Hessel of
Heessel bekend ; zie ,,Nomina  Geogr. Neer1 ” 111, 126.
Vanhier schrijfvormen als (v.), Hecel ao. 1377, (v.) Hazelt
ao. 1458, (v.) Haesselt ao. 1540, (zie ,,Nomina  Geogr.”
t. a pl.), waarvan men misschien in ‘t onzekere verkeert,
of ze als geslachtsnamen wel allen één en denzelfden
(adellijken) stam voorstellen (6). Zoo waren bdv. Akriin

(11 Rn Sloet ,Oorkondenboek  van Gelre  en Z.” bl. 111.
@) ÍbidT no. fl en 721.
(3) Ibid: no. 978, waar Bn Sloet bij Hynen aan Hien (bë Dodewaard)

denkt. ‘t Was echter Opijnen, de&jds  als IJnen  (Yne) bekend; zie
mi ine  ,Plaatsnamen in Ci-elderland”  in ,,Nomina Cieographica  Neerl.”
IIÏ (aa:  1393) bl. 14%

(4) Bn v. Spaen, ,,Tnleiding”  bl. 295.
(5)  kan. zien schuilen, zeggen w$ behoedzaam, omdat Heesel ook

voorkomt als riviernaam (tak van de Eems, in Westfalen).
(6) Bi’ Haeelt,  Hazeldonk, Heeselo, Hasselt, schijnt .Nomina  %gy.

Neerl.” 111 (d. 1893) bl. 337 aan een hazelaar te denken. En dt IS
een heel ander woord! Ibid. bl. 338 wordt voor Heesselt (ao. 1250
Heale) verbctnd  gezocht met hees (z. v. a. bosch?).
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( en Hubert v. Heselt in 1403 speellieden te Utrecht, e n
Maria v. Hese1 te Dordrecht omstr. 1640 staat als speci-
sliste op de tamboerijn vermeld (-~uv~.  Xx11,  606). Toch
verdient het opmerking, dat in hetzelfde Tiel een Peter
v. Heessel 80. 1463, een Johan van Haesselt a”. 1578
en een Aart v, Haesselt a”. 1628 den schepenstoel hebben
bekleed (Rink, nBeschr@.  v. Tiel”, BQlage  E, achteraan en,
blz. 313,4).  Ook woonde daar einde 15e eeuw Lambert
v. Heesselt (Lambertus de Heessel) , in 1494 als layeus
Traiectensis dioecesis aangeduid (Naer. XXVII, 5178);  -
was hij niet in 1487 gerichtsman in Neder-Betuwe (v.
Spaen , ,,Inleid.“) ? - wegens den voornaam vermoedlijk
een voorzaat van Johannes Lamberti Hesselius of ab
Heessel (gehuwd met Elisabeth Arents), in 1640 pred.
te Hien en Dodewaard (Naw.  ibid. blz. 517 noot 2, en
XxX1, 8), en denklijk één persoon met Lambert  v. Heessel,
aan wien zoowel als aan Hubert van Heessel 80. 1460, I

Bekend ook is de Jonkheeren-familie Hesselt van Dinter,
in den Armorial een Hollandsch geslacht geheeten; zie
bijv. Nav. XXIX, 52, 527 (alwaar in de wapenbeschrij-
ving de blokzoom  van zilver en rood achterwege bleef) en
XXX, 493, waaruit schijnt te blijken dat in H. v. Dinter,
als éenerlei wapen voerend met Hessels en Hesscling
(vgl. bl. 333), Hes&(t)  eenen  persoonsnaam Hessel ver-
tegenwoordigt. Ook blijkt er uit, dat in casu Hesselt v.
Dintcr zijn bakermat in Z.-Holland (bij name, Delft) had,
al ligt Dinter  in N.-Brabant,  en al was dit de bakermat

van een voormalig aanzienlijk geslacht v. Dyntber  (ibid.

l
XXVII, 516).

JAC. ANSPACK

V, 131, 2 in de buurt van Dikningen o. De Wijk (in
Drente) lag.

( ?Vwdt  uervolgd.)

aan Dirck v. Hasell a”. 1458 en aan Dirck v. .Heessel
ao. 1463) in 1460 het ,,borgerschap”  van Tiel verleend
werd (,, Algem. Nederl .  Familieblad” 1X a”. 1892) De Familie Vorsterman ‘te Amsterdam.
blz. 133,4), en die (Lambert v. Hessel) in 1473 te Op-
Hemert een ,,erve” bezat (,Geld.  Volksalmanak” 1879
blz. 4). Te Utrecht werd 13 Juni 1618 Christiana Thoma

De door hare eenvoudigheid zoo keurige studie van
den heer A. F. van Beurden, in het Maandblad van het

v. Heesel, gade van Cornelis v. Teylingen, overluid (Nav’.

XXXV, 401). In 1742 woonden te ‘s-Gravenhage W. v.
tegenwoordige jaar 1895 over de gelijknamige familie in

Hesel, koster der Fransche-kerk, die een jaarlijksch inko-
Limburg en Noord-Brabant, geeft mij aanleiding om

men had van f 3000, en een huis van f 900 huurwaarde
mijne krachten te beproeven aan het hierboven aange-
kondigde onderwerp. Ik wil aan mijne geëerde Lezers,

bewoonde (Scheffer, ,, Nederl. Familie-Archief” in ,Algem. verduidelijken, en inzonderheid aan de jongere beoefe-
Nederl. Familieblad ” 1883/84 no. 96 blz. 6a), en Her-
manus v. Hesel,  procureur voor den Hove en den Hoogen

naars der personengeschiedenis in alle bescheidenheid
toonen;  hoe ik hiermede ben te werk gegaan. Van eene

Raad (ibid. No. 118 bl. 4b). Doch er woonde ook Mattheus uitsluitende nasporing aangaande bepaalde personen om
v. Hesselt, die als jongman  2 April 1702 met Alida v.
Schoorstraten in den echt trad, beiden er geboren (,Geneal.

aldus gegevens te verzamelen voor de beraamde geslachts-

Maandblad De Nederl. Leeuw” X (a”.
lijst, is hier geen sprake geweest. Toen ik 1880 bij het

1892) bl. 53b). In hooger onderwijs te Amsterdam benoemd was, greeg  .ik
Beijeren bestaat een gesl. v. Hesel, te Neurenberg twee fa- de toestemming om
miliën v. Hessel, - met drie gansch onderscheiden wapens.

de bronnen te raadplegen, zoo in

Nog ziet men vermeld Macarius v.
de afdeeling’ van den Burgerlijken stand, als hetgeen mij

Heessel, geboortig dienen kon van de registers in het gemeente-archief.
van St. Oedenrode, sedert omstr. Juni 1695 en nog 10 Aanvankelijk kende ik weinig personen, altijd in ver-
April ‘98 religieus van Postel en deservitor (namens die houding tot de tienduizenden, die waard zijn opgemerkt.
abdij waarnemend pastoor) te Someren.  [Aug. Sassen,

I

,,De Protocollen der Helmondsche Notarissen a”. 1595-
te worden. M$e groote dwaling bestond hierin,. dat ii;
met de oudste boeken begon, in plaats vau in 1811 aan

1798 “) ‘s-Hertogenbosch, Gebrs. Muller, 1890) blz. 21 en te vangen en dan achteruit te lezen, waardoor de oudere
121; alsmede Adriana Catharina v. Heessel, die met haren personen eene beteekenis ktijgen,  die de onbedreven-
echtgenoot Mr. Thomas Idelet, advokaat te Someren, 29 heid niet kon vermoeden. In vijftien jaren had ik zeker
Maart 1687 vóór schepenen van S. getesteerd had ; ter-
wijl hij als haar weduwnaar met zijne gade Maria Hendricx

meer kunnen doen, doch door bij herhaling de bouw-
stoffen te raadplegen verkreeg ik eene niet onaardige

(wede. van Bertram v. Luytelaer) 16 Febr. 1705 testeerde verzameling van hetgeen de hoofdgebeurtenissen der ge-
(ibid. bl. 81). schiedenis van de menschen uitmaakt, en door deze aan-

Geeft de ,,Woordenlijst voor de Spelling der Aardr. teekeningen gedurig in te zien, kou ik een weinig
Namen ” 1884 een taamlijk onzeker gehucht Hessel o. leeren  aangaande mijne oudere stadgenooten. Die aan-
Holten (in Overijsel) op, dat wij in geene  andere woor-
denboeken aantroffen ; dit is gewis, dat Hesselte o. Havelte

teekeningen bleven verspreid, gelijk ik die gevonden had,

welks veen (Hesselter-Nijeveen) in den volks-
al waren zij in tijdrekenkundige volgorde opgeschreven.

(Drente),
mond Hesselerveen klinkt, an. 1206 (evenals het Tieler-

Wensch ik ze nu tot een geheel te brengen, dan kan
ik dit tehuis doen, en vind in die kleine boekjes de

waardsche Heesselt in 1250) Hesle, ao. 1456, 69 Hessele gegevens
(,Overijs.  Archief” IV, 17,214),  ao. 1476 Hesselen (ibid.

nader  bU elkander,  dan in de lange rgen
folianten, die sedert kort alle in het archief-gebouw op

bl. 288), ao. 1496 Hesselt (ib. V, 15) luidde. En al wekt de oude Sint-Anthonieswaag vereenigd zijn. Heb ik nu
‘f bevreemding, dat deze plaats 11. citt. beurtlings als een overzicht verkregen, dan blijft alleen over, alles,
kerspel en als buurschap voorkomt; zoo waarschuwt toch wat uit de aanteekeningen  bijeengebracht is, te gaan.
,Nom.  Geogr. Neerl.” 1, 102 nadruklijk, om Hesselingen vergelijken met de oorspronkelijke registers. Wie zijn.
o. Staphorst, dat trouwens ook eene buurschap, en geen
kerspel was, op een afstand te houden. Het ,,Over. Archief”

eigen werk niet een weinig wantrouwt, moet zich niet
veroorloven te twijfelen aan de juistheid van den arbeid

IV, 11; V, 44 vermeldt ao. 1456, ‘97 eene buurschap van anderen,
Hesselinchem in het kerspel Velthuysen, dat blgkens ibid. !

en deze beproeving van het verkregene
kost niet meer zooveel moeite, omdat men niet opnieuw
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behoeft te zoeken. Zgn nu ongeveer de grenzen van de
nauwkeurigheid bereikt, dan kan alleen de volledigheid
ontbreken. Doch men moet vrede leeren  hebben met het
onvolmaakte der menschelgke  kennis en men mag zich

eenigermate gewaarborgd achten tegen hetgeen onopge-
merkt bleef. Als de kleine gebeurtenissen, die men be-
schrijft, aaneensluiten, kan men niet veel overgeslagen
hebben ; in het geval van ons onderwerp zouden kinderen
hebben kunnen bestaan van ons bekende ouders, die
wij niet terugvinden in een volgende generatie. De
verordening, aan de Doopsgezinden opgelegd, om een
geboorteregister aan te leggen, werkt ons in de hand,
want de doop, bediend aan personen, die reeds zelf
kinderen hebben, is verre van zeldzaam. Niet, dat deze
arbeid voor onfeilbaar gehouden wordt : zoo  iets bestaat
niet. En wanneer opgaven uit de familiën zelve af-
komstig nieuwe personen doen kennen, of andere bij-
zonderheden aan den dag brengen, denk ik eerder aan
eigene misslagen, dan aan de naïeve slordigheid der
Vaderen. Wie den omvang kent der bevolking van
Amsterdam, waar in eene enkele kerk vaak duiaend
kinderen in één’ jaar word.en gedoopt, zal gaarne ver-
goelijken, wat een doodgraver, koster, klerk der trouw-
kamer of zelfs een Commissaris van huwelgkszaken  heeft
misdreven.

Een familieboek is een fraai ding. Men heeft daar-
mede eene aanwijzing en behoeft niet in ‘t blinde te
zoeken. Verder kan ik niet gaan in rn@ zachte beoor-
deeling. Overleveringen zin talr$k  en de verbeelding
bedriegt niet zelden meer dan de familietrots.

Een aantal instellingen , die op een bepaalden tijd
geldig waren , eischen van den beoefenaar der gene-
alogie zooveel kennis v a n  d e  b#zonderheden  der ge-
&híec%ïis~ .dat niemand zich daaraan Ïííöet~  wagen, die
niet eene zekere hoeveelheid historie tot zijne beschik-
king heeft. De meeste fouten der genealogen vallen
den historicus dadelijk in ‘t oog Zg z@ de ergste, om-
dat zij het verhaalde onmogelijk maken, en tevens de
ergerlijkste, omdat zij aan bedrog doen denken. Niet als
bedriegerg  moeten zij uitgeroeid worden, maar er moet
tegen de onbevoegden gestreden worden met al de wa.
penen, welke kunnen dienen in den oorlog tegen eene
domheid, die steunt op phantastische familiesprookjes,
op alle schutbladen uit huisbijbels en op ieder kranti
uitknipsel.

Eene genealogie behoort inzicht te geven in de ge.
schiedenis van een geslacht. De familie komt op, geens-
zins uit het niet, doch vaak uit duisternis. Als een volk
of een land, heeft zij haar bloeitgd,  neemt dan af, g a a l
schijnbaar onder ?* verheft zich soms weder, om niet zel-
den dieper te zinken, dan de voorouders van den stam-
vader ooit gestaan hebben. Het z@ menschen, en hunne
lotgevallen zijn die der menschen, zooals die in alle
eeuwen bestonden.

De familie Vorsterman is niet onwaardig nagegaan te
worden in het machtige Amsterdam der zeventiende en
der achttiende eeuw. Haar naam is die van hetgeen wg
,eene betrekking” noemen, iets tusschen den Forestier
uit Vlaanderen en den boschwachter op tallooze andere
plaatsen De naam leert ons dus zoo goed als niets. De
groote Max Müller heeft ons gewaarschuwd, al sprak tij
van taalkundige afleiding en niet van bloedverwantschap
op grond van gelijknamigheid : ,Sound has nothing to

10 with sound etymology” - De klank heeft niets te
maken met gezonde woordgronding. Hoevelen hebben
alk in ‘t bijzonder een naamgevenden stamvader gehad,
wiens beroep in vroeger eeuwen ,,vorsterman”  was, ge-
lijk wij een’ Schoenmaker kennen, die een oudheid-
kundige was en hierboven een Muller  genoemd hebben,
die de eerste linguist der wereld is. Willem Vorsterman,
die de spraakkunst van Torrentiuus in 1535 zoo mees-
terlijk te Eeulen drukte, - waarom is die hier geen
voorvader? - De graveurs Lucas, vader en zoon, zijn
maar eenvoudig Bommelaars genoemd omdat Immerzeel
wist, dat eene familie, die hij kan gekend hebben als
gegoede Amsterdammers, uit Zaltbommel afstamde. De
dwaze Johannes moge uit dezelfde stad zijn ; in dat
geval is hij een tijdgenoot van de derde generatie der
Amsterdammers ; maar het is geen groote eer, hem in
het familie-pantheon te plaatsen, daar zijne zeden niet
van de verhevenste soort waren ; althans wanneer het-
geen op zijne rekening gebracht wordt meer tot de ver-
dichtselen der kunsthistorie behoort, die gaarne de
broeders van Sint-Lucas tot de niet benijdenswaardige
klasse der lichtmissen brengt Dat de oude Lucas V.
een inboorling van Gelderland , ex Qelriae was, blijkt
uit werk van zijne handen. Maar de heer Van Beurden
merkt zeer juist op, dat ook Roermond, een der vier
hoofdsteden van GCelderiand, een zetelplaats der kunsten
is geweest, en de heer van Someren,  111, 663 , laat de
aanspraken der beide steden in het onzekere. Nog hebben
wij te Zaltbommel een ouderen Johannes V., die te Leiden
in de rechten studeerde en omstreeks 1581 geboren werd.

De eenvoudige Bommelsche handwerksman, die zich
te Amsterdam, de stad der Vrijheid en der Verdraag-
zaamheid , - het Eleutheropolis en Irenopolis onzer
klassieke geleerden - vestigde, behoefde voor die ver-
huizing geen andere aanleiding, dan dat in de zoo sterk
ontwikkelende en bloeiende stad, welvaart en gewetens-
vrijheid verzekerd waren, voor den nijverheidsman en
den handelaar, ook voor den bejaarddooper. Sedert zijne
komst trad hij in het genot der zegeningen, die daar
niet onthouden werden aan eerlijke mannen van zijn
stand en zijne geloofsovertuiging. Het is een schoon
tafereel om daarop te staren. Zijne afstammelingen zijn
hier vlijtig en gelukkig geweest, totdat ook aan hen
moest vervuld worden, dat er grenzen zijn gesteld aan
den maatschappelijken voorspoed, die - door welke
oorzaken dan ook - eenmaal een einde moet nemen.

1. Aert Vorsterman, in volgende inschrijvingen van
huwelijk en poorterrecht vermeld als schoenmaker, wonende
te Zalt-Bommel.

Negen zijner afstammelingen behooren  tot de Doops-
gezinden; hun geboortejaar is bd benadering opgegeven

, naar den leeftijd, dien zij bij hun ondertrouw verklaren
bereikt te hebben. Alleen van de vier laatste is de ge-
boortedag bekend uit het zg. Kinderboek hunner gemeente.
Allen zijn te Amsterdam geboren, die tot de tweede en
jongere generatiën behooren. De laatst overgeblevene,
Christina, of Suzanna Christina, geeft bij haar huwelijk
op, dat zij ngereformeert” is en trouwde in de hervormde
kerk. Van haren doop in de kerkelijke gemeenschap
harer ouders is niets bekend ; trouwens telde zij bij haar
huwelijk slschts twintig jaar.

Kinderen: Zie 11.
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II. Coenraet Vorsterman, geb. c. 1605, komt voor als ’
,,schoenmaker”,  daarna als ,,leercoper”,  in de Warmoes-

Harmen Gz. Blaupot, makelaar en verwant met Corver,

straat. Ondertrouwd, 27 Juni 1630: C. V. van Bommel,
ten Cate en andere gegoede doopsgezinde familiën.

25; vader Aert  V., schoemaker,  tot Bommel; en Neeltie Kinderen. Alleen vermeld, dat van hen een kind werd

Abrahams, van Rotterdam, met vader Abraham Pieters, begraven in de Nieuwe Kerk, 30 Febr. 1689.

in de Pijlsteeg.
Vermeld in Puiboek,  3 April 1660 als getuige aldaar,

17 April 1675, evenals zijne vrouw als overleden zijnde ; 1’7
IVb.  Catharina Vorsterman, geb. c. 1670 Ondertrouwd

in trouwboek stadhuis? 21 Juli 1630, als ,schoemaker”;
April 1690.

in poorterboek, 8 Juni 1650, als ,,leercoper”.  Het kohier
Samuel van Deyl, van Leyden, garentwijnder, A. 23,

Stilsteeg (Paleisstraat); en Catharina Vorsterman, 2 4
van den 200sten penning voor 1631 heeft hem niet op- ~~~~we~~gmht,  vader  Arent  ,Vosterman”.
genomen onder degenen,  die flOOO.-  of meer kapitaal
bezitten, maar zijn schoonvader is daar op f 7000.- Kinderen niet vermeld.

,gestelt”. Coenraad werd, blijkens het kohier van 1680,
eigenaar van het huis in de Pijlsteeg, dat aan Abr, Pieters IVc. Jacob Vorsterman, Abrahamsz., geb. c. 1675.
behoord had. Ondertrouwd, 27 Mei 1700.

Einderen: IIIa Aernent, b. Abraham, c. Jacob.
J. V. Az. van Amst., koopman, 25, op den Fluweelen

burgwal, met zijne moeder Prijntje van Hummel; en
Geertruida Blaupot, A. 20 Heeregracht, met haar vader

IIIa. Aernout Vorsterman, geb. c. 1634, ,,Silversmit” Wijnand Blaupot.
was driemaal gehuwd. Ondertrouwd :

a. 22 Febr. 1658.  A. V. van Amst ,silversmit”,  vader Kinderen : Va. Tryntje geb. 25 Oct. 1701 en jong

Coeuraet  V., in de Warmoesstraat; met Heiltie gestorven, 6, Abr. Jacobszoon.

Elderts, A. 2 9 , moeder Grietie Pieters,  op den
Luciënburgwal (Nieuwezijds Voorburgwal). Vb. Abraham Vorsterman Jaoobszoon, geb. 25 Oct.

6. 16 Maart 1666. Als wedr. van Heiltie Elderts van 1713. Ondertrouwd 17 Sept. 1739.
Dijck, en silversmit op de Brouwersgracht; m e t Abr. V. Jbz.,  A., op de Heeregracht, met zijne moeder
Anna Mathyse Paulusdr. in de ,,Herestraat”.

‘c. 27 Januari 1675, getr. op ‘t stadhuis, 15 Febr.
Geertruy Blaupot en Christina Walyen, A. 20, Warmoes-
straat, met hare moeder Sara Welsingh.

Als 40 jaar oud, v. A. silversmit, wedr. van Annetie Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk, E. 136, op
Mat,hysen ; op de ,,Lelygracht  in de silvere bel”; ‘t choor, 15 Maart 1781 en overleefde dus zijne beide
met Martie Janse Pronck,  met hare zuster Sara kinderen.
Pronck. op het Nuwelant. Kinderen : Via. Jacob, geb. 20 Febr. 1741, jong ge-

Ingeschreven in het poorterboek, als zoon van Coenraat storven, b. Christina.
V., leercoper en poorter, 7 Juni 1658.

Kinderen: IVa Abraham, b. Catharina. Naar de gewoonte zijner bemiddelde geloofsgenooten, die zich gaarne
aan de Vecht of in de duinstreek een plaats’e in den ,Mennisten  hemel”
verwierven, kocht hij een landverblijf  on Aer Schooten. Het was zeer

1116. Abraham Vorsterman, geb. c. 1636. klein., doch daaraan waren de ambaohtsheerlijke rechten verbonden,

Ondertrouwd, 3 April 1660; acte uit Haarlem. A. V.
die In 1795  te niet gedaan werden. De leenregisters vermelden het

v a n  Amst., ,,Noremburgier”  , 24, vader Coenraet V.,
sedert de vroegste jaren der veertiende eeuw, als ,Een hu 8 ende
hofstede ende lant, geheten Willemshofatede,  inde gesate van aenen”.B

Warmoesstraat, en Pryntje van Hummel, woont tot Hij werd er mede beleend, 28 December 1750, en liet het na aan den

Haarlem.
oudsten zoon zijner dochter. In het gewone spraakgebruik heette het

Als poorter te Amst. ingeschreven op denzelfden dag als
,,de heerlijkheid en het huis van Zanen”. 1)

zijn broeder Aernout. VIb. Christina Vorsterman, geb. 13 Maart 1745, komt
Kinderen : IVc. Jacob Abrahamszoon. in het ,Kinderboek” met een enkelen voornaam voor,

doch in hare huwelijksakte heet zg Suzanna Christina,
111~. Jacob Vorsterman, geb. c. 1651. Ondertrouwd en onderteekent 5. C. Vorsterman.

17 April 1675, trouwt op ‘t stadhuis, 5 Mei.
J. V.

Zij moet de laatst overgeblevene harer familie geweest
,syreeder”, A , 24 ,elantsgraft”, ouders doot, z&+ en overleed te Amsterdam den 11 Febr. 1780 ;

met zijne broeders Arnout en Abr. Vorsterman ; Elizabeth begraven in de Nieuwe kerk, E. 136, op ‘t choor, den
Zoutman,  A. 22, vader Jan Zoutman,  Princengracht. 16 dezer maand. Ondertrouwd en ingeschreven in het

Als poorter niet aangetroffen; zijn beroep behoorde tot (Prot.)  kerkelijk register den 13 Maart 1765, in de
die, welke mochten uitgeoefend worden met een ,in- vo1gende  bewoordingen: De heer & mr. Willem Gerrit
wonings-cedul”. van Oijen, ontvanger-generaal der stad Grave en den

Geen kinderen vermeld.
lande van Cuyck, etc , etc., etc., van Thiel, geref. 26,
resideerende tot Grave met Zijnedel  Gestr. heer vader

IVa. Abraham Vorsterman Aernoutsz., geb c. 1661.
Anthony van Oyen,  generaal majoor van de infanterie

Ondertrouw, 25 Nov. 1684.
ten dienste dezer landen, oommandeur van de forten

Abr. V., A., Coopman, 23 Keizersgracht, vader Aernout
Sint Andries etc., etc.,

V.; en Catharina Blaupot, A. 21, Keizersgracht; vader
V

etc. en Susana (sic) Christina
ors erman,t A., gcref. (sic), 20 Heeregracht, vader Abr.

Harmen Gerritsz. Blaupot.
Poorter, 12 Febr. 1687 als de zoon van 8. V. ,silver- 1) Bg gunstige plaatsverleening door de Red. van dit blad, wordt

smit” en poorter.
deze leenover ang in eeni volgend nummer mede edeeld.  Een groot

8 aantal, meest Istorisch be ende personen bezaten%* !! :eze hofstede.
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V. Jbzn. 2) (Onclerteekent: W. G. van Oden, niet y,)
Hij overleed te Escbaren bij Grave, 2 Sept. 1819.

Amsterdam. J. G. FREDERIKS.

Een nieuw bisschoppelijk wapen.

Wij geven hierboven eene afbeelding van het wapen,
aangenomen door den in Februari 11. benoemden Bisschop
van Gaza, Monseigneur Henricus van de Wetering, pas-
- .  &q&&~&x&??,~_--__---_-_  ~~ ~~~_ ~~_~__.~._~~__~

De beschrijving luidt: Van sabel met een golvende
dwarsbalk van zilver, vergezeld van 3 gouden St. Jacobs
kruisen, in den vorm van latijnsche kruisen, waarvan 2 in
het schildhoofd en 1 in den schildvoet. Boven het schild
zweeft een bisschopshoed met koorden, rechts en links
van het schild aan elke zijde met 6 kwasten afwapperend ;
alles van sinopel. Spreuk : ,,Per Eam Crucì~  Gaudens”.

Het wapen, dat door soortgelijke hooge dignitarissen in
de R. K. Kerk wordt aangenomen, dient tot bekrachtiging
of waarmerking van door hen uit te geven stukken.

De nieuwe titularis is geboren te Hoogland 26 No-
vember 1850, als zoon van Antonius van de Wetering
en Joanna van de Wetering.

Z. D. H. ving zijne humanistische st.udiën aan, in October
1863 in het Seminarie tc Kuilenburg, werd priester
gowijd 15 Augustus 1874 , vervolgens secretaris van
Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht den 31 December

2) De vader der bruid, schoon sinds vijftien jaar gerechti
echt plebeischen naam te verloochenen en zioh ,,heer  van P

“,“,“n*gtt

laten noemen, zal toch wel een weinig ontsteld zijn geweest, toen hij
zijne menniete eenvoudigheid zoo in aanraking gebracht zag met den
onmatigen ophef in een trouwakte. Anders kon men dat te Amsterdam
wel eens in sobere bewoordingen en zelfs sine titulo doen, ook bij
psrsonen van aanzien. Enkele overgeblevene ,ceeltjes”,  zooals de
Amsterdammer zegt, doen zien, dat sommige comparanten het for-
mulier der akte op schrift ter hand stelden aan den klerk van den
Commissaris der huwelijkszaken. Vandaar dat eenige inschrijvingen
zich ondersoheiden  door lengte en wijdluftigheid, zooals hier het geval
is. De bruidegom die in Mei 1734 te Grave gedoopt werd en dus elf
jaar ouder was dan het ,,Beniste Suzje”,  die op haar bruidsdag juist
twintig werd was enkel ontvanger (zonder evenals z$ vader generaal
te zfin). Zie !l!egenw.  Staat der Ver. Nederl. II,244--294.  Dat drievoudige
etc. is dus te sterk : de post gaf f 200 in het jaar, met f 3: 9 at.
aan wongeld.  Welkom zal dus de bevordering voor den Ontvanger
geweest z@,  dat hg in 1767 in de Tielaohe schepenbank kwam.
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1881, pastoor van Hilversum den 2 Juni 1892, bisschop
van Gaza 8 Februari 1895, en werd als zoodanig plechtig
gewijd den 24 Maart daaraanvolgende door Z. D. H.
Mgr. 0. J. M. Bottemanne, Bisschop van Haarlem.

M. G. w.

Een meubel met wapens versierd.
T

1.

In de Regentessenkamer van het Gereformeerde Wee%
huis te Haarlem hangt een spiegel, waarvan de lijst
een bovenstuk draagt, met wapens rijk versierd.

Met behulp van hchtprentkunst  en zinketsing is daar
naar de afbeeling gemaakt, die hierbij gaat.

Nu zijn er ongetwijfeld wel fraaier zaken in de waereld,
die misschien eer de moeite en kosten van een afbeelding
waard zijn, dan spiegellijsten, de Venus van Milo b. v.,
of een stuk drijfwerk uit de werkplaats van Vianen. Ook
zullen er wel spiegellijsten zijn, die op zich zelf schooner
en kunstrijker zijn dan deze.

Toch heeft het bestuur van ons Genootschap gemeend
een goed werk te doen door eene afbeelding juist vau
deze lijst in het licht te geven.

Zij is door een onbekend kunstenaar uit hout gesneden,
in een tijd toen er nog geen scholen waren waar kunst-
nijverheid onderwezen werd. Zoodoende is er dan ook
wel eenig gebrek in overeenstemming tusschen den eigen-
lijken lijst en het versierde bovendeel, dat blijkbaar eerst
later aangebracht is.

Misschien zou men dat tegenwoordig beter gedaan
kunnen  krijgen. -~-

Maar dan ook dat alleen.
Zoo men het werk van den man, die het bovenstuk

heeft uitgevoerd, op juisten prgs wil leeren  stellen, wage
men maar eens een poging in onze onvolprezen dagen
iets degelijks gedaan te krijgen.

Ik geloof niet, dat er in heel ous land eenig bouw-
meester, om van mindere goden niet eens te spreken,
zou  tevinden zijn, in staat eene versiering te ontwerpen,
waarbij vijf vrouwen- en een stedewapen worden toegepast.

Zonder nog juist de gave der voorspelling te bezitten,
kan men al zeer gemakkelijk vooruit bepalen wat er
thans te voorschijn zou komen. De ontwerper zou natuurlgk
even veel begrip van de wapenkunst hebben (de wapen-
kunde zullen wij er maar buiten laten) als een Dajak
van schaatsenrijden. Tevens zou hij het verre beneden
zich rekenen zelfs maar een poging te wagen dit gebrek
in zijn opleiding aan te vullen. Met bewonderenswaardig
zelfvertrouwen zou hij zich des ondanks aan het teekenen
zetten, met behulp van de wapenafbeeldingen die h e m
verschaft zouden zijn of die hij zelf ergens zou hebben
opgediept, en die hij òf slaafsch zou volgen òf naar zijn
eigen inzichten, en die zijn er naar, veranderen zou.

Voor het stedewapen zou hij gebruik maken van de
stempels door het gemeentebestuur gebruikt en die in
onzen tijd gemeenlijk volmaakt leelijk zijn.

Voor de wapens der regentessen zou hij afgaan op
cachetten, en er niets geen been in zien het eene wapen
in een strikschild, het andere in een ruit te plaatsen, het
derde van een helm te voorzien en voor de beide andere
iets te bedenken, dat nog nooit voor dezen gezien, maar
geheel en al verkeerd is.
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Zoo hij bij geluk of toeval begrip had dat de wapens
van gehuwde vrouwen on ovale schilden afgebeeld moeten I

” L ”

worden, zou hij meer dan waarschijnlijk de meest kromme
sprongen maken om de wapenfiguren toch in hun geheel
en vooral veel te klein in het schild geplaatst te krijgen
en buitendien nog, om Joost weet welke redenen, heel
vermakelijk met de kleuren omspringen. In één woord,
het geheel zou heel mooi zijn voor ieder die heel-ende-al
geen begrip van wapens heeft, maar voor ieder ander
een zeer droeve vertooning opleveren en een groote
ergernis zijn.

De beeldhouwer, die vervolgens geroepen zou worden
het ontwerp van onzen bouwmeester uit te voeren, zou
er misschien nog het een en ander van eigen vinding
bij brengen, denkelijk ieder wapen van een schildzoom
voorzien, zooals dat tegenwoordig gebruikelijk is. Dat sluit
het schild zoo netjes af en de bouwmeester zou dat zeker

, een goede verbetering vinden, als hij, wat haast niet te
denken is, al niet zelf op die schoone inval gekomen was.

De schilder, die eindelijk de wapens zou moeten kleuren,
zou daar zeker ook zijn eigen inzichten bij doen gelden.
Hij zou het misschien in zijn bol krijgen de kleuren stil
te houden en wanneer hij de verleiding zou kunnen
weerstaan cie  overbodige schildzoompjes van bouwmeester
en beeldhouwer nu ook netjes te vergulden, zou hij geen
19e eeuwsche schilder zijn.

Wanneer men dit alles bedenkt, is het haast onbe-
grijpelijk hoe het omstreeks 150 jaar geleden mogelijk
is geweest deze lijst gemaakt te krijgen aooals zij is.

Wanneer na eenige tientallen van jaren de wederomstuit
is gekomen op de tegenwoordige wijze van opvoeden en
onderwijzen en men terug gekomen zal zijn van de thans
heerschende gewoonte om iedereen dingen te leeren die
hij niet noodig heeft en niemand te onderwijzen in wat
hij behoeft, zullen bouwmeesters, teekenaars en kunst-
nijveren  weer een ruim gebruik maken van wapens en
wapenfiguren om fraaie eh sprekende versieringen te ver-
krijgen, die tevens wat beteekenen. Misschien dat zij het
dan op prijs zullen stellen wanneer er afbeeldingen te
vinden zijn van huisraad met wapens versierd, afkomstig
uit een tijd toen de wapenkunst niet geheel en al in de
Maas lag te drijven, zooals dat in onze dagen hier te
land het geval is.

Voor de kunstenaars die thans leven en werken is
deze plaat niet bestemd.

Zij hebben er toch geen kijk op.
Mr. J. E. VAN SOMEREN  BR A N D.

I
Genealogische Kwartierstaten.

Alwie  zich met ons verblijdt over de in de laatste
jaren in ons vaderland toegenomen belangstelling in de
genealogische en heraldieke wetenschap , verheugt zich
gewis met ons .over de voortzetting, onder redactie der
hh. M. G. Wildeman en W. F. 8. Van de Blocquery,
der in 1892 gestaakte uitgave van ,,Genealogische  Kwar-
tierstaten van Nederlandsche Geslachten”. De eerste pas
verschenen aflevering ligt voor ons ; ze bevat vijf staten, -
het vastgestelde getal van elke aflevering (ad f 1.60) -,
nml. die van Mr. Karel Rudolph van Kuffeler, geheimraad
van Frederik 111, keurvorst van Brandenburg en diens
resident bij de republiek der Vereen. Nederlanden, t 8
Aug. 1’702;  Andries de Graeff, ridder, rekenmeester van
de domeinen der Staten van Holland en Westfriesland
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en burgemeester van Amsterdam, t 30 Nov. 1678; Charles
Rochussen, historieschilder en teekenaar, t te Rotterdam
22 Sept. 1894; Jhr. Arnold Hendrik Emile Marinus
des Tombe, geb. te Leiden 4 Nov. 1876, en van Frederik
Bannier, J. U. Dr. Scholtus van Wijhe, t ald. 31 Oct.
1751. Iedere staat is, evenals bij de vorige uitgave, be-
halve met het hoofdwapen, versierd met acht kwartier-
wapens  ; de uitvoering er van, aan den bekenden
wapenteekenaar, den heer J. M. Lion te ‘s-Gravenhage
opgedragen, is eenvoudig en net, zonder omslag of overla-
ding, in oud-Hollandschen stijl. De genealogische gegevens
berusten, voorzoover doenlijk, op authentieke bescheiden.
Is het aantal afleveringen op twiratig bepaald; een volledig
naamregister enz., zal aan dezen nieuwen bundel worden
toegevoegd. Daar de namen van redactie en medewerkers
voorzoover thans bekend, een vijftal: de hh. Dr. L. J.
Braakenburg, W. H. Croockewit, Mr. 8. van der Hoeven,
Mr. D. van Houweninge, Mr. P. van Meurs, - goed werk
waarborgen in artistieken en literarischen zin; zoo mag
men verwachten, dat deze arbeid door alle vakmannen in
den lande zal worden gesteund en aanbevolen, allen be-
minnaren van dit genre welkom zal zijn. Eerstgenoemde
redacteur (Van Speykstraat 41, te ‘s-Gravenhage) is, des-
verlangd, tot het geven van nadere inlichtingen bereid.

JA C. 8.

Vragen en Antwoorden.
Bamibal Polsen. (Löwenschild). (1)

Gefällige  Aufschhisse  werden gesucht iiber den Aufent-
halt eines gewissen  Hannibal Polsen in den Niederlanden
1 6 7 1 - 7 7 .  Nach se inen  eigenen Angaben  war er  erst
Lieutenant und Capitain-Lieutenant im Regiment des Gen.-
Feldwachtmeisters Würz , dann im englischen Regiment
unter Oberst  Grünne. Hierauf stand er als Oberstwacht-
meister  und in der Folge als Oberstlieutenant und General-
adjudant unter Genera1 von Rabenhaupt, urn endlicb die
Stelle eines Generaladjudanten  des Prinzen  von Oraniën zu
bekleiden. Auf Empfehlung dieses Fürsten  kam er darm
in die Dienste  der Spanischen Niederlande. Ao. 1677 sass er
zu Brussel im Gefangniss,  wurde aber durch die Für-
sprache des Königl. dänischen Residenten von Zente be-
freit und ging nach Dänemark.  Hannibal Polsen war
gebiirtig aus Norwegen, sein Vater K. Dän. Beamter. Später
wurde er, nachdem er sich den Namen Löwenschild bei-
gelegt hatte, Dänischer, darm Venezianischer und zuletzt
kaiserlicher Oberst,  wurde 1688 vom Kaiser Leopold in
den Grafenstand erhoben und starb zu Wien 1691.

Kopenhagen. v. H A R B O U.

(1) Wie helpt den deenschen Ka itein van den Generalen  Staf von
Harbou aan het gevraagdeP  Een onaerzoek ingesteld in de Commissie-
boeken der St.-Generaal en van den R. v. State alhier, gaf geen licht.
Inliohtingen neemt de Redsotie  gaarne in ontvangst.
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D. C. J. van Stryen . . . . . . . . Leiden.

Bestuursvergadering van 13 Juli 1895.

Afwezig met kennisgeving de heer W. baron Snouckaert
van Schauburg; zonder kennisgeving de Heer C. Gjjsberti
Bodenpijl. De Notulen der vorige Vergadering worden ge-
lezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van het besprokene
in de vorige vergaderingen over de strafbaarheid in zake het
willekeurig voeren van een bestaand adellijk wapen, en de
daarop gevolgde inlichtingen van een professor in het straf-
recht (zie Notulen van 14 Juni, en Maandblad no. 7), stelt de
Heer van den Bosch voor, dat het bestuur zich richte tot
den Minister van Buitenlandsche Zaken, ten einde langs
diplomatieken weg in deze zaak zekerheid te erlangen.
Dit voorstel wordt aangenomen. Dezelfde Heer vestigt de
aandacht op een art. voorkomende in de Avondpost van
6 Juli ll., getiteld ,Buren’s  graven”, waarin het terug-
vinden wordt vermeld der grafsteden van Maria, geboren
prinses van Oranje gravin van Nassau, gravin douairière
van Hohenlohe -/- 30 Sept.ember  1615 ; van haar groot-
vader Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en
Leerdam, Heer van IJsselstein, enz. Als zijn sterfdag
vermeldt het opschrift 23 December 1548 : van de verdere
kisten zon de opschriften niet meer te lezen; het staat
echter vast, dat men hier te doen heeft met den graf-
kelder der vorsten van Buren, uit het geslacht van Egmond

De Heer penningmeester vraagt of ook bekend is een
huwelijk van Angelbeek en Koek, en eene combinatie
von Ranzow en Koek, alles in de vorige eeuw.

De Heer Voorzitter zou gaarne worden ingelicht of er
ten opzichte van het ophangen der Wapenborden in de
kerken ook eene censuur heeft bestaan, daar het menig-
maal voorkomt, dat hetzij met opzet, hetzij onwillens, fouten
in de kwartieren voorkomen. De redacteur vertoont te
dier zake een M.S. genealogie der jonkheeren-familie
Snoeck,  waar o. a in een voorbericht een dergelijke fout
in wapenborden te Haarlem en ‘s-Gravenhage betrekkelijk
de famillie van Schuylenburch wordt behandeld. Te Haarlem

werd in de Groote  Eerk in 1733 een Schuylenburch be-
graven met deze kwartieren:

van Schuylenburg. Rosenboom.
van der Wiel. Backer.
van der Vliet. van Eijck.
van der Camer. Spiegel.

terwijl in 1730 te ‘s-Gravenhage een broeder van boven-
genoemde werd begraven met de volgende:

van Schuylenburg. Rosenboom.
van der Vliet. van Eijck.
van der Wiel. Backer.
van der Camer. Spiegel

Door de plaatsing der kwartieren volgens different
systeem zou niemand uit het bovenvermelde, wapenborden
van broeders zoeken.

De redacteur brengt nog ter tafel eenige oorspronkelijke
teekeningen van wapens, die moeten dienen tot de nieuwe
serie Genealogische Kwartierstaten, welke bij hem en den
Heer W. F. A. van de Blocquery in bewerking zijn.

Ingekomen zijn : Vragen van den Heer van Rhede van
der Kloot over het wapen van Boreel, en van ons lid den
beer Seijffardt te Amsterdam over eene Salomé Margaretha
von Gottesheim, gehuwd in 2de huw. met Wilhelm von
Bentbeim, officier bij het leger van den landgraaf
Frederik IL van Hessen-Cassel, uit welk huwelijk Frederike
Eleonore von Bentheim geboren 19 November 1772 te
Hersfeld in Hessen, die later huwde met den overgroot-
vader van den beer Seijffardt. ZEd. wenschte gaarne te
vernemen waar genoemde S. W. von Gottesheim, geboren,
gehuwd en overleden is, wie baar lste man was, en waar
en wanneer haar 2de echtgenoot W. von Bentheim is
geboren.

Op voorstel van den Heer van den Bosch zal gelijk-
tijdig met het Augustus-nummer van ons Maandblad een
circulaire aan de HH. leden worden verzonden, waarbij zij
worden uitgenoodigd met het oog op de bij het 12l/,
jarig bestaan van het genootschap te publiceeren ,,Feest
uitgave”, door vrijwillige bijdragen het bestuur in deze
zaak te steunen.

Na eene benoeming tot lid en behandeling van eenige
huishoudelgke zaken wordt de vergadering gesloten.
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Genealogie de Diea.

W rt p e n: Gedeeld: 1 in goud een zwarte adelaar; 11 in blauw
een zilveren keper, vergezeld van drie gouden vdfpnntlge
sterren, 2 en 1. Halfaanziende helm met goud-zwarte
wrong. Helmteeken : een Turk, met roode muts, tnsschen
een zwarte vlucht.

1. Ludovicus de Dieu, lijfarts en kamerheer van Keizer
Karel V ; bij keizerlijk decreet van 4 Juni 1540 werd
hem en zijne afstammelingen bovenstaand wapen verleend.
Hij was geboren te Brussel, huwde Maria van Gent en
liet een zoon na, Daniël de Dieu.

Uit het 2de huwelijk z@ geboren;
10.  Ludovicus de Dieu,  die volgt V.
20 Mr Hendrik Amelis de Dieu (aldus genaamd naar

Amelie, princes  van Oranje), geboren te Amsterdam 1671 ;
sterft aldaar 1719. Advocaat voor den Hove van Holland.
Ongehuwd.

IVbis. Ludovicus de Dieu.  geboren te Leiden 1622,
sterft 1664, predikant te Woubrugge.

Huwde Petronella Haan, dochter van Jan- en Sophia
van Wallendaal. Hieruit :

10. Catharina de Dieu, sterft ongehuwd.
20. Elisabeth de Dieu,’  huwt a. Jacob ten Grotenhuijs;

II. Daniël  de Dieu, geboren te Brussel  1540  sterft b. Mattheus Chittg.
te Vlissingen 1606; van 1563 tot 1585 predikant t e
Brussel, en daarna tot zijn dood te Vlissingen.

Huwde te Vlissingen 3 Maart 1588 Sara vanceulen
V. Ludovicus de Dieu, geboren te Amsterdam 19

of Colonius, geboren te Heidelber,
0 t bc o er 1670, sterft aldaar 1733. Medicinne doctor te

van Pieter-,
p 3 Juni 1568, dochter Amsterdam,

raad en vroedschap te Vlissingen en van
daarna commissaris van het college ter

Admiraliteit
Sara Ackerman (1).

op Tescel; President-Hoofdingeland en Hoog-
heemraad van de Beemster.

111. Abraham de Dieu,  geboren te Vlissingen 7 Fe-
Huwde te Amsterdam 1 Juli 1694 Adriana Six, geboren

bruari 1589, sterft 14 Augustus 1633 ; huwde 10 N.
te Amsterdam 11 Januari 1669, sterft aldaar 20  April

van de Putte, 20 N. N.
1739, dochter van Carel- van diens 2ae vrouw Margaretha

Uit het le huwelijk :
Commersteyn.

Uit dit huaelgk  zijn geboren, behalve zes kinderen,
10. Daniel  de Dieu,  sterft zonder oir, terugkomende die jo”g stierven:

uit Brazilie ;
20. Reijnier de Dieu,  huwde in Oost-Indie N. N.,

l”. Mr. Daniël de Dieu, die volgt VI.

waaruit Abraham de Dieu,  geboren 1649, ingeschreven
20. Margaretha de Dieu geb. te Amsterdam 18 Februari

als student te Leiden AO. 1666.
1699, sterft aldaar 8 September 1701.

Uit het 2e huwelgk  :
30. Carel de Dieu,  die volgt V1bi.s.

30 Hendrik de Dieu,  sterft zonder oir in Oost-Indie
40. Hendrik Amelis de Dieu, geboren te den Burg op

40. Sara de Dieu,  trouwt te Vlissingen Abraham Sis;
Texel 21 April 1707.Onder-koopman  in Oost.Indie. Sterft
ongehuwd.

.
IIIbis.  Ludovicus de Dieu,  geboren te Vlissingen 7

50. Mr. Willem de Dieu, die volgt VIfer.

April 1590, sterft te Leiden 23 December 1642 ; van
60. Mr. Johannes de Dieu,  die volgt VIpzcarter.

1613 tot 1617 predikant bij de Waalsche Gemeente te
‘Middelburg, daarna Hervormd predikant, van 1617 tot

VI. Mr. Daniël de Dieu,  geboren te Amsterdam 8 Juni

1619 te Vlissingen en vervolgens tot zijn dood te Leiden;
1696, sterft te Beverwdk  23 Juni 1765. Raad en Vroed-

werd  1635 Regent van het Fransche College aldaar,
schap te Amsterdam, Burgemeester en Hoofdofficier aldaar ;
B vt

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid. Hij bedankte voor
UI engewoon Gezant aan het Rnssissche  Hof, Gecommit-

de benoeming tot Hofkapelaan van Prins Maurits.
teerd Raad ter Admiraliteit, Baljuw van den Lande van

Hij huwde te Vlissingen Catharina Bogaard, geboren
Blois, Hoofdschout der stad Beverwijk.

aldaar, dochter van Hendrick  en Josijntje Boone.
Huwde te Amsterdam in 1724 Gesina Wilhelmina van

Uit dit huwelijk, behalve vijf kinderen die zonder oir
Hoorn, geboren te Amsterdam, overleden aldaar 12 Juli

stierven :
1 1766, dochter van Hendrik en Cornelia Jacoba  Oetgens

10. Daniel de Dieu, die volgt IV ;
van Waveren. Hieruit een zoon: Ludovicus, de Dieu,

20. Ludovicus de Dieu,  die volgt IVbis.
sterft jong.

IIIter. Cornelis de Dieu, geboren te Vlissingen 21
October 1598, sterft 1633; predikant te Heemstede.

Vlbis.  Carel de Dieu, geboren te den Burg op Texel 15

Hij huwde Margaretha de Keg, waaruit is geboren
October 1700, sterft te Alkmaar 25 October 1789, begraven

Daniel de Dieu,  van 1659 tot  1674 regent  van het
in zijn grafkelder op het choor der Groote of Sint
L

Sint-Elisabeth’s Gasthuis te Haarlem.
aurens Kerk aldaar, opwelke zerk de wapens van hem

en van z@e vrouw, ieder met aoht kwartieren zijn uit-

IV. Daniël de Dieu,  geboren te Vlissingen 1619, sterft te
gehouwen.

Amsterdam 23 October 1692, was Medicinae  doctor aldaar.
Hij was 20 malen Burgemeester van Alkmaar, Meester-

Huwde 10, Elisabeth van Nieuwenhoven; 20. 1668
knaap van de Houtvester@ van Bolland  en West-Friesland,
secretaris van den Beemeter; dijkgraaf van den Heer-

Anna Catharina van Alteren  van Jaarsveld, geboren 5 Hugo_Waard.
October  1644, sterft te Amsterdam 21 Augustus 1722,
dochter van Lodewijk, ridder, baljuw van Eeunemerland

Huwde te Amsterdam, Anna Bregitta de la Croix,

en Alijd Oetgens van Wavcren.
geboren aldaar, sterft op Mariënstein te Heilo 1 September
1771 en begraven in voormelden grafkelder, dochter van

de
Volgens van der Aa,,. Biogrqhisch  Woordenboek, zoude hi voor

Jeronimo, en van Christina van Walbeecq. Zonder oir.

1st~  maal gehuwd zgn geweest met Lijsken Mochaardsen  daarbfi
een zoon David gehad hebben. VIter. Mr. Willem de Dieu,  geboren te den Burg op Texel
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10 Februari 1710, sterft te Amsterdam 27 December 1800.
Eerst secretaris van de dorpen Nieuwer Amstel, Am-
stelveer  e n  Legmeer, daarna van de stad Amsterdam,
hoogheemraad van de Beemster.

i

Huwde te West-Zaandam 22 Mei 1740, Jacoba Lanssel,
gedoopt te Arnhem 15 October 1710, sterft te Amsterdam
12 April 1792, dochter van Isaäc, postmeester te Arnhem
en van Catharina van Emmeues. Hieruit:

10. Ludovicus de Dieu,  geboren te Amsterdam, gedoopt
aldaar 19 Juni 1740, verdrinkt aldaar in den Amstel
2 October 1769, secretaris van de Desolate Boedelkamer
te Amsterdam.

I

Huwde te Abcoude 20 September 1761 Sara Surrerey de
Saint-Remy, dochter van Adriana Elisabeth della Paille.
Zonder oir.

20. Cornelia Wilhelmina de Dieu, geboren te Amsterdam
7 Maart 1742, overleden te Utrecht, huwde April 1768
Mr. Frederik Coenraad Sigismund van Nes, commissaris
der Wisselbank te Amsterdam, daarna secretaris der
Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

30. Anna Bregitta de Dieu, geboren Amsterdam, sterft
te Utrecht, huwde 10. Mr. Abraham Armeneult ; 20.  George
de Visser.

40. Adriana Jacoba de Dieu, geboren te Amsterdam
20 Januari 1747, sterft te Utrecht 27 Februari 1816,
huwde 25 April 1775 Mr. Daniël Ras, ,Burgemeester  der
stad Alkmaar.

50. Daniël Carel de Dieu,  die volgt VII.

VIquater.  Mr Johannes de Dieu,  geboren te den Burg op
Texel 8 Mei 1713, sterft te Batavia 6 Mei 1757; als eerste
vendumeester aldaar en onder-koopman der Oost-Indische
compagnie was vroeger secretaris van de Beemster.

Huwde te Amsterdam 1741 Geertruida Winter, sterft
te Amsterdam 16 Maart 1772, dochter van Johannes, en
van Catharina Melkpot. Hieruit Mr. Ludovicus Daniël
de Dieu,  die volgt VIlbis.

VIL Daniël Carel de Dieu,  gedoopt te Amsterdam 6
Maart 1748, sterft te Alkmaar 9 Januari 1801. Burge-
meester der stad Alkmaar, Raad en Rentmeester-Generaal
der Domeinen.

Huwde te Hoorn 16 Mei 1773 jonkvr. Maria Eva van
Foreest, geboren aldaar 14 October 1753, sterft te Alk-
maar 5 Januari 1820, dochter van jr. Joan,  raad en
vroedschap der stad Hoorq,  en van jonkvr. Agatha van
Foreest. Hieruit behalve drie kinderen, die jong stierven:

10. Wilhelmina Jacoba de Dieu,  geboren 19 Augustus
1774, sterft te Hoorn 25 Juni 1812. Ongehuwd.

20. Cornelia Frederica de Dieu,  geboren te Alkmaar
9 November 1779, sterft aldaar 2 Mei 1851, huwde te
Heilo 22 November 1797, Jhr. Mr. Ggsbert  Fontein
Verschuir  van Heilo, Oesdom en ter Coulster (l), ge-
boren te Franeker 13 October 1764. sterft te Alkmaar
2 Januari 1838 ; kommandeur der orde van den Neder-
landschen Leeuw, enz. ; Staatsraad, Burgemeester der stad
Alkmaar, Lid van de le Kamer der Staten Generaal en 1
van de Ridderschap van Holland, zoon van prof. Jan )
Hendrik, en van Isabella Algra van Fontein. I

Agatha de Dieu,  geboren 17 Maart 1783, sterft te 1
Burg-Steinfurt 5 September 1858, trouwt te Alkmaar,
1801, Mr. Hendrik Jan van de Graaff (2), geboren op I

(1) Zie Jaarboek, Ned. Adel 1894, bladz. 381.
(2) Zie V. v. Oyen,  Stam- en Wapenboek Aanz.  familiën.
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Ceylon 6 Januari 1782, verongelukt op zee 11 Maart 1827,
Raad van Indië, ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw, weduwnaar van Maria Anna van Nes (dochter
van Mr. F C. S., en C. W. de Dieu, hiervoren genoemd)
en zoon van Willem Jacob, en Christina Elislbeth van
Angelbeek.

VIIbis.  Mr. Ludovicus Daniël de Dieu,  gedoopt te
Amsterdam 2 Maart 1742, sterft op ,,Grijpesteijn”  bij
Alphen 16 Mei 1789.. Huwde te Amsterdam in November
1780 Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp, geboren
te Leiden Januari 1754, sterft te Amsterdam 14 September
1814

Hieruit ;
10. Carolina Johannes de Dieu,  gehuwd met J. G. E.

G. Stierling, overleden Augustus 1863, weduwnaar harer
zuster

20. Johannes de Dieu,  die volgt VIII.
30.  Louise Elisabeth de Dieu,  huwt J. 6. E. G. Stierling

voormeld.

VIII Johannes de Dieu,  geboren te Amsterdam 28
Februari 1782, sterft aldaar 16 Februari 1856, controleur
der directe belastingen te Amsterdam. Huwde aldaar 19
September 1814, Jacoba Carolina van Tonderen, geboren
28 October 1793, sterft te Amsterdam 1 December 1863.

Hieruit :
10 Ludovius Daniël de Dieu die volgt 1X.
2”. Carolina Jacoba de Dieu, geboren te Amsterdam

1 September 1821, woont ongehuwd te Amsterdam, als
laatste van haar geslacht.

1X.  Ludovicus Daniël de Dieu,  geboren te Amsterdam
13 April 1819, sterft aldaar ongehuwd 28 December 1894.
Laatste mansoir.

Alkmaar. M R . B. V A N  D E R  F E E N.

Nog eens Haagsche  predikanten,

medegedeeld door

w. s v. s.

In Navorscher 1892 wordt op blz. 608, door den
Heer Wildeman, onder het opschrift Haagsche predikanten
medegedeeld, wat er alzoo voor schadepostjes bij het
beroepen van predikanten ten laste van de Classis kwamen,
terwijl op de volgende bladzijde eene opgave gegeven wordt,
van de onkosten van het transport hunner meubelen.
Deze lijst die eerst bij den Heer Wildeman in 1709
begint kan door mij van af 1579 worden aangevuld,
naar aanleiding van eene aanteekening  die ik onlangs op
het Haagsch Gemeente-Archief in de portefeuille Kerkelijke
Zaken ontdekte.

Het opschrift daarvan luidt:

Lijste van alle de predicanten,  die met den jaere
1579 en soo vervolgens in ‘s Graveohagen zijn
beroepen ende bevestigt, alsmede de naem
van wat plaats dat zijn gecomen,  en wat
zedert den jaere 1663 voor ‘t transporteren
van haar meubilen is betaalt voor zooveel ik
heb konnen vinden als volgt:

Jan Pieters  Castricum . . . . . . 1579.
Hironimus Hortensius. . . . . . . 1579.
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Berm. de la Faillie . . . . . . . 1583.
Petrus Gellius . . . . . . . . . 1584.
Petrus Everhardi, van Nieupoort (in

Vlaanderen) . . . . . - . . . 1 Mey 1584.
Libertus Fraxiuius. . . . . . . . 1585.
Joh8 Uijttenbogaert,  van Utrecht . . . 14 Mrt. 1590.
Joh8 Lamotius, van Campen . . . . 22 Sept. 1604.
Nicolaas Damius . . . . . . . . 1 Nov. 1606.
Henrios Rosaeus . . . . . . . . 1609.
Joh8 de la Haye . . . . . .’ . . 1609.
Joh8 Taurinius . . . . . . . . . 22 April 1618.
c,orn8  Vrijaeus, van Bodegraven . . . 24 Mrt. 1619.
Hugo Beijerus, van Schiedam . . . . 12 Mey 1619.
Wilhelms  Verhoeven, van Ter Hegde. . 14 Mrt. 1625.
Laurentius Modéus, van Wek bij Duurstede 13 Nov. 162’7.
Joh8 Lempereur, van Den Brie1 . . . 6 Aug. 1629,
E1easa.r  Lotius, van Geertruidenbergh . 14 Nov. 1632.
Samuel Cabbeljau,  van den Briel. . . 3 Jan. 1638
Corns Triglandius, van Hoorn . . . . 11 Apr. 1638.
Casparus Streso, van Monster . . . . 11 Apr. 1638,
Tobias Tegneius, van Leeuwarden . . 30 Oot. 1642,

Herms Antonidus van der Linden, van
Broek in Waterlandt . . . . . . 31 Juli 1644,

Jacobus Stermont, van Rotterdam. , . 20 Juny 1649.
Godefridus Lamotius, van Rotterdam. . 7 Mey 1656.

Die nu volgen staat agter het jaar, wat voor het
transport van haer meubilen is betaalt, voor
soo veel heb konnen vinden.

Tradenus Landmau , van
Delft.

Simon Sim’oni’des;  van Rot:
29 July 1663, f 60.

terdam  . . . . . . .14 Mrt. 1664, ,, 80.
Joh8 Vollenhoven , van

Swoll . . . . . . 30 Aug? 1665, ,, 215.
Ludovious Suggeraard, van

Dart . . . . . . . 13 Febr. 1667, ,, . . .
David Amija, van Harder-

wijk. . . . . . . 11 Mrt. 1670, ,, 125.
Albertus Woodwaard, van

Gorinchem . . . . . 30 Mrt. 1671, ,, . . .
Henrious  de Rooy, van

Sutphen. . . . . . 11 Dec. 1672, ,, . . .
Daniël de Lobel,  van ‘s Her-

togenbosoh . . . . . 17 Mey 1676, ,, 90.
CornelisBosoh,vanAlkmaar 5 Julv 1676, ,, 228.
Guills Saldenus, van Delft.
Hendrik Trooijen  , v a n

Maastrigt . . . . .
Philippus van Vliet, van

Voorburgh . . . . .
Frederik Oosterlandt, van

Goes . . . . . . .
Diderik van der Lidt, Hoog

duyts predioant , obyt

A 1723 voor transport

21 Mri. 16771 i 91-10.

24 Mey 1682, ,, . . .

16 Nov. 1687, ,, . . .

25 Aug. 1697, ,, 250.

3 Nov. 1699, ,, 150.zijner boeken . . . .
(Impost betaald 28 Mey 1723, 30 gld.) (1).

(1)  Hier wordt bedoeld het impost re ‘ster van begraven van de
Gemeente ‘8 Gravenhage, voor  de eerste k asse  werd betaald. f 30,  deT
tweede f 15, de derde f 6, de vierde t 3, de laagste klasse was
voor ongehuwde personen moest dubbel recht betaald wor en dus%

ro deo,

respeotivelijk 60, 30, 12 en 6 gulden. s. v. s.

HenrsdúPon,uijtdenBriel.  29 M r t .  1 7 0 5 ,  ,, . . .
Johannes de Bruine, van

Dordt . . . . . . 15 April 1705,
obyt 4 Sept. 1722 (impost bet. 10 Sept.
1722, 30 gld.)
voor transport van meubilen f 250
voor ‘t leegstaan van z@ huis ,, 701.  - f 325 (sic.)

Jacob de Kempenaer, van
Haarlem 25 April 1706, ,, 200.
(Imp. begraven bet. ’ 6 ‘April 1726, f 30.)

Bernhard Sandijk  , v a n
Aernhem . . . . . 15 Nov. 1708,
(Imp. begr. 12 Juny 1727, f 30.)
voor ‘t transport van z&r goederen f 250
voor ‘t leegstaan van zijn huis n 100 t f 350.

Cornelis Kuijk van Mierop,
van Nijmegen. . . . 5 M;y 1709, ,, 250.

Mauritius GrommB  , van
Munnikendam 8 Dec. 1711, ,, 250.
(Imp. begr.  15 JunJ; li31.)

Wigbolt  Muijlman, van
Enokhuysen . . . . 24 July 1712, ,, 250.

Jag_$ ;;eri$rr~~ Febr. 1736.)
, van

Delft.
Hends Velsen; van ‘Deift 1

12 Nov. 1713, ,, 200.
1715, ” 200.

(Imp. begr. 3 Jan. 1744, f30,  oud 60 jaar.) u
Johannes Doesburah. van

’Naerden. . . “. . 25 Nov. 1718,
(Imp. begr. 15 Mrt. 1735,  f60 ongeh.).

,, 250.

Tacobus  Peregrinus , v a n
Utrecht . . . . . . 25 Juny 1719, ,, 300.
(Imp. begr. 20 April 1735, ,f 30.)

Johannes Wittebol. van
Dordregt  . . .’ . .

Joh. Philip Manger,  van
Mullem . . . . . .

aodefridus  van Utregt, van
Deventer . . . . .

Wolpherdus Bernardus
Blanoke, van Leiden .

nb. heeft niet meer in
rekening gebracht , .

Ludovious Timon Pilat,
van Nijmegen. . . .

nb. omdat bij de lang-
duurige vorst tweemaal
heeft moeten transpor-
teeren 800  per as, als
naderhand met het schip,
daarom tot. . . . .

Aenrious  Maleootius , van
Legden . . . . . .

NB. gerestitueert, op
het versoek bij request
gedaan door Malecotiue
h e t  geene tot Leijden
heeft moeten restitueeren
voor onoosten  gevallen
op het beroep van De-
venter naar Legden, ver-
vermits tot Leijden maar
eenige maanden had ge-
staan, de somma van .

24 Oot. 1723, ,, 250.

18 Mrt. 1725, ,, 208.

22 Sept. 1726, ,, 247.

18 Jan. 1728,

. . . . . n 91-5-8.

6 Febr. 1729,

. , . . . .yj 450.

22 Apr. 1731.

. . . . f (niet ingevuld).
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Gosewinus van Kessel, van
Hoorn . . . . . . 28 Aug. 1735, f 155-17-8.

Elandus  van Staveren, van
Maassluis . . . . . 18 Sept. 1735, ,, 72-lO-.

Wilha  Muijlman,  van Alk-
maar. . . . . . . 19 Febr. 1736, ,, 102-17-.

Deze lijst kan door losse kwitanties die zich in
dezelfde portefeuille bevinden als volgt worden
aangevuld :

1741. Ds. H. B. Hoedmaker, van Westmaes.
1744. Ds. Jan Gijsbert Mol, van Zwolle.
1744. Ds. G. Sandifort, van Dordrecht.
1745. Ds. J Munnikemolen, van Edam.
1748. DS.  W. L. Pielat,  van Delft.
1750. Ds.  J. 1. Rauwerts, van Groningen.

Dg. J. Beukelman, van Rotterdam.
1754. Ds.  C. F. Engels, van Vaals (bg Maastricht.)
1757. Ds. G. Bonnet, van Rotterdam.

Ds. P. Nieuwland, van Haarlem.
1758. Ds. Chr van Steneveld, beroepen te Scheveningen

van Piershil.
1759. Ds. R. Castendgk, van Haarlem.

Ds. W. xuglman  Wzn., van Edam.
1762. Ds J. van Spaan, van Leiden.
1764. Ds.  W. de Koning, van Deventer.
1766. Professor N. Barkey, van Breemen.
1767. DB. J. J. Serrurier, van Zwolle.
1771. DS.  Joh. Heringa,  van Nijmegen.
1772. Ds. B. Frieswijk, van Rotterdam.
1781. Ds. M. Jorissen, vau Hasselt.
1785. DS. H. Royaards, van Middelburg.
1787. Ds.  D. 8. Reguleth, van Haarlem.
1781. Ds. J. D. Wolterbeek, van Leeuwarden.
1791. Ds. W. L. Krieger, van Utrecht.
1793. Ds. J. Groeneveld, van Middelburg.

Da. A. Bowier, van Culenburg.

‘s Gravenhage, Juli 1895.

Mees(s)

(Vervolg vcm kolom 104.)
.

Een zeker spoor van een voormalig adellijken stam v
Heesselt treffen wg aan in iemand, die zijn naam vrij zeker
ontleende aan het dorp in den Tielerwaard, t. w. ,,Jor. (sic)
Abel v. Hessel , heer van Vercijl, - waar gelegen ? Kan
het huis te Zyl of Zylhof o.  Leiderdorp (Nav’. XLII,
68) bedoeld zijn 2 - tot Dalem beroepen synde, heeft
tot noch toe niet tonnen  bevestight worden, hoewel den
tyt gepasseert was”. Gelijk men leest aan het slot der
MS.-Acts van de Geldersche synode, 29, 30 Sept.
en 1, 2, 4 Oct. 1652 te Nijmegen gehouden. De reden,
waarom hg nog niet bevestigd was, doet ons art. 9 der
Akta van de Arnhemsche synode d. d. 10-13 Aug. 1653
kennen : ,Aengaende  ‘t versoeck van die van Dalem be-
langende de opbouw haerder kercke heeft den E. Classis
van Nimmegen yetwes opgedaen, gelijck oock de kercke
van Tiel als mede de E. Classis van Bommel; d’andere
Classen wert de saecke met eernst gerecommandeert; ende
tgene gegeven wort sal aen D.(ominis)  Deputatis Synodi

i :
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behandicht werden”. Het kerkgebouw was ongeschikt voor
den eerdienst, en tot bewerkstelliging der reparatie was
nog niet voldoende gecollecteerd.

Deze Jer. Abel was gewis een nazaat. van
Dirk v. Reessel (Theodericus de Hecel),  in 1291, 1301,

2, 3 schepen van Zalt-Bommel, vóór wien als zoodanig (in
vereeniging met zi$ ambtgenoot Gerard Maelghijs) Ru-
dolph v. Deyle, voor 200 pond wettige penningen, hem
behoorlgk  uitbetaald, aan Hendrik v. Heessel, broeder
v a n  Claas v. H., acht bunders land ter goeder  mate,
gelegen in het gericht van Deil, op Vrowijk, had ver-
kocht en opgedragen tot een erflijk vrij eigen goed (allo-
dium), onder borgtocht van Arnold v. Rode, Jan zoon van
heer Jan v. Hokelem en Goswijn (gezegd) Schermer, ge-
lijk gezegde schepen 6 Mei 1301 verklaarde (,Cartula-
rium van Mariënweerd” door James de Fremery, 1890,
bl. 84,5, 9). Den 15 Oct. 1313 verkochten Hendrik v. H.
en zijn zoon Huibert  v. H. dit pand voor denzelfden pr@
aan de abdg van Mariënweerd, onder borgtocht van
Hendrik Graet , zoon  van wijlen heer Willem Graot,
Hendrik Leuwe van Horwinen (Hurwenen), Johan v.
Hurwenen, die te Heesselt woonde, en Buibert  Leuwe
van Heesselt (ibid. bl. 106, 7). Aan gezegden Claas (Ny-
cholaus de Hecel) en zijne erfgenamen schonk Reinald 1
graaf v. Gelre 13 Dec. 1315, tegen eene jaarl#ksche  uit-
keering te Arnhem van 80 pond was, het uitsluitend
recht tot het bezit van een windmolen (molendinum venti)
te Beesd, op welken alle inwoners dier plaats verplicht
zouden zijn hun koren te laten malen, uitgezonderd
degeneu,  die konden bewijzen hun recht tot het bezit van
rosmolens (molendina dicta Rosmolen, molens, die door
paarden werden in beweging gebracht en gehouden) ten
behoeve van hun eigen graan (ibid. bl. 119).

In 1341 verkocht Hessewyn v. Heesel eenig land bij
Zalt-Bommel  aan hertog Reinald 11 (Bn v. Spaen).

Omstr. 1400 woonde Jan v. Heessel (Johs. de Hesel)
te Rumpt , op een erf der voornoemde abdg (,Cartul.”
bl. 351).

Pouwels v. Hecel, behoorde tot de edelen (van Tieler-
waard ?), die 6 Juni 1377 met Jan van BIois en hertoginne
Mechteld van Gelre den Landvrode oprichtten (Slichten-
horst, ,,Geld. Geschied.” bl. 161~; Nijhoff, ,,Oorkonden”
III bl. 30.

Meer vond ik niet. Een adellijk geslacht v. Heessel(t)
bestond dan nog in ‘t midden der 17e eeuw. Men treft
er zelden iets van aan. De bovenvermelde Dirk ao. 1291,
Hesaewyn ao. 1341 en Lambert  ao. 1487, voerden volgens
Bn. v. Spaen, een leeuw, en stonden tot de heerlijkheid
als zoodanig, denklijk niet in betrekking.

Maar voorzichtig ! Want straks noemden wij een Tiel-
schen burger Dirk v. Hasell ao. 1458, en Tielsche sche-
penen v. Haeaselt. En nu houde men in ‘t oog, dat bijv.
Jan Lucaszn Hasselt ao. 1626, - vgl. Hasselt (Overijsel),
ao. 1622 Haasel  (Na@. XXXIX,  577), -- ook als Jan
V. Hasel bekend stond (ibid. XxX, 549),  alsook, dat bijv.
in Limburg, arr. Maastricht, een dorp Hoesselt (ao. 1280
Husselt, Alt Hoesselt (ibid. XLII, 446 en 433), ao. 1367,
1425 Housselt (bl 436, 43), na ao. 1350 Authoesselt
ibl. 451) ligt, terwijl in 1482 een Jan Gilis (zoon?) v.
Althoesselt (ibid. XLIV, 165) leefde.

Ek-en-  Wiel, 8 Mei ‘95. JAC. ANSPACH .
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Une branche de la famille  ‘van Soest en Belgiqoe -
van Soost de Borckenfeldt.

Armes:  parti: au 10. de gu. à un renard rampant d’or,
au 20. d’arg. à l’aigle éployée  de sable. -

Bourlet : d’or et de gu.
Cimier: aigle iss. de sable.
Lambrequins : d’or et de gu.
Devise : ,Sublimia  caute.

Sources :  E ta t  civil cl’iinvers et documents de feu Mr.
Hector  Ferdinand van Soest, mort à St. Nicolas.

1. Bernard van Soest, bourgeois d’Anvers  en 1538,
, iL l’église de Sainte Walburge à Anvers  le 13
b!$?el555  Marie Mandekens, dont :

1”. Bernard, qui suit II.
20. Henri, auteur de la secoude  branche, qui suit IIbu.

11. Bernard v. Soest, mort à Anvers  le 28 Novembre
1592, épouse B la même e’glise  de Ste. Walburge le 9
Févrr. 1578 Marie van Ghistel (testes Peter Huybrechts

Lambrecht Grens), dont :
10. Bernard, né à Anvers  et baptise à St. Walburge

le 18 Oct. 1578, (susceperunt Denys van N$t,  Geertruyt
van Gistel) mort avant le 26 Mars 1593.

20. Anne, née a Anvers  en 1579 et reconciliée B St.
Walburge le 8 Oct. 1589 (susceperunt Peeter  Huybrechts
et Anne van Gistel)  épouse en premières noces à’ Ste.
Walburge  , le 25 Janvier  1600  Henr i  de  Wi lde  fs.
Jean (testes Jacques van Doren, Jacques Lossaert). Elle
épousa en secondes noces à Ste. Walburge le 14 Février
1610 Abraham Cornelissen  van der Hoeven (testes Hans
de Wilde, David Teniers, peintre et Joannes Cornelissen).

30.  Jacques, qui suit 111.

111. Jacques van Soest, né à Anvers en 1580 et recon-
cilié à l’église de Ste. Walburge le 8 Oct. 1589 (susce-
perunt Peeter  Huybrechts et Anna van Gistel),. épouse
a Notre Dame a Anvers  le 26 Janvier  1614 (testes Abra-
ham Cornelissen, Jacques Jordaens) Anne Jorclaens, soeur
du peintre, née à Anvers  et baptisée a Notre Dame le
15 NO+. 1592 (suaceperunt Jacques de Bot, Lisken van
Driel) fille de Simon Jordaens et de Marie de Bot, dont :

10. Marie , baptisée à Ste. Walburge le 22 Nov.
1614 (susceperunt Simon Jordaens, Marie van Gistel)
morte le 22 Novrc* 1676 et enterrée à St. Walburge. Elle
epouse a Ste. Walburge le 27 Juin 1638  (testes Joannes
Bouwens, Jacobus van Soest (le pere), Gérard  Bouwens,
baptisé à Ste. Walburge le 20 Mai 1601 (susceperunt
Jasper  van Santvoort, Anna Claessens) mort entre  1646
et 1650, veuf de Marie Jauwens et fils de Qérard
Bouwens et de Catherine van den Velden).

2”. Anne, baptisée à Ste. Walburge le 23 Juin 1616
(susceperunt Joos Verspreet, Catelijn Botte).

30. Catherine, baptisée à Ste Walburge le 11 Février
1618, (susceperunt Abraham van der Hoeven, Marie Jor-
daens) morte le 9 Janvier  1664, épouse à N. D. nord a
Anvers  le 24 Octobre 1648, (testes Jacques van Soest,
Cornelis Knijff), Gerard Knijff, né à Anvers  et baptise  à
N. D. nord le 30 Septre 1618 (susceperunt Geeraert Lam-
brechts,  Cornelia Enijff), mort à Auvers  le 18 Bout 1678
61s de Corneille et de Helène Lambrechts.

40. Elisabeth, baptisée a Ste. Walburge le 18 Avril
1620 (susceperunt Simon Jordaens  , Elisabeth Goetkint).

5”. Bernard, baptisé 8. Ste. Walburge le 26 Février 1622
(susceperunt Gysbrecht van de Perre,  Anna Cornelissen).

60. Jacques, baptisé à Ste. Walburge le 23 Décembre
1624 (susceperunt Jacus  Jordans, Catharine Joordans).

70. Simon, qui suit IV.
80. Susanne, baptisee à Ste. Walburge le 5 Mai 1631

(sueceperunt Simon Jordaens nomine Antonìi Goetkint,
Catharine van der Delft) épouse à N. D. nord le 10 Dé-
cembre 1654, Jacques Elias (testes Gerardus Knijff, G-ui-
lelmus Eiias:!.

90. Abraham, baptisé a Ste. Walburge le 22 Septembre
1632 (susceperunt Jan Elias, Marie aordaens).

100.  Sara., jumelle du précédent et baptisée le même
jour (susceperuut Joannes van Delft, Maria Casier)

IV. Simon van Soest, né a Anvers et baptisé à Ste. Wal-
burge le 14 Février iö27 (suscep. Peeter  van den Broeck,
Maria Dens) épouse (1667) Emerencianne Charlot, dont:

10. Marie, baptisée a Ste. Walburge le 5 Décembre
1667 (susceperunt Gerardus Knijff nomine Nicolai Charlot,
Marie van Soest).

20. Jacques, baptisé a St. Walburge le 23 Septre. 1669
(susceperunt Jacobus Bouwens nomine Bernardi van Soest,
Maria Jordaens), mort en 1674.

30. Simon, qui suit V.
40. Elisabeth, baptisée & Ste; Walburge le 10 Août 1673

(susceperunt Aegidius van Laer, Elisabeth van Soest).
50. Jacques, baptisé a Ste. Walburge le 29 Septembre

1674 (susceperunt Jean de Cort nomine Jacobi Bouwens
et Elisabeth van Zoest (sic) nomine Susanna van Soest).

V. Simon van Soest de Borckenfeldt (l),  né à Anvers et
baptisé à Ste Walburge le 11 Juillet 1671 (susceperunt
Gerardus Knijff, Anna van Zoest), Gruyer, Watergrave
en Pluimgrave du pays et duche de Brabant, par lettres
patentes clu 23 Mai 1708, membre du conseil privé?
vice chancellier de Gueldres et pr&&lent  de S. M. le rol
de Prusse a Bruxelles. (1) 11 épouse enpremi&resnocesMarie
Sophie Romers, morte le 20 Mars 1714 et enterree  a
Ste. Gudulo à Bruxclles , et en secondes noces à Bruxelles
Marie Adan.

Du premier lit:
10. Frédéric Auguste van Somt  de Borckenfeldt né à

Bruxelles; gruyer, watergrave et pluymgrave du pays et
duché de Brabant par lettres patentes du 6 Mars 1714.

20. N. van Soust de Borckenfeldt épouse Jean François
de Stuers né à Nieuwkerke-Waes le 8 Mars 1705, mort à
Wel1 le 31 Mars 1777, fils de Jean et Jeanne  de Jonghe.

Du second lit:
30. Jacques Ferdinand van 8.. de B., qui suit VI.

VI. Jacques Ferdinand van Soust de Borckenfeldt, né
à Bruxelles, épouse dans la même ville le 4 Septembre
1751 Marie Françoise le Roy, dont:

VII. Ferdinand Jean van. Soust de Borckenfeldt, né à
Nederoverheembeek le 21 Décembre 1760, épouse a Bruxel-
les le 7 Septembre 1790 Catherine Josèphe Verse, dont :

(1) Voor SupplBm.  aux Trophe6s  de Brabant, livre 11, p. 251.
Les armes  n’y portent point de deviee.
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VIII. François Jean van Soust de Borckenfeldt, né à
Bruxelles le 8 Octobre 1808, recoit confirmation de
noblesse par lettres patentes  du roi Léopold 1, datdes du
19 Juillet 1845.

Seconde branche :

IIbis.  Henri van Soest, épouse le 18 Mai 1588 à N. D.
à Anvers Marguérite Wittinckx alias de Wit (testes
Xeester  Gillis Bloemaert, Hans Cock), dont:

10. Henri, qui suit IK
20.  Francois, baptisé à N.D. le 8 Avril 1591 (suscepe-

runt Franchois de Winter, Magdaleenke Cock)  épouse
Jeanne Verhulst, dom:

A. Anne, baptiséé à N. D. sud 10 17 Novembre 1615
(susceperunt Jan Hase, Anna Verhulst) ;

B. Henri, baptisé b N D. sud le 23 Août 1618 (sus-
ceperunt Henrick v. Soest, Beyken  Dijc).

c. Frangois, baptisée à St. André le 7 Mai 1623 (sus-
ceperunt Henricus Floris, Magdalena Pauwels).

30. Anne, baptisée B N. D. le 9 Mai 1593 (susceperunt
Hans de Loose, Janekin van der Linden), morte  sans
post&itA  le 7 Mars 1618, épouse à St. Georges à Anvers
le 8 Novembre 16 15 Jean Janssens  (testes Hendricke  van
Soest, Daevit Cornelis).

40. Madelaine,  baptisée à N. D. le  18 Decembre
1595 (susceperunt Hans Noerlants, Magdaleen Verbiest),
épouse à St. Georges le 14 Juin 1620 Jean Verhoeven.
(Testes Arnout Christijns, Henric  van Soest).

50. Ga.spar, baptisé à N. D. le 24 Mai 1598 (suscepe-
runt Gaspar Charels, Tanneken Zomers), mort sans alli-
arme avant le 27 Septre. 1618.

60.  Ferdinand, baptisé a N.D. le 4 Juillet 1601 (susce-
perunt Ferdinandus van Abshove, Catharina Gommers),
dpouse  Catharine Costers dont :

A.

B.

c.

70.

Ferdinand, baptisé à St. Georges le 6 Janvier  1628
(susceperunt Alexander Baesyn, Sara Co&).

Anne, baptisée à St. Georges le 3 Pévrier 1630
(susceperunt Sr. Joannes Segers, Anna Verspreet).

Francois, baptisé à St. Georges le 14 Août 1632
(susc.  Gommer van Soust nomine Francisci  de Raet,
Leonardina van der Wielen, nomine Maria de Raet).

Gommaire, qui suit 111%~

111. Henri van Soest, baptisé à N 1). le 19 Mare
1589 (susceperunt Guilliam Verbiest, Betteken  Jacobs)
épouse à St. Georges le 10 Juillet 1618 Lucrcce  van
Essen (testes Hans Janssens, Henrick van Soest), dont :

10. Pierre qui suit IV.
20. Gommaire, baptisé à N D. nord le 11 Novembre

1626 (susceperunt Gommaer van Soest, Maeyken van den
Boom).

30. Corneille, baptisé à N. D. sud le 29 Juin 1629
(susc. Cornelis de Somer,  Catharine Riskens).

40. Jean, baptisé h N. D. sud le 17 Novembre 1630
(SUSC. Joës Verhoeven, Marie Lombergs).

IV. Pierre van Soest, baptisé % N. D. sud le 18 Août
1620 (susceperunt Peeter  Melis, Anna van Essen), épouse
Zt N. D. sud le 17 Novembro 1647 Elisabeth de Laet
(testes Paschasius de Laet, Henricus van Soest), dont:

10. Henri, baptisé à Ste. Walburge le 12 Août 1648
(SUSC Henricus van Soest, Catharina de Laet).

20. Paschase, baptisé à Ste. Walbnrge le 30 Juin 1649
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(susceperunt Paschasius de Laet, Catharina Popels, épouse
à Ste. Georges le 9 Janvier  1684 Jeanne  Huyghens (testes
Simon van Soest, Franciscus Heyens)  dont:

A. Jeanne  Marie, baptisée à St. Georges le 30 Mars
1687 (susceperunt Marie Vervorst).

B. Paschase, baptiae à Ste. Georges le 3 Mars 1689
(suscep. Petrus v. den Black,  Helène Claessens).

30. Simon, baptisé à N. D. sur le 9 Août 1651 (sus-
ceperunt Simon de Vos, Catharine de Laet) épouse a
St. Georges le 8 Septembre 1682 Marie Buysen (testes
Henricus van Soest, Joës de Brefee) dont:

A.

B.

C.

40

Anna Cornelie,  baptisée à Ste: Georges le 5 FBvrier
1686 (suscep. Petrus van Camp, Anna Verdussen).
Jean Baptiste, baptisé à Ste. Georges le 18 Dé-
cembre 1687 (suscep. Joannes Baptista Herkelboudt,
Elisabeth Lenaerts).
Simon, baptist!  a Ste. Georgcs le 4 Juillet 1689
(susceperunt Joannes Rosseu,  Catharine van Ercken-
rode).
Pierre, baptisé à N. D. sud le 1 Janvier  1 6 5 3

(suscep. Joannes van de Water, Barbara Vervoorst).
50. Elisabeth, baptisée à Ste. Georges le 7 Juin 1654

(suscep. Gerardus Bosmans junior, Catharine van Es).
Ge. Marie, baptisée à Ste. Georges le 6 Mai 1656 (sus-

ceperunt Franciscus van Zoest, Elisabetha van Put).
70.  Lucrèce, baptisée à St. Georges le 14 Juillet 1658

(suscep.  Joannes van Zoust, Lucretia van Essen).
80. Henri, baptisé à St. Georges le 5 Novembre 1662

(suscep. Henricus van Soust, Clara Groenvelt).

IIIbis. Gommaire van Soest, né à Anvers  et baptisé à
St. Georges le 28 Octobre 1603 (suscep. Gommer Salomon,
Beyken Moors) épouse à N. 0. sud à Anvers  le 8 Juin
1625 Barbe Vervorst  (testes Hendrick  et Franchois van
Soest), dont :

Neuf enfants:
10. Henri, qui suit IV.
20. Marie, baptisee à St. Georges le 16 Juin 1629 (sus-

ceperunt Fransoes van Soets (sic), Margriet Staffien).
30.  Barbe, baptisée à St. Georges le 7 Mars 1632 (sus-

cep. Hans Janssens, Josina Gosens).
40.  Lucrice , baptisée à St. Georges le 27 Mai 1634

(suscep. Peeter  Peutermans, Lucrecia van Essen) épouse
a St. André le 14 Septre.  1659 Paul Deckers  ( testes
Gommarus v. Soest, Andreas Lambrecht).

50. Gerard, baptisé a St. Georges le 6 Octobre 1636
(suscep. Gerardus de Graf (Graaf?), Margaretha v. den
Eynden).

60. Marie, baptisée à St. Georges le 29 Decre. 1637
(suscep. Franciscus Verbiest, Susanna Claphouwer).

70. Gommaire, baptisé $ Ste. Georges, le 15 Janvier
1641 (suscep. Joos Janssens, Cathrijn van Cleyenberg)
mort jeune.

80. Gommaire, baptisé à Ste. George, le 30 Juin 1642
(suscep. Guilelmus van Cleyenberg, Helena Moens).

90. Norbert,  baptisé a Ste. Georges le 26 Juin 1645
(suscep. Henricus v. Soest, Joanna v. Itrent).

IV. Henri van Soest, ué à Anvers et baptisé à N. D.
sud le 2 Mars 1627 (susceperunt Alexander Cousijn,
Joanna Vervoorst) épouse à N. D. sud le 18 Novre. 1656
Gertrude Stockmans, veuve de Franpois  Tickaert, morte
le 3 Mars 1667 et enterrée B N. D. près de son mari
(testes R. Dun Franciscus Hillewerven, canonicus hujus
ecclesia, Gommarns v. Soest), dont deux fils :
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10.  Elenri, baptisé à N. D. sud le 4 Janvier  1659 (sus-
cep. Gommar v. Soest, Dimpna de Cuyper) épouse à N. D.
nord le 17 Août 1681 (testes Joannes Ondermerck, Petro
Leeuwerck,  Joaunes Baptista van Esse(n).  Livine Marie
van Arenbergh, morte le 3 Juin 1710 et enterrée à l’église
N. D. dont:

A. Henri Jean, baptisé à N. D. nord le 26 Novre. 1683
(suscep. Joannes v. Soest, Marie Tickaert nomine
Elisabetha de Cuyper),  mort jeune.

Henri Jean, baptisé a N. D. sud le 27 Decie 1690
(suscep. Joannes v. Soest, Anna Maria van Aren-
bergh).

c.

D.

E.

F.

Anne Cornelie, baptisée à N. D. sud le 15 Mai 1692
(suscep. Antonius Hellei, Joanna Cornelia Volders).

Norbert Christophore, baptisé à N. D. sud le 12
Janvier  1696 (suscep. Norbertus Christophorus van
Aerdenbodeghem j. u. l., Maria Herstens).

Livine Henriette, baptisée à N. D. sud le 23 Jan-
vier 1698 (suscep. Joannes v. Soest, Maria Tickaert).

Jeanne  Gasparine Petronille, baptisée & N. D. sud
le 29 Juin 1699 (suscep. Gaspar  Petrus Verbrug-
ghen, Joanne  Simons).

G.

2”.

Jacques  Henri Francois, baptist  à N. D. sud le 25
Juin 1703 (suscep. Jacobus Franciscus Blommaerts,
Maria Theresia Sporckmans).

Jean, qui suit V.

(Wordt vervolgd.)

Een meubel met wapeus
11

versierd.

De Heer Mr. van Someren  Brand deelde ons in het
vorige nummer ‘t een en ander mede over een kunst-
voorwerp, waarvan eene afbeelding als bijlage ons Maand-
blad versierde.

Op ons rust thans de plicht, het bovenstuk van dit
meubel (waarvan een goedgeslaagde zincographie hierbij
gaat), nader te beschrijven, wat de wapens en de personen
betreft, afgebeeld en vermeld.

De lijst wordt gekroond door het wapen van Haarlem
gedekt door den grafelijken kroon, on voorzien van zijn
spreuk, ,VICIT  VIN VIRTIJS”.

Daaronder hangen schijnbaar aan gouden koorden de
wapens en namen der dames regentessen, den 23 Mei 1765
benoemd bij de vereeniging van ,,Het Arme Rinderhuis”
en het ,,Heilige Geesthuis”, welke combinatie thans den
naam draagt van ~ Gereformeerd Weeshuis.

Herald. rechts aanvangende is.
1 .  G .  C .  Karina. Geer- 1. Wauen : Gevierendeeld

trtijd Christina Haring, ged. 1 en 4. In azuur twee zwem-
te Haarlem 28 November mende zilveren haringen
1717 (dr. van Hieronymus, boven elkander (Haring), 2
en Christina Gerlings)trouwt: en 3 Gedeeld: a. In sabel
10. te Bennebroek in No- een zilveren knol, gebladerd
vember 1739, Mr. Jan Jacob van sinopel. b. In keel drie
van Bergum van Nieuwen- gouden paardebellen (2 en 1)
huysen, secretaris van Haar- (Gerlings).
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lem. 20. te Haarlem 4 Novem-
ber 1760, Mr. Justus Witte,
burgemeester van Haarlem.

11. A. H. Step. Andrea
Helena Steyn, geb. en ged.
te Haarlem 17 Febr. 1713
(dr van Adriaan,  burge-
meester van Haarlem, en

h u w d e  10. te Haarlem “25
van Johanna Patyn).

Maart 1738 met Mr. Her-
manus Appels ; 20 te Haar-
lem 12 Aug. 1764 met Mr.
Gijsbert Adriaan Patyn, raad
in de vroedschap en schepen
van Haarlem, ontvanger der
convoijen en licenten van de
Admiraliteit op de Maze.

111.  G.  Reehndt.  Geer-
truid Reeland ged. te Haar-
lem 23 Juni 1706 (dr van
Mr Pieter en Eva Goverts de
Maurais) tr. in 1732 Cornelis
van Ghemmenich.

IV. J. A .  va% &pwn.
Johanna Antonia  van Styrum
ged. te Haarlem 23 Dec.
1708 (dr van Antony,  raad
in de vroedschap te Haarlem
en Maria van de Put) begr.
te Haarlem 17 Sept 1774.

V.  C .  Fcmnius  ozct  HAl-
Cornelia Fannius van Oud-
Haarlem (dr van Mr. Cor-
nelis en Judith Guldewagen)
was in 1765 wed. van Mr.
Antony van Wezele, fiscaal
van den Hove van Justitie
in Holland. Zij sterft te
Haarlem 21 Maart 1769
en werd begraven te Hil-
legom.

11. Gevierendeeld : 1 en
4. In goud een keper van
sabel, vergezeld van 3 eentjes
van ‘t zelfde, gepoot en ge-
bekt van keel; 2 en 3.
Gevierendeeld: a. en d. in
azuur een zilveren leeuw;
b. en c. in keel een zwem-
mende zilveren visch verge-
zeld van 3 lelies van ‘t zelfde
(Deyman).

111. Gedeeld: 1 in zilver
twee beurtelings kan teelde
dwarsbalken van keel; 2 in
azuur 3 gouden korenaren
uit een grasgrond of heu-
veltje verrijzende.

IV. In rood drie om-
gewende gouden adelaars-
beeuen, de klauwen naar
beneden.

V. Gevierendeeld : 1 en 4
in azuur drie zilveren schel-
pen met schildhoofd van
goud ; 2 en 3 in goud een
schuinbalk van keel, beladen
met 3 zilveren merletten.
Hartschild : In keel een zil-
veren kruis vergezeld van
12 merletten, waarvan 3
kg;;tolst 2 en 1)  in elk

M. G. W.

I N H O U D  1 8 9 5  No. Q.

Benoeming tot lid. - Bestuursvergadering van 12 Juli 1895. -
Genealogie de Dieu, door Mr. B. van der Feen. - Nog eens Haagsche
predikanten, door W. S. v. S. - Hees(s) door Jac. Anspaoh. -
Une branche de la famille  van Soest en Belgique - van Soest de
Borckenfeldt, door Fred. Caland. - Een meubel met wapens versiepr
II, door M. G. W.

B$lagen  :
1. Afbeelding van het bovenstuk van den spiegel hangende in de Re-

gentessenkamer van het Weeshuis te Haarlem.
2. Uitnoodiging  tot ondersteuning van het fonds, benoodigd tot het

publiceeren eener feestuitgave ter gelegenheid van het le&-jarig
bestaan van het Genootsohap.

Gedrukt bij Gebrs. J. Br.  H. van Langenhuysen te ‘s-Gravenhage.
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Aanvragen betreffende de bibliotheek te
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W. C. van Dusseldorp . . . . . ‘s Gravenhage.

Verheffing in den Adel.

Bij Koninklijk Besluit van 16 Juli 1895, no. 42, is
D IRK BAS BACKER  te Apeldoorn met al zijn wettige zoo

_ _-__a&jk a-Auwuwd* &tammelinge-nin  sle9 *XcxLar-
landschen  Adel verheven met de praedicaten van Jonkheer
en Jonkvrouw.

Bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1895, no. 49 zijn
Mr. F E R D I N A N D  H O O F T  GRAAFLAND  te Amsterdam en
Mr. C O R N E L I S  H E N D R I K  T H E O D O R U S  ADRIANUS  HO O F T

GRAAFLAND  te Rijswijk met al hun wettige zoo mannelgke
als vrouwelijke afstammelingen in den Nederlandschen
Adel verheven met de praedicaten van Jonkheer en
Jonkvrouw.

Bestanrsvergadering  van 13 Augustus 1896.

Alle bestuursleden present. De notulen der vorige
vergadering worden na voorlezing goedgekeurd. Rg den
heer Gijsberti Hoclenpijl was eene vraag ingekomen naar
een geslacht van Othegraven, volgens opgaaf van Zuid-
Hollandsche afkomst en het wapen voerende van destad
Sittard in Limburg. Zonder twijfel moet hier in plaats
van Zuid-Holland, gelezen worden Zuidelijke Nederlanden.
Bg geen der bestuursleden is iets aangaande die familie
bekend.

Naar aanleiding van de vraag betreffende de al of niet
bestaan hebbende censuur ten opzichte der wapens en
kwartierborden in de kerken, kan de heer van der Muelen
thans het volgende mededeelen. In een werkje getiteld :
Histoire de la ville et Provence  dUtrecht,  door Fre-
schot (Utrecht chez Guillaume Meester 1’713), wordt
in deel 1, pag. 43 melding gemaakt van een vonnis,
id. 16 Januari 1631, waarbg aan Regnault van Brede-

rode het recht werd ontzegd het wapen van Holland -
vol te voeren, latende hem echter den tijd van een jaar
om zijn goed recht, zoo mogelijk te bewgzeu.

Noch wordt het geval aangehaald, dat bij de begrafenis
van Nicolaas van Marcken het volle wapen der graven
van der Marck werd opgehangen en vooruit gedragen,
‘t geen aanleiding gaf dat de Magistraat van Utrecht
den 28 Augustus 1643 aan zijne erfgenamen en bloed-
verwanten beval, om binnen 14 dagen het bew@  te
leveren van hunne wettige afstamming uit de graven
van der-Marek;;-  T-pogee-  van-het-waper+te-  moeten
wegnemen ; het gevolg hiervan was, dat op den 27 Febr.
1644 zoowel aan het sterfhuis als in de kerk op hoog
bevel het wapen der graven van der Marck in de rouw-
kassen werd uitgewischt.

De voorzitter merkt verder op, dat op blz. 243 van
hetzelfde werkje melding wordt gemaakt van de persoon,
die het 2de gedeelte er van heeft geschreven getiteld :
Connoissance ébauchée de la Noblesse #Utrecht, en die
genoemd wordt als : ,un cavalier, qui travaille & faire
,,un nobiliaire complet de toute la Province  ou l’on
,,trouvera receuilli tout ce qu’on a pu recouvrer touchant
,,l’ancienneté  des Familles et les marques de distinction
,et d’honneur  dont elles ont été, ou sont encor ornées.”
De vraag rijst, wie met deze ,cavalier”  wordt bedoeld ; is
zijn nobiliaire in druk verschenen, of berust het ergens
in handschrift ?

De penningmeester deelt mede, dat bij hem reeds
verscheidene blijken van belangstelling in zake de feest-
uitgave zijn ingekomen.

Na eenige huishoudelijke besprekingen en eene be-
noeming tot lid, wordt de vergadering gesloten.

Boekmerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek
en het Archief.

123. Limburg% Jaarboek.  Uitgave van : ,Limburg”
Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige
Wetenschappen, Taal en Kunst”, 1. Roermond
1894, 80.

In ruil.
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R. C. Ermerins. Annuaire de la Noblesse de Russie.
Seconde Année. Saint-Petersbourg 1892. 80.

Van den schrjver.

1

Mr. Eduard van Tsoe-Meiren. Loenresloot. (Over-
druk uit Elsevier’s geïllustreerd Maandschrift. 1895.)

Van den schrdver.

1

Hagiana, Boeken en pamfletten over ‘s Gravenhage
in  de  l?e, 18e en 19e e e u w .  V o o r  d e  daarbg
gestelde prijzen te bekomen bij  W. P. van Stockum
en Zoon te ‘s Gravenhage. 1895. 80.

Van verkoopers.,-

39.

40.

.41.1

J. J. van Riemedijk Kreenen. Het venten van
drukwerk op de openbare straat. (Proefschrift),
Leiden 1895. 80. ’ 1De familie Stamperios, of eigenlijk Stamper geheeten.

Van W. Baron SNOUCKAERT  Y. SCHATJBURG.

Verslag van de commissie van beheer over de ver-
zameling van Geschied- en Oudheidkundige Voor-
werpen te ‘s Gravenhage over het jaar 1894.

Van den directeur van het Gemeente-%meum.

Naardien het rng gelukt is, nog een en ander van
leze familie op te sporen, acht ik het niet ongepast,
zulks als een ,toevoegsel”,  hier kenbaar te maken.

W. Hoevers.  De Getrouwe Evangeliedienaar. Gods
dienstige toespraak ter Nagedachtenis van der
WelEerw.  Zeergel. Heer J. P. van Harencarspel
Leeuwarden 1862. 80.

S. van Velzen.  Levensschets Tomme Foppens  dt
Haan. Kampen 1870. 80.

1 :
.

1

:
I

i
‘.

Dichtklanken bij het onverwacht afsterven vai
Bartout van der Feen, in leven leeraar  te Middelburg
Middelburg 1846. 80.

Bij het graf van Nicolaas Lobrij, leeraar  der her
vormden te Leeuwarden, ontslapen den 22n Maar
1818.

De onder 11 vermelde Antonius Stamperius, zoon van
1. Laurens, in November 1606 te Dreischor overleden,
was Predikant bij de Hervormde gemeente aldaar, wat
mij gebleken is: ten Iste uit eene te voorschijn gekomen
,Naamlijst  van de eerste Predikanten bij de Hervormde
gemeenten in de Classis van Schouwen, Duiveland en
Tholen (of van Beoosterschelt”), blijkbaar opgemaakt uit
het toen nog aanwezige, doch nu sinds lang verdwenen
oudste Classicale Actaboek aldaar. Hij staat daar bij de
Predikanten van Dreischor,_vermeld  als ,,&thonius Lau-
rent% (Tölëñais) of Stamper&;  %8;2‘“;  in welk jaar hij
alzoo  aldaar, als de 2de Predikant bij die gemeente, tot
opvolger van Robertus de Ridder, in dienst zal getreden
zijn. Het bijvoegsel ,,Tolensis”,  wijst waarschijnlijk Tholen
als zijne geboorteplaats aan.

_
t

De nummers 129-132 van Ds. H. J. SCHOUTEN ,
te Ommeren.

Danmarks Kirkeboger ; uitgave van het Genealogisl
Institut, Kjobenhavn.

Van het Instituut.

A. J. Servaas van Rooyen. Catalogus der Geschied
en Oudheidkundige voorwerpen van het Gemeente
Museum te ‘s Gravenhage. ‘s Gravenhage 1893. 80

Van den Echtijver.

K

-

‘.

R. del Campo gen. Camp. De Minister-afgevaardigde
(Proefschrift.) Den Haag, Mouton  & Co., 1895. 80

Van W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG.

1.
‘.

J. Th. de Raadt. Mengelingen over Heraldiek el
Kunst. Antwerpen bg L. Della  Montagne.  80. (mei
afbeeldingen).

Van den schrijver.

H. J. Tijdeman. Grondbelasting op Java. ‘a Graven
hage 1895. 80.

Van den sohflver.

Ten 2de blijkt het uit zineeigenhandige  onderteekening
van het nog bewaard gebleven autentieke afschrift van
de acts der Nationale Synode in ‘s-Gravenhage, vast-
gesteld op 20 Juni 1586, waar zijn naam, nevens die
van de destijds in dienst zdnde Predikanten bij de gemeenten
in Schouwen en Duiveland, voorkomt als : ,,Antonius Lau-
renty,  dienaer des Woorta in Dreyschor “, .- welke
autographa door ons nauwkeurig zijn overgenomen. Bij
te Water in zijn ,K&6 vérhaal, van de Reformatie van
Zeeland in de 16ae eeuw “, wordt hij dan ook, blz. 249,
zonder bijvoeging van zgu familienaam Stamperius, als
Predikant te Dreischor opgegeven, waar van hem vervol-
gens staat opgeteekend  , dat hij, als gecommitteerd uit
de Classis van Schouwen, c. a., verschenen is, op de
Extraordinaire Synode, gehouden te Middelburg den 19
en 20 Oct. 1593, alwaar ‘hij Scriba was. Ook compareerde
hij als lid op de Provinciale Synode van Zeeland, gehouden
te Goes van 15-18 Aprii 1597,  waar hi j ,  met  z@e
mede-gecommitteerden uit de Class. van Schouwen, c. a ,
klaagde, dat er nog een Reomsahe  geest in de gemeente
van Dreischor heerschte, door het plegen van afgoderij
voor St. Adriaan.

n
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8. J. Servaas van Rooyen. Biographische Bijdrage1
tot de Muziekgeschiedenis van Nederland. (Overdrul
Algem. Nederl. Familieblad). Oisterwijk 1895. 4a

Van den rmhrijver.
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Musée National Hietorique du Château de Frederiks-
borg. Copenhague. 1894. 80.

Van Mr. P. H. P. VAN MARLE.
_ -..

Musée Royal de la Hayë (Mauritshuis). Catalogue
raisonné des tableaux  et des sculptures.  - 1895.
La Haye, chez Mart. Nijhoff. 80.

Van de directie.

Sofus Elvius. Skifter efter jjjdske praester 1665’
1685. (Overdruk.)

Van den .schrijver.

(Zie Maandblad no. 5, dezes jaars, kolom 69-70.)

Uit het 2de nog bestaande Claseric.  Actaboek van Schou-
wen, c. a., aanvangende met 2.4  April 1607, blijkt verder,
volgens aanteekening  in de- acte van 9 Juni 1607, dat,
ter vervulling van de o@átane vacature te Dreischor  ,
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door het overlijden van ds. Ar.@. Stamperius, aldaar be-
roepen was zijn zoon, ds. Abraham Stamperiue, sinds
1606 Predikant te Elkerzee, doch dat van wege die ge-
meente er bij de Classis op aangedrongen werd, hem niet
te laten vertrekken, welk verlangen dan ook bevredigd
is geworden, naardien in de Class.  Acte van 10 Juli
1607 vermeld staat, dat laatstgenoemde voor het beroep
naar Dreischor had bedankt. Door deze en daarop nog
gevolgde teleurstelling, had te Dreischor de vacature circa
anderhalf jaar geduurd, toen Wilhelmus Jaoobi bij die
gemeente als haar 3de Predikant, in Mei 1608 bevestigd
werd door ds. Daniël Hendriksen Slatius, Predikant te
Oosterland.

Hoezeer tot nog toe geene  de minste verwantschap
hebbende kunnen ontdekken, is het evenwel gansch niet
onwaarschijnlijk, dat de in mijne uitgegeven ,,Geschiedenis
van Wolfaartsdijk “, op blz. 395 en 404 vermelde Michiel
Stamperius, die in de armen-rekeningen van die gemeente
meermaal  als Chirurg@  te dier plaats voorkomt, en die
den 24 Juli 1709 tot Schepen en Gezworen bij die ge-
meente benoemd werd, toch ook wel een lid van die
familie zal geweest zQn. Uit de bronnen, voor zooveel
die door rng te raadplegen waren, heb ik het volgende
kunnen aauteekenen. Als jongman,  geboortig van Middel-
burg, huwde Michiel Stamperius den 13 Juni 1685 te
Wolfaartsdijk met Adriana van Walenburg (dochter van
den Secretaris en Penningmeester Jacobus Cornelisse
van Walenburg en van Cornelia Anthonisse Oosthoek,
uit welk huweldk  zij in Nov. 1659 (ged. 5 dito) aldaar
geboren werd. In dezen echt werden, van 1687-1700
te Wolfaartsdijk 4 kinderen geboren, en uit zijn tweede
huweljjk,  met Jaoneke Jorisse Oosthoek, den 26 Febr.
l%4 aldaar-geel*  -in dat jaar nog eeu-  zoon&ohannes,
die vervolgens den 1 Febr. 1736 te Goes trouwde met
Grietje Janse van Eeken,  geboortig van Wissekerke,
wed. van Johan Cooman.

Ter verduidelijking wil ik hier nog aanwijzen, dat in
het slot van mi@ art. (blz. 70 van dezen jaargang) bij ds.
Ants. Stamperius, door eene drukfout staat vermeld, dat
deze den 13 Sept. 1669 zou benoemd zijn tot Predikant.
te Negombo op Ceylon, wat 1649 moet ei@. In 1648 tot
Proponent aangenomen zijnde en ten volgenden jare als
Predikant op Ceylon in dienst getreden, blijkt het, dat
hij slechts zeer korten tijd zgne betrekking aldaar heeft
kunnen bekleeden, naardien zijne nagelatene weduwe,
Caths. Oosterzee reeds in Juli 1651 hertrouwde. Net
recht heeft ds. van Troostenburg de Bruyn in zijn ,Bio-
graphisch Woordenboek”, op blz. 410 kunnen verklaren,
dat dr. Buddingh op blz. 27 van zijne ,Naamlijst  der
0. 1. Predikanten”, verkeerdelijk het jaar 1642 heeft,
opgegeven, als het jaar van indiensttreding van ds. Stam-
perius te Negombo, door het naschrijven van deze fout
uit ,F. Valentijn, Oud en Ni&kbw  Oostindië “, Deel 5,
blz. 461.

Voor nadere mededeelingen,  omtrent de familie Stam-
periua, blijft zich zeer aanbevolen houden,

Wolfaartsdgk. J. VAN DEB BAA_N.
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De kunstschilder Johan Vorsterman en diens geslacht.

I n  no. 7 van dit Maandblad wordt door den heer
1. G. Frederiks een opstel met eene genealogie gegeven,
van de vroegere Amsterdamsche familie Vorsterman.

De heer Frederika toont daarin aan, dat deze familie
stamt uit, Zalt-Bommel  ; nogtans vermeen ik op goeden
grond te moeten betwijfelen, of zij daarom wel behoorde
tot het geslacht van dien naam, waartoe de kunstschil-
der Johan Vorsterman, mede door den heer Frederiks
in zOn opstel aangehaald, behoorde, en welk geslacht,
blijkens aanteekeningen  in mijn bezit, op het einde der
17de eeuw uitstierf.

De kunstschilder Johan Vorsterman kwam van een oud
geslacht, hetgeen~ wel de reden zal geweest zijn, waarom,’
zooals aangaande hem in biografische werken eenigszina
smalend  staat vermeld, hij zich in het buitenland liet
voorstaan op zijn goede afkomst. Zeer zeker verkeerd van
hem, maar vermoedelijk heeft hij aanmatiging tegenover
aanmatiging willen stellen, daar de heercn te Parijs en
Londen in die dagen niet vrij waren van die eigenschap
tegenover Hollanders.

Het wapen zijner familie was een youde% egge op een
blauw veld. Zoo komt het voor op kwartierstaten en
kerkgrafzerken en zoo wordt het aangetroffen in het
gemeente-archief te Nijmegen, onder de wapens depvroegere
Nijmeegsche burgemeesters en hunne echtgenoten, zijnde
zijne zuster Margaretha Vorsterman, gehuwd geweest met
Laurens van den Bergh, burgemeester van Nijmegen ten
jare 1672. Dit, wapen is derhalve geheel verschillend van
dat van het oude Roermondsche geslacht V. (zie afl. -5
van dit Maandblad) ; evenmin heeft het eenige overeen-
komst met -dat--vart+fs  vroegere-Am&erdains&efantilie  8.
[zie Rietstap, ,,Armorial génbral wapen: Vorstermnn van
Oijen “).

Ik wil nu in het kort mededeelen, wat mij uit familie-
papieren omtrent de afkomst en verwantschap van onzen
Johan Vorsterman bekend is.

Zijn ouders waren Otto V. en Nargaretha  de Cocq
van Kerkwijk, en zijn grootouders Johan V. en N. N.
Ingen Nuland; m o e d e r en grootmoeder derhalve ge-
sproten uit oude adellijke Geldersche geslachten. Zijn groot-
vader had in bezit gehad (geërfd) een goed in de buurt
van Zalt-Bommel onder Tuil, dat in 1615 door dezen
verkocht werd aan de douairi8re  van Brederode. Toen
zijn moeder Margaretha de Cocq van Kerkwijk  zin vader
Otto Vorsterman huwde, was zij weduwe van Anthony
Glummer, in leven burgemeester van Zalt-Bommel.  Om-
trent het oude, thans uitgestorven geslacht Glummer
behoeft niet te worden uitgewijd;  het is van genoegzame
bekendheid. De broeder van Anthony was de in de ge-
schiedenis van Gelderland vermaarde Bommelsche burge- .
meester Glummer (gehuwd geweest aan Johanna de Bye
tot Wayenstein), later pensionaris en syndicus van NQ-
megen,  afgevaardigde namens Gelderland ter Staten Geue-
raal en overleden als raadsheer in den Hove van Gelder-
land. Ook de broeder van zijn moeder Adriaan de Cocq
van Kerkwijk (1) heeft de burgemeesterstoel van Bommel
bekleed, zitting gehad ter Staten-Generaal en overleed

(1) Laurens van den Bergh noemt als doopgetuigen: oom de burge-
meester Adriaen de Cocq van Kerkwgk, oom de raadsheer Johan
Qlummer en oom en zwager Basile de Bmssonet.
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eveneens als raadsheer in den Hove van Gelderland. Bg
Anthonie Glummer had z@ moeder eene dochter Antoinette,
gehuwd geweest aan Basile de Buissonet, luit.-kol., edel-
man van Prins Casimir van Polen en Zweden (aldussgn
kwalificatie bij zijn huwelijk 29 January 1643 ; vide het
oude trouwboek te Zalt-Bommel nog aanwezig) en bij
haar tweeden man Otto Vorsterman ? behalve onze kunst-
schilder Johan, nog een zoon Amehs, officier in staten-
dienst en een dochter Margaretha, gehuwd te Nijmegen
9 February  1651 aan den lateren burgemeester Laurens
van den Bergh (1).

Ik heb met het vorenstaande alleen willen doen .uit-
komen, hoe gelijkheid van naam, zonïler eenige andere
aanduiding, geen bewijs is van bloedverwantschap ; en hoe

*dus  naar alle waarschijnlijkheid de Roermondsche, de
Amsterdamsche en de familie Vorsterman waartoe onze
kunstschilder V. behoorde, drie verschillende families z@
geweest, welke een naam gemeen hadden, doch overigens
elkaar niet bestonden.

Den Haag, 12 Aug. ‘95.
T H . v. B. v. D. B.

B i j l a g e n .

Vit het Qeldwsch leenregister, fo. 215, ro.

Johan Vorsterman bij transport van Jacob de Raet
20 Mei 1561, beleend met den Heuvelkamp enz. te Tuil.
Zijn zoon Amelis Vorsterman als erf zijns vaders 1 Fe-
hruary 1580 beleend, vernieuwt den leeneed 24 Oct. 1594,

Zijn zoon Johan Vorsterman als erf zijns vaders beleend
zijnde, draagt 30 Augustus 1615 dit leen op aan Theodora
van Haeften, weduwe van Brederode vrouwe tot Cloetinghe.

S i g n a a t  v a n  G e l o f t e .

Stad Bommel.

fol. 2 verso.

(Deel 1660-1669.)

Kerkwyck en Leeuw scab.

,,D’heer Rasilius de Bussonette (2) als man en momber
van vrouwe Anthenetta Glummer in huwelijk wettelijk
verweokt by wijlen d’Hr Anthonie Glummer en Jo&.
Margaretha de Cocq  van Kerkwijck, in leven echteluijden,
Laurens van den Bergh als man en momber synder
huijsvr  Joffr Margaretha Vorsterman, Amelis Vorsterman
lieutenant van een comp8  voetknechten ten dienste dezer
landen, en Johannes Vorsterman, kinderen en erfgenamen
van Salr Otto Vorsterman eÏï voorz Jo@ Margaretha de

Cocq  van Kerkwijck in tweeden huwelick  geprocreeert,
hebben samentlich geapprobeert sooclanigen maegenscheidf
ofte contract als tusschen haar Ed. wegens de respective
vaderlycke  versterven met de doodt achtergelaten ende

(1) Hij bleef burgemeester, op verzoek, tijdens de Fransohen in 1871
Ngmegen  bezetten. Een brief van Mergaretha V., geschreven in dit
treurige dagen uit Zalt-Bommel,  alwaar zij bij de familie Glummel
logeerde, wordt, wegens zjjn eenigazins historische waarde voor Nij-
megen, op het gemeente-arohief aldaar bewaard.

(2) Hi was een broeder van Maria de Buissonet, echtgenoote van
den Nijmeegsohen schepen Isaak  vsn den Bergh (gehuwdteNime en
24 Aug. 1617), ouders van zin neef en zwager Laurens van aen
Bergh.
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;edevolveert  op den eersten Decembr  1659 onder den
nderen is opgericht ende gepasseert,  daar onder de heeren
romparanten  verbindende syn alle hebbende ende ver-
xggende  goederen ten stad recht den XxX16 Mey 1660.”

Een geslacht de Witte,

aaar  een handschrift, bewerkt door M. G. WI L D E M A N.

(Vervolg van kolom 85, Maandblad 1895.)

111.  Gerrit  de Witte x
Cornelia Stalpert van der
Wielen, hadden 4 k. :
n. Cornelis de Witte, + 1602,

huwde CorneliaWeyborgh
Pietersdr. (zie IV) ;

5. Maria de Witte, huwde
jonkheer Aart van Cloe-
ting van eene Zeeuwsohe
familie (Zie Smallegange
Kronyk van Zeeland). Zij
hadden 2 k., doch niet
vermeld ;

c. Franpoise  de Witte, huwde
1514 met jonkheer Fran-
çois de Virieu, Hofmeester
van den Prins van Oranjs
en Houtvester van Hol-
land. (Zie S. van Leeuwen,
Bat. 111.) 1575. Zij hadden
6 k.;

d
’

. . . de Witte huwde
Michiel Both van der Eem,
eene Zeeuwsche familie.
Hadden 1 zoon, die onge-
huwd overleed.

IV. Cornelis de Witte x
CorneliaWeyborgh  Pietersdr.
Hadden 4 k.:
B. Jan de Witte, ongehuwd

+ in 1635 ;
b. François de Witte, substi-

tuut vandenHovevanHol-
land, t 1 Sept. 1638; hij
huwde in 1622 Amerentia
Regniers. Hadden é6ne
dochter, Maria de Witte,
gehuwd met Johan van
Beaumont, zn. van Mr.
Simon van Beaumont en
Armandina  v a n  Rosen-
burg. Hij was kolonel van
een regiment Guardes en
Commandant van Brielle
en lieten 7 kinderen na,

Bedenkingen.

V a n  C l o e t i n g .
Men zou denken door deze

aanwijzing iets aangaande
dien persoon te vinden ; doch
niets van dat al ; dat jonk-
heer is dus zeer gewaagd;
het zou een persoon kunnen
zijn afkomstig van het wel-
varend dorp Kloetingen.

D e  V i r i e u .
Dit zal moeten zijn d e

Visy. Dit is alles afgeschre-
ven- v& uit Bat 111. Zo0
wordt dit gedeelte maar in-
gevoegd. Zij was eene de
Wit en niet de Witte.

B e a u m o n t .
De hiergenoemde Johan

van Beaumont huwde met
eene Maria de Witt, eene
Dordtsche dame. (Zie Balen,
en Tideman , Genealogie
en de dichtwerken). Aldus
weder eene vervalsching.



c.  Gerri t  de Witte , was
kolonel en overleed in
1669. Hij was gehuwd
met N. N. Harff, dr. van

N. N. Harff, houtvester in
het graafschap Gulik, uit
een oud nederr&sch ge-
slacht, zooals in verschil-
lende wapenboeken te zien
is. Zij overleed in 1652.
Zij hadden 4 k., die later
volgen. (Zie V) ;

d. Eva de Witte, huwt 10.
N. N. van Bruyselis, en
20.  Cornelis Verburg,  se-
cretaris van Noordwgk  ;
had bij dezen laatste 7
kinderen.

G e r r i t  d e  W i t t e .
Als zoon van den baljuw

vau Noordwijk was hg een
de Wit.
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V. Gerrit de Witte x N.
N. Harff. Hadden 4 k. :
a Anna Catharina de Witte,

-t ongeh. in 1741 ;
b. Johan de Witte, t ongeh.

in 1743;
c. Pieter de Witte, huwde

N. N. du Beson  (VI) ;
d. Cornelis deWitte, j- ongeh.

in 1764.

VI. Pieter de Witte x
N. N. du Beson. Zij hadden
2 kinderen :

Het is opmerkelijk, dal
de berichten hoe langer hoe
schraler worden !

3x- Gtmtit-&-~;~b:-  in
April 1684, sneuvelde bij
Lafelt den 2 Juli 1747,
was luit.-kolonel en kapi-
tein der blauwe Guardes
en trouwde te ‘s Graven-
hage den 15 Maart 1705
met Anna Catharina de
Mey, overl. te Deventer
9 Aug. 1764 , dr. van
den Ad+.-fiscaal  van den
Hogen Rade de Mey. (Zie
VII) ;

-~ In -et wnaeg.  tr
‘s Gravenhage staat duidel$
den 15 Maart 1705:
Gerrid de With,  capn.  v a t
een  compe.  Guards

met
Anna Catharina de Mey.

beijde wonende alhier.

b. N. N de Witte, gehuwd
met den ritmeester Pax?
waarvan 4 zonen.

VII. Gerrit de Witte x
Anna Catharina de Mey.
Hadden 5 k. :
a. Johanna Geertruy Frede-

rika de Witte, ged. te
‘s Gravenhage 10 Oct.
1706 in de Nieuwe Kerk,
+ ongeh. te Deventer 24
Februari 1790 ;

b. Jacob Eduard de Witte
(VIII)  ;

Hier is zij ingeschreven
als de Witte.

c. Petronella Louisa de Witte
ged. te ‘s Gravenhage 22
Sept. 1709 in de Groote
Kerk;

Id. als boven.

138

3. Gerrit de Witte, geb ?,
i_ in 1733;

e. Jacob de Witte, huwde
Maria Amhoff.

VIII. Jacob ,Eduard de
Witte, ged. te ‘s”&ravenha.ge
8 Aug. in de Groote Kerk
ald., overleden op het fort
Crevecoeur bij ‘s Hertogeu-
bosch den 14 April 1790 ;
hij was benoemd 23 April
1733 tot kapt. in regt. van
Keppel; Nov. 1741 kapt. in
‘t reg. van den generaal-
majoor Bnddenbroek ; 17
Febr. 1748 als krijgsgevangen
op pensioen ; wederom ka.pt.
in ‘t reg. v. Duvergé 11 Oct.
1749 ; majoor 6,Aug.  1750;
luit -kol. 18 Maart 1766 ;
kol den 21 Nov. 1766 en
generaal-majoor 18 Juni
1780.

Hij was 23 April 1741
gehuwd met Johanna Jacoba
de Hart (wed. Ds. Rolandus)
geb 14 Maa.rt 1713, j- te
‘s Hertogenbosch 20 Maart
177 1, Zij wonnen 7 kinderen.

Het volgende werd door den commandant van Creve-
coeur in een registertje opgeteekend. Het moge hier. .._. --;;- _-__  _ _~ _ . ~_ __._~  ~_
woordelgk volgen.

My huysvrouw is genaemt johanne d’hart waer wed:
van de predicant jacobus rolandus waer bQ sy eene soon
heeft gehad genaemt daniel  dollegius rolandus is gebooren
kort voor syn vaders dood int jaer van 1734 (en te
batavia 1755 als offecier overleden).

bij my kinderen verweck  als volgen zal: Anno 1738
den 15 November snags ontrent twee uere is my vrouw
in de kram bevalle van een soon genaemt jacobus Eduart
geboore en gedoop te brussel bd de predicant van de
Resident aldaer.

1740  is mij vrouw weder in de kram bevalle van een
soon den laaste van october genaemt Eduart maer  twee
jaer oud zijnde 1742 overledenen.

1742 den 2 february snags om ll. ueren is mij vrouw
in de kram bevalle van een soon  genaemt gerrit, tog tot
ons leetwesen den 14 february  1745 overledenen.

1743 den 1 augustus ontrent 11 ueren des savonds is
my vrouw weder in de kraem bevalle van een dochter
geraemt Anna Catrina na my moeder: gebooren en ge-
doop te brussel by de predikant van de Resident.

1744 den 19 July smorgens ontrent 9 uiren is my
vrouw weder in de kraam bevallen van eene dochter ge-
naemt Johanna Jacoba na my en my vrouw gedoop te
rosendaal door de predikant Moraas dienselfden dagh.

1746 den 3 September snagt ontrent een ueren  is my
vrouw in de kraem bevallen van een Dochter genaemt
Mensina  hubertina peternela van Captain D’virieu een
neef van ons en mij suster,  peternela is gebooren te
roosendael en gedoop den 4 door de predikant aldaer
Schaddeus (T).



139 140

1748 den 8 January smorgens om half agt is my vrouw B N. D. ad le 11 Octobre  1737 ( testes Joannes van
weder in de Craam bevalle van een zoon maer  7 maande Soest, Joannes Baptista Michilsens) Marie Catherine Mi-
gedragen is genaemt jan gerret gedoopt te Voorburgh door chilsens (Michielsens), morte le 30 De@. 1752 et enterrée
de predikant De bont den 10 Woendag door jufFrouw a N. D. dont du premier l i t :
van der hoeve voor de doop gehouden. 10. Jean François, baptise  a .N. D. nord le 28 Avril

1723 (suscep. Joannes van Soest,- Maria Taeynerts).
( Wo* vervolgd.) 20. Marie Thérèse Seraphine, -baptisée a N. D. nord le

4 Juin 1724 (suscep. Seraphinus Gaspar de Grande,
Maria Theresia Sprockmans).

30.  Marie Franpoise, baptis& B St. André le 5 Novre.
Une branche de la famille van Soest  en Belgiqoe - 1725 (suscep. R. Dus.  Hubertus Franciscus Sporckmans

van Soust de Borckenfeldt. pastor hujus ecclesia, Maria Barbara -de Grande).
4. Jean Baptiste Louis, baptisd  g 8t. Andre le 4 Février

(Vervolg van kolom 127). 1727 (suscep. Joarmes  Baptista de Grande,  Maria Catha-
rins Meulepas, nomine Maria Theresia v. Soest).

V. Jean van Soest, né à Anvers  et baptisé a N. D. sud 50. Christine Therèse, bapti&e  a St. André, le 19 Février
le 25 Avril 1660 (susceperunt Joannes Suythoff, Barbara 1728 (suscep. Joannes et Maria Theresia v. Soest.
Vervorst), mort le 17 Novembre 1740 et enterre  à St. Du second lit:
Jacques,  épouse à St. Jacques le 16 Février 1685 (testes 60.  Marie Catherine, baptisée a St. André le 24 Août
Gasper  van Hamme, Henricus v. Soust) Marie Thérese 1733 (suscep. Joannes Baptista Michilsens, Maria Theresia
Sporckmans, enterrée dans la même église le 7 Novembrë van Soest).
1724, fille d’llubert et de Marie Catherine Boust, dont: 70.  Jean Henri, baptisé & St. André le 9 Juillet 1734

10. Gaspar Joseph, baptisé à N. D. sud le 2 Avrii 1686 (suscep. Joannes v. Soest, Maria Barcara  Michilsens). 11
(susceperunt R. D 8. G)aspar  Josephus Sporckmans, Livine épouse en premières noces le 6 Novre.  1770 à N. D. sud
v. Arenbergh). lsabellc Anne van Santvoort (testes Philippus Ignatius

20.  Jean Francois, baptisé à St. Georges  le 10 Décre.  Josephus Brants, Ludovicus Franciscus v. Soest). En
1687 (suacep.  Q pas ar Verbrugghen nomine Joannis Fran- secondes noces & N. D. sud -le 30 Mai  1777 ( tes tes
ciscus Sporckmans, Maria Tickaert). Joannes Paulus Verdussen  , Franciscus Dargo) Catherine

30.  Marie Thcrèse,  baptisée B St. Georges le 21 Jan- Isabelle Cornélie Verdussen, née à Anvers  et baptisée a
vier 1689 (suscep. Henricus v. Soest, Cornelia Sporckmans) N. D. sud le 28 Juillet 1732 (susceperunt  Henricus Igna-
morte le 19 Novre.  1758, enterrée à Ste. Walburge, épouse tius Blanckaert, Isabella Francisca  Wellens)  fille de Cor-
à l’église de St. André le 10 Juin 1710 (testes Joannes neille et d’Isabelln  Cntherine Wéllens).
v. Soest, Carolus Wauwermans) Jean François Meulenpas, . . . 89, Marie Française,.  bapti& 8. St. -André le 7 Septrë.
enter& & Ste. Walburge le 21 Jui.llet  1733. 1735 (suscep. R. DUE  Franciscus Michilsens, Maria Theresia

40. Marcel, baptisé à St Georges  le 30 Octobre 1690 Meulepas).
(suscep. Dun. Marcellus Sporckmans, presbiter, Catharina 90. Therèse Aloye, lx&sée h St. André le 31 Octre.
Sporckmans). 1737 (suscep. Ni$a.us Ludovicus  Michilsens, Maria The-

50. Marie Anna, baptisee a N. D. nord le 9 Septre.  1693 resia v. Soest),
(suscep. Joannes Ondermarck , Marie Anna Sporckmans) 100.  Anne Catherine, baptishe B St. André le 19 Septre.
épouse à St. André le 14 .E’évrier  17 17 (testes Joannes 1738. (suscep. R DUB. ‘ranciscus  Michilsens, presbiter,
van Soest, Franciscus T’Serstevens)  Simon T’Serstevens, Anna Cornelia Meulepas) épouse a St. André le 24 Mai
natif de Bruxelles, fils de Gillis  et de Jeanne Huenens 1774 Francois  Philippe Jacques  Dargo (testes DUS  Jose-
- S. T’Serstevens  é p o u s e en secondes noces Marie phus Blaria Jacobus Dargo,  DUB  Joannes Henricus van
Platteborse, native de Bruxelles. Soest.

60. Jean Francois, qui suit VI. 110. Isabelle Jeanne,  baptisée B St. André, le 18 Septre.
70.  Marie Catherine, baptisée à N. D. nord le 22 Aobt 1739 (suscep. Joannes Franciscus van Hoovenbeeck, Isa-

1696 (suscep. Henricua v. Soest, Catharina Sprockmans). bella Barbara Michilsen) épouse & N, D. sud le 3 Mars
80. Marcel Joseph, baptisé à N. D. nord le 3 Décre. 1765 (testes Petrus Lansenberg, Joannes Henricus v. Soest)

1697 (suscep. R. Dun Marcellus Sporckmans , Jacoba  Jean François Lansenberg, baptisé & N. D. sud le 1 Fé-
Cuypers). vrier 1727 (susceperunt Joannes Franciscus Tijck (Rijck)

90. Jean Josse, baptisé h N. D. nord le 3 Décre. 1697, Elisabeth Dessens nomine Maria Catharina Lansenberg)
jumeau  du précédent,  (suscep. Joannes Ondermarck, Livina fils de Pierre et d’Anne  Dessens.
van Arenbergh). 120.  Francoise  Séraphine, baptisée a St. André le 27

100.  Elisabeth, baptisée à N. D. nord le 8 Octobre Mai 1741 (suscep. R Dw. Fraáciscus  Michilsens, Theresia
1700 (suscep. R. D~0 Marcellus Sporckmans nomine Hu- Seraphine v. Soestj.
berti Sporckmans, Elisabeth Marchand). 130. Louis Francois,  qui suit VII.

140.  Francois, baptisé le 5 Aoat  1743, les ceremonies
VI. Jean François v. Soest, né à Anvera  et baptisé a suppliées h St. André le 7 suivant (suscep. Franciscus

N. D. nord le 31 Janvier  1695 (suscep. Franciscus Co- T’Serstevens,  Maria Francisca:  v. Soest).
lijns, Anna Maria van Breuseghem) mort a Anvers  le 150. Maria Barbe, baptisée B St. André le 2 Novre.  1744
28 Janvier  1770 et enterré & N. D. avec sa seconde femme. (suscep. Joannes Franciscus v. Soest, Maria Barbara Mi-
11 &pouse en premières noces a N. D. nord le 18 Juillet chilsens) épouse à St. Andrd le 8 Novre.  1774 Joseph
1722 (testes Joannes van Soest senior, Seraphinus Gaspar Marie Jacques  Dargo  (suxep Dun Franciscus Philippus
de Grande) Christine Marie Bruijns, et en secondes noces Jacobus Dargo, DU~ Joannes Henricus van Soest).
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VII. Louis François v. Soest, né à Anvers  et baptisé Eene goede gedachte der geëerde Redactie is ‘t, in deze
a St. AndrB  le 27 Jui l let  1742 (susceperunt  Nicolaus 2de aflev. een ouderen staat aan vier staten uit deze eeuw
Ludovicus  Michilsens, Anna Francisca  Meulepas), épouse te laten voorafgaan. De samenstelling van oude staten
&_ St.- Georges  le 12 Octre. 1 ’ 7 6 7  ( t e s t e s  DUS. Joannes vereischt ongetwijfeld veel meer studie en nasporing; doch
Baptista de Wilde, DUS Thomas de Wilde) Marie Elisabeth ze verschaffen, ook wegens de historische gegevens, den
Jacqueline de Wilde, née à Anvers et baptisée à N. D. genealogen soms een.licht, waarnaar zij verlangend hadden
sud le 20 Mai 1741 (susceperunt R. Dus.  Jacobus de uitgezien ; daargelaten nog het heraldiek belang - de
Wilde, presbyter , Elisabetha Delfossej  , fille de Jean soms velen onbekende kwartierwapens. Zoo is ‘t ons wel-
Baptistc  Benoit de Wilde et de Marie Anne Seghers, dont : kom, op het eerste blad een hoofdwapen aan te treffen

10. Louis Jean, baptisé It N. D. nord le 19 Oct =e.  1768 in den stijl der XIV-XVde eeuw, door den bekenderi
(suscep. Jacobus van Sanden, nomine Joannes Francisci  heraldicus, den heer J. 8. Koopmans {te Nijmegen) in
v. Soest, Maria Anna Christina de Wilde). zijne merkwaardige verhandeling over ,,Het teekenen  en

20. Marie Barbe Josephe  , baptisée à N. D. sud le 29 kleuren van wapens” in Herald.  Biblzotheek  1875, - zie
Decre. 177r! (suscep. D”“. Josephus Carolus Bartholomeus aldaar Plaat 1, fig. 2 tegenover blz. 276, - als ,over-
Puttemans, D” Maria Barbara yichielsen),  morte à Bruges gang van oud- tot nieuw-Gotisch” gekenmerkt. Het is ‘t
le’ 21 Avril 1865, Bpoutie & St. Walburge  à Anvers  le wapen der familie Boot, dat, hoe schoon ook geteekend
9 Juin 1795 (testes Joannes Henricus Antonius Lansen- wat de schilddekking betreft, de schildfiguur minder juist
bergh , Jacobus Carolus Josephus Hermans)  François afgebeeld vertoont ; die figuur immers doet daar meer aan
Louis Lansenbergh; baptisé & St. Walburge le 2 Mai een stappend, dan aan een springend hert (cerf élancé)
1772 (suscep. Dun. Franciscus T'Serstevens  , Ludovica denken ; en dit laatste moet het toch zijn, gelijk men
_Theresia v. Soest), fils de Jean François et de Jeanne ook op het kwartierwapen zien kan. .‘t Geldt hier den
Isabelle  v. Soest). kwartierstaat van den rentmeester des Prinsen van Oranje

30. Helène Louise Josèphe, baptisée a N. D.’ sud le van de domeinen van Princeland, nml. Cornelis  Boot
9 Janvier  1772 (suscep. Joannes Henricus v. Soest, The- + 1650 te ‘s-Gravenhage. Zijne kwartieren waren: Boot,
resia Ludovica v. Soest loco Helène Seghers) morte en Sandelin, v. Leeuwen, v. der Meer, v. Diemen, Oem v.
1866 agée de 94 ans. Wijngaerden,  v. der Haer, v. Berendrecht.

40.  Arnold Louis, baptisé à St. Walburg?  le 2 Mars De andere staten in deze aflevering zijn die van:
1774 (suscep. Arnoldus Carolus Cocqueel, Ludovica v. Maurits Johan Pico Diederik baron v. Harinzma  thoe
_Soest.) Slooten  (geb. te Leeuwarden 28 Aug. 1875) - v. H. th.

50. Joseph Louis Hyacinthe, baptisé & St. Walburge SI, Collot  d’Escury,  v. Eysinga, Wierdsma, v. Sytzama,
le 29 Juillet 1779 (susceperunt Josephus Maria Jacobus v. Asbeck, v. Lynden, Wichers.
Dargo, Maria Anna Victoria Puttemans) mort à Veurne Joho Gerard Justus Paravicini di Cape&  (geb. te

(Flandre  8ec~)-ls~-8-~~~r-f84f;Il~~  R o s a  lGj~-% -Jh;-f838)--  P~.--dtme  v;_-wv&d~m
Ludovica Bécu, dont: trois enfants, un mort jeune. genmd. Witte Tullingh 1

A. Ferdinand François, né à Veurne le 2 Octre 1821,
v. Old. genmd. W. T., Stratenus,

v. Heemskerck  (aanvallende leeuw), v. Teylingen, v. Tey-
mort dans cette ville le 22 AoQt  1860. Expéditeur en lingen, v. Gelsdorp.
douane, et agent de la messagerie de van Qend  & Loos.
11 épousa à Veurne

Zegerus  Theodorus de Jongh v. Arksl, (geb. te ‘s-G)ra-
23 Avril 1846 EugBnie Amélie venhage 19 Mei 1864) - de J. v. A., Gevers L e u v e n ,

Bucquoy , née & Veurne 31 Mars 1826, demeurant à v. Luttervelt, Lardoer, v. der Sprenkel, Parker,  v. Arkel
St. Nicolas-waes, fille de François et d’Isabelle  Charlotte v. Steurenburch, Baratty
Ghijselair  dont un fils Hector  Ferdinand van &est, né Jhr. Johannes von Weiter tot Poelwijk, geb. te Zutfen
à Veurne le 18 Aôut. 1849, mort a St. Nicolas-waes 1 Nov. 1880 - v. W. tot P., Mock, v. Eek, v. Speng-
27 Avril 1884 comme Inspecteur, Chef du contr8le  du ler, Haesbaert (l),  Pesters, v. Haersolte, Westenberg -
chemin  de fer international  de Malines  & Terneuzen, un Voor Gijsbeek (0. Angerlo) te lezen ,&esbeek”.  Pesters
homme de grands mérites. is immers de Pesters? (2)

B. Eleonora Virginie, née à Veurne le 24 Juin 1828, De historische gegevens zijn ook hier weder overvloe-
morte le 9 Juin 1862 dans cette ville, OU  elle avait dig ; sommige figuren uit het dierenrijk vielen wat l a n g -
Qpousée Placide François Schouck. beenig uit; doch over ‘t geheel zijn de wapens keurig

La Haye,  Juin 1895. FRED. CALAND. geteekend. Nota. De aanwijzing der ligging van havezaten
~~-- enz. zal voortaan welkom zijn.

(1) Jean Baptiste  (Benoit) de Wilde, naquit B Anvers  le 9 Jan. 1709, Omdat elke jaargang van dit Maandblad wordt voorzien
ente&  is N. D. le 9 Juillet 1769, et con épouee Marie Anne Seghere
naquit  8, Bruxelles le 25 DBcembre  1701.

van een volledig Naamregister; kan ‘t in vervolg van tijd
zijn nut hebben, de kwartieren der eerste aflevering dezer

- - staten, die bij de aankondiging hiervoren, blz. 111 en ‘12

Genealogische Kwartierstaten. achterwege bleven, nog hier onder te schrijven, indezer-
voege :

(Zie 3IaandbZad  1895, no. 7, bl. lila, 12b.) Mr. Karel Rudolph v. Kuffeler (eerder von Köffler),

Ternauwernood mochten wij in het naast-voorgaande
nummer van dit blad de zoo gewenschte hervatting der (1) De sohildfiguur is gewis een haas, en het wapen dus sprekend.

uitgave van deze staten aankondigen ; of zie, dt%%r  ligt
Op de kaart van Gelderland van Mr. 1. A. Nijhoff, ao.  1859, staat

reeds aflevering 11. vóor ons. Als dit zoo voortgaat, zal
tussohen Valburg en Slijk-Ewijk (Over-Betuwe) een huis Hazenbaard
vermeld. Zie ook eene aanteekening  in Nav. XXVI, 427.

het desgegadigd publiek spoedig een ganschen bundel (2) Is dezelfde familie; in de oude acten wordt echter nergens het

(van 20 aflevr.) in handen hebben.
partioule aangetroffen, reden waarom het ook hier werd weggelaten.

(RE D.)
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+ 1702, - von Eöffler, v. Gheel, v. Redinckhoven , In Florence bevinden zìch nog gebouwen, waarin
Masyuelier, v. Velthuysen, Schrevel,  v. Elverveldt  v. voorheen leden der familie Bonaparte hun verblijf hielden
Monheym, Hellemans. en met hun wapenschild op den voorgevel versierd zijn.

Audrìes  de Graeff, -t 1678, - de Graeff, Boelens,  v. Toen Bonaparte tot Consul werd benoemd, publiceerde
Neck,  Luersma, Braseman, Smit, Oem, Luersma. een zekeren Corsicaan of Bolonees Bonaparte’s parentage

Charles Rochussen, t 1894, - R., Hubert, v. der Wal- aan het Huis d’Est, Welf of Guelf, waaruit het Engelsche
len, v. Vollenhoven, Hudìg, v. Rgckevorsel,  v. der Hoeven, Koningshuis is ontstaan (1).
Messchert. ( fTordt  vervolgd.)

Jhr. Arnold Hendrik Emile Marinus des Tombe, geb.
1876, - des T., Boon Hartsinck, de Jonge van Zwijns-

(1) Het Huis van Hanover.

bergen, v. der Crab, de Jonge, Hartsinck, Ortt van Nyen-
rode, de Villeneuve.

Frederik Bannier,  t 1751, - B., Nilant, Quadanker,
Vragen en Antwoorden.

Strokkel,  Cruise (l), Lentinck, v. Li&, Glagauw. Geslacht Ros&
Aeltjen v. Li&, gedoopt te Deventer 18 Nov. 1613, Graaf Johannes von Ross, (wa e n van keel met 3 (2.

zal, evenals haar echtgenoot,  Lambert Quadacker, wel te 1) leeuwen van goua) ZOOII  van ohannes Matthias ROSS,Jp
Deventer overleden zijn ; haar naamgenoot Aaltien  v. Lit gouverneur-dìrecteur van Bengalen werd 9 Mrt. 1820
(sic),  huisvrouw van Gerrith Nielant , overleden 19 NO V. door den koning van Pruissen in gjnen grafelijken  titel
1604  te Deventer  in de Bergkerk begraven,  WaS den&@  bevestigd, nadat hij zgne afstamming van de Schotsche
hare grootmoeder. familie Ross had bewezen.

De in dezen laatsten kwartierstaat voorkomende familie-
namen treft men allen aan in Mr. J. v. Doorninck’s ,Ge-

Hetzelfde viel 2 Mrt. 1830 ten deel aan zijn cousìn-

slachtk. Aanteek.” 1871, en nagenoeg allen in .Graf-
’ Dr. Theodor Ross ,,Bischof der evangelischen

schriften in de kerken te Deventer” (in de Werken der
f%hyund Ministerial-Rath,  in 1847 wonende te Berlijn.”

Vereeniging voor Over&elsch  Re@ en Geschiedenis, jaarg.
Beleefd wordt gevraagd om genealogische bizonderheden

1883; Zwolle, Erven Tijl), indert$ verzameld door
betreffende dezen Dr. Theodor graaf von Ross? zgne ouders
of zoo mogelgk zijne 8 kwartieren.

Elc-en-  Wiel, 17 Juli ‘95. JAC. A. Iedere aanwtizìng zal hoogst welkom zijn.
Een zoon van Dr. Theodor von Ross, graf Wilhelm

Buzonderhedea  over de afkomst van Na.poleon  1.
von Ross was in 1860 ,Eönìglìch  preussicher Steuer-
rath te Dresden.

Er bestaat zeker geen tijdperk, dat voor de Frauschen W. F. GAYMAN~.
zooveel  bewondering afdwingt dan het eerste Keizerrgk.

-

Welk Nederlandsch historicus stelt ook geen levendig REC~IFI@Al’IE.
belang in den Corsìkaan, dien ons land drie jaren met Genealogie de Dien.
ijzere hand regeerde en wien de wereld eigenlijk te

In de Genealogie de Dìeu - zie Maandbl. no. 8,klein was. Er gaat nog alt#l  meestal geen jaar heen of kolom 115 e v
men wordt verrast met de publìceering van ,,Mémoires” zijn eenìge zinstorende fouten in-

van den een of anderen persoon, die tot NapoleoS in geslopen, die kj ‘deYe  gerectificeerd worden.

nauwe betrekking heeft gestaan. Veelal laten deze ge- Eolom 115 leze men regel 18 v. b. na Ackerman (1):

schriften zich aangenaam lezen, daar zij voor het meeren- ,Van zijne tien kinderen stierven 7 ongehuwd, de overigen

deel een blik geven in ‘s Keizers iutérieur of zijn zege- waren : 1’. Abraham de Dieu,  die volgt 111; 20.  Ludo-

pralende veldtochten enthousiastìsch verhalen. Men ziet vìcus de Dieu, die volgt 111% : 30. Cornelis de Dieu,

dan als ‘t ware bij het nalezen, de feiten voor zich, en die volgt IIIter.
Kolom 115, noot, 213  regel staat  : Mochaarclsern lees :krijgt een gevoel alsof de cloode keizer nog regeert over Mochaaras

de illustere schaduwbeelden uit zijn regeerìngstijdperk.
Eenige maanden geleden werd men verrast met: Kolom il6, regel 17 v. b. staat: Tescel, lees: Texel.

,,Souvenirs de I’Empereur  IVapolion 1” (Extraits du Mé- Kolom 116, regel 25 v. o. ‘staat : VIquarter,  lees :

morial de St. Hélène). Het is samengesteld uit de voor- VIquater.

naamste hoofdstukken, die het Mémorìal bevat, en niet Kolom 117, regel 14 v. b. achter dochter van, bj te

onbelangrgk  is, hetgeen daarin over Bonaparte%  afkomst ‘Oegen ’ Samuel  en van*
wordt vermeld hier te laten volgen. Kolom 118, regel 14 v. b. staat : Carolina Johannes,

In zijn jeugd. schreef Napoleon altijd Buonaparte; zooals lees : Carolìna Johanna.

ook zijn vader zich noemde. Naderhand liet Napoleon de
-

u uit zijn naam, hetgeen er meer een l?ransch  cachet I N H O U D  1885 No. Sb.

aangaf. Gedurende de Italiaansche veldtocht (1796), toen
hij als overwinnaar Tréviso binnentrok, stelde de regeering

Benoeming tot lid. - Verheffing in den adel. - Bestuursvergade-
ring van 13 Augustus 1895.  -. Boekwerkep  enz. voor de Bibliotheek

dier stad hem de bewijzen ter hand van de vroegere macht en het Archief .  - De familie  Ytamperius,  of eigenlsk  S t a m p e r

zgner familie daar ter plaatse. Te Boulogne kwamen twee
geheeten, door J. van der Baan. - De kunstschilder Johan Vorsterman
en diens geslacht. door Th. v. ,B.  v. d. B. - Een geslacht de. Witte,

g&pub&en  van  den Senaat  der  stad hem hun  Gulden g,,,volg) doo! M. G-. Wi ldeman .  - 5ne branche de) famille  van
Boek  aanbieden,  waar in  den naam en het  wapen eener
Bonaparte-tak in voorkwam.

aAe,;a;t&.B;;y$y  -1 VRII Soust de Borokenfeldt, door E red. Caland. -
wartlerstaten, door jao, A - Bgzonderheden over de

afkomst van Napoleon ‘, door C. Qjsberti Hodenpyl. - Vragen en
Antwoorden. - Rectificatie.

(1) Deze Cruise voerde dan Doorsneden: 1. zilver; 2. in zwart drie
weerhaken van zilver naast elkander. Gedrukt hij Gehrs.  J. & H. van Langenhuysen te ‘s-Gravenhage.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk ia voor de
strekking of inhoud der onderteekende stukken.

NO. 10. XITIe  J a a r g a n g . lS95.

FEESTUITtiAVE.

De HE. leden worden nogmaals beleefdeluk herinnerd
aan de circulaire, als bulage  van No. 8 van het Maandblad
toegezonden. Zie ook verslag bestuursvergadering in dit
nnmmer.

Tot lid is benoemd :

J. H. Frieswijk. _ . . . . . _ . Doesburg.

Bestuursvergadering van 9 September 1895.

Afwezig met kennisgeving de heer W. baron Snouckaert
van Schauburg. Na voorlezing en goedkeuring der notulen
van de vorige vergadering, leest de waarnemende secre-
taris een bij hem ingekomen schrijven voor van den
Minister van Buitenlandsche Zaken, waarbij ZExc.  ter
kennis brengt van het bestuur van ons Genootschap,
dat naar aanleiding van het adres van dat bestuur, in
dato 10 Augustus ll., in verschillende Staten van Europa
een onderzoek is ingesteld, naar het bestaan van straf-
bepalingen tegen het wederrechtelijk voeren van het aan
een ander toebehoorend geslachtswapen. Op die vraag is
tot dusverre antwoord ontvangen uit Londen, Brussel
en Lissabon.

Wat Groot-Brittanië betreft, is bij den tijdelijken zaak-
gelastigde der Nederlanden te Londen, van Sir John Bridge,
een bekend Engelsch rechtsgeleerde, het volgende ver-
nomen : ,So far a9 1 know it, is oot by the RritiAh  Law
made criminal to uBe the coat of arms belonging to some
one else, but it would be criminal to do ao if done with
a frandulent  inteut,  or for a fraudulent purpose”.

Wat wijders België aangaat, is door den Minister van
Buitenlandsche Zaken te Brussel aan den Gezant der
Koningin aldaar gemeld, dat in de Belgische Wetgeving
geen bepaling als bovenbedoeld bestaat Door  den heer
de Burlet wordt overigens daaraan toeeevoead:

?L’ art. 230 du Code Pénal est
qm se rapporte à la Noblesse. Cet

18 Beul: disposit,ion
article punit d’une

amende de 200 à 1000 francs, quiconque 8e sera publi-
q u e m e n t  a t t r i b u é  d e s  titres de noble:se , qui ne lui
appartiennent pas. Quant à la question de la propriété
des armoiries, les tribunaux civils auraient à l’apprécier
dans les contestations, qui Yeraient  portées devant eux et
qui la soulèveraient”.

Eindelijk is van Hr. Ms.  Gezantschap te Lissabon
vernomen, dat in Portugal in de zaak voorzien is door
de bepalingen van art 237, Hoofdstuk V van het Wet-
boek van Strafrecht, waarvan de inhoud luidt :

n Al wie zich eenigen adellijken titel aanmatigt of weder-
rechtelijk een geslachtswapen voert, dat hem niet toe-
behoort, zal veroordeeld worden tot eene gevangenisstraf
van hoogstens eene maand, met welke laatste uitdrukking
bedoeld wordt, dat de gevangenisstraf vervangen kan
worden door de voldoening eener boete, waarvan het
bedrag berekend wordt tegen eene som van + f 0 . 7 0
voor elken dag der opgelegde gevangenisstraf.

Verder wordt in dit schrijven van ZExc. de toezegging
gedaan, dat van hetgeen nader ter zake zal kunnen
blijken, het bestuur daarvan mededeeling zal ontvangen.
Ingekomen : a. Livre d’or des Souverains, Suite do
I’Annuaire  der Maisons Souveraines par H. R. Hiort-
Lorenzen.  1895, PariB, Librairie Nillsson b. Jaarlijks&
Verslag van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzame-
lingen J. Honig Jz. Jr., te Zaandijk

,

Bij den voorzitter is het bericht ontvangen van de
Directie van het Bulletin héraldique te Parijs, dat door
de langdurige ziekte en het daarop gevolgd overlijden
van den hoofdbewerker: den markies de Rivoire la Batie,
het orgaan ongeregeld 1s verschenen ; dat nu echter me:
den steun der overige medewerkers spoedig de geregelde
uitgave kao worden tegemoet .gezien.

Ue heer van Dusseldorp, daartoe door het bestuur
uitaenoodigd,  brengt in doze vergadering ter tafel het
model van een standaard, te dienen voor de medailles
van de familie Bachoven  von Echt (Zie vorig verslag).
Het ontwerp wordt algemeen geroemd; de uitvoering
echter zou te kostbaar zijn. De heer van Dusseldorp
neemt op zich een eenvoudiger specimen te vervaardigen,
terwijl hem door den Voorzitter dank wordt gebrichi
voor zijne moeite en de belangstelling in deze getoond.



147

De penningmeester moet tot zijne spijt mededeelen,
dat de belangstelling in de feestuitgave nog niet grool
mag worden genoemd. Slechte weinige leden hebben
voor dit doel eene geldelijke bijdrage ingezonden.

Na bespreking van enkele zaken van huishoudelijken
aard wordt de vergadering gesloten.

George Clifford.

1623-1680

(Mnandblad  1888, blz. 68.)

De heer Braakenburg heeft in het hierboven aangewezen
blad een overzicht gegeven van het geslacht Clifford in
Engeland, met de voortzetting daarvan in een zgtak, hiel
te Iande in de eerste helft der zeventiende eeuw gevestigd
Burke heeft in zijn Dictionary al hetgeen tot de Baronet.
age and Peerage  behoort, en meldt niets van den Neder-
landschen tak. Rietstap leert ons weinig meer dan Burke,
wat de Engelsche Cliffords betreft; hij schrijft trouwenc
over den Nederlandschen adel, en de daarin opgenomenen
uit het hier gevestigde en patricisch geworden geslacht,
Geen der drie overzichten heldert ons den samenhang
op, die tusschen de tegenwoordige Engelsche en Neder-
landsche Barons Clifford bestaat.

De heer Braakenburg heeft zichtbaar bozondere  be-
scheiden, zoo niet familieregisters, geraadpleegd ; althans
niet de gegevens aangewend, die rechtstreeks aan de
kerkregisters zijn ontleend, doch op het punt van den
hierboven genoemden Nederlandschen stamvader, wordt
deze aan het Engels&  geslacht vastgeknoopt, alsof niete
natuurlijker in de wereld was, dan dat een aanverwant
der koningsgezinde Lords zich op vrij bescheidene wgze
een bestaan verwerft op den Zeedgk te Amsterdam,
door het huwelijk met eene jonge en eenigszins gegoede
weduwe een tamelijk gezeten man wordt, en een talrgk
gezin nalaat, waaruit de kinderen deel hebben in den
algemeenen voorspoed van onzen handel in de zeventiende
eeuw. Het eenige,  dat wg weten van den jongen vreemde
l ing  - merchant-adventurer zeide men - is, dat zQn
vader een geestelijke der Engelsche Staatskerk te Stow
was geweest ,  benevens tQdsopgaven, zgne ouders en
hemzelf betreffende.

Nu de genealogie zich met recht begint te ontdoen
van het onoordeelkundige, dat door onbevoegden daarin
om hun zeer dienstige beweegredenen wordt gehandhaafd,
en daar deze tak van studie de methode begint te
volgen, die de beoefenaars der geschiedenis aanwenden,
waartoe de geslacht- en wapenkunde behoort, biedt het
opstel van den, heer Braakenburg eene gunstige gelegen-
heid aan, om het daarin voorkomende als een leerrijk
voorbeeld van onderzoek ter hand te nemen. Het ge-
nootschap, dat dit Maandblad uitgeeft, gaat heel aardig op
den weg om wetenschappelgke  critiek  te brengen in hare
nasporingen. Zij zal eene zware taak hebben om haar studie-
werk op te heffen tot de hoogte, waarop de tegenwoordige
historicus het zijne heeft kunnen brengen. De geschiedvor-
scher heeft het voorrecht, algemeen met belangstellende goed-
keuring aangehoord te worden door zijne overtuigde lezers.
De door hem wederlegde en verbeterde schrijvers worden
niet zwaarder veroordeeld dan dat zd te goeder trouw
mededeelden, wat zij in alle eerlikheid  hadden geleerd
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en zij verhaalden, dat naar de opvattingen van hunnen,
niet altdd critischen tijd en naar de mate van gegevens,
die vaak door eene enkele ontdekking een geheel ander
aanzien gaven aan de voorstelling eener  gebeurtenis. Daar-
entegen worden ontdekkingen in de genealogie steeds met
wantrouwen aangehoord, cn niet zelden weclersproken,
dat men het toch alt@l zoo gehoord heeft, als thans beter
wordt beschreven. Dan komen niet zuinig waardelooze,
zelfs verminkte en vervalschte schrifturen voor den dag,
die evenmin uiterlijke als inwendige beoordeelingen kunnen
doorstaan 260 groot is de macht der onwaarheid. Willen
de ernstige beoefenaars der genealogie hun vak in eere
brengen, dan is het hunne zaak, de wapens der weten-
schap te bezigen, waar het voorheen, zelfs te goeder
trouw, voldoende was, om voorwaardelJk  aan te nemen,
wat zelfwaan, onkunde en bedrog hebben verkondigd.
De kamp is niet alleen, evenals bij alle andere vakken
van nasporing, een bevestiging en uitbreiding van waar-
heden, maar een onvermoeide strijd tegen de duistere
werken van lieden als de Launay, Carpentier, Butkens,
Smallegange en ieder ander, dien men op grond van eigen
ervaring op dezelfde lijn kan stellen.

Ik hoop, dat het volgende zal doen zien, hoe aan-
genaam het is, tot zulke gunstige uitkomsten te geraken
als het onderzoek naar het geslacht Clifford mocht op-
leveren. De afstammelingen van Gieorge hebben het bloed
nooit verloochend der helden van Hastings en van Crécy.

Ter rechterzijde van den spoorweg van Londen, over
Lincoln, naar Hull, op Sr/, mijl (elk van 1609 meters)
ten Zuidwesten van de tweede der hier genoemde steden,
ligt Morton,  en in de nabijheid daarvan Irnham Park,
dat aan Lord Clifford behoort. Aan drn overkant van
dien weg, en dus ten westen van Morton, vindt men
stow (1).

De talrgke  gelijknamige plaatsen kunnen hier niet in
aanmerking komen. Het vroegere stamslot der Cliffords,
waaraan de legende ,der Fair Rosamund”  ve rbonden
is, lag in Herefords, en is nauwelijks een bouwval meer.
Stowmarket is een vlek tusschen Ipswich en Norwich;
~1 de overige gelijkluidende namen behooren  aan land-
huizen en kerspelen, die niet in verband te brengen zijn
met het hier besproken geslacht. De parochie Stow en
het kasteel Irnham nabij Lincoln liggen zoo dicht bg
elkander  in het graafschap, waaruit George Clifford ver-
klaart afkomstig te zijn, dat men met genoegzame zeker-
heid kan aannemen, geen ander terrein te moeten
zoeken, om de geschiedenis der Nederlandsche familie
laarop te plaatsen. Wèl is het in Engeland zeer gewoon,
lat in mindere standen de doorluchtigste namen gedragen
worden, hetzij door die te ontleenen aan plaatsen, die
leengoederen van een edelman zijn, hetzij dat íle Wet
niet verbiedt een bestaanden naam willekeurig aan te
nemen. Ook moet men toegeven, dat het hoofd van deze
hier te lande gevestigde familie heel verre afstaat van de
rechtstreeksche afstammelingen des edelmans, die het eerste
loor zijn huwelijk lord Clifford in Herefords, geworden is.
Evenzeer staat het vast, dat de tegenwoordige pair van
lien naam, door herhaalden overgang in de zglinie van
len stamvader uit den tijd der Normandische heerschappg,
?en heel eind verwijderd is van de recht naar beneden-
taande lijn der afstammelingen van Richard, den zoon

(1) De eëerde Lezer zal het hier eschrevene  gemakkeljker  volgen,
vanneer  ‘J het aangehaalde Maand lad daarbij raadpleegt.fï g
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van Eudo. Maakt men daarvan eene graphische voor-
stelling, dan komt reeds in den bloeitijd der ridderschap
menigeen, die stellig behoorde tot het nakroost van
Eudo en Mary Rose, telkens verder in de kolommen,
waarin zij volgens hunne geboorte geplaatst zijn, naar
de rechterzijde Meermalen is het aantal der kinderen
van dezelfde ouders vrij groot, en de jongste zonen hebben
vaak een talrijk gezin. Stel, dat iemand hunner vier
zoons beeft, en de jongste dezer in hetzelfde voorrecht
sterft, dan komt de laatste zijner kleinzonen in de zes-
tiende kolom. Zet men dit voort tot een zoodanig over-
zicht van de dertiende eeuw tot de zeventiende, gelgk
de geslachtslijst di t  van 1200 tot  1616 doet ,  dan
geeft deze genealogie zestien generatiën, hoewel er reeds
meer zijn, en dan staat de in het laatstgenoemde over-
ledene Henry reeds zooverre van Richard af, dat de taal
geene benaming heeft om hunne familiebetrekking uit
te drukken, Hierbij moet bedacht worden, dat het erf-
recht in Engeland zeer hard is voor de jongere zonen.
Sterft de eerstgeborene niet kinderloos, trouwt de jongere
niet rijk, vindt hij geen uitkomst in een wereldlijk ambt
of in een kerkelijke waardigheid - het laatste uitsluitend
gedurende het bestaan der Episcopaalsche kerk, dan
kunnen zijne nazaten den iàng hunner geboorte niet
lang handhaven. Wij blijven onderstellen dat in deze
familie geschied is, wat de genealogie zegt, dat de l@
onafgebroken doorgaat, dat de Lords Clifford allen tot
op den huidigen  dag zijn voortgesproten uit den dertiende-
eeuwschen Baron. Zoo iets heeft bij ons geen wedergade;
wij vinden de leengoederen der middeleeuwen in handen
van hen, die wel den ouden naam dragen, als den titel
bezittende, maar die van ander bloed zijn. Niettemin kan
een junior van het geslacht Clifford, zelfs een van de
dagen der Tndors, voor geestelijke gestudeerd hebben,
om zich den weg te banen tot den bisschopszetel, zelfs
tot den troon van den aartsbisschop van York of den
bgna koninklijken luister van den Aartsbisschop van
Canterbury ,Lord primate  of al1 England”. Wij lezen,
dat een Henry Clifford, hetzij door begunstiging van
den baron van Irnham Park, hetzij door aanbeveling
van dit hoofd der familie Clifford, bevoorrecht was met
de inkomsten der prebende van Stow, zelf de hoofd
gemeente bediende als rector en tegen een karig loon,
naar de misbruiken der Anglikaansche kerk, de onder
zijne herderlijke zorg gestelde kerspelen had uitbesteed
aan een armoedigen nvicar”.  In dit alles is niets in
strijd met wet en gewoonte. Wij kunnen het gerust
aanvaarden als een werkelijk gebeurdezaak. Om verband
te brengen in hetgeen verder wordt medegedeeld, moet
nog onder de aandacht gebracht worden, dat zijn vrouw
was geheeten  Eleonora, dochter van Richard Jackson,
ridder, of - gelijk in het Engelsch is opgegeven - van
Sir Richard Jackson.  Dit verschilt eenigszins. De titel
Sir werd ook gebruikt voor den bezitter van een akade-
niischen  graad, en het is lang gewoonte geweest -
misschien bestaat het nog - om den gegradueerde in
de rollen der hoogeachool zoo te betitelen. Men ziet, dat
de familienaam niet gevolgd wordt door het woord
,, knight” ; derhalve is het praedicaat geen verschijnsel
van aanmatiging, die deze genealogie nergens ontsiert
en ook volkomen onnoodig is.

Wg hebben nog te zeggen, dat de Rector van Stow
overleed in 1628 en verzoeken den lezer om den doop-
naam zoner vrouw in gedachten te houden. V66rdat  wij
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over hunne kinderen spreken, moeten w3 iets meldeq
van de aangelegenheden in Engeland, gedurende de jeugd
en de jonkheid van hun zoon George, die naar Amsterdam
kwam.

Iedereen weet, waar Hul1 ligt, oudtgds met een na-
genoeg Hollanclschen naam Wyke geheèten en Einston
u/H., de Eoningsstad aan het riviertje de Hull, genaamd,
nadat Eduard 1, de tijdgenoot van onzen Floris V.,
daarvan in ‘t bezit was gekomen. Deze zeeplaats ligt
aan den breeden  mond van den Humber, die een der
grensscheidingen tusschen twee graafschappen vormt, en
de Trent, alsmede eenige kleinere rivieren opneemt. Als
men te Hul1 over den zeearm gekomen is, bevindt men
zich in het graafschap van Lincoln, dat naar de hoofd-
stad Lincolnshire heet en dat wij later in zeer bedorven
lezing zullen aantreffen. Gaat men den Humber, van
Hul1 te beginnen, hooger  op, dan ziet men de uitwatering
van de Trent ; het stroomgebied van deze rivier ligt dus
ten zuiden van den Humber, en vormt de westelijke
streek van het graafschap. Wie van Londen over Lincoln
naar Hul1 met het spoor wil reizen, trekt door dit ge-
deelte der county  en laat eens voor Nederlanders hoogst
belangrijke landstreek liggen. Het heet daar Hatfield
Chase en ligt weer niet ver van het reeds genoemde
Stow. Het is voor ons merkwaardig, omdat het lage,
nog altijd door dijken ingesloten, polderland, oorspron-
kelijk is drooggelegd door Nederlanders. Cornelis Ver-
muyden, een bekende Zeeuwsche ,Leeghwater”,  was de
ingenieur van het werk en de Amsterdamsche familie
Valckenburch met hunne bloedverwanten en vrienden
had daarin groote sommen gewaagd. Ook Cats be-
hoorde tot de ondernemers en hij bezat daar zelfs een
*manor”, een heerenhuis, Finninghley, waarvan de naam
nog op de spoorwegkaarten gevonden wordt. In het
zevende deel van Oud-Holland, kan men over deze
bedijkingen, die door landgenooten van ons bevolkt waren,
iets vernemen. Omdat deze onderneming in gang was ,
toen meergemelde Rector nog leefde, en de handelsge-
meenschap over Hul1 veel verkeer met ons land te weeg
bracht, hebben wij hiervan kennis te nemen, wanneer wij
straks deze Engelsche  polders zullen verlaten en onze voor-
stelling overbrengen naar den Amstel.

Het octrooi dezer bedijkingen was verleend door Jacob 1
in 1620. Vijf jaar daarna kwam Karel 1 aan de regeering.
Zijn weg leidde naar het schavot, maar ons onderwerp
maakt niet nooclig,  dat wij hem tot het uiterste volgen.
Ook kunnen wij niet dan oppervlakkig zi@ bij de be-
schrijving der oorzaken, die brachten tot ,the Great Civil
War”, zooals de Engelschen spreken, zelfs na al de ver-
woestingen en gruwelen van ,the Wars of tbe Roses”,
die ten minste een bekoorlijken naam hebben. Genoeg is
het hier, te weten, dat Hul1 in 1642 de poorten voor
koning Karel sloot, en dat er niet slechts een oorlog van
negen jaren lang begon, die beide kerk en staat eene
nieuwe gedaante deed aannemen, maar die ook vooraf-
gegaan werd door onbeschrijfelijke beroeringen in het.
land, eer de wapenkreet der Puriteinen werd aange-
heven : ,,Naar  uwe tenten, o Israël!” Toen greep ieder
naar de wapenen, de geestdrijver en de vreedzame, cava-
lier en roundbead De vader verliet den zoon en de zoon
verliet den vader; alle banden des bloeds en alle maat+
schappelijke betrekkingen waren losgemaakt ; de  bedrgven
stonden stil. Niemand wai weerloos en ongewapend. Het
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uur der wraak was gekomen over de dwingelandë  de:
Tudors en de dubbelhartigheid der Stuarts. In die dager
van duisternis en staatsorkanen trok de jonge wees var
den Rector van Stow naar Amsterdam.

George Clifford was den 27 Augustus 1623 gedoopt o
geboren en telde dus nog geen vijf jaar, toen @jn vadel
stierf. In welke uiterlijke omstandigheden hij door den dooi
van zijn vader en de onrust der @den was gekomen, is om
onbekend; het is echter blgkbaar,  dat hg z@ vsderlani
niet verliet na genoegzame geldmiddelen veilig overge.
bracht te hebben, waar hg door bekwaamheid en vlgí
de gastvrijheid in den vreemde ging aanvaarden.

De eerste vraag is, wanneer hij hier kwam. De ge.
schiedenis zwijgt op dit punt. ,The Booke of Members”
der Presbyteriaansche gemeente, waar wij hem zullen
zien optreden, werd aangelegd in 1643, en hij is een der
later bijgevoegden. Het register is in alphabetische orde
volgens de voornamen, en hij staat op de vijftiende
plaats der letter G. Dat hij reeds tusschen 1634 en 1640
uitlandig geworden is, 5ou  dus aantoonen, dat hij als
een knaap hierheen werd gebracht of gezonden, misschien
gehuisd bij bloedverwanten, zeker bij landgenooten, tot-
dat hij als lid der genoemde gemeente werd aangenomen.

Dan, juist zijn toetreden tot deze gemeente, is een
nieuwe moeielg kheid ; hij moge dit wat lang verschoven
hebben, want hg was toen minstens omtrent 21 jaar.
Maar het was zijne gemeente niet. Zijn vader was een
niet onbeteekenend geestelijke der bevoorrechte kerk ;
hij zelf was te jong om tegen de overleveringen van
zijn huis op te staan. Was hg een afvallige geworden
van de Staatskerk, toen hg nog in Engeland woonde,
dan heeft hij zeker niet den ijver getoond van een apos-
taat, die tot de doodsvijanden der bisschoppen overgegaan
was in eene partij, waar de dweperij eene deugd was.
Als geboren aanhanger der Cavaliers en zelf van het
bloed des Cliffords, liet hij den Koning over aan de
woede zijner vijaoden. Indien hij daarentegen instemde
met het parlement, dan had zijne nieuw aangenomen
Presbytersgeloof nooit een beteren tijd gehad dan thans
naderend was. Waarom zou hij vluchten, nu de strijd
algemeen was, en aanvankelijk elk de beide partijen
hoop gaf op overwinning, omdat de kansen in de eerste
jaren lang gelijk bleven ?

Te Amsterdam bestond in dien tijd geene Engelsche
gemeente der Episcopalen ; de naastbij  gelegene vergaderde
in Den Haag. Onze jonkman had dus geene gelegenheid
om zijne godsdienst te houden in z$e eigene taal,
tenzij onder dezulken, die in den ritus van zgne kerk al
de gruwelen zagen van hetgeen zO paapsch bijgeloof
achtten en wier negen en dertig artikelen des geloofs
dwalingen bevatten , die hij brandmerkte als zooveel
zonden tegen den Heiligen Geest.

Men ziet, daf het niet zonder bezwaar is, in dit hoofd
der Nederlandsche Cliffords een zoon te zien van een
geestelijke der Anglicaansche kerk, om hem daardoor
te doen kennen als een aanverwant der Lords Clifford.
Een bewuste overgang van de eene kerk in de andere,
enkel om toch de gemeenschap bij te wonen waar de
moedertaal gebezigd werd, waarschijnlijk de eenige, die
hij genoegzaam machtig was - die overgang was in
die jaren van strijd niets minder dan eene geloofsver-
wisseling, erger dan die onder onze dissenters plaats
greep, en weinig minder gerekend dan eene ruiling van
Genève  voor Rome.

.. Het is niet na te gaan hoelang George hier was, en
onder welken invloed hij verkeerd had, toen hij bij de
gemeente in ‘t Bagijnhof werd ingeschreven : wel kennen
wg zgne woonplaats up den tijd, dat hij ophield jong-
gezel te z#, doch al kon men al de Engelsche huisge-
zinnen van het Rokin opgeven, zou dit zijn adres wel
verduideIdken, maar de zaak niet ophelderen. Daarom
gaan wij over tot Z@I  huwelijk.

Den 24 October 1648 werden in het Kerckeboek (dat
is om in de protestantsche kerk te trouwen) als onder-
trouwden ingeschreven :

,,Joris Cliffort, van Linckonschur, oud 25 jaer,
geen ouders hebbende woont op ‘t Rockin;

Abigail Wilcox, van A., wed. van John Wilcox,
woon. op de Seedyck, moeder Jannetie Bouwers.

De bruidegom teekent  zijn naam in ‘t hollandsch, hij
spelt dien met t, zoo niet met th .- dat is ondanks het
fraaie schrift niet duidelijk.

De bruid teekent  eene A in romeinsch kapitaal, en
komt niet verder dan deze beginletter. Joris geeft zijn
leeftgd  op met zeldzame nauwkeurigheid volgens den
doopdag in de genealogie. De commissaris was minder ge-
lukkig om Lincolushire volgens de opgaaf van Joris te
schrgven,  die de laatste vijf letters natuurlijk in eene
lettergreep zacht en snel uitsprak ; misschien is na den
naam der provincie, de geboorteplaats wel in de pen ge-
bleven. De bruid heet ,,van haarzelve” Bower- men
gelieve daarop te letten. Da t  Migael in de gedrukte
genealogie (blz. 68 van den jaargang 1888, nr. 8) be-
wijst, dat eene onduidelijk geschreven blad gecopiëerd
werd. De naam Abigael is volkomen Oudtestamentisch,
naar den eisch der Puriteinen, en de verwisseling van
het engelsche woord Bower met het hollandsche Brouwer
is niet vreemd. Zij was eene weduwe, maar niet lang.
Door de vermelding harer moeder en de aanwijzing, dat
sij van Amsterdam geboortig was? konden wg nagaan,
lat zij den 28 Maart 1621 gedoopt werd in de Presby-
ceriaansche kerk. Ofschoon weduwe, telde zij slechts
27 jaar, en de twee jaar jongere Clifford kwam zoo op
sens in zijne zaken op den Zeedijk. Mogelijk staat hier-
mede zijn presbyterianisme in verband: in elk geval werd
hg op deze wGze  een gezeten man. Eigenaar zijner woning,
waarin hij in 1680 overleed, was hg ook niet; zijne
weduwe die kort na hem stierf, huurde het van den-
celfden  eigenaar aan wien het dertig jaar vroeger ook
behoorde; het was eerder een der kleinere woningen op
ien destijds nog in aanzien zijnden  Zeedijk. Noch Clifford,
noch de weduwe komen in de kohieren voor, die ons
thans iemands fortuin doen kennen. Bij was geen poorter
ler stad : eerst zdn gelijknamige kleinzoon, bekend als
le eigenaar van de Hartenkamp, werd den 28 October
1707 in het burgerboek opgenomen, als coopman,  niet
11s poorterszoon en ingeboren poorter, maar door zijn
ruwelijk  met eene poortersdochter, Johanna Bouwens,
lochter  van Jan, mede coopman en poorter.

Dat George zich als bruidegom met den vertaalden
raam (van Joris) versierde, is een bijna algemeen ge-
rolgde  gewoonte, ook onder de Waalsohe immigranten.
let is, alsof zij daarmede  een kenmerk hunner vreemde-
ingschap willen afleggen. Eenigermate bevreemde het,
lat Joris en Abigael niet in de kerk op het Bagijnhof
ijn getrouwd. Van hunne acht ons bekende .kinderen
ijn er zes in de kerk hunner gemeente gedoopt. De ge-
boortetijd van George en William blijkt dus alleen uit
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de genealogie. Daar deze de geboortedagen en niet der
doop opgeeft, heeft men te denken aan goede gegevenr
en familieaanteekeningen. Gelijk opgemerkt is, vindt mer
den naam van den Rector van Stow en dien zijner vrouw
in Henry en Helenor  Clifford, alsmede dien van Willian
Bower i:r Wm. Clifford terug. In de opvolging deze)
wijze van naamgeving, zooals die met nauwgezetheid ir
acht genomen werd, ligt eeu sterk bewijs van afstam
ming dezer Presbyteriauen uit den bezitter der Epiaco
paalsche prebende van Stow.

George blijkt diaken zijner gemeente geweest te zijn
doch de zijnen bleven  niet lang daarin; dertig jaar m
zijn dood, werd de laatste zijner familie geboren, die bi
de Presbyteriaanschen gedoopt werd. Later komen enkeh
inschrijvingen bij de Waalsche gemeente voor, maar me1
hunne zitting in de stadsregeering vereenigden zij ook
die der regentenbanken in de hollandsche kerk.

Amsterdam.
J. G. FR E D E R I K S .

De Veersche familie Eonigb.

Het wapen van Claas Claasse Honigh (1587-1639)
was volgens zijn schepcnzegel, hangende aan een brie1
van 30 April 1636, een bijenkorf, en in het schildhoofd
twee bijen. Dit wapen heeft Johan Honigh, schepen en raad
te Middelburg in de tweede helft der 17e eeuw op alle zerken
in de kerken te Veere doen ,verbeteren”  naar het wapen,
dat ao. 1648 nog te zien was in een hardsteenen schoor-
steenmantel, naast dat van Kralingen, in de ruïnen van
het oude slot Honingen  buiten Rotterdam, ‘t welk ver-
meld wordt te zijn een schild van azuur, waarop een gouden
baar, beladen met eene van keel, waarop drie zilveren
sterren, vergezeld van drie gouden bijen, 2 en 1. Dit wapen
heeft genoemde Johan Honigh aldus aangenomen en zijn
leven lang gevoerd,  waarin hij door zijne nakomelingen
is gevolgd, zooals uit de kwartieren van verschillende
daarmede verwante familiën is op te maken.

Als stamvader noemen we:

1. Claus Claasse, eerste wanende te Cortgene en later
te Veere. Zijne eerste vrouw kennen we niet; zi@e tweede
was Catharina likgense,  + 1500 te Cortgenc geboren,
de oudste der 4 kinderen van den lakenkooper Huge
Willemse en van Mariken Wouters (Reg. van verbande
te Veere litt. H ), welk gezin zich omstreeks 1530 te
Veere vestigde.

De overstrooming toch, die 5 November 1530 Noord-
Beveland teisterde en Cortgene genoegzaam verwoestte,
dreef ook Claas Claasse naar Veere en op 28 Mei 1532
werd hij aldaar als poorter ingeschreven, onder voorbehoud,
dat, zoo Noord-Beveland wederom te eeniger tijd beverscht
zou worden en bedijkt, hij derwaarts vrg zou mogen
vertrekken.

Te Veere geneerde hij zich met de zeevaart en bezocht
met zijn eigen bark Dover en meer Engelsche plaatsen,
zooals blijkt uit zijne testamentaire dispositie tusschen
hem en zijne vrouw, op 18 October 1546 voor Burge-
meester en Schepenen van Veere gepasseerd.

Hij overleed op ‘t laatst van 1546 of in de eerste dagen
van 1547 en liet twee kinderen na, bij elke vrouw een.

1 Job Claasse, geboren te Cortgene, trouwde met N. N.
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Hij was van slecht gedrag, waarom zijn vader hem
niet meer dan £ 20 toedacht (Reg. van verbande
van Veere d d. 11 Januari en 7 November 1547).

Van hem of zijne nazaten blijkt verder niets.
2. Claus Claasse?, volgt II.

11. Claus Claasse, geboren te Veere in 1532 (weesboek
te Veere dd. 16 Juli 1547) overleden aldaar in 1566,
schepen van Veere in 1562, ‘63 en “65, boekhouder van
Gasthuismeesters, huwde te Veere in 1554 (huwelijksche
voorwaarden d.d. 13 Juli 1554) met Tanneken Ketelaar,
geboren in 1536 tc Veere en overleden aldaar in 1610
in het huis ,,de Sterre”  staande aan de Zuidzijde van
van de markt op den hoek der Kerkstraat, dochter vau
Jan Matthijsz. Ketelaar, schepen en H. Geestmeester te
Veere en van Mayken Antheunis dr.

Van ‘s vaders wege erfde ze £ 144 : 3 : 5 en van
moeders kant £ 107 : 9 : 1.

Na het overlijden van Claas Claasse hertrouwde ze eerst
met Mr. Jan van Reygersbergh en ten tweede met Jacob
Barendse van Graas

Zij wonnen te Veere drie kinderen, die den naam
Honigh hebben aangenomen, t. w.

1. Nicolaas of Claus Honigh, volgt 111.
2. Mayken Honigh, geboren in 1559, zonder nakome-

lingen gestorven.
3. Jas Honiyh,  volgt IIthis.

111. Nicolaas Honigh, geboren te Veere in 1556, over-
leden aldaar 18 September 1614, was lakenkooper ;
schepen te Veere 1596-1612, raad sedert 9 April 1584,
weesmeester 1606-1612.

Hij woonde op de markt naast het stadhuis en huwde
l”. in 1583 met Maria vati  Graas, geboren te Veere
7 Maart 1563 eu aldaar overleden 24 October 1595,
dochter Jacob Barendse van Graas, burgemeester en raad
van Veere, en van Janneken Bouwense Munnick. Hij
hertrouwde met Nicasia  Munnincx,  geboren te Oostende
in 1556, overleden te Veere 27 Juni 1616. Zij werden
aan de Zuidzijde der Groote  Kerk te Veere begraven.

Uit het tweede huwelijk geen kinderen. Uit het eerste:
1.

3:

4.

Johanna Honigh, geboren te Veere 17 April 1584,
overleden aldaar 9 Februari 1652, huwde te Veere
den 12 April 1605 met Abraham de Yos, secretaris
van Veere 1604-1639, geboren aldaar 1 Juni 1575,
overleden te Veere 3 December 1651, zoon van Pieter
de Vos, secretaris van Veere en diens eerste vrouw
Adriana Cornelis dr.
Claus Honigh, volgt IV.
Mariu  llonigh, geboren te Veere in 1589, huwde:
l”. in October 1607 met Mr. Johannes van Rtraxeal,
geb. van Sandwich in Engeland, overleden in 1612.
Zij huwde 2O.  te Veere 26 October 1614 met Michiel
van Bruheze, burgemeester, raad en weesmeester
te Veere.
Anna Honigh, geboren te Veere in 1593, overleden
aldaar 15 Mei 1652, huwde 10. te Veere 17 Juni 1612
met Barend Somer,  wijnkooper, burgemeester en raad
van Veere, bewindhebber der 0. 1. Compagnie,
geboren te Veere in 1588, overleden aldaar 22
November 1633, zoon van Cornelis Somer  en van
Janneken Adriaansen Knaap. Zij huwde 20. den
1 April 1636 met Adriaan Velters,  burgemeester
en raad van Veere, overleden 27 December 1649.
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5. JohaN  Honigh, geboren in 1595, huwde 7 April 1620
met Constantia Zeaers.  neboren  te Delft. dochter
van Matthiae Zege&, rénrmcester,  schepen’ en raad
te Veere, en van Elizabeth van Kinschot.
Zij wonnen :
A. Maria Honigh getrouwd met Pieter de Hou&,

geboren in 1633, zoon van Vincent de Houst
in van Catharina ‘Pelle.

IV. Claas Honigh, geboren te Veere in 1587, overleden
aldaar 7 October 1639, schepen van Veere 1634-‘38,
raad sedert 1 Januari 1622, huwde te Veere 17 Juni 1612
met Anna Somer, geboren aldaar in 1590, overleden ter-
zelfder plaatse 23 October 1639, dochter van Cornelis
Somer  en van Janneken Adriaansen Knaap.

Zij wonnen te Veere:
1. Anna Honigh, gedoopt 28 December 1614 huwde

9 October 1635 met Mr. Lenaart Pool, overleden
9 Januari 1650, raad en pensionaris van Veere,
zoon van Leunis Leunisse Pool, schepen en raad
aldaar, en van Suzanna Lenaarts.

2. Cornelia Honigh, gedoopt 14 September 1617.
3. Janneken Honigh, ,, 4 April 1619.
4.  Cornelis Honigh, ,, 9 October 1625.
5. Pieter Honigh., n 2 November 1630.

IIIbis. Johan (of JalA) Honigh, geboren te Veere in
1563, overleden te Vlissingen in 1599, schepen en raad
aldaar, trouwde te Vlissingen met Magdalena Ingelsera,
geb. te Sandwich in Engeland overleden te Vlissingen
in 1601, dochter van Apollonius Ingelsen,  burgemeester
van Vlissingen, en van Johanna Coomans.

Zy wonnen te Vlissingen:
1. Nicolaas Honigh, volgt IV.
2. Apollonia  Honigh , geboren in 1591, huwde met

Cornelis Huybregtse, overl. te Veere 5 October 1653,
burgemeester en raad van Veere. Zij overleed te
Veere 30 April 1627 en werd begraven in de wandelq
kerk voor deu ingang aan de Noordzijde. Hg her.
trouwde met Christina Kien.

3. Johanna Honigh, huwde te Veere 20 Augustus 1616
met Jacob Kien, geboren te Oostende, overleden tc
Veere 22 September 1641, zoon van Louie Kien en
van N. van Pamelen.  Hij was schepen en raad tf
Veere en weduwnaar van Cathariua Wallis.

4. h%lem  Honigh, huwde 10. met Magclczlena Trouwerc
en 20. met Margaretha Verrou.

Uit het lste huwelijk:
A . Maria  Honigh , h u w d e  m e t  Wjllem Braams,

schepen en raad van Vlissingen.
B. Magdalena Honigh.
C. Jan Honigh; uit het 2de huwelijk.

eenige  kinderen, die alle jong gestorven zgn.
5. Maria Honigh, huwde Jacob van Royen, kapiteir

en kommandant op Moerspui.
6. Jan Honigh, sterft zonder nakomelingen.
7. Lucas Honigh, sterft jong.

IV. Nicolaas Honigh, geboren te Vlissingen 28 Apri
1590, overleden te Middelburg 16 Augustus 1655 en ix
de Ode kerk aldaar begraven, raad en burgemeester val
Vlissingen, later wegens die stad rekenmeester in dc
grafelykheids rekenkamer van Zeeland te Middelburg
Hij huwde te Middelburg 2 November 1625 met Maric

,
i

i
b

1

,

1

P

1

1
1
1
3
‘.
x

156

pan Roubergen  , geboren 6 Februari 1600, overleden te
!&ddelburg  8 Mei 1662 en bij haar man in de Oude
kerk begraven, dochter van Jan van Roubergen (zoon van
Pieter van Roubergen , hoogbaljuw van Diest, overleden
In 1656) en van Margaretha Hermans  (dochter van
Frederik Hermans,  raadsheer in den Hoogen Raad van
Aolland). Zg wonnen :

1. Jan Honigh, ridder, schepen en raad van Middelburg,
geboren in 1635, overl. te Middelburg 9 Juni 1692,
huwde 10. met Johanna Margaretha Schaap, over1 te
Middelburg 9 December 3 674, dochter van Gerrit Schaap,
extra-ordinair ambassadeur in Engeland ; en 20. met
Hillegonda  van Vierssen, overl. te Middelburg 9 Mei 1684,
dochter van Ahasverus van Vierssen, gedeputeerde ter
Staten-Generaal wegens Friesland.

Uit het 2de huwelijk geen kinderen. Uit  het late
huwelijk :

8. Nicolaas  Johan Honìgh, schildknaap, die, omtrent
14 jaar oud, 3 Juni 1681 als laatste mansoir van
dit geslacht te Amsterdam overleden is en te Middel-
burg werd begraven.

Zierikzee, Mei 1895. P. D. DE VOS.

Bgzonderheden  over de afkomst van Napoleon 1.

(Vervolg van kolom 144).

Een ander maakte een genealogie op, waarin werd
verteld, dat de familie Bonaparte aan de Oude Noorsche
Koningen verwant was. De eerste Consul, die dit nieuws
laffe vleierij vond, liet het stuk in een tijdschrift op een
bespottelijke wijze critiseeren, waar van het slot luidde:
De adeldom van den eersten Consul dateert slechts van
Montenotte of van den 18den  Brumaire.

Wat het hierboven genoemde Gulden Boek betreft,
daarin wordt gevonden het wapen van den Toskaansch-
Florentijnschen tak, dat voorstelt, een schuin gekruiste
hark en zwaard en door gouden lelien omgeven.

De voorouders van Napoleon hebben van dit wapen
afstand gedaan, want de Corsikaansche tak, waartoe den
keizer behoorde, voerde een groen veld beladen met 2
gouden schuinbalken, de tusechenruimte tusschen beide
balken rood en vergezeld op het groen van 2 gouden
sterren. Het schild werd gedekt met een gravenkroon (1).

Als keizer had Napoleon weinig op met den ouden
adel van zijn geslacht en liet zich hieromtrent eens vro
onverschillig uit door te beweren, dat hg liever de Rudolf
van Habsburg of de eerste van z@ geslacht of wel de
zoon van een boer wilde zijn, dan te moeten afstammen
van die kleine Italiaansohe tyrannen.

In het werk van Baron Larrey (Madame  Mère, Napoleonis
Mater, (Paris E. Dentu, 1892) komt de navolgende anec-
dote voor, waaruit eveneens blgkt, wat de Keizer wel
om zijn afkomst gaf.

Toen in 1810 Napoleon% huwelgk  met Maria Louise
werd gesloten, had Keizer Frans de officieële oorkonden
en titels der familie Bonaparte, die hun oud-adelgke
origine staafden, in Italie laten opsporen.

Terwijl nu in Mei 1813 de laatste samenkomst tusschen
Keizer Frans en Napoleon plaats vond, wilde eerstgenoemde

(1) De familien  Bonaparte en Leuohtenberg.  1845.
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tijn schoonzoon op nieuw voorlichten, dat volgens authen-
tieke stukken het aloude stamhuis der Bonaparte’s uit
Treviso dagteekende. Men bedriegt zich, hernam Napoleon
lachende : ,mijn adeldom dateert van Marengo !”

Zooals bekend, kwam na den slag van Marengo  (14
Juni 1800) het Consulaat op hechte grondslagen te rueten
evenals naderhand het Keizerrijk door Austerlitz het
overwicht op het vaste land van Europa bevestigde.

Er heeft ook een tak der Bonaparte% in Spanje bestaan :
o.a. Hugo B. geboortig van Majorka werd in 1411 door
den koning van Arragon tot Gouverneur benoemd van
het eiland Corsika, dat toen tot Arragon behoorde.

In haar boek: ,U 1.1  hiver à Majorque” verhaalt George
Sand, dat  in de Bibliotheek der stad Palma  op de
Balearische eilanden een wapenboek aanwezig is, waarin
vele gekleurde wapens van den Spaanschen adel voor-
komen, benevens de blazoenen der adelijke familiën uit
Arragon, Majorka en Languedoc. In datzelfde werk
komt ook voor het. wapenschild der familie Bonaparte
Bij haar bezoek aan de bouwvallen van het klooster vau
San-Domingo te Palma vond George Sand een grafsteen,
waarin het wapen der Bonaparte’6  stond gebeiteld. Zij
beschrijft dit als volgt:

1 azuur met zespuntige gouden sterren.
2 keel met een gouden klimmende leeuw.
Tot helmteeken een stijgende arend van sabel.
Op een anderen keer zeide Napoleon eens, dat hij

nimmer een enkel oud stuk, dat op zijne familie be-
trekking had, heeft bewaard., Hij schonk ze alle aan
zijn broeder Joseph, die hij gaarne noemde den geslacht-
vorscher zijrer  familie. Meer dan eens liet de keizer zich de
dwaze phrase ontvallen, dat hij, evenals Alexander de
Groote van zich zelf had beweerd, van een God meende
af te stammen.

Maar na Napoleon’s huwelijk met Marie Louise begon
zijn ster van lieverlede aan te verbleeken, wegens z@
grenzelooze eerzucht om zich op den zetel der Grieksche
Kerk te Y o s c o u  tot Keizer van het Westen der oude
wereld te doen kronen. Men weet de rampspoedige dagen,
die volgden, door de retraite uit de Russische sneeuw-
velden, hetgeen voor het keizerrijk het begin van het
einde werd.

‘s- Gravenhage. C. G IJSBERTI HODENPIJL .

Uit het kerkarchief van Ommeren.

Hieronder laat ik volgen wat ik vond in de oude boeken van
mijne kerk, en wel de l@ten der .rhuwde?. Waar geen
familienamen vermeld stonden heb 1 de copie achterwege
gelaten.

R. J. SCEOUTEN.

1 6 7 3 ,  2 6  O c t .  Antonis Joosten,  wedr. van Cuynera
Hendricks van Westrenen en Dirckie Teunissen wede. van
Bernt Dircksen.

1674, 9 Oct. Peter van Heteren, jm. v. Rijswgk  (Betuwe)
en Baatie Janssen van Hooff, wede. van Jan Woutersen,
beide wonende te Ek, met att. van Ek.

1675, 17 Maart. Jan Coenen van Heteren, jm. van
Rijswijk en Neeltie Jans van Hoof, jd. van Ommeren.

9 Mei met att. van Tiel, Everd de Reuver, wedr. van
Aermina  van Zulichem met Grietie Barten,  wede van
Gerard de Reuver.

-- -
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15 Sept. door D B . Henricus a Läer,  pred. te Ek, D B ,
Joannes van der Horst, pred. te Ommeren  met Judith
van Laer  wede., van Claas van Wijck,  wonende te Lienden.

1676, 17 Sept met att. van Wijk, Jan Frederickse van
Wijck, wedr. van Teuntie Bdriaans  en Teuntie Roelofsen
van Hemert, jd. van Lienden.

1677,  8 Juli. Roelof Barten van Hemert, wcdr. van
Anna van Breuck  en Aaltie Jacobs,  beide won. te Lienden.

1678, 24 Maart. Jan Hermanssen, jm met Maria Jans
van Westrenen ondertr., getr. 14 April.

20 Mei. Christoffel de Vries jm., van Amst. en Neulleken
Hell, jd. ,,Heer  Jacobs Hel1 Ceurv.(Eeurvorstelijke)Boschmr.
Ehelicke dochter” met att. van Ds. Abraham van Biessen,
pred. te Kleef.

27 Aug. met att. van Ds. Pieck,  pred. te Rhenen,
Adriaan van Wijck, wedr. van Belia van Hoeven en Maria
van Cleef, wede. van Paulus Andringa, in leven predikant
aldaar

24 Nov. met att. van Lienden, Antonis van Breuck,
wedr.  van Gijsbertie de Wit met Jantie Hendrix, wede. van
Bart Gevertsen.

1679, 13 April. 0th Wijers,  jm. en Annavan  Breuck
jd., beiden te Lienden geboren.

27 April. met att. van Utrecht van DB. van Rijp, te
Ek getrouwd, Antonis van der Borgh en Elisabeth Christina
van Giessen, dr. van den secr. Nicolaas v. G.

21 Dec. Leondert Pauwelsen, wedr. v. Jenneke Willems
en Hendrickie Hendrix van Schaiik.

1680, 1 Jan. Hieronimus Andriessen van Suchelen, jm.
van Ingen  en Neeltie Jacobs,  jd. te Lienden.

18 Jan. (ondertr. 27 Dec. 1679) Tijs Hendricksen,
wedr. van Beeleke Elsmus met Jantie Cornelisaen, jd.
van Ommeren,  beide won. te Elst (Over-Betuwe).

20 Maart. (getr. 12 Apr. Paaschmaandag) Jan van
Gtrootvelt,  wedr. van Beatrix Qerbrugh van Maurik met
Maria Hermans, jd. van Ommeren.

25 April. Jan Jasperseu, jm. van Zoelen  en Hendrickie
Gterards van de Perck.  jd. van Kesteren, won. te Ingen.

13  Jun i  t e  Ingen. Hendrick  Jerephaassen Qerlee,
im. van Beusichem en Neeltie Cornelisse van Zeulichem,
wede. van Gerard van Hattem.

20 Juni. Jan Teunisseo van Westrenen , jm. van
Meerten (eene buurt van Lienden, op de grens van
Ommeren), wonende op den Engh en Willemyntie Adriaens-
sen Krekel, wede. van Adriaan van Wijck op de Weert
te Qenhuysen

29 Aug. te Ingen. Teunis Dircksen Craauwel, wedr.
Ban Hendrixken Gijsberts  met Heyltie?

26 Sept. Jan Rutgersen, wedr. van Willemken Jans
net Grietie Jans, wede. van Cornelis van Manen, beiden
Jan Lienden.

1681, 20 Febr. met att. van Ingen.  Jan van Achtevelt
qonck, jm. en Geurtie de Leeuw, beiden won. aldaar.

27 Febr. Hendrick  Janssen van Domselaar, jm. ,uit
let Qenendael”  met Charlotte van Breuck, jd. van Zoelen.

1682, 12 Febr. Cornelis Janssen, wedr. van Willemken
ran Hien en Bartie van Roof, wede. van Peter van Heteren.

30 .April met att. van DB . Beek te Rhenen en D B .
Vachtendorp te Maurik, Adriaen Reyniersen van Wijck
!n Aaltie Woutersen van Hattem, jd. van Maurik, won.
e Rhenen.
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24 Juni. Gerard Hendricksen Camphoff, jm. van Maurik
en Maritie Hendrix, jd. alhier.

1683, 15 April te Lienden. Jacob de Wit jm. en
Helena Jacobs, jd. van Wiel, beiden won. te Lienden.

28 Oct. te Lienden. Aert Cornelissen Mandemaker,
jm. van Echtelt en Anneken  Hendriks, jd. van Leeuwen.

1684, 1 Maart (27 Maart getr.). Aert Willemsen van Lut-
tervelt,  wedr. van Vliana Florissen en Aaltie Hermans  jd.

19 Mei met att. van Ds. de Lange van Ek, Dirck de
Lange, jm. van Amst. en Petronella  van Laar, jd. van
Ek, dr. van den gewezen pred. ald. Ds. Henricus van
Laar, tegenw. in Oost-Indië.

6 Sept. (getr. 21 Sept.) Jsrael  Eineu, j. m. van Bis-
wijler,  Dragonder onder den Heer kapt. Demont in het
Reg. van den Heer Overste Grebbe en Geertie Cornelissen,
jd. alhier.

12 Oct. te Lienden. Jan van Manen, jm. en Ael-
bertie Reyers, jd. van Kesteren.

1685, 1 Aug. (getr. 17 Aug.) Jan Hermanssen, wedr.
van Maria van Westrenen met Gijsbertie van Essevelt,
jd. van Ommeren.

23 Aug. te Ek. Stoffel Adriaense van den Bergh,
wedr. van Aaltie van Wijck met Aaltie GUsbertse  van I
Everdingen, wede. van Gerard Cornelisse Hnoop, met att. 1
van Sermont.

1686,  25 Febr . met att. van Ds. van Rijn van
Arnhem, Ds. Henricus Nynaber, prcd. te Willip, met
Hadewigh Brandolphus, dr. van Ds. Br. pred. te Arnhem.

2 Mei. Dirck Driessen van Succhelen, jm. van Ingen
met Teuntie Huyberts, met att. van Ingen.

9 Mei van att. van Ds. Keuchenius, pred. te Tiel, de
HoogEd.Geb. Heer Caspar van Riemsdijk, vaandrig in
‘t Reg. van den Kol. Lusecoot, met de HoogEd.Geb.
juffër Jacoba  Maria van Linden.

16 Mei. met att. van Ds. Pot, pred. te Elst (Over-B.),
Joost Willemse Verkuyl, jm. van Ingen, na te voren
alhier in ontr. te zijn opgenomen met Grietie van Esse-
veld jd.

1 Aug. Johannes Hermanssen, jm. en Maria Verkuyl,
wede. van Jan van Essevelt, won. te Ingen.

8 Aug. Henricus van Aalhuysen, jm. Scholae Tylanae
magister met Henrica Bijl, jd. van Tiel, met att. van
Ds. Scherphoff.

3 Oct. Gerard de Graaw, jm. van Ingen en Neeltie
Teunis, jd. van Keulekamp (de Culekamp is een boerderij
op de grens van Ingen  en Lienden).

17 Oct. te Maurik. Tijs Gerardsen van der Hebden,
jm. van Zoelen  en Willemken Jans, id. van Maurik.

1687, 17 April te Lienden. Jan Cornelissen van
Westrenen, jm. en Aaltie van Breuck, jd. beiden ald.
wonende.

17 April met att. van Ds. Heurnius, pred. te Kesteren,
Jan Janssen van Aarnhem, jm. en Anneken  van Breuck,
wede. van Arnoldus de Bondt.

28 Aug. met att. van Ds. Stratenus van Arnhem en
Ds. Vercamme van Zoelen,  de Welgeb. Heer Caspar van
Els tot Boedelham, ordinaris raad des Furstendoms Gelre
en Graafschaps  Zutphen, en de Welgeb. Vrouwe Hester
Jacomins van Welderen, Vrouwe tot den Swanenburgh,
wede. ook (dus heeft zij meer mannen gehad) van den
Welgeb. Heer Carel  Vijgh, in zijn leven Heer tot Soelen

en Swanenburgh, Amptman , Richter en Dijkgraaf in
Neder-Betuwe.

17 Oct. met att. van Tiel en Maurik, Dirck van Wgck,
jm. van Zandwijk (eene buurt op de grens van Tiel en
Ommeren)  en Susanna Jans Hopman, jd. van Maurik.

24 Oct. met att. van Lienden. Jan Hermansse, wedr.
van Gysbertie van Essevelt met Jantie Hanssen, jd. van
Lieuderveld (buurt van Lienden).

1688, 26 Febr. te Lienden, Bart Ymertse van Achter-
berg, jm., Cytge Lont, jd. van Wgk.

18 Nov. met att van Henr.  Prunaens, pred. te Mulheim
aan de Rhoer, de WelGeb. Heer Lutharus Stephanus, Baron
v a n  Quaad a Wickraad , Rijksvrijheer,  Erfdrost d e s
Vors tendoms  Gelre en Graafschaps  Zutphen , L.-Kol.
onder Brandenburg en de juffrouw Geertruda Wachtendorp,
dr. van Cornelis, pred. te Lienden.

1689, 28 April te Lienden. Ernst van Brummen en
Maria van Breuck.

1690, getr. 24 Febr. met att. van Ds. Rauwers, pred.
te Rhenen, Dirck van Brienen, Commandeur op een
uitlegger ten dienste van de Geunieerde Nederlanden en
juffrouw Anna Margaretha de Ruyter.

8 Maart, met att. van Ds, Raasvelt, Jan Voerman,
wedr. van Lutge Anne Breê en Anna Jeuriaen, wede.
van Claas Claassen, beide won. te Echteld.

Dito, met att. van Ds. Veckhoven, Jan van Leeuwen,
wedr. van Maria Sickel,  met Swana Hack,  jd., beiden
van Tiel.

27 April, met att. van Ds. Veckhovius, Jan Barenteen
van Munster, wedr. van Hermyntie Jans van Maerschalcken-
weert, won. te Tiel met Anna Jans Meyer,  jd. won. op
Bandwijk.

24 Mei, met att. van Ds. Joannes Vechovius, Bartaramus
van Laer en Johanna van Eleuft, jd. van Tiel.

1692, 8 Febr. Johan van Essevelt, jm. van Ommeren
en Janneke Verweij, wede. van Bernier  Romeyn.

22 Febr. te Ingen.  Jan Barentsen van Ledde, jm. en
Willemken Claassen, jd. van Venendaal.

Dito. Johan Achtevelt Vonck, wedr.  van Geurtie de
Leew en Gijsbertie van Wijck, jd. van Ravenswaai.

22 Juni, Abraham Roelofsen, wedr. van IJtgen Jans,
won. te Ooy onder Echteld, met Baatie van Hoof, wede.
van Cornelis Janssen.

1693, den . . . . Alardus van Pelt, jm. en Helena
van Liesvelt, beiden van Tiel met att. van Ds. Vechovius.

(Vod  vervolgd)
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Bestuursvergadering van 4 October 1895, (Voor eensluidend afschrift: B. Silfersparre, R. Fleet-
V

Afwezig met kennisgeving de heer W. baron Snouckaert
van Schauburg, die zich echter even vóór het sluiten der
vergadering aanmeldde. Na voorlezing en goedkeuring der
notulen van de vorige vergadering, brengt de loco-secre-
taris ter tafel twee mededeelingen van ZExc., den Mi-
nister van Buitenlandsche Zaken, ten vervolge op ZExc. ’
schrijven van den 7 Sept., en wel, dat naar luid van
een bij H. Ma. Gezantschap te Parijs ontvangen bericht,
in Frankrijk geen strafbepalingen bestaan tegen het
wederrechtelijk voeren van het aan een ander toebehoorend
geslachtswapen.

In Zweden bestaat een Koninklijk besluit van 10 Aug. 1
1762, waarbij het wederrechtelijk voeren van ,,adellijke
schilden of open helmen” door niet adellijke personen
strafbaar wordt gesteld met eene boete van 500 zilveren
daalders, overeenkomende met een som van ongeveer
1662/, Zweedsche Kronen of f 111 Ned. Ct.

Dit besluit luidt als volgt:
(Translaat) Wij Adolf Frederik, enz. doen te weten dat :
Daar onder niet adellijke personen hier te lande het

misbruik is ingeworteld, dat velen hunner in hunne zegels
adellijke schilden of open helmen aanbrengen, hetgeen
rechtens aan niemand anders toekomt dan aan hen, die
werkelijk graven, vrijheeren of van adel zijn.

Alzoo tot het handhaven van dit recht, dat in dier
voege slechts aan de ridderschap en adelstand is verleend,
benevens om hierin de orde te handhaven, hebben Wij
‘op onderdanig verzoek van de ridderschap en adel hier-
mede goedgevonden en verstaan, dat de niet adellijke

die in het vervolg een adellijk schild of open
h”“in zijn zegel voert, zal daarvoor worden gestraft
met eene boete van vijfhonderd daa!ders  zilver. Hetgeen
.allen, die zulks aangaat, hebben na te leven.

Tot bevestiging hiervan hebben Wij dit eigenhandig
onderteekend  en met Ons Koninklgk  Zegel laten voorzien,

Stockholm, 10 Augustus 1762.

,

:j

(get.) A DOLF FREDERIK .

(L. 8.)

JOACH. V O N  1)üBEN.

voed).
Na enkele besprekingen over den standaard voor de

nedailles Bachoven  von Echt, waarvan den Heer van
Iusseldorp een zeer fraai nieuw specimen had vervaardigd,
vordt de vergadering, als niets meer aan de orde zijnde,
Fesloten.

Wet Geslacht  Binkhorst.

Mededeelingen uit onuitgegeven familiepapieren.

(Zie ook 1Vavorschev  1895, blz. 144).

Memorie Boek, bijgehouden door M a r g a r e t h n
Sinklm-st,  geboren 1711.

Den 27 mey 1719 is mijn oom Maerte van der Kragt,
rerste  Commies ten Comptoor van Hollandt, in den
mderdom  van 48 jaren ‘s morregens omtrent 4 uuren
roer Siepe (bedoeld wordt: Zijpe) door het omslacn van
:en jagt verdronke  en den 3 juni daer an begrave in d.e
;roote  kerk int choor  in de Suijt Kapel.

den 22 febrewari 1721 is mijn vader Johan Binkhorst
?erste Commies ten Comptoor generael  in den ouderdom
7an 51 jaren savons omtrent 7 uuren  gestorven en den
37 dito begraven in de grote kerk int  choor in de
3uijt Eapel.

den 30 juni 1721 is mijn grootmoeder Susanna Ponsaer
Wed. Hooreman in den ouderdom van 82 jaren ‘s avons
omtrent 6 uuren  gestorreven en den 6 juli begraven in
de grote Kerk int choor in de suyt kapel in haar eyge
;ratt.

den 21 November 1724 is mijn nigt Catrina Hooreman
out 18 jaeren  getroudt in de Klooster Eerk met menheer
Willem -Bos out 27 jaren.

den 23 febrewari 1726 is mijn oom Wouter Hoore-
man secretaris van do admiralitijt, agent van de baronni
van Breda, agent van de classisse van Schertogenbos,
agent vant markisaet van Bergen in den ouderdom van
65 jaren s’awons omtrent 11 uuren gestorreven en den
2 maert begraven in de groote Kerk int choor in de
suyt Kapel.
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den 22 desember 1726 is mijn neef Piter van der
Cragt out 25 jaren getrout in de Eloosterkerk met juffr.
Lejonnora (sic) Marie Vermulen out 18 jaren.

den 5 november 1727 is mijn neef Johannis  Hooreman
out 23 jaren getroudt in de Kloosterkerk met juffr.
Elisabedt Maelhout oud 16 jaren.

den 15 jaonewar 1729 is mijn nigt Leionora Mari
Vermnle, huysvrouw van Piter van der Cragt  in den
ouderdom van 20 jaren s’avens omtrent 11 gestorven en
den 22 dito begraven in de groote kerk int Choor.

den 6 desember 1729 is mijn neef Johannis  van der
Cragt out 27 jaere  getrouwt  in de Klooster Kerk met
juffw. Adriana van Limburg. out 16 jaren.

den 12 maert 1730 is mijn suster  Andrea Rijnburgh
Binkhorst out 27 jaren s’morrepens omtrent agt uure
gestorreven en den 17 dito begrave in de groote Kerk
int choor in de suyt Kapel

den 17 september 1730 is mijn broer Piter Binkhorst
out 30 jaren getrouwt  tot hoorn in huys met juffw, Elisa-
bedt Benningbroeck, out 22 jaren

den 19 juni 1731 is mijn nigt Susanna Hooreman in
haer  33 jaar getrouwt  in de Klooster kerk met de heer
Jan Four in sijn 49 jaer.

Binkhorst  verlost  van een dogter genaemt Gerarda.
den 19 april 1745 is mijn schoonsuster Eliesabet Bink-

horst verlost van een dogter genaemt Maria.
den  17  augustis 1746 is mijn broer Wouter Bink-

horst, advokaat voor den hove van hollandt  en clerk  in
de secretarie van hollant in den ouderdom van 41 jaren
overleden en begraeve in de groete kerk voor het choor

den 4 Septr  1746 is  mijn schoonsuster  Eliesabet
Binkhorst verlost van een dogter  genaemt Agatha.

den 26 janewari 1748 is mijn nigt Margarieta Hoere-
man in haer 39 jaer in alkmaer overleden en den 1
febrewarie aldaer begraeve, sij was getrout met de heer
Henderik Tuyning, Commies op Tessel.

den 15 April 1748 is mijn schoen suster Eliesabet
Binkhorst verlost van een soon genaemt Willem.

den 9 mey 1748 is de jongste soon van mijn Broer
Pieter Binkhorst, die Willem genaemt was overlede en
in Hoorn Begrave.

den 19 october 1749 is mijn neef Jakob Willem Bos,
Commies van de admieralietijten en commies van de ge-
drukte de de pesies (sic) des s’nags omtrent twe ure, in
den ouderdom vau 53 jaren overleden den 25 dito in
de Kloosterkerk Begraeve.

den 23 juni 1731 is mijn schoonsuster Elisabedt Bink-
horst verlost van een dogter  genaemt Catrina (overleder
11 October 1773).

tl

tl

den 24 juli 1732 is mijn schoonsuster Elisabet Binkhorsi
verlost van een soon genaemt Jakob.

den 28 febrewari 1734 is mijn neef Piter van Cragt ir
sijn 33 jaer getrouwt  in de Klooster Kerk met juffw
Jakoba Scheltus, in haer 23 jaar.

den 3 Augustus 1734 is mijn schoonsuster Elisabe
Binkhorst verlost van een soon genaemt Johan.

den 16 September 1735 is mijn schoonsuster Elisabe
Binkhorst verlost van een soon genaemt Cornelis.

den 31 jannewari 1736 is mijn uigt Magrita Hooremar
in haer  27 jaer getrouwt  in de klooster Kerk met dc
heer Henderik Tuning in sijn 32 jaer

den 4 febrewari 1737 is mijn schoonsuster Elisabe
Binkhorst verlost van een dogter genaemt Elisabet (over
leed in 1801 te Rotterdam).

den 14 juni 1750 is mijn Neef Pieter van der Cragt,
commies van de hollanse rekencamer  in den ouderdom
van 48 jaar overleden en den 18 dito Begraeve in de
groote Kerk int choor.

t

1

3

tl

den 24 november 1750 is de dogter  van mijn Broer
Piter Binkhorst, die Marie genoemt was in haer sesde
jaer in Hoorn overlede en aldaer Begraeve.

den 13 September 1752 is mijn nigt Susanna Hoore-
man in haer 53 jaar in den oudenbos  overleden, en aldaer
Begreve. sij was getrout met de heer Jan Four, drost
van aan der buijte  (lees: Standaardbuiten).

den 5 de@ 1752 is mijn tante Margrieta Hoereman
wede van de commies Maerte van der Cragt in haer 89
jaer overlede en den 9 dito begraeve in de groote kerk
int choor.

-!tden 5 meij 1738 is mijn schoonsuster Elisabet Binkhors
verlost van soon genaemt Piter.

den 23 meij 1738 is het kind van mijn Broer Pite!
Binkhorst het welk Piter genaemt is, overleden en ir
hoorn begraven

PI

den 28 meij ! 739 is mijn schoonsuster Elisabet Binkhors
verlost van een dogter  genaemt Gerarda

den 19 juni 1739 1s mijn jongte Broer Willem Binkhorst
advokaat, in den ouderdom van 29 jaren overleden er
begraven in de groote kerk voor het choor

den 10 desember 1739 is het dogterie (sic) van mijt
Broer Piter Ainkhorst, het welk Gerarda genaemt wal

l/
t/
,
1

l/
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den 31 maert 1753 is mijn schoensuster Eliesabet
Bennenbroek, huijsvrouw van mijn Broer Piter Bink-
horst, verlost van een doot kindt en selfs overleden in
haer  47 jaer in Hoorn, op den 6 apr. daer begraeve.

den 3 juni 1755 is mijn oudste Nigt L’atrina  Binkhorst
in haer 24 jaer in Lijie (Leiden) getrouwt  met de heer
en Mr. Corns van Reverhorst, doctr. in de medesijne in lijie.

den 13 Meij 1756 is mijn moeder Catriena Hoereman,
wede van Mijn vader Johan Binkhorst, in den ouderdom
van 89 jaren overlede, den 19 dito Begraeve in de groote
Kerk voor ‘t Choor in haer eijge graft.

den 12 Septr 1756 is mijn Nigt Catriena Binkhorst,
Huijsvrouw van de heer Cornelis Reverhorst. Med, Dotter
verlost van een Dogter genaemt Emerensia Theiodora.

den 11 Novr 1756 is het dogterie van mijn nigt Catriena
Reverhorst, omtrent twe maende oudt overlede hetwelke
Emerensiea Theodora genaemt was en te Lijde begraeve.

den 23 Novr. 1756 is mijn Neef Johannis  van der Cra -t
in sijn 54 jaer in delft overleden en den 27 dito in d:e
groete Kerk albier begraevcn int ohoor. hij was raedt en
pensjonaris der stadt Delft.

overleden en in Hoorn begraven
den 1 Augustus 1740 is mijn schoonsuster Elisabet

Binkhorst verlost van een soon genaemt Piter.
den 28 juli 1741 is mijn schoonsuster Elisabet Bink-

horst verlost van een soon genaemt François.
den 19 Augustus 1742 is mijn schoonsuster Elisabet

Binkhorst verlost vau een dogter genaemt Susanna.
den 6 September 1742 is mijn tante Piternella Brouwer.

wede van mijn oom Wouter Hooreman in haer 67 jaar
in alkmaar  overleden en den 12 dito aldaar begraven,

den 23 novembi 1743 is mijn schoonsuster Eliessbet

den 12 Novr. 1757 is mijn Nigt Catriena Reverhorst
verlost van een Dogter  genaemt Eliesabet.

den 2 Meij  1760 is mijn Nigt Catriena Binkhorst
huijsvw. van Cs Reverhorst, verlost van een soon die
Mouwerus Cornelis genaemt is.
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, _ den 6 janni. 1761 is mijn Neef Cornelis van der Cragt
,ln sijn 64 jaer overlede den 13 dito begraeve in de groote

Wede. W. Br., geb. v. Andringa, te Lemmer, dankte

Kerk int choor.
April ‘95 voor de deelneming ontvangen bij het overlijden
haars echtgenoots W. Br.

Amsterdam.

Medegedeeld door

HENRI J. SCHARP.

De Familie Anspach.

(Geneal.  Maandblad 1894 bl. 91 enz.).

Misschien past bij Rebecca Ter Horst, het bericht,
volgens hetwelk 12 Aug 1894 te Wildungen (in Waldeck)
overleed Teetse Gonggrijp,  wedr. van Jenneke Ter Horst,
oud 60 jaar, zuster van L. Ter Horst gehuwd met Dr.
K. Dorama te Sneek.

Uit Algem.  Nederl. Familieblad  X1 (ao.  1894) bl. 173b.,
4”., 7”. blijkt, dat Adriana Johanna Doornik, de gade
van Steven Jan Hendrik v. Hengel, dochter was van
Frederik Wolferts  broeder, Bartholomeus Justus D., chef
van het bankiershuis Doornik en Brandt te Amsterdam,
bij Catharina Jacoba  d’hrnaud [uit de Hugenoten-familie,
waartoe allerwaarschijnlijkst ook behoorde Elisabeth d’A ,
3 Juli 1746 te Scheveningen gehuwd met Jer. 1Mr.  Frans
v  Ingen,  - zie mijne genealogie v. Iugen in Bijdragen
tot de Geschied. van Over$jsel  X (ao. 1888) bl. 141
Steven Jan Hendrik v. II , geb 1767, pred. te Uitgeest
‘92, Heemstede ‘97, Noordwijk-Binnen 1807, Delft ‘10,
t ald. 4 Nov. ‘36, had tot vader Steven Jan v. H.
Zie omtrent Ijoornik, cl’Arnaud, v Hengel, enz. belang-
rijke gegevens van den heer A. J. E. v. der Crab in
Algem Nederl. Familieblad t.a. pl.

Op den 1 Jan. 1806 werd eene belasting (tot f9 toe)
‘op het dragen van gepoederd haar en pruik, ingevoerd ;
zoo  noemde men dan toen hen, die ze droegen, dukaten-
koppen. omdat het een dure mode was.

De Geneal. Maandblad t. a pl bl. 96 vermelde Corneille
Jean Marie Dijkmans, behuwdbroeder van Jonkvr. C. v.
Styrum, wede. Mr. R. C. Immink, overleed te Amsterdam
26 Aug. 1894 als directeur der Hollandsche Hypotheek-
bank en der Nederl. Verzekeringsbank, en als lid der
Prov. Staten van Noord-Holland, oud-lid van den Amster-
damschen gemeenteraad. Hij bezweek aan eene leverziekte
in het R. Kath. Ziekengesticht, waar hij werd verpleegd.
Zijne uitvaart op Zorgvlied (bij Amstm  ) had 29 Augs.
plaats. Geboren te Werkhoven in 1841, genoot hij te
Amerongen het uitmuntend onderwijs van den instituteur
Van Buren Schele, werd bij Kon. Besluit van 19 Sept.
1874 benoemd tot burgemeester van Amerongen en
Leersum, en ontving op zijn verzoek eervol ontslag 12
Oct. ‘77, alswanneer hij zich te Amsterdam vestigde
en daar ter, stede zich een gewichtigen en veelzijdigen
werkkring zag ontsloten, aan welken hij vroeg is ontrukt.

Marie Seebach’s ,,Künstlerheim ” voor onbemiddelde
tooneelveteranen , te Weimar, was, op meubileering na,
einde Septr 1895 voltooid. Voorloopig  zijn er 9 bewoners,
maar er is plaats voor 14 of 15 De opening had dezer
dagen’ plaats.

De Geneal.  Maandblad t. a. pl , bl. 108b.  vermelde
Emma Anspach is aereformeerd  gedoopt.

Aangaande Urandenburg  zag men nog vermeld:
Aan M. P. Nijhoff, geb. Br., te Loenersloot, werd

,22 April 1895 een zoon geboren.

A. J M. C. en C. b. Br. te Breda, deden 30 Juli ‘95
eind-examen Hoogere Burgerschool.

J. Br. te Haarlem verwierf 30 Juli ‘95 hoofdakte.

Ek-en- Wiel, 10 Oct. ‘95. J .  8.

Genealogische Kwartierstaten.

(Zie Maandblad 1895 no. 9 bl. 141-43.)

Varietas delectat. Ging in Aflev. 11 éen oudere staat
aan vier uit deze eeuw vooraf: Aflev. 111 biedt twee oudere
staten aan, en wel no. 1 en 4. De volgorde is indezer-
voege :

Mr. Pieter Mogge van Renesse?  heer van Renesse en
Dreischor, geb. 29 I)ec. 1698 te Zierikzee, -t ongehuwd
te ‘s Gravenhage 6 Nov. 1756 [maar te Dreischor  bijgezet].
Het helmteeken schijnt een gans, geen zwaan, te ver-
toonen. Bekleedde Mr. Pieter aanvanklijk het ambt van
schepen en raad van Zierikzee en opperdijkgraaf vau
Schouwen ; sedert hij lid der Staten-Generaal werd, zal
hij naar de Hofstad zijn verhuisd], - Mogge, Ockersse
(Ockerse?), Stoutenburgh, v. der Have, Hoffer, Stouten-
burgh, v. Borssele, Weuyte.

Deze Mogge’s voerden het (met v. Reimerswael of
Kervinck v. RL.) gevierendeelde wapen van Rietstap’s
Armorial. Stouteuburgh, insgelijks gevierendeeld, dus
wel te onderscheiden van het Utrechtsch geslacht, welks
bakermat bij Amersfoort. Van Borssele voerde dat van
Borsselen van Capelle, en kwartileerde met Vis& gezegd
la Chapelle; uitgestorven tak. Is de oudste variant niet
v. Borsele?  Ockersse is Ockers, v. der Have is ten Have
of ten Haaf - uit den Armorial.

In de keurige genealogie Pous van de hand des heeren
von Brucken Fock in Herald. Biblk.  1876, waar men
Ockersse [Ockers  bij Smallegange, die ook Ockers =
Ockerssen heeft; ziet. a. pl. bl. 198,9]  en Uffer (ald. bl. 200)
ook aantreft, en evenzeer sprake is van Mogge met het
muggenwapen ; vraagt de geëerde bewerker, bl. 199 noot,
of Arnold Pous, kapitein, die in 1723 te Nijmegen
Geertruid  v. Oyen,  wede. Hendrik Cock, huwde, tot het
geslacht Pous heeft behoord. Misschien is opmerkens-
waardig, en anders toch bizonder  toevallig, dat Claas
Cock, evenals Youss en Claes Mugh, in 1427 een knecht
op Roozenclaal (des Hertogs hofburcht) had, gelegerd
ten huize van den burchtzaat Herman  v. Tricht. Pouss
(Pousz) kwam in 1427 in gezelschap van tien ruiters
op Roozendaal, derwaarts een aantal paarden uit Tiel
overbrengend; zij waren er elk éen dag in den kost, en
in 1428 was hij er met één knecht; zie Gt v. Hasselt,
,,Roozendaal”  bl. 195, 6, 215, 6, 36. Muqh  en Pous
waren dus destijds reeds plaatslijk bijeen, gelik zij later
tot ééne (aanzienlijke Zeeuwsche) familie Mogge Pous
versmolten. Uit den schrijftrant Pouss of Pousz blijkt,
dat Pous oorspronklijk  een persoonsnaam was. - De groot-
vader van Mr. Pieter Mogge van Renesse t 1756 staat
nog niet als heer van Renesse vermeld.

Maar dwalen wg niet verder af. De thans volgende
staten zijn die van:
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Jhr. Ocker Gevaerts, geb. te ‘s Gravenhage 24 Juni
1884, - Gevaerts, Gevers Deynoot, Boonen, v. Limburg
Styrum, v. Hoorn, Wijckerheld Bisdom, Mauritz, Alting
Syberg. - Boonen (Dordrecht) voert drie struiken naast
elkander op grasgrond ; v. Hoorn in goud een dwarsbalk
van rood, waarboven twee paardekoppen van zwart
naast elkander, herald.- rechts ziende, en waaronder een
jachthoorn.

Dirk Ferdinand Blaauw, geb. te ‘s-Gravenhage 8 Maart
1890, - Blaauw, Backer, Koopmans, de Wildt, v. Qn-
kershoek  v. Hoogstraten, Rendorp,  Broes, Dedel

Bl. is ,,Bl. d’A.ngleterre”  van den Armorial; Backer, de
16 Sept. 1815 en 16 Aug. 1830 geadelde familie; de
Wildt in blauw dwarsbalk goud, verzeld van drie zesp.
gouden sterren, twee boven den balk, Ben in den schildvoet.

Joan  Willetnszrh  Hooft, geb. 21 April 1683, student
te Leiden, en aldaar 10 Dec. 1701 doodgestoken. [Bg
welke gelegenheid? Dit het Amsterdamsche geslacht;
zijne moeder Maria de Witt (t_ 1689) was de dochter
van Dordrecht’s raadpensionaris Mr. Johan], - Hooft, de
Witt, Hasselaer, Bicker, Houtloock, v. den Corput,
Overrijn  van Schoterbosch, de Graeff.

Joan’s grootvader, Mr. Elendrik Hooft hertrouwde als
weduwnaar van Aeghje Hasselaer (t 1664), met Maria
v. Walenburgh, wede. Johan Overrijn van Schoterbosch,
terwijl Aeghje’s moeder Brechtje  0. van Schoterbosch
heette. Het wapen de Graeff komt niet geheel overeen
met dat van den Armorial, die een zwaan geeft; de staat
vertoont een hop. Wie heeft gelijk?

Antonie Johan v. der Poest Clement, geb. te Poortugaal
19 Maart 1878, -. v. der P. Cl., Lebret, de Graaff, v.
der Straten, Vissers, v. der Zalm, Witz, Verijp.

Antonie Johan’s wapen wordt hier gedeeltlijk opgegeven
als in den Armorial (die de klaverbladen stelt van
zilver, niet van goud) ; doch komt in dezen staat gedeeld
voor met Doorsneden: 1. zilver beladen met drie (2, 1)
vierkante blokjes van blauw; 2. blauw beladen met drie
hazen van zilver boven elkander, en een schildhoofd van
goud beladen met drie vijfp. roode sterren naast elkander.
Van welke familie is dit laatste wapen herkomstig? Het
komt verder niet afzonderlijk voor in dezen staat, die
op het schild een geheel-aanzienden helm plaatst met
zes gaten, voorzien van een wrong (rood en goud), wa&r-
boven eene merlette tusschen eene vlucht van goud
en zilver. Dekkleeden : goud en rood hcrald -rechts, zilver
en blauw herald.-links. Aan Vissers wordt hier precies
hetzelfde wapen toegekend als het Hollandsche geslacht
v. Ryswyck voerde, de kruisjes uitgezonderd, en het
Geldersche gesl. v. Brake11 nóg voert. Witz voert in
zilver drie (2, 1) molenijzers (fers de moulin) van zwart;
v. der Straten gedwarsbalkt van zeven stukken, zilver
en rood.

De wapens ei& in deze aflevering keurig afgebeeld,

Aflevering IV dezer staten bevat de kwartieren van de
navolgende vijf personen :

Daniel de Blocq  van Bouricius, j- te Bredevoort 27 Juli
1768 als gouverneur van die plaats. [Hij heette de Blocq
v. B. als schoonzoon van Mr. Reinier  de Blocq v. Kuf-
teler], - v. Bouricius, v. Scheltinga, v. Scheltinga, v.
.Broersma, Crack, v. Kinnema, v. Kinnema, de Schepper.

Daniel’s  grootvader voerde den naam van Crack v. B.,
omdat hij Sytscke Crack tot moeder had. De granaat-
appels van v. Bouricius zijn in Rietstap’s Armorial ge-
opend van rood (zie ook diens Handbk d. Wapenk. bl. 225).
De beschrijving van het wapen Crack in den Armorial
zal uit dezen kwartierstaat dienen verbeterd te worden:
de zilveren sterren niet op goud, - metaal op metaal,
fidonc! - maar op rood. Scheltinga voert hier de twee
rozen, ook de Blocq van Scheltinga (zonder vermeerde-
ring door de Blocq). Bg v. Broersma ontwaart men de
eigenaardigheid der concessie in de wapens van vele Friesche
familiën , nml. het eigendomlijk wapen herald.-rechts
gedeeld met In goud de helft van een dubbelen zwarten
adelaar. Over die eigenaardigheid handelt Rietstap in zi&,
Handbk d. Wap. bl. 332,3. De Schepper voert de leeuwen
van IJssel de Schepper (Overijsel).

Albertus  Jacobus Elisa v. dar Crab,  geb. te Rotterdam
12 Juli 1863, - v. der Crab, Rdnbende, v. Charante,
v. Vollenhoven, Bonte, v. Lutsenburg (l), v. Ouryck, Baud.
Het wapen van Albertus Jacobus Elisa, dat zelfs twee
helmteekens heeft, is vermeerderd met de kwartileering
1. en 4. van v. Ouryck, de eigenaardigheid van vele
Friesche wapens, waarvan zoo even sprake was, er onder
begrepen. Bij hem is hartschild wat bij zi& overgroot-
vader eenig en hoofdwapen was, t. w. de drie (2,l)
krabben, --- sprekend. Het wapen v. Vollenhoven is dat
der Rotterdamsche familie.

Mr. Pieter Beelaerts, j- te Groningen 169 1, - Beelaerts,
Hallincg, v. den Broeck  (2), v. Suyrendael, v Gammeren,
v. Harscamp, v Polanen,  Schrieck.

Mr. Pieter voerde tusschen de drie (2,l)  mispelbloemen van
het nog heden gebezigde geslachtswapen een los in ‘t schild
staand hartschildje : 1. in blauw drie (2,1) St. Andrieskruisjes
van zilver? 2. in rood een dwarsbalkje van zilver. Wien
behoorde dit wapen.2 -Aan  v. Gammeren te Heusden wordt
hier toegekend in rood twee dwarsbalken van goud;
terwijl v Garneren (Vlaanderen, oorspronklijk  Geldersch?)
in goud die twee balken van rood voerde (voert?). Van
den Broeck  heeft hier in goud een St. Andrieskruis van
rood, elk canton beladen met drie (2, 1) zwarte turven ;
v. Polanen  in zilver de drie wassende manen van zwart
(van het oud-adellijk geslacht ?), Hallincg  hetzelfde wapen
als Halling  in den Armorial; en Schrieck drie (2, 1) ros-
kammen.

Willem  Brantsma, geb. te Leiden 20 Febr. 1886, -
Brantsma, v. Asbeck, v. Beresteyn, v. ‘Hogendorp, v.
Asbeck, v. Bienema, Bicker, v. Hogendorp. In dit laatste
kwartier ziet men v. Hogendorp met het merkwaardig-
historische vrijkwartier ao. 1813, en v. Hogendorp gekwar-
tileerd, vereenigd.

Marinlcs  Gabriel Jacques  Bisdom, geb. te Helmond
1 Jan. 3 863, - Bisdom, v. Heemskerck  de Galz, Holle-
man, Kloot, de Jongh, v. Heemskerck,  Ross, v. Bosch-
huizen Craanen.

De Jongh: in blauw twee alen of palingen van zilver,
elk met een kroontje boven hun hoofd. Ross, gedeeld:

(1) Simon Rijnbende trad nls wedr. van Willemina v. Boles van
Baarland, 3 Nov.  1601 in den echt met Maria Jaooba v. Lutsenburg.

(2) Anthonia v. denBr.  huwt als wede. Jan Roscam, Maart 1610
Johan Beelaerts.
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1. drie geleeuwde luipaarden’ boven elkander; dus, dc
hoofdfiguur van Ross in Pruisen, uit Schotland herkomstig
maar van zwart in zilveren veld ; 2. in zilver een paarc
opspringend tegen een boom, die uit de deellijn voort’
komt. De combinatie v. Heemskerk de Galz ontstonc
uit de huwlijksverbintenis van Marinus Gabriël Jacqucs
overgrootvader Jacques Paul de Galz in 1802 met Diederia
Hillegonda Jacoba v. Heemskerck.  Van Boschhuizer
Craanen voert gevierendeeld: 1. en 4. in blauw drif
(1, 2) kraanvogels met vigilantie ; 2. en 3. in zilver eer
loopenden hazewind ; alzoo, Craanen (sprekend) gekwar,
tileerd met v. Boschhuizen.

1709.
16 Febr.
20 Maart.
28 Juni.
27 Aug.

24 Sept.

Jan van Steijn . . . . . . . . p. d.
Daniel  van Steijn . . . . . ,, ,,
Laurens Blaser van Oort 1 . . . . ,, ,,
Maria van Dusseldorp , . . . . .
D i r c k j e  Goossens,  naar  Ri j swi jk  . . T ’ 3.
Ledevina Muijs van Holy, vervoert naar
Amsterdam .

Overigens geven wij der geëerde redactie bescheidenlijk
in bedenking, de staten voortaan, aan den rechterbeneden,
hoek van elk blad, bij voorbeeld, met romeinsche cijfert
te nummeren. en die nummers achter de geslachtsnamen
in den Bladwijzer (achter den bundel) in rom. of arab
cijfers te herhalen. Zoo zal die bladwijzer grooter diens!
bewijzen, dan zonder nummering ‘t geval moet zijn. Dc
eerste staat van aflev. IV zal dan XVI tot nummer
bekomen. En bij het opmaken van den bladwijzer neme
men ook de namen der kwartieren op, in éen woord
al de geslachtsnamen. Doet men dit, dan is de nummering
der verschillende staten dubbel noodzaaklijk.

25
18 Oc:.

1710.

10 Febr.
1 Aug,

1711.

31 Ja.n.
9 Febr.

Johannes va%‘Poel 1 : : : : : 1 p. d.
3.

Petronella de Hochepied  . . . . . f 30.

Willem van Steijn . . . , . , . p. d.
Cath. de Gruijter  . . . . . . . ,, n

24 ,,

27
10 Aikil.
16 Dec.
23 ,,

Ek-un- Wiel, 12 Sept. ‘95. JAC. A.

Elisabeth Gruterus . . . . . . . ,, ,,
Wolffgangh Bn van Schnettau, envoyé
van den Uoningh van Pruyssen, ver-
voert naar Nanldwijck  . . . . memorie.
Jacoba Tedingh van Berckhout wede.
Huijgens . . . . . . . f 30.
Corns.  Bijlevelt . . . . . . . .
Da*  Frederick  Oosterlant . . . . . ;c 3.
Maria Catharinn Binckhorst .
Diderick van Eek van Pantaleon,  hr:

n 30.

van Gent, naar Gent in Gelderland,
zijne residentie . . . . . . . . ,, ,,

1705.
4 April.

24 Sept.

11 Nov.

1706.
1 Meij.

25 Dec.

1707.
15 April.
25 Nov.
2 Dec.

12 n
29 n

1708.
11 Jan.
23 Febr.
20 Maart.
30 Y?

$4 Ap;il.
29 Sept.
14
10 oct.

14 Dec.

Archief-sprokkels.

Medegedeeld door W. S. v. S.

Vervolg van Kolom 88.

Maria Hamilton . . . . . . . . p. d.
Alida van Assendelft, gecomen  van
Utrecht. . .
J o s e p h i n e  Philippina  de Bette : 1 .l f: 30..

Pieter van Poel . . . . . . . . ,, 6.
Isaacq Hurgrongne . . . . . . . ,, 30.

Jkvr. Anna Maria van Wassenaar. . ,,
Jacob  van  Deutecom,  ongehuwt  . . ,, 6;.
Margaretha van Chijs, wede Coolwijck, Ii
vervoert naar Delft.
Barbara Soetens . .
Eva Bolaart . . .

.
P.
n

1713.

4 Jan.
19 7,I

do’ ! 22 Febr.
I

» ‘25 ,,

Willem Toulaar . . . . . . . . f 30. 1 6 Maart. C ons ante le Leu de Wilhem,  ongehuwtt f 6 0 .

1712.
12 Jan.
n »

13 Meij.

5 July
12
10 Au;.

2 Sept.
12 act.
2 Nov__

16
5 De:.
9 n

Cornelis Johannes vanEck  van Pantaleon
Diderica Justina Gerardina van Eek
van Pantaléon . . . . . . . .
Michiel de Gruijter, vervoert  naar
Schipluij  . . . . . . . . . .
Mr.  Nic las  Duyneve l t ,  ongeht.  . . .
Mr. Cornelis Maarlandt . . . . .
Maria Agatha vañ Myele ve. van Mar-
quette, ongehuwt . . . . . . .
Anna Maria Schimmelpenningh . .
Jacoba Palavicini ,  ongehuwt.  . . .
Mr._ Jacob van Esch  . . . . . .
Johan vañ Smaal . . . . . . .
Henrick van Adrichem . . . . .
Maria Veliana de Mauregnault, vervoert
naar Middelburg harer residentieplaats.

n 7,

; 60. 6.

n 30.

) 60.
n 30.
n 60.
n 30.
n 15.

8 30.

Margaretha Splinter wede. van Wouw ,, ,,
Willem Hallungius. . . . . . . ,, ,,
Anna van Groenendyck, vervoert naar
Leyden . . . . . . . . . . . ,, ,,
Pieter  Zijns, Burgemr.  tot  Alkmaar,
derwaarts vervoert . . . . . . memorie.

Maria Grutter. . m . . . . . . p. d.
Dus Johannes Vollenhove . * . - * n 30.
Willem van Steijn . . . . . . . p. d.
DUS Phillipus van Vliet . . . . . 30.
Johannes van Ommeren  . . . p.d.
Mr Jan Pothoven . . . . . . : f 30.
Antoni Gruijter . . . . . p. d.
Diego de Fonseco, vervoert na’ar  Ouder-
kerk. . . . f 3 0 .
DUB  Paulus’ Guillermet  1 : : : . : n ,,

1 April.
15 n
16

4 Mei.
29
31 Me!.

7 Juni.

î J&.
26 n

Emanuel Maturin Hoctin. ’ . : . . i 30.
Daniel  Obré . . . . . . . . ,, 3.
Een dochter van Isaacq de Fonseca . ,, 30.
Maria Gyse wede Pesters . . . . ,,
Mr. Johan Sas . . . . . . . . ,, :
Pieter van der Does . . . . . . ,, 30.
Hubertina Brouwer. . . . . . ,,
Laurens van der Strat’e  . .
Mr. Aarnout Leers,  ongehuwt : . .

Q.
; 60.

Philips Doublet, ongehuwt . . . . ,, 60.
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3 Aug.
11 n
28
12 sept.
19 n

13 act.
17
4 Nonv.

28
7 De:.

15 Y!
22

1711;,

24 April.
9 Mei.

26 Juni.
8 Sept.

10 Dec.
15

171;.
7 Jan.

22
3 Febr.

18 n

Elias  Swerius,  . . . . . . . .
Adryeana de Normandie . . . . .
Mr. Jan Babtista van der Wielle . .
Maria IIuysinga . . . . . . . .
Hester  de Ruyt van Amsterdam her-
waarts gevoert  . , . . . . .
Catbarina Elisabeth van der ‘Does . .
Maria Grommé, ongehuwt . . . .
Salomon van Till, van Leyden her-
waarts gebracht . . . . . . .
Johanna van Einschot.  . . . . .
Johan Ravens . . . . . . . .
Henrick Campe .
Johan de Graaff : : 1 1 : : 1

f  30 .
Y? »

; 1”5.

n 30.
n 3.
» 30.

n n

n 97

n n

Dorothea Hamilton . . . . . . . p. d.
Johanna Margaretha van der Poel. . f  30 .
Mr. Pieter Dierquens . . . . . n n
Agneta Gerarda van Assendelft . . >1 9,
Gerard van Assendelft . . . . . ,! n
Willem van Assendelft . . . . . n 3.

Cornelia Margaretha van Ourijck . .
M a r g a r e t h a  Fagel, o n g e h u w t  . . .
Sara de Pinto, vervoert naar Ouderkerk
Abraham de  Pinto, vervoert  naar
Ouderkerk . . . . . . . . . .

n 30.
,, 60.
n 30.

n n
8 Maart. Een kind vañ vroedschap van der

19 73

30
3 April.

17
1 Me%

28
5 Juni.

10 n
12 ;
15
13 Ju!i.
22
30 Au; .

6 Sept.
13 n
21 n
23

171;.

Smalingh . . . . . . - . . . . ,,
Abigail Douglas, ongehuwt . . . ,, 1”2.
Sa ra  Pe t rone l l a  de  Hochep ied  . . . ,, 30 .
Maria Elisabeth Boeije . . . . . ,,
Willem Adryean Netscher . . . . ,, “3.
Agatha Brie1 van Welhoeck . . . ,, 30.
Richard van der Kun . . . . . . ,, ,,
Catharina Dierquens wede Ten Hove ,, ,,
DUB  Henricus Troye . . . . . , ,, ,,
Judith Adryeana de Vicq . . . . y
Michie l  Boi la r t  . “3.
Harman van Re&horst  : 1 : 1 : 1 30.
Adryeana Petronelle Elsevier . . . n ,,
Frederick  van Rheede, Hre. van de
Lijere  .
Piere  Francois Deljurd  : 1 : : : 1 1”5.
Magdalena Junius . . . . . . 30,
Philips Macdonal de Bowie. ongehuwt (oniigev.)
Maria Havius. . . . . . . . . f 3.

19 Maart. Maria van Assendelft . . . . . . 30.
1 Mey. Jacob Hamelton. . . . . . . , p. d.

1717.
9 Febr. Johan van Assendelft . . . . . . ,, ,,

1718.
16 Mei. Maria van Assendelft . . . . . . ,, ,,

1719.
9 Jan. Mr. Johan van Nispe . . , . . . ,,

13 Maart. Mr. Willem van Loon, ongehuwt . . ,, 60#
25 Mr. Jacob Baart. . . . . . . . ,, 30.
7 Juni Christina Heemskerk . n
15 ti H e n d r i k  W e g e w a a r t ,  ongehuwt:  1 . : ,, s”O,

14 Juli

21
7 Alg.

19
8 Sept.

9 n

7 act.
28 Nov.
30 n

30 Dec.
1720.

1 Febr.
9
172;.
2 Jan.
1 Juli.

13 Sept.
2 Dec.
1722.

Josua de Abraham Salvador, vervoert
naar Ouderkerk . . . . . . . . p. 30.
Cornelis Schuylcnburg, ongehuwt . . ,, 60.
Jan Hendrik van Heemskerk . . ,, 30.
Clara Martina van der Goes. 1 . . n ,,
Frangoise Cornelia van Aarsse van Som-
melsdijk  . . . . . . . . . ,, n
Zijn Exell. de Hr. baron van Gessdorf
Envoyer van Syn Kon. Majesteit van
Pole en Ceurvorst van Saxen . . memorie.
Jacolina Henrietta Martini . . . . f 15.
Mattheus van der Strate . . . . . ,, ,,
Maria Susanna Godin (ongehuwd), sus-
ter van den Heer Willem van Sonsbeek,
lid van de rade van State, vervoert
naar Zeeland, plaats harer residentie. ,, 60.
Dr. Jacob Bosch, ongehuwt . . . . ,, ,,

G e e r t r u i j d  v a n  O o r s c h o t ,  ongeht.  . . ,, 6.
John Davenport . . . . . . . . ,, 3.

Benjamin van de Poel. ..... ,, 30.
Cath. Jacoba  van Goes ..... ,, ,,
Jan van Dorp ........ ,, ,,
Dr. Joh. de Cocq ....... ,, ,,

26 Maart. Mr. Adriaan van Sorgen . . . . . p. d.
16 Mey.
20 Juny.
28 Aug.
19 0ct.

1723.
21 Jan.
26 Mey.
19 Juny.
10 Aug.
26
16 Sept.

1724.
7 Maart.

20
2 Juli.

16 Nov.
19 Dec.

1725.
31 Jan.
18 April.
28

8 M&
8 Aug.

17 Sept.
6 Nov.

15 Dec.
1726.

17 Aug.
11 Sept.
23 Sept.

1727.
4 Juny.

21
6 A:g.

Adam de Marets. ....... ,, ,,
Cornelia van Zuijlen ...... n n
Hendryk Adrichem . ..
Mr. Daniel Pompéjus van Assendelft

.....
i 30.

Adriaantje Boetselaar ...... p. d.
Willem Hovius ........ n ,,
Barbara de Gruijter ...... ,, ,,
Simon de Gieter ....... ,, ,,
Johanna Jerona Richter ..... ,, ,,
Trijntje Joris van der Does .... ,, ,,

Jan Arentz. van der Does
Anna Maria vaü Poel. . . . . . . . . . f 30.
Clementia Boelaard.
Pieter de Goyer .............. p. d.

3.

Ariaantje v. Suylen ...... ,, ,,

Anna Margaretha Pauw ..... ,, ,,
Alida de Goyer
Maria van Omme. . . . . . . . . . . . . . . ? 50.
Dirk van Oort ........ p. d.
Martinus van Oyen ...... ,, ,,
Elisabeth Wildeman ...... ,, ,,
Nicolaas Penningh ....... ,, n
Barbara Hamilton ....... ,, ,,

Cornelia de Gruijter ...... f 30.
Pieter van Poel .
Lijsbeth Jans van Oort............ p. d.

3.

Laurens van Blauwsonneveld ... ,, ,,
Cornelus Oorschot ....... ,, ,,
Cornelia Johanna Bonhof. .... ,, *
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1 1741.1729.

23 Juli.

1 Sept.
4 Nov.

1731.

14 Juni.
15 Aug.

1732.

7 Jan.

1733.

11 Aug.
25 Nov.

1734.

6 Maart.
6 n
9

15 Apiil.
14 Mey.

9 Aug.
31 Dec.

1735.

6 Jan.
16 April.
20 April.

5 act.

1736.

26 Jan.
30
11 Mei.
11

173;.

15 Jan.
2 Febr.

1738.

31 Jan.
10 Febr.
21 July.
13 Sept.
18 act.
39 n
30 *

1739,
10 April.
18
17 Juli.
26 Sept.

1740.
27 Jan.

27 Febr.
17 Nov.
25. n

Vr. Petronella van Assendelft, huijsvr.
van den Baron D’hen, envoyer van
den Hertog van Brunswijk Lunenburg . Memorie

. . f 30.Mr.  Paulus  van Assendelft . .
Ary van Assendelft. . . . . * * n 6. 1

/ 1742.

17 Febr. Sara Johanna de Faget van Assendelft,
huysvr .  van  den  heer  van  der  Meer ,
raad en vroedschap der stad Leijden
en althans ambassadeur in Spanje, zij
vervoerd naar Leijden . . . . . . Memorie

Dominus Maur i t ius  Gromme.  .
l * n 30.

Martinus Sijthoff . . . , . . * n 15.

2 Mei.

1743.
6 Juni.

1744.
22 Jan.

Vre. Elisabeth van Assendelft . . . f 3 0 .

Mr. Paulus van Assendelft . . . . n n

Johan du Faget van Assendelft
H e i j n e n o o r t  g e b r a c h t )  . . . .

(naar
’ * 8 30. Vre. Maria van Assendelft, van Utregt

herwaarts gebracht .
Willem van Assendelft : ’ : : :
Frank  van  Oort, naar Rijswijk.  . .
Dirkje wede. Hofstede, aet. 70 . . .
Jan Hollandt.
Johanna Stuart, ‘set. 2.6 1 1 1 1 1
Willem Hamilton . . . . . . .
Jean Aymon, aet. 103 . .
Hendrik van Straaten, naar Rijswik 1

17
/ 13 Maart.

12 IYl:y.
4 Aug.

13 n
19 ;
24

8 De:.

1745.
1 Maart.

1746.

. . p. d.
* * nn

Cornelis van Oort . . .
Pieter van Oorschot. . . .: :

Pieter van Oorschot
G e e r t r u y t  v a n  Oorschot  : 1 1
C a t h a r i n a  v a n  Oorschot  . . .
Johanna de Gruijter . . . .
Maria Anna van der Straaten  .
Anthony Boelaart . . . . .
DUB.  Palairet . . . . . .

Marta van Ent, naar Rijswijk .
Louis van der Straaten  . . .
DUS.  J acobus  Pe reg r inus  . . .

. . rn

* nn

* * nn
. . f 30.
. . p. cl.
*. nn
* . f 3.

Paulus van Aardwijk, aet. 100. . . n ~

Wigbold Muilman . . , . . . . f 30.
Catharina Leg in de Wegh, aet. 23 . p. d.
Andries Bartlomeus, aet. 100 . . . ~ n
Elias Imhoff, aet. 66 .
DO. Armand  de la Chapelie  : : : : ,7 30.

i 4 Anril.

. . p. d.
*. nn
. . f  30.

Rudolph Johannes van Ommeren  . . p. d.

28 I,,
23 Mey.
28 Juny.
11 Aug.

1747.
20 Spril.
29 YY

16 Mey.
14 Juny.
4 July.

19 n
15
30 AU”g.
16 Nov.

1748.
15 Jan.
13 April.

28 Mey.
1749.

1 Febr.

Willem Muilman . . . f 30.
Johannis  van Oijen ,
aet. 27 . . . . . .

naar ‘Rij’swik,
p. d.

Christoffel van Oyen,  aet.’ 4 : 1 1 : n n
Andries van Blaeusonnevelt, aet. 75 . ~ n
Frans v. Oyen  . . . . . . . .
Nicolaas Boellaart . * 3:“3.
Sophia  von  de r  Straeten,  ‘net. i0 1 . p. d.
Hendrik Stuart, aet. 25 . . . . . * t>
Jan Stuart. . . . . . . . . . n H

Alida Spaan . . . . . . . . . 7l 79

Hans Jurien van Oijen, naar Rijswijk.
Maria van Ent . . . . . . . .

n *

François van Ent . . . . . . .
n 97

n n

Margareta van der Straaten  . . . .
Lambert  Boelaart . . . . . . .

n n

n n

Geertruijt van Oijen . . . . . .
Maria van Oort . . . . . . . .
Barbara Toulaar. .
Adrianus van Oyen: naar R&wijk:  :
Jacoba van der Straaten  .
Petronella Bredero,  ongehuwt  1 ’ 1
Cornelia van Deutecom, wede, Pied.
Cleijpoole, vervoert naar Cellershoek .

Dus. Gerardus Stampejoen, aet. 67. . f 50.
Nicolaas van Assendelft, naar Leyden,
aet. 63 . . . . >, 39.
Dirck van Oijen, set. 68 1 1 1 1 1 n 6.

f 12.

n 15.
Het Moortje van haere Hoogheid, me-
vrouwe de Princes  Carolina, Genaemt
Fortuin, vervoert naar Scheveningen.
ae t . 131  . . . . . . .
Louis Hogenhuize

.“. : p.d.
....... _ _

Johannis  Zijthoff . . . . . . . 13.
Apollonia Boelaarts. . . . . . . p. d.
Adriaantje Spaan . . . . . . ~ ~
Jacobus van der Straaten. . o . . n n

Een ongedt.  kind van Mr. Danckert
van Assendelft . . . . . .
Elisabeth Cock
P e t r u s  Gerardus’van  de Poel : :
DY Benjamin Lyonet. . . . . . ,, 15.

12 Febr.
18 n
24

2 Juli.
26 July.

1 Oct.
29 Nov.
27 Dec.

Dus, Arent  Zion, a e t .  3 0  . .
II II

.
DY Jaques Chion, aet. 75 . 1 1 .

f 30.

Alida van der Straten,  aet .  59.  , . p. dn
Jan Stuart, aet. 38 . .
Pieternella Boellaart . . 1 1 : : f ’ 3.
Anna van Oyen, aet. 3 . . . . . p, d.
Maria Leg in de Weg, aet. 18. . . n ,,

(IKordt uemolyd.)
,
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Mallinckrodt. Er hat geschrieben :
Erstlinge Himmlischer Lenzblumen aus dem Wollust-

Gaarne voldoende aan het verzoek van onzen geachten  garten der Heilwertigen Passion Christi,  fiir Seine theur
medewerker Ds. J. A. geveu wij uit Von Steinen erloszte Brüder-und  Schwesterlein, sich mit demselben
Westphalische Geschichte en Quellen der Westphalischen
Historie, de daarin voorkomende aanteekeningen betref- ;

zur Busfertiger Heiliger Fastenzeit zu erlustigen, und
bey den Passionspredigten in offentlicher Gemeine bey

fende bovengenoemd geslacht. Vooral met het oog 1 dem  Examen,  deren Geruch von sich zu geben.  Dortmund,
op de zeldzaamheid van het werk vermelden wij die g&lrückt  durch Anton Bhuln 1649, 12, 9 B o g e n .
aanteekeningen in den oorspronkelijken stijl.

Seite 150. Diderich v. Mallincrode is man eijner
Nóg Von Steinen  Westph. Geschichte 111 Seite 1461 :

Ebdissen  von Herrike van eijnem gude tho Herrike dar M
Mallinckrodt. Dieses Schlosx, welches ein Volmesteinisch

Copman inne wont.
1 annlehn, (im Jahr 1397 had Herbert  Mallinckrod, Enape,
dieses Gut vom dem Juncker v. Volmestein zu Mannlehn

Diderick van Mallinchrode is man van dem Vlemeges- empfangen)  is zwar
gude, und van deme gude dar Podekoil Anne  wont.

ein einträglicher Rittersitz in der
Bauerschaft)  Gedern gelegen, das Schlosz aber ist beson-

Seite 158. Diderich Mallinckrot is Mann mijner Vrowen ders durch die 1619, d. 28 Sept. daselbst entstandene
van Heriche van enem Gude to Heriche gelegen, und Feuersbrunst verwüstet, und sind die Güter an einen
d e m s e l v e n  Gude gehoirt to bescheren  eyner Ebdissen daselbst wohnenden Rentmeister verpfachtet.
eren Waghen des hefft men eyn stucke Lantz to den- Vermuthlich ist dieses das Stammhaus des alten und
selven gude teynt vrij. berühmten Geschlechts v. Mallinckrodt ; nachhero haben  es

die Freyherrn v. der Reck zu Wetten lange besessen;
Seite 355. Circa 1720 Diderich Wilhelm  Mallinckrodt itzo (ao. 1760) aber ist Solches nach langen und schweren

au8 Dortmund wurde Diaconus  an St. Marienkirche zu Rechtshandel, denen Von Mallinckrodt wieder zuge-
Dortmund. sprochen worden

In der Mitte des 16 Jahrhunderts, hatte zwar Johan
v. Mallinckrodt dieses Gut an Bernd v. Heiden im Broch

Von Steinen,  Die Quellen der Westphnlischen Historie : verkauft, wei1 aber der Eauf zurück ging, verkaufte ers

Seite 449. Theodorus de Mallinckrodt vixit anno Dni
an seinen Bruder Herman  Mallinckrodt.

1346. Herman  v. M. zur kneckers anno 1520. Anno 1594 M. G. W.
alsz Dieterich M., zu M., einen langwierigen Hasz mit
seinem Bruder und dessen Sohn gedragen, sein gemeldter -~~

Dieterich und sein Bruders Sohne Johan auf der Weide
l

ADVERTENTIEN.
nn ein ander gerahten, das Diederich Johan erschoszen, _
dajegen Dieterich ins Haupt also verwundet worden mit
einem spiesz,  dasz er darahn des dritten Dages gestorben. -

NQORTBERGH.
Anno 1619,28  Septembris ist Bernt von M., sein Hausz De genealogie van dit geslacht hoop ik hier eerstdaags
Mallinckrodt zu grunde abgebrandt. te publiceeren. Ik heb die samengesteld uit een hand-

Seite 657, 10 110 Stuck :
schrift, waarvan precies r/s, en wel het middelste deel,
weg is geraakt. Gaarne ontving ik daarom opgaven van

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXXVII, Anna von Mallinckrod ist ihr gefolget und

ieder, die ze bezit.

1627 den 2 Januarius erwehlet aber wieder 1628 zu Ommeren. H. J. SCHOUTEN.

Fröndenberg gestorben u. begraben, da sie dieses Grabmahl: Pastorie.

Año 1628, am 15 Junii, ist die wohlehrwurdig woledle -~--~ __~._~

Ehr und viel tugendreiche Anna von Mallinckrot, dieses TE KOOP.
adlich-freiweltlichen Stifts Fröndenberg erwehlte abdiszin
in Gnade selig entschlaffen. RIETSTAP. Wapenboek Ned. Adel. Afl 1-13. (Nieuw.)

Die wappen auf dem grabsteine sint diese VORSTERMAN VAN OPEN. Sta,m-  en Wapenboek. Com-
Mallinkrot Krevet pleet in prachtbanden.

Oer zu Eacksbeck Wendt

- E lod t
(Mal l inkro t )  Breucken

Reflecteerenden gelieven zich te richten tot de redactie,
vau Speykstraat 41 te ‘s-Gravenhage.

Aldenbockum Oer zum Stromberg.

Seite 813, X110 Stück: I N H O U D  1893, No. 11.
Im Jahre 1656 legte G. A. Meyer die sterbliche Hutte

ab, worauf gleich Ludolph Bertram  Mallinckrodt sus Unna,
an Seinen Platz beruffen, und noch in eben dem Jahr
am 14 Sonntag nach trinitatis in Unna, von dem Inspector
Davidis  ordiniret wurde.

Bestuursvergadering van 4 October 1895. -Het geslacht Binkhorst.
Mededeelingen uit onuitgegeven familiepapieren, door Henri J. Scharp.
- De familie Anspaoh. - Genealogisohe Ewartierstaten,  door Jac. A.
- Archief-sprokkels, Medegedeeld door W. S. v. S. - MalEnckrodt,
door M. G. W. - Advertentiën.

Seite 1370 :
Diederich Mallinckrodt, bürtig von Dortmund wird

Pastor in 1656 im Stift Gevelsberg. Gedrukt bij Gebrs.  J. en H. van Langenhuysen, te ‘~Gravenhage. _
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NO. 12. XITIe Jaargang.

Uit het Kerkarchief van Qmmeren.

(Vervolg van Kolom 160).

1694, 17 April met att. van Da. Veckhovius, de heer
Laurentius Elbervelt en jufl’rouw Maria Eiisabeth Blancken.

22 April, met att. van Ds. Veckhovius, Frans van
Randwijck, jm. van Tiel met juffrouw van der Eynden,
jd. van Grol.

29 April, met att. van Lienden, Dirck Adriaensen van
Gulick, jm. van Lienden en Cornelia Verhuet, jd. van Ek.

6 Mei, Joost van Essevelt, jm. van Qmmeren en
Neeltie Janssen Quint, jd. van Ingen, ald. getrouwd.

1695, 29 Dec. met att. van Ds. Raasvelt, Goossen
Aalbertsen, jm.
won. te Echteld.

met Teuntie Peters van Toorn, beiden

1696, 20 Maart. Peter van Eek, jm. van Maurik en
Bertie Jans, jd. alhier.

27 Febr. met att. van Ds. Steenwinckel, pred. te Wijk,
Herman  Willemsen de Boos, jm. en Geritie Willemsen
van Heteren, jd. van Rijswijk.

1697, 4 Juli. Jan Jansen van Rotterdam, jm. en Neeltie
Cornelissen van Wijck, jd. beiden geboortig en woon-
achtig te Ravenswaay, met att. van Ds. Brandolphus.

8 Sept. te Ingen, met att. van Ds. de Lange, Gevert
Janssen van Breuck, jm. van Eek en Henrickie  Peters,
jd. van Ingen.

26 Dec. met att. van Rotterdam, Rhenen en Lienden,
Aalbert  van der tilift, jm. van Elst met ? (oningevuld).

1698, 1 Mei met att. van Ds. Chassé van Maurik, Jan
Cornelissen van Coten, jm. en Jannigie Sweeren van
der Eem.

21 Aug. met att. van Tiel, door Ds. Joannes
Fareth en van Drumpt door Ds. Joannes Gerardi Vulder,
Pe te r  Janssen, jm. te Tiel, wonende op Snndwijk en
Jantie Willemsen den Elsenpas, jd. te Drumpt, getr. door
Ds. Joannes ab Ittersum.

27 Nov. met att. van Maurik en Rijswijk, Dirck
Lambertsen van de Graaf, jm. won. te Rijswijk en
Willemken Willemsen Udo, jd. te Maurik.
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Met consent ‘van den vaandrager Everwijn, onder de
lomp. van kapt . . . ? van der Camp, Evert Niedendorp,
ioldaat, met Benigna Hermans,  bevestigt den 27 Januari.

1699, met att. van Ds. Scherphoff, pred. te Lienden,
len 13 Jan.  Aart  Teunissen,  jm. van Ommeren  m e t
tiaria van Bylaart, wede. van Dirck van Hoeven, won.
;e Lienden, getr. 5 Febr.

7 Mei met att. van Ds. Chassêe van Maurik en Ds.
?eregrinus  van Zoelen, Huybert  Verbrugge, won. te
Kaurik en Willemcke Vermeer, jd. te Zoelen.

17 Dec. Jacobus Hermanssen Verbrugh, jm. en Maeyken
ran Eek, jd. beiden woonachtig te Maurik, met att. van
3s. Chassê.

1700, op 3 Jan. in ondertr. opgenomen de Welgebooren
Heer Peter van Zoudenbalgh, wedr. van de ook (sic)
Welgeb. Vrouwe Jacoba  Poeyt met juffrouw Maria van
Bueren, beiden alhier woonachtig.

1701, op 12 Febr. in ondertr. (27 getr.) Hendrick
Willemsen, jm. en Neeltien Aartsen van Luttervelt, jd.

Op den 2 April van de Heeren Comm. van de Houwe-
licksaken binnen Groningen versogt dat bij ons de drie
houwelijxproclamatien
mochten gewinnen ,

haren behoorlicken  voortganck
zoo h e b b e n  d a n  deselven  sonder

eenige verhindering gehaat  den HooghEd.  WcIgeb.  Heer
Steven van Goltsteyn, Luytenant van een Comp. te voet,
ten diensten deser  Landen en de HooghEd. WelGeb.
juffer Theodora Maria Gramaye van Groningen.

Op versoeck van den Lantschrijver Turnhout volgens
extract uyt het Protocol van het Trouwboeck  over den
Lande en Baronnie van Cuyck, dat Geurt Aartsen van
Breslagh, geassisteert met den Heere Petrus van Zouden-
balgh, sijn susters man, en Geertruyd Janssen, geassisteert
met haer moeder Dirckie Mulders, mochten hare Trouw-
gebooden  bij ons gewinnen, is sulx geschiet en het laaste
gebodt in onse Kerck gedaen  op den eersten maaydagh
(1 Mei).

17 Mei, met att. van Ds. Veckhovius en Ds. Brouwer,
predd. te Tiel en Hien Dodewaard, Hcrman Dijckmeester,
jm. van Tiel, Scholtus aan de Waalkant en Maria Vos.,
jd. van Nijmegen , won. te Hien.
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26 Aug. (getr. 15 Sept.) Herberth de Haas, we&. van
Cornelia Raetsvelt, won. te Ecbteld en Geertruyd van
der Horst, jd. van Ommeren.

4 Sept. met att. van Maurik. Hendrick  Barentse, jm.
van Ingen en Helena Hendrickse van Beusekom, jd. van
Nlaurik.

2 Oct. met att. van Ds. de Lange, Gijsbert Dircksen,
jm. van Ek en Anna van der Eem, jd. aldaar.

1’702, 26 Febr. met att. van Ds. Chasse, Jurriaan
Gerretsen van den Ham, jm. van Olfen en Maritie Janssen
van Schaik,  jd. van Zoelen,  beiden won. te Maurik.

12 Maart, met att. van Maurik en Zoelen,  Wouter
Aertsen Tucker,  wede. van Teuntie Gerrits  van Maudrgck
(Maurik) won. te Zoelen  en Grietie Willemsen, jd. won.
te Maurik.

27 Aug. Willem van Wijck, wedr. van ? (oningevuld),
won. in de Marssche (‘t land tusschen dijk en oever),
met Neeltie Teunis, wede. van Gerard de Grauw, won.
te Ingen.

26 Nov. met att. van Ds. Chasse van Maurik en Ds.
Laats va,n Ochten,  Peter Adriaensen van Toorn, jm. van
Maurik en Heesken  Jans van Gennepden  (?), jd. van
Ochten.

30 Dec.  Bert van Eek, jm. van O., won. aan het
Rienense Oever, en Hendriksken Jans van Heteren, jd.
te O., getr. 21 Jan. 1703.

(Wordt later vervolgd).

lallinckrodt.

Fye Mallinckrodt, Vrowe zu Herdicke, Kaland-Schwes-
ter( 1) im adlich-freiweltlichen Stifte Herdicke (Munsterland),
omstr. 1410. (Von Steinen, Westphiil.  Geschichte, Lemgo
1760, IV, 7).

Gerdt Mellingrode of Mallingrode was in 1454 Komthur
(kommandeur) van het Duitsche Huis te Riga (2), en ‘56
Komthur te Reval (2),‘64 landmaarschalk (Landmarschall),
omstr. ‘70 overgeplaatst als Komthur naar Goldingen, als
zoodanig nog in ‘82 vermeld, in ‘87 dood.

Gracht (of Kraft) von M. leefde in ‘71 en ‘73 in Estland.
Christoph M., item in ‘92, 3.
Gerd M., item in ‘93.
Vrowe Goisteke of Gostecke Mallinckrod, in 1510

Kaland-Schwestcr  (3), in ‘24 abdis van Herdicke (Von
Steinen, t. a. pl.).

Zie ook bij  Von Steinen, 8. 73,  4 ,  8 ,  150.  Wat
staat daar ?

May M., in 1597 weduwe van Johann  Treyden.
,In den Ahnentafeln der von Heyking”, - zegt ,,Der

Deutsche Herold”  XX (ao 1889) no. 2 S. 32a,  - ,,kommt

(1) Zie over Kalende-broeders on dito zusters,  Naoarscher  XxX111,
363-67  (waaronder een artikel van Mo, als naar gewoonte, met rgke
literatuur), 490.

(2) Daarin was de door Albert v. Appeltern. bisschop van Lyfland,
$ 1229, in.gestelde  Lyflandsche ridderorde der Zwaardbroeders in 1234
door benuddeling  van Paus Gregorius 1X ingelijfd of opgelost. Zie
van miin artikel over dien bissohonpeliiken Gelderschman in ,,Geld.
Volks&nnak” 1587,  a ld .  b l .  13S-46  ”

(3) schrijver o. a van ,,Cajus
inzonderheid San keizer Trajanus

Plinius Caecilius en zgne brieven,
“, in ,Geloof  en Vrijheid”(Rotterdam,

Storm Lotz) 189% en ‘93, behelzend eene keurigeapologetiek voor het
oudste Christendom, tegenover Prof. Dr. W. C. v, Manen; van .De
brief naar Barnabas genoemd en het Evangelie naar Mattheus” in het-
zelfde tijdschrift, jaarg. 1894.

dieser Name ver ; ferner sol1  eine M, die Gattin eines
Dumpian gewesen sein. Die v. DI. sind eine alte Familie
der Grafschaft Mark”.

Ds. Malliackrodt  , predikant te Drie1 (&er-Betuwe),
T 1868, had tot zoon

Willem N., prop. te Utrecht ‘68, pred. te Westmaas
1 .Aug. ‘69,  benoemd tot  pred. in Ned.  O . - Ind ië  17
Nov., en bevestigd als zoodanig te ‘~Gravenhnge,  3 Dec.
‘70, pred. te Bands ‘76, Soeraknrta ‘76, Salatiga ‘80,
Fort de Koek ‘83, Riouw Juli ‘85, laatst te Semaranq,
emerit. ‘91 ; gerepatrieerd zijnde, 8 Mei ‘92 bevestigd
tot pred. te Maurik (Neder-Betuwe) en 15 Oct. ‘93 tot
pred. te Maastricht (3) Met de Professoren P. Harting,
C. H. D. Buys Ballot en C. W. Opzoomer, deed hij in
1882 in het ,,Utrechtsch  Dagblad” no. 88 eene oproeping
tot ondersteuning der verarmde, uit hunne woonplaatsen
verdreven Russische Joden. Als weduwnaar van Anna
Harting (dr v. Dr. Pieter H., in leven hoogleeraar te
Utrecht), bij wie twee kinderen, huwde hij Cornelia, dr
v. Dr J. Hartog, Doopsgezind pred. te Utreeht (4), bij wie
hij vijf kinderen won.

Te Arnhem -f- 17 Mei ‘88 P. W. A. Mallinckrodt, oud
36 jaar.

A. F. G. Mall., April ‘88 benoemd tot inspecteur 2de kl.
bij den spoorwegdienst en het stoomwezen te Soerabaya,
sedert Oct. ‘93 belast met de waarneming der functiën
van Inspecteur te Semarang, bij het toezicht op de spoor-
wegdiensten en het stoomwezen; vermoedlik  één per-
soon met F. A. G. Mall., die met echtgenoote  en één
kind, 25 Maart ‘93 per stoomschip ,Prinses Sophie” uit
Amsterdam naar Batavia vertrok.

Ek-en-  Wiel, Juni ‘95.
J A C. A.

Het Rukswapen  mishandeld,

Heraldiek is (zooals zooveIe andere dingen), geen
regeeringszaak. Ik wil dit gaarne aannemen. Maar dan
toch behoeft die wetenschap nog niet zóó met minachting
te worden behandeld, als onlangs geschied is bij het
verven der brievenbussen alhier; misschien is het elders
ook zoo, maar ik zag het alleen hier, en het kan ook
geheel een locaal verschijnsel zijn, daar, naar men mij
inlichtte, de verver, aan wien het onderhoud der Rijks-
gebouwen in de eene of andere plaats is opgedragen,
naar zijn eigen smaak de versiering van de onder zijne
administratie vallende voorwerpen kan uitkiezen (!).

Die bussen ziju dan alhier hel rood geverfd (uitstekend,
immers goed zichtbaar), het lofwerk is in goud behandeld,
en zoo ook het wapen erop in zijn geheel. Hier zou men
desnoods nog vrede mêe kunnen hebben. Maar de verver
vond dit blijkbaar te eentonig, en maakte het schild en
de kroon van zilver, en den leeuw wederom van goud.
Fraai is dit niet, onheraldisch zeker wèl. Zou er geen
;oezicht kunnen worden gehouden om dergelijke enormi-
;eiten te voorkomen ?

Rotterdam, October 1895. H.

(4) Vgl. IVCLZ~,  XLTI, 75. Sahrgver  o. a.van  “DePatriottenen  Oranje
L747-$7”  (Amsterdam, G. L. Funke,  1892),  een belangrijk werk, dat
Teel opgang heeft gemaakt.
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Von Attems (1).

,In der ehemaligen Kirche in Unter-Bröndi  im Schwarz-
wald (jetzt ein Schloszhof zu Wachendorf) befindet sich
der Grabstein der Reichsgräfin Maria Augusta von Attems,
geb. Reichsfreiin von Ow (2) zu Hierlingen, geb. 9.
Februar 1698, gest. 24 Jan. 1725, Tochter  des 1720
gestorbenen Reichsfreiherrn Ferdiuand  Carl von Ow zu
Hierlingen und Sternek  und der Anna Magdalena  geb.
Freiin von Huingha, welche noch 1742 lebte.  Auf dem
Grabstein sind folgende Wappen angebracht :

von Ow (Vater) von Hinga (Huingha) (3)
von Weichs (4) (Mutter von Langenbcr (5)

(des Vaters)
von Rechberg (6) (Mutter von Bentinck.

d väterl. Grosxvaters)
von Ow Atthembs = von Padevort
von Jahrsdorf (7) (Mutter ow

des väterlichen Urgrosz-
vaters)

von Gumpenberg (8) von Linteo (? Lintelo)
von Wolmershausen (9) von Beurs
von Neuhausen (10) von Padevort.

Urn nähere Angaben ilber diese Ahnen bittet
THEODOK.  SCHÖN”.

Deze vraag uit Der &utsche  Hel*old XX (1889) no. 6
S. 122n, worde hier, vooral ter wille van de Neder].,  en
inzonderheid Geldersche kwartieren, herhaald.

Doch moet von Beurs niet v. Beerse zijn? Zoo ja,
dan denken wij hier, niet aan v. Bursen ao. 1392, 1419
te Deventer, ontleend aan de Beurse te ‘Terwolde (Catal.
arch. Dev. gasth. bl. 43, 92, 31,  maar bij voorkeur aan
een geslacht, dat zijne bakermat in Beerse (Ambt-Ommen,
Cverijsel)  vond, naar welke plaats een tak van v. Pwllandt
zich v. P. van Beerse noemde of noemt. Dit geslacht
komt voor iu Dirck v. Beerse Beer Roderix zoon, tegen
wien Gerard v. Schonenvelde 15 Juni 1381 zijn eerste
wasteeken nam (11) tot invordering van schuld. Die
wijze van aanmaning door wasteekens, hetgeen tot drie-

(1) Blijkbaar wordt hier niet het geslacht uit Frioul (Friaul of
Friuli, Noordel.  Italië), maar  dat uit Oostenrijk en Stiermarken bedoeld,
sedert 25 April 1605  baronnen, sedert G Sept. 1630 en 3 San. 1653
graven.

(2) Begeren, Wurtemberg en Baden, sedert 6 Sept. 1681 baronnen
(3) Hier ia toch niet het Friesche geslacht Ruininga  (Rietstap’s

Armorial) bedoeld? In den omtrek van Kollum bestond vroeger oi
later eene Huyingha-sate (Navr.  XXIX, 181).

(4) Een baron von Weichs de Wenne cgcslacht  in Begeren) is eigenaar,
en, ni fallor, ook bewoner van het kasteel te Geisteren (gem. W ansum
in Limburg).

(5) zal wel (von) Langenberg zijn, of liever (von) Langenburg,
gelijk ook Rietstap’s Armoriat  opgeef t  (Baronnen,  uitgestorven)
Langenburg is een stadje in Wurtemberg, Jaxtkreis, rcsldentre van
den vorst von Hobenlohe-Langenburg.  Rior te lande bestond Langen-
berg: in de Oude Kerk te Delft op het koor vond men cene grafstede
van Jacobus Langenberg ao 1746 (Scheller% Familie-Archief in >.\ lgem.
Nederl. Familieblad’ 1883184.

(6) In Wurtemberg, Begeren en Oostenrijk vindt men von Rech-
berg von Rotbenlöwen (Graven:. No. 107 bl. 3a.

(7) von Jabnsdorf?  In Saksen, kreits Ertzgcbcrgte, ligt een dorp
Jahnsdorf. Jahrsdorf schijnt onbekend Rietstap’s A.rmorial  le ed.
heeft geen van beiden.

(8, De .Armorial  heeft (von) Gumppenberg (met dubbele p), in
Beieren.  sedert 16 Jan. 1571 baronnen.

(9) of Wollmershausen (Frankenland), in Beieren, in 1708 reeds
uitgestorven.

(10) in Zwaben, uitgestorven.
(11) Tijdr. Re3r. oud-prov.  Archief van Orerijscl  (Zwolle, Til,) Aan-

hangsel ,ao. 1864),  bl. 32.
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malen toe herhaald werd met tusschenpoozen van telkens
veertien dagen, om daarna in rechten op te treden, werd
alleen gebezigd tegenover adellijke personen. Tusschen
Evert v. Essen en Dirc v. Beerse wees Beernd v. Ierte
20 Juli 1382 een orde1 (12). In 1396 was Heer Henric
v. Beerse (13) cureet  (priester, pastoor) bij de kerspelkerk
te Koten aan den IJsel in Zallxnd; ,,vgl. over dit Koten
Snv~. XLID,  574, en dit Maandblad” 1894 bl. 105a,
noot 2.

Ek-en-Wiel,  10 Oct. ‘95. J A C. 8.

Elsevier.
Vgl. in ,,De Navorscher” XXXVII,  5600, In, enz.

een belangrijken kwartierstaat. Ibid. XXXIX, 428 ziet
men vermeld Matthijs  Lopes de Haro dit Elsevier uit
Brabant. In de ,Dietsche  Warande, Tijdschrift  voor
Kunst en Zedegeschied.” ; Gent, 1890, bl. 109 noot 1
staat : ,,De v. Papenbroecks  van Mechelen, - het Papen-
broeck is de naam van landen deelmakende van de oude
vrijheid van Waelhem, aan den Rupel, in de nabijheid
van Mechelen, - die in de registers dier stad iu 1420
reeds voorkomen, schijnen uitgestorven te zijn in de 18de
eeuw. Men vindt in het werk ,Provincie,  stad endc
district van Mechelen” (Brussel, 1770, dl 1) de volgende
afstammelingen : Wm. v. Papenbroeck,  7 25 Mei 1511,
getrouwd met Barbel Reyers, alias Elsevier, f 22 Sept.
1498” (bl. 357),  enz. enz. Is deze Barbel  Reyers (-dochter)
eene voorzaat van eerstgenoemden Matthijs geweest?

E.-en-  w., 11 Sept. ‘95. J A C.  A.

Arehief-sprokkels.

Medegedeeld door W. S. v. 8.

Vervolg van kolom 174.
1760.

27 Jan.

29 April.
2 Mëi.

20 July.
2,

8 s8pt.
21 Dec.

1751,
18 Febr.
4 Juni.

29 Juny.
24 Sept.

6 Nov.
1752.

18 Febr.
2s act.

Maria Drieling, het verbrande mens op.
het zant bij de Nieuwe Haven, aet. 73.
Maria Boelaart, aet. 94 . . . . .
Anna Margaretha van Strateu, set 22.
Jan Vollevens, aet. 77. . . . . .
Nicolaes  Boullaard, ongeh., aet. 45 .
Jan Spaen, aet. 24 . . . . . . .
Philip La Grand, net. 100 . . . .

Maria Elisabet Smit . . . . . .
Daniel Pompejus van Assendelft, aet. 65
Hugo vaan Straten, aet. 50 . . . .
Barbara De Gruijter, aet. 37 . . .
Dus. Samuel  de Ia Douespe,  a.et 49 .

2 Nov.
11
30 DeC.

Jacob van Assendelft, aet 60 . . .
Hendr ik  Wi l lem de  Gruijter,  naa r
Rijswijk, aet. 29. . . . . . . .
Danckert  van Assendelft, net. 54 . .
Johannes van Oyen, aet. S . . . .
Maria Anna van Oyen, 14 dagen. .

(12)  Ibid. bl. 66.

p. cl.
f 3.
p. d.

; n6.
p. d.
8 n

n n

; 2.. .
n 77

f  30 .

n 30.

p. ti.
f 30.
p. ri.

(l:{l  E r  s t a a t  eigcnljjk  v. Beerde; doch de Bladwijzer (ná.  lH7ó)
bl. 11 verwijst naar v. Becrsc.
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1753.
15 act.
3 Nov.

1754.
30 Dec.

1755.
14 Nov.

1756.
14 Febr.
9 July.

17 Nov.
22

175;.
21 Febr.
29 Nov.

1758.
4 Jan.

23
17 Fe!,.
15 April.

1 Mey.
8 Mei.

22 Juli.

25 Sept.
23 Oct.

1759.
15 Jan.
24 n

Clasina Boelaert, aet. 2*/s  * . . . f 15.
Isabella de Kretser, aet. 81 . . . . p. d.

Johanna van Oyen,  aet. 20 . . . . p. cl.

Pieter van Ommeren,  aet. 3 d. . . ,, ,,

Maria de Groot, 100 j. . . . . . n ,,
Jacobus van Ommeren,  9 m. . . . ,, ~
Joha. E l i sab .  de  Wolffenbuttel?  5 w. . ~ ,,
Maria Nesker, aet. 80. . . . . . n ~

Stijntje de Gruijter, aet. 6 . . . n n
Jan van Oijen, aet. 12 . . . . . ,, ~

DUS.  Gerardus Sandifort, aan een be-
roerte in het hoofd, aet. 48 . . . . f 30.
Nicolaes  van Straten, aet. 77 . . . p.d.
Hendrik van Straaten, aet. 35 . . . ,, ~
Johan van Oyen, aet. 80. . , . . ~ ~
Josina de Cretzer, aet. 85 . . . .
Jan Boelaard, aet. 5 w. stuipen . . r ’ 3.
DUS.  Lodewijk Carel Le Sueur, borst-
ziekte
H e n d r .  ‘Pieterie Ta& ‘set:  102  1 : : i, d.

6.

Alida Maria v. Oorschot, aet. 2r/, . . ~ n

Steven Alexander, aet. 100 . . . . n ~
Ve. Maria van Assendelft, vergaan van
Levensgeesten, naar Delft, aet. 73. . f 30.

16 Maart. Adriana van Assendelft, aet. 40 . . p. d.
7 Aug. Agatha Maria van der Poel, stuipen . f 3 0 .
7 Dec. Henriette Adriana Spaen,  aet. 78 . . p. d.

1760.
31 Jan. Elizabet Huyters, aet. 104 . . . . ~ n
18 Aug. Nicolaas van Straten, aet 16 . . . ~ n
8 Dec. Marytje van Straten, aet. 60

30

176;.

Johanna van der Straeten, aet.’ 80 : E z

16 Jan. Pieter Gerrit van de Poel, stuipen . f 3 0 .
29 Johanna  Burgersd i jk ,  ae t .  59  . . . p. d.
25 Maart. Johannes Tulken,  aet. 84. . . . . _ y
4 Aug.

12 act.

1762.
2 April.

21
3 M&.

7 Juny.
5 act.

29 n

1763.
3 Jan.

14 Febr.

Jan van Straeten, 4 d. . . . . .
Hendrik van Straaten, 46 jaar . . .

Johannes Stuart, aet. 17 . . . . .
Barbara Spaan, aet. 70 . . . . .
Pieter Gerrit van de Poel, schreeuwende
stuipen, cet. 8 wek. 3 dag. . . . .
Margareta Zolms, 100 jaar . . . .
Johan Hamilton, beroerte, aet. 71. .
Jan Hendrik Boelaert, borstziekte, aet.
17 maanden . . . . . . . , .

Johannes Melchior Kluppel, verval van
krachten, aet. 51 . . . . . . .
Otto Jan Willem Bn. du Faget van

I, I,

n n

8 n

» n

3 n

f’ 30 .
p. d.
f 6.

n 3.

n 6.

17 Dec.
1164.

29 Juny.

10 July.
19
9 oct.

1765.
20 Mey.

15 Juni.

1766.
7 Febr.
8
2 Ap;il.
5 Mey.

1767.
23 Febr.
27 v

Assendelft, hr. van Heynenoort, ver-
voert naar Heynenoort , borstziekte,
aet. 76 . .
Huibertina’ van der’ Stiaaien:  aet. ‘85:

A. H. Sas, de doopn. onbek.,  zijnde
circa twee jaeren  op de Voorpoort v.
d. Hove gegijsselt geweest en al&. van
ijle koortsen overleden, 33 à 34 jaar oud
Elizabet van der Straaten, aet. 70. .
Abraham Obreen, aet. 73 . . . .
Hester  van Straeten, aet. 54 . . .

Do. Abraham Pierre Robineau, verval
v. kragten, aet. 50 . . . . . . .
DOS.  Frederik Carel Engels, inflamatie
in het bloed, aet. 47 . . . . . .

Ary van Blaauwsonneveld, aet. 33 .
Hendrika van Ommeren,  aet. 71 .
Ds. Willem Lodewijk Pielat,  aet. 46 1
Mr. Jacob Adriaan van Assendelft, van
Haarlem alhier gebracht,, aet. 30 . .

Johanna Cornelia van der Poel, aet. 84. f 6.
Jan van Blaauwsonnevelt, aet. 87. . p. Cr’.

f 30.
p. cl.

f 30.

n 7!

p. 2.
f 30.

n Y

10 Maart. Magtilje van der Straeten, aet 63 . ,i n
Barbara Anthonia van Assendelft, in21 *

24 Juni.
1768.

15 Jan.
29
25 Meny.

het kraambed, aet. 29 . f 30,
Ds. Jan Gysbert Moll, aei. 60 : 1 . I) ~

Helena de Bond, aet. 44, Rijswijk p. d.
Agnenis van Omrneren,  aet .  47.  . : n ~
Johannis  Franciscus van Blauwsonne-
velt, aet. 5

4 Juni.
11
6 Juri.
8 Nov.

1769.
1 Mey.

23 Meij.
16 Aug.
9 act.

12 n
19

6 Nonv.
9
177;.

6 Febr.

Christoffel Wubbe, ‘set’.  56 1 1 : : z z
Klara Adriaansdr. Spaan, aet. 8 d. .
Ds.  J a n  V r o l i j k ,  ongeht.,  aet .  67 . . ? ‘60.
Agatha de Gruijter, aet. 89 . . . . p, d.

Maria van Straaten, aet. 31. . . . ~ ~
Evert Spaan, aet 6 w. . . . . . ~ ,,
Huybert Op den Ende, 5 m. . . . n n
Johanna Elisabet van Eepeq, aet. 5 . ~ ~
Een onged. kind va.n Cornehs  de Witt. n >i
Johannes de Wit, 9 w. . . . . . n ,~
Johannes van Eepen, 2 jr. . . . . ~ n
Willem de Gruijter, na Voorburg, 6 jr. ~ n

10 n
17
18 Au; .
12 act.

Jean Andre , zijnde soldaet onder het
regiment Switsersche Guardes,  dewelke
zig aan jenever de facto heeft dood
gesoopen, aet 26 . , . . . . . n ,,
Nicolaas Boelaart, aet. 10 w. . , . f 6.
Catharina Koek, aet. 48 . . . . . p. d.
Maria Boelaert, aet. 5. . . . . . f 6.
Adrianus Boelaerd, aet. 7 wek. . . ~ 6,

1771.
!4 Jan.
10 Juni.
!3 Aug.

Katharina van Straaten,  aet .  31 . . p. d.
Sara van Epen, 17 jr. . . . . .
Willem Soetens, aet 50 . . . . ,T 1

.
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1772.
6 Jan. Nicolaas van Straaten, aet. 68 . , . p. d.

11 Maart. Vrouwe Barbara Elizabet douairiere

5  Mey.

4 Juni.
4 July.

31
21 Au;.

2 Sept.
12 Dec.

Barones van Heekeren geb. de la Fon-
taine, beroerte in het hoofd, aet. 57 . f 30
Pieter Ploos van Amstel, beroerte,
aet. 65 . . . . . . . . . . f 30
Michiel  Boelaard,  aet .  10 weken . . f 6
Barendina Spaan, 14 d. . . . . . p. d.
Johanna van der Straaten,  aet .  85 . ,, ,,
Katarina Bidloo, aet. 48 . . : . . ,, ,,
Elisabet de Witt. aet. 63 . . . . ,, ,,
Dirkje v a n  S t r a t e n ,  a e t .  3 9 . .  . .

1773.
2 Jan.
5 Juny.

1 July.
19 »

21 n

30 Aug.
11 act.
9 Nov.

15 8
25

6 De:.
31

177:.
14 Jan.

3
8 Fibr.

18
11 Air.
14 n
28
16 J:ny.
18
11 A:g.

18 Oct.
18
12 Di,,

1775.
5 Jan.
7

20 Jini.
2 Aug.

1776.
24 Jan.
31
18 0:t.

1777.
23 Apr.

13 Juny.

Nicolaas van der Straaten, aet. 2 , .
Maria Boezars, wed. van Hendrik van
Straaten, aet. 50, . . . . . . .
Adrianus Boelaard, aet. 8 wek.
Johannes Griender, 115 jr. 7 mnd:
verval van krachten . . . . . .
Martha Marcus, 104 jr. en eenige mnd.,
verval van krachten .
Jacomina Hamilton, set. 83: : : :
Anna Maria van Ommeren,  aet. 3 .
Mat tbeus  van  Ommeren,  aet. 3l/, . .
Willemina Meisner, aet 2 jr. 8 mnd.
Sophia van Straaten, aet. 81 . . ,
Gijsbert de Wit, aet. 17 . . . .
Klaasina Boelard, aet. 78. . . . .

Maria van Straaten, aet. 4 . . . .
Alida de Gruijter aet. 3, naar Rijswijk.
Albertus de la Haye, aet. 119 jr. 4 mnd.
Willem de Wit, aet. 70 . . . . .
Clazina de Witt, aet. 86 . . . . .
Johanna Stuart, aet. 40 . . . . .
Elisabet de Wit, aet. 19 . . . . .
Geertruy Hamelton, aet 36 . . . ,
Nicolaas Boellaard, aet. 5 uur. . . .
Ds. Johan Conrad Andreas Sander,
aet. 57 .
M r .  Johan’va’n  Assendelft,  aet.‘43.  :
Ds.  Elandus  van Staveren, aet. 71. .
Hilke, wed. van Christoffel Wubbens,
aet. 76. . , . . . . . . . .

Elisabet Obrie, aet. 45. . . . . .
Johannes de Wit, aet. 36 . . . ,
Katharina Boelaart, aet 3 weken . .
E l i z a b e t h  Verstraaten,  aet. 56 . . .

Maria Boelaard, aet. 99 jr. en 3 mnd.
Catharina van der Hil, 102 jr. 8 mnd.
Anthonij Boelaard, aet. 32 , , . .

. . . . Cremer, de voornaam onbekend,
geweese predikant, (aet. 64) in Staats
zel;;;fteren,  van de teering, Noorder-

. . . . . , ., . . .
Gerardus Sieffkens, doodgevonden op
het Ilooge Kaadje aan hët Zieke, mët

n n

n n

» n

f 6,

p. d.

» n

; >)3.
p. d.
n n

n n

; n3.

p. d.
n n
n n

n n

n n

n n

n n

; '6.

f 30.
n n
n n

p. d.

n n

; n3.
p. d.

n 8

r” ‘6.

p. d.

.
1 July.

29 Aug.
20 Oct.

6 Nov.
17 ti

20 n
21

1 D”ec.

1778.
23 Jan.
23 Sept.

6 Oct.
10 Dec.

1779.
4 Jan.
7 n

1780.
12 Mey.

1781.
11 Jan.

8 Aug.

1782.
18 Maart.
11 July.

21 Sept.

1783.
11 Maart.
30 Aug.

1784.
30 Jan.

1785.
11 Mey,

!6
12 A;g.
3 act.

10 Nov.

1786.
.7 Mey,

1787.
5 Sept.

18 ,,

3 Oct.

5 n

186

twee wonden, weezende  Compagnie
Chirugijn onder het Regiment Hall.
Guardes te voet, Noordkh., aet. 36 . p. d.
Kris t ina  de  Wi t t ,  ae t .  27 ,  Eikend. . n n
Frederika Boelaart, G. K. p. d., aet. 5 m. ,, r
Kornelis Willem van der Straaten, naar
Rijswijk, aet. 211,  . . . . . . . n n
Geertruid de Witt ,  Eikend., cet. 65 . ,, >3
Otto Roelofze, va.n het te bouwen nieulo
comtoor vcm  Hollnnd  doodgevallen,
aet. 52. . . . . . . . n n
Hendrik Ridder, aet. 45, als boven . n ~
Maria Stua.rd,  aet 3l/,, naar Rijswijk.
Burgemr.  Jan Hudde Dedel, aet. 75 G.K. ; $0.

Katharina Kok, aet.  55, NKH . . .
Karel Johannes van der Straaten,
aet 11/, .
J o h a n n e s  v a n  Straaten; set. ‘2 1 1 1
Hendrik Boelaert, aet. 73, Eikenduinen. f 30.

Jacoba  Boelaert, aet. 1, Eikenduinen.
Mattheus van Ommeren;  7 weken. . i. d.

6.

Ds.  Jan van Altena, G. K. aet. 81. . f 1 5 .

Ds.  Theodorus Schoorenburg van Kame-
rijk in het Stigt van Utrecht alhier
gebracht, aet. 72 n 30.
Ds. Johan Mes. Kl.’ K: set. ‘72:  : : n n

Philippine van Ommeren,  Eikenduinen. n 3.
Ds. Ludovicus Kluit Predikant in Oud
Beyerland daarheen vervoert, aet. 58. memorie
Ds.  Theodorus Brederode van Middel-
burg gebraght . . . . . . . . f 30.

Johannes Boellaard, aet. 9 , , , ,
Ds.  Jean Rouer, K. K. aet. 78. . . ,, n

Anna Isabella van Nassau, aet. 66, K.K. p. d.

Ds.  Robertus Castendijk  ongeht.,  aet.
64. G. K.. . . . . . . . . f 60.
Helena van der Parre.  G. K. aet ‘65. p. d.
Elena Wubbe, G. K. aet. 69. . , . f 15.
Geertruid van der Straaten, aet. 44. p. d.
DS. Charles Chais, Fransche Kerk,
aet. 85. . . . . . . . . . .

Eva Stuard, K. K. aet. 54 . . . . p. d.

Michiel Boelart, naar Eikenduinen,
aet. 58. . . . . . . . . . . f 3.
Johannes Anthony Boelard, naar Eiken-
duinen, aet. 10 . . . . . . . . ,, 6.
Maria Elisabeth de Gruijter, Noorder
Kerk Hof, aet 7 . , p. d.
Mr. Pieter van de Poel, G. K. a’et.71: f 3 0 .



1788.
13 Dec.

1789.
19 Febr.

20 Apr.

22 Sept.
11 Dec.

1190.

22 Nov.

1791.
11 Mei,

22 Juli,

30 Nov.

1792.
21 Mei,

1793.
21 Febr.

23
16 Déc.

1794.
9 Aug.

24 Nov.

31 Dec.

1795.
5 act.

1797.
14 Apr.

29 Aug.

1798.
7 Jan.
6 Maart.

1799.
30 Maart.

6 Juli.
1800.

19 Apr.
13 act.

27
19 N&.
21 n

1801.
30 Jan.
28 Mey,

157

Een ongedte zoon van Mr. Jan Louis
van de Poel, G. K. . . . , . . ,, ,,

Nicolaas van der Straaten, aet. 82.
Rijswijk . . . . . . . . . . p. d.
Alegonda van Ommeren,  aet. 6 j. 10
m .  NKH  .
Daniel Stuart;  act. ‘18’ 1 : 1 1 : 1 n
Egidius de Witt, aet. 4. NKH. . . ,, ,,

DS. Thomas Lieftink, verval v. Kragten,
Z -W. Binnensingel, aet. 76, Kl. K. f 30.

Mr.  Joh.  Huibert  van Slijpe. G. K.
aet. 58. . . . . . . . . . . n s
Franciscus Boelaard, Eikenduinen, aet.
10 weken .
Johan Louis ‘van de ‘Poel, ‘set 7 d:

p. d.

O.K. . . . . . . . . . . f 30.

Kornelis de Gruyter, Rijswijk, 8 m. p. d.

Katharina van der Straaten, aet. 9
weken. NKH.
Angenieta van Lyniker, set. 82.‘NKH: z 1
Niesje de Gruijter, aet. 5 m. Rijswijk. ,, ,,

Mar t inus  Corver. aet. 67l/,, E iken-
duinen .
Ds. Samuel Eschauzier,  Fransche  Kerk:

.f 6.

aet.53. . s . . . . . . . . n 30.
DS.  Daniel Albert Reguleth, G. K. aet.
45 j en 4 m. . . . . . . . . n n

Ds. Petrus Nieuwland, G. 1~. aet. 73. ,, ,,

Cornelis van der Straaten, Rijswijk,
aet. 83 . p. d.
D S . Johannes’van der’linden.  ‘K.’ K: f 1 5 .

Jaques Obry, 6 d. rijswijk . . . . p. d.
Michiel Boelaert, Eikenduinen, aet. 65. f 30.

Jacques  Obry,  aet .  14 d.  rijswijk  . . p. d.
Johannes Assendelft, aet. 16 w. . . ,, ,,

Debora Muilman,  G. K, aet. 66 . . f 6.
Petronella van Oyen,  Eikenduinen,
aet. 48 jr. & 8 m.. . a , . . . n 3.
Simon Boelaard, Eikenduinen, aet. 7 ,, 6.
Anna Elisabeth Jacquer,  G. K. aet. Sl. ,, 15.
Appolonie Boellaard, Eikenduinen. aet.
8 dagen . . . . . . - . . . ,, 6.

Johannes de Gruijter, NKH. aet. 68. p. d.
Jean Henry Le Rutte, set. 31/,, Rijs-
wijk . . . . . . . . . . . 77 n

1 Juni,

30
4 Sept.

1803.
2 Febr.

37 Mey,

1804.
4 Febr.
8 7,

9  xey,
1805.

37 Nov.

1807.
18 Febr.

6 Mey,

31 July,

6 Nov.

11 Dec.

1809.
17 Maart

30 Sept.

17 act.

26 Nov.
3 Jan.

1810.
2 Febr.

/
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Mr. Johannes van Assendelft, ongeha.
(1. K. aet. 75
Lodewi jk  Schram,  G. K. ‘set’ 42 : :
Clara Maria ‘t Hoen, aet. 4 m. Eiken-
duinen . . . , . . . . . . .

Paulus Sandifort ,  ongehd. aet. 61 . .
Hendrik Boellaard, aet. 42, Eiken-
duinen . . . . . . . . . .

Joanna Boellaard, ongehd. aet. 61 G. K.
Lambertus de Gruijter, net. 38 en
A.driana de Goede, aet. 36, egtelieden,
G. K. .

p. CL

7’ 60 .

p. d.

f 12 .

A d a m  S c h r a m ,  net.’ 84, G. X.1 . . *.
p. d.
.f 3.

Catharina Petronella Boellaard, G. K,
aet. 34 . . . . . . . . . . . f 6.

Sara Boelaard, net. 46, geha, naar Rijs-
wijk. . . . . . . . . . .
Maria Cornelia Boxel,  huisvrouwe J.
L, van de Poel, aet 52 j 1 m. G. K.
woonplaats St. Jacobs Kerhof, E. 25.
1 minderj.-kind
Pauwlina van Assendelft, set.’ 74, geha:
G. 1~. aan een borstkwaal overleden,
wonende  k le ine  bierkade no. 78, 2
minderj. kindn  . . . . . . . .
Sara Louise du Faget van Assendelft,
vrouwe van Heynenoort, naar Heyne-
noort, aet 90, Lange Voorhout, 1333.
Ve. Jeanne Georgette Barbara van
Assendelft, wede Mr. R C. Blom, aet.
54, K. K. op de Plaats, 1 meerderj.
en 2 minderj. kindn  . . . . . .

Maria Eijkhcuvel, wede M. Boelaart,
aet. 73. Eikenduinen, 6 meerderj.
kind” . . . . . , . . . .
Adrianus Burgersdijk, aet 56. Rijswijk.
gehd  . . , . . . . . . . . .
DS.  Willem de Koning, K. K. aet. 76.
geha. . . . . . . . . . . .
Adriana Brand, aet. 1 j. 3 m. NKH.
Andries Brand, aet. 41, ongeha NKH.
overleden in het Hospitaal . . . m

Johanna Alida de Hamond, wede va,n
den predikant Schregardus,  aet 84, naa,r
Wateringen. 1 meerderj .  kind . . .

d:tnteekeningea van geboorten, hnwelijkell en overlijden

aan de Kaap de Goede Hoop,

Ao.  1652-1662.

Door den heer W. G. Bril1 is in de werken van het
Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht uitgegeven
het Dagvcrlxtl  van Jan van Riebeek,  commandeur aan
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de Eaap de Goede Hoop, in drie deelen nes, 39, 58 en 25 en 26 Oct. Is weder door gemelde predicant in ‘t fort
59 van de Nieuwe Serie.

Dit belangrijk geschrift bevat de geschiedenis van het
gepredikt ende gedoopt een matroos genaemt Abel
Sjours, welckers ouders menonist geweest ende

begin der vestiging der Nederlanders aan de Kaap tot gestorven waren, mitsgaders hij zigh altijt gehouden
8 Mei 1662 toen de commandeur van Riebeek on zijne aan de gereformeerde kercke, etc.
familie met het schip Mars naar Batavia zijn vertrokken.

Behalve de dagelijksche gebeurtenissen zijn er ook in 1657.

vermeld de geboorten, huwel!iken  en sterfgevallen, die 22 Mei. Omtrent midnacht  is de sieckentrooster Pieter
gedurende dien tijd hebben pla,ats gevonden, doch daa.r van der Stael ‘s vrouw van een jonge dochter in de
men om die te vinden de 3 deelen van bladzijde tot kraem gecomen.
bladzijde moet naslaan wat zeer veel tijd vordert, zal de 17 Juny. Sondagh ‘snachts omtrent 11 uyren is de huis-
hier volgende opgave daarvan velen niet onwelkom zijn. vrouw

Niet alle overledene personen zijn hier vermeld, maar
van den Commandeur Riebeecq in de

kraem gecomen van een jonge dochter.
alleen zij, die met name genoemd worden, daar het hier
niet om het aantal der overledenen personen te doen is, 1659.
maar alleen om hun namen. 18 Febr. Omtrent 7 uur in den avond is den vrije cleer-

macker  Hendrick van Zurwerdens vrou van een
QEBOORTEN. jonge soon verlost.

1652. 1660.

6 Junij. ‘s Avonds is des ziekentroosters vrouw van een 4 April. Zijn door den predikant Cornelius Walrandt,
zoon verlost, zijn de het eer&e  kind dat binnen
het fort de Goede Hoop geboren is. (De zieken

met ‘t Jacht Vlissingen op 3 april aangekomen,
zes kinderen gedoopt, n.1.

trooster heette Willem Wjlant). Elisabeth, dochter van den Commandeur.

1653. Johanna, dochter van de weduwe van den overleden
vaendrigh Jan van Harwarden.

20 Aug. Is op dato den ziekentroosten kint (verleden Cornelia, dochter van de vrijmeulenaer Wouter
jaer geboren) gedoopt, ende ‘t H. Avontmael hier Cornelis Mostaert.
aan landt gehouden door den predikant Fredericus 1 Cornelis, zoon van den hovenier Xarten  Jacobs.
Fronten (met den Phenix hier gecomen) eude van Catrijn, dochter van den vrijlandbouwer Jacob
dage gedaeo, omme ‘t schip daeromme niet expres Cloeten.
tot den Sondagh op te houden. Johannes, zoon van den vry Sa.ldanhavaerders  Joris

18 act. ,als wanneer des nachts d’E. van Riebeeckx Jansz.
vrouw in de kraem gecomen was van een jonge 8 April. Maria, dochter van den vry borgers Jan Sacharias,
sone, synde de 2e. die in ‘t fort de Goede Hope ook door genoemde predikant gedoopt.
gebooren is. 13 Junij. Katarioa, dochter van den vrijkleermaker

1655.
Hendricq van Surwurden en Dirck, soon van den
vrykleermaker Elberts Dircksz,  beide gedoopt door

1 Oct. ‘s Morgens, omtrent 2 uyren voor daegh, is in de den predikant Gerardus Holckenburg van ‘t schip
kraem gecomen van een cloecken zone de huysvrou de Vogel Phenix.
van den opperchirnrgijn  Matthbs  Witsma. 18 Julij. Jannetgen, dochter van den vrije lantbouwer

23 Oct. ‘s Naemiddaghs den predicant van ‘t schip Aernhem Thielman Hendricxs, ged. door den predicant
aen lant gecomen, is door denselven hier in ‘t fort François Caron van ‘t schip de Muskaatboon.
een predicatie gedaen, mitsgaders gedoopt ‘t kint 1661.
van den opperbarbier met name van Broer, sijnde
tegenwoordig stijff 3 weecken  out. 19 Sept. Is de huysvrouw van den vrij steenbacker  Wouter

8 Dec. Desen morgen is den Commandeur Riebeeck’x Mostaert van een jonge dochter verlost, en in ‘t
huysvrou van haer 2en jonge sone hier aen de kinderbedde comen te leggen.
Caep verlost, ende

8 Dec. op den namiddagh oock den ondercoopman 1662.

Fredrick Verburghs’ huysvrou van haer eerste, 8 Mei. Tegen den avont is de huysfrou van den vrij her-
sijnde een dochter, ‘t eerste meysjen dat hier ter bergier  Hendrick van Zeurwaerden comen te ge-
plaetse geboren is, nadat deselve net 9 maanden leggen van een jongen soon ende een dito dochter.
min een dngh hier getrout syn geweest.

16 Dec. Omtrent 11 uyren in de voornacht, is ‘t kraem- HUWELIJKEN.

kindeken  van den ondercooptnan Vorburghs huis-
vrou gestorven. 1653.

1656. 8 Nov. Op dato den oudercoopman Jacob Reijniersz.
versoeckende, omme te mogen in den huwelijken

22 Oct. Sondag den 2i is door den predikant Barnardus staet bevestigd te worden, met d’eerbare jonge
Bochbron alhier in ‘t fort een predicatie gedaen, dochter Elisabeth van Opdorp, nichte  ende onder
en de ‘t kindt van den hovenier Hendrick Boom voochdije sijnde van den Commandeur Jan van
gedoopt met de name Dirk. Riebeecq, als hebbende sich daeraen met trouw-.
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beloften verbonden etc., is hem ‘t aelve toegestaen;
ende te dien sijnde oock geconsenteert op morgen
d’eerste afcundinge te laten geschieden als per
resolutie, heden daarover specialyck genomen, bij
dewelcke oock goet.gevonden  is, omme door den
bouckhouder Frederlck  Verburgh, secretaris van
onsen raet, na ‘t derde gebodt  oock publicquelijck
de verdere solemnisatie van het trouwen voor den
Raedt ende alle den volcke te laten bedienen ten
eijnde alles wettelijck ende in Godes name met
goede orde ende stichtinge toegae. Amen.

Op dato is d’eerste afcundinge van de bovengen.
jonge luyden na ‘t lesen van ‘t sermoen publijcke-
lijck gedaen.

16 Nov. ende is de 2de afroepinge der verbaelde onder-
troude jonge luyden sonder verhinderinge geschiet.

23 Nov. Op dato sijn de voor aangetogen ondertrouwde
persoonen (haer 3de afroepinge na christelijck
gebruyck sonder eenige de minste verhinderinge
gepasseert wesende) voor de wet ofte den Raedt
deser forteresse de Goede Hoop ende alle de volcke
publicquelijck in open raetcamere solemneelijck
in den houwelijcken staet wettelijck bevesticht

10 Sept. Is den ondercoopman Pieter van Duyn, bescheiden
op Henriette Louise (een schip van de camer
Zeeland), op sijn versoeck toegestaen in de hou-
Iijcken staet te mogen bevesticht worden met
d’eerbare jonge dochter Sebastianna van Opdorp,
woonachtig11 in ‘t fort de Goede Hoope, mitsgader
om ‘t gemelte schip niet op te houden. desen
avont noch d’eerste gehodt te laten gaen ende
alsoo vervolgens alle avonden tot het derde incluis,
om Sondagh aanstaende (geen wettclyck versoeck van
van verhinderinge offrerende) de verdere solemnatie
voor de wet, door den Secretaris van onzen Raedt
(vermits geen predikant hier hebben) in openbare
Raedtcamer te laten vervolgen ende affectutiren.

13 Sept. Synde de voors. conthoralen in den houwelijcke
voor de wet hevestight

1654.

3 Nov. Als00 den derden waeck  van ‘t schip de Walvis,
genaemt Evert Janss. Rijk, van Amsterdam, op
dato versocht  heeft sich te mogen begeven in den
h. staet met d’eerbare jonge dochter Magdalena
Andries van Middelborg, welckers vader is iudries
Arentss. van Brussel, opperstuyrman op ‘t jacht
de Bul, soo is bij den Raedt, niets voorgecomen,
wesencle dner door die saecken souden  cunnen
ofte mogen verhindert worden, deselve jonge
luyden haer versoeck toe te staen,  als breeder
g’extendeert bij resolutie claerover  specialijck  op
dato genomen.

1655.

6 Maart. Ende  is op dato alhier getrout den onder-
coopman Jacobus van den Kerckhoven  met de
aengehoude suster  van den predicant  do. Petrus
Mus, genaempt Elisabeth Statlanders van den Bos,
alle bescheyden  op ‘t Wapen van Hollandt.

9. Maart. Ondertusschen is op dato alhier getrout door
do. Petrus Mus, predicant  op ‘t Wa,pen van Hol-
landt. den ondercoopman Fredrick Verhurgh. 2de
persoon deser forteresse, met d’eerbare jonge
dochter Meynsgen Campen, suster  van den predicaut

do. Johannes Campius, hescheyden op ‘t hier ter-
rheede leggende schip Mallacca.

1656.
21 Mei. Sondag is op dato den adsistent Jan Woutersz.

na 3 sondaghse affroepingen alhier getrout voor
de wet offte den raedt van dese forteresse met
#eerbare  jonge dochter Cathnrina Antonia, va,u
Salagon in Bengale, gewesene slavinne van d’heer
Bogaert, ende dat in openen raedtcamere na ‘t eijn-
digen des sondaeghs gelesen sermoens, als- per
resolutie daerover genomen.

28 Dec. Evert Dircxz. van Emmerik, burger alhier, zich
in trouwheloffte begeven hebbende met d’ eerbare
jonge dochter Cristina Does van Doesburch, dochter
van Zr. Velten Does en Jannetje  Boddis,  getrouwt
met Jan van Harwarden, sargeandt deser fortaese,
versoeckende met consendt ende van deselve haer
ouders voorsz om metten andere in den heylichen
echten staet te mogen laten bevestigen, enz. ziju
in ondertrouw opgenomen ten einde op Sondagh
eerstvolgende afgekondigd te worden. Zijn getrouwd
op Zondag 13 Jan. 1658.

1658.

6 April, Hendrick  Hendricxz. van Surwurde, jongman
ende vrijborger alhier oudt 23 jaren, sigh in trouw-
beloffte begeven hebbende met d’eerbare jonge
dochter Grietge Fransz. Meechoff, gehoortich van
Steenwijcq, oudt 19 jaren, in dienst ende onder
vooghdije staande van den opporcoopman Willem
Reijerez., bescheyden  op ‘t hier ter rheede leggende
schip Wapen van Amsterdam, ende versoeckencle,
mits toestaen van denselven oppercoopman, metten
andren wettelijcq in den heyligen staet te mogen
bevesticht worden, mitsgaders te dien eynde te
vergunnen, dat de geboodcn soudcn mogen binnen
dese twee navolgende dagen werden afgecundicht,
doordien bovengctnelte schip jegenwoordigh ten
naestenhij vaercligh leght, om metten eersten te
vertrekken, - zoo is dit verzoek tqegestaa.n op-
dat zij Dingsdag smorgens konden trouwen.

Zijn getrouwd op Zondag 14 April.
30 Junv. Wouter Cornelisz. Mostaert van Utrecht, jong-

kan ende vrijborger alhier out Xx111  jaren, sich
in trouwbeloffte begeven hebbende met d’eerbare
jonge d o c h t e r  Hester  Weyers  van  Lier  out
Xx1111  jaren, in dienst en onder voogdijestaencle
van den oppercoopman Willem Bastincq, hescheyden
op ‘t alhier ter rheede leggende schip Prins Willem,
ende versoeckende mits toestaen  van denselven
oppercoopman, metten anderen wettelijcq in den
heylich echten staat te mogen bevesticht worden,
enz. is zulks toegestaan, deze morgen de eerste af-
kondiging te laten doen.

Zgn 14 Julij getrouwt.
(Wordt vervolgd.)

Uit het kerkarchief van Ommeren,  door H. J. Schouten. - Mal-
linokrodt. door Jac A. - Het Rijkswapen mishandeld. door B. -
V o n  Atdems,  d o o r  J a c .  A .  - Eïseviec  d o o r  Jao. A: - Archief-
sprokkels, medegedeeld door W. S. v. S. - Aanteekeningen  van
geboorten, huwelgken  en overlgden  aan de Kaap  de Goede Hoop.

~_.~~ _~
Gedrukt bij Gebr.  J. & H. van Langenhuysen te ‘s-Gravenhage.
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Dircrsen 12.
Dircxz 192.
Does 192.
Does (van der) 16, 90, 170,

171 , ’  172 .
Doesburgh (van)  120.
Doessen  van Koningsbrug 6.
Domselaar (van) 153.
Dongen (van) tot Entinge 66.
Doornik 165.
Doorninck (van) 66, 140.
Dorama  166.
Dorp 172.
Dorper (de) 6.
Doublet 170.
Douespe (de la) 132.
Douglas 3, 10, 24, 171
Doumatoe 47.
Drie1 (van) 102, 123.
Drieling 132.
Dringe 12.

Druime  l l .
Duben  (von) 161.
Dulcken (van) 72.
Dumpian 130.
Dusault 9 7.
Dusseldorp (van) 66, 129, 146,

162, 170.
Dussen (van der) 6.
Dutry  6.
Duveland (van) 63.
Duverge 133.
Duymaer Jans.dr.  19.
Duvme 42.
Dujrn  (van) 13, 191.
Duvnevell  170.
Dyók (van) 107.
Dycke 44.
Dyckmeester 17 3.
Dyevoort (van) 39.
Dykmans 166.
Dyatra (van) 9 6 .

E.

Eek (van) 142, 177, 178, 179.
Eek van Pantaleon 170.
Eckhardt 6.
Eeckhout (van den) 6, 62,99.
Eeckhoute (Triest van den) 7.
Eeken  (van) 133.
Eekhoff 67.
Eem (van der) 177, 179.
Eemskerke (van) 16.
Eenennaam (van) 12.
Eenichs 64.
Eepen (van) 134.
Eeating (vau) 75.
Egmond (van) 113.
Egten  (van) genaamd van Don-

gen tot Eutinge 65.
Elberveld 17 7 .
Elderts  107.
Elias 124.
Elineks 43.
Elodt 176.
Els (van) tot Boedelham 169.
Elsenpas (den) 17 7.
Elsevier 39, 171, 132.
Elsmus  163.
Elsput  12.
Elst (van der) 90.
Elverveldt (van) 143.
Elvius 131.
Emans 39.
Emmenes  (van) 1 i 7.
Ende (op den) 134
Engels 121.
Engers 47, 184.
Enghien (d’) 6.
Enschede 68.
Ent (van) 173.
Epen (van) 33, 36, 64, 63:
Erckenrode (van) 126.
Ermerins 131.
Es (van) 126.
Esch (van der) 170.
Eschauzier 13 7.
Espire (de 1’) 7, 8.
Essen (van) 125, 1.32, 134.
Eseer 64.

7.Essevelt (van) 169, 160, 17
Est (d’) 144.
Esun 69, 60.
Everadsoñ 67.
Everardsoñ  69.
Everdingen (vac) 169.
Everhardi 13 9.
Eversdyk 101.
Evertz 26.
Everwyn 173.
Eyck (van) 114.
Eyke (van der) ll.
Eykheuvel 188.
Eynde (van der) 36.
Eynden (van der) 126, 177.
Eysinga (van) 134.

F.

Fabritius 6.
Fagel 171.
Faget van Assendelft (du) 173,

133, 133.
Faille (de la) 119.
Falentynse 44.
Fareth 177.
Fay 23.
Peen (van der) 113, 131.
Feltz (van der) 34, 49.
Ferweelooghe 6 1.
Ferwerdo 40.
Finson 42.
Fleetwood 162.
Fleiming 3, 10, 24.
Florissen 169.
Florynsoïi 67.
Fluweelenooghe 46, 51.
Focames 6.
Fock (v. Brucken) 166.
Fonseca (de) 39, 169, 170.
Fontaine (de la) 185.
Fontein Verschuir 117.
Fook 6.
Foppen 63.
Foppene de Haan 131.
Ford (v. der) 66.
Foreest 117.
Fortuin 174.
Foucault Comte de Daugnon 3.
Four 163, 164.
François  69.
Fraxinius 119.
Frederik6  78, 109, 134.
Fremery  (de) 122.
Freschot 129.
Frieswijk 121. 146.
Frisvogel 6.
Fronten 139.
Funke 180.

Q.

Gaesbeke (van) 16.
Gaidoz 67.
Qalz (de) 169.
Galz(Heemskerck  de) 168,169.
Qameren (van) 163.
Gammeren (van) 163.
Gansneb  gend.  Tengnagel 3 .
Gard (de) 171.
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Geer (van Lintelo de) 49.
Gelder  (van) 3, 42, 43.
Gelissen‘ 7 3:
Gellius 119.
Gelre (van) 102, 122.
Gelsdorp (v.) 142.
Gennerden (van) 179.
(ienersoïi 55.
Gent (van) 30, 57, 58, 115.
Qerardson 59.
Gerertsen 158.
Gerlings 127.
Gerrebrand 42.
Gerrit8 12.
Gerritsen 86.
Gerritsz 87.
Gessdorf (van) 172.
Gevaerts 167.
Gevers [Ieynoot 167.
Gevers Leuven 142.
Gheel (v.) 143.
Ghellinck van Elseghem (de) 23.
Ghemmenich 128.
Ghestel (van) 125.
Ghyselair 141.
Giesbeek 142.
Giessen (vau) 158.
Gieter (de) 172.
Giffen (van) 67.
Gistelles  (de) 7.
Glagauw 143.
G l e s e r  4 8 .
Glimmer 6.
Glummer 134. 135.
Gochier  28.
Godin 6, 172.
GodmansoZ  59.
Goed 52.
Goede fdel 188.
Goeje (dej 67.
Goethals 40.
Goetkint 124.
Goes (van der) 172.
Goltsteyn (van) 178.
Gomegnies 16.
Gommers 125.
Gonggrijp 165.
Goossens 170.
Goote (van) 145.
Gorkom 41.
Gosens  126.
Gottesheim (von) 114.
Goudswaard 29.
Gouw (van der) 45.
Gouw (ter) 4.
Goverts 24.
Goverts de Maurais 128.
Govertsz 26.
Goyer (de) 172.
Graaf 32
Graaff (de) 89, 167, 171.
Grdati (van der) 6, 114, 179.
Graas [van) 154.
Graaw (de) 159.
Graeff (vac) 26.
GraeE (de) 111, 143, 167.
Graes (van) 25.
Graet 122.
Grseuwen (‘8)  44.
Gramaye 178.

jrand (La) 182.
;rande (de) 43, 139, 140.
srange (de) 46.
3rauw (de) 179.
srebbe 159.
Greep (de) 13.
&=gorius 1X (paus) 179.
Jriender 185.
3ritzner 4.
Jroenendyck (van) 170.
sroeneveld  12 1.
Yroenewegen  (van) 6.
Sroeohoven (van)  6 9 .
3roenleer  45.
3roenrelt 126.
Groenrys 5.
Grommé 120, 171, 173.
Grommee  6.
Groot (de) 44, 50, 67, 183
Groote (de) 44.
Grootveld (van) 158.
Grotenhuis (ten) 116.
Grnft 19.
Gruiter (de) 90.
Grunne 112.
Gruterus 170.
Grutter 169.
Gruyter (de) 169, 170,  172,

173, 182, lS3, 184, 185,
186, 187, 188.

Gryp (van der) 45.
Gryse 7, 24.
Guelf 144
Guillermet 169.
Guldewagen 128.
Gulick (van) 177.
Gumppenberg (von)  181.
Gyles 57, 58.
Gylhout  41.
Gyn (van) 49.
Gysberti Hodenpyl 18, 68,

129, 144.
Gysberts 158.
Gyse 170.
Gyselinck 25.
Gysen (van) 6.

IB.

Haaf (ten) 166.
Haak 6.
Haan 116.
Haarlem (van Oud-) 128.
Haas (de) 179.
Habets 4.
Hachepré 96.
Hack 160.
Haeften (van) 135.
Haemstede (de Witte van) 85.
Haer (van der) 141.
Haersolte  (v.) 142.
Haesbaert  142.
tlilesdt  (van)  10%.
Ilaeyman 51.
Halle (van) 8, 10, 24.
Hallincq 16s.
Hallungius  90, 170.
Halst 76.
Ham (van der) 67, 17!1.
Hamelton  8, 24, 171, 185.

Hamilton 169, 171, 174, 183,
185.

Hamme (van) 139.
Hammes  8, 9, 10, 2 4
Hammilton 10.
Hamond (de) 188.
Hamsteden (van) 16.
Hanssen  160.
Harbou (von) 112.
Harencarspel (v.) 13 1.
Harff 137.
Haring 127.
Harinxma thoe Slooten 141.
Harmanson 41,
Haro (Lopes de) 182.
Harsinck 143.
d’Hart  138.
Hart (de) 138.
Hartjgveld  6.
Hartmg 180.
Harscamp (van) 16s
Hartsincks 13.
Harwarden (van) 190, 192.
Hase 14, 125.
Hasell (van) 103.
Hasius (alias Martshouk) 6.
Hasselaar 167.
Hasselt (van) 166.
Hattem (van) 158.
Hautois, (du) 78.
Have (van der) 166.
Have (ten) 166.
Havius 172.
Haye (de la) 119, 185.
Hayman 47.
Hazelt (van) 102.
Heel (van) 102.  122
Heekeren (van) 185.
Heemskerck (v.) 101, 142, 168,

169, 172.
Heemskerck de Gala (van) 168,

169.
Heemskerk 17 1.
Heemsteden (van) 16.
Heerder  50.
Heessel (van) 103, 122.
Heesselt (van) 102, 103.
Hegge 89.
Heidelberge (van) 52.
Heiden (von) 176.
Hein 64, 75, 76, 77, 78.
tleinius 75.
Helbrand  57, 5 8
Held 15.
Heling 79.
Hel1 155.
Hellei 127.
tlellemans 143.
Helm  6.
Helmots 6.
Helst (van der) 89.
Hernert Roelofsen (van) 158.
Hendricksen 158.
Hentlricxs  190.
Hendrik 7 5.
Hendriks 159.
Hendrikse 51.
Hendrix 155, lii).
Hengel (van) 165.
Henresoi 57.

Henrici 75.
Henrici (de Pottere)  ll.
Henry 45.
Henryksoü 59.
Henschenius 72.
Hepe 57, 58.
Hepschap 8, 9, 10, 24, 25.
Herckerode (de) 5
Herder 45.
Herder (de) 42.
Here 14.
Heringa 121.
Herkelboudt 126.
Hermans 141, 156, 158, 159,

178.
Hermansse 160.
Hermanssen 158, 159.
Hermite (1’) 78.
Hertoghe (de) 90.
Hertsbeeke (van\  ll.
Herzeele (van) 80.
Hese1 (van) 103.
Hesseling 104.
Hesselius  103.
Hesselt (van) 103, 121.
Hesselt van Dinter  104.
Hessen Cassel (van) 114.
Heteren (van) 157, 15S,  177.

179. .
Heuft (van) 160.
Heurnius 159.
Heuvel tot Ileichlingen, gezegd

Hartollotti Rijnders (v. d.) 3.
Heydex (van) 54.
Heyden (van der) 159.
Heyens 126.
Heyking (von) 179.
Heyn 76.
Heyudricxs 75.
Heyns 75
Heqnwijf Ockers  50.
Hildebrand 66, 93.
Hiel (van der) 6.
Hien (van) 158.
Hil (van der) 185.
Hillewerven 126.
Hinga (von) 181.
Hiort (Lorenzen) 66.
Hobix 4 1.
Hochepied (de) 170, 171.
Hoctin 170.
Hodenpyl Gysberti 35, 38,

39, 97.
Hoeckwater 89.
Hoedmaker 121.
Hoef (van der) 43.
Hoefer  49.
Hoek (van der) 11, 68.
Hoen (t’) 188.
Hoeseu  [van) 46.
Hoeve (van der) 139.
tloeven (van) 158, 178.
Hoeven (van der) 112, 123,143.
Hoevers  131.
Hoffer 30, 166.
HoEers  45.
Hofflant 90.
Hofstede 174.
Hogendorp (van) 90, 168.
Hogenhuize S9, 174.
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Hogenhuyse 89.
Hohenlohe (van) 113.
Hokelem 122.
Hokke ll.
Holckenbnrg 190
Holkom 41.
Hollaar 14, lol.
Hollaars  29.
Hollaer  14, 44.
llolland  (van) 64.
Hollandt  174.
Holleman  16 8.
Hollenboom 12.
Holman  42, 43.
Iloly (Muys van) 170.
Ilomring  (van) 33.
Honich (de) 25, 26.
Honig 3.
tlonigh 153.
tloof (van) 158, 160.
Hooff (van) 72, 90.
flooff Janssen (van) lh7.
Hooft 63, 99, 167.
Hooft Graafland 129.
Iloog (van der) 6.
Hoogh (van der) 90.
Hoogstraten (van) 167.
Hooreman 162, 163, 164.
Hoorn  (van) 116, 167.
f~loose  42.
Hoovenbeeck  (van\  140.
Hop 90.
Hopman 160.
Hoppesteyn 5.
Horst (ter) 165.
Horst (van der) 168, 179.
Hortensius 118.
Hotter  101.
Houck 49.
Houst (de) 155.
Houte (van den) 13, 69.
Houtloock 167.
Houiryve (van) 14.
Houttuyn 89.
Houmeninge  (van) 65, 112.
Hovaeus  69.
Hove (ten) 171.
Hove (van den) 69.
Hovius 172.
Hoy 90.
Hubert 143.
Hudde Dedel 186.
Hudig 143.
Huenens 139.
Hugh 69, 60.
Hughense 52.
Hughson 57.
Hupt (van der) 12.
Huingha 181.
Huisinga  90.
Hulst (van) 90.
Hurgrongne ! 69.
Hurwenen 122.
Husband 27.
lluvbert 29, 43.
Huibert (del 29, 100, 101,
Hugberts 159
Huybregtse 13, 44, 155
Huygens 89, 170.
Huygense 13.

Huyghens 126.
Huys. (van) 63.
Huysmga 17 1.
Huyssen (van) 19.
Huyters 183.

1.

Idelet 103.
Iereseke 10.
lerte (van) 182.
Imans 10, 12, 28, 30.
Immink 165.
In (van) 39.
Ingen ivan)  165.
Tngen  Nieland 134.
Ingelsen 158.
Irent (vanj  126.

) Isman 61, 62.
1 Isselsteyn ll.

Ittersum tab) 177.

OJ.

Jackson  149.
Jacobi  133.
Jacobs 13. 158. 159. 1YO.
Jacobsiï 57, 69, 6l.
Jacquer  187.
Jaarsveld (van Alteren van) 106
Jager  (de) 65.
Jagt (v. der) 63.
Jahnsdorf (von) 181.
Jahrsdorf (von) 181.
Jans 19, 28, 41, 50, 63, 88

158, 159, 160, 177, 190.
Janse 30, 44.
Janssen72,158,  160, 177,178
Janssens 126.
Jansz 190.
Jaspersen 158.
Jeuriaen 160.
Jeveren (van) 5.
Joachimi 39, 90.
Jobs 10.
Johsdr 44.
Jochems 4.
Jochums 70.
Johnsoñ  55, 57, 59.
Jolit 12.
Jolydts 28.
Jonge (de) 13, 29, 41,44. 100

101, 143.
Jonge van Zwynsbergen (de

143
Jongh [de) 168.
Jongh van Arkel (de) 142.

1

Karelsdr 52.
Kater (de) 30, 44.
Katersensdr 42.
Katte 42.
Yattendyke (van) 16.
Kattestaart 42.
Keel 46.
Kekule 15.
Kemmel 5.
Kemp 28.
Kempenaer (de) 120.
Keppel 138.
Kerkhoven (van den) 191.
Kerkmans 6.
Kerstens 127.
Kervink 166
Kessel (van) 121.
Ketelaar 154.
Keuchenius 63, 98, 99, 159.

Jonson 59, 61.
Joos 45.
Joosten 157.
,Jordaens  123.
Jorissen 121..
Junius 37, 171.
Juten  37.

KC.

Kanter  (de) 28.
Kap 6.
Kaptyn 29

Keuleman 42.
Keulen (van) 6.
Keune 42.
Keuvelier 12.
Key (de) 115.
Keyen 83.
Keyser 13.
Keysers 14.
Keyzer 6.
Kiel 43.
Kien 25, 155.
Kiggelaer  54.
Kilkan 76, 76.
Kind 60.
Kinen  159.
Kinnema (van) 167.
Kinschot (van) 155, 171
Kirstein (von) 21, 22.
Kist 68.
Klaasse 60.
Kliugspor  21, 22.
Kloens 79, 80.
Klokke (v derj 50.
Kloot 168.
Kluis (v d) 33.
Kluit 186.
Kluppel 183.
Knaap 154, l55
Knarren 74.
Knoop 169.
Knuttel 9 1.
Knyff  123.
Knyt,  41.
Koek 184.
Koenen  49.
Koek ll3.
Koets 13.
Köffler, (v.) 142, 143.
Kok 186.
Kok (de) 45.
Koning (de) 121, 18s.
Kool (van der) 6.
Koopman 5.
Koopmans 142, 167.
Koops 29.
Koster 44.
Kracht (van der) 87.
Kragt (van der) 162.

Zie Cragt (van der).
Kramers 32.
Krayesteen 53.

Krekel 158.
Kretser (de) 183.
Krevet 175.
Krieger 121.
Krommenboom 14.
Krul 65.
Kuffeler  (van) 111, 142.
Kuffeler  (de Blocq van) 167.
Kun (van der) 89, 171.
Kuyk van Mierop 1 0.
Kymmell 1, 2, 47, 65, 96.
Kyn 41.

L .

Laan 68.
Laar (van) 159.
Laats 179.
Labèque (de) 13.
Lach de Bère 6 5 .
Lacher 44.
Lachers 30.
Laer (van) 124, 158, 160.
Laet (de) 125.
Lagier 78.
Lahaei 13.
Lalaiug (van) 16.
Lambrecht 126.
Lambrechts 123.
Lambrechtser.  100.
Lambregtse 10.
Lamotius 119.
Lammers 44.
Lamotte 29.
Lancelot  7, 24
Landman 119.
Landwust (von) 33.
Lane 69, 60.
Lange (de, 44, 159, 179.
Langenber (von) 181.
Langenberg (van) 181
Langenburg (van) 18?.
Lannoy 84.
Lannoy (de) 40.
Lansenbergh 140, 141.
Lanssel 117.
Lantscroon (van) 16.
Lapostole 7, 24.
Larduer 142.
Larrey 156.
Lauerse 28.
Laurenson 59.
Laurenty 132.
Laurillard 68.
Lauwyck (van) 89.
Lawick (van) 1.
Lebert 7 9.
Lebret 167
LeTke  (van der) 16.
Ledde (van) 160.
Leendertse 25.
Leendertsen ll.
Ieerdam (van) 113.
Leers 170.
Leeuw (de) 158, 160.
Leeuwen (van) 136, 142, 160.
Leeuwerck  127.
Leg in de Wegh  174.
Leke 28.
Lely (van der) 5, 83.
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\ ,w._,_ _ L e m n i u s  2 9 .
I,._ Lempereur 1 i 9.

Lenaarts 155.
Lenaerts 126.
Lentinck 143.
Lespire (de) 24, 25.
Leu de Wilhem (le) 170.
Leuchtenberg 156.
Leuwe van Herwinen 122.
Leydekker 61, 62.
Leyden (van) 16, 48.
Lidt (van) 143.
Lidt (van der) 119.
Lieftink 187.
Liesvelt (van) 160.
Lievens 30.
Lievense 14, 30, 52.
Limburg (de) ll.
Limburg (van) 163.
Limbnrg Stirum (van) 167.
Linden (van) 159.
Linden (van der) 119, 125, 187.
Linne (van) 73.
Lintelo (van) 181.
Linteo (von) 181.
Lion 3, 17, 38, 91, 112.
Lisse (van der) 50, 79, 100,

101.
Lit (van) 143.
Lobel (de) 119 .
Lobrv 131.
Lock;yt, 44.
Lodensteyn 5, 6.
Lodewijk X1 78.
Lom (van) 75.
Lombergs 125.
Lont 160.
Lookman  50.
Loon (van) 51, 89, 171.
Loose (de) 126.
Loosse (de) 12.
Lopes de Haro 182.
Lotius 119.
Lotz 179.
Lourens 13.
Löwenschild 112.
Ludovi 46.
Luersma 143.
Lueecoot 159.
Lütgendorff (von) 4.
Lutsenburg (van) 168.
Luttervelt (van) 142, 159,178.
Luxenburg (van Brunswyk)

173.
Luyck (van) 73.
Luytelaer 103.
Lyauckama (van) 96.
Lyn 30.
Lyncker 187.
Lynden (v.) 142.
Lyonet 173.

M.

Maa (van der) 89, 90.
Maelghys 122.
Maelhout (of Naelhout) 163.
Maen (in de) 73, 74.
Maarlandt 170.
Maas 89.
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Maerlant 75.
Maes (van der) 54.
Maerschalckenweert (van) 160.
Macdonal de Bowie 171.
Macquelyn 90.
Maeye 42.
Magny (de) 78.
Maigni dit van den Broeck (de)

6, 7.
Mailhol  (de) 78.
Malderghem of de (van) 18, 23.
Malecotius 123.
Mallinckrode 17 5.
Mallinckrodt 175, 179.
Mallincrode 17 5.
Mallingrode 179.
Man (de) 4.
Man in ‘t Veld 48.
Mandeken  (de) 123.
Mandemaker 159.
Manderse 42.
Mandertse 42.
Manen (van) 158, 159, 179.
Mangelaar 30, 69.
Manger 120.
Mankes  (Merde) 51.
Mant 59, 60.
Manteau 42.
Marchal 74.
Marchand 139
Marck  (van der) 130.
Marcken  (van) 130.
1Marcus  185.
Marees  (de) 80.
Marets (de) 172.
Marienborgh, genaamd Neder-

hoven (in den) 73.
Marinus 42.
Marle (van) 131.
Martensz 61.
Ma;;t$i  6, 9, 10, 24, 25,26,27,

Martyis 9, 24, 84.
Masquelier 143.
Massen 43.
Masthoff 32.
Mastricht (van) 63.
Matheus  179.
Mathysen 107.
Mathysse 12.
Mattheus 6.
Matyns 7.
Mauderik (van) 179.
Maulde de la Tourellle (de) 5.
Mauregnault (de) 170.
Maurik (van) 179.
Maurits (Prins) 77.
Mauritz 167.
Max 66.
Maximiliaan 2 1.
Mecklenburg (Schwerin) 15.
Meechoff  192.
Meer (van) 89.
Meer (van der) 6, 79, 141, 174.
Meersche (van der) 45, 101.
Meershoeck 88.
Meester 90, 129.
Maewis 46.
Meisner 185.
Melin 90.

Mzlkpot 117.
Mellingrode 179.
Melse Boom 43.
Melusine 67.
Mennes  19.
Merckelbach 82.
Merghelynck 5, 38.
Merode  (de) 19.
Mertensdr 50.
Mes 186.
Messchert 143.
Meulen  (van der) 48.
Meulepas 139, 140, 141.
Meurs  (van) 19, 48, 65, 172.
Meuyden (van der) 28.
Mevius 11.
Mewe  Mankes  51.
Mewesoi; 57.
Mey (de) 137.
Meyen  (van der) 7, 24.
Meyer 160, 175.
Michilsens (Michielsens) 140,

141.
Mierevelt 83.
Mierop (Kuyk van) 85.
Miller 32.
Mocbaarde 144.
IMochaardsen 144.
Mock 142.
Modeus 119.
Moens 61, 126.
Moerkerken (van) 5.
Mogge 14, 45, 166.
Mogge Pous 166.
Moggbensdr 5 1.
Mol 121.
Molenar  e 11.
Mol1 89, 184.
Moltzer van Monheijm  68.
Monninck 43.
Montagne (Dellal 13 1.
Montmoulin 89.
Moraas  138.
Moree 32.
Moris 13, 128.
Morren 66.
Mostaert 190, 192.
Mouton 131.
Moyard 59, 60.
Mope 57, 58.
Muelen (van der) 4, 10, 27,

39, 129.
Mugh 166.
Muilman  174, 187.
Mulbracht (van) 74.
Mulders 178.
Muler (genaamd Fijneman) 72.
Muller 88, 103, 105.
Mulock 13.
Munck (de) 5.
Munninck 28, 154.
Munnikemolen 12 1.
Munnincx 154.
Munster (van) 160.
Muntiugh 67.
Murray 24.
Murray off Tillibarn 8, 10.
Mus 191.
Muts 13.
Muylman 120, 121.

Muys van Holy 170.
Myele (van der) 170.
Myerop 83.
Myle (van der) 85.

N .

xachtegael 5 1.
Naeldwyck (van) 16.
Nagle 57, 58.
Nagtglas 3
Nahuys (de) 20
Napoleon 1 143.
Nassau (van) 186.
Nat (van der) 63.
Neck (van) 143.
Nederhoven (van) 72, 73.
Nelissen 7 4.
Nelson 46.
Neomagus 99.
Nes (van) 117.
Nesker 184.
Netscher 31, 171.
Neufville (de) 6.
Neukirchen (genaamd Nyven-

heim) 3.
Neunhausen (von) 181.
Neuren  (van) 13.
Nicolaesz 5 1.
Niedendorp 17 8.
Nielant 143.
Niermeijer 68.
Nieupoort (van) 89.
Nieuwland 187.
Nieuwenhoven (van) 115.
Nieuwland 121.
Nik (de) 19.
Nilant 143.
Nispen (van) 46, 89, 171.
Nobel 13, 41.
Noerlants 125.
Noorden (van) 67.
Noortbergh 176.
Noot (van der) 5.
Nooyen (van) 49.
Normandie (de) 17 1.
Nuffelden  (van) 5 1.
Nygbtingale 59, 60.
Nyhoff 132, 143, 166.
Nylt (van) 123.
Nynaber 159.

0 .

ObrB 170.
Obreen 184.
Obrie 185.
Obry 187.
Ocker, Ockerse of Ockers  41,

42, 43, 50, 100, 160.
Oelis 28.
Oem 143.
Oer 175.
Oever 179.
Olardsoü 6 7.
Oldegeld 57, 68.
Oldenbarneveld, genaamd Witte

Tullingh (van) 142.
Oliviers 7, 8, 24, 26.
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Ommeren  (van) 169, 183, 184,
185, 186, 187.

Onnen  (van) 6, 172.
Oole 28.
Oolz 27.
Oorschot (van) 79, 95, 172,

173, 183.
Oort 170, 172, 173, 174.
Oortse 14, 52.
Oost (van) 79, $0
Oosterlan :t 119. 170.
Oosterzee 70, 133.
Oosthoek 13 3.
Op de Camp 80.
Opdorp 190,  191.
Ophoven  (van) 78.
Opzoomer 180.
Oraniën (von) 112.
Orsooy (van) 6.
Ortt van Nyenrode 143.
Os (van der) 3, 14, 32, 42,

43, 45, 68.
Osias 43.
Othegraven 129.
Oud-Haarlem (van) 128.
Oude Cooper 14.
Oudermarck 139
Ondermerck 124.
Oudovr 9.
Ouryck (van) 163. 171.
Overbeek  54.
Overryn van Schoterbosch 167.
Overschie  (van) 19.
Ow (von) 181.
Oyen (van) 38, 108, 166, 172,

173, 174, 183, 187.
Cyen (Vorsterman van) 34, 64,

176.
Ozinga 46, 47.

P.

Paardecooper 14.
Padevort (von) 181.
Padula 3.
Paillie (de la) 6.
Palairet 17 3.
Palavicini 170.
Palon 45.
Pallandt (van) 181.
Pamelen 155.
Panhuys (van) 6.
Pantaleon (van Eek van) 170.
Papenbroeck (van) 132.
Paradys  80.
Paravicini  di Capelli 142.
Parker  142.
Parre (van der) 186.
Patyn 128.
Pauw 89, 172.
Pauwelsen 158.
Pauwense 30.
Pax 137.
Paz (du) 78.
Perck  (van de) 158.
Yelle 155.
Pelt (van) 160.
Penni&b  172
Perdecoopers (de; 51.

Peregrinus 63, 98, 99, 120,
173, 178.

Perissoñ 5 7.
Perre (van de) 123.
Pesters (de) 142, 170.
Petersoñ 57.
Petirsoiï  57, 59, 61.
Peutermans 126.
Pexks 12.
Phernambucq 29.
Pieck 158.
Pielat  120, 121, 148.
Pieren 120.
Pieters  28, 41, 45, 107.
Pieterse 28, 50.
Pietersen 41.
Pietersens 41.
Pietersen dr. 51.
Pieterson 89.
Pietersons 45.
Pietersz 5 1.
Pibaut 44.
Pinto  (de) 171.
Pipard 69.
Plaat (v. d) 54.
Platteborse 139.
Plevier 10, 29.
Pleyte 9 1.
Ploos van Amstel 185.
Plooster  6.
Podekoil 175.
Poel (van) 89, 90.
Poel (van de) 169, 170,  171,

172, 173, 133,  184, 186,
187, 188.

Poelgeest 6.
Poest Clement (van der) 167.
Yoeyt 178.
Polanen (van) 168.
Polen en Zweden(Prinsvan)135.
Polsen 112
Polvliet 80.
Pompe 80.
Ponder  120.
Ponsaer 162.
Pool 155.
Popelimont 40.
Popels 126.
Poppe 14, 30.
Port (van der) 10, LB,  46
Pot 159.
Poter (de) 42.
Potgieter Hous 32.
Pothoven 169.
Pots 89.
Potter 59, 60, 61, 62.
Pous 12, 101, 166.
Pous 166.
Pousz 166.
Prins 79.
Pronck 1 0 7 .
Prunaens 163.
Pulleu 71, 99.
Put (van) 126.
Putman Cramer 1.
Put (van de> 128.
Putte (van de) 44.
Puttemans 14 1.
Putter (dej 6, 27.

&.

$uaa:  i8Wickraad (van) 160
uac .

Quactkessy;838.
uac ac er .

Quint 177.

R.

Raab van Canstein (van) : 7.
Raadt (de) 2, 4, 5, 15, 24,

32, 38, 39, 40, 89.
Raaf (de) 6.
Rabenhaupt (von) 118.
Raecx 6.
Raedt (de) 131.
Raephorst (van) 85.
Raet (de) 125, 135.
Raetsveld 179.
Rammazegn 27.
Ramp 62.
Randwyck (van) 177.
Ranzow (von) 113
Ras 117.
Ratolsdorff 22, 23
Rauwers 160.
Rauwerts  121.
Ravens 171.
Reck (von) 176.
Reckberg (von) 181.
Redinckhoven (v.) 143.
Reelandt  128.
Reepmaker 80.
Reets  94.
Regius 70.
Regniers 136.
Keguleth 121, 137.
Reigniers 8 3.
Reimerswaal (van) 166
Rembrandt 76.
Rendorp 167.
Renesse (van) 4, 16, 38, 84.
Renjacq 89.
Renoy 90.
Xepelius 33.
Rethaan Macaré 53
Reus (de) 77.
Reuver (de) 157.
Reverhorst (van) 164, 175.
Reyers 159, 182.
Reyersz 192.
Reyerts 86.
Reyertsen 86.
Reygersbergh (van) 154.
Reyniersoñ 6 1.
Reyniersz 190.
Rhede (van v. d Kloot) 114.
Rheede (van) 171.
Richter 172.
Ridder (de) 132.
Ridder 186.
Riebeek (van) 188, 189, 19o.
Rieber 96.
Riemer (de) 40.
Riemsdick (van) 71.
Riemsdyk (van) 159.
Riemsdyk Kreenen 13 1.
Rietstap  16, 22, 38, 75, 76, 78,

79, :34, 166. 16S, 176, 181.

Rieu (du) 91.
Rinia (van) 47, 95.
Riskens 125.
Robineau 184.
Rochusse Mare 10.
Rochussen 30, 42, 143.
Rode 122.
Roden (van) 9, 24.
Rodenburg 6.
Rodenhuyze 19.
Roelofsen 160.
Xoelofze 186.
Roeters 62, 89.
Roever  (de) 76, 77.
Rogh 89.
Rolandsorï  59.
Rolandus 138.
Rolland 67,
Romen 71.
Romers 124.
Romeyn  160.
Rondbout 42.
Rontfareyn 29.
Rooden (van) 8, 10.
Roosa 46.
Roosmaale 89.
Roovfr  (de) 12.
Rooy (de) 119.
Rooyen (Servaas van) 36, 38,

39, 49.
Rosa 12.
Rosaens 119.
Rosenboom 69, 114.
Rosenburg (van) 130.
Ross (von) 144, 168, 169.
Rosse 30.
Rossen 126.
Rossum (van) 102.
Rosyn 29.
Rotterdam (van) 177.
Roubergen (van) 156.
Rouer 196.
Roy van Zuidewyn (de) 81.
Royaards 121.
Royen (ban) 155.
Royle 124.
Ruck 29.
Rudolphi 75.
Ruelle (de la) 63.
Rumph 89.
Rnssel 3.
Rnte 43.
Rutgersen 158.
Rutte  (le) 187.
Ruysrh 88.
Rnysse 29.
Ruyt (de) 171.
Ruyte 30.
Ruyter ll.
Ruyter (de) 78, 160.
Ryck (Fyck) 140.
R.yckevorsel (v ) 143.
Rge 57, 58.
Ryk 191.
Rymberg 29.
Ryn (van) 159.
Rynbende  168.
Ryp (van) 158.
Ryswyck (van) 167.
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a.

Sacharias 190.
Salagon (van) 192.
Saldenus 119.
Salvador 172.
Salverda de Grave 4.
Samarita 2 7.
Sand 157.
Sandelin 142.
Sandelyn 6.
Sanden (van) 141.
Sander 185.
Sandifort 121, 183, :88.
Sandyk 120.
Sante (van) 90.
Santheuvel (vau den) t<O.
Santvoort (van) 123, 140
Sas 170, 184.
Sasburgh 23.
Sassen 80, 103.
Saxen (Ceurvorst van) 172.
Scobelt 27.
Score1 4.
Stoter 57, 58.
scott 6.
Scotte 52.
Schaap 156.
Schaddeus 138.
Schagt 44.
Schaiik (van) 158, 179.
Scharp  49, 68, 165.
Schas  90.
Schatte (van der) 10, 29.
Schele (van Buren) 165.
Scheltinga (van) 167, 168.
Scheltinga (de t(locq vanj 168.
Scheltus 6, 88, 90, 163.
Schelven (van) 13, 50.
Schepper (de) 167, 168.
Schepper (IJssel de) 168.
Schermer 122.
Scherphoff 159, 178.
Scheurmans 24.
Schilperoort (van) YY.
Schimmelpenningh 170.
Schipluyden (van) 28.
Schlegel 21, 22.
Schmettau (van) 170.
Schoemantius 99.
Scholten 6 7.
Schön 181.
SchoneEans 5.
Schonenvelde (van) 181.
Schoock 19.
Schoonbeek 13.
Schoorenburg 186.
Schoorstraten (van) 103.
Schorenbergh (van) 89.
Schornbök, 21, 23.
Schott 6.
Schouck 141.
Schouten 32, 67, 68, 131,

176.
Schouw (van der) 10.
Schram 188.
Schregardus 188.
Schrevel 143.
Schriek 87.
Schueren  (de van der) 3.

Schuermans 7.
Schulpen 74.
Schuren (van) 6.
Schutte 32.
Schuurbeque 28, 43.
Schuurmans 96.
Schuyl  (van Walhorn) 6.
Schuylenburch (van) 90. 113,

114.
Schuylenburg 172.
Schuyrmans 24.
Schwiug 33.
Schyve  45.
Seebach 165.
Seeghers 28.
Segers 125.
Se;hers  141.
Selbach 6.
Serrurier 121.
Servaas  van Rooyen 67, 68,

13 1.
Servat 6.
3evenbergen (van) 16.
3eyl 53.
seyler 2, 15, 65.
3eyffard 114.
Shelle  57, 58.
Sickel 160.
Siderius 54.
siebmacher  22.
3ieffkens 185.
Silfersparre 162.
3imondsoñ  5 7.
Simonides 119.
3imons gezegd Cromstrien 100.
Simons van Rousselare 94.
3inke 44.
3is 115.
3ix 81, 116.
Sjours  150.
jkof .59.
jkof (fer)  60.
3latius  133.
jlingelant (van) 90.
jloet 102.
sloot (v. d.) 63.
smaal  170.
jmalingh  (van der) 17 1.
Smallegange 84, 136, 166.
smeets  74.
Imeur 50.
smit 143, 182.
‘Limit (de) 13.
jmyt (de) 87.
jmyth  67, 58.
smeer  52.
3nethlage  33.
Snoeck 113.
Snouckaert van Schauburg, 2,

3, 17, 18, 36, 36, 39, 69,
97. 131, 161.

ioazzo de Pinto  90.
jobbe 79.
soest (van) 123, 125, 126,

139, 140, 141, 144.
Soete van Villers 48.
soetemans  72.
loetens 88, 169, 184.
30lle 13, 42, 43.
somer 154, 155.

Somer (de) 125.
Someren  (van) 105.
Someren  Brand (van) 3, 4, 8,

15, 17, 18, 68, 97, 111.
Son (van) 6.
Sonderbate 59, 60
Sonsbeek (van) 17%.
Sorgen (van) 172.
Sourges tde) 89.
Soust ivanl  139.
Soust .de ‘Borckenfeldt (vau)

123. 139. 144
Souw  ivan ier) 6 7 .
doverrie ll.
Spaan 121, 173, 184, 185.
Spaen 182, 183.
Spaen  van 102, 122.
Speelman  32
Jpeugler  (van) 142.
Jpeyer 43.
Spiegel L 14.
3plinter  170
Sporckmaus  127, 139, 140.
Spranckhysen 77, 78.
sprenkel  (van der) 42.
staats  Evers 6.
3tael (van der) 190.
StatEen 126.
stakenborgh  102.
Stalpert van der Wielen 85,

136.
stam (van der) 42
Qampejoen  174.
Stamper 144
Stamperius 6Y, 70, 132, 133,

144.
jtapleton 10, 24.
jtatlanders 1 Y 1.
jtavenisse  101.
jtaveren  121, 185.
Steelandt (van) 79, 80, 90.

179

steenbergen (van) ti.
jteene (van der) 7, 24
?teengracht 13.
jteenwinckel  177.
Stein (van) 159, 170.
jteinen (von) 175, 176,
stelt 99.
3teneveld  121.
stephensoñ 57, 59.
itermont 119.
Steur 28.
Steveninck (van) 29, 51.
jteyn 128.
steynen van 6.
jteynmolen 100.
Ztierling  118.
jtikyll 55.
Stirum  (van Limburg) 167.
Itipel 88.
Stockhausen (von) 68.
itockmans 5. SY, 126.
Itockum (van) 131.
Itorms 75
jtourmel 84.
jtouteler 84.
jtoutenburgh  41, 45, 166.
jtoutjesdyk  30.
straaten (van) 183, 184, 185,

186.

Straaten (van der) 173, 174,
184, 185, 186, 187.

Straten (van) 183, 184.
Straten (von der) 174.
Strate  (van der) 170, 172.
Straten (van) 5, 182, 183, 185.
Straten (van der) 167.
Stratenus 142, lh9.
Strazeel (van) 154.
Stresto 119
Ströhl 31.
Strokkel 143.
Stroobant 5.
Stryen  (van) 113.
Stuart 53, 174, 183, 285, 186,

187.
3tuers  (de) 49, 54, 124.
3tupleton 8.
3tyn 43.
3tyns 73.
3typel 88, 89.
Styrum  (van) 165, 128.
jucchelen  (van) 158, 159.
juchteleu  (van) 54.
Sueur (Le) 183.
3uggeraard  119.
jumrners 73.
jurrerey de Saint Remy 117.
3urwurden  190, 192.
juylecom (van) 63.
juylen  (van) 172.
Suyppard 61, 62.
%lyrend& (van) 168.
Suytbof  139.
jwanenhorch 84.
jwanken  73.
Iwerius  171.
jwieten (van) 48.
jwinderen (van) Y 8.
Syberg  (Alting) 167.
symondsoïï  57.
3ymonesoñ  5 7.
jy mons 5 1.
jymonsz  (Ocker) 43 .
jynouts 29.
jythoff 67, 173.
!ytzama (van) 142.

T

raatsen l l .
rael 183.
Caeyaerts 140.
Calier 29.
lauriuius 119.
Tax 5, 46.
rediug van Berkhout 170.
reelinck 29, 101.
regueius 119.
l’eirlink-Styns 3, 4.
i!ekelenburg (van) 6.
Celle 14, 41, 42.
Cemlbelaar 19.
reniers 123.
rerburgh (de) 5Y, 60,
reresteyn van Halewyn 90.
rernas (de) 5.
rernisse 84.
rerpstra  68.
Cerwen 80.

“.



201

Teske 36.
Teunis 159, 179.
Teunissen 157. 178.
Teylingen (van) 103,
Th’iel  (van) 6 .

142.

Thiele‘ 87.’
Thierens 88.
Thiset 66.
Thomasse  30.
Thoorn (van den) 13, 43,
Tickaert 126, 127.
Tideman 136, 139.
T111  (van) 171.
Tjarda van Starckenburch 94:
Toelaar  89.
Tombe (des) 112, 143.
Tonisse 51.
Tonderen (van) 118.
Tongeren (van) 6.
Tonis 41.
Tonisse 42, 45.
Toomas  14.
Toonken 13.
Toorn (van) 177.
Torrentinus 106.
Torsay 71.
Toulaar  169, 173.
Trajanus 179.
Tresel 19.
Treyden 179.
Tricht (van) 62, 166.
Triest 24.
Triglandius 119.
Tripet 18, 36, 66.
Tromp 46.
Trompert 11.
Troostenburg de Bruyn (v.)

70, 133.
Trooyen (vanj 119.
Trouwers 155.
Troye (vanj 171.
Tsoe-Meiren (van) 5, 131.
T’Serstevens 139, 140, 141.
Tucker 179.
Tulleken  183.
Tuning 163.
Turnhout 178.
?uyl (van) 84:
Tuyning 164.
Twist (van) 18, 19, 20.
Twist (Duymaer van) 36.
Tyck (Kyck) 140.
Tydeman 65, 131.
Tymmen 72.
Tys 52.

u.

Udemans 13.
Udo 177.
Uffer 166.
Urbanus 11 (Paus) 78.
Ursmer Berlibre 65, 66.
Usseau 68.
Utregt (van) 120
Uyttenbogaert 119.

V.

Vaerpat 51.
Vager (de) 41, 42, 45, 100.

Valckenburgh 260.
Valentyn 133.
Vanderford 59.
Vandeslane 66.
Vandureland ó7.
Vechovius 160.
Veckhoven 160.
Veckhovius 177, 178.
Veer !deb 90.
‘t Velh {Man in) 48.
Velde (van de) 14.
Velde (van der) 11, 101.
Velden (van den) 123.
Velsen (van) 6, 51, 120.
Velters 154.
Velthuysen (v.) 143.
Velzeri (v., 131 .
Venker 32.
Verbiest  125, 126.
Verbrugge 89, 178.
Verbrugghen 127, 139.
Verbrugh 158, 178.
Verburg 137.
Varburgh 189, 191.
Vercamme 159.
Verdussen 126, 140.
Verhaghen 7 3.
Verhoeven 119, 126.
Verhuet 177.
Verhulst  125.
Verkuyl 159.
Verlee 158.
Vermeer 178.
Vermeulen 6, 89.
Vermulen 163.
Vermuyden 16 0,
Verniel 62.
Verre (van) 10, 11, 44.
Verrou 155.
Verse 128.
Verspreet 125.
Verstraeten 185.
Vervorst  126, 139.
Verwey 160.
Veryp 167
Vetyn (Vertaing van) 16.
Vicq (de) 171.
VictorsoÏi 55.
Vierling 99, 101.
Vierssen (van) ló6.
Villeneuve (de) 143.
Villers (Soete van) 48.
Vinck  50.
Virieu (de) 136, 138.
Viry (de) 136.
Visch (gezegd de la Chapelle)

166.
Viser 87.
Visser 14.
Visser (de) 117.
Vissers 167.
Vlam 30.
Vleuten (van) 3.
Vlielander 7 5.
Vlies (van der) 13, 43, 65
Vliet (van) 10, 44, 114, 119,

169.
Voecht  28.
Voerman 160.
Voerne (van) 16.

Vogels 71, 72.
Volders 127.
Vollenhove 16H.
Vollenhoven (van) 31, 32, 119,

143, 168.
vollevens 182.
Volmestein (von) 176.
Vonck (van Achtevelt-) lK3,

160.
Vondel 76.
Voocht  (de) 8, 9, 10, 24.
Vooght (de) 24. 25, 27.
Vooren (van der) 72.
Vorsterman 70, 71, 72, 73,

74, 75,104,105-107,134,
135, 144.

Vorstermans 73, 75.
Bos, 87, 178.
Vos (de) 10, 12, 24, 25, 26,

44, 53, 69, 126, 154.
Vos (van der) 13, 29, 52.
Vosmaer  6.
Vries (de) 6, 80, 168.
Vriessen  73.
Vrind (de) 6.
Vrolyok ll.
Vrolyk 14, 184.
Vrouweling 6.
Vrvaens 119.
Vulder 1 7 7 .
Vyanen  (van) 50.
Vyfve (van) 30.
Vygh 169.

Waalkens (Borssum) 4 6 .
Waaye (van der) 6, 90.
Wachtendorp, 158. 160.
Waddell 6,’ 7, 88, 9, 10. 24,

25. 26. 27.
Waes’ (van de) 41.
Wagenaar 40
Wal (de) 67
Wal (van de) 31.
Walbeecq (van) 116.
Wale 69, 60.
Walenburg (van) 133, 167.
Waling 6.
Wallen (van de) 143.
Wallendaal (van) i 16.
Wallis 155.
Walrand 190.
Waltniel (van) 73.
Walyen 108.
Warnecke 33, 35, 36.
Warre 42.
Wartel 33.
Wassenaar (van) 16, 67, 89,

90, 169.
Wassenberg 7 5.
Water (van der) 126.
Water (te) 84, 132.
Waterbeek 99.
Waveren (van) 115, 116.
Wauwermans 139.
Weemen  (van) 68.
Wegewaart 171.
Wegh (Leg in de) 174.
Weichs (von) 181.

Weide (suf der) 176.
Weiler  tot Poelwijk  (von) 142.
Welderen  (van) 3 69.
Welf 144.
Welhoek (Brie1 van) 171.
Wellens 140.
Welles 4.
Welsingh  108.
Welvaerts  102.
Wendt~ 175.
Wenne (von Weichs de) 181.
Wercendet J 1.
Werchin 7.
Werkhoven Ivan)  6.
Werner 6.
Wesel (van) 5.3.
Westenberg 142.
Westerhovius 98.
Wessum (van) 41.
Westrenen (van) 15 9.
Wetering (van de) 109.
Wente 41.
Weuyte 166.
Weyborgh 83, 136.
Weyers 192.
Wezel (van) 19.
Wezele (van) 128.
Whitbolle 59, 60.
Wichers 142.
Wiel (van  der) 114.
Wiele (van der) 69, 70.
Wielle (van der) 17 1.
Wierdsma 142.
Wilcox 152.
Wilde (de) 33, 123, 141, 167.
Wildeman 4, 17, 18, 35, 38,

39, 64, 80, 83, 111, 118,
136, 144, 172, 176.

Willem 1 (prins) 46
Willems 51, 72, 75, 158.
Willems  dr 44.
Willemse 44.
Willemsen 74, 178, 179.
Willianison 57, 5 9 .
Wilhem (le Leu de) 170.
Winssen (van) 16.
Winter 117.
Winter (de) 125.
Winterswyck (von) 61, 62.
Wisse 41.
Wisse permauter 28.
Wit (de) 87, 136, 137, 158,

159, 184, 185, 787.
With (de) 137.
Witsma 189.
Witt (de) 18, 46, 86, 136, 167,

184, 185, 186.
Witte (de) 14, 46, 54, 83, 88,

101, 136, 137, 138, 144.
Wittebal  120.
Wittellen 28.
Wittenel  52.
Wittenszone 44.
Wittesse 27.
Wittinckx 125.
Witz lö?.
Woestinghove 89.
Wolf 83.
Wolffenbuttel (van) 183.
Wollant  (de) 53, 64.



Wolmershausen (van) 18 1.
Wolterbeek 12 1.
Woodwaard 119.
Wouters 5.
Woutersen 157.
Wouter82 192.
Wouw (van) 170.
Wubbe 184, 186.
Wubbens 185.
Wiirz 112.
Wyck (van) 158, 159, 160,

177, 179.
Wyele (van der) 83.
Wyers 158.

Wylant 189.
Wynen 34.
Wys (de) 33.
Wytse 25.

Y.

Ylem (van) 86.
Ysebransse 43. l

Yssel de Schepper 168.
Ysselsteyn (van) 28, 113.
Ysselt (van) 90.
Yzerkorf 30.

Z.

Zalm der)(van 167.
Zandyk 81.
Zawadski 4.
Zegers 155.
Zente  (von) 112.
Zeulichem 158.
Zion 174.
Zolms 183.
Zomers 125.
Zoudenbalph 178.
Zoust (van) 126.
Zoute (van) 45.

1 Zulichem (van) 157.
1 Zunock (von) 6.
l Zurwerden 190.

Zwane 43, 44.
, Zweris 53.

Zwymvoeren (van) ll.
Znydland 44.
Zuylen (van) 38, 172.
Zuytland (van) 13, 28.
Zyl (van) 53.
Zyns 170.
Zythoff 173.
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cheret 205 . . . . . . . . . Brussel.
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk . ‘s-Gravenhage.
A. J. Servaas van Rooyen . . . . ‘s-Gravenhage.

CORRESPONDEERENDE L E D E N  z

Jac. Anspach . . . . , . . . . . . Eek-en-Wiel.
Armand  de Béhault de Dornon, rue de

Turquie 56 . . . . . . . . . , . Brussel.
Emil Döpler . . . . . . . . . . . Berlijn.
F. Foucault des comtes de Daugnon . . Milaan.
J. G. Frederiks, van Lennepkade 2. . . Amsterdam.
Amaury graaf de Ghellinck d’Elseghem-

de Vaernewyck, rue de 1’Industrie  13 . Brussel.
A. M. Hildebrandt, Derfflingerstrasse 20~. Berlijn.
A. J. C. Kremer, Prinsessestraat 4 . . . Arnhem.
Jean van Malderghem, rue d’bnoul  26 . Ixelles.
Arthur Merghelynck . . . . . . . . Yperen.

R. Otto, Unter den Linden 40 . . . . Berlijn.
Antonio Padula . . . . . . . . Rome.
Oscar burggraaf de Poli, rue des Acacias, Parijs.
Theod. graaf de R,enesse  . . . . KasteelSchoon-

beek bij Bilsen.
Aug. Sassen . . , . . . . . . . . Helmond.
G. Seyler, Kanzleirath, Gneisenaustrasse 99. Berlijn.
G. de Seyn-Verhougstraete . . . . . . Alost.
P. D. de Vos . . . . . . Zieriksee.
Dr. W. vonwerveke,  Secretaire de 1’Institut

Grand-Duca.1 . . . . . . . . . Luxembourg.
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J. van der Baan . . . . . . Wolfaartsdijk.
Ad. Bachoven  von Echt, Hauptstr. 33 Weenen  111.
J. P. Backx  . . . . . . Wieringerwaard.
W. C. Baert, Damrak 10 . . . . . Amsterdam.
Mr.  0. S. Buys Ballot . . . . Batavia.
Jhr. Barchman Wuytiers van Vliet . IJsselstein.
P. F. L. C. Lach de Bère . . ‘s-Gravenhage

(tijdelijk)
J. F. X. van den Bergh . . . . . ;s-Gravenhage.
J. M. C. van Blaauw Sonnevelt van den

Bergh . . . . . . . . . Heemstede.
Jhr. F. van Bevervoorden tot Qldemeule. Zeist.
P. J. Bisdom . , . . . . . . Eindhoven.
H. de Chauvigny de Blot . . . . ‘s-Gravenhage.

(tijdelijk)
H .  G .  B o m ,  Warmoesstraat  35 . A m s t e r d a m .
J. G. H. R. Bönhoff . . . . . . Dinxperlo.
R. P. van den Bosch . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
L. H. Bouwens. . . . . , . . . High Wycombe

(Engeland).
Mr. J. E. van Someren  Brand . . . ‘ s -Gravenhage .
Dr. A. Bredius . . . . . ‘s-Gravenhage.
1’. J. Buyskes . . . ~ . . . . . ‘s-Gravenhage.
Mr. C. J. E. graaf van Bylandt. . . ‘ s -Gravenhage .
Fred. Caland. . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
J. A. van der Poest Clement. . . . A m s t e r d a m .
Jhr. A. J. D. Coenen van ‘s-Grnvesloot Maarsseveen.
Mr. M. G. P. del Court van Krimpen . Haarlem.
A. J. E. van der Crab . . . . . . Vreeland.
S. J. L. baron Creutz . . , . . . Arnhem.
W. H. Croockewit . . . . . . Rotterdam.
Dr. P. J. H. Cuypers . . . . . . Amsterdam.
D. C. J. van Doorninck . . . Harderwijk.
Mr, D. Engelberts. . . . . . . . . Zutphen.
Mr. A. J. Enschedé  . . . . . . . . Haarlem.
Mr. R. C. Ermerins, Canal Catherine S5, St,. Petersburg.
G. EI. J. C. Eschauzier, Prinsengr. 693 . Amsterdam.
Jhr. Mr. Dr. .J. C. N. van Eys van Lienden Berlijn, Belle-

vuestr. 14.
Mr. B. van der Feen . . . . Alkmaar.
Mr B. F. W. von  Brucken  Fock . . Middelburg.
Mr. P. L. de Gavere. . . . . . . Groningen.
W. F. Gaymans . . . . . . . . den Helder.
Jhr. Mr. A. G. van Lintelo de Geer . . Haarlem
R. M. A. J. M. graaf de Gelees . . . Eysden.
Mr. G. baron von Geusau  . . . . . Maastricht.
Jhr. P. 0. H. Gevaerts van Simonshaven. ‘s-Gravenhage.
J. Hooft Graafland, Kromme N. Gracht. Utrecht.
Mr. S. van Gijn . . . . , . . . Dordrecht.
C. F. Gijsberti Hodenpijl . . . . ‘s-Gravenhage
J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl. Naarden.
W. de Haas. . . . . . . . . . IJzendoorn.
L. J. J. Hageraats, Seminarie Hageveld. Voorhout.
R. van Beuningen van Helsdingen Sindanglaja (Java).
C. A. von Hemert, Avenue d’Alma 12, Parijs.
B. Herder, 1 Wollzeile . . . . . . . Weenen.

F. A. Hoefer  . . . . . . . . .
G. J. Honig . . . . . . . . . .
J. S. F. van Hoogstraten . . . . .
Dr. M. E. Houck . . . . . . . .
Mr. D. van Houweninge . . . . .
Ds. H. de Jager . . . . . . . .
J. G. de Groot Jamin Jr. . . . .
W. P. H. Jansen, Seminarie Hageveld
Jan. H. Junius, Marine Departement
P. R. Dingemans van de Kasteele. .
Mr. H. J. Koenen.  . . . . . . .
W. L. Koopmans . . . . . . . .

H a t t e m .
. Zaandijk.
. Zutphen.
. Deventer.
. Rotterdam.
. ‘s Gravenhage.
Amsterdam.
. Voorhout.
. Batavia.
. ‘s-Gravenzande.
. Scheveningen.
. Tiel, Waterstraat

Wijk C. no. 51.
Mr. J. Wilmson Kymmel van Mensinge,

Witte Vrouwenstraat, . . . . . Utrecht.
F. R. N. van Lelyveld  . , . . . . . ‘s-Gravenhage.
W. J. C. Moens . . . . . . . . Lymington.
Th. Morren . . . , . . . . . . ‘s-Gravenhage.
J. C. van der Muelen . . . . . . ‘s-Gravenhage.
W. van der Muelen . . . . . . . . Driebergen.
W. F. R. van Naerssen. . . . . . . Gorinchem.
C. M. C. Obreen, Wijnhaven 67 . . . Rotterdam.
Fr. D. 0. Obreen, Hobbemastr. 21 . . Amsterdam.
J. A. M. van Oordt  van Bunschoten . Apeldoorn.
J. J. van Oordt, Dorpstraat A 321 . . Apeldoorn.
W. G. van Oijen . . . . . , . . . ‘s-Gravenhage.
W. F. Paehlig . . . . . . . . . . Apeldoorn,
Jhr. J. J. de Pesters,  N. Witsen&. 14 . Amsterdam.
F. P. Polderdijk . . . . . . . . . Nieuw- en St.

Joosland.
Chr. J. Polvliet. . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Jhr. Mr. A. Th. Prins van Westdorpe . Haarlem.
C. T. H. Putman  Cramer . . . . . . Harderwijk.
Jhr. G. K. van den Santheuvel. . . . ‘s-Gravenhage.
H. J. Scharp  . . . . . . . . . Amsterdam.
E. H. Scheidius,  Patersgang . . . . . Arnhem.
Ds. H. J. Schouten . . . . . . . . Ommeren.
Jhr. A. L. van Schuylenburch . . . . Hoog Keppel.
Jhr. J. de Serière . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
J. L. W. Seyffardt, 2e Helmenstr. 113 . Amsterdam.
E. W. J. baron Six van Oterleek . . . ‘s-Gravenhage.
W. baron Snouckaert van Schauburg. . ‘s-Gravenhage.
J. W. des Tombe, Plompetorengracht . Utrecht.
Jhr  Max de  Troos tembergh  . . . . . Brusse l ,

(Rue du gouvernement provisoire.)
L. F. Duymaer van Twist . . . . . Gouda.
H. J. Tijdeman . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Dr. C. C. Uhlenbeck, Sarphatipark 11 . Amsterdam.
Mr. J .  Nanninga Uitterdijk . . . . . K a m p e n .
Mr. W. J. L. Umbgrove . . . . . . Zutphen.
Mr. A. W. M. C. VerHuell  . . . . . Arnhem.
C. W. H. Verster  . . . . . . . . Leiden.
J. D. Wagner . . . . . . . . . . Arnhem.
F. G. Waller,  Vonde l s t r aa t  . . . . . A m s t e r d a m .
H. J. Wellenbergh . . . . . . . . Oosterbeek.
M. G. Wildeman . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
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