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Tot lid zijn benoemd:
H. J. M. VAN D E N BEROH, 68 P a r k s t r a a t . Arnher».
i\ilr. W. P. HIDDINQA, 2 Wilhelrninastraat. Den Haag.
D r . G . L O C K E Y A N N , 281 F l o s s p l a t z . . Leipxig.

Wijziging van adres :
W.
L.
EOOPMANS . . . . . . . . Winterswyk.
Jhr. Mr. A. T. P R I N S V A N W E S T D O R P E,
33 Hooge
Nieuwstraat.
. . . . . Den Haag.

Het geslacht Molleros ,
door
Jhr. H. H. R~ELL.
(Vervolg van kolom 169, jaargang 1901.)
L. Einderen van Hendrik Mello Baron Mollerus v a n
Westkerke en van Louisa Jacoba Baronesse van Eek
van Overbeek.
10. Mr. Johan HendrikMelloBnron &‘ollerus van Westkerke,
geboren op den huize Zwaluwenburg (gem Oldebroek) 21 Februari 1840, commissaris der Koningin
in de provincie Gelderland (sinds 28 April 1880),
ridder-grootkruis in de orde van Oranje-Nassau,
grootofficier in de orde van de Eikenkroon, enz.,
huwde te Utrecht 15 Juni 1865 Louise Antoinette
Stratenus, geboren aldaar 28 Mei 1846, dochter
van Mr. Lodewijk Willem Arnold Stratenus en van
Jkvr. Henriette Johanna Martina Beeldsnijder.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
20. Jkvr. Louìsa Jeannette Alexandrìne Evrardine Mollerus, geboren op den huize- Zwaluwenburg (gem.
Oldebroek) 28 November 1842, huwde aldaar 28
November 1878 Jhr. Anthonie Willem van Reigersberg Versluys, geboren te Middelburg 29 Augustus
1838, gepensioneerd majoor bij het Regiment Grenadiers en Jagers, zoon van Jhr. Mr. Joan van

19ocz.

Reigersberg Versluys en van Jkvr, Suzanna Maria
de Haze Bomme.
M. Kinderen van Jhr. Cornelis Adriaan Mollerus e n
van Johanna Geertruida Juliana van de Merwede.
10. Jkvr. Johanna Henrietta Nellina Mollzrus, geboren
+ ‘s-Gravenhage 16 Augustus 1808, overleden te
!lYwello (gem. Voorst) 18 April 1895, huwde te
Groningen 27 Juni 1836 Anthonv Pieter Prederik
Baron ian lttersum, geboren te Kampen 26 Augustua
1808, overleden te Twello (gem. Voorst) 21 November 1874, zoon van Lodewijk Are& Baronvan
Ittersum ea van Johanna Sippìena Boldewìna van
de Merwede.
Iiij wae eerst ritmeester der kurassiers, daarna
burgemeester der gemeente Voorst.
20. Jkvr. Phidippina Juliana Roberdina Zollerus, geboren te ‘s-Gravenhage 9 September 1809, overleden te Zutphen 21 Mei 1848, ongehuwd.
30. Jhr. Mr. Bohan Cornelis Nollerus, geboren te
‘s-Gravenhage 28 December 1810, overleden te
Nijkerk 1 Mei 1864, huwde te Groningen 21 November 1835 Jeannette Philippine Catharina Conradine Baronesse von Imhoff, geboren aldaar 24
Augustus 1811, overleden te Arnhem 20 Februari
1887, dochter van Mr. Gustanf Willem Baron van
lmhoff en van Aiina Judith Baronesse Sloet van
Tweengenhuyzen.
Hij was ontvanger der directe belastingen ,
1
achtereenvolgens te ‘t Zandt, Wijhe en Nijkerk.
Hunne kinderen volgen onder Q.
40. Jkvr. Johanita Catharina Mollerus, geboren te
‘s-Gravenhage 22 Mei 1811, overleden te Arnhem
24 Maart 1877, ongehuwd.
50. Jkvr. Adriana Wilhelmina Mollerus, geboren te
‘s-Gravenhage 17 Augustus 1813, overleden te
Arnhem 2 April 1894, ongehuwd.
go. Jhr. Johan Frederik Alexander Mollerus, geboren
te ‘s-Gravenhage 14 April 1815, overleden te Zwolle
24 April 1836; ongehuwd.
70. Jkvr. Anna Christinu &!tJhrus, geboren te Utrecht

3
31 Juli 1819, overleden te Assen 31 Juni 186f4
huwde te Arnhem 8 November 1850 Mr. Jacobu !S
Baron van der Feltz, geboren te Epe 13 NovembeSr
1825, rechter in de arrondissementsrechtbank t e
Assen, burgemeester der gemeente Voorst, lid de !r
Gedeputeerde Staten van Gelderland, officier in d
orde van Oranje-Nassau, bij Kon. Besl. van 2 1”
Januari 1882, NO 15, ingelgfd in den Ned. Adel 1,
zoon van Jhr. Gustnaf Willem van der Feltz el tl
van Theodora Elisabeth. Mossel. Hij hertrouwde t e
Balk (gem. Gaasterland) 4 Juni 1869 met Jkvr 1.
Albertina Constantia van Suinderen.
80. Jhr. Corrcelis Adriaan Hendrik Mollerus, geboren n
te Utrecht 28 October 1820, ovel,leden te Arnheon
3 October 1895, huwde 10 te Hattem 3 Augustu S
1857 Johanna Sippiena Roldewina Baronesse val
Ittersum, geboren op Nijenhuie (gem Wijhe) 1I ;
Januari 1832, overleden te Arnhem 17 Juli 1865 ‘9
dochter van Mr. Frederik Alexander Sippo Barol 9
van Ittersum en van Wilhelmina Frcderika Baro
nesse Bentinck. Hij huwde 20 te ‘s-Graveland ( 3
November 1868 Sgn,es Willevnina de Wildt, ge
boren te Amsterdam 25 Augustus 1835, dochte: r
van Mr. Frans de Wildt en van Jkvr. Isabellc z
Dedel, weduwe van Jhr. Me110 Hendrik Molleru, S
(die later volgt onder Q l”).
Uit geen van beide huwelijken kinderen.
Iv. Zoon vau Willem Baron Mollerus en van Mam’,
Jeanne de Faesch :
Hendrik Marie Baron Mollerus, overleden te Griel
(Tyrol) 1’7 Januari 1899, in tweede huwelijk ge
trouwd met Anna VON Wichert.
Hij was kamerheer van Z M. Koning Willem 11
Z. M. Koning Willem 111 en H. M. de Koningir
(sinds 24 September 1843).
Uit geen van beide huwelijken kinderen.
0. Zoon van Jhr. Edxard Willem Rutger Mollerus eI
van Elisabeth Geertruida Emaus de Micault :
J br. Edzard Johan Rutger Mollerus, geboren te Am,
sterdam 9 Maart 1840, overleden aldaar 8 Mei 1843
Y. Dochter van Nicolaas Willem Baron Mollerus e n
van Marie Françoise Leyssius:
Jkvr. MellinaAnnaMollerus, geboren te ‘s-Gravenhage
26 October 1811, overleden te Bern (Zw.) 9 Februari
1895, huwde te Napels 28 Augustus 1834 Maurice
Sizte Kaymond, z o o n van Jean Louis Albert
Raymond, consul-generaal vau Oostenrijk te Napels,
en van Anna ïlfaryuerita Piatti.
Hij was majoor bij het regiment Zwitsers ,,von
Schindler” in dienst van den Koning van Napels.
Q. Kinderen van Jhr. Mr. Johan Cornelis Mollerusen
van Jeannette Philippine Catharina Conradine Baronesse
van Imhoff.
10. Jhr. Me110 Hendrik Mollerus, geboren te Groningen
24 September 1836, overleden te Amsterdam 1 December 1865, adjunct-verificateur bij de Grootboeken
der Nationale Schuld, huwde teAmsterdam 1 Mei 1862
Agnes Willernina de Wildt, geboren te Amsterdam 25
Augustus 1835, dochter van Mr. Frans de Wildt
en van Jkvr. Isabella Bedel, die hertrouwde met

4
Jhr. Cornelis Adriaan Hen&% Mollerus, oom van
haar eersten echtgenoot (M. 80).
Hunne dochter volgt onder R .
20. Jkvr. Anna Judith Mollerus, geboren te ‘t Zandt
(Gr.) 10 Februari 1838, overleden te Twello (gem.
Voorst) 1 September 1867, ongehuwd.
30. Jkvr. Johanna Geertruida Juliana Mollerus, geboren te ‘t Zandt (Gr.) 16 December 1840; overleden
te Arnhem 22 October 1877, ongehuwd.
40. Jhr. Mr. Gustoaf Willem Mollerus, geboren te
‘t Zandt (Gr.) 15 October 1842, achtereenvolgens
griffier bij het kantongerecht te Zalt-Bommel, kantonrechter te Heusden, thans te Apeldoorn, lid der
Provinciale Staten van Gelderland (14 Mei 18891901), lid van den raad te Apeldoorn, ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw, huwde te
Apeldoorn 7 Januari 1 8 7 0 J k v r . A n n a Naria
Jacoba Agneta Bas Backer, geboren te Apeldoorn
26 Juni 1844, dochter van Jhr. Dirk Bas Bocker
en van Johanna Anna Maria Petronella Baronesse
van Heeckeren van Brandsenburg.
Hunne kinderen volgen onder S.
50. Jhr. Cornelis Adriaan Mollerus, geboren te ‘t Zandt
(Gr.) 21 Mei 1845, overleden te Badenweiler (D.)
13 October 1873, ongehuwd. Hij was ambtenaar
ter Provinciale Griffie van Gelderland.
60. Jhr. Gustaaf Willem Hendrik Mollerus, geboren
te Wijhe 11 Mei 1847, achtereenvolgens burgemeester van Hoevelaken, secretaris der gemeente
Harderwijk, thans van Apeldoorn, huwde l” te Groningen 15 Februari 1876 Bernaraina Baronesse van
Imhoffi geboren aldaar 14 *Januari 1846, overleden
te Harderwijk 3 December 1877, dochter van Mr.
Guslaaf Willem Hendrik Baron van Ir~~hoff en van
Antonia Nunniks.
Hun kind volgt onder T .
H i j h u w d e 20 te Harderwijk 22 Juli 1881
Gerharda Sebi!la de Meester, geboren aldaar 19
November 1856, overleden te Apeldoorn 18 Januari
1883, dochter van Bernhard Hendrik de Meester
en van Cornelia ïlfaria Kallenberg va,n den Bosch.
Hunne dochter volgt onder U.
Hij huwde 30 te Apeldoorn 21 Februari 1889
Constante Gerhardine Jeanne Lubertine Phnff, geboren te Arnbem 26 Augustus 1865, docht,er van
M a r i e Franpois Jacques Phaff en van Constante
Gerhardine van den Berg van Saparoea.
Hunne kinderen volgen onder V.
70. Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, geboren te Wijhe 1 Augustus 1852, hoofdcommies
en afdeelingschef ter Provinciale Griffie van Gelderland, huwde te Amsterdam 6 September 1883
Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon, geboren aldaar 20 November 1857, dochter van Jhr.
Jan van Loon en van Johanna Cornelia Wilhelmana
Kasse.
Hunne kinderen volgen onder W .
R. Dochter van Jhr. Me110 Hendrik Nollerus en van
Willemina de Wildt :
Jkvr. Isabella Francisca Mollerus, geboren te Amsterdam 20 Maart 1863, huwde te Arnhem 1 Maart
1 8 8 3 D i r k Baron von Asbeck, civiel-ingenieur,
attaché-honoraire bij het Nederlandsche gezantschap te
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Parijs, geboren te Noordwijk 1 November 1864,
zoon van Gerrit Ferdinand Baron van Asbeck en van
Jkvr. Carolinn van Hogendorp.
S. Kinderen van Jhr. Mr. Gusta,af’ IVillem Mollerus e n
van Jkvr. Anna Maria Jacoba Agneta Bas Hacker:
10, Jhr. Johan Cornelis Mollerus, geboren te ZaltBommel 24 November 1870, eers& ambtenaar ter
secretarie te Apeldoorn.
20. Jkvr. Johanna Anna Maria Mollerus, geboren te
Zalt-Bommel 1 September 1872.
30. Jhr. Dirk Mollerus, geboren te Oudheusden en
Elshout (N.-Br ) 2 Februari 1874, tweede luitenant
bij het 30 Regiment Veldartillerie, huwde te Amersfoort 19 September 1901 Jkvr. Catharina jlargarettia Snndberg, geboren te Kampen 18 December
1872, dochter van Jhr. Mr. Alrraknn Matthias Cornelis Sandberg en van Sa;*a Catharina Cecilia Evers.
40. Jhr. Me110 Hendrik illollerus, geboren te Santpoort
(gem. Velzen) 11 l?ebrua.ri 1876.
50. Jhr. Cornebis Adriaan Mollerus, geboren te Santpoort
(gem Velzen) 25 Mei 1877, ambtenaar ter secretarie,
eerst te Putten, thans te Elburg.
6O. Jhr. Willem Cornelis Mollerus, geboren te Apeldoorn
26 October 1878, surnumerair bìj den dienst der
directe belastingen.
70. Jhr. Gustauf Willem Hendrik Mollerus, geboren
te Apeldoorn 8 April 1880, overleden aldaar 16
Mei 1880.
80. Jhr. Gusfaaf Willem Hendrik Mollerus, geboren
te Apeldoorn 28 November 188 1, adspirant-vaandrig
bij het 88 regiment infanterie.
T. Kind van Jhr. Gustaaf Willem Hendrik Mollerus
en van Nernardincc Baronesse vw fmhofi
Eene doodgeboren dochter, te Harderwijk 19 Mei 1877.
U. Dochter van *Jhr. Gustaaf Willem Hendrik M’ollerus
en van Gerharda Sebilla de Meester:
#Jkvr. Jeannette Philippine C&harina Conradine
Mollerus, geboren te Apeldoorn 19 IIei 1882.
V. kinderen van Jhr. Gustaof Willem Hendrik Mollerzcs
en van Cosstance Gerhardìne Jeanne Lubertine Phaff:
10. Jhr. Johan Cornelis Mollerus, geboren en overleden
te Apeldoorn 13 Januari 1890.
20. Jhr. Johan Cornelis Mollerus, geboren te Apeldoorn
29 September 1891.
30. Jkvr. Marie Constante Mollerus, geboren te Apel.
doorn 17 December 1892.
40. Jhr. Mello Hendrik Mollerus, geboren te Apeldoorc
11 November 1894.
50. Jhr. Carel Marie ‘Mollerus, geboren te Apeldoorr
27 October 1899.
W. Kinderen van Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johar
Mollerus en van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina
van Loon :
10. Jkvr. Jeannette Philippine Catharina Conradin.
Mollerus, geboren te Arnhem 8 Januari 1885.
2”. Jhr. Jati Mollerus, geboren te Arnhem 21 Maart 1886.
30. Jhr. Johan Cornelis Molieruu, geboren te Arnhem
21 Maart 1888.

40. Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerua, ge
boren te Arnhem 19 Maart 1894.
50. Jkvr. Anna Judith Mollerus, geboren te Arnhem
19 Januari 1898.

Van Rosevelt en Roosevelt,
door
J.

BAN

DER

MINNE.

(Vervolg van kolom, 175, jaargang 1901.)
H.
Kinderen van Cornelius Roosevelt en Margaret Herring
c 11):
1. .7oha,nnes, gedoopt 22 Augustus 1753, gehuwd met
4nn Beardslie (2 zoons en 4 dochters; de ZOOGS sub R);
2. Conzelius, gedoopt 29 October 1755, gehuwd 10
net ?, 20 met . . . . . Alstyne (zijn kind uit lste en
1 kinderen uit 2de huwelijk sub S ) :
3. Elisabeth, gdoopt 8 April 1757, jong gestorven;
4. Maria, gedoopt 18 Juli 1759, jong gestorven;
5 Maria, gedoopt 2 Juli 1760, gehuwd met J o h n
DUffY ;
6. Cornelia, gedoopt 2 Juli 1760, jong gestorven;
7. Margaret, gedoopt 7 Maart 1762, jong gestorven;
8 Peter, gedoopt 12 Juli 1764, jong gestorven;
9. Elisabeth, gedoopt 16 October 1765;
10. hlbert, gedoopt 25 October 1767, gehuwd met
Jane Curtenius (hunne 8 kinderen sub T).
I.
Kind van .John Roosevelt en Adriantje Lugneer (D 2):
Catharine, gehuwd met Abra,ham van Ranst.
J.
Kind van Nicholas Roosevelt en Annatje Brestede (D 3) :
Nicholas, gehuwd met Sara van Ranst (hun kind sub U).
K.
Kinderen van Isaac Roosevelt en Cornelia Hoffrnan (D ‘7) :
1. Abraham, gdoopt 15 Augustus 1753, jong gestorven;
2. Marten, gedoopt 20 October 1754, jong gestorven;
3. Catherine, gedoopt 4 Augustus 1756, als jong meisje
gestorven ;
4. Sarah, gedoopt 22 November 1758, jong gestorven;
5. .James. mhmt 23 Januari 1760, gehuwd 10 met
. Rarclay, 30 met . . . . .
M a r i a Waítoi, 20’ met . .
H o w l a n d (zijn 8 kinderen uit lste en 2 uit 2de huwelijk sub V; uit het 3ae geen kinderen);
6. Maria, gedoopt 28 Augustus 1763, gehuwd met
Richard Varick;
7. Marten, gedoopt 5 Juni 1765, stierf als student;
8. C o r n e l i a . mbmt 13 Mei 1767, gehuwd met
Dr Henjamin K&sam ;&
9. Helena, gedoopt 4 September 17681 stierf als’ jong:
meisje.
Kinderen van P e t e r Roosevelt en Elisabeth Simons
(D 10):
’
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1. E&xbeth, gedoopt 20 October 1754, jong gestorven;
2. Peter, gedoopt 20 April 1763, gehuwd met Judàth
Hallet, wede Godwin (geen kinderen).

u.

M.

Kind van Nicholas Roosevelt en Sarah Ranst (J):
James, gehuwd met Sarah van Rans& overleden zonder
kinderen.
v.

Kinderen van Adolphus Roosevelt (D 12) :
Kinderen van James Roosevelt en &Iaria Walton (K 5):
1 . Catilarine, gehuwd met J. Amory, in West-Indië
1. Isaack, gehuwd met . . . . . Aspinwall (kinderen);
(1 zoon en 2 dochters) ;
2. Sarcth, gehuwd met Jan de Witt. Hij stierf, zg $. James; 3. Grace, gehuwd met Dr. Guy Carlton (vier
zoons en een dochter); 4. Walton; 5. Richard Varick,
leefde in Engeland.
gehuwd (kinderen); 6. Edward, jong gestorven; 7. H a h?
milton, jong gestorven ; 8. Henry, jong gestorven;
en van zijne tweede vrouw . . . . Barclay :
Kind van Christofer Roosevelt en Maria Duryce (D 13)
9. Susan; 10. James Barcluy R.
James, gedoopt 10 November 1770,gehuwdmet Catherirr P
W.
Bijvanck (hunne 3 kinderen sub W).
0.
Kinderen van John Roosaoelt en Mary Schuyler ((_, 2)
1. John, ongehuwd;
2. Mary, gehuwd met I$jillem de Peyster ;
3. James, ,sterft op zee.
P.
Kinderen van Ja.mes Roosevelt en Mary van Schaarc,
(c# 7) :
1. Cornelius Roosevelt, gehuwd met Margaret Barnhil
(hunne 5 kinderen sub X);
2. James, gehuwd met Cornclia van Vess (hunne
2 kinderen sub Y) ;
3. Nicholas. sterft zonder kinderen;
4. Catharine, gehuwd met M. Rushe (T), overleed 1843
5. tlenry, wellicht gehuwd;
6. Alfred, jong gestorven.

Q.
Kinderen van Nicholas Roosevelt en Lydin Latrobe (Gt 11):
1 . Elenry Latrobe Koosevelt; 2 . Sawbuel; 3 . Rosette;
4 Lydia ; 5. Mary.
R.
Kinderen van Johannes Roosevelt en Ann Beardslie (H 1 J :
1. John; 2. Cornelius, gehuwd met . . . . Lockwood
(hunne 12 kinderen sub Z). .
S.
Kinderen van Cornelis Roosevelt (H 2) uit late huwelijk :
1. %lixn, gehuwd met io Walter Evertsen, 20 met . . . .
Stevens; bij beiden kinderen ;
uit 2de huwelijk met . . . dlstyne:
2. Cornelius ; 3. Willem ; 4. Sarah, gehuwd met Pik&,
liet eene dochter na.
T.
Kinderen van Elbert Roosevelt en ,7ane Curtenius (H 10) :
1. Pieter; 2. Elbert; 3. Henry, gehuwd met E. L.
Champlin, d o c h t e r va.n V. 0. e n v a n Eliscabeth d e
Peyster ; 4. W a s h i n g t o n ; 5. Clinton; 6. J a n e Eli.~a ;
* 7. Mary, ongehuwd overleden; 8. ham.

Kinderen van James Roosevelt en c’atherine Bijvanck (N) :
1. Maria, gehuwd met H. Brown; (1 zoon, James
C. Roosevelt Brown);
2 . Catharina Lc&&, in April 1830 ongehuwd overleden ;
3. James T h .
X.
Kinderen van Cornelius Roosevelt en Margaret Barnhilb
(P 1):
1. Gilas Wier Roosevelt, gehuwd met Mary Wesi ;
2. James Alfred; 3. Cornelius; 4. Robert; 5. Theod&re.

Y.
Kinderen van James Roosevelt en Cornelia van Vess (P 2):
1. Maq ; 2. Cornelia.
2.
Kinderen van Cornelius Roosevelt en : . . . Lockwood:
1. Walter; 2. Theodore; 3. Caroline; 4. Antoinette;
i. Edgar, overleden zonder kinderen na te laten ; 6 Eureka ;
r. Cornelia, gehuwd met Alonson D. Thompson; 8. Henry
9olland Roosevelt; 9. AljTed; 10. Mnryaret; ll. William;
2. Cornelius.
Van de Nederlandsche van Rosevslts, hetgeen volgt :
Pieter .Jorisse vaN Rosevelt, gehuwd met Josi?za Goverts ;
:inderen :
1. Joris van Roseoelt (zOn zoon sub A).
2. Maranus van Rosevelt, g eboren omstreeks 1640,
overleden te Tholen 29 Januari 1710, ontvanger van
rossemeer, burgemeester van Tholen. dijkgraaf van
slimes. g e h u w d 10 te Tholen 21 April 1665 met
dpollonia Strijt, gedoopt te Tholen 2 October 1644
dochter van Johan Janse Strgt en Adriaentje Claes),
Iverleden vóór 1670, 20 mede te Tholen 21 Mei 1670
net Johanna Poulier, gedoopt te Bergen op Zoom 15 Januari
650 (dochter van Guillam Pauelier en Catalijne Jans),
Iverleden te Tholen 11 Mei 1707 (zijne 11 kinderen,
let eerstc uit Iate huwelijk, sub B).

8.
Johannes Jorisse van Roosevelt, geboren en wonende te
Iud-Vossemeer, gehuwd 28 Januari 1689 met Clas&jntje
%eters, van Tholen (hunne 5 kinderen sub C).
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B.

E.

Einderen van Marinus van Rosevelt en Apollonia Strijt :
1. Pieter, gedoopt te ‘I’holen 28 April 1666, overleden
vóór 1674;
en van zijne tweede vrouw Johanna Poulier:
2. Mr. Henricus van Rosevelt, gedoopt te Tholen
10 December 1770, ontvanger te Vossemeer, substituutsecretaris van Rotterdam, overleden aldaar in 1728, gehuwd
10 met Maria Loens, dochter van Jacob, secretaris van
Vossemeer, en Cornelia Goutswert (hunne 2 kinderen sub
D), 20 met Z+)l,inn de Puuck (geen kinderen);
3. Petronelto, geboren te Tholen omstreeks 1672, overleden te Zierikzee 1708, gehuwd te Tholen December
1696 met D a n i ë l Cunisius, geboren te Ouwerkerk in
1668, zoon van .Tohannes Canisius en Johanna Bouwei.
(een zoon, Marinus);
4. Pieter, gedoopt te Tholen 26 Augustus 1674, ovcrleden vóór 1681;
5. Mr. J o h n n n e s van Rosevelt, gedoopt te Tholen
23 September 1676, advocaat te Rergen-op.Zoom, aldaar
overleden in 1709 of ‘10, aldaar gehuwd met Johanna van
Boorden (hun zoon sub E);
6. Louisn, gedoopt te Tholen 6 Juli 1678, aldaar gehuwd 22 November 1704 met Willem van Vrijberghe,
burgemeester van Tholen, zoon van Johan Lieven en van
Catharinn Oysel;
7. Jacoba, gedoopt te Tholen 11 Februari 1680, overleden vóór I 683;
8. Pieter, gedoopt te Tholen 3 September 1681, ontvanger te Vossemeer, overleden 1732, gehuwd 10 met
Justina Paschasia Turcq, gedoopt te Tholen 4 Naart 1685
dochter van Hel. Frederik, pensionaris, en van Maria
van Vryberghe; 20 met Maria Hasart, gedoopt te Rotterdam 2 November 1689, dochter van Balthasar en van
Sqina aan Leeuwen (zijne kinderen, één uit Iste en 7 uit
2de huwelijk, sub F);
9. Jwoba, gedoopt te Tholen 9 5Iei 1683, gehuwd te
Stavenisse vóór 1713 met Jacob Verkouteren, geboren ‘ct
Doele, rentmeester en dijkgraaf te Stavenisse, weduwnaar
van
. . . Laafs en vau ,Urrria, Anemaet, zoon van
Abraham en van tldriana Wedde, overleden 1732 ;
10. Marinus, gedoopt te Tholen 18 Februari 1685;
11 Jacobus, gedoopt te Tholen 28 Januari 1689.

Kind van Mr. Johannes van Rosevelt en J o h a n n a
van Boorden (B 5):
Mr. Cornelis van Rosevelt, geboren te Bergen-op-Zoom
December 1707, advocaat te aldaar, overleden Juni 1742,
gehuwd December 1732 met Maria ,Jnthonia Luyken,
0ITeb. 16 October 1706, overleden te Utrecht 20 Augustus
I 798, dochter van Mr Ihniel, advocaat voor het Hof \‘an
Holland, en Elisabeth Joosten. Zij hertrouwde in 1748 met
Arnoldus Johannes Nollides. (Hunne 4 kinderen sub G).

n
IY.

I

Kinderen van Johannes van Rosevelt en Clasijntje
Pieters (A ):
1. Jozinn, gedoopt te Tholen 16 October 1689 ;
2. Dingena, gedoopt te Tholen 1 Februari 1693 ;
3. Pieter Marinusse Clnasse van Rosevelt, gedoopt te
Tholen 16 Januari 1695 ;
4. Joxina , gedoopt te Tholen 6 Juli 1698;
5. Goris, gedoopt te Tholen 24 September 1700.
D.
Kinderen van Mr. l!!enricus van Rosevelt en M a r i a
Liens (B 2) :
1. Marinus, gedoopt te Tholen 31 December 1692,
overleden vóór 1728 ;
2. Cornelia, gedoopt te Tholen 10 April 1695, overleden vóór 1728.

F.
Kinderen van Piefm van Roserelt en Justina Paschasia
Turrq (B 8 ) :
1. Johanna Maria, gedoopt te Tholen 12 September
1704;
en van zijne tweede vrouw Maritc Hasurt:
2. Johanna Etmina, gedoopt te Tholen 27 October
1713, overleden 12 Februari 1777, gehuwd te Vossemeer
September 1732 met Mr. Pieter Johan Reastoot, burgemeester van Tholen, later secretaris van de Staten en
pensionaris van Zeeland, overleden 31 Januari 1756,
weduwnaar van Jacoba Corneliu de Beautone, zoon van
Dionysfus en Maria Elisabeth Rethaan (kwartieren Rextoot,
Devnl, Refhaan, Bveraerts) ;
p
3. .Johan Willem, geboren te Tholen 30 October 1713,
heer va.n Vossemecr, raad, pensionaris en schepen te Goes,
overleden 8 April 1791 ? gehuwd met Johanna Cores Eype
(hunne 2 kinderen sub H 1;
4. Lupine Jacoba, gedoopt te Tholen 31 Maart 1720;
5. Barinus, gedoopt te Tholen 3 December 1721;
6. Maria Petronella, gedoopt te Tholen 12 Februari
1724, aldaar gehuwd 31 Januari 1748 met Corneliu
Wijburch, geboren te Meteren (Gelderl.) ;
7. Catharinw Elisabeth, gedoopt te Tholen 14 October
1725, overleden te Goes 29 September 1753, aldaar g,ebuvvd 29 Mei 1743 met Mr. J o h a n Isebree, gedoopt te
Goes 10 Juni 1715, burgemeester van Goes, aldaar overleden Juli 1778;
8. Mwciana Louisn, gedoopt te Tholen 5 Februari 1727.
G.
Kinderen van Cornelis van Rosevelt en Maria Anthonia
Luykah (E) :
1. Johannn Geertruida, geboren 11 Februari 1736, ongehuwd overleden 18 December 1799 ;
2. Mr. Johannes van Rosevelt, geboren 15 ?rlaart 1738,
lid van den Raad van Vlaanderen te Niddelburg, overleden te Leiden 27 Februari 1815, gehuwd 10 10 April
1764 met Bolthustrrina Adriana de In Biestrnte, geboren
26 April 1741, overleden te Utrecht 2 Nei 1773, dochter
van David en Cornelia Mynooea Pasques de Chnvonnas ;
20 te Alphen 1 i9 October 1777 met Johanna Theodora
Barchman Wuytiers, geboren te Amsterdam Februari
1757, overleden te Leiden 4 Juni 1811, dochter van
Simon jan. Baptiste, schepen te Amsterdam, en Lo,uise
Johanna Lumpsins (zijn zoon uit lste en 5 kinderen uit
2de huwelijk sub 1);
3. Naria Sara, geboren 15 Mei 1739, ongehuwd overleden 10 December 1781;
4. Cornelia Geertruyd, geboren na den dood van haren
vader en jong gestorven.
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Cateau van Rosevelt met Jonkvr. Jeama Cornets de Groot,
op 18 Januari 1818 te Amboina overleden, 24 jaar oud.
Kinderen van J o h a n W i l l e m v a n Rosevelt en Johantia Hg was toen fiscaal en eerste magistraat aldaar.
Corea Type (F 3):
J. v D . MINNE.
Ben Haag.
1. Pieter, overleden op achtjarigen leeftijd;
2. Maria Ermina, geboren te Goes 9 Juli 1756, i n
1777 gehuwd met Mr W&em Canisius, geboren te Goes
Van Roosevelt. - In verband met de in het
1 Augustus 1742, advocaat, pensionaris en burgemeester M aandblad medegedeelde fragment-geslachtlgst van deze
van Goes, overleden te Maastricht in Mei 1815, zoon Z eeuwsch-Amerikaansche familie, diene het volgende :
van Dr. ,Varinzcs Canisius en (feertruy Johanna Canisius.
Ik ben in het bezit van eene mooie en duidelijke
(Zie over Canisius mijn artikeltje in het Algemeeti Neder- photographie van het schoorsteenstuk in het Rechthuis te
la~rrdsch Familieblad, 1901).
Oud-Vossemeer, waarvan men eene beschrgving vindt in
het werk van Jacobus Ermerins: ,Eenige Zeeuwsche
I.
Oudheden” enz. Dat schoorsteenstuk bevat de wapens van
de toenmalige heerschappen, waaronder ook dat van
K i n d e r e n v a n .Johannes v a n Rosevelt en Balthasarina Jacobus Erm&.ins, en is omstreek5 1767 vervaardigd door
Adrianu de la Biestrate ((3 2) :
den schilder Xavery. Onder de wapens komt voor dat
1 Mr. Cornelis Anthony van Rosevelt, geboren te Middel- van .van ROOSev&~’ : doorsneden, 1 in groen een zilveren
burg in 1770, overleden te Utrecht in 1808 als kamumik keper, vcrgezeld van 3 zilveren rOZen, 2 in . . . een
in het kapittel van St.-Jan ;
k l i m m e n d e l e e u w v a n . , . . Daar de photo<raphie de
(ook nog een ongedoopt kindr ;
kleuren niet aangeeft, zoo ken ik die helaas niet Ik veren van zijne tweede vrouw Johanna Theodora Barch- moed dat het zgn moet: in goud een roode klimmende
man Wuytiers :
leeuw.
2. 1Touisa Johanna, geboren op Klarenbeek bij Arnhem
Mr. RO B E R T C. ERMERINB.
St. Petersbury.
in 1779;
3. Johannes van Rosevelt, geboren als voor in 1780
of ‘81, koopman te Rotterdam, overleden 1813, gehuwd
Opgave der geslachtsmpeus die zich v66r 1795
riet Cornelia Maria Adriana Guichet, gedoopt te Amsterbevonden in de Oude en .io de Niemve
dam 16 Juli 1787, overleden aldaar 14 December 1848,
Kerk ti! Delft,
dochter van Pieter en Geertruyd Agnita f)al& Marken.
Zij hertrouwde te Amsterdam 9 Juni 1813 met Mr. Willem
door C. F. G IJSBERTI H O D E N P I J L .
Cornelis ‘t Hoen, ridder in de orde van den Nederlandschen
Oude Kerk.
Leeuw ;
4. Guillaume Antonie, geboren te ‘s Gravenhage in 1784,
(Vecvolg vak kolom 152.)
aldaar overleden 20 Januari 1806 ;
5. Simon Jan Baptist, geboren te ‘~Gravenhage in 15 Mei 1723. De Oud Burgernr Mr Ewout Evertz. van
1788, student te Leiden in 1806 ;
Bleiswijk, met 18 dra, een waependr. Waepenkas
6. Mr. Theodorus Gerard Daaiel Marinus, geboren te
hoog 81/a voet, breet 511, voet, 4 quartieren en
‘s Gravenhage in 1790, overleden te Burtscheid bij Aken,
met 4 poosen luyens. Bcjaert jongman
28 Juli 1816.
24 Mei 1723 De Heer en Mr Willem Jan ?33zimmelpenning, met 18 dra, 1 wapendr, waepenkas hoog
8l/,, breet 511, voet, met 8 quartieren. Eyge kelder.
Verder : P i e t e r Cornelis(z) vnw Ronevelt, o v e r l e d e n
Qeen kinderen.
12 October 1646, gehuwd met Gvertje 1)irksdochter Daems,
23 Augustus 1723 De Heer Oud-Burgemr François vare
overleden 16 December 1652.
Bleiswgk, m e t 18 dra, 1 waependr. Wapenkas
Hun zoon Theodoor, huwde te Haarlem 21 Mei 1668
hoog
911, voet, met 4 quartieren. In een eyge kelder
met Engeltje Fabricius. geboren 22 Augustus 1646 te
op
‘t
Choor.
Haarlem CU aldaar overleden 16 April 1700.
27
October
1723.
Juffr. Adriana van Berkel, met 18 drs
Zij hadden 2 kinderen:
en
een
wapendr.
Wapenkas hoog 9 voet 2 duym,
1. Cornelia, ongehuwd overleden in Juni 1712;
met
8
quartieren,
op
de middag met koetsen. Eyge
2 Mr. Pieter, ongehuwd overleden te Haarlem 6 Sepkelder.
Vrijster.
temher 1721.
2 Februari 1724. De Heer Pieter Spieringh Guldecroon,
Nog komen voor:
met 18 dra, 1 wapendr., wapenkas hoog 8 voet 8
duym, eyge kelder Bejaerdt vrijer.
,Johar/nes Pieterse van Rosevelt, gehuwd te Tholen
30 ISovember 1703 met Anna Manthea, waaruit een 24 April 1724 De Heer en Mi Andries Paus, met 18
dra. Wapenkas hoog 811, voet met 8 quartieren.
zoon Pieter, gedoopt aldaar 2 November 1704.
Op de middag. Eyge kelder op ‘t Choor Jongman.
Maatje van, Rosevelt, gehuwd met Adriaan Hechts. wier
dochter Adriana gedoopt werd te Tholen 25 Januari 1708. 10 Mei 1724. De Heer en .Mr Franco pauw, Hoogheemraad van Delfland en Secretaris van de Hollandse
Johannes van Bosevelt, weduwnaar van Nepltje Kerks,
Reekenkamer ter Auditie in ‘s Hage, hier gebragt
ondertrouwd te Tholen 27 Januari 1722 met Teuntje
met koetsen uyt den Haeg. Op de middag v o o r
Canaar, van Tholen.
de kerk, met AS lijkdr en 1 wapendr. Wapenkas
Hunne rlochter ‘llaria werd gedoopt te Tholen 24 Auhoog 81/2voet, breet 6 voet met 8 quartieren. O p
gustus 1729.
‘t Choor, eyge kelder.
Gehuwd te Batavia 28 Januari 1817 Robert H e n r y
H.
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21 Juli 1724. De Hr en Mr Dirk Vallen& met 18 dra,
harnas mitsgaders gecommitteerde ter vergadering
1 waependr. Wapenkas hoog . . . voet, met 8 quarvan haar Hoog Mogende enz. met 18 drs. Op de
tieren. Eyge kelder op ‘t Choor. Jongman.
middag, met een wapen. De wapenkas hoog 9 voet
21 Februari 1725 De Heer en Mr Jacob Vallensis, Raetsmet . . quartieren. Eyge kelder. 5 minderj.
heer in den Hove van Holland, met 18 dra en 12 November 1729. Vrouwe Adriana van Santen, wed.
een wapendr.Wapenkashoog 7 voet met 8 quartieren,
van de Oud-Burgemi Jan Fransz. Meerrnati, m e t
op de middag, 4 poosen luyens. Eyge kelder. 2
18 dra Op de middag, met een wapen. De wapenkas
minderj kindskinderen
hoog 7 voet met 8 quartieren. Eyge kelder. Geen
13 Maart 1725. De Heer Matthijs Rover, met 18 lijkdr.,
kinderen
een waependr. Waepenkas hoog 9 voet met 8 , 7 April 1730. Vrouwe Anna Hogenhoek, wed. van ùe
quartieren. Op de middag met koetsen voor de
Heer Oud-Burgemr Franco van BleiswQk, met 18
kerk gebragt Eyge graft.
dr., 1 wapendrager. De wapenkas hoog 10 voet,
31 Maart 1725. De Heer en Mr Philip D’EdsZ, met 18
met 8 quartieren. Op de middag. Eyge kelder.
6 meerderj.
drs, 1 wapendr. Waepenkas boog 7 voet met 8
quartieren. Eyge kelder Een minderj.
1 5 A p r i l 1 7 3 0 M* Andries run tJer Goes, Heer van
18 October 1725. Vrouwe Margaref.ha Constatiua van
Naters, met 18 dis., 1 wapendr De wapenkas hoog
Halewijn tot Werve, huysvrouw van de Heer Gerrit
8l/, voet met 8 quartieren. Op de middag Eyge
Maertenz. Meczrrnar~, hier gebragt van ‘Y Hage, op 1
kelder. 1 meerder-, 4 minderj.
de middag voor de kerk, met 18 lijkdr., 1 wapendr. 10 Juli 1730. De Heer Capiteyn Willem Karel Boogaart,
De wapenkas hoog 7 voet met 8 quartieren. Eyge
met 18 drs, en met koetsen, een wnpendr. De
kelder, 2 minderj.
wapenkas hoog 8 voet met 8 quartieren. Op de
17 Fehruary 1724. Anna Constantina Schaap, wed. Mr
middag. Eyge kelder. 4 meerderj.
Franco Pauw, Hoogheemraed van Delfland, hier 2 Augustus 1730. Vrouwe Cecilia Elisabeth Boogaart,
gebragt uyt ‘s Hage met koetsen voor de kerk,
huysvr. van Mr Willem z’un Berkel, met 18 drs
met een wapen. De wapenkas hoog 8 voet 4 duym,
en een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet eu
breet 6 voet, 10 duym, met 8 quartieren, 18 lijkdrs.
5 duym, met 4 kwartieren. Eyge kelder. Geen
kinderen.
Eyge kelder.
4 Februari 1728. Vrouwe Petronella Perburgh, wede van 9 November 1731. Mr Gerrit Xeermalz, hier gebracht
van ‘s Hage, met koetsen met 18 drs en 1 waapendr.
de Heer Reyer Evertsz. can Bleiswijk, met 18 drs
en 1 wapendr. Een wapenkas hoog 7 voet met 8
De waapenkas hoogh 7 voet met 8 quartieren.
Op de middag. Eyge kelder. 2 minderj.
quartieren, op de middag in een eyge kelder, 1
meerder-, 2 minderj. kinderen.
25 April 1732. Vrouwe Isabella Cornelia Briel, huys26 April 1728. Vrouwe Catharina Aemilìus Junius, huysvrouw v a n d e IIr Oudt-Burgemr Mr Nicolaes
vrouw van Burgem1‘ Jacob IJsbravats, uytgedragen
Frederik Bogaert van Alblasserdam. Met 18 dra
ten huyse van de Secretaris Vockestaert (l), met
en 1 waependr. De waepenkas hoog 8 voet met
18 drs en een waependr Wapenkas hoog 10 voet.
4 quartieren Op de middag. Eyge kelder, 2 meerderj.
Op de middag in een eyge kelder Geen kinderen.
7 Maart 1733. Juffr. Maria Dirkje Bogocrt met 18 drs.
24 Mei 1728. Vrouwe Anna van der Heul, wede van de
Met een wapen. Op de middag. De waepenkas
Heer Rentmr Bonefacius Yous, ten huyse van de
hoog 711, voet. Bej. Vrgster.
Heer Adriaen van der Heul. Met 18 drs en 24 October 1733. Mr. Willem S p i e r i n g , met 18 drs en
1 wapendr. Waepenkas hoog 81/, voet met 8
een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet en 3
quartieren. Op de middag. Eyge kelder. Geen
duim, met 4 quartieren. Eyge graft. 1 meerderj.
kinderen
18 Maart 1734. Burgem r Mr Herbert Brìel, met 18 drs
28 Juni 1728. Mr Philip Quir& van, B e a u m o n t in ‘t
en 1 wapendr. De wapenkas hoog 8 voet, met
Gemeenlandshuys, met 18 drs en 1
wapendr.
4 quartieren. Eyge kelder. Bej. Vrijer.
D e waepenkas hoog ruym 10 voet met 8 quar- 23 September 1734. Vrouwe Catharina van Bleyswijk,
tieren. Op de middag. Ey+ge graf. 3 meerderj.
huysvrouw van de Oud-Scheepen Dirk Ingelby.
6 Septerober 1728. Vrouwe Corvma Naria VaZlensis, wede
Met 18 drs en 1 waapendr. Op de middag. De
v a n Capn G e r a r d vnn Rorsselen met 18 drs, 1
waapenkas hoog 9 voet met 8 quartieren. Eyge
wapendr. De wapenkas hoog 5 voet en 8 duym
graft. Geen kinderen.
met 8 quartieren. Op dc middag Eyge kelder.
9 October 1734. Mr Franco van Bleyswijk, met 20 drs
7 Maart 1729. Juffr. Hillegonda van Berckel met 18 dra
en 1 waapendr. Op de middag. De waapenkas hoog
een wapendr De wapenkas hoog 9 voet en 9 duym.
9 voet en 3 duym met 8 quartieren. Jongman.
Met 8 quartiereu. Op de middag. Eyge kelder. 23 Mei 1735. Johannes von Riebeeck, Veertig Raad. Met
Bej. vrijster.
18 drs en een wapendr. De wapenkas hoog 911,
1 October 1729. Vrouwe Maria van Gogh, wedeMatheus
voet, met 8 quartieren. Eyge kelder. 4 minderjarige.
Victor van der Goes, met 18 drs, 1 wapendrager, 23 Augustus 1735. De Hr Abraham oan Riebeek, m e t
de Wapenkas hoog 8 voet met geen quartieren.
18 drs, ook een wapeudr. De wapenkas hoog
Op de middag. Eyge graft. Geen kinderen
9 voet en 4 duym, met 8 quartieren. Minderjaxig
22 October 1729. De Heer Oud-Burgemeester Mr Ewout
jongeman.
nan der Dussen, Heer van Souteveen en Middel- 15 Januari 1737. Vrouwe Geertruyd van der Goes, huysvrouw van de Oud-Burgemeester Cornelis Spiering,
Heer van Spieringshoek Met 18 drs. Met een wapen(11 Mr. Hendrik Hendriksz. Vockestae~t. Dit geslacht heeft niet
kas, hoog 9l/, voet, met 8 quartieren. 2 meerderj.
minder dan vgf Seoretarissen aan Delft geschonken.

lir
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Sasselee (X1X, 155 en 157). - Van dit Leidsche ge8 Mei 1735. Mr Gerard Thierens, Raadsheer in den
Edelen Hove van Holland, hier gebragt van ‘s Hage slacht, dat later ook in .den Haag woonde, is mij het
met koetsen voor de kerk. Met 18 ljjkdr en eenvolgende bekend :
wapendr De wapenkas hoog 9 voet 2 duym, met
Joost Sasselee, geb. omstl:eeks -1600, tr. Johanna of
S quartieren. Eyge kelder. 2 minderj. erffgenamen: Ja?bneke Lawilc, wede van Hermanzcs Oosterdÿk, welke
laatsten de stamouders waren van het Leidsche geslacht
( Ivordt vervolgd.)
Oosterdijk. Een dochter van laatstgenoemden, Hillegonda
Oosterdgk, tr. Abraham Sasselee, zoon vau Joost, die dus
V R A G E N E N A N T W O O R D E N . tweemaal moet getrouwd z@ geweest. Abraham was koopman te Amsterdam en een van de voogden van een zoon
Storm van ‘s Gravesande. - 10. Waar en wanneer zijn van zijn zwager Johannes Oosterdgk, t.w. Hermanus
gehuwd (ondertr. te ‘s-Hertogenbosch 21 Sept 1753) Oosterdijk Schacht, blijkens de opdracht van diens medisch
Nicolaas Jeremitrs Storm van ‘s Gravesande cn Johanna dispuut,
Clasina Abigaël van f$s?
Johannes Sasselk en Cntrirca, Ltipaart waren getuigen
20. Waar en wanneer iu 1775 zijn gehuwd Johanfla bij den doop van Catharina van Rh@ te Leiden 16 April
Philippina Storm vare ‘s Gravesande (dochter van boven- 1711 (Geslacht Waller, blz. 7). genoemden) en Isaäc Ferdinand van 41ansvelt?
Pieter Sasselee,
. . _. van Leiden, zeilde 5 November 1740,
30. Waar is op 15 Nov. 1846 overleden Ewoud Lode- als korporaal in dienst van de Oostindische ComDaenie,
wq1c sto,»z v a n ‘s Gravesande, oud-officier der cavalerie,
let ,,di Diemermeer” voor de kamer Amsterdam uit, ging
en waar, op 26 41ei 1826, zijne echtgenoote Xlisabeth van
Juli 1741 te ,Batavia aan land, en stierf daar 6 Februari
Steenis? Waar is op 18 Jan. 1796 hun huwelijk gesloten?
742 Hetgeen hij nog van de Compagnie te vorderen
40. W;lnneer in 1785 is te Sas van Oent o v e r l e d e n h.ad, werd 23 J;li 1762 betaald aan den gemachtigde
de luitenant der artillerie Johan Philip Storm van ‘S Graan zijn moeder Johanna Magt&da van Rhijn, wede van
vesande?
ran Sassele: (waarschgnlgk den bovengenoemden) en van
50. Waar is op 22 Dec. 1825 overleden Ds. Derh
ijn meerderjarige ongehuwde zuster Hillegonda Magdalena
Storm van ‘s Gravesande en waar, op 23 I)ec. 1825, zijne
lassele’, als zijn erfgenamen voor 3/k, en als erfgenamen
echtgenoote Cntharena Bongers? Hij werd in 1791 pre.
.an Cornelis Sasselé, zijn na hem overleden broer en
dikant te Zwijndrecht
eirfgenaam, voor l/& (Rijksarchief).
60. Waar is op 4 Oct, 1794 hun zoon Nicolaas Jera
Thomas Pa,inter of Pinter, tr. Abigal Sasselé. Zelieteu
mias geboren, en wa.ar op 7 Febr 1795 overleden?
!7 Juni 1706 en 17 Augustus 1710 kinderen in de
70. Waar en wanneer is overleden (als kind) Alik 1Sngelsche kerk in den Haag doopen (X1, Y5b eo 3 6 a ) .
Johanna Storm van ‘s Gravesande, dochter van de sub l(
Ambrooius Sasselee, confiturier ’ in den Haag, en een
genoemden, gedoopt te Eindhoven 12 Juni 1763?
tnder
maakten kunstige tafereelen, dessert enz. voor het
la
80 \Vat is er bekend van de afstammelingen vaI
‘estijn van de ridders van St. Joris 15 Maart 1763, vlg.
*Jhr. Arnoldus Storm van ‘s Gravesande, gehuwd me
le Hollandscbe Historische Courant van den 19en d. a. v.
Carolina Frrderika van Leuteken gezegd Smith, en wa
,Verzameling V a n W a s s e n a e r o p :het Rijksarchief) Hg
van hem zelf?
s wel de Haa.gsche hoofdman van de Gtroote of Dage90. Waar is op 8 Dec 1817 overleden J o h a n n a Jw
$rscbc Gtroenmnrkt van 1795 (XV, 13.), en dl> in 1796
liana Coenders, weduwe van Jacob Ch,arles Storm va%
Np 62-jarigeu leeftijd te Aarlanderveen aan velroos ge‘s Gravesande (In geen der in druk verschenen genealo.
torvene, wiens begrafenis in de &oote Kerk in den
gietin is de plaatsnaam juist)
Iaag 30 Augustus van dat jaar in de Iste klasse werd
100 Waar en wanneer zijn gehuwd (ondertr. te ‘s-Her _ a,angegeven (vgl. XIX, 157).
togenbosch 2 Nov. 1775) Sibrandina Cornelia Johanna. I
Willem Scholten en zijn vrouw Clara Johanna Sasselee,
Storm van ‘sGravesande en Wigbold Crommerin?
gewoond hebbende in den Haag, procedeerden voor het
e
110. Waar en wanneer is geboren (1752) en ovecle‘der 1 1lof van Holland, blijkens het register van de groote
(1763) Johanna Henriëtta Charlotta, oudste dochter val 1 2;aken, i d 10 Mei 1780 (Rijksarobief).
Jacob Charles Storm van ‘s Gravesande en van Johanna n
Murgareta Sasselee, stierf in den Haag aan het water
.Juliana Coeblders?
()p de borst, oud 70 jaar. De aangifte in de 2de klasse
120. Waar is op 10 Juni 1809 overleden LYaric z \:oor haar begrafenis in de Luthersche Kerk, geschiedde
Judith Thielen, echtgenoote van Nicolaas Johan Storrr VL ‘!4 October 180U.
ran ‘s Gravesande, eerst directeur der brievenposterij t e
G A. S,rsselee was in 1818 commies 2de klasse van
Eindhoven, later ontvanger der dir. belastingen te Bode !- l3e convooien en licenten te Zeddam.
P. v. M.
graven ?
Jhr. H. H. RÖELL.
Apeldoorn.
Van Rinckhorst (X1X, 191). -- Deze vraag deed m
I N H O U D 1902, No. 1.
liet trouwboek opslaan en daarin vond ik: ,,Anno 1661
Tot lid zijn benoemd. - Wgziging van adres. - Het geslacht
1let Attestatie sijn getrouwt den 12 februarij (1) Pietc
%Iollerus, door Jhr. H. R. Röell. - Van Rosevelt en Roosevelt, door
v a n BuickHorst (sic) j. m laetst gewoont h e b b e n d
J. van der Minne - Opgave der geslachtswapens die ziohvóór1795
binnen Delft, met Maria Loron j. d. beyde woonende i
bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F.
‘sGtraven Hage.”
Gijsborti Hodenpgl. - Vragen en Antwoorden. Stormvan’sGrav. D. K.
‘s Gravenxande.
vesande. - Van Binokhorst (X1X, 191). - Sasselee(XIX, 155 en 157).
~_._

:l

(1) Niet 22 Februari.
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VAN DEN

Familie-aulteekeninqen van de geslachten Roon,
Grave of Grez en Sinte-Ga&icx.
De volgende bladdijden bevatten aaoteekeningen, ten
deele gehouden door Boudeu$jn van Roon, ridder, raad
van Keizer Karel V en kanselier van Overijssel, ten deele
door leden van zijne familie. Ze zijn geschreven op verschillende qunternen papier 40 formaat, waarvan telkens
de laatste bladzijden onbeschreven zijn, blijkbaar om de
gelegenheid te laten om de aanteekeningen aan te vullen
en te vervolgen. Ter zijde van het geschrevene zijn op
vele plaatsen aanteekeningen~ gemaakt, terwijl er ook
vele wapens op zeer onbeholpen wijze Z&I bijgeteekend,
,bepaaldelijk ook bij de kwartierstaten; voor zoo ver de
kleuren dier wapens daarbg zijn aangeduid geef ik er
aan het slot der aanteekeningen de beschrijving van.
Die aanteekeningen zijn in zes deelen verdeeld. Het
eerste bevat afschriften van eenige handvesten waarbij
de heerlijkheid Roon en een stuk grond, groot zes morgen,
in dat ambacht gelegen, aan de heeren van Roon in leen
werd gegeven, dan eens door de Graven van Holland,
dan weder door de Heeren van Arkel; hoe deze laatsten
in betrekking tot Roon zijn gekomen. heb ik niet kunnen
ontdekken : de leenregisters van Holland op het Rijksarchief gaven mij daarin geen licht, terwijl een onderzoek welwillend voor mij ingesteld door den heer Preuyt,
dijkgraaf ‘s lands van Putten, in de archieven van dat
Heemraadschap eveneens zonder goeden uitslag bleef.

1902.
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Eindelijk bevat het eerste deel nog een afschrift van een
diploma door Karel V op 21 April 1556 aan Boudew@
van Roon verleend, waarbij hem de titel van Ridder
gepeveu wordt.
Het 2de deel bevat familie-aanteekeningen, beginnend
in 1519 met de geboorte van Boudewgn van Roorc ; zij
zijn door hem voortgezet en bevatten o. a. zijn huwelijk
met Ysabeau claissone en de geboorte der kinderen uit
dat huwelijk gesproten, met verdere bijzonderheden omtrent familieleden van beide echtgenooten; zij vermelden
ten älotte %i@ överli#en ~-in -1578 en eindigen met hët
jaar 1597.
Het 3ae deel bevat uitsluitend aanteekeningen omtrent
het tweede huwelijk van Boudeu@ van Roon met Anna
Uan Meeckerelt, en de kinderen uit dien echt geboren.
Het 4de deel geeft bijzonderheden omtrent de leden
van het Brabantsche geslacht van Grave of Grez, door
Raes van Grave geschreveo.
Het 5de deel bevat in hoofdzaak aanteekeningen omtrent het geslacht Sinte Ga&-icx.
In het 6de deel eindelijk worden allerlei aanwijzingen
Tegeven voor een schilderij, waarop de Heeren van Duive!and (later veen Roon) van 1199 af met hunne vrouwen
1 3n wapenschilden moesten worden afgebeeld, en eindigt
1met een aantal kwartierstaten.
J. R.

DE VAN DER

SCHUEREN.

1.
Ao 1329.
Ick, Willem, Grave van Hollant allen den ghenen die
dese letteren sullen sien, saluit. Wij doen cond allen Ludeu,
dat wij ghegheven hebben te Leen onsen lieven ende
ghetrouwen Boudewijn, Henrix soon van Duvelant die
belfte vanden Lande van Pendrecht, met thienden ende
ambachten, streckende van den kerchove van Pendrecht
toten ambacht van Cathendrecht, in dusteningher maniere,
als dat Boudewijn voirsz ende sijn wittelicke erfnaem dit
selve lant vrd besitten sullen mit thienden ende ambochten ende mit ghyften des priesters vander Kercke, ende
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dat sij houden sullen alle recht van Zeelant ende op
dit Lant en sal gheen beede gheschien, dan in heervaerden. Ghanselick gheen dienstman (1) en sal woenen
in den Lande voirsz. ten sij bij orlove des Grave ende
Bouduins voirsz. ende sijn rechte nacomelinghen. Ende
soe hebben wij desen voirsz. Boudewijn gheoorloeft inden
voirsz. Lande te timmeren een casteel, een borch of een
v e s t i n g h ; ende waert dat Boudew@ voirsz. van den
anderen erfnamen, behorende toter andere helfte vanden
Lande ijet ghecrighen can vanden voirsz. Lande, thienden
of ambachten, dat sullen wij hem vrij gheven. Ende want
wij ghenen properen zeghelen hebben, soe ghebruyck wij
an deseu poute zegele ons oems Otten, ghecoeren bischop
tot Wtrecht ende Machtelt onser moeder, graefinne van
Hollant ende Henrix heere van Voerne. Ghegheven tot
Zirrixzee iut jaer o u s heeren MIJc neghen ende d o r t i c h
op Sinte Pieters dach ad cathedram.

dat wij verlient hebben ende verlienen tot eenen rechten
erfleen Boudewijn van Roden al alsulck erve als gelegen
is in zijn ambacht van Roden buten aen den ouden dijck
v a n R i e r d e r w a e r t , bedijckt ende onbedijckt, in deser
manieren, waert dat Boudewijn voirsz. sterve sonder
wettachtige geboerte after hem te laten, dat dit voirsz.
lant comen soude op vrouwe Alveradeu van Windelnisse
sijnre moeder ende na hoirre doot op Joncvrouwe Beatrisen
van Rijswijk sijnne suster ende op hoir wettachtige erfnamen na hoirre doot, die gesproten waren vuyten bosem
dair zij vuyt comen is: dats te verstaen, niet te vervreemden vuyt haere maesschappen. Hier over waren
onse getrouwe manne, als Arent van Weyborch, Jan
Spronc, Wouter van Delf ende anders vele guede luyden.
In kennisse der wairheit soe hebben wij desen brief bez e g e l t m i t onsen z e g e l opten vjen dach vander maent
v a n N o v e m b e r i n t jaer ons Heereu x i ij c drie ende
.
taeventich.

I t e m SOF! is te weeten d a t t l a n t v a n R o e d e n ende
tlant van Pendrecht heuden des daechs teen an tander
leit ende heeft over twee hondert jaer hier te voeren een
lant yheweest ende was gheheten Pendrecht ende Grave
Willem van Hollaut, die daer nae roemsohe coninck
wort, heeft dit Lant van Pendrecht ghedeelt in sinre
joget (2) eer hij cooinck worde eude ghaf die een helft
vanden Lande van Pendrecht voirsz. te leen met thienden
ende ambachten e t c , ghelijck die handveste inhout die
hier voirs. staet eenen gheheten Boudewijn van Duvelant
Henrixz., die welcke Boudewijn als hij dit lant ontfaen
hadde te leen, een huys ende eenen toorne dair in gheleyt heeft, ende is gheheeteu Roeden, van den welcken
tlant staphants sinen naem nam ende wort hetende dat
lant van Roeden ende die anderhelfte dair bij legghende
bleef heetende Pendrecht ende aldus coemtet, dat die
oude hantveste die die coninck ende grave voirs. ghegheven heeft, inhout: dat wij ghegheven hebben die helfte
vanden Lande van Pendrecht, etc. want doeter tijt gheen
Roeden en hijet ende die hantvesten ende verlininghe,
die die grave van Hollant sint ghegheven hebben, die
hier nae ghescreven staen, inhouden: dat wij verliet
ende verlienen hebben die helfte vanden Lande van
Pendrecht ende niet tland van Roeden.
Item soe heeft dese selve coninck ende grave Willem
van Hollant voirsz. ghegheven den goeden luyten van
Schijedam haer eerste hantveste ende vrijheiden van baer
stede, inhoudende aldus: dat wij ghegheven hebben etc.
onsen goeden Luden vau den Nyeuwen dam, wanttet op
dien tijt gheen Schiedam en hiet; soe machmen weeten,
dat in ouden tijden veele Landen ende steeden andere
naemen ghehadt hebben, dan zij huden des daechs hebben.
In margine: staphans i. e. statim.
Dat casteel heeft eert$s gestaen op die Waele. Ende
‘t landt van Roeden is ghenaempt naer een Ridders beghrnven ende bemuyrde hofsteede, ghenaempt het Sloet
te Roeden, legghende in Zeelandt, alsoe die heeren vau
Roeden eertijts heeren zijn gheweest van Oost ende WcestDuvelandt ende vande dorpen, daar ontrent legghende
A” 1373.
Wij Otto heere van Arkel doen cond allen luden
(1) .Dienstman
vministeriael .”
(2) Jeugd.

is onderstreept, boven den regel ie bijgeschreven

d” 1393.

Des Zaturdags na Jaersdag 1393 naar den loop van
den Hove draagt Boudewijn van Roeden, Pieters zoon zes
morgen lands gelegen in Rhoon op aan Hertog Albrecht
van Beyeren, welke die zes morgen wederom aan Boudewijn heeft verleend tot een onversterfelijk erfleen.
b0 1394.
Wij, Jan van Arckel, Heere tot Hagenstein, van Pierlepont ende ‘s lants van Mechelen, doen cond allen luden,
dat voir ons ende in tegenwoirdicheyt onser trouwer
manne ghecomen is Boudewijn van Roeden, Pieters sven,
ende droe’ch ons op mit sinen vrije wille den oude toerne,
die nu ter tijt in Roeden staet mit alre timmeringh ende
hofsteede, binnen den wutersten singhel grave, ende
verteech daer op, dat hij na vonnise onser trouwer mannen
gheen recht noch toesegghen daer au en hielt, ende wij
onsen vrije wille daer mede doen mochten, cnde dit ghedaen doen verlijde wij ende verleenden Boudewijn voirsz.
den toerne, hofsteede ende tymmeringhe voirsz., te houden
van ons ende van onsen nacomelingeu, hij ende s$ nacomelingen tot eenen rechten erfleen ende te verheergewaedeu alsoe dicke alst verschinen snl mit eeuen ponde
guets gelts, sonder ergelist. Hier waren over onse trouwe
maunen, als arent van Schoonhove, Otte vander Poort
ende anders vele guede lude. In kennisse der wairheit
hebben wij desen brief doen bezegelen mit onse zegele.
Gegeven in den Hage uit jaar ons Heeren siij c vier
ende tnegentich, des vrijdaechs na Jaerss dnch.
AO 1491.
Margrete bider genade Godts palsgravinne etc. doen
cond allen Luyden, dat wij verlient hebben ende verlienen
mit dese briefve Ghijsbrecht van Rijswijc alsulc erve als
Boudewijn vac Roden, sijn oem leggende hndde in sijn
ambacht van Roden buten aen den ouden dijc vande
Ryederwaert, bedijct ende onbedijckt also groot ende alsoe
clein, alsoe Boudewijn voirsz. te houden plecht vanden
heere van Arkel, te houden van ons ende onsen nacomelingen Ghijsbrech t voirsz. ende s i j n nacomeliugen t o t
eenen onverstervelicken erfleen ende te verheerwaden,
alst versterft, mit eenen roden sparwaer of een pond
Hollands dair voir, onbegrepen. Hierover waren onse ghe-
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t r o u w e marine, die heere van Wassenaer ende heere
Gherit van Maldegem ; besegelt mit onsen zegele. Gegeven
inden Hage op Sinte Andries dach int jaer ons heeren
xiiijc ende een.
Dese selve Margriete heeft het selve ileen een
jaer daer na.e verleent Jan van Rijswijck, Ghdsbrecht
van Rijswijck broedere, na den selven Gijsbrcchts
doot.

A” 1411. Uaudvest vau Willem van Beyeren, waarbij hij
aan Pieter vanRoeden verleent ,al sulcke ambachte,thienden
,ende goede, als hem aangecomen ende bestorven sg.n
,,bij dode Boudewijns van Roden sijns vaeders, ende die
,,selre van onsen lieve heer ende vaeder salicher ghe,,dachten te leen te houden plach, te houden van ons
,,ende van onseu nacomelinghen Pieter voirsz, ende sijs
,,nacomelinghen tot sulcken recht ende leen, als sijn
,,voirvaeders dat van onsen voirvaeders graven van Hol,,laut ghehoudeo hebben.
Ao 1420. ilaudvest van Johan van Beyereu, die daarbg
aau Pieter van Roeden verleent de helft van het land van
Pendrecht en het land van Roeden, met daaraan verbonden
rechten, benevens zes morgen lands, te verheergewaden met
een pond Hollands ,ende noch den ouden toern, die in Roede
,,staet mit alre timmeringhe ende hofteyden binnen den
.wutersten cinghelgrave te houden van ons .ende van
,,onsen n a c o m e l i u g h e n , heeren van Arkel” te ‘verheergewaden met een pond goudgeld.
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soen bezeten, als eigen guet al wast dat Ghijsbrecht cnde Jan van Rijswijck mìt listicheiden
ende mit quaden onderwijs dese leen biYefve vauden heeren vercregen hebben, nochtans en condeu
sijt niet bezitten mit gheenrehaude listicheiden
noch mit recht, overmits dat jonge Boudewijn
voirsz. mit dijcrecht daer in ghecoemen was. Ende
want die dijcbriefve bij ougevalle verbijstert zijn
ende tot Sciedam iu den hrant ghebleven zijn, Soe
is Pieter van Roden overcoemen mit Joest van
Rijswijck sijns n e v e , die een recht leenman was
v a n desen.
(Wordt vervolgd).

de Blois van Ginderdeuren
of

Bloys van Tresloug van Binderdeuren.

De hiernavolgende genealogie of fragmentgenealogie
is die van een katholieken tak van ‘t geslacht Bloys van
Treslong. Zij begint met Jan van Bloys te Antwerpen,
die in Ferwerda en in vele andere gedrukte en geschreven
genealogieën de oudste zoon van Jctsper Bloys van Fl’reslong
wordt genoemd, dus de kleinzoon van den admira.al der
Watergeuzen. Daar Jasper evenwel in 1576 wordt geboren
en Jun, zijn opgedrongen zoou, in 1589 al een kind
begraaft, is deze afstamming natuurlijk onmogelijk. Wie
is op zijn 13e jaar grootvader geweest? Aangezien nu
Ao 1437.
deze Blois van Ginderdeuren in Roosendaal (N.Br.Philips bider gracien Gods hertoghc van Borgoen enz. goederon hadden (zie Taxandria 1901, bl. 194), verXë~--&YiX ä1Ten -1uydetï dat voir ansen -getrouwen,-- den moed_ ik -dat__ zO tot ~de_nzelfden_.tak_behoorden, waaruit
H.eere v a n Santes, d i e w i j d e s i n onser absentie ghe- de tegenwoordige familie Bloys van Treslong stamt
machticht hebben ende voir Qnse Leenmannen hier nae (zie Taxandria 1901, bl. 189 en v.). Zij zullen dan
bescieven, gecomen is Joest van Rijswijc ende heeft onsop a f s t a m m e n v a n Ouy van Blok (Janszn ex Marien v a n
ghedraghen cnde quictgesconden, alsoe onse mannen Heemstede), die in 1467 te Goes overleed nalatende 5 zoons,
wijsden dat recht was, tot behoef Pieters van Roden alle welke in eene acte van 1444 voorkomen. Wellicht behoort
recht ende toesegghen als hij heeft of hebben mach aen ook tot dezen tak Jean Baptiste de Blois, in 1603 raad in
sulcken erfven als gelegen is inden ambochte van Roden ‘t hof van Vlaanderen, zoon van Corneille t 1 6 0 9 ,
buten inden ouden dijck van Ryerwaert bedijct ende onbe- Janszoon ex Anna de Boodt (zie Hellin in fol. t. v.
dijckt, alsoe groot ende alsoe cleine alst Boudewijn van p. 139). Uit verschillende gegevens projecteer ik dan
Roden sijn oude oem wijlen eer toe te behoren plach. deze afstamming :
8oe hebben wij rechtevoert weder omme verleent ende
Jan v. Bloys.
verleenen mit desen brìefve die voirgenoemde erve te
--_.
------/ ,\houden van ons ende onsen nacomelinghen, heeren tot
Hendrik
v.
Bloys
Cornelis
v.
Bloys
Jan v. Bloys
Arkel, Peter voirsz. ende sinen nacomelinghen, tot enen
(geb. f 1570)
( g e b . f 1565)
,onverstervelicken erfleen te verheerwaden, alst verschijnt,
emit een paer witter hantscoeu. Hier waren bij ende over
Jan Bloys
Jan Baptista x
waaruit de
,onse ghetrouwe rade ende leenmannen Goedscalc Oem
(geb. f 1600)
Margaretha van
Blois v.
ende Jan van der Mije. In orconde desen briefve bezegelt
Beveren
Ginderdeuren.
mit onseu zegele hier an hangende. Gegeven ii j daghe
in Meye int jaer ons Heeren xiii j c zeven ende dertich.
Cornelis BloyG45 eene dochter.
Item soe is te weeten, dat Jong Boudewijn van
x Adriana Buys,
Roden dese voirsz. erve vercregeu heeft in dijcrecht
waaruit de tegenvan oude Boudewijn van Roden sinen oem, ende
woordige familie
al ist geweest, dat Ghijsbrecht ende Jan van RijsBloys v. Treslong
wijck van den dijckrecht niet en hebben willen
(Zie Taxmdria t. a. p.)
houwen, ende hebben hen dese guede laeten verDeze afstamming is in de rechtelijn wel bewezen, maar
Kenen, nochtaus en hebbent z$ niet tonnen b e zitten, sintemael dattet jonge Boudewon van Roden het is de vraag of werkelijk Jan, Hendrik en Cornelis
mit dijcrecht ghewan, soe heeft bijt sijn leven broeders waren. Zoo iemand meer omtrent deze familie
lanck ende na sijn doot Pieter van Roden, sijn weet, dan houd ik mij voor mededeeling hiervan zeer
-

.
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aanbevolen. Ook zijn er enkele data en ouders in~ d
volgende genealogie weggebleven, welke ik nergens vonà
Misschien weet iemand deze aan te vullen.
Uit de archieven van Amsterdam en Alkmaar gewerde
mij vele bijzonderheden, waarvoor ik den heeren Dr. J. Bree:
en Bruinvis zeer dankbaar ben.
Den Haag, 1901.
P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS

24 Juni 1650 in de Nieuwe Kerk, overluid met zes
klokken , wat f 8 k o s t t e . Hg woonde op de flueele
burchwal te Amsterdam, en huwde aldaar op ‘t Stadhuis
17 Februari 1647 (ondertrouw 31 Januari) Jacoba Menton,
geboren te Amsterdam in 1624 en overleden aldaar 2 Mei
1668, overluid met 4 klokken wat f 8 kostte, - en
begraven in de Nieuwe Kerk - dochter van David Menton
(Rranu Janszoon fil. ex J u d i t h Blgersdr ) ex matre
de Goyer.
Bij hun huwelijksaangifte werd hij geassisteerd door
Adriaen van Ginderdeuren zijn oom (la), zij door haren
vader.
Hunne kinderen zijn:
1. Jasper de Blois van ;Ginderdeuren, die volgt onder
C; en
2. David de Blois van. Ginderdeuren, die volgt onder D.

Jan van Bloys, koopman te Antwerpen, overleden aldaa
13 Juli 1618, huwt aldaar Magdalena Doncker, ob. aldaa
25 Januari 1606, dochter van Jan ex Magdalena Hockaert
Zij werden beiden in de cathedraal begraven (1) na zeve]
kinderen gehad te hebben t.w. :
1. Jan van Bloys, ged te Antwerpen en aldaar over
leden, begr. in de cathedraal 24 -Dec. 1589 (1).
2. Jasper, die volgt onder A.
3. Anna van Bloys, ob. te Antwerpen 13 Febr. 1610
begr. in de St. Jacques, huwt Pieter van Ginderdeuren
mede ob. te Antwerpen 6 November 1631. Hij was aal,
moezenier in Antwerpen en zoon van Nicolaas ex Ebisabett
Monnel. Na den dood van Anna van Bloys, bij wie hl
eene dochter verwekte, hertrouwde hij te Xntwerper
Cornelia Oostering, ob. te Antwerpen 1 Mei 1646. Me1
zijne beide vrouwen ligt hij in de St. ,Jacques begraven (11)
4. Magdalena van. Bloys huwt Pieter van Ginder
deuren, neef van den vorigen.
5. Catharina van Bloys, ob. te Antwerpen 21 November
1674, na gehuwd geweest te z@ met Carla Batkin, dit
30 November 1645 ob. aldaar en evenals zijne vrouw in
St. Jacques werd begraven. Hij was aalmoezenier te Antwerpen en vader van 1 zoon en twee dochters (III).
6. Cornelin t;an Bloys, j- Antwerpen 15 Xei 1652, na
gehuwd te zijn geweest met AIlartinus van Ginderdeuren,
broeder van Pieter sub 3, die 21 Dec. 1651 ob. te Antwerpen, aalmoezenier van zijne geboortestad was en met
zijne vrouw in de St. Jacques werd begraven.
In de middelbeuk dier kerk bevindt zich een glasraam
voorstellende den H. Martinus een stuk van zijne mante:
aan een armen man gevend. Dit stuk werd uitgevoerd
door Joannes de Labaer in 1625 en was een geschenk
van Martinus van Ginderdeuren (IA ).
A. Jasper van Bloys, koopman te Antwerpen, ob. aldaar
5 April 1647, begraven in de cathedraal (1), huwt Elisabeth
van Ginderdeuren, mede ob. aldaar 14 November 1650 en
in de cathedraal begraven (1), dochter van Nicolaas e n
Elisabeth Monnel. Zij wonnen vier kinderen, nl.:
1. Jan Baptista uan Bloys, die volgt onder B
2. Elisabetha van Bloys, die te Antwerpen den 21 Juni
1 6 6 7 o v e r l e e d a l s echtgenoote van Jéro&as
aagens, t aldaar 25 Juni 1678. - Beiden werden
in de St. Jacques begraven (IV).
3. Magdelena van Bloys, huwde met Anthony Steffens
en schonk hem 3 zoons en eene dochter.
4. Maria van Blois, ob. te Antwerpen 10 April 1698,
begraven in ‘t klooster der Minrebroeders aldaar
met haren man Cusper Canjuweel of Canjueel, te
Antwerpen ob. 19 Januari 1672, aalmoezenier te
dier stede en vader van 6 kinderen (V).
B. Jan Baptista Blois uan Ginderdeuren, gedoopt te
Antwerpen in 1617, overleden te Amsterdam en begraven

C. Jasper de Blois van Ginderdeuren, ook wel genaamd
Casparis Bloys von Treslong van Ginderdeuren of kortweg
Caspar Blois vart Treslong, werd geboren in 1647 of
1648 en overleed vóór 1710. Hij woonde te Amsterdam
In de Doelenstraat - 15 Januari 1694 diende hg voor
‘t oude armenkantoor te Amsterdam een request in aan
le regeering dier stad (Zie ‘t Maagdenhuis, Amsterdam
1887, bl 118).
16 Mei 1694 verkreeg hij van keizer Leopold 11 een
ridderdiploma des H. R. Rijks (zie Stambuch des blühenden
lnd abgestorbenen Adels in Deutschland, Regensburg
1860 D. 1. bl. 133, en de Reichstaxamtsrechnung 15001806.)
Hij huwde te Amsterdam 9 Februari 1670 (ondertrouwd
!7 Januari) Gee&ruaJ van der Hem, wonende op de
seerengracht te Amsterdam, geb. in 1652 of 1653
!n dochter vanlaurens, heer van Nederstein, en Margaretha
5ap van Waveren genaamd Schagen.
Bij hun huwelijksaaugifte was hij geassisteerd door
ijne voogden Ottavio Tensini en mr. Laurens van der
Hem ; zij door haren vader.
Zij was 28 Januari 1722 als weduwe Casparis Bloys
ran Treslong, getuige bij den doop harer achternicht
Qngelica Bosschaert. _
In 1710 komt ze ‘teerst als weduwe voor, naar ik vond.
Hare acht overgrootouders zijn geweest: Herman van
ler Hem x Marie Loeff; Hendrik Spiegel Y Brigitta ten
Bergh; Petrus Lap van Waveren x Agatha S c h a g e n ;
>ornelis Heyms x Margaretha Nicolui’ Hare vier grootmders zijn geweest: IJsbrand vare der Hem x Geertruyda
gpiegel en Gerard L a p v a n Waveren gen. Schagen x
Ilbertina Heyms.
Hunne kinderen zijn:
1. Laurens de Blois van Ginderdeuren. Uit een acte,
later te noemen, blijkt dat hij dood was vóór 1729.
Zijne 16 kwartieren zi@ :
Bloys v. Treslong.
Menton.
Ginderdeuren.
de Goyer.
Doncker.
Reyers.
Monnel.
Backer.

van der Hem.
Lap van Waveren.
Spiegel.
Heyms.
Loeff.
Schagen,
ten Bergh.
Nicolaï.

2. Jacoba de Blois van Ginderdeuren, gedoopt te
Amsterdam door David van der Mije 26 Mei 1672,
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ob. jong aldaar vGór Juni 1684. Peter : David de
Blois haar oom, meter Margaretha Schagen hare
grootmoeder.
3. Jun Baptista de Blois van Ginderdeuren, ged te
Amsterdam 15 Augustus 1673 door pastoor David
van der Mije? doopheffers David de Blois en SIargaretha Schagen voornoemd. Overleden te Amsterdam vóór 1676. Voor hem wordon missen gelezen
27 Sept. 1678, 24 Febr. 1679, 3 Aug. 1677.
4. Agatha Theresia de Blois van Binderdeuren, ged.
te Amsterdam door David van der Mije 8 Febr.
J 676, doopheffers : Martinus van der Hem, Agatha
van der Hem. Overleden in bevalling Januari 1696,
begr. in de Nieuwe Kerk, 11 Jan. 1696, wat f 8
kostte.
Zij huwde te Amstelveen 5 Oct. 1694 (ondertr.
te Amsterdam 16 Sept.) Jacob Gilles, of Jacpues de
St. Gilles, wonende op de Heerengracht te Amsterdam,
gedoopt aldaar 15 Juli 1668, overleden aldaar
15 December 1718, zoon van Jan en diens eerste
vrouw Cornelia de Wael.
Bij hun huwelijk werd zij geassisteerd, wonende
op de Keizersgracht, door haar vader en hij eveneens. ‘t Eerste gebod werd te Amsterdam gedaan
19 Sept. , het dde 26 Sept., het derde 3 Oct.
1694. Den 5den October 1694 werd acte verleend
om te Amsterdam te huwen.
Zijne kwartieren zijn :
St. Gilles.
de Wael.
Barestel.
Wuytiers.
Vlooswijck.
Heins Vlierenberg.
P@mppel.
qem van Wi@gaarden.
-_- ~_ _ ~__._...~_~
Jacob Gilles hertrouwde te Amsterdam 21 Novemb e r 1 7 17 in de R. K. Kerk ,,Geloof, H o o p e n
Liefde” en 23 November voor schepenen met
Margaretha Chatharina Maria Cromhout, wonende
op den Amstel, gedoopt te Amsterdam 11 November
1681 , dochter van Dirk ex Elisabeth Wuytiers.
Bij hunne huwelijksaangifte werden zij geassisteerd door Joan Gilles en Jacob Cromhout, heer
van Nieuwerkerk. Hare beide ouders waren toen
overleden.
Jacob Gilles werd begraven op ‘t Choor in de
Nieuwekerk te Amsterdam, kosten f 16, van uit
zijn woonhuis op de Heerengracht bij de Huidenstraat.
Volgens de collaterale successieregisters bedroeg
zijne nalatenschap, voor zooser aan successie onderhevig, f 113295 en 2 stuivers.
Margaretha Catharina &Iaria Cromhout hertrouwde te Amsterdam 19 Mei 1722 (huwelijksaangifte 1 Mei 1122, waarbij assisteerde Willem
Louis de Surmont) met Jan Baptista de Surmont,
heer van Vlooswijk, wonende op de Singel te Amsterdam, geboren io 1684 en burggraaf geworden 14
Februari 1732.
5. Joannes Baptistn des H. R. R. ridder de Bloys van
Treslong, of de Blois van Ginderdeuren, ged. te
Amsterdam 26 Januari 1680, doopheffers Reinierus
de Swaen en Debora van der Wiele echtgen. van
George Brouckart, overleden te Utrecht in de
Boothstraat 11 December 1736. Voor hem werden
14 lakens gescheurd. Hij huwde 10 Livina Cornelia
vart Naerden , na a ier dood hij 13 November
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1725 te Utrecht hertrouwde met Cornelia Maria
Han. Hij verwekte bij geene zijner echtgenooten
kinderen, zoodat met hem de tak der Blois van
Ginderdeuren uitstierf. Uit een transport van 2
huizen te Amsterdam voor schepenen aldaar door
Cornelia Maria Han huisvrouw van Jan Baptist
de Bloys van Tresloq , d.d. 15 April 1729 ,
blijkt dat Jan Baptist was de eenige erfgenaam
en zoon van Geertruyd van der Hem wede en
boedelhoudster van Gasper de Bloys van Treslong
volgens diens testament van 5 Februari 1676.
Maria Han wede J. B. de Bloys v. Treslong
testeerde 21 Jan. 1737 te Utrecht voor notaris
van Hees en legateerde aan de R K. armen van
‘t oude comptoir te Amsterdam f8000 met voorwaarde,
dat haar broeder de beer Pieter Han gedurende
zijn leven daarvan zal genieten f 480 ‘s jaars. Hare
linnennaaister kreeg f 1000. Hare erfgenamen
waren de 5 kinderen van vrouwe M J. de Bloys
van Treslong van Ginderdeuren, geprocreëerd bij
Johan Kien, majoor, voor de eene helft, en de 2
kinderen van vrouwe S. M. de Bloys van Tresloug
van Ginderdeuren geprocreëerd bij Jacob Bosschaert,
voor de andere helft. Executeurs waren Jan Kien
voorncemd en Hendrik van Wijk, die daarvoor
elk f 2000 kregen.
6. David de Blois van Ginderdeuren, ged. te Amsterdam 31 Mei lC82, overleden voór 1729 ; doopheffers : David de Blois van Ginderdeuren en Brigitta
van der Hem, echtgenoote van Gerhard Ornia.
D. David de BEois of de Bloys van Tresiony van Ginderdeuren?- everleciea-teAlkmaar 11 Februari -1-7-10, op de
Oude Vest (N. Z. Oudegracht).
Was 1672 peter bij den doop van Joannes Wessel, zoon
van Theodorus en Marijtje Jansdr te Alkmaar.
In 1677 wordt hij als tertiaris ingeschreven, professie
doende, in 1678 bij de Statie van St. Franciscus in de
Schoutenstraat te Alkmaar.
Hij werd begraven in de Groote Kerk te Alkmaar den
18 Februari 17iO in een graf (zuidergang no. 58), dat
hij, met no 59, den 4den October 1709 uit de erfenis va.n
Elisabeth Fransdr weduwe Cornelis Garbrantszoon volgens
conventie met de medeërfgenamen van deze hunne gezamenlijke ,oude muye” verkregen hadden.
Deze medeërfgenamen waren Geertruy van der Hem,
wede Gasparus de Blois van Ginderdeuren en de Heeren
Reinier en David de Swaen.
Hij huwde te Alkmaar 7 November 1694 E n g e l t j e
Courten, gett. Jacobus Torenburg en Catharina Prangers.
Zij wordt met hare beide dochters 9 Augustus 1711
opgenomen in de congregatie van het koordje (de Chorda),
wier leden een scapulier om den hals droegen of ook
een koord om het middel.
Hunne beide dochters zijn :
1. Maria Jacoha Bloys van Treslong van Ginderdeuren,
ged. te Alkmaar in de R.-K. Kerk van St. Franciscus in de
Schoutenstraat 20 September 1695, doopheffer Jacobus
Torenburg, overleden te Alkmaar 9 Februari 1733, begraven in de Groote kerk aldaar 16 Februari.
H u w d e Iste te Alkmaar in de R. K. Kerk 27 Maart
1713, voor schepenen 28 Maart (gett. Johannes Baptista
de Blois en Reynedo de Zwaen) Johannes Barchman
de Wale Wuytiers (sic) ; attestatie gegeven te Utrecht,
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25 Maart 1713, waar hij genoemd wordt Johan Bergman
de Waal Wuytiers.
Voor dit huwelijk gaf de Paus in 1712 onder zekere
voorwaarden dispensatie.
25 April 1720 zijn zij beiden getuigen bij ‘1 doopen van
hunnen neef David Wilhelmus Bosschaert. Hij overleed
vóór 1723 want zij hertrouwde te Alkmaar 8 November
1723 (le gebod aldaar 24 October 1723) Johan of J a n
Kien, gedoopt te Alkmaar in de Groote Kerk 26 Mei
1697, aldaar overleden 11 Juni 1754, zoon van Nicolaas
e x Ma~~garetha Tromp. Vermits Kien protestant was,
had ‘t eerste gebod van hun huwelijk op ‘t Stadhuis plaats.
Johan Kien kocht ‘t graf, waarin Maria Jacoba, zijne
huisvrouw, was begraven den 24 April 1733 van Kerkmeestereu. Den 29 Juni 1782 werd dit graf op naam
gezet van Jan David Fredelieb de Rühle von Liliënstern
gen Kien. In 1784 werd ‘top naam van Jacob Koker
ingeschreven.
Johan Kien werd in 17 14 volontair bij de gardes te
paard, 28 October 1717 lunet ; 12 Augs. 1724 ging hj
over in de lijfcompagnie van F. C. van Lijnden als ritmeester ; 14 Augustus 1728 werd hij ritmeester der gardes,
in 1733 was hij ritmeester der karabiniers ten dienste
dezer landen ; 28 April 1736 werd hij majoor en commaudant van Woudrichem; 22 Maart 1743 kolonel commandant van ‘t regiment Schaik.
8. Susanna 3laria B l o y s v a n I’reslong v a n Ginderdeuren, ged. te Alkmaar 5 Juli 1697, overleden te Alkmaar, 6 Mei 1729, begraven in de Groote Kerk aldaar
12 Mei in de zmdergang no. 59, huwt te Alkmaar
in de R.K. Kerk 12 Juli 17 16, voor bnrgemeesteren
14 Juli (gett. Jan Bosschaert en Matthias van Wgk),
met J a c o b Bosschnerr;-‘die te Alkmaar 30 April??%
overleed en begraven werd in de Groote Kerk aldaar,
zuidergang no. 58, 5 Mei 1750, in het graf van wijlen zijnen
schoonvader; (welk graf evenals no. 59 in 1768 aan de
Kerk verviel), Hij was hertrouwd te Utrecht 10 Sept e m b e r 1 7 2 9 m e t Elàsabeth Hille,gonda vaa flaerden ;
hunne huwelijksvoorwaarden werden te Utrecht gepasseerd den 26 Augustus 1729 voor notaris van Hees.
Omtrent Susanne Maria wordt in ‘t doodboek te Alkmaar vermeld : ,,Singulariter in devotione enituit”.
In de verpoudingsboeken te Alkmaar leest men, dat
Jacob Bosschaert de huizen van zijnen schoonvader heeft
bezeten na diens dood. Deze huizen gingen na Jacob%
dood door aankoop over in bezit van Mr. Anthonie
van Woesthoven.

ende joufvr. Elisabeth van Ginderdeuren
sijne huysvrouwe sterf den 14 November
a” 1 6 5 0
en Margareta hun jonckste dochter
sterf dë 14 April 1601..
Requiescant in pace.

Bijlagen.
1.
Sepultüre vä J a n v a n B l o y s
coopman sterf dë 13 Julij
ao 1618
ende joufvr. Magdalena Doncker
sijn huysvrouw
sterf dë 25 Januari ao 1 6 0 6
en Jan hun beyder soone
sterf dë 27 December A” 1589
en Jaspar van Bloys coopman
deser stadt haer lieder
beyder soone sterf den
5 April 1647

IA.

Hier leet begraven Nicolaes
van Ginderdeuren sterf
30 December 1607
ende eerbaere jouffrou
Elisabeth Monnel sijn huysvr.
sterft den 26 November año
1618
ende Martin van Ginderdeuren
hunnen oudsten sone
aelmoessenier deser
stadt sterft den 21
December ao 1651
ende jouffrou Cornelia van Blois
sijn -huysvrou sterft den 15
Mey ao 1652.
ende de eersamen Adriaan van
Ginderdeuren haerlieden jonxten sone
in sijn leven coopman binnen Amsterdam,
sterft aldaer den 2 April an. 1647.
Bidt voor de sielen.
11.
Op een zerk in de St. Jacques te Antwerpen:
D. 0. M.
SëpültuPe
-van Peeter
van Ginderdeuren
aelmoessenier deser stadt
sterf den 6 November 1631
ende jouffr. Anna van Blois
sijne huysvrouwe sterf den 13 februari 1610
ende de deuchtsame jouffr. Cornelia
Oostering sijne 2e huysvrouwe sterf 1 Mei 1646.
111.
In de St. Jacques te Antwerpen een bidstoel, waarboven
de wapens Batkin en Bloys van Treslong en geschreven:
Nob. Da Catharina van Blois
vidua ,Di Caroli Batkin.
In dezelfde kerk een grafsteen waarop:
D. 0. M.
Hier leet begraven den eersamen
Carel Batkin
oudt aelmoessenier sterft
den 30 november 1645
ende de eerbare jouffrouw
Catharina Bloys sijne
huysvrouwe sterft den
21 november 1674.
In de Karmelietenkerk te Mechelen een monument:
D. 0. M.
Messire Louis François de Spenraey
maitre aux Regmt de S. M. et conseiller B son grand
conseil qui mourut le 24 juin 1699
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et Dame Marguérite Francoise van Eycke
sa compagnie mourut le 15 juin 1724.
waaromheen de wapens :
de Spenraey
van Eycke
Hoet
Roose
van Ome1
Batkin
Blois-Trelon
De Wagenmakere
(Zie Description de Malines 1, 62 en Théatre Sacré
Le Roy 1, p. 71).
I
IV.

Successieoorlog wordt meermalen melding gemaakt van
een Hollandschen overste Lockmann, die deelnam aan de
veldtochten in Vlaandei,en in de jaren 1702-1705. De
veronderstelling mag daaruit wellicht worden gemaakt,
dat de eerste Duitsche Lockemann, misschien tijdens den
dertigjarigen oorlog, uit Nederland naar Duitschland is
gekomen. Gaarne zoude ik daarom vernemen of thansin
Nederland nog eene familie Lockemann of Lockmann
v o o r k o m t , e n , zoo ja,. wat omtrent de afkomst en geschiedenis dier familie bekend is.

In de St. Jacques
een kruis en :

Leipzig.

Dr. G. LO C K E M A N N.

te Antwerpen een zerk waarop

D. 0. M.
Jeremias Hagens
et
Elisabetba van Blois
conjuges
obiit ille 25 junij 1678
illa vero 21 julij 1667.

v.
In ‘t klooster der Minderbroeders te Antwerpen een
grafkelder waarop een zerksteen met in witte marmeren
letters :
Gtaspari Canj ueel
Eleemosynario
Marito optime merito
Maria van Blois
Conjux
P. c .
Hit obit 19 Januarij 1672
~~ _~ _ _ __._ _ _Haec_~_Pero. ~1 O__~Aprilis
1698%
R. 1. P.
(Zie voor deze grafschriften : Beschrijving van de grafmonumenten enz. van Antwerpen).

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Van Geysteren. - Wie weet de ouders van E n g e l
van Geyateren, die omstreeks 1500 huwde met Paulus
Wijnands van Resant, zoon van Wijnand Paulusse v a n
Resant en van Geertrudis van nlerevenne?
Van dit geslacht zijn mij slechts de volgende leden bekend:
a. Anna van Geisteren, huwt omstreeks 1385 met
Christoffel uan Loë, heer van Overdijk en Styrum;
b. Anna van Geysteren, huwt omstreeks 1410 met
Jacob van Gendt, heer van Appeltern ;
c. Dina van Geisteren, in 1557 weduwe van J o h a n
Kelffken te Nijmegen;
d. Arend van Geisteren, in 1536 burger van Tiel ;
e. Anna van Geysteren (ex matre van Gendt) h u w t
omstreeks 1600 met Jacob Prouning vun Deventer
(ex matre Emmerentia van Resant), slotvoogd van
Loevestein.
W. W. v. R.
Lochemann. - De eerste van dit geslacht die in
Duitschland wordt aangetroffen, woonde omstreeks het
midden der 17ae eeuw te Bennighausen bij aöttingen.
In een Fransch geschiedwerk over den Spaanscben

Lycklama-Dwars. -- Albertus Lycklama h Xjeholt,
Generaal, geb. Bolsward 14-X1-1756, gest. Zwolle
15-X11 1846,
tr
. . . te . . . . Alberta,
Aleida Dwars, geb Heerde 8--VIII-1775, gest. 8-X1824. Het huwelijk heeft vermoedelijk plaats gehad in
de 19de eeuw! want 8. A. Dwars was eerst gehuwd met
Jacobus Revius. Zou een onzer lezers te Zwolle, Hattem
of Heerde mij ook kunnen opgeven waar en wanneer
bovenbedoeld huwelijk is gesloten; bij voorbaat betuig
ik gaarne mijn dank.
Den Haag, Sophialaan.

J. C. G I J S B E B T I HODEBPIJL
VAN

HODENPIJL.

Storm van ‘s-Gravensande (Vervolg van XX, 15) 130. Welke kinderen zijn er uit het te Beet (N. B.) op 26 Juni
1791 gesloten huwelgk van _ïV. J. S. v. ‘s G. en M. J. Thielen
geboren 3 (Mij zijn bekend: a. Jacob Charles; b. Johanna
Carolina Gerardina, gedoopt te Eindhoven 30 Juni 1793 ;
c. Johanna. Carolina Gerardina, gedoopt als voren 3 September 1794; Jacoba Hetena, gedoopt als voren 2 April
f7967. eAikqe%- - -Jq -Q@y&&@ -&&@+ &&? gn
wanneer zijn deze kinderen geboren of gedoopt en waar
en wanneer zijn de onder a, 6, e en,fgenoemde (als kind)
overleden ?
140. Waar is op 23 April 1828 overleden J o h o n n a
Carolina Gerardina bovengenoemd, echtgenoote van
Gerhardus Christoffel Schlosser, eo waar en wanneer is
deze Schlosssr overleden ?
150. Waar en wanneer zijn in 1783 gehuwd Abel .Jan
Coenders S. v. ‘s G., schepen te Breda, later ontvanger
te Teteringen en G e r h a r d a J o h a n n a Cornelia Hypolitha Faree? Waar is zij op 2 Mei 1787 overleden, en
waar 6 September 1764 geboren ?
160. Welke kinderen zijn er uit hun huwelijk geboren,
behalve Carolina Jacoba Johanna Juliana, gedoopt te
Eindhoven 28 November 1784?
170. Waar en wanneer zijn in 1788 gehuwd dezelfde
Abel Jan Coenders S. v. ‘s G. en Perina Cornelia v a n
Heusden? Waar en wanneer is zij geboren, als dochter
van Mr Jacobus van Heusden en Anlza ,lfaria van Son,
en waar en wanneer overleden?
180. Welke kinderen zijn er uit dit tweede huweldk
geboren ? (Mij zijn bekend : a. Carej! Johannes JzLlianus
en b. Jacob Coenders). Waar en wanneer zijn deze kinderen
geboren of gedoopt, en wanneer en waar is de onder b genoemde (als kind) overleden ?
190. Wanneer in December 1810 zijn te Breda gehuwd
Care Johannes Julianus Y. v. ‘s G. en Maria Cornelia
Helena Boon? Waar is hg op 3 Sept. 1838 overleden?
200. Welke kinderen zijn er uit dit huwelijk geboren?
(Mij z@r bekend : a. Yerina Cornelia en b. Henri A b e l
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Jan Coenders.) Waar en wanneer zijn deze kinderen ge- /

boren ?
210. Waar en wanneer in 1808 is geboren Mr Johan
Servaes Lotzy, Minister van Marine, later van Staat, echtgenoot van Perina Cornelia X. v. ‘s G.?
220. Waar en wanneer is tusschen 1760 en 1764 geboren of gedoopt Willem Jan, zo011 ran Jacob Charles
8. D. ‘s G. en Johanna Juliana f>oenders? In welk regiment dienende is hij in 1812 of ‘13 te Königsberg overleden?
230. Waar en wanneer zijn overleden l~rillewa Hendrik
Jan S. v. ‘s G en zijne echtgenoote Sara Aleida de Tixoni
Tissot van Patot? Waar en wanneer is dit huwelijk gesloten, waar en wanneer was Sara dleida geboren of gedoopt, met de namen barer ouders? Hij was vaandrig in
het Regiment van den Prins van Baden.
240. Welke kinderen zijn er uit dit huwelijk peboren?
(Mij zijn bekend: a. Simonetta Wilhelmina Johanna, gedoopt te Bergen op Zoom 11 Maart 1792, en b Sibrandina
Mepsche, gedoopt te Sas van Gent 8 Augustus 1.793).
250. Waar is op 25 December 1782 geboren en gedoopt Leonard Carel Hendrik Baron ran, Heeckeren van
Brrrndsenburg, echtgenoot van Simonetta. Wilhelmina
Johunna S. v. ‘s G. ?
260. Waar en wanneer is overleden Sibrand&a _Mepsche
dochter van M’illem Hendrik Jan S. v. ‘s G. en van S a r a
Aleida de Tizoni Tissot vaH Patrt [als kind)?
270. Wanneer in 1806 is te Coblenz overleden E w o u d
Hendrik, zoon van . Jacob Charles S. v. ‘s 0. en van
Johanna Ju.lian.a Coenders ; en wanneer te Doesburg zijne
echtgenoote Sophia Varia Corvifzgh? Waar en wanneer
is dit huwelijk gesloten, wsLax- en wanneer was Sophia
Maria geboren of gedoopt, met de namen harer ouders ?
280. Uit dit huwelijk werd slechts (%ne dochter geboren,
Cornelia .Joh,anna. Waar en wanneer is dit geschied en
waar en wanneer is zij als (kind) overleden?
Apeldoorva.
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Jhr. H. 1~. RÖELL.

3. Th,lmon. eeb. 6 Oct. 1713.
4. Wz%em :JGob, geb. 7 April 1715, overl. 1 Mei

a.

a. V.

5. Afaria Wilhelmina, geb. 17 Mei 1716.

6. Anna Petronella, geb. 15 Juni 1717, overl.
19 Juni 1719.
7. Johan Cornelis, geb. 7 April 1726, over1 1727.
8. Adriaan, geb. 10 Dec. 1727.
Angt%que van Schoonhoven, was de dochter van
Thymon van Schoonhoven, geb. 12 Dec. 1653 tè Nantes,
overl. 20 blei 1 7 1 6 , en begr. in de Waalsche Kerk te
Rotterdam 25 Mei d a. v, diaken en ouderling der
Waalsche Gemeente te Rotterdam, Vredemaker aldaar
1691, 1704/5; Commissaris van het Waterrecht 1693,
1696; Schepen 1697/8;Vroedschap 1705/16 ; Burgemeester
lïlO/ll; Boonheer 1706/7, 1713/5; Weesmeester 1706/7;
Fabriekmeester 1707/9, 1712 ; Gedeputeerde ter Dagvaart
1707: 1709jlô; C ommissaris der Wijken 171 l/lô ; Rekenmeester 17 13/6 ; Tresorier 17 15/6 ; Kapitein der Schutterij
1701/5 ; Sergeant xajoor 1706/8 ; Luit. Kolonel 1709/15;
Raad in het Hof van Schieland 1696.
Hij vestigde zich 1685 te Rotterdam, waar hij 1686
tot burger werd aangenomen, en was te Nantes 7 Oct.
1677 (1) gehuwd met Aplg&ique (ook Agneta) van Herzeele,
geboren te Nantes 24 November 1660; begr. in de Waalsche
Kerk te Rotterdam 22 Januari 1742.
Zijne ouders woonden te Amsterdam, doch is mij omtrent hen slechts bekend, dat de moeder Tinneback (2) heette
en te Rotterdam geboren was.
De vader van Angélique van Herzeele was P i e t e r
van Herzeele (zoon van Abraham en Suaanna d’orvillej,
geb. te Hamburg 8 October 1626, begr. te Rotterdam
24 ,Januari 1709 in de Waalsche Kerk.
In het Registre des Abjurations et Réceptions de 1’Eglise
Wallonne de Rotterdam, is hij 4 Augustus 16S6 ingeschreven als ,Négociant de Nantes”.
Hij huwde te Nantes 12 October 1659 met Christina
Wessels (dochter vau Jan en Agneta Schandunel) (3) geb.
te Nantes 2 Aug. 1642, overl. te Rotterdam, 20 Juli 1689.
De wapens van Schoonhoven, Tinneback, van Herzeele
en Wessels, kan ik desverlangd opgeven.

E m m e n (XV, 128). -- Mr D. E. vraagt naar den
naam der vrouw van Warner Emmen.
Ik weet niet of ter zake een voldoend antwoord inkwam.
Vandaar de mededeeling, dat ik Christifra Wistnans vermeld
W. H. CROOCKPWIT.
vond als vrouw van Warser Emmen, schulte van Emmen,
Odoorn, Roswinkel, op 23 Mei 1654, onder bijvoeging dat zij
(1) In eene ms. genealogie van Sohoonboven vind ik: gehuwd te
de moeder was van Rudolf Emmetz.
7 Nov 1677.
De broeder van laatstgenoemde, Ecerhard Emmen, Suee
(2) In bedoelde ms. genealogie vind ik dat zij heette Maria Tennevolgde zOn v&der Warner op als schulte. hij resigneerde back Reiniem& en gehuwd was met Thumon v S. Corneliw.. die gevan het ambt in 1668, krachtens aanstelling door Ridder- boren was te Amsterdam en met zijn “huisvrouw metterwoón na”ar
vertrok.
schap en Eigenerfden op 6 April 1668, en nominatie en Nantes
(3) In bedoelde ms. genealogie staat Chabanel.
commissie van den Stadhouder.
B. v. B.
Of dat bericht Mr D. E. van dienst zal zijn, hangt
natuurlijk af vau de vraag welk wapen de familie Wismans
voerde. M$ is dat wapen onbekend ; misschien zijn anderen,
I N H O U D 1902, No. 2.
beter dan Ik, in de gelegenheid daaromtrent ophelderingen
te geven
Tot lid zijn benoemd. - Familie-danteekeningen van de geslachten
Assen,

J. A. R. KI.JMMELL.

V a n Schooshovee (X1X, 1 5 9 ) . - Angdlipue v a n
Schoonhoven, geb. 2 December 1682, huwde 13 Mei 1711
Mr. Cornelis Boeg, secretaris der Staten van Holland,
geb. 24 April 1686. Hunne kinderen waren:
1 & 2. Tweelingen (zoons), geb. 3 Juni 1712, spoedig
over].

Roon, Grave of Grez en Sinte-Guériox, médegedeeld door Mr. J. B.
R IDDER DE VAN DER S C H U E R E N . - de Blois van Ginderdeuren of’
Bloys van Treslong van Ginderdeuren, door P. C. BLOYS VAK TRESLONG
PRINS. - V r a g e n e n A n t w o o r d e n : - V a n G e y s t e r e n . Lookemann. - Lycklama-Dwars. - Storm van ‘s-Gravesande. Emmen, (XV, 128). - Van Sohoonhoven, (X1X, 159).
Gedrukt bij Gebrs. J. 8~. H. van Langenhuysen

te ‘s-Gravenhage.

_M A_ A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."
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Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het CIenootsohap gezonden.
Bijdragen en oorrespondentie betreffende
de redactie en verzending van het Maand-
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Brieven, aanvragen enz., betreffende het
Gienootschap en de bibliotheek te richten
aan den secretaris-bibliothecaris, J. C.
GIJSBERTI HO D E B P I J L V A N H O D E N P I J L ,
12 Sophialaan, te ‘~Gravenhage.
Contribntiën enz., aan d e n penningmeester C. F. OIJSBERT~ HO D E N P I J L t e

blad te richten
aan den redacteur,
Jhr. Mr. F. B EELAERTS VAK B L O K L A N D ,
62 Koninginnegracht , te ‘s Gravenhage.

Vrijenban bij Delft.
L e d e n t e ‘sC+ravenhage betalen p e r

Aanvragen omexemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te zendenaan
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1 van Pendrecht etc., den voirsz. Bouwewiins van Roons
> vadere. Goet Almaihtich zij er aijn zieie ihenaedich.
Dr. G. MORRE . . . . . . . . . .
Delft.
Ano 1 5 4 5 d e n XIJ“ e n dach van October soe es den
Mr. J. H. D E S T O P P E L A A R . . . . . 1 2 5 L a a n v a n Meer- voirsz. Boudewijn van Roon tot Uourges en (in) Berryin
dervoort, den Haag. spë nobilis gelicentieert geweest, blijckende bij licentie
brieve dair van zijnde van doctor Eguinarius Bara.
.1no 1546 den x v iij dach van Mey, soe troude den
Wijziging van adres :
voirsz Boudewijn van Roon Joncfrouwe Ysabeau Claiesone,
P. J. B ISDOM
. . . . . . . . . . 45 Celebesstraat, den dochter van Nicasius Claissone Raidt ende tresorier der K.
Haag. maiesteyt ende Joncfrouwe Jaquelijne de Gruytere, Ende
hadden tsamen dese naevolgende kinderen.
Jhr. P. J. WITSEN ELIAS , , . . . Dieren.
Inden eersten ao 1547 den vijffsten dach van Septemb.
J. C. VAN DER MUELEN . . . . . . 9 5 Groothertoginnelaan, den ,ia.ug. nae die noene tusschen drie ende vier uren op een maendacb doen was geboren onse dochtere tot Bruessele ende
A. E. J. G. B A R O N V A N O L D E N E E L
wordde genaemt Anna nae Joncfrouwe Annavan Grave,
TOT
O LDENZEEL
. . . . . . . . . Oosterhout.
douvaigiar van R o o n , m i j n Joncfrsuwe moedere ende
Jhr. Mr. A. T. PR I N S V A N WESTDORPE . . . . . . . . . . . . . . . Eruisstraat, Haarlem. wordde Woensdachs dair nae tot Sinter Goedelen kerstene gedaen: die peeter was heer ende M. Nicasius
Jhr. A. L. V A N SCHUYLENBURCH . de Rilt.
M. Cl. WILDEMAN
. . . . . . . 4 2de Sweelinckstraat, Claissone Raidt ende commis van de finantiën ons geden Haag. duchte Keyser, mijn schoenvadere, Meters wairen Joncfrouwe Ysabeau de Gruytere, huysfrouwe van M. Nicolaes
Vuytenhove, Raidt in den hooghen Raidt van Mechelen
Familie-aanteekeningen van de geslachten Roon,
mijns huysvrouwen Joncfrouwe moye ende mijn nichte
Grave of Grez en Rinte-Gnbricr,
van Grave huysvrouwe van M. Adriaen van Grave (*),
Raidt ords in Brabant. Tot pillegift gaff mijn voirsz.
(Vervolg vati kolom 22).
schoenvader een halff douzain silvere lepelen, weegende
iij ponden gr. vls. (en bet) mijn voirsz. Joncfronwe moye
11.
een silveren cop, weegende meer dan iij ponden gr. vla.
Ao. XVC ende negenthien doen was geboren Boudewijn ende mijn nichte van Grave iu een roet fluweelt boorssc
van Roon, zoene Pieters, heer van Roon van Pendrecht, vijff cruys-aten van Portugal met eenen silveren carolus
4XlZ. op een vrijdach voier den noene den 3. dach van gulden.
Adriaet[n margine i s h i e r ti$evoe_gd: desz.. m.
Junius. Die peeters ende meters wairen Dyerijck van
o v e r l e e t t e SIastncht in commissie
Rijswijck, meester Hugo Joestenz. en Joncfrouwe Barbare
weesende corts daer nae.
van der Noot, moedere van meester Peeter van Sinte
Peters, ende gaff den voirsz. Dyerijck van Rijswijck tot
Anno 1548 den vierden dach van Septemb. nae die
een pillegift ij phs. gulden, een schoickenburger van noene tusschen v ende zes uren op eenen Dyesendach
iiij st. ende noch hondert carolus gulden van X1 groot was geboren onse dochtere Marie, ende wordde genaemt
vla. tstuck nae zijnder doet. Goede spaere den voirsz. Marie nae Joncfrouwe Marie Barrat mijn huysvrouwe
Boudewijn van Roon in doechden ende ons allen.
schoenmoeder ende wordden Vrijdach daer nae tot Sinter
Ano 1 5 3 4 Stilo co; den xIxen Februarij o n t r e n t d i e Goedelen te Bruessele kersten gedaen. Die peeter was
noene soe stierff Peetere van Duvelant, heere van Roon Licvin Claissone, de broeder van mijn voirsz. huysvrouwe

Tot lid zijn benoemd:
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ende gaff tot een pilleghift een gouden carolus, weegende
acht gouden croonen. Meters wairen de voersz Joncfrouw
Marie Barrat ende gaff tot pilleghift tmintich carolus
gulden in specie, die toen tsamen maicten een én twintich
gulden. Ende Joncfrouwe Marguerite Claissone, diesuster
van mijn voersz. schoenvader, die gaff drie double phs
gulden, die doen maecken v ii j £ 3 sch. ende een goude
croon mitter zonne van Vranckrijck in een zijden harteken.
Dairenboven gaven die voersz. meeters een broot sueckers.
Anno 1549 den xxij e= dach van December op eenen
Sondach ‘smorgens te vier uren was geboren Margriete
ons dochter ende tzavonds op den zelveu dach tot Sinte
Goedelen binnen Bruessele oyc kerstene gedaen. Die peeter
was mijn schoenvader, Heer ende Mr Nicasis Claissone?
R a i d t ende eerste commis van de finantiën ons heeren
des Keysers Karel de vijfsten ende gaff te pilleghift
twintich gulden. Die meeters wairen Joncvrouwe Margriete
van Roon mijn zuster, huysvr van heer ende Mr Everardt
Nicolai (*) Raidt van den secreten Raide ons voirsz.
heer des Keyzers ende gaf te pilleghift een zilveren cop,:
wairdich twintich carolus gulden ende ,Joncvr. Janne du
Buisson ende gaff te pilleghift twee gouden Roze nobelen.
( * ) Is margine: Dese Everardt Nicolaï is daer
nach van Philips coninck van Spaengen ende
Engelant Ridder geslagen ende President gemaict
van den grooten Raide te Mechelen inden Jaere
O n s Heeren XVclvij VoorPaesschen.
A n n o 1 5 5 2 d e n xxrxen dachm van Meye op eenen
Sondach, kermisse van Bruessele smorgens ten acht
huyren ende een half was geboren Jaquelijne rndn dochter
ende tsanderdaechs tot Sinter Goedelen binnen Bruessele
kersten gedaan. Die peeters waeren Peeter van Duvelandt,
heer van Roon, Pendrecht, etc. Ridder, mijn broeder ende
gaff te pilleghift een zilveren waterpot, wegende i ijm jo ende
Charlez de Grutere mijns huysvrouwen Rechtzweer, ende
gaff twalef gouden carolus gulden. Die meeters wairen
Joncvrouwe Barbare de Baenst, huysvr. Mrs Hector
Claissone ons schoenzuster ende gaff twalef gulden ende
Jaquelijne Claissone ons zuster ende gaf een zilveren pinte,
wegende jmijoxc.
In maTg&: Obiit den xxvijen van Junij XVo lij
ten twaelf huyren ende een halfer naeden noene,
oudt negenentwintich daige ende xvj huyren. Ende
leydt begraven op Couberghe in onser liever vrouwen
koer voer mijn huysvr. zuster tot Bruessel.
Anno 1553 den ven dach van November op eenen Sondach tzavons voer de zesse huyren was geboren Catherina
mijn dochter ende zwoensdaechs da.er nae Ste Goedelen
kersten gedaan, de peeters waeren Joncheere Charles
Vutenhove heere van Marcheghem, mijns huysvr. oom,
Mr Charles van Nytszen, Raidt ords inden hovc van Hollandt ende de meters, Joncvrouwe Catherijne de Gruthere,
mijns huisvrouwen moye, nar wie mijn voersz. dochter
genoempt wordde, ende Joncvr. Johanne de Corteville,
huysvr. van Johan Claissone, ontfanger generael van
Westvlaenderen ende Raidt, mijns huysvr. broeder, ende
ghaven te pilleghifte : de voersz. heere van Marcheghem
a,cht halfve gouden Realen ende maicten xij & xvj s. van
Nytszen vier heele Realen, een gouden croon mitte zonne.
maicten hr. xv 2 iiíij s ; de Gruthere in een cramosijne
fluwele borseke zes gouden croonen mitter zonne, maicken
xij & ende de Corteville een zilver copke wegend bat dan
een marck zilvers boven dien een broot zukers.

In margine : Is onbedaghen gestorven tho Zwolle
opten viij dach Decembris, conceptioois be Marie
virginis 1573 ende leyt inde groote kercke begraven nevens den hoege aultair. Godt zij haer
ziele genadich.
Anno 1554 den xxviijen dach van Novembre op eenen
Donderdach tusschen twaleff ende een uren snoens was
geboren Magdelena mijn dochter ende Sondach daernae den
len Decembris Ster Nicolas te Luxembourg kersten gedaen.
De peter was de heer TJsendoren vuyt Gelderlant, Martin
van Rossem, marischal van Gelderlant ende gouverneur
in zijn leven van den hertochdom van Luxembourg, etc.
zusterssoon ende de meters mijn vrouwe vicecancelier
vrouwe Magclalena von Schouwenbourg etc. ende mijn
vrouwe van Meysenhourg ende gaven de voirsz. van
IJsendorn een gouden Real ende crusaet van Poortuigal
een anclries gulden ende eenzilveren carolus gulden. Ende
de voirsz. vicecancelier een zilveren copkin met dexele
ende vergulden boorden, wegende omtrent 1x0. Ende de
vrouwe van Meysenbourg eenen Rosennoble, een daelder
in een cramosijne beurseken al1 mit paerle geclect; boven
dye gaff de voorsz. vrouwe vicecancellier íle vrouvrouwe
een claelder ende die minne een daelder ende de voorsz.
van Meysenbourg de vrouvrouwe een zilveren carolus
gulden ende de minne een zilveren carolus gulden.
In margine: Obijt mense Februario intercalari
xxviij die 1555 stilo Treverensi, tusschen twaleffven
ende een uren naer die noene, oudt wesende effen
drie maenden ende leyt begraven tot Luxembourg
ten heiligen Gheest voer die koere.
Anno 1557 op Ste Peters ende Pauls dach den xxrxen
van Juny op eenen Dinsdach vallende, ‘s morgens voer
den een uren was geboren tot Luxembourg mijn dochtere
Bernardine ende Donderdachs daer nae gedoupt tot
Ster Nicolas. Die peter was heer Bernard van Schouwenbourg, heer van Praisch, Sohudbourg, etc. oberste oft
Coronel van een regement knechten, ende de meters:
vrouwe Anne geboerene gravinne van Ysenbourg,
wedewe van grave Franchois van Manderscheit, Blanckshem, etc. vrouwe van Soleure, Beaurept, etc. ende
vrouwe Margriete van Bemmelberghe vrouwe van Eltz,
van Detange, etc. Ende gaven tot pillegift de voersz.
van Schouwenbourg eenen grooten doublen ducaet van
Spaengen van vier ducaten, een halfven I t a l i e n s c h e n
d u c a e t ende een veltdaelcler ; ende de voorsz. g r a v i n n e
een zilveren half vergulden kop, weerdich ontrent zes en
twintich gulden mit een doublen ducaet van Spaengen
daer inne, ende de voorsz. vrouwe van Eltzgaff een
Rosenoble, een gouden leuwe ende een gout gulden.
Bovendyen gaven peter ende meters elck een stick gouts
aende vrouwvrouwe ende camer wijf.

In margine: Obijt tot Mechelen op Ste S i m o n
ende Judas dach ao 1558 ende leyt begraven tot
Ste Rombault voor den groote koer.
Anno 1509 Saterclachs na Sint Jacop te vier huyren
uae noene sterf Pieter van Duvelandt, heere van Roon,
van Pendrecht, etc. mi& groote vader. Godt zije zijn
ziele genadich ; ende leydt begraven in Roon inde voute
voirden hooghen autair.
Anno 1534 stil. C U. opden 19ea dach van Februarius
ontrent der noene, soo scheyde van deser werelt Pieter
heer van Roon ende van Pendrecht mijn lieve vader ende

.
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werdde begraven in Roon bij zijn ouders in een voute
onder den hoghen outaer. Godt wil hem geoadich zgn.
Item ao duyseot vijf boodert op den dach
van xxxv
overleedt deser werelt Joocvrouwe moye vao der Werve,
Marie van Roon eode leydt begraven in Roon bij ons
ouders.
Item ao 1552 op den oaestlesten van December es
desz. werelt overleden heer Rochus Jacopsz. pastoir in
ROOO die welcke mij Boudewijn van Roon kerstenheit gegeven heeft op de voute van Roon.
Item ao 1522 op den
dach van
sterf heer
Jan Oom ambochts heer vander Lijnden, Ridder, mijn
oude moyens zoon eode leydt begraven int Sinte Rombouts Kercke tot Mechelen aende zuytzijde van den koer,
inden ommeganck, ende hadde getrouwt vrouwe Wille,
mioe vaoder Marck, heer Adolfs vander Marck, Ridder
dochter, heer van Schoooderloo: dezelve beer Jans
moeder was een dochter van Rooo, te weten van mijn
oudt grootvader, ende vrouwe Willemijne moeder, was
een dochter van IJsselstein.
Anna 1540 opden ij en van September overleedt deser
werelt heer Willem de Wale, Ridder heer van Axpoele,
Hansbeque, etc Raidt ons heeren des Keysers, mijn
huysvr. oudt oom ende wordde begraven te Gendt int
cloester van Galileen opt koir onder eenéo coepere sarke
bij sijn ouders. Godt wil de ziele genadich zijn.
AO xvc XXXIX overleedt vrouwe Gheertruudt du Bosch
ghesell. wijlen mer Wm de Wale Ridder, heer van
Axpoele enz. mijn huysvr. Meetere.
A n n o 1 5 4 9 stilo C U. opden vjen dach v a o M a e r t e
‘smorgens ten half een, overleedt deser werelt Joncvr.
Anna van Grave, in haer leven vrouwe van Roon van
Pendrecht, etc mijn joocvr. moeder. Godt almachtig wil
haer ziele genadich zijn. Ende is begraven in Rooo inde
voute bij mijn vader ende grootvader.
Anna 1550 stilo C U. opden vierthiensten daeh van
Pebruarius soe starf Joncheer Fraochois van Roon, mijn
broeder in sijn leven bailly ende schout van Rotterdamme,
dwelck was op Sinte Matthias dach ende werdde begraven in Roon bij ons ouders. Godt almachtich wil
zijnder ziele ontfermen. Ende heeft bij Joncvr. Johanna
van Wijngaarde drie dochters achtergelaten : Hillegoodt,
Margriete ende (Joroelia van Roon.
A n n o 1 5 5 1 opden xxviij en dach van Juing tusschen
elleff ende twaleff uren ioder nacht, soe starf Dierick van
Duvenvoirde mijn schoenbroeder, getrouwt hebbende
Joncvre Baertgeo van Rooo mijn zuster, in zijn leven
baillu ende dijckgraef van Schielandt eode leydt begraven
inde groote kercke inden Haghe, inder Capelle van die
vaode Werve, zijn ouders van zgn groete moeders wege.
Anno 1551 opden xxen dach van Juillet starf Joocvr.
Ysabeau de Gruutere, moye van mgnder huysvr. ende
weduwe wijlen heeren ende Mr Nicolas van Vutenhove,
Raidt van den grooten Raide van Mechelen etc., en leydt
begraven bij haer vader ende moeder tot Gendt tot
Sinter Nicolas neffens den boghen outaer, onder het
Heilich Sacraments huys onder een coeperen sarcke in
eeo voute. Godt wil haer genadich zijn.
Anno XVc ende Lj op den eersten dach van October
overleedt deser werelt Loys de Wale, heer vao Axpoele,
Haosbeque, etc., mijns huysvr. oudt oom was, ende ic
werdde ter vuytvaert beschreven bij de weduwe van hem,
mijn Joncvr. moye van Liekercke en zijn schoen zoon
Mer Anthoenis de Baeost Ridder, voirschepen der stede

van Gendt. God almachtich wil zijoder ziele genadich zijn.
A n n o XVo ende Lij inden Aougst opden
dach
zoe overleedt deser werelt Mer Aothoenis de Baenst,
Ridder, heere van Axpoele, Haosbeque, etc. ende hadde
getroudt mijns huysvrouwen Rechtzweerm, Loys de Wale
dochter, weduwe was van te voeren van Heindric vaode
Camere ende heeft de voersz. de Baenst een dochter
achtergelaten. Daer nae heeft de voersz. Joncvrouwe
Barbare de Wale getrout den heere van Wedergraet.
A n n o XVc liij opteo laesten dach van Hoymaendt
tusschen twee eode drien vanden achterooene es deser
werelt overleden Mr Hector Claissone mijns huysvrouwe
halffbroeder, getroudt hebbende gehadt Joocvr. Barbare
de Baenst, wiens ziele Godt genadich wil zijo.
Ao XVo vgf e o d e vgftich opden xen dach v a n J u l i u s
snachs te een uren overleedt deser weerelt mijn lieve
zuster vrouwe Margrieto van Rooo, huysvrouwe heereo
Everardt Nicolai (*) Ridder ende Raidt skeysers in zijner
xats secreten Raide ende voortijts president van WaesIaot, eode was hcrer derde man, daer van deerste was
Jacop Coppier heere van Calslage, ende heere Zeghelin
vao Alveringen Ridder heer van Hoffwegen Raidt ende
Rekenmeester van Hollandt de tweede. Godt wil allen
hun zielen genadich weseo
Extant literaa Dni presidis Everardi Nicolai autographae
ad piae memoriae patrum meurn, quibus dum affinem
nuncupat (twee regels doorgehaald) Eius epistola huic loco
rite adjungitur ut adscribetur et yuoque elogium ex
cronica Zelaodie.
(*) In. margiae ende wordde d a e r n a e i n d e n
jaere 1556 omtrent Paescheo president van Mechelen
in den hoogen Raidt.
Anno 1556 den xvij en van april tusschen drie eode
vier hueren smorgeos, op eenen Vrijdach, overleedt deser
weerelt Lievin Claissone Raidt ende ontvanger geoerael
van Cassel ende Bois de Niepe, mijns huysvrouwen
broedere eode starf opter moete int bosch van Niepe,
daer hj.j woenende was. Godt almachtich zije zijoder ziele
genadmh.
Anno 1556 den vierden van Meye op eenen Maendach
overleedt deser weerelt Joncvrouwe Anna de Gruthere in
haer leven vrouwe van Marcheghem, huysvrouwe Joncheereo
Charles Vutenhove, heere van Marcbeghem mijns huysvrouwen Joncvrouwe moye. Godt die heer zije haer ziele
geoadich.
Anno 1555 opteo laesten dach van Novembre overleedt deser weerelt brueder Simon de Gruthere, profest
vandeo Predicaren oerden binnen Geodt, die veele devote
bouxkios gemaict heeft, eode was mijns huysvrouwen
oudtoom. Qodt die Heer zije zijn ziele genadich.
Anno 1559 opten xxj en dach van Jaouarius stylo CO ist
dieser wereld overleden meio hertz. liebe huysvrouwe,
vrouwe Ysabeau Claissooe van Mestserle, wiens ziele der
euwiger allmechtiger Gott erberm wil. Eode leyt begraben
inden cruys ganck van den dom, dar die Keysers ende
coniogeo van Roemen begrabeo leggen tot Speiers, aldaer
ick deszmal des Cooincx vao Spaeogen assessor was, omtrent die preeckstoel. Gott wil ir ziele ende alle gelovige
zielen geoadich zgn., Ende heb op haer graft doen houwen
haer vier quartieren ende de mijne.
Anno 1559 opteo xxiijen dach van Meye overleedt
dieser werelt mijn alderliefste broeder, Heer Peter van
Duvelandt, Ridder, Heer van Roon ende van Pendrecht
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ende leyt begraben in Roen bij onsr allters. Gott allmachtich
wil zijner ziele barmhertzich zijn.
overleedt deser
Anno 1562. In Aougstmaend opten
werelt Jonckvr. Bartha van Roon weduwe van Dierick
van Duvenvoirde mijn lieve zuster. Gott allmachtich wil
haer ziel genadioh (zijn,. Eude leyt begraven in Roon
opt koer bij onse olders.
Anno 1561 opden zeventhienden dach van September
overleedt deser werelt mijn lieve schoenvader Joncker
Gerardt van Mekeren, viceadmirael vander zee, Capiteyn
ende Raedt van Keyser Carel de Te ende van Coninck
Phls van Spaengen, etc. ende leyt begraven te Berghen
St Winnocx in Westvlaenderen, in Ste Mertene Kercke..
Gott almachtich wil zijne ziele begnadigen.
Anno 1569 den riij en dach van Augustus is in Gott
versterven Charles Claissone, Lieutenant Civil der Stede
van Gendt. Gott zij zijn lieve ziele gena.dich.
is in Gott verstorven JoucAnno 1566 den
vrouwe Catherijne de Grutheer huysvrouw van Joncheer
Anthuenis Vuytenhove, mijns eerste huysvrouw Joncvrouwe moye. Gott wilse genadich zijn.
Anno 1569 den 20 Septembris is in Gott verstorven
Heer Caerl vander Nijtzen, Ridder, president van Vrieslant. Gott almachtich wil hem barmhartich zijn. Ende
was men lieve zwager.
Anno 1572 stilo ooi den xxj Januarij is in Gott verstorven Johan Claissone, CO Mat. Raidt ende Lieutenant
generael van Westvlaenderen, getroudt hebbende Joncvrouwe Johaune de Corteville, mijn voerkinderen halfve
oem. Gott wil zijn ziele genadich sijn.
Anna 1573 opten viij Decembres Conceptionis beate
Marie virginis is to Zwolle in Godt verstorven mijn hartzlieve dochtere Joncvrouwe Catherina vau Koon, onbedegen. Godt zij haer ziele genadich. Ende leyt inde
g r o o t e k e r c k e St Michiels op tcoer nevens’den hooghen
aultaer begraven in ein kelder aen die zuytzijde over
het saeristey ofte sacrarium.
Anno 1573 den xviij Decembris is tot Gendt in Godt
verstorven Joncheere Charles de Gruthere, heere van
Wallebeke olderoems zoon van mijn voordochters, Joncvrouwen Anna, Maria ende Margriete van Roon, wiens
ziele Godt genadich zij.
is toe Waegeninge in GelderAnno 1574 den
lant in Gott verstorben vrouwe Johanna van Schoenhoven, heer Henrich des ridders dochter, huysvrouw van
Heeren Pieteren vau Duvelant, ridder, heere van Roon
ende van Pcndrecht, rn@ lieve zuster. Gott die heere
zie haer ziele genadich.
is in Gott verstorven JoncA n n o 1574 den
vrouwe Johanna van Wijngaerden, dochter van llfr IJsbrant
Oem van Wìjngaerden Raedt inden Hove van Hollant
ende can Jap Hillegont van Zonnevelt, weduwe zalige
Franchois van Roon, miin lieve suster. Mit Gott almachtich
moet zij rusten.
NB. De cursief gedrukte woorden zijn met andere
inkt geschreven en later achter rusten bijgevoegd.
is in Gott gerustet Raes van
Anno 1574 den
Roon, mijn lieve broeder, ende leyt begraven. Gott zij
hem genadich. Dasze dede een Louvensch hellich.
Octobris is tho Zierixee in Gott
Anno 1574 den
verstorven Juffrouw Elisabeth van Dorp, priorinne van
Leuvenhorst mijn lieve nichte. Gott zij haer ziele genadich.
(Hier is met een andere hand bijgeschreven : Dese was
suster van Joncheer Joost van Dorp, die onder rnfiu salighe

bestevaeder capiteyn van een oirlochschip was, ende hadde
mijn salighe vrou e e n jaer ende is verzoncken (1) op
allderheyligheu aevendt, dan hadde zijn gouden keten gesoudeert geweest, soe soude hij gesalveert zijn geweest.
Ons vrouw moeder hadde bij hem een eenige dochter
Jaquelijn van Dorp. Deze troede aoucheer Heynderijck
Haghen den oudste leenbouder van zijn geslachte.)
1n mnrgine. Dese Juffrau Elijsabeth van Dorp
is priorijnne geweest van mijn vrou di Abdisse
vrou Adriaene Oem van Roeden.
*"en dach Decembris is in Godt
Anno Dni 1578 den XXIIJ
gerust tot Arnhem in Gelrelant Heer Bouduin van Duvelande van Roon, Ridder ende Cancellier van Gelrelant
ende leyt begraven tot Arnhem inde groote kercke aende
zuytzijde tegenover die choorduere inden omganck in
eenen kelder. Die Heere wil zijner zielen genadich wesen.
Int jaer ons Heeren 1580 soe is. getrout Jouffrou
Margrite van Roon, mijn suster aan heer Cornelis Heer
van het Dorp, hetwelcke slot offheerlijckheyt tusschen
Delfft en Schiedam leyt, Sije hadde bij hem een dochterchen,
dat nae sijn doot jonck sterf. God wil mijn broeder van
Dorp genadich sijn. Die heere van Dorps moeder was
een dochter van Schaeghen.
Den 1R Septembris 1597 stilo antiquo op een Donderdach des morgens weenich voer 5 vveyren is in den Heere
ontslaepen mijn lieve suster Jacquelyne van Dorp, huysfrouw van Jr Beyndrijck Haegen die zij ao. 1584 binnen
Leyden gctrouwt hadde, naer datse een maent en twee
daeghen inden Craem out was, gelegen van een jonghe
zoon. Ende leyt begraeven te Vollenhoeve io Ste Nicolaes
kercke. God wil haer ziele erbarmen. Amen.
(Wofdt vervolgd).

Het Geslaeht Groesbeeck.
De familie Groesbeek in Noord-Amerika stamt af v a n
Nicolaes Jacobse Groesbeeck, die gezegd wordt uit Rotterdam gekomen te zijn. In 1696 legde hij te Albany eene
verklaring af, dat hij toen 72 jaar oud was; hij moet
dus omstreeks 1624 geboren zijn Nasporingen te Rotterdam gedaan brachten niets aangaande hem aan het licht;
de naam wordt aldaar het eerst aangetroffen in 1712.
Verschillende omstandigheden doen mij veronderstellen,
dat, een onderzoek in Gelderland wellicht meer vrucht
zou opleveren ; voor elke mededceling betreffende deze
familie houd ik mij ten zeerste aanbevolen.
Ik geef hieronder hetgeen te Rotterdam gevonden werd
in de doopregisters der Roomsch-Katholieke gemeente in
de Leeuwenstraat.
Gedoopt 7 Jan. 1712 : Hermanus, zoon van Herman
Janse Groesbeeck en Maria H e y l a n t s . G e t u i g e : J a n s
Overslagh.
Gedoopt 4 Nov. 1719 : Arnoldus, ouders : als voren;
getuigen: Agnes Borghoff en Theodora Emans.
Gedoopt 23 Nov. 1720 : Cutharina, vader: Hermanus
van Groesbeek, Moeder: Maria Philippo, getuigen : Jannis
Berkhout, Theodora Emans.
Gedoopt 11: Febr. 1723: Petl-onella, ouders: Herman
Janse Groesbeeck en Maria Heylants, getuigen: Peter
Bughof en Catharina Back.
(!) Verdronken.

-----
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Gedoopt 13 Maart 1724 : Cafharina, ouders als voren;
getuigen : Pieter Burghof en Sophia Langevelt.
Gedoopt 30 Dec. 1726 : Jacobus Thomas, ouders : als
voren, getuigen : Peter Thomas Grauw en Maria Nieuwenhuizen.
Gedoopt 3 April 1731 : Geertrudis E’rancisca, ouders:
als voren , getuigen : Pieter ten Bergh, Arien Nieuwenhuizen.
Gedoopt .21 Maart 1134 : Hermanus, vader : Herman
‘Petrus van Groesbeeck, moeder : Maria Heylants, getuigen :
Adriaen Westerwout, Neeltje van Leeuwen.
J O H N V. L. PR U Y N .

Opgave der geslachtwapeus die zich v66r 1796
bevonden in de Oude en in de Nieuwe
Kerk te Delft,
door C. E. GIJSBIRTI HO D E N P I J L .
Oude

7

Kerk.

( rérvolg van kolom 15).
13 Juni 1738. Mr Wigbold vcdn Strgen, met 18 drs, met
1 w a p e n . D e wapenkas hoog 10 voet met 8
quartieren. Jongeman.
18 Juli 1738. De Hr Oud-Burgemeester Mr Johan dlicher,
met 18 drs, met 1 wapen. De wapenkas hoog 10
voet, met 4 quartieren. Eyge kelder. 1 meerderjarige.
30 September 1738. Vrouwe Geertrui Anna Spieringh
van S p i e r i n g s h o e k . huysvr van de Hr Borgmr
Mr Reyer ~1”r2 der Burg, met 18 drb en een wapendr.
De wapenkas hoog 9 voet, breet 6 voet 9 duym.
met 8 quartieren. Op de middag. Eyge graft.
3 rninderj.
8 October 1738. Vrouwe Alijda Pauw wed. wijlen Mr
Anthony Gunther vun Kinschot, Griffier van den
hove van Holland, Zeeland en West Vriesland.
Met 18 drs en 1 wapendr. De wapenkas h o o g
81/, voet met 4 quartieren. Op de middag. Eygc
graft. 2 meerderjarige.
14 September 1739. De Heer Abraham van, Bleiswijk,
met 18 drfi en een wapendr. De wapenkas hoog
ruym 9 voet met 4 quartieren. Op de middag.
Eyge kelder. 3 meerderj. en 1 minderj.
14 Juli 1741. Mr Gerrit Janse MeeTman hier gebragt in
den avond van ‘s Hage met een ja& begraven
met 18 drs, 1 wapendr. en 12 flambouwdragera,
in een eyge kelder. Geen kinderen.
22 Januari 1745. Vrouwe Catarina Marija Vallen&,
wed. wijlen de Hr Oud Burgemr Mr Ewout van
der Dussen, Hr van Souteveen. Met 18 drs en 1
wapendr. Eyge kelder. De wapenkas hoog 9 voet
en 8 quartieren. Op de middag. 4 meerd.
9 Mei 1745. De Heer Oud Burgemeester Cornelis
Spiering, Heer van Spieringshoek, met 18 lijkdrs
1 Wapendr. Op de middag. Eyge Kelder. 1 Meerderj.
en 2 minderj. kintskinderen. De wapenkas hoog
9 % voet.
22 Juli 1745. De Hr Mi Gerart van. Berkel in sijn leven
Commis van de financie’ van Holland, hier gebragt

van ‘s Hnge met 18 drs en met 1 wapendr. De
.
^
wapenkas hoog 9 voet 9 duym, met 8 quartieren.
Op de middag. Eyge graft. Bfxjaert vrijer.
6 Januari 1746. Jonkvrouw-e Maria Agatha van Kinschot,
met 18 drs en 1 wapendr De wapenkas hoog
8l/, voet met 8 quartieren. Op de middag. Eyge
graft. Beja,arde dochter.
14 Maart 1746. Vrouwe Maria Wilhelmina Boey, huysvrouw van de Heer Mr. Paulus Boogaert, hier
gebragt van Rotterdam, uytgedragen ten huysen
van de Burgemr v a n Alblasserdam met 18 drs
en 1 wapendr. O p d e m i d d a g . E y g e g r a f t .
1 mindr
16 Mei 1746. De Heer Oud Burgemeester Mr Nicolaas
Bogaert, Heer van Beloys, mrt 18 lijkdrs en een
w a p e n d r . D e wapenkas hoog 9 voet met 8’
quartiereu. Op de middag. Eyge graftkelder.
1 meerderjarige en 4 minderjarige.
22 Juli 1746. MJ~ Anthony vun der Heym (l), Raadpensionaris van Holland en West-Vriesland , hier
gebragt van ‘s Hage met koetsen, 18 drs een wapendrager, op de middag. Eyge graft. 3 minderjarige
kinderen.
5 September 1746. Mr Andries Hoogaerf van Alblnsserdam,
met 18 drs en 1 wapendr, het wapen hoog 8 voet
8 duym, met 4 quartieren. Op de middag. Eyge
graft. 5 mindr kinderen.
19 November 1746. Vrouwe Wilhc-lmina van Dongen,
wede wijlen de heer François van Uleysuijck, in sijn
leeven l$aet en Burgem. met 18 lijkdr en 1 wapendr.
De wapenkas hoog 9 voet met 4 quartieren, op
de middag, Eyge graft. Geen kinderen.
31 December 1746. Vrouwe Charlotte Marija Leydekker,
wede wijleti Johannes van Iliebeek, Raat en Vroedschap, met 18 drs en 1 wapendr. Dc wapenkas
hoog 91/, voet met 8 quartieren. Op de middag.
Eyge graft. 1 meerdr en 2 mindi kindereil.
27 Juli 1747. Vrouwe Barthn Johanna va?z Dam, w e d .
wijlen d’Heer Oud Burgemi 31r Nicolacs Boogaert,
Heer van Beloys, met 18 drs en een wapendr. De
wapenkas hoog 9 voet, met 8 quartiel,en. Op de
middag, Eyge graftkelder. 4 minderj. kiljtskinderen.
17 November 1747. De Heer Collonel Roelandvan Kinschot, met 18 drs en een wapendrager. De wapenkas hoog 9 voet met 8 quartieren. Op de middag.
Eyge grafkelder. 6 minderj kinderen.
13 Mei 1748. Mr Gaspar Rudolph van Kinschot, Heer
van Nieuwerkerk, Secretaris dezer Stad, met 18 drs en
een wapendr. D e wapenkas hoog 9 voet, met
8 quartieren. Geen kinderen
26 Januari 1751. Mr François Diderich vacn Riebeeck
Luytt-Coll. i n ‘t Regiment Guardes Dragonders
ten dienste deeser landen. Met 18 drs en 1 wapendr.
op de middag met koetsen. De wapenkas hoog
9 voet 4 duym, breed 6 voet 3 duym , m e t
8 quartieren. Eyge kelder. Ongehuwd.
2 0 F e b r u a r i 1 7 5 1 . Mr Nicolaas Dierkens, Heer van
Buvingies, Veertig raad en regeerend Schoepen
deeser stad. Met 20 dragers en 1 wapendr. De
~_._
(1) geboren in 1693, - was gehuwd met Catharins van der Waeyen

I!

Zin veelvuldige en gewichtige bezigheden en de inspanning waarmede hij die verrichtte, hadden een nrrdeeligen invloed op zijn gezondheid. Men raadde hem in 1746 het gebruik der wateren te Spa aan,
,en het waz op deze heenreis dat hij overleed.

43

15

24

16

1

21

24

20

3

7

30

5

44

kas hoog 6 voet 7 d”l, breet 5 voet 9 dm, met
wapenkas hoog 9 voet 3 duym, breed 6 voet,
4 quartieren. 1 meerd. kind, 1 meerd. kindskind,
10 duym, met 8 quartieren. Eyge grafkelder.
3 mind. kin&. Eyge grafkelder.
Ongehuwd
6 December 1758. D’WelEd.Gestr. Heer Adriaan van
Augustus 1751. Mr Maarten nan. Bleyswyck, Raad en
der Goes, veertig Raed en praesident Burgem.
en Oud Burgemeester deeser stad enz., met 18
mitsgaders Bewindhebber van de 0 -I. Compagnie
hjkdr. en 1 wapen&. op de middag. De wapenkas
enz., met 18 dr. en 1 wapendr. Op de middag. De
hoog 9 voet 9 duym, breet 7 voet drie duym,
wapenltas hoog 8l/, voet, breed 6 voet, met 4 quarmet 8 quartieren. Eyge grafkelder. Ongehuwt.
tieren Eyge grafkelder. 2 meer&
November 1751. Vrouwe Maria Gribius, huysvr. van
Abraham van Bleyswgk, veertig raad en president 27 April 1759. De WelEd Gestr. Heer Mr Gerrit Cornelis
Burgemeester dezer stad enz., met, 18 drs en 1 wapenvan Riebeeck, secretaris deeser stad enz., tot Amsterdam overleeden en met een jagt alhier gedrager. De wapenkas hoog 9 voet 3 duym, breet
transporteert en bijgezet door 8 lijkdr. De wapen6 voet 6 duym. Eyge graf. 1 meerd. zoon.
kas, hoog 9 voet, breed 6 voet met, 8 quartieren.
F e b r u a r i 1 7 5 2 . Mr Barthoud van Slingelund, R a a d
Eygen graf kelder. Geen kinderen.
en oud Scheepen deeser Stad enz., met 18 dr
en 1 wapendr. De wapenkas hoog 10 voet, breed 6 16 Juli 1759. Jonkvrouwe Anna Maria Elburg geboore
Baronesse van den Boetselaar Languerak, alhier
voet 9 duym, met 8 quartieren. Eyge graf kelder.
gebragt uyt ‘s Hage, met 18 lijkdr. en 1 wapendr.
2 minderjarige kinderen
met koetsen op de middag. De wapenkas, hoog
Juli 1752. Vrouwe Lidia Catharina van der Dussen,
huisvr. van Coenraed Baron van Swartx, Heere
91/, voet, breed 6 voet, 4 quartieren. Eyge graftot Ansen, Lieut -Co!. van een regiment Infanterie
kelder.
ten dienste deezer lande enz. A%lhier gebragt van 14 November 1759. De HoogEdeleGeb.Heer Mr Gasper
vaw Kinschot, Veertig-Raad en Oud-Burgemeester
Leiden met 18 dr. en 1 wapendr. met koetsen
deser s t a d enz, met 18 dr. en 1 wapendr. De
o p d e m i d d a g . D e wapenkas hoog - vt -- d.
breed - vt - dm met 8 quartieren. Eyge graffwapenkas hoog 9’/, voet, breed 5 voet 9 dm, met
kelder. 4 mind kinderen,
8 quartn, op de middag. Eyge grafkelder. 2 meerd.
kindn, 3 meerd. en 6 mind. kindskinderen.
Februari 1753. Vrouwe Sara Harpertina van. Kinschot,
Huysvr. van tMr Joan Carel de Roo, H e e r v a n 27 December 1759. De WelEd.Gestr. Heer Mr Willem
veen Berkel, Raad in de Vroedschap en OudRosenburch, Raad en Oud Scheepen deeser Stad
Burgemeester deser Stad enz, met 18 lijkdr. en
enz , met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog
9 voet, breed 5 voet 9 duym, met 8 quartieren.
een wapendr. De wapenkas hoog 8 voet, breed
Eyge graf kelder. 3 meerd. kindren.
6 voet 8 dm, met 8 quartieren.. Eyge grafkelder
Augustus 1753 Vrouwe Soetea Françoise Meerman,
en geen kinderen.
huysvr van de Heer Egidius valz der Dassen, Colonel- 17 Maart 1760. De WelEdGeb Vrouwe Elisabeth P a u w
Commandant van de Caribiniers, alhier gebragt
baronesse douairiere van den Boetselaar Languerak
van onder Thedingerbroek met 18 dr. en 1 wapen&.,
enz , uyt ‘s Hage alhier gebragt met een jagt, met
met koetsen op de midda.g. De wapenkas 9 voet
18 lijkdr. op de middag. De wapenkas hoog 9 voet
hoog en breet 5 voet 9 duym, met 8 quartieren.
4 dm, breet 5 voet 8 dm, met 4 quartieren. Eyge
Eyge grafkelder. 2 mind.
grafkelder. 1 meerd.
Februari 1756 Vrouwe Anna Rlaria van Overs&ie, 19 Juni 1760. De Heer Mr Willem de Roo van Rosenburg,
wede de lleer Mr Barthoud vun Slingeland, veertig
van Rotterdam met een jagt alhier gebragt met
Raad en oud-Scheepen cleespr Stad enz, met 18
18 dr. en 1 wapendr. met koetsen op de middag.
lijkdr. en 1 wapendr. op de middag. De wapenkas
De wapenkas hoog 9 voet, breed 5 voet 9 dm, met
hoog 10 voet, breed 7 voet, met 8 quartieren. Eyge
8 quartn. Eyge grafkelder. Ongehuwt.
grafkelder. 1 meercl. en minderj.
28 Januari 1761. De WelEd.Gestr. Heer Dr A b r a h a m
Maart 1756. Vrouwe Clara Xaria Slicher, huysvr.
van Bleiswgk, Raad en Oud-Burgemeester cleeser
van de Heer Mr Willem van Strijen, Raad en
stad, mitsg. opperdijkgraaff en Hoog bailluw van
oud-Burgemeester der stad Gouda enz, met een
Delfland enz., met 18 dr. en 1 wapen; 3 posen
jagt van Gouda naar hier gebragt des avonds door 8
luyens. De wapenkas hoog 9’/, voet, breed 6’/, voet.
lukdr. In een eyge graf kelder bijgezet. De wapenkas
Eyge graal’. 1 meerd.
6 Februari 1761. Jonkvrouwe Catharina Maria van
hoog 8 voet 6 dm, breet 5 voet 8 dm, 8 quartieren. 4 meer&
Bleiswijk met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas
Mei 1756. Vrouwe Cornelia Margaretha Boogaert, wede
hoog 9 voet 5 dm, breet 5 voet 9 dm, met 4 quarde Heer Mr Willem Spieringh, met 18 dr. en wapen&_
tieren. Eyge graffkelder.
6 November 176 1. ‘Vrouwe Agatha Corvina van der Dussen,
De wapenkas hoog 8l/, voet, breed 5l/, voet, met
huysvr. van den heer Mr Gerard van Vredenburch,
4 quartieren. Eyge grafkelder 1 meerd.
Maart 1757. De WelEdGestr. Heer Mr Salomon van
Ontfanger Generaal der Eerkelijke Goederen en
Bewindhebber van de O.-I. Compagnie, enz., met
Qroenewegen, veertig Raad en oud-Scheepen deeeer
Stad enz, met 18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas
18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas, hoog 9 vt
4 dm,, breed 5 vt 9 dm, met 8 quartn. Eyge graff.
hoog 8l/, voet, breed 5 voet 9 duym, met 8 quar5 min&
tieren. Eyge grafkelder. 3 mind.
6 Januari 1762. De WelEd.Gestr. Heer Mr Jan Carel
April 1757. De Heer Mr Nicolaas Frederik Boogaert,
de Roe, Heer van Roosenburgh, Raad in de VroedHeer van Alblasserdam, Oud-Raad en Burgemeester
schep en Oud-Burgemeester deeser stad enz., met
deeser stad, met 18 dr. en 1 wapen&. De wapen-
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18 dr. en 1 wapendr. 3 posen luyens. De wapenkas, hoog 9 voet, breed 5 vt 8 dm, met 8 q=.
Eyge graff. 2 meerd.
26 Mei 1762. Vrouwe Cornelia Catharina van Einschot,
Vrouwe van Nieuwerkerk, wed. wijlen den
WelEd.Gestr.Heer M, Gaspar zxxs Kinschot, i n
leeven Veertig raad en Oud-Burgemeester deeser
stad enz., 18 dr. en 1 wapendr., op de middag. De
wapenkas hoog 91/, voet, breed 5 vt 9 dm, met
8 quart Eyge kelder, 2 meerd. kindn, 2 meerd.
kindskindn en 6 mind. kindskindn.
3 Juni 1762. Vrouwe Christina Anthonia van Goens,
huysvr. van de WelEd. Gestr. Heer Mr Quirijn
va% Beaumont, secretaris van ‘t Hoogheemraadschap
van Delfland, 18 dr. met 1 wapendr. Op de middag. De wapenkas, hoog 8 vt 7 dm, breed 5 vt
8 dm, met 8 quartieren. Eyge graff. Geen kindn.
26 November 1762. De WelEd. Gestr. Heer Mr. Guiljelmus van R leiswgl, Raad en Praesident Buegemr enz..
met 18 dr. en 1 wapendr., op de middag. De
wapenkas, hoog 911, voet, breed 6l/, voet, met
8 quartieren. Eyge grafkelder. 1 meerd.
6 Juli 1763. Jonkheer Jacob George Rutger Baron van
den Boetselanr Languerak Heere van Schoote, in
sijn Hoog Geb. Leeven Casteleyn van den Huyse
en Casteele, mitsgaders Bailluw en Dijkaraaffder
St.ad, Lande en Groot Waterschap van Woerden
enz. Met een jagt van Woerden alhier gebragt,
en ‘savonds bijgeset met 8 drs en 1 wapendr. De
wapenkas hoog 91/, voet, breed 5 vt 9 dm, m e t
4 quartn. Eyge grafkelder.
6 December 1763. Vrouwe Catharina van, der Heym,
geb. van der Waeyen, uyt ‘s Hage met 18 dr. en
1 wapendr. met koetsen. De wapenkas hoog 11 voet
9 dm, breed 7 voet, met 8 quartieren.Eyge graffkelder. 3 meerd
,27 Februari 1764. Jonkvr. Theodora Aletta van der Dussen,
uyt ‘s Ha.ge alhier gebragt, met 18 dr en 1 wapendr.
onder 3 posen luyens. De wapenkas hoog 9 voet,
breed 5 vt 8 dm, met 8 quartieren. Eyge grafmaken.
6 Juni 1764. Vrouwe Hillegonda Machtilda van !I’il,
weduwe van den WelEd. Gestr. Heer Mr Guiljelmus
van Bleysu?$k, in zijn WelEd.Lceven Veertig Raad
en Praesident Burgemeester deezer stad enz., met
18 dragers en een wanendr.. De. waoenkas hoog
9l/, voet, breed Si/s voet, met agt quaitieren. Eygi
grafkelder. Een meerderjarige.
I 18 Januari 1765. De WelEd. Gebr Heer Mr Willem van
Xtr$ien, Raad in de Vroedschap en Oud-Burgemeester der stad Gouda enz., met een jagt alhier
gebragt en met 8 drs des avonds bijgezet in een
eyge grafkelder. De wapenkas hoog 91/2 vt, breed
5 vt 9 dm, met 8 quartieren.
3 Juli 1766. De WelEd. Geb. Vrouwe Ida Anna Duivenhuys, vrouw van den WelEd. Gestr. Heer Mr
Nicolaas Kraayvanger, Raad en Oud Schepen,
dezer stad, mitsgaders Bewindhebber der O.-I.
Comp. met 20 lijkdr. en 1 wapendr. met koetsen
op de middag, 3 poosen luijens zo van de Oude
Kerk als van ‘t Raadhuis deeser stad. De wapenkas,
hoog 12 voet, breed 7 voet, met 8 quartieren.
Eyge grafkelder. Geen kindn.
21 November 1766. De WelEdGek. Vrouwe Cornelia
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Maria Taal, wed. den WelEd. Gestr. Heer Adriaan
van der Goes, in zijn WelEd. Gest. leeven Raad
en praesident Burgemeester deezer stad, met 18 dr.
en 1 wapendr De wapenkas, hoog gi/, voét, breed
6 voet, met 4 quartieren. Eyge grafkelder. 2 meerd.
9 September 1769. De WelEd Gestr. Heer Mr Reyer vas
Bleysw$k, oud-griffier in den Ed. Hove van Holland,
Zeeland en West-Friesla.nd enz.? uyt ‘s Hage, 18 dr.
en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De
wapenkas hoog 91/, voet, breed 6*/, voet. Eyge
graf kelder. Geen kindn.
1 2 D e c e m b e r 1 7 6 9 D’WelEd.Geb. Vrouwe Agatha
Philippina van Strgen, huysvr. van d’WelEd. Gestr.
Heer Ary Prins. Raad en Regeerend scheepen
enz. te Gouda, alhier gebrsgt met een jagt, des
avonds bijgezet in een eygen graf kelder door 8 lijkdr.
De wapenkas, hoog Yr/, voet, breed 5 voet 9 duym,
.
met 8 quartieren
23 December 1769. i)e WelEd. Geb. Vrouwe Elisabeth
Aletta S&her, huysvrou w van d’WelEd. Gestr. Heer
Mr Nicolaas van der D,ussen, Heere van Oostbarendregt, weegens de stad Dordrecht gecomitteerd enz. Uyt ‘sHage met een jagt des avonds
bijgezet in een eyge grafkelder door lijkdrs. De
wapenkas hoog 10 voet 1 dm, breed 6 voet 5 dm, met
8 quartieren,
16 Januari 1770. Den WelEd. Gestr Heer Mr Nicolaas
van der Dussen, Heere van Oostbarendrecht, in den
Oud Raad der stad Dordrecht, en wegens dezelve
gecommitteerde Raad va.n Holland en West-Vriesland enz. uyt ‘~Hage, alhier bijgezet door 8 lijkdrs
en koetsen des avonds in een eyge graf kelder, De
wapenkas hoog 10 vt 1 dm, breed 6 voet 5 dm, met
8 quartieren. 5 mind.
27 April 1771. Den HoogEd. Gestr. Heer Robbert van
der Mast, Generaal-Majoor van de Infanterie ten
dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden,
Luytt-Coll. Effectief en Capiteyn over een Compagnie Grenadiers enz , met 18 dr. en 1 wapendr.
D e wapenkas h o o g 10 voet, breed G voet, met
8 quartieren. Eyge grafkelder en 3 meerd. kiudn.
26 October 1771, De HoogWel Geb Vrouwc Catharina
Baronesse van Voigt van Elpe, genaamt Fos,\Vrijvrouwe van Redenberg, Oeringhausen, Wisthimerde,
Baniel enz., g e b . v a n d e r fïeim, uyt ‘s Hage,
1 wapendr. De wapenkas hoog . voet, breed . . voet,
met. . . quartieren. Eyge grafkelder.
14 April 1772. D’WelEd. Geb. Vrouwe Catharina Maria
Dedel, wei wijlen den WelEd.Gestr. Heer Mr Gaspar
Rudolph van Kinschot, Heere van Nieuwerkerkj
Hoog bailluw en Dijkgraaff der steede en Landen
van Oudewater, Bewindhebber van de Westinde
Comp. ter kamere op de Mase en secretaris deser
stad, enz , met 18 dr. en 1 wapendr., met koetsen
op de midda?. De wapenkas hoog 9l/, voet, breed
6l/, voet, met 8 quartieren. Eyge grafkelder, geen
kindn.
:33 Mei 1772. De WelEd. Gestr. Heer Mr Jacob aan d e r
Dussen, Heere van Souteveen en- in Middelharnis,
Oud Raad en Oud scheepen deeser stad enz., met
18 dr. en 1 wapendr. De wapenkas hoog 10 vaet
1 dm, breed 6l/, voet, met 8 quartieren. Eyge
grafkelder, geen kindn.
( Wordt vervolgd.)
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Verklaring in zake het oud adellijk, uitgestorven
geslacht van Dorp.

cleyn schildeken in ‘t midden van goudt met drije roode
cruyssen ende staet om t’selve geschreven:

In het archief van het Hoogheemraadschap Delfland
berust een brief van den president van ‘t Hof van Holland,
Frederik van Dorp, den 23 Maart 1651 geschreven aan
den secretaris van genoemd college, luidende als volgt :

Adreatm va(n) Dorp, Heer- Cornelissz, Heer van Dorp.
Aldaer wert mede bevonden laco 1x0 een schilt van
keel ofte root met een dwarschen baer van gout met de
naem van:
Heer Arent van Dorp, Ridder.

,,lMijn Heer. Ick wenste dat mij met UE. commodit$ in
dezer voegen machte gewerden sodanige extracten van de
Ibidem loco XXIJO met gelycke subscriptie van:
wapenen ende namen deser respectiven personen dewelcke
bevonden werden het heemraetschap van Delflant beHeer Arent van Dorp, Ridder..
dient te hebben. Het sal niet noodigh wesen dat de
wapenen uytgetrocken werden maer alleeolgck beschreven
A l d u s b e v o n d e n ende getrocken uyt het voorsz. frangelijck hiervoren, ende om mij wel te expresseren CrE. chijnen bouck ophuyden den VIJen Aprilis SVIC een en(de)
gelive i n gevolge dit bovenstaende te extraheren alle vijftig bij mij (get.) Cor. de Jonge 1651”.
die van den naem van Utter Lier en(de) v a n D o r p .
Van Leeuwen in zijn Bat Ill., noemt den Frederik
U E gelive mij dese vrijigheyt ten besten af te nemen
ende mijo curieusheyt hier inne voldoende te obligeren van Dorp in questie, beschreven in de ridderschap van
Holland. Mogelijk heeft deze informatie daartoe gediend.
om in alle gelegentheyt t’zelfde te verschuldigen.
Mijn He&, ÜE. dienstberijden dinaer,
Medegedeeld door M. Q. WI L D E M A N.
I
(get.) FR E D R . VAN D O R P.
Ick wenste mede wel te weten wanneer het College
vau het Heemraetschap sijn begin genomen heeft ende
bij wien het is geconstitueert”.
De vragen waarop dit schrijven doelt, werden door den
secretaris de Jonge, reeds den 7 April d. a. v., beantwoord
in de volgende verklaring:
.Ick ondergeschreve Secretaris van het hooge heemraetschap van Delflant verclare ten versoecke van heer Fredrick
van Dorp raet in den hove van hollandt, 3at onder d’oude
papieren ende c h a r t e r s c o n c e r n e r e n h e t g e m e l d e
hoogheemraetschap bevonden wert een beschreven franchdne
bouck inhoudende de hautvesten ende privilegien van
t’selve hoogeheemraetschap succesivelíjck vergunt ende
geoctroycert bijden Printen van(den) landen, mitsg(ade)rs
de wapenen ende naemen dergeenen, die in het gemelte
Collegie hebben becleet het ampt van hooge heemraet,
d:it aldaer in ordine te sien is cen wapen sijnde de schilt
van sabelen ofte swart ende in hetselve drije affgescheurde
leeuwen-hooffden met roode tongen, om welk wapen geschreven staet :
Heer Hendrìck van Lier Ridder.
N o c h s o o d a n i c h ende gelijcke w a p e n , sijnde h e t
sesthienden getalle, daer om geschreven staet:
Heer Ggsei@a van Lier Heer Hertdricxsoon (1).
Item gelacke wapen, sijnde het vijff en(de) twintichste
in getalle daer onder staet:
Heer Jan van de Lier, Heer van Dorp (2).
Gelijcke schilt ende wapen in gevolge het vijff ende
twintigste, daerbij geschreven staet :
Heer Cornelis van Dorp, ridder (3j.
Noch een wapen gequartileert met het voersz. wapen
en(de) dat van den geslachte van Alckemade, met een
(1) In de vraag teekende de Heer Fred. van Dorp hierbg aan

,Mortuus ante aunum 1337um”.
(2) Als boven ,,diotus Johannes nepos predicti Giselberti ex flio
Gijselberto obiit ao. 1436”.
(3) Id. ,,obiit 80. 1504, atavus meu&”

Mollerns.
In het archief der voormalige weeskamer van Amsterdam,
waarvan indertijd papieren berustten op het gemeentearchief, zijo gegevens aanwezig over de nalatenschap van
Annetje Mollerus, ter weeskamer aangebracht 15 Januari
1665 Daaruit blijkt o. a. dat zij eene zuster had, gehuwd
v. 0.
met W olfgang Christoffel Schirer.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Van Amerougen. - In 1722 overleed te Birmingham
Justanus van Amerongen, met nalating van vijf jeugdige
kinderen, vermoedelijk alle dochters Hij was knopenmaker
van beroep en gehuwd met Hannah Justice. Zijn naam
komt ook voor als Mayronghen, Ammeronger en Amazonrer. Hij beleed den Roomsch-Katholieken godsdienst
en was vermoedelijk van Hollandschen oorsprong. Zijne
dochter Barbara trouwde later met Robert Middlemore,
behoorende tot een oud geslacht uit Warwickshire.
Gaarne zou ik vernemen of. in Nederland iets omtrent
dezen Justanus v. 8. en zijne afstamming bekend is.
W. P. W. PEI~LLIYORE.
Londen.
Werketering.
In den kwartierstaat der kinderen Pierson in afl. 11/12
1901, staat als overlijdensdatum van Françoise Isabelle
Henriette de Ranitz opgegeven 13. Mei 1848. Dit moet
zjn 1 October 1859.
Verder ontbreekt de overlijdensdatum van Barta Antonia
van der Peen. Zij overleed te ‘s G r a v e n h a g e 2 2 N o v e m ber 1885.
P. C. B. v. T. P.
PNHOUB 1 9 0 2 , N o . 2 .
Tot lid zijn benoemd. - Wuziglng van adres. - Familie-aanteekeningen van de geslaohten Roon, Grave of Grez en Sinte-Guéricx,
medegedeeld door Mr. J. B. Ridder de van der Schueren. - Het geslaoht Groesbeeck, door John V. L. Pruyn. - Opgave der geslachtwapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te
Delft, door C. F. Gbsberti Hodenpijl. - Verklarin in zake het, oud
adelltik, uitgestorven geslaoht van Dorp, medegedeel adoor M. G. Wildem a n . - Mollerus. - Vragen en Antwoorden: Van Amerongen. - Verbetering.
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘s-Gravenhage.

M A A IN D B L A D
Genealobrisch-iieraldielr Genootschap ,, De Nederlandsche Leeuw.”
-4
Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het @enootschap gezonden.
Bijdragen en correspondentie betreffende
de redactie en verzending van het Naandblad te richten a a n d e n r e d a c t e u r ,
Jhr. Mr. P. BE E L A E R T S VAN BLOKLAXD,
62 Koninginnegracht , te ‘s G~asenhage.
Aanvragen omexemplarenvan vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan
den Heer J. C. VAN DSR MUELEN, 95 Groothertoginnelaan, te ‘s Grave&age.

R-

.
Brieven, aanvragen enz., betreffende het
Genootschap en de bibliotheek te richten
aan den secretaris-bibliothecaris, J. C.
GIJSBERTI HO D E X P I J L VAN HO~)EFPIJL,
12 Sophialaan, te ‘sG~~~ve&nye.
Contributiën enz., a a n d e n penningm e e s t e r 0. F. UIJSBERT~ HWENPIJL te
Vr$enban bij Delft.
L e d e n t e ‘~Gravenhage b e t a l e n p e r
f 1000.
jaar
Zij die buiten ‘s&ravenh’age wonen f 6.00

-29
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der onderteekende stukken.
NOS.

XXe’ Jaargang.

4 en 5.
Wijziging van adres.

H. J. M. VAN D E N BERQH, Hotel de Pool . de Bilt.
M r . F . E POSTHUMUS MEYJES, 1 0 6 J a n
Luykenstraat .
. . Amsterdam.
P . C . BLOYS VAN TRE&,O~GC PI&;, S’Swee. . . . . . ‘s- Graven,hage.
linckplein
A . J . SERVA*~ ia; Roonsa, 1 3 2 v . Kinsbergenstraat.
. . . . . . . . .
‘s-Gravenhage.
__.
__z--.--.-

_

208 Algemeenc: Vergadering
van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap ,, De
Nederlandsche Leeuw” te ‘s-Gravenhage op
12 April 1902, des avonds ten 8 ure
in het Zuid-Hollandsch Kofiehuis.
Nadat de voorzitter de vergadering geopend had met
een hartelijk welkom aan de leden, waarbij hij vooral hulde
bracht aan die leden die, buiten ‘s-Gravenhage wonende,
zich de moeite hadden getroost een reis te maken
ten einde op de vergadering tegenwoordig te kunnen
zijn, werden door ZEd. met een gepast maar hartelijk
woord de leden herdacht, die door den dood aan het
Genootschap waren ontvallen, n.1. de heeren van den
Bergh, Bouton, Drektraan en Roelants.
De notulen der 19e vergadering worden gelezen en
goedgekeurd.
Door den penningmeester wordt rapport uitgebracht
over den financieelen toestand van het Qenootschap. De
kas sluit met een batig saldo van f429.50, welk bedrag
echter aanwezig moet blijven ten einde de eerste uitgaven te kunnen bekostigen van een herdruk van den
catalogus.
De secretaris deelt mede dat 14 nieuwe leden zijn
toegetreden, terwijl wij het verlies moesten betreuren
van 8 leden, waaronder de bovengenoemde overledenen,
zoodat het aantal betalende leden tbans van 122 tot 128
is toegenomen.
In plaats van W. Baron Snouckaert van Schauburg
trad de heer P. C. Bloys van Treslong Prins als bestuurslid op, terwijl .Mr. H. J. Koenen tot aller leed-

1902.

wezen de Residentie verliet en zich te Amsterdam vestigde.
Op voorstel van Jhr. van Heurn heeft het bestuur den
heer Koenen verzocht, niettegenstaande z& vertrek naar
elders, toch deel te blijven uitmaken van het bestuur,
ten einde als zoodanig in zijne nieuwe woonplaats een
poging te doen tot oprichting van eene onderafdeeling
van het Genootschap.
Aangezien alle bestuurswerkzaamheden in vrijen tijd
moeten geschieden en het voor een geregelden gang van
eskeu dus wensehelijk %&eae werk~hedeate ver&&~
over een niet te klein aantal personen, zoo meende het
bestuur der vergadering in overweging te moeten geven
h e t a a n t a l t e ‘s-Gravenhage wonende bestuursleden
wederom op 7 te brengen, zooals tot nu toe steeds het
geval was ; de heer Koenen te Amsterdam zou dan het
8e bestuurslid zijn.
De vergadering nam hiermede genoegen en benoemde
na twee vrije stemmingen en eene herstemming Nr. C.
F. Pahud de Mortanges alhier, die ten slotte met één
stem de overwinning behaalde op Mr. C. Ridder van
Rappard.
De heer Pahud verklaarde de benoeming aan te nemen.
Uit het verslag van den bibliothecaris bleek dat de@
bibliotheek zich in goeden toestand bevindt. Geregeld
worden aan de leden, zoowd te ‘s-Gravenhage als elders,
boeken ter lezing gezonden.
Voor het ten geschenke ontvangen van in de bibliotheek nog niet aanwezige werken op genealogisch of
heraldisch gebied blijft het bestuur zich ten zeerste aanbevelen.
De voorbereidende werkzaamheden voor een herdruk
van den catalogus werden geregeld voortgezet, al werden
zij ook een weinig vertraagd door eene buitenlandsche
reis van een der commissieleden.
Het bewaren van de boeken bij een particulier, thans
den bibliothecaris, heeft uit den aard der zaak vele bezwaren, aangezien de boeken thans reeds in 4 kasten
zijn opgeborgen. Bovendien kan men in zulk een woning
niet op zijn gemak gaan zitten snuffelen, aangezien meu
van een bibliothecaris niet kan vergen, dat hij steeds
een zijner particuliere vertrekken voor de leden beschik-
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In margine: Is gestorven tot Vollenhove op
baar stellen zou, maar ook hij zelf niet te allen tijde tot
Ste Catherijnen dach, ‘den 25 November 1565
ontvangst van leden te huis kan zijn.
ende leydt begraven in Ste Nicolas Kercke onder
Wenschelijk zou het dus zijn, indien het Genootschap
bijt crucifix.
over een eigen lokaal kon beschikken, waar boekwerken
opgeborgen zouden kunnen worden, waar de algemeeneAnno 1562 op den xxen dach van October was geboren
en bestuursvergaderingen zouden kunnen gehouden worden en waar de leden, die iets zouden willen nazoeken, Balduin mijn zoen in die Stadt van Swolle ende was op
op hun gemak eenige uren zouden kunneu werken. De eenen Diensendach smorgens tusscheu vijfven eode zes
bibliothecaris zou dan op een of meer nader te regelen uren, ende werdde donderdachs daer nae kersten gedaen
uren aldaar aanwezig kunnen zijn en een concierge opden xxi j dach desselfs maent in Ste Michiels K e r c k e
ende wordde genaempt nae Balduin van Duvelant die
overigens met het beheer belast worden.
De groote uitgaven aan zulk eene regeling verbonden eerste heere van Roou ; ende waeren peeters heer Uare
verhinderen tot heden het bestuur aan dit plan eenige Schenck, freyheer tot Tautenburch etc., (*) Marten vander
Nyetsze ende Joncvrouwe Anna van Roon, heer Balduins
uitvoering te geven.
Toch zou de uitvoering mogelijk worden, indien alle, dochter, ende gaven te pillegifte: de voersz. heere van
ook de niet te ‘s-Gravenhage wonende leden, eenige per- Tautenburch eenen vergulden cop, wegende ontrent xx j
sonen voor het lidmaatschap mochten aanwerven, waaF oncen, ende Martin van Nytzen een zilveren schaelken
door tevens de mogelijkheid geopend zou zijn aan het mit eenen doublen ducaten encle eenen zilveren penninck
Maandblad eenige meerdere uibreiding te geven en, meer van het alde ende n y e u w e t e s t a m e n t ende de voorsz.
dan tot nu het geval was, daarin platen, enz. op te nemen. Joncvrouwe Anne van Roon eenen fluwelen bonnet met
Het bestuur meent dan ook op alle leden een beroep goude maillen. Gott almachtich wil hem in deuchden
te mogen doen tot het aanwerven van eenige uieuwe leden. op laeten wassen.
De rekening van den penningmeester werd goedgekeurd
en de aftredende bestuursleden werden herkozen.
Het overige van ‘den avond werd aangenaam doorgebracht met de beschouwing van eenige heraldische en
genealogische werken en met de bespreking van verschillende onderwerpen de genealogie in het algemeen betreffende, zoodat reeds eenige leden van elders de vergadering hadden moeten verlaten, toen ruim 10 uur de
voorzitter de bijeenkomst sloot en allen een ,Tot weerzien”
toeriep.
Be Secretaris-Bibliothsca&
J. 0. GIJBBERTI HO D E N P J J L V A N H O D E N P I J L.

Familie-aanteekeningeu van de geslachteu Koon,
Grave of Crez en Piute-Guéricx,
(Vervolg vaw kolom 40).
111.
Anno 1560 opden eersten dach van September soe
troude heer Ralduin von Roon buyten Berge StWinnocx
op een sloetken in Westflanderen Joncvr. Anna van
Meckerrn fa Jonchr. Gerardte van Mcckren vice admiral
vander zee ende hebben tzamen erzelt diese naevolgende
kinder.
A n n o 1 5 6 1 opden ijen dach van Junius ‘S m o r g e n s
ontrent den acht uren ist tot Speyer geboren Philips
mijn zoen ende was op een Satendach ende sondachs
daraen hat er das heilich dauffzel in St. Johannes Kirch
entfpangen. Die peters ende meters waeren Heer Philip8
freyheer van Winnenbourg, heer Willem Steek, der
rechten doctor und Kay. Cammelgerricht assessores, Ende
vrouw Anna Geylin, heer Andries Geyl hausfrouw, auch
Key. Cammergericht assessor. Encle gaben zu pillrgift :
die voersz. freyhaer van Winnenbourg eenen silveren
beker mit vergulden boerden ende de voersz heer Willem
acht Saltzburgische ducaten ende de voersz. Geylin auch
eonen silveren beker. Godt allmachtig wil ihm tzu seiner
gottliche eeren in duechden uff laszen wachsen.

.

In margìne: (“) Wiens vaeder was heer Jorriaan
Schenck (ende de moeder een gravinne van Egmondtt) sui seculi velut alter Achilles, qui Imperitante Divo Carolo quincto Roman 1. semper Aug.
victore perpetuo, Prefect115 et capitaneus generalis
totius Frisie et Transsissalanie creatus, in qua
tam strenue sus perfunctus provincia, ut ab eodem
Divo Imperatore, premium illud non vile laborum?
Philippi boni Burgundie Ducis primique aurer
velleris fund_atoris, _.fortiter_ tulerit et magnifice
decoratus sit.

A n n o 1 5 6 5 opden iiij en dach van Lveye w e s e n d e
ein Vrijdach tusschen acht und negen uren ‘s morgens.
is geboern Johan mijn zoen und den vijen Maij to
Vollenhoe kersten gedaen ende waeren peeters ende meeters
die Edele und welgeboeren heer Johan van Ligne, Grave
van Arenberghe, vrijheer van Zevenberghe, Barbanson
etc., Ridder van den oerden des gulden vlieses und Stadtholder und Capiteyn gnal. over Vrieslant, Overijssel,.
Gruningen und Lingen , und gaff te pilleghift einen
grooten halfvergulden cop, wegende veertich uncen, und
op tresoir gaal mein genadige vrouwe die geboerne graviune van der Marck und van Arenberch z@r huisvr.
drie conincks dalers, und mein vrouwe van der Gracht
des gravens zuster een coninck daler; die ander peter
was Johan Sloit, drossaert tslants van Vollenhove und
gaff te pilleghift einen Rosennobel, ein Schuytken, ein
gouden gulden und ein medaille van biscop Herman van
Coeln : und die meter mijn Joncvr. masin, Joncvr. Johanne
v a n Meckeren, mijns huysvrouwe zuster und gaff te
pillegift einen zilveren mengel kanne. Godt wil hem in
deuchden laeten opwassen.
Anno 1567 den eersten dach van Decembris tsnach.ts
toe twaleff uren tusschen den Maendach ende Dienshdach
is geboern Gerardine van Roon ende werdde haestelick
to Vollenhoe karsten gedaen ende genoempt Gerare nae
mijns huysvrouwen vaeder Joncheere Gerardt van Mekeren,.
in zijn leven Kay. ende Co. Mat. Raidt ende Vice admirael van Vlaenderen ; ende peeter en meters waeren Bolewin
van Roon der jonghe, m i j n z o o n ende Joncvrouwen
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geboren Lambrecht van Grave ende Jan vander Borch,
her Vrancke Sgreven priester ende die Joncvrouwe Kersmekers ende die Joncvr. van Bausele onze moye waren
peters ende peten. Jan vander Borch gaff een Wilhelmus
schilt, her vrauke liz schilt 1 S. de Joncvr. Skarsmekers
een oude croone, die Joncvr. van Bausele ij lichte gulden
ii j S ; hij sterf, doen, hij kersten gedaen was.
Item Pieter van Grave was geboren int jaar xiiijc
lxx ij in Junio op Sinte Pieters avont ende Roeloff van
Berchem, Gorus van Sinte Pieters, die Joncvr. van den
Tympele, onse moye van Bruessele waren peters ende
peten: hij sterf op Sinte Lambrechs avout ende Roelof
van Berthem gaff x x 8. Goris van Ste Pieters een gouden
croon, die Joncvr. vanden Tyempele ij Postulatus gulden
In mayine: Leyt begraven bij Phls. van Roon ende onse moye twee gouden Peckers.
haer broeder.
Item Jan van Grave was geboren ao xiiijc lxxiiij,
x
v
i i j daghe in Louwmaent op eenen Disendach; Mr.
IV.
Jan Papenhove, her Jan Pijnnoch, mijn vrouwe van der
Item Raes van Gravo zoene wijlen Pieter van Grave, Borchoven, die Joncvr. van Ste Pieter waeren peters ende
die hij hadde bij Joncvrouwe Agniete van Bourchove, p e t e n . P a p e n h o v o gaff eenen ducaet ij Sch, Pijnnoch
w a s geboeren ao xiiijc xxxvij den xxi jen dach v a n twee Postulatus gulden, mijn vrouwe 1 Postulatus gulden
en Joncvr. van Ste Pieters ij lichte gulden. Dese Jan
Pebruarius op sinte Pieters dach.
was religieulx int clooster te Vlierbeke bij Loeven ende
I t e m a0 ~111~
” “C Iv zoe sterf Henrick van Bourchove,
störf prioer a” x vc xx v j opden Assencie dach.
Raes van Grave moeders broeder.
Item heer Augustijn van den Bourchove, Ridder ende
I n mnrgine : ende wordde gecleet den v ii jen
Joncvr. Machtelt vanden Bourchove.
dach . van
. . . Junio smiddags in de Pinxen daighe
Item ao xi ii j Ixxv opden vijen dach v a n L o y m a e n t
a0 X1llJc ende xc v; ende hij dede profestie ao
o p eenen versoren Maendach sterf Heyndrick vanden
x c vj den xj dach van Julio.
Borchoven, Joncvr. Jenekes van den Borchoven vaeder.
Item int Jaer xi i i jc lx x v op Sinte Corijns dach, die
I t e m i n t Jaer xiiijc lxiij den vjen dach v a n D e cember op Sinte Nicolaes dach op eenen disendach soe op een Sondach lach, zoe was geboeren Raes van Grave.
, Peters en peten waeren Reynier Wijtfliet, Maerten van
sterf Pieter van Grave Raes van Graven v a d e r .
Item Joncvr. Agniete van den Borchove Pèeters ean Oppeodorp, Joncvr. -van der Linden, Joncvr. Vim%‘.Grave huysvr. ende moeder van Raes van Grave die Wijtfliet gaff 1 postulatus gulden. Maerten 1 gulden
sterf int jaer xiiij lxxviij den xvijen dach v a n D e - Peter, de Joncvr. van der Linden ij lichte gulden, die
cember op Sinte Lasari dach op cenen Donderdach ; ende Joncvr. Vincx 1 phls. Schilt. Deze Raes was religieux
leggen begra.ven te Loeven voir onser Liever Vrouwen Sinte Gheertruyden ende proost tot Aerschot eude sterf
no. xvc x x v i i j op Alderkinderen dach te Kersmisse.
outaer in Ste Machiels Kercke.
I t e m a0 x i i i jc lxv ij den ix dach van Braesmaent Ende hadde drie kinderen: Pieterken, die Sint truyen
oft Junuis op eenen Disendach soe troude Raes van sterf, ende Marijken ende Lijsken waeren bij den heer
Grave Joncvr. Elizabeth van Sinte Guericx ende hadden van Boon in Hollandt vuytghehijlickt.
tsamen deze naevolgende kinderen.
In margine: ende werdde gecleet te Loven Ste
Claes van Grave was geboren a0 xiiij lxix, xvj
Gheertruy dach op den xxi i jen dach van Maerte
dach in April die op eenen Sondach lach. Ende heer
op een Disendach a’J x i ii je ende x c, ende hij
Anthonis van Waelheyn, heer Claes van Sinte Guericx
dede professie ao xcj, xxvj daghe in Meerte.
ende die Joncvr. van Duffele waeren peters ende peten (1).
I t e m ao xiiijc Ixx ix dede Raes v a n G r a v e d e n
Mijn heer van Waalheyn gaff eenen zilveren croes: heer
Claes vj Postulaers gulden, mijn vrouwe v j lichte gulden, eedt van Sinte Pieters manscape opden x v j dach v a n
die Joncvr. vau Duffele i ij lichte gulden. Item de voersz. Januarius.
I t e m 510 x i i i j 1 xx v na costume van Luycke den
Claes van Grave troude Joncvr. Margriete Vincx int
jaer x i i ijc x c den x x dach van Junio op eenen Sondach v daghe in Looymaent op eenen woensdach was geboren
ende hadden veel kinderen tzamen, als heer Raes van Joncvr. Anna van Grave, ende mijn heer van Perckc,
Grave, Canonic tot Loeven, mr, Adriaen van Grave, mijn nichte van Graven ende mijn nichte Remeys waeren
Raidt Ords in Brabant, Cornelis van grave, scepen van peters ende peten. Mijn heer van Percke gaff 1 Andries
Loeven, Joncvr. Catherine , Religieuze opde Halfstrate gulden, 1 gulden peter 1 phls schilt 1 lichte gulden,
te Loeven, Joncvr. Margriete, Religieuze te Gempe m i j n nichte van graven 1 gouden leuwe, mijn nichte
buyten Loeven ende Joncvr. Anne, Religieuze te Witter Remeys ij Beynerts gulden. Deze joncvr. Anna heeft
vrouwen binnen Loeven, ende heer Pieter van Grave, getrouwt Pieter van Roon, heer van Roon ende van
Pendrecht, ende hebben tsamen veel kinderen.
proost tot Aerschot.
I t e m i n t jaer van lxxvij, vij dach inden Mey o p
I t e m i n t jaer xiii j c lxx, xvij daghe in Enemaent
op Ste Lambrechts dach (2) op eenen Maendach was den Maendach zoe toech ic, Raes van Graven met mijn
heer van Camerijcke, biscop Heyndric van Berghen ten
11) Dit moet beteekenen meter; ook later komt peter voor meter voor. heylighen grave. Ende ic quam over Sinter Claes ende
Nosterbaren ende te Napels ende over Romen thuys,
(2) 17 September.

Margriete ende Cathelijne van Roon min dochters, Gott
laetse in deuchden opwassen.
A n n o 1 5 7 0 opten iij en Junij wesende ein Zaterdach
is geborn te Vollenhoe tusschen zes ende zeven uren
tsavons, Johanna van Roon ende worde den ven desselfs
maents ten doepe gebracht ; ende die peeter was mein
vetter Pieter van Duvelant, heer van Boon cnde van
Pendrecht ende gaff te pilleghift die swaendrift opte
Roonsche booden aen Valckenstain ende die meeter was
Joncvrouwe Margriet van Roon , mijn dochter. Ende
Saterdaechs tsavons ontrent ellif uren wesende de VO.
Augusti desselbs jaer 1570 is van den camerganck
gestorven,

.
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den xx i jen dach van Februarius; doen was ic vijftich peter waeren de Joncvrouwe van Berghen, vrouwe Machtelt van Sinte Guericx, heer Claes moeder van Sinte
jaer oudt:
Item ao xii i jcx c zoe troude Raes van Grave Joncvr. G u e r i c x ende de Joncvrouwe Beys, moeder mijnder
Catherijne van Donghelberghe, weduwe wijlen Jans van vrouwe van Sinte Guericx, heer Claes wijf.
Dit is den datum, dat Jan van Sinte Guericx mijn
den Tijmpele, den ij dach van September die op eenen
Donderdach lach, ‘(met een andere hand is hier bijge- broeder troude Joncvr. Jannen dochter Wouteren Doulte,
schreren) ende l e y t begraqen Ste Machtels v o i r d e n die hij hadde van Joncvrouwe Katbelijne, zuster van
heer Jan van Rosselair.
hoghen aultair.
Item dese twee persoonen, die zijn te huwelijcke ge’ *C x c vi j soe toechmen den ezel (1) in
I t e m ~0 xiiil
Sinte Pieters Kercke tot Loeven voir deerste reyse ende togen te Rosselair op thuijs des Dijsendachs xxi j dach
daer waeren vijf persoonen die toghen, te weten, die tot i n Junio ao xiiijc ende L j .
I t e m ao xiiijc Lij inden Mey soo was Jan van
Jherusalem geweest hadden, sis mr. Heynrick Auterle,
heer Dierick le Beghe, heer Raes van Grave, Machiel Sinte Guericx voirs. Ridder geslagen int dorp van Over-.
Fijts ende Joes opden Palmensondach, xi xe daghe in meer bij Gendt.
Item, ao xi iijc Lvi i j den viij dach Decembris, op
Meerte.
Item in tzelve Jaer was Lodewijck Joesine vanden Onser Vrouwen dach doen sterf vrouwe Janne van Sinte
Tijmpele ende Anneken van Grave vuyt den broede (2) Guericx heer Jans voirsz. huysvrouwe tot Loeven.
I t e m ao xiiijc xxvj den xxixell dach van Junius
geïiaen d e n x x i i i j dach van Junio.
Item ao x i i i j c x c v i i j inder Paeschdaghen gaff heer werdt heer Claes van Sinte Guericx mijn heere vader
Raes van Grave Ridder zijn heylichdom onser vrouwen meyere van Loeven.
I t e m ao xiiijc Lviij den xxiij dach Januarij d o e n
op den Rouselberch, dat hij van Jherusalem brachte ende
was de voersz. heer Claes van Sinte Guericx van zijnder
dat staet inde monstransie.
Item Qielis van Duffele starf te Grave in Gelderlandt meyerscap gedaen, ende o p d e n zelven dach ende jaer
zoe wert meyer van Loeven, Jan van Itanst ende was
ao x c ix stilo brab : 7 April opden paeschdaghe.
I t e m ao xvc soe toech heer Raes van Grave Ridder meyer twee jaer ende omtrent iii j maenden, d a e r n a e
op Sint Job dach inde Meye tonser Liever Vrouwen te ao xi iijc L xj opden xxx dach van Meij wordde m e y e r
van Loeven Lodewijck Pijnnock.
Leense in Vrancrijcke.
Item ao xiiijc x1 ix den xviij dach v a n S e p t e m b e r
Item ao xvc ende een ‘zee troude Joncvr. Anna van
Grave Pieteren van Roon beer van Roon ende van Pen- op eenen Vridach smorgens tusschen ij ende i i j bueren
drecht op den vi j en dach van Junius op eenen Maendach. es Elizabeth van Sinte Guericx geboreu ende kersten
I t e m ao xvc ende e e n i n Julio op onser L i e v e r gedaen. ‘De peters waeren heer Robrecht van Berchem,
vrouwen dach zoe sterf Heer Raes van Grave Porckene (3) gbdt van Vlierheke ende gaff twee Peeters in goude;
Felix de Hondt, Rentmeester van Loeven, die gaff eenen
op eenen Saterdach smorgens.
I t e m ao xvc een soe sterf heer Raes vau Grave, gouden croon, Goris van Sinte Peeters die gaff twee
Ridder omtrent Sinte Mertens misse opden ix Novembris. Rins gulden. Item Joncvrouwe Lijsbet Beys mijnder
vrouwe moeder, die gaff ij gulden Peeters ende Joncvrouwe Lijsbeth van Sinte Guericx mijn heer vadera
V.
zuster, mijn moye, woenende int baghinhoff te Bruessele,
Heer Raes van Grave in Wals Grez, daer van stam- die gaff ij gulden Peeters. Ende zij sterf ao lx xxi x
huys ende slot leyt bij Wavre in Brabant; de selve heer t u s s c h e n éCn ende t w e e hueren snachs den vjen dach
Raes van Grez, Ridder, was heere van Hevere,bij Loeven van September opde Kerrnisse van Loeven, ende hadde
ende doet (4) mijn heere van Chievre cochte, doen haddet getroudt Raes van Grave, dair zij aff hadde Claes van
mijn oem Claes van Grave oft mijn vader s. g. van Grave, Janne van Grave, Raes van Grave ende Joncvr.
w e g e n mi$ moedere s. g . moegen vernaederen; ende Anna van Grave.
was oyck heer van Malhevre.
Item heer Jan van Sinte Guericx, Ridder, mijn broeder
es vuyt Loeven getoghen om te Jerusalem wert te trecken
Extraict vuyt zeker boexken van Rase mijn gcoote- des dijsen dachs smorgens tusschen viij ende ix hueren
vader, Ridder.
voider noenen x dach in Julio ao x i i i jc ende 1 ix ende
Sinte Guericx.
mit hem toch van knechten, guelix, gastman van Gele ende
Dit es den datum dat Jan van Sinte Guericx mijn Aert zijn stalknecht. Item Jan Taye, die heer Jans van
broeder, heer Claes van Sinte Guericx zone geboren was Kestergate dochter heeft, amman te Brueseele, die es
te Loeven.
oyc getogen in geselscape met Heer Janne voerz. te JeruI n t jaer xiiijc ende xx v den xi iij dach Octobris salem wert ; ende was doen de voirsz Heer Jan oudt
op Sinte Calixtus dach ende viel op eenen S o n d a c h , x x x i i j Jaeren, i ij maenden min wat. In October x ii i j
doen was geboren de voersz. Jan van Sinte Guericx. dach x i i i jc xxv soe was Heer Jan geboren. Item de
Ende de peeters waren Hertoghe Jan van Brabant, dabt zelve Heer Jan van Sinte Guericx mijn broeder, die es
van Percke, de heere van Rosselair, als absen, ende de weder comen te Loeven van Jerusalem des Saterdachs
x ix daghe Januarìj a” xiiijc lix alle int selve jaer
(1) In de middeleeuwen bestond op verschillende plaatsen het gebruik nae tscrijven thoff van Camerijcke, maict v j maenden ends
om op Palmzondag een houten ezel op rollen, met een Christusbeeld
er op, door de aiad te trekken ter gedachtenis van de intrede van i x daghen.
Christus in Jeruzalem.
VI.
(2)
(3)
peter
(4)

Uit den broode beteekent uit de boedelgemeenschap.
Vermoedelak dezelfde als de boven vermelde heer van Percke,
van Anna v. G.
Toen het.

Hier voeren moeten drye heeren van Duvelaudt geknielt geschildert worden met haer vrouwen e regione,
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dan het schilt moet bloot staan, doerdien wij die naemen
der vrouwen nyet en weten noch haer waepens, vuythweysende den boom.
1 Heer Biggho van Duvelandt van Roeden ao 1199.
1 z(oon) Heynderijck van Duvelandt van Roon heere
van Roon ao 1210.
1 2;. Baldewijn van Duvelandt van Roon heere van
Roon ende Peyndrecht ao 1240.
Boudewijn van Roon ac 1299 en Idachtelt van Malsen.
Deze heer ende vrouwe van Roon ende Malsen zullen
voer deze naervolgende cìick knielende geschildert worden.
[Elier schijnt een of meer bladen te ontbreken].
Item naer Adriana Zay van Rosendael moeten die 6
broeders cnielende d’een achter dander ordine coemen,
sonder vrouwe tegens haer over te hebben, deur dyen
zij allgalijck heeren waeren ende dien Investitur brieff
ten zeuschen (1) leen hiet, twelck daer naer bij Maximiliaen
tot een onversterffelijck leen es gemaect ao. etc. et storven
,onbedegeghen, ende die jonxste van zes ghebroeders werdt
heer van Roon ; op haer mantelz die wapen van Roon
met die waepens van Say ende Wassenacr gequartileert.
Heer Pieter van Roon BoudewQnssoon
vrouwe Alverade van Windelnesse, ao 1342. ’
Hier naer, moet coemen noch een heer van Roon
getroudt hebbende die dochter vande heer van Rosendael.
Ende naer dese Roon ende Rosendael moet noch een
heer van Roon knielende geschildert worden met een
dochter van vrouwe Alveraede van Wendelnesse, vuytgewijsende den boom.
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Joncvrouw Kathelyne van Axpoele (1).
Kwartieren : Gruthere, Scaghen, Rijm, Vutenhove,
Wale, Axpoele, Horenbeke, Seclin.
Wapens.

Roon: ingehoekt van goud op rood.
Claissone: geschakeerd van vijf rijen zilver en rood, elke
rij van vier vakken.
Donche : van hermelijn met een roskam en drie sterren
2 rakend aan de bovenhoeken en een onder aan
den steel van den roskam, alles’van rood.
Baudin of Bauwin: van zilver met een ster van blauw.
Woestene : van zwart met een keper vergezeld van 3
schelpen, alles van zilver.
Grutere : van zwart met 3 tweelingsbalken van zilver.
Schagen : van zilver met een keper vergezeld van 3 sterren,
alles van rood.
Utenhove : van zilver met 3 tweelingsbalken van rood.
Wale: van zwart met 3 meerlen van goud.
Axpoele : van zwart met een schildhoofd van zilver, waarop
3 kepers van rood naast elkander geplaatst.
Honscote: van hermelijn met een band van keel, beladen
met 3 schelpen van goud.
Séclin: van blauw met 3 wassenaars van .goud.
Godijn : van blauw met een door een deksel gedekten
beker van goud.
Rijm : van goud met een rooclen leeuw, gekroond, getongd
en geklauwd van blauw.
Horenbeke : van zilver met 3 hoorns van rood, gesnoerd
en beslagen van goud.
Grave : gefaasd van rood en zilver.
Jonghe Boudewijn van Roon heere van Roon ao 1393.
Windelnesse : van zilver met een faa.s van zwart, vergezeld
Joncfrouwe Julia Willemgne, Willem van_ Geldorpdr
_..-. ___~~ ..~.~
van 15 blokkèn van groen, ge@~atäfTëTPvrouwe van Roon.
boven, 3, 2 en 1 onder de faas.
Kwartieren : Roon, Windelnisse ,
Geldorp : van zilver met een keper van rood.
Geldorp, Say Rosendael.
Say Rosendael: van zwart met 3 rozen van zilver met
Pieter Boudewijns zoon heere van Roon a” 1411.
een hart van goud.
Adriane Say van Roosendaele vrouwe van Roon.
Kwartieren : RO O D, Geldorp, Windernisse, Say Rosenclael. Putten: gefaasd van blauw en goud van 6 stukken, op
het blauw 9 St. Andries kruizen, geplaatst
Say Rosendael, Wassenaer, Putte, Bijncum.
4, 3 en 2.
Pieter van Roon, Pietersz., de joncxte van zes geByncum: gedeeld 10. van zilver, met 3 roode palen
broeders, wordde Heere van Roon ao 1455.
2O. van zwart.
Marguareta van Wena, vrouwe van Roon ende van
Wena: van goud met een faas van blauw.
Pendrecht,
Kwartieren : Roon, Geldrop, Say Rosendael, Wassenaer, Storm : van zilver met een zwarte faas, vergezeld van
3 zwarte leeuwenkoppen, getongd van rood.
Wena, Hodenpijl, Storm, Meer.
Pieter van Boon, Pietersz., heer van Roon ende van Meer: van zilver met 3 meerbladen, van rood.
Borchove: gevierendeeld, 1 en 4 van zwart met 3 gouden
Pendrecht ao 1503.
hamers ; 2 en 3 van zilver met drie maliën
Anna van Grave, vrouwe van Roon ende van Pendrecht.
van rood, over alles heen een zwart schild met
Kwartieren : Roon, Wena, Say Rosendael, Meer.
een leeuw van goua.
Grave of Grez, Borchove, Sinte Guericx, Beys.
Sinte
Guericx
: gevierendeeld, 1 en 4 van rood met een
Heer Boudewijn van Roon, ridder ende raidt des
leeuw van zilver, gekroond, getongd en geklauwd
Keysers Carolus den V ende daer na des Conincx van
van goud ; 2 en 3 vau zilver met 3 meerbladen
Spaingen ende Cantzler van Overijssel, Pieters heer van
van
rood ; over alles heen zwart schild met een
Roon, Pendrecht etc. zoene.
leeuw van g0ua.
Vrouwe Ysabeau Claissone, zijn huysvrouw.
Beys : van zilver met een leeuw van rood, die op de borst
Kwartieren: Roon, Wena, Grave, Sinte Guericx,
draagt een schild van goud met 3 wassenaars
Claissone, Woestene, Gruthere, Axpoele.
van keel.
Nicasius Claissone Raidt etc. ende
Oestene: van zilver met 3 zwarte koeken.
Joncvrouw Jaquemijne de Gruthere fa Lievins.
du Bosch : van zilver met 3 roode koeken.
Kwartieren : Claissone, Oestene, Bauwin, Woestine,
Haghen : van zilver met een wassenaar, vergezeld van 3
Gruthere, Scaghem, Wale, Axpoele.
meerlen, alles van rood.
Lievin de Gruthere,- Schiltknape ende
(1) Zeeuwschen, zie boven den giftbrief van 1239.

(1) Zij voert als wapen: gevierendeeld 1 en 4 Wale, 2 en 3 Axpoele.
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De invloed der steden op hare bewoners, getoetst sn

groepen voor : l” de regeerende geslachten, 20 de Portugeesche joden.
Wij zullen ons hier tot de eerste groep beperken en
het is voor deze dat ik gaarne de medewerking van de
leden van het Genootschap ,de Nederlandsche Leeuw”
zoude willen inroepen.
Daarvoor veroorloof ik mij hun aan te bieden eene
lijst van alle regeerende geslachten van Amsterdam van
de reformatie af tot aan het begin dezer eeuw; op deze
lijst is, behalve de geslachtsnamen, vermeld de tijd van
vestiging te Amsterdam, en in de derde kolom vindt men
aangegeven òf en wanneer deze geslachten zijn uitgestorven, dan of zij nog voortbestaan. Deze derde rubriek
kan op juistheid geen aanspraak maken en ik verzoek
allen belangstellenden deze wel te willen controleeren.
In deze lijst zijn vooreerst als uitgestorven vermeld
alle die geslachten, waarvan de regeerende lijn uitstierf.
Ik heb mij daartoe moeten beperken : de lijst werd mij verschaft door een genealoog die niet bekend is met de zijlijnen.
Gaarne zag ik dus deze lijst gecorrigeerd, waarbij ik
verzoek wel op het volgende te willen letten. Het kan
zijn dat eenige of vele geslachten als uitgestorven worden
genoemd, die elders nog voortbestaan; is dit ,,elders”
eene andere groote stad, dan zouden zij voor dit onderzoek van waarde blijven, zijn zij evenwel op het land,
in een plattelandsgemeente, b. V . op een kasteel, gaan
wonen, dan hebben zij hunne waarde voor dit onderzoek
verloren. Het zoude ook zeer wel mogelijk kunnen zijn
dat eenige geslachten, na het verlaten van Amsterdam,
nog eenige tientallen jaren in eene andere groote stad
(den Haag, Rotterdam, Utrecht enz.) hadden doorgebracht en
daarna eerst uitstierven ; dan zouden ook deze jaren te
tellen zijn bij de jaren- die.zij in-<Amsterdam hebben gewoond als: ,,totaal stadsjaren.” Immers, het is er om te
doen te weten, hoevele jaren een geslacht in groote steden
leven kan alvorens uit te sterven.
Verder is het niet noodig zich geheel te beperken tot
de regeerende lijn: zoo de broeder van een regent het
geslacht elders voortzette (mits in eene andere stad) dan
waren ook de jaren van diens nakomelingen tot de staclsjaren van dat geslacht te rekenen.
Zijlijnen evenwel - ontstaan door adoptatie of doordien
kinderen van regenten den gewapenden dienst kozen en
zoo hun geslacht van plaats tot plaats deden verhuizen,
wellicht ook naar Oost en West - zijn buiten rekening te
laten. Dat alleen absoluut betrouwbare (op oorkonden
berustende) mededeelingen waarde hebben, behoef ik voor
de lezers van dit Maandblad wel niet te zeggen, en
toch mag ik niet nalaten ook hier nog eens op de
hebbelijkheid van zoovelen te wijzen, die eenvoudig uit
naamsovereenstemming afstamming afleiden.
Elke wetenschap werkt met hypothesen, maar op eene
hypothese moet men geen tweede plaatsen alzoo eene
omgekeerde py-ramide bouwende.
Anderzijds zijn er enkele geslachten die voor uitgestorven gelden en toch nog in Amsterdam voortbestaan,
maar tot armoede vervallen zijn. Gegevens betreffende
deze zijn van bijzondere waarde, daar zij zoo moeilijk
te verkrijgen zijn.
De vrouwelijke lijnen zullen wij moeten verwaarloozen
want let men op alle vrouwelijke ‘descendentie dan sterft
er wel nimmer een geslacht uit, het zou ons te ver
voeren, en is ook van minder belang, daar de vrouwen
meer aan den struggle for life onttrokken worden. Evenwel

de regeerende geslaehten van Amsterdam,
door Dr. J. H. F.

KOHLBRUQGE.

De Genealogie wordt zelden wetenschappeldk beoefend.
Immers het opstellen van stamboomen en kwartierstaten
kan geen wetenschappelijk werk genoemd worden, het is
een soort pionierswerk, een bijeenbrengen van materiaal,
dat eenmaal door de wetenschap zal kunnen worden
gebruikt.
De eenige wetenschap, die sedert ouds dit materiaal
zich ten nutte maakte, is de Historie, later ook de Sociologie; sedert eenigen tijd komt evenwel eene andere
wetenschap, de Anthropologie, de hulp der Genealogie
inroepen.
De Anthropologie heeft zich met de Sociologie en
Statistiek vereenigt om vragen op te lossen als deze:
,Welke zijn de psychisch en physisch meest produceerende volkeren? Welken invloed heeft het land- of
stadsleven op de vermenigvuldiging der menschen? Verandert de levenswijze den lichaamsbouw van den mensch?”
Deze en dergelijke vragen hebben vooral Lapouge en
Ammon trachten te beantwoorden, helaas met verwaarloozing der Genealogie.
Het is mijn doel de genealogen als medeonderzoekers
op te roepen om hunnerzgds te trachten met hunne hulp:
middelen licht op zulke vragen te doen vallen.
Daarom heeft de redacteur van dit 31aandblad mij zeer tot
dank verplicht door mij voor de behandeling en oplossing
van een onderdeel van bovengenoemde vragen ruimte te
bewilligen.
Lapouge en Ammon hebben zich tot metingen bepaald;
zij onderzochten of de stedebewoners, vergeleken bij de
landbewoners, lichamelgk degenereeren en of de geslachten
die zich in de steden hebben gevestigd door deze degeneratie spoedig uitsterven. Ammon meende op deze vragen
bevestigend te moeten antwoorden, omdat hij onder
anderen opmerkte, dat de stedelingen een veel smallere
borst hebben dan de landbewoners, en dat dit verschil
toeneemt naarmate íle geslachten langer in steden gewoond hebben. Alle deze resultaten kunnen evenwel op
andere wijze uitgelegd worden, want zoo de lichaamsbouw der stedelingen verschilt van dien der landbewoners
dan bewijst dit nog niet dat de eersten gedegenereerd
zijn, want de veranderingen van bouw zouden voor den
stedeling gunstig kunnen zin, hem geschikter kunnen
maken voor zijn werk; daar werkverdeeling noodig is
kan het niet voor alle .menschen wenschelijk zijn het
lichaam van een boer te hebben.
Een andere weg om den invloed der steden na te
gaan is deze, om van eene groep van geslachten die
eene grootere stad sedert langen tijd bewoond hebben,
na te gaan of zij degenereerden en uitstierven. Men moet
hiervoor ,eene groep” nemen, want zoo men ook van
eenige tientallen geslachten bewees dat zij eenige eeuwen
in steden zich hebben voortgeplant, dan zoude Ammon
toch het antwoord gereed hebben dat dit uitzonderingen
zijn. Men moet dus procentsgewljze te werk gaan, zoo
men den invloed der steden op het voortplantingevermogen wil nagaan.
Nu is Amsterdam niet alleen onxe grootste stad maar
zij was ook sedert eeuwen een der grootste steden van
Europa, In haar bevolking komen twee scherp omschreven
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meen ik, dat om den datum van uitsterven te bepalen de
dochters nog ter dege kunnen meerekenen, zoover zij
ongehuwd bleven. Dit is in de bijgaande lijst onder anderen
het geval met Commelin en Warm; ik haal het laatste
voorbeeld. ook daarom aan, om te toonen dat de hierbij
verstrekte gegevens mij niet voldoende voorkomen.
Ik meen althans te weten dat ‘de laatste freule Warin
te Nederhorst den Berg woont, en zoude ik dus gaarne
vernemen wanneer haar geslacht de stad verliet om het
aantal der stadsjaren daarvan te bepalen.
Een geregeld buitenverblijf enkel gedurende de zomermaanden verzoek ik evenwel niet in berekening te brengen;
de hoofdzaak is ,,waar was de werkkring van het hoofd
van het gezin” ?
Al is het de bedoeling in de eerste plaats het aantal
stadjaren te bepalen, zoo acht ik het toch niet onverschillig te weten of eene familie elders voortbestaat, en
verzoek ik dus voor deze families te willen vermelden
tot welken datum zij in groote steden verblijf hielden, en
hoe lang zij daarna nog elders voortbestonden.
Er zijn ook geslachten, die reeds uit meerdere lijnen
bestonden vóór de eene lijn zich te Amsterdam ging
vestigen; in dat geval kan hier natuurlijk alleen de
laatste lijn in aanmerking komen.
Het komt mij voor overbodig te zijn hierbij meer te
vermelden ; zoo men voor oogen houdt wat de bedoeling
is, dan wijst de weg zich van zelf.
Beleefd verzoek ik niet anders dan op grond van
onwederlegbare bewijzen te tornen aan de hier meegedeelde data van vestiging te Amsterdam (kolom 2), deze
zijn door een onderzoeker gegeven die zeer betrouwbaar
is, die een autoriteit mag genoemd worden.
En overigens is het mijn .verlangen niet zelf te bewerken
wat door medewerking van velen, naar ik hoop, bijeen
gebracht mocht word.en; gaarne laat ik dit aan anderen
,over, ik ben tevreden zoo ik den eersten stoot heb mogen
geven, en ik hoop dat de genealogen meer en meer belang<stelling mogen toonen in dergelijk onderzoek, dat zij
mogen inzien van hoe groote waarde het door hen bijeengebrachte materiaal voor den statisticus, den socioloog,
den anthropoloog is, die allen een terrein als het hier gekozene niet zonder hulp van de genealogen kunnen bewerken.
Er is nog zoo ontzaglijk veel te doen op dit terrein;
onder anderen moet ook nog nagegaan worden of ook
de op het land levende geslachten dikwijls uitsterven en
zoude hiervoor b. v. eene groep als ,de Geldersche Adel”
bewerkt kunnen worden.
Met de thans bestaande en zeker nog zeer gebrekkige
gegevens kan men naar eene ruwe schatting aannemen
dat van 198 families
29 geslachten 100 jaren in Amsterdam leefden,
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en zoude men hieruit molten ‘&eiden dat de stede; niet
zulk een nadeeligen invloed hebben als de Duitsche onderzoeker Ammon beweerde, die op grond zijner metingen
aannam dat de stedelingen na twee à drie generaties
hun vermogen van voortplanting verliezen.
Van ruim 200 geslachten leven er thans nog ongeveer

60, of 28 010, en van deze vestigden zich slechts 6 na
1760, de andere bestaan dus ten minste 200 jaren, waardoor
de groepen van 250 of 300 jaren stadsleven nog belangrijk
zullen toenemen.
Het spreekt van zelf dat deze cijfers geen waarde
hebben : zij berusten op geheel onvoldoende gegevens;
zoo ik ze hier aanhaalde dan geschiedde dit slechts om
ongeveer te toonen hoe zulke cijfers verwerkt kunnen
worden. Zij laten zich trouwens uit tal van andere oogpunten beschouwen, men dient oorlogsjaren, ziekten, enz.
in rekening te brengen, die niets met het stadsleven te
maken hebben. Beschikt men ook over kwartierstaten,
dan zoude men ook den iuvloed van consanguine huwelijken kunnen bestudeeren ; van de allergrootste waarde
zouden kwartierstaten zijn die de oorzaak van overlijden
vermelden, zooals er eenige jaren geleden een groot aantal
door een duitsch geneesheer werden uitgegeven.
Moge deze korte uiteenzetting een zaadkorrel bIgken
te zijn die vrucht zal voortbrengen.
D E REGEERENDE GEBLACHTEN

Namen.
Abeleven
Alewijn
van Alteren
Appelman
Asschenberg
Backer
de Backer

Tijd van
vestiging.
f 1590
-t_ 1500
1628
.* 1500
& 1650
f 1535
+ 1610

Baerdesen (Bardesiue)
Balde

-* ZSKI.
f 1620

van Bambeeck

&- 1630

Bartolotti
Bas

& 1610
f 1460

de Bas
Beeldsnijder
Beels
van den Bempden
Benningh
Ben tes
Berewout
van Beuningen

f 1600
_t 1640
1679
_c 1660
+ 1370
t 1570
f 1600
f 1560

Bicker
Blaeu
Blaeuw
van de Blocquery
Boelens

*
-r_
&+
*

Boendermaker

+ 1686

1350
1530
1580
1630
1390

VAN

A MSTERDAM.

Tijd van
uitsterven.
bestaat nog.
bestaat nog.
uitg. einde der 17e eeuw.
uitg. 1694.
uitg. (? einde 19e eeuw ?).
bestaat nog.
uitg. in de tweede helft
der 18e eeuw.
uitg. in de++-etxw, ~- - ~- --- ~~ .~ ~- ~uitg. in het begin der
19e eeuw.
uitg. in dé eerste helft
der 18e eeuw.
uitg. in de 1% eeuw.
uitg. in ‘t begin der
18e eeuw.
bestaat nog.
bestaat nog.
bestaat nog.
uitg. f 1 7 5 0 .
uitg. in de 18e eeuw.
uitg. in 1708.
uitg. in de 19e eeuw.
bestaat nog, d. i. t. z. eene
jongere tak,die -t_ 1660
te Amsterdam is komen
wonen ; de o u d e r e
branche, die t 1560
zich aldaar neergezet
heeft, is in 1693 uitgestorven.
bestaat nog
uitg. in 1743.
uitg. in de 17e eeuw.
bestaat nog.
uitg. in het begin der
170 eeuw.
uitg. 1772. De drie laatste
mannelijke leden dezer
familie, twee broeders
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Namen.

Tgd van
vestiging.

64
Tijd van
uitsterven.
en de zoon van

een

broeder,

Z@

deden

Boom
Boreel
Bors van Waveren
Oetgens v. Waveren l
BoÜwens
Bruyningh
Burgh
de Burlett
Buys
Calff
Calkoen
Karsseboom
Carst
Kerckrinck
Kick
van Klenck
Clifford
Cloeck
Clopper
cocq

coda0

Coeckebacker
van Collen
Commelin
Coornhert
Coppit
van Cortenhoef
Corver
Coster
del Court
Coymans
Cromhout
Croook
Decquer
Dedel
Deutz
de Dieu
Dommer
van Dronckelaer
Duyn
Elias

T$ van
Tijd van
vestiging.
uìtsterverz.
f 1630 uitg. in het begin der
Eyghels
.
18e eeuw.
f 1690 bestaat nog.
van Eys
f 1580 uitg. in 1795.
Faas
f 1730 uitg. in de tweede helft
Farret
der 19e eeuw.
+ 1630 uitg. in het midden der
Fontaine
18e eeuw.
uitg.
Gaeff
zie : Coppit. dezelfde familie.
+ 1540 uitg. in 1831.
Geelvinck
f 1630 uitg.
van Ghesel
f 1620 uitg. in het laatst der
van der Ghiessen
18e eeuw
f 1600 uitg. in de 18e eeuw.
Gillon
1750
Go11 van Frankenstein
uitg. in de tweede helft
der 19e eeuw.
f 1610 bestaat nog.
Graafland
f 1480 bestaat nog.
de Graeff
f 1560 uitg. f 1700.
ten Grootenhuys
f 1550 uitg.
van Harencarspel
& 1560 uitg. in de 188 eeuw.
van Hartoghvelt
+ 1645 bestaat nog.
Hartsinck
& 1580 bestaat
’
nog.
Hasselaer
f 1590 uitg. in het begin der
de Haze
18e eeuw.
f 1560 uitg. in het begin der
van Heemskerck
198 eeuw,
f 1450 uitg. in de 180 eeuw.
van der Hem
& 1735 bestaat nog.
van Herzeele
Hinlopen
f 1580 uitg. 2 1750.
f 1625 bestaat nog (te Smyrna,
Hochepied
is tot groote armoede
vervallen).
f 1600 uitg. 2 1750.
van Heuvel
f 1630 bestaat nog (slechts één
Hodshon
vrouwelijk lid).
f 1700 uit-;. in 1808.
van Hoesen
f 1720 bestaat nog (ergens in
Hogguer
Italië moet nog een
lid dezer familie, Baron
Hogguer, zijn).
1578
uitg in de 170 e e u w .
Hoochkamer
Hooft
1540150 bestaat nog.
f 1480 uitg. in de 188 eeuw.
van Hoorn
f 1500 uitg * 1 7 0 0 .
van Hoorn
f 1670 bestaat nog.
van Hoorn
uitg. in 1808.
1588
Hop
f 1725 bestaatnog(in Engeland).
Hope
De Nederlandsche tak
is uitgestorven.
van Bouff
1500/10 uitg. in 1616.
ten Hove
f 1600 uitg. in het laatst der
18e eeuw.
van Hoven
f 1580 uitg. in het laatst der
18” eeuw.
* 1730 bestaat nog.
Hovy
i 1510 uitg. i n d e 17e eenw
Hoyngh
(tweede helft).
f. 1540 uitg. in 1745.
EIudde
& 1400 uitg. in het midden der
Huift
190 eeuw.

Namen.

allen in ‘t zelfde jaar
1772 kinderloos overleden.
+ 1450 uitg. f 1 7 0 0 .
f 1627 bestaat nog.
+ 1440 uitg. in 1769.
f 1650 bestaat nog.
1 5 7 8 uitg. in het begin der
190 eeuw.
uitg. in het begin der
1571
18e eeuw.
Begin der bestaat nog.
17e eeuw.
uitg. 1832.
1650
+ 1540 uitg. in de 170 e e u w .
1603
bestaat nog. (Deze familie
is buitengewoonvrucht.
baar).
ktidden der uitg. + 1800.
16e eeuw.
f. 1520 uitg. in 1669.
f 1610 uitg. f 1 8 0 0 .
f 1590 uitp. in 1769.
f 1600 uitg. in de eerste helft der
188 eeuw.
+ 1640 bestaat nog.
f 1540 bestaat nog.
f 1630 uitg. in de 180 e e u w .
f 1600 uitg. in 1655.
f 1 4 9 0 uitg. in de 178 eeuw.
+- 1490 uitg. in de 170 e e u w .
uitg. in de tweede helft
1598
der 19e eeuw.
+ 1580 bestaat nog (slechts één
vrouwelijke afstammelinge. bejaard).
1530/40 uitg. in de 18e e e u w .
Begin der uitg. omstreeks het midden der 17e eeuw.
15e eeuw.
f 1580 uitg. in de tweede helft
der 17e eeuw.
f 1580 uitg. in 1777.
f 1530 uitg. in de 17e eeuw.
f 1640 bestaat nog.
uitg. in 1759.
1580
f 1550 uitg in de 18e e e u w .
16e uitg. in de 180 eeuw.
f 1620 uitg. in 1733.
f 1700 bestaat nog.
f 1610 uitg. in het midden der
19e eeuw.
f 1660 uitg. + 1800.
_t 1530 bestaat nog.
f 1580 uitg. in de tweede helft
der 17e eenw.
f 1430 uitg. in het begin der
17e eeuw.
bestaat nog. (Zeer vrucht1586
bare familie).
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Tijd van
Tijd van
Tijd van
Namen.
Tijd van
vestiging.
vestiging,
uitsterven.
uilstercen.
* 1510 bestaat nog.
Ruydecoper
Reynst
* 1530 bestaat nog. (N. f. nog
Huyghens
+ 1700 uitg. in het begin der
maar ééu lid, de rech196 eeuw.
ter Jhr. Mr. Keynst te
1650
van Jever
Amsterdam, die onuitg. in 1824.
Jonckbergen
f 1500 uitg. in 1656.
langs zijn eenig kind
van Lennep
f 1620 bestaat nog. (Deze faverloren heeft).
+ 1450 uitg. -t- 1700.
milie is buitengewoon v. Rodenburgh
vruchtbaar).
Roeters
f 1540 uitg. % de eerste helft
Lestevenon
f 1590 uitg. f 1800.
der 18e eeuw.
Lons
f 1540 uitg. in de 18e eeuw.
1580 uitg. f 1800.
Rothé
van Loon
1604
bestaat nog.
Rutgers(v. Rozenburg) 2 1620 bestaat nog.
Loten
f 1600 uitg. in het laatst der VanRuytenburgh
f 1500 uitg. in het begin der
18e eeuw.
188 eeuw.
Lijnslager
_C 1630 uitg. in het begin der de Rijck
f 1500 uitg. in de eerste helft
19e eeuw.
der 17e eeuw.
van Marselis
f 1630 bestaat nog (in Dene- van Ríju
f 1550 uitg. in de 18e eeuw.
m a r k e n ; de Amster- Sautijn
f 1590 uitg. 2 1800.
damsche tak is uitge- Schaeck
I!I 1530 uitg. * 1700.
+ 1420 uitg. in 1725.
Schaep
storven).
van der Bieer
Schaep
f 1635 uitg. in 1746.
+ 1597 uitg. in de tweede helft
van der Merct
f 1590 uitg. in het begin d e r
der 180 eeuw.
18e eeuw.
F 1590 uitg. in het laatst van de
Scbellinger
Merens
f 1470 uitg. (in de mannehjke
18e eeuw.
f 1640 bestaat nog.
tak) in 1618.
Scholten
Muilman
+ 1620 uitg.
+ 1540 uitg. in de eerste helft
Schrijver
Munter
f 1595 uitg. in het laatst der
der 18e eeuw.
19e eeuw.
-c 1590 bestaat nog.
Schuyt
Muyssart
f 1635 uitg. in de 18’ eeuw.
+ 1610 uitg. in het begin der 2de scott
helft van de 18e eeuw. Six
* 1590 bestaat nog.
van Neck
+ 1450 uitg. in de tweede helft Slicher
_c 1595 bestaat nog.
der !7e eeuw.
+ ‘660 b e s t a a t n o g .
de Smeth ,
Nobel
+~ 1700 bestaat nog.
f 1530 uitg. in de 18e eeuw.
Spiegel
_c 1590 uitg. in de 18e eeuw.
+ 1530 uitg. in 1696.
gPtyr
g;;fel
f 1630 bestaat nog.
lehelft der uitg. in de tweede helft
d’0rville
17” eeuw
f 1650 uitg. in het begin der
der 18~ eeuw,
19e eeuw.
Straalman
f 1640 uitg. (denkelijk zal de
van der Oudermeulen f 1610 bestaat nog.
oude Baron Straalman,
Overlander
f 1530 uitg. iu de eerste helft
te Brussel, de laatste
der 17e eeuw,
van zijn geslacht, nu
Pancras
Xdden der uitg. in 1761.
reeds overleden zijn).
1 15e eeuw
+ 1690 uitg. in 1794.
van Strijen
van Papenbroeck
f 1590 uitg. in 1743.
& 1660 uitg. in het laatst der
Sweers
Pater
& 1589 uitg. in het begin der
18e eeuw.
18e eeuw.
van Tarelink
+ 1650 uitg. * 1800.
Pauw
+r 1540 bestaat nog.
f 1635 bestaat nog.
Temminck
Pels
f 1640 uitg. in het einde der Tersmitten
f 1685 uitg. in het begin der
186 eeuw.
lge eeuw.
de Peterssen
+ 1660 uitg. in het begin der Thierry
* 1660 uitg. f 1800 (?).
19e eeuw
f 1580 uitg. in de eerste helft
Tiellens
au Peyrou
+ 1670 uitg. k 1800.
der 18e eeuw.
van de Poll
& 1555 bestaat nog.
Trip
f_ 1605 bestaatnog(inGroniugen;
Poppen
f 1568 uitg. in de 18e eeuw.
de Amsterdamsche tak
Popta
f 1620 uitg. in $687.
is uitgestorven +1800)
Poulle
f 1595 uitg. in het begin der Tulp
Zb 1680 uitg. in 1769.
18e eeuw.
Valckenier
f -1550 uitg. in de 19e eeuw.
du Quesne
f 1655 bestaat nog.
Velters
+ 1640 uitg. in het begin der
Raep
f 1580 uitg. in de 18e eeuw.
18e eeuw.
van Raephorst
+ 1595 uitg. in 1690.
de Vicq
f 1590 bestaat nog.
van Ranst
+ 1600 uitg. in 1750.
de Vlaming van
Reael
_t 1500 uitg. in 1740.
Oudtshoorn
+ 1400 uitg. in 1755.
Reael
f 1530 uitg. f 1700.
van Vlooswijck
f 1565 uitg. in het begin der
Rendorp
f 1560 bestaat nog.
18e eeuw.
Namen.
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Namen.

de .Vries
de Vroede
de Vrij
de Wael
de Waert
van der Waeyen
Warin

Weveringh
de Wildt
de Wilhem
Witsen
de Witt
Wolters
Wuy tiers
Wijmer
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T&!d van
Tijd van
vestiging.
uitsterven.
f 1560 uitg. in de eerste helft
der 18e eeuw.
k 1590 uitg. in de eerste helft
der 1% eeuw.
f 1480/90 uitg. in 1718.
+ 14óo uitg. in de tweede helft
der 170 eeuw (?).
f 1650 uitg. =t 1750.
2 1615 uitg. in 1767.
1665 bestaat nog (staat op uitsterven : er is nog maar
eene hoogbejaarde
freule Warin over).
+ 1640 uitg. in het begin der
19e eeuw.
f 1628 bestaat ,wellicht nog.
f 1610 uitg. 1801.
& 1550 bestaat nog.
28 helft der bestaat nog (in Frankrijk).
” ’
15e eeuw
+ 1640 uitg. in het eind der
188 eeuw.
f 1550 bestaat nog.
1641 uitg. in de eerste helft
der 188 eeuw.

De Indische tak van het geslacht Crommelin,
door W. W IJNAENDTS

VAN

-

R ESANDT.

(Uit het oud-archief te Makassar opgesteld).
1. Jacob Crommelin, zoon van Mr Jacob Crommelin
en van Anna Petronella Gerlings, geboren te Haarlem
11 December 1768, vertrok naar Indië, huwde en overleed te Makassar, alwaar zijn achterkleinkinderen en
overachterkleinkinderen thans nog leven. Blijkens de acte
van zijn huwelijk was hij onderkoopman, terwijl hij bij
den doop van zijn le kind geen beroep, en bil die v a n
zijn 2e kind alleen dat van resident te Boeloekomba
opgaf. Hij overleed te Makassar 28 Augustus 1800 (1)
dus reeds op 31-jarigen leeftijd, evenals alle andere
Crommelins in Indië, die nagenoeg allen op vrij jeugdigen
leeftijd stierven.
Hij huwde te Makassar, als jongman van Haarlem,
met Johanna Maria Peters, jonge dochter van Makassar,
en wel op 22 November 1795 (2). Zijn echtgeuoote was
een dochter van Matth@ Peters (3), kapitein-commandant
der militie te Makassar, en van Helena Brouwer, en was
geboren te Makassar 21 Mei L766 en er, gedoopt 1 Juni
d. a. v., waarbij doopgetuigen waren : Jan Conraad Fleesheld en Maria Alexander Brouwer.
Zij overleed te Makassar 9 October 1825, na eerst nog
a.ldaar op 27 April 1807, hertrouwd te z?jn met .&angois
(1) Deze datum is volgens opgave uit Nederland en kan niet gecontroleerd worden, aangezien het eerste register over overlgden of
begraven eerst in 1819 begint.
(2) Bij zijn ondertrouwen op 26 Oct. 1795 staat h8 vermeld ale
onderkoopman buiten emplooy.
(3) Hij was afkomstig uit de Palm en was bij zijn huwelijk met
Helena Brouwer weduwnaar; deze laatstgenoemde was toen weduwe
van Cornelis Johan Everhart Steets, kapitein.

Rambergé, kapitein, overleden vóór 1819, geboren te
Angoulème, weduwnaar met kinderen van dntia Cornelia
Ducomber, van Batavia, met wie hjj te Nakassar op 4 April
1802 gehuwd was. Uit het huwelijk met Jacob Crommelin
sproten twee, uit dat met François Rambergé Bén kind,
welke hieronder volgen :
a. Jacob Leendert Crommelin, volgt onder 11.
b. Willens Petrus Crommelin, geboren 2 Februari 1800
en te Makassar gedoopt 4 Naart d. a. v., waarbij
doopgetuigen waren : de Edel Heer Willem Beth
Jacobsz ., ,,raad-extr. van Neerlands-India” en Anna
P e t r o n e l l a G e r l i n g s , ,huysvrouw van den heer
J. Helmoet, oud-raad der stad Haarlem” (hoe kwam
die op Makassar? (W.) ( 1). Hij overleed ongehuwd te
Makassar 25 Juni 1820; in het register van overlijden heet hij ,,burger”, dus blijkbaar was hij
zonder beroep.
C. Wilhelmina Irl-ancina Ramberg6, geboren te Makasser
12 September 1810, aldaar gedoopt 30 Juli 1820,
waarbij getuigen waren: Jacob Willem Peters en
Helena Voll, weduwe Deefhout. Zij overleed te
Makassar 21 April 1830, slechts 19 jaar oud en
slechts 4 weken gehuwd geweest zijnde. Den 28 Maart
1830 was zij te Makassar gehuwd met R e n s i u s
Henricus de Grave, zoon van Jan Hendrik Anthon
Martijn de Grave, kaptein-luitenant der burgerij, en
van Aletta Alberta Geesdorp, geboren te Makassar
15 April 1809, aldaar gedoopt 30 Juli 1820, waarbij
doopgetuigen waren : Rintsius Godfried de Grave en
Maria Sophia Framburg. ‘Hij overleed te Maros
1 Augustus 1890, na nog tweemalen gehuwd te
z& geweest, en wel 10 nog in hetzelfde jaar van
zijn eerste huwelijk te Makassar op 7 November
1830 met Anna Elisabeth Muller, geboren aldaar
26 November 1812, dochter van Gerrit #‘illem
Muller en van Petronella IIeefhout; en 20 met de
inlandsche vrouw Mantieng bij den doop genaamd
Xantina van Groenenberg.
Rensius Henricus de Grave, eerst zonder beroep,
later negotiant, en overleden als oud-vendumeester,
had alleen bij zijn 2e vrouw kinderen.
11. Jacob Leendert Crommelin, geboren 23 April 1797
en gedoopt te Makassar 3 Mei d. a. v., waarbij doopgetuigen waren : Jacob Willem Peters en Helena Brouwer
weduwe Peters. Hij overleed te Makassar 3 Januari 1824,
dus slecht,s 26 jaar oud, als 3e klerk bij den Administrateur te Makassar, nalatende 4 kinderen.
Te Makassar was hij ondertrouwd op 27 Februari 1817
en gehuwd op 16 Maart d. a.v. met Jacoba Geertruida
Deefhout, dochter van Diederik .Deefhout, oppertolk, later
resident te Maros (2), en van Helena Vol1 (3). Zij was
zeboren te Makassar 7 November 1799 en er gedoopt
25 Mei 1800, waarbij doopgetuigen waren : Jacob Willem
Beth en Geer$uida Brugman, en overleed te Makassar
(1) Vermoedelijk kwam zij er niet; de doopgetuigen, of liever peten,
behoefden niet in persoon tegenwoordig te zijn en werden veelal
gerepresenteerd. (Red.)
(2) De titel van resident had toenmaals niet dezelfde beteekenis als
tegenwoordig en beteekende toen eenvoudig : resideerende te, waarmee
overeenkomt het tegenwoordige .posthouder of gezaghebber.” Opperkoopman en onderkoopman zijn het best te vergelijken resp. met het
te enwoordige resident en assistent-resident wat den rang betreft. In
ie%er geval behoorde toen het resident te Maros zijn, tot de laagste
ambtelgke betrekking op Zuid-Celebes.
(3) Helena Yoll wa8 eerder weduwe van Jan Adolf Kok.
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5 December 1836, ten huize van Helena Voll, weduwe
Deef hout, ,gelegen in de stad Vlaardingen”.
Hunne 4 kinderen waren :
Q. Willem Jiederik Crommelin, geboren te Makassar
22 Januari 1818, er gedoopt 25 Juni 1820, waarbij
doopgetuigen waren : Jacob Willem Peters en Helena
Voll, weduwe Deefhout. Deze vertrok + 10 jaar
oud naar Nederland en werd opgevoed bijadmiraal
Ruysch, gehuwd met eene Crommelin, en keerde, in
Indië terug zijnde, niet meer te Makassar terug.
Hij overleed ongehuwd te Soerakarta 1 Mei 1841.
b. Elisabeth Petronella Crommelin, geboren te Makassar
12 Februari 1820, er ‘gedoopt 8 October 1820,
waarbij doopgetuigen waren: Pieter Samuël Crommelin en Anna Petronella Gerlings (waar komen die
nu weer va.n daan? (W) (1). Zij overleed te Makassar,
2 Maart 1824.
c. Maria Louisa Crommeli?a, g e b o r e n t e M a k a s s a r
23 Mei 1821, er gedoopt 18 Juni d.a.v., waarbij
doopgetuigen waren : Johan Lodewijk Willem Deefhout en Johanna Maria Peters.
Zij overleed te Makassar 9 Juli 1857, terwijl op
het kerkhof te Makassar op haar graf een breede
vierkante afgeknotte zuil zich verheft, op één van
welks vlakke zijden een marmeren plaat is aaugebracht met het opschrift :
M . L . van Rhee
Crommelin
overleden
18 + 57
Rust in vrede,
Bijna 25 jaar later werd op één der naast gelegen
vlakke zijden van dien zuil, nog een marmeren plaat
ingebracht, met het opschrift :
Aan
M. L. Crommelin
door
hare kinderen
18 - 82.
4
Zij is tweemalen gehuwd geweest en wel 10 te
Makassar 5 April 1851 met Evert Voorthuis, zoon
van Jan Voorthais en Catharina Voogt, g e b o r e n
te Abcoude 23 October 1818, 2de luitenant der
infanterie 0. 1. L. en overleden te Soerabaja, 4
maanden na het huwelijk, op 28 Augustus 1851.
Uit dit huwelijk sproten geen kinderen. Zij huwde
20 te Makassar 6 Februari 1854 met krnardus
Roselius Lowies van Rhee, zoon van Theodorus van
Rhee en van diens 2de vrouw Wilhe1min.a Geertruida
VoZZ (2); geboren te Makassar 26 Februari 1827,
eerst klerk bij den assistent-resident te Makassar,
later commies aan het havenkantoor aldaar, en
overleden te Makassar 9 September 1869, na nog
op 9 December 1858 aldaar hertrouwd te zijn
met dnna Helena Carolina Mulder, dochter van
(1) Zie noot 1, kolom 68. (IM.)
(2) De eerste vrouw was Henriëtta Dorothea Bewere.

70
Johannes Leonardus Mulder en Susanna Elisabeth
Weyergang, geboren te Makassar 17 Juni 1835.
Ernardus Roselius Lowies van Rbee, die bij zijn
eerste vrouw 2 dochters en bij zijn tweede vrouw
geen kinderen had, ligt begraven onder een soort
gelijke zuil als boven is beschreven, welke tot opschrift heeft :
Hier rust
E. R. L. van Rhee
geb. 1827 - overl. 1869. (1)
d. Jacob Josenius Crommelìn, volgt onder 111.
111. Jacob Josenius Crommelin, geboren te Makassar
7 Augustus 1823, er gedoopt 21 Augustus d. a. v., waarbij
loopgetuigen waren : Gerrit Willem Muller en Jacoba
Helena Peters. Hij heeft geen betrekking bekleed, doch
was rentenier, en overleed slechts 30 jaar oud, in kam?ong Boea-Boea op het eiland Saleyer, den 26 Juli 1854.
Hij was te Makassar gehuwd op 3 Maart 1847 met
Anna Helena Steyns, dochter van Cornelis Hendrik Steyns,
gezaghebber te Bima, en van Hekna Theresia Voll, geooren te Bima (eiland Soembawa) 17 April 1831, thans
Ionder zeer armoedige emstandigheden) nog te Makassar
woonachtig. Uit dit huwelijk snroten 3 kinderen:
a. Agatha Wilhelmina Crom~melin, geboren te Makassar
5 December 1847, thans aldaar nog woonachtig,
huwde te Makassar 30 Maart 1864 met Louis Reinh a r t Schenkhuizen, zoon van Thomas Alexander
Schenkhuiven en van Wilhelmina Philippina Wolterson,
geboren te Makasser 29 October 1842, handelsgeëmployeerde, overleden te Bonthäin 21 -Septomber 1874.
Uit dit huwelijk sproten 2 zoons.
b. Jacoba Helena Crommelin , geboren te Makassar
21 Mei 1850, thans nog wonende aldaar.
Zij beeft een onechten zoon:
Jacobus Edward Crommelin, geboren te Makassar
13 September 1881 , die als eenige mannelijke
overblijvende den naam Crommelin op Celebes zal
voortzetten.
__ _
c. Jacob Josenius Crommelin, geboren te Makasser 26
Juni 1852 ; bestemd zijnde om op de pupillenschool
te Qombong opgenomen te worden, overleed hij
reeds te Qombong 26 September 1862.

Opgave der geslachtswapens die zich v66r 1795
bevonden fn de Onde en in de Nieuwe
Kerk te Delft,
door C. F. GIJSBERTI HOD~NPIJL.
Oude Kerk.
(Vervolg van kolom 46.)
27 O c t o b e r 1 7 7 2 . Jonckheer Willem van Strijen, uyt
‘sHagc met een jagt, bijgezet door 8 lijkdr. des
avonds met een wapenkas, hoog. . . vt, breed . . . vt
met 8 quartieren. Eyge grafkelder.
(1) Deze twee hier genoemde raven z?jn de eenige, welke ik op het
kerkhof te Makassar betreffenc!e de familie kon ontdekken, de op3ohriften van de overige zullen wel door de witkwast en een kalklaag
3edekt zijn.
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3 Februari 1773. De HoogEd. Geb. Heer Albert Nicolaas
Gestr. Heer M* Jacob t’an der .LeZy, veertig raad,
Baron Snouckaert van Schaumburg, Collonel van
o u d Burgem. deeser stad, mitsgs Hoog Bailluw
de Cavallery en Ritmeester van een Compagnie
en Dijkgraaff van Delfland enz. Op ‘t Oude Delft,
Guardes te paart ene., uyt ‘sHage - met 18 dr.
met 18 dr. en 1 wapendr. met koetsen op de
en 1 wapendr. met koetsen. De wapenkas hoog
middag. De wapenkas, hoog 91/, voet, breed 531, voet,
12 voet, breed 6 voet, met 16 quarticren. Op de
met 8 quartieren. Eyge grafkelder, 2 meerd. kind.
3 mind. kindsk.
middag. Eyge graff kelder.
14 Mei 1773. De WelEd. Geb. Vrouwe Anna Catharina
3 Mei 1780. De WelEd. Heer Jan Crans, Oud GouverPhilippina van Kinschot, vrouwe van Nieuwerkerk
neur van Malacca enz., op ‘t Oude Delft, 20 lijkdr.
enz., huysvrouw van den WelEd. Geb. Heer Mr. Otto
en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De
Cornelis Gerardus Cloot, met 18 dr. en 1 wapendr.
wapenkas hoog 9r/, voet, breed 5 voet, 9 duim
De wapenkas hoog. . . voet, breed.. . , met 8 quarmet 4 quartieren. Eyge grafkelder, geen kind.
4 September 1780. De WelEd. Gestr. Heer Mr Jacob
tieren. Eyge graf kelder; geen kind%
5 April 1774. De WelEd. Geb. Heer Mr Jacob oan der
Gael, Veertig raad en Oud-Burgemeester deeser
Lely, Jacobsz., j. m. met 18 dr. en 1 wapendr. op
stad en wegens dezelve gecommit. in het Ed. Mog.
de middag. De wapenkas hoog 9 voet, breed 5 voet
College ter Admiraliteit op de Maze, Hoogheem8 dm, met 8 quartn. Eyge graffkelder.
raad van Delfland en Bewindhebber van de O.-I.
24 Maart 1775. Den WelEd. Geb. Heer Mr Franc 214%
Compagnie, met 18 dr., 1 wapendrager, met koetsen
der Burgh, Raad en Oud-Burgemeester deser stad
op de middag. Eige graf, 3 meerd.
en weegens’deselve Gecommitteerd in ‘t Ed. Mag.
4 October 1780. De WelEd. Geb. Vr. Catarina Willemina
Collegie ter Admiraliteit op de Maze, mitsgaders
van Slingelandt, huysvr. van de WelEd.Geb. Heer
Bewindhebber van de Oost-Ind. Comp. alhier enz.
Joan Harmen Graswinckel, Raad in de VroedOp de middag met 20 dr. en 1 wapendr. De
schap en Thesaurier der stad Haarlem enz., met
wapenkas, hoog lol/, voet, br. 6 vt 5 dm, met
een jagt alhier gebragt en des avonds bijgezet door
8 quartieren. Eyge graf kelder, geen kind.
8 dr. en 1 wapendrager. Eyge graff, 1 mind.
16 Juni 1775. De WelEd. Geb. Vr. Johanna Catharina
2 Augustus 1781. De WelEd, Gestr. Heer Mr Adriaan
Boey, Raad en Oud-Schepen deeser stad enz., [van
van Dam, huysvr. van de WelEd. Geb. Heer
Mr Willem Hendrik GaeE, Commies-Generaal ter
Voorburg] met 1 jagt, des avonds bijgezet door
Thesaurie van de Unie in ‘sHage enz. en van
8 ldkdrs en ‘t regt van ‘t wapendr. Eyge graff,
geen kindn.
daar met een jagt alhier gebragt en des avonds
bijgezet in een eyge Graff kelder met 12 likdra 23 Januari 1782. De Hr Mr Jacob Briell Huygens, j. m .
.
2 minderjarige. De wapenkas hoog. . . voet, breed
met een jagt van Haarlem, des avonds bijgeset,
8 lijkdr. en 1 wapendr. Eyge graffkelder.
. . . vt met. . . quartieren.
8 December 1775. De WelEd. Geb. Vrouwe Antonetta 18 April 1785. De WelEdele gebore Vrouwe Alida Anna
Coenradina van Heemskerck, huisvrouw van de
de Roo van Rosenburgh, huisvr. van de WelEd.
WelEd. Gest. Heer Mr Franco Pauw, Raad en
Gestr. Heer Mr Joan Carel van Alderwerelt, Veertig
Regeerend Burgemr deser stad. Filet 20 dr. en
Raad en Oud-Burgemeester deezer stad, gecommitteerde Raad van Holland en Bewindhebber van de
1 wapendr. op de middag. De wapenkas hoog
10 voet, breed 61/, voet, met 8 quart. Eyge graf%
Oost-lndische Compagnie etc., etc., 18 drs, 1 wapendr.
kelder , geen kindn (3 posen geluyd).
met koetsen en drie poosen luyens op de middag,
eyge graf kelder, 1 meerd. 2 mind. De wapenkas
4 April 1776. De WelEd. Geb. Vrouwe Catharina van
Vredenburch, wede wijlen den WelEd. Gestr. Heer
hoog 9l/z, breed 53 4 voeten, met 8 kwartieren.
Mr Jacob van der Dussen, Heer van Zouteveen en
9 Januari 1786 De Wel E d. Geb. Heer Mr Jan Hugo
in Middelharnis, Oud-Raad en Oud-Scheepen deeser
van StrQen, oud Bailluw en Djjkgraaff der Stad
stad, met 18 dr. en 1 wapendr. op de middag. De
en Landen van Oudewater etc. etc. .uit ‘s Hage
Wapenkas, hoog lor/, voet, breet 611, voet, met
met 18 drs en 1 wapendr. (met koetsen)
8 quart. Eyge graffkelder, geen kindn.
13 September 1788. De WelEd. Gestr. Heer Mi ‘Gaspar
1 3 J u n i 1 7 7 6 . V r . Aghie ,Hop, D o u a r i e r e d e H e e r
de Roo, Heer van Rosenburg en Blankenburg
Mr Gerrit Jansz. Meerman, uit ‘s Hage, met 18 dr.
etc., in zijn WelEd. leven Raad en Burgemeester
en een wapendr. met koetsen op de middag. Eyge
deser stad en weegens dezelve gecommitteerd in
graff, geen kind. De hoogte breedte van de wapen‘t Collegie van de Ed. Mog. Heeren Gecommitkas nog onzeker.
teerde Raden etc., etc. Met 18 drs, een wapendr.
met koetsen en 3 posen luyens, op de middag,
19 Juli 1776. De WelEd. Gestr. Heer Mr Franco P a u w ,
Raad en Oud-Burgemeester deser stad gecommiteyge grafkelder. Ongehuwd. De wapenkas, hoog
teerd in ‘t Collegie der Ed. Mogende Heeren Raaden
9l/,, breed 53/, voet, met 8 quartieren.
en Staaten der Vereenigde Nederlanden, Hoog- 3 Januari 1789. Den WelEd. Gest. Heer Pieter Kocp,
Oud-Veertig Raad en oud Burgmeester deser stad
heemraad van Delfland en Leenman van den Lande
van Voorne, Bewindhebber van de Oost-Indische
etc. etc., uit ‘s Hage alhier gebragt, 18 dr. en
koetsen, eyge graf, 3 meerd., extra wapenkas, hoog
Comp. enz., op de Voorstraat, met 20 lijkdr. en
wapendr. met koetsen en 3 poosen luyens, op de
9 vt 11 dm, breed 5 vt 9 dm, met 4 quartieren.
middag. De wapenkas hoog 10 voet, breed 61/, voet, 22 April 1789. Den WelEdele Geboren Heer Pieter
Meerman, Collonel ten dienste dezer lande etc.,
met 8 quartieren. Eyge grafkelder, geen kind’.
uit ‘s Hage gebragt met een jagt en ‘smorgens
8 Februari 1780. De WelEd. Geb. Vrouwe Anna Magin een eyge grafkelder bijgezet door twaalf lgkdalena van Assendelft, huisvr. van den WelEd.
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dragers - ongehuwt. De wapenkas, hoog 14 voet,
breed 7l/, à 8 voet, met 8 quartieren.
Januari 1790. De WelEd. Gestr. Heer Mi Quirijn mxn
Xtrgeti, Ontfvanger-Generaal, uit den Haag alhier
gobragt, 18 dr en koetsen, 1 wapendrager,‘9 morgens,
eyge graf, geen kindren (1).
Mei 1790. De WelEd. Geb. Vrouwe Anthonia Sophia
van der Goes, wede van den WelEd. Gestr. Heer
Mr Franc van der Burch Jansz. in zijn WelEd.
leven Raad en Oud Burgemeester, mitsgaders bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie
binnen deeze stad etc. etc., op het, Oude Delft, op
den middag, 1 wapendrager, 20 lijkdragers en
koetsen. Een wapenkas hoog 10 voet 1 duim,
breed 6 voet 5 duim, 8 quartieren, 3 poosen
luyens, schoon niet geschied, eyge grafkelder,
geen kinderen.
November 1790. De WelEd. Geb. Heer Mr Pieter fyan
Bleiwijk, Oud-Raadpensiouaris van Holland etc. etc.,
uit ‘s Hage, alhier, bijgezet met koetsen; dns
‘s morgens, 18 lijkdr , 1 wapendrager. Eyge grafkelder, geen kinderen (2).
Juni 1791. Den WelEd Gestr. Heer Mr Joan Carel
van Alderwel-eld, op de Verversdijk, raad en president Burgemeester etc. 18 lijkdr. en koetsen,
1 wapendrager, 3 poosen luyeus. De wapenkas,

(1) Zijne echt enoote. Cornelin occn den Smtheud werd den30sten
December 1797 %ijgczet.
(2) Z&e echtgenoote Geertrude A nthonia v. Bleysrijk, die hem eenige
manden in den dood TKZM voorgegaan, werd den tsten Juli bijgezet.

hoog 9 voet.. . duim, breed 5 voet 9 duim, 8 quartieren, eyge graff, 3 meerd.
14 Februari 1792. De WelEd. Geboore Vrouwe Anna
Naria van der Goes, huisvrouw van den WolEd,
Geb. Heere Mr Franck van der Burcla Willemsz.,
Oud-Burgemeester der stad Delft. Op de Voorstr.,
20 dr. en den wapendrager, met koetsen, 3 posen
luyens op den middag, eyge grafkelder, geen kindn.
12 Juli 1792. De WelEd. Geb. Vrouwe Agatha Philipinna
van der Does, huisvr. van den WelEd. Geb. Heere
Mr Paulus van der Ijeim, Secretaris van het Ed.
Mog. Collegie ter Admiraliteit op de Maze enz,
des ‘smorgens met een jagt van Rotterdam, alhier
bijgezet, 12 dr. 1 wapenkas, hoog. . . , voet, breed
. . . voet, 16 quartieren, eyge graf, 1 mind.
9 Februari 1793. De WelEd. Geb. Vrouwe Maria Arnoudina Gevaerts, huisvr. van den WelEd. Geb. Heer
Mr Jacob van der Heim, Burgemr der stad Rotterdam enz., met een jagt alhier des nagts bijgezet, 12 drs, eige grafkelder. Een wapenkas, hoog
. . . breed. . . voet.
Hiermede eindigen deze aanteekeningen, die doen zien
dat, het ophangen van kostbare wapenborden in beide
kerken, reeds in ‘t laatst der vorige eeuw minder in
zwang was. Een betreurenswaardig feit blijft ‘t ten eeuwigen
dage, dat die gedenkteekenen, alsmede de wapens op de
grafzerken, tengevolge der noodlottige publicatie van
8 Juni 1795 verdwenen.
Sic transit, gloria mundi.
Vrijenban bij Delft, Mei 1901.

Oudste kwartierstaat betreffende het geslacht Wgnaendts van Btqandt.
(& 1485-1650).
Johan Wijnands van
Hendrik Vogel (zoon van . . . . .
Resant (zoonvanPaulus Vogel en van Catharina Verkensj,
Wijnands van Resant en gemeensman te Tiel in 1542, huwde
van Engel van Geyste- met Hillegonda de Man (dochter
ren) huwde met Hade- van Brand de Man en van Nenna
wig van Kerkwerven.
van den Bergh.)
.

/
Lieve Wijnands van Resant huwde met
Anna Vogel.

W i l l e m Wijnands van Resant
Willem de With,
(zoon van Paulus Wijnands van burgemeester van Tiel,
Resant en van Engel van Geyste- lm~$ met Margaretha
ren) huwde in 1540 met Cornelia
van den Bosch (dochter van Jacob
Cornelissen van den Bosch.)
x--_______ -w

-

_1-

Jan Wijnands van Resant, geboren in 1546,
huwde met Joanna de With.

Johan WUnands van Resant, schepen van Tiel sedert 1599, huwde met,
Margaretha WUnands van Resant, uit welk huwelijk:
1. Dr. Johan Wijnands van Resant, med. doctor te Tiel, schepen van Santwijk; in 1659 eigenaar van de Metje Vogel’s
Godskamer in de Tolhuisstraat te Tiel en van een vicarie gefundeerd op het St. Anna Altaar in de St. Maartenkerk
aldaar, huwde met Aleida van Maren, dochter van Gerard van Maren, burgemeester van Tiel, en van Wendelina van
Isendoorn.
2, Anna WUnands tan Resant, huwde te Tiel 23 Januari 1631 met Cornelis van Lidth de Jeude, ontvanger-generaal namens
het kwartier Nijmegen te Tiel, overleden te Tiel 30 November 1650, zoon van Johan Willem van Lidth de Jeude,
burgemeester van Tiel, en van Theodora van Leeuwen.
W. W IJNAENDTS

VAN

R E S A N D T.
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BLADVULLING.

treffende den Nederlandschen Adel, onder welke rubriek
is opgenomen e8ne korte aanduiding van den werkkring
en de samenstelling van den Hoogen Raad van Adel,
en van de vereischten tot toelating alsmede van de samenstelling der Duitsche Orde, balije van Utrecht, en vau
de nog bestaande Ridderschappen in Gelderland, Utrecht,
Overijssel en Boord-Brabant. Mede komt in deze rubriek
o. a. voor eene mededeel+ betreffende het Nederlandsch
Adelsfonds, in 1899 opgericht en ten doel hebbende de
aaneensluiting van de leden van den Nederlandschen
Adel tot bevestiging en versterking van zijne plaats in
de maatschappij en tot steun van zijn hulpbehoevende
leden.
Het heraldisch-genealogisch gedeelte vangt aan met
de beschrijving der wapens van die ges!achten, die sinds
1889 tot 1 Jan. 1901 in den Nederlandschen Adel ziju
opgenomen. Vervolgens worden behandeld de geslachten
van Dorth, van Foreest, Heldiwier, van HoëllelZ (uan
Hövell), van Hompesch-Rzrich, van Knobelsdorff, Sandberg, van de Spiegel, van Sijpesteyn, van Wassenaer en
Wolff-Metternich. Deze geslachten wordeo, na eene korte
mededeeling omtrent hun oorsprong, volledig behandeld
in de nederdalende lijn van de persoon die het eerst
deel uit maakte van den constitutioneelen Nederlandschen
adel. Somtijds gaat de redactie zelfs nog verder en geeft
zij, b.v. van het geslacht Heldewier, een tak die niet tot
den adel behoort.
De hierop volgende genealogieën van de geslachten
Rentinck en van Limburg Stirum zijn op dezelfde wijze
behandeld; men kan der redactie niet anders dan dankbaar zijn dat zij hare taak hier nog ruimer heeft opgevat
en, ten einde den onderlingen samenhang tusschen de
verschillende takken en staken duidelijk te maken, deze
uitgebreide en met groote nauwkeurigheid samengestelde
geslachtlijsten tot in de 17de eeuw heeft opgevoerd.
Geheel volledige genealogieën zijn opgenomen vau de
Z e e u w s c h e familie van Vrijberghe (+ 1 5 0 0 - 1 9 0 1 ) e n
van de familie Wittert ( 1 3 1 8 - 1 9 0 1 ) . B e i d e ziju met
veel zorg bewerkt. De laatste althans wat de jongere
generatiën betreft; bij de oudere toch valt het op, dat
v.óór 1556 geen enkele plaatsnaam wordt vermeld en
evenmin een enkele bron wordt aangewezen. Deze leemte
wordt echter ruimschoots vergoed door de omstandigheid
dat van alle Witterts tusschcn 1318 en 1556, ook al
worden ons hunne woonplaats en maatschappelgke staat
verzwegen, zonder uitzondering het jaar waarin zij gehuwd
zijn wordt medegedeeld, iets wat men zeker bij weinig
familiegeschiedenissen zal aantreffen. In het artikel wordt
herhaaldelijk verwezen naar de ,,Geschiedenis van het
geslacht Wittert met de daaruit in vrouwelijke lijn gesproten familiën”, een werk dat in onze bibliotheek niet
voorkomt en dat wij niet hebben kunnen bemachtigen;
hoogstwaarschijnlijk bevat dat zeldzaam boekske de bewijzen aanpaande de afstamming en nadere bijzonderheden betreffende de eerste vgf generatiën vau dit geslacht,
welke oningewijden, bij gebreke van eenige aanwijzing
omtrent eene aardsche woonplaats, bijkans geneigd zouden
zijn onder de maanbewoners te rangschikken. Wij moeten
echter der redactie, wier erkende nauwgezetheid en wetenschappelijke zin ons er borg voor staan dat zij, althans
niet zonder kantteekening, iets zou opnemen dat niet
volkomen bewezen is, ernstig verzoeken voor het vervolg
niet zóóveel over te laten aan het door de lezers in
haar gesteld vertrouwen. Het Jaarboek, waaraan wij van

r

Sirterna VRII Grovestins en van Idsinga. - Een paar
aanvullingen op de Haan Hettemn en van Halmael.
I-Iet doopboek van Marrum deed mij kennis maken
met ncta, welke de bekende geslachtlijsten van de hierboven genoemde familiën aanvullen en verbeteren.
vanGrovestins(deHaan
Hettema en van Halmael).

Doopboek vat1 Marrum.

Negende generatie.
Niet genoemd.

van Idsinga (de Haan
Hettema en van Halmael).

1682, 10 Dec. P h i l i p p u s
Suffrydus zoon van den
E. Heer Grietman Binnert
Heringa van Grovestins.
Doopboek van Marrum.

Zesde generatie.
3. Johan Roelof v. 1. geb.
15 Aug. 1700.
4. Saco Sijbrand v. I. g e b .
15 Dec. 1701 (sic).

7. Gijsbert Arentsma v. I.,
geb. 20 Aug. 1706.
8. Titin Holdinga v. I., geb.
6 Nov. 1707 (sic).
9. Albert Emilius v. I., geb.
15 NOV. 1703 (sic).
10. Matthijs Arent v. I., geb.
20 Maart 17 10 (sic).

1700, 18 Aug. Jan Roelof8
zoon van den Heer
Majoor Idsinga.
1701, 21 net. Rienia Anna
dochterv/dHeer Johan
v. Idsinga, collonelover
een Risiment Infanterye.
1706, 22 Aug. Gzj’sbert
Arensma z o o n v a n
denzelfde.
1707, 9 Februari. Z’yttia
Holdinga, dr.van denzelfde.
1708, 30 Nept. Albert
Aemilius zoon van denzelfde.
1710, 23 JaPluari. MatEhijs
Arent zoon v a n d e n
brigadier van Idsinga.
1711,29 Nei, een dochter
Albertina Ameiia.
1712,30 October, een dochter Albertina AmelZa.
1714,16 Augustus, een zoon
Antholai Hendrik.

11. Albertina Amelia v. I.,
geb. 21 Mei 1711.
12. Albertina Amelia v. I.,
geb. 26 October 1712.
13. Antonie HendrikFriibergen v. I., geb. 14 Äug.
1714.
Men ziet dat enkele data in het Stamboek van den
Frieschen Adel niet juist zijn. Wat zou de publicatie van
alle doopboeken in zijn geheel van onschatbaar nut zijn.
Den Haag.

M. G. WILDEMAN .

BOEKBEOORDEELING.
Van den Heer D. G. V A N E P E N ontvingen wij voor
de bibliotheek den 2den jaargang van het Adelsarchief,
jaarboek voor den Nederlandschen Adel.
De bewerking van dit boekdeel is nagenoeg op dezelfde
wijze geschied welke bij den eersten jaargang gevolgd
werd. Een algemeen gedeelte bevat mededeelingen be-
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Bijdrage tot de geschiedenis van Gelderland; Het ’
Beekbergerwoud, verdeeling en laatste eigenaren ;
Gelderland in het Frankische tijdvak; Berend van
Hackfort, enz. ; Levensschets van een merkwaardig
Gelderschman, Ds. S. G. Prins; Het steedje Ter-Borg
en het huis Wisch, enz.
Jaargang 1900 bevat : Geneal. aanteek. op oude geslachten;
Bijdrage tot de geschiedenis van Gelderland; Van der
verschrijwìnge van a m p t e n ende pantgueden van
Veluwen; Wie was Prins Godefroy, heer van Leuven,
enz. ? ; Verwolde ; Een opmerkelijke grafsteen, enz.
Jaargang 1901 bevat: Geneal. aanteek. op oude geslachten;
Bijdrage tot de geschiedenis van Gelderland; Wie was
pnns Godefroy ?; Een terugblik in de geschiedenis
van Gelderland; Adolf van Gelre, enz.
Evenals de vorige jaargangen bevatten dus, aooals
Ook ontvingen wij, van den Heer B. J. M. DE B O N T,
de door hem te boek gestelde Genealogische en biogra- men uit bovenstaande verkorte inhoudsopgaven zien kan,
phische mededeelingen over de voorouders en afstamme- ook deze 4 jaargangen zeer interessante stukken op
linge~~ van Joost Buyck Sijbrnntsz,, ridder. In dit werkje, genealogisch en historisch gebied en moet het ten hoogste
als handschrift gedrukt, heeft de schrijver alles bijeen- worden betreurd, dat de Geldersche Volksalmanak in
verzameld wat hij heeft kunnen vinden over de familie den vervolge niet meer zal verschgnen.
J. C. G. H. v, H.
van den bekenden Amsterdamschen burgemeester, wiens
politieke rol tijdens het begin van den SO-jarigen oorlog
tot xooveel geschrijf aanleiding heeft gegeven. Het geheel
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
getuigt van eene even omvangrijke als nauwgezette studie
Wapens gevraagd.
en levert eene belangrijke bijdrage voor de kennis der
Kaudiu en de Bar(w). - Marthe Naudin, geb. Amdoor de Hervorming van het kussen geraakte regentenfamiliën. Het is jammer dat de schrijver geen genealo- sterdam 17 NoTember 1720 overl. op Spruytenburg bij
gische tabel aan het werk heeft toegevoegd; het overzicht Maarsseveen 21 Juli 1801, geh. te Amsterdam 8 April
1753 met John May. Zij was de dochter van Jean Naudin
zou daardoor veel gemakkelijker zijn geworden
Tegenover het titelblad prikt eeie reproductie van de en Narthe de Bar(r-e), die nog twee kinderen hadden :
Theodore, kinderloos ov,erl. te Amsterdam 15 Juni 1782,
door Jan Muller naar het geschilderd portret van Joost
na gehuwd te zijn -gewees&--met Elisabetlt Gallois;-- ~~-.~ Buyek gemaakte gravure-Innemend isz@uiterlijk niet,
Magdalena, gehuwd met Jan Pas, beiden voor 1776
maar de strenge, eenigszins lijdende trekken dwingen
overleden,
en wier eenìg kind Magdalena Pas voor 1782
eerbied af voor den regent die in overtuiging en plichtgevoel kracht vond om tegen den stroom op te roeien. gestorven was.
Eene Maria de Bar, huisvrouw van Paul Lavalette
wordt als eene nicht van Theodore Naudin vermeld in
Celdcrsche Volksalmanak.
diens testament van 1782.
In mijn bezit is een cachet voorstellende een allìantieZooals uit onzen catalogus blijkt, ontbreken van den
wapen
:
Gelderschen Volksalmanak verschillende jaargangen, maar
Rechts. In keel een gouden keper vergezeld van drie
van en met 1884 waren de jaargangen compleet, behalve
die van 1898, 1899, 1900 en 1901. Naar aanleiding vliegende vogels.
Links. In zilver (P) een links gewende duif opgroene
van het ten geschenke ontvangen van jaargang 1902
tak,
en beneden vergezeld van een gekronkelde aal.
van den heer A. A. Vorsterman van Oyen, veroorloofde
Een en ander gedekt door een kroon van 9 paarlen.
ik mij op de Algemeenc Vergadering van 12 April jl.
op deze 4 ontbrekende jaargangen de aandacht der leden Wellicht is dit het wapen Naudin-de Bar(re).
te vestigen en wel met het schitterende resultaat, dat ik
Blok. - Sjuwke Blok, geb. Leeuwarden 24 Juli 1729
enkele dagen later van den heer P. Gouda Quint te overl. aldaar 27 December 1821, huwde 1753 Jentje
Arnhem - naar aanleiding van een schrijven van boven- Cats ; zij was de dochter van Pieter Blok, koopman te
genoemden heer Vorsterman van Oyen - de vier ont. Leeuwarden, en Antje Tigchelaar.
hrekende jaargangen voor onze Bibliotheek ten geschenke
Een in mijn bezit zijnde cachet :
mocht ontvangen. Als bibliothecaris breng ik aan gegedeeld : a. in keel een halve gouden adelaar,
noemde heereu gaarne onzen hartelijken dank.
b. in lazuur een gouden klok,
Jaargang 1898 bevat : Genealogische aanteekeningen op (het schild gedekt door een kroon van 9 paarlen) is
oude geslachten, een interessant vervolg op wat onder wellicht uit dit geslacht afkomstig.
dezelfden titel in verschillende vroegere jaargangen
verscheen ; Anuteekeningen betreffende het geslacht
Beoezet. - Daniel Benezet uit Calvisson (Languedoc)
Schaep tot den Dam; Gelderland in het Erankische huwde Elisabeth Audoyer. Hunne dochter Cathérine
tijdvak ; De klokken te ‘s-Herenberg ; Berend van gedoopt Berlijn 15 Pebr. 1709, begraven te Amsterdam
Hackfort, zijn stamslot en zijn geslacht ; De Geldersche 25 April 1749, huwde te Berlijn 16 Juni 1727 Jaeques
onlusten in het begin der 18e eeuw ; en Dr. Godert Delprat.
Pannekoeck; enz.
Te Amsterdam (?) bestond 1734 de firma Prevost &
Jaargang 1899 bevat : Geneal. aanteek. op oude geslachten; Benezett.

harte nog een reeks van jaargangen toewenschen, zal
daardoor zeker winnen, zoowel aan belangrijkheid als
aan autoriteit.
Het werk, dat door de verdienstelijk geteekende wapens
van alle daarin behandelde geslachten is opgeluisterd,
maakt een hoogat aangenamen indruk en is door een
lexicographìsch register gemakkelijk te raadplegen. De
uitgave zal, indien zij, zooals wij hopen, geregeld wordt
voortgezet, gezamenlijk met het in den loop van ditjsar
te verschijnen ,,Nederland’s Adelsboek”, waarvan ons een
prospectus werd toegezonden, een onmisbaar handboek
vormen voor allen die omtrent de geschiedenis of den
tegenwoordigen toestand van geslachten tot den Xederlandschen adel behoorende iets willen weten.

.
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Manger. - D r . S a m u e l H e n d r i k M a n g e r , g e b .
Maastricht 1735, overl. Franeker 30 N O P. 1791, predik.
te Hemmen en Oudkerk, daarna professor in’ de Oostersche Talen, Theologie en Kerkgeschiedenis Hij was de
zoon van Sebald Godfried Manger, predik. te Delft, overl.
1795 (zoon van Johann Heinrich Manger, Consistorial
Rat en predik. te Hayger in Nassau) en Eva Justina
Barones von Schweinitz.

rier van Brielle, gehuwd met Emmerentia Arent
Eewoudszoons dochter.
Josina van Kerckwerven, vóór 1561 gehuwd met
jonker Nicolaes van der Laen, burgemeester van
Haarlem.
Jenne van Kerckwerven, gehuwd met jonker Jan
van Duivenvoorde, rentmeester-generaal van Voorne
sedert 1562, overleden te Brielle vóór 1573.
Jacomina van Kerckwerven gehuwd met Gerrit of
Boudewijn van Loo
Mr. Willem van Kerckwerven, vermeld in 1563, en
Cornelia van Kerckwerven, vermeld in 1580, beiden
te Brielle.
Dit geslacht was ook geparenteerd aan Oldebarnevelt
en Snouckaert.
W . W. v. R.

Gerdes. - Daniël Gerdes (zoon van Hermelius, koopman te Bremen en Anna Maria Hoehnia) geb. te Bremen
16 April 1698, overl. te Groningen 2 Febr. 1765. Hij
huwde 10 te Duisburg Elizabeth Seulleyn, dochter van
Samuel, geneesheer te. Amsterdam, en 20 te Groningen
met Reinoudina Mellema, dochter van Hermannus Mellema van Schiestins te Veenwoude, Amunitie- & Magazijnmeester te Groningen. Uit dit laatste huwelijk werd
Elisabeth Gerdes geboren, die gehuwd was met bovengenoemden Samuel Hendrik Manger.
Daniël Gerdes was Dr. in de Theologie honoris causa,
(van de Universiteit te Utrecht) in 1726, Professor in de
Theologie te Duisburg en van 1736 tot 1752 te Groningen.
Een zijner brieven is gezegeld met het volgende, zeer
vervloeide alliantiewapen :
Rechts. Een linkerschuinbalk vergezeld van twee
sterren, een’ boven en een onder.
Links. Drie vogels 2 & 1. s
Waarschijnlijk is dit dus Gerdes-Mellema.
W. H. CR O O C K E W I T T.

Storm van ‘s Gravesande (XX, 15 en 30). - Van
de verschillende vragen gedaan door Jhr. H. H. Röell
in de beide laatst verschenen nommers van dit maandblad,
aangaande het geslacht Storm van ‘s Gravesande, kan ik
er eenige beantwoorden, althans gedeeltelijk.
Vr. 3”. Den 26 Mei 1826 overleed te Utrecht Elisabeth
v a n Stenis, in den ouderdom van 70 jaar. Zij was de
echtgenoote van den oud-kolonel Edwoud Lodewijk Storm
van ‘B Gravesande.
Vr. 50. Den 22 Dec 1825 overleed te Dordrecht Dirk
Storm van ‘B Gravesande in den ouderdom van 64 jaar.
Hij was rustend predikant van Zwijndrecht.
Den 23 d.a.v. overleed eveneens te Dordrecht zijne
Cunaeas. - Waar huwde 31 Juli 1725 Susanna echtgenoote Catharina Bongers, in den ouderdom van
Elisabeth Cunaeus, dochter van Mr. Jacob Adriaan Cunaeus bijna 70 jaar. Zij overleed aan langzaam toenemend verval
+.>
en Wisabeth Mettina Saagman, met Mr. François Louis van krachten.
van Wevort van Ossenbergh, gecommitteerde wegens de
Vr. 14. Den 28 (niet 23) April 1828 overleed te A m stad Goes in de Graaflijkheidsrekenkamer van Zeeland ? sterdam Johanna Carolina Gerardina Storm van ‘B GraveWaar en wanneer was hij geboren en gedoopt, wie waren sande in den ouderdom van ruim 33 jaar, echtgenoote
zijne ouders, en waar zijn zij resp. 22 ilIei 1766 en 8 van den heer 0. Chr. Schlosser.
September 1752 overleden (Vgl. Her. Bibl. 1881, bl. 186)?
Vr. 19. Den 3 September 1838 overleed te Oosterhout
in
den ouderdom van circa 51 jaar Cornelis Overduin,
Op 7 November 1808 huwden te Zoeterwoude(aangeteekend te Leiden 20 October) Everhard Hendrik Jacob in leven ontvanger der registratie aldaar. Hij was gehuwd
Cunaeua en Louisa Johanna va,n Rosevelt. Hij was te met Maria Cornelia Helena Boon en liet kinderen na.
Hieruit zou dus volgen dat dit de tweede echtgenoote
Leiden geboren 10 Januari 1779, en aldaar 17 Januari
in de Hooglandsche kerk gedoopt als zoon van Mr. Johan was van M. C. H. Boon, daar zij den 30 November 1810
Andreas Cunaeus en van Arnolda Wilhelma Brantsen; te Breda in ondertrouw trad met Carel Johannes Julianus
zij werd geboren op Clarenbeek bij Arnhem 26 Juli 1779, Storm van ‘B Gravesande.
Uit de gestelde vragen van den heer Röell, meen ik
als dochter van Mr. Johannes van Rosevelt en van J o te
mogen opmaken, dat hem dit niet bekend is Wanhanna Theodora Barchman Wuytiers. Wanneer en waar
neer
de eerste echtgenoote overleden zoude zijn, of het
zijn beiden overleden, en welke kinderen zijn uit hun
huwelijk geboren, behalve Johanna Theodora Wilhel- tweede huwelijk plaats gehad zou hebben is mij niet bekend.
mina, geboren te Leiden 21 December 1809, gedoopt
Haarlem.
W. P. J. O V E R M E E R .
aldaar 14 Januari 1810 in de Pieterskerk, gehuwd met
I N H O U D 1902. NO S. 4 en 5.
Pieter Hendrik Baron Taets van Amerongen ?
Wijziging van adres. - 20e Algemeene
_
Ver adering. - FamilieApeldoorn.
aanteekenineen van de neslachten Roon. Grave of 6 res en Sinte-Guériox.
Jhr. H. H. RÖELL.
medegedeeld door Mr.“J. B. Ridder divan der Sohueren. - De invloed
vau Kerckrerve(n). - Wie weet de ouders van Hadewig
van Kerckwerven, welke omstreeks 1540 huwde met
J o h a n Wijnands van Resant (ex matre van Geysteren)í
Van dit geslacht zijn mij slechts de volgende leden
bekend [waar vindt men een genealogie ervan?):
a Jan van Kerck werven Co&eliszo&, geboren in 1488:
rentmeester-generaal van Voorne (1520-1562),,huwl
jonkvrouwe Marie Heerman, waaruit o. a. Boudewijn
van Kerckwerven, geb. in 1530, schepen en thesau

der steden op hare bewoners, getoetst aan de regeerende geslachten
van Amsterdam, door Dr. J. H. F. Kohlbrugge. - De Indische tak
van het geslacht Crommelin, door W. Wijnaendts van Resandt Opgave der geslaohtwapens die xioh vóór 1795 bevonden in de Oude
en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. Oudste kwartierstaat betreffends het geslacht Wijnaendts van Resandt,
door W. Wijnaendts van Resandt. - Bladvulling. - Boekbeoordeeling.Geldersohe Volksalmanak, door J. C. G. H. v. H. - V rage n en
A n t w o o r d e n : Wapens gevraagd. - N a u d i n e n d e Bar(re). Blok. - Benezet. - Manger. - Gerdes. - Cunaeus. - van Kerokwerve(n). - Storm van ‘~Gravesande.
Gedrukt bë Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘~Gravenhage.
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederiandsche Leeuw.”
R

%

-%
Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het Genootschap gezondeu.
Bijdragen en correspondentie betreffende
de redactie en verzending van het Naandblad te richten aan den redacteur,
J h r . M r . F. BE E L A E R T S VAS BLOKLAND,
68 Koninginnegracht , t e ‘s Gmvedqm
Aanvragen omexemplarenvan vroeger verschenen Maandbladen zijn te zendenaan
den Heer J. C VAN UPR MUELEK, 95 Groothertoginnelaan, te ‘s Gravenhage.
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Brieven, aanvragen enz., betreffende het
Genootschap en de bibliotheek te richten
aan den secretaris-bibliothecaris, J. C!.
GIJSBERTI HODESPIJL VAK HODENPIJL,
1 2 So~l~ialnan, te ‘sGg,avenhage.
Contributiën enz., aan den penningmeester C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te
Vrijenbun bij Delft
L e d e n t e ‘~Gravenhage b e t a l e n p e r
f 1000.
jaar
Zij die buiten ‘8 &avenh& wonen f 6.00
k-

;d?

De redactie van het Xaandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der onderteekende stukken.
~ _.
~~~.._~_ ~
XXe Jaarpm g.
1902%
No. 6.
____
Tot lid is benoemd :
Stratenus (die volgt onder IIbisl en Ida Strafenus, die
?erst gehuwd was met zekeren Fort& en vervolgens met
J. A. R. EIJMMELL . . . . . . . .
Assen.
J(rcobus blouthann.

Wijziging van adres :
A. A. HONDIUS VAN HERWERDEN.
. . . : . . . 19 Marnixkade, Amsterdam.
Mr. H. J. BOENEN . . . 42 Jan Luykenstraat, Amsterdam.
Jhr Mr. A. T. P RINS V A N
WESTDORPE . . . . . . Huize Kinheim, Bloemendaal.

Het geslacht Stratenns
door Jhr. H. H. RÖELL.

.Oorspronkelijk wapen, volgens eene oude beschrijving :
,Een veld van goud, waarop ter linkerzijde wolken
,,vau azuur, waaruit zich vertoont eene eenigszina opwaarts
,,gebogen regterarm van natuurlijke kleur, in de hand
,,houdeode een nederhangend koord of lint, van azuur,
,,waaraan is hangende een vierkanten steen of zerk van
,,natuurlijke kleur ; het schild van dat wapen is gedekt
,,met een helm, waarboven als helmteeken zich bevindt
,,geljjke arm met lint en steen als in het schild”.
Wapen van den in den Ned. Adel opgenomen tak van
het geslacht:
’
Gevierendeeld : 1 en 4 doorsneden van goud op blauw,
met een doorsneden adelaar van rood op het goud, en
van goud op het blauw (vaa der Straten of Stra2enus);
2 en 3 in goud een rood gebekte en gepoote dubbele
,zwarte adelaar, op de borst beladen met een zilveren
schildje waarop twee beurtelings gekanteelde roode dwarsbalken (van ,4sPeren). Helmteeken : een uitkomende roode
adelaar. Schildhouders : twee omziende rood-getongde
bruine griffioenen.
De geregelde stamlijst begint met:
1. Johannes Stralemq die drie kinderen had:
Cornelis Sfratenus (die volgt onder 11); ArnoEdus

11. Ds. Cornelis Strntenus, geboren te Dordrecht 17Maart
1640 (maa.r aldaar in de doopboeken niet te vinden),
overleden te Amsterdam 25 Januari 1688 (vlg. Navorscher
18S5, p. 151), predikant te Poortugaal in 1661, te Jisp
in 16’71 en te Arnhem in 1676, huwde Maria de Vries,
dochter van Symon de Vries en vau Maria W a l e n
(vlg. Balen, Beachrijvinge van Dordrecht, p. 1209). Zg
hadden S kinderen:
Johanna Stratenus; Symon Strntenus (die volgt onder
III) predikant te Utrecht, gehuwd met Esther Lydius;
Maria Stratenus ; Cornelia Stratenus, gehuwd 4 Januari
1702 met Rochus Rolandus, geboren te Dordrecht 28 No.
vember 1678, zoon van Ds. Jacobus Rolandus en van
Everdina van Weze (vgl. Balen, p. 1285 en Ned. Leeuw
1883, kol. 75); Johannes Sfratenus; Clara Stratenus;
Ida Strafenus en Anthonia (of -Johanna Margrita) Stratenus.
111. Ds. Qmon Stratenus, bovengenoemd, predikant te
Strijen, te Schiedam in 1701, te Utrecht in 1710, (vgl.
Wapenheraut 189ï, p. los), huwde Esther Lydius. Zij
hadden 6 kinderen:
Xaria Johannetta Stratenus, jong overleden; Ovaria
Johannettcc Stratenus, gehuwd met Ds. .Nicolaas Cornelis
Crollius, predikant te Houten ; Johannrc Stratenus, eerst
gehuwd met Adriwxn Bla, en naderhand met Thomas
sari Schaak; Cornelia Clusina Strntenus, ongehuwd overleden ; Comelis Nicolaas Stratenus, jong overleden, en
Ds. Cornelis _h%coZaas Stratenzrs, geboren December 1713,
overleden te Leiden 25 April 1803, en aldaar in de
Pieterskerk begraven 23-30 April 1803, predikant te
Katwijk a./d. Rh. en te Breda in 1761, emeritus in 1784,
(vgl. Navorscher 1898, p. ô66), eerst gehuwd met Maria
Theodora Pla en naderhand met P. r;vitz ; uit geen van
beide huwelijken kinderen.
Ilbis. Arnoldus Stratenus, broeder van Ds Cornelis
Sfratenus voornoemd, huwde te Dordrecht 27 Juli 1666
Catharina van der Ent.
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Uit dit huwelijk 6 kinderen:
10, Johanna Stratenus, gedoopt teDordrecht 13Mei 1667.
20. Johanna Stratenus, gedoopt te Dordrecht 19 September 1668.
30. .Johannes Stratenus, gedoopt te Dordrecht 31 Augustus 1671.
40. Covxelis Stratenus, geboren te Dordrecht 19 October,
gedoopt ‘aldaar 22 ‘Óctober lôi3, overleden aldaar
op een onbekend @stip, na het overlijden zijner
echtgenoote ; huwde te Dordrecht 21 September
1698 Me~ythalina de Gilde, geboren te Dordrecht
9 Juni, gedoopt aldaar 11 .Iuoi 1678, overleden
te Dordrecht 23 April, begraven aldaar 29 April
1728, dochter van Adam de Gilde en van M a r i a
de Schepper. Hunne kinderen volgen onder III.
50. Adriana Stratsnus, gedoopt te Dordrecht 11 April
1675.
60. 14driunus Strafenus, gedoopt te Dordrecht 9 September 1676, huwde Maria van Geltler uit Rotterdam.
111. Kinderen van Co,%nelis Stratenas en M e g t h a l i n a
de Gilde:
10. Adam Stratenus, geboren te Dordrecht 29 Mei 170: i
(doch aldaar in de doopboeken niet te vinden) 3
overleden te Dordrecht 23 Augustus, begraver
aldaar 29 Augustus 1759, huwde te Dordrecht t
2 April 1730 J o h a n n a van Asperen, geboren tx !
Dordrecht 26 Augustus, gedoopt aldaar 28 Au.
gustus 1700, overleden te 1 jordrecht 31 Maart >
begraven aldaar 7 April 1761, dochter van Anthony f
van Asperen en van Anthonia ilfeynaart.
Hunne kinderen volgen ouder IV.
20. Megthalina Stratenus (in de doopboeken voor-.
komende onder den naam van Catharina), geboren
te Dordrecht 29 Juli, gedoopt aldaar 31 Juli 1711,,
overleden te Dordrecht 6 November, begraven aldaar
9 November 1713. ’
30, Arnoldus Stratenus, geboren te Dordrecht 25 Januari, gedoopt aldaar 29 Januari 1717, overleden
te Dordrecht, begraven aldaar 3 Juni 1776, ongehuwd.
IV. Kinderen van Adam Stratenus en Johannaivan
Asperen :
10. Megthalina Cornelia Stratenns, geboren te Dordrecht 2 Februari, gedoopt aldaar 5 Februari 1731,
overleden te Dordrecht 26 Mei, begraven ,aldaar
29 Xei 1731.
20. Anthony btratenus, geboren te Dordrecht 25 December, gedoopt aldaar 26 December 1731, overleden te Dordrecht 12 Maart, begraven aldaar
17 Maart 1796, deken van het Groot Koopmansgilde te Dordrecht in 1767, confrère der Rhíjnsche
wijnkoopers aldaar in i771, regent van het Weeshuis aldaar in 1776, raad in de vroedschap en
schepen te Dordrecht in 1778, huwde aldaar
23 Juni 1767 A d r i a n a dtetta van Gelsdorp, geboreu te Dordrecht 21 Maart, gedoopt aldaar
24 Maart 1745, overleden te Dordrecht 20 Juni,
begraven aldaar 23 Juni 1797, dochter van Pieter
van Gelsdorp en van Lucia Catharina van Nt’evelt.
Hunne kinderen volgen onder V.
30. CorneEs Stratenus, geboren te Dordrecht 7 Augustus,
gedoopt aldaar 9 Augustus 1733, overleden te
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Dordrecht 10 Mei, begraven aldaar 15 Mei 1805,.
huwde te Dordrecht 24 Mei 1757 M a r g a r e t h a
van Boven, geboren te Dordrecht 4 Januari 1735
(doch aldaar in de doopboeken niet te vinden),
overleden te Dordrecht 22 Februari, begraven
aldaar 25 Februari 1811, dochter van Pieter vaw
Boten en van lda Maria Moorrecs.
Hunne kinderen volgen onder V-bis.
40. JohaJfnes Anthony Strntenus, geborcu te Dordrecht,
13 %art, gedoopt aldaar 16 1Iaart 1735, overleden
te Dordrecht 29 Juli, begraven aldaar 3 Augustus
1737.
50. Anthonia Stratenas, geboren te Dordrecht 14 November, gedoopt aldaar 19 November 1737, overleden te Leiden 7 Januari 1815, huwde te Dordrecht 28 October 1760 Ds. H e n d r i k Caan, geboren te Rotterdam 14 November 1724, overleden
te Leiden 24 Maart en aldaar. begraven 25 Maart.
1796, predikant te Noordwijk-binnen in 1748 en
te Leiden in 1754, werd emeritus in 1788, zoon
van G’ijsbert Caan en van Alida van Lith.
60. Meqthali,na Stratenus, geboren te Ihmdrecht 23 Mei,
gedoopt aldaar 26 blei 1740, overleden te. . . . .
9 April 1826, huwde te ljordrecht 2 5 M e i 1 7 6 2
Jacob van Noo,t, geboren te Leiden 22 Maart,
gedoopt aldaar in de Waalsche kerk 25 Maart 1739,
overleden te Leiden 28 Januari, begraven aldaar
in de Pieterskerk 26 Januari-2 Eebruari 1799,
zoon vau Willem van Noort en van Esther Jacoba
van Gangeit.
V. Kinderen van &thony Stratenus en Adriana Alettn
Gelsdorp :
10. Johanna Stratenus, geboren te Dordrecht 5 Juli,
gedoopt aldaar 8 Juli 1777, overleden te Dordrecht
21 Juli, begraren aldaar 25 Juli 1777.
20. Mr. Adam Bnthony Stratenus, geboren te Dordrecht
14 Januari, gedoopt aldaar 16 Januari’ 1779, over- .
leden te ‘~Gravenhage 12 December 1836, huwde
aldaar 20 Mei 1806 Margaretha Louisa Wilhelmina van Oldenbarneveldt gená Witte Tullingh,
geboren te ‘s-Gravenhage 20 Mei, gedoopt aldaar
in de Waalsche Kerk 22 Mei 1785, overleden té
Zeist 20 September 1858, dochter van Mr. Hendrik
Justus van Oldenbarneveldt ge& Witte Tullingh
en van Agneta Theodora van Teylingen.
Hij was lid van den Raad van State, secretarisgeneraal van Marine, lid van het Kon. Instituut
en van verschillende geleerde genootschappen ,
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
(Vgl. van der Ba, Biographisch Woordenboek,
XVII, p, 1039.)
Hunne kinderen volgen onder VL
30. Lucia Catharina Stratenus, geboren te Dordrecht
20 Augustus, gedoopt aldaar 23 Augustus 1780,
overleden te Utrecht 10 October 1848, huwde te
‘s Graveuhage 8 Februari 1803 Jhr. Mr. Johan
Gerard van Oldenbarneveldt gend Fitte Tullingh,
geboreu te ‘s-Gravenhage 26 April, gedoopt aldaar
in de Waalsche kerk 29 April 1’779, overleden te
Utrecht 25 Maart 1852, zoon van Mr H e n d r i k
Jusfua van Oldenbarneveldt yend Witte Tullingh
en van ilyneta Theodora van Teylingea.
Hij was lid van het. Hoog Militair Gerechtshof,
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luitenant-kolonel der Haagsche Schutterij (bekend
als asuvoerder der Haagsche Vrijwilligers in den
mislukten tocht naar Woerden, 24 November 1813)
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw,
verheven in den Ned. Adelstand bij Kon. Besl. van
10 September 1815, La Q. Q.) en diploma van
19 Maart 1816, toegelaten tot de Ridderschap van
Holland in 1818.
4O. Johanna Strntenus, geboren te Dordrecht 8 December, gedoopt aldaar 12 December 1781, overleden te Dordrecht 20 Juli, begraven aldaar 23 Juli
1785.
Ibis. Zoon van Cornelis Stratenus en Margaretha van
Boven :
Adam Stratenus, geboren te Dordrecht 16 April,
.
gedoopt aldaar 20 April 1’759, overleden te Alphen
a/d Rh. 20 December en begraven te Dordrecht
24 December 1807, huwde te . . . . . . 30 Juni
1788 (aangeteekend te Arnhem 13 Juni en aldaar
naar buiten geattesteerd 30 Juni 1788) Ida Bartha
Hoff, geboren te Arnhem 12 October 1767, overleden te ‘s-Gravenhage 8 Mei 1839, dochter van
Mr. Bernordus Johannes Hoff en van Maria van
Boven. (Vgl. Navorscher 1900, p. 545-547, en
1901, p 46 en 302.)
Hunne kinderen volgen onder QIbis.
QI. Kinderen van Mr. Adam Anthony Stratsnus e n
Xaryaretha .Louisa Wilhelmina vau Oldenbarneveldt ge&
Witte Tullinoh :
10. Mr. A&hon!y Jan Lucas Baron Stratenus, geboren
te ‘s Gravenhage 22 Juli, gedoopt a1daa.r 2 Augustus 1807, overleden te ‘s-Gravenhage 18 April
1872, huwde te Brussel 15 Juni 1852 S u s e t t e
Otheline Consfance Baronesse van der Duyn, hofdame van H. K. H. Prinses Frederik der Nederlanden, geboren te Ixelles 26 Augustus 1820, overleden te ‘s-Gravenhage 24 Augustus 1864, dochter
van W i l l e m Lodewbk Baron van der Duyn van
Benthorn en van Ao?rian,a lliaria Twent.
Kij was buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister aan het hof van Hannover, minister van
Buitenlandsche Zaken ad interim van 1 Februari12 Maart 1862, commandeur in de orde van den
Nederlandschen Leeuw, kamerheer des Konings
i. b. d., enz. Hij werd bij Kon. Besl. van 26 October
1838, no. 68, verheven in den Ned. Adelstand, terwijl
hem bij Kon. Besl. van 6 December 1847, no. 4,
de titel van Baron werd verleend, overgaande op
zijne mannelijke afstammelingen bij recht van eerstgeboorte; in 1839 werd hjj toegelaten tot de Ridderschap van Zuid-Holland
Hunne kinderen volgen onder VIL
20. Henriette Justine Théodore Slratenus, geboren te
‘s-Gravenhage 19 October, gedoopt aldaar 30 October 1808, overleden te ‘s-Gravenhage 26 September
1838, ongehuwd.
30. Johanna Marin Baldina Stratenus, geboren te
‘s-Gravenhage 18 September, gedoopt aldaar 1 October 1809, overleden te Amsterdam 20 April 1879,
huwde te ‘s-Gravenhage 23 October 1839 Hendrik
Jan Isaäc van Cattenburcla, geboren te Soerabaja
8 Juni 1809, overleden te ‘s-Gravenhage 24 Novem-
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ber 1878, zoon van Mr. Hendrik Jacobvan Cattenburch en van Wilhelmina Clara Barbier. Na in
1828 in dienst te zijn getreden, werd hij 5 October
1831 aangesteld tot 2e luitenant bij het Regiment
Ligte Dragonders n O. 4, bevorderd tot le luitenant
8 December 1837, werd 17 Januari lS3S overgeplaatst bij het Regiment Hussaren no. 7 (Ned.
Oost-Indië) en verkreeg 7 November 1838 eervol
ontslag uit ‘s lands dienst. (Verg. Wilbrenninck,
Chron. lijst van HH. Off. der Cavalerie.)
Adriaan Hendrik Stratenus, geboren te ‘s Gravenhage 15 Juni 1813, overleden aldaar 13 Februari
1863, ongehuwd. Na in 1827 in dienst te zijn
getreden, werd hij 5 October 181il aangesteld tot
Be luitenant bij het Regiment Ligte Dragonders
No. 4, bevorderd tot le luitenant 3 Januari 1839
en verkreeg 2 Maart 1843 eervol onts1a.g uit ‘s lnnds
dienst. (Vgl. Wilbrenninck, Chron. lijst van H.H.
Off. der Cavalerie.)
Théodore Jean Stratenus, geboren te ‘s Gravenhage.
12 Maart 1818, overleden te Rees (Pr.) 7 Maart 1847,
ongehuwd.
LodewEjk Willem Arnold Stratenus, geboren te
‘8 Gravenhage 8 Mei 1820, overleden te Utrecht
9 Augustus 1847, huwde aldaar 30 Juli 1845
Jkvr. Henriette Johararaa Nartina Beeldsraijder, geboren te Gouda 15 Maart 1827, wonende te Utrecht,
dochter van Jhr. Gerard Johannes Beeldsnijder van
Voshol els Pr$jenes en van Martina Adriana Xaria
van Toulon. Zij hertrouwde met Mr. Jacob des Toolbe.
Ijuune kinderen volgen onder VIlbis.
Hen,drik #Jacob Stratenus, geboren te ‘s Gravenhage
12 Augustus 1825, overleden te Zeist 9 Juli 1856,
huwde aldaar 2 Augustus 1849 Henriette Jacqueline
Sclaadée van der Does, geboren te Utrecht 27 September 1831, wonende te Princenhage, dochter van
Johannes Cornebis Schad6e, en van Anna Benine
van der Does. Zij hertrouwde met Jhr. Henri Georye
Ferdinand Leyssius.
Hunne kinderen volgen onder VIIter.

VIbis. Kinderen van Adam Stratenus en Ida Bartha
Hoff :
10. eene dochter, levenloos geboren te Dordrecht 23
Juni 1791.
20. Margaretha Stratenus, geboren te Dordrecht 27
Augustus, gedoopt aldaar 1 September 1792, overleden te Dordrecht 22 September, begraven aldaar
25 September 1794.
30. Bernard Johan Stratenus, geboren te Dordrecht 4
I ei, gedoopt aldaar 10 Mei 1794, overleden, te
TI*
Amsterdam 18 Mei 1838, ongehuwd.
40. Cornelis Stratenus, geboren te Dordrecht 20 Juli,
gedoopt aldaar 25 Juli 1795, verdronken op de
eendenjacht te Rijsoord 7 December 1816.
50. Anthony Strntenus , geboren te Dordrecht 7 Augustus,
gedoopt aldaar 30 Augustus 1797, trad in 1814
in dienst bij het Regiment Ligte Dragonders NO 4,
en werd reeds den 23sten Januari van dat jaar
aangesteld tot 2 e luitenant bij genoemd regiment,
in welken rang hij op 18 Juni 1815 te Waterloo
sneuvelde. (Vgl. Bosscha, Neerlands Heldendaden
te Land, en Wilbrenninck, Chron. lijst van H.H.
Gfficieren der Cavalerie.)
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60. Mr. Pieter Stratenus, geboren te Dordrecht 13 Mei,
gedoopt aldaar 24 Mei 1799, overleden te Utrecht
22 April 1850, huwde te Leiden 12 April 1822
~~ilhelmine Arnoldine Jeanne Cunaeus, geboren te
Leiden 4 Februari, gedoopt aldaar in de Wnalsche
kerk 16 Februari 1800, overleden te ‘s Gravenhage
4 October 1872, dochter van Mr. Petrus Cunaeus
e n v a n J o h a n n a Calharina Gnel. I-lij was substituut-griffier bij den Hoogen Raad der Nederlanden.
Hunne kinderen volgen onder VITquater.
80. Mur!laretha Maria Stratenus, geboren te Dordrechl
1 Juni, gedoopt aldaar 12 Juni 1801, overleden
te ‘s Gravenhage 27 October 1824, ongehuwd.
VII. Kinderen van Mr. Anthony Jan Lucas Baron Stra.
frnus e n Susette Otheline Constante Baronesse van
der Duyn :
10. A?l&oine Alfred Othon Adrien Louis Guillaumt
Baron Stratenus, geboren te Hannover 10 Maar1
3851, overleden te Brussel 8 Juni 1879, ongehuwd
20. Glsillaume Jeala Theodor Baron Stratenus, lid van
de Ridderschap van Utrecht, geboren te Hannover
1 Ma.art 1858, wonende te Diepenveen, huwde te
‘E Gravenhage 19 Juli 1883 Emmerika Catharina
Sibilla van Wickevoort Cromnaelin, geboren te Haarlem 11 Ma,art 1859, dochter van E d o u a r d wan
1%lîevoort Crommelin en van Marie Céline Cordlit
He?zriette Storm de Graue.
Hunne kinderen volgen onder VIII.
VIIbis. Kinderen van Lodewijk Willem Arnold Stratenur
en Jkvr. Henriette Johanna Martina Beeldsngdtr :
10. Louise Antoinette Stratenus, geboren te Utrechí
2 8 Mei 1846, huwde aldaar 15 Juni 1865 &lr.
Johan Hendrik Mello Baron Xollerua van Westkerke, geboren te Oldebroek 21 Februari 1840:
commissaris der Koningin in de provincie Gelderland (sinds 28 April 1880), ridder-grootkruis in de orde
van Oranje-Nassau, grootofficier in de orde van de
Eikenkroon, enz., zoon van Hendrik Mello Baron
Mollerus van Westkerke en van Louisa Jacoba
Baronesse van Eek van Overbeek.
20 LodewQk Willem Arnold Gera,rd Xartinus Stratenus
van Yoshol, geboren te Utrecht 12 Februari 1848,
overleden te Monte Carla (Monaco) 27 April 1896,
huwde te Utrecht 14 Juli 1870 Johanna Elisabeth
Isabella Visscher, geboren te Utrecht 22 September
1850, wonende aldaar, dochter van Dr. N i c o l a a s
Paulus Visscher en van Jkvr. Caroline Jacquelàne
de Pesters.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
VIIter. Kinderen van Hendrik Jacob Stratenus en van
Henriette Jacquel%ne Schadée ran der Does:
10. Louise Antoinette Strntenus, geboren te Zeist 3
Augustus 1852, de bekende schrijfster en novelliste,
ongehuwd, wonende te Stockholm.
20. Anna Benine Stratenus, geboren te Zeist 19 Augustus
1853, wonende te Arnhem, huwde te Ginneken
31 Augustus 1871 Jhr Sam& Frangois Théodore
de Vaynes van Bral@ geboren te Arnhem 28
December 1842, overleden aldaar 4 October 1886,
zoon van Jhr. Henri Jean Léopold Théodore de
Vaynes van Brake11 en van Jacoba Gesina ra,n
Overveldt.
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30. Henriette Jacqueline Stratenus, geboren
19 Augustus 1855, overleden te Vianen
cember 1868.
40. 1gelzdrika Jacoba Marie Justine Straten?+
te Zeist 27 Januari 1857, overleden aldaar
tember 1858.

te Zeist
23 Degeboren
25 Sep-

VIIquater. Kinderen van Mr. Pieter Stratenus en mi&
helnaine Arnoldine Jeanne Cunaeus :
l”. Adam Stratenus, geboren te ‘s-Gravenhage 17 Mei
1823, overleden aldaar 10 Maart 1847, doctorandus
in de rechten aan de Leidsche Hoogeschool.
2O. Icla Bartha Stratenus, geboren te ‘s-Gravenhage
20 Mei 1825, overleden aldaar 17 Juli 1826.
30. Jonaqana Catharina Stratenus. neboren te ‘s-Gravenhage 10 Mei 1827, overleden ualdaar 4 Juni 1858,
huwde te ‘s-Gravenhage 6 Juni 1855 Ds. Philippe
Bouche-r, geboren te Pari& 1 5 S e p t e m b e r 1 8 1 1 ,
overleden aldaar 21 Januari 1885, predikant bij
de Waalsche Gemeenten achtereenvolgens te Rijssel,
‘s-Gravenha,ge, Aix-en-Provence, Boulogne sur Mer,
Sedan, Jarnac, Brussel, en Brest, zoon van J e a n
Marie Boucher en van Louise Bonne Gauel, weduwnaar van Louise Adrienne Hermine Lambert. Hg
hertrouwde met Johanna Elisabeth van Ssse>k.
40. A&fargaretha Maria Stratenus, geboren te ‘F( Gravenhage 17 Juni 1829, wonende te Apeldoorn, huwde
te ‘s Gravenhage 19 November 1856 Jhr. Isaäc
Herman Alexitnder Roëll, g e b o r e n t e ilmsterdam,
16 Juni 1822, overleden te ‘s Gravenhage 23 Augustus 1892, zoon van Mr. Willem Baron Roëll van
Hazerswoude en van Cornelia Cathtrrfrza Hodshon.
IJij was hoofdcommies bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken, later referendaris bij dat
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en weduwnaar
van Johanna Agatha Catharina va?h Stralen.
50. Henriette Anna Jacqueline Stratenus, geboren te
‘s Gravenhage 26 Juli 1831, overleden aldaar 24 Mei
1873, ongehuwd.
60. Arnoldina Wilhelmine Stratcnus, geboren te ‘s Gra-venhage 12 Mei 1833, overleden te Amsterdam
30 Maart 1898, huwde te ‘s Gravenhage 2 Mei 1855
Mr. Jacob Leonard de Bruyrz Kops, hoogleeraar
aan de Pol. School te Delft, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, geboren te Haarlem
22 December 1822, overleden te ‘s Gravenhage
1 October 1887, zoon van Cornelis Joannes de Bruyrz
K o p s en van .Murie Constante Française de Bosset.
70. Wilhelmine Arrioldine Jeanne Marie Stratenus, geboren te ‘s Gravenhage 27 December 1834, overleden.
aldaar 6 October 1835.
VIII. Kinderen van Guillaume Jean Theodor Baron #lraenus en van Emmerika Catharina Sibilla van Wìckevoort
33mmelin :
10. Jkvr. Otheline Susetfe Marguerile Stratenus, geboren
te ‘s Gravenhage 23 April 1884.
20. Jhr. Edouard Antoine Stratenus, geboren te ‘s Gravenhage 28 Sept. 1885.
30. Jhr. Théodore Jean Guillaume Stratenus, geboren
te ‘s Gravenhage 19 Oct. 1886.
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Het geslacht Stronck.

goed van Putten, zijn vader Jan Struzrck was beleend;
zijn zoon Jan, hieronder volgende, verkreeg het bij de
scheiding van 30 Augustus 1645. Na den dood van
Secretaris Jan Struuzk in 1665, kwam Overcinge aan
zijn zoon der oud-kapitein en gedeputeerde Hubert
Struuck, maar nadat diens boedel grasvellig was verklaard, werd het gekocht door Willemina Bonnema,
weduwe Gerhardus Sichterman. In 1687 ging Overcinge
door verkoop, van de weduwe Sichterman en hare gezamenlijke kinderen, over aan één dezer, J a n A l b e r t
Sichterman. Uit handen van de familie Sichtennati verkreeg het in 1717 door koop de majoor Frans Willem
Carpenter, en in 1720 op dezelfde wijze de gedeputeerde
der Landschap Drenthe Wolter KijmmelZ. In diens familie
bleef het anderhalve eeuw en thans is het landgoed het
eigendom van Mr Johannes Linthorst Homan, lid der
Gedeputeerde Staten van Drenthe, den 29 Mei 1868 te
Havelte gehuwd met Ida Elisabeth Catharina Kijmmell.

In NO 10 van het Maandblad 1900 lees ik in kol. 193:
,,Td’on demande des renseignements sur la famille Struyck”.
De heer Anspaoh noemt, in de hoop, zooals hij zich
uitdrukt, een spoor aan te wijzen, in kol. 237 van
denzelfden jaargang, Judith Geertruyd Struick en de
andere erven van wolen Lucl-etia Coignet of C u i n h e t .
Ik volg dat spoor.
De genoemde Judith Geertruyd behoorde tot het geslacht Struuck (ook wel Struik, Struyk, Struuk etc. geschreven), dat, afkomstig uit Utrecht, in Drenthe gebloeid
heeft en waarvan leden woonden o. a. op Overcinge onder
Havelte en in de tot ééne kerkelijke gemeente vereenigde
dorpen de WQk in Drenthe en IJhorst in OverGssel.
Het wapen is thans nog te zien in den gevel van het
café H o o g e n k a m p te de Wgk, het ouderlijk huis der
familie Struuck, waarin volgens de schattingscedul van
1744 de luitenant Jelisma woonde, die den 1 Januari
1715 te IJhorst huwde met Johanna Mcoia Struuck,
-terwijl het ook aangetroffen wordt in den gevel van het
huis Overcinge bovengenoemd (drie struiken nevens
elkander) en afgebeeld is in de Bijdragen van Overijssel,
, deel 111, no. 267, als zegel van Jan Struuck van Steenbergen; schulte van Hacelte o. a. 23 October 1635 en
25 Maart 1668. Blijkens de zegelplaat voerde laatstgenoemde een alliautiewapen : a. Struuck: de struiken;
6. Steenbergen (?): drie heraldieke leliën of speerpunten op
ééne rij.
Onder Mr A. J. Blom te Tiel berust een onvolledig
geschreven geslachtsregister, waarin omtrent Jan Struuck
ataat’ aangeteekend ,,dat hij domheer van Utrecht en van
,daar gevlucht was, omdat er kwestie kwam tusscben de
,domheeren en den bisschop van Utrecht, die den dom,heer Struuck_. evenwel vrijheid gaf om in Drenthe te
,gaan konen”.
Verder is eene genealogie Slruuck, tot welker samenstelling gebruik is gemaakt van het onder Mr Blom berusten; “manuscript; te vinden in het in 1887 gedrukt,
doch niet in den handel gebracht geslachtsregister der
familie Kgmmell en aanverwante familiën, welke genealogie
ik, zooveel mogelijk, uit betrouwbare bronnen heb aangevuld en hieronder laat volgen.
1. Jan. Struuck, schulte van Havelte, geboren te . . . . .
.den . . . . . , overleden te Harelte den 5 November 1605,
gehuwd
te
. . . . . den . . . . . met Anna
. . . . .,
geboren te . . . . . den . . . . . , overleden te Havelte
3 Februari 1606, beiden begraven in de kerk aldaar,
blijkens daarin nog aanwezige grafzerk. (Kinderen : Sub 11.)
11. cerhard Struuck, schulte van Havelte en Tledder,
althans op 23 September 1603, aangesteld door Ridderschap en Eigenerfden den 14 September 1618 tot rentmeester van ‘t Stift Di,&&ge (onder de Wgk) en d e n
11 Februari 1634, gekozen tot gedeputeerde der Landschap
Drelathe, geboren te . . . . . den . . . . . , overleden op Ocercinge te Havelte
. . . . . . . . . 1643, gehuwd
10 te . . . . den . . . . . met . . . . . Plettenberg, welk huwelijk kinderloos bleef, en 20 te . . . . .
den . . . . met Nechteld Steenbergen, geboren te . . . . ,
overleden, te . . . . . den . . . . _ (Kinderen 111, 1-6).
Gerhard Struuck en echtgenooto waren eigenaren van
Quercinge, waarmed,0 in ‘t laatst der 16de eeuw, als leen-

111, 1. Jan Struuck, landschapssecretaris, geboren te
Havelte den . . . . . , overleden aldaar den . . . . 1 6 6 5 ,
l” te . . . _ den . . . . met . . . . . Wegnichgehuwd
man, dochter van den landschapssecretaris .@ubertus en
Christina van Kuyk, geboren te . . . . . den . . . . . ,
overleden te . . . . . den . . . . . (Zoon : IV, 1).
20 te . . . . den , + . . . met Mechteld van Westerbeeck, dochter van Frans en Maria de Ghijseler (Gijselaer?), geboren te . . . . . den . . . . . . ,
overleden
te . . . . . den . . . . .
(Kinderloos).
111. 2. Albert Borchard Struuck, gedeputeerde der
Landschap 1652-1667, geboren te *Zavelteden . . . . . ,
overleden
te
. . . . . den . . . . . gehuwd te . . . . .
den . . . . . met . . . . . Hidditigh, dochter van . . _ . .
geboren te . .
den
over%,n- te . . . . ‘: . . den . . . . . ‘(&&ter
‘2i.”

: Ít,

111, 3. Wijert Struuck, rentmeester van Dikninge
1628-1646,
geboren
te
. . . . . . den . . . . . . overleden te . . . . den. . . ., gehuwd te . . . . den . . . .
met. . . . C%igne/, dochter van . . . . en . . . . , geboren
den . . . . . 1601, overleden te Dikninge
;de* &&k)‘d en 21 Ja,nuari 1660, begraven in de kerk te
IJhorst 1 Februari d. a,. v. (Kinderen: IV, 3 en 4).
111, 4. Jan Steenbergen Struuck (ook Struuck valz
Steenbergen), schulte van Havelte o. a. 23 October 1635
en 25 Maart 1668, geboren te Havelte den . . . . . . .,
overleden
te
. . . . . den . . . . ., gehuwd te . . . _
den . . . . . met Ateida Margaretha Carpenter, dochter
van . . . . . en Marqaretha Geertruid uan Westerbeeck,
geboren te . . . . . den . . . . ., overleden te . . . . ,
den . . . . . (Kinderloos).
SII, 5. Anna
Struuck,
geboren te . . . . . den . . .
overleden
te
.
.
.
.
.
den
. . . . ., gehuwd l” te
- * *>
. . . . . . . . 13 Juni 1619 met Herman Hageuolt, ritmeester, zoon van Albert, Landscbapsgedeputeerde, on
diens eerste vrouw, wier naam mij onbekend bleef (1).
(1) Den 23 Maart 16 17 Bchreef de Iandschapssecretaris Veynichmnn
aan den procureur en landschapsagent in den Haag, Johanuan Tongeren,
dat van wegen de Eigenerfden tot Gedeputeerde was gekozen ,$lbert
Btreye~olt WW. .NeppeZ, die nu voor eenige daegen getrouwt ISS m e t
de weduwe van aal Schults te B e i l e n ” (Roelof 1cfensi?~cX- of Jolensen
overleed als sc,hulte aldaar kort vóór 28 September 1614).
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20. te . . . . . den . . . . . met Jan Bonnema, proviandmeester te Coevorden, zoon van
. . . . . . en . . . . . ,
geboren te . . . . . den . . , . , overleden te . . . . . .
den . . . . . .

8 Juni 1650, overleden te . . . . . den . . . . . gehuwd
te . . . . . den . . . . . met Jacob Poot (2), zoon van
. . . . . . en . . . . ., geboren te . . . . . den . . . . .,
overleden
te
. . . . . den . . . . .

111, 6. Aletta Struuck, geboren te . . . . . den . . .
te
. . . . . den . . . . ., gehuwd te
. - ‘7 overleden
. . . . . den . . . . . met Gelein vun Westerbeeck, commandeur van Steenwÿk, zoon van Frans en Maria d e
Ghgseler (G&jselaer ?).

V, 3. Judith Hester Struuck, geboren te Dikninge
den 26, gedoopt te IJhorst den 28 November 1652, en
overleden te Dikninge den 25 Januari 1653.

IV, 1. Hubert Struuck, kapitein, geboren te. . . . . .
den . . . ., overleden te , . . . vóór 14 September 1690,
gehuwd te Oudwoude (Kollumerland) 8 September 1648
met Geertruida Fogelsangh, geboren 17 November 1623,
overleden te Bonnen 12 Juni 1662, begraven in de kerk
te Gieten, dochter van Dirk of Theodorus en van Ibeltje
Wringer. Hun huwelijkscontract werd 3 Aug. 1648 te
Franeker gepasseerd ; elf kinderen werden den kapitein
Struuck uit zijn huwelijk geboren, het oudste op 14 Oct.
1649; doch in 1725 was geen zijner descendenten meer
in leven.
IV, 2. Anna Lucretia Struuck, geboren te . . . . . .
den . . . . ., overleden te . . . . . den 3 Augustus 1678,
gehuwd
10 te . . . . . den . . . . . met Johan
Adam
van Yalckesteyn, geboren te . . . . . den . . . . ., overleden te . . . . . den . . . . ., zoon van . . . . . en . .
. . .; 20 te W$k b@ Duurstede den 22 Mei 1670 met
rtarnou t de Joncheere, kapitein, geboren te Maastricht
den . . . . ., g’esneuveld bij de bestorming vau 1Namen
en begraven voor het front van een retranchement aldaar
den 30 Augustus 1675, zoon van Jan en Elisabeth van
Amstel von .@inden.
IV, 3. Jan Struuck, rentmeester van Dikninge 16471678, geboren te . . . . . den . . . . . overleden te . .
. . . . den . . . . . ,, gehuwd 10 te . . , . . . den . . .
. . . met Mechelina ,, Cuionetz” (Cuignet), dochter van
geboren
te
. . . . . den . . . . .
overledeneie’ Dikninge (de rgk) den 1 October 1647;
(Kinderen V, l- 8). 20 te Colderveen den 19 Juni 1664,
na aanteekening te’ IJhorst op 4 Juni te voren, met
Catharinn van Plettenberg (weduwe kapitein vaa Potier)
dochter
van.
. . . . . en . . , . ., geboren te . . . . . .
den . . . . ., overleden te . . . . . den . . . . .
IV, 4. Gerhard Struuck, ritmeester, geboren te. . . .
. . . . ., overleden te . . . . . den . . . . .
1702,
gehuwd te . . . . . den. . . . . met Wilhelmina Maurick,
dochter
van
. . . . . en. . . . . ., geboren te . . . . . .
den . . . . , overleden te . . . . . den . . . .
(Kinderen
V, 9-16.)
den

V, 1. Anfoni Lodew$k Struuck, kapitein, geboren te
Dikninge 7 September 1648, overleden te . . . . . den
te
. . . . . den . . . . . met Con. . . . . gehuwd
stantia Veen (l), dochter van . . . . . en . . . . ., geboren te , . . . . . den . . . . . . overleden te. . . . . .
den . . . . . (Kinderen VI, 1 en 2.)
V, 2. Louisa M a r i a Struuck, geboren te Dikninge
(1) Constantia Veen kwam, volgens het lidmatenboek van IJhotd, ,
1664-1697 uit Kampen.

V, 4. Judith Geertruyd Struuck, gedoopt te IJhorst
15 Januari 1654, o werleden te . . . . . . den . . . . .
gehuwd te ‘s Gravenhage den 26 December 1675 met
Adriaan Ploos van Amstel, zoon van . . . . . en . . , .
. . ., geboren te . . . . . den . . . . , overleden te. . .
. . . . . . ,
. . . den
V, 5. Mechteld Struuck, gedoopt te IJhorst 1 Januari
1655, overleden te Dikninge 22 April 1656.
V, 6. E’eyer Philip Struuck, geboren te D i k n i n g e
13 Augustus 1657, overleden aldaar 29130 Augustus 1657.
V, 7. Mechteld Struuck, geboren te Dikninge 18 September 1658, overleden aldaar 11 November 1658.
V, 8. Wijard Philip Struuck, bij z@ huwelijk vaandrig van overste Hurmania, geboren te Dikninge, gedoopt te IJhorst Palmdag 15 April 1660, overleden te
. . . . . . den . . . . . ., gehuwd te . . . . . . 28 October 1688 met Louisa Charlotta Struuck, dochter va.n
Gerhard en Wilhelmina Maurick, geboren te . . . . .
den . . . . ., overleden te . . . . den . . . . . 1751 of
1752 en begraven in de kerk te IJhorst. (Kinderen VI, 3-5.)
V, 9. Philibert Struuck, J. U. D., gevestigd als advocaat en schulte van de Wijk, van 1701 tot 1710, gedoopt te IJhorst 11 Juni 1660 en overleden te de TFqlc
2 December 1710, begraven in de kerk te IJhorst, gehuwd te . . . . . . . 27 April 1684 met Johanna Constance van Asselt, dochter van . . . . . . en . . . . . .,
geboren te . . , . . . den . . . . , ., overleden te dnloo
1 Mei 1743 en begraven in de kerk aldaar. (Kinderen
VI, 6-10).
V, 10. Johanna Naria Struuck, gedoopt te Whorst
8 November 1663, overleden te . . . . . den . . . . . .,
gehuwd
10 te . . . . , den . . . . . met Hendrik
Rllenz
Maurick,
vaandrig, zoon van . . . . . . en . . . . ., geboren te . . . . . . den . . . . . ., overleden te . . . . .
den . . . . . .; 20 te . . . . . . 1 Januari
1715
met
Theodorus Wilhelmus Jelisma van Doesburgh, zoon van
. . . . . . en . . . . ., geboren te . . . . . den . . . . .,
overleden te . . . . . den . . . . . .
V, 11. Carel Jan Struuck gedoopt te IJhorst 2 Maart
1662, lidmaat te IJhorst in 1684 en ongehuwd overleden te Zwolle den . . . : . .

V, 12. Antoni Sfruuck, overste-luitenant, geboren te
. . . . . den . . . . ., overleden te . . . , . den . . . . .,
gehuwd
te
. . . . . den . . . . . met . . . . . . . Duyck,
dochter
van . _ . . . . en . . . . . ., geboren te . . . . .
(2) Jacob Poot, volgens het lidmatenboek van IJhorst, ingekomen
uit de heerlijkheid HorsseB en weder met attestatie vertrokken naar
We% 1.
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den . . . . . . .,
(Kind VI, 11).

overleden
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te

. . . . . . . den . . . . . .

V, 13. Otto Struuck, luitenant, geboren te . . . . . .
den . . . . ., overleden te . . . . . den . . . . ,
gehuwd
te . . . . . den . . . . . 1695 met Maria Cutharina van
Erp, dochter van . . . . . en . . . . ., geboren te A’ijwegen den. . . . ., overleden te MejJpel. , . . . . 1 7 3 9 ,
begraven in de kerk aldaar. (Kinderen VI, 12 en 13).
V, 14. Ida Struuck, geboren te . . . . . den . . . . ,
ongehuwd
overleden
te
. . . . . den . . . . .
V, 15. Weyert Struuck, kapitein, geboren te . . . . .
den . . . . ., gesneuveld in de loopgraven voor Vlakké,
waar hem beide beenen afgeschoten zijn . . . . . , . .
Ongehuwd.
V, 16. Louisa Charlotta Struuck, geboren te . . . . .
den . . . . ., overleden te . . . . . den . . . . . .
1751
of 1752 en begraven in de kerk te IJhorst, gehuwd te
28 October 1688 met haren neef Wijard
Philip S&uuck (V, 8). (Einderen VI, 3-5).

VI, 1. Louisa Constancia Struuck, gedoopt te IJhorst
den 13 Augustus 1655, overleden te . . . . . . . . den
. . . . . , gehuwd te IJhorst den Januari 1711 met
Lijfhard Engelbert Struuck, kolonel, zoon van Philibert
en Johanna Constante van Asselt, gedoopt te Giefen
16 November 1688, overleden te . . . . . 25 April 1’754.
(Kind VII, 1).
VI, 2. Rjard Xtruuck, gedoopt te IJhorst 19 Mei
1687, denkelijk jong overleden.
VI, 3. Willemina Johanna Struuck, gedoopt te IJhorst
. 20 September
1691,
overleden
te
. . . . . den . . . . ,
gehuwd te I.Jhorst 15 November 1715 met Gerrit Bou.man,
j. m. van Holte, zoon van . . . . . en . . . . ., geboren
te . . . . . den . . . . ., overleden te . . . . den . . . .
1

VI, 4. Lucretia Charlotte Struuck, gedoopt te IJhorst
October 1693, overleden te . . , . . . den . . . . . .

* VI, 5. Mechelina Jacoba S t r u u c k , gedoopt te . . . . .
den . . . .
overleden
te
. . . den . . . . .,
gehuwd
te IJhorst “9 November 1715 met Elias Winkelman,
j. m. van Holte, zoon van . . . . . en . . . . .,
geboren
te . . . . . den . . . . ., overleden te . . . . den . . . .
VI, 6. Lijfhart Enyelbert Struuck (zie boven bij VI, 1).
‘(Kind VII, 1).
VI, 7. Gerrit Jan Struuck, vaandrig, gedoopt te Gieten
1 September 1691, overleden te Namen 12 November
1714.
VI, 8. Elbert Lodewijk Struuck, kapitein, gedoopt te
Gieten 14 Februari 1694, overleden te . . . . . 1 í December 1746, begraven in de kerk te IJhorst, gehuwd
te IJhorst 5 Augustus 1729 met Arnoldina Sofia Steenhard, dochter van . . . . . en . . . . . . geboren te . . . .
10 October 1694, overleden te , . . , ‘.“. . den . . , . .
(Kind VII, 2).
VL 9. Jan Struuck, schulte van de Wijk, minderjarig
17 Maart 1711 tot 9 Juni 1719, meerderjarig tot 1729,

in welk jaar hij luitenant wordt, geboren te Beilen 2 0
December 1696. overleden te Coevorden 10 September
1737, begraven in de kerk aldaar; gehuwd, na aanteekeniag te IJhorst op 11 Maart, te Koekenge 2 April 1719
met Catharina Elisabeth Steenhard, dochter van . . . .
. . ., geboren te
16 Juni 1697 overleden
Ft Coevorden 9 M e i 1777.‘(Kinderen VII, 327).
VI, 10. Bgnes Constante Struuck, geboren te B e i l e n
16 Juni 1697, ongehuwd overleden te Anloo 19 Juni
1754, begraven in de kerk aldaar.
VI, 11. Juliana Struuck, geboren te .’ . . . . . den
* - - - * ‘? ongehuwd overleden te Z w o l l e den . . , . .
en begraven in de kerk te IJhorst.
VI, 12. Johanna Charlotte Struuck, geboren te . . . .
den . . . . . 1700, ongehuwd overleden te . . . . . den
* . . . . 1772.
VI, 13. Geridina Struuck, geboren te . . . . . . den
. . . . . 1708, overleden te . . . ‘. . den . . . . . 1722,
gehuwd
l” te . . . . . . den . . . . . met Joost
Blom,
kapitein, zoon van . . . . . . en . . . . . ., geboren te
den
overleden te
den
2;. ‘te *. . . .’ .’ den”. . . . 1755 ‘met *Piulus ‘B’nkker’
kapitein der burgerij te Kampen, zoon van . . . . . ei
. . . . .> geboren te . . . . . den . . . . ., overleden te
. . . . . den
. . . . .
VII, 1. Antoni Philibert Struuck, luiteoant, geboren
te de Wijk 12 en gedoopt te IJhorst 18 October 17 11,
ongehuwd overleden te Baiavia . . . . 1750.
VII, 2. Johanna Christinu Struuck, geboren 10, gedoopt te IJhorst 14 October 1736, ongehuwd overleden (1) te . . . . . den . . . . ., begraven in de kerk
te IJhorst.
VII, 3. Philibert Lijfhart Struuck, kapitein, geboren
18, gedoopt te IJhorst 24 December 1719, overleden te
Groningen 20 December 1765 en begraven in de Martinikerk, gehuwd te . . . .‘. . . Maart 1748 met . . . . .
van Rulst, dochter van . . . . . en . . . . , geboren te
. . den . .
overleden te
. . . . . den . . . .
&d’eren VIII, 1’5)’
VII, 4. Christina Arnoldina Struuck, gedoopt te IJhorat
15 Maart 1721, ongehuwd overleden te Coevorden 28
April 1777.
VII, 5. Johanna Angenis Struuck, gedoopt te IJhorst
9 Juli 1724, ongehuwd overleden te Coevorden . . . . 1811.
Zij was in 1747 als pleegdochter te huis bij kolonel
Lijfhart Engelbert Struuck, die destijds een landgoed
bewoonde aan den weg van Bnloo naar Schipbork (Verg.
over haar kloekmoedig gedrag in dat jaar, den Drentschen
Volksalmanak voor 1840, bl. 177.)
VII, 6. Hendrik Jan Struuck, luitenant, geboren 22,
gedoopt te IJhorst 23 Februari 1727, ongehuwd overleden te Steenbergen 23 September 1747 en begraven
in de kerk aldaar.
(1) Na 1752, in welk jaar zij te IJhorst als lidmaat werd bevestigd.

*

96

95
VIT, 7. Geridina Struuek, geboren 30 September, ge.
doopt te Uhorst 2 October 1729, ongehuwd overleder
te Bellingezcecr 30 October 1751 en begraven in de kerk
aldaar.

Looekemans

I

VIII, 1. Catharina Johanna Struuck, geboren te . . .
G Juni 1749, overleden te . . . . . den , . . . . , gehuwC
te . . . . . 29 Juni 1780 met Adriantts Bruinvis Maatjes
stadsgeneesheer te Zierikzee, zoon van . . . . en . . .
geboren te . . . . . den . . . . . , overleden te , . . . .
den . . . . .
VIII, 2. Hendorica
Struuck,
geboren te . . . . . . .
10 Juni 1751, overleden te . . . . den . . . . ., gehuwd te . . . den . . . , met . . . . van Roer
Steeg, ,
Med. Doctor te . : . e . , zoon van . . . . en . . . . l ,
geboren te . . . . . den . . . . . , overleden te . . . . .
den . . . . .
VIII, 3. Gerrit Jan Struuck, luitenant, geboren te
9 April 1753, ongehuwd overleden te . . . . . .
den’.‘.‘. . . .
VIII, 4. Philibert Struuck, Med. Doctor, geboren te
. . - . . . 15 Maart 1756, overleden te . . . . . . den I
, . . . ., gehuwd te . . . . . den . . . . . met Louis,
S o p h i a Schutje, dochter van, . . . . en . . . . ., geboren 1
te . . . . . den . . . . ,, overleden te . . _ . . den . . ,
. . . . (Kind IX, 1.)

door Jhr. Mr. F. B EELAERTS

VAN

B L O K L A N D.

In verband met de in kolom 29 van dezen jaargang
van het Naandblad voorkomende vraag betreffende do
mogelijkheid eener afstamming van de Duitsche familie
Lockemann uit de Nederlanden, diene dat mij twee geslachten bekend ziju van een naam die door verduitsching
Lockemann heeft kunnen worden. Een dier geslachten
was te Heusden, het andere te ‘8 Hertogenbosch gevestigd;
in hoevere zij wellicht een gemeenschappelijken stamvader
hebben gehad, heb ik niet kunnen nagaan.
De Heusdensche familie schreef zich afwisselend Loockermans, Loquermans, Loeckemans, Locormans en Lockemams.
De oudst bekende daarvan is :
1. Franck Loeckemans. Een stuk waarin hij persoonlijk
optreedt heb ik nooit aangetroffen; hij moet echter de
vader geweest zijn van :
1. WiZZeuz, die volgt onder IT.
2. Mr. Jan, die vermeld wordt in 1568.

11. Willem Loeckemans komt meestal voor onder den
naam Willem Trancken. Blijkens de stadsrekening van
1567 leverde hij toen pek aan de stad ; in 1570 treedt
hij op als leverancier van kaarsen. Hij behoorde tot de
VIII, 5. Arnoldina Huyberta Struuck, geboren te . . aanhangers der Hervormde leer en zag zich in 1584 het.
. . . . . 10 December 1764, ongehuwd overleden te . . kerkmeesterschap opgedragen. Naar alle waarschijnlijhcid
is hij de schenker van een zich nog in de kerk te Heusden
. . . den . . . . .
bevindend bord met teksten uit de Heilige Schrift ;
1X, 1. Adriana Louisa Struuck, geboren te Pollenhoven 1tusschen de letters W. V. komt op dat bord het volgend
17 Juli 1783, overleden te Schalkzrijk 15 October 1867, wapen voor : gedeeld, a, in goud 2 schuingekruiste zwarte
gehuwd te Vollenhoven 12 April 1804 met H e n d r i k : .weerhaken tusschen 2 staande zwarte blokjes ; b, doorAlbertus Jacobus Calkoen, predikant te Schalkwijk, zoon Isneden van blauw, met 3 gouden sterren naast elkaar, en
v a n i+lr. H e n d r i k Joan en Anfan Tb’cy,?za Camerlingh, zwart; over de doorsnijdingslijn een goud omboorde zilgeboren te Hoogeveen 13 Mei 1777, overleden te Gouderak : 1veren dwarsbalk. In eerste huwelijk trouwde hij met
Emmeken Aertsdr, na wier dood hij zich, vóór 1579, ten
23 April 1861.
1rcht begaf met Stijntje Gijsberts, die in 1597 als zijne
Ik heb nog vele andere personen aangetroffen, welke w e d u w e v o o r k o m t .
den naam S t r u u c k droegen; pet ze alleu te noteeren,
Hij had de volgende kinderen:
zou ik, bij de weinige zekerheid dat zij tot het hier
1. Ja,n. die volgt onder IIIa.
behandelde geslacht behooren, te veel plaatsruimte vragen;
2. Anna, die tnsschen 1580 en ‘88 meerderjarig werd.
ik bepaal mij dus tot het verzoek aan allen, die nadere
Misschien is zij dezelfde als ,7enneken Willem Loocinlichtingen kunnen geven omtrent de familie Struuck,
kermans, die 7 Oct. 1640 te Heusden begraven werd.
mij die niet te onthouden; misschien komt daardoor een
Matthcus, die volgt onder IIIb.
behoorlijke genealogie tot stand van een geslacht, dat
4: Huybert, die volgt onder 111~.
in de Landschap Drenthe tot de voornaamste heeft behoord.
5. Pranck, die volgt onder IIId.
In elk geval zal ‘t mij welkom zijn iets naders te
vernemen omtrent de familiebetrekkingen van :
ItIca. Jan Willemsx. Loockermans was geboren omstreeks
10. Geertruid Struuck, huisvrouw van Hanneke Meekhof, 1558 en overleed in 1615. Hij tr. 1” Claesken Ketelaer,
door Ridderschap en Eigenerfden den 16 Juli 1685 (dochter van Godert Ketelaer en M a r i a vaH Wijck ; zij
aangesteld tot schulte van Havelte en overleden te Mak- Prchonk hem 3 kinderen en overleed tusschen 1586 en
kinga 29 Februari 1724, in den ouderdom van 80 jaar; 1589. In 1595 hertrouwde hij met Heyltjen FZorisdp, varl
20. Jan Struuck van Benthem, ritmeester, die in 1697 iKeusden, en* vervolgens (of wellicht te voren) met Cutelijn
te Havelfe moet hebben gewoond met zijn echtgenoote 7ansdr wan Cuyck. Ook deze beide vrouwen leefden niet
ì ang, want in 1604 trad hij voor de vierde maal in den
(Aleid Nargaretha?) Carpenter;
cxht, en wel met Margaretha van .Gameren, die hem
30. c . . . . w . . . . Struuck, tij’dens de minder- Coverleefde en 16 Juli 1626 te Heusden begraven werd.
jarigheid van den schulte Johan Struuck, van 1710 tot
Vier zijner kinderen vind ik met name genoemd, twee
1719, verwalter van het schultambt de Wijk c. a.
claarvan zijn uit het eerste huwelijk, de beide andereu
1rit dat met Catelijn van Cuyck :
J. A. R. K I J M M E L L.
1. Aert, die volgt onder IVa.
)
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IVb. Jan Jansx. Loockermans tr. 11 Juni 1623 Dingeljen
van den Heesacker Hendricksd’, die 16 Mei 1638 als zijne
weduwe begraven werd. Zij hadden één zoon :
1. Jan, die volgt onder Vb.

2. Willem. Hij lag in 1620 in garnizoen te Bommel 1
en werd in 1625 te Heusden begraven.
3. Catelijn. In 1616 stond zij onder voogdij van baren I
oom Adriaen Jansz. van Cuyck, schepen en burge
meester te Heusden. Zij tr. 1620 met AntIzong f
Rcevweef-, kapitein der Delftsche waardgelders er l
vervolgens luitenant onder den Graaf van Cnlenborg, ,
zoon van kapitein Peter k’eeiweer e n Hester varí 1
Gasteren. Hij overleed 1628.
4. Jan, die volgt onder IVb.

IVc. Willem Huybertsz. Loockermans tr. 17 Mei 1620
Ida Roscam, dochter van Jan Roscam en Anthonia van
den Brouck. Zij overleed 7 Nov. 1667, na 9 Febr 1627
*
hertrouwd te zijn met Adrioen Daniëtsz. van Berlecom,
burgemeester en president-schepen van Heusden.
Uit haar eerste huwelijk eene dochter:
1. Ernel-entia, gedoopt 13 April 1621, tr. 7 Aug. 1640
IIIh. Mattheus h%llamsz. Loockermans was schipper
van beroep en tr. 10 in 1593 Li@beth Knoyen (later . Robert van Shil’eroort, geboren te Delft.
Canoyen) i!len~icks&, 20 in of vóór 1609 Claesken WilIVCE. Willem Loockermans, penningmeester ‘s lands van
lems de Best. Hij overleed tusschen 1614 en 1616 ; zijnc Heusden, schepen (1649, ‘51, ‘53, ‘56, ‘62, ‘64, ‘66, presiweduwe hertrouwde 26 Mei 1626 met den schepen Peter dent 1668 en ‘ô9), b urpemeester (1652, ‘63, ‘65 en ‘67)
Jansz, Boom en werd 28 Sept. 1634 begraven.
en kerkmeester (1660, ‘6 1 en ‘70), overleed 17 Oct. 1679
Hij liet 6 kinderen na, waarvan 2 uit het eerste huwelijk:: en was 21 Juli 1643 gehuwd met Jacomina Verhagen,
1. ” W”zen’ ’ beiden vermeld in 1611.
weduwe van Adrìaen van der Elas. Zij was eene dochter
2. Peter 1
van den burgemeester Peter Jacobsz. Verhagen en van
3. Anna.
Catharin,a van Gellecom.
Willem, begr. te Heusden 29 Sept. 1625.
Uit dit huwelijk 4 kinderen :
5: Emmeken.
1. Franck, die volgt onder Vc.
6. Catelijn, wordt met haren vollen broeder en zustersI
2. Xaria, ged. 26 Maart 1647.
vermeld in 1616.
3. Huyhert, ged. 4 Aug. 1648.
4. Huybert, ged. 24 Jan. 1650, werd in 1673 opgc111~. Huybert Willetrísx Loockermans, tr. 1597 Jenneken,
nomen iu het college van Oude Schutters van den
dochter van Tt’illem Jartsz. Coopman. Hij was burgemeester
Voetboog.
van Heusden in 1605, ‘7, ‘12 en ‘14, schepen in 1606,
Va. Jan Aertsz. Loockermans, ged. 18 Sept. 1619, tr.
‘8, ‘10, ‘13, ‘15 en ‘17, en ,was in 1618 lid vau den
kerkeraad. Hij overleed tusschen 1619 en 1625, zijne 1” 11 Nov. 1642 Claesken van Wijck, vermoedelijk eene
,dochter van Jan Claesx. van Wij&, stadskamerbewaarder,
weduwe in 1640.
,en van Maeyken Peters. Nadat zij in 1658 overleden was,
Uit dit huwelijk 2 kinderen :
1. W i l h e l m i n a , tr. l” Marcus van der Elft, 20 in hertrouwde hij in Sept. van hetzelfde jaar te Wijk. met?
1625 Johan Boedijns, burgemeester en schepen van Geertruyt, dochter van Isbrant Willemsx. Keyser en
‘s Gravenhage. Zij stierf in den Haag en werd 10 Neeltjen Leenderts.
Ijij had 6 kinderen, waarvan 4 uit het eerste huwelijk:
Sept. 1665 te Heusden begraven.
’1. een zoon, ged. 19 Juli 1643.
2. Willem, dit volgt onder 1Vc.
2. Cafel@, ‘g&l. 4 Sept. 1646.
IIId. Pranck Willemsz. Loockermans was geboren om3. LUuria, ged. 1 Nov. 1648.
streeks 1573 en wordt als hopkoopman vermeld. Hij was
Aernout, ged. 18 Febr. 1653,
burgemeester (1635-‘38, ‘41j en schepen (1639 en ‘40)
5: Isbrant, god. 2 Aug. 1659.
te Heusden en overleed 9 Oct. 1655. Zijn geschilderd
6. Cornelia, ged. 27 Mei 1661.
wapen in het raadhuis is doorsneden : a, in zilver 2 roode
Vb. Jan Jansz. Loockermans, ged. 20 April 1625, tr.
wielen, 0, effen zwart. Hij tr. 31 Aug. 1608 Moeyken Caerlen,
15 Juni 1649 Beliken Buys Claesdr, geboortig van Oudgeboren te Heusden. begraven aldaar 19 Oct. 1636.
beusden.
I k viud van hem de volgende kinderen :
Zij waren de ouders van:
1. Carel, begr. 4 Oct. 1625.
1. Johannes, ged. 7 Juli 1650.
.
2. eene dochter, begr. 27 Sept. 1625.
2. N,ìcolaus, ged. 27 Sept. 1652.
‘3. eene dochter, begr. 23 Aug. 1634.
4. Willem, die volgt onder IVd.
Vc. I+anck Willernsz. Loockermans, ged. 27 Mei 1644,
5. Jmiith. st. 1636.
was wijnkooper te Heusden en aldaar schepen (1673,
6. Catharina, gedoopt 17 Dec. 1619. Zij is vermoedelijk ‘74, ‘79 en ‘80) en burgemeester (1677, ‘78). Hij tr. l”
de Catharina L. die 6 Sept. 1644 te Heusden trouwde in Nov. 1666 met Agafha van Gulick, weduwe van
met Wilbert can Nederveen, geboren te Woudrichem Wouter van Bochoven, en 20 in 1669 met W i l h e l m i n a
en wonende te Rijswijk.
van Osen brugge.
7. Johannes, ged. 26 N O V. 1621.
Het doopboek geeft de volgende kinderen:
1. _Mecheltjen, ge& Sept. 1667.
IVa. Bert Jansz. Loockermans, burgermajoor te Heusden,
2. íT?llern, ged. 15 April 1670.
lid van den kerkeraad, tr. in Febr. 1614 Anna uan
3. Maria. ged. 19 April 1671.
Reverlo, dochter van den kapitein-geweldige Lenaert van
4. Marfinus, ged. 9 F e b r . 1 6 7 4 .
Beverlo. Hij werd begr. 30 April 1629, zrj stierfin 1661.
5. Johannes, ged. 1 Dec. 1675.
Zij waren de ouders van :
6. Mechtelt, ge& 24 Jan. 1677.
1. Jan, gedoopt 22 Juli 1618.
7. Agatha, ged. 16 Juni 1679.
(Wordt vervolgd).
2. Jan, die volgt onder Va.
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Genealogie Schuier,
Samengesteld uit de kerkelijke huwelijks- en doopregisters der Nederduitsch Hervormde gemeente, alsmede uit de schenenregisters, alles van Bergen-op-Zoom.
v
L
1. Corel Xchulei, had ten minste:
2. Carel Cnrelsz. Schuier, schepen te Bergen-op-Zoom
1614, 1615, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, tijdens
het beleg door Spinola, 1623, 1625, 1626, 1628,
1630 ; weesmeester 1619, 1621; rentmeester 1624,
1629, 1631.
Hij doet ondertrouw te Bergen-op-Zoom den 21
Juli 1601 en huwt 19 Aug. d a.v. met Adriaentgen
Laureys, dochter van Laureys Adriaens, evenals hij
van Bergen-op-Zoom.
Uit dit huweliik werden 9 kinderen geboren :
ged. 16 S e p t . 1 6 0 5 (peyen : P a u l u s
1. Jfaria
3.
Adriae>ns ; Janneken Laaperbeets). Zij deed ondertrouw den 21 April en huwde 11 Mei 1627
te Bergen-op-Zoom met Jacob Drabbe, den jongen,
weduwnaar van Bergen-op-Zoom.
11. Caret, die volgt, huwt Catalina Ja,ns Steenwgck.
4.
5. 111. Adriaen, die volgt, huwt Soetgen van Pon.
6. IT. Hen&lc, ged. 17 Jan. 1612 ; (peten : Cornelis
Huybrechts, Willemijntken Sas).
v. He&&, ged. 20 Jan. 1613 ; (peten : Peter
7.
,Tanss, Rosyntje Adriaens). Hem werd 19 Aug.
1639 attestatie gegeven om te Middelburg te
trouwen met Emerentia Reiniers.
8. VL Johannes, ged. 21 Apr. 1615 ; (peten : Jacob
Govaerts ; Jan Israels ; Pierijntke Adriaens),
9. VII Johannes, ged. 18 Aug. 1619, (peten: Cornelis Huybrechts ; Rosijntje Laureys).
10. VIII. Laurentia, die volgt huwt 10 Anthoni Verburch
20 Christiaen Verburch.
l l . 1x. Abraham, ged. 2 Febr. 1625; (peten : Fran,
cois Vroetschap ; Catalijne Adriaens).
Care Xchuler (Carel2, Cal-el’) ged. 21 Juli 1607
peten : Geleyn Heymans; Rosijntken Laureys).
Hij deed ondertrouw. 26 Juli 1634 en huwde
15 Aug. d. a. v. te Bergen-op Zoom met Catalina Jan:
Steenugck. Hij was bedienaar des H. Evangelii 01
de Cruysschans.
Zij hadden twee kinderen, te Bergen-op-Zoom ge.
doopt:
12. I. CwoZus, ged. 27 Juli 1635 (peten : Carel Schulel
d’oude; Pieter Coenraets), gehuwd met Annc
Steenwgck (geassisteerd met Maeyken Marinus)
13. 11. Johannes, ged. 20 Mei 1637 (peten : Ds. Cornelir
Stuaer ; Frederick Janssen Steenwgck), gehuwt
met Coornelia Coenraets (geassisteerd met Jannekf
Becker).
4.

5. Adriaen3 Schuier (CareP, Carell), gedoopt te Bergen,
op-Zoom 11 Oct. 1609 (peten: Jurdo Nagel ; Helem
Willems)
Hij deed ondertrouw 6 S e p t . 1 6 3 4 e n huwde
26 Sept. d. a. v. te Bergen-op-Zoom met Soetgen var
Son, jonge dochter van Breda.
Zij hadden twee zoons:
14. 1. Carei, ged. 12 Oct. 1635 (peten : Carel Schuier
d’oude; Cornelis Petrus Reus ; Janneke Schalerj
15. I I. Isack, ged. 27 Jan. 1638 (peten: Pieter Hoor
raas ; Isaack van Son; Catalijne Schuier).
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0. Laurentius Schuier (CareP, Curell) g e d . t e Bergenop-Zoom 14 Nov. 1621 (peten: Adriaen Vincent;
Margriete Geerts ; Kathlijne Zwerijs). Trouwt l”
13 Oct. 1643 te Bergen-op-Zoom met A,?thoni Verburch, jongman van Colincksplate. Zij hadden 4 kinderen :
a. Carel Yerburch, ged. 26 Juli 1644 (peten :
Adriana Lauwerijs, weduwe van den Rentmeester Schuier; Carel Schuier, predikant
te Princenlant ; Dina de Bauvous ) (Bedoeld
is Dina Cornelis de Jonge, uxor den H(eer)
Rentmeester Abraham de Badous)
b. Barbara Verburch, gedoopt le Bergen-opZoom 11 Aug 1647 (peten : Johan in den
Velde; Leendert van Meerenburch : Clara
Swaans).
c. Fortius Verburch, ged. te Bergen-op-Zoom
23 April 1650 (peten : Ds. Johannes Schuier ;
Jacobus Swaens; Govert van Alpheu ; Petronella Verburch).
d Adr%a?zus VerburcA, ged. te Bergen-op Zoom
5 Dec. 1651 (peten: d’ Heer Dijckgraefl’,
abraham Bollaert ; Anneken Jans huysfrou
van d’ Heer Pr. Coenraets).
--_
1
Laurcntia Schuler, weduwe Anthonìj Verburctz,
huwt 20 te Bergen-op-Zoom den 2 Juni 1659
metChristiaen Verburch, jongman van Wemelingh. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren :
e. Adriaan Verburch, ged. te Bergen-op-Zoom
10 Sept. 1659 (peet: Geertruy Meydens).
f. Johanna Geertruydt Verburch, ged. te Bergenon-Zoom 3 Feb. 1662 (peten: Pieter’ Verb;rgh ; Johanna Beeckman.)
Medegedeeld door J OHN V. L. PRUYN.

Eenigo aanteekeniugen over het geslacht
Vrolijkhart of VrolQkhert,
uit de doop- en trouwregisters van ‘s-Gravenhage.
Wapen: als bij Rietstap. - Ik heb echter het hert wel
?ens geteekend gezien in de positie van een paard in
sen paardenspel, dat men zegt te dansen, dus een dansend of vroobjk hert, terwijl de naam oorspronkelijk wel
cal zijn ,,Vroolijkaard” d. i. vroolgk van aard; die heeft
dus niets met een hert uitstaande.
In de Groote Kerk te ‘s-Gravenhage huwde 2 Jan. 1656
(ondertr. 19 Dec. 1655) Cornelis Vrolickhart, j.m. met
Bernardina Copes [Copius] j.d. beiden van hier.
Uit hun huwelijk werden in diezelfde kerk gedoopt:
10. 1656, 11 Oct. Pieter, getuigen : Heer Johan Copes,
resident en Raphael met Elisabeth Copes en
Catharina Swavius.
20. 1658,14 Aug , Hendrik Herman, get. Alex. Struyssen
en Mevrouwe Maria Magdalena graviune v. Nassouw.
30. 1 6 6 1 , 2 6 Jan., Anna, get. Gillis van Heck en
Maximiliaan Bregenes (?), Margaretha van Bure en
Hendrica van Spiekens.
40. 1 6 6 3 , 1 4 M e i , l’heodore, getuigen: Jac. Brsen,
Maria Copes en Anna Marilla.
50. 1665, 8 Maart, Raphaël, get. Heer Otto en Aleyda
Capes.
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1663, 20 Mei, ondertr. in de Groote Kerk: Jeronimus
VrolZjckhart wedr, won. tot Delft, met Lijsbeth Gets j.d ,
mede won. Delft, laest gcw. hebbende alhier.
1670, 23 Nov., ondertr. in de Groote Kerk: Cornelis
Vrolijckhart we&, met Johanna Bronts of Brons, j.d. beyde
won. alhier [Broens, eeoe burgerm.dr van Boekholt in
het Munstersche, zegt haar kleinzoon Godewardue Vrolikhert in Vlissingsche Kerkhemel].
Uit hun huwelijk werden gedoopt:
10. Tn de Groote kerk 16ï 1, 9 Sept., Maria, get. H.
Weasel Brons en Geeske Rottes, Pieter Chevine en
Trijntie Na.esthovcn.
20. In de Hoogd. kerk 1672, 25 Sept., aaria.
30. In de Groote kerk 1675, 6 Maart, Anna Christinu,
get. Eliz v. Haechtrn.
40. In de Nieuwe kerk ltiiô, 15 Rug., Cornelis, get.
Harmania Brons.
50. In de Groote kerk 16ï8, 26 Dec., .&fm%eus, get.
Jocbem v. Haechten en huisvrouw.
1674, 29 April, ondertr. in de Groote kerk: Klaes
Leendertsx Warme (Worm) j,m. met Anna Vrolickhart
j.d. beyde won. alhier.
Hunne kinderen zijn:
10. Lrendert, ged. in de Nieuwe kerk 1675, 15 Jan.,
get. Clasijn Vrolijkhart.
20. Clas~nn, g e d . in de Groote kerk 1677, 14 Febr.,
get. Coruelis Vrol~jckhart, Xachtelt Hause en Lijsbeth Moer van Heusde.
30. Geertruida, ged. in de Groote kerk 1683, 7 Oct,,
g e t . G e r r i t Leenderss, Catharina Gerritsen met
Agniet van Rintel.
40: Nicolnes en J o h a n n a Xaria, ged. in de Groote
kerk 31 Maart 1658, get. Gerrit Wurme(sic), Jan
Engel, Catharina v. Heemstee, Catharina Velthuisen,
Cornelia van Heuvel en Lijsbeth Cavaliers.
1682, 25 Jan., ondertr. Grootc kerk: Engelbert Mulders
j.m. van Nijmegen, met Theodora Vrolgkhart, j.d. geb.
en beide won. hier.
Uit hun huwelijk gedoopt:
1s. In de Nieuwe kerk 1683, 10 Aug. Hubert, get.
Eliz. Vervoort en Johanna Brons.
20. Jn de Nieuwe kerk 1685, 12 Aug. Cornelis, get.
P. Vrolijkhart en Maria Mulders
30. In de Kloosterkerk 1686, 29 Nov. Cornelis, get.
Dirk . . . . en Anna Burghart.
1682, 10 LUei, ondertr. Groote kerk: Harmanus Vroigckhart, j.m. van hier, met W i l h e l m i n a Ferwoert, j.d.
van Nijmegen. (attest. v. Nijmegen).
Uit hun huwelijk is gedoopt in de Nieuwe kerk 1683,
30 Maart, Sophia Elisabeth, waarbij als getuigen genoemd
worden ;Qrnout de Mist, Pieter Vrolickhart en Elisabeth
Verwoert.
1687, 23 Nov., ondertr. in de Groote kerk: Raphael
Vrolijckhart j.m met Geertruy! van Nek, j.d., beide
geb. en won. hier.
Uit hun huwelijk gedoopt:
10. 1690, 27 Juni. In de Nieuwe kerk, CorneZZs, getuigen: Pieter en Anna Vrolijkhart.
20. 1691, 27 Aug. In de Groote kerk Johanna Dina,
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get. Joh. Serwouters en Juffr. Dira Serwouters,
huysvr. van Dirk van Nek.
30. 1692, 27 Aug. In de Nieuwe kerk, Pieter, getuige
Pieter Vrolijckhart
40. 1694, 2 Juni. In de Nieuwe kerk, Johanna Dina,
getuigen Johannes en Johanna van Nek.
5”. 1699, 9 Sept. In de Nieuwe kerk, Tobias, getuigen
Tobias Rijnhart, Kolonel en Commandeur van
de Graaff.
1694, 26 Dec. ondertr. Groote kerk: Leendert’de Lange,
j.m. van Korendijk, met Theodora Vrol~ckhard, weduwe
Engelbrecht Mulder(s), beide won. hier.
1702, 16 April, ondertr in de Groote kerk: Pieter Macca
wedr met Johanna Vrol~ckhart, wed. Klwes W o r m e ,
beide won. hier. (Ned. Leeuw 1892, kol. 53).
1723. 31 Oct , ondertr. in de Groote Kerk : Willem Ooms
met Bernardina Johanna Vrolickhart, geb. te Nrjmegen,
beide won. alhier.
173d,25 Oct., Herrnanas &%zeZing,wedr, met Bernardina
Johanna Vrolijkhart, wed. Willem Ooms, beide won. hier.
1737, 10 Maart, Mr. Lambertus Jacobus van Tets, alhier,
met Johanna Cornelia Vrolickhart, won. in de Groote Lint.
Te ‘R Gravenhage werden gedoopt de 7 kinderen van
Frederik Borghart, geh. met Anna Prolzjckhart, als :
10. In de Kloosterkerk 1682, 3 April, Justus Wilhelmus,
get. Cornelis Vrolijkhart en Elisabeth Kanel.
20. In de Kloosterkerk 1684, 12 Mei, Berendina Maria,
get. Joh. Husson en Magdalena Roos.
30. In de Nieuwe Kerk 1686, 17 Sept , Maria Yetronella,
get Pieter Vrolijckhart en Susanna Borghart.
40. In de Nieuwe Kerk 1687, 18 Nov., Sara luuria,
get. Raphael Vrolijckhart, Hester Cunel en Susanna
Borghart.
50. In de Groote Kerk 1689, 17 Febr. Sara Hester,
get. Abm Borghart en Eliz. Gunek. (?)
60. In de Nieuwe Kerk 1690, 25 Maart, Cornelis, get.
Hermanus Vrolijckhart en Johanna Brovens (Broms?).
70. In de Nieuwe Kerk 1691, 2 Dec., Maria, get. Maria
Vrolijckhart, Susanna Maria en Abm Borghart en
Joh. Philips Faber.
In de Nieuwe T(erk werd gedoopt:
1692, 8 Jan. Maria, ‘dochter van Johannes v. Hartogh
en Aaltie Vrolÿkhart, get. Barendgna v. d. Hoeven.
1745, 8 Aug. werd in de Groote Kerk te ‘s Gravenhage
gedoopt: Cornelis Walbwgus, zoon van Cornelis Walburgus
Vrolijkhart en Sofia Helena van Hareberg.
1752, 1 Febr. Begraven te Dordrecht Walburg Casembroot,
wed. pred. Cornelis Vroli$khart:
Volgens reeds gem. Vlissingsche Kerkhemel, waren
dit de ouders van den schrijver, die zich echter noemt
Vrolijkhert (bladz. ZSS), en verder zegt, dat de vader
van onzen eerstgenoemden Cornelis, koopman te ‘s Gravenhage, was Herman Vrolgkhert, brouwer te Rotterdam.
Medegedeeld door F R E D. CALAND.
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Kwartieren van Mr. 8. H, L, Roosmale Nepveu.
Jean Nepveu

X
Jo hanna

Agatha Audenrogghe.

Mr. Egbertus
Theodorus
Roosmale

X

Beatrix Laurentia Gro the.

Joost Baron

Frederik Chris-

Taets vanA,me- tiaajz Hendrik
rongenNatewisch

MZia
Catharina
d’Averhoatlt.

Mr. Willem
van Loon

Baron van Tuyll
’
Catha%a Jocan Serooshanna Wolt’;rs.
kerken
Elis2beth
Jacqueline
Proebentau van I
Wilmsclor@

Jhr. Hendrik Nicolaas Simon
Josua van
Xaurits
van Winte,
der Poorten
can Weede
Johann? Muhl.
Hille~onda
X
Cornelia
Josina van Eik.
Straalman.

Javz A/zfojzy
Louisa Reiniera JhrtiEe.mJan {onkvr. PhilipMr. Laurens
Margaretha
pzna Constantza
Johannes
Roosmale, geb. baron Taetscan baronnes van
Isabella van
Amerongenvan Loon,
Tuyll van
Nepveu, geb. te
te Utrecht
Weede, geb. te
geb. te AmWoudelzberg,
Serooskerken,
Paramaribo
17 Februari
Utrecht.
sterdam 17
geb. teutrecht geb. te Zuilen
13 Mei 1751 ov
1751, OT. te
Maart 1767, ov. 15 Mei 1772,
8 Februari
22 Juli 1769,
te Utrecht 26’ Zeist 17 Octo1769, ov. te
ov. te Utrecht te Utrecht 18 ov. te Utrecht
Januari 1823,
ber 1829.
Utrecht 1 Nov. 21 September Februari 1839, 5 Maart 1842.
Lid Prov.
1828, KamerCommissaris
1803.
Staten
vanamsterdam,
heer d. K.
van Utrecht,
i. b. d., MaarMeesterknaap
* huwt te
schalk van ‘t
van Gooiland,
Utrecht 22 Mei
verh. in den
Nederkwartier,
1780
lid ridderschap
Ned. adel
2 Juni 1822,
van Utrecht,
Staatsraad,
huwt te
ridder
‘s Graveland
Ned. Leeuw,
4 December
1791
huwt te Zuilen
14 Augustus
1791
Louis Antoine Roosmale Nepveu!
geb. te CJtrecht 25 Februari
1789, ov. te de Bilt 2 Mei
1867, gar!le d’honneur, kreeg
den naam Roosmale van zijnen peetoom, die ‘t laatste
mannelijk oir was, huwt te
Zeist 4 Juni 1823

Pieter van
Anna Louisa
Winter, geb. van rier Poorten,
te Amsterdam
geb. te . . .
16 Februari 26 Maart 1752,
1745, ov. aldaar ov. t.e Amster20 April 1807, dam 16 April
1807.
bewindhebber
der O.-I. Comp.;
Commissaris
van Amsterdam, schepen
van de Watergraafsmeer,
huwt 2”. . . . .
27 Augustus
1780

Elisabeth Jacqueline barones <hr. Willem van Loon, geb. *Anna Louisa Agathavan Winter, geb. te Amsterdam 6
Taets ran Amerongen van
te Amsterdam 20 SeptemJuli 1793, ov. t#e Amsterdam
Woude,zberg, geb. te Utrecht
ber 1794; ov. te Zeist 11
October 1817, ridder Yed.
7 Mei 1877.
11 December 1795, ov. te
Leeuw, lid ridderschap en
Utrecht 17 Mei 1835.
P r o v . S t a t e n v a n NoordHolland, huwt te Amsterdam 20 Decembcr‘l815

-._
Jonkvr. Agatha Maria Johanna van Loon, geb. te ‘s Graveland
6 October 1836.
V
Mr. Alfred Henri, L9onard Roosmale Nepveu, geb. te Amsterdam 15 December 1874.

Charles Roosmale Nepveu, geb. te Utrecht 23 April 1832,
huwt te Amsterdam 25 Augustus 1864

Grafzerken te Alfen aan den Rijn,
In de voormalige absis der (thans) Ned. Herv. kerk
liggen de volgende zerken:
A. Winterswijk 1).
B. Yohanna van der Wallen. -- Yieter Rademaker
Pansz. - A n n a Fremery.
C. W. J. Sieverts, in leven Predikant’te Alphen. Overleden den 29 April 1827, oud 71 jaren en 10 maanden 2).
D. Johan Leonard Nz’erstrasz Junior 3). Overleden op
den tweeden Augustus MDCCCXXVIII in den ouderdom
van twee en dertig jaren.
‘t Is flierstrasx die hier rust;
In ‘s Levens bloei ontslapen
Verwierf hij ‘t loon der braafheid vroeg;
Geeri lofdicht siert zijn graf,
Geen lauwer en geen wapen :
Tollens.
Z@ wandel is hem lofs genoeg.

E. Hier ligt begraven Vrouwe Clara Cornelia van Eyck,
Huisvrouw van de Heere Gerard Willem van BIgdenberch, Oud Burgemeester der Stad Gouda, overleden den
llen Februari 1 8 0 1 in den ouderdom van 60 jaaren,
3 maanden en 7 dagen.
En de gemelde Heer van Blgdenbergh, overleden binnen
Utrecht op den 20 Augustus 1819 in den ouderdom van
88 jaren en ruim 5 maanden.
E’. Hier lijet begraven den eerwaerdigen DO Joachimius
van der florsti 4) in sijn leven Bedienaer des Godelijcken
Woorts in de Heylige tiemegnte tot Alphen ende bedient
de tijt van 33 jaren en is in den Heere gerust op den
23 Jannewari 1670.
Also sal oock de opstandinge der doden sijn. Het
Lichaem wordt gesaeyt in verderflijckheyt. Het wordt opgeweckt in onuerderflijckheyt.
G. Dit is het Oraft van De Heer Pieter De Spar 5)
overleeden den VIII November en begraaven den X11 No-
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vember MDCCLXIV. Saligh zijn de dooden die in del
Heere sterven.
Openb: Cap: 14 VS 13.
R. . . . . . Chanfleury 6), in leeven praedicant alhier
obiit den 6 Januarii 1755 in den ouderdom van 55 jaaren
1. No. 256. Samuel Verhulst, obiit den 28 Januari
oud 73 jaar en 3 maanden, 10 dagen, begraven del
5de Februari.j 1757, en Elisabeth Kankhuysen, obiit f
April, oud 79 jaar, 10 maanden en 10 dagen, begraver
13 April 1763.
K. No. 255. Hieronder rust Juffrouw Adriana Elisabeth
de With, Huysvrouwe van de Heer Cornelis Lont, ont
slapen op den vierden van April MDCCLX, oud zijn&
agt en dartig jaren, vier maanden, twintig dagen en be.
graven op den elfde derzelve, en den Heer Cornelis Lont 4)
overleden den 23 April 1788.
L. Hier legt begraven Vrouwe Johanna Paulina Stokke
huysvrouw van den Weledelen gestrengen Heer Corneli:
,ran Affelen, Heere van Xaamscoort, oud-Raad en Vroed.
schap der stad Vlissingen &c. &c., overleden den 30 October
177O in den ouderdom van zes en zestig jaaren, en ac
voorn. Heere Cornelis van Affelen van Saamsvoort S).
overleden den 9 Juni 1771 in den ouderdom van zes en
zeventig jaaren.
Alliantiewapen onder een kroon met 5 fleurons.
Mannel. wapen : een verlaagde keper, vergezeld van
drie gesteelde en gebladerde eikels, 2 boven, 1 onder;
vrouwel. wapen (ovaal) : een half aanziend (vrouweu ?)
hoofd. Arcceringen, zóó zij er geweest zijn, niet meer
te onderscheiden.
In de kerk zelve moeten nog verscheidene zerken
liggen, die echter, op twéé na, niet meer te zien zijn, als
door de banken overdekt. Deze twee zijn:
M. Hier Rust Jacob Hoppach, Hooft Com(mies?) van
het G(eneraa1) Post Comptoir te Alphen, Overleeden den
21 October 1779 (9).
N. (Een zeer oude zerk met het wapen der familio
van Alphen). Hier leyt begraven G. Owegen. Huysvrouwe
van C o r n e l i s Symonsx. . . . . .
Aanteekeningen.

1)

Bevat het stoffelijk overschot van Matthias Wintersuij k, geboren te Utrecht, predikant te Alfen 16981729. Overleden in dienst der gemeente, begraven
28 Juli 1729.

2)

Willem Johannes Sieverts, geboren te Sambeek 01
Boxmeer 15 Juni 1755, predikanttepernis 1782-85,
te Alfen 1785 tot zijn emeritaat 1 Juli 1826 eu
alhier overleden.
Zie de meeste Brografische Woordenboeken. Hij
overleed niet te Alfen, maar op het tegenoverliggende Aarlanclerveen in dat gedeelte der gemeente
dat men gewoon is .(doch ten onrechte) Alfen, lage
zijde, te noemen.

3)

4) Joachicm Horst& of Jochom van der Horst, predikant te Alfen, beroepen aldaar 7 Dec. 1637 met
achting voor zijn gelijknamigen vader, predikant te
Alfen, Sept. 1601 tot in het late voorjaar van
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1603. Zie over dezen laatsten de Navorscher 1888 :
70-74, en 1893: 313, 449.
5) In het begraafboek vermeld als: Pieter d’zspar.
6) Ds Johannes Cornelis Chanftcury. Zie overhem de
mededeelingen in Alg Ned. Fambl. 111: 139. De
aldaar gegeven mededeelingen kunnen uit deAlfeschen
registers nog veel worden aangevuld.
7) In het begraafregister vermeld als Zond, Londt.
8) Rij woonde met zijn vrouw te Aarlanclerveen (Alfen,
lage z@e), waar omtrent de hierbedoelde familie in
de register8 nog wel iets is te vinden.
9) Deze zerk ligt in het hoofdgangpad en zal over
een half jaar geheel zijn uitgesleten (evenals een
daarnaast). Nu nog kon het opschrift met behulp
van het begraaf boek vrij gebrekkig ontcijferd worden.
Eenige vrij oude zerken zijn indertijd uit de kerk
verwijderd; brokstukken daarvan liggen hier en daar in
le dorpsstraat tegen de huizen ouder dakgoten (sic
transit . . . _) De restanten der opschriften waren echter
niet meer te ontcijferen.
Oudshoorn.
W. M. C. REOT.

Huwelijken te Makassar van l?RZ’-1828,
medegedeeld door W. WIJNAENDTS

VAN

RESBNDT.

(Vervolg van X1X, kol. 180-188).
10 December 1767 (getrouwd 27 Dec. d. a. v.), Hendrik
Bitterus Hodenp$‘l, van Macassar, jong assistent in
1 Comps dienst, met Margaretha Pijphof, van Macassar.
!6 Februari 1768, D. E. Johannes Philippus de Vrede,
boekhouder in Comps dienst, met Wilhelmina Magdalenst van Cleef, beyde van Macassar, w e d u w e v a n
den meesterknegt der glaasemakers en schilders
Nicolaas Marda.
!6 Februari 1768, Monsr Jacob Bakker, van Amsterdam,
krankbezoeker in Comps dienst, j. m., met Johanna
can. Bemmel van Macassar, weduwe van den assistent
Arij Pellinga.
! Maart 1769, den manh. Johan Martin Baserman, v a n
Hanau, luyt : der honorable militie alhier, met Maria
Hartman, van Amboina.
1 November 1769, den manh. Willem Hendrik Geltens,
van Mastrigt, vaandrig in Comps dienst, met de
jonge juffrouw Minga Dorothea Smoder, van Macassar.
j September 1770, (getrouwd 23 Sept. d. a. v.), Willem
Philippus Hodenpijl, van Macassar, provisioneel
assistent, met Maria Bokelman, almeede van Macassar.
C April 1771, Monsr Hendrik Welvaard, van Macassar,
boekhouder in Comps dienst, met de christenvrouw
Leonora Bastiana van Macassar.
.8 April 1771, Jan Koen, van Dantzig, quartiermeester
in Comps dienst, met Anna M a r g a r e t h a Schu,yer.
van Macassar.
’ Mei 1771, Hans Jacob Harfman, van Amboina, corpl.
in Comps dienst, met Petronella Voll. van Salever,
weduwe- van den assistent Frans Herman Roedllph
Vergeist.
2‘5 Juli 1771, Monsr Ernst Georg Reichard, van stad
Haagen, jong assistent in Comps dienst, met Johannes
Margaretha Welvaart, van Macassar, weduwe van
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den E. manhaften lieutenant der honorable militie
alhier Pieter de Feert.
11 April 1772, den manh. lieut der honorable militie
Johannes Dieterich, van Hessen-Homburg, met
Josina Elisabeth 7’011, van Macassar.

6 April 1782, D’ E. Everhardus Stokveld, van Alkmaar
in Koordholland, vaandrig der honorable militie alhier,
weduwnaar van mejuffr. Maria Elisabeth Palman,
met Elisabeth Maria PieZaat, van Nacassar.
11 Juli 1782, alonsz. Joachim %nrnburg, van Riewoldijk,
opperstuurman in Comps dienst, met Maria Sophia
Wilhelmina Joseph, van 14 acassar, bejaarde doch ter.
9 October 1783, Jacobus Hord+jk, van den Briel, extraordinaris-vuurwerker in Comp8 dienst, met Maria
van del* Wulp, van M a c a s s a r , w e d u w e v a n J a n
Jacob Sietxe.

(Van 11 April 1772-6 April 1775 ontbreekt).

\

,
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1 J-uni 1776, Johan Godfried Boedach (moet zijn : Budach),
van Frankfort aan den Oder, boekhouder en negotiooverdrager, met Rosa Margaretha Burggraaf, van
Macasaar.
13 Februari 1777, Jan Dirk van Clootuijk, van Macassar,
jong assistent in Comp8 dienst, met mejuffr. Maria
Dceflbout, van Macassar, weduwe van wijlen den
ondercoopman en Bima’s resident Johan Christiaan
Helmkampff.
13 Maart 1777, Johannes Jacobus Esser, van Gresing,
meesterknegt der metselaars in Comp8 dienst, met
Ncna Magdalena Leut, van Nacassar, weesmeysje.
21 Naart 1777, Laurens Burygraa#‘, van Amsterdam,
burger en inwoonder alhier, met Clara Albertina
Jacolis, weduwe van den cornet der burger-cavallerij
te Samarang Jan Bartel Loo.
2ö Maart 1778, Jacobus de Graaff, van Macassar, ondertolk in Compfl dienst, met Maria Alida krnmer9ch,
mede van Macasaar? weduwe van den opperstuurman
Seybrant Adriaensz Baart.
9 Anril 1 ï7S. Cornelis Gerardus Pirlaat. van Macassar.
absoluut-assistent in Comp. dienst, met Johanna
Elisabeth Salsman, van Macassar.
21 April 1779, den W’eleerw. Heer Renricus de Grave,
van Lier in Oostfriesland, Bedienaar des Goddelijken
Woords alhier, laatst weduwnaar van Catharina
Magtelda Hollaar, met mej. Josina Elisabeth VoZZ,
van Macassar, ‘weduwe van den capitain en hoofd
der militie alhier, Johannes Dieteyich.
19 Mei 1779, den manh. heer Johan Xartin Haserrnan,
g e b o o r t i g u y t Hanou, capitain-commendant der
militie alhier, weduwnaar, met mejuffr. Margaretha
Catharina Reykeschroef, van Ambon, weduwe van
den onderkoopman en resident te Maros D. E. Matthijs
vc~a Rossum.
13 April 1780, Willem Carel Hartsinck, van Macassar,
matroos in Comps dienst, met Anna Janxen, van
Macassar.
11 Mei 1780, Coenraad Bagmala. van Leiden, met Philippina Rodrigus, van hmboina.
25 Mei 1780, Diederik Deefhout, va.n Macassar, boekhouder en 20 tolk in Comp8 dienst, met Helena
Voll, van Macassar, weduwe van den meesterknegt
der smidsgesellen Jan Adolf Kck.
10 Augustus 1780, Den eerw. heer Johan Hendrik Haeffely,
van Zurig, bedienaar des Goddelijken Woords alhier,
met Johanna Petronella Seena, van Macassar.
26 Maart 1781, d’Heer Jacobus Leonardus de Vos, v a n
Vlissingen, onderkoopman en sjabandhaar alhier,
weduwnaar van juffr. Anna Geertruida Maurits, met
Jocina Geerxtruida 3’011, van Macassar.
26 April 1781, Carel Pielaat, van Macassar, absoluutassistent in Comp9 dienst, met Johanna Elisabeth
Baart, van Macassar.
6 December 1781, Petrus Henricus van’ &sq van bla
cassar, sergeant der burgerij, met Petronella Ranisch
van Macassar.

Aanvullingen op het vorenstaande.
In het trouwboek van 1.751-1780 vond ik nog een
huwelijk waarvan de ondertrouw niet in het ,,gebodenback” opgenomen is.
6 Mei !7(4, is de WelEdelAchtbare Beer C o r n e l i s
Sirrkelaar van Amsterdam, Gouverneur en Directeur
dezer kuste Celebes, weduwnaar en bruidegom, in den
huwelijken staat bevestigt geworden met de WelEdele j ufl reu Johanna Samuêls, van Amboina, jonge
dochter en bruit, door den Predikant dezer plaats,
den schrijver dezes, en wel in de woning van zijn
Edele Achtbare ter oorzake van de ziekte, waarin
Zijn Edele Achtbare zich te dier tijde bevont en
dat wel in presentie van de leden van den Achtbaren
Raad van Politie, zijnde teffens daarbij tegenwoordig
geweest de navolgende kinderen, die zijn WelEdele
Achtbare bij bovengemelde juffrou voor het voltrokken huwelijk geprocrcëert heeft, ja gedurende
het lezen van het formulier des huwelijks tusscben
beyde Hooggeëerde Ouders zijn ingeplaatst geweest
en dezelve dus wederom (!) geecht en als wettige
kinderen erkent geworden, namelijk : Reinier, Johannes, Willem, Jacobus en Diderick.
Het ontbrekende in het geboden boek van 1772-1776
kan uit hetzelfde trouwboek als volgt aangevuld worden :
17 Juli 17 74, Axel Anthony Roseñqu,ist,-van Macassar,
absoluut assistent in Comp. dienst, j. m., met Jacoba
va9-t Clootu~k, weduwe van den onderkoopman en
soldij-boekhouder Thomas Johannes Zinkers.
15 Januari 1775, Johan Paul Jacob Dresler, van Prinslouw, vaandrig-militair in Comp9 dienst, met Johanna
Elisabeth Pielaat, van Macassar.
Trouwboek

v a n .1780-1809.

A’eogami, yetrouwdt en ingeschreven door delz Predikant
Joh. Hendr. Haeffely, later door den Pwdikant
Paulus van der Bussen (en deze laatste
aanteekeningen aangevuld uit de
Consentbrieven van dien tijd).
24 September 1780, Johan Hendrik Haeffely, Bedienaar
des Goddelijken Woords alhier, van Zurich, met
Johanna Petronella Seena, van Macassar.
20 Mei 1781, Carel Pielaat, van Macassar, assistent, met
Johanna Elisabeth Barth, van Macassar.
8 April 1781, Jacobus Leonardus de ros, van Vlissingen,
weduwnaar, onderkoopman en sabandhaar, met Josina
Geertruida Voll, van Macassar.
23 December 1781 , Petrus Henricus van Essen, van
Macassar, met Petronella Ranisch, meede van Macassar.
21 April 1782, Everhardus Stockveldt, van Alkemade in
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Noordholland, vandrig in Comp5 dienst, met Elisabetl
Maria Pielaat, van Macassar.
28 Juli 1782, Joachim Tramburg, van Riewoldijk, opper
stuurman, met Maria Sophia Wilhelmina Joseph
van Macacsar.
9 Mei 1784, Alexander Charliny, van Frankfort aan de1
Meyn, corporaal, met Johanna Ebsabeth Wrluaart
weduwe van den sergeant Hofman
12 Juni 1783, Theodorus Pietnat, van Macassar, assis
tent, met Barberina Jacoba YoZZ, van Macassar.
18 December 1785, Pieter Adriaanse Ba&, van Macassar
met Amarentia Ilipts.
29 Januari 1786, de Heer Jacobus Augustus W&+se, var
Middelburg in Zeeland, onderkoopman en soldijboek,
houder, met juffr. Elisabeth Maria Pielaat , var
Macassar, weduwe van den vaandrigmilitair Ever
bardus Stokveld.
17 Juni 1787, Roelof Coop à G~*oe)z, van Sardam, onder
koopman, met Johanna Cntharina Philippina Baser.
mati, van Macassar.
19 Augustus 1787, Willem Carel ~crlsinck, van Macassar
weduwnaar, met Elisabeth Groenhardt: van Macassar
21 October 1787, Balthasar Ru?;ensberg, van blacassar
assistent, met Helena Augustina Bremer, van Macassar
4 Januari 1789, Jodocus Hubertus Hux, jong aesistenl
van Ternate, met Maria Delia Eggen, van Macassar
3 Maart 1789, Willem Hendrik Pielaat, matroos, me1
Margaretha r7e Siso, bevde van Macassar.
14 Juni 1789, Hendrik cEe*LilZe, van Brussel, sergeant,
met Dorotbea Ebeling, van Macassar.
9 Augustus 1789, Pieter Alexander vota Rhee, met Wil.
helmina Kops, beiden van Nacassar.
20 September 1789, Johan Mesmctn, van Vlissingen.
lieutenant ter zee, met Maria Ifeilman, van Macassar.
1 3 D e c e m b e r 1 7 8 9 , \Villern Bittherus Hodenpgl, me1
Johanna Elisabeth Oostelman, beiden van Xacassar.
3 October 1790, Johannes van Rhee, met Johanna Voerman, beiden van Macassar.
16 November 1791, Bernhardus Pielaat, van Macassar,
met Elisabeth Geertruida Rosselet.
N.B. deezen wilden ‘s Woensdags agtermiddag
absoluut getrouwt weezen, ofschoon dienzelfden dag
voormiddags Maleitsche kerk was, darom pretrendeerte dan ook de Predikant de door de Regeering
deezer plaatse in dusdaanig een geval gestipuleerte
boete van 5 Rd. voor de kerk en 5 Rd. voor den
Predikant
11 Maart 1792, Paulus de Reiger, onder chirurgijn,
Amstel :, met Maria Christina Hodenpijl, van Macassar.
17 Juni 1792, Cornelis de Roo, van Rotterdam, lisutenant
ter zee, met Catharina Wilhelmina Geltens, van
Macassar.
23 Maart 1793, Petrus Jacobus Ley, van de Cabo de
Goede Hoop, sous-lieutenant, met Juliana Christina
Rosenvald, van Macassar.
9 Februari 1794, Jacob Heckman, van Reichensaxen in
Hessen, extra-ordinair vuurwerker in Comp8 dienst,
met Anna Naria Johanna Krookewits, van Macassar.
20 Juli 1794, Johan Adriaan Wuschenfelder, van ‘s Hage,
capitain-lieutenant der artillerie, met Alagunda
Jacoba de Grave, van Macassar.
22 November 1795, Jacob Cremmeiin, van Haarlem,
onder-koopman, met Johacna Maria Peters, v a n
Macassar.
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26 December 1796, Johannes Philippus Hodenpgl, burger
en inwoonder alhier, met Magdalena van E s s e n ,
beiden van Macassar.
10 December 1797, Louis Henricus de Grave, burger
alhier, met Maria Sophia Trumburg, van Macassar.
28 Januari 1798, Jan Willem Hurghraeff, van Bourtange
Groningen, sous-lieutenant van de ter reede
iyggende , kotter ,de Patriot”, met Johanna Josina
t_Ee Grafje, van Macassar.
24 Februari 1799, Johan Hendrik Anthon Marthijn
de Grace, burger en inwoonder alhier, met Aletta
Albertina Geesdorp, beide vau Macassar.
2 Maart 1800, FranGois Jacob Hendrik de VOJ, burger
alhier, met Susanna Catharina K l o p , beiden van
Macassar.
19 October 1800, Wil!ern Hendrik Roseboom, van Batavia,
boekhouder in E. Comps diemt, weduwnaar van
Mej. Maria Johanna .Jacobs7, weduwe van Caaskooper,
met Elisabeth Maria PiZaat, van Macassar, weduwe
van D[e] F[delel Wisse.
18 Januari 1801, Cornelis Theodorus I’ielaat, burger en
inwoonder alhier, met Johanna Elisabeth de &&ing,
beiden van Macassar.
7 Naart 1802, Haye Janssen, van Ramsweeren, boekhouder en tracternents-overdrager, met Debora Geertinn Lroekwitx, van Macassar.
4 A p r i l 1 8 0 2 , Francois Rnmbrrg4, lieut.-militair v a n
Anguillaine [Angoulême], met Anna Cornelia Ducomber, van Batavia (deszelfs kind geëcht).
25 Nei 1802, Paulus van der Dusscn, predikant, weduwnaar van Wilhelmina Elisabeth Cranzer, van Campen,
met Magdalena Rozenquist, van Macassar.
17 October 1802, Louis Jacob Dresler, assistent. met
Cornelia Eliasabeth Ebeling, beiden van Macassar.
17 April 1803, Louis Jacob Hendrik & Vos, van Macassar,
sergeant der burgerij, weduwnaar van Susanna
Catharina Klop, met Gratia Wilhelmina Tramburg,
van Macassar.
Januari 1805, Dirk Hoogerwaard, van Rotterdam,
lieutenant ter zee, met Philippina Martina de Vos,
van Macassar.
28 April 1805, Johannes Lambertus de CZercq, van Cabo
de Goede Hoop, boekhouder, met Anna Maria
Roosenaeld, van Macassar.
10 November 1805, Jurgen Frederik Bewers, jong
assistent, van Macassar, met Helena %artina L’aart,
van Macassar.
16 Februari 1806, Johannes Mulder, burger van Macassar,
met Debora Geertina Krookwitz, van Macassar,
weduwe van Haye Janssen.
27 April 1807, François Rambergen, van Angoulème,
lieut.-militair, weduwnaar van Anna Cornelia Ducomber, van Batavia, met Johanna Maria Peters,
van Macassar, weduwe van Jacob Crommelin, onderkoopman en gewezen resident van Boelekomba.
21 Mei 1806, Johan Hendrik Tobias, van Zwolle, koopman
en geëligeert resident van A- ima, met Johanna
Maria Rosenquist, val1 Macassar, weduwe van Adam
van. Rossen.
19 April 1807, Johannes Leonardus de Siso, van Macassar,
assistent, met Susanna Maria de Chnsteaucieus, van
Sourabaja, (in de Consentbrieven staat : van Yamarang).
17 Maart 1808, Jan Hendrik KrookAtz, hurger, met
Henriëtte Geertruida Clanssen, beiden van Macassar.’
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12 Juni 1808, Gustaaf Willem rle Vos, geweezen cadet
der marine in ‘s lands dienst te Samarang, thans
alhier present, met Anna Elisabeth Brouwer, van
Macassar.
( Tvordt vervolgd.)

Thomas JI. is 5 October 1749 gehuwd te Gorinchem
net Johanna St., die alda.ar geboren is.
5 Januari 1774 vind ik nog den doop van hun kind
rohanna te Gorinchem.
Het echtpaar schijnt na dat jaar uit Gorinchem ver#rokken te zijn en, ondanks nasporingen in vele plaatsen
lier te lande, is het mij niet gelukt hnnne namen terug
e vinden.
Dr. G. MORRE.
Archivaris der gemeente Delft.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Van Bleyswijk. - Wie waren dc ouders van Geertruid
~~11 Hlqs~~ZjZu, jonge dochter van Schiedam, in 1 7 0 6
gehuwd met Mr. Jacob Snels, secretaris van Gouda?
H. J . S .
Bloys van Treslong-van den Ende. - Waar en
wanneer zijn + 1811 gehuwd Jhr. Jan Lodewgk hy
B l o y s va.n Treslong, weduwnaar van Anna Carolina
_Mngdalena Willet, en Rgkje van den Ende?
deia Haag.
P. C. B. v. T P.
Dobbeldecop (X1X, 4 8 ) . - Nededeelingen van den
heer W. Wijnaendts van Resandt maken het wel waarschijnlijk dat Mevrouw Sautijn-Dubbeldecop tot dezelfde
familie be!loorde als de Enkhuizensche schepen van 1596.
Immers Wijbrand D., de naamgenoot van dien schepen,
was in 1676 en ‘77 landvoogd van Nakassar, welke betrekking van 1733-‘37 eveneens werd bekleed door
Johan Sautijn, den echtgenoot van Adrirrna Johanna .ll.
Ook het wapen is hetzelfde. Vgl. de Wapenheraut 1901,
blzz. 74 en 110.
Vau Caesbeeck (X1X 1 14). - Geen algeheele oplossing, doch wel een kleine bijdrage daartoe geeft de
volgende kwartierstaat.
.

AlfertSchimmel- Engelbert va12 Sweder, bastd van
penninck,
Doetinchem
Jacob van
scholtus van
huwt
Abcoude, huwt
Zutphen, huwt
Jutte Bovinck.
Jo7lanna of
Juditlb Gratcwert.
Soete N. N.
_Jacob Schirnmelpenninek,
schepen van Zutphen 1491-1505,
oterleed 7 Mei 1506, huwt
Wilhelmina z>an Doetinchem.

Lodew@k Bou
van Westerstein
of Westkerke in
Borselen, huwt
N. bastd v a n
Culenburg.

Jan van Gaesbeeck-Abcoude
huwt
Marti?ta of d-inria Bou va%
Westerstein.

De Rechtere. -- Wie kan mij iets mededeelen omtrent de familie van Mr. C. ds Rechtere, griffier der
Staten van Holland en West-Friesland in het laatst der
16’de eeuw.
B. v. B.
De Ruever. - Wie waren de ouders en grootouders
van Cutharina Xaria de Ruever, in 1735 gehuwd met
den Utrcchtschen burgemeester Mr. Jan Jacob Ram?
B. v. B.
Van der Sleyden. - Wie waren de ouders van Jacola
van der Sleyden, uit Delft, omstreeks 1733 gehuwd met
Ds Petrus Groen van Prinsterer? Wanneer werd zjj- ge_
boren, huwde en overleed zij?
W. W. v. R.
Storm van ‘s Gravesande (XX, 15). - Jhr. Nicolaas
Jeremias Storm van ‘s Gravesande, geb. te ‘s Hertogenbosch 11 Sept. 1724, st. aldaar 30 April 1809, schepen
en raad te ‘s Hertogenbosch, onderkr. aldaar 21 Sept.
1753 Johanna Clasina Abigail van Eys, geb. 12 A u g .
1737, st. te ‘s Hertogenbosch 19 Mei 1776.
P. J. B I S D O M .
Van Woelderen. - Wie kan mij inlichten omtrent :
A. Lambert van Woelderen, gehuwd met Aleida Hacksteen, waarvan 7 Febr. 1700 te Cuyk eene dr; en
B. Hendrik van Woelderen, gehuwd met Catharina
Croon, waarvan twee zoons burgemeester van Grave
waren ?
J. C. G. H. v. H.
den Haag.

Jucob Schimmelpenninck,
Johanna van Gaesbeeck-Abcoude.
Verbetering.
die te Utrecht woonde. Zij over.
geboren in 1506, eenige en posthume zoon. Overleed vóór 1538 leed 26 Febr. 1578, na hertrouwd
Naandblad 1902, kol 27, regel 7 van boven, staat: ,zij
en huwde
te zijn.
.-.__ _e-\e/---- hertrouwde te Alkmaar”, lees : ,,zij hertrouwde te Sloterdijk op betoog van Alkmaar” (zie trouwboek Sloterdijk
W21belmina Schimmelpenninck huwt in 1544
Johan z’a>z Renesse uan Baer, Heer van Rijnestein; in de Ridderschar
1709-1740 bl. 56).
van Utrecht, overleden 7 Februari 1598.
P. C. B. v. T. P.
W. M. C. REGT.
Oudshoorn.

Hanegraaff. -- Wie waren de ouders van Hendrikm
Hanegraaff, 20 Sept. 1810 te Werkendam overleden en
gehuwd met Catharina Pols?
Waar huwde 29 April 1800 Cornelis Ilonegraaff, drossaard van Heeswijk en Dinther, met Alida Johanna
W. W. v. R.
Sophia de Vriese?
J,ycklama-Dwars (XX, 30). - Albertus Lyckluma a
Nijeholt trouwde te Harxer oven 29 Juni 1800 Aleida Dwars.
P.
Amsterdam.

Illorre. - Kan iemand ondergeteekende ook mededeeleu datum en pla+s van overlijden van T h o m a s
Norre (Nore, Morren, Morra), afkomstig uit Schotland,
en zijne echtgenoote Johanna Staf?

INHOUD 1902,No. 6.
Tot lid is benoemd. - Wijziging van adres. - Het geslacht
Stratenus, door Jhr. H. H. Röell. - Het geslacht Struuck, d o o r
J. A. R. Kqmmell. - Loockemans, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van
Blokland -Genealogie Schuler,medegedeeld door John V. L. Pruyn. Eenige aanteekeningeu over het geslacht Vrolijkhart of Vrolgkhert,
medegedeeld door Fred. Caland. -- Kwartieren van Mr. A. ti. L.
Roosmale Nepveu, medegedeeld door P. C. Bloys van Treslong Prins. Grafzerken te Alfeu aan den Rijn, door W. Al. C. Regt. - Huwelijken
te Makassar van 172’7-1828, medegedeeld door CV. WQnaendts van
R e s a n d t . - V r a g e n e n A n t w o o r d e n : V a n Bleyswëk. - B l o y s
v a n T r e s l o n g - v a n d e n Ende. - D u b b e l d e c o p (X1X, 48) - V a n
Gaesbeeck (X1X, 14). - Hanegraaff. - Lyoklama-Dwars (XX, 30). -Dlorre. - De Rechtere. - De Ruever. - Yan der Sleyden. -Storm
van ‘saravesande (XX, 15) - Van Woelderen. - Verbetering.
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuyseu te ‘~Gravenhage.

MA-ANDl3LA.D
VAN HET

Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."
x
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Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het Genootschap gezonden.
Bijdragen en correspondentie betreffende
de redactie en verzending van het Maandblad te richten aan den redacteur,
J h r . )Mr. F. BEELAERTS VAB BLOKLAND,
6 2 Konilzginnegrachd , te ‘s Gl,ave?zhage.
Aanvragen omexemplarenvan vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan
den Heer J. C VAN DBR MUELES, 95 Groot1 hertoginselaan, te ‘s Gravenhage.
Y
-8

Brieven, aanvragen enz., betreffende het
Genootschap en de bibliotheek te richten
aan den secretaris-bibliothecaris, J. C.
GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODÉNPIJL,
12 Sophialacoa, te ‘sGrauenhccge.
Contributiën enz., aan den penningmeester 0. F. C~IJSBERTI HODENPIJL te
Vr$enban bij Delft
L e d e n t e ‘sGravenhage b e t a l e n p e r
jaar
f 10.00.
Zij die buiten ‘s&avenhage wonen f 6.00

-8

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij :G
1 _ aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der ouderteekende stukken.
~~.

XXe J a a r g a n g .

No. 7.
Tot lid zijn benoemd:

Jhr. J. A. HOEUFFL’ . . . . Square, Zeist.
J. Mi. P. VANHOOGSTRATEN .33 Mauritskade, ‘s Gvavenizage.
W. P. J. OVERMEER . . , . . . . . . . . .
Haarlem.

Wijziging van adres :
Jhr. Mr. IC. J.

SCKORER, 70~

Kruisweg, H a a r l e m .

Geslacht de Parcheval.
Adelsverheffing.
In het VIIe memoriaelbouck van het Hof van Holland
van Fr. Griep, griffier bij gez. Hof, 8 Maart 1636-30
Juli 1638, komt fol” 59 voor een ,,Vidimus van zekere
brieve van dnnobilitatie van Thecerzin de Parcheval”,
luidende :
Frederick Henrick bij de gratien Gots , Prince van
Orangien etc. mitsgaders de president ende raden over
H. Z. ende V. doen te weten een’ yegelicken die deze onse
letteren sullen siea ofte hooren lesen , dat wij op dato
van desen gesien, gevisiteert, gehandelt ende gelesen hebben
seeckeren openen brieve van nobilitatie geschreven in
(op) franchijn , wezende gants gaeff ende ongeraseert off
ongecancelleert, waervan den teneur hyer naer volcht:
,,Anthone par la grace de Dieu, Dut de Calabre, de
Lorraine , de Bar et de Gueldres, Marchis, Marquis du
Pont, Conte de Provence, de Vaudemont et de Zutphen
etc. A tous présens et advenir salut.
Commc de droict naturel, toutes personnes generalement
sont franches, et par le droict depuis attribué aux hommes
soit la dite franchise en plusieurs cas restraincte, toutes
fois l’excellence des princes de leur doulceur et liberalite
se delecte et estoyst deslever et exaucer ceulx qui par
monnes (bonnes) meurs et louables oeuvres sont recommandables et dignes de telle grace , scavoir faisons que
aians esgard et consideration au bon rapport que faict
neus a este par nostre trescher et f&ale Conseillier grand
Chambellan et bailly de Clermont le baron de Vienne,
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le Chastel et nostre President de Lorraine maistre Nicolas
Yengin, des bonnes meurs et vertus estans en la personne
de nostre cher et bien aime Thevenin de Psrseval natif
et demeurant en nostre ville de Dun le Chastel et que
de sa jeunesse il sest applique a tous faicts nobles et
vertueulx, se tousiours honnestement entretenu et honnorablement conduict et gouverné, tant du temps quil a
esté au service de nostre dict president, a,ussy .de feu
nostre president de Barroye, maistre Alexandre Guiot,
comme depuis, et quil a biens a soussiance pour entretenir
l’estat de noblesse pour ces causes et aultres raisonnables
neus mouvans, l’avons de nostre certaine science, grace,
especiale plaine puissante et auctorit6 anobly et anoblissons
et du tiltre de noblesse decore et decorons, aoulons nouspiaist
et octroyons qu’il et ces (SM) enfans, masles et femelles descendans de luy en leal mariage ensemble leur posteritd et
Eignee soient a tousioursmais traistez et reputez pour nobles
en jugement et dehors joyssent et usant des tous honneurs,
libertez, franchises, préeminences, prerogatives, droicts et
privileges dont usent et joyssent et ont accoustume user et
joyr aultres nobles, et quil puisse prandre et recevoir ordre
de Chevalerie acquester villes chasteaux forteresses
seigneuries haulte moyenne et basse et tous aultres fiefz,
arricr fiefs et nobles tenemens de quelque auctorité
et digneté qu’ilz soient pour eulx leur posterité et
ligneé les tenir et posseder noblement en joyr paisiblement teut ainsi comme s’ilz estoient nez et extraitz de
noble lignee, sans ce qu’ilz soient tenuz ne puissent
estre contrainctz de les delaisser vendre aliener ne
mectre hors de leurs mains s’il ne leur plaist ne
pour ce a nouz n o z h o i r s successeurs paier a u c u n e
finance la quelle des maintenent comme pour lors avons de
nostre plïïe (pleine) et abondante grace quictee donnee et remise, quictons donnons et remectons audict Thevenin de Perseval et a sa dite posterité par ces dites presentes. Et
avec ce en signe de noblesse et pour icelle decorer
luy avons donné et donnons et a sa dicte posterité par
ces mesmes presentes les armes telles que cy dessoubz
sont emprainctes avec puisaance et auctorite de les porter
que sont de gueldes (gueules) a une croix alnissée (aZ&ée)
d’O?‘, au chef gironné d’argent et d’asure (azur) de six
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pieces, le second giro& du chef occupe d’une estoille de
huict baiz (ruis) d’or (1). Et voulons que doresenavant ilz

Bar Gueldres etc. nostre Souverain Seigneur et son bailly
de Sainct Michel de la part de Thevenin de Percevul
nous ont este ce jourdhuy presentées les lettres patentes
de nostre dict seigneur scelleez de son grand s::el en cire
verde et contre scelleez de son petit seel en sira (cire)
vermeille dattees du tresiesme jour d’Avri1 pan mi1 cincq
eens quarante apres pasquez Des quelles il neus a requis
l’enterinement comme juge de la province et conducteur
des nobles au dict bailliage. Et apres que icelles avons
faict lire a haulte voix intelligible, et oy (om), le cuntenu
d’icelles qui portent noblesse et armorie bailleez par
nostre dict Seigneur. .Nous icelles lettres eutant que a
nous touche et peult toucher, le procureur genera1 de
Barr ; sur ce oy et consentant avons interineez et iuteriuons sclon l e u r f o r m e e t t e n e u r . Donué en nostre
siege et auditoire aux journees au dict Sainct Kchiel
le mardy aprez les petits Rois dis huictiesme jour de
Janvier l’au mi1 cincq eens quarante (1541). - Ende onderteickent T. Groulot, en l’absence du griffier. - Noch
stondt op ten selven rugge: Messrs les President et gens
des comptes du duché de Bar ausquels sont este presentees les lettres de noblesse d’aultre part escriptes octroye
pnr nostre tres redoubte seigneur Monseigneur le ducq
de Calabre Lorraine Bar Ghueldres etc. a Thece~ri~7j de
Perceoal y denomine apres avoir veu le contenu d’iceiles
les ont entant qu’a eulx touche et peult toucher intcrine
et interinent selon leur contenu forme et teneur et bon
plaisir de nostre dict Seigneur, faiot a Bar le X1111. de
Janvier XVC XLI. Les president Jean Preudhomme reccvcur
general, Mrs Jehan d e l a M o t h e , P h l e Preudhomme,
George Errard, C. Preudhomme, Loys du Puis et Thyerry
Cousin peis (présents). Ende oudertejckent Du Puis.
Ende want wij naer voorgaende gedaen collatie desen
vidimus bevonden hebben metten voorsz. brieff van ~zobilitutie ende tgene 8.00 opte p l y c q u e a l s o p d e n rngge
van dyeu geschreven stondt te accorderen. Soo ht-bben
wij in kennisse der waerheit ‘tsegel van justitie van dczeo
Hove hier aen doen hangen ecde geordonneert Frauchois
Criep greffier van den selven Hove dezen te onderteickenen.
Twelck ick griffier volgende dese ordonnantie alsoo gedaen hebbe. Gedaen in den Haege den lesten Julij anno
sestien hondert ses ende dertich. Ende was onderteyckcnt
F . Criep.
Volgt het opgeplakt wapen.
Wie kent dezen de Perseval (Percheval) 2
Medegedeeld door F R E D. Ca~asn.

en ment et puiseent user comme les nobles anciens de
leurs. Sy donnons en mandaments tous noz Seneschaulx
Marschantz Baillez Cappitaines leurs Lieutenantz President gens de nos comptes Provostz Procureurs Recep
veurs generaulx et aultres noz Just,iciers de noz Duchez
de Lorraine et Barroys presens et advenir qu’il appertiendra, prions et requercns tous Roys Princes Barons
et aultres non subiectz a nouz noz amys et bien veuillans
que de lhonneur et privilegie de noblesse et de noa
pne (présent) grace quitance et octroy dessus dict ilz et
chün (chacun) d’eulx en son esgard fscent, souffrent et
laissent le dict Theoenin de Perceval ensemble sa posterite
et lignee née et a naistre en leal maringe comme dict
est, joyr et user plainement paisiblement et perpetuellement comme font doivent et ont accustume faire tous
aultres nobles de nosdict Duchez; saus en ce leur faire
mectre ou donner ne souffrier estre faict, mis ou donne
a u c u n e n n u y d e s t o u r b i e r ou empeschement au contre.
Car ainsi nous plaist il estre faict, non obstant quelconques ordonnances restrinctions mnndaments st)atutz usaiges
stilz coustumes ou droictz a ce contraires, En tesmoing
dc ce nous avons a ces tiict presentez signeez de nostre
main, faict mettre et appendre nostro seel; donné en
n o s t r e v i l l e d e Nancey le trezme jour d’Avri1 lnn mi1
cincq eens quarante apres Pasques - ende was onder. . . . . í2).
teickcnt
Staende onder den voorsz. brieff een gelijck wapen als
hier onder mede gestelt es. Onder opte plycque van den
selven brieff stondt geschreven: par SIonscigncur le dut
le baron de Vienne Grant chambelan du dict S e i g n e u r
et son bailly de Clermont present Ende gcteickent Boudet.
Eude wat ter zijden stondt noch Rta. endc was geteickent
J. Beurces. Wesende den voorsz bricff bezegelt met een
groot zegel in groenen wasse met een cleyn contresegel
daer achter op gedruct in rooden wassche tsamen vuyt
hangende aen een double gevlochten zijde staerte van
paers ende geluwe couleur. Op den rugge van den selven
brieff qtont geschreven Jacques du Chastelet Chevalier Sr
du dict lieu de Chasteau neuf de Sorcy, conseillier chambclan de Ilonseigneur le dut de Calabre de Lorraine,
(1) Achter deze akte is het wapen geteekend met een helmteeken nl.
het gouden kruis tnsschen eene vlucht met het gegeerde schildhoofd, dooh
zonder de ster, die wellihht vergeten is; de vlucht heeft meer van
twee breede planken, dan van wat men gewoonlijk onder vlucht
verstaat. Uekkleeden: reohts zilver en blauw, links zilver en rood.
Of de kolonel Meinard de Perceval, als Gouverneur van Hulst aldaar
overleden in 1691 (8 Nov. naar ‘sOravenhagc vervoerd), tot dezelfde
tamilie behoorde, weet ik niet. Ik vond alleen te Hulst ondertrouwd
14 Fehr. 1684, geh. te Wichem in Gelderland, Coert (Govert) Johan
van Swansbel, sergeant-majoor, j. m. (ook baron genoemd) met Hillegonda Maria de Perceval j. d. (misschien di van Meinard).
Uit dit huwelijk werden te Hulst gedoopt:
10. 1686, 1 0 F e b r . J o h a n n a M a r i a , ( g e t ) Daniel de Black v a n
Scheltinga, grietman van Schoterland en magiietraat van
H u l s t e n tiulster amb.? J o h . Hend. Bornius, rentmr,
Christina v. Swansbel, m hare plaats freuling Machtelt
van flrbnckhorst en Sara de Perceval.
Po. 16S7, 14 Deo Pieter Willem, (get.) kolonel Meinard de Peroeval,
gouverneur, Jac. van der Rijt van Woestwesel en Mechtelt
van Bronokhorst.
30. 1689, 31 Aug. Maria Bertha, (get.) Bertha Wittinghof, gen.
Scheel, vrouw van Heyen, tieertruda Maria Pinsscn v. der
Ba, vrouw van Joh. v. Bronckhorst.
40 1691, 24 rug. Meynard, (get) Ambrosius de Perceval.
50. 1693, 15 April. Ehsabeth Johanna.
60. 1695, 9 Jan. Joost Jan.
12) Onleesbaar.

Privilegie vnn Hertog Aalbrecht vau Beieren
voor Hoogheemraden van Delfland,
in zake het wapen.
,,Aelbrecht bij goots genaden Palens grave IJY tien R y n
hertooch in beyeren ruwairt v a n herwyomen vnrl hollandt
vals xeelandt ende v a n vriesl(an)t d o e n wad allen Qden
d a t “y oorloff gegeten h e b b e n ende gecen mits Jeserb
brieve onsen hiemraet van Delflandt elck fan heup w i t e e n
knecht ende hoireH boode ende dut zij hoiren wspcu dra’gen
moghen overal binnen onse steden in horen bedrive,
ende ontbieden ende bevelen onsen schouten en(de) sceyenen
overal binnefa onsen steden voorsz dat 2y se dam@ onberuf
ende o n g e m o e y t l a t e n cluerende tot onsen tcederseggenl
In oìrconde deaen brieve ende onsen xegel hier op gedruct
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gegeven tsinte geerdcnberge op sinte mateus avont int Jaer

ons heere;z duysent driehondert negen en(de) tseventich.”
[Extract uit Reg. van Privilegiën en Handvesten
van Hhraden van Delfland, fo iii ~80.1
Medegedeeld door Dd. G. WILDEMAN .

Van Haersolte% van echten stam.
Dat waren met recht: Anna Elisabeth van Haersolte
van Egede, geboren te Zwolle en aldaar gedoopt 1 Februari 1715, overleden 18 April 1790, na eerst met
Boldeu@n Jan Mulert tot den Oldenlaof, daarna met August
Leopold v o n Pallandt t o t Eerde, Boerse en Odster.l!een
gehuwd te zijn geweest; - eu Anthonie van Haersobte
vau Egede, geboren te Zwolle 26 April 1716, beschreven
in de ridderschap van Over$sel 1743, kanunnik van het
kapittel van Oldenzaal en majoor van een regiment
cavalerie, ongehuwd overleden op Egede 23 Juli 1760.
Zij waren n.1. kinderen van Anthony Adolph van Haersolte van Egede, gedoopt te Zwolle 24 Februari 1682,
majoor van een regiment cavalerie en commandant van
Philippine, overl. 24 Juli 1737 en te Zwolle 30 d. a. v. in
de Michaëlikerk begraven; - en van C a t h a r i n a v a n
Haersolle wan Else~z, geb. te Zwolle, alwaar gedoopt 21
Maart 1679, overl. 10 Febr. 1726 en den 28en d.a.v. bij
haar man, waarmee zij in 1712 WRS gehuwd, begraven,3
Doch niet alleen dat zij van vaders- en moederszijde
Hasrsolte’s waren: ook hun grootouders sproten uit dat
geslacht. Anthony Ado@ was n.1. de zoon van Rl6tger wan
Haersolte van Hoenlo, hofmeester van den Erfstadhouder
van Friesland en Groningen en geheimraad en hofmeester van de Vorstinne Douairière van Hendrik Casimir,
- en van diens echtgenoote Anna Elisabeth van Haersolte
van Herxen en Egede.
De moeder, Catharina v. H, was dochter van Anthony
v. H. van Elsen, drost van Vollenhove en kastelein van
Ruinre, en van Johanna van Hoersolte van Staverden,
Zwuluwenberg en Bredenhorst.
Boven dit alles had de grootvader parternel, R u t g e r
van H. van Hoenlo, nog weder tot ouders: Arend van
Haersolte en Christinu nan Haersolte van Cranenbury.
Met deze mededeelingen voor oogen zou men een groot
kwartierenverlies verwachten. In de hoogere rangen is
dit ook zoo, doch het verlies schuilt niet zóó zeer in de
Baersolte’s. Onder de 8 kwartieren treft men geen dubbele parentage aan. Onder de 16 kwartieren komt tweemaal het huwelijk van Zwéder van Haersolte en Johanna
van Doornick voor. Onder de 32 kwartieren wordt de
alliantie Rutger van Haersolte x Johanna van Wijnhergen tweemaal, die van Bnthonie van Doorn& x dohanna
van Haersolte daarentegen driemaaI aangetroffen. Onder
de 64 kwartieren komt Thomns Kno!)ljert x Anna :Ilulert
en Johan van Wijnbergen x Wendelina ten Bussche twee.
maal; - Zweder van Hoeckelum x Elisabeth van Lawick.
Anthonie aan Doornick x Gecrtruyd v. Broeekhuysen en
Simon van Haersolte x Gerardina, v, Broeckhuysen drie.
maal en Jan van Haersolte x Christina van Haersoltc
vijfmaal voor.
Van de 64 kwartieren worden in het geheel dertier
door Haersolte’s ingenomen.
W. M. C. RECIT.
Oudshoorn.

Va,n Steenboys,
De volgende aanteekeningen betreffende het geslacht
van Steenhuys zijn misschien iemand van dienst. Zij ziju
opgeschreven uit de doop- en trouwboeken te Grave.
25 Mei 1603 is Godevart van Steenhuys getuige bij
den doop van Abraham, zoon van Henmjck Mouts en
Adelheyt Marisals.
Februari 1614 wordt er te Grave een kind gedoopt van
4dolff van Steenhuysen en Anna.
20 Aug. 1617 getuigt Dirck van Steenhuis bij de
luwelijksaanteekening van Joannes Storm, j. m . v a n
:frave, en Neelkelz Peter;, j. d. van Grave
26 Jan. 1622 huwden Joncker Elbert van Steenhuys
:n juffr. Maria van der: Hoeven. (De 3e proclamatie had
Iec. 1621 plaats).
2 Juli 1625 was de 30 procl. van ‘t huwelijk van
adolf van Steenhuysen, ruyter te Grave, en ïWayken,
vvede van Hans ,van Schel saliger.
Confirmatie 28 September d. a. v.
30 September 1G30 zijn ondertrouwd Joncker Godewart
V lan Steenhuys, heer tot 0~100, amptman der stad Grave
en laude van Cuyck, en juffrouw Johanna van- Kerpen.
Confirmatie in Holland 2 October.
22 April 1631 werd te Grave gedoopt Gowart, zoou
.an Jor Gownrth va?a Steenhuys en Triyatjen Jochems.
20 Februari 1639 werd te Grave gedoopt Rertrud en
i April 1640 werd aldaar gedoopt Aelken, beiden kinderen
rau Guillauune van Steenhuys en Bertrud Janssen.
Te Grave werden de volgende kinderen gedoopt van
luillaume van Steenlauysen ea Leonora van Nieukercken :
17 Mei 1643 Maximiliaan.
17 Februari 1645 Wilhelm.
10 Juli 1646 Aldegonda.
15 Januari 1648 Jacob.
6 Maart 1650 Arnoldus.
19 Juli 1651 Willem Adriaan.
14 Februari 1653 Cornelius.
22 Juli 1654 Anna.
30 Aug. 1656 Albertus Franciscus.
gedoopt VBD
Te Grave werden de volgende
- kinderen
_
Gerrit Elias en Annecken van Steenhuysen:
21 Januari 1645 Elias.
31 Augustus 1646 Johanna.
24 Maart 1649 Agnees.
8 Februari 1651 bfechelijn.
15 November 1659 zijn te Grave ondertrouwd (couhrmatie aldaar 3 Dec. 1659) Guibiam van S t e e n h u y s ,
wedr, corporaal van de adelborsten onder de compagnie
van den ouden Heer van Oploo zaliger, en C a t h a r i n a
Antonisens AVuiters, j. d. van Grave.
De volgende kinderen zgn te Grave gedoopt uit het
huwelijk van den amptman en edelen heer Ludolph van
Steenhuys en mevrouw Anna van Randewyck. (Zie mrvan Meurs, ridderschap v. Nijmegen p. 316),:
30 Dec. 1643 Goduard.
9 Nov. 1646 Elberta.
28 Nov. 1649 Elbertina.
17 Maart 1651 Geneveva.
16 Augustus 1652 Agnes.
12 Maart 1656 Godart.
1 Januari 1658 Godart.
In de 4 laatste acten komt de vader als heer v a n
Op100 voor.
P. C. B. v. T. P.
Ben Haag.
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Howel~ken te Makassar van 1727-1828,

Raad van Justitie, weduwnaar van Gratia Lehitoe,
met Barbarina Jacoba VolZ, van Macassar, weduwe
van den heer Theodorus Pielaat.
25 Januari 1815, Cornelis Willem Knibbe, col1 -1ieutenant
commendeerende de Amboineese compagnie alhier,
weduwnaar van E!isabeth A!onsieur, met Wilhelmina
Margaretha Jacoba Rudolph, van Macasaar, weduwe
van den burger Marthin Trambwg.
15 Februari 1815, Johan Casper Vetter, van Rodach in
Saxen Coburg, secretaris van de Achtbaare Raad
van Justitie, met Dorothea Steyns, van Macassar.
7 Maart 1815, Frans Rnvensbergh, van Macassar, met
J a c o b a H e n d r i k a va?l Olnhuysen, van Caho d e
Goede Hoop.

medegedeeld door W. VVIJNAENDTS

VAN

RESANDT.

(Vmmlg van XX, kol. 1 0 6 - 1 1 1 ) .

Trouw-

en

Consentbrieven
tot 1815.

loopende

16 Mei 1809, den burger Louis Lefebre, van Havre de
Grase, met Anna Helena Schaeffe, van Macassar.
28 November 1809, George Simon Baz! van Macassar,
klerk in ‘s lands dienst, met Catharina Wilhelmina
Banse, van Macassar.
25 Augustus 1810, Jan Frederik, van Ceylon, burger
en inwoonder alhier, met Rachel Kloosterman, van
Macassar.
18 October 1810, den lieutenant der burgerij Johan
Hendrik Schaeffe, van Osnabrng, weduwnaar van
Anna Catharina Hwter, met Elisabeth Tap, weduwe
van den oud-burgersergeant Christiaan Cloosterman.
15 Februari 1811, den burger Hendrik Theodorus vult
Rhee, met IIenrietta Dorothea Bewers.
24 April 1811, den burger-sergeant Thijmen Leonardus
JYuller, van Macassar, met Elisabeth Piefaat, van
Macassar.
15 Augustus 18 11, den burger Johannes Theodorus Pielaat,
van Mácassar, met Maria Philippina Severien, van
Macassar.
24 October 18 11, den burger Hendrik Mulder, met Helena
Maria Baart, wed. Bewers, beide van Macassar.
7 Januari 1812, den burger-lieutenant Frans Rwnbwgé,
van Grissee, met mejuffr. Catharina Birkse, van
Macassar.
13 April 1812 (l),, den burger Jan Liggers, van Samarang,
met Cornelia Jacoba Beth. van Macassar.
6 Maart 1813, _Marthin Tramburg, van Macassar, burger
en inwoonder, met Wilhelmina Margaretha Jacoba
Rudolph, van Macassar
23 Juli 1813, Frans Rambergé, van Grissé, lieut. der
burgerij, weduwnaar van Catharina Dirkse, met Jacoba
Wilhelmina Gedtens, van Macassar.
22 November 1813, Cornelis Willem Knibbe, van Breda,
lieutenant-commandant van de Amboineese compagnie
alhier, met Elisabeth Monsieur, van Macassar, weduwe
van den heer tapt.-militair Jacques Louis Simoneau
de St. Vallery.
9 December 1813, Hendrik Dupon, van Macassar, burger
en inwoonder, met Johanna Catharina Schipper, van
Macassar.
1 Maart 1814, den burger Hermanus Kloostermver-, van
Macassar, met Cornelia Elisabeth ,YbeZin,g,van M acassar,
wed. van Louis Jacob Dresler.
12 Mei 1814, Theodorus vufa Rhee, van Macassar, weduwnaar van Henrietha Dorothea Bewers, met Wilhelmina
Geertruida F’oll.
20 December 1814, Lodewijk Diederik Claassen, van
Macassar, luitenant der burgerij, lid van de achtbaare
(1) Van af dit tijdstip tot Mei 1814 zijn deze consentbrieven, hoewel
in de Nederlandsche taal opgesteld, geteekend door Richard PkiZ+(s),
resident; daarna tot einde November 1816 resp. door W. H. Woed,
active-resident, T. C. Jucksoy, aas. resident, Broek Watson, wd. asa.
resident, en H. Dalton, maJor resident & commandant, waaruit dus
blijkt hoelang de Engelschen in het bezit van Makassar zijn geweest.
(Zie ook Iiist der landvoogden in Wapenheraut 1901.)
”
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Trouwbrieven van 1815-1823 (1).

Februari 1817, Jacob Leendcrt Crommelin, van
Macassar, 3e klerk bij den Administrateur alhier,
met Jacoba Geertruida Deefhout, van Macassar ;
get. Dirk Joachim Banse, le kierk bij den Adminr,
en Johanna Voll, huisvrouw van Anthony Vol& 2e
klerk bij den Administrateur.
10 April 1817, Marthinus van der Burg, van Macassar,
burger en inwoonder, met Elisabeth Geertruida Muller,
van Macassar ; g e t . A n t h o n y Volt, 2e klerk, en
Johanna Vol& huisvrouw van Anthony VoU.
27 Maart 1817, de heer Alexander de Siso, van Macassar,
capiteyn vau het Burger Corps alhier, weduwnaar
van Jacoba Elisabeth Rudolph, met mejuffr. Susanna
Maria de Chasteauvieux van Sourabaya, weduwe
van wijlen den lieutenant der burgerij Johannes
L e o n a r d u s d e Siso; get. Hermanus Claassen en
Dorothea Steyns, huysvrouw van den g’eligeert
Bima’s Resident de heer Johan Casper refter
7 Mei 1817, Joachim Racrrt van Macassar, burger en
inwoonder, met Jacoba Rittrr, van Macassar; get.
Hendrik Mulder en Helena Marthina Baart, huysvrouw van Hendrik IUulcler.
1 8 September 1817, den heer Jan vos tier Ven, van
Rotterdam, 2e capiteyn der arthillery in Z. M. dienst,
met Alegonda Wilhelmina de Grave; get. Jan Hendrik
Anthon Marthijn de Grave; kapt.-lientenant der
burgerij, en mevrouw Wilhelmina Margaretha Jacoba
Rudolph (2), weduwe van den lieut. militair Cornelis
Willem Knibbe.
22 Januari 1818, de burger Andries Rabe, van Amboina,
met _4nna Helena Scl@iffe, van Macassar, weduwe
van Louis Le/ebure; get. David Leonardus Frans e n
Rachel Kloosterman, huisvrouw van Jan Frederik.
10 September 1818, de heer Eisso Tjebhes de Joflge, van
Groningen, lieutenant-quartiermeester bij ‘t Bathaillon
infanterie van ‘Linie no. 23, met Johanna Elisabeth
Pielaat, van Macassnr ; get. Gerrit van Doornurn,
28 lieutenant van gemelde Bathaillon, en mevrouw
Melanie Alexandrine oun. der Spaa, huisvrouw van
d e n h e e r M a r t h i n u s Gelderman, le lieut officiervan de kleeding van voorschreeve bataillou.
27

I:

(1) In deze zijn vermeld de personen die bruid en bruidegom bij
het huwelijk assisteerden, de ouderdom van het echtpnar en de omrtandigheid of de resp. ouders reeds waren overleden of niet. Wij geven
Llleen de getuigen.
(2)Vroeger werd alleen de echtgenoote van den Gouverneur ,,mevrouw”
;eheeten ; in dezen. trouwbrief
vind ik voor het eerst dit praedicaat
*.
aan eene armere genuwue damo gegeven.
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1’0 December 1818, de Heer Gerard Asmq van Amsterdam, 1” luitenant bij het Batt. inf. van Linie
no. 23, met mevrouw Wilhelmina Margaretha Ja.
coba Rudolph, van Macassar, wed. wijlen den lel
luit. Cornelis Willem Knibbe; get. Hendrik Thierens.
le luit. bij voormeld Batt., en mevr. Maria Cornelia
Cobs, huisvrouw van den WelEdel Gestrengen Heel
Seppel, tapt. van meer gemeld Batt.
29 Juli 1819, de burger Alexander Christiaan Beth.
van Macassar, met Johanna Margaretha Pieltrat,
van Mncassar; get. J o a c h i m B a a r t en Delia
Trouerbach.
7 October 1819, de gepensioneerde le luitenant Joachim
RoseweEd, met Catharina Spinder, van Macassar ;
get. de oud-luit. der burgerij Jean Babtist D u p o n
en de weduwe van Johan ïXqo;y1.
28 October 1819, Jan Diederik Josenius Deefhout, 2~
klerk bij den heer Gouverneur, met Josina Elisabeth
Rownboom ; get. Jacob Leendert Crommeliïz, 3e klerk
bij den heer Administrateur en Jacoba Geertruida
Deef hout, huisvrouw van voormelde Crommelin.
1 Februari 1821, de burger en inwoonder Willem Petrus
Hodenpgl en Jacoba Barbarina Pielaat; get. Frans
Ravensbwgh en zijn huisvrouw Jacoba Hendrika
van Olnhuysen.
8 Februari 1821, Willem Rosendaal, flankeur bij de le
comp. inf. vau het 23e batt. van linie, met Elisabeth
Catharina Pielaat? van Xacassar; get. de sergeant
Everhardus Woltersom en zijn huisvrouw Maria Smit.
5 April 1821, de burger en inwoonder Johan Adolph
Pieters, van Macassar, met Elisabeth Pielaat, van
Macassar ; get. Diederik Joachim Banse en Cornelia
Elisabeth Ebeling, huisvrouw van Hermanns Kloostermeyer.
24 Januari 1822, Johan Simeon de Siso, van Macassar,
burger en iowoonder, met Susanna Christina Maria
Peters, van Macassar ; get. Frans Ramberg& lid van
den Raad van Justitie, en Jacoba Geertruida Deefhout, huisvrouw van den heer Crommelin.
21 Augustus 1822, Jan Hendrik de Grave, van Macassar,
burger en inwoonder, met Hendrika Alida Bookelman, van Macassar; get. Johannes David Mesmq
resident te Maros, en zijn huisvrouw Jacoba Helena
Peters.
12 September 1822, den diacon Frans Ravensbergh, van
Macassar, weduwnaar van Jacoba Hendrika van
Olnhuysen , met Johanna Elisabeth h’lsman, van
Brussel; get. Anthony Jacob Blieck, le luit. der
artY 5e Peg., en mevr. Johanna Jacoba van Halm
(of van Halen), zijn huisvrouw.
14 November 1822, Cornelis Hendrik Steyns , v a n
Macassar, met Helena Theresin VolZ, van Macassar ;
get. Johannes Christiaan Godfried Barotz, pakhuismeester, en Josina Elisabeth Rosenboom, huisvrouw
va.n den heer Deefhout.
28 November 1822, Johannes Wilhelmus Baron, v a n
Macassar, met Elisabet,h Jncoba Beth, van Macassar ;
get. Paulus Saptenno en Jacoba Geertruida Deefhout,
huisvrouw van den heer Crommelin.

Jan Dicderik Josenius Deefhout en Gratia Wilhelmina
Trnmburg, huisvrouw van F. de V o s .
24 Februari 1824, Jan Jacob de Siso, van Macassar, met
Josina Elisabeth de Grave, van Macassar: get Jan
Hendrik de Grave en Anna Dorothea Wellenberg,
huisvrouw van Hendrik de Grace.
3 October 1824, Anthonie Stellingwerff, van Lisse,
sergeant-majoor, met Maria Catharina Smit, van
Macassar, weduwe van den huzaar E. W. Wolterson;
get. Cornelis Smievs en zijn huisvrouw Gertje va%
der Horst.
12 November 1826, Cornelis’ van den. Vrijhoeff, van
A l k m a a r , le luit. 2e batt. 22e a f d . n a t i o n a l e
infanterie, officier van kleeding en wapening, met
Hendrika Mart+n, van Macassar; get. kapt. Elam
en mevr. Ham.
14 Maart 1827, Frederikus Ferdinand Rovekamp, va.n
Amsterdam , 2e luitenant-kwartiermeester 2e ba.t.
2e afd. nationale infanterie, met Gosewina van
Rooyen, van Kuilenburg, weduwe van den luit.
le klasse bij Z. M. Koloniale Murine , Richard
Fcwks Baker, van Windsor, in Engeland ; get. kapt.
de Lofhout (?) en mevr. F. de i, os.

Trouwboek van 1820-1828 (aangevuld
u i t d e C o n s e n t b r i e v e n v a n 1819-1828.)
26 Juli 1823, Jacobus Clanssen, van Macassar, met
Theodora Johanna Roosenboom, van Macassar; get.

Familieberichten uit de 18de eeaw.
Tweede Verzameling.
Onder de papieren der familie Berdenis van Berlekom
vond ik een aantal orjgineele communicaties en brieven
betreffende huwelijken, geboorten en sterfgevallen in aan
;iie familie verwante geslachten. Daar ze wellicht meerleren belang zullen inboezemen geef ik er hieronder een
uittreksel van.
B. v. B.
1732. A. de Grande, te ‘s Gravenhage, betuigt zijnen
neef Daniël van Berlekom, te Middelburg, zijne deelneming
bij het overlijden van diens zuster juffrouw Bnsa Elisabeth
wn Bedekom, waarvan hem bij schrijven van 25 Juli
was kennis gegeven.
A. Steyn , presideerend burgemeester van Haarlem,
raad en rentmeester-generaal der domeinen van NoordHolland, Kennemerland en Brederode, doet hetzelfde.
1734. 12 Nov. X. de la Bossecour, te Schiedam, wenscht
@en neef geluk met de bevalling van diens huisvrouw,
hem medegedeeld bij brief van 8 November, en bericht
lat bij ontvangst van dien brief zijne eigen huisvrouw
boven aarde stond, hebbende baar 62 jaren bereikt.
18 ?Jov., uit Haarlem. Bericht, door de weduwe, van
let overlijden van Adriaan Steyn, raad en oud-burgeneester der stad Haarlem, raad en rentmeester-generaal
7an Noord-Holland, Kennemerland en Brederode in ‘t
<uider Quartier, gecommitteerde Raad in ‘t E. M. College
;er Admiraliteit te Amsterdam, oud omtrent 53 jaren.
1136. 14 Jan., uit Amsterdam. P. Steyn (?) en ;1/1. A.
Der@ssen zenden bericht van eerste huwelijksproclamatie
)p aanstaanden Zondag.
1738. 30 April, uit Haarlem. Barin Verhamme, weduwe
$ylviu.s, bericht het overlijden van haren man Mr. Cornelis
$Zuius, raad en presideerend burgemeester van Haarlem,
!nz., in het 52ste jaar zijns ouderdoms.
1741. 30 Mei, uit Schiedam. H. van der Heim bericht
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het overlijden zijner huisvrouw Maria derz Beer, d e n
vorigen avond overleden, oud 35 jaren en 6 maanden.
29 September, uit Deventer. CLristiiza Elbe& en
Willem Cost zenden bericht van late huwelijksproclamatie
op aanstaanden Zondag.
1742. 3 Febr., uit Schiedam. H. 2lan. der hleim bericht
het overlijden van zijn zoon Dr. Hugo van der Heim,
oud 24 jaar en 10 maanden.
Mei, uit Schiedam. P. 0. Beer en A. M. van der Heim
zenden bericht van lste huwelijksproclamatie op aanstaanden Zondag 27 Mei.
1745. 27 April, uit Haarlem. David vay~ Lenflep en
Margareta Sylvius zenden bericht van lste huwelijksproclamatie op 2 Mei.
2 Aug., uit Schiedam. De la Bassecour bericht het
overlijden op heden van zijn vader Nicolaas de la Ba;_srcour,
bedienaar van het Goddelijke Woord te Schiedam, oud
84 jaar en ruim 2 maanden.
12 Nov., uit Rotterdam. J a n van der Heim en Jtrcoba
Bojschaert zenden bericht van lste huwelijksproclamatie
op 14 November.
19 Nov., uit Zierikzee. Johannes Wilhelmus de Heytle
en ;lY~j*ia C. Erkelens zenden bericht van late huwelijksproclamatie op aanstaanden Rustdag en tevens ,,3 flessen
hypecras, hoop die van de sma,ak en aangenaam sullen sijn.”
1746. 16 Mei, uit Deventer. T$‘. (?) Knoop bericht het
overlijden op heden van zijn schoonvader Joan Tichler,
der Rechten Doctor en ontvanger van Olst, in den ouderdom van 80 jaren en 6 maanden.
29 Juni, uit Schiedam. A. .M. den Beer geb. van de,
Heim bericht het overlijden van haren man %r. Piete)
den Beer, raad en vroedschap der stad Schiedam, in den
ouderdom van 39 jaren en 4 maanden.
1 7 4 7 . 2 51ei, uit Haarlem. A. Sylvius wed. Hoeuflt
van Heemstede bericht het overlijden op heden van baren
man ,Mr. Benjamin Pauw geboore Hoeufft, Heer van
Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroort, raad en schepen
der stad Haarlem, in den ouderdom van ruim 29 jaren.
31 Juli, uit Schiedam. dan van der Heim bericht dat
zijne huisvrouw gisteren verlost is van een dochter.
1748. 28 Mei, uit Amsterdam. Jan de la R~zsseco?~r en
Anthony Baert berichten het overlijden op gisteren van
hunnen oom Mr Jacob de la Bassecour, Raad Pensionaris
der stad Amsterdam, oud 83 jaren, 9 maanden en 16 da,gen.
1761. 18 October, uit Vlissingen. Gerrit Bekker bericht
het overlijden op heden van zijne vrouw Johanna Loicyssen,
in den ouderdom van 41 jaar? 8 maanden en 6 dagen.
25 Nov., uit Schiedam. Nicolaas Elaas bericht het
overlijden op qisteren van zijn huisvrouw Hiilegonda
Bosschaert, oud GO jaren en 4 maanden.
1,752. 7 Jan., uit Bergen op Zoom. A. V. Engelen en
ar. E. Tuq zenden bericht van lste huwelijksproclamatie
op a. s. Zoudag
2 Nov., uit Schiedam. Arnoldus Elias bericht hei
overlijden op 31 October van zijn broeder Xcolaas Alias. ,
oud.burgemeester en raad der stad Schiedam, en wegensl
dezelve gecommitteerd in het E. M. College ter Ad&raliteit op de Mxas, in het 63. jaar zijns ouderdoms.
8 Dec., uit Bergen-op-Zoom. A. P. Engelen berichf
dat zijne huisvrouw den 5den bevallen is van een zoon.
aan wien den 6den bij den H. Doop de namen van Carec
Beltjarnin zijn gegeven.
1753. 16 Jan., uit Vlissingen. Joh8 Louyssen berichí
dat zijn huisvrouw verlost is van een dochter.

6 April, uit Vlissingen. J Sanders en Johanna Jaspersen
Brasser zenden bericht van late huwelijksproclamatie ,op
a. s. Zondag.
1754. 15 Maart, uit Schiedam. C Bosschaert en C A.
Bosschaert zenden bericht van late huwelijksproclamatie
op a. s. Zondag.
Het eene nog aanwezige zegel vertoont 3 loopende hazewindhonden, in het hart vergezeld van een ster.

10 October, uit Rotterdam. Jacob Bosschaert bericht
het overlijden zijner huisvrouw Cornelia Jacoba de la
Bassecozhr, in den ouderdom van 55 jaren en 9 maanden.
1755. 25 Mei, uit Vlissingen. Joh8 I;ouyssen bericht
het overlijden op den 23sten van zijn vader.
1 Aug., uit Rotterdam. Jacob Bosschnert en A. C. ‘van
der Lanen zenden bericht van lste huwelijksproclamatie
op a. s Zondag.
1756. 24 Sept., uit Rotterdam. A. C. van der Lanen,
weduwe Jacob Bosschaert, bericht het overlijden van haren
man Jacob Bosschaert, schepen der stad Rotterdam.
1757. 26 Mei, uit Rotterdam. Gerardus Boufy en
R. C. Colnrie zenden bericht van 1 ste huwelijksproclamatie op a. s. Zonda.g 29 Mei.
1758. 13 Febr., uit Rotterdam. Johannes Wilhelmus
de Heyde bericht het overlijden op gisteren van zijne
moeder Cornelia Berdenis, weduwe de Heyde, in den
ouderdom van 74 jaar min één dag.
16 Sept., uit Rotterdam. Johannes Wilhelmus de Heyde
en Belena Warnerdina Schermbeek zenden bericht van
lste huwelijksproclamatie op morgen.
1759. 6 Juni, uit Vlissingen. C. Caen bericht dat zijn
vrouw dien morgen verlost is van een dochter.
Het zegel vertoont een van 3 kookpotten vergezelden dwarsbalk,
.beladen met 3 vijfpuntige sterren of bloemen naast elkaar.

13 Juni, uit Goes. L. P. van de Spiegel en Tj. J.
Ossewaarde zenden bericht van Iste huwelijksproclamatie
op a. s. Zondag.
9 Juli, uit Aardenburg. H. Heymnn bericht het over1 ijden op heden van zijne vrouw Cornelia Jacoba Rette (?):
(md 41 jaren en 10 maanden.
11 Juli, uit Vlissingen. -/ohs Louyssen bericht dat zijn
tluisvrouw op gisteren verlost is van een zoon.
1760. 27 Mei, uit Schiedam. Karel Bosschaert bericht
1let overlijden op heden van zijne echtgenoot A n n a
AFlisubeth d’ la Bassecour in den ouderdom van 66 jaren.
10 Juni, uit Schiedam. Hendrik Bosschaert bericht heb
(overlijden op heden van zijn broeder Carel Bosschaert,
eschepen der stad Schiedam, ‘in den ouderdom van omtrent
fj7 jaren.
1761. 26 Jan., uit Vlissingen. Pieter Jasper van gispen
Irjericht het overlijden zijner huisvróuw Anna Jaspersen
@rasser, in den ouderdom van 59 jaren, 9 maanden en
1:3 dagen.
Het zegel vertoont een gekroonden leeuw en een geblokten
schildzoom. Helmteeken: de leeuw uitkomende uit een kuip en
in de pooten een vaantje houdende beladen met een leeuw.

1 Juli, uit Deventer. Maria Pieterman wed. K n o o p
bericht het overlijden op heden van haren man Wilhelm
Knoop, lid der gezworene gemeente der stad Deventer,
oud 63 jaren en ruim 10 maanden.
1 Nov., uit Vlissingen. C. Caen bericht dat zijn huisvrouw den vorigen avond verlost is van een dochter.
Zegel als op 6 Juli 1759; hier is ook nog zichtbaar een gekroonde helm met een zespuntige ster als helmteeken.
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21 Nov., uit Schiedam. Gerard Boufy bericht dat zijne
huisvrouw op heden verlost is van een dochter.
1762. 2 April, uit den Haag. M. ua% Visvliet J?b en
S. C. L:an Heemskerck zenden bericht van late huwelijksproclamatie op a. s. Zondag.
2 Juni, uit Noordwijk Binnen. Bntkony d’dilly Junior
en Elisabeth van Struyk geven bericht van lste huwelijksproclamatie op a. a. Zondag.
23 Juli, uit Vlissingen. C. CaPn bericht het overlijden
op heden van zijn jongste dochtertje, Petronella Wilhelmina, in den ouderdom van bijna 9 maanden.
25 Sept., uit Deventer J. TV. (?r Knoop bericht, mede
namens zijne 2 kinderen, het overlijden op 24 Sept. van
zijn echtgenoote Elisabeth Margaretha !Pichler, oud 65
jaren en 7 maanden.
1763. 28 April, uit den Haag. Egbert Philip valz
Viscliet en $1. C, If7gbo g e v e n k e n n i s v a n lste huwclijkuproclamatie op a. s. Zondag.
1764. 30 Jan., uit Vlissingen. C. Cuelz bericht dat
zijn huisvrouw gisteren avond verlost is van een zoon.
13 Febr., uit Vlissingen. F. van Doorn wed. Brussel*
en dacobus Jaspersen. B!rasser berichten het overIgden op
12 Febr. va,n hunnen echtgenoot en vader Jaspe,* Jaspersen Brussel., in den ouderdom. van bgna 63 jaren.
9 Juli, uit Schiedam. Theodora Schipperts wed. Bosschaert
bericht het overlijden van haren echtgenoot Hendrik
Bosschaet-t, oud-burgemeester en oud-raad der jstad Schiedam? in den ouderdom van omtrent 80 jaren.
2 I)ec., uit Arnhem. Elisabeth Kloeck, wedu\\e J. D.
Knoop, bericht het overlijden op heden van haren man
Jati Diderik Knoop, oud ‘57 jaren en 11 maanden, haar
nalatende met 6 kinderen.
1765. 11 Ang., uit Schictdam. Gcrarcl Boufy bericht
dat zijne huisvrouw in den afgeloopen nacht verlost is
VR,II een dochter.
7 Sept., uit Vlissingen. Jacobus Jaspeweu Braeser Lericht dat zijne huisvrouw op heden bevallen _is van een
dochter.
1766. 19 Jan., uit Vlissingen. Johannes Louyss& bericht het overlijden op heden van zijn jongsten zoon Joost
Gillis Louyscen, oud 6 jaar, 6 maanden en 9 dagen.
21 Jan., uit Vlissingen. C. C’aen bericht het overlijden
op gisteren van zijn oom Simon Lankers, oud-schepen
der stad Vlissingen, in den ouderdom van weinig meer
dan 66 jaren.
25 Juli, uit Vlissingen. Abraham 1IluIle~ bericht dat
zijne huisvrouw op heden verlost is van een zoon.
4 Dec., uit Deveuter. Henr. Hagedoorra en A. M. B.
Knoop geven kennis van lste huwelijksproclamatie op
a. 8. Zondag.
1767. 22 Dec., uit Vlissingen. Matth*s Bekker Gz.
bericht dat zijn huisvrouw op heden verlost is van een
dochter.

helmina Knoop geven kennis van eerste huwelijksafkondiging op 7 Juli a. s.
1772. 11 Dec., uit Vlissingen. Jacobus Janssen e n
Johanna Geene geven kennis van ‘eerste huwelijksvoorstelliug op 13 Dec. a. s
1773. Febr , uit Deventer. M. E. K,rvoop bericht het
overlijden van hare moeder Elisabeth Kloeck, weduwe
wolen den Heere Joan Dirdwik Knoop, in lever, lid der
gezworen Gemeente te Arnhem, in den ouderdom van
54 jaren, 9 maanden en eenige dagen.
1774. 4 Oct., uit Schiedam. Gerard Boufy bericht het
overlijden op heden van zijne echtgenoot Rachel Cornelia
Co?)zl.ie, oud 36 jaren min veertien dagen, na een nlleraangenaamste huwelijksvereeniging van bijna 18 jaren.
1,775. 5 M a a r t , uit Rotterdam. Catharimc Hilgonda
Bosschaert bericht het overlijden op gisteren van hare
zuster Corneliu J o h a n n a Uosschaert, oud 48 jaren c:l
ruim 3 maanden.
22 April, uit S. Anna ter 1Muiden. Jacobus Jansself,
predikant te S. Anna ter Muiden. bericht dat zijne
waardige huisvrouw verlost is van een zoontje.
1776. 25 Oct., uit Deventer. J. Rrcardi bericht, mede
uit naam zijner zwagers, het overlijden op heden van
zijne schoonzuster il/la?%x Elisabeth Knoop, oud 54 jaren
en 9 dagen.
1 7 7 9 . 2 7 act., uit Aardenburg. J. v. Wqckhuise,
vendumeester te Aardenburg, en cJornel& Heyman geven
kennis van lste huwelijksafkondiging op a. s. Zondag.
17SR. 11 Juni, uit Schiedam. Nicolaes Wouter : chermer
bericht dat zijne huisvrouw Joh” Naria Schermcr, geb.
Boqy, op 1 Mei te voren bevallen is van een dochter.
1784. 5 Mei, uit Vlissingen. -4lida Christina Oole,
wed. Bertling, bericht het overlijden op heden van haren
eenigen broeder ;Ur. Col-nelis I s a a c Oole, oud.raadslieer
in den Edelen Hove en Leenhove van Vlaanderen, oud
61 jaren en ruim 10 maanden.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

bdrialri-Bijmbolt. - W i e w a r e n d e o u d e r s v a n
Theodorus Adriani, raadsheer te Groningx, secretaris
en richter te Houwerderzijl, en van zijne huisvrouw
Bnncr. Xargaretha B+imholt?
H. J. S.
blting. Gerhardus
dlting, st. te . . . . den. . . .,
t r o u w t m e t Fockel+za Bleprcke, geb. te . . . . den . .,
st. te . . . . den . . . ., dochter van . . . . en . . . .?
Gerhardus’ zoon, &‘r. Willem Arnold 87ting, tr. Hendrica Maria Knabe. Waar en wanneer ib zij geboren ?
Bijzonderheden omtrent hare ouders en de namen harer
grootouders worden gevraagd.
W. M. C. R.
Berends. - Wie waren de ouders van J o h a n n e s
Het zegel vertoont een met 7 sierren beladen keper vergezeld
boven van 2 klaverbladen en onder van een krans.
Martitius Bewnds, zeeofficier, overleden te Renkum 23
1768. 19 April, uit Deventer. Joan Wilh. Krboop be- Febr. 1876 ?
W. W. v. R.
richt, mede namens zijnen zwager en zuster, het overB r i l l e n b u r g (XVIT, 182). - 27 blei 1663 te Alfen
lijden op heden van zijn vader 1Ur. Hendrik Knoop,
ontvanger des kerspels Olst, in den ouderdom van 75 aan den Rijn gehuwd: Jan Gerrilsze Brillenburg j. m .
te Alphen, en Catr$ntje Philipse Dubblet j. d. mede aldaer.
jaren en omtrent 6 maanden.
17 Juni 1714 als voren: Jan Brillenburg, j. m. van
1770. 14 Febr., uit Vlissingen. P. V. Gote en J .
Bekken geven kennis van eerste huwelijksvoorstelling op Alphen, en 93agdalena van Klaveren: j. d. van Alphen,
beide wonende alhier.
a. s. Zondag.
25 November 17 14 als voren : Pieter Gerritze Brillen1771. 4 Juli, uit Deventer. Joannes Ruardi en IYil-
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burg, j. m. van Alphen, en weintje Gerritz van Eyk,
j. d. van Alphen, beide wonende alhier.
25 October 1722 als voren : Pieter Gerritze Brillenburg,
wedr van Weintje Gerrits van Eyk, en Meivsje IJsbrants
Muien, wede van Pieter Dirkze Schenkeveld, beide wonende te Alphen.
(Betoog om te Eoudekerk te trouwen, gegeven den
17 Dec. 1702 aan Pieter Dirkxe Schenkeveld, j. m. van
Alphen, en Msinsie IJsbrants Muien, j. d. van Koudekerk).
21 Mei 1747 als voren : Pieter Gerritsz Brillenburg,
wedr van Meinsje IJsbrands, met A’eeltje Ariens Brouwer,
wede Klaas CorneRsx de Kamper, beiden te Alphen.
W. M. C . REGT.
Van Erpecum (XVII, 83, XVIII, 160). - 16 Juni
1726 te Alfen aan den Rijn gehuwd; Jan van Erpekom,
wedr van Cornelia Joosten van Ardenne, van Corteraer,
e n S a r a Verburg, wede van Mauris Pieterxe Heerman,
van Alphen.
‘re Alfen betoog om te Leiden te trouwen gegeven den
22 Aug. 1706 aan: Mauris Pieterxe Heerman, j. m. onder
Alphen, en Sara Verburg, j. d. van Leiden.
W . hl. C. REGT.
Hoevenaar. - Wie waren de ouders en grootouders
van Johanna Clasina Hoevenaar, omstreeks 1763 gehuwd
met Ds. Cornelis Groen va,n Prinsterer ?

Zij was dochter van graaf Willem Carel Hendrik e n
Rolina Maria Trip.
Uit het huwelijk Struuck v. d. Steege x van Randwijck
althans &éne dochter : Renriette Struuck van der Steege,
geb. te Groningen 19 en ald. gedoopt den 26 November
1797, orerl. te St. Michielsgestel4 Februari 1851 Zij was
6 Januari 1819 te Boxtel gehuwd met Corneille Hypolite
Bérail, geb. te Montpellier 30 Juni 1795, gedoopt te
Chaam 26 April 1801, overl. te St. Michielsgestel 6 Februari 1891.
Kan bovengenoemde Philibert L@phnrt een zoon Z~R
uit het in kolom 95 genoemde huw. N. ni. van der Steeg x
Henderica Struuck ? En hoe is de naam dan, v. d. Steege
of van der Steeg ?
M. G. WI L D E M A N .

Tetrode-Boddens. (XIV, 51). - Pieter Tetrode, (zoon
van Pieter en van Geertruida van Sterrenbergh), gedoopt
te Amsterdam in de Amstelkerk 14 Jan. 1685, aldaer
als poorter ingeschreven 9 Mei 1710, was zilversmid
en woonde in 1713 op de Botermarkt, in 17 15 in de
Nieuwe Leliestraat en in 1739 in de Nes; hij leefde
nog 6 Febr. 1749, daar hij toen als getuige optrad bij
den doop van zijn kleinzoon Pieter Tetrode. Hij trouwde
te Amsterdam 10 3 Maart 1713 Anna de Clercp, geb.
. . ,
aldaar 1690, ob. 17 14, dochter van Steven en .
20 18 Juli 17 15 Maria Koorenhuys, geb. te Amsterdam
1691, 30 9 Jan. 1739 Helena Boddens, weduwe van
W. W. v. R.
Benjamin van Tongeren.
!lerkus. - Wie helpt mij ‘t volgende completeeren ? ) W - a p e n s . d e Clercq : in blauw een gouden dwarsbalk,
Lambert Merkus, geb. te.3 den ? overl. te? den ? huwt vergezeld van 3 zilveren sterren.
te ? den ? Petronella van Risen geb. te ? den ? f- te ? den ?
Koorenhuys: in goud drie blauwe klaverbladen.
Uit dit huwelijk werd te Nijmegen 16 Sept. 1714een
Boddens : in rood een gouden schuinbalk, ter weerszijde
zoon geboren Hendrikus Merkus t te Amsterdam en ald. vergezeld van 3 gouden sterren.
begraven 19 Dec. 1774. Hij huwde te ? den ? 1740 Blseline
Tetrode: in zwart 3 zilveren meerbladeren.
Vaster, geb. te ? den ? i_ te ? den?
J . 9. R . EIJMHELL.
Wie waren haar ouders, wáár en wanneer zijn ze geVan Teylingeo. - Gevraagd de afstamming en aanboren en stierven zij ? Waar en wanneer werd hun huwelek
sluiting
bij de bekende gegevens omtrent dit geslacht,
voltrokken ?
van
den
volgenden tak, dien ik te Monster aantrof:
Voor spoedig bericht houdt zich aanbevolen
Adriaen
(Ary)
Lourisz. van Teylingen, daar vermeld in
M. Gc. WILDEMAN.
den Haag.
1641 en ‘44. Zijn zoon .Jacob, gehuwd te Monster 1649
de Rnever (XX, 112). - Catharina Maria de Ruever, met Grietje Leenderts van Suytgeest, welke eene dochter
geb. 5 Oct. 1727, st. 2 Maart 1801, op 9 Dec. 1745 te Maria hadden, gehuwd met een mijner voorouders.
Utrecht gehuwd met burgemeester Mr. Jan Jacob Ram
De namen Laurens, Adriaen en Jacob tref ik aan van
(geb. 5 Sept. 1717, st. 1 Nov. 1738) was dochter van den Alkmaarschen (?) tak, als: Lowrens van Teylingen
Mr. Arend Albert de Ruever, raad in de vroedschap, burge- pater te Amsterdam in 1656, een kaart van de Wormer
meester en hoofdofficier van Utrecht, en van Maria van der v a n L. v. Teylingen, 8% 1627, Adriaen van Yeylingen,
Wall[en]. De namen harer grootouders zijn mij onbekend. geboren te Haarlem in 1626; Jacob van Tqlingen, gepromoveerd 1594, burgemeester van Alkmaar; nog een
D. G. v. E.
Jacob, gecommitteerde ter Admiraliteit te Amsterdam in
l@shonwer (XIV, 125, XVIII, 159). - 28 Februari
v. D. M.
1636, enz.
1723 te Alfen gehuwd : drie van Ree, j. m. van Leiden,
en Applonia van Rijshouwer, j. d. van Leiden, beide
INHOUD 1902, No. 1.
wonende te Leiden.
Tot lid zijn benoemd. - Wgziging van adres. - Geslacht de
(Zijn met betoog dat hare geboden te Leiden gegaan
edeeld door Fred. Calaud. -- Privilegie van Hertog
waren en hier weder ‘s Lands regt betaald hadden op Parcheval mede ereren
voor Boogheemraden van Delfland, in zake
Aalbrecht’ van 6
den 28 Feb. 1723 alhier getrouwt).
het wapen, medegedeeld door M. G. Wildeman. - Van Haersolte’s
van echten stam, door W. M. C. Regt. -Van Steenhuys, door P. C. B.
W. %I. C. R E U T
v T. P. - Huwelijken te Makassar van 1727-1828, medegedeeld
Struock (XX, 89). - Mij is nog bekend Philibert door W. Wijnaendts van Resandt. - Familieberiohten uit de 18de
medegedeeld door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. - Vragen
Lijphart Struuck van der Steege, geb. ? overl. te Gro- eeuw,
en A n t w o o r den: Adriani-Bdmholt. - Alting. - Berends. - Brilningen in 1800 (dit is niet te controleeren door de zon- lenburg (XVII, 182). - Van Erpeoum (XVII, 83, XVIII, 160). - BoeveXVIII,
derlinge inrichting der begraafboeken te Groningen), naar.-Merkus.-deRuever(XX,112).-RBshouwer(XIV,125,
gehuwd te ? den? met Geertruida Gi$berta gravin van 159). - Struuck (XX, 89). - Tetrode-Boddens (XIV, 51). -Van Teylingen.
Randw$‘ck, gedoopt te Groningen 13 Aug. 1773, overl. te
Ubbergen 13 Februari als wed. Johan Feuilletau de Bruyn.
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuyseu te ‘sGravenhage.

MA-AND B L A D
VAN HET

Genealogisch-heraldiek Genootschap
94

Iy

,,De Nederlandsche Leeuw.”
‘K-

-Bö
Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het Genootsohap gezondeu.
Bijdragen en correspondentie betreffende
de redaotie en verzending van het Maandblad te richten aan den redacteur,
Jhr. 1Mr. F. BEELAERTS VAN B LOKLAND ,
62 Koninginnegraeht , te ‘s Grauenhage.
Aanvragen omexemplarenvan vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan
den Heer J. C VAN DIR MUELEN , 95 Groothertogingaelaan, te ‘s Gravenhage.
-8

%

Brieven, aanvragen enz., betreffende het
Genootschap en de bibliotheek te richten
aan den secretaris-bibliothecaris, J. C.
CIJSBERTI HODENPIJL VAN H O D E N P I J L,
12 Sopl&laan, te ‘~Gravenhage.
Contributiën enz., aan den penningmeester C. IR’. OIJSBERTI HODENPIJL t e
Vr$enOan bij Delft.
Leden te ‘~Giravenhage betalen per
f 1000.
jaar
Zij die buiten Ìs’Ctravenbage wonen f 6.00
%

&?

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

NO.

XXe

s.

Jaargang.

Het geslacht Dachverlies.
(Met een plaat.)
Nevensstaande plaat is een getrouwe afbeelding van
een in de tweede helft der 16de eeuw in kleuren op
perkament geteekenden geslachtsboom van de familie
Dachverlies (11.
De oorsprong van dit tot den Noord-Brabantschen adel
behoorend geslacht is mij onbekend. De eerste van den
naam dien ik aantrof, is Everardus Dachverlies, in 1294
schepen te Heusden ; in welke plaats de naam echter in
latere jaren niet door mij werd gevonden.
Vervolgens vind ik in schepenacten van ‘s Hertogenbosch
van 1413, ‘15, ‘32 en ‘34 melding gemaakt van Johannes
Dachverlies, als schuldcischer van resp. Wouter Vos, Jan
van Geldrop, Jan Qos Wouterszoon en Arent Uten Camp.
Onze stamboom begint insgelijks met een Jan Dachoerlies,
vermoedelijk een zoon van eerstgenoemden. Blijkens zijne
kwartieren was hij volbloed Bosschenaar; van zijne ouders
(1) Ter wille van de duidelijkheid zijn op het facsimile alleen van
het hoofdwapen de kleuren door arceeringen aangeduid. De andere
wapens z+ als volgt afgebeeld:
Berwoz~ts: in goud een gaande bruine beer met rooden tong en
na els; in het hoofd een blauwe barensteel.
Lonnix: in zilver drie zwarte koeken elk beladen met een gouden
hermelijnstaartje.
Erp: in zwart een van zilver en rood geblokt Bt. Andrieskruis.
Varick: in zilver drie roode leeuwenkoppen, getongd en gekroond
van blauw.
&.&en: in rood drie palen van vair en een gouden schildhoofd
beladen met een zwarten barensteel.
Sinten alias Sloot: in goud een beurtelings gekanteelde roode
sohuinbalk.
Beers : in goud een met een rood kruis beladen gouden penning met
een groenen zoo.m, beladen met 9 zilveren rozen.
~;o,e~l: in zilver drie zwarte zuilen.
. doorsneden, a in goud een uitgerukte dorre zwarte boom;
b in zilver een zwarte leeuw.
R@w$èk : in rood twee afgewende zilveren vissohen, vergezeld van
9 herkruiste, apitsvoetige gouden kruisen.
Ruyter: in zwart twee zilveren dwarsbalken.
Berckel: het geheele schild lichtblauw getint; mogelijk heeft de
verf losgelaten.
Lamu$k: in rood een geënte zilveren dwarsbalk.
VZnderacken: gevierendeeld, 1 en 4 in goud drie goudgeknopte,
groen gepunte roode vëfbladen, 2 en 3 in zilver drie roode molenijzers.

en grootouders is rn$ behalve de familienamen, alleen
bekend dat zijn vader Jan heette.
Hij wordt het eerst vermeld in 1462 en was in 1483
en ‘87 schepen te ‘s Hertogenbosch ; hij zegelde als zoodanig met de 7 sterren, in het hoofd vergezeld van een
barensteel. Het laatst vind ik hem in 1495; in 1509
wordt Joffrou Goesu@ [van Par&] als zijne weduwe
genoemd.
Omtrent hare afstamming kan ik niet meer licht verspreiden dan de kwartieren op den stamboom doen.
Misschien is zij eene dochter geweest van het bij Fahne
vermelde echtpaar Hendrik van Varick en Cecilia vart
Haeften, die leefden in 1464; de kwartieren zouden dan
niet juist: zijn, aangezien Cecilia van Haeften gezegd
wordt eene dochter te zijn van Willem va+a Haeften e n
Aleid Schade. Den naam Sinten alias Sloot trof ik nergens
anders aan ; het wapen is hetzelfde als dat van de NoordBrabantsche familie Loeff alias Loeff van der Sioot. De naam
Beers zou kunnen wijzen op eeue der familiën van Besrze;
het wapen schijnt dit evenwel tegen te spreken, want
van Beerze voert of een beurtelings gekanteelden dwarsbalk met een toevoegsel in den rechter schildhoek (een
wassenaar, elders een schild met gaanden beer), òf in rood
10 zilveren kruisjes, 4, 3, 2 en 1, met een gouden ster
onder de tweede rij.
Jan Dachverlies en Gosuina van Qarick waren de
ouders van :
1. Margriete DachverEies, vermeld in 1509. Vermoedelijk
is zij dezelfde als N. Dachverlies, die in d’ilblaing’s
Ridderschap van Veluwe voorkomt als echtgenoot van
Frans van Bemmel. Op den stamboom zou in dat geval
Benuell staan voor Bemmel, terwijl de schaaktorens van
het Bemmelsche wapen alsdan ten onrechte als zuilen
zouden zijn voorgesteld.
2. Hendrik, die volgt onder 8.
3. Walraven Dachverlies, vermeld in 1509, schepen te
‘s Hertogenbosch in 1521, overleden v66r 1550; volgens
den stamboom gehuwd met . . . . . . van Rijswijck.
Hij was waarschijnlijk de vader van :
a. Anneken, wettige dochter wglen Walravens Bachverlies,
in 1553 en ook nog in ‘56 gehuwd met Jan van
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Andries en Geertruid Beek.
In 1559 vind ik haar hertrouwd met Gielis de Bont.
b. Jan, natuurlijke zoon van wijlen Walramus Dachverliti,
gehuwd met Sophia de Leeuw, dochter van Jorden en
Anthonia Bardeyn.
overleden in 1531 en begraven
te St. Michielsgestel, met een
4. Jan Dachverlies
gedeeld wapen : a Dachverliaz,
5. E’rans Dachverlies
1 b Varick.
der Stegen, zoon van

A. Hendrik Dachvorlies, bovengenoemd, werd schepen
te ‘s Hertogenbosch in 1513 en hoogschout in 1523 ; in
1530, ‘31 en ‘35 treft men hem weder op den schepenstoel aan. Hij was ook lid der 111. Lieve Vrouwe Broederschap en overleed, blijkens de ledenlijst dier Broederschap,
in 1536.
Hij was gehuwd met Enyelken Colen, dochter ven Peter,
schepen te ‘s Hertogenbosch, en Engelken van Merlaer.
Het haar op den stamboom toegekend wapen stemt niet
overeen met dat hetwelk voorkomt op de schepenzegels
van Engelken’s vader ën broeders en dat ik ook in een
wapenboek van voornoemde Broederschap vond, n.1. in
zilver een rechts in het schild geplaatst dorre boom tegen
welk8 stam links een ladder is gesteld waartegen een
roode vos opklimt.
Uit dit huwelijk 8 kinderen :
1. Aflthonia Dachverlies, gehuwd met Peter Jansz.
van den IJxer, uit eene Bossche familie.
2. Mr. Hendrik Dachverlies, overleden omstreeks 1556,
en gehuwd met Christina de Ruyter, die in 1560
hertrouwd was met Willem vrm Hert (Heerdt ?).
In d’Ablaing’s Ridderschap van Nijmegen wordt @j
genoemd dochter val1 Albert en Agnes van Gendt
en weduwe van Olivier Hacfort, die van 1536 tot
‘42 ambtman van Overbetuwe was; de naam van
baar vader was echter, blijkens verschillende Bossche
schepenacten, niet Albert maar Bendrik.
Hendrik Dachverlies’ onmondige kinderen Engelken
en Christ@aken stonden in 1557 onder voogdg van
Albert de Ruyter, Frederik van Doerne (l), Heer
Peter Colen en Gerard Colen (2).
3. Geertruid Dachverlies; was in 1560 gehuwd met
Albert de Ruyter Hendrilcszoon, blijkbaar een broeder van Christina voornoemd. Hunne dochter Engelken de Ruyter trouwde met Xaxivziliaan van Lawick,
die eveneens voorkomt in d’Ablaing’s Ridderschap
van Nijmegen. Blijkens een kwartierstaat in de
collectie van Attevelde in het Rijksarchief te Utrecht
waren de kwartieren van deze dochter: R u y t e r ,
Dagverlies, Cok van Opijnen, Varick, Gent, Beerewouts, Haeften, Haeften (3).
4. Joris, die volgt onder B.
volgens den stamboom religieusen t el
5. Elisabeth
6. Maria
l Herkenrode.
(1) Indien hij, zooals niet onwaarschijnlijk is, dezelfde was ah
Frederik van Doem die in 1560 dijkgraaf van den Bommelerwaarc
en in 1563 schepen te Zuilichem was, behoorde hjj, blijkens zijn waper
(drie schuinbalken) niet tot het Brabantsohe geslacht van dien naam
(2) Beide laatstgenoemden waren zonen van Gerard Colen Petersz.
schepen te ‘s Hertogenbosch. Peter was priester en kanunnik del
St. Janskerk aldaar en overleed 27 Jan. 1578; Gerard was seoretaril
der stad, gehuwd met Elisabeth de Coster, weduwe van Rutge)
Beelaerts, en overleed 31 Oct. 1578.
(3) Deze kwartierstaat werd mij, evenals eenige andere bïzonder,
heden, medegedeeld door Jhr. Mr. A. F. 0. van Basse van YJsselt.

7. Walraven ; ging volgens den stamboom in geestelij ken stand.
8. Mr. Frans Dachverlies : wordt reeds in 1556 als
priester
vermeld.
’
B. Joris Dachverlies werd in December 1553 onder
,oogdij gesteld van zijn neef Heer Peter Colen bovengeloemd, van zijn broeder Hendrik Dachverlies en van
Deter von Oirle (1). Deze voogdij duurde niet lang, want
eeds in 1556 was Joris meerderjarig. Hij trouwde met
7da van Berckel, die 3 Aug. 1586 overleed en te Vechel
begraven werd met de kwartieren Berckel en Suennont.
Jolgens eene Bossahe schepenacte van 1594 was zij
lochter van Jor Aelbrecht van Berckel, dat alsdan moet
,gn geweest A. v. B. Htigo’szoon, die in 1558 als raadsleer van ‘s Hertogenbosch overleed en te Vechel begraren werd; hare moeder zou dan zijn geweest Elisabeth
Toernkens en hare kwartieren : Berckel x Suermont,
loernkens x van de Weyer.
Joris overleed 29 November 1609 en werd bij zijne
rouw te Vechel begraven. Hij verwekte de volgende
[inderen :
1. Hendrik Dachverlies, volgens den stamboom gehuwd
m e t . . . van Vladeracken.
2. Albert Dachverlies. Hij is waarschijnlijk dezelfde
die bij Butkens, Troph. 11, blz. 45, vermeldt wordt
als gehuwd met Margaretha van Liere, dochter van
Arent en Cunera van Meedervoort.
3. Afayela Dachverlies; gehuwd met .Floris van IJsselsteyn. Hij wordt met zijne zwagers Hendrik en Albert
vermeld in bovenbedoelde acte van 1594.
4. Jan Dachverlies. Hij stierf in 1620 en ligt met
zijne vrouw Agnes de Gruyter van Dirksland
(+ 22 A u g . 1616) te Vechel begraven, met deze
kwartieren :
Gruytere
Dachverlies
Nederveen
Berckel
. . . . . .
Varick
. , . . . .
Surmont
Agnes moet derhalve eene dochter geweest zijn
van Philips de Gruyter en Bartha van Nederveen,
beiden reed8 overleden in 1555. (Vgl. ook Ned.
Leeuw 1889, kol. 93).
Volgens de Herckenrocle, die echter den vader
Hendrik noemt, waren zij de ouders van:
a. Philips.
b. AWaria, religieuse.
c. Agnes, gehuwd met. . . . . Bigor.
d. Isabella, Clarisse te ‘s Hertogenbosch.
B. v. B.

Het geslacht Stroock.
Het spoor der heeren Anspach en Kijmmell volgende
en in de hoop dat ook anderen zich opgewekt mogen
voelen, hun steentje bij te dragen, geef ik hier een klein
geslachtsregister Struuck, dat zeer onvolledig en blijkbaar
niet bizonder accuraat is. Daar het echter verscheidene
aanvullingen op ‘s heeren Kijmmell artikel bevat, die tot
(1) Vermoedelëk was dit Peter Jansz. van Oerle genaamd van
Heersel, echtgenoot van Anna van Garneren ; van eenige familiebetrekking tusschen hem en zijn pupil bleek rng niet.
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richtsnoer voor verder onderzoek kunnen dienen, laat ik
het hier ongewijzigd volgen.
Bovenaan prijkt het volgende wapen:
Doorsneden, boven : in zilver drie groene takjes van vijf
bladeren naast elkander, uitkomende van de snijdingsl$r ;
onder: in rood 2 & 1 gouden leliën.
Schildhouders: twee roodgetongde gouden griffioenen.
Gekroonde helm, helmteeken: drie blauwe pijlen, de
vederen omhoog, de spitsen gestoken in de drie voorste
fleurons.
L’ao 1 6 4 7 .
Jean Struuck, Colonel, seigneur de Dikningen, province
de Drenthe, éponsa Madelaìne, fille unique du Baron ds
Congret, seigneur de Montpellier, Bailli héréditaire de
Saint Omer et Lieutenant Général au service d’Eapagne.
Gerard Struuck, son fils, Capitaine de Cavalerie, épousa
la fille du Baron van Steenbergen van den Koperen Molen,
Bourgmestre de Kampen.’
Gerard Struuck, deuxième fils de Gerard, Major de
Cavalerie, se maria & Meurs avec Mademoiselle 2Monnik
van Egten.
Philibert Struuck, troisième 61s du Major Gerard, étail
Grand-Bailli de Rocanje et d’Egten ; il Bpousa la Baronns
Jeanne Constante van Asselt, du Pays de Clèves et de l a
Maison de Gesselen.
Jean Anatole Constant Struuck, troisième fils de Phi
libert, était Lieutenant-Colouel du Régiment de 8. A. 8
Mgr. le Prince cl’orange et de Nassau; il épousa er
1719 la fille cadette du Général van, Steenhart, nomm&
Catherine IGise; il mourut le 11 Septembre 1749 et fu
enterré à Coevorden.
Philibert Lijphart Struuck, fils ainé de Jean Anatoh
Constant, était Capitnine de Cavalerie; il se maria i
Nimègue avec m a d e m o i s e l l e Thdoodore Guillemine vat
Hulst; il laissa cinq enfants, savoir:
10. Catherine Jeanne Struuck, qui épousa le sieur Adrier
Bruinvisch _&laatjes, docteur en médecine; trois fi11
et une fille sont nes de ce mariage; ils h a b i t e n
la ville de Zierikzee, province de la Zélande.
20. Henriette Struuck, qui se maria avec le sieur Jacque:
van der Steege, Président du Conseil des Possessionl
Asiatiques de la Hollande Philibert Lijphart, SOI
fils, épousa la fille du général Comte de Randwijk
laquelle lui donna une fille nommée: Henriettc
Struuck.
30. Arnoldine Hubertine Struuck épousa le Colonel va?
Berghuys; les deux enfants nés de ce mariage son
décédés.
40. Jean Struuck était Maior d’Infanterie; il est décéd
et enterré à Groningue.
50. Philibert Struuck, qui suit :
Philibert Struuck, Docteur en méclecine, né le 15 mar
1756, mort et enterré à Groningue en 1792, épousr
Louise Sophie, deuxième fille du Colonel Henri Loui
Schutze, de Gotha et Saxe Gotha, et de mademoisell~
Santvoort, de Bois-le-Dut; de onze enfants nés de c
mariage, six existaient encore B la mort de Philibert
savoir :
10. Phiiibert Struuck, lieutenant de marine, mort a u :
Indes.

20. Jean Corneille Struuck, mort a Nieuwkerk, âgé de
10 ans.
30. Philippe Jucques Struuck, lieutenant d’rnfanterie,
décédé a Batavia le 15 juillet 1816.
40. Philibert Henri Struuck, lieutenant d’Infauterie,
décédé à Batavia le 6 décembre 1817.
50. BoXenne Louise Struuck, mariée au sieur Cctlkoen,
ministre protest,aut.
6O. Jacques Struuck, qui suit:
Jacques S t r u u c k , commis-comptable, né a A r n h e m ,
uoviuce de Gueldre, le 11 octobre 1788, se maria en
trcmières noces avec Mlle AdeZafds Marie D i b a b g e a n ,
le laquelle il eut un fils:
l”. Jean Guillnume Struuck.
11 épousa en secondes noces We Hyacinthe L o u i s e
Tosephe de Sou.?, née a Namur le 3 avril 1796, décédée
tn cette ville le 22 août 1826 ; il en a uue fille:
20. Hyacinthe Sophie Francoise Struuck, née à Ciand
le 10 mars 181S, laquelle s’est mariée le 31 janvier
1838 avec le sieur Joseph Etienne L)urieux, Arpenteur juré et géomêtre de mines.
11 eut pour troisième femme Mlle Sophie Hyacinthe
Jos&he Auceau, née à Namur le 10 mars 1808; l e s
enfants nés de ce mariage sont:
30. Philibert Struuck, né à Temploux en février 1828,
mort à Bruxelles la même anuée
40. Fédor Adolphe Philibert Henri Louis Philippe
Struuck, né $ Bruxelles le 31 jauvier 1831, décédé
à Bruxelles le 31 août 1843 à 8 heures du matin.
50. Marie Axélie Amaranthe Struuck, née à Bruxelles
le 32 novembre 1832.
6O. Almuxa Hlorimond Narcàsse Struuck, né à la Ste
Croix, lez-Namur, le 19 septembre 1834.
70. Philibert Zéphir Albin Gaston Struuck, né à la Ste
Croix, lepNamur, le 27 juillet 1837.
80. Alfred Pierre Joseph Struuck, né à la Ste Croix,
Iez-Namur, le 3 Mai 1839, y décédé le dimanche
10 mai 1840 à 1 lr/, heures du matin.
90. Clotilde Joséphine Struuck, née à la Ste Croix, lezNamur, le 4 juin 1841 à 111/, heures du matin.
100. Louis F&dor Adolphe Struuck, né & la Ste Croix,
les-Namur, le 12 décembre 1844 à 5x/, heures clu soir.
110. F e r n a n d a M a r i e Blanche Struuck, née à la Ste
Croix, lez-Namur, le 12 février 1848 vers 3 heures
de l’après-diné.
120. Marie Louise Josdphe Struuck, née B la Ste Croix,
les-Namur, le 8 janvier 1851 à 8 heures du soir.
L. C ALKOEN .

Amsterdam.

IIet geslacht Colyear

Y

door Jhr. Mr. J. H. HORA SICCAMA.
De thans vrijwel vergeten naam Colyear genoot hier
te lande in vroeger tgd, voornamelijk in de tweede helft
der zeventiende eeuw en het eerste gedeelte der achttiende,
eene algemeene bekendheid. Door verschillende leden van
dat geslacht werd de Staat dest@ds gediend, door de eenen
als militair tot in de hoogste rangen van het leger, door
anderen, met niet minder roem, in diplomatieke betrekking, eveneens tot in den hoogsten rang, dien van ambassadeur. Dat die allen, officieren en diplomaten, tot
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denzelfden stam behoorden, werd niet betwijfeld; door
allerlei omstandigheden werd daarop gewezen. De reiziger Du Mont schrijft er van in een brief uit Smyrna (1) :
,de Coljers - sijnde een der bekendste en aloudste geslachten uyt Schotland - hebben zig altoos door de
Wapenen beroemt gemaeckt ; sijnde nòch tegenwoordigh F e b r u a r i 1 6 9 1 - met haer driën in dienst van Sijn
Majesteyt van Groot Brittannien” . . . . en daar Du Mont
zulks blijkbaar juist vernomen had van den Consul de
Hochepied te Smyrna, die met de Colyears nauw verzwagerd was, kan daaruit worden opgemaakt dat van
den kant van dezen de drie bedoelde officieren, Sir David,
Walter Philip en Jacob Colyear, als verwanten werden
aangemerkt. Hoedanig die verwantschap was, werd evenwel nergens met volkomen zekerheid aangegeven; het
schijnt wel of er een zeker mysterie over de familie gehangen heeft, ‘t geen misschien enkel bestaan heeft in
een tijdelijk minder gunstigen financieelen toestand en
een daaruit gevolgd minder schitterend optreden en min
aanzienlijke verbintenissen; het kan echter ook eenvoudig zQn dat door den buitenlandschen oorsprong der familie en het doorgaand verblijf van vele harer leden op
verren afstand van hier, men over ‘t algemeen in Nederland slecht op de hoogte was van hetgeen de Colyear’s
betrof (2).
Zeker is het althans dat tusschen de verschillende personen van dien naam een hopelooze verwarring bij onze
geschiedschrijvers bestaat. De eerste aanleidi.ng daartoe
kan gegeven zijn door den reeds genoemden Du Mont,
die, ofschoon hij, in de Levant vertoevende, dat beter
bad kunnen weten, melding maakt van ,den H e e r e
Alexander Coljers, tegenwoordig afgesant van haer Hoog
Mag. sen de Porta” en alzoo dezen, die niet dan secretans en thesaurier van het gezantschap geweest is, in
de plaats stelt van zijnen broeder Jacob. Uit deze vergissing van Du Mont is mogelijk de dwaling voortgekomen van den anders zoo nauwkeurigen Scheltema, die
in zijn ,,Staatkundig Nederland” genoemden Alexander
Colyear dooreenhaspelt met een anderen , ouderen
Alexander Colyear, die adjudant-generaal van prins
Willem 111 was en in 1673 belast is geweest met hét
beleid over den aanslag op Naarden.
De dwaling van Scheltema is vervolgens bestendigd
door Collot d’Escury (Hnlland’s Roem, sant. op Deel JI
bl. 354) door van Kampen (Vaderlandscho K a r a k t e r kunde, D. 11 bl. 484) en door Dr Schotel (GeschiedLetter- en Oudheidkundige Uitspanningen, bl. 194); ook
van Wijn, de geleerde napluizer van Wagenaar, schijnt
niet recht weg te hebben geweten met de verschillende
Colyear’s. Eerst door een minder bekend auteur? van
Harderwijk, is in een artikel in Deel VIII van Nijhoffs
,Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde” (3), de vergissing zijner voorgangers opgemerkt,
doch zonder dat die door hem bepaaldelijk werd weerlegd :
slechts bij wijze van vermoeden, als eene ,, waarschijnlijke,

niet geheel verwerpelijke gissing” spreekt bij van het
bestaan van twee onderscheiden Alexander’s Colvear.
Van der Aa in zijn ,Biographisch Woordenboek” volgde
van Harderwijk, zonder meer te geven; evenzoo Prof.
Bosscha in het Voorberigt en de Inleiding zijner ,,Geschiedeuis van oostelijk en noordelijk Europa gedurende
het merkwaardig tijdvak van 1687-1716”‘. In 1875
eindelijk werd in ,,de Navorscher” navraag gedaan naar
de geslachten Colyear en Hochepied (l), waarop in dien
en de twee volgende jaargangen van dat tijdschrift enkele
fragmentarische inlichtingen werden gegeven, waardoor,
over de Colyears althans, slechts weinig licht werd verspreid. Het schijnt derhalve niet zonder belang eene poging te doen om te beproeven eene behoorlijke genealogie dier familie samen te stellen en daarin aan elk harer
leden de hem toekomende plaats aan te wijzen.

(1) Reyzen van den Heer Du Mont door de grootste gedeeltens van
Europa. en Asia enz. te Utregt 1699, blz. 381.
(2) Zoo is het b.v. onverklaarbaar dat op den jaarlijkschen Staat
van Oorlog de naam van Justinus Colyear, Resident te Constaotinopel, genoemd wordt tot in 1704, twee-en-twintig jaren na zijn dood,
(3) Iets over Justinus Colyer en diens zoon Jacobus, Ambassadeurs
aan het Turksohe Hof vanwege den Staat der Vereenigde Nederlanden.
In aansluiting daaraan gaf Prof. Vreede in hetzelfde deel der
“Bijdragen” een artikel ,*aog iets over Jacobus Colyer en over een
later Gezantschap bij de Ottomannische Porte.”

De Colyear’s rekenden hunne af komst, volgens Burke (2),
uit het oude Schotsche huis van Robertson of Stroman,
maar het blijkt niet of door hen eenig bewijs voor die
bewering kon worden aangevoerd. Eene verklaring, door
Koning Jacobus 1 den 13 Augustus 1624 te Edinburgh
afgegeven en waa,rvan een in 1701 vervaardigd notarieel
,afschrift in het archief van den Hoogen Raad van Adel
berust, geeft de volgende afstamming aan:
David Colyear de Strowan h. Gr’sella Martina, dochter van *Jacob Martinus (Martins?) te (3ardoun in Fifeshire :
hun zoon was George Collyear (Colleriarius) alias Robertaan de Caskemola, die huwde met Gellia Brute, dochter
van Sir Robert Brute of Airth, Ridder; uit dat huweli_k sproot Jacob Colyear alias Robertson, de eerste van
zgn geslacht, die zich als krijgsman in de Nederlanden
onderscheidde - ,,qui militiam sequutus in Hollandia
strenuum 88 praestitit” - en gehuwd was met Helena
Haye, dochter van Jacob Haye, een inwoner van Kinghome, uit een oud en beroemd geslacht afkomstig ,ex vetustissima ac clarissima Haiorum familia”- Hay ?Hun zoon was David Collearius (Collar, Robberts dit
Coller, Robbertsone dict Coller), op wiens verzoek die
verklaring was afgegeven, om hem te dienen op deverre
reizen, welke hij gaarne placht te ondernemen - ,apud
exteras nationes peregrinare amantis”.
David Colyear wordt in dat stuk genoemd ,Servus
clarissimi Mauritii Principis Aurelianorum” (sic) ; inderdaad komt hij als ,,camerling” voor in een, v a n 1 6 2 4
dagteekenend, reglement voor de hofhouding van den
Prins (3). Doch nog voor diens dood verliet Colyear het
hof : den 10 Februari 1625 werd op akte van den Prins
,commissie van Capiteyn” verleend ,op David Collar,
camerling van sijn Excellentie, in plaetse van den overleden capiteyn William Hudson”! daags daaraan volgende
deed hij ,,den eedt van getrouwlcheyt”. Die aanstelling,

van den naam nam men oudtijds op den klank
afgauude, de grootste vrijheid, als Colier of de Colli&s in Fransche
stukken, Colyer, Coljer, Coljers, Coljert, Koljert en zelfs Kuljers in
Hollandeche. Justinus en zijn kinderen sohreven zich meest Colyer.
De naam Robertson dict Colyear sohijnt door dezen tak niet gevoerd
te zijn.
(3) Medegedeeld door P. A. Leupe in ,,de Oude Tijd”, jaargang 1570
en door A. C. baron Snouokaert van Sohauburg in ,,deNederlandsche
Heraut” jaargang 1592, bl. 198.
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waardoor de voldoening aan zijn reislust wel voor goed
onmogelijk zal zijn gemaakt, zal wel met een trouwplan
hebben samengehangen : den 2 Maart 1625 had te ‘s-Gravenhage de huwelijksafkondiging plaats van ,,David Coljer
kapiteyn en Clara van der Poll, jonge dochter, beyde
alhier”. Of dat huwelijk schitterend was, mag worden betwijfeld ; vermoedelijk was de bruid van burgerlijke afkomst (1).
Colyear huwde vervolgens, vóór September 1643, denkelijk in Schotland, met Jean Brute, dochter van John
Brute of Airth en Margaret Elphinstone, die hem een
zoon Alexander en drie dochters schonk (2).
Den 9 Juli 1649 werd hij tot Sergeant-Majoor bu het
regiment Schotten van Sir William Drummond bevorderd,
en overleed vóór 11 April 1657, wanneer als zijne weduwe
Johanna Bouvry wordt genoemd, die alzoo zijne derde
vrouw moet geweest zijn, tenzij, wat waarschijnlijker voorkomt, onder dien naam de tweede, Jeau Brute, bedoeld
wordt.
Dat Alexander Colyear, die, gelijk gezegd, uit het tweede
huweliik van David Colyear geboren werd, een broeder
was vin Justinus, die in” 1667 tot Resident van H. H. M.
bij de Verheven Porte werd aangesteld, is wel eens verondersteld geworden, doch blootelijk op den weinig afdoenden grond dat die twee te geldker tijd hebben geleefd ;
intusschen wa.ren voor die veronderstelling nog wel andere
aanwijzingen te vinden (3), doch alle twijfel dienaangaande
wordt - bij ontstentenis van meer afdoend bewijs weggenomen door verschillende verklaringen van Justinus,
in het Aktenboek van het Gezantschap te Constantinopel
voorkomende en betrekking hebbende op rekeningen van
ontvangst en uitgaaf, door zijn gemachtigde in den Haag
gedaan aan ,den colonel en adjudant-genernel David
Alexander Colyear” zijn broeder.
Beide waren alzoo zoons van voormelden David Colyear,
doch, zooals ik geloof te moeten aannemen, uit verschillende moeders.
In het Album der Hoogeschool te Leiden wordt Justinus
Colger verme1.d als ,,Hagiensis” 20 jaar oud, als jurist ingeschreven 30Mei 1644,waaruitvolgt dat hij in 1624 te ‘s-Gravenhage zou zijn geboren ; ongelukkig zijn geene geboorteof doopregisters uit dien trjd aanwezig, waaruit de namen
zijner ouders zouden kunnen bljjken. Maar uit den datum
blijkt voldoende dat hij een zoon van Clara van der Poll
moet zijn geweest; die datum geeft voorts aanleiding tot ;
de vraag of hii misschien vóór de voltrekking van het ;
huwelijk” zijner “ouders ter wereld gekomen is (4), een
incident dat dan mogelijk de oplossing medebrengt van

het, in den aanvang dezes bedoeld mysterie. De omstanligheid dat Justinus aan eene zijner dochters de namen
Zatharina Clara gaf, doch deze bij den laatsten naam
genoemd werd (l), bevestigt overigens de veronderstelling
lat Clara van der Poll zijne moeder was.
Justinus had eene zuster, die, mogelijk zeer ten onrechte,
lij de booze tongen in den Haag zekere vermaardheid
nad verworven. Wicquefort in zijne ,,Histoire des Provinces
Unies” melding makende van de benoeming van ,,Justin
Zolier” tot Resident te Constantinopel, voegt daarbij dat
sij dien post verkreeg ,,par toute autre considération que
3ar celle d e s o n mérite”. De beteekenis dier zinsnede
wordt opgehelderd door een venijnig pam%et dat in 1672,
na den dood van den Raadpensionaris de Witt, het licht
tag, onder den titel ,,Catalogus van Boecken, In de Bybliotheque van Mr. Jan de Witt” en bevattende een verzonnen lijst van boekwerken, waarvan de titels niets dan
hatelijkheden zijn aan het adres van den vermoorden
staatsman; daaronder komt voor als No. 12 ,, 1Mr. Jan met
zijn Klopscheentje door denselven Autheur (den advocaat
7an Andel) uytbeeldende het Nachtvermaeck van de
Raemstraet, met commentarien van Juffr. Coljer, alias
Paludanus of Mariage d e C o n s c i e n c e ” e n a l s NO 6 5
,Pìacaet, daer bij de waerheydt werdt verklaert tot leugen,
ende een deel leugenen in plaets van dien voor de waerheyt verklnert door denselven autheur (Mr. Jan de Witt),
bestaende in ‘t Journael van zijn Swager Justus Coljer
tot Constantinopolen.”
Blijkt hieruit genoegzaam dat er sprake was van zekere
verhouding tusschen Johan de Witt en eene zuster van
Justinus Colyear, uit het P.S. van een brief van Adriaen
van der Goes aan zijn broeder Willem, van 7 December
1668 (3), blijkt voorts dat die ,suster woonde tol den advocaet
van Andel, als den nu R. Pensionaris daer oock woonde
en goede kennisse met haer hadde ; dat is genoech voor
de geleerde (4) en was oorsaeck van dit onverdient
avancement”.
Uit deze toelichting blijkt intusschen ook dat het schandaal - zoo het al ooit bestaan heeft - in elk geval in
1668 reeds van oude dagteekening was, want het was
vóór zijne benoeming tot pensionaris van Dordrecht in
1650, dat Johan de Witt, als jong advocaat, ten huize
van van Andel in de Nieuwstraat, later in de Raamstraat
woonde (5). Deze Mr. Jan van Andel of van der Andel
was gehuwd met Maria van der Poll, waarschijnlijk een
zuster van Clara van der Poll, de moeder van Juetinus,
hetgeen dan de aanwezigheid der dochter in dat huis verklaart. Daar evenwel, gelijk gezegd, het gemeenschappelijk
verblijf aldaar van Johan de Witt en de jonge dame van
vóór 1650 dagteekende, veronderstel ik dat zij de Aletta.
Coljers is, wier huwelijk met Herman van Sloecken, of van
Sleecken, uit Ljj%and, op 7 Februari 1649 te ‘s-Gravenhage werd afgekondigd. Of zij na,ar de verre oevers der
Oostzee getogen is om te trachten daar Jan de Witt te
vergeten, kan ik niet zeggen.

(1) Met de Amsterdamsche van de Poll’s zal zij wel niets temsken
hebben gehad; wellicht eerder met de van der Poll’s, vermeld in het
artikel van den Heer A. J. Servaas van Rooyen ,,Een Haagsoh Binnenhuisje in de 17~ eeuw” in het Haagsche Jaarboekje voor 1892, en die,
tegen het einde dier eeuw, heel nederig in het ,,Duvelshoeokie” woonden.
Eene zuster van Clars zal geweest zijn Maria van der Poll, echtenoote van den advocaat Mr. Pieter van Andel; een Pieter van de
B 01, advocaat, woonde in 1679 in de Hooge Nieuwstraat (die Haghe,
Bijdragen en Jlededeelingen, 1901, bl. 142). In het Journaal van Constantyn Huygens den zoon, is, den 6 Augustus 1676, niet tot haar
lof, sprake van eene mevrouw van der Poll geb Pijper.
(2) Papers illustrating the History of the Scots Brigade in the Service
of the United Setherlands 1572-1782, bg James Ferguson, Edinburgh,
printed for the Scottish History Society, Vol. 1, p 319, N 6.
(3) T. \v. dat zij ah peter over elkanders kinderen hebben gestaan.
(4) Toen hij den 26 klaart 1645 andermaal werd ingeschreven als Pol.
en Phil. Studioaus heette hij wederom 20 jaar oud; dit strijdt nu
wel niet bepaald met de vorige opgave, maar geeft toch aanleiding
om de juistheid in twijfel te trekken.

l

l

(1) Cornelis de Bruyn maakt in H. XXVIII zijner reisbeschrijving
in Turkije 11675) melding van .M. Coliers”. Madame la Résidente”
’ ”
en van .,,Mademoiselle Claire, leur fille.”
(2) Urtgave Chais van Buren. D. IV, bl. 84.
(3) Briefwisseling der gebroeders van der Goeg, 1, bl. 532.
Sapier& sst.”
1;; ‘M$cndeelingen van de Vereeniting ter beoefening der geschiedenis
van ‘s-Gravenhage, Tweede deel, b&. 55. Het huis in de Nieuwstraat
was mogelijk hetzelfde dat later aan Justinus Colyear heeft toebehoord; zie ,,de Navorscher, 2de Serie 7e jaerg. bl. 379, en ,die Haghe,
Bijdragen en Mededeelingeu” 1901. bl. 117.
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Nog van eene andere zuster van Justinus Colyear wordt spoedig de op hem gevallen keuze waardig te zin. Wel
gewag gemaakt. Deze zoude de eerste vrouw geweest z@r wilden sommigen zijn gelukkig optreden aanvankelijk
van Daniel Jean de Hochepied, die als zijne tweede vrouw alleen toeschr@en aan den rijkdom der door hem medegede dochter van Justinus, de reeds vermelde Catharina Clara, brachte geschenken, maar op-den duur konden zijne vërzou hebben getrouwd. Het zonderlinge dier vermaag- diensten toch niet worden miskend. Hij wist de hernieuwing
schapping had reeds de aandacht getrokken, maar de juist- en herziening te bewerken der oude Capitulatie met de
heid der opgave schijnt toch nimmer te zijn onderzocht. Porte, welke verbeterde Capitulatie van September 1680
Er moet intusschen in deze verwarring bestaan tusschen thans nog tot grondslag strekt voor de betrekkingen van
twee verschillende Daniels de Hochepied, oom en neef. Nederland met het Turkscbe Rijk (1). Bij gelegenheid
In het reeds genoemd Aktenboek van het Gezantschap der onderhandeling daarover werd aan Colyear de rang van
te Constantinopel staan, op 7 September 1679, de huwe- Ambassadeur toegekend.
In het voorjaar van 1683 werd zijn verzoek ontvangen
lijksvoorwaarden ingeschreven tusschen Daniel Hochepied
en Catharina Clara Colyear; daarbij wordt de ,,toecomende om naar het Vaderland te mogen terugkeeren en zijn
Bruydegom” aangeduid als ,jong man” hetgeen aantoont zoon Jacob als Resident in zijne plaats te mogen stellen,
hetgeen goedgekeurd werd, doch alvorens daaraan gevolg
dat hij geen weduwnaar was.
Voorts wordt in het ,,Notulenboeck van de Directeuren was gegeven. kwam het bericht van zijn overlijden te
van den Levantsen Handel ende Navigatie in de Mid- Pera, op 28 December 1682.
In het doopregister der Waalsche kerk te ‘s Gravendelantse Zee” op 27 Mei lö82 vermeld dat in de vergadering van Directeuren verschenen is ,,Daniel Hochepied, hage wordt, evenals in het aktenboek van het Gezantzwager van den Beer Ambassadeur Colyer, overleverende schap te Constantinopel, de vrouw van Juatinus Colyear
eene missive van denselven Heer Colyer”. Deze Daniel, die genoemd Marie Engelbert; éénmaal wordt zij in evenbij tusschenpoozen van 1671 tot nà 1685 voorkomt als Direc- gemeld register aangeduid als Engelbert au Grangier. ln
teur van den Levantschen Handel te Amsterdam, zoude een artikel van Mr. J. 1. D. Nepveu in ,de Navorscher”
dan de man der bedoelde zuster van Justinus Colyear geweest 25en jaargang, blz. 514, wordt zij Engelbertha Oem van
zijn. Ik vind dit intusschen niet bevestigd in de verschil- Wijngaerden genoemd. Dit is zeker niet juist, doch het
lende genealogieën der familie de Hochepied, die in het is opmerkelijk dat in eene der genealogieën Hochepied,
archief van den Hoogen Raad van Adel berusten : daarin in het archief van den Hoogen Raad van Adel, bij den
komen wel de heide Daniels voor, maar van de zuster naam harer dochter Catharina Clara, de volgende kwarvan Colyear wordt daarin nergens melding gemaakt. (1) tieren (zonder opgave van bron) aangeteekend staan:
Eindelijk wordt nog vermeld Joris Robbertson dict Coljert,
wiens huwelijk met Martina van Beeckesteyn (2), j.d.
,beyde woonende alhier”, den 30 December 1635 tc ‘s Gravenhage werd afgekondigd en die wel dezelfde zijn zal
als Joris Coljer, die in 1638 vaandrig in de compagnie van
den kapitein Johan Henderson en hellehardier van Z. H.
was. Met dezen Joris weet ik geen weg : hij kan een
broeder van David geweest zijn ; was hij diens zoon, dan
is hij vermoedelijk buiten huwelijk geboren. Zijn naam
is mij overigens niet meer voorgekomen, evenmin als die
zijner vrouw.
Justinus Colyear werd, gelijk reeds gezegd, in 1644
als Jurist te Leiden ingeschreven ; vervolgens den 24
Maart 1645 als student in de ,Politica” en Philosophie.
Na afloop zijner studiën trad hij op als advocaat. Den
10 Maart 1661 werd hem akte van commissie verleend
als advocaat bij den Raad van State (3). Ruim zes jaren
later werd hij, bij Resolutie van H.H.M. van 30 Juli
1667 tot Resident van den Staat te Constantinopel bes
noemd, niet, zooals mede reeds gebleken is, met algemeene instemming (4). Desniettemin toonde hij toch al
(1) Toch mag niet onopgemerkt worden gelaten dat in een brief van
Justinus Colyear, die door yan Harderwijk in zijn boven vermeld
artikel in de ,Bgdragen” is medegedeeld, te lezen staat dat zijn .zuwger
Hochepied met zijne dochter Catharina Clara getrouwd is. Hiervoor
weet ik geene verklaring te geven dan de veronderstelling dat de
lezing verkeerd is, of dat de term zwager wellicht moet worden opgevat in eene andere beteekenis dan de te enwoordiggebruikelijkemaar, als dit juist is, in welke beteekenis % an ?
(2) Deze zal ook wel een burgermeisje geweest zijn. Een Johan
Leendertss. van Beeckesteyn was in 1679 ordinaris bode van den Hove
van Holland. ,,Die Haghe” Bijdragen en Mededeelingen, 1901, blz. 174.
(3) Commissieboek van den Raad van State, Rijksarchief.
(4) In zijn werk ,,l’Ambaseadeur et 8ea fonctions” komt Wicquefort
nog een8 op Colyear terug, bl. 227.

Colyear
Oem van Wijngaerden

Engelbert.
Haye.

Vermits nu in de bovenvermelde verklaring van Koning
Jacobus 1 gezegd wordt dat de moeder van David Colyear
Helena Haye heette, zou men’ kunnen aannemen dat de
moeder van Maria Engelbert eene Oem van Wijngaerden
was, en de kwartieren eenvoudig verkeerd geplaatst zijn(2) ;
in de gedrukte genealogiezn van het geslacht Oem van
Wijngaerden is evenwel niets te vinden, wat die veronderstelling zou kunnen bevestigen. Het vermoeden dringt
zich op dat ook hier iets aan het wettige der afkomst
haperde. (3)
Tijd en plaats van het huwelijk van Justinus Colyear
en Marie Engelbert is het mij niet gelukt te ontdekken,
evenmin als het tijdstip der geboorte van alle hunne
kinderen. Vijf daarvan werden in de Waalsche kerk te
‘s Gravenhage gedoopt, doch er waren er nog meer. Van
der ha in ziju Biographisch Woordenboek noemt er zeven,
t. w. Johan, Jacobus, Alexander, Constantinus, Justinus
Byzantius, Catharina Clara gehuwd met Daniel Jean baron
de Hochepied, consul van den Staat te Smyrna, en Maria,
gehuwd met Abrabam de la Fontaine, consul van den
Staat te Livorno.
In de juiste volgorde dezer kinderen behoorde Maria
zeker niet de laatste te worden genoemd: daar zij reeds in
(1) Du Mont, Corps diplomatique VII, 2de ged. fol. 4.
(2) In de plaats van Haye zoude dan nog eigenlijk van der Poll
)ehooren te staan.
(3) Zij overleefde hare echtgenoot lange jaren en werd op haar
mden dag blind. Pathetiseh IS het verhaal hoe, toen bij een brand
m 22 Seotember 1700 het indertiid door Justinus Colvear-inzekoeht”
&is met -al zijn inboedel ,pretieÙÉe bibliotheeoq. cur&se medailleË en
mdheden” geheel vernield werd, de oude dame weigerde zich te verwgderen enfhaars ondanks, uit devlammen moest worden weggedragen.
Bossoha, blz. 94.
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1668 huwde, was zij blijkbaar, indien niet de oudste, dan
toch van de oudsten.
Johan wordt uitdrukkelijk de oudste zoon genoemd.
Hij zal wel een der drie zonen van Justinua geweest
zijn, die aan diens plechtigen intocht te Constantinopel
hebben deelgenomen (,l) en vervolgens hun vader vergezelden op de reis naar Adrianopel, waar de Sultan
toentertijd verblijf hield (2). Met den gezantschaps-secretaris des Brosses keerde hij, nog op het einde van datzelfde jaar 1668, over Weenen naar Nederland terug. (3)
Ook zal hij wel de ,jeune Colyear, fils du Résident à
Constantinople” zijn, die, volgens het Journaal van Constantyn Huygens, in Juni 1676 in het leger verscheen
om der Prins, uit naam van zijn vader, twee Turksche
paarden ten geschenke aan te bieden (4). Reeds eenigen
tijd te voren, den 23n December 1675, had hij den eed als
kapitein afgelegd (5) ; na den slag van Montcassel, waarin
hij gekwetst werd, verkreeg hij op den lôn Novembeln 1677
den rang van sergeant-majoor in het regiment Schotten van
Mackay. Spoed&w daarna, den 17 Januari 1678, trad hij,
waarschijnlijk op Develstein, in het huwelijk met Hester
de Bevere, geboren den 20~ Maart 1654, dochter van
Johan de Bevere, kolonel, kommandant van Geertruidenberg, en van Hester Sweerts de Weert (6). Doch bun
huwelijk was van korten duur : reeds den 12n Augustus
d.a.v. viel hij in den slag van Saint-Denis. Zijn lijk
werd te Dordrecht in de kapel der van Beveren’5 ter
aarde besteld.
,,29 Augustus 1678. Een baar voor de Heer Johan
Koljer” meldt het begrafenisboek der Groote kerk te
Dordrecht ; ,gesoncken den Ed. Manhaften Heer Johan
Colier, maeioor van een Regiment voetknechten ten dienste
deser landen” voegt, onder, dezelfde dagteekening, het
,,Register der dooden” daaraan toe (7). De jonge weduwe
overleefde hem niet lang; zij stierf, kinderloos, den 27
September 1680.

Maria Colyear hertrouwde met Isaäc Rombouts (l), insgelijks koopman der Nederlandsche natie te Contantinopel,
als wiens weduwe zij 10 Maart 1718 voorkomt. Zij was
in 1720 nog in leven, doch schijnt vóór 1725 te zijn overleden, daar zij niet genoemd wordt, noch met betrekking
lot den dood van haar zoon Pietro, noch met dien van
naar broeder, den Ambassadeur, beide in het voorjaar van
jat jaar gestorven.
Uit haar eerste huwelijk had zij minstens drie kinderen,
ait het tweede een zoon.

Maria Colyear was, zoo niet ouder dan haar broeder
Johan, dan toch in leeftijd op hem volgende. Zij vergezelde
hare ouders naar Constantinopel en huwde, op de doorreis,
te Livorno in het voorjaar van 1668 met Abraham de la
Fontaine. Deze, die in 1671 en ‘72 als koopman der
Nederlandsche natie te Constantinopel voorkomt, werd in
1677 aangesteld tot Consul van den Staat te Livorno, doch
in 1680, wegens faillissement, ontslagen, waarna hij uaar
Constantinopel terugkeerde. Hij vestigde zich daar wederom
als koopman en overleed 17 September 1688 (8).
(1) Du Mont, Corps Diplomatique, Supplement, T. u, fol. 718. Description de 1’Entrée solemnelle que fit Monsieur de Colliers, RéRident des
Etats Généraux dans la Ville de Constantinople, lorsqu’il y arriva
en 1668.”
(2) Daghregister van ‘t gene de Heere JuBtinuB Coljer, Resident
wegens de Ho. Mo. Heeren Staten-Generael - is gherenoontreert op
de Reyse van Constantinopolen tot Adrianopel enz. In ‘~Gravenhage,
December 1668, bl. 7.
(3) Brief van Willem van der Goes uit Weenen, 14 Nov. 1668. In
de nabijheid van Keulen werden zij door roovem overvallen en uitgeplunderd, maar de brieven van den Sultan en den Caimacam, en
het ,journaal van den Resident, met de overbrenging waarvan zij belast
waren, bleven behouden. Aitzema, Saken van Staat en Oorlogh,
Zesde Deel, ‘t acht en veertigste Boeok, bl. 639.
ournaal van Con&. Huygens, den Zoon, Aant. op 19 Juni 1676,
bl?/O:-5.
i5) Ferguson, D. 1. bl. 504 en 509 N. 5.
(6) Van Leeuwen, Batavia Illustrata, 11, fol. 869.
(7) Mededeeling van den Heer Gemeente-Archivaris te Dordrecht.
(8) Blgkens aanteekeningen op het Rijks-Archief en het Aktenboek
van het Gezantschap te Constanfinopel.

In het doopregister der Waalsche kerk te ‘s Gravenlage worden voorts vermeld:
,Le 22 Janvier 1654 David, filz de Justin Colier et
liarie Engebert: a est& presenté par les sieurs Jacob van
ien Bosch, George Timmerman et Madamoiselle Jeanne
Bruze (1) ;
,Le 24 Cctobre 1655 Jacques fils de Justin Collier,
L esté presenté par David Alexandre Collier et Mr. Jean
Rosa advocat en la tour de Hol!ande et par Madamoiselle
ran Andel ;
,Le 18 Février 1657, Jacob, filz de Justin Colier et
Marie Engelbert au Grangier, a esté presenté par le
5r. Pierre van der Straeten, consul pour les Estats en Italie,
tir. Pierre Meunicx, advocat, et Marie van der Poll femme
Se Mr. Jean van der Andel, advocat;
,,Le 21 Aoust 1659, Alexandre, fils de Justin Colyer
et de Marie Engelbert a esté present6 par Mr van der
Horst, député au conseil d’Estat et damoiselle Jeanne
Meuray femme du Sr. Alexandre Collyer.
,Le 11 Mai 1662, Catharina Clara, fille de Justin Colyer
et de Marie Engelbert a esté presentée par Jacob Christoffel de
Balveren et Cornelia van Nol1 vefve de Thomas d’0orschot”.
Van deze v4f komt David verder niet meer voor, zoodat hij vermoedelijk vroeg is gestorven; hetzelfde geldt
voor Jacques; trouwens het zou vreemd zijn zoo aan twee
op elkander volgende broeders de namen Jacques en Jacob
gegeven waren, indien de eerste nog in leven was op het
oogenblik der geboorte van den andere.
Jacob Colyear daarentegen heeft een langdurige en
schitterende loopbaan gehad. Kort voor zijns vaders dood
werd hij, den 26 November 1682 tot secretaris en thes‘turier van het Gezantschap aangesteld, hetgeen den
12 April 1683 door de Staten-Generaal werd goed gekeurd;
vervolgens werd hij bij Resolutie van 29 November 1684
tot Resident benoemd (2) en bij Resolutie van 11 Augustus
1688 tot Ambassadeur bevorderd. Het is bekend welk een
overwegende invloed door hem gedurende een reeks van
jaren bij de Porte werd uitgeoefend. In 1704 verkreeg
hij de bevestiging der Capitulatiën ; bij de vredesonderhandelingen te Cailowitz (1699) en te Pasarowitz (1718) trad
hij, nevens den vertegenwoordiger van Groot-Britannië als
bemiddelaar op. Wegens de diensten door hem in die
hoedanigheid bewezen, werden hem, reeds na afloop van
eerstgemelde onderhandeling, door Keizer Leopold 1, bij
diploma van 20 Augustus 1699 de waardigheid van Hon(1) Vóór 1695, want toen werd Rombouts door Jacob Colyear zwager
genoemd. Hij werd destgds tot Consul te Aleppo benoemd, maar de
aanstelling is òf niet doorgegaan, òf slechfs van korten duur geweest.
Rosscha, bl. 50, 93.
(2) In deze meen ik Jean Brute, de tweede vrouw van David
Colyear, te herkennen.
(3) Als zoodanig hield hij zijn plechtigen intocht te Constantinopel,
den 18 Juni 1686. Silvius, Vervolg op Aitzema, 24e Boeck (1686) bl. 95.
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gaarsch Graaf en bij diploma van 4 September d.a.v
die van Graaf des H. Roomschen Rijks verleend (1).
Maar tegen den glans der diplomatieke loopbaan steek
droevig de ellende af van Colyear’s leven als, privaai
persoon. In 1687 gaf hij aan zijn zwager Hochepied, dia
op zijn vertrek naar het vaderland stond, een volmachl
mede om hier uit te zien naar ,eene jonckvrouwe var
f a t s o e n ” , en die te ,,permoveeren” met hem in het huwe.
lijk te treden. De opdracht moet niet gelukt zijn, want
omtrent den uitslag verluidt niets. Doch vele jaren daarna,
in 1713, werd door Directeuren van den Levantsáhen
Handel van den predikant van het Gezantschap vernomen (2):
dat het hem gelukt was den Ambassadeur te bewegen
door een wettig huwelijk een einde te maken aan ,,een
onstigtig leven” dat twee-en-twintig jaren had geduurd.
De vrouw heette Cattarina de Bourg ; omtrent ha,re
afkomst blijkt niets ; vermoedelijk was zij eene Levantijnsche. Ook schijnen Colyear’s laatste levensjaren door
geldzorgen en twisten in zfine omgeving te zijn verbitterd.
Hij stierf te’!Pera, na eene kortstondige ziekte, den 6n Maart
1725, op 68jarigen leeftijd (3).
Zijne vrouw overleefde hem tot in 1730 ; den 1 In Maart
van dat jaar maakte zij haar testament ; den 16* Juli
d. a. v. was zij overleden. Van kinderen wordt niet gewaagd.
(Wordt, vervolgd.)

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
A l t i n g (XX, 126). - ik? Gerhardus A l t i n g ,
boren te Groningen 1 April 1694, fiscaal van het GfErecht en Sappemeer, overleden op Vennebroek onder
Paterswolde in December 1775, huwde te Groningen 21
Februari 1723 Fockelijna Blencke, geboren 12 April 1698,
overleden op Vennebroek 5 Fobruari 1775, dochter v a n
Gerrit Blencke, boekhouder van de Kamer van Stad en
Lande der West-Indische Compagnie, en B o u w i n o
Huysman.
Hun zoon &Ip ll?illern Arnold Alting huwde te Batavia
24 November 1754 Hendrina Maria Knabe, geboren in
1741 (?), overleden te Batavia 20 Februari 1774, dochter
van Christiaan Lodewijk Knnbe en van Mayke Sibens. .
C. J. P.
Hanegraaff. (XX, 111). - Hendrikus H. was z o o n
van Adrianus H. en Geertruida van ‘t Lant.
Cornelis H. huwde met A. J. 9. (eigenlijk: Johanna
Alida Sophiaj de Vriese waarschijnlijk te Middelburg.
Haar vader (Gozewijn Willem Hendrik de V.) repatrieerde
uit Bengalen in Juli 1787, en woonde achtereenvolgens
te Groningen, Hoogezand, weder Qroningen, Middelburg,
Oosterhout en Breda ; in September 1805 klaarblijkelijk
(1) Mr. Q. W. Vreede $0 iets over Jacobus Colyer en een later
Gezantschap bij de Porte” in % eel VIII van Nijhoff8 ,,Bijdragen voor
Vederlandsche Gesohiedenis en Oudheidkunde.”
In het daar medegedeeld diploma staat te lezen dat de vader en de
grootvader van den Ambassadeur eertijds hetzelfde ambt hadden bekleed, hetgeen slechts berusten kan op eene onnauwkeurige inliohtig
der Keizerlijke Kanselar& Het is eohter niet onmogelijk dat devader
van JuatinuB, op de verre reizen door hem gemaakt, ook te Conetantinopel is geweest. De beide diploma’s berusten thans in het Arohief
van den Hoogen Raad van Adel.
(2) Brief van den Heer Petrus Hareno ,Predicant tot Constautino alen”,
dd. Pers, 13 Januari 1713, door Directeuren beantwoord 26 Apn2; d.a.v.
(Rijke Archief).
(3) En dus niet ,,in hoogen ouderdom” zooals Van Wgn zegt.
Nalezingen op Wagenaar, D. XVII& bl. 107.
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te Oosterhout: daar hertrouwde toen Cornelis H. met.
z&r schoonzuster Magdalena Sara Leonora de V.; in
1800 dus in een der aan Oosterhout voorafgaande plaatsen.
Rotterdam.
Mr. J. H A N E Q R A A P F .

Hanegraaff (XX, 111). - Den 10 April 1800 zijn te
Utrecht ondertrouwd C. Hanegraaff en J. A. S. de Vriese.
W. P. J. 0.

De Rechtere (XX, 112). - De moeder van Mr. Conrardt
de Rechtere, secretaris van de HH. Staten, werd 22 April
1580 in de Groote Kerk te ‘s Gravenhage met de groote
klok met twee posen beluid, waarvoor de rentmeester
4 & 12 sch. ontving. - De eigennaam is daarbij niet
vermeld. - In de rubriek ,,Openen van graven” vond
ik ,,Voert openen vant graff van An[n]a int Lour (3)
moeder van Conrardt de Rechtere en(de) by denselven
Rechtere voer hem en(de) sijnen erven ghecoft ontfanghen
VI £“. - Vgl.’ ook mijn : Grafboeken der Groote of
St. Jacobskerk te ‘s Gravenhage 1620- 1830, firma
Robijns & Co. ‘s Hertogenbosch, bl. 115 en 120,
den Haag.
M. G. W I L D E M A N.
VH II Znylen. - Amelis van Zuylen van Dveoelt, heer van
Vreeswijk, geb. te Amersfoort den . . . 1538, overl.
Le Amersfoort 11 Mei 1622, zoon van Jacob, heer vs.n
Eoevelaken en Gerestein, ex Geertruìda Judith vun
Renesse van Culenborg, huwt:
P te . . . . Catharina de Blois van Treslong, geb.
;e . . ., overl. te . . . . ., dr van Hugo ex Catharina
xzn Egmond van Kenenburg;
20 te . . . Ph,ilemunda Xaas, g e b . t e . . . . , over].
;e . . . ., dr van . . . . .;
30 te . _ . . Johanna van Vrij- Aldehove, geb. te . . . . .,
jverl. te . . . ., dr van . . . . .;
40 te . . . . 1615 Agniet van Wulven, geb. te . . . . .
1537, overl. te . . . , . 1621, dr van . . . . . en weduwe
van . . . . .
Kan iemand ook iets van het ontbrekende invullen ?
den Haag.

P. C. B. v. T. P.

Errata en addenda op de Genealogie Stratenns.
Kol. 82, reg 6 v. b.. Amsterdam, lees: Arnhem.
Kol. 85. Anthony Jan Lucas, Henriette Justine The’odore
en Johanna Afaria Baldina Strutenus werden
op de opgegeven datums gedoopt in de
Waalsche Kerk.
Kol. 87, reg. 19 v. b. 8 Juni 1879, lees: 8 Juni 1897.
Kol. 88, reg. 12 v. b. Ida Bartha Stratenus, lees: Idn
Bartha Johanna C’atharina Stratenus.
Apeldoorn.

J h r . El. H. ROEI&.
INHOUD 1802, No. 8.

Eet geslacht Daohverliee, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland.
Met een plaat). - Het geslaoht Struuok, door L. Calkoen. - Het
,eslacht Colyear, door Jhr. Mr. J. H. Hora Siooama. - Vragen
n A n t w o o r d e n : Alting (XX, 126). - Eanegraaff (XX, lil), Be Reohtere (XX, 112). - Van Zuylen. - Errata en addenda op de
lenealogie Stratenus.
G e d r u k t b8 C+ebrs. J. Br. H. vrtn Langenhuyseu te ‘sC+ravenhage.
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Jean de Hochepied (1) geboren te Amsterdam in 1657,
van 1685 tot ‘87 secretaris en thesaurier van het gezantOnze H.H. medewerkers worden er beleefd aan herinnerd schap ; bij resolutie van 14 November 1687 aangesteld
dat, wanneer zij overdrukken van een door hen ingezonden tot consul van den Staat te Smyrna, In 1704 ontving
hij van Keizer Leopold 1 don titel van baron. Hij stierf
artikel verlangen, er niet meer dan tien e x e m p l a r e n
te Smyrna den 10 November 1723. Zijne echtgenoote
gratis kunnen worden verstrekt. Bij aanvrage van meerdere wordt geroemd als eene bijzonder begaafde en ontwikexemplaren zullen hun deze kosten in het vervolg in kelde vrouw, die, als zoodanig, in de Levant zekere
vermaardheid bezat; door hare kennis van de taal en de
sekening worden gebracht.
zeden des lands en hare vriendschappelijke betrekkingen
tot de invloedrijke vrouwen in het Sérail, schijnt zij- in
de gelegenheid te zijn geweest haren broeder, den ambasWijziging van adres,
sadeur, bij zijne onderhandelingen gewichtige diensten te
bewijzen (2). Zij overleed den 13n Augustus 1733.
W. J. J. C. B I J L E V E L D, 26 Papengracht, Leiden.
De twee jongste broeders, Conetantinus en Justinus
‘s-Gravenhage.
W. P. VEEREN, 117 Riouwutraat,
Byzantius, zullen wel, zooals uit de hun gegeven namen
C. W. H. VERSTER, V i l l a Q u i s i s a n a , 7 T r o m p l a a n ,
is op te maken, te Constantinopel geboren zijn. Door
Hilversum.
beiden werd deel genomen aan den plechtigen intocht
aldaar van hun broeder Jacob, als resident. Constantinus
werd in 1687 aangesteld tot secretaris en thesaurier
Het geslacht Colyear
van het gezantschap, doch overleed - denkelijk reeds
kort - na 25 November 1688. Van den jongste vind ik
d o o r J h r . M r . J . H . HORA SICCAMA.
niets meer vermeld, zoodat te veronderstellen is dat deze
(Vervolg van kolom 143.)
ook vroeg is gestorven.
Keeren w i j t h a n s t e r u g t o t A l e x a n d e r o f D a v i d
Alexander Colyear, de op Jacob volgende broeder, heeft Alexander Colyear, den tweeden zoon van David. Omevenals deze het grootste gedeelte van zijn leven te Con- trent dezen vermeldt Burke dat hij den 20~ Februari
stantinopel doorgebracht; van 1689 tot 1699 was hij, op 1677 door den koning van Engeland tot Baronet werd
aanstelling van zijn broeder, secretaris en thesaurier der verheven en dat hij zich vervolgens - ,subsequently” -ambassade, daarna van 1699 tot zijn dood alleen secretaris. in Holland vestigde, waar hij een aanzienlijk vermogen
Hij overleed te Belgrado bij Constantinopel, den 17n Augus- verwierf en den naam Colyear aannam - ,,assumed” tus 1713.
bij of in plaats van dieo van Robertson (3).
Catharina C!ara - of, zooals zij later placht te heetcn,
Dit bericht van den beroemden Engelschen genealoog
,Clara Catharina - Colyear (1) huwde te Pera den 17 Sep wedijvert in onnauwkeurigheid met die der Hollandsche
tember 1679 (huwelijksvoorwaarden van 9 September
geheeten,
(1) Eigenlijk schijnt hij Daniel di Jean Hoche gied te hebben
d. t. v. in het Aktenboek van het gezantschap) met Daniel
.
(1) Zoo komt zg voor als doopgetuige op het register der Klooster.
kerk te ‘~Gravenbage, 4 Augustus 1713; ook. heet ZB Mevr. Clars
Catharina Colyer, in de kerkelijke aanteekeningen rakende de Neder
landsche Gemeente te Smyrna, in D. XVIJI van het Nederl. Archie!
voor Kerkgesohiedenis van Kist en Royaards, blz. 168-176.

volgens de Italiaansche, ook in de Levant ge rmkelgke spreekwgze
beteekenend Daniel zoon van Jnn Hochepied, en dus overeenkomend
met het Hollandsche Daniel Jnnsz Hochepied.
(2) Schotel, (Geschied-, Letter- en Oudheidkundige uitspanningen
blz. 191-201.
(3) V. Harderwijk noemt hem Graaf van Perth, maar dit is stellig
eenc onjuistheid.
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geschiedschrijvers, waarop in den aanvang dezes gewezen werd.
In 1677 toen Alexander Colyear tot Baronet verheven
werd, had hij in Nederland eene roemrijke militaire loopbaan achter den rug (1). Reeds op jeugdigen leeftbd in
dienst. getreden, was hij eerst luitenant in de compagnie
van den luitenant-kolonel Lauder ; den 22n November1661, kapitein; 1 April 1673, sergeant-majoor van Gra
ham’s regiment; 1 Juli d. a. v. werd hij benoemd tot
adjudant-generaal van den Prins van Oranje; 1 Januari
1675 werd hij kolonel. Aan schier al de krijgsbedrijven
van 1672 tot 1678 werd door hem deelgenomen; reeds
werd herinnerd aan zijn aandeel aan de verovering van
Naarden in 1673; in 1676 vindt men hem bij het beleg
van Maastricht, in 1678 in den slag bij Saint-Denis. Een
tijdgenoot getuigde van hem : ,,Valiant Col. Collier . . . .
h a s d o n e very b r a v e l y i n every place where he commanded” (2) ; de gezant van Karel 11 in den Haag, Henry
Sidney, schreef den 18 Juli 1679 in zijn dagboek: ,,Collier
is wel1 with the Prince and governs the Eoglish” (3) en de
Prins zelf schreef van hem, den 13n Februari 1680, aan
Waldeck: ,Vous saures sans doute la perte que j’ay fait au
povre Colliers, ce qui me touche sensiblement”(4). Het mag
bevreemdend heeten dat van dit alles in het geheel niets
ter kennis van Burke gekomen is.
Sir Alexander stierf in de eerste dagen van Februari
1680 en werd den 15n dier maand te Bergen-op-Zoom
begraven. Bij zijne echtgenoote, Johanna Murray, uit
een Schotsch geslacht, waarvan ook al verscheiden
leden in Nederlandschen krijgsdienst hebben gestaan,
liet hij na (5):
10. David, gedoopt te Bergen-op-Zoom, 11 April 1657,
get. Joh Bouvry-Brute? - wed. majoor Robertson
dict Colyer en luit.-kol. Walter Murray.
20. Walter Filip, gedoopt te Bergen-op-Zoom, 27 Auguatus 1658, get. Archibald Murray.
30. Johanna (Jean), gedoopt te Bergen-op.Zoom, 28 Juni
1661, trouwde 23 Januari 1678 in de Engelsche
Kerk te ‘saravenhage (afkondiging op 9 Januari
d. t. v.) met Patrick Wisley, kolonel van een
Engelsch infanterie-regiment ten dienste dezer landen.
40. Jacobus, gedoopt te Bergen-op-Zoom, 10 Juli 1664,
get. Justinus Eoljaert, advokaat (6). Deze Jacobus
of James werd den 9 Mei 1694 luitenant-kolonel
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en was in 1703 nog in dienst. Meer vind ik niet
vsn hem vermeld (1).
50. Elisabeth, gedoopt te Bergen-op-Zoom, 15 Januari
1668, waarschijnlijk de ,,juffr. Koljaert”, die op
24 Mei 1694 aldaar werd begraven.

Van de drie zonen van Sir Alexander werd boven
reeds gewag gemaakt en gezegd dat alle drie onder
Willem 111 hebben gediend.
De oudste, Sir David Colyear, komt in 1660 voor
als kapitein onder zijn vader (2); in 1683 werd hij luitenant-kolonel van het regiment Schotten van Mackay;
als zoodanig stak hij in 1688 met den Prins over naar
Engeland ; op den laatsten dag van dat jaar werd hij
tot kolonel vau het regiment bevorderd. Hij diende vervolgens in 1689 en ‘90 in Ierland en later in dc Zuidelijke Nederlanden ; daarna voerde hij het bevel in Schotland, diende gedurende den Spaanschen Successie-oorlog,
in Portugal (3) en in de Nederlanden, werd in 1713 gouverneur van Gibraltar en, na den vrede van Utrecht,
kolonel der Koninklijk Schotsche dragonders.
Van hem wordt verklaard : ,he is one of the best foot
officers in the world, is very much a man of honour” enz.
Op deze laatste loftuiging, voor zoo ver althans niet
zijne eer als militair betreft, valt echter wel wat af te
dingen : volgens de genealogie der familie de Beyer was
hij gehuwd met Arnolda, dochter van Johan deBeyer en
Geertruid van Benthem (4). Dit huwelijk wordt door Burke
ten eenenmale verzwegen j daarentegen leest men in het
Journaal van Huygens (5) dat ,, Joff. Vijgb” - eene hofdame
- ,seyde dat niet en sagh hoe Sr. David Coljers van Joff.
Beyers van Nimmegen zoude afkomen, zijnde met haer
effectivelijck getrouwt.”
Ook bestaat een oude kwartierstaat, vertoonende eenerzijds de wapens van Colyear, Brute, Murray en Balfort;
anderzijds die van de Beyer, vau der Lynden, van Benthem en Biel (6). Het is niet aannemelijk dat die kwartierstaat zou zijn opgemaakt indien de daarop aangeduide
personen niet werkelijk door het huwelijk waren vereenigd geweest. Intusschen, dat Sir David van de vrouw
is afgekomen, bewijst ~het vervolg, doch op welke wijze
dat is geschied, blijkt niet. Evenwel, zoo hij van Arnolda
de Beyer wenschte te scheiden, omdat haar gedrag hem grond
tot verdenking gaf, van de vrouw met wie hij zich daarna
vereenigde, kon niet eens gezegd worden dat zij verdacht
werd van slecht gedrag : dat was toch voldoende ge(1) Ferguson, 1 p. 320, N. 2, 473, 475, 497.
(2) Uittreksel uit W. Carr’a ,PertiouIar account of the siege
. of constateerd. Zij was die Catherine Sedley, die, tijdens zij
Maeátricht”, bij Ferguson 1, p. 582.
hofdame was der gemalin van Jacob 11, den Koning had
(31 Blencowe, the Diary of the hon. Henry Sidney, 1. p. 31.
(4) Miiller. Wilhelm 111 v o n O r a n i e n u n d Geora ”F r i e d r i c h v o n weten te bekoren ; uit die verhouding waren een zoon
Waldeck, 1, bl. 110.
en een dochter geboren, waarna de moeder in 1685 tot.

(ti) Deze en de volgende opgaven zijn ontleend aan een artikelvan
den heer Fred. Caland in ,,de Navorscher”, 25s jaargang blz. 94. Door
een drukfout heet daar het derde kind Johannes in plaats van
Johanna.
Dat Sir Alexander in de militaire loopbaan het aanzienlijk vermogen
zou hebben verworven, waarvan Burke gewaagt, klinkt vr# onwaarschijnlijk, maar het verdient tooh opmerking dat melding gemaakt
wordt van twee erfenissen, hem toegevallen: Ferguson (D. 1. bl.
319. N. 6) teekent aan dat hij den 24 Maart 1677 universeel erfgenaam werd van zijne zuster -Joanna, en Constant& Huygens in
zijn iournaal. d e n 2 7 n A u g u s t u s 1 6 7 7 ,Colvear fut fait hbritier
p&r le” Coronel Magdonel pour la moitje de ‘Le qu’il avoit en ces pays
qu’il dit luy-mesme pouvoir monter à 6000 L.”
(6) Blijkens het aan ehaald artikel in ,,de Navorsoher” staat hg te
Bergen-op-Zoom ingescTl reven als zoon van David Alexander Colyear,
kapitein? en van Johanna Maria. Omtrent de Identiteit van Alexander
en David Alexander bestaat een twijfel; ook bestond er toen geen
andere kapitein Colyear; en fe naam der moeder zal wel eene ferknoeiing zijn van dien van Johanna Murray.

(1) Ferguson, D. 11, bl. 28, N. 3.
(2) Ferguson, 1, p. 478, 505, 507, N. 4, 11, p. X, 4, 6. Ik ver-onderste1 dat hij de ,jeune Colliers” is, op wien, zooals Ph. Doublet den
1411 Juli 1678 aan zijn zwager Chr. Huygens schreef, zekere juffr.
Schilders haar hart en zinnen gezet had. Oeuvres de Chr. Huygens,
T!. VIII. D. 8 3 .
(3) Úit’ de ,Memoire pour servir a l’histoire du dix-hnitième
siècle” v a n L a m b e r t y , D VI, p. 575, is op te maken dat Lord
Portmore zich in 1711 in diplomatieke betrekking te Lissabon ophield.
(4) Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek, D. 1, fol. 51.
(5) Annteekening op 22 Januari 1692, D. 11, bl. 9.
(6) In de verzameling van Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. De
plaatsing der kwartieren ware juister: Colyear, Murra t Brute,
Balfort; de Beyer, van Benthem, Van der Lynden, Hiel. De wartierstaat bevat geen hoofdwapen, zoodat het stuk bij voorbaat Echïnt te
.
zijn opgemaakt voor een spruit, die, althans voor zoover bekend , met
ter wereld gekomen is.

149

150

gravin van Dorchester en barones van Darlington was
verheven, oene gunst, die wel met eene passende dotatie
zal gepaard zijn gegaan. Dat door het huwelijk van Sir
David met die dame groot opzien in Engeland werd gebaa.rd, laat zich verklaren ; waarschijnlijk werd het in
stilte voltrokken, want den datum er van vond ik nergens
aangegeven (1).
Mogelijk om llct verschil in rang tusschcn de echtgenooten weg te nemen, werd Sir David den 1 Juni 1699
verheven tot baron Portmore and Blackness in het
Koninkrijk Schotland, en den 23n April 1703 tot Pair
van het Vereenigd Koninkrijk, onder de titels van graaf
Portmore, burggraaf Mitsington, baron Colycar.
Lord Portmore stierf den 2 Januari 1730 en had uit
zijn huwelijk met Lady Dorchester twee zoons, van welke
de jongste, gehuwd met de hertogin-weduwe van Leeds,
het geslacht heeft voortgezet (2) dat eerst in 1835 is
uitgestorven met den vierden graaf van Portmore, welke
zijn eenigen zoon had overleefd, die in 1819 te Rome
bezweken was aan de wonden, in een gevecht met straatroovers bekomen.

Als kapitein der garde huwde hij (afkondiging te
‘s Gravenhage 30 November 1681) met Alida Rhijnburg (1)
van Leyden van Leeuwen, geboren 6 Maart 1660, dochter
van Diederik van Leyden van Leeuwen, burgemeester van
Leiden, herhaaldelijk Gezant van den Staat in Engeland,
en van Alida Paets. Zij overleed in 1706, en werd den
23 October van dat jaar in de Groote Kerk te ‘s Gravenhage bijgezet (2) Acht kinderen, zeven dochters en een
zoon, vind ik opgegeven als uit hun huwelijk gesproten;
de meesten daarvan stierven echter zeer jong. De jongste
van allen was de zoon, Alexander, gedoopt in de Waalsche kerk te ‘s Gravenhage 26 November 1696, doch
verder niet meer vermeld. Hij was de laatste mannelijke
afstammeling van het geslacht in Nederland.
Van de zeven dochters bereikten twee, Marianne en
Elisabeth, den volwassen leeftijd.
Marianne huwde (afkondiging te ‘s Gravenhage 17
December 1702) met Johau Reinhard baron von Dalwigk,
gezant van den Landgraaf van Hessen bij de StatenGeneraal, en in 1712 diens gevolmachtigde op het Vredescongres te Utrecht (3). Zij hertrouwde met Sir George
Nicolson of Tillicoultry, ridder-baronet, luitenant-kolonel,
die in 1748 den dienst verliet (4). Zij overleed in 1754 (5)
en werd den 18” Februari van dat jaar in de Groote Kerk
te ‘s Gravenhage begraven.
Hart zuster Elisabeth, gedoopt in de Waalsche Kerk
te ‘s Gravenhage 22 December 1686, was, volgens Burke,
hofdame der Koningin Anna van Engeland en, na haar
huwelijk, ,,Lady of the Bcdchambar” der gemalin van
Koning George 11 Zij huwde in Januari 1709 met Lionel
Sackville, zevenden Graaf van Dorset, in 1720 tot Hertog
van Dorset verheven, Ridder der orde van den Kouseband, lid van den Geheimen Raad, enz. Zij overleed
den 12 Juni 1768, nakomelingen nalatende (6).

Walter Philip Colyear, de tweede zoon van Sir Alexander, nam in 1675 op zeventienjarigen leeftijd dienst. in
zijn vaders regiment (3) ; in het volgend jaar ging hij
over in de garde van den Prins en nam dawrmede deel
aan het beleg van Maastricht en in 1677 aan den slag
van Montcassel. Na den slag bij Saint Denis, waarin,
zooals bekend is, de garde geducht werd gehavend, werd
hij tot kapitein benoemd. In dien rang viudt men hem
in 1690 terug in den slag bij de Boyne en later bij het
beleg van Limerick ; vervolgens iu de slagen van Steenkerken en Landen, waarna hij tot kolonel werd bevorderd ; als zoodanig nam hij deel aan het beleg van Namen.
Na uitbreken van den Spaanschen Successie-oorlog werd hij
brigadier (1702) en twee jaren later generaal-majoor.
Alle de veldtochten in de Zuidelijke Nederlanden, gedurende dien oorlog, maakte hij mede ; in het geheel werd
.door hem aan zeven veldslagen en acht belegeringen
deelgenomen. In 1707 werd hij aangesteld tot gouverneur van Bonn en in 1708 van Namen, een post dien
hij jaren lang heeft bekleed. Vervolgens werd hij in 1725
luitenant-generaal en in 1727 generaal der infanterie.
Na zeventigjarigen onafgebroken dienst vroeg hij in 1745
zijn ontslag, dat hem in Maart 1746 werd toegestaan. Nog
eeno bevordering wachtte hem : na het herstel van het
Stadhouderschap werd hem, op voorstel van Prins Willem
IV, den 1611 November 1747 de titel van Veldmaarschalk
verleend (4), doch dit eerbewijs overleefde hg slechts
enkele dagen. Den 4n December d.a.v. overleed hij te
Maastricht in den leeftijd van negentig jaren (5).
(1) In de ,,Lexington Papers” komt echter, op blz. 75, een brief
voor van hlr Stepnep. aan Lord Lexington van 2 April 1695, ten geleide van een <potdIcht van Lord Ijorset op de dame; de laatste
regel daarvan luidt ,,l’he Devil and Sir David take her”, waaruit is
op te maken dat het huwelijk omstreeks dien tijd heeft plaats gehad.
(2) In het breede behandeld bij Burke, ,,Dormant, abeyant, forfeited
and extinct Peeraves”.
(3) Ferguson, I?, i> 5, 19, N. 2, 129, 313, 32?, 328.
(4) Nederlandsche Jaerboeken, Nov. 1748, bl 903.
(5) In de geslaahtaliist van Leyden van Leeuwen, bij Jac. Kok,
(Vader1 Woordenboek, D.XXII, b!. 86) wordt hij ridder-baronet genoemd, ten onrechte: als tweede zoon kon hij die waardigheid niet
van zin vader erven, .en het blijkt niet dat hij zelf ooit daartoe verheven is; in de engelsche stukken wordt hij dan ook nooit als zoo.danig aangeduid. Somtijds wordt hij Graai genoemd, bv. op eene,

!,

Het vorenstaa,nde samenvattend verkrijgt men de volgende genealogie :
Jacob Colyear alias Robertson was, volgens verklaring
van koning Jacob I in dienst van H.Hoog.Xlog. en gehuwd met Fjelena Haye.
Uit dit huwelijk: I)aaid, A.
Mogelijk ook Joris, in 1638 vaandrig, hellebardier van
Z. H, trouwde (huwelijksafk. te ‘s-Gravenhage 30 December 1635) met Martinu uan Beeckesteyn.
A. David Robertso~~ dict CoZyear, kamerling van Prins
Maurits, in 1625 kapitein, in 1649 sergeant-majoor, stierf
vóór 11 April 1657 ; trouwde :
10 (huwelijksafkondiging ‘s-Gravenhage 2 Maart 1625)
Cla,.a ca,1 r2e)* 2’011.
20 vóór September 1643, Jean Brute, dochter van John
Brute of Airth en Nargaret Elphinstone.
,loor kolonel de Bas medegedeelde ,,List of the Colonels of the Scots
Brigade” bii Ferguson. D 11, Introduction XXXVI: ook in de NederLandsohe J&erboeken, ‘1747, blz. 903 en 974; ik we& niet op welken
yrond hij aldus werd betiteld.
(1) En niet ,,van Rhijnsburq”; Rhgnburg of Rijnborg is een oudHollandsche vrouwenaam, die somtcds nog voorkomt.
(2) Haar wapenbord werd in de Groote Kerk te ‘s Gravenhage opgehangen, Iiaagsch Jaarboekje lh91, bl. 87.
(3) Zijn titels en de afbeelding van zijn wapen komen voor in
de ,,Actes et Mémoires aoncernant la paix d’l;trecht” D. 1, blz. 285.
(4) Bcrguson, 11, p 122, N. 2. Nederl. J a e r b o e k e n , M a a r t 1745,
bl. 226. (5) ,,Navorscher”, 26e j. bl. 425.
(6) De vijfde en laatste hertog van Dorset stierf in 1849.
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30 Johanna Boudry (3 dit is onzeker, denkelijk dezelfde
als Jean Brute).
Kinderen :
Uit het eerste huweltik:
Justinus , geboren te ‘s-Gravenhage omstreeks 1624. B.
Aletta (onzeker), gehuwd (huwelijksafkondiging te
‘s-Gravenhage 7 Februari 1649) met Herman van Stoecken
of van Steecken uit Lijfland.
Eeue dochter - mogelijk wel dezelfde als de voorgaande - gehuwd met Daniel de Hochcpied, Directeur
van den Levaotschen handel te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
Alexander Robertson dict Colyear. C.
Eene dochter, gehuwd met !l%omas Dumbar of Grnnge.
Martha, gehuwd met Sir John Nicolson of Tillicoultry.
Joanna, van wie haar broeder Alexander in 1677 erfde.
(De vier laatsten volgens opgave van Ferguson).

van Engeland in 1677 tot ridder-baronet verheven; bel
graven te Bergen-op-Zoom, 15 Februari 1680.
HU was gehuwd met Johanna Muway, wier moeder
was Balfort.
Kinderen :
10. David, gedoopt te Bergen-op-Zoom 11 April 1657. D.
20. Water Philip, gedoopt a. v. 27 Augustus 1658. E.
30. Johanna, gedoopt a.v. 28 Juni 1660, gehuwd te
‘s Gravenhage, 23 Januari 1678, met Patrick Wesley,
kolonel van een Engelsch infanterie-regiment.
40. Jacob, gedoopt te Bergen-op-Zoom 10 Juli 1665,
luitenant-kolonel, laatstelijk vermeld in 1703.
50. Elisabeth, gedoopt te Bergen-op-Zoom 15 Januari
1668, vermoedolijk ongehuwd overleden in 1694.
D. Sir Da&, in 1699 verheven tot Baron Portmore
and Blackness in Schotland; en in 1703 tot graaf van
Portmore, overleed 2 Januari 1730. Hij was gehuwd :
10 (?) met Arnolda de Beyer uit Nijmegen;
2s in 1695 (?) met Catherine Serlley, gravin van
Dorchester, dochter van Sir Charles Sedley.
Door zijn tweeden zoon uit het tweede huwelijk is
het geslacht in Engeland voortgezet.

B. Justinus, advocaat te ‘s-Gravenhage; in 1667 benoemd tot Resident te Constantinopel, in Mei 1680 bevorderd tot Ambassadeur ; overleden te Pera 28 December
1682 ; was gehuwd met Alarie Engelbert - of Engelbert au
Grangier - die na 22 September 1700 stierf.
Hunne kinderen waren :
E. Walter P h i l i p , als veldmaarschalk te Maastricht
10. Johan, als sergeant-majoor gesneuveld in den slag
van Saint Denis 12 Augustus 1678 ; den 17 Januari overleden 4 December 1747, was gehuwd (huwelijksvan dat jaar was hij gehuwd met Hester de Bevere, afkondiging te ‘s Gravenhage 30 November 1681) met
geboren 20 Maart 1654, overl. 27 September 1680; Alìda Rhijnburg van Leyden van Leeuwen, geboren
4 Maart 1660, overleden 23 October (P)
kinderloos.
. I 1706.
20. Maria, gehuwd te Livorno in 1668 met A b r a h a m
Kinderen :
de la Fontaine, Nederlandsch koopman te Constan10. AZida Suxanna Jacoba, gedoopt te Bergen-op-Zoom
tinopel, van 1677 tot 1680 consul van den Staat te
14 Juni 1682, get. Johanna (1) Huygens, vrouwe
v a n Sint-Annaland, . -. MI’
Livorno. Hg overleed te Constontinopel 17 Septem20. Marianne, huwde (huwelijksafkondiging te ‘s Gravenber 1688. Zij hertrouwde, vóór 1695, met I s a ä c
Rombouts, insgelijks Nederlandsch koopman te Conhage 17 December 1702) met Johan Reynard baron
von Dalwigk, gezant van den Landgraaf van Hessen
stantinopel. In 1718 komt zij als zijne weduwe voor;
bij de Staten.Generaal; zij h e r t r o u w d e m e t S i r
zij stierf waarschijnlijk vóór 1725.
30. David, gedoopt te ‘s Gravenhage 22 Januari 1654.
George ATz’coZson of Tillicoultry, ridder-baronet,
luitenant-kolonel. Zij werd in de GI-roote Kerk te
40. Jaques, gedoopt a. v. 24 October 1655, beiden ver‘8 Gravenhage begraven 18 Februari 1754.
moedelijk jong gestorven.
50. Jacob, gedoopt a. v. 18 Februari 1657; in 1684
30. Johanna Alexandrine, gedoopt in de Nieuwe Kerk
resident, in 1688 ambassadeur te Constantinopel ;
te ‘s Gravenhage 14 Maart 1684, get. Cornelis van
in 1699 door den Duitschen Keizer tot Graaf verLochorst en Elizabeth Colyear.
heven. Hij huwde in 17 12 met C’aiharina de Bourg,
40. Anna, gedoopt 3 Mei 1685 in de Waalsche Kerk
en overleed te Pera den 6 Maart 1725. Zijne weduwe
te ‘s Gravenhage.
stierf in 1730, kinderloos.
50. E’la’xabeth, gedoopt a. v. 22 December 1686, hofdame der Koningin van Engeland, huwde in Januari
60. Alexander, gedoopt te ‘s-Gravenhage 21 Augustus
1659, secretaris en thesaurier der ambassade te
1709 met Lionel Sackville, graaf - sedert 1720
Constantinopel, vervolgens alleen secretaris dier amhertog - van Dorset. Zg stierf 12 Juni 1768.
bassade; overleed te Belgrado bij Constantinopel,
60. ThSodore Marie, gedoopt a. v. 22 Augustus 1688.
17 Augustus 1713.
7s. Bernardine, gedoopt in de flroote Kerk te ‘s Gtraven70. Catharina Clara, gedoopt te ‘s-Gravenhage 11 Mei
hage 7 November 1691.
1662, huwde te Pers 17 September 1679 met Baniel
8”. Alexander, gedoopt in de Waalsche Kerk te ‘s &aJean de Hochepied, geboren te Amsterdam in 1657 ;
venhage 26 November 1695, get. David en Elisabeth
in 1687 benoemd tot consul van den Staat te Smyrna.
Colyear. Deze schijnt, evenals zijne sub 1, 3, 4,
Hij stierf aldaar 10 November 1723; zij stierf 13’
6 en 7 genoemde zusters, jong te zijn gestorven.
Augustus 1733.
Hij was de laatste mannelijke afstammeling van
het geslacht in Nederland.
8% Constantinus, vóór zijn broeder Alexander, secretaris
en thesaurier van het gezantschap te Constantinopel,
stierf na 25 November 1688.
Het wapen der Colyear’s graven van Portmore was,
90. &stinus Byxantius, voor het laatst vermeld in 1686. volgens het Armorial Gténéral, in rood een zilveren keper,
leladen met drie uitgerukte groene eikenboomen, met
C. Alexander Robertson dict Colyear, kolonel en adjudant-generaal van Prins Willem 111 i werd door den Koning
(1) Dit zal wel een verkeerde lezing zijn in plnats van Susanna.
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-gouden eikels, en vergezeld van drie zilveren wolfskoppen.
Helmteekenen : een klimmende zilveren eenhoorn, met
gouden manen, hoorn en hoeven. Schildhouders twee
,wolven in natuurlijke kleur. Devies ,,Avance”.
De beschrijving van het wapen bij Burke stemt hiermede
overeeen.
Lioncl hertog van Dorset voerde, volgen8 eene aanteekening, ontleend aan de ,Notitia Anglicana”, D. I.,
p. 36, zijn eigen wapen, gedeeld (impaled) met dat zijner
echtgenoote Elisabeth Colyear, te weten in rood een
zilveren keper, beladen met drie takken van natuurlijke
kleur met gouden vruchten en vergezeld van drie zilveren
wilde zwijnskoppen.
De Hollandsche Colyears voerden een dergelijk wapen,
doch op bla,uw. Volgens een gekleurde afbeelding op
perkament in mijn bezit, bhjkbaar een fragment eener
genealogie van Leyden van Leeuwen, was hun wapen :
in blauw een zilveren keper, beladen met drie groene
oranjeboomen (1) met gouden appels, en vergezeld van
drie wild-zwijnskoppen. Het wapen op den hierboven
vermelden kwartierstaat Colyear en de Beyer komt geheel
hiermede overeen, behalve dat verzuimd is daar de gouden
appels der boomen op den keper aan te geven (2).
Volgen8 het artikel van v. Harderwijk in Deel VIII
van Nijhoff ‘8 ,,Bijdragen” schijnt Justinus Colyear al8
helmteeken een uitkomenden eenhoorn te hebben gevoerd
cn de spreuk ,Avance”.
Het artikel van Prof. Vreede in datzelfde deel der
,,Bijdragen” bevat den tekst der door de Keizerlijke
Kanselarij te Weenen uit het Latijn gefabriceerde Fransche
vertaling der beschrijving van het, bij diploma van
20 Augustus 1699, aan graaf Jacob Colyear toegekend
geslachtswapen. Indien de gegevens voor dat wapen niet
van elders bekend waren, zoude die beschrijving zeker
niet kunnen dienen om zich daarvan eene voorstelling
t e ma.ken. Het wapen was als volgt: Gevierendeeld;
1 en 4 in goud een dubbele zwarte adelaar, goudgekroond
en roodgetongd ; 2 en 3 het wapen van Hongarije, t. w,
in rood een latijnsch kruis van zilver, oprijzend uit een
gouden kroon, die op een groenen heuveltop is geplaatst
Hartschild, in blauw een roode keper (sic) beladen me1
drie groene oranjeboomen met gouden appels en vergezeld
van drie zilveren wilde-zwijnskoppen, het inwendige van
.den muil rood.
Twee goud-gekroonde helmen. Helmteekens :
10. de dubbele adelaar van het eerste en vierde kwartier,
20. een uitkomende zilveren eenhoorn met gouden
hoorn en roode tong.
Schildhouders, twee omziende zilveren eenhoorns, dc
staart omhoog, rood getongd, goud-gekroond en een gouder
keten met médaillon van hetzelfde om den hals. Wapen
kreet ,Avance”.

1682 in de Groote Kerk te ‘s Gravenhage eene dochter,
Jlara Suzanna, doopen.
Uit het ,Register der Kanselarij van het Gezantschap
;e Constantinopel, van 1707- 1726” (Rijks-Archief) blijkt
Toorts dat zij een zoon hadden, Pietro, en eene dochter,
Iohanna Francina; deze wars eerst gehuwd met Cristoforo
Rombouts (i), koopman der Nederlaudsche natie te Constantinopel (bij wien eene dochter, Maria Jacoba Rombouts,
n 1718 nog minderjarig); zij hertrouwde met Hendrik
ran Diepenbroeck.
Maria Colyear had uit haar tweede huwelijk met Isaäc
Rombouts, een zoon, Justinus Jacobus Rombouts, aan
wien de moeder op 10 September 1720 rekenschap harer
voogdij aflegde, en die in Maart 1721 uit Turkije naar
het vaderland schijnt te zijn vertrokken.
Evengenoemde Pietro de la Fontaine (2) werd in 1709
door zijn oom Jacob Colyear tot secretaris der ambassade
benoemd en in 1718 als zoodanig door den Staat aangesteld. Hij maakte zijn testament den 29 Maart 1725
3n stierf den volgenden dag. Uit dat testament blijkt dat
hij g e h u w d was met Catharina Volo, bij wie hij eene
lochter, Maria! had en een toen nog jongen zoon, Abraham.
Deze Maria stierf den 20 October 1729 te Constantinopel,
al9 vrouw van Jean Meynard, koopman der Fransche natie.
Catharina Volo hertrouwde met den secretaris van
den resident van Venetië, wiens naam niet wordt opgegeven.
Pietro Leytstar wordt door Pietro de la Fontaine
,, zwager” en door den ambassadeur Colyear ,neef” genoemd. Hij moet dus gehuwd zijn geweest met eene
andere - niet genoemde - dochter van Abraham de
la Fontaine en Maria Colyear - mogelijk wel met bovenvermelde Clara Suzanna. Pietro Leytstar was thesaurier
der ambassade van 1701 tot zijn dood op 27 November
1736. llij werd in die betrekking opgevolgd door zijn
zoon Justinus J. Leytstar, die echter in 1740 failleerde
en gezegd wordt kort daarna te zijn verdffenen.

AANHANGSEL.
D e l a F o n t a i n e , R o m b o u t s . - A b r a h a m df
la Fontaine en Maria Colyear lieten den Pden October
1) Zonder wortels.
2) De andere Engelsche wapens op dien kwartierstaat zijn:
&uce: in goud en rood St. Andries-Kruis en een schildhoofd var
hetzelfde met een zespuntige gouden ster in den - heraldisch - rechter
hoek.
Mu~ay: in zilver een zwart hangslot en een schildhoofd van hetzelfde
met drie zespuntige gouden sterren, nevens elkander.

Balfort: Gedeeld van zwart en rood, met een zilveren keper daal
averhéen.

De H o c h e pi e d. - Catharina Clara Colyear had verscheiden kinderen uit haar huwelijk met Daniel Jean
de Hochepied. IIun tweede zoon, Daniel Alexander, volgde
zijn vader op al8 consul van den Staat te Smyrna, en werd
in 1741 door Keizerin Maria Theresia tot graaf verheven. Van hem stamden de twee graven de Hochepied
af, die bij Kon. Besluit van 3 December 1829 in den
Nederlandschen Adel werden ingelijfd.
De derde zoon van Daniel Jean de Hochepied en Catharina Clara Colyear, Elbert baron de Hochepied, was gezant
der Staten-Generaal te Constantinopel van 1746 tot aan
zijn dood, op 11 Februari 1763. Zijn laatste mannelijke
afstammeling was jhr. mr. Hugo Balthasar Samuel George
de Hochepied, gedoopt te ‘8 Gravenhage 25 Februari 1787,
Commies van Staat, die bij Kon. Besluit van 12 Februari 1818 in den Nederlandschen Adel werd ingelijfd,
doch reed8 den 4” Februari 1819, ongehuwd, stierf.
Elberts dochter Clarissa Catharina de Hochepied, was
gehuwd met Sir James Porter, gezant van Groot-Britannië te Constantinopel ; van hunne dochter, gehuwd met
1) Het bijkt niet welke de betrekking was tusschen dezen en den
stiefvader zijner vrouw.
2) Als knaau nam hii in 1686 deel aan den intocht van ziin oom
Jacob Colgear te Constantinopel. In een brief van zijn oom HoGhepied
te Smyrna, van 20 October 1699, die door Dr. Sohotel is uitgegeven,
heet hij ,,een hups jongman”.
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John Larpent Esq. stamt af de tegenwoordig nog i n
Engeland bestaande familie de Hochepiecl-Larpent.
W i s 1 e y. - Patrick Wisley, kolonel, en Jean Colyear
lieten den 30n October 1678 in de Engelsche kerk te
‘s Gravenhage eene dochter, Jean, doopen. Als doopgegetuigen stonden daarbg ,Sir Alexander Co!jer and
his Lady”.

3. Gillie Christoffelsz. Fla’ment, geb. 21 November
1635. (Volgt onder E).
4. Antoinette Christoffelsdr Flament, geb. 7 Junij 1639.
5. Pieter Christoffelsz , Flament, geb. 5 Maart 1643,
sterft ongetrout.
6. Johanna Christoffelsdr Flament, geb. 10 mey 1647,
trouwt Pieter le Clair, winnen 1 zoon Pieter Pietersz.
Le Clair, sterft jong.

N i c o 1 s o n. -- Marianne Colyear liet, naar luid van het
Grafboek der Groote Kerk ‘s Gravenhage, bij haren dood
kinderen na. Of er afstammelingen waren uit haar eerste
huwelijk met baron von Dalwigk is mij niet bekend. Als
zoons van Sir George Nicolson, naar ik veronderstel bij haar
verwekt, worden bij Ferguson (1). 11 bl. 122 N. 2) vermeld:
10. Sir Walter Philip-Nicolson of Tillicoultry, zevende
baronet, kapitein in het regiment van Halkett,
14 Mei 1750; eervol ontslagen in 1770 (blz. 418,
n. 1.)
20. Charles Nicolson, tweede luitenant, 8 Maart 1750,
te Maastricht overleden in October 1751 (blz. 420
N. 1.)
30. Walter Nicolaas Nicolson, die op den Staat van
Oorlog voor 1766 voorkomt als kapitein in het
regiment Marjoribanks (ibid. N. 427.)

c. Christoffel Flament Christoffelsz, (zie B. A), geb.
24 Jan. 1628, sterf 1672, koopman en fabriceur te Leyden,
trouwt 11 Junij 1656 l&lartina La Meaux, (dr van Jean
La Meaux en Anna Pocquet), geb. 24 Junij 1632, sterft
21 Octob. 1721, winnen:
1. Maria Fl.,. geb. 21 Cet. 1657, sterft ongetrout.
2. Abraham Fl , geb. 9 Febr. 1659, sterft ongetrout.
3. Isac Fl., geb. 27 Decemb. 1661. (Volgt onder F)
4. Anna Fl., geb. 15 Nov. 1665, sterft . . . . trout
Anthonij van Yperen, geb. . . ., sterft . . ., k o o p man in ‘s Hage, winnen :
Christoffel Falibert van Yperen, geb. . . . 1 7 0 1 ,
sterft . . . 1755, ongetrouwt, was koopman in wijnen
te Rotterdam.
5. Elisabeth Fl., geb. 20 Janij 1667, sterft ongetrout.
6. Sara Fl., geb. 2 Nov. 1667, sterft ongetrout.
7. Christoffel Fl., geb. 24 April 1669. (Volgt onder G)

Flament, van Hoorn, van Doorn, du Toict, Simeons,
Foreest, de la Grange, de R,oo, Becyu en de Bane.

D. Pieter Fremeaux Jacquesz., geb. 8 Oct. 1673, sterft
4 Julij 1727, koopman te Smirna, trout . . . 1702 Adriana
Rafaeli, geb. . . . sterft 9130 1746, winnen :
1. Catharina Elisabeth Fr., geb. 8 April 1703, sterft
27 December 1728, trout 26 Februarij 1727 Daniel
Alexander Baron de Hochepied (zoon van Daniel
Jan de Hochepied enCatha;rina Clara Coljer) Consul
van dezen Staat te Smirna, sterft. . . Febr. 1 7 5 9 ,
winnen :
a. Daniel Jan Baron de Hochepied, geb. 21 December
1727, Consul te Smirna in plaats van zijn vader,
trout . . . Febr. 1763 Xaria Dunant, wede van de
hp Samuel Crawely, ConsuE von Engeland, wànnenaa. Daniel Alexander de Rochepied, geb. 19 Nou.
1763.
bb. Jacobus de Rochepied, geb. 12 Maart 1765.
2. Jacob Fr., geb. 16 September 1704, trout in Smirna
. . . . Julij 1736 Lady Margareta Coocke, dr van
de Engelse Consul, beyde nog in leven, wonen te
Hackneu. winnen :
a. Adriana Constantia Fr., geb. lij18 1738.
b. Elisabeth Fr, yeb. 9129 1742.
c. Pieter Jan Er., geb. 1112 1741.
a. Maria Catharina Fr ., geb. 25 December 1744,
trout 16 Maart 1764 Tomas Boddington ilp
Engeland, winnen :
na. Margareta B., geb. 3 Maart 1765.
bb. Maria B., geb. 18 Naart 1767.
e. Geertruy Johanna Fr., geb. 6 Jan. 1750.
f. Margareta Fr., geb. 17 ~Nov. 1750.
3 Nicolaes Fr., geb. 22 Jun+j 1707, koopman te Leyden,
trout 17 Mey 1727 Maria Catharina Fris Jacob&,
geb. 9jlO 1707, sterft 8 ïVov. 1748, hg trout 10
Sept. 1754 zijn 28 vrouw Catharina van Poot (ar
van Abraham van Poot en van Sara van Velthuysen),
geb 22 Junij 1729, winnen :
Bij le vrouw :
a. Geertruy Johanna Fr., geb. 20 Octob. 1748.

Van bovengenoemde geslachten vond ik in een oud
aanteekenboekje de hieronder vermelde genealogische op. De cursief gedrukte woorden zijn blijkbaar later
~~~~oegd. Ten einde herhalingen te vermijden zijn door
mij eenige veranderingen wenschelijk geoordeeld in de
volgorde der personen, doch overigens zijn geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht. Het boekje komt
mij voor te zijn geschreven v6ór Ao 1700 ; de latere opgaven zijn van een andere hand.
GESLAGIT RERISTER

VAN

F LAMENT

OUDTIJDS

FLAMENGT.

A. Christoffel Christoffelsz. Flamengt of Flament, in ‘t
begin der Reformatie uyt Vlaanderen, om de vervolging
der Religie koomen vlugten, heeft zich tot Leyden ter
neder gezet, en daar aparent getrout ende met de Laken
of Greyn Fabrijk gegeneert; zijn vrouws naam is niet
bekend, hij liet na 1 zoon :
B. Christoffel Christoffelsz. Flament, geb. omtrent den
Jaare 1600; hij stierf circa 1677 ; trout . . . . Elisabeth
Bouljes, geb . . . . . 1600, sterft 10 Julij 1648, winnen
1. Christoffel Christoffelsz. Flament, geb. 24 Juni 1628
en sterfft . . . , . 1672. (Volgt onder C).
2. Catharina Christoffelsdr Flament, geb. 8 Febr. 1632,
trout 25 Jan. 1665 JaquesFremeauxgeb.. . . koopman
te Leyden. Zij sterft 2 mey 1705, hij sterft 19
Augr/ 1692, winnen
a. Arabraham Fremeaux, sterf onget.
b. Isac Fremeaux Jacquesz., geb . . . . ., sterft 7
Decemb 1727, ongetrout, koopman te Leyden.
c. Elisabeth Frémeaux Jacquesdr, geb. . . . 1 6 7 5 ,
sterft ongetrout.
d. Pieter Fremeaux Jacquesz. (Volgt onder D.)
e. Jacob Fremeaux Jacquesz., geb. . . . . sterft
ongetrout.
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ccc. Clara Frederica v. H., geb. 1 A u g u s t u s
1770 (1).
ddd. David Dionisius Jan v. H., geb. 28 April
1772, ob. 28 Oct. 1776.
eee. Diderica Hillegonda Jacoba v. H., geb.
4 Aug. 1774.
fff- Sara Anna Bernardina v. H., geb. 18 Maart
1777.
Willepaina
Cutharina v. H.,geb. 14 Jan. 1779.
9!Ig*
hhh. Christopheliw Petronella v. H, g e b . 3 1
Julij 1780.
cc. Anna Sära Fl. geb. 29 September 1741, sterft
2 November 1742.

Bij 2e vrouw :
b. Abraham Pieter Fr , geb. 17 Nou. 1755.
c. Adriana Cornelia Fr., geb. 8 Jany 1658.
-4. IsaC Fr, geb 26 Febry 1710, koopman te Amsterdam,
trout 6/13 1737 Geertruy Le Clé, winnen :
a. Wilhelmi~rn Maria Fr., geb. 10 Oct. 1739, t r o u t
18 Mey 1762 Ir’obwt Jean Nee1 te Amsterdam,
winnen :
aa. Geertrak@ Maria N., geb. 28 Oct. 1763.
bb. ïlfariane Wilhelmina N., geb. 15 0~2. 1764.
cc Jnn. N., geb. 17 Decr 1765.
5. Daniël Fr., geb. 14 mey 1714, koopman te Smirna,
troat aldaar . . . . December Marion Sponty. (Met
potlood is hier bij te lezen : ,, 1767 nog sonder kin&“)

GESLACST REGISTER DER FAMILIE VAN H O O R N.

E. Gillis Flament Christoffelsz. (zie B. 3), geb. 21 NOvember
1635, sterft . . . . . , trout . . . . . . Jannetje
de Royer, geb. . . . . . , sterft . . . . ,
winnen:
1. Pieter Flament, geb. . . . , sterft . . . , trout . . . .,
winnen 2 zoons en 1 dogter Anna Fl. Pietersdr
trout in Engeland.
2. Jacob Fl. geb. . . . . . sterft . . . . , trout Maria
Anthonij, winnen :
a. Maria Jacobsdr Fl., geb. . . . . sterft 1755, trout
5 Maart 1730 Cornelis van Zoenen, koopman
in wijnen, sonder kinderen.

8. Passchier van Hoorn en Elisabeth van Poucken
.eten na:
B. Samuel van H., geb. . . . ., ob. 27 Nov. 1632 te
totterdam, trout Lijsbeth van Poucque (dr van Rogier
an Poucque en Philippota van der Meer) zd is gebooren
u Haerlem 9 Mey 1590, ob. 1679 te Leyden (zgnde van
delijke Huysen en beyde komen vlugten om de religie
.yt Henegouwen, hebbe zig ter neer gezet te Leyden;
dijsbeth van Poucque voorgemelt hadde nog 3 susters,
lara, Cathnrina ende Magdaleua van Poucque) en winnen :

F. Isac Flament Christoffelsz. (zie C 3), geb. 27 December 1661, sterft 2 November 1704, trout 5 December
1697, Maria Nihet (dï van Jean Nihet en Margareta
Plouvier). Feb . . . , sterft . . . . .,
winnen:
1. Maia”Fl., geb.’ 23 Nov 1698..
2. Margareta Fl., geb. 1 Janij. 1700.
3. Elisabeth Fl., geb. 21 Aprrl 1702
4. Johanna Fl., geb. 16 October 1703.
5. Sara Fl., geb. 14 Febrij 1705.
C. Christoffel Flament Christoffelsz. (zie C 7), geb
24 April 1669, ob. 20 Sept. 1725, koopman cn fabriceu
te Leyden, trout 1 Junij 1710, Margareta van Heems
kerck van Beest (dr van Mr Dirk Jansz. van Heemskercl ;
van Beest, Veertig Raad en Havemeester van Delft, er l
Geertruyda Delff Jacobsdr), geb. 1 Nov. 1671, ster f
11 November 1727, winnen :
a. Christoffel Flament Christoffelsz., geb. 17 Mey 1711 3
sterft 16 Juny 1741, koopman en fabriekeur te Leyden
trout 20 October 1736, Sara du Toict (dr van Davic
du Toict Davidsz. en Catharina Woessens Jans&) ‘1
geb. 2 Sentember 1710. winnen:
aa. Christoffel Fl., geb.’ 6 Sept. 1737, sterft 18 NO\ . .
1742.
bb. Catharina Margareta Fl., geb. 2 Sept. 1739 ‘>
trout 10 Junij 1766 haar neeff Mr Jan Anthon; Y
van Heemskerck (zoon van Pieter van Heems Ikerk Jansz., Gouverneur van Malacca, en Jacob a
Elisabeth van Doorn Anthon@dr), geb. 24 Jun ij
1743, werd 1766 ontfanger van 100e penn: e:
E x t r a o r d i n : C o n s e n t e n t e D e l f t . Z i j steri
23 Aug. 1791, winnen:
aaa. Petronella Jacoba van H., geb. 26 Maar
1767, ob. 21 Oct. 1776.
bób. Christoffel Pieter v. H., geb. 2 Decembe!r
1768, ob: 29 Juny 1779.

r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elisabeth Hoorn, geb. 8 April
~ 18 December
Samuel H.
1 Januari
Sara H.
n
6 December
Catharina H.
Philippus H.
125
V
31
Magdalena H.
; 2 0 Julij’
Abraham H.
onder Cl.
2 Januarij
8. Maria H.
n

1621.
1622.
1625.
1626.
1628.
1630.
1633 (volgt
1636.

C. Abraham Hoorn, geb. 20 Julij 1633, trout zijn
1le vrouw Maria de Smit, geb. . . . , obiit . . . .; hij
,rout zijn 28 v r o u w Jerijntje Brele, (het schilderQe v a n
tileze -4braham Hoorn en Maria de Smit met haar soon
k gamuel, sittende daarbg als een kind, berust onder Hendrina
ile Bruyn 1.755, die het tot Legaat gemaakt heeft aen
1laar neeff Mr Jan Anthony van Heemskerk, nevens een
’Wapenbort van de familie van Poucque, onder wiens
leselve als nog berusten).
Hg wint bij de 18 vrouw :
1. Samuel H o o r n A b r a h a m s z . , g e b . . . . . . 1 6 6 1 ,
ob . . . . . Hij is geweest onderkoopman en Secrts
van Heemraden op Batavia van 1689 tot 1700,
trout
. . . . . Jacoba Hugo, dr. van Hubert Hugo,
commandr en Hoofd op ‘t Eyland Mauritius, en van
Maria Engels Johansdr, (wiens moeder was Maria
de Grindt). Deze vrouw overleden zijnde, t r o u t
28 vrouw, liet na bij de le vrouw:
(volgt onder U.)
Q. Maria H.
2. Elisabeth H., geb. . . . . . 1664, ob. 9 Jung 1754,
trout . . . Hendrik de Bruyn, geb . . ., ob . . . .
1700, winnen 1 dogter:

1 (

R,
*t

(1) Zij tr. Otto Hendrik Hoynck van Papendrecht, ritmeester der

?oavalerie.

!

c
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a. Hendrina de Bruyn, geb. . . . . 1700, na haar
vaders dood, sterft ongetrout 1770.
3. Abraham Hoorn, geb. . . . . ob . . . , trout . . . .
winnen :
a. Maria H., leeft nog 1755, trout le man . . . .
trout 20 man Pieter van Bree, winne kinderen,
bij le man, 1 kind, daarna bij de 26 man,
3 kindn, zij woonde te Dordrecht.
D. Maria Hoorn, geb. op Bntavia 19 Augustus 1687
en sterft aldaar 19 Aug. 1739, trout 20 Julij 1706
op Batavia Anthonij van Doorn (zoon van Anthonij
v a n D o o r n e n Elis. van Goghj, g e b . t e V l i s s i n g e n
16 Aug. 1681, sterft op Batavia 18 December 1744,
is geweest Secreta van ‘t zeeregt en assurantie-kamer,
Capitain van de Burgerije, Schepen van ‘t Landregt en
der stad Vlissingen, Commiss. van ‘t kleyn regt, en ook
Domheer te Utrecht, en daarna vicepreses van weesmr
op Batavia. winnen :
- 1. Elisabeth v. D., geb. 1 Nov. 1710, ob. 10 Jan. 1711.
2. Jacoba Elizabeth v. D., geb. te Vlissingen 12 April
1717 (volgt bij de familie van Doorn).
3. Samuel Anthonij v. D., geb. te Vlissingen 1 Julij
1723.
4. Catharina v. D., geb. te Vlissingen 12 Jan. (of
Febr.) 1726, trout eerst Willem Zeeman, daarna
Jan Arend Meyer, Secte van de Weeskamer 1749,
daarna 1770, B o e k h o u d e r Gene& hij sterft
30 Maart 1773.
5. Maria v. D., geb. te Vlissingen 28 Maart 1729, ob.
op Batavia 28 December 1736.
GEBLACITREQISTEK

g.
trout
1.
2.
3.

DERFAMILIE VAN

D OORNIK

OF

D OORN .

Anthonij van Doornik, geb. . . . . . ob . . . . .
21 April 1653 Adriana Lisseveen, winnen:
David van Doornik, geb. 11 Febr. 1654.
Johannes van Doornik, geb. 11 Mey 1655.
Anthonìj van Doornik, geb. 12 Meij 1 6 5 9 , o b .
20 Febr. 1707 (volgt onder B).

R. Anthonij van Doornik, voorÏït hierboven, trout
15 October 1680 Elisabeth van Gogh, binnen Vlissingen,
(dr van Pieter Jacobsz. van Gogh en Jedeken Heyniers),
geb. 25 Nov. 1649, ob. 20 Febry 1707 (dus op denzelfden dag als haar man).
1. Anthonij van Doorn, geb. 16 Nov. 1681 (Volgt
onder C).
2. Pieter van Doorn, geb. 20 Nov. 1683, sterf jong.
3. Pieter van Doorn, geb. 13 Oct. 1689, sterft jong.
C. Anthonij van Doorn, geb.16November 1681, ob. 18 December 1744. Hij is genoemd bij de familie Hoorn onder D,
met zijne 5 kinderen, waaronder Jacoba Elisabeth genoemd
onder I) 2, geb: te Vlissingen 12 April 1717, ob.
11 Augy 1753, trout 8 Nov. 1735 Pieter van Heemskerck (zoon van Mr Jan Dirksz. van Heemskerck van
Beest, 40 Raad en Thesaurier der stad Delft en van
Emmerentia de Winter Pietersdr), ged. 14 December 1713,
ob. 11 Aug. 1753 (?) is geweest Licentmr, toen Sabandaar, daarna Gouverneur van Malacca, winnen :
a. Emmerentia Maria v. H., geb. 29 December -1739
op Batavia. j
b. Clara Jacoba v. H., geb. 6 Maart 1741 op Malacca.

c. Theodora Geertruida v. H., geb. 13 Maart 1742
als boven.
d. Jan Anthonij v. FI., geb. 24 Junij 1743, als boven (1).
e. Pieter Willem v. H ., geb. 5 Junij 1745, trout
25 September 1770 Catharina Spaarman te Emmerik, win.ne 1 zoon:
acc.. . . ., geb. 23 Febr. 1771.
NB. In de genealogie v. Heemskerck van Beest, sterft
Jacoba Elisabeth van Doorn den 2en December 1747, en
niet 11 Aug. 1753.
Dn TOICT.
A. Dionijs du Toict, was een aanzienlijk Burger binnen
Rijssel, hadde de kennisse des H. Evangelium aangenomen bij het begin der Reformatie en zijne kindn daarin
onderwezen, met dewelke hij om de belijdenisse der waarheyd genootsaakt zijnde zijn Vaderland te verlaten, naar
de Landeu van Holland is gekoomen. Zijne kinderen, die
hg bij zijn huysvrouw, welkers naam niet bekend is,
waaren deze navolge drie, als:
1. Guilaume du T.
(volgt onder B.)
2. Nicolaes du T., vertrock ontrent 1580 na Engeland,
teelde daar 1 zoon Tobie, die 1626 sonder kindn
is gestorven.
3. Margareta du T., trout Gillis Behage, die kinderen
hebben nagelaten, dog waarvan geen ander nageslagt is bekent geweest als Samuel Clicquet, hun
lieder dra zoon.
B. Guilaume du Toict is na Leyden gekoomen 1582
sn na 4 Jaaren daar gewoont te hebben ao 1 5 8 6 n a .
Engeland gereyst bij zijn br&eeEt& Nicolaes; daarna weder
in Holland gekoomen, zette zig andermaal in ‘t jaar 1593
ter neder te Leyden, is daar 1599 geweest Diaken en
naderhand ouderling in de Walsche Kercke.
Zijn huysvrou was Margareta Behage, zuster van Glillis
izie A 3.).
Hij overleed 1615 en liet na 4 kinderen :
1. Maria du Toict, trout Ezajas de Riviere, wan:
a. Eliseus de RiviBre met zijn susters en Broeders,
posteriteyt in Leyden.
(Volgt onder C.)
2. Dionijs du Toict.
3. Margareta du Toit, trant Philippus de Rivière, sonder
kindn overleden.
4. Karel du Toict, trotit Rachel de Roubly, winnen :
a. Denijs d u T . , wiens dogter is getröut geweest
met Hendrik Jonas.
b. Floris du T., liet verscheyde kindn na.
Johan du T., sonder kindn.
Maria du T., trout Jan Behoer, winne kindn.
e. Judith du T., trout Pieter du Pree, winne kindn,
onder deze Carel du Pree.
f* Susanna du T., trout Jan Swart, daarna Johan
van Wergter, wan bij de le man versch. kindn.

2

( YY’ordt vervolgd.)

(1) Zie onder Flament G, o, bl. omtrent dezen Jan Anthonij en zijne
wkomelingen.
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Bijdragen tot de genealogie van Isselmden
door Jhr. H. H. ROEM,.
I. Hendrik van Isselmuden tot Rollecate en Zuollingercamp,
(zoon van Johan van Isselmuden tot Rollecate, en van
Agnes zran Essen), geboren 24 januari 1657, verschreven
in de Ridderschap van Overijssel 18 maart 1675, wegens
Rollecate (1) na het overlijden van zijn’ oudsten broeder
Jolian Alfer in april 1674, erft Zwollingercamp (2) van
zijn’ ouderen broeder Lucas Willem in 1672, Jonkheer
der Duitsche Orde Balye van Utrecht 2 october 1678,
Commandeur te Schoten 14 september 1685, Ordinaris
Gedeputeerde in 1690, overleden op de Rollecate 21 november 1691, huwde in 1676 : I’heodoraJudith Margriet van
Essen, geboren 6 januari 1649, overleden 14 maart 1701,
dochter van Hel?drik van Essen tot Helbergen en Vanenburg,
en van zijne tweede vrouw Geertruid Nargriet ran Varick.
(Vgl. d’A6laing D. 0. p. 41 en van Doorninck, Geslachtk.
Aant. p. 194).
Zijne kwartieren waren :
van Isselmuden
van Essen
Sloet
van der Capellen
Rengers
Voeth
van Doetinchem
Schimmelpenninck van der Oye.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
10. Joan van Ïsselmuden die volgt 11.
20. Hendrik van Isselmuden tot ZLrollingercamp, later
tot ‘t Hogehuis (3), geboren in 1681, verschreven in
de Ridderschap van Overijssel wegens Zwollingercamp
5 maart 1705, wegens ‘t Hogehuis, in plaats van
wegens Zwollingercamp 18 maart 1747, Commandeur der Duitsche Orde Balye van Utrecht te Schaluynen 19 october 1723, Commandeur tc Dieren en
Coadjutor 4 october 1746, Landcommaudeur 22 februari 1748, kanunnik der Commanderij te Ootmarsum in 1692, Extra-Ordinaris Envoyé van den
Staat bij den Bisschop van Munster in 1720,
Hoogbaljuw van Sluis 1720-1750, Envoyé bij de
Keurvorsten van Keulen en van de Paltz en zoo
noodig bij den Koning van Pruisen in 1727, Drost
van Vollenhove 26 maart 1733, kinderloos overleden
27 mei 1751, in den ouderdom van 70 jaren (vgl.
d’Ablaing, D. 0. p. 60, en van Doorninck, G. 8.
p. 248; verder v. d. Aa, Biogr. Wbk. 1X. p. 41).
Zijn kwartierbord hing in de Groote Kerk te
Vollenhove, en vertoonde de volgende kwartieren
(vgl. Geld. V. A. 1896, p. 63) :
van Isselmuden
van Essen
van Essen
van Varick
Sleet
van der Capellen
van der Capellen
van Goltstein
Rengers
Voeth
Voeth
van Gelre
van Bqnhem (lees vcln Doetinchem) Schimmelpenninck
Schimmelpenninck
Hagen(leesvanHoemen).
(Voor de twijfelachtige kwartieren, vgl. ook : d’dblaing,
Ridderschap van Veluwe, p. 337).
Kan Hendrik van Isselmuden ook gehuwd geweest
zijn met Geertruid Margriet van Essen, dochter van
(1) Rollecate, Over@. Almanak, 1846, p. 137.
(2) Znollingercamp, ibid. 1849, p. 148.
(3) ‘t Hogehuis, ibid. 1846, p. 45.
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..5ucas W i l l e m vatt Essen tot IIelbergen en van
Geertruid Agnes Vijgh, zuster van zijn beide andere
schoonzusters, gedoopt te Barneveld 16 januari
1693, en overleden in den ouderdom van 40 jaren
29 januari 1733 2 In eene bij den H. R. van Adel
berustende genealogie van Isselmuden wordt zijn
huwelijk vermeld.
30. Agnes van Isselmuden, geboren in 1684, overleden
in 1695.
40. Roelof Gerlach va,n Isselmuden, die volgt IIbis.
11. Joan van Isselmuden tot Rollecate, geboren in
1 6 8 6 , verschreven in de Ridderschap van Overijssel
20 april 1701, tweemalen met Rollecate beleend, en
twee malen, 30 november 1704 en 9 april 1717 octrooi
verkregen om da.arvoor bij uitersten wil te beschikken,
bij zijn overlijden 25 december 1732 in den ouderdom
van 52 jaren lid van Gedeputeerden, huwde te Voorthuizen 29 juli 1704, (ingeschreven aldaar 1 juli):
Theodora Margriet van Essen, geboren in 1678, overleden 15 april 1733 in den ouderdom van 55 jaren,
dochter van Lucas Willem van Essen tot Helbergen, en
van Geertruid Agnes Vqgh. (vgl. van Doorninck @.’ A.,
p. 241.).
Misschien hing haar kwartierbord in de Groote Kerk
te Vollenhove (vgl. Geld. V.A. 1896, p. 64), en zouden
we daar dan te lezen hebben, in plaats van: J o h a n n a
Judith can Essen, Douairierc van Rudolph Gerhard van
Isselmuden, (wat onmogelijk juist kan zijn): T h e o d o r a
Margriet, Douairière van Joan van Isselmuden. (Lees
verder op genoemd kwartierbord, in plaats van : oan
Beynhem : van, Boinenburg gena. Honstein ; vgl. d’dblailag,
Ridderschap van Veluwe, p. 372 en 384.)
Uit dit huweliik 3 kinderen:
10. Hendrik van Isselmuden, die volgt 111.
20. l’heodora Judith Nargriet van Isselmuden, overleden
in november 1776, huwde 27 augustus 1727 : Gijsbert
Willem van Dedena tot den Berg (l), gedoopt te Zwolle
11 maart 1697, verschreven in de Ridderschap van
Over&sel 28 maart 1721, beleend met den Berg
13 maart 1746, vestigt zich buitenslands tengevolge van de crimineele sententie van 16 juni 1755,
overleden 18 juni 1762, zoon van Willem *Jan van
Dedem tot den Berg, en van Gerbregt van Delen.
Zij erft Rollecate van haar neef *Jan Hendrik v a n
Isselmuden, en brengt die havezathe in ‘t geslacht
van Dedem over. ( V g l . d’dblaing, R i d d . v a n
Veluwe, p. 404, en van Doorninck, G. A. p. 284).
Zijne kwartieren waren :
van Dedem
Coppier
van Voorst
van Beynhem

van Delen
van IVQnbergen
van Apeldoorn
v a n de Clooster.

30. Geertruid Agnes van Isselmuden, gedoopt te Vollenhove 16 november 1721, overleden aldaar 18 september 1793, huwde te Barneveld 11 Februari
1743 (met attestatie van Arnhem en Vollenhove):
Jan Arend Godert de Vos van Steenwgk tot @erwal (2), later tot Hogenhof (3) geboren te Vollen(1) de Berg, Over@. Ahnk, 1844, p. 140.
(2) NGjerwal, i d .
’ .
1846, p. 123.
(3) Hogenhof, id.
id.
1845, p. 44.
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hove 30 november (posthumus), gedoopt aldaar
3 december 1713, verschreven in de Ridderschap
van Overijssel wegens Nijerwal 11 april 1738,
wegens Hogenhof, inplaats van wegens Ngerwal
31 maart 1770, o o k H e e r v a n H a v i x h o r s t i n
Drenthe, en van onderscheidene heerlijkheden in
Zeeland, Landdrost van Vollenhove in 1751 (na
den dood van zijn aangehuwden oom Hen&% van
Isseimuden tot Zwollingercamp). Gecommitteerde ter
Staten-Generaal, overleden te Vollenhove 17 juni
1779, zoon van Jazz Arend de Vos van Steenwgk
t o t H a v i x h o r s t e n Nijerwal, en van Susanna
Leonora van Tuyll van Serooskerken. (vgl. d’dblaing,
D. 0. p. 106, en van Doorninck, G. 8. p. 318 ;
verder v. d. Aa, Biogr. Wbk. X1X p. 395).
Zijne kwartieren waren :
de Qos van Steenwijk
Sloet
vas Wolde?lburch
Sleet

Uit dit huwelijk 2 kinderen :

van T’uyll van Serooskerken
van der Meyden
van Reede van Amerongen
Bartolotti van den Heuvel.

IK Hendrik van lsselmuden tot Rollecate, geboren in
1705, verschreven in de Ridderschap van Overgssel 28
maart 1730, beleend met, Rollecate 11 (of 14) maart
1735, Raad en Ontvanger-Generaal der Beden van Brabant,
kwartier van Antwerpen, overleden 22 februari 1741 in
den ouderdom van nog geen 36 jaren, huwde in 1736 : Ermgard Maria Charlotta Henrietta von Qua.dt- Wickradt,
dochter van Friedrich. Wiihelm von Qua&- Wickradt,
en van Ottonetta Wilhelmina von Heiden. Zij hertrouwde
16 februari 1743: Ludwi,q von und xu Striinckede (vgl.
van Doorninck, G. A. p. 307. von Steinen, Westphälische
Geschichte V. p. 554, en Fahne, Westphälische Ch+
schlechter p. 377).
Zijne kwartieren waren :
van Isselmuden
van Essen
van Elssen
van Varick

ran Lucas Willem van Essen tot Helbergen, en van
2eertruid Agnes V$igh. (vgl. d’dblaing, Ridberschap van
?elnwe, p. 336 en D. 0. p. 41 en 87).
Hunne kwartierborden hingen in de kerk te Barneveld
!n vertoonden de volgende kwartieren (vgl. Geld. V. A.
,896, p. 65) :
van Essen
van Isselmuden
van Varick
oan Essen
van der Capellen
Sloet
van Goltstein
van der Capellen
en :
Vggh
van Essen
V@gh
Vijgh
van Hackfort
van der Capellen
vay1 Raesfelt.
van Boinenburg

vaa Essen
Vggh
Vijgh
Vggh.

Uit dit huwelijk één zoon :
10. Jan Hendrik van Isselmuden, nog minderjarig zijnde
verdronken, te paard rodende door het Mastenbroek
17 december 1760, en daardoor niet verschreven
geweest in de Ridderschap van Overijssel. Ten
verzoeke van zijn oudoom Hendrik van Isselmuden
tot Zwollingercamp werd op 19 maart 1745 tijdelijk
met de Rollecate beleend Hendrik van Zsselmuden
tot Paaslo, volle neef van Jan Hendrik’s vader,
totdat laaststgenoemde, meerderjarig geworden zijnde
zelf den leeneed zon kunnen afleggen. De Rollecate
komt nu aan zijne tante Thodora Judith Margriet
van lsselmuden, gehuwd met G&jsbert Willem van
Dedem tot deti Berg (vgl. van Doorninck, G. Af
p. 365).
SIbis. Roelof CJerlnch van Isselmuden, geboren in 1686,
was bij zijn huwelijk Kapitein in het Regiment van der
Brigadier van Rechteren, Commandeur van Steenbergen
overleden 21 maart 1727 in den ouderdom van 41 jaren
huwde te Bsrnevold 24 october 1713 : Johanna Judith
van Essen, gedoopt te Barneveld 18 maart 1685, overleder
9 october 1725 in den ouderdom van 40 jaren, dochte:

l”. Hendrik van Isselmudesz, die volgt IIIbis.
20. Geertmid Agnes vaa Isselmuden, c h a n o i n e s s e t e
Zwartewater, omstreeks 1751 gehuwd met : Willem
Bernard de Bruen van Smitsbergen. (1) - Vgl.
van Doorninck, G. A. p. 331.)
IIIbis. Hendrik van Isselmuden tot Paaslo en Zwollinrercamp, gedoopt te Barneveld 8 juli 1714, verschreven
n de Ridderschap van Overijssel 15 maart 1745, wegens
?aaslo (21, dat hij in 1744 koopt van Rutger van Haersolte;
ijdelijk verschreven 19 maart 1745 , wegens Rollecate ;
:rft Zwollingercamp van zijn oom Hendrik vaja Isselmuden
,ot Zwollercamp; Jonkheer der Duitsche Orde 13alye van
Utrecht 4 juni 1765, Commandeur te Middelburg 15 sep;ember 1767, bij zijn overlijdeu Commandeur te Leiden,
zecommitteerde ter Admiraliteit te limsterdam 11 mei
1763, overleden op Zwollítigercamp 24 november 1774,
luwde te Oldebroek 22 juli 1746: Anna Elisabeth vare
Haersolte , geboren te Zwolle 11 , gedoopt aldaar 12
november 1724 , overleden 19 november 1779, dochter
van Anthony Zwier van Haersolte tot Elsen, Bredenhorst,
Staverden en Zwaluwenburg, en van Coenradina Willemina
oan Dedem (vgl, d’8hlaing, D. 0. p. 187, en van Doorninck,
EI. A. p. 330). Hunne kwartierborden hingen in de Groote
Kerk te Vollenhove; het hare vertoonde de volgende
kwartieren : (vgl. Geld. V. 8. 1896, p. 63):
van Haersolte.
van Haersolte
van Brake11
Bentinck
van Hoecke1u.m
van Doornick
van Doornick
Grauwert

van Dedem
van Echten
Coppier
van 17Saersolte
van Voorst
Bentinck
van Beynhem
van der Lauwick.

Uit dit huwelijk 4 kinderen : (vgl. Geld. V.A. 1896, p. 62).
10. Roelof Hendrik van Isselmuden, die volgt IV.
20. Coem*adina W&!lemina van Isselmrrdelz, geboren te
Zwolle 3, gedoopt aldaar 4 januari 1754, overleden
(1) Aanteekening u i t d e overlgdensregisters d e r g e m e e n t e Beer5
(N. B.): op den 29 maart 1829 is te Beem overleden Johanna CZara
dee H. R. R. Ctravinne va.~ Gronsfeld Diepnbroek en Rees, geboren
B a r o n e s s e d e Bruen wwa Svdsbergert, oud 65 jaren, geboortig vp
Engbergen (gemeente Gendringen) provincie Gelderland, wonende in
Beers, dochter van den Heere Baron Willem Bernard de Brzce% en
v a n V r o u w e B a r o n e s s e Geertuid A.qne.9 aan I s s e l m u d e n - (Vgl.
d’dblaaing, D. 0. p. 115 )
(2) Paaslo. Over&%. Almanak 1846, p, 130.
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op den Oldenhof te Vollenhove 12 november 1818.
huwde te Colderveen 19 december 1775: Mr. Jas
A r e n d de Vos vun Steenwijlc tot Nijerwal, gebo.
ren te Vollenhove 26, gedoopt aldaar 27 maar1
1746, verschreven in de Ridderschap van Overijssel
2 april 1770, Commandeur der Duitsche &de,
Balye van Utrecht te Doesburg 6 augustus 1 8 0 2 ,
te Dieren en Coadjutor 26 augustus 1807, Gecommitteerde ter Admiraliteit te Amsterdam in 1782,
lid der Represeutanten van Overijssel 1795, lid van
Gedeputeerde Staten, lid der Eerste Nationale Vergadering 1796, gezant te Parijs 1797-98, lid van
het Departementaal Bestuur van den Ouden IJssel
1798, gezant te Berlijn 1799, Thesaurier. Generaal
der Bataafsche Republiek 1801, lid van den Raad
van State, Landdrost van Gelderland 1807, Commandeur in de Orde van de Unie, en in die van de Reunie,
enz ,overleden op den Oldenhof te Vollenhove 8 maart
1813, zoon van JaTan. drend Godert d e V o s v a n
Steenwgk tot Nijerwnl, later tot Hogenhof, en van
Geertruid Agraes van Isselmuden. (vgl. d’Ablaing,
D. 0. p. 106, can Doornin&, G. A. p. 373, en verder
v. d. Aa, Biogr. Wbk, X1X p. 3 9 4 ) .
Zijne kwartieren waren :
de Vos von Steenwgk
van Tuyll van Serooskerken
Sloet

van der Meyden

von I.ssel*muden

van Essen

von Essen
Vijgh.

30. Joanna Judith van Isselmuden, geboren te Zwolle
28 juli, gedoopt aldaar 30 juli 1758, overleden te
Katwijk-ma/d Rh. 1~5~ juli 1824, huwde te Colderveen
24 augustus 1785 (afgek. te ‘s-Gravenhage 7 Augustus) : Mr. Willem Frederik Hendrik wn Wassenat:, geboren te Nijmegen 10 januari, gedoopt aldaar
16 januari 1752, Heer van Catwijck. ‘t Zand,Echteld
Spanbroek, Valkenburg en Ameide, gepromoveerd
in de Rechten aan de Utrechtsche Hoogeschool
1 april 1773, verschreven in de Ridderschap van
Holiand in 1779, Hoofdingeland van Rijnland,
Hoogheemraad van Schieland in 1773, lid der Staten
van Holland in 1780, Eerste Commies der Posterijen
van Holland in 1787, lid der Staten-Generaal in
1787, Baljuw en Schout van Brielle van 1788-95,
Meesterknaap van Holland in 1794, overleden te
‘s-Gravenhage 19 februari 1799, zoon van Willem
van Wassenaer, Heer van Maalstede, Ambachtsheer
van Kapelle, Biexebinge, Schare, Vlake, en Eversd$k
en van J o h a n n a B’ilcla van T17$i/e. Vrouwe tot
Echteld (vgl acl)t Epen, Ewartierstaten No. 94/95 en
d’AbZaing, R. v. N. p. 3 4 6 ) .
Zijne kwartieren waren :
van Wassenaer
van Wijhe
Schaep
vnn Brake11
van Lyere
van Delen
van Tuyll van Serooskerken Pompe van Slingeland.
40. Jan Anthony Zwier van Isselmuden tot Paaslo en
Kranenberg, geboren te Zwolle 13, gedoopt aldaar
15 september 1760, verschreven
in de Ridderschap
_
van Overijssel wegens Paaslo 1785, wordt op zijn
verzoek 21 maart 1792 in de consumptie gesteld op

Kranenberg (l), Kwartierdrost, overleden te Zwolle
23 februari, begraven aldaar 27 februari 1810
huwde te de Bilt 14 Augustus 1780: Xusangz;
Gerarda Voet vata Winssen, gedoopt te Utrecht 14
Februari 1754, overleden te Zwolle 6 februari
begraven aldaar 9 februari 1811, dochter van Mry’
Paul Engelbert Voet van Winssen en van Adriana
van Halm (vgl. van Doorninck, Q. A, p. 393). Uit dit
huwelijk geen kinderen.
IV. RoeloJ’Hendrik Baron van Isselmuden tot Zleollingertamp, geboren te Zwolle 20 mei, gedoopt aldaar 22 mei
1752, verschreven in de Ridderschap van Overijssel wegens
Zwollingercamp 30 october 1776, herbenoemd bij Kon.
Besl. van 28 augustus 1814, no. 14, lid der Provinciale
Staten van Overijssel, Jonkheer der Duitsche Orde, Balye
van Utrecht 8 mei 1810, Commandeur te Schaluynen
bij het herstel der Orde 8 augustus 18 15, te Dieren en
Coadjutor 6 april 1828, Landcommandeur 2 I januari
1831, overleden op Zwollingercamp (gem. Wacneperveen)
5 juni 1834, huwde (aangeteekend te Colderveen 19 november) 11 december 1796 : Carolina Frederikn Wilhelmina Wulther, geboren te Micheln (Duitschland) 10 augustus 1759, overleden op Zwolliugercamp (gem. Wauneperveen) 11 april 1833, dochter van Johann Conrad
Waltheren van Curolinn Maria Sophia Koch (vgl. d’Ablaing,
D. 0. p 11s en va?b Doorninck, G. A. p. 381 ; v e r d e r
Navorscher, 1901, p. 140)
Bij Kon. Besl. van 7 april 1822, no. 17, werd op zijn
verzoek bepaald dat voortaan in alle officieële stukken
San hem en zijne wettige afstammelingen, den door zijn
Gijn geslacht van ouds gevoerden titel van Baron en Barones
sou worden gegeven.
Uit dit huwelijk 2 kinderen :
10. Anna I?lisabeth Baronesse van Isselnauden, geboren
op Zwollingercamp 2 december 1796, gedoopt te
Colderveen 29 januari 179’7, overleden op Zwollingercamp (gem. Wanneperveen) 31 Augustus 1829,
ongehuwd.
20. Roelof Hendrik Gerlach Baron van Isselmuden, die
volgt v .
van Isselmuden,
geV. Roelof Hendrik Gerlnch Baron
-. _ _
. . boren op Zwollingercamp 30 april, gedoopt te Uolderveen
2 juni 1799, overleden te Twello (gem. Voorst) 13 december 1841, huwde 10 te Tiel 19 april 1823 : Hermina
van Krieken, gedoopt aldaar 10 juni 1798, overleden op
len huize Dijkhof te Twello (gem. Voorst) 21 januari
1832, dochter van Geurt van Krieken, en van Geertje
Donk; hij huwde 20 te Twello (gem. Voorst) 2 april
1834 : Johanna Cornelia van Xwijck, geboren te Rotterdam
7 augustus 1808, overleden te Twello (gem. Voorst)
15 mei 1843, eveneens op den huize Dijkhof, dochter
pan Jan Leonard van Ewijck en van Maria Rusten (vgl.
l’dblaing, D. 0. p. 118, en van Doorninck, G). 8. p. 381).
Uit het eerste huwelijk 5, en uit het tweede 4 kinderen :
10. Carolina Frederica Wzlhelmina Baronesse van Isselmuden, geboren te Hemmen 21 maart 1824, wonende
te Laag-Keppel, huwde te Deventer 3 april 1846:
Herman Anne van der Hardt Aberson, geboren te
Doesburg 8 november 1815, overleden te LaagKeppel 5 juni 1867, zoon van Herman van der

I- (1) Kvanenberg, Over@. Almanak, lSC6, p. 108.
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‘s-Gravenhage, zoon van Berend Reinders , en van
Hardt Aberson en van Anna Elisabeth Engelina
Dorothea Pothoff.
Verhuell, (vgl, .4. I?. Yam. Blad, 1901, p. 38).
Uit zijn huwelijk met Justine Jacqueline Wilhel20. Geertruida Hermina. Baronesse can Isselmuden, gemina Nater :
boren te ITemmen 27 maart 1825. overleden t.e
Lochem h mei 1897, huwde te Deventer 29 sep20. Hendrik Johannes Leonard Baron van Isselmu,den,,
tember 1846 : Lambertus Constantinus Catharinus
geboren te ‘s-.Gravenhage 29 april 1876, werkzaam
bij de ,,Standard Oil Company” te Batavia, ongehuwd.
Kolff van Oosterw~k, geboren te Middelharnis 1 februari 1820, burgemeester en secretaris der gemeente
VI bis. Hermale Johan Cornelis Baron van Isselmuden,
Stad aan ‘t Haringvliet, overleden aldaar 13 juni
1877, zoon van I;ambert,as Kolff van Oosterw~k en ;eboren te Twcllo (gem. Voorst) 18 october 1840, tweede
luitenant der Cavalerie 5 juli 1862, eerste luitenant 8
van Maria Anemaet, (vgl. V. v. 0. 11, p. 1 7 1 ) .
juni 1869, ordonnans-officier des Konings 27 april 1868
Roeclolphine
Henrietie
Baronesse
van
Isselmuden,
gebo30.
ren te Hemmen 20 augustus 1826, overleden te Hoog- tot zijn overlijden te Utrecht 21 december 1876, huwde
Keppel 10 maart 1853, huwde te Deventer 2 no- te Amersfoort 29 juni 1865: Jkvr. Johanna Sophia Lucia
vember 1849 : Frederik Ernst Carel van der Hardt Barchman l$%ytiers, geboren te Harderwijk 22 juli 1845,
Aberson, geboren te Doesburg 25 februari 1826, overleden te Utrecht 3 februari 1878, dochter van Jhr.
dijkgraaf en wethouder te Angerlo, zoon van Herman Hendrik Jan Mari Barchman Wuytiers, en van Antonia
van der Hardt Aberson en van Anna Elisabeth Elisabeth van Meurs.
Uit dit huweliik 5 kinderen:
Engelina Verhuell. Hij hertrouwde te Doesburg 4 juni
10. Antonia E*lisobeth Baronesse van lsselmtrden, ge1856 : Margaretha Maria Versteegh, (vgl. A. N. Fam.
boren te Zutphen 25 april 1866, huwde te HarderBlad 1901, p. 39).
wijk 11 juli 1889: Johannes Marinus van Voorst
40. Cornelia Amalia Baronesse van Is~eltnuden, geboren
van
Beest, geboren te Utrecht 2 november 1845,
te Wilp (gem. Voorst) 21 juli 1828, overleden
wonende te ‘s-Gravenhage, zoon v a n Cornelis
aldaar 5 october 1828.
Wernard van Poorst van Beest, en van M a r i a
50. snna Elisabeth Baronesse van Isseknuden, geboren
Elisabeth
Margnretha Ruys.
,
te Wilp 15 september 1829, overleden te Twella
20. Anna Elisabeth Baronesse van Isselmuden, geboren
Voorst)
5
october
1830.
(gem.
te Zutphen 1 mei 1867, huwde te Harderwdk
60. Anno Elisabeth Baronesse van lsselrnuden, geboren
15 september 1887: Jhr. Samuel Marie
van -Reite Twello (gem. Voorst) 27 juni 1835, overleden
gersberg
Versluys, geboren te Rergen-op-Zoom
te ‘s Gravenhage 2 september 1860, huwde te
5 october 1863, secretaris van Goes, zoon van
Deventer 18 october 1856: Clemens Alexander
Joiran Pieter IJan Reigersberg Yersluys en van
Jhr.
de Favauge, geboren te Utrecht 2 juli 1832,
Jkvr. Anna .Jacoba Schuurbeque Boeye.
tweede luitenant der Infanterie 8 juli 1852, eerste
30. Hendrik Leonard Herman Baron van Isselmuden,
luitenant 2 april 1856, kapitein 2 december 1865,
die volgt VII.
overleden te ‘s-Gravenhage 8 november 1869 als
40. Johanna Sophia Lucia Baronesse van Isselnzuden,
ka.pitein bij het Regiment Grenadiers en Jagers,
geboren te Loosduinen 1 october 1872, wonende
1858-65 ordonnans-officier des Konings , Rid.der
te Londen, ongehuwd.
in de Orde van de Eikenkroon, zoon van Clemens
50. Geertruid Agnes Baronesse van Isselmuden, geboren
ftlexander de E’avauge en van Margaretha Baronesse
te Loosduinen 1 februari 1875, wonendete Lopikervan Rhemen. Hij hertrouwde te ‘s-Gravenhage 12
Kapel, ongehuwd.
auguätus 1869 : Margaretha Carolina de Fielliettaz
Bousquet (vgl. o. a. Naeorscher 1889, p. 367).
VIL Hendrik Leonard Herman Baron van Isselmuden,
70. Roelof Hendrik Alphert Baron van Isselmuden , <eboren te ‘s-Graveohage 3 mei 1869, tweede luitenant
geboren te Twello (gem. Voorst) 29 december 1836, L(ler Infanterie O.I. leger 31 juli 1895, eerste-luitenant
overleden te Hengelo (Gld.) 4 augustus 1863, 15 juli 1898, thans te Malang, huwde te ‘s-Gravenhage
ongehuwd.
! j februari 1901: Louise Jeannette glexandrine Rvrardine
80. Jan Leonard Baron van Isselmuden, die volgt VL 17an Panthaleon Baronesse van Eek, geboren te ‘s Gra90. Herman Johan Cornelis Baron van Isselmuden, 7renhage 19 februari 1877, dochter van François Marittus
die volgt VI bis.
1 lan Panthaleon Baron van Eek en van Henrietta Johanna
27an Munen.
VI. Jan Aeonard Baron van Isselmuden , geboren te
Uit dit huwelgk een zoon:
Twello (gem. Voorst) 18 december 1838, luitenant ter
zee 2e klasse, later cochenille-planter op Java, overleden
10. Herman Lodeuqk Hendrik Baron van Isselmuden,
te ‘s-Gravenhage 9 maart 1878, huwde aldaar 2 juli
geboren te Malang 27 november 1901.
1875 : Justine Jacqueline Wilhelmine Nater, geboren te
‘s-Gravenhage 14 september 1854, overleden aldaar 5
mei 1889, dochter van Johannes Nater en van 2Maria
Niet te verklaren aanteekening uit een der Zwolsche
Johanna Alexander. Zij hertrouwde met Dr. Antonius 1 3egraaf boeken :
Gibbertus Ritter von Koch. Hij verwekte bij de Javaansche
in dato 22 juni 1752:
vrouw Kasira :
10. Anna wan Isselmuden, geboren te Malang 10 april
De Hoog Welgeb. Gestr. Heer Graaf H e n r i k v a n
1868, aldaar als echt erkend 4 mei 1869, huwde 1‘sselmuden, Hr van ‘t .Z;aar en Oldenhoff, Droste van
te ‘s-Gravenhage 2 maart 1893: Harmannus Reinders, 1 sselmuiden, een soontje uitgevoert om te Almelo te
geboren te Zwolle 5 februari 1861, tandarts te V vorden b e g r a v e n . . . , . . . Misschien wordt hier be-
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doeld: Adolf Hendrik, geboren 13 november 1742, overleden 16 juni 1752, zoon van Jan &odewQ’k Graaf v a n
Rechteren, Hr van ‘t Laar, Drost van IJsselmuiden en
van Johanna van Haersolte (vgl. Her. Bibl. 1876, p. 58).

ende altijt de joqgersrnan voor dat ouderwijff, daer sij
beyden even nne 9911, gelijck ende in aller manieren als
de oude handtvesten dat breder innehouden ende begrijpeu
te verheeregewaeden alst vervalt met een rooden Sparwer
off vijff Schellingen daervooren ende nlsoo het voorsz. Leen
versumpt is geweest te verheffen bij den vooriï jor Willew
van nobelaer, door ‘t overlijden van zijn voorn. Broedcrjustus
van nobclaer ende tselve nu wederom op sijn behoorlijcke
tijt niet en is verheft soo hebben wij echter door tusschenspraecke ende intercessie van onsen voorü Stadthouder
de voorsz. versuymanisse cnde abuysen lneten passeeren
ende tvoorsz. Leen wederom verlijdt aande voor5 vrouwe
W i l l e m i n a Á%oeckert in haer voorsz. qunliteyt a.ls haer
aangecomen bij doode en maeckingc van jor Willem van
yzobelaer voorÏït achtervolgens den Teatameute in dato den
VII Augusti 1677 voor den nats Johan Vos ende seeckere
getuygen tot Rijswijck gepasseert mits@ noch een ander
Testament mede tot rijswijck onder sijn handt ter presentie
van seeckere getuygen op den 28 Decctib 1683 gemaeckt
ende vermogens den Octorie van de Ed Groot mo. Heeren
Staten vau Hollandt ende Westvrieslandt geobtineert omme
te mogen disponeeren van sijuo Leengoederen van dato
den 17 Julij 1663, waer van de Extracten van de Testamenten ende’t voorsz. Octroy benevens dese in ons Leonregister sijn gercgistreertende voor de voorñ vrouwe Willemina
Snoeckert heeft hiervan Ons hulde eedt ende manschap
g e d a e n Jolrnn Hanneman haeren rentmr als dner toe geauthoriseert bij deselve vrouwe Willemina Snoeckert, daar
mede bij ‘t ver13 deses present wesende in handen van
onzen voorn Stadthouder ende registermeester van de voorsz.
Leenen van Onse Heerlijclrheyt ende ridderlijcke Hoff Stadt
van Hodeqijl daer bij aen ende over waeren d’heer en
mr CorneGs Annocque_ advt voor den Hove van _Hollaudt
ende Anthong de Grueff (1) Commis ten Comptoire
Generael voorñt, in absentie van Onse Leenmannen, alles
sonder fraude, ende ter oirconde soo hebben wij desen
Brieve met Onse Zegele, die \%ij in gelijcke saecke gebruyckende sijn, hier onder aengehangen cnde door Onsen
voorñ Stadthouder ende Registermeester doen teijckenen
op den XXX Augusti XVIC negen en tachtich.
dejt Haag.
J. C. GIJSBEKTI HO D E N P I J L V A N H O D E N P I J L .

Leenbrief Hodenpijl,
Van den gepcns. majoor P. CT. Asmus, te ‘tiGravenhage,
mocht ik onderstaandeu leenbrief ontvangen, op perkament,
doch helaas zonder zegels eu op enkele plaatsen niet goed
leesbaar meer. Daar de inhoud wellicht van belang kan
zijn voor de daarin voorkomende familiën, wil ik gaarne
een zoo getrouw mogelijk afschrift aan dit Maanblad afstaan.
Wij C. de Jolzge van Ellemeet, heer van í?Xemeet, Ambachtsheer van de heerlijckheyt en Ridderlijke Hoff Stede
van Hodenpgl (1) en Ontfanger Generael der Vereenichde
nederlanden doen condt allen Luyden dat voor Jan van
defa Brath Commis ten Comptoire Generael voorïït ende
Stadthouder van Onse Leenen va.n de voorsz. Onze Hcerlijckheyt ende Ridderlijcke Hoffstadt van Hodenpijl t e r
presentie van de nacrgenoemde mannen gecompareert is
vrouwe Willemina Snoeckaert, weduwe vrouwe, Boedelhouster ende Lijfftochtersche mitsgrs moeder ende momboiresse van haere onmondige kinderen, geprocrëeert bij
Heer Willem wan nobelaer, in zijn leven Vro Heer van
Klinkerlandt (T), Ambachtsheer vanlierckKerve Uytxgcks(?)
met namen Joyjohan, iu~ob, justzcs, tkeodorus ende martinus
mitsgaders jonckvrouwen margareta en willemina van nobelaer, ende heeft in qualiteyt voorsz. aen de selve vrouwe
Willemiña %%ö&kert, mede iñ -haer VOOI%Z. qualiteyt verlijdt ende verliendt gelijck hg verlijdt ende verlieudt bij
desen behoudens ons ende eenen ijgeldcken si@ recht vier
mergen Landts, leggende in Babbartspolder aan de noortsijde van de Clinckerscamp aan de Zuytsijde ende Oostzijde
de erffgenamen van Mr S’eruaes#fixbrg, in sijn leven Priester
tot Schiedam ende nu (niet ingevuld), ende nande Westsijde
den ouden Harrich ende nu (niet &ngevuld) den voorfi. joncr
Willem van ?lobeluer za: in sijn leven al1 aangecomen
wesende bij doode ende overlijden van sijn Broeder jonc*
Justus van nobelaer dewelcke mettet voorsz Leen op den
13en novemb. 1663 is verlijdt geweest, staande geregistreert
in ons Leenregister van de voorsz. ridderlijcke Hoffstadt
van Hodenpijl Littera B fo: 263, vso, omme te houden
van ons ende onse naercomelingen besitters der voorsz.
ridderlijke Hoffstede van Hoderlpql tot een onversterffelijck
Erff Leen binnen (7) achter susterskint niet te versterven

De invloed der steden op hare bewoners, getoetst aan
do regeerende geslachten van Amsterdam,

Naar aanleiding van Dr. Kohlbrugge’s verzoek de lgst,
voorkomende in zijn bovenaangehaald artikel te corrigeeren,
neem ik de vrijheid op te merken:
10. dat het geslacht van Beudngen , verwant aan het
(1) Het ambacht van Hodenpijl met vogelrije, visserijo endeanders regeeringsgeslacht van dien naam in de mannelijke lijn
@en toebehooren, alsmede de tlofstadt van Hodenpijl met verscheidene
morgen land, was van af 1281 aan de Bidders van Hodenpil verbleven, uitgestorven is. Vermoedelijk had dit kort ia 1738 plaats.
doch kwam bij gedeelten langzamerhand in andere hnnden, vooral ook
Tot dit jaar althans werd de door mij gepubl.iceerde geomdat de bezittingen van Jan van Hodenpjjl in 1426 en van Jan slachtslijst van Beuningen, opgemaakt door Hendrik van
van Hodenpijl in 1477 waren verbeurd verklaard en do laatste uit den
lande was verbannen, terwijl Dirck van Hodenpijl in 1490 bij Brou- Beuningen en voortgezet door zijn’ zoon Isaac Samuel,
wershaven met drie zijner zonen sneuvelde.
blijkens zijn handschrift bijgehouden. (Zie Maandblad
Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet werd met Hodenptl ver!ijd bij
Ned. Leeuw, 1899);
opdrachte van Adriaen van Heerdt, vader ende voogd van Mana Wil20. kan het nog bestaande geslacht van Beuningen
helmina van Heerdt. Mr. Cornelis de J. v E. was ,geboren 6 Mei 1646,
heer v a n E l l e m e e t , Elkerzee, Poortvliet, Cloetmgen? Schipluiden, zijn afkomst van het regeeringsgeslacht van Beuningen

Hodenpijl, St. Naartensrecht, Dalem, enz, pensionarm van 13rielle,
ontvanger-generaal der Vereenigde Nederlanden en pensionaris van
Rotterdam. Hij overleed ld Mei 1721 en is te Schipluiden begraven.
Hij was zoon van Jacob de J. y. E en Magdalenn Briels. Hij was
gehuwd 31 Dec. 16i9 met Yaria Oyens.

(1) Behoort niet deze Anthong de Ctraeff tot het geslacht de Graeff
waarvan de genealogie bij 0. L. van Langenhuysen te Amsterdam
is verschenen? Bij wordt daarin niet genoemd.
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niet bewijzen, daar blijkens Vorsterman van Oyen’s Stam- 1nomen. Eenige drukfouten en onnauwkeurigheden die wij
en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche, Familiën 1oier en daar, vooral in de jongere generaties, meenden
hunne genealogie eerst aanvangt met Jan van Beuningen, ite ontdekken, zijn vermoedelijk het gevolg van te grooten
gehuwd met Trijntje van Tol, gestorven tusschen 1720 <spoed bij het afdrukken. Ook het ontbreken van wapenafbeeldingen in kleurendruk is, blijkens het voorwoord,
en 1725.
In het bovengenoemde wapenboek wordt dan ook ,een gevolg van des redacteurs wensch om het Jaarboek
gezegd, dat Jan van Beuningen, gehuwd met Trijntje spoedig te laten verschijnen.
Hierop volgt ecne uitvoerige genealogie van het geslacht
van Toll, denkelijk zou afstammen van Jan van Beuningen,
gehuwd met Catharina Constantia van Leeuwen, doch vara Pallandt, aanvangende met Adolf Warncr 11 des
de later door mij gepubliceerde genealogie van Hendrik H. R. Rijks baron van Pallandt, geboren in 1650, den
van Beuningen toont aan , dat deze veronderstelling stamvader van alle thans nog bloeiende staken dezer
geen reden van bestaan heeft. (Zie kiaandblad N e d . familie. Ook al moeten wij de juistheid erkennen van
des redacteurs opmerkin g dat hier nog niet de volledigLeeuw 1899)
Zoonls ook J. C. Frederiks reeds opmerkte, beteekent heid is bereikt waarnaar hij gestreefd heeft, zoo mogen
naamsovereenstemming volstrekt nog geene gelgkheid wij toch met lof van de bewerking van dit iugewikkeld
van origine. Hij haalt daarvoor Claes Daniëls van Beu- artikel gewag maken.
Het redactioneel gedeelte wordt besloten door de geheel
ningen aan, een pampiervercoper in dc Huiszittensteeg.
(Zie Alg. Ned. Familieblad, Sept 1887, ,,Afstammelingen volledige geslachtsboomen van de familiën vatz Aerssen
en de Beaufort, beiden van vreemden oorsprong en eerst
van Mr. Coenraad van Beuningen”).
omstreeks 1600 naar de Noordelgkc Nederlanden gekomen.
P. VAN BmmNam VAN HE L S D I N G E N.
De eerste vangt, wanneer wij de eerste vier generaties,
melker bestaan onbewezen is, buiten beschouwing laten,
De afstammelingen van het regentengeslacht B e y n s t aan met Cornelis Aerssens, den griffier der Staten-Generaal,
bloeien nog talrijk voort in Nederland. Joan Cornelis geboren in 1545 ; de tweede kan niet hooger worden
Reynst, die in den Nederlandschen adel werd verheven, opgevoerd dan tot Fraqois de Beaufort, die zich omstreeks
had meerdere broeders; een hunner had onwettige, doch 1572 te Sedan vestigde. Beide boomen zi# met veel zorg
erkende kinderen, waarvan afstammelingen ; een ander bewerkt en geven blijk van eene nauwgezetheid welke
was wettig gehuwd en van hemt weer een wettig nage- den samensteller alle eer aandoet; in de genealogie de
slacht Reynst.
Beaufort b.v. zijn alle data klaarblijkel$ met de aanwezige
Van het geslacht Trip woont. sedert een halve eeuw kerkelijke en gemeentelijke registers geverifieerd, terwijl
een tak op Java.
verder, evenals bij de overige behandelde geslachten, bij
Is van Bronckhorst geen Amsterdamsche regeerings- de ambtsbetrekkingen steeds de data van benoeming gefamilie geweest?
voegd zijn. Het is het werk van een degelijk genealoog
Indien met F o n t a i n e bedoeld is de In I;ontai)re, dan en houdt de belofte in, dat de heer van Epen voor de
leeft dit geslacht misschien nog voort in Indië, waar nog toekomst alleen genealogieën zal opnernen welke den
thans eene in armoede vervallen familie de la Fonteyne toets eener strenge kritiek kunnen doorstaan.
woont.
Wij wenschen dit boekwerk eeue ruime verspreiding
W. W IJNAENDTS VAN RESANDT,
toe en zien met belangstelling tegen het einde dezes jaars
den 4dcn jaargang tegemoet.

BOEKBEOORDEELING.

INGBlZON KEN.
Door den heer D. C. van Epen werd de bibliotheek
van ons Genootschap verrijkt met een exemplaar van den
derden jaargang (1902) van zijn ,, Adelsarchief, Jaarboek
voor den Nederlandscl~en Adel”.
Met ingenomenheid namen wij van den inhoud van
dit werk kennis. De opzet daarvan komt geheel overeen
met dien van de vorige jaargangen. De ledenlijsten
van de nog bestaande Ridderschappen zijn ditmaal
niet opgenomen, aangezien daarin sedert zij in den vorigen
jaargang verschenen, geen wijzigingen van beteekenis
zijn voorgevallen. Daarentegen is thans opgenomen de
volledige naamlijst der leden, secretarissen, thesauriers,
chartermeesters, koningen van wapenen en wapenherauten
bij den Hoogen Raad van Adel sedert 1814.
Daarna volgen fragment-genealogieën van de geslachten
van Aefferden, Groeninx van Zoelen, IIartsen, aan Scherpenzeel-Heusch, vati Nispen, 2;~ Oldeneel, oan Panlzuys,
Speelman en Speyart van IPoerdet?, waarvan de eerste,
vierde, zesde en laatste, blijkens het voorwoord, bewerkt
zijn door ons medelidjhr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland.
Alle deze fragmenten zijn weder geheel volledig behandeld
voor zooveel betreft de afstammelingen van hen die in
den constitutioneelen Nedcrlandschen Adel werden opge-

Hoe de zaitk bedorven wordt,
Een mijner kennissen, burgemeester eener groote
plattelandsgemeente, toonde mij dezer dagen eene aanvrage van oene buitenlandsche firma, wier briefpapier
en stukken met den weidschen naam prijkt van ,,Archives
nobiliaires de Belgique.” Daarin werd, onder het opschrift
,,Urgent,” dringend met den meesten spoed gevraagd
,,copies textuelles, littérales, et officielles et non des
copies” n. b. over al de personen van ééne familie, in
de registers voorkomend van f 1600 tot de Fransche
revolutie.
Alles had het uitzicht, zelfs den vorm of het van een
o f f i c i e e l regeeringslichaam k w a m . De naam of onderteeking was gestempeld.
De acten waren in de registers, blijkens een vluchtig
onderzoek, aanwezig De welwillende burgemeester wilde
aan het verzoek voldoen en het zeer omvangrgke werk
verrichten. Vooraf verzocht hij aan de ,,Archives nobiliaires de Belgique” f 30 francs te deponeeren voor
kosten van zegels en porto.
Na herhaald schrijven, kwam daarop het antwoord,
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dat het niet noodig wq daar men eene gelgkluidendt
gemeente in België bedoeld had.
Ik heb mij op verzoek er van overtuigd, met dc aanvrage in de hand, dat dit eene onwaarheid was en de
personen werkelijk hier in Nederland verbleven hebben,
De YO francs schenen niet naar den zin.
Alles bijeengenomen heeft het allen schijn, of men door
blufferig optreden, door weidscbe opschriften de meer
onkundigen wil imponeeren, en zóó gemakkelijk krijgen
wat men verlangt.
Wijl ik een paar jaar geleden door een Fransch bureau
met zoo’n dergelijken titel na de meeste voorkomendheid
en veel moeIte nog opgelicht ben voor een 15 guldeu
aan zegels, meende ik deze zaak ook eens te moeten
publiceeren ter waarschuwing
Waar ik persooulgk ten zeerste gekant ben t,egen alle
hooge tarieven en leges, die de gemeenten voor ouderzoekiogen heffen, en welke alle particulier- en liefhebberij
onderzoek den hals breken, acht ik het optreden als
boven vermeld erg geschikt om menig welwillend magistraatspersoon voor het vervolg tot onwelwillendheid te
stémmen. Een ieder doe zijn best om alle kwakzalverij
uit de zaak te houden.
Roermond, 4 October 1902.
VAN B E U R D E N .

111. Dirk Boogaert, geboren 10 September 1624, huwt
24 November 1649 IJda van Holthuvzen. waaruit:
a. Maria Boogaert, geboren 9 SepLembér 1651.
b. Maerteu Boogaert.
c. Machteld Boogaert, geboren 9 October 1654, huwt
17 Juni 1692 Mr. Maertert vau Hoogenhouck, Burgemeester van Delft.
d. Christina Boogaert.
e. Belia Boogaert.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Wapen: Doorsneden: 1. in goud een zwart blok overhoeks gezien, waarin een blauwe bijl met kort rood heft
is geslagen ; 2. .in zilver een zwarte dwarsbalk waarboven
een vicrbladige roode roos.
Beleefdelijk worden meerdere inlichtingen omtrent
bovenstaande familie Boogael,t verzocht. Iedere aauvulling
zal ten zeerste worden geapprecieerd.
Goes.
B. BOOGAART.
Dachverlies-Varick (XX, 129-132). - Christino de
Rugier was dr van H e n d r i k en van Xaria de Cock
van Opijnen. Zij als wede Dachverlies tr. Willem van
Heerdt en sterven beiden aan de pest 1575. (v. Spaelz’s
yfnie Heerdt).
Gorinchem.
J. D. WAGNER.

Vfl~t den Bergh. - Wanneer en zcxxa~* is in het jaar
Volgens mijn aanteekeningen is de meening, in bovenge1712 geboren en gedoopt : Aglaeta Jacoba, dochter van noemd artikel uitgesproken, juist, dat Goeswina vatz Varick
Mr. Johan van den Bergh, burgemeester der stad Leiden, lochter is van Hemick en Cecilia van Haeften. Ziehier
en van J o h a n n a can Teylingen? Zij huwde te Leiden wat ik vond:
(aanget. aldaar 25 Mei) 13 Juni 1735 met Mr. Andreas
Alard van Varick fondeerde een vicarye tot Varick,
CZllzaeusj~en-~~-be~ra~t~ Aeiden-min-~de~~Pietersker$
was~~&ot-Tool-het+~-l3%+tre&&&&e+&+d~
2 2 - 2 9 J u n i 1 7 5 4 , n a e r 21 Juni te voreu t e z i j n Huemen, suster van Reinout en Arent va?a H u e m e n .
overleden.
Hertoch Eduart van Gelder gaf alle Alarts goederen, die
1hij met recht ingenomen hadde, aen de voors. Reinout en
Apeldoorn.
J h r . H. H. RÖELL.
V a n Ctleyswijk (XX, 1 1 1 ) . - Mr. Dirk Abrahamsx. I *Arent Ao 1362, 1367.
Hieruit, behalve Altïrd van Varick :
van Blegslrijk , burgemeester van Schiedam, tr. 1 Juni
10. J. Jutie v. Varick, troude Gosen v. Sloot.
1 6 8 4 Constantia van der Goes en won Geertruid cn~
2O.
Goessen v. V a r i c k woonde op den hof aen den
Bleyswijk, geb. 27 Januari 1686, t 19 Mei 1708, gehuwd
1londswinkel en troude J . . . van den Sloot, leefde ho
met Snels, Secretaris van Gouda.
1370, 1381. Hieruit:
C. F. G. H.
Henrick van Varick, woonde op den hof aen den
Boogaert. - Cornelis Govertsz. Boogasrt, Regent van londswinckel AO 1464, troude Cecilia van Haeften vati
het Caritatenhuis te Delft in 1601.
Kessel.
Cornelis Pietersz. Boogu&, veertigraad van Delft, over1Jit dit huwelijk zijn geboren:
leden in 1636.
a. Beernt van Varick sterft A” 1494;
Philip Pietersz. Boogaert, Regent van het Caritatenb. Otto van Varick tr. AlQd v. Eek, wede Dirck Pggh.
huis in 1623.
c. Elisabeth van Yarick trouwt Henrick van Tuyll.
1. Michiel i%raertensx. Boognert, huwde met Xargaretha
cl. Swane v. Varick, nonne.
van der Ezlk. waaruit:
e. Goeswina van Varick trout Johan Dackverlies (7 sterren,
1. MaeGte;t Booyaert, volgt 11.
)r en sable).
2. Abraham Boogaert, huwt 8 October 1623 S a r a
Ook de opmerking omtrent Cecilia van Haeften is,
Fijck v a n EtPyswgk ( d o c h t e r v a n Adriaen e n l
I i ndien ik mij niet vergis, juist: Cecilia van Haeften, die
Claesgen VON der Dussen) waaruit:
Flenrick van Varick huwde, is dochter van Willem van
a. Adrinen Boogaert.
Haeften van Kessel (zoon van Hr Ofte varb Haeften,
b. Nargaretha Boogaert.
3. Maria Boogaert, huwt 10 September 1628 Pieter bidder) en van J. AlZjt Schade (dochter van Alard Schade
Vrouwelingh, geboren 4 Februari 1604, veertigraad !x Beat&x Otten dr van Heukelom).
en havenmeester van Delft (zoon van Dirk e n
De Bilt.
J. W. DES T O M B E.
Dirkje Haselaarsdyk).
11. Maerten Boogaert, huwt 23 Februari 1620 IIachteld
N B. Den kwartierstaat, p. 133 uit Atteveld vermeld,
ian der Dussen (dochter van D i r k en Naria de Haac) t‘egrijp ik niet goed ; waar blijven hierin de kwartieren
waaruit:
1 (Uen-Merlaer ?
1

Ij
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Dubbeldecop, (X1X, 48). - Wijbrand Dubbeldecop,
geboren in 1637 of 1638 , onderkoopman te Batavia in
1671; diaken aldaar, 12 Januari 1672; kassier van den
ontvangst, 1672 ; sergeant bij de 4de comp. burgerij te
Batavia , 18 Aug. 1673; koopman, 1673; ouderling
aldaar, Januari 1674 ; oppcrcoopman en secunde te
Makassar, 1675 ; gezaghebber aldaar Maart-December
1676; voorzit,ter aldaar van 2 December 1676 tot 18 Mei
1677 ; op laatstgenoemden datum overleed hij er.
J a c o b W i l l e m Dubbrldecop , val] 1 7 2 2 - 1 7 2 3 , a l s
commissaris en commandeur, oppergezaghebber van
Java’s N. 0. kust te Semarang.
W. W. v. R.

Repelaer. - Zou een mijner mede-leden de goedheid
willen hebben, mij te helpen aan eene genealogie van
iit geslacht, ten einde eenige kwartierstaten bij te werken ?
L. CAI,KOEN.
Amsterdam.

vau G e y s t e r e n (XX, 29). - Van den heer H. J.
van Wessem te Tiel mocht ik de volgende gegevens
ontvanpen :
1. E;izgelberta van Geesteren vermaakt in 1568 aan de
St. Maartenskerk te Tiel 700 Carolinen (Chronicon
Tilense pag. 570); zij zou de vrouw van P a u l u s
Wijlzands van Resant geweest kunnen zijn.
2. W&em vcxn Geisteren, in 1620 hopman van de
burgerwacht te Tiel, heeft in 1615 verschil over
de vicarie van St. Brigitta in de St. Maartenskerk,
(Reg. arcb. hof van Qelre blz. 52).
3. Peter van Geisteren was in 1648 bezitter van bovengenoemde vicarie. (Mr Rink, Beschrijving van
W. W. v. R.
Tiel, pag. 298).
Mollerus (X1X, 161). - Martinus Mollerus, predikant
te Bommel (1673), overleden aldaar 1693.
M a r t i n u s M o l l e r u s , predikant te Zalk (1691), te
Wageningen (1698), geb. 1675, overl. te Wageningen
18 Juli 1735.
Johan Floris Mollerus, geb. te Deilinghofen 13 Juni 1718,
huwde 1747 Johanna Mecheïina Boonacker, ouders van:
J o h a n .Floris Mollerus, geb 1751, huwde 4 Juli
1781 Margaretha Oortman, geb. te Amsterdam
19 November 1747, ouders van:
Johan Floris Mollerus, geb. 22 October 1782,
overl. te Averend bij Hengelo 30 Nov. 1845,
huwde Henriette Frederika Wilheknina Werchau, geb.’ Altona 10 Juni 1785, ouders van :
1. Johan Floris Mollerus, geb. 1 Juni 1809,
ongehuwd ;
2. Margaretha Henriette Johanna Mollerus,
geb. 13 October 18 10, overleden telochem
7 November 1873, echtgenoot van d. C.
W. L. 1. F. von Kellner, kolonel der
artillerie ;
3. Marten Frederik Mollerus, geboren te
‘s Bosch 3 Juli 1812, overleden le ‘s Heerenberg 21 Maart 1871, huwde Jonkvr.
Brunhilde Arnolda Theresia Theodora
van, Nispen, geboren 24 December 1824,
dochter van Jhr. Louis Charles Joseph
Christiaan François en van Eulalie Louise
Bender. Zij zijn de ouders van:
a. Lodew$k E’dwin Johan Frederik Mollerus, geboren Bergh 20 Januari 1861,
‘surnumerair de registratie (1883), oñtvanger te Boxmeer (1888), inspecteur
te ‘a Gravenhage (1898).
b. Rudolf Mollerus, geb. 20 Sept. 1862.
C. J. P.

V a n Zuylen van Nëvelt (XX, 1 4 4 ) . - Amelis vax
Zuylen v a n Nijvelt, Hr van een hoeve lands gelegen
tan de Nieuwe Vaart (Vreeswijk), hem aangekomen door
jen dood van zijn oom Jor Johan v. Renesse vafa Cuylem5orch (Leenreg. Utr. A. A. fo 3~0) Ao 1568 den 16 Juni;
overluid te Utrecht 14 Mei 1622 (overl. 11 Mei 1622,
Dud 83 jaar);
hij trouwt 10 (huwelijksche voorwaarden 5 Juli 1579)
Catarina van Bloys van Treslong; hieruit kinderen; zij
overl. vóór 1593;
hij trouwt 20 te Utrecht, Jacobi kerk, 1 April 1593
Juffr. Margaretha Wilemonde (Viliamolbte) uit Middelburg,
weduwe Pauwels Maes *) ;
hij trouwt 30 te Utrecht als wedr v . M a r g a r e t h a
Viliamonte 16 Maart 1607 met Johanna vaM ( Vrij) Aldenhoven, weduwe Jor Gerrit van Buys **); deze vrouw
wordt als Johanna v. Vrijaldenhoven huyssfr. v. Amelis
v. Z. v. N. 30 Oct. 1615 overluid te Utrecht;
hij trouwt 40 te Wijck 26 Febr. 1616, als wedr v.
Johanna Preuys, Anna van #‘tilven, wede Gerrit Schade ;
zj werd te Utrecht overluid 17 Sept. 1621.
Amelis was 77 jaar toen hij zgn 4e vrouw huwde en
Agneta v. Wulven was 78 jaar oud toen zij met Amelis
voor de 5e maal ic het huwelijk trad.
De 3 laatste huwelijken bleven kinderloos.
Zijn 8 kwartieren zijn:
Nijvelt
Renesse.
Heemskerck.
Nijvelt
Montfoort
Cuylemborch.
Witt
Arkel.
De 4 kwartieren v. Catarina v. Bloys v. Treslong z1Jn:
Egmont v. Kenenburg.
Bloys
Assendelft v. Veenhuysen. Almonde.
J. W. D E S T O M B E .
de Bilt.
*) Ons medelid majoor Wagner te Gorinchem, die nagenoeg hetzelfde antwoord inzond, getrokken uit Drakenboroh’s genie v. Z. v. N..
voegt hier bij ,,een slechte maer fraeye vrouw.” Amelis v. Z. v. N. wae
volgens die genealogie zoon van Jmob en diens 2de vrouw Judith
Iniet Geertruida Judith) e. Ilenesse 2). Culemborg.
**) Volgens majoor Wagner Gewit Preuys.
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van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het Genootschap gezonden.
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de redactie en verzending van het Maandblad te richten aan den redacteur,
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Wijnants van Resant x van Casteren, van Casteren x
van Wel, van Wel x van de Velde dict Honselaer (1).
Hoewel dus ondervolgende mededeelingen nog geen
officieële basis hebben, zoo zijn toch hier en daar reeds
de bewijzen bij te brengen, dat verschillende van de vermelde personen werkelijk bestaan hebben, waardoor het
vermoeden wordt gevestigd, dat ook het verdere wat de
oude genealogie omtrent dezen tak mededeelt, niet ten
eenenmale onjuist zal zijn.

Mauritskade . . ‘s-Gracenhage.
g r a n d e Koniou. . . . . . . . St.
Petersburg.

Een vergeten R.-K. tak van het geslacht Wijnants
van Resant, te ‘s-Hertogenbosch.
(Uitgestorven

omstreeks

1725.)

Uitgaande van de meening, dat publiceeren van oude
familie-papieren aanleiding kan geven tot gedachtenwisseling en daardoor weder tot gewenschte aanvulling en
verbetering, ga ik er toe over een en ander mede te
deelen over een tot dusverre zoo niet onbekenden, dan
toch zeker vergeten tak van het geslacht Wijnants van
Resant.
Als bron van deze gegevens noem ik een handschrift,
dat, behalve den hier te vermelden tak, ook de beide
tot de Hervormde Leer overgegane Tielsche takken
behandelt, en dat, na bijna twee eeuwen in verschillende
familie-archieven gesluimerd te hebben (doch niet in dat
mijner familie), weder te voorschijn kwam uit het archief
van wijlen den bekenden genealoog Jhr. J. F. L. Coenen
van ‘s&avesloot, waarna het door diens zoons eenigen
tijd geleden met niet genoeg te waardeeren vriendelijk,heid aan schrijver dezes in eigendom werd afgestaan.
Hoewel, blijkens een daarop gestelde aanteekening,
die mededeelingen in schrift werden gesteld door den
dijkgraaf Mr. Wolphert van Cattenburch (in 1726), die
.èn door van Benthem èn door van Lidth de Jeude aan de
Tielsche Wijnands van Resant geparenteerd was, zoo
vermeldt een volgende aanteekening, dat de opsteller ten
deele zijne gegevens ontving van den heer Steven van
de Velde dict Honselaer, den bekenden Bosschenaar. en
zeker zal dan de bijylrage van van de Velde zich uitgestrekt
hebben over den Roomsch:Katholieken tak te ‘s Hertogen.bosch, aan welken. t&l$ ook eenigszins geparenteerd
moet zijn geweest, en wel door de volgende echtverbin,tenissen :

_-

1902.

1. De genealogie van dezen Katholiek gebleven tak
moeten wij dan aanvangen met Paulus Wijnants vals
Resant, die omstreeks 1525 leefde en een zoon was vanPaulus Wijnants van Resant en Engel van Geysteren.
Zijn moeder behoorde tot een Tielsch geslacht, zijn
v a d e r evenzoo, zoodat hij waarschijnlijk te Tiel is
geboren en bij het veldwinnen van de nieuwe leer, welke
hij niet toegedaan was, naar ‘s Hertogenbosch vertrok,
hetzij vóór, hetzij na zijn huwelijk; in ieder geval was
zijn vrouw een Brabantsche.
Mogelijk koos hij behalve om reden van godsdienst,
ook ‘s Hertogenbosch als woonplaats uit, omdat zijn grootmoeder van vaderszijde behoorde tot een daar inheemsche
familie.
Die grootmoeder, d e echtgenoote v a n Wijn.and vau
Resan t, was Geertrudis van Merevenne, dochter van
Goyaart vaa Merevemae en van Postelina van Arckel (2).
Bovenbedoelde Paulus Wijnants van Resant, die vóór
1555 overleed, zooals straks zal blijken, was gehuwd
met Elisabeth de Cuyper (3).

l

(1) Matthijs Janse van de Velde diot Honselasr, overleden te ‘s Hertogdnbosch d6 Juli 1622, huwde Maria van Wel, aldaar overleden
1,5 Juli 1637. (Wapenheraut 1897, blz. 43.)
(2) Agnes van Xereuene, overleden 1 Juli 16T4, gehuwd met Godaert
van der Elst, overleden 21 Maart 1612, beiden begraven te ‘s Aertogenbosch (Wapenheraut 1897, blz. 17). Gevraagd: Wapen van
Merevenne.
(3) Blijkens verschillende Bossche schepenacten was Pauwels
Wijnants gehuwd met Elisabeth, dochter van Qoyart Cuypers. Behalve Jeronymus hadden zij nog de volgende kinderen:
1. Geertruid, overleden in of vóór l.S44, gehuwd met L a u r e n s
PfZgrpm, schepen en raad te ‘a Hertogenbosch, wien zij 4 kinderen
scnong ;
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Wie waren hare ouders, hoe was haar wapen,
geslacht identiek met de Kuyper en de Cupere?
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11. Hun zoon was Hieronymns Wgnants van Resan t,
dien wij in offiuiëele bescheiden terugvinden. Uit een
Bosschen schepenbrief de anno 1555 blijkt, dat Hieronymus
Wijnants, 200~ v a n wijlet Padus TV@ants, e e n jaarlijksche rente verkrijgt van 24 gl.
Het manuscript noemt hem schepen en raad van ‘s Hertogenbosch en ook als zoodanig kunnen wij hem terugi
vinden in Butkens’ Trophées de Brabant, die JérGme
Wijnants noemt als schepen in 1564, 15’76, 1582, 1500
-en 1593. Daar een der vereischten voor schepen aldaar
was, dat men te ‘~Hertogenbosch geboren moest z@, is
Hieronymus dus uit de alliantie Wijnants van Resant
en de Cuyper geboren te ‘s Hertogenbosch.
Zijn echtgenoote was Cornelia Bloeymafls, volgens het
manuscript dochter van Hendrik Bloeymans en Elisabeth
wan Enckevoorf, welke laatste personen in verschillende
werken teruggevonden worden en dan vol!ediger als volgt
genoemd moeten worden : Mr. Hendrik Bloeymans, heer
van Helvoirt, president-schepen van ‘s Hertogenbosch,
lid van de 111. Lieve Vrouwe Broederschap aldaar,
eerelid van den Geheimen Raad des Konings van Spauje,
en van Elisabeth Lombaerts van Enckevoirt (1).
Zijn naam komt voor als ,Jeronymus Wijnants van
Resan”, met dien van zijn zoon ,Paulus Wijnants van
Resan” en zijn schoonzoon ,,Marten Moios”, resp. als
gezworene, schepen en raad van ‘~Hertogenbosch, op
20 December 1579 present bij de afkondiging van de
pacificatie van Keulen voor het raadhuis te ‘s Hertogenbosch. (Zie Taxandria 1897, blz. 185).
Voorts komt hij voor als Jeronimus Wijnants in
Taxandria 1901, blz. 112 en 156 ; alleen geeft blz. 112
-aan zijn echtgenoote Cornelia Bloeymans andere ouders
dan het manuscript (2).
Bloeymans voerde in rood drie zilveren rozen (2 en 1).
Zie over Bloeymans en Enckevoirt : Taxandria 1897,
blz. 181-187 en 1901, blz. 111-113, 154-155.”
Vijf kinderen ontsproten hunnen echt, allen te ‘s Hertogenbosch geboren :
41. Paulus Wijnants va!n Resant, volgt onder 111.
2. J a n Wgnants vaN Besant, volgt onder IIIbes.
3. J o h a n n a WGjnants van Resant, huwde met Maden
Loens, schepen van ‘s Hertogenbosch.
Vermoedelijk was hij dezelfde als Mr Maarten
Moins, raad en schepen en van 1580-‘82 rentmeester der stad ‘s Hertogenbosch, zoon van Maarten
Moins.
4. Elisabeth Wijnants van Resant, huwde met Willem
Donckers of Donckarts.
De familie Donckers was in dien tijd ‘een regeeringsgeslacht te ‘s Hertogenbosch. Wie geeft meer
2. Wijnant, tr. Maria, doohter van Dr Raes Raessen. In 1544 was
zij weduwe met 3 kinderen: Raes, Pauwels en Mechteld, over
welke kinderen Willem Pdnappel en Mr Pauwels Raessen voogden
waren.
B. v. B.
(1) Zie o a. Wapenheraut 1897, blz. 19.
(2) En terecht. Cornelia BloeymaBs was niet eene dochter maar eene
zuster van Mi Hen&k Bloeymans, Heer van Helvoirt. Hun beider
ouders waren Henrick Bloeymans en Cathnrina, dochter van iKarm
Gerit Celenzoonsz.
Het schijnt niet zeker of de bloemen in het wapen van Bloeymans rozen dan wel vierbladen zijn.
B. v. B.

over dit echtpaar? Zijn wapen was in zwart een
golvende zilveren dwarsbalk, vergezeld van 3 gouden
sterren.
5. Margaretha Wijnants von Resanf, religieuse van
St. Geertruide te ‘s Hertogenbosch.
Blgkens schepen-protocollen’ was wel in 1551:
sub-priorin van het St. Geertruide klooster aldaar,
Margriet W ijnants, welke evenwel niet de onder
5 genoemde Margaretha kan zgn, die een 40 jaren
later leefde, tenzij in het manuscript haar een verkeerde plaats is toebedeeld.
III. Paulus Wgnants van Resant, in het manuscript
genoemd schepen van ‘s Hertogenbosch in 1586 (of 1580)
en trouwt in hetzelfde jaar, zonder den naam der vrouw te
noemen.
Dit komt overeen met Hutkens’ Trophées de Brabant,
die noemt Paul Wijnants, schepen van ‘s Hertogenbosch
1574,!579,1580,1586,1587. Hg is overleden in 1589, want
in Taxandria 1899, blz. 28. lezen w$ dat na den dood
van Paulus Rijnants van Resan, raad en schepen en kapitein van een der compagnieën stadssoldaten, jonker Jan
de Borchgrave in 1589 in ,diens plaats tot kapitein werd
benoemd.
Als eenig kind wordt geBoemd:
1. Paulus Wijnants van fiesant, die volgt onder IV,
Mogelijk was echter ook een kind van hem :
2. Johanna Wgnants van Resant, geboren 1589, overleden 28 Februari 1665, gehuwd met D i r k v a n
Kessel, zoon van Dirk en ,van . . . , geboren 1586,
overleden 21 Februari 1665, beiden begraven te
Schijndel met hunne wapens. Haar wapen blijkt
daar te zijn hetzelfde als dat van de geslachten van
Resant en Wijnaendts van Resandt (1). Wie weet
meer over hen? (2)
IIIbis. Jan Wijnants van Resant, schepen van ‘s Hertogenbosch, door Butkens genoemd als Jan Wijnants,
schepen in 1578, kinderloos, gehuwd met Josiza van
Wijdc, zonder dat mij omtrent haar, haar geslacht of
haar wapen iets bekend is,
Deze Jan wordt ook door een ongenoemd schrijver vermeld in Algemeen Nederlandsoh Familieblad 1890, blz. 226;
de vraag op welke wijze hij familie was van Emmerentia
van Resant, 2do echtgenoote van Mr Gerard Prouniqg
van Deventer, kan ik nog niet beantwoorden. Emmerentla
van Resant (overleden in 1623) kon ik nog aan geen
der takken aansluiten.
IV. Paulus Wijnants van Resant, wiens grootvader,
vader en oom in de regeering van ‘s Hertogenbosch
hadden gezeten, kon niet tot die waardigheden komen,
daar, toen hij den vereischten leeftgd bereikt had, de
stad door Frederik Hendrik veroverd werd en de Katholieken van de regeering werden uitgesloten.
Hij huwde met Judàth van Casteren, dochter van

(1) Zie: de Raadt, Grsfsohriften en Wapens in Noord-Brabantsche
kerken; en: Grand Th&Ure Setx4 du DuohB de Brabant.
(2) Missohien mag hier ter plaatse herinnerd worden aan Dirk
Bernardsx. van Kesael, seoretariz van ‘s Hertogenbosch 1602, lid der
111. L. Vr. Broedersohap 1006, overleden in 1637.
B. v. B.
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Hertnan ?Tan Gasteren en Josina van Wel. Gevraagd:
datum en wapens (1).
Hun echt ontsproten 3 kinderen, welke het manuscript,
zonder de voornamen te kennen, als volgt vermelt :
1. . . . . Ifijnants van Resant, die volgt onder Q.
2 , . . . Yij~zants van Resant, die volgt onder Qbis.
3
W$nants van Resant, gehuwd met . , . .
’ ‘+oGe;ts.
Q . . . . . Wijlzants van Resawt huwde met J o h a n n a
.Yogelsanck (2j, dochter van Pelgrum Vogelsan& en van
Jncomina van Maren. Het manuscript teekent hierbij aan,
dat deze Jacomina van Maren een zuster was van Aleida
van Maren, die gehuwd was met Dr Johan Wijnands
van Resant te Tiel (3). Geen kinderen (P).

De grafzerk vao Paal Choart markies de Bozaoval.

De grafsteen waarvan we hier een afbeelding geven
behoort tot de fraaiste welke in de Groote of
St. Jacobskerk te ‘s Gravenhage aanwezig zijn Deze zerk
van blauw arduin, ligt in het middenkoor achter
het van Wassenaer-gedenkteeken en overtreft in afmeting de andere steenen. Haar lengte bedraagt niet minder
dan 3.40 M. en haar breedte 2 M. Uit heraldiek oogDunt is het helmteeken voor dien tijd al zeer fraai geKapt ; het stelt voor : een uitkomenden leeuw, den kop
3enigszins aanziende, houdende tusschen de twee pooten
?en schuinsrechtsgeplaatste tournooilans met een vierkant
ruitvormig vaantje. Het schild is gedekt door een aantienden helm met dekkleeden en wrong. Op het schild
Qbis. . . . . . Wijtfants can Resant, huwde met M a r i a 3n het vaantje zijn nog sporen te zien dat er een keper
van (der) Strijp. (De naam van 8trijp komt in dezen tgd )p gestaan kan hebben, doch verder is het geheel uitgehakt.
Rietstap zegt op : Choart markies de Buzanval, Ile de
te ‘s Hertogenbosch voor).
Prance : in goud een gebroken keper van blauw, vergeHunne kinderen waren :
1. 11ertjzan wgnants van Resant, vóór 1726 ongehuwd teld van drie zwarte meerltjes.
De versiering om het schild bestaat uit: bovenaan een cheruoverleden, n met meer broeders en snsters”.
Te ‘s Hertogenbosch wordt op het stadhuis een aijn [een hoofd met vleugels], ter weerszijde een geraamte
gedreven zilveren beker bewaard, waarop hij (met ,n iets meer bij het schild ter weerszijde een jongentje
6 anderen) voorkomt als ,,Hermen Wdnants van tonder vleugels, een fakkel in de hand houdende.
Het was ons doel om bij deze zerk nog een paar andere
Resan”, derde deken van het Gram&+ of Coopmansgild. De beker werd vervaardigd in 1664. (Zie lit genoemde kerk in plaat te brengen, maar aan het phoiographeeren van grafsteenen zijn vele moeilgkheden verTaxandria 1899, blz. 200).
2. Arnold Ja98 Wijnants van Resant, capucijn in de Donden. waarmede steeds rekening moet gehouden worden,
cooals het plaatsen van het toestel, de beschikbare ruimte
orde van P. hngelicus van ‘s Hertogenbosch.
-3. Abraham Kjnanfs van Resant, g e e s t e l i j k e , g i n g iie men moet hebben, en het licht dat op de zerk moet
als zoodanig naar Honduras in West-Indië en was rallen. Dit laatste nu hadden de andere zerken die we op het
genaamd de la Rosa. Hij zal daar wel gestorven zon. log hadden niet voor, zoodat we ons alleen moest,en be4. c?Vfroo$cbter, omstreeks 1695 gehuwd met Tilman (3) palen tot het nemen der photographie van de zerk Choart.
Paul Choart, of liever de Heer van Buzanval, zooals hg
Zij was de laatste van dezen R. K tak van het ge- gemeenlijk genoemd werd, is dikwijls door Koning
slacht. Uit haar huwelijk sproten 3 kinderen, in de Hendrik IQ met een diplomatieke zending naar onsland
en Engeland belast geweest. Zijn nanm is verbonden aan
,genealogie als volgt vermeld :
een geheim verdrag, dat de Staten met Frankrijk sloten,
a , . . . . Vroom.
.
toen Hendrik IV verklaarde den vrede met Spanje te
b . . , . * Vroom, huwt Jodocus van Velp.
c. P a u l a Vroom? huwt in 1719 Matthias Nieken(s), behoeven, die door dezen vorst in 1598 tot stand werd ge.secretaris van Oechel (Veghel ?)
bracht.
Het vernemen der gesloten wapenschorsing van de
Hiermede eindigen deze aanteekeningen Moge menigeen,
en vooral kenners van de oude geschiedenis van ‘s Her- Staten met Spanje in 1607, waaruit twee jaren later het
togenbosch, aanvullingen en verbeteringen geven over twaalfjarig bestand kwam te ontstaan, had den Franscheu
.dezen staak, welke aan meer dan één bekend Bosch Koning, buiten wiens voorkennis men onderhandeld had,
niet weinig ontstemd.
.geslacht vermaagschapt blijkt te zijn geweest.
Hij zond toen een gezantschap naar de Staten om zich
W. WIJNAENDTS vhN RE S A N D T . te beklagen, dat bestond uit de Heeren Pieter .Jeannin.
M.
(1) Josina Wels, w e d u w e v a n d e n Iakenkooper Herman unn Paul Choart, Heer van Buzanval, en Elias de la Place,
Casteren. woonde in 1614 te ‘8 Hertonenbosch. In een Uossohe acheDenHeer van Russy. De instructiën aan het gezantschap
acte van 1617 vind ik vermeld h&re dochter Johanna als gehÛwd luidden o. a dat, in geval de Staten den oorlog verlangmet Pnuwds Wijnants Paulusz., insgelijks lekenkooper in genoemde
plaats. Uit het huwelijk van eene zuster van deze Johanna, Josina den, de Koning zijn hulp, en, indien men naar den vrede
~81~ Casteren, met Gerard Tielemans, stamt de tegenwoordig adellijke neigde, zijne bemiddeling bereid was aan te bieden.
familie van Breugel.
rengevolge van een en ander werd met Hendri’k IQ
Dit was niet de eerste alliantie Wijnants X van Casteren. Immers
:en
verdrag gesloten, waarbij hij beloofde den vrede te
reeds in een schepenacte van ‘E Hertogenbosch van 1660 vind ik vermeld dat Huybert Wijnants gehuwd was met Jenneken, dochter van
zullen handhaven en by schending daarvan hulp te verHerman van Casterez en Arnolda 2ran Zambeeck; deze Herman was
leenen.
n. f. de grootvader van zijn bovengenoemden naamgenoot en behoorde
Eer dit verdrag bekrachtigd werd was de Buzanval
ook tot het ambacht der gewandsnijders.
Het wapen van txzlz Custeven W&B: in zwart een zilveren leeuw;
reeds overleden (17.
meestal vindt men gedeeld : a. de leeuw; b. doorsneden, 1 in zilver een
C. F. G. H.

/!

aanziende uil, 2 in zilver drie roode St. Andries kruisjes, elk beladen
met een eouden meerl.
B v. B.
(2) Ik %nd wel omstreeks dezen tijd een JoBanna Vogelsangh, die
huwde met Johan Louis van Cattenburch en wier zoon Pieter Pelarum
heette. Is zij dezelfde als de bovengenoemde ?
(3) Zie Maandblad NederZ. Leeuw 1902, blz. 73-74.

(1) Zie voor meerdere bijzonderheden: Vervolg op Wagenaar, de?1
VIII, blz. 354 en 1X, blz. 269. ,,Négociations chplomatiques et poh-

tiques de JeanDin”, tome 1.
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Flament, van Hoorn, van Doorn, dn Toict, Simeons,
Poreest, de la Grange, de Roo, Becqo en de Bane.
(Vervolg van kolom 160).

I?. Denijs du Toict (zie onder B 2), geb. 10 Nov
1581 te Rijssel, sterft 6 December 1635, trout 1601 5
Judith de Simeons (dr van Andries de Simeoens 81 1
&wgareta . . .’ ) zkj ‘sterft 6 December 1636, winnen
1. - Judith du T., sterf ongetrout in Au@ 1642.
2.Hester du T., geb. 4 Mey 1607, trout Gdsbert dc
la Soubs, winnen:
a. Dionijs de la Soubs, trout Margareta Eno, winnen
on. David de la Soubs trout Judith de Gijselae
Adriaensdr, winnen :
ma. Anna de la Soubs, trout Jan Hogeboom
winne 1 zoon, Dirk Hogeboom, en 3 drv
bbb. Cornelis de la Soubs, ob. ongetrout 1743
ccc. Abraham de la Soubs.
3, Andries du T. 1609, trout Susanna de Rouseaux >
ten 2e Anna Agricola, dr. van . . . . w a n :
~7. Rachel du T., trout Dreyer van Bremen, med. docto: r
te Rijnsburg, sonder kindn.
4. Dionijs du T., geb. 18 November 1611, heeft zijr
naam verduyst en van der Dak geschreeven, trou :
te Dort Susanna Bollenbeek, winnen :
a. Nicolaes van der Dak, ongetrout
b.
Dionijs
,,
,,
,,
n
c. Cornelia
’ (Volgt onder 0)
David du T.
’ ’ v
i: Elisabeth du T., geb. 1616, sterft Janr 1669, onge
trout.

6.
7.
8.
9.

koen, opperboukhouder van de West-Ind. Compie,
winnen :
u. Abraham Calkoen, sterft ongetrout op Delmina.
b. Margareta Oalkoen, oh. December 1762, out,
82 j. ongetrout.
c. Maria Johanna Oalkoen.
d. David Calkoen, ob. Mey 1640, ongetr.
Sara du T., geb. 18 Oct. 1648, ongetr. 1649.
David du T., geb. 15 Maart 1650, trout Johanna
d’Ozy, zonder kind?
Guiljaume du T., geb. 26 December 1651, sterf
September 1755.
Jeremias du T., geb. 3 December 1653, trout Maria
van Hoorn, winnen:
cc. David du T., trout . . . , sterft in Oostindien..
b. Hester du T., tiout de Gr@., d a a r n a . . . ,, b&
de le man 1 zoon, die trout,
c. Johanna du T., trout Frans Lammers, sonder kindn.

E. Dionijs du Toict [zie D, 1) geb. 30 Januarij 1639,
trout 17 April 1663 Sara de Roo (dr. van Jacob de
Roo Jansz. en Sara Becqu Robbertsdr), geb. 26 Febr.
1640, sterft 8 Oct. 1730 ; hij was de schrijver van Hollands Heyl en Wonderen en overleed 190 Maart 1692,
winenn :
Jacob du T., geb. 4 Mey 1664, ob. 19 Junij 1665.
i* David du T., geb. 22 Oct. 1665, ob. 11 Mey 1669.
3: Sara T., geb. 3/19 1667, ob. 1 jaar na haar vaders
dood.
4. David du T , (volgt onder F.)
5. Jacob du T., geb. 115 1672, sterft 2 Maart 1672.
6. Hester du T., geb. 7/4 1672, sterft 12 Augustij 1672.
7. Jacob du T., tweeling met Isaac, geb. 5 Nov. 1675,
predikant te Hensbroek 1703 en te Leyden 16 10,
sterft 7 November 1751, trouwt . . . Januarg 1712
Susanna van Akeren, geb. . . , sterft 5 Augty 1 7 3 5
sonder kind%
8. Isaac du T , tweeling, geb. 11/5 1675, ob. 12/26 1675.
9. Diomjs du T , geb. 17 Mey 1677, ob. 20 Junij 1677.
10. Hester du T., geb. 9 April 1679, sterft 10 AugQ
1758, ongetrt.

D. David du Toict, geb. 12 Sept. 1613, sterft . . .
tcout 2 Maart 1638 Hester des Forest (dr van Ge&
des Forest en Hester de la Grange), geb. 24 October
1617, sterft 21 Januarij 1670, winnen:
(volgt onder E)
1. Dionijs du T.
2. Hester du T., geb. 3 Sept. 1640, ob. . . . . trou
Ezechiel del Tombe, winnen :
a. Hester d e l T o m b e , t r o u t le W e t z e l a e r , t e r 1
Ii: David du Toict, geb. 7 Maart 1670, sterft 13 De2e Isaak Johnson, winnen :
(:ember 1758, koopman in wijnen te Leyden, trouwt. .
cm. Hester Wetzelaer.
1Maart 1703 Catharina Woessens (dr van Jan Woessens
bb. Thomas Johnson, ongetrout.
m Sara du Vivien), geb. . . . 1684, sterf . . 1711 ;
cc. Hester Johnson, trout Hartman de Witte
’ ;3Q trout zrjn 2e . . . Sara des Champs (dr van Anthony
winnen :
mm. Frans de Witte, substit. Bailjeu vanI (les Champs en Sara des P!anques) geb. 9/1 1678, ob.
Ri@land, daarna Schout en Sec@ vanl ! )/15 1728, winnen by beyde kind%
Oudshoorn, trout van Dalen, winne9
by le vrouw :
1 zoon.
Dionijs du T., geb. 11 Februaro 1704. Eerst predikant te Berkoude, daarna Katwijk op Zee, in den
bbb. Isac de Witte.
Brie1 en laatst te Utrecht, . . trout . . Catha-ccc. Magdalena de Witte.
rina de Vinder (dr van Albertus de Vinder Jnnsz.
ddd. Hester de Witte.
e n Susanna Spranger),. geb. . . . sterft . . 1755,.
eee. Adrianus de Witte.
sonder kindn.
fff. Thomas de Witte.
Jan T., geb. 5 Augtij 1706, sterf 2 December 1739,
3. Gerard du T., geb. 9 Oct. 1642, ongetrout.
koopman in wijnen te Leyden, trout 10 Junij 1735
4. Judith du T., geb. JO Aug. 1644, trout Daniel de
Alida van Poelgeest (dr van . . . van Poelgeest en
Lespine, ten 2e Adriaen de Gijzelaar, winnen:
Sara van Leeuwen) geb. , . ., sterft 28 November
a.. Hester de Lespine, sterft jong.
1739, winnen :
b. Judith de Ggzelaar, trout David de la Sonbe.
a Sara Catharina du T , geb. 4 Nov. 1736, sterft
(Zie onder C 2, a, aa).
1 Nov. 1762, trout Maart 1759, ds Dirk Pruytier
c. Adriana de Gijzelaar, trout David Raket, sonder
(zoon van Daniel Fruytier, predt te Vlissingen
kiudn.
en . . . . . Maccaré), geb. . . . . . w i n n e n :
5. Maria du T., geb. 1 Juld 1646, trout WillemCal-
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na. Daniel Fr., geb. I/lS 1760, ob. 2/7 1763.
bb. Jan Diouisius Fr., geb. 16 Januarij 1761.
b. Catharina du T., geb. 2 Nov. 1739, tr. 6 April 1767
Michael Buys, predt aan de Helder.
3. Sara du T., (volgt onder G.)
by de 2e vrou :
Jacob du T., sterft ongetrout.
5: Antonia du T., geb. 21 Junij 1716, trout 7 Maart
1746 Pieter Arnoldus Le Maire, geb. . . . . 1720,
koopman in wijnen te Leyden, winnen :
CT. Frans Le M , geb. . . . Julij 1 7 4 7 .
b. Sara Le M , geb. 30 Mey 1750.
c. David Le M., geb. . , . Nov. 175 . . .
d. Maria Anna Le M ., geb. . . . 1 7 5 6 .
e. Jan Tbeodorus Le M.
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die 1 dr hadde, welke troude met Pieter Gosebus,
lieten kindn na.
6. Elisabeth Noiret tr. Andries Gijs, winne :
au. Jan Gijs trout de dogter van Jeremias Noiret,
wiens zoon Jeremias Gijs tr . . . Verhage,
sonder kindn.
bb. Andries Gijs, trout . . . van der Maarsche,
dr van de Hurgemr v. d. Maersche, winnen
onder andere kindn, een dr getrout met Jonathan de Wallencourt, lieten na 1 zoon, die
predicant te Wilsveen is geweest.
cc. Nog 5 zoons alle ongetrout.
F OREEST.

Jesse des Foreest leefde te Avesnes in Henegouwen op
zijn landgoederen als een man van adelijke familie zijnde,
was een belijder des Evangeliums en hadde zijne kindn in
de kennisse der waarheyd onderwezen, dog heymelijk, omdat
hij uit vreese der vervolging zulx opentlijk niet doen dorst.
Zijn oudste zoon, mede.
Jesse des Foreest genaamd, aan een geeatelgke in een
gezelschap eenige kleynighegd aangedaan hebbende, moest
de vlugt neemen, over welk voorval de Vader veel verdriet
daagelijk moest lijden en zelfs verdagt van zoogenaamde
ketterije genoodsaakt is geweest met vrou en kinderen
zijn vaderland te verlaaten en te wijken na de vereenigde
nederlanden, in wat jaar is onbekent, dog wel dat hij
onder Prins Maurits sig in den krijg heeft begeven en als
gereformeert Luitt binnen tertolen garnizoen heeft gehouden in Staten dienst tot zijn dood toe, dog een oud
man zijnde had hij het Hellebaard van een oude Compagnie gekreegen.
Zijn tweede zoon was Gerret des Foreest genaamd ; deze
Gerret en zijn oudste broeder Jesse hadden nevens de
Vader den oude Jesses des Foreest onder prins Maurits
den
krijgsdienst aangenoomen.
S IMEONS of SIMEOENS .
Den oude Jesse des Foreest hadde bij z@ huysvrou,
Anna aenaamt. gewonnen.
Andries de Simeoens, van Vlaemse afkomste, met sijn j
1. tiaria d. ‘6, onderwezen in de gereform. religie en
broeder Clemens de Simeoens, de leere des Evangeliums I
daarvan belijdenis gedaan, is naderhand haar vrinden
hebbende aangenoomen en sig daarom in de vervolginge
te Avennes eens zijnde gaan bezoeken, wederom
onder de Regcering van de hertoginne van Palma en
Rooms geworden en 1598 Nonne geworden in het
tyrannu van Alba niet seker houdende, beslooton beyde
arme Clarissen klooster te Bergen in Henegouwen,
hun vaderland te verlaaten in den Jaare 1572 en 1573.
is aldaer overleden in ‘t laast van 1654.
Clemens vertrok na Oostvriesland, daar hy uyt dogters
2. Anna d. F., trout le man . . . en wan kindn, ten
posteriteyt naliet.
2e man Jaques Boursse, won :
Andries de Simeoens vertrok met zijn vrouw e:l 7
a. Jan B., tr. . . . B r o n s w i n k e l t .
dogters na Middelburch in Zeeland, daar hg bleefi tot
b. Jaques B , tr. 2 vrouwen, wan kindn bij beyde,
mey 1575. als wanneer hem in dat jaar zijn 28 kind,
als bij de 2e vr. een dogter, die moeder is gee e n dr en (alsoo zy ses voordrs hadde) haar Se kind geweest van Joh. Elgers, profr theol. te Leyden.
booren wierd ; met deze 8 dogters vertrokken zij AO 1577
C. Guilliaem B., ongetrout.
na Leyden, daar sij sig ter neder setten en Bu 1632 oud
d. Ezajas B , ob. in Indie ongetr.
93 jn hij is komen te overlijden. Zijn huysvr. hiete Mare. Anna B. trout Meyndert Takel, wan 1 zoon,
gareta (dog haar toenaam onbekent) bij wien hij gewonne
predict te Egmond aan Zee gestorven.
hadde 2 dogters (3)
3. Jesse de F., vertrok 1630 met zijn vrouw en kindn
1. Elisabeth de Simeoens trout Guiliaan Noiret, winnen :
na Nieuw Nederland, en daer gestorven, nalatende
n. Een dogter, getrout met Jan of Abram Andriesse,
onder andere kindn :
a. Izak d. F., waar van nakomeling.
(1) Zie onder Flament G a.
b. Rachel d. F., trout Jean Monier de la Montagne,
(2) zie onder Flament, G. a, bb. enz. De datum van haar overlijden
ook nakomelinge.
is hier gesteld op 2:3 rug. 1790.
(3) Volgens Hoelauts, Gulden Boek van Schiedam, wae hg geb.
4. Agneta d. F., trout te Amsterdam, vertrokken na
31-VIII-1765, en st. 22-1X-1818. Anna Sara Vr., st. Delft 12Stokholm in Sweeden, daarna in Lapland, alwaar
111-1820, Zie overigens Roelants.
kindn wonnen.
(3) Zijn de 6 andere dochters jong overleden ?
G. Sara du Toict, geb 29 Sept. 1709. trout 20 Oct.
1736 Christoffel Flament (l), geb. 17 Mey 1711, sterf
16 Junij 1741, koopman e n fabriceur in Lakenen e n
Greinen te Leyden. Zij trout haar 2e man 21 Oct. 1744
1)~ Petrus Wilhelmus Vromaus (zoon van Pieter Jacobsz.
V r o m a n s e n A n n a v a n H a t t e m Jacobsdr) geb . . . .,
sterft . . was nredict te Levden, winnen:
1. Chriitoffel lFlament, geb. 6 ‘Sept. 1737, sterf jong
18 Nov. 1742.
2. Cathariua Margareta Flament. (2)
3. Anna Sara Flament, geb. 29 Sept. 1741, sterft 2
Nov. 1742.
4. Pieter Vromans, geb. 25 Oct. 1745.
5. Anna Sara Vromans, geb. 6 Sept. 1747, trouwt, 22
M a a r t 1 7 7 4 Mr Bernard Johan Pielat van Bulderen (zoon van Dideric Christiaen Pielat en Carolina Jacoba de Lille) geb. 31 Aug. 1754, (3) winnen :
(1. Christiaan Hendrik Jacob Bernardsz. P. v. B.,
gebore 15 Januarij 1775.
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winne Hester en Cristina en Arnoud, die trout . . . .
de La Fontaine te Amsterdam, winne de Descendn,
Uyt het 2e huwelgk:
b. Josina de La Gr., ongetr.
c. Agnes de La Gr., trout Arvinus a Knijf, wan kindn.
d. Cornelia de La Gr., trout . . . . .
Johan de La Gr., in staten dienst.
;: Abraham de La Gr., trout . . . . . Schouten te
Rotterdam wonende.
Hester
de La Gr., trout Servaes Potheuck, wonen
9.
in Brabant.
h. Margareta de La Gr., sterf zeer oud.
b@ de 3e WOU:
i. Johan de La Gr., ,pagie geweest bij den hr van
Odijk, naderhand Capitain, zonder wettige kindn
overleden.

Gerrit d. F., z@ dienst verlaten hebbende, trok na
Leyden, daar hij sig begafl in dienst ten huyse van
Crisp@ de la Grange, v e r w e r , w i e n s dogter hij
2 Augty 16 11 troude, genaamt Hester de la Wrange,
was geb. 1580 en zg obiit 11 Dec. 1649 (?), hij
ob. 11 Dec. 1654, winnen:
a. Crisp@ d. F., geb. 12/5 1612, ob. 1659, trout
Margareta Börnstra, wa.n kind.
b. Susanna d. F., tr. Jan Panhuysen, wan kind.
c. S a r a d . F . . t r o u t Barent van”Castee1. daerna
’
Jan Verburg, by beyde kindn.
d. Hester d . F . . t r o u t David du Toict Denijsz.,
winnen descendenten. (Zie du Toict onder U.)
e. Elisabeth d. F.
f- Rachel d. F.
alle jong overleden.
9. Jeremias d. F.
h. Abraham d. F.
2. C+erret d. F.
DE LA GRANGE.

Twee gebroeders Pieter en Crispijn de La Gtrange,
geboore te Bassée in Artois, van afkomst waaren zij uyt
Vrankrijk en om de vervolging van Kon. Hendrik de 2e
te ontwgken na Bassee getrokken, zoo zij geen zooneo
waaren van Peregrijn de La Qrange (die volgens het
martelaersboek om de gereformeerde Godsdienst, die hij
prcdikte, nevens Guyl de Bres, te Valenciennes Ao. 1567
waren opgehangen), zij waaren beyde ijverige voorstanilers van dat geloven en waaren genoodsaakt hun geboorte plaats te verlaaten, daar aanleyding toe gaff, dat
Pieters huys doorsogt zijnde daar verscheyde verboode boeken in wierde gevonden, die door beulshanden verbrand
Wierden, waardoor hij genoodsaakt wierd de vlugt te
neemen ; dog waarna toe en van zijne descendenten is
niet bekend.
Crijspijn de La Wrange quam te Middelbnrg in Zeeland
daar hij omtrent 1578 troude met Agnes Mangelerus (dr
van Ahazuerus Mangelerus van Antwerpen) hij ob. 30
Mey 1 6 1 1 , w a s aldaer 1592 en 1593 diaken van dc
Franse kerk.
Uyt ziin le huweliik winnen :
l._ Hester de La” Grange, ob 11 Dec. 1649, trout
2 A u g . 1611 Gerrit des Foreest Jessesz. (Zie
Foreest onder 5).
2. Jeremias de La Gr., ob. sonder kind 27 Aug. 1604,
geb. 3 Maart 1581.
3. Abraham de La Gr., trout Maria Black, daarvan
1 dr, die getrout is met Hendrik t’ Jaerts, waarvan
2 dra, de eene getrout met . . schilder en de
andere ongetrout overl.
4. Susanna de La Gr getrout met Jacob Ackermans,
winne :
a. Hester A., getr. met Simon Douw.
b. Daniel A., trouwt Neeltie Verburch, winne kind”
5. Sara de La Gr., trout Robbert Thomasz. van der
Quakel, sonder kindn.
6. Elisabeth de La Br., trout Esaias Noiret, sonder
kindn.
7. Pieter de La Gr., trout 3 vrouwen, de le was Hester
Bertens, de 2e Agnes van der Mil, de 30 Berta
Spronsen, winne :
bij de le vr.:
a. Joost de La Gr., trout Margareta van Pers@,

D E Roo.
A. Jan de Roo, geb. binnen Belle in Vlaenderen, groot
1zoopman aldaer, trout Mayke Minnen, mede van Belle,
vinne :
1. Jacob de R., geb te Belle, woonde te Calais en
vertrok na Engeland, daar hii 2 dra teelde. de eene
sonder kindn overleden en d’andere won í dr, die
troude N . . . . . Stochaer, predt te Cantelburg.
2. Thomas de R., geb. te Belle, overleden te Amsterdam.
trout le vrouw onbekent, de 2e vr. Rachel de Bane,
zL’an bij de le vr. :
a. Jacob, vader van .Josina de Roo tr. Jacob
Charles.
b. Petronella, tr. Isac de La Fortie.
C. Jan de Roo, liet na Jan de Roo trout Machteld
van Hattem.
bzj de 2e vr.:
d. Maria, trout Joseph Serrurier, wan kindn._. _
e. Rachel, trout Abraham Buddinger, sonder kind?
3. Jacobmina de R., trout eerst Jacob de Vrijer, ten
2e. Pieter de Vinder, won bij Begde verscheyde
kindn.
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1Ez. 4. Jan de Roo, trout Maria Vermeulen, (dr van Hendrik Vermeulen en Anneke van . . . .) te Belle, winne :
a. Christina de R , geb. te Belle 1606 en daar
overleden 12 Maart 1676.
Wolat ouder C . j
b. Jacob de R.
c. François de R., trout te Belle, Mariariete Swingedauw, winne :
acc. Jan de R., tr. . . . . van de Peperstrate.
bb. Maria de R.
cc. Jannetge en Petronella, ongetr.
dd. Sara de R., trout Michiel Ellebout.
d. Pieter de R., trout te Belle, 4 vrouwen, alle
onbekent.
bij le vr. : Maria de R., trout Carel Ellebout,
wan kindn.
bij 2e vr. : Pieter de R., priester Recolet te
Brugge.
Jacobus de R., ook priester.
Jannetje de R. geestelijke.
Pieternella de R.
bij 36 vr.: geen kindn in leven.
de R.
t 4e
Care1 de ‘Rl
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3ara de Bane, (dr. van Balthazar de Bane en Philippine
Castel), winnen :
1. Isaac B. trout te Amsterdam Anna de Potter, wan :
a. Sara B., tr Ramak.
b. Abraham B. t
c. Anna B.
d. Catharina B.
e. Maria B., tr. Jacob Thoma van de Wijnperse.
$ Rachal B .
2. Sara B. ob. . . . Oct. 1649, trout Jacob de Roo,
(Zie de Roo onder C.)
winnen kinderen.

e. Jannetje de R., trout . . . . de Bruyn, ten
28 Pieter Bertolet, wan bij beyde. kinderen.

C. Jacob de Roo, geb. . . . , ob. Nov. 1649, trout
Sara Becqu (clr van Robbert Jeansz. Becqu en Sara de
Bane Balthasarsdr), ob. Oct. 1649; beyde te Amsterdam
en winne aldaar:
(Volgt onder D).
1. Johannes de R.
2. Sara de R., trout Dionijs du Toict. (Zie du Toict
onder E).
3. Jacobus de R., geb. Febr. 1643, trout 3/1a 1670
Catharina Keune, ten 20 Maria Hartman, wan :
DE B A N E.
bij de Eerste vrouw :
a. Catharina de R., trout Duurkoop.
Balthazar de Bane trout Philippink Castel of Cateau,
b. Goddard de R., trout le Alida Diepering, ten
I 1beydc gebooren, opgevoed en getrout te Rijssel, daarna
2e . . . . . wan bij de le vrou:
aa. Catharina Flist de R. . , . . trout van der ,om den Godsdienst in vervolging der Papisten geweeken na Antwerpen en daar gebleven tot 1585, wanneur
Horst, wan kind”.
tde hertog van Parma die stad voor de koning van Spanjun
4. Maria de R. geb. 1648, sterft 1662.
vermeesterde en weder onder het juk des Pausdoms bragt,
D. Johannes de Roo, geb. . . . Mey 1638, ob. . , . hierop vertrok hij met zijn vrouw in geselschap van hun
herder en Leeraar Lucas Tralcatius (2) na Leyden, daar
trout 3/30 1667 Geertruy op de Beek, winne:
zg als seer goede Luyden hunne zaaken hebben voortgezet.
1. Qeertruy de R., geb. te Dort, ob ongetr.
2. Jan de R., geb. 1679, sterft 6 Januarij 1753, hr Haare kinderen waaren 2 soonen en 7 dogteren:
1. David de B., sterft ongetrout.
v a n Westmaes en Groep, trout . . . . . J o h a n n a
2. Balthazar de B., trout eerst met Suzanna Harel,
Francken (dogter vnn Ds Francken, prcdt te Dordrecht
daarna met Catharina des Plancques wede Anthony
en . )
winne:
Didier, winne :
a. Xr Johan Hendrik de R , geb 11 Mev 1 7 1 2 ,
bij de le vr.
hr van Westmaes, Groep, Qu‘iverhorst, C!Eornwgi
a. Maria de B , trout Joseph Serrurier, winne kindn.
en Lintschoterhaar, uyt den Agten te Dort, 1745
b. David de B., trout Hester Didier, winnen :
vroedschap, in Mey 1754 in de Provinciale
cm. Susanna de B.. trout Everhard Drakenburch.
Rekenkr van Holl., 1759 Burgemr, trout 6/3 1737
secrets v a n het domcapittel te Utrecht;
Johanna Onderwater, dr van Boudewijn Onderwinnen 6 kindn.
water, hr van Puttershoek, vroedsch. van Dort.
bb. Catharina de B., trout.Jacob Henebo, daarna
Zij is geb. 22 December 1706, hij sterft RegeJacob des Tombes, kerkmr der Hoofdkerken
rend Burgemr lO/?, 1766, winnen 4 kind* :
te Leyden, wan kinderen bij de le man.
cm Mr Johan de’ R., geb: 30 Junij 1735, hr van
Balthazar de B. ; Beyde ongetrout
Westmaes en Groep, werd 1761 Se& van de
overleden.
dd: Eliseus de B.
Weeskamer te Dort.
ee. Anna de T. trout Cornelis Cocq, winne kind%
bb. Alp Boudewijn de R, geb. 12 Sept. 1739,
bq de 2e vrouw.
hr van Wulverhorst, Cromwijk en Lioschoterc. Rachel de B., trout Francois Perdique, winne kind%
haar, Mansman, in den hove eti hooge vierd. Anna de B , trout de La Fontaine, wan kindn.
schaar van Zuydholl. , trout 20 April 1766
e. Susanna, de B., trout Muissardt, winne 1 zoon
Abriana Diderica van den Santheuvel.
en 2 d*s
Johanna de R, geb. 18 Mey 1741.
f. Judith de B., uyt Philippina Castel, trout Pieter
dd. Mr Hendrik de R. geb. 12 Januarg 1 7 4 3 ,
de Zomer, winne 2 dps, ob. sonder oir.
werd Mey 1766 mansman van den hove en
g. Rachel de B., trout Michael Le Houcq ; ten 2e
hooge vierschaar v. Zuydholl., trout 9 Jung
met Thomas de Roo, winnen kinderen. (Zie de
1766 Hester Constantiade Witt, geb. 3 Januarg
Roo onder A 2).
1749.
h. Sara de B., trout le man Robbert Becqu (Zie
BECQU.
de Bane onder R.) zij trout haar 28 man Lambert
Gromme, winnen kindn.
A. Jean Becqu, burger binnen Stegeren in Vlaenderen,
i. Susanne d e B, trout Toussainct Muissard ,
hadde 2 soonen en 3 à 4 dogters bg zgn huysvr., onbewinne kind%
kend, gelijk ook de dogters en derselver nakomelingen.
k. Hester de B., trout Pieter Muissard, broeder van
D e zoonen waarcn:
Toussaint, winnen zoonen en dogteren.
(Zie onder B.)
1. Robbert B.
1. Jannetje de B., trout Jacob van Rouveroy, waïï
2. Jean B. is in Vlaenderen overleeden en heeft 1 dogter
3 sooüs.
nagelaten, die getrout is met François Verlet, beyde
m. Philippina de B., trout Willem den Deyster, wan
tot Leyden overleden, nalatende 1 zoon Jacob Verkindu.
let, die mede kinderen heeft nagelaten.
den Haag.
B. Robbert Becqu, was lang voor 1600 met er woon
J. C. GIJSBERTI HO D E N P I J L VAN H O D E N P I J L.
te Middelburg in Zeeland en een koopman in wol, trout
I

/i
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Een vonnis van Hoogheemraden van Delfland in 1652. Verhoutert en Francois van Halmael als genomineerde
voogden over de kinderen van Agatha Crayers en Andreas

n Op hqden den XXIíIen in Junio XVe ende LII Du Moulin, transporteeren een obligatie van f 1500 ten

is bg den hoogen heemraeden van Delflandt bQ senten[tie]
difinityff verclaert J a n Jorisx al(ia)s J a n va(n) Cleeff’dat
alsoe hij veele injuriose woorden gebruyckt heeftjegens den
voorn(oemden) heemraeden int schouwen van den d+jck tot
Vlaerdinge van Sint Odulphs schouwe lestleden denselven
Jan van Cleef op te comen den rechtdach van, Si&
Jacobs schouw naestcomende in den haege ofl aldaer men
den Rechtdach houden sol1 ir& sijn linnen cleederen barrevoets mit een wasskaersse van een halfY pondt was in
,sjjn handt voor dye vierschaere aldaer den dijckgrave mit
den heemraeden trecht sitten sullen, vallende op sijn knijen
ende bidden God en(de) dye Justitie om( vergiffenisse
bekennende dat hij tegens trecht misseyt ende geclaen heeft,
ende voorts van daer te gaan in die groote kercke en(de)
die waskairse te brengen voort eerwaerdighe heylige sacrament aldaer” . . . . .
Op huyden den XXVIIJen Julij Ao LII heeft J a n
pa(n) Cleeff die voorsz. amende voldaen mij tegenwoordich
(onderteyckem!) K d e Berendrecht”.
Medegedeeld door M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

laste van ‘t gemeene land, comptoir Leiden, aan Mr Daniel
van Alphen, secretaris van Leiden, en welke obligatie
door ‘t overlijden van alle kinderen van Andreas DU
Moulin en 8. Crayers is verstorven op Nicolaas Helt,
mede nagelaten zoon van Agatha Crayers.
Deze overdracht was het gevolg van een rekwest, in
dato 27 Oct. 1718 door Anthony Helt gericht tot het Gerecht van Amsterdam, waarin hij authorisatie tot dien
verkoop vroeg, ten einde weder een ander, ad f 1 0 0 0 ,
in te koopen en de rest ,‘t suyver overschot van dien
te bekeeren en te appliceren tot de uyt,rustinge ende
equipage van zijn suppliauts zoon Nicolaas”, -die onder
de vleugelen der O.I. Compie, naar de Indiën zou varen.
Nicolaas was in dat jaar bijna 19 jaar oud.
Vrage: tot welke familie Du Moulin behoorde de genoemde Andreas?
M. G. WI L D E M A N.

Den Haag.

Oyena. - Wie waren de ouders van Mr A b r a h a m
Oyens, geb. te Amsterdam in Oct. 1612, overl. als advocaat in den Haag 6 Aug. 1686?
W. M. C. R.

Vaa Someren van Vrijenes (X1X, 63.). - Heraldieke
Gillot, van Immerseel (Leiden l@e eeuw), de Vignon, Bibl. 2ae deel, lste ad. (nieuwe reeks), vermeldt Jkvr. Josina
Cassa. - Wie bezit genealogieën van deze familiën en Johanna Wilhelmina Vijgh, vrouwe van Aalst, gehuwd
wil rng daaruit mededeelingen doen?
W . M. C. REBT.
Oudshoorn.
Un IIIonlin-Crayers. - Matthijs Crayers, wonende
te Amsterdam in de Warmoesstraat, testeert 15 Sept.
1693 aldaar vóór Notaris Pieter Schabaalje (1) en benoemt tot universeele erfgenamen zgn kinderen : a. Agatha
Crayers; b. Hendrik Crayers; c. &i’aria Crayers, [dochter
van zijn zoon Louis Crayers] ; d. Maria Halmael (dochter
van Susanna Crayers, gehuwd met N. N. Halmael), allen
voor een gelijk deel, doch met conditie, dat f 1 0 0 0 0
van de portie van Agatha belast zullen zijn met fideïoommis ten behoeve van haar kinderen. Tot voogden benoemde hij Danig1 Verhoutert, zijn neef, en François
van Halmael, zijn zwager, alles met seclusie van de Weeskamer.
Uit andere stukken blijkt, dat Agatha Crayers eerst
was gehuwd aan Andreas D U Moulin, bij wien althans
2 kin2eren: Daniel en Mattheus Du ï!!fo16ïin.
Dit blijkt uit een acte van overdracht van een obligatie
van f 1500, ten laste van ‘t gemeene land, den 30 Oct.
1699 verleden vóór Notaris Michiel Bockx te Amsterd a m , waarbg Pieter Pieterse van Beeck, koopman te
Amsterdam, die obligatie overdraagt aan Daniel Verhoutert en Francois van Halmale, voogden der kinderen
van A. C., huisvr. van Andreas Du Moulin.
Agatha Crayers schijnt te zijn hertrouwd met Anthony
Helt, waaruit Nicolaas Helt, blijkens acte van 3 November 1718 verleden vóór Notaris Pieter Schabaalje te
Amsterdam, waarbij Jacob van Wylick en Cornelis van
Wylick, gesurrogeerde voogden over de minderjarige erfgenamen van zal. Mathijs Crayers in plaats van Daniël
(1) Het testament werd ‘z nacht8 ten twaalf uur gepasseerd waarbij
alu getuigen dienden: Albert Roos, vroedsohap en oud-schepen van
Enkhuizen, en Daniël Guioherit.

,,

met Willem Hofman van Somer van Vrijenesse, kapitein. Misschien is hij een zoon of kleinzoon van Willem Hofman
van Somer, die in 1697 als kommandant van Nijmegen
optrad.
P. M. v. W.
H.

Van Varick. - Wie waren de ouders en grootouders
van SusaPzna van Varick, gehuwd met Gerard van Zltenhove? Wat is omtrent haar bekend ?
W. M. C. R.
Van Woelderen (XX, 112) -- Cuyk 28 Maart 1700
ondertr., 12 April getrouwt, Algda Hacksteen, weduwe
van Hendrik Huybers, m e t Lambert van Woelde(ren),
jongman van Nijmegen, zoon van Israel I;ambertszoon van
7Toelde(ren). (Verder in Nijmegen te zoeken).
Gennep 21, 28 Maart, 4 April 175 . . , proclamatiën
huwelijk Peter van l%‘oeZde(ren), schepen te Cuyk, en
Anrra Theodora Mechtildis Plenker van Essen.
In Cuyk zijn registers zoowel ten stadhuize, als bij
den deken Bijvoet. Het een vult het ander aan.
Roermond.

A. F.
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Wijziging van adres. - Een vergeten R. K. tak van het geslacht
Wijnants van Reaant, te ‘s-Hertogenbosch, door W. Wgnaendts van
Resandt. - De grafzerk van Paul Choart markies de Buzanval, door
C. F. G. H. - Elament, van Boorn, van Doorn, du Temt, Simeonz,
Foreest, de la Grange, de Roo, Becqu eu de Bane, medegedeeld door
J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl. - Een vonnis van Hoogheemraden van Delfland in 1662, medegedeeld door M. G. Wildem a n . - Vragen en Antwoorden: Gillot, van Immerseel., de
Vignon, Cassa. - Do Moulin-Crayers. - Oyens. - Van gomeren
v a n Vreenes (X1X, 63). - Van Varick. - Van Woelderen (XX. 112).
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘s-Gravenhage.

V A N HET

Genealogisch-heraldiek Genootschap ,, De Nederlandsche Leeuw.”
2
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Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van elke maand en wordt alleen aan
de leden van het Genootschap gezonden.
Bijdragen en correspondentie betreffende
de redactie en verzending van het Maandblad te richten a a n d e n redncteur,
Jhr. Mr. F. UEELAERTS VAS BLOKLAFD,
62 Koni~lyinnegracJ~t , te ‘s GravenJbage.
Aanvragen omexemplarenvan vroegerverschenen Maandbladen zijn te zenden aan
den Heer J. C V,IN DXR MUELEN, 95 Groothertoginneluaq te ‘s Gravenhage.
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Brieven, aansragen enz., betreffende het
Genootschap en de bibliotheek te richten
aan den secretaris-bibliothecaris, J. C.
G I J S R E R T I H O D E B P I J L TM HODEITPIJL,
1 2 Sophialaan, te ‘~Gravenhage.
Contribntiën enz., aan den penningmeester C. J?. GIJSBERU HO D E N P I J L t e
P%‘je&an bij Delft.
L e d e n t e ‘~Gravenhage b e t a l e n p e r
jaar
f IOOO.,
Zij die bnitei ‘s’ctravenhage wonen f6.00
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of inhoud der onderteekende s t u k k e n .
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.No. -12.

Aanteekeningen omtrent de familie van Orsoy en
eanige aanveraaute familiih.
N e t b i j l a g e n 1-111.
Eene geslachtslijst der thans, voor zoover bekend is,
uitgestorvene familie van Orsoy werd in 1797 bijeengebracht door Christia.en van Orsoy, en deze strekt zich
-ook uit tot eenige familiën, die door aanhuwelijking aan
de van Orsoy’s verwant zijn. Door verschillende personen
werden later de aanteekeningen, althans gedeeltelijk
vervolgd.
Het wapen door deze van Orsoy’s gevoerd, is afkomstig
van Coenraacl von Hablìitzel, die als kapitein diende
onder Keizer Maximiliaan 1, en van dezen, bij diploma
van 27 Juli 1494 te Keulen, een wapen ontving, voor
zich en zijne descendenten, ,,zoo mannelijke als vrouwel&jke”,
hetgeen in dien zin uitgelegd is, dat de dochters dit
wapen overbrachten io de familiën, in welke zij huwden.
(Bijlage 11).
De familio Elout, aan de van Orsoy’s verwant, vereenigde ook het wapen van Habliitzel met haar eigen
wapen.
Het wapen is rechtsgeschuind.
Rechterhelft: in goud een blauw hoefijzer, (rechts geschuind) de hakken van het ijzer boven.
Linkerhelft : in blauw een kruis (rechts geschuind), de
rechterschuinbalk, gevierendeeld van goud en rood, de
linkerschuinbalk gevierendeeld van zilver en rood.

1902.

in 1451, Broeder Hendrik van Orsoy, prior van het
Karthuizer Klooster Monnikhuizen.
Everardus van Orsoy, 1483 te Emmerik (blz. 305),
Generaal der Orde der Kruysbroederen.
Pieter van Orsoy, overste van het Fraterhuis te Emmerik, is in het jaar 1559, het 10de zijner regeering,
op 12 December, niet ver van Doesburg verdronken,
blz. 302.
Het is echter niet bekend of do hier vermelde personen behoorden tot het geslacht waarvan de in de nu
volgende geslachtslijst genoemden afstammen.

Het eerst wordt vermeld :
1 en 11 generatie:
1. Jan Willemsz. van Orsoy, overleden en begraven
op Zondag 29 September Anno 1658 te Amsterdam op
het Zuiderkerkhof.
Hij liet drie zonen na: . . . . . . . . . a.
111 generatie :
a. 1. Arent Willemsz. van Orsoy, geboren in het jaar
1636, is, op reis naar Keulen zijnde, te Gouda op den
@en Sept. 1690 overleden en aldaar in de Groote Eerk
Jegraven.
Hij huwde : 10. Feyke Schuier, uit welk huwelijk een
toon en eene dochter; 20. Barbera de Mol, waarbij eene
lochter. Ho heeft in 1668 het burgerrecht gekocht te
Drie kinderen b.
Amsterdam.
2. Willem Jansaoon van Orsoy, woonde aan de Oude
Zijde te Amsterdam, op de Geldersche kade, bij de
Waterpoortsteeg over Ter Gouw.
Heeft nagelaten een zoon en twee dochters. . . c.
van
Dordrecht
vindt
men
In Balen’s Beschrijving
3. Willem, gehuwd met Maria Meenster. Zij woonde
op blz. 158, als deken van het ,Sinte Jacobs-Huis of
aast-Huys” Gheraet van Orsoyen, en nForden onder de tls weduwe op den Zeedijk, op den hoek van de Korte
dtormsteeg, en is 11 April 1712 overleden en 16 April
schepenen aldaar genoemd :
begraven in de Oude Zijds-Kapel. Zij hebben geene
in 1351 Gherit van Orsoeyen;
kinderen nagelaten.
in 1353 Gheeraed van Orssoyen ;
IV. generatie
in 1354, 1358-65, 1367-69, Gheraet van Orssoyen,
b. 1. Christiaen van Orsoy, geboren te Dordrecht
Hermanszoen.
In de: Historie ofte Beschrijving van ‘t IJtrechtsche 8 Juni 1670, huwde 27 April 1696, aan de BlauwBisdom, deel 111, uit het Latijn vertaald door H. V. R. kapel bij Utrecht, Sara Salomé Neisterlin (Zie bijlage 11,
h no. 1.)
Leiden 1719, Chr. Verwey, worden genoemd :
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Zij woonde op de IJgracht te Amsterdam. Hg over- gracht 24 Maart 1752, begr. in de Zuyderkerk. Zij
twee
dochters
. . . . . . . . . . . k.
leed 23 Februari 1751 en is begraven in de Oude Z$s- hadden
kapel.
Zij hadden twee zonen en eene dochter . . . . d.
2. Cecilia, geb. 9 Dec. . . . .? overleden 24 April
1745, begr. in de Oude Kerk te Amsterdam; huwde
Jan van Rijneveld, won. op de Heerengracht over de
Nieuwe Spiegelstraat.
Kinderen
. . . . . e.
3. Barbera, geb. 1679 te Keulen, huwde Pieter Schmitz.
Zij overleed aldaar 12 Mei 1747, bij in 17 17. Kinderen. . f.
c. 1. Jan van Orsoy, woonde op den Cingel te Amsterdam, overl. 22 Maart 1737, begraven in deNieuwe kerk.
Huwde Sara van der Windt, overl. 8 November 1719
en begr. in de Oude Z@kapel. Hadden twee zonen en
drie
dochters
, . . . . . . . . . . . . . g.
2. Cecilia, geb. 12 Januari 1667, overl. 13 Mei, begr.
19 Mei 1748, wonende op den Cingel. Huwde Harmanus
Wellekom, op den Cingel bij den Toren, overl. 15 April,
begr. 20 April 1718 in de Oude Zijdskapel; lieten geene
kinderen na.
3. Margaretha woonde op den Cingel bg de Jan Roopoortstoren, overl., ongehuwd 18 Febr. 1722, 24 Febr.
begr. in de Oude Zijdskapel.
V generatie.
cl. 1. Joan Arnold v a n Oreoy, geb. 29 Oct. 1760,
huwde 1 Dec. 1739 Petronella van Wijk, geb. 14 Sept.
1714, overl. 30 Mei 1745. Hij overleed 6 Nov. 1753;
beiden zijn begraven in de Oude Kerk.
Zij hadden twee zonen en eene dochter . . . . h.
Bijlage 1, bevat eenìge gegevens omtrent de familie
van Wijk.
2. Sara SnlomB, geb. 3 Januari 1703, huwde 9 Februari
1723 Willem vanLith,geb. 19 November 1696. Zij woonden
op den Binnen-Amstel, zij overleed 28 Januari en hij
22 Augustus 1744 en zijn in de Oude Kerk begraven.
Zij lieten geene kinderen na :
3. Christiaen van Orsoy (de Jonge), geb. 29 Dec.,
gedoopt te Amsterdam 31 dito 1706, overl. 14 Januari
1766, begraven 24 dito, huwde te Amsterdam 26 Juni 1743
Cornelia Noorthoorn, geb. te Amsterdam 1 Januari 1724
of 1725, overl. 1765, beiden aan den Buytenkant wonende
en begraven in de Oude Zijdskapel. Zij hadden twee
dochters en een zoon
e. 1. Benedictus van’ Rijnevela,’ geb.’ 15 Mei 170;’
h u w d e Catha Volkers, geb. 12 Juli 1705, overl. 30 Mei
en 4 Juni 1738, beiden begraven in de Oude Kerk.
Eene dochter .
.
2. Sara Salomé ‘van Rijnevdd,’ geb.’ 17 Mei’ 1708;
ongehuwd overleden.
3. Isaac van Rijneveld, geb. 12 April 1706, ongehuwd
overleden.
4. Arnolclus van Rijneveld, geb. 20 Febr. 1716, overl.
11 Mrt. 1798, begraven in de Oude Kerk.
f. 1 Jan Anthon Arnoud Schmitz.
2. Oeorge Pieter Schmitz, geb. 1709, overl., ongehuwd
te Keulen 28 Juli 1741.
3. Jan Friedrich Schmitz.
4. Barbera Schmitz.
g. 1. Catharina van Orsoy, geb. 15 Maart 1698, oogehuwd overl. 17 Maart 1747, begr. in de Nieuwe Kerk.
2. Maria van Orsoy, geb. in de Nieuwe Teertuinen,
overl. 24 Januari 1722, begr. in de Nieuwe Eerk;
huwde Lambertus van Laar jr., *overl. op de Priusen-

3. Margaretha, geb. 22 April 1700, ongehuwd overleden 23 Januari 1752 en begraven in de Nieuwe Kerk.
4 . W i l l e m v a n O r s o y , g e b . 1 7 A u g u s t u s 1701,
huwde Cornelia Bavelaar. Zij lieten een zoon en drie
dochters na
1.
5. Jan Arioud van’ Orsoy, geb: 29 September 1702,
overl. 24 October 1750, en begraven in de Nieuwe Kerk.
Hij huwde Isabella Jacoba Sibmacher, die hertrouwd is
met . . . . Nontanus, en liet eene d o c h t e r n a . . . , m.
VL generatie.
h. 1. Cbristiaen van Orsoy, geb. te Amsterdam,
31 Augustus 1740, overl. aldaar 5 December 1808;
huwde aldaar 22 Maart 1766 Veronica Haesbaert, geb.
aldaar 25 Sept. 1747, overl. aldaar 31 Oct. 1804, dr.
van Jacobus en Catharina van Eyndhoven.
Uit aanteekeningen, bij een bewijs van eigendom der
grafstede in de Oude Kerk te Amsterdam, in de tweede
laag No. 25, toebehooronde aan Veronica Petronella van
Orsoy, blijkt dat Catbarina van Eyndhoven eene dochter
was van Nicolaas en Anna Visscbers. De moeder van
Nicolaas Eyndhoven heette Blom. Anna Visschers was
eene dochter van Hendrik en . . . . Vonk.
Veronica Haasbaart was geb. 25 Sept. 1747 en overl.
31 Oct. 1804. Zij werd evenals baar echtgenoot in hef
bier vermelde graf begraven.
Zij hebben twee zooen en drie dochters gehad , ti.
2. Sara Salomé van Orsoy, tweeling met Christiaan
g e b . 3 1 A u g . 1740, overl. 17 Sept. 1786. Huwde
Februari 1766 te Haarlem Cornelis Pieter Elout, geb. te
Haarlem 31 Oct. 1742, overl. 20 Maart 1796, zoon van
Cornelis en Maria Dom van Wijnandts.
Uit dit huwelijk drie zoons en eene dochter . . o.
3. Nicolaas Jan vau Orsoy, geb. en overl. 1745.
i 1 Sara Salomé van Orsoy, geb. en overl. 1744.
2. Margaretba van Orsoy, geb. 1746, overl. 1759.
3. Christiaen van Orsoy, geb. te Amsterdam 4 Febr.
gedoopt 7 dito 1748, overl. aldaar 27 Oct. 1777 en
begr. i n de Oude Zijclskapel; huwde te Amsterdam
3 Julij 1774 Anna Louisa van der Poorten, geb. te Amsterdam 26 Maart 1752, at. aldaar 16 April 1807,
dr. vao Jozua en Hillegonda Josina van Eik. Zij tr_
20. met Pieter van Winter N.J zoon. Uit dit huwelijk
twee
dochters
. . . . . . . . . . . . . p.
j Sara Maria van Rijneveld,.geb. Dec. 1735,huwde Cornelis
Hartsinck. Deze hadden een zoon en drie dochters, verder
niet vermeld.
k. 1. Duyfje Sophia van Laar, geb. op den Biunenkant, overl. 28 Nov. 1740, begr. in de Oude Zijdskapel;
huwde Gustavus Borst. Zij hadden eene dochter.
2. Sara Catharina van Laar, gehuwd met Abraham
Biebe ; zij hadden eene dochter, die in 1797 reeds overleden was.
1. 1 Catharina van Orsoy, huwde Thomas Walton,
die 1 Sept. 1791 te Haarlem overleed. Uit dit huwelijk
geene kinderen. Wnlton had eene voordochter.
2. Jan van Orsoy, tr. 10. . . . Blank en 20 EmerentiaVermate. Hij st. 11 Maart 1804 aan zenuwziekte, oud ruim
63 jaar, begr. 16 Maart in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Kinderen
. .
3. Cecilia Oeertruida ‘van Orsoy; geb.. Maart i73!:.
ongehuwd overleden 21 September 1804.
4. Petronella Maria vau Orsoy, (verder niets vermeld).

197
na. Sara Elisabeth van Orsoy, geb. 174’7, overl. 1750.
VII. generatie
n 1. Catharina Jacoba van Orsoy, geb. 2 Maart 1770,
overl. ongehuwd te Arnhem ten huize van haren zwager
,eu zuster Veeren op den 15den September 1825 en werd
begraven te Amsterdam in het graf harer ouders.
2. Christiaan van Orsoy, geb. Oct. 1771, overl. April
1773.
3., Anna Cornelia vau Orsoy, geb. 23 Maart 1776,
overl. te Arnhem Oct. 1852; buwde 25 Febr. 1811 te
Groningen Theodorus Coenradus Casparus Veeren, kapiin Hollandschen dienst, geb. 24
tein-adjudant-majoor
Maart 1790, overl. 8 Maart 1847, zoon van Johan
Frederik Wilhelm en Maria Petronella Ramdohe. Zd
hebben 2 zonen en 2 dochters gehad. . . . . . r.
4. Christiaan van Orsoy, geb. 28 Maart 1778, overl. 1783.
5. Veronica Petronella van Orsoy, geb. te Amsterdam
28 Maart 1780, overl. te Kampen 20 klaart 1846, huwde
-te Groningen 26 Mei 1814 Jhr. Mr. Onno Joost Sickinghe, geb. te Groningen 30 Juli 1782, lid der provinciale Staten van Groningen, rechter in de arrondissementsrechtbank te Winschoten, inspecteur der directe belastingen,
lid van de ridderschap van Groningen, overl. te Winschoten 15 Febr. 1845, zoon van Jhr. Pieter Rembt en
Anna Josiena Petronella Alberda van Ekenstcin. Zd hebben
,drie dochters en een zoon
o. 1. Cornelis Theodorus Elout,’ gib. ‘22’ Maart 176;,
overl. te ‘s Gravenhage 3 IMei 1841; huwde 18 Juli 1794
Henrietta Sophia YJosina van Eybergen. 9 kinderen . . . t.
2. Petronella Veronica Christina Elout, geb. 21 Maart
1769, overl. 21 Oct. 1825 Begraven to Amsterdam in
de Oude Kerk.
3. Jacob Nicolaas Elout, geb. 5 Febr. 1771.
4. Jan Salomon Elout, geb. 1773, overl. te Batavia
5 act. 1791.
p. 1. Hillegonda Josina van Orsoy, geb. 3 Mei 1775.
2. Cornelia Christina van Orsoy, geb. te Amsterdam
29 Maart 1778, overl. op het huis te Manpad bi Haarlem 22 Oct. 1816 ; huwde te Amsterdam 30 Sept. 1800
Mr. David Jacob van Lennep, professor aan het Athenaeum te Amsterdam, enz., aldaar geb. 15 Juli 1774 en
overleden aldaar 10 Febr. 1853. Hij hertrouwde aldaar
20 April 1819 met Jkvr. Anna Catharina van de Poll.
Kinderen
uit
het
eerste
huwelgk . . , . . . zc.
q. Uit het lsb huwelijk :
1. Een dochter.
Uit het 2de huwelijk :
2. Egbert Willem van Orsoy, tr. Christina Elisabeth
Witsen;
hun
dochter
. . . . . . . . . . . v.
3. Jan Coruelis van Orsoy.
VHI generatie.
r. 1 zoon bij de geboorte overleden 30 Juni 1815.
2. Maria Petronella Wilhelmina Veeren, geb. 26 December 1816 te Delft, overl. 27 Mei 1819.
3. Catharinus Jacobus van Orsoy Veeren, geb. op het
huis te Lent bij Ngmegen 12 Febr. 1818, overl. te
Arnhem 12 Oct. 1885, gepens.-kolonel der artillerie,
huwde te Arnhem 7 Aug. 1845 Catharina Jacoba van
Eek, geb. te Arnhem 16 Juli 1821, aldaar overi. 21 Febr.
1894, dr. van Mr. Gerard en Agathe barones van Haeraolte. Uit dit huwelijk vier zonen en eene dochter . w.
4. Maria Petronella Wilhelmina Veeren, geb. op het
huis te Lent bd Nijmegen 25 Juli 1819, ongehuwd overJeden te Leiden 23 Juli 1859.
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S . 1. Jkvr. Anna Josina Petronella Remberdina Sickinghe,
geb. 31 Maart 1816, overl. 15 Oct. 1824.
2. Jkvr. Christina Veronica Sickinghe, geb. 10 Juli
1817, ongehuwd ovcrl. te Kampen 18 Mei 1889.
3. Jkvr. Catharina Jacoba Sickinghe, geb. 9 Juni
1818, huwde 16 Aug. 1854 Adolph Wilhelm Rodemann,
geb. 9 Nov. 1818, overl. te Kampen 10 Oct. 1864,
kapitein der infanterie. Geene kinderen.
4. Jhr. Pieter Feijo Onno Sickinghe, geb. te Groningen 5 Febr. 1824, overl. te ‘s Gravenhage 8 Aug. 1885,
gepen&. majoor der infanterie. Hij huwde :
l”. te Arnhem 14 Mei 1857 met Ottelina Cornelia
van Eek, geb. te Arnhem 28 April 1833, over1 te Gais
in Zwitserland 24 Juni 1870, dr van Mr. Gerard en
Agathe baronesse van Haersolte;
20. te Utrecht 1 Mei 1873 Louise Petronella A d r i a n a
Gevers Leuven, geb. 26 Sept. 1832, over1 te Utrecht
28 Febr. 1893, dr. van Theodore en Susanna Sara Elout.
Kinderen, enkel uit het eerste huwelijk. . . . . . . x.
t. Cornelis Pieter Jacob Elout, geb. 26 Nov. 1795,
overl. te Heemstede 3 Sept. 1843, Raad van Indië, met
den honorairen rang van Generaal Majoor, huwde te
Batavia Catharina Benjamina Carolina Brest van Kempen,
geb. te Breda 31 Jan. 1807. Hadden twee dochters en
een zoon.
2. Susanna Sara Elout, geb. te ‘s Gravenhage 31 Maart
1797, huwde 1829 Theodore Gevers Leuven, gedoopt
te Chelmsford (Engeland) 1 Maart 1802, majoor bij het
regiment Grenadiers en Jagers, gepens. met rang van
luitenant-kolonel, zoon van Arnout Johannes en Louisa
E l i s a b e t h Parker.
3. Jacoba Petronella Elout, geb. te ‘s Gravenhage
11 Maart 1798, huwde Januari 1825 Jan Jacob de
Brui@ Prince, geb. te Velsen.
4. Jacob Nicolaas Jan Elout, geb. 11 Nov. 1799,
ongeh. overl. 1834.
5. Arend Jan Elout, geb. 31 Juli 1801, overl. October
1822, candidaat in de Rechten aan de Hoogeschool te
Leiden.
6. Henrietta Veronica Christina Elout, geb. 13 Juli
1803, gedoopt te ‘sGravenhage 27 Juli, peter en meter,
Christiaen van Orsoy en Veronica van Orsoy, geb.
Haesbaert
7. Jhr. Mr. Pieter Jacob Elout, beer van Soeterwoude, geb. 11 Aug. 1805, verheven in den Nederlandschen adel 15 Juli 1854, Ridder der orde van den Ned.
Leeuw, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en
van den raad van State, enz. enz. huwde 10 te Chaogins,
parochie Duiliier in Waadland (Zwitserland) 14 Oct. 1835
Elisabeth Henriette de St.-George, oud 24 jaar, geb. te
Chardonnay, dochter van Gabriel 1Ienri en van Caroline
Carteret, overl. . . . . j huwde 2”. te Amsterdam 25 April
1845 Jonkvrouwe Wilhelmine Louise van Loon, geb. te
Amsterdam 16 Mei 1823, dr van Jhr. Willem cn Anna
Louisa Agatha va,n Winter. Deze was eene dochter van
Pieter en Anna Louisa van der Poorten, welke eerst
gehuwd was geweest met Christiaen van Oraoy. Zie
i no. 3.
Uit dit huwelijk zijn kinderen.
8. Adriana Susanna Christina Elout, geb. 11 Aug.
1805, tweeling van NO. 7.
9. Mauritz Theodoor Elout, geb. te Haarlem 9 October
1808, overl. te Arnhem 189.. , gepens. majoor der
rijdende Artillerie, R. M. W. O., huwde en had kinderen.
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u. 1. Mr. Jacob van Lennep, geb. te Amsterdam, 24 Mrt.
1802, overl. te Oosterbeek 25 Aug. 1868, Rijksadvocaat en lid der 2de Kamer der Staten-Generaal, beroemd
letterkundige ; h u w d e - t e Smsterdam 1 3 O c t . 1 8 2 4
Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, geb. te Amsterdam 21 Febr 1792, aldaar overl. 8 Januari 1870,
dr van Mr. Willem Frederik baron Röell en Sara Johanna
Hop.
Kinderen
. . . . . . . . . . . . . ij.
Zie zijn 8 kwartieren in de Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, door de Heeren
van der Dossen en Smissaert.
2. Anna Louise van Lennep, geb. 25 April 1807,
overl. te Amsterdam 29 Mei 1880 ; huwde 15 Oct. 1828
Mr. Hendrik Arnoud van Lcnnep, geb. te Amsterdam
24 April 1800, overl. bij Haarlem 24 Juni 1855, zoon
van Jacob Abraham en Margaretha de Wolff. Hij was
weduwnaar van Jkvr. Johanna Louisa Gijsberta van Tets.
Kinderen uit het huwelijk met Anna Louise van
Lennep
. . . . . . . . . . . . . . . . x.
v. Johanna Christina van Orsoy, geb. 28 April 1805,
st. 2 Mei 1877, tr. te Amsterdam 13 April 1843 Sybrand
Jonathan de Flines, geb. aldaar 23 Febr 1803, ged. in
de Waalsche kerk 9 Maart, st. 27 Juni 1809, zoon
van Jacob en van Alletta Anthonia van Pleuren. Hij
was weduwnaar (geh. te Amsterdam 11 Mei 1832) van
S a r a H e n r i e t t a Blikman, geb. aldaar 3 Nov 1810,
overl. aldaar 29 Nov. 1840, dr van Hendrik en van
Sara Elzina Kretzer.

nelius Justinus en Jkvr. Wilhelmina Jacoba Henriette
van den Bosch.
Kinderen B.
$. 1. Sara Cornelia Wilhelmina van Lennep, geb. te
Amsterdam, 11 Aug. 1825, huwde aldaar 23 Aug. 1850
Jhr. Cornelis Hartsen, zoon van Jhr. Pieter en Maria
Hodshon.
2. Mr David Jacob Cornelia van Lennep, geb. te Amsterdam
8 Juni 1827, overl. . . . . . . . Directeur der
Nederlandsche Centraal Spoorweg MIij, huwde te Amsterdam 15 November 1855 Argela Cornelia Willet.
Kinderen C.
3. Christiaan van Lennep, geb. 14 Mei 1828; huwde
10. te Samarang 11 April 1857, Louise Johanna Meis,
geb. 1840, overl. 1867 ; 20 te Djocjokarta 7 Dec 1869,
Louise Charlotte Kîipfer.
Kinderen D.
4. Mr. Maurits Jacob van Leunep, geb. te Amsterdam
6 Januari 1830, officier van justitie, later (1877) raadsheer in het Gerechtshof, aldaar, huwde aldaar 3 Maart
1 8 5 7 Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geb. te
‘s Graveland 19 Oct. 1833, dr van Jhr. Willem en Anna
Louisa Agatha van Winter, jongere zuster van de tweede
echtgenoote van Jhr. Mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude.
Uit dit huwelijk zijn verscheidene kinderen.
x. 1. Elisabeth Jacoba van Lennep, geb. 29 Sept.
1829, overl. 1 Sept. 1857, huwde 29 April 1852 te
Amsterdam David Rahusen, geb. 18 Mei 1823, overl. 1883.
2. Mr. Henrick Samuel van Lennep, geb. te Amsterdam,
10 Febr. 1832, huwde 1 Oct. 1863’Anna Cecilia van
Eeghen, geb. 20 Nov. 1834, dochter van Pieter en
Anna Cecilia Huidekoper.
3. David Jacob van Lennep, geb. 1841, overl. 1852.
4. Gerard Louis van Lennep, geb. 14 Juni 1845,
huwde te Nieuwer Amstel 7 Nov. 1878 Anna Sophia
Christina Kreye.
X. generatie.
A. 1. Jhr. Pieter Feijo Onno Sickinghe, geb. te DavosPlatz, overl. te Zeist.
2. Jkvr. Louise Elisabeth Sickinghe, geb. te Zeist
6 April 1885.
3. Jkvr. Ottelina Cornelia Sickinghe, geb. te Zeist
3 act. 1886.
4 Jhr. Duce Wilhelm Sickinghe, geb. te Zeist 3 Mei 1888
B. 1. Jkvr. Wilhelmina Jaeoba Henriette Sickinghe,
geb. te Arnhem 18 Dec, 1892.
2. Jkvr. Ottelina Cornelia Sickinghe, geb. te Arnhem
13 Aug. 1895.
3. Jhr. Pieter Fije Onne Rembt Sickinghe, geb. te
Arnhem 13 Aug. 1900.
C. 1. Jacoba van Lennep, geb te Amsterdam 23 Aug.
1856, overl. te Meran 24 Maart 1882, ongehuwd.
2. David van Lennep, geb. te Amsterdam 11 April
iS58, overl. ongehuwd te Meran 14 Maart 1883.
3. Elisabeth Jacoba van Lennep, geb. te Amsterdam
24 Nov. 1859, huwde te’s Gravenhage Jhr. Mr. W. C. Roëll.
D. Iste huwelijk:
1. Ada van Lennep, geb.22 Oct. 1865, huwde Pieter Blom,
Kinderen 2do huwelijk :
2. Louise van Lenuep! geb. 12 Oct. 1870.
3. Christina van Lennep, geb. 16 Jan. 1872.
4. Roelof van Lennep, geb. 3 Oct. 1876.
5. Madzij vau Lennep, geb. 21 April 1879.
6. August Willem van Lennep, geb. 25 Sept. 1883,
7. Christiaan van Lennep, geb. 3 dan. 1887.

1X. generatie.
w. 1. Theodorus Coenradus Casparus van Orsoy Veeren,
gepens. majoor der infanterie, geb. te Arnhem 13 Febr.
1847. Ongehuwd.
2. Agathe Gérardine van Orsoy Qeeren, geb. te A r n hem 6 Nov. 1848, huwde aldaar 15 Mei 1873 Willem
Philip Qeeren, geb. te ‘s Gravenhage 23 Augustus 1843,
gepen@. luit.-kolonel der artillerie, zoon van Rudolf
Hendrik Johan (broeder van Theod. Coenr. Casp. Qeeren
bovengenoemd) en Sara Jacoba Maria Bongardt. Uit dit
huwebjk geene kinderen.
3. Anne Cornelie van Orsoy Qeeren, geb. te Arnhem
23 Nov. 1850, overl. te Samarang 2 Mei 1893, was gehuwd, zonder kinderen overleden.
4. Marie Pieter Wilhelm van Orsoy Qeeren, geb. te
Arnhem 15 Juli 1852, aldaar ongehuwd overl. 31 Maart 1902.
5. Gerard van Oraoy Qeeren, geb. te Arnhem 2 Oct.
1855, notaris aldaar, huwde aldaar 29 Aug. 1895. Susanua
Jacoba Maria Laan, geb. te Baarn 14 Juli 1863, di van
Mr. J, G. C. cf. en Johanna Leuveling Tjeenk. Uit dit
huwelijk zijn geene kinderen.
x Jhr. Onno Joost Sickinghe, geb. te ‘s Gravenhage
30 April 1858; huwde te Lausanne 4 Mei 1882 Johanna
Ignatia Ja,coba Nepveu tot Ameide, geb. 19 Nov. 1858,
dr van Mr. Laurent Jean en Louise Elisabeth baronesse
Kinderen A.
van Heerdt tot Eversberg.
Zie zijn 8 kwartieren in de Genealogische kwartierstaten door de Heeren van der Dussen en Smissaert.
2. Jkvr. Agathe Gerardiue Sickinghe, geb. te ‘sGravenhage 4 Mrt. 1864, overl. aldaar 23 Mrt. 1864.
3. Jhr. Agathon Gerard Sickinghe, geb te ‘s Gravenhage 28 Oct. 1868, lste Luitenant der Artillerie, Ordonnans-officier van H. M. de Koningin; huwde te Zeist
24 Sept. 1891 Elisabeth Jacoba Lucia Margaretha Geisweit vau d.er Netten, geb. 17 Juli 1870, dr van Mr. Cor-
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Nicolaas van Wijk.
Gereformeerd predikant, achtereenvolgens te Wesop
(Weesp), Alkmaar en Haarlem, waar hij overleden is. Begraven te Amsterdam in de Oude Kerk. Gehuwd met Catharina
van Hall, geb. te Amsterdam 2 Febr. 1687, overl.
13 Febr. 1745 en in de Oude Kerk begraven. Haar
vader was wijnkooper en woonde op de Binnenkant te
Amsterdam.
Uit
dit
huwelijk
vijf
dochters.
. . . . . . . a.
11 generatie.
a. 1. Agnes Catharina van Wijk, geb. te Weesp in
1712 ; huwde Nicolaas de Vos, med. dr. te Haarlem. Zij
overl. 30 Jan. 1786. Beiden te Haarlem begraven.
Een zoon
b.
2. Petronella van Wijk, geb. te Weesp 14 sept. 1’714,
overl. 30 Mei 1745, huwde Joan Arnold van Orsoy. Zie
kol. 195.
3. Johanua Elisabeth van Wijk, geb. te Weesp in 1716,
overl. te Nieuw Loosdrecht. 4 Febr. 1790 en werd daar
begraven. Zij huwde Barthout Ockers en liet twee
dochters
en
een
zoon
na
. . . . . . . . . . c.
4. Ma,ria van Wijk, geb te Alkmaar in 1717, huwde
Salomon Krull. Zij overl. 29 Oct. 1795 te Ravestein en
is aldaar begraven.
Zij hadden drie zoons en eene dochter . . . . d.
5. Theodora Daniela van Wijk, geb. te Alkmaar,
huwde Jan Frederick Sibmacher. Zij overl. te Haarlem
21 Aug. 1799, ruim 78 jaar oud; hij overl. te Amsterdam in April 1783. Zij hadden twee zonen . . e.
III. generatie.
b. Nicolaas van Wijk de Vos, geb. 1738, med. dr. en
schepen, achtereenvolgens te Alkmaar en Haarlem, is in
deze laatste stad 17 Juli 1788 ongehuwd overleden en
begraven.
c. 1. Elisabeth Ockers, huwde Fabius. Zij was in 1797
reeds overleden.
2. Petronella Ockers, huwde Wolff Frederik Sibmachar.
(Zie Theod. Dan”. van Wijk No. 5).
3. Barthout Ockers, huwde 19 April 1793 Elisabeth
Fremery ; zij woonden te Emmerik en later te Monnikendam, waar zij 23 Maart 1799 overleden is, 29 jaren
en 3 maanden oud.
d. 1. Nicolaas Krull, overl. te Haarlem.
2. Jan Pieter Krull, huwde te Leiden Johanna Elisabeth
Steenmuller. Zij over]. te Velp 29 Januari 1792, 35 jaar
en 3 maanden oud.
3. Salomon Krull, huwde 20 Februari 1800 te ‘s Hertogenbosch Arnolda Schouw, wede. H. Palier.
4. Geertruida Krull, huwde . . . . Frijthoff, geref.
predikant in Zeeland. Zij woonden iater te Dordrecht.
e. 1. Wolff Frederik Sibmacher, predikant bij de geref.
gemeente, huwde Petronella Ockers. (Zie Johanna Elisabeth
van Wijk, 3 hierboven).
Uit dit huwelijk waren dochters
2. Jodocus Cornelis Sibmacher, huwde l”. ? en 20 Anna
Gerarda Cramer.
BIJI,AC+E 31.
- -

Geslachten Habliitsel, Wauek en Meisterlin,
1. generatie.
Coenraad von Habliitzel heeft gewoond in Ravenspurg,
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twee mijlen van de Bodensee, en is geweest Hooftman
van Keizer Maximiliaan 1 in Vlaanderen. Den 27sten Juli
1494 kreeg hij te Keulen van dien Keizer, die toen nog
Roomsch Koning was, het wapen dat vroeger vermeld
is.
Hij
liet
eene
dochter
na
: . . . . . . . . a.
11. generatie.
a. Anna von Hablützel, geb. te Ravenspurg. Zij huwde :
10. Veit Wanck, zijnde geweest voogd of gouverneur
te Schmaleck. Uit dit huwelijk eene dochter . b.
20. Gabriel Krötlin, der Richten Licentiat, Secretaris
te Ravenspurg. Uit dit huwelijk geene kinderen.
111. generatie.
b. Elisabeth Wanck, huwde Bartholomeus Meisterlin,
secretaris der stad Dillingen a/d Donau, zoon van Hans,
burgemeester van Leutkirchen in Allgau. Uit dit huwelijk
twee
zonen
. . . . . . . . . . . . . c.
IV. generatie.
c. 1. Philippus Meisterliu, was in Nederlandschen
krijgsdienst en daarna acht jaren secretaris van de stad
Waltzer, waar hij overleden is.
2. Frederik Meisterlin, J. U. D. te Leutkirchen,
geb. 1549, was Paltsgrafelijk Keldermeester te Kirkel,
daarna Ambtmann te Landsbergen in het Hertogdom
Tweebruggen en is iu 1612 overleden. Hij huwde Anna
Eichorn, uit Kern in Zwitserland, bij Lucern, geb. 1550,
overl. 1626. Zij hadden kinderen, waaronder een zoon . d.
V. generatie
d Jonas Meisterlin, J. U. D , geb. 22 Aug. 1586. In
1629 was hij Rath en Cantzlei Directer van Paltzimmern
te Rothenburgh in Hessen. in Maart 1638 nam hij
wegens den toenmaligen slechten toestand in de Palts,
het syndicaat te Worms ad interim aan. Den 26sten Februarl 1654 (?) ging hij naar ‘sGravenhage en in Mei
d. a. v. naar Munster en Osnabrück als plenipotentiaris
bij de vredesonderhandelingen vanwege Carel Lodewijk,
Keurvorst van den Palts, met Philip Heifting van LewenStein en Joachim Cameraris. Hij overleed 29 Juni 1661
te Sobernheim en werd daar in de kerk begraven. Op
de grafzerk is het wapen von Hablützel gehouwen. Hij
was in 1615 gehuwd met Drusiana Salomé Wachsmuth,
wede. van Betlen of Betley (3) J. U. D , die schrijver was
van een boek: de Paelis familiarum Illustrum. Zij is
geb. 29 April 1589, overl. 18/28 Maart 1670 te Creutznach en aldaar in het koor van de Hoofdkerk begraven.
Uit dit huwelijk waren eene dochter en twee zonen. e.
VI. generatie.
e. 1. Maria Margaretha Neisterlin, geb. te Heidelberg
in 1617, overl. 1674, gehuwd metBoltzinger. Kinderen. f.
2. Julius Meisterlin, geb. te Heidelberg in 1621,
huwde Hoffmann. Zij hadden eene dochter. . . . g.
3. Harmanus Meisterlin, geb. te Rothenburg in Hessen
5/15 September 1629. Hij studeerde in de rechten te
Keulen, deed eene reis door Frankrijk en Savoye en
werd 22 Dec. 1652 met den heer Geispitzheim en zijn
vader Jonas Xeisterlin naar den Rijksdag te Regensburg
gezonden om het protocol van Pfaltszimmeru te voeren;
hij bleef daarna alleen tot het einde van den Rijksdag,
zijnde hij in 1654 Raad geworden van den vorst van
Pfaltszimmern en ging in die hoedanigheid in 1655 naar
den Rijksdag te Worms. Hij huwde 15/25 November
1 6 6 3 te Keulen Geertruyd Gargaretha de Weiler. (Zie
Bijlage 111, 111 gen. bl.)
-In- 1674’ legde-hij zijn’ ambt neder en vestigde zich te
Frankfort waar 6116 Augustus 1684 overleed.
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hadden vier dochters en een zoon . . . . 8.
1. generatie.
; 1 Julius Boltzinger.
Maria Nagdelena Boltzinger.
g- 1 Maria Salomé Hoffmann.
h. 1. Sara Salomé Meisterlin, geb. te Creutznach
1111 Januari 1665, aldaar gedoopt 1/ 18 d. a. v.
G tuigen Sara de Weiler, geb. Maureguault, SalomB
Wacbsmuth, wed. Jonas Meisterlin en Adam Coenraad

1X. generatie.
2. 1. Carel Behagel, huwde Juni 1745 te Frankfort
xaria Elisabeth Rachel Bassompierre, die in 1751 overleed. Uit dit huwelijk twee zonen en twee dochters. Hij
is hertrouwd met Susanna Obermijer.
2. Susanna Jacoba Behagel, huwde in 1747, Carel
Balthazar Hilgenbach, Gereformd. predikant te Frankfort,
?n Henricus Wilhelmus Jager. geb. 1732, overl. 1743.
2. Maria Lucia Jager, geb. 18 Maart 1’734, overl.
15 Januari 1794. Huwde Mei 1752 Henrich Eüpers.
Uit dit huwelijk eene dochter . . . . . . . . p.
n. 1. Maria Magdalena Wever, geb. 26 Januari 1726,
doopgetuigen Christiaan van Orsoy; gehuwd met Clemens,
advocaat in Dietz.
2 en 3 Maria Catharina Geertruyd en Maria Geertruyd
Wever, beiden op jeugdigen leeftijd overleden.
4. Casparus Wilhelmus Wever, geb. ‘6 Januari 1730,
koopman ,te Kopenhagen.
5. Matheus .Robertus Wever, geb. 5 Mei 1 7 3 1 . G e tuigen bij den doop. Matheus Senter en Robert Jacob
!ie Weiler, overl. ongehuwd te Kopenhagen.
6. Christina Elisabeth Wever, geb. 9 Juli 1734.
7. Johannes Christiaen Wever, geb. 16 Juli 1735.
Doopgetuige Christiacn van Orsoy de Jonge. Zie kol. 195.
X. generatie.
o. Frederika Wever, geb. in 1750, overl. in 1762.
p. Marie Josia Elisabeth Küpers.

zi

de Weiler. Zij overleed 28 April 1737. IsFMs 1696
aan de Blauw-Cape1 gehuwd met Christiaen van Orsoy.
27 April
2. Jonas Robertus Meisterlin, geb. TMx 1666, overl.
te Maastricht, zonder kinderen na te laten.
3. Maria Catharina Meisterlin, geb. te Creutznach
& Nov. 1667. Getuigen bij den doop : Maria ìvIargaretha
Boltzinger, geb. Meisterlin, Maria Everhards te Maastricht,
Maria Catharina de Weiler en Julius Meisterlin.
Zij overl. te Frankfort in 1729, na in 1687, gehuwd
te zijn met Isaac van Flamerdin.
Uit dit huwelijk een zoon en een dochter . . . i.
4. Anna Geertruyda Meisterlin, geb. te Creutznach,
19 Febr.
1669, huwde Wilhelm Lecking, kapitein in
1 Maart
Pruissischen dienst, later kapitein ter zee in dienst der
S t a t e n - G e n e r a a l . Zg h a d d e n t w e e d o c h t e r s . . . j.
5. Johanna Maria Meisterlin, geb. te Creutznach,
23 Mei
_T 1671, doopgetuigen Johanna, huisvrouw van
2 Juni
Johan Jacob Heldewier en Joost de Smeth, van Amsterdam; zij huwde te Cleve Johan Diederich Wever, geb.
1663, J. U. D., schepen aldaar. Zij hadden vier zonen
en
twee
dochters
. . . . . . . . . . . . k;
VIII. generatie,
i. 1. Jacoba Margaretha van Flamerdin, geb. 6 Febr.
1688, huwde Carel Behagel, koopman te Frankfort.
Hadden
een
zoon
en
eene
dochter
. . . . . . 1
6. Isaac van Flamerdin, geb. 1689, overl. op jeugdigen leeftijd.
j. 1. Dorothea Maria Lecking, huwde in 1’731 Hendrik
Jager, predikant te Radevormwald.
Zij hadden een zoon en een dochter. . .
. m
2. Roberdina Catharine Lecking, huwde in 1725 buiten
Cleve Johan Casper Wever, J. U. D,, Richter te Meinertzhagen en Valbar.
Zij hadden vier dochters en drie zonen . . . . n.
k. 1. Jacobus Wilhelmus Wever, geb. 1697, J. U. D.,
schepen te Cleef, Raad van de Crimineele Justitie van
het Hertogdom Cleve en het Graafschap Mark, overl.
10 Sept. 1746.
2. Johan Frederik Wever, geb. 8 Maart 1699, huwde
1748 te Eopenhagen Anna Maria Köster, wede
Michiel Fabritius; overl. 1761. Zij hadden eene dochter. o.
3. Maria Geertruyd Wever, geb. 24 Sept. 1701.
4. Pieter Maurits Wever, geb. 16 Aug. 1705, over].
23 Juli 1750, Secretaris van Cleef.
5. Rijnier Christian Wever, geb. 4 Juni 1708, kapitein
in Pruissischen dienst. In 1760 in den 7-jarigen oorlog
gesneuveld.
6. Helena Elisabeth Wever, geb.. 4 Januari 1711,
huwde 1750. . . . . Rijser, burgemeester vau Cleef, overl.
11 Dec. 1781.

B IJLAGE ZTI.
-

1. generatie.
1. Coenraad Engels, koopman te Keulen was gehuwd
met Geertruyd Laarman, en overleed in 1650. Zij lieten
. . . . . . . . a.
een
zoon
en
twee
dochters
na
11. generatie.
a. 1. Coenraad Engels, huwde Geertruyd . . . . die
hertrouwde, weduwe zijnde, met Schelkens en in 1665
overleden is zonder kinderen na te laten.
2. Catharina Engels, huwde Robert de Weiler, J. U D.
te Keulen, Raad en Resident van den Keurvorst van
Brandenburg. Zijne tweede vrouw heette : , , . Duyks.
Enkel kinderen uit het eerste huwelijk . . . . . b.
3. Margaretha Engels, huwde Joost de Smeth, koopman te Amsterdam ; zij lieten drie zonen en eene dochter
na
. . . . . . . . . . . . . . . . c.
111. generatie. .
b. 1. Geertruyd Margaretha de Weiler, geb. te Cleef,
1 Januari 1633 ; aldaar gedoopt door Ds. Johan Botharn,
Tetuigen Geertruyd Engels, geb. Laarman, Margaretha de
Smeth geboren Engels (Zie a no. 3), wier plaats vervuld
werd door Margaretha Bachmans, vrouw van ‘8 lands Rentmeester Blaspiel en Christiaen de Weiler, Cheur Brandenburgs. Ambts Kamrnerrath, bij afwezigheid vervangen
loor diens collega Mr. Johan Moesvelf. Is. 16126 November 1663 gehuwd met Harmanus Meisterlin, en overleed te Frankfort 22 November 1689.
2. Maria Catharina de Weiler, huwde . . . . . Mom.
-Kinderen cl.
(Wordt vervolgd).
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deu An&?1 3 Nov. 1808, huwt Sira B u s c h ,
V R A G E N E N A N T W O O R D E N . (Over’, (Di Busch x Johanna van Delden), overl. den Adel
1

.

.

.
Adriani (XX, 126). - Mr Arius Adriani, secretaris 4 Febr. 1774.
a, Johanna Antia Bdriana, huwt Prof. Baart de 3n
Johanna Sijlsnan en had de
Faille.
volgende kinderen :
b. een dochter,
c. Dg Murctio Jan Adrhi, geb. Oterdum 28 Febr. 1771,
1. Ds Petrzcs Adriani, geb. Groningen 23 Mei 1730,
van 8tad en Lande, huwde
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over]. Oude Pekela 5 Dec. 1845, huwt Alegonda
van der Tuuk.
a. dochter, huwt Prof. Bouman.
F. dochter.
y. Ds Nicolaas van der Tuuk Adriani, geb. 1804.
11. Mr Theodorus Adriani (l), rechter en secretaris van
Houwerdersijl, huwt Anna ll-argnrethz Bijmholt, waarbij :
a. DS Arius Adriani, geb. Groningen 4 Januari 1756,
o v e r l . Dockum 23 Dec. 1830, huwt 10 Wibbina
E»inen(s), dochter van R. Emmenu, raadsheer, en
116. A. Tiaden.
a. zooi, overl. 1800.
B* dochter, huwt Ds 2. W. van der Weide.
Y. dochter
2 Theodora WibbiP?a Aria Bdriani, geb. 23 Oct.
1797, st. 19 Maart 1848, huwt .Mr Nicolaas
Fockema .
e. DS ICudolph Adriani, geb. Schildwolda 26 Mrt
1793, over]. Rotterdam 6 Mrt 1871.
111. DS &fenso Johannes Adriani, geb. Groningen
27 Dec. 1733, overl. Garnwerd 10 Januari 1783, nalatende een zoon.
IV. Anna Elisabeth Adriani, huwt 25 Mei 1744
Ds Theodorus Feltman de Beveren, predikant te Utrecht.
Van hen zijn zeker familie (maar hoe ?) :
Derck Ariaens (Adriani [filius]), overl. te Groningen
vóór 1691, huwt Fennickjs Nensinga, dochter van Menso
Mensinga en zuster van ‘Joannes Mensinga, professor te
Groningen, overl. te Groningen vóór 1691 ; hieruit zes
kinderen, w. o. Lammina Adriani, overl. 1734, huwt
Ds Hillebrand Mentes, geb. 1679, overl. Visvliet 1735, en
het zesde kind:
Ds. Johannes Adriani MenAinga (zich aldus noemende
naar zijn oom en pleegvader), geb. te Groningen 29 Nov.
1684, overl. te Usquert 18 Dec. 1748, huwt te Aduard
6 Mei 1714 (proclamatie Groningen 21 April 1714)
J o h a n n a Jacoba v a n d e r Schuer, geb. te ‘~Gravenhage, begr. Groningen 11 Dec. 1761, dochter van?
Hieruit :
Johanna Elisabeth Adriani .Mensingu, geb. te Usqnert
17 Juni 1719, overl. Utrecht 26 Februari 1802 (P),
huwt te Benschop (2) 1 Oct 1752, Bdarn Izsch, g e d .
te Utrecht 12 Juli 1711, overl. aldaar 15 Januari 1789,
zoon van Johannes Visoh en Cornelia Wachtels.

/

van Roeloff Berents pro qua Albert Geerts als oom,
getr. 11 Febr. 1673 A, IK.
Begraven 27 Febr. 1733 Jacob Ariaans, Boon van
Ariaans Pieters in Oude Ebbingestrate.
Amsterdam.

F. C. WALLER.

Gillot (XXI, 191). - Omtrent GiZZot vind ik in eene,
onder mijne papieren aanwezige genealogie ,, Maillart”,
het volgende :
Anne Maillart, in 1682 uit Frankrijk met haren vader
naar Holland gevlucht, was getrouwd met Jean Desormeaux, gerefugieerd predikant te Haarlem. Uit dit huwelijk
twee kinderen: Madelaine en Jean Desormeaux.
Het oudste dezer twee kinderen. Madelaine Desormeaux,
trouwde met Esaie Gillot, die bij haar drie kinderen verwekte, namelijk :
A. Awna ïIIagdalaine Gillot, gehuwd met Louis Rondeau.
Zij sterft 2 Aug. 1751 en hij hertrouwt 14 Januari 1752
met Anne Brians.
B. G’saie Gillot, trouwt: 10 met Marie Brun en 20 met
N . N. &Iounier.
IJit het eerste huwelijk (met Brun) éé?z noon, omtrent
wien niets verder is vermeld.
Uit het tweede huwelijk (met Mounier) eene dochter,
Elisabeth 1Warie Gillot, die huwde met F. W. C. Lion;
en nog eene dochter, Marie Elisabeth Gillot, die reeds
den 22 Mei 1754 stierf.
C. Jacob Gillot, gehuwd met Marie Chabot.
Uit dit huwelijk een zoon, David Gillot, die trouwde
met N. de Vos te Rotterdam.
Verder loopen de aanteekeningen betreffende het geslacht
Qillot in deze genealogie niet.
J. C. N. B A N Eus.
Utrecht.
Stratenns (XX, 8 2 ) . - DS. Symon Stratenus (111).
geboren in 1667, werd in 1690 predikant te Brandwijk,
in 1698 te Strijen, en overleed in 1742.
C. J. P.
Amsterdam.
S t r u a c k (XX, 89). - A r n o l d i n a Huberta Struzcck
huwde omstreeks 1785 Jacob van Berchuys, majoor der
infanterie, geboren 22 April 1761, later hertrouwd
(ondertrouwd, Deventer 18 November 1797) met Johanna
Catharina Jordens. Vermoedeluk is dit de A r n c l d i n a
Huyberta Struuck, geboren 10 December 1764, onder
VIII, 5, vermeld.
C. J. P.
Amsterdam.

Verder werd te Groningen gevonden :
Proclamatie 15 April 1665. Jan Ariaans p, s. Ettie
W$s, waervoor Frerick Jacobs als neve, getr. door
Ds. Hachts den 2 May 1665.
1 7 A p r i l 1 6 6 9 D e r c k KzLininclc ende
Proclamatie
Ide Ariaens, waervoor Jan Staats als broodgeert, (hierbd
geen copulatie vermeld).
Proclamatie 18 Januari 1673. Arien Ariens, uyt Oost
F r i e s l a n d t P . 8. en Roeloffie Hindricks . . . . . w e d e
(1) Blijkens eene mededeeling van Mr l?. C. Barbas WaS hij M e d .
dootor en zoon van Seoretaris Arius Adriani en Johanna Margrieta

Meintjes.

R E D.
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Aanteekeningen omtrent de familie van Orsoy en eenige aanverwante familien ; met bijlagen 1-111, door W. P. Veeren. - 64 kwartieren der kinderen van Jean Charles graaf Bentinck en van Jacobn
Helena gravinne van Reede, medegedeeld door W. M. C. Regt te
Oudshoorn. - Vragen en Antwoorden: Adriani (XX, 126). L’illot (XXI, 191). - Struuak (XX, 89). - Stratenus (XX, 82).
Gedrukt bs Gebrs. J. 8: H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.

ALPHABETISCHE LIJST DER NAMEN.
Jaargang 1902.

A.
Aa (van der) 140, 161 , 165.
Aa (Pjnsen van der) 115.
Abcoude (van) 111
Ablaing (d’) 130, 161, 162,
164, 165, 166.
Sbeleven 62,
Aberson (van der Harst) 166,
167.
Ackcrmans 187.
Adriaens 99.
A.drinni 126, 205.
Adriani (van der Tuuk) 207.
Aefferden (van) 171.
Aerssen (van) 172.
Aerts dr 96.
Affelen (van) van Saamevoort
105.
Agricola 183.
Aillij (d’) 125.
Aitzema 141.
Akeren (van) 184.
Alba 125.
Alberda 197.
Alckemade (van) 47.
Aldenhoven (van Vry) 176.
Alderwereld (van) 72, 75.
Alewijn 62.
Alexander 167.
Almondc (van) 176.
Alphen (van) 100, 105, 192.
Alstijne 6, 7.
.Alteren (van) 62.
Alting 126, 143.
Alveringen (van) 35.
Amerongen (van) 48.
Ammon (van) 59, ôl
Amorg 7.
Amstel van Mynden (van) 91.
Amstel (Ploos van) 92
Anceau 134.
Andel (van) 137, 142.
Andriesse 185.
Anemaet 9, 167.
Annocque 170.
Anspach 132.
Anthony 157.

Apeldoorn (van) 162, 163.
Appelmsn 62.
Arckel (van) 17, 19, 20, 21,
178.
Ardenne (van) 127.
grenberge (Grf. van) 52.
Ariaans 237, 208.
Arkel 176.
Arsen 100.
Ssbeck (van) 4, 5.
Asmus 121, 169.
Asperen (van) 81, 83.
Aspinwall 8.
Asschenberg 62.
Asselt (van) 92, 93, 133.
Assen (van) 88.
Assendelft(van 71, 176.
Attevelde (van) 131.
Audenrogghe 103.
Audoijer 78.
Auterle 55.
Bverhoult (d’) 103.
Axpoele 57, 58.
B.
Baart de la Paille 206.
Baart 107, 109, 110, 119
120, 121,
Bachman 204.
Back 40.
Backer 24, 62.
Backer (de) 62.
Baclrer (Bas) 4, 5.
Badous (de) 100
Baenst (de) 35, 37, 38.
Baerdesen 62.
Baert 123.
Bagman 107.
Bake 177.
Baker (Farks) 1 2 2 .
Bakker 94, 106.
Balde 62.
Balen 82, 193.
Balfort 148, 152, 153.
Balveren (de) 142.
Bambeeck (van) 62.
Bane (de) 153, 183, 188
189, 190.

Banse 119, 120, 121.
Bas (de) 78.
1Bara 34.
Barbas 207.
Barbier 86.
Barchman de MTale Wuytien 3
26.
Barchman Wuij tiers 10, 11
79, 68.
Barclay 6, 8.
Bardesius 62.
Bardijn 131.
Barestel 25.
Barnhill 7, 8.
Baron 121.
Barrat 34, 35.
Barre(de)-78 ~~
Barth 108.
Bartolotti 62.
Bartolotti van den Heuvel1 63
Bas 62.
Bas (de) 62, 151.
Bas Backer 4, 5.
Baserman 106, 107, 109.
Bassecour (de la) 122, 123
124.
Bassompierre 204.
Batkin 23, 28. 29.
Baudin 58.
Bausele (van) 54.
Bauvous (de) 100
Bauwin 57, 58.
Bavelaar 196.
Bax 109, 119.
Beardslie 6, 7.
Beaufort (de) 172.
Beaumont (van) 13. 45.
Beautone 90.
Beek 131.
Becker 99.
Becqu 155, 183, 184, 18s 1.
Beeck (van) 191.
Beeckejteijn (van) 139, 15(
Beeckman 100.
Beek (op de) 189.
Beelaerts 131.
Beelaerts van Blokland 96 7

Beeldsnjjder 1 : 62, 86, 87.
Bccls 62.
Beer (den) 123.
Beers 129, 130.
Beerze (van) 130.
Beest (van Voorst van) 168.
Beghe (le) 55.
Behage 160.
Behagel 203, 204.
Behoer 160.
Bekken 125.
Bekker 123, 125.
Bemmel (van) 106, 130.
Bemmelberghe 36.
Bempden (van den) 62.
Benezet 78.
Bender 175.
Bennigh 62.
Bentes 62.
Benthem (van) 148, 177.
Benthem (Struuck van) 95.
Bentinck 3, 76, 174, 205.
206.
Benuell 129.
Berchem (van) 56.
Berchuijs (van) 208.
Berckel (van) 13, 129, 131.
Berdenis 124.
Berendrecht 19 1.
Berends 1 2 6 , 2 0 8 .
Berewout 62, 131.
Berewouts 13 1.
Berph (van den) 1, 17, 49,
73, 173.
Bergh (ten) 24, 41.
Berghen (van) 54, 56.
Berg van Saparoea(vanden)4.
Berghuijs (van) 133.
BergmandeWaleWuytiers27.
Berkel (van) 12, 14, 41,44.
Berkhout 40.
Berlecom (van) 98.
Berlekom (van) 122.
Bertens 187.
Berthem (van) 54.
Bertling 126.
1
i Berwouts 129.
Best (de) 97.

1.1

2
Boeij 31, 42, ‘2.
Beth ô8, 119, 121.
Boeie (Xchuurbeque) 168.
Betlen of Betley 202.
Beuuingen (van) G2, 170 B o g a e r t 1 4 , 4 2 , 4 3 , (zil
Boogaert.)
171.
Beuningen van Helsdinger Bogaert van Alblasserdan
14, 42.
(van) 176.
Boinenburg g e n d . Honsteil
Beurden (van) 173, 192.
(van) 162, 164.
Beurces 115.
Bollaert 100.
Bevere (de) 141, 151.
Bollenbeek 183.
Beveren (van) 22.
Boltzinger 202, 203.
Beveren (Feltman de) 207.
Bomme (de Haxe) 2.
Beverlo (van) 97.
Bongardt 199.
Bewers 68, llO? 119.
Bongers 15, 80.
Beijer (de) 148, 152, 153.
Beijeren (hertog Aelbrechi t : Bonnema 90, 91.
Bont (de) 77.
van) 20, 116.
Beijeren (hertog Johan van:) :Boodt (de) 22.
Boon 30, 80.
21.
Beijeren (hertog Willem van>) iBoonacker 175.
Boogaart 14, 173, 174.
21.
Beijnhem ( v a n ) 1 6 1 , 162: , Bookelman 106, 121.
Boom 63, 97.
164.
Boorden (van) 9, 10.
Beijs 56, 57, 58.
Borch (van der) 54,
Bicker. 62, 205.
Borchgrave (de) 180.
Biebe 196.
Biel 148.
JBorchhove (van den) 53,54 >
57, 58.
Biestrate (de la) 10 ? l l .
Boreel 63.
Binckhorst (van) 15.
Borghart 102.
Bisdom 33, 112.
Borghoff 40.
Blaeu 62.
Bornius 115.
Blaeuw 62.
Börnstra lS7.
Blank 196.
.
1B o r s v a n Waveren 63. .-Blaspiel 204.
Blencke 126, 143.
1Borsselen (van) 13.
1Borst 196.
Blencowe 147.
Bleijswijk of Bleiswijk (van) 1Bosch (du) 37, 58.
12, 13, 14, 41-46, 73 1Bosch (van den) 74, 143, 200.
Bosch (Kallenberg (van den)4.
111, 173.
Bleijswijk (Bij& v a n ) 1 7 3 . i Bosscha 86, 136, 140. 142.
1Bosschaert 21. 26, 27,
Blikman 199.
123-126.
Bliek 121.
Boss& (de) 88.
Black 78, 187.
Black van Schellinga (de) 115.i Botharn 204.
1Bou van Westerstein (of
Blocquery (VRU de) 62
Westkerke) 111.
Bloeijmans 179,
1Boucher 88.
Bloemendael (van) 205.
1Boudet 115.
Blom 89, 94, 196, 200.
Bloys van Ginderdeuren (van)11 Boudry 151.
1Bouffy 124, 125, 126.
22, 24, 25.
Bloys vau Treslong (van) 22, Bouljes 155.
23, 24, 25, 111, 176.
5Bouman 93 207
Bloys Treslong Prins 23, 49. Bourchove ivan den) 53.
Bbjdenberch of Blijdenberg Bourg (de) 143, 151.
Bourgondie (Philips van) 21.
(van) 104.
Boursse 186.
Blijers dr. 24.
Bousquet (de E’iellietas) 167.
Bochoven (van) 98.
Bouton 49.
Bockx 191.
Bouvry 137.
Boddeus 128.
Bouwens 63.
Boddington 156.
Boedach 107.
j1 Bouwer 9.
Boven (van) 84, 85.
Boelens 62
Bovinck 111
Boendermaker 62.
Boetselaar (van den) 44,45, Brabant (hertog van) 57.
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j

I

Brake11 (van) 164, 165.
Brake11 (de Vnynes van) 87.
Brandenburg (van) 205.
Brantsen 79.
Brasser 124. 125.
Brath (van den) 169.
Bree (van) 159.
Breen 23
Bregenes 100.
Brcle 158.
Bremen (van) 183.
Bremer 109.
Bres (de) 187.
Brest van Kempen 198.
Brestede 6.
Breugel (van) 181.
Brians 205.
Brie1 14.
Brie1 Huygens 72.
Briels 169.
Brillenburg 126.
Broeckhuysen (van) 117.
Broens 101.
Broms 102.
Bronckhorst (van) 115, 171<
Brons 101.
Bronswinckelt 186.
Bronts 101,
Brook Wstson 119.
Brosses (de) 141.
Brouck (van den) 98.
Brouckart 25.
Brouwer 67, 68, 111, 127.
Brovens 102.
Brown 8.
Brown (Roosevelt,) 8.
Brute 136, 137, 142. 148,
150, 151, 153.
Bruen van Smitsbergen (de)
164.
Brugman 68.
Bruin vis 23.
Bruinvis Maatjes 95, 133.
Brun 208.
Brrrijn 138,158, 159,189.
Brmln Feuilletau (de) 127.
Bruijn Kops (de) 88.
Bru[j.n Prince (de) 198.
Bruilningh 63.
Bruze 142.
Budach 107.
Buddinger 188.
BuicHorst (van) 15.
Buisson (der) 35.
Bulderen (Pielat van) 185.
Bure (van) 100.
Buren (Chais van) 138.
Burch (van der) 73.
Burg (van der) 41, 120.
Burggraaff 107, 110.
Burgh 63.
Burgh (van der) 71.
Burghart 101, (102?)

Burghof 40, 41.
Burte 146,147,148,149,153.
Burlett de 63.
Busch 206.
Bussche (ten) 117.
Butkens 172, 178, 180.
Buijck 77.
Buis 22, 63, 98, 185.
Buijs (van) 176.
Buzanval (Chouart de) 182.
Bijleveld 145.
Bijnholt 126, 207.
13pcum 57) 5s.
Bgvanck 7 , 8.
Bijvoet 192.
C.
Caan 84.
Caaskooper 110.
Caen 124, 125.
Caerlen 97.
Calabre(duc de)113,115,116
Caland 102, 116, 147.
Calff 63.
Calkoen ô3,95,134,176! 183/,
Cameraris 202.
Camere (van de) 38.
Camerling 95.
Camp (Uten) 139.
Canisius 9, 11.
Canjueel 23, 29.
Canjuweel 23, 92.
Cannaar ll.
Canoijen 97.
Capellen (van der) 161 : 164.
Carel V. (Keizer) 52, 57.
Carlton 8.
Ca,rpenter 90, 95.
Carr 147.
Carst 63.
Carteret 198.
Casembroot 102.
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