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Pijl], Sweerts
de
Weert,
vraag
door
Jonkh.
van
Kinschot . . . . , . . . . . . . . 219.
Van
Kinschot,
Van
der
Muelen,
te
Vianen,
door
P.
v.
M. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 220.
Van
Mijnden,
door
Wilh.
de
Joncheere
Jr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.
Lle Smetb,
door
C.
J.
P.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . , . . . 221.
Van
Steenhardt,
door
W.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.
Van
Vlïerden
in
Gorinchem
en
in
L)ordrecht . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 221.
Gevraagd
wapen,
antwoord
van
W. L. A. G. Boogaard . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 223.
Witsius,
door
B.
v.
B.
. . . . . . . . r. . . . . . . . . . . . . -. . . . . .
223.
Ziedses
des
Plantes,
door
J.
Willinck.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.
Het
geslacht
Schimmelpenningh,
door M. A. van Rhede van der Klont . . . . . . . . . . . . . 225.
Wouter
van Goufhoeveti als genealoog, door Jhr. Mr. F. Ueelaerts van Blokland . . . . . . . . . . . 232.
Andriesse,
der
Kinderen
en
anderen,
door J. van der Minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,
Oirconden betreffende de familie van Isendoorn à Bloys (1456-1847), door M. G. Wildeman, . . . . . . 216.
Kwartierstaat der kinderen van J o h a n e n v a n M a r g a r e t h a W i j n a n t s v a n Resant, met een plaat. . . . . . 251.
geslacht
Kam,
door
Carl
Köffler
. . . . . . . . . , . . . . , . . . . 251.
Boekaankondiging: Het

ISHOCD

illndz.
Aaf tier
Heide
Syve
IHeydanus,
vraag
door
tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253.
De
la
Rare,
door
F.
H.
de
Vos
. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:?.
Roerhaave
de
Gorter,
Boerhaven
van
Altena,
vraag
door
Jl.
G.
Wildeman
. . . . . . . . . . . . 253.
Eremer(us:, vraag
door
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253.
Cau, Cau
Boerhave,
vraag
door
M
G.
Wildeman.
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
203.
Van
Deventer,
vraag
door
J.
Willinck
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 253.
Dutry,
vraag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
254.
Heereman,
vraag
door
v.
M.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254.
Ilerkomst
van
‘t
geslacht
Boerhaave,
vraag
door
M.
G.
Wildemnn
. . . . . . . . . . . . . . . . 254.
Keetell. vraag door W. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 254.
Ph. L. d. B. . . . . . . . . . . . . , . I . . . . . . . . .
254.
Van
Langelaar,
door
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.
De
Lannoy,
vraag
door
W.
Mamuchet,
vraag
door
Bd.
. . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
255.
Marnitz,
vraag
door
W.
S. H. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255.
Mauritius, Hoerhave Mauritius,
vraag
door
M.
G.
Wildemau
. . . . . . . . . . . . .
255.
Van
Nimwegen,
door
C.
.I. P. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
555.
B. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255.
De
Rechtere,
door
B.
v.
Schalen-Breedenbroek,
vraag
door
J.
Willink . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
255.
Van
den
Strijdhorst,
vraag
door
J.
D.
Wagner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256.
Swemmelaar,
door
Ph,
L
d.
B.
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,256.
Tromp,
van
der
Mast,
Roch,
vraag
door
A.
B.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.
Van
Vlierden,
door
P.
v.
M.
. . . . . . . . , _ . . , . . . . . . . . . . 256.
Witsius,
door
R. v. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256.
Genealogie
der
familie
van
Leefdael,
door
F.
H.
M.
Ouwerling
. . . . . . . . . . . . I . 257.
tlat geslacht Schimmelpenningh, oorspronkelijk genaamd Schimmelpenninck, door hl. A. van Rhede van der Kloot 267.
Geslacht
Paradijs,
door
J.
J.
Bastert
, . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2SO.
Van
Thije-van
Velsen,
door
G.
Eschauzier , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.
V an
Schalkwijk-van
den
Velden,
door
J.
J.
Bastert . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . 284.
Aankondiging van de uitgave eener heraldieke kalender voor 1908 door het Provinciaal Genootscha? ,,Limburgfi 2!6.
Douglas,
vraag
door
W.
Hoffman
. . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . .
287.
Onbekend
wapen,
vraag
door
W.
Hoffmañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
287.
Schimmelpenningh,
docr
B. v. B. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287.
Van
Woelderen,
vraag
door
v.
W. . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . 2SS.
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Brieven,aanvrqgen, enz., betreffende het
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt
Genootschap te rmhten aan den secretaris,
alleen aan de leden van het Genootschap
F
Jhr. *Mr. E. 13. F. F. WITTERT VAN Hooagezonden. Bijdragen en correspondeutie
LAND, lY0 Kiouwstraat, die betreffende de
betreffende de redactie en verzending van
f
hibliotheek aan den bibliothecaris,W .Baron
het Maandblad ziin te richten aan den
1 siiOUCKAXRT VAK SCIIAUBURG, 96 Jan van
1 redacteur Jhr. Mr. F. BE E L A E R T S V A N 1
Nussaustraut, beiden te ‘s Gravenhage. &,ö&,ANn, 82 Jan war& Nassaustraat, te
Contributien enz. aan den penningmeester,
‘s Grauen&ge. Aanvragen om exemplaren
Mr. P. ti. BLOYS VAK ‘I’RESLON@ PR I N S,
van vroeger verschenen Maandbladen z;jn
3 Sweelincfi~lei~l, te’s Grave+ahage.-Leden
te zenden aan den bibliothecarifl, W. Baron
7
Y
te ‘8 Gravenhage betalen p. jaar fl0 contriS NOUCKAERT VAN SCHAUBUR~. 96 Jan
butie, zij die bulten ‘sGravenhage wonen f6.
van Nassaustrnat, te ‘s Gravenhage.
-8
IIC
-8
96
De redactie van het Jfaandblad wijst er nadrukkel# op, dat zij niet aansprakelijk is voor de

strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
~_.
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Jaargang.

AVIS.
On est pri6 d’adresser les dons et les publications
-phriodiques pour notre bibliothbque au Baron W. Snouckaert
van Schauburg, Bibliothécaire de la SociM, 96 Jan van
Wassaustraat, B La Haye.
benoemd:
Tot lid _zijn.--.
_~~ . . . -.- -----_ll_i__._II
A. H O Y N C K vm PA P E N D R E C H T , 5 6

Rotterdam.
Claes de Vrieselaan .
H. J ESPEBS , 10 Hof . : * 1 1 :
Amersfoort.
J. H E N R Y L E A, 1 6 Davis Aienue. , BrookEine, Maas.
Heemstede (N.-H.).
Jhr. R. VON MÜHLEN.
A. 8. A. P LOOS VAN APOSTIL,’ li3 iei:
. . . . . . . . .
Amsterdam.
zersgracht
.J. C. R A Y A E R , 293 Laan van Meerdervoort.
. I . . . . . . . . ‘s
Qravenhago.

dachtenis van den Luitenant-Generaal Jhr. A. F.
Meyer. Harderwijk 1906.80.
94. Baron DE FOSSENER Jean de 13onnefon, héraldiste.
2ème édition. Rome 1905. 80.
De nummers 91 en 94 van M. c3. WILDEMAN .

95. Anzeiger des Germanischen National M u s e u m s .
1905, Heft 111 en IV; 1906, Heft 1, 11 en 111.
96. L’ancien Pays de Looz. 1905, nes. 2-12 ; 1 9 0 6 ,
- nes. .lTa-97. H a n d e l i n g e n e n Levensberichten van de Mdoatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
1904/05, 1905/06
98. Deutsche Herold. 1906 en 1907, no. 1.
99. Familiengeschichtliche Blätter für adlige und bürgerliche Geslechter. 58 Jahrg. 1905, nes. 28-46.
100. Diözesanarchiv von Schwaben. 1905, nes. 11, 12.
101:

Adreswijziging:
-CI. J. M .

V A N BLIJENBURGH, 29 Janstraat
. . . . . . . . . . Haarlem.
W. J. HOFFMAÑ J.Jzn, 2 Oude Delft D e l f t .
Mr. W. C. M E E S A.Wzn, 1 1 9 N z .
Wijnhaven.
. . . . . . . .
Rotterdam.

Boekwerken enz. ootvanaeu voor de bibliotheek
en het archief.
(VwvoZg van Maandblad XXIV, kolom 228).
9 2 . F. C. C O Y L E R FER~USSON. The Registers of the
French Church of Threadneedlestreet, London
1637-1685. Volume 111. Publication of the Huguenot Society of London, Aberdeen 1906. 8O.
In ruil.
,$3. Jhr. J. E. ME Y E R. Beeringen en Houthaelen, 5 en
6 Augustus 1831. - Tot verdediging der nage-

1907.

Huguenot Society of London. (Zie ook no. 92 hiervoren.) Proceedings. Vol. VIII, no. 1, 2.

102. Zeitschrift Harz-Verein. 1906; le en 20 Heft.
103. Zeeuwsch Genootschap. Archief vroeger en latere
mededeelingen Zeeland, 4e vervolg 1905, archief
1906. Verslag 1893 - 1902.
104. Revista Araldica. Anno IV, p. 321-384.
105. De Wapenheraut. 1905, n08. 10-12; 1906, no8. 1,2.
106. Genealogische Heraldische bladen. le jaarg , noy.
1-4 en 7, 8.
Personalhistorisk Tidsskrift. 1905, 2e Boude, Èeft
2 en 3 ; 3e Bonds. Heft 1.
108. Personalhistoriske Samlinger, 3e jahrg., afl. 9-12.
109. Adels und Salonblatt, noa. 1 0 - 1 2 .
110. Limburg% Jaarboekje. 1906, afl. 1, 2, 3.
107

111. BraunschweigischesMagazin. 1905. Maart-Augustus.
112. Annales de Tournai. Tome X, partie 1 en 11.
De nummers 95-112 in ruil.
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113. M. G. W I L D E M A N . Itinéraire archéologique de
Delft. 20 édition, revue, corrigée et augmentde.
Delft, J. Vis Jr., 1906. 8”.
Yan den sohrijver.
114. Jhr. Mr. J. H. HORA SICCAMA. Uit de geschiedenis der
domeinen van het Huis van Oranje in Nederland,
(overdruk), 1906. 40.
Van den Bohrëver.
115. A. F. V A N B E U R D E N. Het Oud adelijk Luiker geslacht de Loen de Kemexhe, gezegd van Loon uit
de Looz, de Hamal en d’Alsteren, in verband beschouwd met de daarmede verwante families van
Sanen en Koorn. Roermond 1906, 80.

123. D. F E R N A N D O D E A NTON DEL OLMET. Nobiliario de
Alicante. Alicante 1905. 8O.
Van den schrijver.
124. Nederland’s Adelsboek, 1907. ‘~Gravenhage 1906.80.

Van

125. 8. F. VAN B E E R D E N. Het Roermondsche Regeeringsgeslacht van Wessem, van het jaar 1500 tot 1906,.
beschreven naar authentieke stukken. Sittard 1906.8O.
126. Danmarks Adels Aarbog, 1907. Kopenhagen 1907.8O.
Van de samenstellers.
Bijdrage tot de geschiedenis ven het geslacht

van Kinschot,

den sohrijver.

door
116. M. G. WI L D E M A N . Bilderdijk en de genealogie,
M.
Cr.
W
I L D E M A N.
(overdruk), 1906. 4”.
Yan den schrijver.
In mijn artikel ,Iets over Jasper van Kinschot (1552117. Mr. GERARD VAN L O O N . Historisch bewijs, dat het 1603) en een afschrift van zijn familieregistertje loopende van
Graafschap van Holland, sedert liet begin der Leenen 1578 -1601” (Zie Maandblad 1905, no. 9) (1) vermeldde ik
tot den afgezwooren Philips den 11 toe, altijd een o. a. een aanteekening van den kleinzoon van Jasper v. K.,
Leen des Duitschen R?jks geweest is ; en diensvolgens voornoemd, waarbij gesproken wordt over de boosheid
dat des zelfs Graaven, als Rijksprinsen, de uytge- van den lateren kanselier van Brabant, Frnnçois vnn
schreevene rijksdagen en heirvaarten bijgewoond, Kinschot (1579-1651), ter gelegenheid van het vieren
voor de Keyzere te recht gestaan, de verleyen hunner der ,, w ederbruylofte” te ‘8 Gravenhage (14 Sept. 1603)
Graafschappen van dezelven ontfangen, en in de van Jasper van Kinschot en zijn 2de vrouw Marie d e
krdgs- en rijkslasten hun aandeel gedraagen hebben ; ChantraS~e dit Broucqsault, omdat de kinderen van den
doch van alle welke afhangelijkheden het gemelde Heer Barnevelt na den maaltijd in Jesuietenkleêren had:
Gewest alleen, door het aldaar gevoerde Stadhou- ken gedanst, hetgeen door Francois v. R. als een affront
derlijk bestuur der Doorluchtige Prinsen van Oranje werd opgevat, en waardoor een verwijdering ontstond,
e n Nassau, eyndelijk in het geheel is ontheft en welke tot in 1648 duurde.
vrij geworden. Te Leiden bij Pieter van der Eyk.
Werkelijk zien we dan ook in 1649 een eerste spoor
1748. 8O.
van wederkeerige waardeering. De volgende.. brieven,
118. ELEIJTHERIUS N. BA T A V U S. Kort Vertoog van den waarvan de origineelen berusten in het Archief Van KinOuden stand der regta-plegingen, alsmede der oude schot geven daarvan blijk, en bewijzen tevens de juistheid
g e b r u i k e n ende wetten in Holland ende West- van enkele thans moeilijk of in ‘t geheel niet meer te
Vriesland : mitsgaders de veranderingen daar om- controleeren data.
trent ten tijden der graven voorgevallen. Tot Am1. Monsieur et Cousin.
sterdam bij Jan Rieuwertsz de Jonge, BoekverJe suis esté tres marry (2) d’entendre par le rapport
kooper in de Beurs straat. 1682. 8O.
de mon Père, v(ot)re indisposition et longue maladie
119. Baron JO H A N A D A M R E H B I N D E R . Matrikel öfwer men tionnée par Ia l(ett)re congratulatoire de son office
dem af Swea Rikes Ridderskap och Adel, som lfran de chancelier , qu’il vous avoit lui escrire avec l’effort
&.r 1782 til narwarande tid hlifwit Introducerade, ord(inair)e de v(ot)re bienveillance, esperant que la vigueur
samt Adopterade, och i Riddare-Classen flyttade ; de v(otr)e jeusnesse vous aura di% maintenant fait reprendreförsatted och utgifwen, med historiska och genea- entière santé et les forces, et que le bon Dieu sera servy
logiska Anmärkningar Stockholm, tryckt hos Johan de vous conserver les années que vous merités et lesA. Carlbohm, 1’794. 8O.
quelles vous souhaitte remplyes de contentement et de
félicitb.
120. Proces du Prince Woronzow contre le Prince Pierre
Monsieur et Cousin,
Dolgoroukow et le Courrier du dimanche. Tribunal
civil de la Seine, première instance; Président
V(ot)re très humble serviteur,
M. Benoit-Cbampy ; Procureur Impérial, M. S.
F. DE K I N S C H O T . (3)
Dumas. 1861-1862. Paris 1862. 80.
M onsieur mon cousin le conseiller de la tour de Hollande
121. M. P. FABRICIUS. Le Kremlin de Moscou, esquisses
et
de Zkladen m’a fait l’honneur de me témoigner beauet tableaux, autrefois et aujourd’hui. Ouvrage orn6
coup
d’amitié et dïnclination par ses l(ett)res mesmes a
de 76 dessins sur zinc d’après nature et de 14
l’effet
de me favoriser de son intermission au regard des
photogravures. Moscou 1883. 8O.
De nummers 117-121 van den Heer
(1) In dat no. in kolom 309, regel 3 v. o. in den tekst,is een zetR. C ERYERINS te St. Petersburg.
fout bliiven staan. Men leze n.1. voor Egidia vurt Schooten,-. Egidia
122. Verein fiir Mecklenburgische Geschichte und Alter- s Hozen of Schoonen De naam komt ook met 8 voor
(2) Littré zegt dienaangaande: Terme vieilli. - Fâohé et repentant.
tumskunde. Jahrbiicher und Jahresberichte. Jahr(3) De onderteekenaar is François van Kinschot (1679-1651) in
gang 71. 1906.
1649 tot kanselier en zegelbewaarder van Brabant benoemd. en
niet in 1650, zooals de Ann~~airs Généalogique van 1875 vermeldt.
In ruil.
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I
depesches nécessaires pour 1’Inféodation nouvelle de la vie au deffaut du bon deffunct, vous suppliant qu’I1 vous
a(eigneu)rie de Kinschot sur le mesme pied que je la plaise me gratifier reciproquement du bien de l’honneur
tenois de S. M. et selon l’aggréation et grace en émanée 1 de votre amitié (laquelle je tiendray tousjours bien chère)
de la part de 8. A. Madame la Princesse douairière sans 1 et de faire passer ces mesmes debvoirs, offres et recomque néantmoins j’en aye encore sçeu construire aucun 1 mandations à nos autres communes parens, alliez et
acte, nonobstant divers devoirs que j’en ay rendus, amis de par del& à l’endroit desquels j e c o n s e r v e r a y
à quoi monsieur mon cousin je vous supplie _très hum- tousjours la mesme inclination comme leur estant ainsy
blement de tenir la bonne main.
que je vous suis,
Brux(ell)es 22 decemb(re) ‘1649.
Monsieur et cousin ,
Très humble serviteur
11. Monsieur et cousin.
DE K I N S C H O T . (1)
Je ne scaurois assez exprimer le ressentiment et regret
may
1651.
Bruxelles,
le
15
de
que j’ay eu de la perte de Monsieur Gaspar de Kinschot,
Monsieur le= Conseiller Einschot.
man cousin, pour l’estime que j’ay faict de ses mérites,
doctrine, vertuz et autres bonnes qualitez excedans de
IV. Monsieur et cousin.
beaucoup les limites et capacitez de sen eage. Monsieur
C’est avec un regrèt indicible que je vous viens rendre
le Comte de Pennaranda m’a aussy témoigné l’affliction
le
triste devoir d’annoncer par ces lignes la perte que je
par luy conceue de cette mort, comme ayant singulierement agmé et honnoré led(ic)t deffunct, mais il me semble viens de faire de ma très chère moitié aux onze heures
d e c e matin, après une cruelle maladie d’environ six
que le dire de Seneque nous pourrrt servir de consolation
mois
continuels dont la longueur luy avoit accumulé un
a ce propos: quod facillimum ad superos iter est animis
cito ab humana contagione divulsis - Minus enim faecis a c c i d e n t sur l’autre tous les plu3 griefs quo creature
pouvoit souffrir et par elle support& avec toute sorte de
ponderisque taxerunt.
patience
et de résignation sur quoi vous b a i s a n t tres
D’ailleurs je me ressens grandement VU obligé de l’honhumblement les mains et priant d’en vouloir rendre parneur et affection que me témoignaz par la congratulation
de ma nouvelle promotion, a 1’Eistat de Chancelier de ticipant nos autres parens et amis de par delà dont les
Brabant, je vous en rends graces bien humbles avecq offre qualitks et résidcnces m’estant incogoues je ne leur en
de mon service en touttes occasions de Vos commande- ay pu rendre pareil devoir en détail ou en particulier
et souhaitant d’en avoir quelque instruction particuliere
mans et des V(ot)res.
pour
les occasions à venir je demeurreray toutte ma vie
Vous me rendez vrayement confus en me faisant parMonsieur et cousin,
-ticipant de l’honneur de la bienveillance et exces de
bonne volonté qu’a daigné me tiémoigner 8. A la Princesse
~_ ~.._ _~ V(oQre t r è s b u m b l e servitenr~.m - -d’Qrange+eueha& Sa S(eigne@r+-de -Eim3&öt‘ ëi?aüErië:
FEAN. D E KINBCHOT,
ment, que j’estime par dessus toute chose, et se doits
Baron de Riviere. (2)
aux bons rapports de monsieur de Knuyt et les v(ot)res,
9me
de
febvrier
1656.
De
Bruxelles
ce
vous suppliant de croire que je demeure eternellement
V(ot)re bien humble et dédié serviteur
v. KI N S C H O T. (1)
Monsieur.
Je vous recommande bieu humblement l’expédition d u
proces et bonne Justice que soustiennent par del8 Messieurs le Prieur Butkens et Fumal.
Bruxellee le 10e de 1’Au 1650.
Moneieur

DE

KINBCHOT.

Het adres luidt :
A Monsieur
M o n s i e u r d e Kinschot
Con@ de la Cour d’Hollande Zélande etc.
A la Haye
Ill. Monsieur et cousin.
Comme 11 a plu a la divine Mate d’appeler de ce Val
sde misere feu mon père le chancellier de Brabant v(ot)re
ancien serviteur et parent je n’ay pas voulu manquer au
triste devoir de coosanguinité m’ obligeant & vous en
donner part, parmy les offres de mon tres humble service
.que je tascheray de vous rendre et continuer toute ma
(1) François Y. Kinschot (1579-1651). I)e overledene was Gaspal

-v. Kinschot (1622-Dec. 1619).

(1) Henri François van Kinschot.
De brief is ericht aan MI Gasper van Kinschot 1592-1654, sinds
1640 raad in aen Hoogen Raad van H. Z en W-F, gehuwd (huw.voorw.
den Haag 3 Jan 161’7) den 2Y Jan. 1617 met Catharina Sweerts de
Weert, van welke huw.voorw. hieronder een extract volgt.
. “In den naeme ende ter eeren Cfods des Almachtigen tot vermeerdennge der christelijoke gemeente tot stiohtinge ende onderhoudinge goeder
vrientschap sullen op oonditien ende voorwaerden hier naer volgende
met malcanderen in houwelijcken state vergaderen met bewillinge van
beydersijdts naeste vrienden Gaspar van. Kinschot, jongman, reohtsgeleerde aone van wijlen de heer Qaspar oan Kinschot, in sijn leven
Reedt van Brabandt, Raedt ende tresorier generael van Mijn Heem
Maurits Prince van Oraignen etc., ende van wylen JouffrouweJosyna
PyZ, geassisteert met Joufftouwe Maria de Chantrain geseyt Brouc saut naergelatene weduwe van den vooraz heere Kinschot Bal: en 8e
de Heeren Niclaes van Kinschot, advocaet fiscael van Hollandt synen
broeder, Johan van der Haer sijn swager Commis van fmaut,ien der
hoochmogende heeren Staten Generael, etc , ende Johannes Vv tenbogaert,
bedienaer des goddelijcken woorts alhier, ter eenre, Ende JouRrouwe
Catharina Sweerts de Weert, jonge dochter, geas&teert mette Heeren
Roelandt Sweerts de Weert, advocaat fiscael van Brabant haeren vader
Loye Megan (*), eerste raedt van brabant onder ‘tresort van hooch!
gemelte heeren Staten gnael der geunieerde Provintien, haer grootvoeder,
midtsgaders JoufFi,ouwe Ma& Megan, haere m o e d e r ende M a t t h i a e
Hessel van Dinter haeren b e h o u d t o o m t e r a n d e r e n +jden . . . . ,
.
. . . . enz.,
enz.
. . . . . . . . . . . . . .
Aldus gedaen ende gesloten in ‘s-Gravenhage desen derden daoi in
de maen::t van Januario in t Jaer ons heeren duysent s e s h o n d e r t
ende seventhien.
(2) Dit is Henri Frangois van Kinschot, heer van Kinschot, Riviere,
S* Pierre-Yette, enz., den dood van zijne eerste echtgenoote aankondigende, Marie Oertrude Lanohals, te Brussel overl. 9 Februari 1656.
(*) Hij teekent Louys van Msgan.
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Bijdrage tot de genealogie val1 het geslacht
van troebelurn,

Tot de vereischten, waaraan men om toegelaten te
worden moest voldoen, behoorde volgens het reglement
van 1675 het bewijs, dat men afstamde van voorouders
die vóór 1500 riddermatig waren, en dat men in één
ambt 25 morgen land of meer ter waarde van 12 000
daalders bezat.
Hij legde daartoe over’ een door hem, naar hij zegt,
in hoofdzaak uit de oorspronkelijke huwelijksvoorwaarden
enz. samengestelde genealogie. Het spreekt van zelf,
dat dit geen volledige geslachtlijst is, maar slechts een
uittreksel, bestemd om des aanvragers afstamming van
riddermatige voorouders te bewijzen. Toch meen ik, dat
dit fragment zijn waarde heeft, juist omdat het een officieel karakter draagt, dat er den stempel van geloofwaardigheid op drukt.
1. Johan, achtste heer van Arkel, ob. 1272.
Kinderen :
1. Johan, negende heer van Arkel, gehuwd met eene
dochter van den heer van Stakenburch, ob. 1297.
2. Otto, volgt sub 11.
11. Otto. Deze ontving van zijn vader de heerlijkheden
Hoekelum en Asperen en huwde de erfdochter van Heusden Zoon :
111. Johan, heer van Hoekelum, huwde eene dochter
van Buren. Zoon :
1V. Otto, heer van Hoekelum, huwde eene dochter.
van der Leek.
Kinderen :
1. Johan, heer van Iloekelztm, huwde eerst eene dochter
v a n Home, vervoloens eene van Teilingen en i s .
de stamvader der Heeren van Hoekelum en Asperen;
2. Harbert, volgt sub V.
3. Walravea van Hoekelum. (Genoemd in den zoenbriefvan 2 Nov. 1376 bij Nijhoff, Gedenkw. no. 29).
4. Arnold van Hoekelum.
V. Harbert of Herheren van Hoekelum, behoorde met
zijne broeders Johan en Arnold, alsmede met den zoon van
laatstgenoemde, mede Arnold (1) geheeten. tot de zegelaars van den landvrede van 6 Januari 1377. (Nijhoff,
Ged. 111, no. 31).

medegedeeld door Dr. J. S.

VAN

VEEN.

In het archief van de Veluwsche Ridderschap (Rijksarcbiefdepôt in Gelderland) berust een dossier, dat betrekking heeft op de in 1675 door Gerhard van Hoekelum
Willemszoon gedane aanvrage om admissie in genoemde
Ridderschap en als ambtsjonker in het ambt Ermelo.
Hij vermaakte aan zijn neef Roelandt van Kinschot, bij acte onder 1
de levenden, de heerlijkheid en ‘t gehucht van Kinschot. Een extr.
dier acte van donatie dd. 12 Maart 1670, volgt hier.
Extract der acte van donatie
inter uivos i. d. 12 Maart lti70 van de Heerl@kkeid en ‘t gehrrcbt
uan Kinschot door François van Kinschot, graaf z’an S PirtersYette, baron van Riviere. enz., erw., aan .z&jn neef Roelant van
Kinschot, raad in ‘t Hof van. Brabant.
D’Eerste Praesiderende en(de) andere Raden van(den) Rade en Leenhove van Brabant en(de) Landen van Over-Mase doen te weetcn eenen
yegelicken die deee letteren sullen sien ofte horen lesen dat w:i op I
huyden datum deses gesien gevisiteert ende gelesen hebben, sekeren 1
brieff sijnde een donatie inter vivos geschreven op papier, wesende
ongeraseert ende ongeoancelleert, ende gants gaaíl en(de) leesbaar
sijnde, het cachet da.aronder staande gedruckt in den roden ouwel
luydende den voorst. brieff’ van woorue te woorde, als volgt:
Wij F r a n 9 o i s v a n K i n s c ho t , grave van Ste Pieter s-Yette,
baron van Ri\iere, ridder des Krijchsorders van Sc Jacob, Heere van
Kinschot voorschr. Ham, Ganshorn, Belegem, Bever, Clercamp. etc ,
Raadt en Commissaris van S Maju Domeinen en(de) Financien in de
Nederlande(n) ende B o u r g o i g n e m a k e n k o n t ende kennelick eenen
y e g e l i o k e n b i j desen onsen opene brieven dat aangesien W;j on8
vinden ontbloot van mannelicke hoir ende descendenten, met weynigh
hope, omme daartoe te geraken, vermits de droevige ende geduyrige
indispositie van Onse weerde Gemalinne Vrouwe Angeiica van Gyenbrugge van Meldert, gravinne van St Peeters-Yette etc etc dat oook met
ons leven den naam van onse familie aan diese z&de geheelick soude
comen te versterven daar en boven noch om de estime ende affectie,
die wij ziin dragende tot den Edelen Heer Roelant van Hinschot Raad
ordina in den souverainen Rade ende Leenhove van Brabant onder het
ebiedt van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde
a ederlanden, onse lieve neeve ende bloedverwant als descenderends
ende affcomstigh van wijlen Heer Johan van Kinschot ende Vror.we
Catharina Noots onser beyder Bedt-out-over-grootvader endegrootmocder
respectire,. wU den gemelten Heer Roelant van Kinschot hebben bij
ifte onder den levendigen gegeven ende geschonken gelgck WS
! enselven geven ende schencken mits desen onse Heerlichheyt ende
gehuchte van Kinschot gelegen in den lande van Turnl:out m e t t c
hole, lage ende middelbare jurisdictie ende Justitie soo verre wijdt en
b,eedt als haar de limiten van de voor8. heerliohheit ende gehuchte
sijn strekkende nader vermelt ende gedesigneert in de resp. brieven
daarvan sijnde ende jomst in die van Sijne Koning1 Mej’ van dato
VIlden April 1644 endevan haar hoocheyt Mevrouwedel’rincessedouariere
van Oraoge van date den 1X Maart \ 650 met de jacht aldaar. vogelarie,
visscher,ie, keuren ende breucken ende allen anderen amenden, crimi.
. .
nele
ecue civile, aonfiscatie enz enz . . . . . .
ende rock des noot sijnde te oompareeren beneffens de magistraat ende
schepenen vau Turnhout, omme tc resolveren nopende de beden ende
lasten ende meede present te sijn in’t geeven van de gemeyne reeckeninaen met exclusie van alle Coninplicke Officieren hoedanigu dio
souden mogen wesen. sonder eenige exceptie off reserve, behoudenb
slleenlich van die rrcbteu van Souverainiteyt ende voorts in dervoegen
eude manieren als de voorn. heerlijckheyt laast bjj wijlen onsen
waarden Heer ende Vader zal : ged : rn syn leeven Ridder, heere van
Yette, Riviere, Gansborn, Clercamp eto. etc. eerst raat van Stnte ende
Thesaurier generaal van de Nederlanden ende Bourgoigne ende namaals (‘nncelier vau Rrabant, beseten oude bij ons jegenwoordich beseten wert. l e e n r o e r i g h ende relovetende vau haar hooch’ Mevrouwe
de Princesse douairiere vau Orange als vrouwe van Turnhout, helooverde voorts ende bereydwilligh sijnde de voorn. heerlickheyt aan
‘meeqemelte ome lieve neeTre voor Stadhouder ende leenmannen ‘s HORS
van Turnhout op te dragen ende dcese giffte off donatie inter vivos
te doen realiseren soo haast on8 beyder r e s p e o t i v e g e l e e : e n t h e y t
sulox Bal konnen toelaten, alles nochtans onder expresse conditieende
reserve, dat Wij mitsgaders onse kinderen, erven ende nacomelingen,
of7 actie van ons hebbende, den naam ende titel van de voors. heerlickheyt sullen behouden ende blgven voeren ten eeuwigen dage
zonder beerven van gemelte onse neeve off desselfs kinderen ende
‘érffgensmen, alsoo deselve heerlickheyt is het stamhuys van onsen ;
geslachte en de familie alwaar ouse respective voorouders van over veele
eeuwen hun huys, landen, beempden, heyden ende andere dependentie

immediatel(ick) te leen hebben gehouden van de oude hertogen van
Brabandt, volgens die outste liggers ende origlceele registers desselfa
Souveraiu Leenhof% ende namentl(ick) diegeene van dejare 1250 ende
1370 mentie makende van andere voorgaande verheffen der voorvaderen
daar geene notitien off registers mits de outheyt van en waren overgebleven. Gedaan binnen Brnssel op den XIIen dagh van Maart des
Jaars XVIcLXX, ende in oirconde met onse hant, zegel ende contresiguature van onsen secretarie becrachtigt.
lot. sig.
(get.) Le Comte de 8’ PI E R R E 9
(ende lager)
Ter ordonnantie van mijnheer den Grave voornt :
(get.) J. Y . GELDER.
Ende alsoo Wij desen, na voorgaande naarstige collatie van woords
tot woorde met den voorsz originelen Brieve bevonden hebben te
acoorderen soo hebben Wij in kennisso der waarheyt ende tot confirmatie van dien op desea vidimus doen drucken het zegel van desen
rade, ende geordonneert onsen griffier Nicolaas van der Haar desen
te toyckeneu. Aldus gedaan in ‘s Gravenhage vier dagen in de maant
van Maart XVI LXXIII.
Ter ordonnantie van de voorschr: Eerste Presiderende ends
andere Raden van den voorschr. Rade en(de) Leen Hove,
(get.) N. VAN D E R HAPR.
16’73.
i
(1) Een zoon van dezen Arnold, met name Adam v. H., was in
1474 als riddermatige tegenwoordig bij de uitspraak te Bommel tusBchen die vau Drie ?l en Zuilichem. (Pontanus, blz. 496).
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zoon :
VI. Otto uan Hoekelum., komt voor onder de zegelaars I
"der verdragen van 1418 en 1436. (Nijhoff, Gied. IV, no. 158).
Kinderen :
1. Willem van Hoekelum, abt vau St Paulus te Utrecht,
hoeft den zoon van zijo hroeder Johan mede ten
huwelijk gegeven het slot Kernhem (bij Ede) en
andere goederen, blijkens huwelijksvoorwaarden van
27 April 1461.
2. Johan, volgt sub VIL
3. Kandolf van Hoekelum in 1469 met zijn broeder
Johan verschreven tot een samenkomst van Ridderschap en Steden over het erfhuisrecht.
4. Harmen van Hoekelum.
Vil. Johan van Hoekelum, huwde. . . Jegers. k o m t
voor onder de zegelaars van het verdrag vun 1436; erfjagermeester van Veluwe volgens leenbrief van Hertog
Arnold dd. 26 Maart 1429.
Kinderen :
1. Gerhurdt v. H, erfjagermeester van Veluwe.
2. Johan, volgt sub VIII.
3. Geertruit v. H., huwde Johan van Hulzen. Hnnne
dochter iliiargaretha trouwde met Benrick Bentinck,
uit welk huwelijk vier kinderen sproten, nl. J o h a n
(die, omdat zijn grootmoeder eene Hoekelum was,
van Hertog Karel het erfjagermeesterambt kreeg,
evenwel zonder prejudice van de Hoekelums), Sander,
Henrick en Aiardt Bentinck.
VIII. Johan van Hoekelum, huwde Geertruil van Sallandt
volgens huwelijksvoorwaarden van 27 April 1461.
Zoon :
IX. Willen--van -Heekt&m, httwde -tier -(!ZweCtera)
van WQnbergen volgens huwelijksvoorwaarden van 18
-Januari 1501.
Kinderen :
1. Johan van Hoekelum, huwde . . . . Ruters.
2. Sweer van Hoekelum, volgt sub X.
3. Geertruit oan Hoekelzcm, ongehuwd overleden.
X. Sweer van Hoekelum, huwde Elisabeth van der
Lauwijck volgens huwelijksvoorwaarden van 23 October
.x41.
Kinderen :
1. Assuera v. H., ongehuwd overleden.
.2. Willem, volgt sub X1.
3. Anna v. H., huwde Jorden van der Lauwijck.
4. Johanna v. H., huwde Harmen van Haersolte.
5. drndt v. H., h u w d e . . . S c h a e p s .
X1. Willem van Hoekelum, huwde Geertruit van Speulde
volgens huwelijksvoorwaarden van 18 Augustus 1577.
Kinderen :
1. Gerharda v. H., huwde Johan van Haersolle.
2. Johan
.3 Sweer
alle drie jong gestorven.
4. Geise of Gaesken 1
-5 Gerhard, volgt sub X11.
$6. Harmen v H., huwde . . . . Cloecks.
7. Geertruit v. H, huwde Helmich van Doornick.
8. Mngdalena v. H, h u w d e k a p i t e i n . . . . Lindeney.
9. Johanna v. EI., huwde Henrick Witten.
XII. Gerhard van Hoekelum, huwde Geertruit Vitten
rolgens huwelgksvoorwaarden van 30 September 1612,
.ob. 1647.
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Kinderen :
1. W i l l e m (hij was blijkbaar de vader van den opsteller der lijst).
2. Johan.
3. Ernst.
4 Gerhard.
5. Geertruit.

Geslacht Copal.
In den 2en jaargang van dit maandblad, komt eene
vraag met gegevens voor omtrent bovenstaand geslacht,
op welke vraag nimmer een voldoend antwoord is ingekomen. Onlangs vond ik in de Haagsche weeskamer een
paar actec, die, aangevuld uit transportacten en andere
locumenten, tot het volgende overzicht hebben geleid,
lat naar ik hoop den vrager, na bijna een kwarteeuw
geduld geoefend te hebben, nog belang zal inboezemen.
Jacob Pietersz. Copal leefde nog 1532 te ‘s Gravenhage,
en was vader van Antonis Jacobsz. Copal, die op het
Kerkhof Noordzijde woonde, en het slachtoffer van een
manslag schijnt te zijn geweest, althans Magdalena huisvrouw van Claes van Dam kwam 3 September 1534 ter
weeskamer brengen een ,,soengeld ofte amende” waartoe
3en harer zoous zich bij overeenkomst verbonden had,
Gen behoeve der weeskiuderen van Copal. Hij was gehuwd met Narritge Gerritsdr, die hertrouwde met den
lakeukooper Christoffel Aertsz., natuurlijken zoon van
heer Bert vau Schuyleu, priester te St. Oedenrode, bij
wien zij nog won Arent Christoffelsz., later gehuwd met
Lucasje-Elläsdr;eñ- Anna Christoffelsdr, in ÏSOO weduwe
ran Willem GFerritsz. van Duveland te Leiden. Ten 3~
male huwde zij vóór 1548 met Pieter Anton&. lakenzooper.
Haar 5 kinderen uit het eerste huwelijk waren :
1. Marinus Anthonisz. Copal, geb. 1522, begraven in
le St. Jacobskerk 1580. Hij was vader van B a r b a r a
Marinusdp Copal, die huwde 10 Mr. Dirck Adriaensz.
uan Swieten, chirurgiju op de Plaats, en 20 Franchoys
Fourier, fransche cramer op het Noordeinde. Bij den
verkoop van het ouderlijk huis in 1600 representeerde
bij tevens de kinderen van Antonetta Copal, die dan zeker
3ene zuster van haar geweest is.
2. Frans Anthonisz. Copal, geb. 1524, overleden kort
vóór Juli 1580, liet aan Janneke Cornelisdr, zijne weduwe,
ién kind na, Cornelis Fransz. Copal, geb. 1562. In 1582
zing hij naar Frankrijk om de taal te leereu, 1588 en ‘9
was hij gezworen klerk (secretaris) der Haagsche weesramer; 10 Dec. 1603 werd hij ingeschreven als poorter
ran Vlissingen, zie beneden.
3. Philips Anthonisz. Copal, geb. 1527, kocht 29 Nov.
1566 een huis op de Markt en liet bij zijne mij niet
jekende huisvrouw na :
c. Anthon,ie Philipsz. Copal, in 1600 goudsmid;
P. Jacoba Philipsdr Copal, gehuwd met Ggsbert van
Rijn, deurwaarder van den Hove ;
!. Cornelie Philipsx. Copal, vader van Philips CorneRsz.
Copal ;
E. Catarina Philipsdr Copal, gehuwd met Pieter Sebastiaensz. Ketting, notaris te Delft.
4. A’eeltje Anthonisdp Copal, geb. 1530, gehuwd met
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den lakenkooper Frederik Frederiksz. can der Elburg
burgemeester van den Haag, enz. (1)
5. Anthonis Anthonisz. Copal, geb. 1531.

op 3 Maart 1632 : Cwnelis Copal, oud 1 jaar, weeskind
van Jacobmfjna Roelanjdsd~ volgens haar zeggen geprocreeerd bij Anthonis Copal jongman wonende te Vlissingen.

Sommige der genoemde takken schijnen zich te Vlis
singen te hebben nedergezet.
De Staten-Generaal verleenden de volgende commissiën
4 Mei 1624. Willem Copal beuoemd tot commissaris
over de legerschepen.
21 April 1621. CorneEis Copa te Vlissingen (misschien
de bovengenoemde zoon van Frans Antholliuz.) ,omme tt
doen revenuen van den scheepsvolcke ellde equipa,ge van dt
schepen van oorloge van Holland en W.-Vrieslandt dit
in Seelsndt sullen innecomen,” en te letten, dat ze daal
niet te lang in de havens blijven, maar gereed zijndc
dadelijk zullen uitloopen, en hun wachten iú de plaatser
waar zij zijn waarnemen.
(22 Jan. 1636 eene Naria Hartnzcns wede Corneli:
Cop111, wonende te Vlissingen, die in dit jaar proceb
voert, kan zijne weduwe geweest zijn )
4 Mei 1624. Prançois Copal op aanbeveling van dc
admiraliteit te Amsterdam benoemd tot coalmi:saris van de
monstering over de schepen die Zeeland in- en uitloopen
in de plaats van Cornelis Copal, die wegens ouderdom
den dienst verliet.
23 Jan. 1626 Dezelfde als voren, tevens om te monsteren
de schepen die te Goeree en Hellevoetsluis binnenkomen.
13 Maart 1627. Denzelfden geordonneerd ,te visiteeren
de prinsen (2) en lorrendrajers die door Hollaudsche
schepen worden opgebracht” en zal voor verbeurd verklaarde schepen redelijke vergoeding ontvangen.
16 Sept. 1643. Den commissaris Françoys Copal geordoneerd te monsteren het volk van oorlog op de schepen
op de kust van Vlaanderen onder de Vlag.
10 Jan. 1647. Martinus Copal, commies van de convoyen en licenten te Vlissingen, ontvangt verlof voor de
vrije jacht in de polders van Vlaanderen daar hij geland is.
1648. Mr i-t~lhonis Copal, vermeld als broeder van
den voorgaande.
Oct. 1651. Antoni Copal, oud schepen en raad te
Vlissingen, voert een proces wegens legaten spruitende
uit het testament van Jan Marees Symunsz. en Maria
la Waerde
Te ‘s Gravenhage teekenden aan :
’ 9 Juni 1624, Cornelis Jans Splinter, kapitein (der
burgers, later burgemeester), wonende alhier, en Johanna
Copal van Vlissingen.
15 Juni 164~ (getrouwd 2 Juli), Franchoys C o p a l ,
com. VLLII de schepen van oorloge, weduwnaar wonende
te Vlissingen, en Aletta uan Wede, jonge dochter, wonende
alhier. (Deze zal dan de zwager van Rembrandt geweest
zijn).
13 Aug. 1679, Mr. Gerard Tulling , advocaat, en
Margaretha Copal, wonende te Naarden. Bij den doop
van een harer kinderen is haar zuster Deliana C o p a l
getuige.
3 Mei 17 11, Astonie Copal, weduwnaar, en Judith
Di+-man, weduwe Hendrick Ouerkerk.
In het weesregister komt nog eene inschrijving voor
.(l) Omtrent vele ersonen hier vermeld 2~1 men meerdere bijzonderheden vinden, in e belan rgke aanteekeningen o m t r e n t Haagsche
regeeringRfamilien van
x
den % eer M. A. van Rhede van der Kloot, in
De Wapenheraut, Deel 1X.
(2), = prises, prljsgemeakte sohepen.

Amsterdam.

G. H. J. C. E E C H A U Z I E R .

Eea kwnrti:rsta,at v a n Ir. Zerser l‘hierens,
In Maaudbl. Ned. Leeuw XXII, kol. 219 cn vv., staat
de kwartierstaat afgedrukt van bovengenoemdeu Gorcumschen schepen, naar eene schildering op doek, omstreeks
1745 vervaardigd. De redactie heeft reeds dadelijk in
eene noot aanmerking gemaakt op de juistheid vuu een
paar der daar beschreven wapens; bij het bewerken eener
geslachtslijst van de familie Deym bleek mij nu ook, dat
de tekst veel te wenschen overlaat, en wel in de eerste
plaats omtrent laatstgenoemd geslacht Daar de fouten’
geheel overeenkomen met hetgeen ook te lezen staat in
de ,l?ijdrage tol eene ,geslachtslijst der 1naagscha.p Deym”
in Ned LeeuLo XVIII, kol. 136 en vv , door wijlen ons
medelid den heer Mr. J. E. van Someren Brand ,in de
hoop op verbeteringen en verdere aanvulling” uitgegeven,
en deze als bron voor de oudere generatiën opgeeft het
wapenboek van den zeventiend’eeuwer Jan van Kuyl,
rijst de vraag of ook de kwartierstaat niet uit de fabriek
van Kuyl zal afkomstig zijn. Spoedig hoop ik in dit blad
eene plaats te verzoeken voor eene veel vermeerderde en
verbeterde genealie Deym ; bier zal ik alleen datgene
behandelen wat ook op den kwartierstaat te huis behoort.
De procureur Maarten Deym, de man van Margareta
Pansser, wordt gemeenlijk vereenzelvigd met zijn vader,
den notaris en deurwaarder Maarten Deym Si~zonsz , (1)
die 15 April 1600 te ‘s Gravenhage ten huwelijkaanteekende
met MacíZeZd van der Burch, dochter van den burgemeester
Jacob Adriaensz. van der Burch en diens 20 v r o u w ’
Maria van der Goes Hendriksdr. Zijn vader Simon Deym
was ook deurwaarder en exploiteur van den Hove en
huwde kort vóór 1576 Catarina Claesd+‘., eerder wede
met 2 kinderen Dirck Coenraedsx. ; zij werd reeds 2 1 Maart
1579 in de Groote kerk begraven en beluid. Hoewel uit
een goed geslacht, schij.nt zij, eooals toen nog veelvuldig
voorkwam, geen famlhenaam te hebben gehad ; althans
uit de vele acten die ik omtrent hare familie vond blijkt
dit niet. Wel komt een harer broeders, die o a. in 157s
vroedschap was, op de lijst bij de Riemer voor als Jacob
Claesx. tjan Teylingen; maar in de acten wordt hij steeds
genoemd : Jacob Claesz. waert ,in Teylingen” (2), zoodat hier geen sprake kan zijn van een geslachtsnaam.
Of Simon Deym, die niet in 1677 maar kort na 1620
Jverleed, nog een tweede huwelijk heeft aangegaan, betwijfel
ik zeer; stellig niet met de genoemde Marin Iioudqns,
3ie een vijftig jaar jonger was, en in geen geval zou die
tweede vrouw dan de moeder van Maerten Sijmonsz. hebben
(1) Zelfs de heer F. Caland doet dit in Jaarb “die Haghe” 1 9 0 2 ,
31, 359. Dat zulks niet iuist is. bliikt rpeds dadeliik uit de huweliikaianteekening van Maarten Deim “met Margareta-Pansser 6 Dec. 1637,
waar hij jongman en geen weduwnaar wordt enoemd
(2) De herberg /_ eylingen”, verdoopt en ver% ouwd, bestaat noq als
Hotel ,,de Gouden Leeuw” in de Hofstraat In 1594 was Pieter de
Weert er waard met Maria Boot @jne 10 vronw,? werd toen beschreven o/z Spui bij de Oostpoort van het Hof. In 1609 woonde Willem
3oossens van Veenendaal er in, die met de wede de Weert getrouwd
was. op 23 Nov. 1621 toen ook hij weduwnaar was, nam hij het
ran de voogden der kinderen de Weert over voor f 14 000. van 20 st ,
‘t heette toen ,,de Gouden Leeuw” van ouds genaamd ,,Teylingen”. I
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kunnen zijn, daar volgens Reg. M , fo. 47, der weeskamer
hij het eenige kind was van genoemde Catarina Claesdr.
<uit haar 2e huwelijk. Hoe zeer van Kuyl dan ook met
den tijd in de war was, blijkt als wjj zien dat Maerten
Simonsz. reeds in 1600 gehuwd was, terwijl de hem toe(gedachte moeder niet vóór lGO5 kan geboren zijn. Kunnen
das de atamdeelen Doudijns el1 de Feytere niet gehandhaafd blijven, het medegedeelde op ;ich zelf is ook niet
juist. Immers, Brien de Fe,+er Jansx , die in 1589 op den
Kneuterdijk woonde, was eerst gehu*nd met Femrtaeken van den
Clooster, dochter van Gerard en van Vrouwken Willekens,
welk laatste geslacht uit Sevenbergen kwam en daar
‘gegoed was; later huwde hij *%!nt-?a vrcn i41verirzge. Uit zijn
“eerste huwelijk had hij eene dochter Hnesje de Peyter,
die, toen haar goed 21 Mei 1590 ter weeskamer kwam,
,6 jaar oud was. In of kort vóór 1605 was zij gehuwd
met Jan Doudijns, en toen zij 25 Maart 1605 de weeskamer quiteerde heetto ze no 5; Haesje en passeerde Cornelis
Doudijns, secretaris van Gorcum, als vader van genoemden
‘Johan cene acte van vrijwaring; haar voornaam zal dus
wel niet Nathalia zijn geweest.
De ouders va,n Mar,preta Pansser zouden volgens van
Kuyl geweest zijn : Nicolaas Pansser en Maria Cutz. Onder
de fAmiliepapieren van prof. VUCCVL Limborgh, die een zoon
was van A d r i a n a Ptinsser, welke papieren alhier ter
Universiteitsbibliotheek berusten, bevindt zich eene aanteekening uit het repertorium der leenen van Wassenaar
aangaande de veriijen van 5 gemeten lands in ,,‘t clein

oosterland onder Voorne” waarmede verlijd op 18 Maart
16’24 Jan Pnnsser (Hendriksz.) Reg. K., fo. 35 VSO. Op
10 Maart 1643 Hendrick Pansser Jatisz. als oudste zoon
van zijn overlede’n vader Rep. L fo 38 Op 2 Dec. 1661
Cornelis Hendriksz. Pa?Lsser nog minderjarig als oudsie
zoon van zijn overleden vader ,,voor hem deed eed Maerten
Deym procureur in huw;&jk hebbende eene zuster van
voormelden fIenrlrilc Panssei” Reg. &l , fo 47 VSO. Met deze
filiatie stemt overeen hetgeen dg nauwgezette Brielsche
archivaris wijlen Dr. H. de Jager mededeelt in Alg Ned.
Fambl. XVI, bl 201/4, waar hij nog bovendien de namen
noemt der vrouw van Jan Hendriksz Pansser, nl. Geertruyd
Cornelisdr. Musch, en die van de weduwe zìjns vaders
nl A d r i a n a Cornelisdl’. en op bl. 244 als ouders van
genoemde Gleertruyd : Corneliu Jacobsz. Musch en Ayniete
Willemsdr. van Coesoelt.
Daar echter (prof van Lirnborg nam het over uit den
familiebijbel van Hendrik Punsser den jongen, die háar
eigen zoon was) genoemde Arlrinna Cornelisdr , daar
g e n o e m d oan Swartewael, de 2e vronw is geweest van
Hendrik Pansser Jansz. met wien zij 27 Dec. 1609 gehuwd
was, en Jan een zoon was uit het le huwelijk, moet,en
wij haar in deze voorb&aan.
Git het bovenstaande blijkt dus, dat de stamdetilen
Drcbaris, Catz en Romaan evenzeer geschrapt moeten worden,
en dat wij den kwartierstaat. met een openlating van ééu
stamdeel nu aldus kunnen verbeteren:

.

Simon Deym
~Maertensz.,
geb. & 1550
+ &- 1620
x + 1 5 7 5

Cutarina
Claesdr.
begraven
21 Maart
1579.

_..-

Maerten Symonsz. Deym,
X (aangetd. 15 April 1600)
L

Jacob 1 driaensz.
van der Buroh,
burd emr
van den Haag.

M a r i a Hendriksdr Hendrik Jansz.
van der Goes,
Pansser,
stedehouder
van den baljuw
van den Briel.
_,_ i_~ _ ~.__~_
__ --~_ - -~-- ~.~._

Machteld Jacobsdr. van der Buroh.

N. N.

Cornelis Jaoobsx.
Yusch.

--~-~~ ~-_- -~ ._

Jan Pansser Hendriksz.

Agnieta
Willemsdr
van Coesveld.

-

Geertruyd Cornelisdr Musoh,
gedoopt 3 Juni 1532.

‘f--

Maarten Deym, geboren 1607, huwt (aangetd. 6 Dec. í637)

Margaretha Pansser, sterft 19 Xei 1680.

-c

....

Mr. Simon Deym, geb. 1658, + 26 Sept. 1713, huwt 1680 Cecilia Sohilthouwer, geb. 8 Nov. 1654, f 1 Sept. 1745.

Ook hetgeen medegedeeld, wordt omtrent van der Xoes met zijn naamgenoot den burgemeester, die den schilder
is niet geheel juist. Dat geslacht droeg toen nog niet vermoedelijk niet eens in den bloede bestond.
Laatstgenoemden waren kinderen van den schilder en
den naam van der Mues vnn Avenrode In eene acte
‘van 7 klaart 1658 waarin Mr. Joachitn Thierens met zijne glasschrijver Cr@ Coenraedsz. van der Maes en van Anna
vrouw en hare broeders en zusters voorkomen, heeten allen T’an Wesel, die in de Schoolstraat woonden. Wijkt de
nog alleen van der Maes; haar broeders T<j+zand en Coenraad kwart,ierstaat van het bovenvermelde niet al te veel af,
komen echter reeds spoedig daarna met den samengestelden met Segers vrouw is dit wel het geval. ln O b r e e n ’ s
Archief voor Neder1 Kunstgeschiedenis IV, bl. 316, wordt
naam voor, op welken grond is mij onbekend
Hun vader is in de Groote kerk beFraven met dit zii g e n o e m d Aeltje JocAemsdp. I n e e n d e c r e e t b r i e f v a n
grafschrift ,Hier leyt begraven Seger von der Maes ont- I den Hove van 8 1Maart 1660 komen voor de erfgenatien
schepen en capiteyn van den Haege, ende is overleden van Alida Jochemsdr. wede Seger van der Maes; 3 Juli
‘den 3en Jan@ 1640” Zijn zegel, aanwezig aan een schepen- 1656 is in de Groote Kerk begraven en 10 posen overbrief van 22 Juli 1617, berustende op het stedelijk archief, l u i d ,Aeltje Jochemsdr in de Hoogstraat”. D i t a l l e s
is gevierendeeld : 1 de drie meerbladen (van der Maes); bewijst nog niet, dat zij geen geslachtsnaam bezat; die
2. drie rozen, de eerste bedekt door een vrijkwartier beladen werd toen bij vrouwen nog dikwijls weggelaten, bij hare
met 3 palen; 3 drie balken; 4 vijf ruiten geplaatst in den huwelijksaanteekening op 5 Febr 1606 toch wordt zij
vorm van een staand kruis (van Kessel?) Seger qas genoemd Aeltje Jochemsd+-. van Essen ; wanneer dit nu
glazenmaker en broeder van den meer bekenden schilder een geslachtsnaam en niet een plaats van herkomst aanduidt,
‘Everard Cr@sz. van der Maes die gehuwd was met zou van Hessen er mee door kunnen, men plaatste toen
*Trijntje Pietersdr., docht,er van den Amsterdamschen dikwijls voor een naam die met een klinker begon, een
kchilder Langepier, wiens genealogie te vinden is in Oud- euphonischen medeklinker, of liet eene aanvangsletter
Holland 1889, bl. 10. Everard worgt dikwijls vereenzelvigd weg waar die gebruikelijk was - vooral ,in den Haag
-,,”
f:
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kon de vrijheid in het spellen van geslachtsnamen geen
grenzen - ; m a a r , hoe het ook zij, eene dochter van
Pieter van Hessen en Albertina Vilain kan zij in geen
geval geweest zijn: die mogen dus niet op den kwartierstaat behouden blijven.
Ook in het hier niet besprokene komen nog fouten
voor, waarop ik later nog eens hoop terug te komen.

met Trijntje v. der Es, j.d. geb. en won, OostIJsselmonde.
1783, 22 Aug., Phile Haak, j.m geb. ‘s Hertogenbosch,
kanonier, met Janneken v. de V$ver, j.d. geb.
en won. hier.
22 Aug., Michiel Spielcher, geb. Erpach, soldaat,
n
met Janna Jans, geb. Eelt, beide won. hier.
n 10 Oct., P. de Smid& jam., met Joha de Graaf,.
geb. en beide won. hier.
%l 7 Nov., Jobs Buschkens, geb. Harlingen, sergeant
reg. gen.-majoor v Dopff in Bourtange, met Anna
de Smit, geb. en won. hier.
n 26 Dec., Jac Perron: geb. Gent, recruut 26 bat.
luit.-gen. Sommerlatte, met Petroa Adra Thomas,
geb. op Heke, beide won. hier.
1784,2 April, Arnoldus Nuwan, j.m. bedienaar des aodd.
woords te Vrieschelo, met Freda Eliz. Schutze, id.
geb. Namen, won. hier.
9 April, Karel Lod. Weger, j m . g e b . E r p a c h ,
soldaat 20 bat. luit -gen. Sommerlatte, met Sus*
Catha Gemlern, j.d. geb. Loon op ‘t Zand, beide
won. hier.
21 Mei, Jac. Max. v. Engelen met Isabella de Smet,
geb. en won. hier.
25 Juni, Livinus Jods de Pauw, j m. geb. en won.
hier, met Maria Roseel, j.d. geb. en won. onder
Hulsterambacht.
15 Juli, Lod. Deyer, wedr van Jac& Adriaanseq
met Joha Catha Neteson, j d. geb en beide won. hier.
16 Juli, P. de Geus, wedr van Catha Scheffer, m e t
Crena Gommerse. wed. Abm u. der Voorn, beide
won. hier.
23 Juli, P. Vogelensang, j.m. geb. hier, met An@
Keppert, wed. Joh. Jo&. Hamers, beide won. hier.
30-juli; Hend. Eloeseman, wedr Eiis. Carlooy, soldaat
10 bat. gen.-majoor de Nostitz, met Maria Joh&
v. Goethem, j d. geb. en beide won. hier
15 Oct., P. Beumer, j m. geb. ‘s Hertogenbosch,.
grenadier le bat. voorn., met Maria de Smit, j.d.
geb. en beide won hier.
29 Oct., Wilhs Uytens, j m. geb Tilburg, soldaat
le bat. voorn., met Joh& Bosmarz, j.d. geb. en beide
won. hier.
12 Nov., Joh8 Franc. Buik, j.m. geb. Selzaten,
won. hier, met Angelina v. Cassel, wed. Jasper
Vossaart, won. Selzaten.
12 Nov , Baltus Verschroefen, j.m. geb. Tongeren,
soldaat le bat. voorn , met Joh& Corrbe&se, j.d geb.
Hulst, beide won. hier.
1 0 Dec, Jan Driessen, j.m geb Ndmegen, c o m mandeur der timmerlieden in comp artilleristen v.
majoor Wildrik, van hier, met Engelina Ansink,
j d. geb. te Aalten, laatst gew. h e b b e n d e t e
‘s Gravenhage.
10 Dec., Gtuido de Pape, j m geb. en won. in
Oostenr. polder, met Joha Maria Kzcypera, w e d e
Frang Morjan won. hier.
10 Dec., Jan IJser, wedr Maaiken Sfeenbusch, met
Maria Groot, j.d. geb. Nijmegen, beide won. hier.
1’785, 14 Jan., Sebastn Groenewold,. ”j m geb. in Hessen
Rodenburg, soldaat le bat. vooro.,- met Christina
Kmsner, j.d geb. Lingeveld in Hessenland, beide
won. hier.
n 5 dito (denkelijk Febr.) Joh8 Goedknegt, j.m. con-
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1782, 22 Febr , Jac. Steur, j.m. met Eliz. Heigelaar, j.d.,
beide geb. en won. hier.
15 Maart, Cor@ Bakker, j.m., met Josina v. Malde,
wede Adn Stappaert, beide won. hier.
17 April, Benjn Stoory, j.m., met Eliz. MOL%, beide
geb. Gent.
19 April, Jac8 l&f!matis, j.m., geb. en won. hier,
met Catha v. Dÿk, j.d., geb. te Delfshaven, won.
Rottm.
10 Mei, Alexr Fiederie, wedr L i v i n a F r a n c i s c a
Willems, won. Assenede, met Maria Francisca Steenput, j.d. geb. en won. hier.
2 Juni, Joh. Gtieten, grenadier reg. luit.-gen. Hertel,
met Ploontje Groenevelt, wed. Bas@ Koek, beide
won. te Gorinchem.
21 Juni, Hendk v. rgk, wed. Jacoma de Ruyter, met
Anna Adriaanssen, j.d. geb. en beide won. hier.
8 Sept., Adrnus Franc. Morjozc, j.m. won. hier, met
Joha Maria Kuypers, j.d. geb. en won. vrge heerlijkheid Westdorpe.
8 Sept., Gerrit Mulder, wedr, soldaat reg. luit -gen.
Hertel, met Maria Willemse, wed. geb. Deventer,
heide won. Gorinchem.
27 Sept , Fred. Gerts, j.m. geb. in ‘t Darmstadse,
met Neeltje Verelst, j.d. geb. en beide won. hier.
9 Oct., Alb. v. Riet, j.m. geb. Overpelt, sergeant
reg. luit.-gen. Hertel te Gorinchem, met Maria d e
Smid& j d. geb. en won. hier.
11 Oct., Corn. EngelJe, j.m. geb. onder Middelburg,
met Maria Hollestelle, j d. geb. en beid won Gloes.
18 Oct., Joh. Levinus Snoeck, wedr v. Joha Catha
v. der Voorn, met Catha Jaca de Smid& geb. en
beide won. hier.
20 Oct., Lambertus Goljet, j.m. geb. Leeuwarden,
soldaat reg. gen.-majoor baron v. Dopff alhier, met
Barba Franken, j.d. geb. Oud-Valkenburg, won.
Maastricht.
25 Oct., Joh. Marchnn(d), j m. geb. Philippine,
met Anta Mertens, j.d. geb. en beide won. hier.
9 Nov., Laurens v. Ham, j.m. geb. Stratum, korporaal 20 bat. luit.-gen. Hertel te Schoonhoven, met
Joha Pieterna v. Goetem, j.d geb. en won. hier.
1783,31 Jan., P. v. de Vijver, geb. hier, met Pieter@
de Kok, geb. Axel, beide won. hier.
6 April, “Joh. P. . Vermoet, wedr hier, met Joha
’ Barends, j.d. te Middelb.
,, 30 Juli, Anti0 Abm Neteson, i.m. geb. en won. hier,
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stapel comp. van H. Wildrik alhier, met Pietern:
Smdifort, wede Corn. de Vos, won. Goedereede
1785,25 Maart, P. de Koning, j m. geb. Selzaten, won
S t . A l b e r t p o l d e r , m e t Piete:na v. IJperen, wedt
Jan van Dijk, won. hier.
15 April, Ilk Ruten, j.m geb. Mechelen, korporaal 1
2e bat. gen -majoor de Nostitz, te Philippine, me1t
Maria Catha Boser, j.d. geb Maastricht, won hier
17 April, P. Coole, j m geb. hier, met Adra dc ?
Jonge, j d geb. Zaamslag, beide won. Terneuzen .
7 Aug., IXrk Jalasen,, j m. geb. Coevorden, tamboer .
2e bat 1uit:gen Somerlatten, comp luit -kol Schutz, 1
met Coletta Maas, j d. geb. en beide won hier.
2 3 Sept, Leonard Kuhl, laatst wedr v. Margien I
Bartels, grenadier 20 bat. voorn., comp. gen.-majoor I
Graaf v. Erbach, met Joha Regina PZeischer, geb
,l
Groningen, beide won hier.
28 Sept., Pierre Claude Rodat, j.m. soldaat comp
kap. Hugenheim alhier, met Michel Tewes Flortein.;/
j.d. geb Roubin (Roubaix).
4 Nov., Laurens Jansen, wedr Berendina Luit&zg. ,
korporaal 2e bat. v Sommerlatte, met Elis. Schmidt. 1
geb Veere, beide won. hier.
2 Dec., P. Bosman, wedr Helena Catha Reaal, me1 t
Margiue Stottevaer, j d. v. Somergem, beide van hier,
1 0 Dec, J o h Adriaansen, j m . g e b . h i e r , mei i
Corna de Munck, j d geb Stoppeldijk Axel .amb., ,
beide won Philippine
30 Dec., Peter Linscheit, wed* Jantje Koopt, soldaat
onder luit -kol. Schutze, 2~ bat v Sommerlatte, ,
met Wilha Elfring, j.d. geb. Willemstad, beide 1
won. alhier.
178613 J a n . , P._ Thqmesfn, _ged. _.Y!&Q, ~korporaal_ 2~
bat. een -maioor Dundas, met Livina de Smidt,
geb en beide won. hier. ’
10 Febr , Jan v der Meelen, j m. v. Oudenbosch, met
Eliz. Wolfaart, wede Hk Timmers, beide won. hier.
17 Febr., Hermanus Kramp, j m. geb Nijmegen,
bombardier comp. artillerie majoor Wildrik, met
Geertr v Wgk, geb Zaamslag, beide won hier.
17 Febr , Bernardus v. den Oosten, j.m onlangs
alhier in garnizoen, met Aaltje Spich, j.d. beide
geb v. Driel.
3 Maart, Hk v. Zeeben, j m geb. Zutphen, kanonier
als boven, m e t Joha Verelst, j.d. g e b . e n b e i d e
won. hier
24 Maart, Jan Suitberg, wedr, soldaat 28 bat. luit -gen.
v. Sommerlatte, vroeger hier, nu te Arnhem, met
Joha Plas, j d. van Zwolle.
5 Mei, Menne Gerrit Pelthuys, j.m. geb. Scheemda
(Groningen), met Maria Corna Rnking, wed. P.
Th+jssen v Gelderen, beide won. hier.
1 Juli, Joh Heller, j m alhier, met Baldina Joha
v. der Horst, v. Doesburg.
29 Juli, Joh Jacob EhE, v. Nassau-Siegen, sergeant
28 comp grenadiers v. majoor graaf v. Erbach,
reg luit.-gen. baron v. Sommerlatte, te Groningen,
met Anna Holsberg v. Groningen.
4 Aug., Jac. de Xunck, wedr Corna v. Gooien, met
Joha Craanefi, j.d. geb Doesburg, beide won. hier.
13 Oct , Petrus Hond&, j m. geb Amm, bedienaar
Godd woords te Ravensway, met Magda Joha Bonte,
j.d. geb. Bourtange, onlangs hier, doch nu won.
te Buren.

786, 20 Oct , Antie Egers, j.m. geb. ‘s Hertogenbosch,
kanonier in comp. majoor Smedecken alhier, met
Godelieve Blemel, j.d. geb en won. Hulst.
2 Nov., Jan v. Fraeyenhucen, j m. geb hier, met
n E l i z . S a r a v . d e Woestgne, j.d. g e b . IJzendijke,
beide won. hier.
,, 22 Dec, Joh. Lod. Eder, wed* Anta v. der Z w a a n ,
won hier, met Maria Magda Wolf, wed Joh. Dan.
Greinder, won. Groede.
1 787,3 Febr , Adnus Baichon, j m geb. Namen, kapitein
reg. gen.-majoor v Dopff hier, met Isabella Adelaïde
Eliz. Sleenhart, j.d. geb. Haarlem, won. Axel.
n 16 Maart, P. Beckz, j.m. geb. en won. Selzate,
met Oatha Wolfaart, wed. An+ de Lessine, won. hier.
n 22-9 April, Jurianus Ulricus Boekelman, j.m. geb.
te Wageningen, bedienaar des Qodd. woords alhier, met Joha de Visser, j.d. geb. Geertruidenberg,
won. hier.
n 4 Mei, Gerardns Rutten, wedr M e c h t e l d E v e r s e ,
kanonier in comp. majoor Wildrik, met Pieterna
Evers, j.d. geb. en beide won. hier.
n 16 Mei, Jacs Blokker, soldaat le bat. reg. gen.majoor v. Dopff, geb. v. Wouw, wedr, met Joha
Casper, j d , geb. en won. hier.
» 24 Mei, Joh. Alb. Nieuwenhuizen, j m. v. Gent,
m e t Susa Eliz. v. d. Hoeve, j.d. v. Breda, beide
won. hier.
n 22 (sic) Mei, Jan aodfried Elsner, soldaat comp.
kol. Bruch, met Anna v. der Kamp, j.d. geb. en
beide won. hier.
n 12 Juni, Bernh. F e l d t m a n , wedr Jaca Reytiders,
met Anna Mari v. Lierde, j d. beide won. hier.
11~ .,hli+ Hh Hermaas,_ soldaat comp. luit.-kol. v.
8~
Boekholt, 28 bat. reg. infanterie van gen. d’Envie
alhier, met Joha Bezcrsker, j.d. v. Asselt (Hasselt?)
n 19 Oct., Hk Joh. Theodorus, j.m. geb. Ulft, (In
een ander reg. vond ik H. J. Th Imminck, j . m .
geb. Elst), met Anna Corna de Ruyter, geb. Brielle,
beide won. hier.
n 9 Nov , Jan Janssen, j m. geb. Zedden (graafschap
Zutphen), met M Thera Bakker, wed. Jan v. Kampen,
beide won. hier.
1:788,13 Jan., H. Machielsen,, wedr Adr* B a k k e r , m e t
Jobina Ja@ de Mpjer, j d. geb. en beide won. hier.
n 22 Feb., Paul Mast, wedr Freda Rok, soldaat comp.
kap. baron v. Roet (R. Cath.) met Joha Jaca Kzcnser,
.
wed. Joh8 Noeter, v. de Luth. godsd.
n 8 Maart, Pr Joh Coquyt, j.m. v. ‘s Gravenh. won.
hier, met Joha de Dappere, j d. geb en won. Drongen.
n 30 Oct - 15 Nov., Matthijs Claassens, kanonnier
luit.-kol. Smedekken, j m. geb. Spanbeek (Limburg),
met Joha de Bruin, j.d. geb. en won. Oosterrijkpolder.
1;789, 21 Dec. geh. Hulst. WelEd.Gestr. heer Jan Wormerus Raven, wedr vrouwe Roulanda Bruin, w o n .
hier, met mejuffr. Anna Wilha Hattinga, j.d. won.
Hulst.
l í190, 9 Juli, WelEd.Gestr. heer Lijckle Haarsma, j.m.
luit. der artillerie te Philippine, met Mej. Pietrona
Francisca de Pauw, j.d. beide geb. en won. hier;
zij R.-Cath.
20 Juli, Corna Heigehr, wedr Willa Lensen, geb.
’ h i e r , m e t 8. M. ‘FVeZlers, j.d. geb. Amm, b e i d e
won. hier, (zij R.-Cath.)
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,1790, 14 AuP.. P. lbslus, kornornal coma. k o l . Westcnberg, met Corna de Ro’oy, me?. Âlexr de W e e s ,
won. Zierikzee.
21 Aug., Lod. Pabst, j.m. geb. Maastricht, sergeant
v. luit.-kol. du Bus alhier, met $1. Gatha LijkeZ,
wede Joh. H. Trommel, geb. Zwolle en won. Axel.
29 Aug, P. Franç. P~jls&, j.m. geb. en won. te Mntre,
met Catha v. Moolzaako, j.d. geb. en won te Etecove
(Ettikhove).
15 Oct., George Casper Morgenrotll, j m v Elberfeldt, met M. Eliz. Pos, wede Jacob BiRer, beide
won. hier.
10 Nov., Joh. Sneiders, wedr Pieter@ de Jonge,
met Franç. Schuifvlot, j.d. geb. onder Zaamslag,
beide won. hier.
2 6 Nov , D ’ h e e r Adm de la Eóntaine, j.m. g e b .
Axel, won. Heinkenszand, met Mej. A. Haarama,
j.d. geb. en won. hier.
-. 1791, 28 Jan,, Lod. Ockers, geb. Sluis, met Joha Jac*
v. Kampen, geb. Assenede, beide won. hier.
4 Febr., Petrus Franç. Roze, geb. Sweveghem, met
Petrona Corgn, geb. St. Pieters i n G e n t , b e i d e
won. hier.
April, Michiel Smits, geb. in vorstendom Weilburg,
soldaat’ le bat. gen.-majoor prins Fred. v. Baden,
met Helena Pool, geb Hollemstede, prinsdom Osnabrug, beide won. hier.
8 Juli, Casper Bergsi, j m. geb. Middelb , met Catha
Adriaansen, j d geb. en beide won. hier.
26 Aug., Anton Benner, soldaat reg. luit.-gen. baron
v. Minster, met Ada de Ruyter, geb. Breda, won.
hier.
26 Aug., Alexis de Buere, j.m. v. Melde, met Adra
Corna Mertens, geb. ‘en beide won. hier en R-Cath.
1792,21 Jan.-15 April, J. Franç. Jos. Couureur, j m.
geb. Qent, met Joha Louisa Eleonora von der Heiden,
j.d. geb. in Solingen, beide won. Gent.
n 6 - 2 2 A p r i l , Hk Koele, j,m, met Eva Catha v. E S ,
j d. geb. Vlissingen, beide won. hier
n 20 April, Joh. I’r Caqner, j.m geb. hier, met Wilha
Haak, j.d. geb. ‘s Hertogenbosch, beide won. hier.
= 9 Mei, geh P ~asereel, j rn. geb. Gent, met Jqha
M. fhijders, j d peb Bouchoute, beide won. hier.
n 4-23 Mei, Jan I%anc du Bosch, j m., met Chris@
de Clercy, j.d. gel> beide te Watervliet en won. bier.
1793,ll Juni-5 Juli, WelEd Gestr. heer Jac. Arn v.
Kestrren, j m luit ingen der Staten-Gen., met
jongvrouw Joha Geertra Hania, j . d . g e b N a m e n
en won alhier
21 Juni-10 Juli, Hk Leendertse W i s s e , l a a t s t
n
wedr v. Maria Joha Joostse, geb. Koudckerke in
Walcheren, won St. Albertp. met Cath* de Zwarte,
j d. geb. Hoek won. hier.
29 Juni-31 Juli, Karel de Welde, j.m. soldaat
n
18 bat reg. inf luit-gen baron v Nijvenheim, geb
Oudenaerde, met M Catha de Klask, j.d. te Schoose (?)
beide won hier
16 Aug.-15 Sept., Joh. George Bronner, j.m. geb.
7l
Zonderbüch in Swaben, soldaat als voren, met Sy
billa Wits, j d , geb. Iltrecht, beide won. hier.
T o m a s Wright, j.m., sergeant als voren, geb. Nijn
megen, met Maria, Henderiks. j d. geb. M i d d e l b .
f
I
b e i d e won‘ h i e r .
Nov.
Jan
David
Bollx6
j.m:
eergeant
als
boven,
geb,
n

Namen, met Apola v. der Ióorn, geb en beide won hier.
1793, 30 Dec. P. de Moor, met Marga Adriaansen, j d .
beide geb. en won. hier.
1794, 1-23 Maart, Phil. Stiel, i.m. geb. Gulik, soldaat
le bat. rcg ‘v. Nijvenheim, met Joha Cl@, w e d e
Reinier Handorff, geb. Maastricht, beide won hier
18 April, geh. Joh Adam Hornung, j.m. vaandrig
en adjudant v baron v. Nijvenheim. geb. te Nieuwerkerk, won Philippine, met alej Tanneke du Pont,
j.d geb. en won hier.
19 April-18 Mei, Jac Talc, j.m. geb Kolijnsplaat,
won. Veere, met Catha v. der Voornei j d. geb en
won. hier
10 Mei, Jac de Kanter, j m. geb. Zzee, met Metje da
Kok, geb. Agel, beide won hier.
13 Juni, Jan Ifeigelaar, geb. hier, met Jac” wilhelmus, geb. te Heusden, beide won. hier.
(onleesbaar) . . . Stra~h, wedr Sus” Magda S a s ,
geb. te Grave, met Neeltje ddriannsxen, j.d. geb,
en beide won. hier
4 Juli, Frans Hartman, soldaat le bat reg. inf.
luit -gen v Nijvenheim, comp majoor Blank, geb.
tc Rodenburg aan de Nekker, met Anna Catha Dieriks,
geb. Bouchoute, beide won. hier.
15 Aug., Jac v. G’oethem, j.m., met Anna Angelina
N/i&ms, jd., beide geb en won hier
1795, 30 Oct.--25 Nov., Joh. Vermoet, j.m., met Joha v. de
Vijver, j d , beide geb. en won. hier.
n z. d. P. Mtcas, i.m., met Jac& Perelst, beide geb. en
won. bier.
1796, 8 Jan., c. s P Joh. Bouwens, j.m , met Pieterna o.
Engelen, j d., beide geb. en won hier.
ti 23 Jan., Benjamin Heygelaar, j m. geb. hier met
Janneken Lansen, wede Jan de Kreyger, geb. onder
Zaamslag, beide won hier.
Teunis den Harink, j.m. geb in Groote Lindt, met
’ El.iz. v. Steken, j d geb. te Middelburg, won. hier.
fl 2 6 M e i , J a n UronlEers, ,j.m,, geb te Lillo, met
Maria Heigelaar, j.d , beide geb. en won. hier.
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Een en ard”r over de ,,Oodheidkamer” te Tiel,
door Jhr. C. PH . L.

VAN

KINSCEOT.

Ik acht het in hooge mate gewenacht de aandacht te
vestigen op de in het opschrift genoemde Oudheidkamer,
gelegen te Tiel, aan het einde van de Westluidensche
straat, dicht bij de opril van den Waaldijk, die naar
Ophemert, Varik, enz. voert. Deze kamer, hoewel in den
omtrek zeer guustig en goed bekend, is voor vele liefhebbers nog eene ,groote onbekende”; een ieder die in
Tiel komt raad ik sterk aan een bezoek te brengen aan
dit kleine museum, dat tal van merkwaardigheden op
allerlei gebied bevat (munten, zeer merkwaardig en zeldzaam aardewerk uit Germaanschen en Romeinachen tijd,
gravures, zilver en goud, veel op ,Chassé” betrekkmg
hebbende zaken, perkamenten met zegels, enz., enz.).
Op genealogisch-heraldisch gebied is er eveneens nog
ál wat merkwaardigs te vinden en vormt de hoofdschotel :
de 2 groote houten grafmonumenten (rouwborden) ‘van
het regeeriogsgeslacht 2)aa deïz Steen, circa 411, M. hoog
bij circa I 21/, M. breed. Slechts enkelc gedeelten b. v,
paarlen van een kroon of stukken van het koord, dat de
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wapenen onderling verbindt, ontbreken. Overigens is het dtx Sleen en van Ecl:: (gedeeld van groen en rood met
geheel door toevallige omstandigheden merkwaardig goed een zilveren schuinbalk over alles heen), omgeven door
gebleven, evenals de andere 5 kleinere rouwborden langwerpige schakels (geen liefdeknoopen) van zwart en
(f 2 x 2 M.) Ook het grafmonument van Anzoldus van zilver, en eindigende in kwasten. (1) Dit wapenschild is
Leeuwen (gemarmerd hout) is zeer aardig, alhoewel ge- eerst omgeven door een cartouche (écu italien) en het
schonden.
geheel weer omgeven door een mantel, die in- en uitwendig
Wat mij zoo terloops op genealogisch en heraldisch zilver geschilderd is (2) ; de mantel is op bekende wijze
gebied opviel in deze merkwaardige Oudheidkamer opgenomen door gouden koorden eindigende in gouden
gebracht, wil ik hierbij gaarne ter kennis brengen, hopende kwasten. Het geheel is gedekt met een kroon.
dat zij, die meer omtrent een en ander (welk gebied dan
Aan weerszijden vinden we de navolgende wapens
ook) willen weten, zich persoonlijk zullen komen over- (ietwa.t kleiner van schild en daardoor verder van elkaar
tuigen van de werkelijk fraaie zaken welke hier te zien zijn. st;mnde dan bij het eerstbeschreven wa.penbord) :
Beginnen we met de 2 groote grafmouurnenten (rouwvan Eek van Panthaleoo
van Groenendijk
borden) die in 1777 eu 1778 in de Groote (St. Maartens)
Leeuwens
le Maire
kerk te Tiel geplaatst en in 1795 ter beveiliging verwijvan Quaed van Wikrad
Onderwater
derd werden Het geheel is 4 à 5 M. hoog en geeft veel
V:LLI der Lijnden
Cuyck van Mierop
lofwerk (goud en zwart) te zien. Het middenstuk is met
Handeling
Vesauevelt
rechte zijden en boogvormig van boven De twee rouwborden
Le Sier
Brederode
ziju gelijk, behoudens dit middenstuk eo het opschrift I
1lorgnn
Walravens
op dc doodkist - onder dit middenstuk geplaatst - op :
Bups (vermoedelijk Ruys)
Splinter.
wier deksel
een zilver-geschilderd doodshoofd, met 1
Tusschen deze twee groote rouwbordeu hangt een kieiner
._ rust
_
gouden eikenkrans om den schedel rustende op zilveren ; (circa 2 ;c 2 hl.). Dit tÖont in ruitvorm het wapen van dert
gekruiste doodsbeenderen.
~Sfeen omgeven door een met goudenlinten omslingerden,
Het opschrift op het eerste rouwbord luidt:
ruitvormipen krans van eikenloof. Op de grootste breedte
werd links en rechts een verguld versieräel aangebracht. Het
,,TER G E D A C H T E N I S S E
wapen i$ gedekt door een kroon ; in horizontalelijst erboven :
,van Wijlen den WelGebore Gestrenge Heer en Mr.
,OrsIlT SIX IUNIUS”; e r o n d e r :
n MDCCLXIII 1".
Een
ander
rouwbord,
van
dezelfde
grootte,
toont het
,.JACOB N I C O L Q A S V A N D E N S T E E N
wapen vuu den Steen in ovaal, overigens versiering als
,in Leven Heere van Ommeren & W a y e s t e y n , R a a d hierboven ; opschrift boven : , , O B I I T V I IUNIUS”
,en Eerste Rekenmeester des Vorstendoms Geldre en onder : RYDCCXLI”.
,,Graafschaps Zutphen, Curator Provintiale Academi te
Een vierde rouwbord toont in ovaal-vorm het alliantie,Harderwijk, Burpemeester
S t a d t _.__~_.
T h i e l _~_.
e n --~-~
v a n w a p e n ~-vt3ç-m4evm-G5%m ex--&kbolt henevem: ,, 0 B 11 T
-0. ___. ~___~._ d_~e r..---,,wegens dezelve- Gecommitteerd geweest in verschevde I x A u GU s .” Het jaartal, vermoedelijk wel aanwezig
,Hoge Collegiiin &c., &c. Geboren te Nijmegen den op de hovenomlijsting, is echter niet te ontcijferen (wel,23 October 1695, Gestorven binoen Arnhem den 21 licht bij nader, nauwgezet onderzoek wel).
,Januarij 1777.”
Een vijfde rouwbord van den Steen, van ongeveer gelijke
Daarboven het wapen van den Steen (in zwart een
uitvoering
als de vorige, met opschrift:
zilveren schildhoofd beladen met drie schuingeplaatste
Generosissimo
zwarte hamers) met aanzienden getralieden helm, zilverIllustrissimo amplissimoque Viro
zwarten wrong, waarboven een helmkroon, en een afgeD: Dn0 Arnoldo van deu Steen
wende vlucht als helmtceken, en fraaie zilveren en zwarte
Toparchm
in
Ommeren
et Waiesteyn ac ad Nobilissimoruu
dekkleeden. Het geheel rust op verguld lofwerk en is
Praepotentiumque Tetrarchie Neomagensis Ordinum Conomgeven door de navolgende wapens:
ceseum Delegato, Nemoris quoque Inferioris Gelris
van den Steen
Verholt
Praetori
summo ac Prefecto summis plurimisque honode Bije
Lemaire
ribus perfUrJCt0 necnon urbis Tylause Consuli ac Seuatori
Craayvanger
Criep
Bit. &c. &c h o c reverentise j u x t a a c tristitiee monuBicker
Cuyk van Mierop
mentum filii sex eius totidemque filiee posuere mzestiesimi
Vlas
van Arnhem
Obiit Ao. MDCCXXIII VIII Id. Februarij.
Peters
Booth
Voorts treft men er aan het grijs gemarmerde graf‘s Grevendijck
Walraven
monument van Arnoldus van Leeuwen, over1 1775, met
de Vrij
Splinter.
Deze wapens zijn verbonden door een koord (met wapen (keper, beladen met 3 St. Jacobsschelpen). Ook dit
kwasten aan de einden), uitgaande van een leeuwenmuil monument werd voorzichtigheidshalve in 1795 verwijderd
uit de Groote kerk te Tiel en draagt tot opschrift:
en gebracht in het hoogste punt van den boog.
Het tweede rouwbord, in hoofdzaak gelijk aan het eerste,
,,Ter gedachtenisse aan den WelEd. en Achtbr Heere
heeft tot opschrift der doodkist:
,Arnoldus van Leeuwen, in leven Burgemr, Schepen en
,,Wijlen die WelGebore Vrouwe Maria Francoisa van ,Raad dezer Stad enz., overleden den 22 van Oogstmaand
,Eck van Panthaleon Douairière van die Welgebore Heer ,1775 ,, Jacob Nicolaas van den Steen. in leven Heer van Ommeren
,,en Wayestein &c., &c. Gebore in SHage d e n X V I I I
(1) De oorspronkelijke verf was verweerd ; het zwart en zilver is i~ij
,,Masrt MDCCIII en op den IV November MDCCLXXVIII
le restatirntie aangebracht M. i zijn de schakels alle verguld geweest.
,,te Zalt Bommel dezer Wereld Overleden.”
(2) Ook hier sohijnt het mi twijfelachtig, of bij de restauratie wel
Het ovale wapen toont hier te zamen de wapens van van geheel het oorspronkelgke is weergegeven.
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,,Hij sterft gerust en Hoog beyanrd
,,Bemind om zijn opregten aart
,Het hart der Dankbre Burgerij
,,Zet hem Het schoonst geheuge b,.”
In zake gebeitelde wapens is er o. a :
Gevelsteen met het wapen 2~~11 den Steen uit het gesloopte huis Wadesteyn te Herwijnen: het is gedekt door
een kroon met 9 paarlen en heeft tot schildhouders
2 krijgslieden in vol ornaat; 2 helmen met helmteeken:
,v. d . S t e e n ” e n . . (krijgsman met sjerp?); 2 banieren,
links ,,v. d. Steen”, rechts doorsneden van zilver op zwart
Wapensteen uit het hof te Isendoorn daarin geplaatst
door Wolter van Isendoorn, Heer van het Hof, gehuwd
met Margriet onn lToorst, vrouw van het Loo ho. 1604, met
de volgende kwartierwapens :
van Voorst
van Isendoorn
va.n Arnhem
van Stommel
Honnepel
van Rossem
Bentinck.
van Ruyschenberg
Wapensteen afkomstig uit het huis .de Pottem” te
IJzendoorn met de wapens van Gerhnrd vm de P o l l ,
wiens moeder eene Pieck van Slebury was, en van zijne
echtgenoote Barbara Pieck, wier moeder tot het geslacht
van Ralveren behoorde. Ao 164 .
Wapensteen van de Cocq van Op$+nen en G e l d e r l a n d
uit de voorpoort van het Hof van Arkel 1647.
Gerestaureerd allantiewapen van Joha?& van Brake11
tot Kermesteivz. te Lienden en zijne echtgenoote in 20 huwelijk
(1659) Maria Louise van Lyere, douair. Pieter van Tuyl
van Serooskerke.
W apensteen van van Aerssen Beyeren van Poshol, afkomstig uit het kasteel te Meteren.
Steenen frontstuk van de voordeur van het Hof van
Arkel te Tiel, verbouwd in 1898.
Grafkruis van Daell, 158 eeuw.
Grafkruis van een v a n Balveren, met geslachtwapen
150 eeuw.
Gildesteenen enz, enz.

van Surister (l), ob. 1843 gehuwd met A. Campagne te
Tiel; zii hertrouwt 1844 A. Caron, ob. 1881. Hij was in
set bezjt van een soheepskist van Tromp en 2 kanönnetjes,
sa zijn dood op 22 Febr. 1881 in de Brakke Qrond te
Amsterdam verkocht. Het vroegere café-restaurant Bellevue
: Waaldijk naar Cphemert) heeft nog als gevelsteen: ,De
3erste steen is gelegd door A. C. ,,Surrister geb. Campagne
len 5/18 1842”
p. I. I. d. Junius, 1844-79 predikant te Tiel;
R v. Beuningen vgn Helsdin.gen;
Jacob van Om,meren uit Ingen 1750, ob. aldaar 24 Aug.
1839, en zijn 10 vrouw Jantje van Leenden;
J. Correbl, 1751 geb. te Hanau, predikant in 1787 te
Wamel enz.

Tn bout gesneden :
1. Oorspronkelijk wapen van de Cocp oan, Opgnen,
bewoners van het Hof van Arkel van 1274~-1679,
door verwijdering van den halven leeuw en in de
plaatsstelling van een vos, veranderd in het wapen van
van Lidth de Jeude, bewoners van 1846-1897.
2. Alliantiewapen van t;ormelis pölff van Brakell, in
1562 burgemeester van Tiel, en Geertruida van
Leeuwen. Hunne dochter Johanna trouwt J o h a n
aan Lidth de Jeude.
S t e m p e l v a n n o t a r i s Schadd te Hoorn onder het
Fransche Keizerrijk.
Portretten (geschilderde) en silhouetten :
Frederik Herperts vnn Scheydt de Groulart, viceadmiraal,
afstammeling van Tromp, zoon van Jacoba adriana de
Groulart (dr van Mr Steven Herpertse de Gr., Heer van
Surister in Hessen, 1736-45 secretaris van ‘E Hertogenbosoh, tr. M. W. Sohott; zg was wede in 1748) en Frederik
von Scheidt, geb. 1728, ob. 10 Nov 1768 te Vuoht.
Hij was de vader van François (ook F. Henri Frederiki
v. S. d. 0, geb. te Oisterwijk 3 Juni 1798, st. ongehuwd
22 Jan 1876 in het gesticht Coudewater bij Rosmalen.
Bovendien had hij een natuurlgken zoon, genaamd W. F,

Perkamenten :
1. Met zegels van schepenen van Zandwijk: W i l l e m
van 2dlphen en Gerard van Leeu,wen 1725.
2. Leenbrief van de heerlijkheid Zoelen 1782 met
leenzegel.
3. Verkoopacte 1693 bezegeld met het secreet zegel
van het gericht van Zandwijk.
4. Transport bezegeld door schepenen van Tiel : Gerard
Houmensch en Gerard Schuil
5. Idem met zegels van Arndt rijgh, heer tot Soelen,
Cock en Bouwman, gerichtsluyden.
6. 1598 Arndt van Buren, drost van der Ledc, van
Lienden en van den Auden Wert, ontvangt van
Floris, graaf van Culenboroh, Vrijheer van Pallandt,
in leen van het vorstendom Gelre en Graafschap
Zutphen het erfschenkambt van het vorstendom met
den schenkhof, in de maalschap Kesteren gelegen,
groot 28 morgen land, te verheergewaden met een
zilveren overdekten kroes of twee zilveren bekers,
benevens andere goederen. Uithangend zegel van
Gelre.
7. 1639 Idem, overgaande op Philip Theodor Grave
va.n Waldeck Pyrmont en Cuylenborclz, als erfgenaam
van bovengemelde.
8. 1688 Idem, overgaande van Georgh Frederik vorst
van Waldeck enz op Maurits Wijaant Jconius de
Folckers, gravelijk Teokelenborgs ambtman tot Wevelchave.
9. Zegels van Diederik Viegh, Lodeulzj’k van Braekel,
Jacob Both 1589.
10 1575, 7, 1582, 1601. Verkoop van twee kampen
land te Ald Avesaet : de Zwarte Kamp en eene gelegen
op Homberoh, samen 5 morgen met de namen van
Gerrits, Nijburger, v a n Eek, Aertz, nnn l~zclicztm,
van den Haveten en van Haeff, de Gier, de Haes,
Wolters,van Presichaven,Voghel, Sluyter,van Benthem
(landssohrijver), Foyert, Vijgh, Huberts, v Welderen,
Wijnants, (van de onderstreepte namen zijn de zegels
aanwezig).
1. 1626. Dirck van Hattem en Cornelis van Hattem
Johans zoonen, Johan van W$ck Dircksz. en Dirck
van Hattem voornoemd, verkoopen, als voogden van
Johan van Hattem Jansa. hun broeder en neef, aan
Johan van Hattem Aerndtz. vijf hond bouwland te
Ingen en de vìoarie van Sint Jan te Eek, waarvan
des koopers moeder tegenwoordig oollatrice is. 6 zegels
(1) Terwijl Frederik% wettige vrouw (de Lannoyl nog leefde, werd
deze zoon te Rotterdam 14 Oot. 1812 eboren en ingesohreven als
eoht kind van Frederik van Surister en Wil4 elmina Petronella Speelman.
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t w. Dirk v. H., Corn. v. H., Johan v. Wijck Dzn,
Johan Janszn., Aelbertgens Jans@, Coossen v. Wijk
(geschonden), Coosssen Verhuit.
12. 1628 Gerrit Buth en Jewneken Peters&. E. L. verkoopen aan Thonis Corneliw. hun zwager, de helft
van een morgen land te Zoelen. Nezegeld door deze
beiden en door de geërfde gerichtsluyden en thijnsgenooten Dirk Corstens en Jerepheas Jochems (8 gave
zegels).

Zegels van Oostfriesehe, Friesehe, Groninger en
Ommelander edelen iu 14RR.
Op het Rijksarchief te Groningen bevindt zich in
originali een oorkonde in perkament van den laten Februari
1422, waarin Focko Uketia, aan het hoofd van vele andere
Vetkoopers en een groot aantal Schieringers, toetreden
tot een vernieuwd vredesverdrag van denzelfden datum
(oorkonde mede aldaar aanwezig), gesloten tusschen Ocko
ten Broek, Xibet vwn IZustringen, de stad Groningen en
de Ommelanden eenerzijds, en de Westelgk van de Lauwers gelegen, tot Oostergoo en Westergoo behoorende
landen anderzijds.
Van de zegels die aan de eerstgenoemde oorkonde
hingen is een groot gedeelte verbrokkeld of vergaan,
maar zijn nog vele aanwezig, die ik met toestemming en
onder toezicht van Jhr. Mr. 3. 8. Feith, Rgksarchivaris
te Groningen, heb doen afteekenen en hieronder beschrgf. (1)
Vele der daarop zichtbare wapens wgken sterk af van
de later in de familiën gebruikelijke, zoodat zelfs broeders
geheel verschillende wapens voerden, of vertoonen voorstellingen, die geheel niet. _heraldischkunnen genoemd_
worden.
De verschillende afdrukken der oorkonden bieden vaak
verschillen in lezing der namen aan, die ik hieronder
met alias terug geef, of waaruit ik eene keus heb
moeten doen.
Ukena (Focko) : leeuw, niet met omgekeerde kroon
om den hals. 0. : S V. UEUMA LERANI.
GrimPrsum (Imele to) : parabolisch, een altaar; boven
de maagd Maria met het kind *Jezus op den linkerarm,
beneden een knielende monnik met kap. 0 : S. IJUELONIS
CbPrTb~rs IN G-~vhí~suM.
Kenisma (Dodo) : Stappend hert op drietoppigeu heuvel.
0 : S. D ODE K ENNS (sone).
S’tedesdorp (Wibet van) : adelaar.
Loquart (Ocko to / : adelaar ; schildhouder links : de tijd,
aanzie,nd met een zeis over den rechterschouder.
Westerwolde (Hajo to): ruiter met vederhelm te paard,
in de linkerhand een spits toeloopend vaandel houdeud.
0 : 8 HAJONIY ADDINQNA Z N WESTWOL.
Munte (Menno ter): leeuw. 0. : ME N N O H O W E R D A
CAPITAL IN NEUTERNA
Ripl.‘e&a (Ha.jo) : gehelmde ruiter te paard, alles omgewend, in de rechterhand een uitgetogen zwaard houdend
0. : S. HAJOXIS RI P P E R D A C A P I T A L I S 1~ FERMISSIJX
Onsta (Abeke) : adelaar ; kùiphelm, waarop de adelaar ;
schildhouders : twee engelen in lange gewaden met opgeheven vleugels. 0 : S A BEKA O N S A T H A .
Unsta (Menold) : leeuw ; schildhouder: wild kind met
- ~-.
(1) () = omschrift, dat wij alleen weergeven, wanneer het duidelijk

is of wanneer de naamsvorm van dien in den tekst

afWdKt.

een op het hoofd saamgebonden haarwrong en takken
in de rechterhand. 0. : 8. MENOLT ANSTE.
Eysinge (Eyleke) : leeuw ; schildhouder : adelaar met
dichtgeslagen vleugels.
Onsta (Bidde): l e e u w ; 0. : S. BÓDDE ANSTE.
Hughinge (Reynold) : gevierendeeld.
Clynge (Bruen) : doorsneden ; boven gaande leeuw,
beneden adelaar ; schildhouder : adelaar met dichtgeslagen
vleugels.
B r u g g e n (Henric ter) : brug met leuning, vergezeld
van 3 figuren in den vorm van omgewende komma’s,
die vermoedelijk golven moeten voorstellen, 1 boven en
2 beneden de brug.
Rengrr~ (Ditmar): drie (2, 1) rozen met de stelen gaffelsgewijze samenkomende over een versmalde dwarsbalk of takje,
Heyer (Henric) : vogel (kraai?).
Klant (Wijbrand): drie (2, 1) Jacobsschelpen ; schildhouder : aanziende engel, de vleugels naar beneden.
Clant (Ocko, elders Otto geheeten): drie schuin boven
elkander, niet op een rechterschuinbalk geplaatste, schuinlinks liggende visschen ; schildhouder : adelaar met nederwaartsche vlucht 0. : 8. OTTO C L A N T .
Sinnda (Saspet): rechtopstaande tak, boven van 3 bladeren of bloemen voorzien. 0 : S. PIAS. . SINAD HOLLUX (T).
Hij was hoveling te Leeuwarden.
Ayleua (alias Aylema, Alema) (IJeweke) : ankerkruis.
Bilsum (Broder to) : aanziend engelkopje.
Hulbada (Bokke) : leeuw.
P’eddama (Popeke) : Cothische hoofdletters P. F. monogrammatisch te zamen gevoegd en vergezeld van drie (2,1)
doorboorde blokjes (1).
Wiggama (Selteke) : gothische hoofdletter A, vergezeld
van 4 zespuntige sterren (1, 2, 1).
Hmynghe (Ellik) : dubbele adelaar.
Syarda (Sikke) : rechtopstaande gevederde pijl, vergezeld
rechts van de rechterhelft eener lelie, links van drie (2,l)
sterren overtopt door een geheele lelie. 0. heeft S A K E,
niet Sikke.
Hermana (Wijbrand) : gotbische hoofdletter W.
Junghe (Thyaert) : latijnsch kruis, staande op een, met
‘t bovenst evenwijdig en even lang dwarsbalkje, dat als
voetstuk dient. 0. : 8. TI T A R D JUWINGHA.
Heringsma (Sgge) : leeuw.
Herinysma (Ippe) : leeuw. Helm waarop als helmteeken
een boom. Schildhouder: leeuw en griffioen met neergeslagen vleugels.
Herinysma (Douwe) : driepas, in ‘t midden een knop,
in iedere cirkel drie (2, 1) kleine knopjes (rozen?). 0. : 8.
D ODA RARINCMA.
Deze drie broeders waren zonen van Haring Donia;
Aggo hoveling te Sneek, Ippe te IJlst, Douwe te Heeg.
Een vierde broeder, Syric, die mede de oorkonde onderteekende (zegel verloren), was hoveling te Oosterend.
Humminyn (Humme) : dubbele adelaar.
Edemn (Hebele): gedeeld; rechts opstaande tak met
5 bladeren of bloemen, links halve adelaar uitgaande van
de deelingslijn. 0. : 8 HA L E EDEMA DE L A U W E R T (?).
Bunnyngha (Broder) : rechts een aanziende naakte vrouw,
hoofd geschonden, een zaag, het ringvormig handvatsel
naar beneden, de tanden links, rechtstandig tegen een
links ‘geplaatsten boom houdende,
Humerse (Tete in) : lelie. 0. : 5. HUMMA EDSO. Hij heette
Tiete Hettinga.
Rotmersma (Laus): lelie. 0. : 5. LAUS UDE~PA.
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Syarsll~a (Sye) : lelie.
Oedsma (Humme) : lelie.
Onnema (Reuert) : zwevend latijnsch kruisje. Helm,
waarop als helmteeken een uitkomende engel met neergeslagen vleugels.
JTLnghema (Ade): leeuw. 0. : S. AEDA JUN~EMA.
Wyardn (Syward) : rechterzijde van een dubbele adelaar.
0 . : 13. SEWER» WI I E R D E .
7t’yzla~da (Onno) : leeuw.
Azeghurna (Take) : lelie.
Mertena (Jarich) : kruis.
Thyerlrse! (Popecke) : lelie
Mora (Hoyte to): gothische hoofdletter H. Hij was
zeker Hoytet Hoytema to Morra.
T a d y t t g h e (Hioteke): leeuw. 0. : (S). HINNONI(S)
TADINIQHA.
Feyxsm,a (Sy,cke): leeuw. 0. : S. SI~ENIS IDSIN~~A.
newerda (Willeke) : achtpuntige ster.
.N@yw,yhe (Syppe) : lelie.
Ryperde (Ryppert) : gekroonde gothische hoofdletter R.
Ub@nghe (Meynold) alias Ulbinga: in een driepas een
driepuntige ster, één punt naar boven. 0. : . . ULDINGE.
_%Zel2a~la (Syric) : lelie ; ‘t schild met een lint hangende
aan den hals van een achter hetzelve opkomenden adelaar
met nederwaartsche vleugels.
Roberda (Focko) : op grasgrond een latijnsch kruis,
links vergezeld van een boompje (grafteeken ? hek ?).
Hij was een Ropta (saamgetrokken uit Ropperda).
Sywexsma (Douwe): l e l i e . 0 : 5. DODONIS SIOEXMA.
borndah~~en (Azege to) : dubbele adelaar.
Ottema(Lyuwe): een ouderwetsche sleutel, rechtopstaand,
met driehoekig handvat.
Gh.aest (Hessel op der): leeuw; het schild hangende
om den hals van een adelaar, wiens kop naar links en
de vleugels nederwaarts. Hij was een Juwsma.
Ghaest (Sytze op der) : als voren, maar de kop ontbreekt.
Zeker Syds Tjaerda.
(;haest (Pwe op der) : als voren; leeuw en kop des
adelaars naar links. Vermoedelijk een Juwsma.
Ghaest (Reneke op der): als voren; leeuw en kop des
adelaars Gaar rechts. 0. : S. R E N O N I S A YLIWA DE @ASTE.
Hij was een Juwsma.

,,Nederlandsche geslachten op Indischen bodem overgeplant.”
PH. L. D. B.

Middelburg.

Mr. B. F. W.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Abrabami de Melverda (XXIV, 187, 283). - Blijkens
grafschriften op het kerkhof te Soekaboemi z@ Ida Johanna Wilhelmina dbrahami de Melverda en haar echtgenoot George Buton Ort (geb. 3 Sept. 1816) beiden,
onderscheidenlijk op 18 Oct. 1894 en op 28 Dec. 1893,
te Soekaboemi overleden
De jaarlijksche ,,naamlijst der Europeesche inwoners
van Ned. Indië en opgave omtrent hun burg. stand” (1)
bevatten vanaf 1829 alle gegevens voor de Eur. geslachten
in Indië.
De heer W1Jnaendts van Resandt heeft ze van de
voornaamste familiën, w. o. de Abr. de Melverda’e, naamsgewijze vergaard in De Wapenheraut onder den titel:
(1) Ik meen dat alle jaargangen cumpleet aauwezig zijn in het
arohief bij het Dep. van Ju&iCe te Batavia.

Bentinck. - Dezen zomer eenige uren vertoevende te
Holtum, gemeente Born - gelegen op eenigen afstand van
Sittard - trof mij, bij de bezichtiging van de fraai beschilderde Katholieke kerk, in een nis op het priesterkoor, een
zeer goed onderhouden, in den muur gemetselde steen, die
deed denken aan een grafsteen. Hij was gemerkt ,,Anno
1643”. In het midden was een alliantie-wapen aangebracht,
waarvan heraldiek rechts ,Bentinck”, het andere was mij
niet bekend. Voorts waren daaromheen aaagebracht aan
iedere zijde vier geslachtswapens, waarbij de geslachtsnamen en wel: rechts: Weyx, Preiseng, Toets, Volandt;
links : Bentinck, Bronckhorstund Battoburgh, van den Anstel,
Fjodrop.
Daaronder stond een Latijnsche opdracht of herdenking,
blijkbaar aan of ter eere van Philippus Hewricus Bentinck
i n Wo@-ath.
Wolffrath, een kasteel te Holtum, dagteekenende volgens
zeggen van h 1300, was eertijds door Bentinck’s bewoond,
Het is thans het eigendom van den heer Commissaris
der Koningin in Limburg Jhr. Rups de Beerenurouck
en vóór dezen van mevrouw van Gorleum geb. Kerens de
Wolffrath, die in 1904 is overleden en bij gemelde kerk
te Holtum ligt begraven.
Haarlem.

B. H. G.

ten Bosch, van Marie. - Wie heeft de goedheid het
onderstaande aan te vullen?
Evert ten BOS&, geb. te . . . . . den . . . . ., overl.
te . . . . . . ., tr. te . . . . den . . . . . . . Zijne
weduwe, wier naam mij onbekend is, hertrouwde . . . . .
van Marie.
Zij had o. a de navolgende kinderen :
1) Pieter den Bosch,
geb. te . . . . den . . . .,
koopman te Enkhuizen, overl. aldaar 20 October 1669.
2) Hendrik ten Bosch, geb. te . . . . . den . . . . .,
schepen te Enkhuizen, overl. aldaar Aug 1702.
3) Arend van MorZe, overl. te Enkhuizen 1707.
4) Engeltje van Marie.
De trouwacte van den onder 1 genoemden Pieter t. B.
luidt:
Enkhuizen. Getrouwd door Ds Abrahamus :
,31 Dec 1651. Pieter Evertsz. ten Bosch ~(1% Deventer
,ende Cateleintjen van den Bergh van Enkhuizen
,Beyde in de Oude Westerstraet.”
v. R
van Burma,nia. - Ruwt Juckemu van Rurmnvlia,
geboren 13 November 1658 te . . . . .,
overleden
10
November
1732
te
. . . . ., huwde . . .
te
. . . .’ . EZisabeth Wiggeliraa Eminga, g e b o r e n
. . . .
overleden 8 April 1716
. . . . . te
oud 56 jaal
te
. . . .
Hun zoon Mi&e Frans van Burmania, geboren
overleed 10 Februari li49
te
;e Leeuwarden, ‘ou’a sl iaai: Hij huwde 29 Yaart 1 7 1 1
te Goutum Anna Lucia Andrisa van Camstra, geboren
overleden
. . . . .
.
.
. te . . . . . .,
1745 te Leeuwarden, oud 70 jaar.
B. o. Z.

W. J. F. J.

vau deu Clooster (XXIV, 257 en vlg.). - In het geëindigd door het verbindend worden van de uitdeelingslidmatenboek van Bemmel van 1691 leest men :
lijst; een woonplaats werd hierbij niet vermeld.
Mevrouw Clooste~.
Nederlands Adelsboek, dat de geslachten gaarne laat
Juffr. Eleonora van Blommendaal.
uitsterven, zegt (1903) ,Lauta van Aysma (in mannelijke
Juffr. Catharijna van den Clooster.
lijn uitgestorven).” (1)
Bij deze drie is later geschreven :
Vgl. ook De Wapenheraut, VIII, 48.
Altemaal na Nimmegen.
A-Z.
In het lidmatenhoek van 1720 komt voor:
von Leers (XXIV, 256). - Rietstap, Armorial general,
Margareta van Brakel, wed. Van der Klooster.
heeft 2 wapens Leers, waarvan het tweede door eene
Hierbij is geschreven :
oorspronkelijk Nederlandsche familie gevoerd werd, 18
gestorven Ac, 1721, oudt hondert-en-een jaer.
Mei 1 í’91 in den Rijksadelstand verheven in den persoon
A-Z.
van den Hert. Mecklenburg-Schwerin’schen geh. Finanzrath
Joh. Jakob 2eer.s. Deze familie Leers stamde uit Rotterde Cocq vau Delwijnen. - Tot de voormalig riddermatige dam ; zie Unger, de regeering van Rotterdam ; kwartierGeldersche geslachten die nog buiten den Nederlandschen staat Dr. Jan van der Hoeven (Serie Wildeman-van de
adel bestaan (XXIV, 185), behoorec misschien ook d e Blocquery) ; von Hefner, Mecklenburger Adel.
Cocq van ‘Delwijnen en Pannekoek. Van het eerste verDe eerste door Rietstap genoemde familie verkreeg van
scheen een geslachtlijst in Nederlandsche Heraut, V, den Keurvorst van Brandenburg 12 Febr. 1669 een
51-54.
erkenning5 diploma. Ook Leerss geheeten, kort te voreu
Tot de op blz. 37 vermelde personen staat waarschijn- door den Keizer geadeld. Gritzner, Matrikel brandenb.
lijk in betrekking L. de Cocq van Delu$nen, die 5Sept. preuss. Standeserhöhungen u. s. w.
1906 te Amsterdam trouwde met M. J. Wijnberg.
V O N BRTJCKNN FOCR.
Middelburg.
A-Z.
Eene uitvoerige genealogie van het gevraagde geslacht
van Coyghem. - Ondergeteekende beveelt zich be- zal voorkomen in het in den loop dezes jaars verschijnende
leefdelijk be zijne medeleden aan voor mededeelingen werk van ons eerelid den heer MACCO ,, Wappen und
omtrent het geslacht v a n Coyghem, ook de Cuinghien Genealogie Aachener Familien”.
genoemd. In het bijzonder zou hij gaarne inlichtingen
Loten. - Wie was C e c i l i a Lups Gouertsdp*, die omo n t v a n g e n o m t r e n t AnrLa van Coyghem. g e h u w d m e t
Maximiliaan de Joncheere (-t 1460), die te ïperen of te streeks 1625 gehuwd was met Marien Loten?
Wie was de moeder van Maria Loten, die na het overEortrijk woonden.
lijden harer beide ouders te Rouaan trouwde met Nicolaas
Fiersen.
wI~~_pE~_EE-’ -._ van Ytierden? Haarvader was de landschapschilder J a n
___
___ ~_~~_.~_~~----~_-- ~-Delttsche Veertigradeu (XXIV, 285 ) - Cornelis Lam- Loten.
R. v. T. P.
bertsz. van de Well (1618), at. hoogbejaard 20 Nov. 1621.
Joris Willemsz. Roscam (1618), st. 26 Oct 1619, was
van ltlareelis (XXIV, 256). - Rudolph VOG Tscharner
vader van Willem. veertigraad 1626 (st. 18 Febr. 1643). en Constantia van Marselys zijn 1795-1805 niet te
Pieter Anthonisz. uan den Heuvel (16 18), st. 5 Jan. 1635. Amsterdam gehuwd. Ik heb de klappers hierop nageHillebrant Claesz. van Swanevelt (1618), st. 12 Mei zien, doch niets gevonden. Dit huwelijk zal dus elders
1625.
voltrokken zijn.
H e n d r i k Hendriksz. van Millingen (1618), st. 13 Dec.
Amsterdam.
L. CALEOEN.
1643.
RIeester. - Wie kan mij iets mededeelen aangaande
Cornelis Pietersz. Boogaert (1618), st. 1636.
Jacob
Meester, die predikant was in het Prinseneiland
Nicolaes Jansz. van Santen (1618), st. 10 Jan. 1638.
AIaerten Sebastiaensz. Voorstad (1621), st. 22 Juni 1638, binnen Amsterdam en vóór 1786 overleed?
werd in 1636 70 jaar.
P H . L. D. B.
Maerten Sebastiasnsx. [BeZ] van den Bergh (1625), vervan Oostrum (XXIV, 267). - Men leze in plaats van
trok in 1626, was broeder van Jacob, veertigraad 1608,
st. 29 Juli 1615. Beiden waren zoons van Sebastiaen Cor- Catharina Trinders : Catharina Trinden.
nelisa. Bel van den Bergh, veertigraad 1579 (st. 1605.)
Paudelaer(t))s) (XXIV, 285). -- Gillis Pandelaert was
Vincent Hendriksz. Molshouck (1629), st. 31 Jan. 1644.
ook
secretaris van Oud-Beyerland. Zijne vrouw is ook
Fillem Lzcytensz. Kittesteyn (1618), st. 24 Juli 1625.
mij
onbekend.
Hij gelastte den bouw van het raadhuis
IYillem Luytensz. Kittesteyn (1637), st 14 Febr 1652.
Abraham Christiaerssz. van der Burch (1645), st. 28 ) te Oud-Beyerland en op 5 Mei 1622 werd de eerste
Oot. 1649.
Desverlangd kan ik den geachten vrager ook de wapens
(1) De meening, dat de redactie van .Nederland’s Adelsboek” de
cslachten gaarne zou laten uitsterven, blgve geheel voor rekenmg van
dezer Delftsche regenten beschrgven.
% en geaobten inzender, Ons is van dre neiging tot opruiming dusver
B. v. B.
nimmer gebleken. Het door den inzender medegedeelde geval zou
Lauta van Aysma. - M. L S. Lauta van Aysma,
wonende no. 20, De Vliegerstraat, Den Haag, werd 6
Jan. 1905 failliet verklaard. (Het Paleis van Justitie,
17 Jan.) Blijkens aankondiging in de Nederlandsche
Staatscourant van 9 en 10 Sept. 1906 was het failissement

bovendien alleen dan eenigen grond voor bedoelde meening kunnen
opleveren, indien zou vaststaan, dat M. L. S. Lauta van Aysma nfstamt
van een der pehroeders Lauta van Avsma. die hii Kon. besluit van
9 Mei 1826 n”o.- 64 werden erkend t’ot den Ned&landsoben adel te
behooren. In’ het Adeisboek toch wordt begriipelijkerw$ze uitsluitend
rekening gehouden met de personen die bëhhooren tot den tegenwoorRED.
digen constitutionneelen Nederlandschen adel.
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steen gelegd door Abram Pandelaerts, zeker zijn zoontje.
Hij had ook eene dochter Anna, geboren aldaar in 1618/9,
die aldaar in November 1643 huwde (attestatie gegeven
te Utrecht 11 Nov.) met Peter Verburgh Cornelisz. ex
Christina Stockmans, gedoopt te Utrecht in de Jacobskerk
24 Alei 1615, overl. te Utrecht 17 Januari 1696, begraven in de Jacobikerk, wedr van 2Clargaretha v a n d e r
L i n g e n , brouwer ,in ‘t Hart” en substituut-schout te
Utrecht.
Wapen Pandelaer : In goud 2 & 1 roode raderen van
zes spaken.
Mocht de naam van Qillis’ vrouw ontdekt worden, dan
houd ook ik rng zeer aanbevolen.
L. CALEOEN.
Amsterdam.

als dochter van Gerardus (v.) d. W., chirurg+, en ConleZ2a
Glimmerus.
Deliana Naria Baart werd ged. te Amsterdam 19 Nov.
1749 als dochter van Blialias Baart (e;ed. te . . . den
. .,
overl. te . , . . . den .
. . .) en van Hillegonda van
Eys (ged. te . . . . . den . . ,
overl.
te
. . . . .
den . . . . .) Hare ouders waren gehuwd te . . . . _
den
. . . .) Wie waren hare grootouders ?
v. R.
Toll. -- Wie heeft de goedheid, mij op te geven
de namen der ouders van Willem (van) Toll, geboren
in Juli 1686 en den 21 September 1759 te Loenen
a/d. Vecht begraven. HQ woonde aldaar op zijn buiten
,,Schijnrust” en was gehuwd met Cornelia Gansneb genaamd Tengnagel, dochter van &Iattaeus en van Catharins iXiames, die den 15en September 1686 getrouwd waren.
J. J. B A S T E R T .
Breukelen.
vw W e r d e n (XXIV , 2 0 5 , 2 8 6 ) . - Magdalena
Jansdp van Vlierden, weduwe van Jan Spronck Cornelisx.
en zuster van Jan Jansz. van Vlierden verkoopt 6 Maart
1613 voor schepenen van Gorinchem 4 morgen en 4 hond
land, met daarop staande vogelkooi, onder Blokland,
voor 1400 gis
Op 12 Januari 1624 werd ten overstaan van schepenen
van Cf-orìnohem de erfenis verdeeld van wijlen H a n s
Jansz. van Vlierden, tinnegieter, door diens weduwe
Emmichgen Jansd? en zijne beide kinderen uit zijn
eerste huwelijk met S a r a Roelanstd’ : Jan Jatisa. v a n
Vlierdert, tinnegieter, en Lijntgen Jansdr van V l i e r d e n .
Jan Janz van Vlierden, tinnegieter, verkoopt 1 Dec.
1629 een huis op den Kortendijk te Qorinchem voor
925 gld.
Jan Jansz. van Vlierden, tinnegieter en burger te Gtorichem, 1 \ent 17 Mei 1656 400 carolusgld. onder verband
van zjn ‘huis in de Molenstraat aldaar.
Anna ,%n,ck, huisvrouw van Jacob van Flierden, wordt
vermeld te Gorinchem in 1659.
Daniel van. E’lierden, Mr. W i l l e m v a n Flierden, chirurgijn, zoo voor zich zelven als als v o o g d e n v a n h e t
weeskind van Jan van Flierden, en Jan Da* Broeckhorst,
als man van Sara van Flierden, verkoopen 5 Nov. 1 6 6 9
een huis op den Langendijk te Gorinchem, genaamd ,,de
drie Kandelaers” of van ouds ,‘t gulde Comptoir”.
B. v. B.

vau der Poorten, - Onlangs kreeg ik een oud zegelstempel io handen, naar de bewerking te beoordeelen uit
de 17de eeuw. Het geeft het volgende wapen : gedeeld,
a. een poort met opgetrokken valdeur en driehoekig dak,
aan weerszijden voorzien van een toren met hoog spits dak,
met een vaantje aan deu top; het dak van de poort is
getopt door een dolfijn; 6. doorsneden, 1, drie rozen;
2, drie ruiten. Aanziende gekroonde helm. Helmteeken,
een dolfijn. Randschrift: S. BARENT V A N D E R P O O R T E N .
Wie kan mij mededeelen, wie deze Barent van der
Poorten was? Zijn er andere van der Poorten’s bekend,
die hetzelfde wapen voerden?
B. v. B.
de Rcchterea van Hemert, - Waar kan ik iets vinden
omtrent den oorsprong en de tegenwoordige leden van
Bd.
het geslacht de Rechteren van Hemert ?
Rink. - Egbert RinL, procureur, auditeur-militair,
enz. te Tiel, begraven aldaar in de St. Maartenskerk
23 Juli 1761, tr. Aleida &zria Backer, begraven te Tiel
26 April 1795 Hunne dochter Petronella Rink, geb. te
Tiel, tr. Godcfridus Dominicus van Hellenberg, later lid van
de Nationale Vergadering.
Wie waren Egbert’s ouders ? Wanneer en waar
werden hij en zijne vrouw geboren en huwden zij? Ook
omtrent de dochter zou ik gaarne nadere gegevens ontW. J. F. JUTEN.
vangen. (1)
S e n n vaa Rasel (XXIII en XXIV). - G. Ch. Senn
van Basel Wagemans, te Rotterdam, slaagde 17 Nov.
1906 voor het examen Staatsinrichting M. 0.
P. v. M.
Tielenius Kr;:ythoff. - Ten einde den kwartierstaat
van Adolph Tielenius Kruythoff te kunnen opmake::, had
ik gaarne de familiewapens van: T i e l e n i u s Kruythofl,
(uan) de Water, Baart en van Eys, en verzoek tevens,
zoo mogelijk, onderstaande in te vullen:
ddolph Iielenius Kruuthoff, raad en contrarolleur-genera.al der financiën der Kolonie Suriname, ged. te Tiel
8 Sept. 1785 als zoon van Gerardzcs Cornelis T. K. e n
Deliana Maria Baart, overl. te Terheiden bij Breda
22 Februari 1860.
Zijn vader Gerardus Cornelis T. K. in 1788 lid der
vroedschap te Haarlem, werd ge& te Tiel 19 Juni 1735 als
zoon van Johan Simon T. K. en Gerarda Cornelia (van)
de Water Zij was ged. te Beusichem 13 Januari 1701,
(1) Mogelijk zou, indien te Tiel niets te vinden mocht zgn; een
onderzoek te Zalt-Bommel hier lioht kunnen verschaffen Ik herinner
mij in de registers dier stad den naam Rink meerll.alen te hebben
Red.
aanpetroffen.
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,, De Nederlandsche Leeuw.”
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Dit blad verschijnt maandelijks en wordt
Brievenaanvragen, enz., betreffende het
alleen aan de leden van het Genootschap
Genootschap te richten aan den secretaris,
Jhr. &lr. E. B. F. F. W ITTERT VAN HOOI+
gezonden. Bijdragen en correspondentie
LAND, 190 Riouzustraat, die betreffende de
betreffende de redactie en verzending van
bibliotheek aan den bibliothecaris,W .Baron
het Maandblad zijn te richten aan den
SNOUCKAERT VAN SCIIAUBURCI, 96 Jan van
redacteur Mr. H. W. V A N SANDICR,
Nmsaustvaat, beiden te ‘s Gravenhage. 101 Jan van, Nassaustraat, te ‘s GravenContributiën enz. aan den penningmeester,
hage. Aanvragen om exemplaren van
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS,
vroeger verschenen Maandbladen zijn te
3 Sweelinckplein+ te’s Gravenhage.- Leden
zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
te ‘s Gravenhage betalen p. jaar fl0 contriS NOUCKAERT VAN SCHAUBURCJ, 96 J a n
butie, zij die bulten ‘s Gravenhage wonen f6.
van Nassaustrnat, te ‘s Gravenhage.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de

strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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te ‘5 Gravenhage op 23 Februari 1907_, des
avonds tên’ 8l/, ure in het ,Gouden Hoofd”.
Aanwezig waren de heeren : W. Baron Snouckaert
van Schauburg, Jhr. Mr. F Beelaerts van Blokland, R. H.
0. Baron van der Capellen, G. H. J. Gijsberti Hodenpgl,
L. F. Duymaer van Twist, P F. W. van Romondt, Mr.
J. Bake, C. J. MI. van Blijenburgh, J. F. van Beeck
Calkoen, Jbr. J. A. HoeufftY C. van Erpecum, Mr. P. C.
Bloys van Treslong Prins, J. D. Wagner en Jhr Mr.
E. B. F. F. Wittert van Hoogland.
Nadat de voorzitter, kolonel Wagner, de vergadering
geopend had met een hartelijk woord van welkom aan
de aanwezige leden, werden de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd.
Naar aanleiding van eene aan het slot dier notulen
vermelde toezegging van den voorzitter aan den heer
Duymaer van Twist, dat het bestuur zou overwegen of
het mogelijk was een geschikt bandje voor de jaargangen
van het Maandblad te doen vervaardigen, werd door den
heer Duymaer van Twist de vraag gedaan tot welk
resultaat deze overwegingen geleid hadden. De voorzitter
antwoordde, dat aan het bestuur gebleken was, dat er
vele bezwaren bestonden tegen het doen ontwerpen van
een nieuwen band, waaronder in de eerste plaats moest
gerekend worden de moeilijkheid om eene goede artistieke
uitvoering te verkrijgen. Het bestuur zou echter aan deze
zaak zijn aandacht blijven wijden.
Uit het verslag van den secretaris bleek, dat het ledenaantal in het afgeloopen jaar wederom gestegen was. Het
Genootschap telt thans 186 leden, waaronder 8 eereleden
en 14 correspondeerende leden.
In-verband met de mededeeling van den bibliothecaris,
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de fiches voor den te drukken catalogus bijna gereed
waren, werd door den heer Duymaer van Twist gewezen
3p het groote belang van de bibliotheek en de wensch
uitgesproken, dat op eene volgende algemeene vergadering
een gedrukte catalogus in het bezit der leden zou zijn.
De heèr Suouckaert meende reeds nu toezegging te
kunnen geven en deelde mede, dat hij in ieder geval
naar vervulling van den wensch van den heer Duymaer
van Twist zou streven.
Het verslag van den penningmeester mas ditmaal veël
rooskleuriger dan de vorige jaren. Het was den heer
Bloys van Treslong Prins niet alleen gelukt het vrij
aanzienlijke deficit, waarmede het vorige jaar sloot, tot
een klein bedrag terug te brengen, maar daarenboven
werd de vergadering aangenaam verrast door zijne
mededeeling dat, tengevolge van het stijgen van het
ledenaantal, het volgend boekjaar vermoedelijk met een
batig saldo zou sluiten. De penningmeester sprak echter
de hoop uit, dat de aanwezige leden van het Genoot:schap er het hunne toe zouden bijdragen om dit ledenaantal nog meer te doen toenemen.
Door de heeren Hoeufft en Gijsberti Hodenpijl, daartoe
door den voorzitter benoemd, werd de rekening en verantwoording nagezien en in orde bevonden.
Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van 3 bestuursleden wegens de periodieke aftreding van de heeren :
J. D. Wagner, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland en
jhr mr. E B. F. F. Wittert van Hoogland.
Door den voorzitter werden tot stemopnemers benoemd
de heeren Bake en van Blijenburgh.
De uitslag der stemming was, dat werden uitgebracht:
op den heer Wagner 12, op den heer Beelaerts van
Blokland 12, op den heer Wittert van Hoogland 12, op
den heer Duymaer van Twist 3, en op de heeren van
Beeck Calkoen, Gijsberti Hodenpijl, Hoeufft en van der
Capellen ieder 1 stem, zoodat de heeren Wagner, Beelaerts
van Blokland en Wittert van Hoogland herkozen waren.
De benoeming werd door hen aanvaard
Vervolgens had de verkiezing plaats van een nieuw
bestuurslid in plaats van den heer H. G. A. Obreen,
die wegens uitlandigheid zijn mandaat had nedergelegd.
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De voorzitter wees er op, dat deze verkiezing van groot
gewicht was, omdat het nieuwe bestuurslid geroepen zou
worden om in het bestuur de functie WE redacteur v a n
het Maandblad op zich te nemen. De heer Beelaerts van
Blokland toch had te kennen gegeven het redacteurschap
in verband met zijne drukke werkzaamheden niet langer
te kunnen waarnemen. Hij had daarom het voornemen
geuit als bestuurslid zijn ontslag te nemen. De voorzitter
bracht een warm woord van hulde aan den aftredenden
redacteur, die vele jaren op uitnemende wijze zijne
functie had waargenomen, maar al betreurde hij het,
dat het Bestuur hem als zoodanig zou moeten missen,
hij verheugde zich er ten zeerste over aan de leden te
kunnen mededeelen? dat de heer Beelaerts van Blokland
voor den aandrang van het bestuur bezweken was en
van zijn voornemen om ook als bestuurslid te bedanken,
w a s teruggekomen.-Het resultaat der stemming was, dat alle 14 stemmen
zich rereenigden op den heer mr. H. W. van Sandick,
aan wien daarvan door den secretaris zal worden mededeeling gedaan.
In verband met de benoeming van een nieuwen redacteur werd door den heer Beelaerts van Blokland de wensch
geuit. dat het den nieuwen functionaris nepeven mocht
“..
=gn, meer bijdragen op heraldisch qobild voor het
Maandblad te ontvangen, dan hij zelf in de jaren van
zijn redacteurschap had gekregen. Zijns iuziens toch had
het genea,!ogisch gedeelte in de maandbladen het heraldische gedeelte langzamerhand te zeer verdrongen en dit
achtte hij geheel in strijd met de bedoeling van het
Genootschap
Door den heer Bake word tot den bibliothecaris de
vraag gericht of’ het niet mogelijk ware eene verandering
te brengen in de volgorde, waarin de portefeuille werd
rondgebracht. Volgens het thans geldend systeem toch
was de lijst e: op ingericht om het den rondbrenger der
portefeuilles het gemakkelijkst te maken, n.1. straatgewijze,
waarvan het gevolg was, dat nieuwe leden; die dicht bij
den bibliothecaris woonden bovenaan de lijst kwamen te
staan, en zij, die reeds lang lid waren, omdat zij ver
weg woonden, geheel onderaan geplaatst werden en daardoor de tijdschriften soms meer dan een half jaar nadat
zij waren uitgekomen, ter inzage kregen Zou die lijst niet
zóó kunnen worden ingericht, dat zij die het langst lid
waren, het, eersl de portefeuille kregen ? De bibliothecaris
echter meende, dat tegen eene dergelijke inrichting van
de lijst onoverkomelijke bezwaren, voornamelijk van
financieelen a,ard, bestonden, welk gevoelen gedeeld werd
door den vorigen bibliothecaris den heer Bloys van
Treslong Prins. Echter werd door het bestuur de billijkheid van den wensch van den heer Bake geheel erkend
en de voorzitter gaf dan ook de toezegging, dat het
bestuur ernstig zou overwegen op welke wijze hierin
verbetering kon worden gebracht.
Door den heer Duymaer van Twist werd nog in
herinnering gebracht, dat deze vergadering vermoedelijk
de laatste was vóór de viering van het 25-jarig feest
van het Gruootechap. Hij meende daarom, dat het,
wel weoschelijk was eene bespreking te houden over
de wijze, waarop dat feest door de leden zou behooreo
gevierd te worden. Zijns inziens zou een gemeenschappelijke feestmaaltijd op dien dag zeer bijdragen tot eene
wa.arrlige herdenking van het heuchelijk feit. De voorzitter
deelde in antwoord hierop mede, dat de viering van het

25-jarig bestaan van het Genootschap bij het bestuur
reeds sedert eenigen tijd een onderwerp van bespreking
uitmaakte, dat reeds voorloopige plannen waren vastgesteld, waarop ook de door den heer Duymaer van Twist
bedoelde feestmaaltijd voorkwam en dat het bestuur ter
gelegenertijd een voorstel dienaangaande aan de leden zou
doen geworden.
Ten slotte werd door den voorzitter medegedeeld, dat
op initiatief van den Conseil Uraldique de France was
opgericht eene Académie Héraldique Internationale, dat
het, Comité, hetwelk daarvan aan het hoofd stond, het
Genootschap ,de Nederlandsche Leeuw” verzocht had een
Délégué Général voor Nederland te benoemen en dat
het, bestuur daartoe had afgevaardigd den secretaris
jhr. mr E. B. F. F. Wittert van Hoogland.
Hierop werd de vergadering gesloten en ging men over
tot de kunstbeschouwing.
Het Bestuur is voôr het loopende jaar samengesteld
als volgt :
J D . WAGNER, F'oorzitter.
Jhr. mr. E. B. F. F. WITTICRT VAN HOOILAND, Serretaris.
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONQ PRINS , Penrringmeester.
W. baron SNOUCKAERT VAN ScHbuBuRa, Bibliothecaris.
Mr. H. W. VAN S ANDICK, Redacteur van het Maandblad.
C. V A N ERPECUM, Adjunct-Redackur,
Jhr. mr. F. BEELAERTS VAN B L O K L A N D.
D e Secretaris,
W ITTERT VAN HOOOLAND.

Aan onze medewerkers.
Door een wassenden stroom van andere bezigheden
cie ik mij genoodzaakt de leiding van het Maandblad
neder te leggen. Een bijzonder voorrecht reken ik het,
1ie te mogen overgeven in de bekwame handen van
Mr. H. W. VAN S A N D I C K .
Voor de groote welwillendheid en den krachtigen
steun, welke ik gedurende de jaren van mijn redacteurschap
soowel van mijne medeleden als van andere deskundigen
mocht onderviLden, breng ik hun mijn hartelijken dank.
* lMoge,l die welwillendheid en die steun ook aan min
opvolger in ruime mate ten deel vallen. Dan alleen zal
let hem mogelijk zijn, het Maandblad van ons genootschap
;e doen staan aan de spits der tijdschriften voor geneaogie en heraldiek
Daartoe is noodig eene rijke verscheidenheid van stof,
Tepaard aan de grootste nauwgezetheid bij de bewerking
laarvan. Zonder die verscheidenheid miat het Maandblad
le aantrekkingskracht, noodig om het een ruimen lezers1rring te verzekeren. Maar, indi,en niet nauwkeurig en
2iorgvuldig
bronnenonderzoek . aan de bijdragen ten
Egrondslag ligt, zou aan het Maandblad datgene ontbreken
wat aan een wetenschappelijk blad als eer&e eisch moet
worden gesteld Niet de -ijdelheid, maar de genealogische
wetenschap moet in ons blad worden gediend. En naast
deze wetenschap moet ook de heraldiek meer en meer
tot een voorwerp van degelijke studie worden gemaakt.
Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan gaat ons
genootschap een tijdperk van bloei tegemoet, waarin de
nieuwe redacteur de beste belooning zal vinden voor
de vele uren welke ook hij aan zijn taak zal hebben te
wijden.
B EELAERTS VAN B LOKLAND .
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Ovar het voeren der vereenigde geslachtsnamen

Parker door haren man en kinderen te doen dragen,
alsmede in derzelver verheffing tot den adelstand.
En zal afschrift dezes worden gezonden aan onzen
Minister van Justitie, aan den Hoogen Raad van Adel
en aan de Rekestrante, tot informatie en narigt.
Brussel den 23 September 1817.
(geteekend) Willem.
Van wege den Koning,
(geteekend) A. R. Falck.
Accordeert met deszelfs origineel.
De Griffier ter Staats Secretarie,
(geteekeod j D’Hamecourt, 1. g.
Voor kopij conform,
1~1. Olivier.

de Wildt eo de Ruyter.
d o o r EDTJARD

VAB

BIEMA.

In 1900 deelde ik in dit Maandblad (XVIII, 153),
den tekst mede van een in 1816 door Jacoba Maria
Parker, huisvrouw van Jacobus de Wildt, oud R. C.
priester, destijds wijnkooper te Nieuw-Amstel, tot Koning
Willem 1 gericht verzoekschrift. Tevens gaf ik den inhoud van het ter zake van dit verzoekschrift vau burgemeesteren vau Amsterdam ingewonuen advies, alsmede
eene genealogische tabel waaruit kon blijken, hoe deze
Jaoota Maria Parker afstamde van den admiraa.1 de Ruyter.
Bij een later onderzoek kwamen rng stukken in handen,
die bewijzen dat op de gedane aanvrage gedeeltelijk eene
gunstige beschikking is gevolgd. Deze twee stukken laat
ik hieronder in extenso volgen.
‘s Gravenhage, den 7 October 1817
Ik geve mij de eer hiernevens aan Uw Ed. Acht. tot
Uwe informatie t3 doen toekomen een afschrift van Zijner
Majesteits besluit van den 23 September, Litt. no. 4, boudende Hoogst derzelver dispositie op de Requeste van Jacoba
Maria Parker, gehuwd met Jacobus De Wil& wonende
te Amsterdam, verzocht hebbende, zoo voor haren man
als voor hare kinderen. om te mogen voeren deu naam
van Parkcr de Ruyter, mitsgaders het wapen van den
Admiraal de Ruyter, en voorts om in den adelstand te
mogen worden verheven, aan den inhoud van welk besluit
ik mij kortheidshalve gedrage.
De Minister van Justitie,
van Maanen.
Aan Heeren Burgemeesteren
der Stad Amsterdam. *
23 September 1817.
Litt. n”. 4.
Wij WILLEM. etc.
Op de requeste van Jacoba ~~larz’a Parker, eerst weduwe
vau Rend C’hristiaon Rocher, thans gehuwd met Jacobus
De Wil&, wonende te Amsterdam, houdende verzoek zoo
voor haren man als hare kinderen, om te mogen voeren
den naam van Parker De Ruyter, mitsgaders het wapen
van den Admir;tal De Ruyter, en voorts verheffing in
den adelstand,
Gezien het rapport van den Hoogen Raad van Adel
van den 19 N o v e m b e r 1816, no. g,
Qelet op het rapport van onzen Minister van Justitie
van den 27e December 1816 Litt. M. M M.
Hebben goedgevonden en verstaan :
10. het eerste verzoek van de suppliante, voor zoo veel
den naam van De Ruyter betreft, toe te staan, onder
voorwaarden dat in alles zal worden voldaan aau het
bepaalde bij art. 6, 7 en 8 der Wet van den 1 le Germinal X1. jaar, ten opzichte van de tijdsbepaling en de
plaatsing in de Staats-Courant van den zakelijken inhoud
van dit ons besluit, als mede dat zij nimmer den naam
van de Ruyter alleen aan haar zoon of zoons zal kunnen
doen dragen, maar dezen altoos doen volgen door hunnen
vaderlijken familienaam.
20. het verzoek om het wapen van den Admiraal De
Ruyter te mogen voeren in te willigen, zooals geschiedt
bij deze
30. te difficulteeren in het verzoek om den naam van

Oude Indische families.
door W. W~JNAENDTS

VAN

RBSANDT.
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VAK IJSSELDIJK.

[In Indië van 1776 tot heden.]
Inleid+.
De Indische familie van dezen naam stamt af van Ds.
Arnoldus IJsseldijk, geboren in 1669 en overleden te
Gorinchem, als predikant aldaar,~ op 27 Juli 1735. Z$r
kleinzoon Wouter Hendrik is de eerste van dit geslacht, die
naar Indië kwam (1776) en is dus stamvader van de
aldaar tot op heden nog levende familie. Hg had nog
3 broeders en 1 zuster, nl :
a Abraham Rudolf, geb te Utrecht 7 Mei 1747, aldaar
overleden 5 Juli 1751 ; b Arnoldus Adrianus, geb. aldaar
20 JIei 1750. ov. aldaar 20 Dec. 1757 ; c. Abraham Hudolf,
geb aldaar 26 Nov 1752, en d Henrietta Johanna, geb.
aldaar 26 Mrt. 1754 en er gehuwd 29 Sept. 1772 met
Pieter Roos Aangezien evenwel geen hunner ooit in Indië
is geweest. worden zij hier niet nader behandeld.
Voorts waren in de 1% eeuw nog eenige personen
van dezen naam naar Indie vertrokken, die vermoedelijk in geen familierelatie tot genoemden Wouter Hendrik
stonden en welke daar geen nakomelingen hebben nagelaten. Zij waren :
1 Phalippus A n t h o n y v a n IJsseldgk, geboren te
Nijmegen, in de laatste helft van de 18e eeuw naar Indië
vertrokken ;
2. Gerrit van IJsseidzj’k, geb. te ‘s Gravenhage 5 Dec.
1741, vóór 1771 naar Indië vertrokken ;
3. Dirk van. IJsseldQ’k, apotheker van Amsterdam,
omstreeks 1791 naar Indië vertrokken.
Ook kwamen in de laatste 20 jaren eeuige persouen
v a n d i e n n a a m (0: a als officier) naar Indië, welke
evenmin tot de hier te behandelen familie behooren en
daarom hier niet worden genoemd.
Enkele leden van een R. R Brabantsch geslacht Idsseldijk (zonder van) kwamen eveneens. in de 19e eeuw naar
Indië, maar behooren natuurlijk niet tot het geslacht
van. IJsseldijk.

---
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1.
Wouter Hendrik von lJsse&jk (zoon van Ds. Johannes
van IJsseldijk (1) en van Catharina Geertruida van

Benden).
Geboren te Utrecht 31 December 1755, (2) aldaar gedoopt
1 Januari 1757. (3)
Overleden te Soerakarta 12 Mei 181’7. (4).
Zijn loopbaan wordt hieronder volledig vermeld.
Holland tot o n d e r k o o p m a n aangesteld [5), vertrok hij in November 1776 met het compagnies-sch@ ‘T V e l d h o e n u i t T e x e l voor de kamer
Amsterdam naar Indië. 24 November 1778 scriba in den
Oosthoek (te Soerabaja); 29 November 1784 tweede resident
arw het hof van den Sultan (van Djokjakarta) met bsvordering tot koopman; 20 Juli 1786 eerste resident aldaar
en opperkoopman; Dece%ber 1797 commissaris in d e n
Oosthoek; 6 September 1799 (extra-ordinair) Raad van
I&Lë; in 1800 tevens commissaris-politicus over de
kerkelijke zaken in Indi%, en in 1801 bovendien nog
In Februari 1776 in

(1) Blijkens het in ,,De Wapenheraut” jaarg. 1903, blz. 226 en 227,
door den heer L. Calkoen medegedeelde en blijkens de manuecriptpredikantenlijsten van Ds. Borger, was Ds Johannes van IJsseldijk
geboren te Grave 26 en aldaar gedoopt 29 Augustus ‘708, als zoon
van Ds. Arnoldus v. IJ., predikant te Grave (1T’OO) en Gorinchem
(1715~ en diens eerste echtgenoote Hendrina Emants. Hij (n 1. Johannes)
werd 20 Juni 1730 proponent, 15 Juli 1731 bevestigd te Leersum,
10 Jan 174,O te Wijk bij Duurstede en 29 April 1742 te Utrecht,
alwaar hij 16 November 1772 overleed Hij huwde te Nieuwlnnd
30 Oct 1742 (ondertrouw te Wijk bij Duurstede 12 Sept. t v.) met
Catharina Geertruida van Senden, die 7 Juni 1793 te Utrecht overleed.
(Zie voorts n De Wapenheraut” jaarg 1903, blz. 325, 236 en 227).
(2) Blijkens zijn eigenhandige opgave op zijn staat van dienst, voor
welken staat verwezen wordt naar noot 6: deze datum komt overeen
met de opgave van zijn ouderdom in de annonce van zijn overlijden,
zie noot 4.
(3) Gedcopt in den Dom, 1757, 1 Januari: Touter Hendrik., zoon
van Johannes va.n IJsseldijk, predicant, en Cathalina Geertrmd van
Benden, lidmaten deser gemijnte, echteheden, wonende op de Nieuwe
gragt bij de Bregittenstraat; peter Mr. Wouter Rudolf van Senden,
lidmaat. (Doopboek Geref. kerk te Utrecht, 1757). [Opgave van den
den heer L. Calkoen; moet het niet lij6 zijn?].
(4) De annonce van zijn overlijden luidt ,,Heden morgen circa
,,5 uren overleed alhier aan de gevolgen van een krampachtige
,aamborstigheid den WelEdelen Gestrengen Heer Wouter Hendrik
,,van lJsseldijk, in zijn Edel Gestr. leven Oud Directeur-Generaal v a n
,,Nederlands Indië, en laatstelijk Provisioneel Resident alhier, oud
,,61 j a r e n , 4 m a a n d e n e n 1 2 d a g e n Alle die des brave mans
,,goede hoedanigheden gekend hebben betreuren zijn verlies, zijne goede
,gade en kinderen voelen dit het meest, en wij die met zijn vertrouwen
,,vereerd werden, niet minder.”

-
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president van het college van heemraden der Bntaviasche
ommelanden en commissaris der hospitalen; 19 Augustus
1802 minister-plenipotentianis naar het Bantamsche hof i
2” Zuurt 1804 ir, dezelfde commissie naar Bantam; 18 JUYVL
íS06 waarnemend directeur-generaal en 29 Maart 1808

efiectief directeur-genera& (van ‘s Konings Financiën en
Domeinen); 19 Augustus 1808 ridder der orde van de
Vnie, 18 April 1809 commandeur in die orde, 27 Januari
1811 op deszelfs verzoek ontslagen en gecontanueerd bij de
(Indische) regeering met den rang en zitting bóven d e n
directeur-generaal; 2 F e b r u a r i 1811 overgegaan in den
dienst van den keizer der Franschen. Na de verovering
van Java door de Engelschen wordt hij 6 Maart 1813
directer of t,he lombard-bank en 21 Januari 1815 president
of the european orphan-chamber. Deze laatst’e betrekking
bleef hij aanvankelijk na de overname van Java door
commissarissen-generaal (in 1816) ook bekleeden met
den titel van President van de wees- en boedelkamer
te Batavia. Commissarissen-generaal hadden echter in
dat jaar een geschikt en bij de hoven van Soerakarta
en Djokjakarta zeer gezien persoon noodig, om die
residenties van de Engelschen over te nemen en die
h o v e n daarmede in kennis te stellen. Hun keus viel
op van IJsseldUk, die daar 14 jaar lang (1784-99) met
bijzonder veel tact en tot aller tevredenheid geresideerd
had. Nn terugkomst van Soerakarta (einde 1816) wordt
hij 14 Maart 1817 prov resident van Soerakarta in plaats
van den resident F. W. Pinket van Haak, hoewel die

pas geinstalleerd was, ontvangt 25 Maart d. a. v. zijn
eervol ontslag als president van de weeskamer en
sterft zooals boven vermeld is, nauwellks te Soerakart,a
aangekomen zijnde op 12 Mei 1817. (6)

W o u t e r H e n d r i k v a n IJsseldUk muntte in kundigheden zeker boven velen zijner tijdgenooten uit;
zijn directeur-generaalschap had hem bijna op den landvoogdszetel gebracht en zeker had hu hierop gerekend.
Aan de geschiedenis van Indië is zijn naam nauw
verbonden (7) en talrijk zUn nog de bowijzen zijner

(6) Deze staat van dienst ia getrokken uit een register getiteld
,,Stamboek 1811” barustende in het Landsarohief te Hatavia; uit de
oíficieele D Jam Gouvt Gwettes”, 187 1-16, uit de officieele ,,Bataviasche
Couranten” en uit de ,Regeerings-Almalzakken. va% N. 1.” tot 1818.
Het hier genoemde ,,Stamboek 1611” is een ingebonden verzameling
van staten, welke In 1811 op last van den Gouverneur-Generaal
Janssens door de verschillende ambtenaren op Java eigenhandig
ingevuld moesten worden. Vermoedelijk hebben meerdere deelen bestaan,
die evenwel verloren zullen zijn geraakt, daar in het nog aanwezige
deel lang niet alle 0. 1. ambtenaren van dat jaar voorkomen. De
staten zijn in rubrieken verdeeld en hebben tot opschrift: ,,C:iviele
staten en opgaven der gepresteerde diensten van
(volgt
de naam); opgemaakt, te Batavia 15 van Zomermaand’l8~1”. Zij
vermelden uitvoerige gegevens, o. m. geboorteplaats en geboortedatum
van den betrokkene, de namen zijner ouders en het beroep van zijn
“Uit naam van de weduwe en kinderen”,
vader; de naam zijner echtgenoote, zijn schoonvader en diens beroep;
wanneer en mer welk schip in Indië gekomen; het aantal zonen en
,LIPPE
) plaatselijke executeurs”.
dochters op het tijdstip van invulling (1811), het traotement op het
,,SENSTIUS
tgdstip; welke talen door betrokkene gesproken worden; zijn godsdienst.
,,Soeraknrta, den 12dc” Mei 181?“.
Al die staten nagenoeg eindigen in de rubriek ?,gepresteerde diensten”
(Uit: Bataviasc7le Courant 1817). met de woorden .overgegaan in den dienst van den keizer der
Franschen (1811)“. Wouter Hendrik v. IJ. geeft op dien staat in de
(5) De benoeming tot onderkoopman in Holland reeds en het als rubriek ,,tegenwoordig tractement” op : ,, 12 500 Rijksdaalders klinzoodanig uitvaren naar Indië, wees er altijd op, dat de betrokkene
,kende munt en 12~~0~ Rijksdaalders papiere geld”. Het cursief gegeprotegeerd werd, omdat men volgens den gewonen loop van zaken drukte bij het vermelden van zijn loopbaan, is overgenomen tiit dit
als assistent begon. Die kruiwagen zal wel bestuurd zijn geworden ,,Stamboek’ .
door de familie zijner moeder (van Senden), waarvan o. a een lid
(7) Zie: De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java, door
één der hoogste ambten der 0. 1 C bekleed had, n.1 Mr. Wouter Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, deel 2 en 13; o. a. in de in deel 12
Rudolf van Senden, overleden te Batavia op 2 Juni 1769 als advocaat- blz. 81. 124 opgenomen memorie van overgave van Java’s Noord
fiscaal oan Indië, dezelfde die bij den doop van v IJ. zijn peet was. Oostkust door Johannes Siberg. schrijft deze (blz. 90) over hem
Jlr. Wouter Rudolf van Benden (ik houd hem voor een broeder van d.d 18 Sept. 1787 ,,Aan het Djocjocartasche Hof is Eerste Resident
Wouter Hendrik v. IJ.% moeder) was als geboortig van Montfoort en ,,de opperkoopman tit. Wouter Hendrik van IJsseldijk, die uog maar
nog onderkoonman zijnde op 15 September 17R7 teBatavia ondertrouwd ,,%n jaar aldaar resident, egter door ijver en vlijt en in ‘t wel waarmet Wilhelmina Margaretha d’Everdingen van der Zijpoort, van ,,nemen van zijn dienst veel genoegen heeft gegeven, terwijl hij teffens
IMaastricht. Hij was blijkens zijn ter weeskamer te Batavia berustend nbQ den Sultan in aansien en agting is” In datzelfde deel, blz 557-563,
testament een zoon van Abraham en Agnes Maria van Nellensteyn, schrijven de G. 0. van Overstraten en dti Raad van Indië op
en zijn dit dus vermoedelijk ook de grootouders van moederszijde van 3 Oct. 1799 aan de Bewindhebbers o a (blz 560): ,,De verandering
Wouter Hendrik v. IJ. Zijn weduwe hertrouwde te Batavia in Juli 1770 ,,die dit jaar aan het Djokjocartasche Hof heeft plaats gehad onder
met Mr. George Carel Falck, van Lochem, toenmaals lid in den Raad ,‘s (‘omp. bediendens, door het verleend ontslag aan den opperkoopman
van .Justitie aldaar, [Zie: Gebodenboek 1:F6 en i770-1778, Lands.
,,van IJsseldiJk, op zijn daartoe gedaan verzoek . . . h e e f t d e n
archief, Batavia], zoodat Wouter FIendrik bij aankomst te Batavia ,,Sultan tot genoegen gestrekt; en volgens deszelfs betuiging bil zijne
in 1777 daar zijn aangetrouwde tante gevonden zal hebben en hem
,,van ons dieswege geschreven missive. schijnt, Z. H over het gehouden
de kring der Bataviasche upper-ten hierdoor geopend was.
,gedrag van voorn. van IJsseldijk, gedurende hij aan dat hofgeweest

werkzaamheid. (8) De laatste jaren zijns levens schijnen
evenwel niet zonder blaam gebleven te zijn. (9)
1
Het vermoeden ligt voor de hand, -dat bij zijn
benoeming tot resident van Soerakarta (1817), hij overtuigd was niet meer te Batavia terug te keeren, althans
voor zijn vertrek werden al zijn tuinen, huizen en
eigendommen door hem verkocht. Bij zijn overlijden!
schijnt zijn boedel niet verevend te zijn geworden,
/
.$s, over ‘t algemeen content te wezcn”. Over de Bantamsche zending
zie o a. deel 13 van de Jonge, blz. XXXIY. In 1502 sch$t hij
plannen gehad te hebben om naar Nederland terug te keeren, ten
minste in zooeven genoemd deel, blz. 255, lezen wij in den brief van
den Gouv Gen. en Raden van Indië aan den Aziatischen Raad
d . d . 3 A u g . 1805: ,?,Den Heer Raad Extr Wouter Hendrik van
,,IJsseldijk hebben wy, onder afgave van een daartoe relatief extract
,,uit UE.H.A. missive van 3 Mey 1801, geïnformeerd dat, ofschoon
,,zijn request waarbij dezelve vrijheid heeft verzocht om te repnrtriëren,
,,bb het Staatsbewind was overgebrachr, U.E H..1. niet konden ont,,veinzen dat Hd. niet dan met weerom dezen nuttigen dienaar de
,,Oostersche gewesten zouden zien verlaten. En wij hebben het streelend
,,genoegen te kunnen bedeelen, dat gem Heer van IJsseldijk in deze
,,voor hem zoo vereerende verklaring berust, en geen nadere demarches
,,gedaan heeft”. Daendele, die in zijn brief aan den min. v. koloniën
van 20 Maart 1508 (zie de Jonge, deel 13, blz. 310) nog spreekt van
,,kundige mannen in deze kolonie, den oud-Gouv. Gen. Siberg en den
Direct. Gen. van IJsseldijk”, oordeelt in zijn schrijven aan denzelfde
van 30 Nov. 1509 geheel anders (blz. 434 en 4%). Het betrof n 1. het
aanstellen Fau ,,eenen nieuwen President der Hooge Regeering en
provisioneel! opvolger bij overlijden” (van den G. G.), voor welke betrekking Daendela in genoemd schrijven den raa.d van Indië .Jacob
A n d r i e s v a n Hraam had benoemd, met voorbjjgaan van Nicolaus
Engelhard en Wouter Hendrik van IJsscldijk. aan welke hij het eerst
gedacht had. Daendels dan schreef o. m : ,JYelke goede hoedanig,,heden, kunde en beganftheden de heer van IJweldijk in het afge
,,trokkene en in bijzondere zaaken ook mooge bezitten, ik hebonder.vonden en de Directeur-Generaal van IJbseldijk heeft zulkx openlijk
,,bekend, dat hu volstrekt ongeschikt is voor de post van Directeur.Genernal. De moeite welke ik gehad heb om de fouten van de
,,Generale Directie tegen te gaan, en de werkzaamheden welke dezelve
nmij veroorzaakt hebben, gaan alle verbeelding te boven. De Directeur,,Generaal van IJsseldijk_ verlangde_ zelf zeer __om vag de gen-ale
,,directie ontslagen te worden en met het vertrek van den generaal
. Indien de
.Buyskes, tot President te worden verkozen . . . .
,,Directeur-Generaal van IJsseldijk door mij benoemd was tot President,
,,sprak het van zelvs dat dezelve mij bij overlijden ad interim had
,,moeten opvolgen, hetgeen . ., en ik kende den lhrecteur-Generaal in
,,weerwil van alle de talenten welke hij mag bezitten, voor d e n
,,?waksten man en den slegsten financier van Java”. - len vergete
met, dat de Directeur-Generaal na den Gouverneur-Generaal dc hoogste
ambtenaar was.
(8) In het Landsarohief te Batavia berusten o m nog van zijn hand
de volgende stukken: Rapport betrefemle de landen van Z H den
Sultan van Djokjokarta (1793); Memorie Z’~TL orer,qace van bestuur
(Djokjakarta) aan J G. vvn den Ber,q (li95): Rapport over d e n
Staat van Java’s Oosthoek (15 Juni 1799); Bedenkingen over den
Staat vaal Java’s huishouding en de verbeteringen en aeranáeyingen,
welke daarin misschien, met eelt gewenscht gevolg zouden dienen en
kunnen gemaukt worden (24 Jzctii 1500) ; Rapport over Bantam (1502) ;
.DagverAaal over Bantam (1502); Consideratiën 01) het werk v a n
D. van Hogendorp, enz. (10 Oct. 1802); Rapport over Bantam (1804);
Publicatie over idem (16 Apr. 1804); Advies nopend de vaaag, inhoe
verre de inlanders in de Cheribonsche landen van het aa.nkappen
van hout en het leveren VWL indigo en katoenen garens zoude k u n n e n
w o r d e n verscAoond (1508); Consideratz’ën over bezuinigi+agen (1509)
(dus geschreven in hetzelfde jaar, dat Daendels hem ,,den slegsten
financier van Java” noemde). [InventarZs van ‘s Lands Archi<j‘ te
Batavia 1502-1516). W. H. van IJsseldik was 1 Mei 1802 directeur
van de Hollarldsche Maatschappij van Wetenschappen te Batavia
geworden.
(9) Mr. L. B. Janssens Rees, lid van den Hoogen Raadvan Justitie
te Batavia schreef d d 28 Mei 1517 : ,,I: )e Edele Heer van IJsseld$k
,,is dood en Vincent [Secretaris van ‘de Weesknmcr te Hatavia (W.
>v. R ] geheel hersteld! ! ! De Edele Heer heeft snood het hem bewezen
,,vertrouwen als president van de Weeskamer geschonden. op de
,,schandelijkste wijze de elden van weduwen en weezen tot zijn
,,eigen voordeel gebezigd, 3en zwakken seoretaris in ‘t verderf geleid,
,,waarvan deze de vergoeding heeft moeten fourneeren, terwijl gene
,,er de vruchten van geplukt had; dus is Vincent zeer te beklagen;
,,dus moet deze schadeloos gesteld worden; dus moet de boedel van
,,IJsseldijk de tekort komsten dragen . . . . . .” (Brieven van. en aan
Mr. H. J. van de Graaff door P. H. van der Kemp, ZF deel, blz. 22,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap vati Kunsten em Wetenschappen, 1901).

doch geschiedde dit eerst na het overlijden zijner
echtgenoote. (10)
Wouter Hendrik van IJsseldijk huwde, als onderkoopman, 22 Augustus 1799 (11) met JO&TUZU Xulria
Maadalena Oland, geboren te . . . I ,
overleden
t e “Batavia 6 Octobuer 1839, dochter van Pieter Oland,
essayeur en weesmeester te Padang (12), en van . . . (13).
(10) In Bataviasche Courant van 25 Januari 1517 wordt de verkoop
eànnonceerd van tuin, huis en vischvijvers één paal oost van Tandjong
8.nok gelegen, door den eigenaar W. H van IJsseldijk.
In Bataviasche Courant van 15 Februari 1517 verkoop, uit hoofde
van zijn ophanden zijnd vertrek naar Java (sic), vari zijn landgoed
Xoessa Cambangang met inventaris, door W H. van IJaseldëk.
In Bataviasche C o u r a n t van 22 Xaart 1517 wordt geannonceerd
de Vendutie voor de woning van den WelEd. Gestr. Heer W. H. van
IJsseldijk, staande op Rijswijk, op 25 en 21; Maart 1817.
Bataviasche Courant van 1 Juni 1817 : ,,Alle degenen die iets te
.vorderen hebben van, ofte verschuldigd zijn aan den boedel en
,,nalatenschap van wijlen den WeldEd. G e s t r e n g e n H e e r W o u t e r
,,Hendrik van IJsseldijk, gelieve daarvan opgave en betaling te doen
,,voor ultimo Julij aanstaande, te Batavia aan de ondergeteekenden, te
,Semarang aan de Heeren S. G. Budach en H J. Domia en te Djocjocarta
,aan de Heeren Lippe en Senstius, als plaatselijke Executeuren.
3. C. ROJISWINCKEL.
J. VAB REBNEN.
Batavia, den 30 Mei 1517.
Zie verder noot 12.
(11) Java Govt Gazette, September 2, 1815: .On Thuesday evening
.the 22d u l t i m o , a grand Bal1 and Supper ras g i v e n bg M r . a n d
,JIrs. van IJsseldijk, in celebration of the 36th Anniverss.ry of their
.Wedding day. The Honorable the Lieutenant Govc,rnor, the Comrnander
,of the Forces with Lady Nightingall, and the principal Englishand
.Dutch Members of the commumty were assembled on this joyful
,,and extra-ordinary occasion. Dancin g was kept up with graat spirit
.until a b o u t :: o’clook, when a most elegant Supper offered more
,,substantial charme, after which several toasts were drank with
“enthusiastic applause, and particular some immediately incidental
,,to the occasion. Our -worthy host- snd- $ ostess wycrc hailed-with treblo~
,,bumpers, after which the party returned to the lively dance, which
.with occasional interruptions from sparkling Champagne, wae main,,tained til1 a late hour, when the guests retired highlygratified with
,the hospitable reception of their liberal entertainers”.
(12) Volgens de eigenhandige opgave van Wouter Hendrik v. IJ.
op diens in noot 6 genoemd ,,Jtamboek, 1811”.
In de acte van haar overlijden weten de aangevers (hare buren)
alleen mede te deelen, dat zij weduwe was van Wouter Hendrik van
IJsseldijk, alle verdere ren&ignementen waren hun onbekend, zoodat
haar ouderdom en geboorteplaats niet gevonden zijn. Van hare
8 volwassen zoons was er nog slechts t%n bë h a a r o v e r l i j d e n
in leven (deze was afwezig); haar beide dochters waren toen resp. te
Amsterdam en Semarang woonachtig, zoodat het sterfbed in Gang
Secretarie-Rijswijk - Weltevreden (waar zij toen woonde) van deze
echtgenoot eens Directeurs-Generaal vrij eenzaam moet geweest zin.
Dat haar voornamen ,Johanna Maria Magdalena” waren, blckt, behalve uit de eigenhandige opgave van hanr man op zijn staat van
dienst, uit alle doopaoten harer te Hatavin geboren kinderen en voorts
uit enkele hunner acten van overlijden.
Hoe verlaten zij stierf: blijkt wel hieruit, dat d e w e e s k a m e r
te Batavia de annonce van haar overlijden moest plaatsen: ,Over.leden Johanna Magdalena (sic) Oland, weduwe van wijlen den Hoog
.Ed. geb. heer W. H. van IJsseldijk. Debiteuren en crediteuren van
..Tenoemde overledene worden verzocht aangifte of betalingen te doen
,binnen den tijd van zes weken aan de weeskamer alhier”
,,Namens genoemde weeskamer,”
,,De Secretaris,
n Ratavia, 6 October 1539.”
N. Dinger.”
(Kt : Javasche Courant 1539.“)
Dat na haar overlijden de boedel van haar echtgenoot eerst afgedaan
werd, blijkt uit verschillende annoncen in de Javasc?Le Couranten van
Dec. 18~9. Op 6 Dec. 1539 wordt de verkoop geannonceerd van 9
l?jfeigenen nagelaten door den Hoog Ed gestr. heer van IJsseldijk;
bij annonce dd. 12 Dec. 1539 roept ,,de Weeskamer te Batavia een
,,iegelijk op, die debiteur of crediteur is aan den boedel van wdIen
,,den Hoog Edelgestr. heer Wouter Hendrik van IJsseldijk, overleden
,,in den jare 1517, om daarvan binnen drie maanden aangitte te doen”,
(dus meer dan 22 jaar na zijn afsterven; zie ook den slotzininnoot 9.
(13) Van een familie Oland vond ik nimmer eenig spoor in Indië
tusschen de jaren 1700-1500.
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Zij wordt in twee gedrukte werken genoemd. Deze
passages zullen hier overgenomen worden. Beide werken
zijn, hoewel van de hand van twee verschillende schrijvers. van het iaar 1816. dus een iaar na .the grand
Ball’and Supper” hiervoren vermeld.
I
De luitenant ter zee. lat#ere schout bij nacht Ver
Huell, verhaalt hoe hij in Aug. 1816 te Ratavia aankomende, zijn opwachting ging maken bij den commissaris-generaal tevens vice-admiraal Buyskes. Buyskes
logeerde toen op Rijswijk bij de familie van IJsseldijk,
en nu schrijft Ver Huell in zijn ,He%?zeringen”, h o e
Mevrouw van IJsseldijk (die in de Java Gouv. Gazettes
bij de beschruving van gegeven partijen vermeld wordt
als een der toonaangevende dames der Hollandsche
kolonie) hem in haar achtergalerij ontving ,,in sarong
,,en kabactya met losse haren, op een mat op den grond
,,gezeten en omringd van een aantal slavinnen, die
,ieder het een en ander werk onder handen hadden,
,terwijl de vrouw des huizes tuingroente schoonmaakte;
,,naast haar edele stond een groote zilveren kwispedoor,
,waar zU van tijd tot tijd geheele stroomen bloedrood
,,sierie-sap spoog” (14). Het lid in den Raad van Financiën, later Raad van Indië, Nr. H. J. van de Graaff
verhaalt hoe hii in AUP. 1816 te Batavia aangekomen
zijnde, verscheidene brieien van aanbeveling uitHolland
had medegebracht en schriift nu d.d. 1 Juli 1817 aan
zijn zwager Jhr. 8. C. Fontein Verschuir: ,,De recom,mandatie, waarop ik het meest gerekend had, was
,die van mevrouw Calkoen aan hare ouders, den heer
,,en mevrouw van IJsseïdijk, en zeker ben ik nergens
,,koeler ontvangen. De heer IJsseldijk was als com,,missaris naar Java vertrokken om de residentie aan
,het hof van den Keizer over te nemen. Mevrouw
,,IJsseldUk was dus alleen thuis en had niet eens de
,nieuwsgierigheid om den brief van hare dochter te
,openen, dien zU naast zich nederlag.
,,Na de terugkomst van den heer IJsseldUk, ben ik
,,hem gaan zien en ook over zijne receptie heb ik mij
,niet zeer te loueeren; ik heb hem dus slechts tweemaal
,aan zijn eigen huis gezien; kort daarna is hij aangesteld
,,tot resident, van Soeracnrta, doch heeft daarvan weinig
,,genot gehad, zijnde hij onverwacht aan eene beroerte
,,overleden. De hoofdtrek van het karakter van dezen
,,man, die zeer ongelukkig op het einde zijner dagen
,,was, was zwakheid. (15)

Wouter Hendrik van IJsseldijk en Johanna M a r i a
Magdalena Oland hadden 10 kinderen (16).

Deze kinderen volgen onder 11.
(Wordt vervolgd.)

(14) Q. M. 11. Ver Huell, Herinneringen van een reis naav de
Oost-In&&. uitgegeven in 1836, deel 1, blz. 79.
Het is maar al te waar, dat de Engelsohe v e r o v e r a a r s v a n J a v a
volkomen gelijk hadden. wanneer zij hunne neuzen ophaalden voor
de sirihkauwende dames uit de hoo ere en lagere Bataviasche ambtenaarswereld Dat een pursang Ho fflandsche zich geen sirihgerei liet
nadragen. werd te Batavia in het laatst der : 8e eeuw voor een bewijs
van slechte o voeding gehouden (Tijdschrift Butaviaasch Genootschap, deel X!XV, blz. 373). Zie ook noot fb5 van het artikel Senn
van Basel. (De heer Dr. F. de Haan noemde mij deze werken en
ontleende ik aan hem deze mededeeling )
(15) Hrieven van es aa+z Mr. H. J. van de Graag door P. H. van
der Kemp, uitgegeven door het Bataviaasoh Genootsohap van Kunsten
en Wetenschappen, deel 11, blz. 10.
(16) Zij schj;jnen bovendien eenige jong gestorven kinderen te hebben
gehad; volgens opgave van het Rijksarchief hadden zij in 1802 reeds
12 kinderen (het jongste kind wa6 toen nog niet geboren); één dier
jong gestorven kinderen, welke kinderen tusechen 1780 en 1786 te
Soerabaja geboren zullen zijn, heette Elisabeth Blijkens de eigenhandige opgave van den vader op diens +StamboekY in 1811 (zie
noot 6) had hij toen 8 zoon8 en 2 dochters; het z$ deze kinderen,
die hier volgen.

Pragment-genealogie van Steenhardt.
Medegedeeld door M. G. W I L D E M A N .
De hier volgende geslachtlijst vraagt om aanvulling,
en zoo noodig verbetering. De grondige studie dezer
familie van militairen zij den vaklieden aanbevolen.
De bestaande geslachtslijst vangt aan met :
1. Michel van Steenhardt, die in 1608 geboren, commandant van Ze11 in Hannover zou geweest zijn. Uit zijn
huwelijk met N. N., sproten o. a. twee zonen.
1. George van .5’teenhardt, (die volgt II).
2. . . . van Steenhardt, die volgens de traditie in
Deenschen dienst ging, en in 1708 als majoor zou
aanwezig zijn geweest in het leger vóor Rijssel. (1)
11. George van SteenRardt, geb. . . . 1660, overleden
te Warneton 24 Jan. 1713 als kapitein in Statendienst.
Hg was aanvankelijk student te Brunswijk, doch nam
dienst als cadet bij het reg. later Oranje-Drenthe genaamd,
van den Vorst van Holsteyn. Hij huwt 1”. te . . . .
8 Aug. 1677, toenmaals vaandrig zijnde, met Wilhelmitia
ter Burcht, geb, te . . . einde Maart 1653, overl. te . . .
15 Juni 1686. Hij huwde 2”. te. . . .22 Januari 1688 met
Christina Volte& g e b . t e . . . ., o v e r l . t e Wijck 1 2
Sept. 1732, begraven in de IJhorstkerk.
Uit het eerste huw. :
a. Johanna Dorothea vrrn Steenhardt, geb. te Heusden
16 Mei 1678, overl. te Lier in Oost-Friesland 3
Oct. 1679.
b. Dorothea van Steenhardt, geb. te Lier 18 November
1679, ald. overl., den 4 Dec. d.a v., en er begraven.
C. RartheZt van Steenhardt (die volgt 111).
d. Johanna van Steenhardt, geb. te Zwolle 5 Jan.
1683, ald. overleden 22 Oct. 1688.
e. Een dood geboren zoon, geb. te Zwolle 9 Febr. 1685.
Uit het tweede huw. :
f* Arnoldus van Steenhardt, geb. te ? 3 Febr. 1689,
t Maastricht 3 Sept. 169 1.
9. Michel Christiaan van Steenhardt, geb. te ? 2 Aug.
1690, t Maastricht 20 Juli 1696.
h. Susanna Dorothea van /í’teenhardt, geb. te Gent 29
Nov. 1691, t Zwolle 26 Sept. 1704.
2. Arnoldina Sophia van Steenhardt, geb. te Grave
3 Oct. 1694, t te ? 9 Sept. 1729. . . Huwt te ?
Elbert Lodewijk Strscck of Struyck, kapitein.
i. C~th&Gaa Elisabeth van Xteenhardt, geb. Maastricht
16 Juni 1697, t te Coevorden 9 Mei 1777.
Huwt te ? . . . 2 A p r i l 1 7 1 8 J a n Struck, -f
Coevorden 11 Sept. 1737, drossaard van Wijck,
Koekange, Pesse, Egten en Assen.
111. Barthelt van Steenhardt, geb. te Eroonswilde in
Groningen 23 April 1681, gesneuveld bij Marchiennes
in Vlaanderen 1 Aug. 1712. Huwt op Groenendaal bij
H i l v a r e n b e e k . . . . 1 7 0 9 Blida Xwrgaretha van Bregt
tot Donderberg, geb. te P 1 Nov. 1683 overl. te Breda
6 Nov. 1774 en begraven in de Groote kerk aldaar, oud
(1) De Deensche militaire archieven geven in deze geen licht. Wel
is bekend een August Steenhardt, die in 1684/85 in de Kcninklgke
,,Trabenten garde” werd aangesteld, dooh van wiel1 niets naders bekend is. Een Gottlieb Benjamin Steinhardt, ook Stindt genaamd, was
in 1715 adjudant in het infanterie regiment Arnold, in 1721,2de luit.,
in 1726 wachtmeester-leutenant in Oliickstadt, waar hij den 19
Sept. 1741 overleed, [Informatie kolonel von Harbou te Helsingór,dd.
27 Mei 19061.
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91 j., [dr. van den ritmeester . . . . en van . . . .
vata Elst].
Uit dit huw. :
1. Eene dochter, t jong.
2. Hendrik George van Steenhardt, was lieutenant
effectief der cavalerie (die volgt IV).
IV. Hendrik George van Steenhardt, geb. te ? . . . .
1712. luitenant der cavalerie, overleden te Dokkum
12 April 1762, oud 50 j., begraven in de Croote kerk.
Hij huwt te Wylre (in Brabant) 2 Nov. 1746 Isabella
Gertrude Ricard [dr. van Michel Ricard (kolonel der
cavalerie in Holiandschen dienst) en Anne de Marren]
g e b . 1721, overl. te Thorn bij Stevensweerd 12
Mei 1773, oud 52 j., begraven in de Parochiekerk.
Uit dit huw :
1. Bartholomeus Xichel van Steenhardt, (die volgt V).
2. Anna Margaretha van Steenhardt, geb te Haarlem
9 Sept. 1750, overleden te Breda 13 Mei 1774,
en aldaar begraven in de Croote kerk.
3. Jan Alexander van Steenhardt, (die volgt Vbis).
V. Bartholomeus Xichel van Steenhardt, geb. te Maastrich! 7 Aug. 1749, ald. overleden 15 April 1818 en
begraven in de Ceertruikerk te Utrecht, was gep. kolonel
der cavalerie, lid der Provinciale Staten, burgemeester
van Utrecht.
Hij huwt 10, te ‘sHertogenbosch 7 Juni 1785 dgatlia
P e t r o n e l l a Perspyck, geb. . . ., overleden te ‘s Bosch
28 Maart 1786 (oud 30 j., 9 m ), begraven in de St
Janskerk ald., dr. van . . . .
Hij huwt 20. te IJtrecht 12 Febr. 1795, jonkvrouwe
C a t h a r i n a aapia de Wijckersloot, geb. te . . . 26 Setd.
1761, overl. te Utrecht 24 Juli 1803, dr. van Cornelis
Caspar en Maria Johanna Charlotta van Kuyckhoven.
Uit het le huw. één kind t. w :
Hendrik George Baptist van Steenhnrdt, geb. te ‘s Bosch
14 Maart 1786, overl. te St Michielsgestel (in de Meierg)
16 Juni 1786, begraven in de kerk te Cestel.
Uit het 28 huw. geen kinderen.
Vbis. Jan Alexander van Steenhardt, geb. te Haarlem
6 Mei 1752, 1_ Utrecht 6 Oct. 1843.
Huwt te Leiden 9 Febr. 1790 LMaria Adriana Wilmers,
geb. 14 Nov. 1765, overl. te Leiden 2 Sept. 1824 en
begraven te Oegstgeest in de kerk.
Waaruit :
1. Anna Isabella Maria va% Steenhardt, geb. te Arnhem
26 Maart 1791, overl. te Utrecht 4 Nov. 1869.
Huwt te Utrecht 7 Juli 1813 Theodorus Keetell,
(zoon van Theodorus Hendrik Keetell en van Bartha
Nieuwenhuis), geb. te Utrecht 22 Nov. 1791, overl.
te Utrecht 11 Maart 1849.
2. Hendrik Gregorius van Steenhardt (die volgt VI),
VI. Hendrik Gregorius van Steenhardt, kapitein der
infanterie le kl., geb. te Nijmegen 9 Juni 1792, overl.
te Grave 1 Mei 1886. Huwt te @ave 1 4 D e c . 1 8 3 5
Clementina Adella Xaria Ludovica Anna de Quay,
dochter van Peter Francis Gerard (gepd It.-kolonel) en
Regina Maria Catharina van Ringe, geb. te Qrave 26
Juli 1803, overl. te Grave 24 Mei 1855, begraven te Beers.
Waaruit 2 dochters :
a. Doode dochter, geb. 9 Aug 1836.
b. Regine Maria Clemente van Steenhardt, geb. 2 5
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Aug. 1837 te Hoorn, overl. op den huize Ossenbroek
bij Beers 19 April 1865
Doode zoon, geb. te ‘s Hertogenbosch 18 April 1839.
Adelaïde Henrietta van Steenhardt, geb. te Grave
24 Juni 1840, overl. te @are 8 Jan 1892.
Hendrika Wilheln~ina van Steenhardt, geb. te Zwolle
19 Febr. 1842, overl. te Zwolle 6 Juni 1842.
Doode zoon geb. Zwolle 27 Jan. 1844.
Cornelia Pauline van Steenhnrdt, geb te Nijmegen
8 Juli 1793, overl. te Oosterbeek 17 Sept. 1888.
Huwt tc Warmond 11 Mei 1820 Ludovicus Theodorus Franciscus Wernardus baron war2 Boecop, geb.
te Gteertuidenberg 1 6 A p r i l 1 7 9 5 , oud-generaalmajoor, ridder M. W. 0. 4e kl., over1 op Rijnlust
bij Utrecht 27 Febr. 1860, zoon van baron Lodewijk
Theodorus Johannes en van Elisabeth Berne.
4. ll!!aria Elisabetha van Sleeslhardt, geb. te WeseperCarspel bij Weesp 5 Juni 1796, overl. te Utrecht
L
4 Aûg. 1874.
4. Isabella Alida van Steenhardt, geb. te Haarlem 27
Maart 1755. overl. te Vilvoorden 24 Juli 1819. Huwt
te Axel 17 ‘Febr 1787 Adrianus Barchon, geb. te
Namen 15 Febr 1753, overl. . . 1825, majoor
in ‘t reg infanterie von Dopff. Waaruit 2 kinderen.
5. Michel Paulus von Steenhardt, geb Kampen 5 Oct.
1758, over1 op het huis ,Lust en Rust” te De
Meern bij Vleuten 11 Sept. 1846 Hij trad in dienst
bij de cavalerie in 1776, werd 20 luit den 18
April 1787 ; le luit 17 Aug. 1789 ; ritmr 12 Dec
1793; gepensd 1 Jan. 1815. Huwt 16 Oct. 1816
te Andelst met Petronella Jacoba Johanna Antonetta barones Speyart van Woerden, geb. op Oenemastate 3 Oct 1786, overl. téutrecht 2 Febr. 1867.
De naam Van Steenhardt is opgegaan in die van Carré,
!n wel op grond van ‘t volgende familieverband :
Uit het huw. van Anna Isabella Mariavan Steenhardt
met Theodorus Keetell is o. a. geboren : Theodora Benriette Slaria Keetell, geb. te Utrecht 4 Juni 1814, overl.
te Breda 15 Oct. 1904, die te Utrecht 13 Mei 1841
huwde met Wilhelm Antonius Carré, geb. te Goedereede
8 Oct 1810, overl te Maastricht 21 April 1858, als
kapitein der infanterie, ridder der M. W. 0. 4de kl.,
waaruit 0. a. :
Teodor Bernard dlphonse Carre!, geb. te Utrecht 27
Oct. 1846, thans kolonel der landweer, ridder in de
orde van Oranje-Nassau, die in 1883 den naam van
Steenhardt bij den zijnen voegde Hij huwt te Maastricht
17 Febr. 1879 Anna Geertruida Euphemia Essink, geb.
te ‘a C-ravenhagc 4 Juni 1856 (dr. van Joseph Pierre en
Anna Catherine Schmidt). Uit dit huwelijk.
a. Anna Willemina Henriette Maria van Steenhardt
Carré, geb. te Maastricht 7 Dec. 1879.
b. Henriette Adrienne Jos+hine Maria van Steenhardt
Carré, geb te Maastricht 27 Jan. 1881.
C. Teodor Guillaume Joseph Marie van Steenhardt
Car&, geb. te ‘s Gtravenhage 8 Juni 1882, thans
le luitt der artillerie.
d. Cathérine Hewiette Wilhelmine Marie van Steenhardt
Carré, geb. te Delft 24 Aug. 1883.
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Verhjt Jacob van der Duyn, bij doode van Adam van
der Duyn, sijn vader, anno 1498.
Verlijt Adam, natuyrlicke soon van Jacob van der
behoord hebbende am de geslachten VAY DER hJYN,
Duyn, bij doode ende maeckinge van Jacob voorschreve,
VAN WASSENAER,
WI T T E R T , enx.
sijn vader, anno 1506.
Verlijt Dirck Gerritsz. in den naem van ‘t Gasthuys
In het repertorium op de leenakten van Holland vindt van Rotterdam, bij overgifte van Adam van der Duyn
men de volgende leeneo en opgaven van verlijen :
voorschreve, natuyrlicke soon van Jacob, anno 1511.
Ses mergen lants, gelegen in den ambachte
Verlijdt Adam van der Duyn Jacobsz., bij opdraghte
van Bloemersdijck bij der stede van Rotterdam.
van de Gasthuys-meesters van Rotterdam, opten naem van
Ver& Jacob van der Duyn, bij doode van Damen D i r c k Gerritsz., anno 1512.
Verlijdt Jacob van der Duyn, bij doode van Adam
van der Duyn, sijn vader, 1417.
Verljjt Adam van der Duyn, bij doode van Jacob van voorschreve, s@ vader, anno 1538.
Verbjdt Mr Reynier van der Duyn, bo overgifte van
der Duyn, sijn vader, anno 1440.
Verlijt Jacob van der Duyn, bij doode van Adam van Jacob voorschreve, sijn broeder, anno 1565.
Verlijdt Thijman van der Duyn, bij doode van Meester
der Duyn, sijn vader, anno 1498.
Verlgt A d a m v a n d e r Duyn, n a t u y r l i c k e soon van Reynier van der Duyn, siin oom, den 60~ Juki 1593.
Verlijdt Vrouwe iMaria van der Duyn, bij overlijden
Jacob van der Duyn, bij doode ende m a e c k i n g e v a n
van Jor Thijman van der Duyn, haren broeder, den 21
Jacob voorschreve, sjjn vader, anno 1506
Verlijt Dirck Gerritz., in den naem van ‘t Gasthuys Martd 1605.
Verljjt Joncvrouw Machtelt van der Duyn, bij doode
van Rotterdam, bij overgifte van Adam van der Duyn
van Jonchr Adam van Brederode, haer neef, die ‘t selve
voorschreven, natuerlicke soon vau Jacob, anno 1511.
Verlijt Adam van der Duyn Jacobssz., bij opdraghte aenquam bij den overlijden van Vrouw Maria van der
van de Gasthuys-meesters van Rotterdam, opten naem Duyn, sijn moeder, den 26 April 1608.
Verlijt Jor Areut Adam van Wassenaer, bij doode van
van Dirck Grrritsz , anno 1512.
Verlijt Jacob van der Duyn, bij doode van Adam van Machtelt voorss., sijn moeder, den 23 Julij 1622.
Verlijt Cornelis Hendricksz. Verdoes, woonende tot
der Duyn, sijn vader, anno 1538.
Verlijt Adam van der Duyn, bij overgifte van Jacob Rot’terdam, bij opdraghte, gedaen in den name ende deur
gemaghtigde van Jor Adam van Wassenaer ende Duvenvoorschreve, sijn broeder, anno 1565.
Verhjt Jor Tbijman van der Duyn, bij doode van Jor voorde, den 10en Martjj 1637.
Verlijdt Adriaen Cornelisz. Verdoes, woonende tot RotAdam van der Duyn, sijn vader, den 18 Augusti 1603.
Verlijt Vrouw Maria van der Duyn, bij den overlijden terdam, bij doode ende overlijden van Cornelis Henricksz.,
van Jor Thijman van der Duyn, haren broeder, den 21 si@ vader, den 22 Januari] 1653.
Verlijt Claes Cornelisz. Verdoes, oud 34 jaren, bij doode
Martij 1605.
Verbijt Juffrouw Machtelt van der Duyn, bij doode van ende overlijden van Adriaen Cornelisz. Verdoes, sijn broeJor Adam van Brederode, haer neef, die ‘t selve aenquam der, den 15 JW 1668.
Verlijd, volgens brieven van relief, Johan Meesters, als
bij den overlijden van Vrouw Maria van der Duyn, sijn
bij de Heeren v a n de Wet der stad Rotterdam aengemoeder, den 26 April 1608.
Verlijt Jor Arent Adam van Wassenaer ende Duyven- stelt tot sequester in den boedel van voorn. Nicolaes
voorde, bij doode van Machtelt van der Duyn, sijn moeder, Verdoes, ende terstond daerna verlijd Cornelis de Ruyter,
oud 32 jaren, wonende in Kool onder de jurisdictie van
den 24 Julij 1622.
Verlijt Bdriaen Witter& bij transporte van Jor Arent Rotterdam, bjj opdragte van de voorn. Johan Meesters,
den 18 November 1766.
Adam van Wassenaer, den 21 Junij 1674.
Verlijd Arent van der Spelt, wonende tot Rotterdam,
Verlijdt Adriaen Wittert, oud 32 jaren, woonende tot
Amsterdam, bij overlijden van Adriaen Wittert, si@ groot- oud 35 jaeren, bg opdragte van de voorn. Cornelis de
Ruyter, op den 6 September 1717.
vader, den 16 November 1728.
Verlijd Jacob van der Spelt, wonende te Rotterdam,
Verlijd Thomas Hogendijk, wonende te Rotterdam, bij
opdra.gte van Adriaan Wittert, den 28 September 1736. bij doode ende overlijden Arent van der Spelt, zrjn vader,
Verlijd Steeven Wogendijk, wonende te Rotterdam, bij den 1 Junii 1736.
Verlijd Nicolaas van der Spelt, houtkoper, wonende
opdrachte van Thomas Hogendijk, zijn broeder, den 6
buiten Rotterdam, bij dode en overlijden Jacob van der
Maij 1757.
Spelt, zijn broeder, den 4 Junij 1772.
(Noord-Holland, bladen 393-394).
Verlijd Arent van der Spelt, houtkooper, wonende
Arokel 1)
Derthien hondt landts liggende in den huyten Rotterdam, bLj dode en overlijden van Nicolaes
Heergewadeneenpont
ambochte van Rloemersdijck bij der van der Spelt, zijn vader den 80 April 1779.
Hollands goets gelts.
Al het voorgaande is doorgehaald en aan de kant aanstede van Rotterdam.
Tot eenen erfleen.
geteekend : Geallodialiseert bij brieven van conversie den
Verlijdt Jacob van der Duyn, bij doode van Damen 2g ~~~~~~~ 1784.
van der Duyn, sijn vader, anno 1417.
(A. v., bladen 394 vso-396.)
Verlijt Jacob van der Duyn, anno 1438.
A--Z.
Verlijt Adam van der Duyn, bij doode van Jacob van
der Duyn, sijn vader, anno 1440.
(1) Dit beteekent, dat het leen oorspronkeiijk een Arkelsoh leen was.
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Greve-van Someren Gréve-Rsvens Grhe.
Naar aanleiding van mijn vraag in het dubbelnummer

[saac Greve worden genoemd als diaconen der doopsge!incle gemeente te Emmerik. Het geslacht Greeven of
%even komt aan den noordelijken Veluwrand veelvuldig
roer. In Elburg, Hattem, Harderwijk en Zwolle vindt
men ze onder de regeeringsfamilies. De huwelgken van
Jan Greven en Aletta Greveu met een van Voorst wgzen
dat Abraham Greven van Doetinchem ook van
zei:; huize zal zijn geweest. Fahne [Denkmale und
Ahnentafeln in Rheinland u Westfalen, 111 bl. 48) vermeldt een grafsteen in de Alclegundiskerk te Emmerik,
waarop een wapen Greve, met bijbehoorende kwartieren :
Rouvenost, Beest, Ravenstein ; en blijkens DeNavorscher
XXXIV, bl. 55, en Neder1 Familieblad 1902, bl. 132,
was er in een der kerken te Emmerik een grafsteen waarop
de volgende 16 kwartieren : Steen, Sande, Stroyft, Padevoordt, Spee, Galen, Ripperbant, Hoevelick, Steek, Leeck,
Vogel, Galen, Greve, Hoevell, Gommersbach, Rommel v.
Etzelbach Het wapen Greve op eerstgenoemden steen is dat
hetwelk in Rietstap’s Armorial Général wordt beschreven
omler: de Greve van der Wilt.
Zoowel de Greve’s als de van Galen’s en de Padevoort’s
komen onder de Hattemsche geslachten voor.
Kan iemand genoemden Abraham Greeven uit Doetinchem ook thuis brengen in een der genealogieën van dit
geslacht ?
Is misschien ook uit eene genealogie van Voorst, in
welk geslacht verscheidene Protestantsche takken waren,
mede te deelen, welk wapen door Jan Greven en Aletta
Greven is gevoerd?

5-6 van den vorigen jaargang, en in vervolg daarop, deel ik
het volgende mede als resultaat van bronnenonderzoek
in Emmerik en Dusseldorp.
1. Abraham Greeven, herkomstig van Doetinchem, wordt
burger van Emmerik 29 Jan 1665. Had tot zoon:
II. Jan Greven (Greve), t 7 Februari 1718, gehuwd
met Helena van Voorst, t 26 Febr. 1754 te Emmerik.
Kinderen :
111. a. Abraham Greuen, t 1742 te Emmerik, gehuwd
met Johanna de Haas, t 9 Maart 1777.
b Aletta Greuen, t Jan. 1748 te Emmerik, gehuwd
met Leendert van Voorst.
c. Peter of Pieter Greuen (Greeve), i_ 27 Nov. 1757
te Emmerik, gehuwd Oct. 1734 met Heiena v a n
Mowbeck , -f na 1755.
d. IsaBck Greuen (Greeve), t te Haarlem 14 Nov.
1783, huwde vóór 1739 Grietje te Neues. V a n
dezen 0. a :
IV. Joan Matthias Gréve, geb. te Emmerik 1750: t te
Urk 29 Maart 1801, huwde 10. te Haarlem 19 Nov. 1780
Cotharina Noteboom , wed. Willem Bruyoier, geb. te
Haarlem 4 Sept 1746, t 21 Dec. 1785 ; hertrouwde
te Haarlem 21 Mei 1786 met Wilhelmina van Someren,
geb. te Haarlem 1,o Juli 1758, t aldaar 15 Juni 1819,
dochter van H e n d r i k v a n Someren (ex Nicolaas v
S. en Wilhelmina van den Broecke) en van C a t h a r i n a
Havens (ex Eoenraad H. en Catharina de Witt). Uit dit
huwelijk 0. a :
V. a. Hendrik van Someren Grdve, geb. 29 Juni 1788
te Haarlem, overleden 5 Juli 1826 als cloopsgegezind predikant te Emden ; huwde 8 Mei 1811
te Haarlem J o h a n n a van Lee. Van de zoons
liet alleen kinderen na Willem v. S. Gr., d i e
volgt sub VI.
b. Koenraad Hovens Grkve. geb. 8 Maart 1790 te
Haarlem, overleden 28 Miart 1874 als emeritusdoopsgezind-predikant te Steenwijk, huwde 28
Oct. 1814 te Zwammerdam EZisabeth Maas.
Hieruit stammen allen die den naam Hovenr
Gr&ve voeren.
c A b r a h a m Cornelis Greve, geb 15 Juli 1796 t e
H a a r l e m , t 1 December 1851 te Sneek on
gehuwd.
VI. Willem van Someren Grkve, geb. 18 Mei 1825 te
Emden, t 2 Aug. 1888 te Haarlem, koopvaardukapitein,
huwde 15 Aug. 1858 te Purmerend Rebecca van de Poll.
Hieruit o. a. :
VIL a. Evert Willem v. SomereN Gréve, geb. 6 M a a r t
1861 te Purmerend, huwde 26 Nov 1891 te
Batavia Lucia Jacoba Wilhelmina Lugt, uit
welk huwelijk kinderen.
b. Jonn Mathias v. SomereR Gréve, geb. 14 Febr.
1869 te Soerabaja, huwde 30 Juli 1903 te Relmond Wilhelmina Vincentina Krauss, uit welk
huwelijk kinderen.
c. Hendrik v. Someren Gréve, geb 25 Januari 1878
te Haarlem, huwde. . October 1904 te Semarang . .
. . 1 van Heutx, uit welk huwelijk een kind.
Naar aanleiding van het bovenstaande het volgende,
Deze familie is van ouds doopsgezind. Jan, Pieter en

Nicolaas van Borneren de grootvader van Wilhelmina
v. S was niet te Haarlem geboren. Dit geslacht komt
tusschen 16T0 en 1680 voor ‘t eerst aldaar voor. Hun
herkomst kon nog niet worden aangetoond. Wijst de naam
Nicolaas, zoomecle het voorkomen van den naam Low@
(Louis) v. S. op verwantschap met het Bossche geslacht
v. Someren, bekende regeerings- en juristenfamilie, waaruit
o. a. Nicolaas van S., notarie en rentmeester van het
Groote gasthuis in den Bosch in de zestiende eeuw, en
diens kleinzoon Nicolaas van S., die dezelfde ambten
in 1623 had. Als tweede stamnaam kwam in dat geslacht
de naam Gerard voor, die wij 1710 in Haarlem eveneens
terugvinden. Voor inlichtingen beveelt zich aan
Mr. A, 8. MI E D E M A .

De Lannoy.
Op het belangrijke artikel van den heer W. Wijnaendts
van Resandt in ,,de Neclerlandsche Leeuw” 1906, kol. 242
en volgende, over .de familie ,de Lannoy” (zie haar wapen
in Rietstap, Armorial Général : Aannoy, Frise), neem ik
de vrijheid eenige aanvullingen mede te deelen o. a.
uit de ,Friesche Volksalmanak” van 1890, waarin de
heer J. H. G. van Wageningen thoe Dekema eene zeer
lezenswaardige historische beschrijving leverde van de
state Hoxwier te Mantgum. Daaruit blijkt, dat Charles
de Aannoy (1664- 1710) ook edelman van Prins Hendrik
Casimir 11 was. Verder dat Sammel de Lannoy en A n n a
Catharina van Dop één kind hadden, een dochtertje, zeer
jong gestorven, Maria _&na de Lannoy, gedoopt te Jelsum
1 Dec. 1726.
In 1894 door mij te Nijmegen ingeziene aan de baronessen Sweerts de Landas toebehoorende genealogische
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bescheiden betreffende de familie Smits, vroeger aldaar en in de kost bij juffrouw Westenbergh. Wijtingh heeft
gevestigd, van welke die dames afstamden, schijnt het tot opvoeding van sijne 2 soons alle vierendeels jaers
f 12, 10 st. van sijn tractement laten staen.”
volgende te blijken :
De bovenvermelde familiepapieren Smits kennen aan
De vrouw van A d a m de Lannoy (1740-1794) zou
Heva Willemina Theodora Theoheeren geheeten hebben. Melchior Wijtingh als wapen toe : in rood twee bovea elkaar
Drie hunner kinderen worden slechts genoemd, zeker geplaatste zwemmende zilveren goudgekroonde wijtingen
(visschen) ; maar op het besloten testament van Melchior
omdat de genealogie daar af breekt :
1. Careï Johañ de Lannoy, geboren te Colombo 1 4 Wijtingh’ (aldaar Weiting geheeten) en Cbristina Maria
Schuil d.d. 11 Jan. 1749, op het rechterlijk archief te
Sept. 1770.
2. Yaulina vilhetmina de Lannoy, geboren aldaar 8 Nijmegen berustende, vindt men op de lakafdrukken
hunner zegels als zijn wapen : in groen drie zilveren wijOct. 1772.
3. Theodora Johanna de Lannoy, geboren aldaar 6 Nov. tingen met de koppen naar boven, één wijting rechtop
1773 Margarita de Lawnoy was geboren te Breda geplaatst en de twee andere schuingekruist daar achter,
en als helmteeken een vlucht, terwijl haar wapen in
12 Aug. 1741.
Nog was een kind van C. I#‘. de Lalznoy en M. A . blauw de drie boven elkaar geplaatste zwemmende zilSchulle: Albert Antony de Lannoy, geb. te Nemegen 5 veren, rood gevinde en geetaarte schollen (visschen) vertoont en als helmteeken de drie schollen waaiervormig
Sept. 1744.
nevens elkander geplaatst, de buitenste met de koppen
Pieter Lanooy (Lannoy ?) j.m. en L+jsbet Fock j.d., naar boven, de middelste met den kop naar beneden.
beiden te Nijmegen, trouwden aldaar 22 Juni 1704
Het is mij niet gelukt deze beiden ergens aan te sluiten
Middelburg.
Mr. B. F. W. VON BRUCKEN FO C K.
Ofschoon niet rechtstreeks met Launoy in verband staande
volgen bier nog eenige gegevens omtrent verwante familiën.
Mr. Adam ScMl (van een zeer oude Nederrijnsche.
reeds in de 14e eeuw voorkomende familie) in het artikel
genoemd, geb. te ‘s Gravenhage 26 April 1692, getrokken
naar Nijmegen, over1 Dec. 1746, eerst advocaat aldaar,
daarna schepen en raad, gehuwd met Sara Jacoba Snaits,
geb. te Nijmegen 25 April 1697, st. 5 Dec. 1747, dochter
van Antony (1) en .&.?aria van Geldar, hadden behalve
Mevrouw de Larznoy en een zoon Hendrik Peter Schuld
(kolonel onder Aylva, geb. te Nijmegen 8 Jan. 1726,
gehuwd met Apöllo~nia van VaarseB, gëb te ‘s Hertogenbosch 28 Juni 1734, waarbij eene dochter C o r n e l i a
Jehenna Schuil, geb 25 Aug. 1753), nog eene dochter
Christina &íaria Schuil, geb. te Nijmegen 5 Febr. 1719.
st. 25 Mei 1767 Deze huwde te Neerbosch 23 April
1747 Melchior Wijtirzgh, geb. in 1727, zoon van Adrianus
en Elisabeth Fock, geb. te Valburg Maart 1703 als
dochter van Gerhardus en Catharina Omeling, weduwe
sedert 1736 en begr. te Nijmegen 4 April 1793 als laatste
van hare familie of haren tak aldaar.
Melchior was bij zijn huwelijk lieutenant in het regiment
van Zijne Hoogheid den Heere Prins van Stolberg, verliet
later den dienst, maar was in 1768 kapitein der artillerie,
gelijk blijkt uit een brief van Helena Vonk, weduwe
P. 8. Smits, d.d. 10 Oct van dat jaar, waarin o. a.
het volgende te lezen staat:
,Wij hebben nu ook dien troulosen vader sijner
kinderen (M. Wijtingh) sijne 2 soonen van hem genomen
den oudsten van omtrent 14 jaren is te Dodeweert school
gelegd, den jongsten beeft onsen neef Pijpers (2) na
sich genomen als sijn soon . . . . het oudste nigtje is bij
nigt van de Wal1 (3) en de tweede is in baar 16e jaer
(1) Op het gemeentemuseum te Nijmegen bevindt zich een fruni
bewerkte zilveren gedenkpennin,g op het overlijden van .Intony Smits
geslagen, waarop aan de eene zgde het familiewapen is gegraveerd en
op de andere zijde attributen van den dood en de woorden staan:
Pulvis et umbra BurnuE.
(2) Aletta Schuil, geb. te Nijmegen 22 Dec. 1728. gehuwd met Johan
Pijpers (in zilver drie (2,l) roode schrijfpennen), kapitein-luitenant der
artillerie; geen kinderen.
(3) MariaSchull,geb te’s Ciravenhage 10 Juli 1678, st 13 Apr. 1769, gehuwd met Mr. \blllem van de Wall, geb. te Wezel 18 Dec. 1657, st.
24 Oct. 1734, burgemeester van Wezel; lieten kinderen na.

Voor een kwartierstaat deed ik indertijd over deze
familie eenige onderzoekingen ; daar deze zich iets verder
uitstrekken dan de belangrijke gegevens door den heer
Wijnaendts van Resandt bijeengebracht, zal het genoemden
beer en waarschijnlijk ook wel anderen interesseeren, te
vernemen wat ik aangaande de familie de Lamoy vond.
Mr. Charles de Lannoy, een enkele maal Karel Lannoy
genoemd, huwde Sara Jaulliet of Joyellet, volgens de
onder te noemen doopboeken enkel *Joliet (dus verbasterd)
gebeeten Zij wonnen o. a. de volgende kinderen:
a; -5’amz&~-gedoopt in de ~G)roote k e r k - - te~~‘s ídraven-m
hage 25 Januari 1637;
b Johanna, gedoopt als voren 5 November 1646;
c. Naria, gedoopt als voren 14 Juli 1649.
Denkelijk ook GabriZl de Larrnoy, die in de genealogie
vermoedelijk zoon wordt genoemd van Sam*uel, doch meer
waarschijnlijk diens broeder zal zijn geweest.
Samuel de Lannoy voornoemd, gedoopt in 1637 huwde
met Conzelia GZass, wier moeder, volgens de kwartieren
van Sammel baron val8 &k, ook eene Joyellet moet zijn
geweest. Uit Samuel en Cornelia werd 31 Maart 1660
mede in de Groote kerk een dochter gedoopt, wier naam
was Maria. - Een naar zijn grootvader genoemde zoon
was Charles de Lannoy, als kolonel van een regiment te
voet overleden te Eoudekerk 20 Sept. 1713. Voor zijn
lijk, dat volgens het impostregister te Koudekerk naar
,,Vrieslant werd gevoert” werd te K f 6 impost betaald.
Samuel de Lannoy, de vader, woonde langen tijd te Velp,
maar is daar niet overleden, zooals de beer Wijnaendts
van Resandt vermeldt Daar stierf waarschijnlijk wel zijn
vrouw Cornelia Glass, 11 October 1677. Hij zelf verhuisde naar Eampen, waar hij als kolonel op den 24sten
Februari 1683 het poorterrecht verwierf, met het recht
om de stadsmeent ,,te mogen beslaan”. Toen waren van
zijn kinderen nog in leven: Naria, J o h a n n a , Carel,
Gerrit, Jan Herzdrik en Louis de Lannoy.
Jan Hendrik de Lannoy, vermeld in kolom 244, regel 1,
is dus terechtgebracht als zoon van Samuel.
Van de adellijke familie de LanPLoy ben ik familiepapieren op het spoor, die vrij hoog moeten opklimmen,
booger althans dan de stam reeds in het Nederl. Adelsboek
opgegeven. Waarschijnlijk bevatten deze papieren een en
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ander dat ook op dexe familie betrekking heeft; krijg ik
ze in handen, dan beloof ik nader uitsluitsel. (1)
Inmiddels is met de hierboven vermelde gegevens de
stamreeks der Indische familie een generatie hooger opgehaald en waarschijnlijk de weg gewezen, langs welken
een nader onderzoek moet leiden.
W. M. C. REQT.

Bra, Der ersame Abraham de, des erbaren Jacob de
Bra ehelicher Sohn von Antorf, x 13. Mai 1612 die
tugendsame Jfr. Maria, d e s ersamen Johann M a r i a n
eheliche Tochter.
Doppegiesser von Antorf, Egmund, x 9. Juni 1579
Jfr. Johanna Ponackra van Antorf.
Fuchs von Antorf, Hans, ein niederländ. Tuchbereiter,
x 19. April 1573 Katharina Krausin.
Glerg von Antorf, Hans de, Bordenwirker, x 28. Okt.
1577 Barbara, Tochter von Hans Graben.
Greckel von Löwen in Brabant, Gerhard, x 5. Mai 1590
Jfr. Gertraud Wannemacherin von Maastricht.
Heup, Niclas de, Bordenwirker, x 28. J u n i 1 5 9 7
Barbara, Tochter von Conrad Freyen.
Hinckhardt von Antorf, Vinzens, x 29. Januar 1571
Catharina, Robin.
Hoch von Antorf, Cornelius de, x 9. A u g . 1 5 8 6
Margerethe, des Peter Loer. Tuchbereiters, Witfrau.
Jarzssen, Alexander, des Gerhard Janssen von Amsterdam
Sohn, x 12. Januar 1596 Jfr. Levina, des Niclas de
Schwartza von Antorf sel. Tochter.
Kalf, Walbeck, Tuchbereiter von Antorf, x 23 Nov.
1574 Catharina, des Peter von Gausen Wittib.
Lierd, Niclas von, des Hans von Lierd sel. Sohn von
Dorninck in Flandern, x 24. Okt. 1614 Jfr. Regina,
des ehrnfesten und fürhnehmen Herrn Johann Rippels,
ksl. Maj. gew. Futtermeister sel Tochter.
Lier& Peter von, des Samuel von Lierd eheleiblicher
Sohn von Dorninck in Flandern, x 20. Januar 1619
frau Kunigund, des erbaren Jacob Mehlin sel. Wittib.
LzXttgens, Franz, ein Antorfer Bote x 23. April 1593
Jfr. Sara, des Niclas de Vischers sel. Tochter von Bntorf.
Mastricht, Esajas aorc, x 27 Okt. 1589 A n n a , d e s
Mathes Heidenreichs Witwe von Nördlingen.
Meere, Hans de, des Johann de Meere von-Antorfael.
Sohn, x 22. Juli 1594 Jfr. Maria Salome, des Hernn
Bernhard Wandels, gewesenen Stadmeisters und Rats zu
Schwäbisch Gemünd sel. Tochter.
Orssayen, Rombaut von, x 14. Mai 1572 Jacobine,
des Michel Künigs sel. Wittib von Antorf.
Rab von Maastricht, Servatius, Kupferstecher, x 26. April
1618 Ursula, Wittib von Christoph Schonfelder von
Schönbrunn bei Bamberg.
Risswick, Arnold von, des erbaren und fester Sibertus
von Risswick sel. Sohn, x 9. April 1600 Clara, des
ersamen Niclas Besoldts eheliche Tochter.
Pitt von der Dron in Holland, Hans Philipp, x 17. Nov.
1590 Jfr. Elisabeth, des Gerhard Schiltta von Antorf
Tochter.
Vett, Franz de, Handelsmann, x 13. Juni 1597 Johanna,
des Egidii Paulus Wittib.
Vett, Franz de, Seidenfärber, x 22. Februar 1602
Catharina, des Gisibrecht Schiltzen, Händlers, sel. Wittib.
Mitteilung von H. F. MACCO.

Ans den Kirchenblîchern der Stadt Nürnberg.
Infolge des strengen Regiments, welches spanische
Heerführer, insbesondere seit 1567 der Herzog Alba, in
den durch die Abdankung Karls V. an Spanien übergegangenen niederländischen Provinzen führten, wandten
sich zahllose protestantische niederländische Kaufleute
nach Deutschland, wo sie meist mit bestem Erfolg das
heimatliche Gewerbe einfiihrten und so ein Segen für
ihr neues Vaterlaud wurden. Wohin sich diese Flüchtlinge
wandten, in welche Städte oder Dörfer, ist nur in den
wenigsten Pallen festgestellt, und nur dann, wenn sich
eine gröszere Anzahl, ,eine Colonie”, ansiedelte, ist die
Kunde auf uns gekommen. Ohne Bedenken wird man
anuehmen dürfen, dass in sämtlichen Handelsplätzen,
welche die Emigranten auf ihrer Flucht in das Innere
Deutschlands berührten, Einzelne zurückgeblieben sind.
Das Vorkommen niederländischer Familiennamen am
Rhein beweist dies. Die regen Handelsbeziehungen zu
detn lutherischen Nürnberg, der damals blühendsten Stadt
im Herzen des deutschen Reiches, veranlassten zahlreiche
Fltichtlinge sich in den Schutz dieser wegen ihres Reichtums gepriesenen, wegen ihrer Macht gefürchteten freien
Rc ichsatadt zu begeben. Die noch vorhandenen (2) Biirgerbücher melden uns, dass z. B. am 25. Januar 1570 sechs
,,englische Tuchbereiter” aus den Niederlanden, nämlich
Hans Doppengiesser, Gerhard von Rerve, dl’eztrnder von
den Bergen, Philipp de Fette, Johann de Render und
d o h a n n Wesel, sowie am 14. März 1571 der niederländische Tuchbereiter Mattes Xcheffer das Burgerrecht
erhielten. Die Ehe- und Taufbücher der beiden Nürnberger
Pfarreien S. Lorenz und S. Sebald weisen zahlreich
niederländische Namen auf, vielfach finden wir dort auch
eine Angabe über die Herkünft,.
Die nachstehenden Ausziige können auf Vollständigkeit
keinen Anspruch erheben, es sind nur diejenigen hier
erwähnt, welche sich zweifellos auf NiederlSnder beziehen
Altzonn, Adrian, engl. Tuchbereiter von Antorf, :<
17. Juni 1601 Rarbara, des Linnenwebers Zacharias
Stromers sel. Tochter.
Artellion, Hans, Goldschmied, des Schusters Michael
Artelliou sel. Sohn von Burtz im Niederland, x 7. Nov.
1603 .Jfr. Sara, des Goldschmieds Peter Falcken sel. von
Antorf Tochter.
Beion von Antorf, Peter (der ersame) x 25. April 1581
Jfr. Susanne, des Jorg Malabrands sel. Tochter.
B e m m e l , Wilhelm von, Maler, des Wachtmeisters
Gerhard von Bemmel zu Utrecht in Holland Sohn,
x 26. Nov. 1662 Jfr. Agnes, des Kürschners und Rauhhändlers Gottfried Pisanus sel. Tochter.
(1) Ik hoorde eens beweren, dat van een gemeenschappelijken oorsprong
der familiën geen sprake zijn kon, want de eene heette de Lannog en
de andere wordt genoemd .,,$e Lannooy”.
Hier wordt aan de critici een nieuw g e z i c h t s p u n t op het veld
der familiegeschiedenis geopend!
(2) Im Hgl. Kreisarchiv zu Nürnberg.

Genealogische zeldzaamhedeo.
In de Boekzaal van Europa van Mei en Juni 1695
wordt gehandeld over het werk getiteld : ,,Reis van den
chirurgijn Christophorus Frikius, geboren te Ulm, die in
1685 op ‘t schip de Beurs van Amsterdam uit Indië
naar Holland is vertrokken. Vertaald uit het Hoogduitsch
door S. de Vries. Utrecht bij Willem van de Water 1694”.
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Op blz. 494 van die Boekzaal komt de volgende zeer
meldenswaardige bijzonderheid voor :
,,terwijl d’Oost-indisch vaarder u i t d e N o o r d z e e re@
,,op de Maas aanzette, ontmoetteu hem eenige haring~ buissen, op welker een, een visser was, honderd twee
,,en veertig jaren oud, die, om het vermoeden van
.,leugen of bedrog wech te nemen. zijn geboortebrief

Delftsche veertigraden (XXIV, 285, XXV, 29). - Cornebis vam der Well, zoon van Lambrecht van der Wel1 en N.
van der Black, 1576 en 1618 veertigraad, 1578, 80 en 82
schepen, 1583, 86 en 90 burgemeester, 1584 weesmeester
te Delft, huwde Christina van l)ijck, dochter van Pieter
oal& Dijck en van N. carr .IIeZisdqk Hij stierf 20 Nov.
1621; zij in 1592 Beiden zijn begraven in de Oude kerk
te Delft onder eene zerk waarop een grafschrift en vijf
wapens
Joris Willemsx. Roscam, geb. te Rotterdam, 1587 en
16 18 veertigraad, 1587 diaken van de Charitaten,
1608-11, 13, 14 en 18 schepen te Delft, stierf 26
Oct. 1619.
Pieter Antheunisx. van deu Heuvel, geb. te Rotterdam,
1599 en 1618 veertigraad, 1600 en lö06 binnenhavenmeester, 1604, 1609-14 en 16 schepen, 1617, 18, 27,
28 en 31 weesmeester, 1621-23 burgemeester en 1624
en 34 thesaurier te Delft, huwde aldaar 28 april 1590
Sura vun B e a u m o n t j.d. woiiende in de brouwerij
,,de Ster”, dochter van Govaert van Heaumont. Hij stierf
5 Jau. 1635.
Hildebrnnd Claesz. van Swane?*elt, 16 18 veertigraad, 1619
kerkmeester der Oude en Nieuwe kerk en 1625 schepen
te Delft. Hij stierf aldaar 12 Mei 1625, cn werd in de
Oude kerk begraven.
tiendrik Hendriksz. vun Millingen, v a n e e n g e s l a c h t
uit Overijssel, i 618 veertigraad, 1620-23, 25, 26, 35, 36,
38-40, 42 en 43 schepen te Delft, huwde Bn,na Donteklok,
weduwe van Hugo Jansz. van der Dussen, en dochter van
ds Reinier Donteklok en van Erkenraad van Bleyswÿck.
Cornelis P,ietersz. Bogaert, 1618 veertigraad, 1620
buitenhavenmeester, 1627 binnenhavenmeester, stierf 1636.
Sicolues van Santen, zoon van Mr. Jan Beukelsz. van
Santen, 1618 veertigraad, 1621, 23, 33 schepen, 1625
commissaris van huwelijkszaken te Delft, 1627 gecommitteerd ter admiraliteit op de Jlaas, stierf 10 Jan. 1638.
Maerten Cornelisz. Voorstadt, geb 1566, 1621 veertigraad, 1625 havenmeester op Delfshaven, 1630 en 3 1
schepen te Delft; hij stierf 22 Juni 1638.
Xaerten Sebastiaensz. Bel van den Bergh, 1625 veertigraad te Delft, vertrok in 1626 naar Rotterdam.
Vincent Hendrikx. Molshouck, 1629 veertigraad, 163133> 36, 40.--42 schepen, 1643, 44 weesmeester te Delft,
en 1636 raad ter admiraliteit op de Maas. Hij stierf 31
Jan of . . Febr. 1644.
Willem Luitz. Kittensteyn, 1618 veertigraad en van
1620-25 schepen te Delft, stierf 24 Juli 1625.
Willem Luitx. Kittensteyn, geb. 1593, 1637 veertigraad,
1647 havenmeester op Delfshaven en van 1650-52 schepen te Delft, stierf 13 Febr. 1652 en werd in de Nieuwe
kerk te Delft begraven.
Abraham Corstiaensx. van der Burch, 1645 veertigraad
en van 1646-49 schepen te Delft, stierf 28 Oct. 1649.
Hugo Brouwer, ged. te Delft 5 Juli 1716, zoon van
Justus B r o u w e r en van Maria vun Oordele, in 1788
veertigraad en tevens beroemd als plateelbakker in ,de 3
porceleine flesschen” te Delft. Hij huwde te Delft 28 Juni
1 7 6 2 Corn,eZia Pennis, geb. in 1735, dochter van den
plateelbakker Jan Pennis en van Roel~~~dina Brenkman.
Hij stierf 17 Febr. 1817.

,t00de”.

Op den 30~ November 1766 werd te ‘s-Gravenhage
aangegeven het overlijden van Samuel Manuel, oud 106
jaren, nalatende 6 kinderen en 51 kindskinderen.

I

De volgende advertentie komt voor in de ,,Haagsche
,,Courant voor Woensdag den 8 Februarij Ao. 1 7 9 7 ,
,,No. 10” :
,Onlangs is onder de (bij uitstek gezonde) Jurisdictie
,,van Wassenaar, nabij den Huyze Pers@, in het 97ste
*Jaar zijnes Ouderdoms ‘Overleden, zekeren Jan Cornelisz
“van der Lubbe, nalatende 89, zoo Kiuderen, Kintskin,deren ale Kints Kintskinderen ; waarvan er 68, z+e
,Begraveoisse h e b b e n bijgewoont. Deze aan de Repu,,bliecq \ erdinnstelijken Mau, was een ijverig en kuudig
,Landbouwer, en heeft genoegzaam geheel zdn Leeftijd
,onder deze Jurisdictie in gezondheid doorgebragt?‘.
En in de ,,Oprechte Donderdagse Haarlemse Courant
,van den 24 Januarij A 0. 1799, No 11” komt voor de
volgende advertentie :
=Op den 3 Januarij, 1799, is in den ouderdom van
,,105 Jaaren en 14 Dagen, tot Afferden in Maas en
,,Waal, overleeden, Johanna van Mu&korn, Wed. van
,. Bor van der Wierden, nalaatende 3 Kinderen, die hebben
,,voortgebragt 37~ Kinderen, alzoo daarvan-. Grootmoeder,
,,en 44 Kinderen, v a n dewelke zg i s g e w e e s t Over,,Qrootmoeder, en drie Kinderen waarvan zij is geweest
,) Over- en Uvergrootmoeder.”
Medegedeeld door M. A. V . R. v. D. K.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bentinck (XXV, 28) - Gaarne zoude men hebben vernomen de beschrijving van het wapen waarmede Bentinck
geallieerd voorkomt. Indien in dit wapen drie palen en
een vrijkwartier of schildje voorkomen, zal het Breyll zijn
en bevat de grafsteen de 8 kwartieren van Johan Wolfgang
Wilhelva van Rentinclc tot Wollradt, die op huw. voorw. van
3 Juni 1644 huwde met Maria Elisabeth van Breyll.
PhilippuS Hendrik v. Rentinck, den 13 Sept. 1653 met
Wolfraedt beleend. was een zoon van voornoemd echtpaar.
J. D. WAQKER.
‘s Gravenhage.
van Coyghem (XXV, 29). - Een fragment genealogie
de Cuinghem komt voor in Dumont’s Fragmens gén. 1, 43.
Guillaume de C,rcinghem werd gecrëeerd R i d d e r d e n
1 Aug. í630 (Le Boucq de Ternas, Recueil de la Noblessé des Pays-Bas, etc.; p. 34).
J. D. WAC+NER.
‘s Gravenhage.
Voor zooveel noodig zij de geachte vrager verwezen
naar de Raadt’s ,Sceaux armoriés”, waarin de zegels
worden beschreven van Roland de Quirtghien (1416),
Catherine van Kuynghem (1502) en Jan van Coyeghem (1503).
B. v. B.

‘.s Gravenhage.

Mc. 8. v. R. v. D. K.
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van Hartstein. - Zou een onzer medelezers mij het
volgende kunnen helpen invullen :
Dr. Jacob l’hiereas, med. doctor te Delft, ondertrouwt
aldaar 1 November 1636 met Adrinan van Hartstein.
.
.
?
dochter van P a u l u s van Hartstein en .
Als weduwnaar hertrouwde Jacob Thierens den 24en
Juli 1656 met Cuthnrina van Lodesteyn, dochter van
# . ?
Arend von Lodesteyn en . .
In de kwartierstaten van Mr. Willem van’ der Lely
ten archieve van Delft noemt deze Adriana’s vader Jhr.
Paulus zlan Hortstein, ridder, doch geeft niet den naam
zijner vrouw noch van zijnen vader enz , zoodat deze
kwartierstaat niet volledig is. Kunnen de van Hartstein’s
tot de Zeeuwsche familiën behoord hebben?
Welk wapen voerde de familie ?
P. L. THIKRENS.
vat1 Lamsweerde. -- Wie heeft de goedheid het onderstaande aan te vullen?
1. Jnsephas Maurus van Lamsweerde, geb. 1673, t te
Hrummen (Eerbeek) 1734, tr. 10 ,V N., 2. P e t r o n e l l a
Mechtildis van Hxysuen van de Waart. Uit het tweede
huwelijk werd gebori n :
11. W i l h e l m u s Gerordfrs Victor van Latnsweerde, tr.
10. N N., 20 Maria Lucia Josepha van der Heyden,
t te Brummtin (Eerbeek) 30 bIa:art 1771 Uit het tweede
hun elijk werd geboren :
111. Mm-12 Petronella Gertrudis van Lnmsweerde, tr.
te Zutphen 1776 (ierhard Hendrik Hccfort tot den Ha,m.
W. J. F. JUTEN.
B. n. Z.
Leer6 (XXIV, 256, XXV, 30). - 3 $Iaart 1 8 2 2
Christinan Lrers howt te Paramsribo met Louisa Anrlresa
Beonora Hagedoorn.
20 Nov. 1792 ki’laria Amelia Moltzer huwt te Montfoort
met Gercrd Johan Il‘illem Leers (uit Rotterdam geboortig);
gaan in Delft wonen, alwaar hjj een graanhandel en
jeneverbranderij heeft Uit dit huwelijk :
14 Nov 1793 geb. Aarnout.
7 Febr. 1795 ,, Christiann.
21
Nov !796 ,, Cathartna Maria Wilhelmina.
28 Febr. 1799 ,, Jacoba C~rnelia C’lasinn.
3 1 &art 1800 ,, Joan F r e d e r i k Chtistioan.
28 Nei
1803 n Jocrnncs Louis ?Vill~elm , g e b . t e
‘s-Gravenhsge
26 Nei 1806 ,, Mtryia Rebeccn Jucobn Amelia,
geb. te ‘s Gravenhage. 11 Sept. 1812
te Amsterdam overleden en den
14en i n de Oude kerk begraven.
17 Aug. 1809 ,, Mnf*ia Corn&u, Mnrin Frederika,
geb te Amsterdam
Jacoba Cornelia C lnsinn Leers, bovengenoemd , huwde
te Amsterdam met Jan Westendorp Jut, geboren 6 M e i
1788, overleden 10 Januari 1866. Uit dit huwelijk een
zoon Pieter Nicolaas Westendorp Jut, geboren 7 Bogustus
1842, overleden te Parijs 25 Jilei 1904.
Er was ook. een mevrouw Gobius geb. Leers.
J. J. BASTERT.

huwelijk trad, was Theodora van der Chijs, dochter van ’
Adriaan en van . . . ~ . van Nelisdijk. Hij werd in de
Oude kerk te Delft begraven..
Viersen.
WILH. DE J O N C K E E R E .

van Mijnden. - In de Historie der Iieeren van Amstel,
van Spaen
, wordt dit geslacht minder volledig
vermeld.
V a n Apjrelis van Mgnden, die in 1338 huwde, wordt
slechts één zoon, Wouter, genoemd. Wie waren de andere
kinderen en hunne afstammelingen ?
Van de opvolgende generaties Wittem-Amelis, + 1317
-... Gijsbrecht, -/- 1 3 5 5 - Amelis --- Willem, schepeu te
Utrecht 1402-1406- Ametis, schepen aldaar 1412-1417,
bhjkt ook niet veel. Wie waren hunne echtgenooten en
welke afstammelingen hadden beide laatsten ?
Wat is bekend van de afstammelingen van Johan van
Mijnden, den zoon van den in 1436 overleden Ante&,
en Alverade van Assendeltt? Ook aangaande hen zwijgt
van Spaen.
L)en Haag.
J V A N DEK. MINNE.

door

van Pallaadt. --. Wat kan mij door een onzer medeleden medegedeeld worden over eene familie van Pallandt,
waartoe behoorde de weduwe A. van Z$I geb. van Pallandt,
in Juni 1906, 60 jaar oud, te Malang overleden?
Ba.
Yandelaer(t) (XXIV, 285, XXV, 30). --- Gillis Pandelaert
was secretaris en rentmeester der grafelijkbeidsdomeinen
van Beyerland en woonde. te Oud-Beyerland.
Zijne vrouw was Cornelia van der Nath, zuster van
Jhr. Dirck van der Nath. doch wanneer en waar hij
huwde is ook mij ook onbekend. Omtrent de familie
van der Nath is het een en ander in het archief van
‘.,S_
Dordrecht te vinden.
Zijn zoon, eveneens (Ulis geheeten, volgde zijnen vader
in diens functiën te Heyerland op en huwde te Bordrecht
met tr:lisabeth (de) la Court, lid van eene bekende familie
te Dordrecht
Zi@e dochter Margaretha huwde te Oud-Beyerland den_
27n Maart 1651 met Mr Henric Thierens, advocaat voor
den Hove van Holland, later fiscaal en burgemeester van
Naarden
Verder is mij bekend, dat Gillis (de oude) zoon was
van Johan Pandelaert, doch vanwaar de familie van
origine stamde is mij eveneens onbekend.
P. L. TH I E R E N S .
Haarlem.

Onlangs noteerde ik op het Rijksarchief, uit de transportacten van Oud-Beyerland, deel V, fol 123, eene acte
van 12 Juli 1625, waarbij optrad Gillis Pnndelaer, rentmeester en secretaris van Oud-Beyerla,nd, voor hem zelf
en als testamentair voogd van Margaretha Pandelaer,
dochter van zijn overleden broeder Symon ~Pandelaer, te
zamen erfgenamen van Johan Pandelaer, hun vader en
grootvader respectievelijk. Verder blijkt: dat genoemde
Gillis weduwnaar was van Juffr. Camelia van der Nat&
die tante was der kinderen van wijlen Jor Dirck van
der Nath.
Volgens Balen’s Beschrgving van Dordrecht, bl. 1278,
Manriqoe de Lara. - Wie kan mij iets mededeelen
aangaande de voorouders van Joi dnthony Xanrique de waB CM,% Qillisz. Pandelaert, rentmeester ent., gehuwd
&ara, in 16 15 heer van Maasda.m. Hij w a s t w e e m a a l met Elisabeth lau Court Louisdr., en waren dezen ouders
gehuwd. De naam der eerste vrouw is mij onbekend; de van A b i g a e l en Louise Pa,ndelaer, waarvan de jongste
8. ES C H A U Z I E R.
tweede, waarmede hij 13 Oct. 1618 te Delft in het jong overleed.
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Mr. Abraham Pandelaert werd 19 Mei 1639 aangesteld
tot advocaat ordiuaris der stad Dordrecht
Dr. Barend Pandelaar werd in 1652 benoemd tot
stadsgeneesheer aldaar.
B v. B.

van Randwijck. - Wie is zoo vriendelijk het ontbrekende aan te vullen :
1. Isabella van Randu$ck, geb Nijmegen 29 Oct.
1661, overleden ?, tr. 10. te ? 14 Juli 1684 Errtst
Christoffel aarz .Ilarwitz, geb ?, f- ?, zoon van ? Zij
tr. 20. Christiaan Frederick Edler flon Plotho, generaal-majoor in Staten dienst, geb. ?, t ?, zn. van 2
2. Margriet van Randwijck. geb. Nijmegen 13 Nov
1650, t ?, tr. te? 16 Dec. 1681 Ottolirederick von
Vittinghof gend Schel& geb. te ? in 1647, luitenantgeneraal in Staten dienst, T ?, zn. van Geory en
Emrnerentia von Siburgh.
3. Stephania Henriette van Randwijck, geb. Nijmegen
2 Febr 1701, 7 alda,ar 25 Sept. 1760, tr. 2 Jurrien
Hendrik von MSrner, kolonel der cavalerie, geb. ?
t Nijmegen 4 Jan. 1763, zn. van?
4. Ursula Philippotu van, Rtrndwijck, geb. Lent 5 Juli
1766, j- Nijmegen 25 Aug. 1824, tr.? Nov. 1791
HeinricA Christoffel Zehelein, kapitein onder kolonel
van Bylandt, geb ?, t te? 3 Maart 1803, zu. van?
5. Jeanne Louise aan Randwijck, geb. Nijmegen 10
Sept. 1724, 1_ aldaar 13 Maart 1808, tr. Bemmel
24 April 1770 Caspnr Ewald baron uo% Zitzwitz,
geb. te? 16 Oct 1712, j- Pulzig 23 Aug. 1781,
zn van?
6. Steven Walraver6 gr:-f v_an_ Randw*c&&r.JY_ 6 _&cy.
1764 te Scheveningen dnna Margriet Elisabeth
C&ìn&_ geb. ?, t 7, wede Jan van Borssele van
Geldermulsen, en dr. van Daraiel en Margriet E l i s a beth van de Peere.
7. Gertrada Stephanic van Randu$ck, geb. Nijmegen
24 April 1772, t Lent 5 Dec. 1842, tr. Leiden
2 1 Jan 1794 Sebald Ealco Jan Rau, geb. te ? 16
Oct. 1765, hoogleeraar, t Leiden 1 Dec 1 8 0 7 ,
zn. vac?
8. l+.illern Carel Henrick graaf van R a n d w i j c k , tr.
Groningen 25 Nov. 1765 Rolina Maria Trip, geb.
aldaar 7 Mei 1740, -t ?, dr. van Hendrik Jan e n
Anna Siccama.
9. Anna van Randu+k, geb. Groningen 29 Maart
1768, t? 6 Febr 1818, tr. ? 3 Sept. 1806 Cebea van
Berchuis, geb ? 1751, t Amsterdam 12 Jan 1807,
zn. van ?
10. Geertruid Gijsberta van Randwijck, geb. Groningen
10 Augustus 1773, t_ Ubbergen 13 Febr 1840,
tr. 10. Groningen 15 Jan. 1797 Philibert Lijphert
van den Steege, geb. te? 12 Maart 1773, t Gtroninpen 13 Maart 1801, zn. van? Zij tr. 20 te?
in Oct. 1808 Johan Feuilleteau de Rruyn, geb ?,
kapitein der artillerie, t 2, zn. van?
l l . Gertruidn Stephania van Randwgek, tr Lent 7 April
1807 Louis Fineher de Bellerive, geb. ?, t ?, zn van ?
12. Anna Theodora Louisa van Randwijck, tr te ? 30 Juli
1764 Willem Gerrit van der Hoop, geb te? 5
N O P. 1729, luitenant-generaal, t Utrecht 26 Aug.
1 7 9 1 , zu van?
Hij hertr tc? den ? ATnoudinn Reiniern A g a t h a
van Haeielt, geb. ? t ? , w e d e Steven graaf v a n

62
Welderen, dr. van Ba,rthold en 11Iaria Theodora van
Essen
13. Frans Carel van Randrcijck, tr Hees ? 1783, I+ancelina Louisa S o p h i a v a n 8eukirchem gend Nyvenheim, geb te? 18 Mei 1?51.
14. Stephania Carolina van Ranclw@k, geb. Nijmegen
25 Febr. 1784, t ?, tr. ? Charles Bobau, kapitein
in Hol]. dienst, geb. ?, t 2, zu van ?
15. L o u i s e Otteline zjan Randuijck, tr. 10 te ? 4 J u n i
1809 Louis Charles baron Falck, geb ?, kamerheer
van den Groothertog van Hessen, t ?, zn. van ?
Zij hertr te? Febr . . . barou v o n Go11 zu
Gallenstein, geb. ?, luitenant in Hessiechen dienst,
t?, zn van?
W. v. H.

de Rechteren van Remert (XXV, 31). - Coenraad
de Rechtere, procureur voor het Hof van -Hol!and, stelde
zich 11 Dec. 1574 borg voor een deurwaarder. Waarschijnlijk was hij de latere griffier van de Staten van
Holland (Maandblad XX, 112 en 144 1.
Het gerecht vau Vianen wees 2 Febr. !652 een
sententie tot nadeel van Otto de Rechteren van Hemert.
De procureur van jonker Otto de R van ll. kwam daarvan
den 5den d. a. v. in appel aan de Kamer van Justitie
te Vianen.
Willem Christoffel van (sic) Rechteren van Hemert
had bij Cornelia vaa der IUast : Jacob Edua,rd van R.
van H , getrouwd met Anna Elizubeth Wilhelmina de
Joilcheere, dr. van den brigadier Albert Burghard (j- 1731)
(Stam- en Wapenboek, TI, 125).
Alberd%na_ B_urg_harda_v;rn (siqj~ Rechteren oan H_emert,
blijkens de voornamen wel een dochter van laatstgenoemd
echtpaar, trouwde omstreeks 1800 met David Juta (Als
voren, 1, 272).
Jkvr. Adriana Maria de Rechteren van Hemert, geb.
26 Sept 1753, + 20 Aug. 1788, begr. te Hulst, trouwde
26 Sept 1773 met Peter Lenshoek. heer van Kerkwijk,
(-41s voren, II, 226)
In het Naamregister op het Stam- en Wapenboek
wordt de naam nog eens vermeld als voorkomende TI, 247.
Dit moet òf een vergissing in de bladzij zijn òf een
verwarring met den daar voorkomenden naam van Riemsdijk van Gemert.
Otto Hugo de Rechteren van Hemert, van Hulst, zeilde
16 Jan. 1776 als sergeant met de ,,Willem Fredrik”
voor de ka,mer Zeeland van de Oostindische Compagnie
van Rammekes uit, en stierf reeds 10 Juni d a v.
Het sterven te Doetinchem op 2 Aug. 1866, in den
ouderdom van bijna 83 jaar, van vrouwe J o h a n n a
i Christina Janssen, douairière van den Hoog Welgeboren
Heer baron B’. J. de Rechteren van Hemert, w e r d
; namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen bij gedrukten
brief bekend gemaakt door J. E. L. de Rechteren van
Hemert Een zuster van dezen was M a r i a Jncoba de
R va,n H., t Doetinchem 12 Oct. 1889, bijna 82 jaar
oud, als wede van Willem Wa?rad Struben, geb. Oisterwijk
(N -Br.) 6 Mei 1804, zoon van H e i n r i c h Wilhelm en
van Sara Wilhelmina van Oordt, houtkooper en wethouder
te Ambt-Doetinchem, daar t 13 Aug. 1860, ‘s nachts
om 4 uur, na een kort, maar hevig lijden. en na een
huwelijk van 34 jaar. Zijn naam werd nog als Strocben
uitgesproken ; tegenwoordig is de uitspraak op z’n Hollandsch Struben. Zijn vrouw was een erfgenaam van
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Hendrik Jacob Eerligh, griffier van het kantongerecht en
lid van den raad te Doetinchem, en eigenaar van het
door hem of zijn erfgenamen gesloopte huis Slingevliet,
bij die stad, t Doetinchem 23 Juli 1874.
Te Wijchen stierf 13 Mei 1895 de wede M. C. de
Rechteren vati Hemert geb. Elmenhorst, moeder o. a van
W. 8. J. C. de R. van H., die het overlijden bekend
maakte. Deze was 26 Juli 1870 van onderofficier 2de
luitenant bg de militaire administratie geworden, werd
23 April 1900 van kapitein-kwartiermeester bij het korps
genietroepen benoemd tot administrateur van kleecling
bij het instructiebataljon, en 5 Juli 1900, met ingang
van den lôen d. a. v., op zijn aanvraag op pensioen gesteld.
Jacob Xduard Leonard de Rechteren van Hemert stierf
te Wijchen 12 Jan. 1886, oud 68 jaar, een weduwe en
kinderen nalatende.
a. van Oudgatirden ondertr. te Wijchen in Sept. of Oct.
1889 A. J. C. de R. van fl.
J. de l?. van II,, te WQchen, ondertr. 1 Sept. 1904
N. Rikkers, te Velp.
Ook te Westervoort is een tak gevestigd. Albert R.
de R. van R , geb. 1851 of 1852, brievengaarder en
gemeente-ontvanger te Westervoort, werd uit de laatste
betrekking 24 April 1897 na ruim twaalfjarigen dienst
ontslagen wegens een geschil tusschcu zijn vrouw en
den burgemeester.
M. C. en J. W. de R. van H. werden Juli 1898 toegelaten tot de lste klasse van de Industrieschool voor
meisjes te Arnhem.
Mej, J. W. de R. van H., van Westervoort, slaagde
15 Maart 1904 voor het examen in de nuttige handwerken, en 21 Febr. 1905 voor dat in de fraaie handwerken, en werd 29 Jan. 1906 benoemd tot onderwijzeres
in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare
school no. 3 te Arnhem.
Yog vindt men: ondertr. Ambt-Almelo 8 Juni 1904
A. Steffen en :W. C. is de R. van H.; j- Nieuw-Amsterdam
(Dr.) 15 Oct. 1888 Charies Jean vmn Wijck, oud 62 jaar,
man van . . . de R. van H. ; en 8. J C. de R. van H.,
wede van G E. van Krieken, directeur van het ielegraafkantoor te Hansweert, ontving 20 Naart 1906 een pensioen
A-Z
van f 5 7 5 .
Te Zutphen, in de Reukerstraat, woont een winkelier
de Rechteren van Hemel t, bij wien wellicht nadere inlichtingen zijn te verkrijgen.
P c. L.
René de Caritat de Pernzzis, - Op 1 September 1906
werd aan de suikerschool te Amsterdam een getuigschrift
uitgereikt aan J . A. M A. René de Caritat de Pertexxis.
Waar behoort dit geslacht thuis? Is er iets meer over
HD.
bekend?
Tierens (XXV, 13). - De heer Eschauzier vergist
zich met de spelling van den familienaam van Mr. Zeger
Tierens. Deze familie toch spelde zonder h.
Beide families moeten wel onderscheiden worden ! De
familie Tierens stamde uit Hamburg; de onze uit Gent
in Vlaanderen.
Tierens zat te Gorcum in de stedelijke regeering,
onze familie te Delft en Naarden.
Het door beiden aan de familie van Bleyswijck geparenteer&zijn schijnt enkele genealogen wel eens in den waan
gebracht te hebben, dat beide families één waren. Ook
de familiewapens zjjn geheel verschillend.
P. L. THIERENs.

TwQsel. - Wie .kan mij iets mededeelen omtrent
den predikant Johannes Wilhelmus Twgsel, 1738 t e
Vlaardingen.
Een Twijsel was omstreeks 1670 gehuwd met Maria
Toepander, wede van Casp”r Hendrik (Hans Jurgen)
Snisseler (Snitseler), gewezen agent van Duitsche vorsten
te ‘s Gravenhage.
P H . L. D . B .
van Velsen. - De familie van Velsen voert : gedwarsbalkt van blauw en goud, de gouden balken beladen met
4, 3 en 2 schuinkruisjes. Kan men mij ook mededeelen
welk helmteeken deze familie voert en hoe de kleuren
W. J. H.
van de helmdekken zijn ?
de Viry (SXIII, 311), -- Op 17 Juni 1648 verschenen
voor schepenen van Gorinchem Jo* Willem Willoughby,
luitenant, gehuwd met Joffr. Juliana Maria de Viri, e n
Joi Robbert Sanders, kapitein, gehuwd met joffr. Elisabeth
de Viri, mede voor Jor Jacob de Viri, kapitein, commandant op het fort Engelen, Jor Johart van Dorp,
sergeant-majoor en commandeur te Bommel, gehuwd met
Joffr. Cornel’ia de Viri, en Jor Adriaen Duyck, luitenantkolonel, behuwdvader van de kinderen vnn Franchois de
Yiry, verwekt bij Joffr. Clara Ermgert van Scharlemer. Alle
g e n o e m d e de Yiri’s waren kinderen van Jor Gilliame
de pil-i en van Joffr. Juliana Maria Doubleth; zij treden
in de akte op als erfgenamen, voor de helft, van Joffr.
Angneta Yalburch Doubleth geseyt van Steenbergen.
B. v. B.
Ziedses des Plantes. - Waar is iets te vinden met betrekking tot den oorsprong en de tegenwoordige leden
Hd.
van het geslacht Ziedses des Plantes?
Errata,
In den kwartierstaat van Care Lo&_~~&~-~
(Mbl. XXIV, 283/284) worde voor ,,1860 luit. ter zee
lste kl.” gelezen : ,186O luit. ter zee 2de kl.; 1871 luit.
ter zee le kl.“. De echtgenoot van C. L. van Woelderen
heette Caroline Cornelia Emma Helene Justine Luyken.
Mbl. X X V , 2 5 , 23ste regel van oncìer, staat ,,niet
met omgekeerde kroon”, lees ,met niet omgekeerde
kroon”. Veelal wordt de leeuw der Ukena’s j‘$st met
een wèl omgekeerde kroon om den hals afgebeeld.
Mbl. SXV, 25, 8ste regel van onder, staat ,,MEUTERNA”,
lees ,,xENTERNA”.

Mbl. XXV. 26: 5de regel van boven, staat ,,HóDDE”,
l e e s t) HIDDE”.
INHSUB lSW,No.2.
Tot lid zin b e n o e m d . - 27ste Algemeen0 Vergadering van het
Genealocisch-Heraldiek Genootschan “De Nederlandsche Leeuw”. -Aan onz”e medewerkers. - Over hit vOeren der vereenigde geslachtsnamen de Wildt en de Ruyter, door Eduard van Biema. -- Het geslacht
van IJsseldijk, door W. Wijnaendts van Hesandt.-Fragment-genealogie
van Steenhardt, medegedeeld door M. G. Wildeman. -Landen onder
Bloemersdijk, behoord hebbende aan de geslachten van der Duyn,
van Wassenaer, Wittert, enz.- 64 kwartieren van W. J. Hoffmaiï J.J zn.
- Greve-van Someren Grève-Hoven8 Greve. door Mr. 8. S. Miedema.
- De Lannoy, door W. M. C. Regt. - Aus den Kirohenbiichern der
Stadt Nürnberg, Mitteilun 8 von F F. Ma?., - Genealogische zeldz a a m h e d e n , m e d e g e d e e l d o o r M A v. R v d K. - V ra gen en
A n t w o o r d e n : Bentinck (XXV, 28). - van Coyghem (XXV? 29).
- Delftsche veertigraden (XXIV, 285, XXV, 29). - van Hartstem. van Lamsweerde. - Leers (XXIV, 256, XXV, 30). - Manrique de
Lara - van Mijnden. - van Pallandt. - Pandelaer(t) (XXIV, 285,
XXV, 30) -van Raudwijck. - de Rechteren van Hemert (XXV, 31). René de Caritat de Peruzzis. - Tieren6 (XXV, 12).-Twijsel.-van
Velsen. -- de Viry (Xx111, 311). - Ziedses des Plantes. - Errata.
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.
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W. L. A. G. B O O Q A A R D, Particulier, Buitenveer . . . . . . . . . .
Weesp.
Jhr. 8. 8. A. PL O O S VAN AM S T E L ( v e r b e t e r i n g ) , K e i z e r s g r a c h t 1 7 3 . . . Awderdum.
J. C. P. W. 8. STEENKAMP, Kapitn. Art.,
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27
, . . . . . . . ‘S Graknhu$e.
A. P. M. A. S TORM DE G RAVE (verbetering),
le Luitt.,
Huzaren
. . . . . . .
Deventer.
l

HERY. FR I E D R.

Adreswijziging :
MA C C O, Steglitz . . . . B e r l i j n .

Aan
de Medewerkers van het Maardblad en
de Leden van het Genootschap.
Toen ik namens het Bestuur van het Genootschap
werd aangezocht als Medebestuurslid en als Redacteur van
het Maandblad op te treden, heb ik na eenig beraad
gemeend aan die beide voor mij vereerende verzoeken
gevolg te moeten geven, in de eerste plaats uit oude
betrekking tot een Genootschap, tot welks eerste leden
wijlen mijn geachte Vader reeds behoorde, en dan, omdat
ik hierdoor zou worden in staat gesteld nog meer daadwerkelijk een wetenschap te dienen, waarvoor ik reeds
van jongs af belangstelling heb gekoesterd en aan den
dag gelegd. Want niet genoeg kan worden in het licht
gesteld, dat hetgeen wij met het Genootschap en met
zijn orgaan beoogen, is het beoefenen der geslacht- en
wapenkunde als wetenschap: het zijn twee loten van
één stam.
Historici waren gewoon met souvereine minachting
op dezen tak van hun vak van wetenschap en zijne
beoefenaren neder te zien ; genealogische onderzoekers
werden wel eens door eenen archivaris met den welwillenden

1907.

naam van archiefhyena’s bestempeld ; eerst in den jongsten
tijd valt hierin verbetering, meerdere waardeering, vooral
van genealogischen arbeid, te bespeuren ; werken als
,,De Amsterdamsche Vroedschap” van J. E. ELIAS hebben
daartoe het hunne bijgedragen. Nu bestond er voor de
mindere achting, die de genealogische en heraldieke
wetecschap genoot eenige grond, oolang de genealogie
en hefaldiek zich ia hoofdzaak mehutilieiten bezig hield
en bijna uitsluitend in handen was van beroepsgenealogen,
die, de goeden niet te na gesproken, maar al te zeer
bereïd waren waarheid en verdichting ten gerieve van d e
hoogste bieders dooreen te haspelen. Bij geen vak schijnt
de verleiding om het met de waarheid niet al te nauw
te nemen zoo groot als bij dit, en het is daarom dan ook,
dat, waar in andere vakken het meeste van de mannen
van het beroep is te verwachten, dit hierbij niet het
geval is. Het Maandblad van ons genootschap is er in
mogen slagen, dank zij de ijverige bemoeiingen van de
opeenvolgende Redacteurs, niet het minst van den laatsten,
en van de medewerkers, om aan de spits van de tijdschriften
voor genealogie en heraldiek te komen staan, al is het
waar, hetgeen de laatste Redacteur in zijn afscheidawoord
en ter algemeene vergadering heeft gezegd, dat het
genealogische gedeelte in ons Maandblad een veel grootere
plaats beslaat dan het heraldische.
Moge die voorrang van ons tijdschrift zoo blijven en
de opwekking om mij bij mijn werk te steunen in goede
aarde vallen, want zonder degelijke medewerking is een
redactie als van dit Maandblad niet te voeren, En als ik
haar dan later op mijn beurt in andere handen overgeef, hoop ik dat het mij vergund zal zijn met evenveel
voldoening op de door mij geredigeerde jaargangen te
kunnen terugzien, als de nu afgetreden redacteur dit ten
opzichte van de zijne mag doen.
Een woord van hulde voor de wijze, waarop Jhr. Mr.
F. B E E L A E R T S V A N BLOKLAND gedurende zoo vele jaren
zijn taak als Redacteur heeft opgevat en vervuld, zij hier
ten slotte op zijn plaats.
M R . H. W.

VAN

SANDICE.
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Boekwerkeu enz. ontvangen voor de bibliotheek
en het archief.

141. Jos M. H. EVERSEN en J. L. M E U L L E N E R S , D e
Limburgsche Gemeente wapens vergeleken met de
oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht
der locale geschiedenis. Maastricht 1900, 80.

(Vervolg van Maandblad XXV, kolom 4).
127. Dr. J. HARTOG. De patriotten en Oranje van 17471787. (premie van het Nieuws van den Dag).
Amsterdam 1882. 8%
Van den Bibliotheoaris.

128. P. DE VLAMINQ. Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Labrijn. (Overdruk Qenealogische bladen 1907 no. 1).
Van P. C. LABRIJN te Domburg.
1.29. 8. F. V A N B E U R D E N . Het aloude geslacht wan
Everdingen. De generaties van 1400-1650. Roermond 1907. 80.
Van den eohrijver.
130. W. R. HORA ADEMA. 1 6 0 7 - 2 4 - 3 - 1 9 0 7 . N a t i o naal Marine Album ter herdenking van de Hulde
aan den Admiraal De Ruyter, door den dichter
van het Oud-adelborsten lied. 1854-14-9-1904.
Apeldoorn 1907. 80.
Van den Bibliothecaris.

131. M. G. WI L D E M A N. Pseudo-Nassati’s in Frankrijk,
Pseudo-Orare’s in Calabrie. ‘8 Gravenhage 1906.80.
Van den schrijver.

132. Jahrbuch fiir Genealogie, Heraldik und Sphragistik1904, herausgegeben v o n d e r KurländischenGesellschaft für Literatur und Kunst. Mittau
1906. 40.
In ruil.

133. W. NI J H O F F . Fondscatalogus van Ma.rtinus Nyhoff,
Boekhandelaar en Uitgever. 1853-1906. ‘B Gravenhage 1907 80.
Van den samensteller.

134, D. F. SC H E U R L E E R. Michiel Adriaensz. de Ruyter.
Leven en daden naar berichten en afbeeldingen
van tijdgenooten. ‘s Gravenhage 1907. 80.
Aangekooht.

135. C. H. EBBINGE WEBBEN . (Proefschrift). Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude-testament,
bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche
Bijbelvertaling. ‘s Gravenhage 1903. 80.
136. Het Jubileum van Professor l? C. Donders gevierd
te Utrecht op 27 en 28 Mei 1888. (gedenkboek)
Utrecht 1889. 80.
137. W. C B A E R T . De erfopvolging bij de Franken en
Friezen. Utrecht 1897. 80.
138. Mr. R HIJBVIS F EITH en J ACOBUS K A N T E L A A R. Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en
Wetenschappen. Amsterdam 1793. 80.
139. J. J. H. BANGE. Professor GeZZert herdacht. Een
levensbeeld voor onzen tijd. Groningen 1870. 80.
140. C LARA F EYOENA VAN S I J T Z A I U A. Bellingerweerder
uitspanningen behelzende eenige geestelijke- en
nrengelatoffeu i n rgm, benevens een voorrede en
aanhangsel betreffende het doorlugtigste huis van
Oranje en Nassau. etc. Groningen 1746. 80.
De nummers 134,-140 van den Bibliotheoaris.

142. Genealogie van Hoevell. (van Hövell. tot Westerflier). Familie uitgaaf z. j. en pl. folio.
143. De Navorscher, jaargangen 1899, 1900, 1901 en
1902 (aan die van 1902 ontbreken de afleveringen
2 en 4).
144. G E R A R D B R A N D T. Het leven en bedrijf vajn den
Heere Michiel de Ruyter. Hertog, Ridder, enz.,
L. Admiraal van Hollandt en West-Vrieslandt te
Amsterdam 1687. folio.
De nummers 141-144 van Luitenant
P. F. W. VAN ROMONDT.

145. Sententie tegen Alexander Grave van Bylandt geweest zgnde Commandant van Breda, toen die stad
in den jare 1793 door Franschen belegerd werd.
Amsterdam z. j. 80.
146. Verdediging van Alexander Graaf van B y h n d t .
‘~Qravenhage 2 Mei 1864. 80.
147. De verdediging van Alexander Graaf van Bylandt,
getoetst aan de Waarheid. ‘s-Gravenhage 2 Juni
1864. 80.
148. Slotwoord der verdediging van Alexander Graaf
van Bylandt. ‘8 Gravenhage 11 Juli 1864. 80.
149. L. W I C H E R S . Journaal van den raad-pensionaris
Laurens Pieter van de Spiegel. (Overdruk, Bgdragen
en mededeelingen van het Historisch Genootechap
te Utrecht deel 15). 80.
150. A. J. ENSCEED~~. Jean, Baron de Bt?arn d’Abère
et d’uaseau. (Overdruk). 80.
151. L$OPOLD PL E T T I N C K . Biographie du Baron Jules
J oseph d’Hanetan. 1803 - 1888. Bruges. Bruxelles
1899. 80.
152. Notice s u r l e B a r o n J u l e s J o s e p h d’Hanetan,
Bruxelles 1888. 80.
153. F. DE BAS Stephanus Johannes von H u g u e n i n
Venlo. 1888. 80. (overdruk).
154. J. L. G. (JREQORIJ. Levensschets van Mr. Jeremias
Cornelis Faber van RiemsdZj). Leiden 1864. 8”.
155. Mr. 8. 8. DE P~To. Levensbericht van Mr. J. A.
Fruin. Amsterdam 1885. 80.
156. F. DE B A S. De Luitenant-Generaal Jan van Swieten.
Venlo. 1888. 80.
157. M r . H . P , G . QUACK. A. C. Te&h&a. 18321897. z. j. en pl. 8O.
158. F. NAQTGLAS. Jacobus Johannes de Kanter. Middelburg 1870. 80.
159. 8. 8. VORSTERMAX VAN OYEN. Levensbericht van
Johannes Baptista Rietstap. Leiden 1894. 80.
160. B. H. PEKELHABINC+. Levensbericht van Mr. Lambertus Eduard Lenting. Leiden 1885. 80.
161. 0. W. S T A R NUMAN. I n m e m o r i a m D r . P e t r u s
Cornelus Margadant, gevolgd door een In Memoriam
Dr. L. R. Beynen. 29 September 1811-14 April
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1897, door Dr. P. 0. Margadant. ‘s Gravenhage
1899. 80. (niet in den handel).

162. F.

DE B A S. Kijkjes in een dagboek van den
Generaal Jean Victor Baron de Constant Rebecque.
(Overdruk Militaire Spectator 1883 ) 80.

163. D. VEEQEXE. Levensschets van Mr. J. Heemskerk Be.,
Leiden 1882. 80.

164. International Conference at the Hague. Commis-

sion of the United States of America. Hugo Grot&
celebration. Delft Julij 4th 1899, The Hague.
1899. 8”.

165. Münchener Kalender 16 Jahrgang. 1900.
166 E. DO E P L E R , Deutscher Kalender 1887 en 1889.
167. 1 . HENRIJ LE A. aenealogical reeearch in England,
Scotland and Xreland. Boston, (Maas) London 1906.80
De nummers 145-167 vsn den Bibliotheoarie.

168. De Nederlandsche Heraut (jaargangen 2, 3, 4, 5,
6 en 8.) Tijdschrift op het Gebied van Geslachtwapen- en Zegelkunde. 1885--1897. ‘s Graven
hage. 80.
Van Jhr. D. RUTQE~~ VAN ROZENBURG.

169. ,,Het Nederlandsche Zeewezen”, de Ruiter 24 Maart
1607-24 Maart 1907.

170.

Aangekocht

E D U A R D F r e i h e r r v o n SACIDN. Katechismus der
Heraldik, Grundzüge der Wappenkunde.
4e verbesserte auflage mit 202. in den Text
gedruckten Abbildungen. Leipzig 1885. 80.

171. Dr. J. R~ITSMA en Dr. S. D.

V A N V E E N. hcta der
provinciale en particuliere Synoden, gehouden in
de noordelbke Nederlanden gedurende de jaren
1572-1620. 6e deel, Friesland 1581-1620,
Utrecht 1586-1620, Groningen 1897. 80.
De nummer8 170-171 van den Kolonel J D. WAGNER.

De oorsproog van het Amsterdamseha geslacht Berewont,
door Jhr. Mr. F. BEELAERTS

VAN

BLOKLAND.

In zijn niet genoeg te waardeeren werk over de Amsterdameche vroedschap voert de heer J. E. Elias de genealogie
van het geslacht Berewout niet hooger op dan tot Sebastiaen
Berewouts, die in 1582 te ‘s Hertogenbosch geboren werd
en zich als verfkooper te Amsterdam vestigde (deel 11,
blz. 777). De oudere generatiën staan afgedrukt in De
Wapenheraut, jaargang 1898, blz. 179 en 180, alsmede
in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis,
Taal- en Letterkunde, jaargang 1886, blz. 135.
Daar vernemen wij, dat Sebastiaen in rechte lijn afstamde van Laurens Berwouts, Ridder, geboren in 1220,
schepen van ‘s Hertogenbosch 1250-1257.
Wij willen thans de lange reeks van ridders en schepenen
in de dertiende, veertiende en de eerste helft der vijftiende
eeuw laten rusten om den draad weder op te vatten bg
Rutger Berwouts , afstammeling van Laurens in het
achtste geslacht. Deze wordt opgegeven te zijn geweest
ridder en schepen in den Bosch in 1477 ; hij was gehuwd 10. met eene dochter van Willem van Fladeraken

en 20. met Elsbeen Dickbier gez. van Mierlo. Bij een vau
deze vrouwen zou hij verwekt hebben:
Aart of Rudolf Berwouts, gehuwd met Aleyd Jansdochter #weerts alias Aleyd Roelofs. en bij haar vader van :
1. Ida, gehuwd met jonker Everard van Nuland;
2. Cornelis, gehuwd met Maria Goudakker.
Aan dezen Cornelis worden vier kinderen gegeven:
1. Willem, gehuwd met Johanna van Vlierden, uit
welk huwelgk :
a. Anthony, $1612, gehuwd met Catharina van Oudheusden ;
b. Juliana;
c. Alida, gehuwd met Mr. Goyart Lambert van
Enkevoort ;
d. Everard, die tweemaal gehuwd was ;
e . Cornelis, d i e bg Gijsberta Herema vader was
van Willem, ridder, gouverneur van Aire, enz.,
en Jan, die Oct. 1595 te Rotterdam trouwde
met Maria van Meerbeek.
2. Aarnoud, ridder van de Duitsche orde, gehuwd met.. .
de Vaeck.
3. Leonard, ridder, die volgt.
4. Anna, gehuwd met Lodewijk Jansen.
De zoo even genoemde ridder Leonard Berwouts moet,
heet het verder, wegens de religie naar Rotterdam vertrokken zijn en gehuwd zijn met Hendrikje N. N., uit welk
huwelijk de Amsterdamsche familie Berewout gesproten
is. Zij waren nl. de ouders van Jan Berewout, die uit
zijn huwelijk met Anna, dochter van ridder Jan Colibrant,
den in den aanvang van dit artikel genoemden Sebastiaen
B e r e w o u t naliet.
Het is alles een bonte mengeling van waarheid en
verdichting. Waarheid is, dat het geslacht Berewout
behoorde tot de oudste en aanzienlijkste familiën van
‘s Hertogenbosch. Verdichting is, dat de Amsterdamsche Berewouts op de aangegeven wijze van dit oude
geslacht zouden afstammen. Dat zij van dcnzelfden stam
zijn, is mogelijk, zelfs niet onwaarschijnlijk; maar of zij
daaraan wettig zijn ontsproten, moet, zoolang elk bewijs
ontbreekt, ernstig worden betwijfeld.
De oude Berwouts waren in de tweede helft der 15de
eeuw nog in hoog aanzien. Tot hen behoorde inderdaad
een Rutger Berwout, die wel geen ridder was, maar
toch schepen in den Bosch en kerkmeester der St. Janskerk.
Hg was gehuwd met jonkvrouw Elsbeen Dickbier, mede
uit een der aanzienlijkste geslachten gesproten ; zij schonk
hem een achttal kinderen, die rijk met aardsche goederen
gezegend waren en zich met voorname geslachten als
van Erp, Monix, van Berckel en van Boschuyaew vermaagschapten. Onder die kinderen was geen Bert, wel
een Roelof, maar die heeft nimmer een zoon Cornelis
g e h a d . Daarmede is dus reeds de in De Wapenheraut
- trouwens niet met een certificaat van betrouwbaarheid - medegedeelde stamreeks veroordeeld, daargelaten
dat die ook in de oudere generatiën door geen enkel
bewijs wordt gestaafd.
Een jongere tijdgenoot van den schepen Rutger, doch,
voor zoover ik heb kunnen nagaan, aan dezen niet ver;
want en bovendien in een anderen maatschappelijken
kring levende, was Jacob Berwout, wiens vader insgelijks
Jacob heette. Jacob, de jonge, had eenige zusters, waaronder DingeN, die gehuwd was met den bontwerker J a n
van Belle, en Luitgard, die trouwde met Hendrik Donck.
Hij zelf was gehuwd met Beelken, die hem overleefde,
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nog voorkomt in 1515 , en hem verscheidene kinderen
schonk. o. a. :
1. jacob, vóór 1510 gehuwd met Ida, dochter van
Arnt Mabelen en weduwe van Hendrik de Bruyn. Zij
hadden verscheidene kinderen.
2. Gerard, die huwde met Maria dochter van Thomas
zoon van Thomas Celen [= Marceliszoon] anders
genaamd des Lersmakers. Maria had eene zuster,
die gehuwd was met den kuiper Jan van Balen.
Gerard en Maria hadden eene dochter Maria, die
trouwde met een lid van de vleeschhouwersfamilie
van Bladel.
3. Cornelis, die volgt (1).
4. A d r i a a n , gehuwd met ..&&beth Priem! Lambertsdr
en bij haar Qdi?r van Lambert Berwouts, die in
1556 als spintrifex(kastenmaker ?) voorkomt. Adriaan
stierf tusschen 1529 en 1536.
Cornelis Berwouts, onder 2 genoemd, was eveneens
,spintrifex”. Hij overleed tusschen 1542 en 1546 en was
gehuwd met Margken, dochter van Lenart Goudacker,
die hem twee kinderen schonk (2):
1. Anna, vóór 1542 gehuwd met Lodewijk, zoon van
Jan Lodewgksz.
2. Lenart, die in 1546 wordt vermeld als echtgenoot
van Henrikske, dochter van Hubert Klaasz. Ridder
is hij natuurlijk nimmer geweest. Hij leefde nog in
1556 en zal, behalve van Jan, den vader van den
Amsterdamschen Sebastiaan, de vader zijn geweest
van Hubert.
Laatstgenoemde Hubert Berwouts had twee zoons:
1. JeYzart, in 1593 gehuwd met Maritgen, dochter van
Jan Bijl. Hij was koopman en regent van het
weeshuis te Rotterdam. Vermoedelijk zal wel deze
- en niet zijn grOOtQader - de Lenart Berwouts
zijn, die wegens de religie omstreeks 1590 uit
‘s Hertogenbosch naar Rotterdam vertrok.
2. Jan, die uit zijn huwelijk met Neelfje van Rleerbeque
kinderen naliet, waarover in 1620 zijn broeder
Lenart voogd was.

Oude Indische families,
(van IJsseldij k),
door W. W IJNAENDTS

VAN

R E S A N D T.

(Vervolg van kolom 43).
11.

(Kinderen van Wouter Hendrik van IJsseldijk en
J o h a n n a Haria Magdalema Oland.)
1. Wouter Rudolf van IJsseld@k, geboren te Soerabaja
omstreeks 1780, overleden te Soerabaja 27 November 1813,
ongehuwd.
(1) Jonkvrouw Ida Berwouts. de Pemalin vsn Everard wn Nukand.
di; ‘in de genealogie een zuster van Cornelie wordt genoemd, waÉ
dit volstrekt niet. Zij was eene dochter ven Arnt Berwouts en hertrouwde met Jacob vän Rietveld.
(2) Willem Berwouts, gehuwd met jonkvrouw Anna Car< Vlierden,

was geen zoon van dit echtpaar. Zijn vader waz Roelof Berwouts.
Ook Arnt Berwouts. gehuwd met jonkvrouw Aleid Vaecx, wordt in

de genealogie geheel ten onrechte een zoon van Cornelis genoemd.

Hij komt voor als onderkoopman te Semarang en.
laatstelijk buiten emplooy, 1806-1811 (17).
2. Johanna Henriëtte Catharina van IJsseldzj’k, geboren te Soerabaja 7 Februari 1784, overleden te Leiden
10 Mei 1854. Zij is twee malen gehuwd geweeat: 10.
te Amsterdam 7 April 1807 (18) met Joan Calkoen,
geboren te Amsterdam 7 April 1780, godoopt in de
Westerkerk aldaar 14 April d. a. v., overleden te Amsterdam 29 Maart 1812, zoon van Martinus Joan Calkoen
en Johanna Eoopman; hij was eerder gehuwd geweest
met Sara Sophia Bols, welk huwelijk was ontbonden.
Johanna Henriëtte Catharina van IJ. hertrouwde ruim
11 jaar na den dood van haar eersten echtgenoot, te
Amsterdam 26 Mei 1823 met Proffessor Caspar Georg
Carl Reinwardf, geboren te Liitringhausen (distr. Lennep,
Pruisen) 3 Juni 1773, overleden te Leiden 6 Maart 1854,
zoon van Johann Georg Reinwardt en Catharina soldenberg.
De loopbaan van dezen even geleerden als ijverigen
man was aldus: HU kwam op 14-jarigen leeftgd te
Amsterdam bij zijn broeder, die daar apotheker was.
Nauwelijks 27 jaar oud werd h$ 21 Juni 1802 als A. L.
M. Phil. en Med. doctor, Chemiae et Historiae Naturalis
Professor aan de Hoogeschool te Harderwijk, na kort te
voren dasr gepromoveerd te zijn; hij bleef dit tot Juni 1803;
in 1808 door Koning LodewUk Napoleon benoemd tot
directeur van de aan te leggen plantentuin en het kabinet
voor natuurlijke historie eerst te Soestdijk, later te
Haarlem en te Amsterdam; in 1810 buitengewoon hoogleeraar in de chemie en pharmacie en gewoon hoogleeraar
in de nat. historie aan het Athenaeum Hl. te Amsterdam;
secretaris der commissie van Landbouw in NoordHolland. Begin 1816 benoemd tot directeur van de zaken
van landbouw. kunsten en WetenschaDDen OD Java en
naburige eilanden, kwam hij in Apriii816 ie Batavia
aan. Reinwardt bleef tot medio 1822 in Indië. voornamelijk te Buitenzorg, waar ‘s Lands Plantentuin hem
zijn geboorte dankt; in 1821 maakte hij zijn bekendereis naar de Molukken. Gedurende zijn verblijf inIndië
was hij nog: commissaris van den civielen geneeskundigen dienst, en president van het Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen te Batavia. In 1822 werd
hii benoemd tot hooaleeraar in de chemie. botanie.
geologie en mineralogie aan de Hoogeschool te Leiden,
waar hij Mei 1823 zijn intree-rede hield en welke betrekking hij tot 1845 bekleedds, in welk jaar hij zijn
eervol emeritaat nam. Hii was ridder in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw.
Reeds op weg naar Indië had hu door een langdurig
oponthoud aan de Kaap de Goede Hoop gelegenheid
tot het bijeenbrengen van een verzameling, welke verriikt met hetgeen nog OD Batavia werd biieenaebracht.
per ,,Amsterdam” 29~Oci. 1817 naar Holland werd ge:
zonden. Dit schip verongelukte en de verzameling
evenzoo. Hetzelfde lot ondergingen nog drie later gezonden verzamelingen die alle een prooi der golven
werden en welke resp. in Jan. 1819, Febr. 1819 en Jan.
1821 van Batavia uitgezonden waren. Onvermoeid was
Reinwardt evenwel gebleven ; de Bataviasche Courant
van 6 Juli 1822 schreef, bij zijn vertrek met het schip
,,Elisabeth” van Batavia: ,,Het noodlot, hetwelk de
,,door den heer Reinwardt successivelijk gereed gebragte
,,kostelUke verzamelingen van allerlei aard, met de
,,schepen Evertsen, Amsterdam en Arinus Marinus
(17) Zie: NaamE$&n (der Ind. ambtenaren) 1806-11. In de ,Jaaa
Srovernment Gazette van December 11, 1810 wordt @in overlijden
Ieannonceerd:
.Death, at Sourabsya, on the 27th ultimo, Mr. W.
ran IJsseldQk.
e inteekenaote te Amsterdam luidt: 12 Maart 1807 Compa.e% D..*.... Joan Calkoen, van Amst. geref. gedizsolveerd Man
ren Sara Sophia Bols op de Kijzersgracht - Johanna Hcnrietta
:atharina yan IJsseldijk, van Sarabaya, geref. oud 26 Jaren, op de
Lydse agt, gead.: met Con@. van haar Vader Wouter Hendrik vau
[Jssel Fgk. woont te Batavia. (Wapenheraut 1903 blz. 226).
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,,afgezonden, getroffen heeft, wel verre van zijn ierer
,,te verflaauwen of ter neder te slaan, heeft als het
,,ware, slechts gediend, om meerdere blijken van zijnen
,,onvermoeiden arbeid aan den dag te leggen”. (19)

resident van Tegal, en van Elisabeth Cornelia Schröter (24).
Hij huwde daarna: 20. te Batavia 12 Juni 1809 met
Carolina Maria Frederica CLassé, geboren te Padang
25 Januari 1794, gedoopt te Batavia 12 Juli 1795,
Alleen uit het eerste huwelijk van Johanna Henriëtte overleden omstreeks 1811; dochter van Petrus Theodorns
Catharina van IJsseldijk sproten kinderen.
baron (1830) Chassé, directeur-generaal der financiën,
3. Johannes Henricus van IJsseldijk, geboren te Djok- raad van Indië enz. en van Anna Elisabeth Palm (25).
jakarta in 1787, overleden te Pasoeroean 17 December Alleen uit .het tweede huwelijk sproot een zoon, die
1831 (20).
volgt sub 111.
Ongeveer 14 jaar na het overlijden van zijn 2de vrouw
Hij begon zijn carrière op een oogenblik, dat zijn
vader nog tot de hoogste dienaren der compagnie be- verwekte hij bij de inlandsche vrouw Idasina. eenige door
hoorde; zulks heeft uit den aard der zaak wel invloed hem erkende kinderen, die volgen sub. IIIbis.
op die carrière uitgeoefend, wat des te meer in ‘toog
4. Petronella G’eertruida van IJsseldijk, geboren te
springt bü vergelijking met de loopbaan zijner jongere Djokjakarta in 1788 overleden te Semarang 11 Augustus
broeders, die het niet veel verder dan klerk en commies
gebracht hebben en die dan ook pas begonnen toen de 1852 (as), huwde (27) m e t S i m o n Godfried 13udacl1,
kruiwagen, die zU gehad konden hebben (in casu de geboren te Makassar 6 Mei 1777 (28), overleden te
vader) niet meer helpen kon. Zijn staat van dienst Semarang 5 Augustus 1831 (29), zoon van Johan Godfried
luidt dan als volgt: onderkoopman sedert 1805 (dus Budach, gouverneur en directeur van Ternate, raad extrareeds op 18.jsyigen leeftüd), en als zoodanig in 1806
gezworen scriba en tractementsboekhouder te Soerabaja; ordinair van N. I., en van Rosa Margaretha Burggraaff (30).
tweede administrateur in de negotiepakhuizen teBatavia,
Simon Godfried Budach werd in 1798 onderkoopman,
1808; ordinair raad van justitie in den Hoogen Raad
in 1803 tractements-boekhouder en dispensier te Semavan N. 1. te Batavia, 15 Aug. 1809 tal); onder het
rang, in 1806 ontvanger en kassier aldaar; in 1808
Engelsch tusschenbestuur: first member of the rourt
pakhuismeester te Semarang en sedert 1808 ook lid van
of justice at Semarang 1813-15 en alslidvan dien raad
den raad van justitie t,e Semarang.
van justitie gecontinuëerd door commissarissen-generaal,
1816-Apr. 1817; eerste lid in den raad van justitie te
Uit hun huwelijk sproten zes kinderen.
Soerabaja en ommegaand rechter aldaar, April 181’7;
5. Abraham van Usseldijk, geboren te Djokjakarta in
fungd. resident van Probolinggo, Besoeki en Panaroekan,
Maart 1818; ommegaand rechter in de Semarangsche 1790, overleden te Batavia 19 Juli 1824 (31).
afdeeling, Nov. 1822; ommegaand rechter in de Soerabajasche afdeeling, 1829 tot zijn orerlüden (22).
(24) O v e r dezen lndischen tak van het geslacht van Teylingen,

Johannes Henricus van IJsseldijk is tweemalen gehuwd welke nog in Engelsoh-Indië talrijk voortleeft, zie men de later op te
enealogie.
geweest: 10. te Batavia 4 October 1806 (23) met Cornelia De;;; 8 ver dezen tak van het geslacht Chassé, zie: Algemeen Nederl.
Wilhelmina Frederica van Teglingevh, geboren te Jaffna- Familieblad, jaarg. 1903 k 468:-69, van mijn haod en Nederland%
patnam . . . . . . . . . . ., overleden tusschen 1807 en Adeläboek, 1906, iti vóce ChassB
(26) Blijkens acte van overlijdenn O. 117 Burgerl. Stand te Semarang,
1809, dochter van Theodorus van Teylingen, laatstelijk jaar 1852, is aldaar op den 11 Augustus overleden l’etronella Cfeer(19) Zie over hem: .Reis m_mr het Oostel@k Gedeelte van delndische Archipel in het jaar IS21 door C. G. C. Heinwardt. Uit zijn
nagelatelt aanteekeningen opgesteld met een levensberigt en b+gen
vermeerdet-d door W. H. de Priese 1-1msterdam 1868, blz. 1 tot blz 9~3
hoo{dstuk Reinwardt’s Zeven en werken; Brieven van en aan mr.
H. J. ralz de Graaf door P. H. van der hremp, 1901 blz. Sá-Bi,
deel I; Eatauiaschc Couranten van 5 Sept. 1818 en 6 Juli 1 8 2 2 ;
Handelilzgcn en Geschriften van het Indisch Genootschap III”. jaarg.
1856; P. J. Yeth, Ontdekkers en onderzoekers, Leiden 1884; en
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, blz. 405.
(20) Javasche Couranten van Januari 1832 bevatten de volgende
annonce: ,Debiteuren en crediteuren van den weledelen gestrengen
*heer Johannes Henricus van IJsseldgk, in leven ommegaand regter
,,der SoerabFysche afdeeling, (d en l’lden dezer te Passaroeang over.leden), geheven aan ifte of betaling te doen, binnen den tgd van
.drie maanden, na fato dezer, aan ondergeteekenden; ook worden
,,verzocht voor wie de overledene zich als borg heeft gesteld, om van
*andere borgen te voorzien”.
,,De testamentaire executeuren”,
$oerabaya
.C. H. RENNE
,,den Jlsten dec. 1831”.
J . W. DAMWIJK”.
(21) Benoemd door Daendels; zie over deze benoeming: Deopkomst
uan het Nederlands& gezag over Java, door Jhr. Yr. J. K. J. de
Jonge, deel 13.
(22) Opgesteld uit de Naamlijsten (lnd. ambtenaren). the Java
Half-yearly Almanac’s, de Regeerings-Almanakken van N. I. .en de
rubriek of&ciëele benoemingen in de Bataviasche en Javasche Couranten.
Hij schreef: ,JIemorie over eeni e aangelegenheden van Java en
Madura, Semarang, 2 Dec. 1826”. (a.le: Inventaris van ‘s Lands Archief
te Bata&a, blz. 315).
(23) De aote luidt: -1806, 4 October: Johannes Henricus vanIJssel,,dijk,. van Djocjaoarta;’ onderkoopman en gezw. scriba en tractementa,,boekhouder te Sourabaya, met Cornelia Wilhelmina Friderics van
,,Teijlingen, van Jaffna atnam; geassisteerd met den WelEdelen Acht“baren Heer Lieve 4lllem Jleijer en mejuffrouw Maria Catharina
,Frederica Massauw”.

truida van IJsseldijk, geboren te Djocjacarta, oud ciroa 64 jaren,
zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Semarany, weduwe van
Simon Godfried Kudach, zijnde de ouders van overledene aan de
aangevers onbekend.
(27) Plaats en datum van het huwelijk heb ik niet kunnen vinden.
(28) D o o p b o e k M a k a s s a r : 1777, gedoopt 18 Uei, simon Godfried,
geboren 6 Mei, vader: Johan Godfried Budach; moeder: RosaMargaretha Burggraaff; getuigen: Godfried Budach, H ilhelmina Diepenbroek.
(29) Blijkens acte van overlijden no. 181 BurgerZ. Stand te Semarang.
jaar 183i, is aldaar op den 5 Augustus overleden Simon Godfried
Budach. lid bij den Raad van Justitie aldaar, oud 54 jaren, geboren
te Makassar, echtgenoot van Petronella Geertruida van IJsseldijk.
(20) Zie uitvoerige gegevens over den verdediger van ‘I’ernate, Johan
Godfried Budach, in Wapenheraut 1903 blz. 132, 133 en blz. 515;
zie z+ wapenbord in de kerk te Ternate vermeld in: Maandblad
Gen. en Her Genootsch. n De Nedcrlandsche Leeuw,” jaarg. 1904, k
94; zie voorts het belangrijke opstel in .Bijdragen enz. Xoninklek
Instituut, VIIle deel jaargang 1864: De verdediging van T e r n a t e
onder den gouverneur Johan Godfried Budach, door P. A Leupe.
bZz. 262-364. Blijkens het t. a p. blz. 351 en 362 medegedeelde werd
de echtgenoot van Petronella Gerarda van IJsseld$k, Simon Godfried
Budach, op de paradeplaats te Semarang in Nov. 1802 v e r e e r d
met de zilveren medaille, tegelijk met de in goud voor zijn reeds
overleden vader geslagene gedenkpenning (welke nu diens weduwe
ontving) ter herinnering en belooning voor het gedrag bij de verdediging van Ternate van 1796 - 1800. Zouden deze medailles in het
bezit der familie zijn gebleven dan wel versmolten zijn geworden?
(31) De .Bataviasche Courant” geeft de volgende annonce:
,Heden overleed na eene ziekte van weinige dagen, onze broeder
,Abraham, waarvan wij bij deze aan familie en vrienden kennis geven.”
,W. M. V A N ~JSSELDIJK.
A. F. V A N IJSSELDIJK.
mede uit naam hunner moeder.”
Batavio, den 19den Juli 1824.”
Zij\ insolvente boedel kwam onder beheer der .desolate boedelkamer
en was eerst vijf jaar later verevend, blijkens oproeping van den
Raad van Justitie te Batavia van -rechthebbenden op de overin den desotaten- en nu verevenden boedel van
-schietende g elden
,,
,A. van IJsse dgk, groot f 27,74’*.(Batauiasche Courant oan 25 Februari
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Hii werd in Holland oDaevoed en kwam OD twintig- 1830 OD RamDoa in de Ommelanden van Batavin *fin
jarigen leeftijd den 11 Juîy 1810 in Indië terÛg en werd huize vin den haad van Indië Goldman (39).
- ““19 Juni 1811 confrontist ter generale rekenkamer, welke
betrekking hij in 1813 onder het Engelsch bestuur nog
Onder de passagiers op het schip ,,James”, dat op
bekleedde, (32) als assistant to the accountant’s office,
11 Juli 1812 van Philadelphia te Batavia aankwam, komt
tevens in dat jaar assistant to the Dutch translator
h!,j voor; zeker was hij in Holland opgevoed en in die
at the translator’s office;. in 1814 assistant and clerk
onrustige tijden, toen de verbinding van Holland met
to the secretary’s office, ging hij na teruggave van Java
Indië zoo dikwijls geheel onderbroken was, over Amerika
in Nederl. dienst over in dezelfde betrekking, als klerk
naar Indië teruggekeerd.
ter algemeene secretarie, waar hu sedert 22 April 1820
In 1816 was hij schrijver bij - en sedert 4 Maart 1820,
klerk 10 klasse was; als zoodanig overleed hij vierjaar
commies-expediteur bij de algemeene directie van landlater. zooals hier boven werd vermeld (331.
bouw, kunsten en wetenschappen te Buitenzorg, onder
.
Reinwardt dus, die evenwel Eerst in 1823 zijn-iwager
Abraham van IJsseldijk huwde te Batavia 10 Januari ’ 1
werd); in 1822 ambtenaar ter beschikking van den
1819 met Catharina W@ntje Polones, geboren te Batavia
resident van Banka; 1824-27 provis: 1” commies ter
generale directie van financiën te Batavia; in 1827
in 1801, aldaar overleden 1 Augustus 1836 (34).
secretaris en boekhouder bii het vendu-deDartemsn+
1-_1 *n
“_
Samarang tot 29 Novembér 1828; in 1839 ambtenaar
Uit het huwelijk van Abraham van IJsseldijk sproten
ter beschikking van den resident te Padang en in 1830
géén kinderen. Hij adopteerde eenige kinderen, die
commies ter directie van ‘slands producten en civiele
volgen ITIter
magazijnen. Variatie in beroep dus genoeg; ook schulden
6. Jan van IJsseldijk, geboren te Soerabaja in 1791,
scheen hij genoeg te hebben; herhaaldelijk wordenzijn
schuldeischers opgeroepen in de Bataviasche Couranten
ongehuwd overleden in het Elitair Hospitaal te Welvan 1813-1823 (40).
tevreden 5 Juli 1844 (35).
8.
Arnold
Franco van IJsseldZjk, geboren te Batavia
In 1817 woonde hij met zijn ouders te Djokjakarta,
terwijl hij in 1822 in de Bataviasche Couranten zijn 9 Maart 1801, aldaar gedoopt 6 April d. a. v. (41),
vertrek naar Nederland annonceert (36). In 1823 komt overleden te Batavia 21 Augustus 1831 (42).
hij echter weer voor als 10 klerk bij het departement
Zijn loopbaan was de volgende: lste klerk ten
van financiën en domeinen te Batavia en in 1826 als
residentie-kantore te Batavia lot 1822; 1s commies van
klerk ten residentie-kantore te Banda. Sedert kwam
de p kl. op dat kantoor, Aug. 1822; 1” commies van
hij te Batavia terug en heeft van af 1829nagenoegzUn
de le kl. daar 19 Juli 1823; secretaris bij het college
geheele verdere leven onder curateele gestaan (37).
van boedelmeesteren te Batavia, 30 Sept. 1828; op
deszelfs verzoek honorabel ontslagen, 20 Juni 1829 ;
7. Willem Meindert van IJsseldqk, geboren te . . .
vertrokken naar Japan, 4 Juli 1830 (43); terug te Batavia
. . . . . (38) in 1796, ongehuwd overleden 10 October
zal wel te Soerabaja of Djokjakarta zgn geboren, omdat zijn ouder
eerst in 1799 te Batavia kwamen wonen.
1829). De familie scheen in de zeventwintig gulden vier en zeventig
oent geen zin te hebben, want het overschot verviel wegens niet
opkomen van rechthebbenden, aan den lande
(32) In IS13 gelastte Raffles, dat de Europeesche ingezetenen te
Batavia, een staat zouden indienen, waarop behalve naam, voornaam
eu geboorteplaats, op vermeld moesten zin, het tijdstip waarop in
Indië gekomen en het beroep op het oogenblik van invulling der
gegevens. Al die staten, vereenigd tot Bén bundel, berusten in het ï%&&yt heette.
Landsarchief te Batavia, als: ,,Ewo ean Inhabitants 1813”, het is
aan dien bundel, dat vorenstaande gzonderheden
t7
ontleend werden.
( 3 3 ) O p 34-jarigen IeeftGd d u s , en het, als zoon van een ouddirecteur-generaal, en in Holland opgevoed zijnde, het niet verder
gebracht hebbende als lste klerk _ . . , . . . en nog een insolvente
(40) Nauwelijks een jaar in Indië terug, moest zdn vader, Wouter
boedel, welke een batig saldo bleek te hebben van 27 gulden.
(34) Zij was mogeluk een doohter van J. Pol(l)ones en Sophia Hendrik, reeds de volgende annonce in de ,,Java Gouvt. Gazette”
Antoinetta ?rIeelhuizen, welke de eenige Polones is, dien ik in dien plaatsen: ,,Alle degeene die vermeenen eeni e billëke pretentie te
tijd te Batavia vind. Haar geboorte-acte kon ik no niet ontdekken. ,,hebben op Willem Meindert van IJsseldgk, %unnen zich adresseeren
Acte van overlijden no. 183 jaar 1836 Burg&. Btand te Batavia, ,,vóór Donderda den 14de deezer bij den ondergeteekende, zullende
leert alleen, dat op 1 Augustus was overleden Catharina Wijntje “daarna geeue ietalingen hoegenaamt gedaan worden.” ,,W. H. van
Polones, oud 35 jaar, weduwe van Abraham van IJsseld&k, zënde ,,IJsseldijk”.
Batavia, 9 October 1813.”
geboorteplaats en namen harer ouders den aangevers onbekend. Dat
%oorts : ,,Alle degenen, die iets te vorderen hebben ofte schuldig
zij te Batavia was geboren, putte ik uit de inschriving van het huwelijk.
,,zijn aan den ondergeteekenden, gelieve zich te adresseeren bij de
(Trouwboek 1819).
,,heeren Westerman en de N@ te Batavia. - W. M. van IJsseldBk. Dat ook haar boedel insolvent bleek, zal na het medegedeelde
,,Buitenzorg 30 Maart 1821 ”
betreffende haar man geen verwondering baren
,,W. M. van IJsseldijk dit eiland verlatende, verzoekt degenen die
(35) Blijkens BurgerZ. Stand te Batavia, regieter van overlgden
over 1844, acte no. 192, werd ingeschreven het overlijden van Jan ,,iets van hem te pretenderen hebben, zich onmiddelijk te vervoegen
van IJsseldgk, op schriftelgke aangifte van den Directeur van het “aan het kantoor van de heeren Westerman & do Nijs te Batavia.”
,,Buitenzorg, den 1 September 1821.”
Militair Hospitaal, als zijnde aldaar overleden, geboortig van Soerabaja,
oud 53 jaar, zonder beroep, laatst gewoond hebbende op Tangki, zoou
,,W. M. van IJsseldijk. ambtshalve naar Xuntok vertrekkende,
van Wouter Hendrik van IJsseldijk en van Maria Oland.
,,verzoekt alle degenen, die van hem iets te vorderen hebben, zich
(36) ,,J. van IJsseldQk informeert deszelfs vertrek naar Nederland ,,aan den heer Leps te willen adresseren, dien hg als gemagtigden
,,tot herstel zijner gezondheid.” (Batav. Courant van 11 Mei 1822.)
,,heeft aangesteld. - Batavia, 4 September 1622.”
(37) De Javasche Couranten van dien tëd leveren daarvoor de
,,W. M. van IJsseldijk vertrekt naar Padang.” (Jav. Co~r. van,
gegevens : . q Alzoo bij Resolutie van President en Leden in den Raad 16 Maart 1829).
,,van Justitie te Batavia dd. 4 Juni 1829 de persoon en goederen
(41) Beide datums blëkens doopboek Batavia.
,van Jan van IJsseldgk, uithoofde van vervegaande luitensporig(42) De acte van overlijden is geheel volledig, in tegenstelling met
*heden en openbare schandelijke gedragingen, voor den tdd van een die van zijne broeders, waar nog al eens iets als aan de aangevers
daar onder curateele is gesteld enz.” (Jaoasche Courant van 30 Juni onbekend wordt op egeven. Zïn testament, gemaakt toen h$ op vertrek
1829). De onder curateele stelling werd telkens voor eenjaarverlengd naar Ja8 an stond,%erust
heeskamer
te
Batavia.
ter
(zie o. a. .7avasche Courant van 13 Januari 1831), nog m 1839 werd
nder de vertrokken passagiers aan boord van het op 4 Juli
(43)
hij bij resolutie van den Raad van Justitie van 31 Januari 1839 weder 1830 van Batavia naar Japan vertrekkende schip, komt alleen voorvoor een ‘aar onder ourateele gesteld. (Jav. Cour. van 9 Maart 1839). A. F. van lJssel&jkl. zoodat hg ztin vrouw en kind te B a t a v i a
(38) B!ijkens de aote van z#n overlgden zou hg geboren zijn te achterliet, waarsohgnlgk wel ten huize harer ouders, den raad van
Batavia; in de doopboeken aldaar komt z$ geboorte niet voor, hij Indië Goldman.
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De oudste generatie van het geslacht

en in hetzelfde jaar (1831) als ambtenaar op wachtgeld
overleden.
Hij is ook nog officier bij de Bataviasche schutterg
geweest, doch na een enkele week vond hij dit reeds
voldoende, immers 24 Aug. 1825 zien wij hem benoemd
tot P luitenant bij het 1” batj. Bat. schutter4 en reeds
7 Sept. 1825 vinden wij zijn eervol ontslagalszoodanig.

van Schnglenbnrch.

(1906 - k. 120.) De afkomst van dit geslacht kon
net officiëele bewijsstukken niet hooger opgevoerd worden
lan tot Anthony van Schuplenburch geboren te Wijk
Arnold Franco van TJsseldijk huwde te Batavia 28 lij Duurstede in 1590.
Ons dunkt, dat met eenige moeite omtrent die afatamOctober 1827 met Jonkvrouwe Maria Elisabeth Goldman,
geboren te Batavia 2 December 1805, overleden te ning nog wel meer te vinden kan zijn. Het feit, dat de
Besoeki 15 April 1876, dochter van Jonkheer (1838) loopboeken te Wdk bij Duurstede niet zoover terugJohan Christiaan Goldman, vice-president van den raad oopen, mag geen beleteel zijn om van een verder onder:oek af te zien; leenregisters, schepensignaten, transvan Indië, en van Wilhelmina Dorothea Coert (44).
Het eenige kind uit dit huwelgk volgt sub. 111 quat. jortacten, rechtspraak, enz, al zulk soort materiaal kan
Jkvr. Maria Elisabeth Goldman, w e d u w e A r n o l d iewoonlijk meer over een geslacht geven dan de kerkeFranco van IJsseldijk hertrouwde te Batavia 18 Januari ijke registers dit in den regel doen.
In de eerste plaats dan zij opgemerkt, dat de naam
1835 met haren vollen neef LN&olaas ?#?lheZmus Coert,
geboren te Griesee 27 Juli 1811, overleden te Batavia rau Schuylenburch van 1600 tot circa 1670 talrijk te
21 Maart 1853, zoon van Joachim Frederik Coert en W. bij D. in de registers voorkomt, ten tweede, dat de
roornamen Aert en Gerrit door leden van dat geslacht
Sara Antonia Theodora Poelman.
lof van die geslachten) daar gevoerd werden, en ten derde,
Zijn vier kwartieren waren:
Poelman,
Coert,
i (iat blijkens de Tielsche registers vele Neder-Betuwsche
’ iFamilies zich te Wijk, (zooals Wijk bij Duurstede vroeger
Senn van Basel.
van Haak.
Isteeds voorkomt), hebben gevestigd.
De loopbaan van N. W. Coert luidt:
Deze 3 punten in het oog houdende, wordt het volgende
2s commies bii de generale directie van financiën.
5 Dec. 1833; adj;nct gezworen klerk bij den Raad vati 1medegedeeld :
Justitie te Batavia, 27 Febr. 1835;. op zijn verzoek eervol
1. Johan van Schuylenburch, geb. omstreeks 1520,
ontslagen 27 Febr. 1839; commies bij de Wees- en
Boedelkamer te Semarana. 31 Juli 1849: van de verdere 1 had een zoon.
vervulling dier betrekking ontheven, 24 Oct. 1850; toe11. Bert Johansz. van Schuylenburch geb. 4 1550,
gekend een onderstand voor den tijd van 1 jaar voorloopig gerekend van af 1 Nov. 1850 groot f 50- aie in 1585 en 1586 te Buren woonde, tot 1594 nog
‘s maands (45).
in Tielsche registers voorkomt, maar omstreeks 1590
9. Pieter vare .IJsseldijk, geboren te Batavia en aldaar zich te WVgk bij Duurstede moet gevestigd hebben. Hij
gedoopt 10 October 1802 (46), overleden op zee tusschen huwde omstreeks_ 1576 met Ottina Wijnants van Resant,
Semarang en Batavia aan boord van de brik ,Gombora” uit Tiel, dochter van Gerrit Wijnants van Resant en
van Maria Otten.
26 Juli 1824 (47), ongehuwd.
Bij zijn huisvrouw had hij vele kinderen, dio in 1594
10. Johannes Hobbert van IJsseldck, gedoopt te Weltevreden 24 Januari 1808, (48) overleden te? na 1838 (49). nog onmondig waren.
Tot die kinderen behoorde als oudste zoon :
Hij heeft nimmer eenig beroep bekleed.
111. Johan Aertsz van Schuylenburch, geb. t_ 1580;
Tusschen 1827 en 1837 verwekte hg eenige onechk
kinderen , welke d o o r h e m w e r d e n e r k e n d e n dit en voorts Qerrit Aertsz van Schuylenburch (dus genoemd
naar zijn grootvader Gerrit W. v. R.), geb. f 1 5 8 5 ,
volgen sub. 111 quint.
die te Wijk in April 1611 huwde met Aaltje Jacobs
oor het geslacht Goldman .in Indië wordt verwezen nasi van Wijck.
eeP”%t,eT artikel
Een zoon òf van Johan òf van Gerrit was:
(45) Stamboeken van 0. I. civiele ambtenaren, berustende ter Algemeen1

ll

Secretarie te Buitenzorg. Zie verder over hem bï het opstel Goldman
(46) Blijkens: doopboek Batavia; de geboorte datum isin hetregistel
niet vermeld.
(47) De annonce van zijn overlijden in de Batav. Courant luidt:
,,Eeden ontvingen WG de onverwaohte en treurige tijding, dat onz(
,,broeder Pieter, O[J deszelfs reize van hier naar Semarang, op der
,,26sten Juli j 1. aan boord van de brik C;ombora, kapitein Morling
,overleden is, waarvan wij bij deze aan familie en vrienden kennis geven.’
W. M. VAN IJSSELDIJE.
A. F VAN IJSSELDIJK.
,,Batavia, den 12den Augustus 1824.
mede uit naam onzer moeder.’
Hij overleed dus juist een week nB zijn broeder Abraham, terwij
de beide broeders onderteekenaars 6 jaar later elkaar binnen 10 maande1
volgden; 4 maanden later gevolgd door Johannes Henrious te Pasoeroean
(48) Blijkens doopboek Batnvia aan huis der ouders gedoopt, a
vermoedelijk genoemd naar Johannes Robbert van der Burgh, raa(
van Indië en gouverneur van Java% N. 0 kust te Soerabaja en ah
zoodani de eerste chef van Wouter Hendrik van IJseeldëk in Indie
(49) l!et is mij niet mogen gelukken nB 1836 zin spoor tevolgen
nòch zijn overlijden nbch zijn vertrek vind ik, nòch oproepin en val
weeskamers van rechthebbenden o zijn boedel, nòoh zijn ven a utie tl
Batavia. Daar in 1839 zijn moe B
er te Batavia stierf, zonder dat hi
bg de aangifte daarvan tegenwoordig was, (trouwens peel aohijnt hj
xioh niet om zijn familie bekommerd te hebben) vermoed ik, dat hl
eind 1338 of begin 1339 Indië heeft verlaten.

IV. Aert van Schuylenburch, die met Odilia van Wesel
huwde en welke laatste in NOP. 1656 als weduwe te
Wijk bij D. hertrouwde met joncker Johan Crauwel,
eveneens van Wijk.
Misschien was een broeder van Johan en van Gerrit
van Sch., de Jacob van Schuylenburch, die in Juni 1612
te Wijk huwde met Janneke van der Horst, uit welk
huwelijk wellicht spruit de tak, die zich naar R h e n e n
verplaatste en waartoe weder een Jacob van Schuylenburch behoorde, geb. circa 1660 en daar gehuwd met
Aaltje van Eeden.
Met het tijdstip van geboorte van Johan, Gerrit en
Jacob van Sch., allen tusschen 1580 en 1590 geboren, komt
bijzonder overeen het geboortejaar van Anthony van
Schuylenburch, den in 1590 eveneens te Wijk geboren
stamvader van de nog levende adellijke familie, en de
vraag dringt zich dus op of Anthony tot een ander
geslacht behoorde, dan de gelijkt@dig te Wijk levende geQknamige familie, die uit de Neder-Betuwe afkomstig was.
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Een nauwgezet onderzoek in registers, als boven bedoeld,
zou zulks moeten ophelderen, ofschoon gaarne toegegeven
wordt, dat dikwijls zulk een onderzoek vruchteloos zal
zijn, omdat het bij dit soort van zaken veelal de gelukkige hand is, die het juiste soort register doet opslaan
om het lang gezochte ineens op te doen lossen. Wie
wel eens gezocht heeft b. v. in de tallooze leenregisters
van Culemborg, een ware (en dikwijls onleesbare) chaos,
zal begrijpen wat ik bedoel. Zoo deze van Schuylenbusch’a dus b. v beleend waren met een leen (klein of
groot) van Culemborch, of van Buren, of van Zoelen enz.
enz. is het dus maar de kwestie zoo gelukkig te zijn
uit die ontelbare beleeningen de hand te kunnen leggen
op eenige regels, welke b v. de afstamming der Wijksche
van Schuylenburch’s zouden kunnen doen vaststellen.
En dit zelfde geldt eveneens voor de andere soorten der
te ra.adplegen registers.
W. W. v. R.

Naschrift der Redactie.
Ook gedurende de 16e eeuw komt de naam v a n
Schtryle&mA of van Schulenbwg dikwijls in de registers

te Wijk bij Duurstede voor. Zoo was :
In 1585 en 1592 aldaar potmeester (armmeester) Volcken
van Schuylenburg (Schulenborg).
in 1586 burgemeester Jan Aertez van Schulenborg (1).
Henrick (Aernts) van Schulenborg.
n 1592
n
Willem
,,
1596
,,
n
?l
Blijkens eene acte van overdracht van land ,,in den
gerechte van Wijck achter St. Anthonis Cappell” aan
mijne voorouders Jan Jacobsz van Sandyck en J annichgen
Loydr. van Bosch d.d. 3 December 1589, was Jan Airtaz
van Schulenburch gehuwd met Anthonia van Rijebeeck
(Riebeeck). In diezelfde acte fungeert een Schulenburch
als schepen van W. b. D.
Bovengenoemde Henrick Aernts van Schulenborg wordt
vermeld als de echtgenoot van Adriana van Ommeren
dochter van den Wijkschen burgemeester Henrick van
Ommeren en Janna van Wely.
Een Francisca van Schulenborg komt voor als de
echtgenoot van Gerard van Ommeren, burgemeester van
W. b. D. in 1632, zoon van Henrick van Ommeren,
Schepen van W. b. D. in 1578.
Red.

leed op zijn laatst in den aanvang van 1425, in welk
jaar Hille andermaal optreedt. In 1443 en 1453 ontmoeten
wij haar vervolgens met haren zoon Henric Freyse van
Strowick (bij afwisseling Freyse van Dolre genaamd),
van wien zij in 1459 erfde, zoodat hij in 1460 niet
meer tot de Ridderschap der Veluwe kon gerekend worden.
Als derde zoon van Henric en Hille zien wij in 1463
dan plotseling met zijne moeder optreden Evert Freyse (l),
die niet identiek is met den in de genealogiegenoemden
zoon Joncker Evert Freys van Dolre van Strooywijck,
maar met Joncker Evert Freps van Cuynre, zoon van
Joncker Berent en Jonckvrouwe Salome van Zuylen van
Natewisch (blz. 8), zooals blijkt in 1468, wanneer zijne
weduwe Alijt van de Cuenre met hare beide zonen
Henrick Freyse en Adriaen Freyse, van wie Henrick op
de genealogie niet voorkomt, genoemd wordt tegelijkertijd
met Hille, die nog in leven was.
In aansluiting hiermede vraag ik de aandacht voor de
kwartieren van Gerrit, in de genealogie gesteld als
tweede zoon van Evert en Aleid van Cuynre. Volgens
den heer Wittert waren z@ kwartieren:
Freys, Cuyure, Zuylen van Natewisch, van Bekeren.
Eenige regels hooger staat, dat Aleids moeder Oede van
Renesse van Wilp heette, hetgeen in zooverre juist is,
dat het Oda van Wilp moet zijn (2); met het geslacht
Renesse had zij niets te maken. Van eene van Hekeren
kan dus geen sprake zijn, en zooals thans blijkt, vervalt
tevens het kwartier van Zuylen van Natewisch, dat op
zichzelf ook niets met van Hekeren te maken heeft,
aangezien heer Wouter van Zuylen van Natewisch, die
volgens de genealogie vader van Salome was, gehuwd
was met Haze van Montfoort.
Het wordt echter nog bedenkelijker, nu ik mij genoopt
zie den persoon van Gerrit aan te tasten, immers niet
Gerrit, maar Henrick Freys van Kuynre werd in 1463
door opdracht van Johan van Hoeckelom met Eernheim
beleend. Hij was toen nog onmondig en moet dezelfde
geweest zijn als Henrick, die, zooals reeds is medegedeeld,
in 1468 voorkomt.
Zonder veel moeite zou men aldus door kunnen gaan,
want ook Gerrits zuster Jonckvrouwe Oede Freys van
Cuynre, is, zoo zij al bestaan moge hebben, niet te
vinden op de lijsten der abdissen van St. Servaas; maar
ik meen, dat door het aanbrengen van verbeteringen
geen duidelijk geheel verkregen kan worden.
W. A. B E E L A E R T S .

Freys van Dolre en Freys van Cnynre.
Naschrift.

De Wapenheraut van 1902 vangt aan met eene geneWat men van het huwelijk volgens den heer Wittert
alogie van dit geslacht, welke biijkens het onderschrift
uit onduidelijke en ongelijkluidende bronnen door Jhr. in 1427 gesloten tusschen Berent Freys van Dolre en
Wittert van Hoogland is samengesteld. Reeds enkele Salome, dochter van heer Wouter van Zuylen van Nateweinige posten uit Kuilenburgsche leenboeken ontwrichten wisch, moet denken, blijkt uit eene acte, die ik ten
die geregelde genealogie, zooals zij genoemd wordt, geheel slotte in het leenboek der abdij van St. Paulus aantrof:
14 Sept. 1419. lijftochtte Dirc Urawert W o u t e r s z .
en al.
joncfrou
IJde, zijne vrouw, en Bernt van Dolre Evert
Beginnen wij met ,Joncker Hendrick Freys van Dolre
van StrooywQck, na 1396 geheeten Hendrick van Ubbel- Freysenz. met joncfrou Zalome Woutersd. van Herwijn(
schoten, overleden in 1426 en gehuwd met Jonckvrouwe diens vrouw.
W. A. B.
Hillegond van Strooywijck.” Dit echtpaar komt als Henric
Freyze van Dolre en Hille van Strowick voor in 1423,
en wel met hunne zonen J a n en Hein, van wie de
(1) Door den heer van Culenborch ,onse neve” genoemd.
eerste in genoemde genealogie ontbreekt. De vader over(2) Dit is al heel sterk, want het is bekend genoeg, dat Wil eerst
(1) Dit is natuurlijk niet de onder 111 genoemde Johan dertsz. van
Schuylenburoh.

aan het geslacht Renesse kwam door Jans huwelak met Alel3Freys
van Cuynre, dochter van c.--.Berman- - en
Oda van Wilp, die het zelf
---

nimmer bezeten hebben.
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ik hieronder een kwartierstaat van den heer TGlliam L.
Mi+r te Niagara Falls N. Y., die, evenals ik een achterkleinzoon is van Ds. Petrus vare JQerdm, (jg. 1904, k. 172)
(van WILLIAM L. MIJER.)
en een afstammeling van Duitsche, Hollandsche, Fransche
Als eene merkwaardige bijdrage omtrent het ,mixed en Engelsche geslachten, die zich achtereenvolgens in de
blood” in de Vereenjgde Staten van Nd. Amerika, geef 1 V. St. vestigden.

Een Amerikaamsche kwartierstaat.

De 16 kwartieren van William L. Mijer.

-

-

Maria, Ma dalena, Alida van
Benjamin David Mijer, geb.
Vlierden, ge f . te Saagerties 9.
te Albany N. Y. 1. V. 1799,
VIII, 1793, t 5. I. 1858.
t 2. VIII. 1860.
Huwen 22. II. 1882 te Saagerties.

.

-----

John. H. Martin, geb te
den . . . ., $ te. . . . den.

_...
. . .

Catharina Post. geb. te
den . . . ., 1_ te. . . . den.

...
. .

Huwen den . . . , . . . te . . . . . .
---_‘,Temperance Anna Martin geb. te . . . . 26. 1. 1839,

Peter William Mijer, geb. te Saagerties ll. X. 1838,
leeft nog te Saagerties.
t 13. XH. 1886.
Huwen ll. X. 1869 te Saagerties.
-eeWilliam L. Mijer, geb. te Saagerties 14, IV. 1864.
Is ongehuwd en woont te Nragara Fa118 N. Y.
AANTEEKENINCEN.
(1) Hij werd geb. te Saagerties 4. VI. 1732 en t 30. X11 1 8 1 3 ,
zoon van Christian Meyer, geb. te Wolferlingen (Duitschland) 14. 111.
1688, die in 1710 emigreerde en 5. 1. 1781 t. Volgens de familieoverlevering was hij aanvankelgk niet van plan te emigreeren. Verloofd zj’nde met Anna, Gertrude Theunis, was hg op het schip dat
haar over zou voeren naar Nd. Amerika even voor het vertrek er van,
om afscheid van haar te nemen. Hg talmde echter zo6 lang, dat het
schip inmiddels onder zeil was egaan. De kapitein wilde met terug
keeren om hem weder aan lan % te zetten. Hij schikte zich echter 111
zijn lot. Gedurende den overtocht werd hij door Ds. Josua Kocherthal,
den leider der emigranten, met haar in denechtverbonden.Zij hadden
14 kinderen. Zij stierf 9 1 1766. Van af de 3e generatie werd de naam
Mijer gesohreven.
(2) Zij was geb. 7 X 1736, 1_ 27. 1 1827, en dochter van Petrus
en Marietje van Keuren, beiden van Hollandsche afkomst. De naam
wordt thans geschreven Low.
(3) Flij was de broeder van Petrus Mijer.
(4) Zg was geb. 11. 11. 1738, t 22. VI. 1812 en dr. van Teunis en
Catharina Legg.
(5) Zie jg. 1904 k. 170. (6) Zie jg. 1904. k. 173.
(7) Zij was dr. van Jurrie Wilham.
(8) Haar vader was van Fransche en hare moeder: Temperance
Loveridge, van Engelscbe afkomst
(9) Peter Post was een achterkleinzoon van Jan Janszoon, die in
1660 in Amerika kwam. Hij noemde zioh eerst Jan Janszen van
Harlingen, van welke plaats hg afkomstig was. Daar er eohter ter
plaatse meer van dien naam waren, evenals hij van Harlingen afkomsti..$
en hij belast was met den postdienst noemde men hem gewoonlg
Jan Janszen Postmael. In het kerkregister te Kmgston N. Y. wordt
hij reeds vermeld als Jan Janszen Postma. Z@e kmderen lieten ook
de beide laatste letters weg en noemden zich eenvoudig Poet. Er is
dus hier geen s rake van eeni e verwantschap met de verschillende
thans nog in Npederland leven ae geslaohten Post. Talrijke afstamme.
lingen van Jan Janszen Post leven thans nog in West Chester Cy. N.Y.
Het is wel eigenaardig na te gaan hoe m de Ver. Staten familie-

namen ontstaan en in den loop derjaren verbasterd zijn. Merkwaardige
voorbeelden trof ik daarvan aan. Zoo stammen bgv. de Gaant’s af
van een Jan, eb. te Gent, de van Wagenen’s van een emigrant
afkomstig uit & ageningen. Het talrïke geslacht der van Etten’s in
de Ver. St. stamt af van een Jaoo + Jansen, die voorkomt in een
stuk van 21 Oot. 1664, als afkomstig uit het dorp Etten in Nd. Brabant.
Iets later teekent hg zich reeds Jacob Johnson van Etten. De naam
van Etten wordt weder op verschillende wgzeu ges eld: van Ette,
van Etta van Atten, van Natten% van Netten, van dette, eens zelfs
vond ik dien gespeld Fanater.
In Ulster Cy. N. Y. wonen thans nog talrgke leden van het geslacht
Lasher. Aanvankelgk zou men het met zeggen, doch het is wel hewezen dat de Lasher’s afstammen van een Fransche hugenoot Franoois
Lasueur, die 12 Mrt. 1659 te Nieuw-Amsterdam huwde met eene
Jannetje N. N. geb. te Amsterdam. In het Geref. kerkregister te
New-York, wordt zijn naam geschreven Lejere, in andere stukken Legere.
Onze Jan Janszen Post nu huwde met Jannetje, dr. van François
Lasueur. In het doopreg. te Kingston N. Y. (vóór 1664 Wiltwijck
eheeten) wordt de naam zïner vrouw gespeld: Legier en Lezier. In
% en loop der jaren werd &e naam geheel verengelscht en luidt nu
Lasher.
Zoo werd IJsselstijn-Esselstijn; S c h o o n m a k e r - S h o e m a k e r ; v a n
Vlierden-van Vlieren en van Vlerin;Theunis-Thunijes; Louw-Low;
Klaarwater-Clearwater; Baar-Bear en Beare; Brassier-Brazee en
Bradjor; Goes-Hoes en Hooze; Wolleben-Wolven, enz.
Een eigenaardig gebruik in de Ver. St. is ook, om in de plaats
van voornamen, familienamen te bezigen, zelfs voor meisjes. Zoo werd
bijv. een kind van de zuster van William L. Mijer, die getrouwd is
met Charles Grant Smith, gedoopt als : Margarite Van Vlierden Smith.
In het laatst der 18e eeuw was dit in ons land ook wel gebruikelijk
bijv. Abraham Taeeuwen van Vlierden, en Olivier van Vlierden Hope.
(10) Eene uitgebreide genealogie van dit geslacht, komt voor in
jg. 1906 van ,,OIde Ulster, an Historica1 and Genealogical Magazine”.
De heer Benjamin Mijer Brink te Kingston (N. Y.) is redacteur en
uitgever van dit maandschrift, dat 3 Dollar per jaar kost, bij vooruitbetaling te voldoen. Het verschijnt in maandelijksche afl. van 2
vel druks en behelst tal van bijzonderheden omtrent de geschiedenis
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,van Ulster County, aan de Hudson gelegen, en de landstreek waar
de eerste emigranten zioh vestigden. Omtrent tal van families worden
genealo iën gegeven o. a. van de Witt, stamvader Tjerck Claessen de
Witt, $e 24 April 1656 te Nw.-Amsterdam huwde met Barbara
,Andriessen van Amsterdam. Roosevelt, stamvader Claes Roosevelt
Martensz. Er wordt niet vermeld wanneer hij in Amerika kwam,
doch wel dat hij 2 Oct. 1658 in de Hollandsche kerk te Nw.-Amsterdam
zijn zoon Nicolaas laat doopen. De tegenwoordige president stamt
in rechte lijn van hem af en behoort tot de 8e generatie.
Van bovenbedoeld tëdschrift, waaraan vele der hierboven vermelde
bizonderheden door mij zijn ontleend, zijn reeds 2 jaarg. (1905-1906)
verschenen. Een afschrift uit een ouden familiebijbel van de famiIie
Wijnkoop, beginnenrle met 1688, komt in jg. 1905 voor.
Tot omstreeks 1850 wa8 in Ulster Cy. de Hollandsche taal de gewone
spreektaal en werd ook in de meeste geref. kerken in die taal gepreekt.
Een nieuwe schoolwet, omstreeks dien t”d in evoerd, waarbij het
Engelsch op de lagere soholen verplichten a wer agesteld, gaf daaraan
den doodsteek, en thans zijn in Ulster Cy. nog slecht8 enkele ouden
van dagen, die zich herinneren in hunne jeugd Hollandsoh te hebben
gesproken, dooh het thans geheel vergeten zijn. Tnl van oud-hollandsohe
baker- en kinderrijmpjes, ofschoon zeer verbasterd, leven nog in den
volksmond voort.
De heer Brink, eveneens van Hollandsche afkomst, geeft zich veel
moeite, om in zijn tijdschrift die rijmen en dichten, eer ze geheel
vergeten worden, voor het nageslacht te bewaren: in jg. 1905 vermeldt
hij verschillende.
In 1891 gaf chaplain Boswell Randall Hoe8 in groot 8vo uit een
boek van 791 blz. bevattende de opgave van alle gedooptenen huwelijken voorkomende in de kerkreg. van Kingston N Y. van 1000-1809.
De heer Brink geeft nu daarop vervolgen in zijn tijdschrift
Hij stamt af van Lambert Huijbertseu, die in Dec 1659 met vrouw
en 2 kinderen, uit Wageningen naar Nd. Amerika vertrok met het
schip “Geloof”. Een tak van dit geslacht noemt zich Dolderbrink, een
‘t welk ik vermeld vond in het Protocol
,v&n” %~i~~,b%‘~~~&60”, Rijksarohief te Arnhem. ’

in sijn leven kommissaris tot Amsterdam en van A n n a
Agges) en ben daar in bevestigt den 12ae Augustus 1710.
Heeft et de goddelijke voorsienigheyt behaagd mij te
roepen uyt de gemeynte van Diemen in de kerke tot
Amersfoort, alwaar ik in mijn dienst wierd bevestigt door
DO Christophorus Neander op den 9ae novemb. 1710.
Mijn dierbare echtgenoot is, na seer veele pijn en
smerten uytgestaan te hebben, in de kraam gekomen den
18 Junij 1711, ‘s naghts ten half twee uuren verlossende
van een soon, die daags daaraan door mij selfs gedoopt,
en na mijn salige vader Anthonius genoemt wier&
Is tot onser aller droefheyt door de dood uyt dese wereld
weggehaald mijn eeniggeboren eoon An thonizls en gestorven
den 30 Julij 17 11 ‘s naghts ten half twaalf uren en is
begraven den volgende vijfde augustus in de St Joriskerk te Amersfoort.
Dit bovenstaande verlies heeft de goddelijke voorsienigheyt wederom gelieve te vergoedeo doordien mijn lieve
huysvrouw weder in de kraam bevallen is op den 4 Julij
17 12, ‘s avonts quartier voor negen uuren verlossende van
oen soon, die op den tweeden dag daarna door mij selfs
gedoopt, en na de naam van íle aalige vader mijns echtgenoots Christiaan genoemt wierd.
Dogh het behaagde den Almachtige dese mijnen bovengtaande soone Christiaan uyt dit droevigh traanendal weder
weg te nemen, en hem over te brengen in het koninkrijke
3er hemelen op den 21 Julij 1713, na de middagh ten 2
uuren : werdende door mij ten grave gebracht op den
volgende 26 Juld in de St Joriskerk tot Amersfoort.
Is tot onser aller blijdschap mijn dierbare echtgenoot
wederom na een gelukkige en spoedige verlossing in de
kraam bevallen van een dogter op den 6 Januarij 17 14,
‘s middags ten half één uren, die daags daaraan door mij
zelfs gedoopt en na mijn moeder Adrinna genoemt wiert,
staande hierover als getuygen, mijn vrons broeder Hor:hardus Scholten.
Mijn geliefde huysvrou is, na veel ween en pijnen,
welke twee lang duurden, geleden te hebben, in de kraam
Devallen den twaalfde Januarij 1716, ‘s avonts ten half
;ien uuren, verlossende van een dochter, die de tweede
lag daaraan door mij selfs gedoopt on na de moeder van
mijn huyavrou Anna genoemt wiert, staande hierover als
qetuygen m i j n w a a r d e a m p t g e n o o t Ds Christophorzcs
Neander en sijn Edt8 echtgenoot Anna Lucia Taats van
Bmerongen.
Ao. 1720 den 15 September aijnde Saterdag ‘s Nagt
rwartier voor Een uuren heeft het God Almagtig behaagd
nijn Waarde Man Anthoniue van Oostrum, Predicant tot
hmersfoort in sijn 40ate Jaar na Een Siekte van Ses
lagen In sijn Eeuwig Coninkrijk over te haalen.
1756 den 25 November is na een Langduurige ,nit;eerende ziekte ‘s namiddag8 omtrent ten half twee uuren
n den ouderdom van Twee en veertig Jaren Tien Maanlen en dertien dagen overleden Adriana van Oostrum,
mdste Dogter van Anthonizcs van Oostrum en C a t h a r i n a
?cholten.
1767. Den eersten Mey is na langduurige verzwakking
Fevolgt door koortsen en een bedlegering van ruim zes
ueken, in den ouderdom van 75 Jaren en bijna 2 maanden
loor een harde koorts die ruim 17 uuren d u u r d e n ,
s morgens omtrent negen uuren overleden B o r c h a r d u s
Ycholten, Jongste zoon van Christ. Scholten en Anna Agges.
1768. Den 22 Junij ‘s avonds omtrent Negen uuren is
lath. Scholten, wede Anthonius val& Oostrum overleden in

Arnhem.

C. P. J.

VAN

V L I E R D E N.

Geslacht van Oostrnm.
In mijn volledige ,Naamlijst der Herv. Predikanten
van Zuid-HollandY’ komen van de bovengenoemde familie
de volgende vertegenwoordigers voor :
Wilhelmus van Oostrum, als candidaat bevestigd tot
predikant op ‘eLands vloot in 16 . ., te Rijswijk, Z-H.,
in 1665 en aldaar overleden in 1668. Zijn broeder was :
Antonius van Oostwm, als candidaat bevestigd te
Wateringen 1658, te Brielle 1668, te Dordrecht in 1671
en daar overleden in Maart 1680. Zie over hem : Schotel,
Kerkelijk Dordrecht 1,501, - en Glasius, Godg. Nederland.
Den 2 Juni 1658 is hij te ‘s Gravenhage als j m. ondertrouwd met Adriana van der Does, j.d. geb. en won. te
Wateringen. Uit die ondertrouwacte blijkt nog íle tot heden
ongedrukte bijzonderheid, dat bij te ‘s Gravenhage werd
geboren.
Behalve een dochter (zie doop : Alg. Ned. Fambl. XV,
247) won hij bij A. v. d. D. een zoon :
Adrianusvan Oostrtim, als candidaat bev. te Groot Ammers
in 1682, te Zwijndrecht 1684, te Londen in de Holl. kerk
1687, te Amsterdam in de Eng. kerk 1691, ibidem Nederd.
gemeente 1692 en te Amsterdam overleden 10 Januari
1716. Zie Croese.
Een andere zoon van Antonius van 0. was:
Antonius van Oostrum junior, predikant te Diemen
en te Amersfoort. Uit diens huisbijbel kwamen onderstaande mededeelingen voort.
Ik Bnthonius van, Oostrum (soon van A n t h o n i u s v a n
Oostrum, in leven predikant tot Dordrecht, en van Adriana
van der Does) ben als predikant. tot Diemen bevestigt
den lde Jun&j 1704.
Hebbe mij in den staat des huuwlijx begeven met
Catharina Scholten j. d. (dochter van Christiaan Scholten
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den
ouderdom
van 82 Jaren en ruim 4 maanden na van wij. Anna van Ravesteyn, die eene halve zuster is
-_- -----~
~~
eenige jaren zukkelens en zedert 28 weken pijnelgk, geweest van voornde Dirk van Raveateyn. Elisabeth
Vettekeuken wedwe Nicolaes Hartzoeker, en Hugo du
bedlegerig en waterzugtig te hebbe doorgebragt.
Bois, raad i/d. vroedschap v. Rotterdam, gehuwd met
Medegedeeld door W. M. C. R E R T.
Geertruyd de Back. en Mr. Jan de Back, secretaris en
griffier van den Prins van Oranje, voor hun zelf en
BOEKAANKONDIGING,
als erfgenamen van hun broeder Mr. Sctmuel de Back
kinderen van wijlen Maryaretha Vettekeuken, welke
Genealogical Research in England, Scotlnad and Ireland Margaretha
en Elisabeth Vettekeuken zijn geweest dochters
by J. Henry Lea (Boston, Maas. en Londen, Mitchell, van Jannetje Groenrijs ; - Mr. Johan van der Hoeven,
llughes and Clarke, 1906). Dit ,,handbook for the student”, heer van den Tempel, Berkel en Roden@, vroedschap
zooals de ondertitel luidt, in handig formaat en praktisch en Oudburgemr. van Rotterdam, als procuratie hebbende
ingericht ten behoeve van allen die in Groot-Britannië van Melchior van den Berg, eenig nagelaten zoon van
genealogische onderzoekingen willen instellen, is het Susanna de Haas, die eenige nagelaten dochter is geweest
resultaat van een twintigjarig geslachtkundig onderzoek van Grietje Groenrijs, en welke Jannetje en Grietje
in dat Rijk. Reeds vroeger verscheen van dezen schrgver, Groenrijs volle zusters zijn geweest van voornoemde
ons medelid, een tijdschriftartikel over hetzelfde onder- Geertruyd Groenrijs ;
werp uitsluitend bestemd voor den Amerikaanscben onMitsgaders Mr. Simon Hendrik Kruger advt. ale erfderzoeker, en hoewel deze arbeid geheel omgewerkt en genaam zijner vroegere huisvrouw Elisabeth Brouwer, en
uitgebreid is, wil de schrijver zijn boek toch niet op één Nicolaas Ribout voor hem zelf, en als erfgenaam van
lijn gesteld hebben met de standaardwerken van Marshall, zijn broeder Adriaan Ribout, beiden kinderen van wijlen
Rye, Gatfield, Scargill-Bird, Phillimore, Sims, Grimaldi Maria Brouwer, en ten laatste Gideon Buurvelt voor hem
en andere meesters.
en zijne minderjarige zuster Jacoba Buurvelt, beiden
Het werk behandelt achtereenvolgens Engeland met kinderen van wijlen Adriana Brouwer welke Elisabeth,
Walen, Schotland en Ierland, geeft aan welke registers Maria en Adriaua Brouwer dochters zijn geweest van
het belangrijkst zijn voor dit onderzoek, waar zu te vinden wijlen Elisabeth van Cleeff, die mede eene halve zuster
zijn, met welk jaar zij beginnen of er al van is gepu- is geweest van voornoemde Geertruyd Groen+, contra :
bliceerd, en zoo ja, waar, enz. Het belangrijkst zijn voor
Jan van Ravesteyn Christiaensz. en Herbert Oudemans
Engeland o. a. de Probate Records, de registers van beiden te Rotterdam als executeuren testamentair van
geldige testamenten, en van deze de registers in het wijlen Beatrix van Raveste@ in leven huisvrouw van
Prerogative Court van den Aartsbisschop van Canterbury. Olivier van Vlierden.
Deze zijn chronologisch en alphabetisch opgegeven. Verder
Deze Ravesteyns komen ook gedeeltelgk voor in Alg.
de registers van uiterste willen in de Consistory- en de Ned. Fam.blad 1 No. 86 bl. 5.
Commissary Courts van Londen, de vergunningen om te
De volgende acte geeft geen zichtbare aansluiting,
trouwen, de heralds visitations, de chancery proceedings. maar betreft toch klaarblijkelgk hetzelfde geslacht.
Voor ieder, die in Groot-Britannie genealogische onderzoekingen wil instellen, is het boekje van onschatbare
Transport Reg. ‘s-Gravenhage.
waarde, en het getal van hen, die dat willen doen, neemt
5 Mei 1689. Samuel de Back, brouwer en koopman
gestadig toe, want terecht merkt de schrijver op dat de
=diffusion of education and intelligente has raised the te Rotterdam, en Johan de Witt, pontgaarder aldaar,
standard, not of living alone, but of thinking as well”, als vader zijner 3 minderjarige kinderen geprocreeerd
en dat ,,rare are indeed the self respecting people of bij zijne huisvrouw Perina de Back dochter van wijlen
today who are satisfied to remain in utter ignorante of Samuel de Back den ouden in echt gewonnen bij Marytge
their origin.” De patriottische genootschappen in íle Ver- van der Zegen zijne eerste huisvrouw, en beide compaeenigde Staten, die in de laatste jaren zoo snel zijn ranten procuratie hebbende van Maria de Back, weduwe
toegenomen, en tot wier toelating een deugdelgk bewezen Abraham Hoogerwerff en van Abraham de Back, e n
geslachtsboom vereischt wordt, hebben tot die studie van eerstgenoemde nog als voogd van het minderjarige kind
het verleden een grooten stoot gegeven.
van ?Mr. Jacobus de Back advt. allen als erfgenamen van
voorn. Samuel de Back den ouden en van Geertruyd
Jacobsdr. van der Cloet verkoopen een huis in een gang
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
op het buitenhof achter ‘thuis, ,‘t wapen van Gorcum”.
de Back. (XXIV, 187). - Als gedeeltelgk antwoord
G. EBCHAUZIER.
op de vraag naar de oudern van Jan de Back, secretaris
van Prins Willem IV, kan ik de volgende sententie
Bentinck ( X X V : 28). - Marten Bentinck tot den
aanvoeren, waarin althans zijne moeder wordt genoemd. Leeumenberg, Kolonel in Spaanschen dienst, overleden
7 Dec. 1625, zoon van Hendrik en van diens tweede
Sententie Hof v. Holland 22 Novbr. 1737.
echtgenoote E r m g a r d van Amstel, huwde Petronella
Johan van Ravesteyn, koopman te Rotterdam, zoon bs. van Bronckhorst en Batenburg, overl. 24 April 1645,
v. wij. Adriaen v. Ravesteijn en Margaretha vau Cleeff, b e g r a v e n t e Holthum, dochter van Carel, H e e r v a n
zijnde voornde Adriaan een volle broeder geweest van Barendrecht, en van Alverade van Flodorp.
Hun zoon was Philip Hendrik B., die als Havenmeester
w i j l e n Dirck .Jansse van Ravesteijn; en voornde Margaretha van Cleeff. eene halve zuster van Geertruud Groenrijs, (denkelijk Hofmeester) van den vorst van Nieuwburg
die de moeder ‘is geweest van Elisabeth van Ravestevn; wordt vermeld.
W. M. C. R.
Emerentia Waerde weduwe Bruno de With, dochter
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van Beveren. (XXIIT, 151). - Op de plaat van de
grafzerk van van Beveren behoort voor Yastarten te
worden gelezen Vultersen (zie Ned. Leeuw 1,42); terwijl
het wapen van het geslacht Croosw@k slechts tien ruiten
(3.3 3.1) in stede van 13 ruiten moet hebben.
Mi. 8. v. R v. D. K.

volgende wapen : gevierende,eld. 1, twee vleugels (of een
vlucht) (Brahd), 2, een adelaar (Mals+ 3, drie dwarsbalken, waarboven een liggende wassenaar (Rouxet), 4,
Irie (katte- ?) koppen (Boekholt). Schildhouders : twee
wildemannen, gewapend met knodsen die op den grond
rusten. Twee helmen, de eerste heeft als hemteeken de twee
vleugels, geplaatst op een hoed met omgeslagen rand, de tweede helm is gekroond en heeft den adelaar van
Malsa tot helmteeken.
Ik houd het er voor, dat de twee vleugels het wapen
van de Bra vormen.
In kolom 270 van mijn mededeelingen wordt de familie
Brinco vermeld. Van deze familie kwam mij mede een
wapenteekening in handen. Gevierendeeld : 1 en 4 wederom
oekwartileerd : a en d in blauw een zilveren kruis, b en c
?n rood een zilveren burcht met 3 kanteelen en een
poort, in het hoofd vergezeld van een zilveren kroon
met 3 fleurons, - 2 en 3 in rood twee zilveren rechter
schuinbalken. Het schild gedekt door een bisschopsmuts
en het geheel geplaatst voor een bisschopsstaf en een
zwaard, die elkander over het midden kruisen. Is er een
bisschop Brinco bekend ?
Gedoopt Groote kerk, ‘s Gravenhage 18 Juli 1708 J a n
Willem, (zoon van) Luit. Johan Jacob de Brahé en van
Maria Anna van den Abeelen.
Als voren, 1 Januari 1710 Maria Louise, (dochter van)
Jan Jacob de Brahé, edelman van geboorten, luitenant,
en van Maria Anna uat& Abbelen.
Kloosterkerk, 9 Oct. 1711 Louise Dorothea, (dochter van)
Mr. Joh. Jac. de Brahe en van Al. A. van den Abeelen.
W. M. C. REKT.

Bonn. (Xx1, 126.) - De ouders van Prof. Andries
Bonn waren Anthonie Bonn en Hermina van Born.
In het apothekersproefboek en in verdere documenten
komt hij steeds voor alleen met den naam Anthonie, in
het poorterboek vindt men hem echter op 14 Sept. 1736
ingeschreven als ,,Harmen Anthonie Bonn apotheker van
Steenvelde”. De dubbele n in ‘s Professors naam en diens
belijden van den lutberschen godsdienst bevestigen zijne
duitsche afkomst.
Zijne vrouw Anna Cramer was dochter van Jan Hendràk Crarner, geb. Amsterdam 1715, en van C’krra Maria
Christoffers, geb Amsterdam 1709 (huwl. aantg. Octob.
1736), en kleindochter van Jan Cramer ,,koopman van
Sweringen” en van HadewiggA van Riedt (huwl. aantg.
Augs. 1703.) Clara was dochter van Coenraad Christoflers,
geb. 1677 te Lubeck, en van Clara Margarethu rolc&s
(huwl. aantg. Novb. 1705 en kleindochter van J a c o b
Christoffers, koopman, & 1670 gehuwd met Anna. von
Dorne.
Laatstgenoemd echtpaar had nog twee andere kinderen
nl. 1. Maftheus Christoffers, geb. 7 Dec. 1671 te Carlskrona, t 25 Octob. 1719, huwde (huwl. aantg. Novb.
17 17) Anna Cafarina Graswinckel ; en 11. Anna Maria
Christoffers, geb. Amsterdam 1689, t 23 Maart 1723,
huisvrouw van Elias vas Hoven, geb 1682 (huw1 aantg.
11 octob. 1720).
Bovengenoemde Christoffers was eigenaar van de beide
prachtige huizen, afgebeeld en beschreven in Jaarboek
Amstelodamum 1907.
G. ESCHAUZ~ER.

Bneckevoort. - Reinirus Johannes Bueckevoort, gedoopt den 1 te? zoon van? en van? overleed? te? Hij
huwde den ? te ? Maria Lucia Haack, gedoopt den ? te ?
dochter van ? en van ? overleden den ? te ? Hun zoon
Renirus Johannes Canisius Bueckevoort, gedoopt 9 November 1750 te Doesburg, huwde in 1783 te Putten en
overleed 27 Februari 1823 te Doesburg.
W. J. F. J.
B. 0 z.

de Braa (XXIV, 62). - De door mij medegedeelde
f a m i l i e Bral& (Xx11, 2 6 9 ) h e e t t e oorspronkeljk
de Bra en heeft niets uitstaande (zoover is na te gaan)
met de Zweedsche Brahé’s.
Christoffer-Dlees. - Wie kan mij mededeelen, waar
Tycho Brahé, wiens naam zoo’n goeden klank beeft zich bevindt : D . Voetius-Bruijd-loftsdicht t e r eeren
dat wanhopige pogingen worden gedaan om van hem af van J Christoffer en Anna Mees ?
..
te stammen, voerde in (blauw 3) een (zilveren ?) paal.
M.
Groen(ingen) 1617. 40.
Zijne kwartieren worden aldus opgeven :
Dell, Schouten. - Hoe was de familieverwantschap van
Ulestrander
Biller
Ruder
Brahe
de volgende personen ? (Misschien verschaffen de aanteeTroller
Ronnor
Rosenkrans
Longer,
keningen Del1 (alias Duyvel) van Jhr. Mr 1. van der Lely
Rosenspar
Longer
Marckeman
Axellsonner
van Oudewater, in het archief van den Hoogen Raad
Giildenstern Stormvase Axellsonner.
Kabbeler
De door mij behandelde Brahe”s waren in het bezit van Adel te ‘s Hage, licht op de hier gestelde vragen) :
Harmen Gijsbertsa van de Poll trouwt Reymerich
van een op perkament geteekenden kwartierstaat, waarop
Dircksdp
Drcyvel.
deze 16 kwartieren voorkomen :
Elisabeth Del1 geboren 23 Maart 1628, sterft 4 April
Bockholt
Malsz
Rouwet
Brahé
1669, huwt 21 Oct. 1653 met Ferdinand Bol.
Wasa-Brahé Troller
Longer
Ruder
Nicolaas Del1 huwt Anna Backers ; hij was BurgeBrahé van Wies- Axellsonner Rosenkrans Marckeman
meester en brouwer te Weesp. Hun zoon A’icoluas was
senbruch
Guldensteren Stormvase Axellsonner. ritmeester ,ten dienste dezer landen”, 1 1Maart 1675.
Rosenspar
Catharina Del1 (dochter van Huybert en Hilletjc Jacobs)
Een vergelijking met de kwartieren van Tycho, maakt
huwt + 1654 Thomas Bnstert regeerend schepen en
verdere commentaar vrij wel overbodig.
Bovendien is aan het onderschrift van het hoofdwapen brouwer te Weesp.
Cornelis van Marken, regeerend schepen te Weesp, huwt
en van het eerste kwartier gekrabd en heeft daar waarGrietje Del1 5 1654.
schijnlijk gestaan : de Bra. Jan van Marken huwt IJda Dell. Geertruy Del1 was
Hoe dit zij : Brahé voert hier en ook volgens het originee1 cachet van den Vlissingschen predikant Brahé het waarschijnlijk gehuwd met Willem van Harninckhuysen.
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Joris Del1 was in l661/60 kerkmeester te Weesp. Den
voornaam Dirk ben ik bij de Weesper familie Del1 niet
tegengekomen. Had de kardinaal Del1 Ollio, iets met
de familie Del1 te maken ? (Dell’ is het Italiaansche
,van de”, lied ).
Jacob Del1 - zwager van Thomas Bastert - Burgemeester en brouwer, was, gehuwd met Elisabeth Schouten
en hadden een zoon H u y b e r t . lda Del1 Claesdr. huwt
Jacob Schouten Mathan. Catharina Del1 huwt Lambert
Schouten j), hebben een zoon Gerard. Johan van Leyden,
notaris en oud burgemeester van Weesp huwt. . Dell.
Matthys Schouten huwt Maria de la Fontaine dit Wicart.
Anthony Schouten huwt Hilletje Bastert 20 Sept 1698.
Margaretha Schou&m huwt Cs. Schellinger. Anna Corneh
Schouten huwt Mr. Hillebrand Schellinger. Barbara
Christinu Schouten huwt Mr Abraham Boddens Eduardszfi.
Claes Claesz Del1 was in 1604 schepen, in 1605 gasthuismeester, in 1612 weesmeester, in 16 13 burgemeester
v a n W e e s p , en b r o u w e r ,In de gekroonde star”.
Woonde er gelijktijdig eene familie Del1 te Amsterdam
en te Weesp? Naar ik vernam, bestaat er te Weesp nog
e e n ClaesDelluteeg e n komt er op het regentenstuk,
dat aldaar op het stadhuis hangt, een Del1 voor.
1. Even benoorden Weesp aan de Vecht stond in
1649 de hofstede ,Lantscroon”, werd deze soms bewoond
door een van de vele Schouten, hierboven genoemd, e n
ontstond hierdoor, om zich van de andere familieleden
te onderscheiden, de familienaam Lantscroon Scho&en ?
2. De familiën Del1 en Schouten waren aan elkander vermaagschapt en deze laatste aan de familie ,,de la Fontaine”
Waar men het vroeger niet zoo precies met het spelle?
der voor- of familienamen nam en als men ,,Del” in plaats
van ,,Dell” stelt en de la weglaat van den qaam ,,de la
Fontaine” krijgt men de gecombineerde familienamen De&
en de la Fontaine in : del Fontaire, van welke familie
Catharina - ook al een voornaam der familie Dell gehuwd was met Jan de Mouson van Londen, in 1644
--te Haarlem wonende, wiens dochter Catharina 22 Januari
1675 te Sloterdijk met Matthew Chitty huwde.
Vele Amsterdammers hadden hunne ,,hofstede” nabij
W e e s p ,,Gteynvreugt”, ,,Overnes” ,,Middenrack” ,&oenegeyn” e. a.
Breukelen.
J. J. B A S T E R T .

Banriqne de Lara. (XXV : 59). Dit geslacht is hercomstig uit Spanje, en wordt in het werk: Nobiliario
le los Reinos y Senorios de Espaïïa. Torn IV, Madrid
1858, folio 99, als volgt vermeld ,,Nc. 1697 JZanrique
,de Treviio. La linea de los Manripues de Lara, condes
,de Trevifio, traia las armas de Lara modificadas asi:
,Escudo de plata y dos calderas jaqueladas de oro y
,sable, con siete cabezas de sierpe en cada una de las
;aos axas."
Jonkheer A&ony Manrypue, Heer van Maasdam, wedr.
luwde te Delft 13 Oct. 1618 met Jonkvr. Theodorawan
2er O%js j. d. aen de Corenmarkt Zg was eene dochter
ran Adriaen van der Chgs en van Elisabeth van Melisdijk.
Hunne kwartieren zijn:
van der Chijs.
Manrique.
van Melisdijk.
Ginderthal.
Ravensberg.
Aguillar.
Cruyssert.
los Quios.
Hij is met zijne voornoemde echtgenoote in het vrouwenkoor der Oude Kerk te Delft begraven, onder een zerk
waarop hunne wapens zijn uitgehouwen, en met dit opschrift : ,Sepulture van Joncheer Antonio Manrique, in
,zijn Leven Heer van Maesdam”.
Hij heeft, voor zoover ik weet, twee dochters gehad, als :
10 (: uit het le of 28 huwelijk :) Clara Manrique de Lara,
iie huwde met Caesar Duyk, kapitein-majoor, commanlant van de stad Glrave, zoon van Gabriel Dfcyk en van
Anna van Bokhoven;
110 (uit het 2e huwelijk) Jacomina Manrique de Lara,
jie huwde 10. met Jan Croeser; 110. den 15 Nov. 1648,
met Gerrit van der Heim, geb. te Hamm ald. Lippe,
seertigraad te Delft, zoon van Rutger van der Heim e n
ran Clara- de Fes. Zij stierf 9 Febr. 1656 ; hg stierf 21 Oct.
1682, na hertrouwd te zijn geweest met Cornelia Croeser.
M. 8. v. R. v. D. K.

Gael (Xx111, 89). - Aletta Johanna Gael, echtgenootc
van Mr. Diederik van Leyden, werd 16 April 1802 in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
M. 8. v. R. v. D K.
van Lamsweerde. (XXV : 59). Van Spaen Lalecq
deelt ons mede : Gerhard Hendrik Hacfort tot den Ham:
zn. van Olioier en van Maria Cornelia van der Borgh,
geb. 22 mei 1717, beleend met Ham 1761, Lt. Colonel
van de cavalerie, ob. 1793.
Hij tr. 1776 ovaria Petronella can Lamstceerde van
Eerbeek, Willem Verhard en Erneetina van Lom dr.
‘s-Gravenhage.
J. D. WAGUR.
1) Heiltje of Hillegonda Schouten, gehuwd met Gilbert de Fliner
(wier dochter -4gnàeta d e Flines, g e h u w d 1”. m e t Cor>leZis van
Narken, P. met Jacob de Nooy, baljuw van Weesp, en 3~ met Dr
.C~d~w$k van Sandyck, schepeu, raad en burgemeester van Weesp
geboren is 18 Febr 1640) was dochter van Lambert Schoute,z, Burge.
meester van Weesp (zoon van Cornelis en Wijnanda Lap van Waueren’
en van Chrietina van kleininga (dochter van Matth6js en Natkali,
de Hepsche).
Red.

van Ronden. (XXV : 60). - Heer Amelis van M@nden
en Lutgarda v. Merwede hadden behalve Vouter nog tot
zoon Willem v. Mijnden, schepen van Utrecht in 1384,
Bti, 90, 92, 94, 96, 98, 1400, 02, 04 en 06. Zijn vrouw
was Wendelmoet, is dood 1418, dr. van R a r t o l o m e u s
Qunter van Lichtenberch en van Glorie (van Niendael).
Uit Willem sproten drie kinderen:
1. Catarijn tr. Jacob v. Lockhorst; 2. Beatris tr. Willem
van Zuylen van Nyveld en 3. Melis is dood 1422. Deze
Melis had eene dochter Wendelmoet mede dood 1422.
Buchel zegt in zijne gedrukte genealogie van Amstel dat
Jan van Mijnden (volgens v. Spaen gehuwd met Alverada
van Assendelft), oudste broeder van Amelis, ongehuwd
leefde en zijn goederen aan zijn broeder gaf.
J. D. W A Q N E R.
‘s-Gravenhage.

van Randwijck-Rao. (XXV : 61). - In antwoord
op eene vraag in het jongste maandblad, kan ik mededeelen dat Sebald Fulco Johannes Rau te Utrecht geboren
werd in 1765 als zoon van Prof. Sebald en Susannu
Sabina Reitsma. Zijne vrouw Gertrude Sophie van Randwijck werd te Nbmegen geboren en woonde in 1794
BD.
(Jan ) bij hare moeder op de ,Breestraat.
de Rechteren van Remert. (XXV, 31 en 62). Catharina de Rechtere trouwde met Willem van Santen.
Hun dochter Machteld Catharina, geb. Den Haag 14 Dec.
1600, werd de vrouw van Andries van der Muelen
(Vorsterman van Oyen, 11, 352.)
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Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in den
ouderdom van 87 jaar, onze geliefde aanbehuwd-moeder
Mevrouw de Weduwe C J. van Wzj’ck, geb. M. G. J.
de Rechteren van Hemert, get. C. van Wijck, S. van
JV@k ; ‘s-Gravenhage, 5 Maart 1907, Tcompstcaat 262.
A-Z.
de Rechteren van Eemert. (XXV, 31 en 62). Jacob de Rechteren van Hemert, capitein in het Regiment
Swanenbecg, werd 1752 aangewezen om zijne compagnie
te verliezen en als capitein commandant te worden gebracht op den extraocdinaris staat met f 900 in het jaar.
A n t h o n y Joseph de R. van H., Sous-Luitenant, is
krijgsgevangen geweest en werd gepensioneerd bij Haar
Hoog. Moog. Resolutie van 24 Januari 1749.
Hij komt op den Extcaordinacis Staat van Oorlog van
1784 nog voor als S-Lt. in ‘t Regiment Swanenbucg
en gepensioneerd met f 25 ter repartitie van Zeeland.
‘s- Gravenhage.
J. D. WAMER.

Wat nu het wapen met de dwarsbalken en de kruisjes
oetceft, dat behoorde aan het geslacht Persyn, heeren
ran Waterland, die reeds in de dagen van Gerard van
Velzen, en nog lang daarna, te Velzen een huis, (geen
eigenlijk kasteel) bezaten, waar zij gewoonlijk plachten
;e vertoeven. Van daar de verwarring met de geslachtswapens, want de Pecsgns werden, naar dat huis, ook
wel eens Perstin van Veben genoemd, of kortweg van
Velzen.
De tegenwoordige heeren van Velzen, nl. de familie
Hoeufft voeren als hartschild op hun familiewapen een
Paaschlam, z@de tevens het gemeentewapen van Velzen,
secmoedelijk aan het oude kerkzegel ontleend.
H. J. K.

van Schuijlenborcb. (XXIV : 231). - Jan Willem
ScïZlenburg was gehuwd met Susanna Elisabeth vare
Reenen. Uit dit huwelijk werd 11 April 1811 te Alphen
een kind geboren, genaamd Sgsgnna Elisabeth iKaria
Alexandrina Schuilenburg, dat tot peettante had A n n a
Maria van Reenen.
,Mevrou~ Susanna Elisabeth van Rheneq” huisv. van
den ,,WelEd. Heer J. T. S.” werd te Alphen begraven
17 April 1811; het bovengenoemde kind op den 22 Mei
d. a. v.
Kan nu misschien de hier vermelde J. W. Schuilenburg
identiek zijn met Johuwnes Wilhelmus vals Schtiyle~burch
van wlen ,bijna niets bekend is T”
W. MM. C. R.
van der (den) Steen. - Jan Oem, heer van &!oesenbroeck, overleden 21 Mei 1701 te Dordrecht, huwde
17 December 1695 te? Jjaria van der (den?) Steen,
gedoopt? te? overleden 22 November 1745 te? Wie
waren hare ouders ?
B. o. Z. 5
W . J. F. J.
Tmijsel. (XXV : 64). -- Een predikant van dien naam
teekende ik noch te Vlaardingen, noch in mi@ geheele
Naamlijst van Predikanten in Z. Holland aan. Althane
bij de N. H. Kerk niet.
Mogelijk is hij van een andere gezindte geweest.
W. M. C. R.
Van Velsen. (XXV : 64). - W. J. H. schrijft. ,De
familie van FeZsm voert: gedwacsbalkt van blauw en
goud, beladen met 4, 3 en 2 schuinkruizen ;” en vraagt
dan verder naar helmteeken en kleuren der dekkleeden.
Ik vraag op mijn beurt, waar weet de heer W. J. H.
een familie van Velsen aan te wijzen, met een dergelijk
wapen. Is het de bedoeling dat een tegenwoordig bestaande
familie van dien naam bedoeld wapen voert, dan is dat
zeker een gevolg van usurpatie en misverstand.
Men heeft nl. langen tijd aangenomen dat bedoeld
wapen werd gevoerd door den beruchten Gerard vati
FeZzes en Z@I geslacht. Thans staat het echter vast, dat
Gerard een leeuw in zijn wapen voerde. Dat zijn geslacht,
waarvan trouwens zeer weinig bekend is, (wellicht hangt
het samen met dat van Noordwijk, van welke heeclgkheid
Gerard de helft bezat) is uitgestorven met zijn eenige
dochter, mag als algemeen bekend worden aangenomen.

de Virieu. (XXIV : 5). - Doopboek N. H. Gem te
Hurwenen :
9 Dec. 1688 DO Arlebout heeft ‘t kind gedoopt van
Jhr. François ZVillem de F&ieu en z@e huijsvc Petronella
Lagemans, ‘t kind genaamd Johan Paulus.
6 Dec. 1690 DO du Mercie (du Marchie) heeft gedoopt
van Jonkh. de Viriezc en zijne huijsvcouw Petronella
Lagemans het kind genaamd Anna Marie.
W. M. C. R.
de Witt. - Tot welke familie de W i t t b e h o o r t
Eleonore (?) de Witt gehuwd met Johann Friedrich von
Eisen hart ?
Bestaat er een uitvoeriger en tot later bijgewerkte
genealogie der Dordrechtsche familie de Witt, dan die,
welke in Balen voorkomt?
W. J. H.
n.
Zaal-, Sael-de Zale-, de Saele-, Zael Uteneng enz. -Allen, die in het bezit zijn van familiepapieren ofandere
gegevens betreffende bovenstaande geslachten, wordt beleefd verzocht daarvan opgave te doen ten kantoce van
den Notaris J. Vciesendorp? te Amsterdam, Heerengcacht
No. 423.

Erratum.
Door een fout mijnerzijds staat in den kwartierstaat
van IV. J. Hoffman J. Jsn. : Rudolph ,gees g e h . m e t
Johanrla van den Berg ; dit moe+%‘jñ?Gregor& Mees.
W. J. w
INH9UD199t',No.S.
Tot lid zijn benoemd. - Adreswijziging. - Aan de Medewerkers
van het Maandblad en de Leden van het Genootsohap, door Mr. H. W.
van Sandick. - Boekwerken enz. ontvangen voor de bibliotheek en
het archief. (Vervolg van Maandblad XXV. kolom 4.) - De oorsprong
van het Amsterdamsche geslaoht Berewout, door Jhr. Mr. l?. Beelaerts
van Blokland. - Oude Indische families, (van lJsseldijk), door W.
Wijnaendts van Resandt. (Vervolg van kolom 43.) - Deoudetegeneratie van het geslaoht van Sohuylenburch, door W. W. v. R. met
naschrift der redaotie. - Freys van Dolre en Freys van Cuynre, door
Jhr. W. 4. Beelaerls van Blokland - 128 Kwartieren van Odilia
Amelia- en van Genoveva Maria barones Rengers. (A. Kwartieren
van vaderszijde); (B. Kwartieren van moederszgde); medegedeeld door
W. Y. C Regt. - Een Amerikaansche kwartierstaat, door C. P. J.
van Vlierden, - Geslaoht van Oostrum, medegedeeld door W. M. C.
Regt. - B o e k a a n k o n d i g i n g . - Vragen en Antwoorden: de
Back (XXIV, 187). - Bentinck (XXV, 28). - van Beveren (XXIII,
151). - Bonn (XXI, 126). - de Braa (XXIV, 62) - Bueckevoort. Christoffer-Mees - Dell, Sohouten. - Gael (XXIII, 89). - van
Lamsweerde (XXV, 69). - Manrique de Lara (XXV, 59). - van
Mijnden (XXV, 60). -van Randwijok-Rau (XXV, 61). - de Rechteren
van Hemert (XXV, 31 en 62). -van Sohuijlenburch (XXIV, 23 1). van der (den) Steen. - Twgsel (XXV, 64). - Van Velsen (XXV,
64). - de Virieu (XXIV, 6). - de Witt. - Zaal-, Sael-de Zale-, de

Saele-, Zael Uteneng enz. - Erratum.

Gedrukt bij Gebr& J. & H. van ‘Langenhuyseu te ‘8 Gravenhage.

MAANDBLAC,
VAN HET

Genealogisch-herddiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt
alleen aan de leden .van het Genootsohap
gezonden. Bijdragen en correspondentie
betreffende de redaotie en verzending van
het Maandblad zijn te richten aan den
r e d a c t e u r M r . H . W . V A N YANDKX,
101 Jan va% Nasso&ra& te ‘s Gravenhage. Aanvragen om exemplaren vari”
vroeger verschenen Maandbladen zjjn te
zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
S NOUCKAERT VAN SCHAUBURQ. 96 J a n
van Nassaustmat, te ‘s Gravenhage.
-

R-

Brieven,aanvragen, enz., betreffende het
Genootschap te richten aan den secretaris,
Jhr. &lr. E. B. F. F. W ITTERT VAN H O O GLAND , 190 Riouwstraut? die betreffende de
bibliotheek aan den bibhothecaris,W .Baron
S NOUCRAERT VAN SCIIAUBURQ, 96 Jan van
Numaustraut, beiden te ‘~Gravenhage. Contributiën enz. aan den penningmeester,
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONQ PR I N S ,
3 Sweelinckplein, te ‘s Gravenhage. - Leden
te ‘8 Gravenhage betalen p. jaar fl0 contributie, zjj die bulten ‘6 Gravenhage wonen f6.
-

%De redactie van het Xaand blad wijst er nadrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der ondert;ekende stukken.

In Memoriam Mr. HENDRIK JACOB KOENEN,
orerleden te Laag-Soeren, 28 Mei 1907, aet. 42.

Moge ik, die slechts een geheel onaanzienlijke plaats inneem als lid van het Genootschap, hier
ter plaatse een enkel woord zeggen ter nagedachtenis van mijn overleden Vriend, die onder ons, als
overal elders, zoo zéér hoog hoven anderen stond.
De wetenschap der historie en des rechts - in engeren zin ook die der genealogie - heeft- hij
gediend met zeldzame toewgding, gelijk hij aan ieder werk, dat hij aanvaardde, al zijn krachten
besteedde; en hij heeft in die wetenschap deze geheel exceptioneele plaats bekleed, dat hjj door
genialiteit en intuitie zóóveel meer van de waarheid bemeesterde dan anderen, die alleen geleerd
zijn, dat hij in al zijn geschriften eigenlgk altijd, in subliemen zin, gelijk heeft, ook al mogen - op
een lager plan - zijn stellingen en meeningen voor tegenspraak vatbaar schijnen. Van zijn ,,Recht in
den kring vau het gezin” werd de hooge superioriteit bewezen almede door de aanvallen, die het
van geleerde, maar niet meer dan den rationalistisch-wereldschen kant der dingen ziende, mannen te
verduren had. En wie zijn specifiek-genealogisch-historische studiën in vaktijdschriften las, begreep
terstond, dat hier iemand aan het woord was, die, nevens uiterst nauwgezette en buiten.gewoon
uitvoerige bronnenstudie, een mate van inzicht en begrip van het verleden bezat, die hem bgv. met
de Teylingens en de Brederodes op even gemeenzamen voet deed verkeeren als met de leden en
andere generaties van zijn eigen geslacht. Al wat hij aanvatte en bestudeerde kende hij niet alleen,
maar hij begréép het, en hij leefde er in: zijn helder verstand en zijn genialiteit maakten hem met
zijn personen en toestanden vertrouwd als met vrienden en eigen levensomstandigheden.
Toch is al wat hij gedaan en gewerkt heeft nog slechts préludeeren geweest: vóórspel van de
groote compositie die, naar ons menschelijk meenen, zijn leven had moeten zijn. Zijn vroege dood
heeft belet, dat het werd tot die hooge en schoone eenheid, die wij allen, zijn vrienden, in de toekomst
zagen, als wij aan hem dachten. In zóóver is, wereldsch gesproken, zijn leven niet-àf geweest. Maar, en de gedachtenis aan zijn lijden en sterven, dat zoo geheel on-wereldsch was, maakt het mij tot
taak dit hier openlijk te zeggen, terwijl de plaats wáár het gezegd wordt, mij tevens verbiedt uitvoeriger
t e z i j n - , máár, in hoogeren z i n , is zijn leven zó6 volmaakt en zuiver af geweest, als slechts van
zéér weinigen kan worden getuigd. Moge dit hier staan, als gesproken in zijnen geest en naar zijn
hart, dat zijn ‘leven en sterven is geweest volkomen berusting in en vrede mèt God. En van wie dat
kan gezegd worden, diens leven was àf.
Dit woord wilde niets anders zijn dan een getuigenis van de groote vereering en de warme
vriendschap, die ik voor hem koesterde: vereering, niet in de eerste plaats om zijn groote kunde en
gaven, maar om de hooge en fijne edelheid zijner ziel.
Mr. F. E. POSTHUMUS ME Y J E S.
Amsterdam., 28 Mei 1907.
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Mr. H. J. Koenen’s genealogische arbeid.

zal zijn indien hij beschikt over dezelfde kennis van geschiedenis en heraldiek en over denzelfden onbevangen
blik welke Koenen ten dienste stonden.

Gevoelde zich Amsterclam’s burgemeester gedrongen aan
de groeve van onzen vriend Koenen met groote dankbaarheid dien trouwen medewerker te gedenken, die hem
met zijne vele en groote gaven des verstands had bijgestaan zoolang zijne krachten het eenigszins gedoogden,
ook ons Genootschap en de genealogische wetenschap
hebben door zijn heengaan een verlies geleden dat moeilijk
kan worden overschat
Nadat hij in 1895 tot lid van ons Genootschap was
brnoemd, werd Koenen in 1896 tot bestuurslid gekozen,
welke functie hij gedurende tien jaren beeft vervuld.
Zagen wij hem, nadat hjj in 1902 metterwoon naar Amsterdam was vertrokken, slechts zelden meer op onze
vergaderingen, de herinnering aan zijne innemende persoonlijkheid en aan de toewgding, waarvan hij steeds had
blijk gegeven, kon daardoor niet verflauwen, terwgl wij
bovendien nog menigmaal het voorrecht hadden schriftelijk
met hem van gedachten te wisselen.
Ondanks zijne veelomvattende werkzaamheden en z+e
geschokte gezondheid wist Koenen altijd gelegenheid te
vinden voor het schrijven van prettige, opgewekte brieven ;
een beroep op zijn veelzijdige kennis werd nimmer
tevergeefs gedaan. Nooit maakte hij zich van eene zaak
af. Altijd berustte zijn oordeel op grondige bestudeering
van het onderwerp.
De lijst, die hierna volgt, van artikelen van zijne band
is vermoedelijk niet volledig. Om een begrip te geven
van de groote werkzaamheid van hem, wiens ambtsbezigheden een zoo groot gedeelte van zijn dagelijkschen tijd
in beslag namen, is zij echter voldoende.
De plaats, welke Koenen innam op het terrein der
genealogische wetenschap, was eene gansch bgzondere.
Wie van zijne studiën kennis neemt, zal stellig niet in
de verleiding komen schouderophalend over het beoefenen
van de genealogie te oordeelen. Zijne groote kennis van
die historie, die zich niet tot jaartallen en feiten beperkt
maar ook de staatkundige, sociale en oeoonomische verhoudingen omvat, wist aan zijne opstellen een kleur en
een leven bij te zetten, welke niet konden nalaten den
lezer te boeien. De kritiek, waaraan bij menigmaal het
werk van anderen onderwierp, spaarde hij zijn eigen arbeid
niet. Scherp kon hij somtijds zijn, maar tot hatelijkheid
ging hij niet over; en wanneer bij een enkele maal door
anderen of door een nader eigen onderzoek overtuigd werd
in een of ander opzicht gedwaald te hebben, kwam hij daarvoor uit met een gulhartigheid, welke wederom den indruk
bevestigde, dat hij niet alleen slechts de waarheid zocht,
maar dit ook deed zonder eenige nevenbedoeling. En
daarom juist wordt in hem voor de genealogie zooveel
verloren. Voor het opsieren van een stamboom of voor
het kleineeren van een geslacht stond hij, het behoeft
nauwelijks gezegd, veel te hoog ; maar hij wist zich ook
vrij te houden van de neiging de hem ter hand gekomen
gegevens aan te passen aan eene vooropgezette meening.
Niemand was daarom beter dan hij geschikt íle gescbiedenis te schrgven van onze oude adelsgeslachten. Zijne
studiën over de Teylingen’s en Brederode’s, alsmede over de
opkomst der Polanen’s beloofden in dit opzicht nog zooveel.
Dat ook over deze geslachten door hem niet het laatste
woord is gesproken, niemand kan daarvan meer overtuigd
zijn dan hij zelf was. Maar dit staat wel vast, dat al wie
zich op dit zoo uiterst moeilgk terrein waagt gelukkig

Een kritiek op een kritiek. Het geslacht Barchman
Wuytiers. Fambl. VII, 21.
Genealogie van de Marez, benevens de Marees vau
Swinderen, d e Marez v a n Z u y l e n e n Marez Oyens.
Fambl. 1X, 233.
De geschiedenis van het Bergsch-Guliksche geslacht
Schoeller (met de aanverwante geslachten Clignett, Ganderheiden, Koenen, enz.) gevolgd door de genealogie van
den in Nederland gevestigden tak van Scbuler. Fambl.
X1, 233.
De familie van Jacob Cats’ vrouw. Fambl. X1, 227,
XII, 169.
In memoriam, Mr. 8. J. Enschedé. Mbl. XIV, 65.
Amsterdamscbe Ooms. Mbl. XIV, 131.
Straf bepalingen tegen heraldische usurpatie. Mbl. XV, 65.
Grafsteden in de kerk te Beverwijk. Mbl. XVI, 45, 70,
94, 102, 113, X1X, 3. 24, 175.
De wapens van Houtman en Pauw. Mbl. XVI, 46.
Hamburg-Amsterdam. Mbl. XVI, 51.
Geslacht Wijs. Wap. 11, 19.
Het geslacht de Marez met de daaruit in vrouwelijke
lijn gesproten familiën de Marees van Zuylen, de Marez
Oyens en de Marees van Swinderen. Wap. 11, 111, IV.
Het Koninklijk wapen. Mbl. XVI, 57.
Isaac Abrahamszoon de Graaf. Mbl. XVI, 60.
Uit de portefeuille. Mbl. XVI, ‘52, 126.
Scbarp-Pierson. Mbl. XVI, 67.
flanderheiden. Mbl. XVI, 67.
Junius-Cland-de Sandra. Nav. XLVIII, 19.
Eenige aanteekeningen omtrent de wapens en titels gevoerd door leden van de familie Pauw. Mbl. XVI, 72, 81.
von Hymmen. Mbl. XVI, 86.
von Neufville. Mbl. XVI, 89.
Boelens-Merens. Mbl. XVJ, 156.
Het archief van de Walen. Mbl. XVI, 173.
Het geslacht Voombergh. Wap. IV. 220.
De reformatie te Aken. Wam IV, 237.
Een onderlinge levensverzekering. anno 1680-1719.
Mbl. XVIII. 176.
Genealogie Pauw. Adelsarchief 1.
Een adellijk kwartier ? (van Diest). Wap. V, 14.
Verschillende families Pauw. Wap. V, 29.
Bgdrage tot de genealogie van het geslacht‘ Coenen,
met het molenijzer. Wap. V, 57.
Aanteekeningen over den Nederlandschen wolhandel
van weleer. Wap. V, 185, 193.
Aanteekeningen betreffende de familiën Stalman en
Sraver. Wap. V. 205.
Aanteekeningen betreffende de familie Néël en aanverwanten. Wap. V, 259.
Aanteekeningen omtrent de nabestaanden van F. 8. C.
Pauw. Wap. V, 262.
Orangistische jongelieden in Engelschen dienst. Wap.
VI, 73.
Aanteekeningen betreffende de Vlaamsche familie Coene.
Wap. VI, 157.
Teyingen, Brederode en de Leek. Wap. VI, 483,
VIT, 15, 73.
Het ridderlijk geslacht van Heemskerk in de Middeleeuwen. Wap. VII, 229, 293, 357, .437.
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Willem Snikkerieme en zijne magen, of de opkomst
der Polanen’a. Wan. VlIT. 49. 153. 305.
De oorsprong van het geslacht ’ Gtijsberti Hodenpijl.
Wap. VIII, 81, 191.
Momma. Mbl. XXIII, 106.
De Sicconiden-legende, nadere beschouwingen omtrent
den oorsprong van het huis Teilingen-Brederode. 1906.
Nog in het laatste nummer van ons Maandblad, k. 95
en 96, besprak Koenen het wapen van het uitgestorven
geslacht van Velzen.
B. v. B.

76. V e r s l a g e n e n mededeelingen der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 4 reeks, 7 deel, 2 stuk. Amsterdam 1905.80.
In ruil.
77. JA N en ALPH. e. J. MOSMANS. O u d e n a m e n v a n
huizen en straten te ‘R Hertogenbosch. ‘s Bertogenbosch 1907. 40.
Van het Prov. Gen. voor Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant.

1 78. Publioations de la Société Historique et Archéolo-

gique dans le Limbourg. Tome XLII, Nouvelle
Serie Tome XXII. Maastricht 1906. 80.

BERICHT.

In ruil.

Vele leden, doordrongen van de wenschelgkheid elkander 1 79. HERM. FRIEDR . MACCO. Zur Reformationsgeschichte
Aachens während des 16 Jahrhunderts. Eine kritische
tot bespreking van onderwerpen van genealogischen of
Studie bearbeitet nach Archivalien Aachen. 1907. 80.
heraldischen aard, op geregelde tijden te ontmoeten,
Van den schrijver.
hebben besloten den eersten Dinsdag van iedere maand
1 80. J. E. HEERES, e. a. Jaarboekje voor geschiedenis
‘s middags van half 5 tot 6 uur samenkomsten te houden,
en oudheidkunde van Leiden. en Rijnland, tevens
orgaan der vereeniging oud-Leiden. Leiden 1907.
voorloopig in café R i c h e op het .’ Buitenho f alhier.
48 jaargang. 80.
Zij noodigen daartoe alle leden uit tot een zooveel
’ I
Van W. M. C. REC+T te Oudshoorn.
mogelijk getrouwe opkomst. De eerste goed bezochte
bijeenkomst heeft plaats gehad op 4 Juni ll., de volgende !I 1 81. W ALTHER M E R Z. Siegel und Wappen des Adels
und der Städte des Kantons Argau. Arau 1907.80.
zullen plaats hebben op 2 Juli, 6 Augustus, 3 September,,
Asngekooht.
1 October, 5 November en 3 December.
1.82. CSIAMOINE PA S C A L. Histoire de la maison royale
de Lusignan. Paris 1896. 80.

Adresw@@ing :
W. N. ARNTZENIUS, Obrechtstraat 606 . ‘8 Gravenhage .
W . K . V . Gtraaf V A N H E E R D T T O T
EVERSBERG, H u i z e Asperen . . . . Asperen.
62. 8. VAN WO E L D E R E N , Admiraal van
GChentstraat
33
. . . . . . . . . Utrecht.

Boekwerken enz. ontvangen voor de biblioteek
en het archief.
(Vemolg va% Maandblad XXV, lcolom 69).
172. PIERL WINSEMI. Illustrium F&ice Ordinum Historio,graphi, Historiarum ab excessu Caroli V Caesaris ;
sive rerum sub Philippo 11 per Frisiam gestarum L.
Libri II. Leovardise 1629. 80.
173. Dr. J. J. DE Q ELDER . Brieven en andere bescheidel n
rakende het beleg van Alkmaar in 1573, naar d e
oorspronkelijke stukken. Alkmaar 1865. 80.
174. C H A R L E S READ. et FROIS. WADDINC+TON. MQmoire !S
inédits de Dumont de Bostaquet. Gentilhomm e
Normand. Paris 1864. 80.
De nummers 172-174 van R. C. ERYERINB
te St. Petersburg.
i75. W. J. VAN R ANDWIJK . (Qedenkschrift). De gebroede] :S
van Cleef, 1807- 1 9 0 7 , ‘s&avenhage 1907. 4~‘.
Van den Bibliotheoaris.

1,83. PËR~oT. Histöire ~~ des antiquitéË de la villë -de
N&mes extrait de M. Ménard. 9 édition, Revue et
augmentée. Nismes 1842. 80.
1184. O S K A R W A S A S T J E R N A. Attar-tatlor ofver den pâ
Fidlands Ridderhus introducerade adeln. Borga
1 8 7 9 - 1 8 8 0 . 2 deelen. 80.
1185. R. C. ERMERLNS. Bijdragen tot de genealogie van
der Horst, (handschrift).
1

186.

R. C. ERMERINS. Stamboom van het geslacht vati
der Horst en aanverwante geslachten, (handschrift
met wapens in kleuren).
De nummers 182-186 van R. C. E RYERINS
te St. Petersburg.

187. A. B. VAN DER V I E S. Aanteekeningen over de
familie Roelofs. Februari 1907. 80.
Van den sohrgver.
188. OTTO FR I E D E R I C H S . M. J. C. ALFRED PROST et la
question Louis XFW. Paris 1906. 80.
189. O TTO F R I E D E R I C H S . La question Louis XVII.
Temoignage inédit de ST E U E R W A L D , Lieutenanb
&$neral, Inspecteur de 1’Artillerie de l’armée Neerlandaise. Paris 1906. 80.
Van den Bibliotheoaris.
190. Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen. ‘s Qravenhage 1907 80. en Jaarverslag over 1906. (Zie no. 29).
In ruil.
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191. M. G. WI L D E M A N. Doodsberichten 1597-1743,
rakende de geslachten: v. Arnhem, u. Balveren,
v. Boetxelaar, v. d. Bongert, v. Brederode, Cloeck,
Cock, v. Delen, v Essen, v. Haeften, v. Langen,
de La.nnoy, v. Lynden, v. Matenesse, Pieck, v. Randwgek, u Rechteren, v. Keede, v. Spuelde, v. Tellicht,
Vygh, v. Welderen, v. W$he, e. a. in chronologische
volgorde medegedeeld, (overdruk Navorscher).
Van den sohrijver.

Tratee (Bantam), 27 Mei 1862; pakhuismeester bij de
zoutadministratie te Pangarangan (Sampang, Madoers),
16 Jan. 1865 ; idem t.e Manaar (Grisee, Soerabaja), 3
Nov. 1867; zouthoofddepotpakhuismeester te SidaJoe
(Soerabaja), 29 Nov. 1868; wegens intrekking van den
zoutaanmaak eervol ontslagen, 14 Jan. 1875; zouthoofd, depotpakhuismeester te Grifisee Poetih 11 Apr. 18ï6;
idem te Soemenap (Madoera), 16 Oct. 1877; als zoodanig
op verzoek eervol ontslagen en gepensioneerd 28 Febr.
1886. (51)
Hij huwde te Soerabaja 26 Juli 185L met D o r o t h e a
Maria Wilhelmina Poetma, geboren te Soemenap 1834,
d o c h t e r v a n Tede Tedes Postma e n D o r o t h e a Aletta
Hulsthoff.
Hunne kinderen volgen sub 1V. D
111 ter.

192. J. TK. E. CA N N E E L. Twee vleugels van een drieluik
in het Rijksmuseum te Amsterdam. Juliaen d e
Brouckere en zijne echtgenoote Elysabette Canneel.
(Overdruk Oud-Holland 1907).
Van den sohrijver.
193. Compte rendu du congres archélogique et historique
tenu a Bruges du 10 au 14 aoíit 1902 sous la
la direction de la société d’emulation. Bruges 1903.80.
van M. G. WI L D E M A N.

Oade Indische families,
(van IJsseldGk),
door W. WIJNAENDTS

VAN

RESANDT.

(Vervolg van kolom 77)
IIT.
(Kind van Johannes Henricus van IJsselijk (11.3.)
en van Carolina Maria Frederica Chassé).

Kin,deren (52) van Abraham van Idsseldijk (11.5.)
1. Wilhelmina Philìppina Henriëtta van IJsseldgk, geboren in 1816, begraven te Batavia 23 November 1819 (53)
2. Abraham Gerardus Alexander van IJsseldijk, geboren
te Batavia 19 December 1820, aldaar gedoopt 18 Februari
1821 (54).
3. Maria Henràëtta Philìppina van IJsseldijk, geboren
te Batavia 14 Juni 1822, aldaar gedoopt 21 Juli d. a. v.
(55), begraven te Batavia 19 November 1823.
4. H. G van lJsseld$‘k, begraven te Batavia 29 Auguetus 1825 (56).
1IIquat.
(Kinderen vara Arnold Franco van IJsseldyk (118 )
en van Jkvr. Maria Elisabeth Goldmarì.)

1. W i l h e l m i n a Christina van IJsseldZjk, geboren te
Wouter Hendrik van IJsssldijk, gedoopt te Batavin Batavia 28 Juli 1828, wonende te ‘s Gravenhage; huwdo
27 Augustus 1811, (49) begraven te Batavia 30 April te Batavia 16 Juni 1858 met Johan Christiaan GQìsbert
1812. (50)
Schmeil van Kraaye+ttoord, geboren te Batavia 1 Juni 1827,
IIIbis.
overleden te ‘s Gravenhage 25 Augustus 1904, zoon van
(Kinderen van Johannes Henricus van IJsseld@k (11.3.)
Hendrik van Kraayenoord, hoofdonderwijzer te Batavin,.
en van de inlandsche vrouw Masina).
en van Louise Saugai.
1. Henry van IJsseld$k, jong overleden te Besoeki
J. C. Gr. S. van Kraayenoord was bU zijn huwelijk
hoofdcommies ter Algemeene Secretarie en werd ge13 Maart 1828.
pensioneerd als resident van Kediri. Uit dit huweljjk
2. Cecilia van IJsseldijk, geboren te Semarang in 1826,
sproten 1 zoon en 2 dochters.
wonende te Meester-Cornelis ; zij huwde te Soerabaja
4 December 1852 met Roelof Joostensx, geboren op MaIIIpZ&p.
kesser-eiland onder Timor in 1824, overleden te Batavia
Kinderen van Johannes Robbert van
19 Januari 1881, zonder beroep, zoonvan GabriëlChristiaan
IJsseldgk. (I1.10.)).
Joostensz en van Isabella Johanna Johannis.
1. Maria Magdalena vare IJsseldgk, geboren te Batavia
De afstammelingen uit dit huwelük kregen in 1903
bij GOUV* Besluit vergunning zich te noemen en te
schrijven ,,Joostenz van IJsseldijk”.
(51) Uit: Stamboeken van oiv. ambtenaren in 0. 1. op de Alg. Secre3. Henry van IJsseldijk, geboren te Soerabaja 26 Sep- tarie te Buitenzorg
(52) Mogelijk behoort tot deze kinderen ook A. F. van IJsseldijk,
tember 1829, wonende te Soerabaja.
die 17 Januari 1821 te Batavia werd begraven; daar de begraafZijn loopbaan is de volgende:
registers van lS20 tot 1828 ontbreken, kan ik zulks niet na aan,
Klerk bij den kapt,. ter zee, Haven- en Equipage(53) Begraafregister Batavia, 1829 zegt : ,,.23 November, WI4 helmina
meester te Soerabaja, 1 Oct. 1845; klerk bij den Hoofd- ,PhiliDDina Renriëtta van IJsseldiik, oud 3 Jaar, dochtertje van Abra”
_
inspecteur van financiën te Batavia, 1856 ; ondercom- iham gan IJsseldik, op Molenvliet.”
(54) Doopregister Bntnviu, 1821 zegt : ,,18 Februari: Abraham
mies 2” kl. bij het bureau van controle en recherche te
Batavia, 1858; klerk bij de directie der middelen en ,Gerardus Alexander, geboren 19 Deoember lb20, moeder de Boegidomeinen aldaar, 1859; opziener bij de zoutaanmaak te ,,neesche vrouw Mina en geadopteerd door Abraham van IJsseldijk.”
(49) Doopboek Bataoia 1811 gedoopt 27 van Oogstmaand: Wouter
Hendrik, vader: Johannes Chemicus van IJsseldïk moeder: Carolina
Maria Frederica Chassé ; getuigen : Wouter Hend.nk van IJsseldijk en
Johanna Maria Magdalena Oland.
(50) Begraafvegister Bataviu 30 April 1811, Wouter Hendrik vau
IJsseldëk, oud 8 maanden, zoontje van den heer Johannes Henricns
van IJsseldijk, in den grafkelder van den oud-directeur-generaal P.
Th. Chassé.

Zijn overlijden vind ik niet, hij moet jong zijn gestorven, het is zeer
eoed moeeliik. dat hii dezelfde is als no. 4 hieronder, wiens geboorte
”
rk niet &dy. .
(56) Doopboek Bataoia 1824 zegt: ,21 Juli Maria Henriëtta Phi,Iippina, geboren 14 Juni 1824, moeder: de vrije vrouw Mina en
,geadopteerd door Abraham van IJsseldijk.”
(56) Zie noot (53). In Regeerings Almanak van 1826 komtonderde
in 1825 overledene personen voor: ,,H. .Q. van IJsseldijk, kindje van
A. van IJsseldijk. ” Zooals boven reeds werd opgemerkt, ontbreekt het.
begraafregister 1820-1928.
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in 182’7, overleden aldaar 23 December 1830 (57).
2. Louis van Usseldzj’k, geboren te Batavia 30 October
1830, aldaar overleden 9 April 1832 (58).
3. Joannes Antonius Benjamin van lJssel&jk, geboren
te Batavia 12 Maart 1836, aldaar overleden 15 M e i
1838 (59).
1V.

V.
(Kinderen van Aluzius van IJsseldyk (Ir, 3)
en van Petronella Black.)

(Rinderen van Henry van IJsseldijk (IjIbis, 3 en,
van Dorothea Maria Wilhelmina Postma )
1. Henriëtte van IJsseldijK, geboren te Batavia 31
Augustus 1856, aldaar overleden 15 Februari 1858.
2. Ldes van IJsseldqk, geboren te Batafia 27 Februari
1859, aldaar overleden 26 Juni 1887, ongehuwd,
Klerk bij de Wees- en Boedelkamer te Soerabaja(tot
1876); klerk eerst bij het Departement van Binnenl.
Bestuur, daarna bü den assistent-resident te Sitoebondo
(tot 1886).

I

1. James Henry wwn Idsseldijk, geboren te Soerabaja
3 December 189ö.
2. Jan Wouter van IJsaekl$k, geboren te Tandjong
oera 5 Februari 1898.
3. Mnrgaretha Catharina van IJsseldljk, geboren te
lengkalis, 28 April 1899.
4. Earrita Eleonora van IJsseldek, geboren te Palemb:ang 9 Juli 1901.
5. Hubertus Peter van IJsseldijk, geboren te Batavia
4 Juni 1904.
Vbis.
( K i n d e r e n van Henry van IJsseldijk Junr (IV, 5)
en van Jane Th. A. Mühldorff.

1. Wouter Hendrik van IJsselo’ijk, geboren te Soera3. Aluzius van IJsseldgk, geboren te Soerabaja 20
blaja 28 Maart 1897.
Februari 1862, wonende te Batavia.
2. Jane Wilhelmina Cecilia valt IJaseldijk, geboren te
Opziener bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen ,
8 October 1884; tijd. verificateur 5e kl. bij idem, 16 Apr . sSoerabaja 8 December 1899.
1887 ; ambtenaar bij idem, 20 Febr. 1888 ; verifiateur 5” kl.
3. Henri Cornelis van IJsseldyk, geboren te Soerabaja
9 Maart 1888; verificateur 4p kl. 1895; ontvanger del : 1.5 October 1901, aldaar overleden 18 Januari 1903.
in- en uitvoerrechten te Tandjong Poera (Sum. Oostkust) t
4. E&v&-a va9a IJsseldijk, geboren te Soerabaja 26 Januari
1896; verificateur 3” kl. te Tandjong Priok (Batavia)
16 Dec. 1898; idem te Palembang, Oct. 1900; idem tc ; 1 904.
Tandjong Priok, . . . . . 1902, sedert Dec. 1904 te Soerabaja
5. B e n j a m i n v a n IJsseldqk, overl. S o e r a b a j a i n
Hij huwde te Batavia 1 Juli 1889, Petronella Black . 1 iugusius 1906.
De kinderen uit dit huwelijk volgen sub. V
4. Petronella van IJsseldijk, geboren te Sampang (Ma
doera) 17 Februari 1866, wonende te Meester-Cornelis
huwt te Soerabaja 10 Mei 1893 met Harry Black, over
leden te Meester Cornelia 4 October 1900, als boekhoudel
van de firma Wellenstein-Krause & Co. te Batavia.
5. H e n r y v a n IJsseldgk Jr. geboren te Grissee 2: 5
November, thesaurier van de Spaarbank-Soerabaja, huwde e
te Soerabaja 1 December 1894 Jane Th . . A . . MGhldorff
Ue kinderen uit dit huwelijk volgen sub Vbis
6. Wilhelmina van IJsseldijk geboren te Sidajoe 2 i
Augustus 1870, huwt te Soerabaja 9 Mei 1891 me t
Johannes Martilzus Barend, commies 38 kl. tg den Post ,- 1
,en Telegraafdienst in N. 1. te Soerabaja.
7. Dorothea van IJsseldQ’k, geboren te Sidajoe 12 Maar nt
1873, huwde te Soerabaja 22 Mei 1902 met Johanne ‘S
Theodorus de Boer, 20 commies der Staatsspoorw. t e
Soerabaja.
(5T) Burgerl. Stand Batavia, Register van overlijden ovet 1830,
acte VPO. 614, eeft aan het overljden op 23 December van -Maria Mag,dalenct van fJsseldijk, geboren te Uatavia. oud 3 jaar, dochter van
Antje Barnet, weduwe van Bombardier ChauZgny, en erkend door
Johannea Roberts van IJsseldij k, zonder beroep
(58) Burgerl. Stand Bataoia, register van geboorte over 1530, geeft
aan de geboorte op 30 Ootober 1830 van Louis van IJsseldgk, als
eboren uit Antje Barnet, weduwe van Bombardier Chavigny, welk
f .md als het zijne werd erkend door Johannes Roberts van 1Jsseldijk.
zonder beroep. Blijkens acte no. 96 van het overliden van dit kind
waren de oudera: Johannes Robert van IJsseldijk en Antje Barknet.
Van Antje Barnet, wed. Chavigny werd overigens niets meer gevonden.
(59) BurgerZ Stand Batavirr, Register van geboorte over 1836, acte
PP. 33, geeft aan de geboorte op 12 Maart van JoannesAntoniusBenjamin van Llsseldijk, als geboren uit Alida Stopka, welk kind werd
erkend door Johannes Roentjen (Rio) van IJssoldijk, zonder beroep;
terwijl blijkens de aote van overlëden van dit kind (daarin alleeu
Heniamin v. IJ. geheeten), zijn ouders waren Johannes v. IJ. en
Aliba
Stopka.
..
Alida Stopka overleed ongehuwd te Batavia 22 Juli 1847, oud 32 jaar.

2eslachtkundige aanteekeningen verzameld te Amboiua.
(Aang~evuld m e t aanteekeningen-verzameld
te Serang, Djojakarta en Padang.)
Vervolg van XXIV, jrg. 1906, kolom 148.
Haan.
1. Daniel Haan, van Wiesbaden, was 8 Febr. 1773
,ud 32 jr.; schieman 1773 ; onderstuurman op de pant;jalang Delft 15 Maart 1774.
11. Johannes Haan, vaaudrig bij de koning van Tidore; x
. Martina Flandrincr Ruiikhuizen ; ouders van :
Jacob Frederik, g”ed. te Ternate 17 Juli 1785, get.
George Frederik Dürr en diens huisvrouw Barbara Bartholomeus.
Fredericus Theodorus, ged. te Tertate 8 April 1787,
get. Johan Frederik Rousselet, predikant, en dieus
vrouw Sara Thomasia Hekel.
d e H a a n , d e Haen.
Jacobus de Haan, onderkoopman en hoofd van Larique
3lljan. 1719; hoofd van Haroekoe 28 Sept. 1719.
11. Willem de Haan, eergt , x Cornelia de Haan, wede
Izend. 13 Aug. 1728.
111. Melchior de Haan, onDerstuurman en gezaghebber
van de brigantijn ,d’Ongéhc&zaamheid”, 1752. v
IV. Abraham de Haan, 3 Sept. 1705, koopman te A’dam,
woonde tegenover de Nieuwe Luthersche kerk.
V. Gerrit de Haan van A’dam, kanonnier 1784 ; bombarbier 1788 ; sergt. ; -f 24 Nov. 1829 oud 87 jr. ; x
Clasina Josina Baksman, -t 5 April 1838 oud 70 jr. ;
ouders van :
1. F r e d e r i k , ged. 22 Juli 1790, get. Johann Gleorge
Rabe en Jacoba Sluiter.
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2. Johanna Nargaretha, gtid. 1791, t 12 Febr. 1738;
x Jacobus Hreilage.
3. Hernardus, ged. 1 Febr.. 1793, get. Johan van den
Berg en Johanna Catharina Louis.
4. Johanna, ged. 6 Maart 1796.
5. Abraham, ged. 24 Sept. 1997
6. Maria Paulina, ged. 15 Maart 1801.
VI. Pieter de Haan, fg fiskaal te Banda, 21 Nov. 1798.
VII. Willlem de Haan, adopteerde 12 Oct. 1800 Eliza
U’ìllems.
VIII. Frederik de Haan, (dezelfde ale V. 1. ?) x Anika
de yyiïs ; ouders van :
1 Frederik, ged. 4 Juni 1823, get Josina Stenbock.
1X. Catharina de Ha.an, 1769 wede gend. van Jan N . . .
X. Abraham de Haan (dezelfde als V. 5. ?) x Dec.
1824 Catharina vnn Amstel, geb. Amboina, t 18 Dec. 1849
oud 45 j., ouders van :
1. Naria Christina, ged. 8 Jan. 1826, get. Hendrik van
Amstel en Claaina de Haan ; t 12 Jan. 1849.
2 Adriana Frederika, geb. 11 Oct. ged. 21 Oct. 1827.
3. Wilhelmina, geb. 13 Jan. 1830. t 21 Mei 1838.
4. Carel, geb. 16 Jan. 1832.
5. Clasìna, geb. 1 Febr. 1834.

10 April 1769, toen zijne vrouw hoogst zwanger was;
ouders van :
Jan Ca&, ged. 13 Mei 1769, get. Jan Hendrik van
Santen en Catharina Vermeulen.

de Ha a 8, de Haes, de Hase, de Haeze.
1. Dirk de Haas, gouverneur van Amboina 1687 tot
14 Mei 1691, x Aletta Zegermans, geb. te Tayoean 19
Jan. 1648, t 8 Juli 1689 te Amboina. (1)
11. Elias de Haese van Middelburg, onderkoopman te
Amb. 19 Sept. 1720; eerste prov. administrateur 7 Aug,
1725 ; opperkoopman en secunde 1726,28,29 ; geëligeerd
gouverneur van Ternate 1731; x Sara Sonmans van A’dam.
ITI Huybrecht de Haeze, oud koopman 0. 1. C. te
Batavia 1729.
LV. Theodorus de Haese, gouverueur en directeur van
Banda, x h’ngeltie Gramsbergh, t te Banda 31 Oct. 1708
oud 45 jr., 10 mnd. en 21 dg.
van Haaften, van Haeften.
1. Adriaan van Haqfinz, onderkoopman, boekhouder,
secretaris en pandbewaarder van de bankcourant en van
leening te Batavia, gnd. 8 September 1769 en 14 Juli 1774.
11. Nìcolaes van Haejten, raad ord. in prov. hof van
Utrecht 1774.
Habich.
1. Johan Christoffel Habich, opperchirurgijn van het
kaeteel te Banda, 7 Maart 1799.
11. Frederik Jul. Ands. Habich, geb. 17 April 1793,1_
22 Juli 1793. (2)
Haefelij,
Johan Hendrik Haefely, predikant te Makassar, 8 Aug.
1788.
Haga.
Lambertus Jansaoon Haga van Enkhuizen ging in 1766
als konstabelsmaat met de Vaillant (kamer Enkhuizen) naar
Indië ; assistent 1769 ; hoekhouder 14 Juli 1774 , rekident
van Boeroe 19 Juni 1776, 77, 78 ; onderkoopman en
secretaris van politie 1780 - 83 ; geëligeerd opperkoopman
en gezaghebber van Banda 30 Maart 1786 ; testeerde te
Amb, 26 Oct. 1782 ; x als asssistent Bargaretha Hester
Treno, wede van Diderik Anthony Mourits; beiden test.
(1) Zie N. L. .jrg. 1903.
(2) Zie N. L. pg. 1904.

Hagebout.
Gerrit Hagebout te Makasser, 1765, 66.
Hagedoorn.
1. Bartholomeus Hagedoorn, van Cochin, huistimmerman, 7 Aug. 1733 oud 33 jr.
IL. Johannes Hagedoorn, sergt. mil. 16 Jnni 1783, 85.
III. Jan Hagedoorn, 2e luit. inf., x Rachel vun Capelle,
t als wede 9 Klaart 1830, oud 79 jr.
IV. Johannes Hagedoorn, x Francina Salomons ; ouders
van : Adriana, ged. 8 Juni 1800, get. Frederik Janssen.
V. Anthony Hagedoorn, t 26 Jan. 1822, x Elisabeth
Rugebregt, ouders van :
Johan Hendrik, ged. 25 Maart 1809 oud 1 jr.
Hageman.
1. polkert Hageman, van Carelskroon, korpl. te fort
Hoorn, Pas Baguela ; geg. korp 1737,38 ; x Rachel Janz,
Een Volkert Hageman wordt 16 Mei 1732 derde stunrman
genoemd.
11. Johannes Hageman, geb. A’dam 7 Mei 1745, t 13
Jan. 1794 te Banda; koopman en hoofd te Poeloe Ay
en Rhun 10 April 1789; lid raad v. Just. te Banda 15
Aug. 1777 ; opperkoopman en ,gezaghebber te Banda.
Hij zegelde met initialen.
Haksteen.
Pieter Haksteen, onderkoopman en gezworene ter secretarie te Batavia, 1748 ; R. extr. ord. v. N. 1. 1764.
H a 11, Halle.
1. L. W. Hall, luit. in Engelsche dienst 1801, 8 Oct.
1802.
11. Hendrik Halle, sous lieut. mil. 10 Febr. 1808.
111. . . Halle, luit. kolonel comdt. der troepen te
Banda 4 Sept. 1819,
IV. B. Halle x Jacomina Francina Dìrcks ; ouders van :
Seba, ged. 29 Maart 1829.
V. Anthony Allee (Halle 3) x Margaretha Thomassouw ;
ouders van :
Getardina Elisabeth, geb. 27 Febr. 1820, ged. 12 Maart,
get. Johannes Kramer en Gerardiaa Elisabeth Marsman.
VL M. W. Hall, geb. te Bath (Engeland) 8 Mei 1818,
+ te Soekaboemi 5 Dec. 1882.
VIL . . . . Hall x . . . Kkedegel, j- te Serang 2 Febr. 1895.
VIII. Thomas Hall, vader van:
Benjamin, ambt. 8. S. x te Djojokarta 30 Juni 1886,
oud 28 jr., Julie Nadeleine Cecile Deut, oud 22 jr., dr.
van Erançois en Marie EZisabeth Martin ; ouders van :
(allen geb. te Dj ).
1. Corenìa Fran.zina 14 Juli 1888.
2 . Willìam George 2 A u g . 1 8 8 9 , t 1 Oct. 1 9 0 0 t e
Soekaboemi
3. Alexander, 9 Febr. 1891.
4. Frederic Christoffel 29 Juni 1894.
van Ham.
Dirk van Ham, te Hila 17 Dec. 1731.
ten Ham.
1. Pieterse ten Ham, sergt. 16 Sept. 1720.
11. Bernardus ten Ham, koopman te A’dam, 1769.
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van Hamel.
Abraham Louis van Hamel, fiskaal 4 Jan. 1787; koopman en hoofd van Hila 1788, 5 Mei 1789 ; lid raad van
,just. 1786, 87 ; lid coll. weesmeesteren 1786, 87.
Wapen : een dwarsbalk aan beide zijden uitgetand,
kleuren niet aangegeven ; schild gedekt met kroon, schildhouders twee leeuwen.
Hamelberg.
Hendrik B. Hamelberg x M. Mouwar; ouders van:
1. Hendrik Bernard, geb. 28 Jan. ged. 28 Febr. 1819,
get. Anna Sterkman (Strikman).
2. Elsalina Carolina, geb. 21 Oct. 1820,ged 7 Jan. 1821.
3. Frederik, ged. 19 Jan. 1823

II. Claas Harder, gewezen geweldiger 4 Juli 1784,
roerganger van den geweldiger Jan Penante.

Hanegraat.
Johannes Jacobus Hanegraat, -t Leerdam, 22 Oct. 1830,
x Susanne Marie van h’elcle, geb. Dordrecht, 27 Dec.
i793, t Serang 27 Sept 1865, dr. van Thomas en Marie
illarguerite Noterdijk ; ouders van :
Thomas Cornelis Maurits, geb. Dordrecht 20 Dec. 1822,
predikant te Amb. van 1852 tot 1854; x 8 Sept. 1852
te Amb. Juditha Reina Etiertna Hoorn.
Haneveld
1. Ide Haneoeld, rooimeester 22 Maart 1692, 1697 ;
konstabel 1696 ; x Catharina Idesz van Kemog, wede
gend. 2 Nov. 1714; zij test. 27 Nov. 17 15 ; ouders van :
1. Agatha (Agnita) in 1715 wede van den chir. ddtiaan
Nederhout.
2. Catharina 1715, x Matthijs van Groenevelt, opperchirurgijn van het kasteel Victoria te Amb.
3. Coenraad, assistent (med. dr. ?) 28 Juli 1719, 1720.
4. Hzcgbert, gend Juli 1728 ; ned burger 20 Juli 1794.
5. Philip.
6 . Claas.
IT. Philip Haneveldt (dezelfde als 1, 5, ?), onderchirurgijn 3 Juli 1779, 1784.
111. Idy Hanevelt burger 26 Aug. 1754.
IV. Sara Tidi Haneveld, 1783.
V. Johannes Haneveld van Amb., x Maria Rugebregt;
ouders van :
1 Willem Philip, ged. 19 Juli 1767, get. Andries
Willem Versing en Hillegonda Nicolaas.
2. Leonora, ged. 25 Oct. 1769, get. Johan Thomas
Haucke, en Albertina Jans van Capelle.
VI. Juffr. de wed. Haneveld, t Jan. 1806.
Hapke.
Jan Hapke, bootsman, 18 April, 1754.
Happer.
F r e d e r i k Happer van Brunswgk, konstabelsmaat 3
Juli 1779.
Harde.
Gaspar Willem Harde, sergt 1788, x Petronella Sluiter;
hadden een zoon.
de Harden.
Pieter Ernst Lodewijk de Harden van Wezel in 1750
met de Woitkensdorp (kamer Zeeland) als sergt naar
Indië ; vaandrig mil. ; test. 17 Oct. 1764 ; erfgename was
Helena, kind van Johunna Krickhoff.
Harder.
1. Carel Harder, luit. burg. en perkenier te Banda,
21 Febr. 1774.

de Harder.
I Christina de Harder, geb. Amb., t 4 Jan. 1838 oud
30 jr. x Gaspar Maurits.
IT. Jacob de Harder, kapt. ned. burg. te Batavia 1637.
Hardij~
1. Andries Hardy, burger, vermoord te Boeleleng,
4 Juli 1664.
11. Johannes Casperman Hardy, x Johanna Maria . . . ;
mders van :
Johannes Jacob, ged. 29 April 1808, oud 4 mnd., get.
zatharina Schults.
III. Fraqvis Ljardy x Henrietta Dorothea Verhage ;
luders van :
Wilhelmus François, geb. Pasoeroean, 1_ 30 Dec. 1873,
)ud 28 jr.
IV. Johannes Elias George Hardy van 1839 tot 1841
xedikant te Amb.
Harloff.
Hendrik Harloff x Maria Elisabeth van Rossum;
mders van :
Govert Hendrik, ged. 28 Juni 1829, oud 10 dg.
Hart.
1. Pieter Hart x Elisabeth van Willick, beide te
Hadras 1802 (zij Wed. Dircks ?) ; ouders van :
1. Chrisliaan Beraardus Dircks, in 1802 geh. ; had
kinderen.
2. Paul Godfried Hart van Negapatnam, klerk in
dienst der Engelsche compagnie; test. 14 Aug. 1802;
x Ida Qeertruyda van Batavia, beiden test. 20
April-- 18D2.
3. Theodora Maria Elisabeth, x . . . ; had kinderen.
4. Pieter Jacobus.
5. Leonora Johanna.
Anna Carolina.
;: Adolph Wilhelm.
Cornelis Gustaaf.
;I Jacoba Bernardina Hart x Jodocus Hubertut Bax,
secretaris van pol. te Ternate; f 1781.
111. Laurens Hart, x Aletta Rumaruson ; ouders van :
Jacobus, ged. 2 Maart 1820 te Ternate, get. Roelof Hart.
IV. Laurens Johan Hart in verschillende jaren tusschen
1820 en 1830 doopget. te Ternate.
V. Adriana Constantia Hart dpget. te Ternate 30
Sept. 1831.
‘t H art.
Jacob ‘t-Hart, schipper op de Noord Nieuwlant, 23
ktei 1766.
Hartevelt.
1. Jan Hendrik Eartevelt van Wesel, boekhouder
15 Nov. 1714, 172 . .
11. Hendrik Jansen Harteveld van Dordrecht x Regina
Koetang ; ouders van :
Hendrik Gerrit, ged. 15 Oct. 1769.
Hasebroek, Haezebroek.
1. Jacob Haezebroek, mr. ; koopman en fiskaal 1741,
42 te Amb. ; prov. hoofd te Hila 9 Juli en 20 Aug. 1744 ;
subaltern hoofd te Hila 13 Sept. 1745; geëligeerd opperkoopman en secunde van Ternate 10 Mei 1746 ; advocaat
fiscaal te Batavia 1748.
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In een acte van 20 Aug. 1744 worden nog genoemd:
Harman Haezebroek senior, burgemeester van Zutphen
en Jan G@en te Zutphen.
11. Jan TVillem Hasebroek, koopman en geheimschrijver
te Batavia 1748, 11 Aug. 1749.
111. Gerardus Hasenbroek, korpl. mil. 12 Febr. 1764;
5 April 1784
; zij test. 4
x Petronetla Jacobsa. ; wede. t

van der Helm.
1. Brent Janssen van der Helm, onderkoopman te
Batavia 1637.
11. Arent van der Helm 1640, 41 te Arakan, 1 6 4 2
opperhoofd in dat comptoir ; 1663 weeameester te Batavia ;
vice pres. weeemeesteren 1659; vice pres. comm. huweIijksche zaken 1661.
111. Adriaan van der Helm, vrij koopman te Batavia 1659.
IV. Jan van der Helm van R’dam, matroos 28 Dec. 1759.
V. Johannes van der Helm, 8 April 1774 tesaparoea;
x Elisabeth Salomons; ouders van:
Hendrik Coenraad, ged. 8 April 1767 te Amb.
VI. Hendrik van der Helm, x Jacoba Hendriks;
ouders van :
1. Elisabeth ged. 1 Nov 1795, get. Johan Volmeren
Albertina van der Helm.
2. Andrietfa, ged. 1 Nov. 1795.

22 Febr. 1785

April 1784.
IV. Wilhelmus Hasebroek, 1805.
van H a s s e l t .
1. Leonard Robbert Jacob van Hasselt, onderkoopman
12 Mei 1789 ; geëligeerd hoofd van Haroekoe 19 Juni
1 7 8 9 ; j- 1 7 9 8 ; x Bnna Carokina T r e n o , wede. gend.
23 Aug. 1798; oudere van :
1. Johannr A n n a Susanna Carolina ged. 31 A u g .
1794, get. 0. W. baron von Smichl en Anna Sara
Qledstein, geb. Treno.
2. .Magdalena Frederica dugustina, ged. 28 Sept. 1795,
get mr. Daniel Jacob Blondeel en Anna Sara Treno.
3. Johan Carel Adriaan, ge& 24 Juli 1796, get.
Maria Adriana Jacoba von Smiehl, geb. Schilling.
4. Barthold, ged. 15 Mei 1798.
Kleindochter en kleinzoon van het echtpaar waren:
J o h a n n a dnna Suaanna Carolina van Hasselt, e n
Bartel van Hasselt.
IT. Dr. Barthold Theodoor Wilhelm van Hasselt, predikant te Amboina 1866-1872.
111. I;eendert Francken van Hasselt, korporaal vermoord
te Batavia 24 Nov. 1663.
Hauke, Haucke.
Johan Thomas Hauke van Wirtenberg, vaandrig mil.
1771, 72, 74 ; x Nahamia wan Capelle, wede gend.
15 Juli 1799, 13 April 1811; beiden test. 31 Maart 1777;
ouders van :
1. Christiaan Frederik, sol& 3 Jan. 1788; assistent
10 Mei 1790.
2. Sophia Cornelia, go& 10 Nov. 1768, get. Hendrik
Cornelis van Capelle en Abigaël Siegers ; t ongeh.
27 Dec. 1837.
Carel Thomas, ged. 24 Juli 1771.
dnna Barbara, x Coenraad Hendrik Heusinger,
vaandrig mil. ; zij wede. gend. 1803, 1811.
5. Catharina Magdalena, ged. 4 Mei 1774, x Johan
Adolph Kuuhl.

4:

.

H a u a s m a n n , Hosman.
1. Emanuel Roserus Haussman van Caasel, luit.-art.
30 Juli 1792; lid raad v. Just. 1789-1795; adopteerde
2 7 D e c . 1 7 9 2 : Clasina; zegelde in 1789, w a p e n :
onduidelijk.
11. Josef Hosman x Josina Lelisely ; ouder v a n :
Philippus, geb. 23 Nov. 1834.
Hek.
1. Harman Hek, kapt. inl. burg. 1713 ; oud kapt.
1717-1722; lid Raad v. Just. 1713-1722.
II. Pieter Hek, vaandrig inl. burg., 1713; oud vaandr.
15 Maart 1714.
Helm.
Pitus Helm, soldt te Amb. 21 Aug. 1739 ; korpl.
23 Juli 1744.

Helmkampf.
1. Christiaan Helmkampf, onderkoopman en secretaris
van politie te Makasear 25 Juni 1760.
11. Just Frederik Lodemgk Helmkampf, boekhouder
en dispensier te Makasser 4 Mrt 1767, 31 Dec. 1768,
H e n n e k a m, Hemmekam.
Frans Bartholomews Hennekam, klerk te Ternate 9
Jan. 1764; onderkoopman en lid R. v. juet. aldaar
26 Aug. 1779 ; secunde 1784 ; x 10. Maria Stevens,
gend. 17 Maart 1780; 20. Johanna Agatha Constantia
van Renesse, gend. 1784; ouders van :
Jacomina Antonetta ged. 25 Jan. 1784, get. Caspar
Simonsz Brouwer van Banda, oud-schipper, mitsgaders
burger luit. aldaar en deszelfs huievrouw Clasina Claudina.
Mandré.
H e n g e v e 1 d, Hengevelt.
1. Gerardus (Hendrik) Hengeuelt van Leeuwarden, ging
in 1749 als oppermeester met de Overnes (kamer A’dam)
naar Indië ; ult. Jan. 1757 te Batavia; opperchirurgijn
en hospitalier 19 Aug. 1760 te Amb. tot aan zijn dood, j11 Mei 1783
. lid raad v. Just. 1762-1775 ; x J o h a n n a
14 Febr. 1784 ’
Frederika van Rijswijk ; beiden test. 5 April 1762 ; 20.
Anna Diderika Stenvers, beiden teat. 25 Juni 1774; tij
test. 21 Febr. 1788; -f “2; Zr: :iii.

Zg adopteerde 22

Maart 1795 Willemina Maria, get. bij doop Alexander
Lüd de Lamotte en Maria Paulina de Villeneuve, en
16 Nov. 1800 Elisabeth.
Wapen : Gevierendeeld 1 en 4 in blauw een gebogen
muuranker in den vorm van een St. Andrieskruis, 2 en
3 in zilver een hangende druiventros met Qén blad aan
den stengel 1).
11. Otto Christoffel Hengeveldt, vaandrig mil. 3 April
1771; x Johanna Paulina Szj’lvius; ouders van :
Johan Constant@, ged. 19 Febr. 1774.
111. Lambertus Hengeveld, chirurg&-majoor onder het
2e. baton. Oranje Friesland, gend 1760.
IV. Lambertus Hengeveldt, stads chirurg@ en vroedmeester te Arnhem, 6 Sept. 1777 gend.; tr. . . . . . . ;.
ouders van :
1. Helena Louisa, gend. 21 Febr. 1788.
2. LoGsa, als 1.
1) Dikwjls zijn de zegels of de afbeeldingen onduidelijk, zoodat er
naar geraden moet worden welke wapenfiguren bedoeld worden.
R E D.
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V. BastMan Hengeveld, advocaat te Au&em, gend. 6
Sept. 1777.
VI. Hendrika flengeveld, 21 Febr. 1788 wede. gend.
van 1. T. van der Veght, proseptor in de Latijnsche
school te Zwolle.
VI 1. Doopgetuigen te Amboina :
4 Aug. 1765 Philip Hengevelt en Regina Salomone.
Johannes HengeveZ(t) en Sonia Hogerwerff.
VLII. Jan Martinu H e n g e v e l d x M a r i a A n n a v a n
Trigt; ouders van :
Frederik Hendrik, geb. A’dam 17 Mei 1863, Adj.
kwartiermeester, x 25, April 1888 Chrutina Kooper.
(Wordt vervolgd).

Het geslacht Cauters.
Onder de familiepapieren van wijlen Mr. J. S. 8. van
Walcheren trof ik het volgende handschrift aan. De heer
Roelants heeft het blijkbaar niet gekend, zoodat in zone
fragment-genealogie Canters in het Gulden boek van
Schiedam fouten zijn, die met behulp van het onderstaande
hersteld kunnen Torden.
P. M. v. W.
In het jaer 1687 den 20 January is Johanna Cuyl
gebooren.
1689 den 3 November is gebooren Johannes Cuyl.
1691 den 5 Juny is Adriana Cuyl gebooren.
1697 den 21 Jann. is Catharina Cuyl gebooren.
1719 den 19 Maart ben ik Nicolaas Canters getrouwt
met Catharina Cuyl, op den stadshuyze tot Woerden.
Nu volgen de kinderen van het bovenstaende
huwelijk.
1720 den 3 Jann. is mijn zoon Augustinus gebooren des
morgens 5 uuren en i& denselven dag gedoopt door
Domenie Noorbergen op een Woensdag.
1720 den 19 Dec. is mijn dogter Anna gebooren des
morgens bij agt uuren.
1722 den 15 Dec. is mijn zoon Johannes gebooren des
avonts omtrent de klok agt uuren en is den 16 dito
gedoopt en denselven dag des avonts omtrent 8 uuren
in den Heere ontslaepen.
1723 op Allerheiligen is mijn vrouw weeder in de craem
* bevallen van een dogter dog doot ter wereld gecoomen, egter voldraegen.
1725 22 Maart is mijn dogter Elisabeth gebooren des
avonts omtrent aes uuren op een Donderdag.
1726 den 21 July is mijn zoon Augustinus Canters gestorven den eerste op een Zondag ‘s avonts omtrent
10 uuren.
1726 den 7 Jann. is mijn dogter Johanna gebooren des
avonts tusschen vijff en 6 uuren op een Dingsdag
de getuygen zijn geweest Augustinus Canters en
Johanna Cuyl.
1727 19 Juny is mijn dogter Elisabeth overleeden des
namiddags omtrent 5 uuren.
1729 24 Feb. is mijn zoon Augustinus Canters gebooren
de tweede van die naem, des nademid. omtrent
12 uuren op een Donderdag. De getuygeu zijn
geweest Augustinus Canters mijn vader, en Geertruy
Canters mijn suster.
í729 den 7 Nov. des avonta omtrent 10 uuren is mijn
vader Augustinus Canters overleeden.
1732 den 2 April des morgens omtrent 8 uuren op een
Woensdag is gebooren m$ dogter Elisabeth de
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tweede van die naem, de getuygen zijn geweest
Pieter Vertholen en mijn suster Anna Canters.
den 17 October des nagts quartier voor twaelve is
gebooren mijn dogter Catharina, de getuygen zijn
geweest Pieter Vertholen en Catharina Canters
mijn suster.
den 19 Juny des morgens omtrent halff twee is
gestorven onze moeder Cuyl die van haere zelve
hieten Anna Reyke.
den 7 Augustus des morgens omtrent 9 uuren op
een Woensdag is gebooren mijn zoon Johannis
welke is de tweede van die naem. De getuygen
zijn geweest Antonie van Opstal en Johanna Cuyl,
welke Johannis Canters gestorven is op Dingsdag
den 18 Dec. 1759 ‘E morgens om zes uuren.
den 13 Maart is gestorven Johanna Reyke welker
man was Pieter Servaas, wooneude tot Tholen, laat
na vier kinderen mijn vrouw haer moeder was daar
muy van en bggevolg eyge nigt van mijn vrouw
Catharina Cuyl.
den 30 Jury is gestorven mijn w. vrouw Catarina
Cuyl des avonts omtrent quartier over sesse en
laat mijn ses kinderen, zij is out geworden 41 jaeren,
5 maenden, 9 daegen en bijna 3 uuren.
den 27 December ben ik Nicolaas Canters weeder
getrouwt met Willemyua Tiers, wede van Theodorus
de Vos, daar zij twee kinderen bij heeft met naeme
Jacobus en Stephanus.
den 11 January des namiddag8 omtrent halff een
uur is gebooren mijn zoon Adrianus, de getuygen
zijn geweest Adrianus Waalwijk en Catharina Flaas
off moeder Tier8 miin tweede vrouws moeder.
d e n 2 2 April is mijn dogter Anna getrouwt m,et
Cornelis vrtn der Linden.
den 27 Augustus is gestorven moeder Tiers off
met haere naam Catharina Flaas namiddag8 omtrent
2 uuren.
den 14 February is gestorven Cornelis van der
Linden, de man van one Anna.
den 15 October op een Woensdag is zeer schielijk
in den Heere ontslaapen vader Nicolaes Canters
des namiddag8 omtrent vijff uuren.
den 1 July is in den Heere ontslaapen Broer
Adrianus Canters aan de kinderpokjes ‘8 avonts
omtrent 7 uuren.
den . . . . . . is Stephanus de Vos met Anna Canters,
wede van Cornelis van der Linden, daar zij een
dogterke bij had met naeme Catharina van der
Linden in den egteu staet getreeden.
den 28 December is moeder Willemijne Fiers, eeìxt
weduwe van Theodorus de Vos en laast van Nicolaes
Canters naer ten langdeurige ziekte oVerleeden des
avonts omtrent 6 uuren.
is mijn sueter de Vos in het craembed bevallen
van een zoon met naeme Theodorus waarvan ‘de
getuygeu zijn geweest Jan te Waalwijk en Jacobus
de Vos, dog gem. kind drie maeuden daar na
overleeden.
29 July is mijn voorsz. suster weeder in de craem
bevallen van een zoon en is genaemt na vader
N. Canters waarvan de getuygen zijn geweest in ‘t
presenteeren ten Christelijke doop Augustinus Canters
en Johanna Canters dog gem. kint is op den . . , . . .
aan de stuypen overleeden.
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1754 31 Maart op Zondag is mijn zuster Elisabeth CanterE
met Hendrik Vertholen in den egten staat getreeden.
1754 den 29 July is mijn voorsz. suster Anna Canters
weeder in de craem bevallen vau een dogter met
naeme Willemyna, de getuygen zijn geweest Jacobus
de Vos en zijne huysvrouw Cornelia van Riel.
1755 op den 11 Octob. is mijn gem. zuster Anna weeder
in de craem bevallen vanVeen dogter genaemt na
vader Nicolaas Canters met naeme Nicolana Johanna.
De getuygen zijn geweest Broer Augustinus Canters
en zuster Johanna Canters.
1757 den 15 Jann. is mijn voorsz. zuster Anna weeder
in de craem bevallen van een dogter met name
Tbeodora, áe getuygen is geweest haer vader
Stephanus de Vos.
dito den 3 Juny is mijn zuster Elisabeth Canters, de
vrouw van Hendrik Vertholen in de craem bevallen
van een dogter met naeme Catharina, waarvan de
getuyge is geweest Juffr. Catharina Vertholen zijn
moeder.
den 6 Juny is onse voorsz. suster Vertholen in’t
dit0
craembed overleeden.
d i t o OP dOn . . . . . . is het kind van onze voorsz.
zuster Elisabeth Vertholen overleeden.
den
. . . . . is onse zuster Johanna Canters
1757 op
getrouwt met Hendrik Luttervelt.
1758 den 11 September is onse suster Johanna Canters
in de craem bevallen van een zoon genaemt na
vader N. Canters, de getuygen is geweest Broer
Augustinus Canters.
1758 den 2 Mey is getrouwt onsen Broer Johannis Canters
met Catharina Vertholen.
1758 den 28 Mey is Catharina Canters in den egten
staet getreeden met Johannis Hendrikus Roelants.
1732 den 19 Feb. is gebooren Johannis H e n d r i k u s
Roclants, de getuygen zijn geweest Pieter Roelants
en Catharina Pistorius.
1759 den 12 Maart is Augustinus Canters met Anthonetta
Ruysenaers in den eghten staet getreeden.
1759 den 25 Mey is mijn voorsz. suster Anna Canters
weeder in de craem bevallen van een dogter des
morgens ten halff 7 uuren met naeme Elisabeth
Catbarina, de getnygen zijn geweest Catharina
Vertholen en Hendrik Vertholen.
1761 den 20 Dec. is gebooren onse dogter Maria Albertina,
des morgens ten halff agt uuren op een Zondag en
‘s maandags avonts gedoopt door Domenie Stratenus,
de getuygen is geweest onse suster Johanna Roelants.
1764 den 15 Jannuary is gebooren onze dogter Catharina
des ‘s morgens ten halff elff uuren op een Zondag
en des maandagsavonts gedoopt door de Heer
Stratenus, de getuygen is geweest mijne suster
Johanna Cantera.
1765 den 22 Septemb. des ‘s morgens tusschen halff neegen
en 9 uuren op een Zondag is gebooren onse zoon
Jacobus, de getuygen is geweest Johanna Roelants,
wede M. van der Linde onde suster en Zondags
avonts gedoopt d.oor de Heer Stratenus.
1766.
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Freys van Dolre en Freys van Cnynre.
De Wapenheraut van 1902 bevat van mijn hand eenige
genealogiën waaronder Freys van Dolre. Blijkens hetgeen
daarbij door mij werd medegedeeld zijn die familiegeschiedenissen samengesteld, geheel of voor een groot deel
uit bandschriftelijke aanteekeningen 1); zij missen daardoor dus bijna ieder bewijs. Toen mij nu echter bij nader
onderzoek bleek, dat zu niet alleen onbewezen, maar
ook op vele plaatsen onjuist waren, werd eene nieui;e
bewerking noodzakelijk. En dit te eerder, omdat mijne
sedert dien tijd op genealogisch gebied aanmerkelijk gewijzigde inzichten het mij niet veroorloofden om, enkel
uit handschriftelijke aanteekeningen samengestelde genealogien, voor mijn rekening te nemen. Met die nieuwe
bewerking was dan ook reeds een aanvang gemaakt.
Bereids verscheen toch in de aenealogische en Heraldische Bladen een gedeelte van eene bgdrage van mijn hand
Tetiteld : ,, Aantee keningen betreffende Utrechtsche Geslachten”, en in die bijdrage zouden zoowel van Wijcker3100th als Freys van Dolre hun beurt gekregen hebben 2),
ware het niet, dat, tengevolge van de bijzondere belangstelling van Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland in
.aatstgenoemde Genealogie, het gras mij voor de voeten
dreigde weggemaaid te worden.
Dit noopt mij, voor zoover betreft Freys van Dolre,
Fan mijn oorspronkelijk plan af te wijken en ter vóór.icht.ing van den heer Beelaerts of anderen nu reeds in
iit Maandblad eenige plaatsen aan te wijzen, waar een
zanteerder van het ontleedmes op de vruchtbaarste wijze
werkzaam kan zijn.
Wat nu in de eerste plaats de opmerkingen van den
neer Beelaerts betreft: zhj zi$ zeer juist, maar ik kan
let mij niet ontveinzen, dat’!heI mij eenigszins bevreemd
leeft, dat de heer Beelaerts zich zooveel moeite heeft
gegeven om aan te toonen, dat de uit het echtpaar
Hendrick Freys van Dolre en Hille van Strooijwijck
Tesproten zoon Evert de echtgenoot geweest is van Aleyd
Tan Cuynre en dat de kwartieren van hun kinderen dus
mmogelijk kunnen geweest zijn Freys, Cuynre, van
<uylen en van Hekeren.
Dit alles toch was reeds overduidelijk aangetoond door
ien heer P. M. van Walchren, Wapenheraut 1902, blz. 169.
Uit het door dezen heer medegedeelde bleek reeds, dat
riet de in de genealogie genoemde Evert, zoon van
3erent, maar Evert Freyse van Stroewyck gehuwd was
net Aleid van Kuinre en met zJn vrouw in 1471 voortornt. Ook dat deze o. a. 2 zoons had, wier 4 kwartieren
lus niet kunnen zijn: Freys, Cuynre, Zuylen, Hekeren;
naar moeten zijn: Freys, van Strooywyck, v. Cuynre, van
Wilp. Dat deze beide zoons waren Hendrick en Adriaen.
aat Hendrick nog onmondig zijnde, zijn vader Ernst
?reyse van Stroewijck in 1456 beleend wordt met den
lof te Fenninge, Boedekino en tienden te Reb; dat in
1474 Adriaen Freyse uitstel kreeg met de verheffing der
eenen hem aanbestorven door dood van zijn broeder
Kendrick Freyse ; dat v66r 1477 ook Adriaen reeds
overleden was en dat in 1478 Aleyd Freyse van Cuynre
1) 0. a. van Y . Rpaen. aan wien bijna alle door den heer Beelaerte
rermelde onjuistheden ontleend z#n; o. a. de verwisseling der beide
3verts en de beleening van Gerrit Freys van Cuynre in ?463 met
cernheìn door Jan van Aoeolum met den tooht sen Aleyd ven
>uynre zijn moeder; enz.
2) De andere hierboven bedoelde genealogien, eooala b. v. de Witte,
:ullen eveneens tegelegenertgd onder handen genomen worden.
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ntt doode vau haar oom Hendrik en vader Adriaen Freyse
van Cuinre onder hulderschap van Hendrik van Alendorp
beleend werd.
blz. 2 5. Deze Evert is geen zoon van Evert maar is
Evert de zoon van Hendrick, voor zoover ten minste de
beleening van Ubbelschoten en Leersum betreft.
blz. 2 11 30. wordt genoemd Dirck Freys van Dolre
zoon van Hendrick Freys va:l Dolre en Hillegonda van
Strooywyck en gehuwd met Alyt Xenninck, die natuurlijk
niet in 1581 kan overleden zijn. Wie de ouders waren
van dezen Dirk is nog niet bekeod, iu geen geval echter
Hendrick en Hillegonda.
blz. 2 111. Deze Evert is geen zoon van Hendrick
maar van Bernt en Salome van Herwen.
In 1483 toch werd Bernt Freys van Dolre beleend
met tienden na dood zijns vaders Evert en deze was
met die tienden beleend in 1441 na doode zijns vaders
Bernt.
Dit wat betreft één fragment der genealogie.
Een aanduiding op welke wijze dit fragment zou kunnen
gereconstrueerd worden moge hier volgen :
Evert Freys door den Domproost beleend met goed te
Leersum 1393, in 1403 met de t.ienden te Leersum. Hij
transporteert de tienden van Leersum: half aan Hernt
F r e y s v a n Dolre en half aan Ida Freys van Dolre
dochter van Dirk en Johanna Doys van der Eem. Hij
transporteert een hoeve te Amerongen aan zijn dochter
Ida vrouw van Dirk Qrauwert 1415. Bij was gehuwd
met Ida, Berentsdr. van Dolre, die in 1411 nog leefde.
Hieruit :
1. Ida Freys van Dolre gehuwd met Dirk ffrauwert
die haar 14 Sept. 1419 lijftochtte.
2. Bernt, Freys vän Dolre 1) zoon van Everthuwde
Salome van Herwen. *Rij werd in 1411 b e l e e n d
met de helft der tienden van Leersum. Hij is dood
._
in of vóór 1441.
Uit hem:
8. Evert Freys van Dolre met de tienden beleend
hem aanbestorveo van zijn vader in 1441. Hij
is dood in of vóór 1483.
Hieruit:
Bernt Freys van Dolre, Evertsz., na doode
van zijn vader met de tienden van Leersum
beleend in 1483, Maarschalk van Eemland enz.,
overleden op St. Margrietsdag 1530, huwde Margriet Martynsdr. overleden in 1534.
B. Gostouwe Freys van Dolre huwde Hendrick
Valkenaer. Zij wordt in 1460 beleend met de
halve tienden van Leersum bij transport van
Dirk van Dolre Dirksz.
3. Hendrick Freys van Dolre Ever&, was in 1399
beleend met goed te Ubbelschoten en daarnaar (niet
daarna) ook wel eens genoemd Hendrick van
Ubbelschoten.
Daar hij verzuimde na doode zijns vaders de tienden
van Zeldert te verheffen, kwamen zij na zijn dood
niet aan zijn zoon maar aan zijn broer Floris, 1426. I
Hij stierf vóór 1425, huwde Hillegonda van Strooywyck.
1) Berent, Hendrick en Floris komen vóór als broeders. Z$ zijndus
alle 3 Evert’szonen daar Berent : Evertsz. is, terwil uit de beleeningen
echijnt te volgen, dat Beernt en Idrt, broeder en zuster zijn; in alle
geval ook beide Everts’z kinderen. Nader bewijs, dat zj broeder en
zuster zijn is echter gewenscht.
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Hieruit:
Jan Freys (van Dolre) van Strooywyck.
Hendrik Freys (van Dolre) van Strooywyck.
Evert Freys (van Dolre) van Strooywyck, beleend
in 1426 na dood zijns vaders met Ubbelschoten,
dat hij transporteert aan zijn zuster Lysbeth
Lubbertswgf van Alendorp in 1443. Hij huwde
Aleyd van Cuynre dochter van Herman en Oede
van \\:ilp.
Hieruit:
a. Hendrick Freys van Cuynre.
b. Hermana Freys van Cuynre met hare moeder
genoemd in 1473, huwde Hendrick van
Gimmich.
c. Oda Freys van Cuynre nonne in St. Servaes.
d. Adriaen Freys v n Cuynre gehuwd met
Hadwich van IJsselsteyn.
Hieruit :
Aleyd Freya van Cuynre 1) gehuwd met
10. Nicolaas van Assendelft en 20. Johan
van Renesse.
n. Elisabeth Freys van Strooywyck huwde Lubbert
van Alendorp.
4. Floris Freys van Dolre beleend met de tienden van
Zeldert na dood van zijn broeder Hendrik 1426.
Hieruit :
8. Evert Freys van D;lre, beleend in 1436 na
dood zijns vaders, en deed hulde Beernt zijn
oom en in 1457 met de halve tiend van Zeldert.
Hij huwde Agnes Pyll.

B”*c:

Een tweede fragment begint met Dirk Freys van Dolre_
w i e n s ouderspniet-bekend-zijn.
(blz. 3. 111 A). Misschien en vermoedelijk is hij een
zoon van Dirk Freye van Dolre en Johanna Doys van
der Eem en een broeder van Ida die in 1411 door Evert
Freys van Dolre met de halve tienden van Leersum werd
beleend Deze Ida toch had een broeder Dirk die in 1433
brj een beleening voor haar als hulder optrad.
blz. 4 VI 50. Machteld is geen zuster van de 4 anderen
zooals hieronder blijkt.
1) In noot 2 van kolom 80 wordt Aleid Freys van Cuynre de
ioohter genoemd van Herman en Oda van W ilp; volgen8 opgave van
d e n schrgver, Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland, _leze m e n v o o r
,dochter” ,achterkleindochter”.
R E D.
De Tienden te Leersum. Leenregister van de Domproostdy.
1393, 1403. Evert Freyse beleend met tienden te Leersum.
1417. Evert Frevse transuorteert de tienden te Leersum half aan
Bernt Freys van Dolre en half aan Ida Freys van Dolre dogter van
Dirck en van Johanna Doys van der Eem Dircksdogter. Eerst Fregse
ran Dolre is haar hulder. _
1433. Uerent Freyee van Dolre wordt beleend met de helft vaneen
tiende te Leersum en Dirck Freyse van Dolre ten behoeve van zgn
snster Yda met de andere helft.
1438. Berent Freyse van Dolre wordt beleend met de helft van een
tiende te Leersum en Dirk met de andere helft
1441. Evert Freyére van Dolre wordt beleend met de halve tiende
te Leersum hem aanbestorven van zijn vader Bernt daer DirckFreys
van l.)olre de helft af heeft.
1460. Dirok van Dolre wordt beleend met de halve tiend van
Leersum na dood van zin vader Dirck daar Evert Freyse de helft
van heeft. Hij transporteert die aan Cfoedstouwe dogter van Bernt
Freyse vrouw van Hendrick de Valckenaar.
1483. Bernt Freyse van Dolre wordt beleend met de tienden van
Leersum na doode van zijn vader Evert
1488. Jonge Hendrick Valckenaer beleend met de helft van een
Tiende te Leersum, daar Bernt Freyse de helft af heeft, hem aanbestorven van zijn Cfrootmoeder Gostouwe wede. van Hendriok Valokenaer. Bernt Breyse in zQn momboir en hulder.
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blz. 4 VII. Jan h’reys van Dolre gehuwd met Machteld
Zaell dr. van Jan en Judith Croocken, heeft volgens de
Genealogie 5 kinderen. Slechte één er van kan juist zijn
n.i. Deliana gehuwd met Jan van Meerenburch. Johanna
(2) en Jacob (3) zijn broeder en zuster; Willem (4) en
Alida (5) zijn Jacob’8 kinderen. Van welken Jacob is
onbekend.
14 Maart 1605 testeert voor notaris Utenwaall Mechtalt
van Dolre huisvrouw van Marten Hermansz. van Doeyenburch en stelt tot erfgenamen: de 6 kinderen van haar
broeder zal Jan Vonck van Amerongen waarvan er 5
uitlandig en éen Geraert Vonck in het land is. Vervolgens
de kinderen van Jan van Dolre, de kinderen van Jannichgen
van Dolre en de kinderen van Lummeken va.n Dolre. Ten
slotte prelegateert zij 3 kinderen van Jan u.1. Jan, Joostgen
en Jacob.
Nu blijkt uit het weeskamer archief van Amersfoort
12 Febr. 1612 dat Machteld van Dolre tante was van
Jacob en dat Johanna gehuwd met Otto van Bladel zijn
zuster was (14 Aug 1638, 19 Dec. 1637).
7 Feb. 1571. (Register van Transporten Utrecht) komt
voor Jan Froeys van Dolre gehuwd met Joncfrau Machtelt
Saelen dochter als erfgenaam van zijn schoonouders Jan
Sael en Jonckfrau Judith Antonie Croocken. Jan Freys
had toen ,,wettelycke geboorte” bij zijn vrouw.
blz. 5 20. Johanna Freys huwde eerst Byll en daarna
Otto van Bladel. Zij testeert 22 Nov. 1630 als ecbtgenoote
van Otto van Bladel en legateert haar vóórkinderen
Hubert, Jacob, Joost en Jannichge Byll. Otto v. Bladel
hertrouwt Christina Hoedemakers.
blz. 5 40. Willem van Dolre Jacobsz huwde Geertruyd.
Brants. Jansdr. Zij testeeren 19 April 1610. Hij is dus
geen zoon van Jan.
blz. 5 50. Alida van Dolre is docht,er van Jacob en
Maria van der Burch, die 14 Sept. 1599 beleend was met
den Cartencamp in het goed ten Burch. Zij is dus ook
geen dochter van Jan.
Machteld van Dolre huisvrouw van Johan de Ridder
teateert 20 Oct. 1639; haar vóórkinderen zijn: Johan,
Qeertruyd Deliana, Mechtelt, Geertruyd Brants; haar
nakinderen Maria en Aleyda de Ridder. Johan de Ridder
was weduwnaa.r van Geertruyd van Dorst,en.
De kinderen van Jacob Freys van Dolre (VIII) en
zijn verdere afstammelingen zijn in hoofdzaak juist. De
volledige gegevens zijn in mijn bezit; het zou echter te
ver voeren dit alles hier te vermelden.

dat ook hetgeen aan dit overzicht mocht ontbreken alsnog worde aangevuld.
1. Dirk Jansz. van (de) Gerechte was bakker in den
Haag en bewoonde het huis ,in ‘t Leur”, gelegen aan
de noordzijde van de Molenstraat naast het St. Nicolaasgasthuis, welk buis hij op 29 Oct. 1538 verbond voor
een door hem verkochte iaarlijkache rente. Niet lang
daarna is hij overleden, want op 13 Jan. 1542 bewees
z@e weduwe Anna Coenraadsdp, geassisteerd met Hendrik
Harmansz., snijder, aan de twee minderjarige kinderen,
uit hun huwelijk gesproten, ieder 3 carolusgulden op genoemd huis. In het weeskamerregister F: fo. 45, staat
hierbij aangeteekend, dat ,‘s mans vrundeu” buiteuslands
woonden en daarom geen consent konden geven. Van de
weduwe wordt in de Haagsche registers nog meermalen
melding gemaakt. Haar familienaam wordt daarbij evenwel niet genoemd, zoodat wij ons daarvoor moeten behelpen met een kwartierbord van hare achterkleindochter
Catharina van Santen (Alg. Nederl. Familiebl. 1, no. 74,
blz. 2), dat als zoodanig den naam Vosschiere noemt.
Anna werd 22 April 1580 in de Qroote kerk begraven
(Mbl. XX, 144).
Hunne beide kinderen waren:
1. Coen.raad, die volgt onder IT.
2. Jannetje, blijkens genoemde akte van 13 Jan. 1542
destijds twee jaar oud. Ik vermoed, dat zij dezelfde
is als Juffr. AnPza de Rechtere, die 28 Jan. 1595
overleed en in de Groote Eerk in den Haag begraven werd. Zij was gehuwd met Adriaan Uuyck,
Heer van Oudkerspel en Koedijk en secretaris der
Staten van Holland.
11. Coenraad uan Gerechten of, zooals hij sedert omstreeks
1570 altijd genoemd wordt, de Rechtere, moet omstreeks
1538 geboren zijn, daar hg in meergenoemde akte van
13 Jan. 1542 als drie jaar oud wordt vermeld. Op 3 Nov.
1568 verkocht zijne moeder hem bovenaangeduid huis in
de Molenstraat (reg. 94 fo. 102) ; in 1585 woonde hij aan
de westzijde van het Buitenhof. Hijbegon zijn loopbaan
als procureur voor het Hof van Holland (vgl. Mbl. XXV,
62), doch deed 16 Sept. 1577 ten behoeve van Gerard
Michielsz. afatand van zijn procureurschap, dat hij niet
langer kon waarnemen met het oog op zijne betrekking
van secretaris der Staten van Holland. In October 1601
werd hij in dit laatste ambt opgevolgd door Adriaan
Duyck; vermoedelijk was dit jaar dus dat van zijn overlijden. In 1608 wordt ,de weduwe van den secretaris
Coenraad de Rechtere” vermeld als eigenares van een
huis (vermoedelijk het bovenbedoelde op het Buitenhof)
dat ten westen grensde aan een ter oostzijde van de
Hoogstraat gelegen huis, zijnde het zesde van de Markt;
in 1623 was ook zij overleden, Op de vraag, hoe zij heette,
moet ik het antwoord schuldig blijven. Als moeder van
Coenraad’s dochter Dirkje wordt Rzj’kje Jacobsdp (Mbl.
Xx11, 127), als die van zijne dochter Catharina wordt
Elisabeth vati Wemmelm (Alg. Ned. Familiebl. 1, no. 74, 2)
of vas Weminderen (Mbl. Xx111, 143) genoemd.
Coenraad had drie kinderen:
1. Catharina de Rechtere, die 7 Nov. 1599 te ‘s Gravenhage in het huwelijk trad met Willem Fransz.
vam Santen, weduwnaar van Machteld van Adrichem,
veertig van Delft en lid van het college van Gecommitteerde Raden van Holland. Hunne eenige
dochter Catbarina van Santen trouwde met Andries
van der Muelen en werd in December 1677 in de
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Geslacht de Reehtere.
Sedert ik nu voor vijf jaren in het Maandblad (XX, 112)
eene vraag stelde naar de familie van den griffier der
Staten van Holland Coenraad de Rechtere, zijn van tijd tot
tijd enkele aileenstaande gegevens daaromtrent in ons blad
opgenomen, welke nog veel ruimte tot vragen overlieten.
Onlangs had ik echter het voorrecht van ons hooggeacht medelid, den heer Eschauzier, uit zijn rijken schat
van, aanteekeningen omtrent Haagsche personen en geslachten, een aantal gegevens te ontvangen, welke het
mogelijk maken een, zin het ook nog niet volledig, genealogisch overzicht te geven, loopende over vijf generatiën.
Moge de mededeeling daarvan in ons blad er toe leiden,
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Buurtkerk te Utrecht begraven met de volgende
kwartieren :
van Santen
de Rechtere
Welhouck
Vosschiere
W emmele
Duyst van Voorhout
Muys van Holy
Vorsthuyzen.
2. Johan de Rechtere, die volgt onder 111.
3. Dirkje de Rechtere, gehuwd met Claas Doublet, die
Mbl XXII, 127, secretaris der Staten van Holland
wordt genoemd, wat ik elders niet bevestigd vond.
111. Mr. Johan de Rechtere werd 8 April 1593 benoemd tot griffier van het Hof van Holland, welk ambt
hij tot zijn dood, in April 1602, heeft bekleed. De naam
zijner vrouw is mij onbekend. Hij was de vader van:
- 1. Anna de ReChtere, die op 4 Mei 1614 in den Haag
aanteekende met Michiel de Wilhem, geboortig van
Middelburg (vgl. Mbl. Xx111, 143) ; en vermoededelgk ook van:
2. Susanfra de Rechtere, die 24 April 1622 in den
Haag in het huwelijk trad met Jhr. C a s p a r v a n
Eyck, destijds in krijgsdienst, later kastelein-drossaard
van stad en lande van Heusden. Zg werd 12 Juli
1637 in de kerk te Heusden begraven; hij stierf
op het kasteel aldaar 3 Mei 1643.
B. v. B.

2”. Dirk van Os, geb. 9 Augustus 1590, sterft nà 1622;
trouwt Helena van Oeijrle, geb. 1603, dochter van
Philip en Maria van Os voormeld.
30. I+ançois v a n Os, geb 30 Augustus 1592, trouwt
l”. a”. 1625 Agneta Pels, die op het IJ verongelukt ; 20 ac. 1631 S a r a W i j s .
Uit dit. 2e huwelijk eene dochter, die volgt sub IV.
4O. Margaretha van Os, geb. 23 Hei 1594.
50. Hendrik van Os: geb. 31 December 1595.
60. David van Os, geb. 1 Juni 1598, trouwt A%na
Wzjntgee; die volgen sub IVbis.
7O. Margaretha vare Os, geb. 4 Juli 1601, trouwt Philip
van der Straten.
8O. Elisabeth van Os, geb. 5 December 1603.
go. Ekisabeth van Os, geb. 24 October 1607.
IV. Sara van Os, trouwt Jan van Reijgersbergh, admiraliteitsraad.
IVbia. 10. Dorothea van Os, gedoopt te Alkmaar 8
October 1623, trouwt te Beemster Juli 1648 dr Johannes Gommerateijn, geb. 1622, sterft 1681, med.
doctor te Amsterdam ; hij hertrouwt ac. 1654 Alida
Reael.
[Dorothea’s dochter Maria Commersteàjn, huwde
Afr. Carel Siz].
20. Anna van Os, geb. 162.. . , trouwt Jan M a s s a .
30. Geertruijd van Os, geb. 162 . . . , trouwt Coenraad
Pestalozzi, hieruit 3 kinderen.
40. Dirk van Os, sterft 1671 ; op zee ; begraven in de
Beemsterkerk in een looden kist.
De olieverfportretten van Hendrik van Os, zijne eohtgenoote Catharina Willems, Helena van Oeijrle, gehuwd
met Dirk van Os en van het echtpaar Six-Commersteijn
berusten ten mijnent.
In 1856 berustte- het portret van Dirk van Os (11 7)
bg den heer L. Stokbroo van Hoogwond te_Hoorn. ~~
Volgens den heer Wildeman werd ,,Zwaansvliet” gebouwd door Dirk van Os ao, 1628 ; de heer Bouwman
in zijne ,Bedijking, Opkomst en Bloei van de Beemster”
noemt als stichter François van Os, den zoon van Dirk.

Gieslacht Van Os.
Betrekkelijk de in de bijdrage Llinloopeniana (Xx111 k.
41 e. v.) vermelde familie van Os, ook wel geschreven
van Oss, moge hier plaats vinden eene fragment-genealogie, opgemaakt uit aanteekeningen, afkomstig van
Mr. Carel Six, wiens schoonmoeder was Doröthea van
Os, hierna te melden, en uit andere stukken.
_ -9ir.k~ van Os, geb. 11 Mei 1398, had een zoon Willem,
geb. 12 Juni 1431, wiens zoon Gillis, geb. 11 Mei 1479,
een zoon had, Dirk genaamd.
1. Dirk van ‘69;.geb. 12 April 1501, was gehuwd met
Maria Dotters ; zij hadden 11 kinderen, die volgen sub 11.
11. 10. Gillis van Os, geb. 2 November 1545.
20. Geertruida van OJ, geb. 5 November 1546, trouwt
FranGoia Sueerts, geb. 15 Maart 1544, waaruit 13
kinderen.
30. Sara van Os, geb. 29 Januari 1548, trouwt Gosuart
Simeij; hieruit 10 kinderen.
40. Elisabeth van Os, geb. 22 Juni 1551, trouwt
Frungois van der Piet; hieruit 11 kinderen.
50. Gulielmus van Os, geb. 19 Juni 1553.
60. Hendrik van Os, geb. 7 September 1555, medebedijker van de Beemster, trouwt Catharina Willems ;
zonder oir.
70. Dirk van Os, geb. 13 Mei 1556, sterft 1615, medehedijker van de Beemster, medeoprichter der Oost- en
West-Indische Compagniën, trouwt Margaretha van
der Piet. Hieruit 9 kinderen, die volgen sub III.
80. Maria van Os, geb. 20 Februari 1559, trouwt
Philip van Oeijrle; hieruit 14 kinderen.
90. Johanna van Os, geb. 5 Februari 1561, trouwt
Adriaan vaa der Hooge; waaruit 2 kiuderen.
100. Judith van Os, geb. 20 Augustus 1566.
Gulielmus van Os, geb. 14 Juli 1568.
10. Maria van Os, geboren 10 November 1588,
trouwt ao. 1628 Daniei Sohier.

Alkmaar.

Mr B. VAN
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Van der Hoeien, te Vianen,
Ingevolge een appointement van de Kamer van Justitie
te Vianen, staande onder een verbaal, voor Jonker Jacques
de I’Homme, heer van La Fare, drossard, raad in die
Kamer, in absentie van Mr Johan Andree van der Muelen,
ook raad in die Kamer, als commissaris, op 21 Mei 1683
gehouden, verschenen op 13 Juni d.a.v. voor M* Hendrik
de Heusch, raad in die Kamer, in absentie van den
voornoemden raadsheer van der Muelen, twee partijen
erfgenamen van Jakobje Pas (stukken betreffende haar
boedel, in het schepenarchief van Vianen, op het Algemeen
Rijksarchief).
In de geslachtslijst van der Muelen, bij Vorsterman
van Oyen, 11, 352, wordt niet opgegeven, dat M* Johan
Andree het gemelde ambt bekleed had. Wel wordt ha
daar dijkgraaf van Vianen genoemd. Als zoodanig komt
hij voor in het hier volgende stuk, een klad van een
verklaring betreffende de uitvaart van een kind van hem
op 20 A p r i l 1 6 9 2 (C+emeentearchief van Vianen). Mis:
jchien is dit het kind, dat bij V. v. 0. wordt vermeld
11s op 17 April 1691 gestorven.

-_
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,,Attestere ick, onderschreven, secretaris der stede Vihnen,
d a t OP h u y d e n nae den noen tusschen de kloeke twee
ende drie ueren, sijnde de gestelde t$ tot het begraven
der dooden van kinderen ende jongelieden alhier ter stede,
een openbare uitvaert, onder het luyden van de kloeken,
gehouden is van ‘t lijck van ‘t overleden kint van den heere
Johan Andree van der Muelen, heere van Niecop, dgckgraef ‘8 lants van Vianen omme vervoert te werdeti naer
Utrecht. Actum den 20e April 1692”.
16 Augustus 1698 verkocht Mr Johan Andree van der
Meuelen, heer van Niekop, raad ordinris in den hove van
Brabant en dijkgraaf van het land van Vianen, aan Arnold
Antonij Tullekens, doctor in de rechten, een stukje bouwland, genaamd het Heerenland, gelegen in de heerlijkheid
van de Oudeweerd, ,ten Zuytoosten den huyse ter Lee”.
(Register van procuratën, cautiën enz. 1680--1722, in het
schepenarchief van Vianen)
Het stedelijk archief van Vianen bevat nog het klad
van de volgende verklaring :
,Wij, drossard, borgemeesteren en regeerders der dede
Vianen, certificeeren bij dezen, dat wijlen de Heer Johan
André van der Muelen, dijkgraef en penningmeester% lands
van Vianen, mitsgaders raed van regeeringe en van de
Camere van justitie, auditeur van de publique reekeningen,
en Eerste meesterknaep van het Jagtgericht tot Vianen,
heeft gecontinueerd, alle die genoemde officiën self in
ersoon te bedienen tsedert dat Sijn Ed.raedsheer in den
fR ade van Braband is geworden tot sijn overlijden toe, en
dat Sijn Ed ook gedurende al dien tijd binnen Vianen
domicilie heeft gehouden met vrouwe Susanna Catharina
Wierts, sijne huysvrouwe, blijvende tsamen in huere bewoonen een van de grootste hugsen in de gemelte stede
Vianen. T’oirkonde hebben wij dese met ons stadssegel
bekragtigd en door onsen secretaris doen onderteykenen
den 6en December 1709.”
A-Z.
~-

te woorde is qeïnsereert. Burgemeester ende schepenen
‘s lants van den vrijen doen te weeten, dat hedent date
deser voor ons commen ende gecompareert sijn in persoone
Mher Jan Lauwerin (l), Ridder Heere van Leefkens,
Schoondijcke, Roodenhuyse, enlanden van Wulpen etc.,
outburgemeester ende schepen van desen landen ende
joncheer Pieter Charles van Nieu Munster, heere van
Nieumunsters=tlove oock schepen van den selven lande,
de welcke heeren c o m p a r a n t e n verclaren bij desen, dat
sy ten versoucke van joncheer Pieter Charles van Peenen
heere van Cruyningen (2) ende Wase eter. gesien ende
gevisiteert hebbende den beneffens staende boom van
genealogie van den Geslachte van de van Peenens als
gedescendeerde van Jan fi. Wootier van Peenen, heere
van Zuyt-peene ende vrauwe Jacqueline des Jardins, die
chef ende heritier was unicque van den voorsz geslachte
ende d’andere van jongere broeders gedescendeert oock
bij den selven boom blijckende. tuygen ende certificeren
by desen de voorsz. genealogie aleoo wel ende ten rechte
geformeert te syne, gevende voor redene van sciencie
ende wetenschap, dat de selve aen hun volcomelijck
gebleecken is bij verscheyden documenten, extracten,
vuyt boecken, papieren ende andersints, oock eenige wel
te kennen die van de geslachte sijn ende voor eenige
jaren geweest, namentlycke den vader, moeder, oom ende
moeye van den heere versoucker, mitsgaders haerlieder
broeder ende dusters, als oock de geinterallieerde der
selver, nu ter tijt noch levende ende haerlieder kinderen
ende kintskinderen, als oock is klijckende bij de extracten
van de boecken eer& geintituleert: Recueil des recherches
et antiquuitez dela Noblesse de Flandre par Ph. de 1’Espinoy
écuyer etc imprimé a Douay 1631 fol. 328 ende hij
andere extraicten uyt den Nederlantschen herault ofte
tractaat van wapenen door Thomas de Rouck (3) gedruckt
in ‘t jaer 1645 fol. 330 ,Vm. In kennisse der waerheyt _
s@ dese jegenwoordige letteren geseghelt met ,,,ti
contra-zegel van saecken van desen lande ende bij een
van de pensionarissen van der selven lanc+ _&rteeckent,
desen twee ende twintichsten se@embrlál65 1, was ondert.
,,N. Rommel.
Ende wij dese naer voorgaende naerstelijcke collatie
bevonden hebbende mette originele genealogie te accorderen, zoo hebben wij in kennisse der waerheyt ende
tot confirmatie van dien sen desen vidimus doen hangen
t’ zegel van justitie van desen hove ende geordonneert
ousen griffier meester Adriaen Pots desen te teyckenen.
In den Haghe den seventhienden aprilis sesthien hondert
en twee ende vijftich.

Geslacht van Yeenen.
In het ,memoriaelboeck gehouden bij tijden van Mr.
Cornelis Rollendt, griffier van den Hove van Holland,
van 21 Decr. 1651 totten 8 Jani. 1653” fol0 164, vindt
men een ,,Vidimus van de genealogie ende oorspronckelicke hercompste van de van Peenen”.
Het wapen wordt er niet in beschreven, doch Rietstap
beschrijft van de fam. van Peene of Zuidpeene”, zoowel
het oude als het later aangenomen gevierendeeld wapen,
waarin men in het lste en 4de vierendeel 2 pijnappels heeft
aangebracht , ongetwgfeld eene zinspeling op den naam,

Medegedeeld uit de papieren van wijlen:
F R E D. CALAND.

Edimus vati d e getaealogie ende oorsprorwkelicke
hercompste van de rag% Peenen.

(1) Zie Zel. 111. 11 bl. 581-‘83 over het geslaoht Lam+, heeren
De raden over Hollandt Zeelandt ende V r i e s l a n d t , ~ van
Watervliet, Waterland. Waterdëk, Nieuwvliet en Poortvliet,
allen den geenen die dese jegenwoordige sullen sien ofte ~Sohoondijke en Filippiue. - Het rng onbekende Leefkens dacht ik
werden vertoont saluyt doen te weten: dat wij op huyden Breskene wel te zijn, dooh ik vind niet dat Laurin heeren geweest
van die heerlijkheid - zie Bgdrage tot de oudheidkunde en
dato deses ten versoecke van Joncbeer Pieter van Peenen. zijn
geschiedenis van Zeeuwnohvlaanderen 11 bl. 116, .De heerlijkheid
fi. Jans, gesien, gehandelt ende gecollationeert hebben Breskens door J. H. v. Dale.
(2) Hoe kwam deze tak der van Peene’n aan de heerliikheid van
de genealogie van den geslachte ende oorspronckelycke
K&Cngen?
hercompste van de va% Peenens, beginnende van joncheer
(3) Over dezen Thomas de Rouok en zijn geslaoht wordt gesproken
Jan fi. Woutìer van Peenen, heere van Zuytpeene ende in jaargang 1 bl. 13 e. v. en bl: 77 on 78 van on6 maandblad.
vrouwe Jacqueline de Jardins, wesende gantsch gaeff
ende ongeraseert, met een uythangende zegel in eene
blicke dooze ende geindorseert als hier naer van woorde
c
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van Pallandt. - Anna van Zyl geb. van Pallandt was de
erkende dochter van Adolff Werner van Pallandt, ridder
Beerewont (XXV, 71). - De meening, dat Lenart 4e kl. der M. W. 0. in leven Majoor der Infanterie
Berwouts behalve zgu zoon Jan, van wien de Amster- 0. 1. L. en als zoodanig comdt van het 3e Bat. in
damsche familie afstamt, nog een zoon Hubert zou hebben garn!foen te Soeraba_ya;.
gehad, die twee zoons naliet, wordt bevestigd door de
‘J was waarschgnlgk geboren te Amsterdam, aldaar
volgende aanteekeningen uit het stedelijk archief te Rotter- gedoopt in de Oude kerk 20 Juli 1806 en ongehuwd te
dam. Daaruit blijkt echter tevens, dat Aenart Berwouts Soerabaya overleden 11 Nov. 1844 Hij was de natuurlijke
Hubertsz. niet de eerste was, die zich te Rotterdam vestigde, zoon van Adolfl Werner Baron van Pallandt van Eerde
maar dat reed8 zJn vader daar een huis bezat.
en Beerse en van Petronella Jansen.
5 Juli 1589 Hulrrecht Leenertsz. Berewouts, ,spelde8. v. D. W.
maecker”, koopt een hui8 en erf op de Botersloot, van
Picot de la Meotaye. - Wie kan mg bijzonderheden
Pieter Claesz. (Gifteboek 1X, fo. 151).
mededeelen
over graaf Benjamin Pico2 de la Mentaye, die
28 April 1593. Lener2 Hubertsa. Berewout, ,laeckenin
de
189
eeuw
Hindersteyn bezeten heeft ?
bereyder”, koopt een huis en erf het ,,het Swaert” genaamd
W. v. H.
aan de Nieuwpoort, 0. zijde (Gifteboek X1, fo. 185).
C. P. J. V A N V L I E R D E N.
Roda. - MichaëZ Roda, geb. . . . . . te Groningen, beBeotioek. - Ik ben in ‘t bezit van een drietal ver- graven 14 Februari 1747 te ‘s Gravenhage (Kloosterkerk)
schillende lakafdrukken van het wapen eener niet adellijke (zoon van Frederik en van . . . . ) vermoedelijk officier
familie Bentinck. Deze wapens zijn allen met een rood der cavalerie, huwde 28 Maart 1723 te ‘8 Gravenhage
krui8 op een zilveren veld, doch de kruizen zijn onderling Jacoba Werdolen of Verdolen, geb. . . . . . te . . . (dochter
eeuigszins verschillend van vorm. Deze familie is afkomstig van . . . en van.. . . ) overleden te Delft, begraven 11
in de helft der 17e eeuw uit Oldenzaal en verwantschap Januari 1773 te ‘s Glravenhage.
Hun zoon Dirk Daniel, gedoopt 24 Januari 1726 te
aan de adellijke familie is niet bekend.
Kan misschien iemand iets naders over dit wapen of ‘8 Gravenhage, overleed . . . te . . . . Hij huwde 3 October
1747 te.. . . Hermina Alida van SpGk, geboren . . . . . .
deze familie mededeelen 2
te
.....
E. v. D.
Haarlem.
Wie kan het ontbrekende aanvullen?
van Boeren, de Huyter, vao Cammiogha. - FreB.
o. 2.
W. J. F. J,
derik lgnatius vam Bueren tot Zuydoort, Amelisweert en

Hoticoop, geboren . . . . . te . . . . . overleden . . . . 1706,
huwde . . . . . te . . . . . Charlotte Juliana de Huyter tot
Oüdheu~den, Elshout en Hult&, gëboTë_n: . . . ., overle-dën
te . . . . .
enne dochter Petronslla Jacoba van Bueren, vrouwe
van O., E. en H., overleden 13 September 175 . . . . .
b e g r a v e n t e .Wirdum, was, . . . te . . . . . g e h u w d m e t
Watxe Wytze z&n Camwaingha, g e b o r e n . . . . . te . . . .
overleden 14 April 1764 te Wirdum, oud 882 jaar.
Wie kan het ontbrekende aanvullen?
W. J. F. J.
B. o. 2.

Cloeck. - Wie was de echtgenoote van Mr Willem
Cloeck, in leven (+ 1750) Burgemeester vau Alkmaar?
R
A.
Helis de Boisroux x Caoeau de Beauregard. -

t ?

Susanna Elisabeth Helis de Boisroux, geb. ?
x 10.
Dec. 1734 Ferdinand van Arckel; 2O. x 19 April 1750
Jrccques Philippe Joseph Ernoul Caneau de Beauregard,
kolonel der Zwitsers, geb. ? t 2 zn. vau ?
Welke kinderen uit dit 28 huwelgk í’
W. v. H.

Horneer-van-Yianeu. - Mr. Willem Christiaan
Borneer, advocaat, zoon van . . . . . en van . . . . . huwde
o m s t r e e k s 17(4O) Conzelia van V i a n e n , dochter van
Adriaan van Vianen en van.. . . . Wie heeft de goedheid het ontbrekende aan te vullen?
R.
A.
da Moot. - Wie waren de ouders van Sara Maria du
‘tiont, die 23 April 1741 te Sluis hertrouwde met Johan Jacob
van FVehling, geboren te Beewsum, vaandrig i/b. regt
van coll. de la Roque?
I
A.
R.

von Roggeodorff, von Griwald. - Wie kan mij de
ouders en de grootouders opgeven van Erne.$
_~ _I.__graaf_-on
~__
aögg~-dó~~zulM~~t- kaÏïïërheër -vän zgne Këi%&
lijke en Koninklijke Apostolische Majesteit en van z+e
vrouw Wilhelmina Frederici von Griwald ? Hunne dochter
werd 26 October 1779 te Wiener Neustadt geboren.
W. J. F. J.
B. o. 2.

de Roock, - Pieter Hendrik de Roock, geboren te
als zoon van . . . . . en . . . . overleed 1809 te
Visbeek, ambt Vegta ; hij was vermoedelijk officier.
Hij huwde.. . . . te . . . . . Regina Stennekes, gedoopt
29 September 1754 te Kampen, overleden 21, begraven
25 December 1800 te Zutphen.
Hun zoon Jacob Derk de Roock, geboren 19 September
1779 te Utrecht, overleden 14 November 1847 te Bergen
op Zoom, majoor der artillerie enz., huwde 10. . . , . .
te . . . . . Diederika Johanna Greeve, geb. . . . . te . . . . .
als dochter vau . . . . en van . . . . , overleden 15 Sept.
tember 1807 te Vlissingen.
Wie kan het ontbrekende aanvullen ?
W. J. F. J.
B. o. 2.

van Steenhardt (XXV, 44). - Voor ,,W#k” als plaats
van overlijden van Christina Voltelen, leze men : ,de
de Wijk” in Drenthe, destijds, en nog heden, ééne kerkelijke gemeente uitmakende met IJhorst, gemeente Staphorst, in Over@sel.
Arn0ldina Sophia van Steenhardt, huwde te IJhorst 5
Augustus 1729 Elbert Lodew$k Struuck, kapitein, als
zoon van Philibert StruGck en van Johanna Constante
var, Asselt, geboren te Gieten 14 Februari 1694, overleden 11 December 1745, denkelgk in de Wak, want hij
is in de kerk te IJhorst begraven.

~~
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Notaris Woertman.
Catharina Elisabeth van Steenhard, werd 11 Maart
1719 ten huwelijk aangeteekend te IJhorst en 2 April 1692. Mr. C o r n e l i s VTburgh, raedt in de vroetschap
en out schepen van Utrecht, gehuwd met Jve. Maria
1719, gecopuleerd te Koekange, (thans éene burgerlgke
.Lieftinck , Johan Lieftinck en Beynier Lieftinck
gemeente uitmakend met de Wijk) met Jan Struuck, vollen
erfgenamen van Juffr. Catharina Bevers wede Jacob
broeder van Elbert LodewZjk Struuck bovengenoemd, geLieftinck, mede raedt in de vroetschap.
boren te Beilen 20 December 1696, overleden te CoeNotaris Wolfard Zwaerclecroon.
vorden 10 September 1737. Deze Jan of Johan Struuck,
werd door Ridderschap en Eigenerfden Staten der Land- 8 April 1675. Mutueel testament van Mr. Cornelis
Verburch advocaet in den. Hove van Utrecht, en
schap Drenthe, 17 Maart 17 11 aangesteld ale schultes
van de Wijk, Koekange, Pesse, Echten en Ansen, zoolang
Juffr. Naria Lieflinck.
Notaris Jacob van Herwaerden.
hij minderjarig was onder verwalterschap van C. W .
Struuck. Hoewel hij eerst op 9 Juni 1719 den eed als 1 Mei 1636 Sr Peter Verborgh soone van wijlen Sr
schultes aflegde op een volledige commissie van Drost en
Cornelis Verborgh in sijn leven brouwer en borger
Gedeputeerden, was hij reeds 12 Mei 17 14 door dit colalhier binnen Utrecht, toecomende bruydegom, en
Margaretha van Lingen, dochter van Peter van Lingen
legie beeedigd op eene beperkte Commissie. In 1729 legde
hij zijn ambt als schultes neder, om in militairen ,dienst
old-burgemeester en schepen in der tij& der staat
te treden ; hij stierf als luitenant op 10 September 1737
Utrecht, en Joffr. Sara van Eek, toecomende bruydt.
te Coevorden en werd in de kerk aldaar bggezet. *
Notaris Zwaerclecroon.
7 Aug. 1624. Testament van Mr. Peter Verburch,
J. A. R. K~MMELL.
Assen.
chirurgien te Utrecht, ende,Gerrichgen Herman Jansz.
Stennekes - Derk Stennekes, geboren . . . . . te.. . . .,
Wolffsch. (Wie kan omtrent deze familie Wolff iets
overleden 16 Augustus 1775 te Kampen, zoon van . . .
mededeelen? W. v. H.)
en van . . . huwde (afk. 3 Juli te Kampen). . . . 1733
N o t a r i s G e r r i t Houtman.
te . . . ,. Geertruyda Versmit, gedoopt 1 Juli 1718 te 4 Mei 166G. Jve. Elijsabeth Verborcht, wd. van L a m b r e c h t
Kampen, overleden . . . . te . . . .
cie Gruyter, Coopman van wgnen.
Wie kan het ontbrekende aanvullen ?
W. v. H.
(Wat v. Doorninck’s Geslachtk. Bant. vermelden is
Witsios. i Volgens het ,Jaarboek van den Nederbekend
landsche
Adel”, 1889, blz. 217, huwde op 26 Jan. 1656
W. J. F. J.
B. o. 2.
Matthias Snoeck met Catharina, Witsius, dochter van
Swemmelaer. - Mathys Swemmelaer, geb. ? t tr P professor Witsius. Elders vind ik haar vermeld als eene
nicht van doctor Witsius. Haar naam komt zoowel voor
Huwt :
Johan Xathys Swemmeber, geb ? Canunnik van het als Witsius als onder de vormen Wiet&, W i e t h u y s ,
kapittel van St. Marie te Utrecht, t . . . . . x . . . . . 1772 Wytthus en zelfs Witthys.
Anna Maria van Plasburg, geb. ? t ? dochter van ? weduwe
Bij den doop van kinderen van bovengenoemd echtpaar
v a n . . . . . van der Vliet.
trof ik als getuigen aan : Joost Witsius en Barbara Witsius
Ex 10. o. a. (welke kinderen nog meer en 20.2)
(Gouda 1656 en 1658).
Mr. Joachim van der Vliet, geb. ? t ? Raad en BurgeWie kan mij iets o~gésla& mededeelen ?
meester van Dockum, tr. ? kinderen ?
Wie was professor Witsius ? Wie waren de ouders van
Catharina ?
W. v. H.
Het wapen, dat zij voerde, moet zijn geweest een schildVerborcht-Lieftisck-Pandelaerts(XXIII,235;XXIV, pad gaande over eeu groen t e r r a s e n o p d e n r u g e e n
285; XXV, 30). -- Notarieel archief Utrecht.
zilveren duif dragende met een olijftak in den bek, alles
N o t a r i s G e r r i t Houtman.
in een blauw veld, in welks linkerbovenhoek zich een
3 Juni 1636. Scheiding van den boedel van Cornelis schuin geplaatste gezichtswassenaar bevindt.
Verborch ende Jve. Christina Stockmans.
B. v. B.
2 Aug. 1636. Peter Verborch, brouwer te Utrecht, Jve.
Christina Verborch, Jve. Cornelia Verborch geh. mèt
INHOUBlBOV,Nos.á en 6.
Dirck van Cuylenburchr canoniek St. Jans te Utrecht,
Steven Verborch, Jve. El+jsabeth ende Maria Verborch,
In Memoriam Mr. Hendrik Jaoob Boenen. - Mr. H. J. Koenen’s
erffgenamen v a n C o r n e l i s V e r b o r c h ende Jve. genealogische arbeid, door B. v. B. - Bericht. - Adresw@iging. Boekwerken enz. ontvan n voor de bibliotheek en het archief. (VerChristina Stockmans haerl. vader ende moeder.
volg van Maandblad XfV. kolom 4.) - Oude Indische families, (van
12 April 1645. Pieter Verborcht brouwer, Daniel de lJsseldUk), door W. Wijnaendts van Resandt. (Vervolg van kolom
Souter gehuwd met Christirza Verborcht (l), Lam- 43.) - Geelaohtkundige aantaekeningen verzameld te Amboina. (Verbrecht de Gmcyter gehuwd met Elijsabeth Verborcht, volg van XXIV, ir . 1906, kolom 148.) - Het geslacht Canters. Freys van Dolre en rep van Cu nre door Wittert van Hoogland erfgenamen van za. Cornelis Verborcht ende Jve Geslacht de Rechter! door B. v. 3 I Geslacht van Os door Mr: B.
van der Feen de Lil&. - Van der Muelen, te Vianen, dhor A-Z. Christina Stockmans haerl. vader ende moeder.
Peenen, door Fred, Caland. T V ragen en A n t4 Dec. 1648. Pieter Verborcht brouwer, geh. met juft’r. (&af>rdi nvan
: Beerewout (XXV, 71). - Bentmck. - van Bueren, de
A n n a Pandelaerts, en Gillis P a n d e l a e r t d e jonge,student HuTter, van carnhgna. _ CloeOk, _ Helis de &iaroux x
op de Akademie alhier, machtigen Gillis Pandelaert Caneau de Beauregard: - Horneer-van-Via?. R;d&” Mont. r e n t m e e s t e r v a n d e d o m e i n e n v a n d e Beyerlapden, van Pallandt. - Pr~tdedeRoook.
la. JbentaYe.
-van Steenhardt (kV, 44)ooo
Roggendorff von Griwald hunnen schoonvader en vader.
S t e n n e k e s . - Swemmelaer. - Verborcht-Lieftinck-Pandelaerts
(Xx111, 235 ; XXIV, 286; XXV, 80). - Witsius.
(1) 9 Febr. 1655 was hfi haar weduwnaar.

Gedrukt bij Gebr& J. $ H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.
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Brieven,annvragen, enz., beereflende het
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Nog. 6 en 7.
Tot lid zijn benoemd:
8.
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XX-Ve J a a r g a n g .

1907.

Heijnert.

Jan Frederik Heijnert, lid raad v. Just. te Banda,

V A N D E R P O E S T C L E M E N T , Rurge5 Aug. 1777.
meester . . . . . . . . . . Portugaal (2. H.)
Wapen :
8. G. EVERTS, Westzeedijk 74 . . R o t t e r d a m .
1. een blauw veld.
QOVERT IN D E B E T O U , Kungstradgards2. in zilver: korenaar.
gatan 4 . . . . . . . . . .
Stockholm.
3. in rood: een roos.
Dr. A. G. H. L U Y K E N, Geheim Regee4. in blauw een zespuntige ster.
ringsraad, Huize Landfort.. . . . Gelz&ingen.
Over alles een groen kruis, waarin hartschild met boom;
voorburg.
HAITSMA MULIER. . .
helmteeken, de boom ; dekkleeden groen en rood,
H
.
W%NAE~PZ)TS, 1s LI& &I. &. -v a n der H i e l .
Academie, Parkstraat . . . . . T e t e r i n g e n .
Johannes vwn der Riel, schepen te Batavia, 1775.
Hindemith.
Carel aodlieb Hindemith van Linges in Silezië, jong
Adreswgziging:
assistent 5 Aug. 1779, boekhouder en secr. vap just. en
NTp J. C. baron C REUTZ . . . . . Helder.
landgericht 1785, 86, 87 ; lid Raad v. Just. 1790, 91;
A. S ASSEN, Laan van Meerdervoort 53~ ‘s-Gravenhage.
-p Mei 1795; x Illnrgaretha Steitifeld, dr. van Frederik
en Magdalena de Breuw, die 27 Aug 1799 wede. gend.
wordt; ouders van:
Het Genootschap is in rnil getreden met:
1. Johan Hindemith x Jacoba Kolk of Rol& ouders van :
,G e 1 r e, Vereeniging tot beoefening van Geldersche
a. Carel Godlieb, ged. 4 Maart 1809 oud 4 jr.
*Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht”.
b. Sara Frederika, ged. 11 Maart 1809 oud 2 mnd.
c. Michiel Adolf, ged. 1 Juni 1820.
2 Dorothea Hendrietta Hindemith, x v6ór 1796 Mattheus
4eslachtkondige aanteekeningen verzameld te Amboina.
Thomas Pieters.
Wapen:
Zwevende engel met fakkel (of palmtak) in
(Aangevuld met aanteekeningen verzameld
de
hand.
te Serang, Djojakarta en Padang.)
Het schild gedekt met een cherubijnenhoofd.
(Yervo2g van kolom 113.)
Hodenpijl.
1.
Nicolaas
Hodenpgl, predikant te Amboina 1690,91;
Heijder.
Willem Hendrik Heijder, luitenant der infanterie in te Honimoa 1694-98; te Amb. 1 6 9 9 - 1 7 0 6 .
11. Hendrik Bitterus HodenpQl, klerk van pol. te Maden dienst van H. M, de Staten-Generaal der vrije verkasser
1768, 70, 73.
eenigde Nederlanden met verlof van Zijne Doorluchtige
111. Philippus Hodenp#, secretaris te Makasser 8 Aug.
Hoogheid de Heere Prinse van Oranje en Nassau in deze
landen in 1750 naar Indië ; 1752 onderkoopman te Ambon ; 1746 ; onderkoopman en garn boekhouder 6 Maart 1747,48.
IV. Corne& Bitterus Hodenpijl, onderkoopman te
soldijboekhouder 25 Oct. 1754 ; lid R. v. J. 1757; onderkoopman en kassier van den generalen ontvang te Batavia Makassar ; x Sara Fiers, gend 1750.
Hoek.
15 Mei 1760, 61.
1. Otto Hendrik Boek, schipper op de Bossenhoven,
Wapen: een rechter schuinbalk beladen met drie hart11 Mei en 18 Juli 1769.
vormige bladeren met korten steel.
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11. Caapar Hoek had bij E&snbeth Augustina : MargareIha, geb. Ternate 14 Sept. 1827.

1X. Jacob Hofman x Ma,ria Lovely ; ouders van :
Hendrika, geb. 6 April, ged. 15 April 1821, get.
Hendrik Beruard Eooning en Maria Hauke.
X
Hofman, le luit. 268 bat., j- 13 Oct. 1821,
Xi.‘Ä&o’ Maria Hoffmann, j- 18 Sept. 1825.
X11. Jacob Hoffmann. kapt. infie. R. M W. O., x Maglalena Anthonetto Hartog, geb. 2 Nov. 1821, -t 27 Oct.
,885, wede van Otto hrnsten ; ouders van :
Simon Jacob, geb. 28 Maart 1841; x 24 Febr. 1865
Pnna 1Maria Paulina Samson van Amb.
X111. Il1aria Hoffmann x Christiaan Weber ; ouders van :
Carel Weber, geb. te Friedberg in Hessen Darmstadt;
- te Amb. 12 April 1835, oud 37 jr.
XIV. Genoemd te Ternate 5 Maart 1780 D o r o t h e a
Flofman en in 1783 Catharina Hoffmann.
XV. Ferdinand George Hoffmann., geb. 1819; le luit.
nf. R. M. W. 0 ; x Hendrina Johanna Pluim Mentx, geb.
1829; ouders van:
1. Hendrina Elisabeth, geb. Serang (Banten) 2 Dec.
1853; j- te Padang 15 Nov. 1858.
2. Sophia Louisa geb. te Djojakarta 24 Aug. 1855.
XVI. Wilhelmus Hofmann, x Elisabeth varb Straten;
mders van :
Arnoldus François, geb. Grave, “r Djojakarta 11 Dec.
1836 oud 31 jr.
XVII. Johan Hoffman x ÏYlìsabeth Rinkenberg ; oud. van :
Jacobus, geb. Adam, t Djojakarta 9 Jan. 1850, oud 35 jr.

Hoeke, Houque.
1. Re@& Holspue, ondérkoopman en winkelier 23 Maart
1771; lid R. v. Just. 1772; geëligeerd resident van Gorontalo 30 April 1772; onderkoopman en winkelier van
te Makasser 27 Jan. 1775.
Van hem bestaan twee zeer onduidelijke zegelafdrukken.
11. Pieter Houpue, broeder van 1, koopman en administrateur in het prov. magazijn te Batavia.
111. Johanna lsabella Hoeke x Maurits Lantzius; in
1832 te Ternate, hij was toen 24 j. oud.
‘t H o e n.
Willem ‘t Hoen, koopman in wijnen te A’dam, 15 April
1769.
Hoff.
T. Pieter Roelofse Hoff, pl. procureur 1744, 46, 48
11. Wi’lhelmzbs Bartholomeus Hoff, klerk te Ternate
23 Febr. 1801.
III. Willem Hoff tr. Anna Maria; ouders van:
1. Alias ged. Ternate 13 Mei 178.1, get. Elias Janssen.
2. Jan Joseph ged. Ternate 13 Mei 1781, get. Johannes
Andreas Roksien.
3. Johanna Christirba ged. Ternate 13 Mei 1781, get.
Caspar Janssen en Johanna Voges.
IV. Johan. Jacob Hof, chirurgijn-majoor te Samarang,
vader van:
Anna Louisa Hoff, x Wolradt August Rose, gewezen
zee-officier ; naar hem werd in 1808 bij den agent van
de weeskamer te Djojakarta navraag gedaan.

7

H o g e I a n t! Hoogland.
1. Gjsbert Jansz. Hoogland, korpl., 9 Aug. 1718.
11. Leendert Hendrikst Hogelant, 28 Dec. 1759 op
s comp. chiampang.; 11 Jan. 1760 kwartermeester, gestrand met zijn schip te Alang.

t

H o ff m a n n, Hofman, Hofmans.
1. Johan Heinrich Hoffmann. Zie N. L jrg. 1905.
Dochter van Christiaan H. en &laria Karremans was:
Maria lsnbella, ged. 17 April 1808 oud 6 jr., w. b.
get. waren Hendrik Christiaan Feij en Barbara Twijsel;
zij huwde Jacobus Everhardus Twijsel.
Wapen : een linksziende mannenfiguur, in de rechterhand een opgeheven tegen den schouder steunend zwaard,
in de opgeheven linkerhand een bokaal ; helmteeken een
rechtsziende ooievaar.
11. ChristiaanHoffmann van Amb , koopman en 6skaal
6 Maart 1804, 06, 07 ; lid politieken en just. raad 22
Sept. 1807 ; f 28 Maart 1809 ; liet 7 April 1799 doopen :
Maria Elisabeth Christina, get. Matthgs Weger en Sara
’
Elisabeth Wedell.
111. Johannes Paulus Hoffrnann, med. dokter in de
stads-apotheek te Batavia, 1772.
IV. David Hoffmann van Stettin, matroos op de chialoup,
,de Nooteboom” ; 2 Dec. 1769 oud 25 jr.
V. Cornelis Hoffmann van Colombo, matroos op de
bark ,Noordwijk”, 30 Juni 1760.
VI. Hendrik Hoffman van A’dam, koperslager 1781, ,
5 Juli 1786.
VIL Johannes Hoffmann x Susanna Y a r g a r e t h a
Simonsz. ; ouders van :
Johannes Pieter geb. 18 Mei, ged. 27 Mei 1827, get,
Pieter Nes.
VIII. In een test. van Anna Diderica Stenvers van
21 Febr 1788 komt voor.. . . . . . Hofman, predikant te
Zwolle gehuwd Alida Ledeboer, die als toeziende voog
desse, over de neven van testatrice wordt aangewezen.

Hogerscheijdt.
Johannes Hogerscheijdt van Delft, in 1760 naar Indië
~1s konstabelsmaat met de Overschie (kamer Delft);
Maart 1768 prov. equipage-opziener ; opperstuurman 5 Oct.
1774; schipper tit. en equipage opz. 1771-1780; tusschen
1769 en 1780 gedurende vele jaren lid Raad v. Just.;
x Maria Magdalcrza Land; ouders van:
Pieter, ged 8 Oct 1769.
Hij adopteerde voorts 14 Juni 1781 Johannes, oud 5
I 6 jaar.
Wapen : in blauw een zilveren linkerschuinbalk beladen
met drie vijfpuntige sterren vergezeld van in 1 een stralende zon in 2 drie maansikkels of linksgebogen vischjes;
Ischild gedekt met kroon.

;

<

;

Hogerstad, Hogestad.
dndrì’es Hoaerstad x Maria Rendschniider : ouders van :
1. Christin> Theodora, ged. te Ternite 19 Idaart 17i1,
get. Francois Barthlomeus Hennekam en deszelfs
huisvr Maria Stevens.
2. ilrtna Margaretha, ged. te Ternate 7 Nov. 1784.
3. ,7ohanna Margaretha, ged. te Ternate 8 Sept. 1786.
4. Briyitta, ged. te T. 21 Juni 1789, get. Thomas
Voges en Catharina Out.
Hogreve.
1. Natthijs Hogreve, korpl 10 Mei 1732, 1733; sergt
te Hila 1737, 1740; comdt te Hitoe 27 Mei 1740; x
Helena Rihata wede en boedelhoudster van den korpl
Barend van Theijl van . . . azel of . . . . arel.
11. Daniel Balthaxar Hogreve v. Amb., assistent, 23
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Juni 1757; boekhouder 1770, 72, 79, 89; x Hendrietta
Angels Broeckhuijsen ; ouders van :
1. Theodora Gerardina, ged. 12 Oct. 1766, get. Gterardus
Hengeveld en Theodora Ditmer.
2. Helena Aletta, ged. 9 Oct. 1769.
3. Elisabeth Angels, ged. 21 Aug. 1771.

H o m m e l .
I. Willem August Hommel, stadschirurgijn te Batavia,
7 Sept. 1761.
11. Petronella Cornelia Hommel x Christiaan Diderik
Iktman; 1781 te Ternate.

Holfer.
Coert Holfer, schipper op ,de gouverneur generaal”,
22 Mei 1772.
H o 11 a e r, Hollaert.
1. Rochus Hollaer, gedesigneerd opperkoopman en
aecunde van Amb. 19 Maart 1719; opperk. en sec.
21 Sept. 1720; + 2:” ‘$_; zn van . . . . en T h e o d o r a
Visscher; tr . . . . . . ; oudere van:
Pieter Hollaer, boekhouder en soldijoverdrager 1720,
21, 22, 23; boekh. en dispensier 7 Aug. 1725; burger
luit, 28 Mei 1726; x Adriana Tw@sel; beiden test. toen
zij hoogst zwanger was 12 Nov. 1720; wede gend 12 Mei
1729 en 2 Maart 1733.
11. Dirk Hollaer, soldij boekh. op ‘s Comp.huie te
Rotterdam, gend. 1764.
111. Catharina Nagtilda Rollaer, wede van den predikant
te Banda Samuel Mesius, gend 10 Aug. 1740 te Hila.
Holland.
1. Dirk Holland, schipper, 15 April 1752.
11. Johan Holland had bij Johanna Berhitu: Estevanus,
ged. 9 April 1815, oud 2 jr.
Holle.
1. J a n H e n d r i k H o l l e van Hanover, grofsmid in
‘s C.dienst, 18 Mei 1763.
11. Johan Hendrik Holle, onderkoopman te Batavia
12 Aug. 1788 ; eerste suppoost op, het equipagecomptoir
te Batavia, 1 Juli 1790.
111. Bart Holle x Wilhelmina Hendriks; ouders van:
Nicolaas Pieter, ged. te Amb. 25 Sept 1820, oud 14 dg
IV. Nicolaas Holle x Petronella Matakena; ouders van : :
Louis Paulus, ged. 5 Maart lS20, oud 1 mnd.

van Hommeren.
1. Y%omas van Hommeren, burgerraadspersoon te Amb.
0 Jan. 1675; vrij burger 1705-1714; tr van Bottenorp, dr van Jacob, opperkoopman en secunde.
11. Isaac van Hommeren, boekhouder en kassier 1701705; nog gend in 1710; tr. Susanna Latil, wede gend.
9 Aug. 1714.
Hoogeboom.
Pieter Hoogeboom, 3 692 burger te Amboina.
Hoogenhuijsen.
I. Johannes Hoogenhuijsen, burger, 1733 ; x Anika
1Lbrahamsz, 21 Aug. 1736 gend.
11. Jan Coraelis Hoogenhuzjsen, burger, 1733 te A m b .
Hoogerwaard(t).
1. Johannes Hoogerwaard (van Schiedam) geb. ‘s Hage,
vas 4 Mei 1785 oud 33 jr en eenige maanden ; oud
maad in de vroedschap te Schiedam ; onderkoopman,
vinkelier en kassier te Amboina 1784, 85,86 ; koopman
:n fiscaal 1788 ; hoofd van Haroekoe 18 Oct. 1788 ;
iekaal en gew. hoofd van Haroekoe 4 April 1789, 90 ;
coopman en opperhoofd van Hila 25 Febr. 1793 ; lid
i. v. J. 1784, 85; x Cornelia Juriana de Lille, wonende
e Delft, (in 1790 te Franeker).
Wapen: Gedeeld, 1 in rood een zilveren keper ver;ezeld van drie (2, 1) zilveren ruiten; 2 doorsneden:
1 in blauw een zilveren meerl, 2 in zilver een (toren ?).
11. Jan Françoìs Hoogerwaart, geb. ‘s Hage, sergt art,
1 Djojakarta 29 April 1829, oud 40 jr.

Hoogerwcrf.
1. Samuel Martinus, kapitein, x Johanna Berk; ouders
1 ran :
Petrus Bernardus, assistent 10 Juni 1744 ; boekhouder
11 Oct. 1746, 16 Aug. 1753; j- voor 1757.
HolthuQzen.
Johanna Berk, test. als wede Mei 1735, t v6ór
Daniël Pieter Holthu$xen, boekhouder en secr. RaadI 10 Juni 1744.
V. Just. 16 Mei 1734; nog gend 1 Juli 1738.
11. Pieter Hoogerwerff, sergt, 25 Aug. 1792 ; x B’rancina
1tldamsz; ouders van:
Holtman.
Maria Elisabeth, ged. 3 Aug. 1788, get. Hendrik
Mijndert Arnoldu~ Holtman, b o e k h o u d e r e n 2e over.
drager 12 Febr. 1754 te Batavia ; scheepssoldijboekh. tc ! (Clhristiaan Lange en Maria Theresia Christiaansz.
111. Wilhelmus Boogerwerff, soldt in Engelschen dienst,
Batavia 25 Sept. 1762 ; woonde buiten het kwartierspoortje buiten de stad; te Xulla Bessy in het fort dc? :K 21 Febr. 1802 te Amb. Elisabeth Janssen v. Amb. ;
1mders van :
Verwachting 15 Oct. 1768; vader van:
Paulina, t 2 Febr. 1858, oud 53 jr., ongeh.
Anna Maria.
Homma.
1. Ds. Guultherus Homma x Johanna Regoot, in 176rd
wede te Medemblik; ouders van :
Eduard Homma van Medemblik, kwam 1753 met ,ds
Vrede” (kamer Enkhuizen) als assistent in Indië ; onder
koopman en secr. v. pol. 11 Jan 1764, 65; tit. koopmal
en fiscaal 6 Juni 1766, 5 Jan. 1767; koopman en fiskaa
1767-9 Febr. 1770.
11. Livinius Homtna, procureur der beide gerechtshovel
t e A m b . ; Maria Pietersz., wede gend 6 Aug. 1732
16 Nov. 1745; test. 8 Febr. 1755, dr van Ahrahav
oud inl. burger kapitein, die 3 April 1712 testeerde.

Hoogkamer.
Frederik Willem Hoogkamer, notaris publiek te Batavia,
23 Dec. 1746.
van Hoogstraten.
1. Hendrik van Hoogstraten, burger, lid R. v. Just. te
Amb. 30 Aug. 1708 ; ned. burg. kapitein en lid R. v. J.
19 Sept 1710, 5 Juni 1714.
11. Johannes van Hoogstraten, burger, 9 Jan. 1733.
IIT. Aaltje van Hoogstraten, wede van den boekh. en
resident van Boeroe Johachim Forwerk ; gend. 1 7 2 9 ,
t vóór 22 Nov. 1734.
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Hoolboom.
1. Hendrik Hoolóoom, jg. assistent 13 Nov. 1784.
11. . . . Hoolboom, boekhouder te Batavia 1788 ; i_ tc 3
Batavia vóór 17 Sept. 1792.

11. Dirk HozLtthui@, koopman titulair en inlandsch
militair soldijboekhouder te Batavia, 4 April 1766.

van Hoorn.
1. Jan van Hoorn, grtrn. boekhouder en lid R. v. J 9
Amb. 3 Mei 1697, Sept. 1697.
TI. Jan. v. Hoorn, klerk v. pol. te Hougly, 10 Nov. 1753
UI. &mon. van Hoorn op het schip de ,,Schoteroogh” >
10 Mei 1714.
IQ. Pieter van H o o r n in 1827 in Indië, t te Djoja
karta 14 Nov. 1827 ; ( zn. van Gerrit en Jocomina Arends?: ;
van Houten.
1. Claas van Kouten, sergt. te Larique 12 Aug. 1733 ;
x Anna Wilhelmina Kloppenburg, wier grootmoeder waf 1
Jansa. de Roo$‘,; ouders van :
1. Johannes.
2. Christiaan.
Voogd over deze kinderen bij doode der ouders waa
Johannes de Xarez, luit. 9 Sept. 1744 Hij machtig& i
op dien datum Elisabeth Prin, wede van Jan Davids tc :
A’dam om van den Hr. Albertus van der Kamp, mr,
kompasmaker ter admiraliteit of diens huisvrouw Anna 1
van Houten te A’dam eene som in ontvangst te nemen.
die de overleden grootmoeder Ida van Schagen en de oud I
moei Geertje van Houten aan hen hadden nagelaten.
11. Hui$wrt van Houten, koopmam te A’dam, 1733.
111. Christiaan va?z Houten, (dezelfde als de onder 1, 2,
genoemd ?) assistent ; x Helena Pick, wede gend. 6 Febr.
1763; hij test. 5 Juli 176(2 ?) ; ouders van :
Nicolaas, 30 Oct. 1761 nog onmondig, naneef van
Johannes de Marez,
IV. C. J. van Houten, geb. Samarang ; j- te Padang
24 Mei 1823, oud 56 jr.
V. Christoffel van Houten, test. te Padang 31 Jan.
1 8 2 2 ; x (huw. voorwaarden 22 Oct. 1820) te Padang
Uz’gna Adriana Andriessen, wede Nolting ; (1) ouders van :
Johanna Elisabeth x Michiel Hamers.
De kinderen uit haar eerste huwelijk waren:
1. Johanna Hertrieda Nolting.
2. Willem Johannes.
3. Jan Hendrik.
4. Petronella Wilhelmina, geb. Padang, t 14 Sept
1834, oud 22 jr., ongehuwd.
5. Digna Adriana, geb. Padang, t 10 Dec. 1834, oud
18 jr. x . . .
Dessouw.
VI. lVicolaas van Houten, geb. A’dam, t te Djojakarta
12 Aug 1830 oud 22 jr.
Q 11. _&!aria van Houten x Johannes ScAellart, ouders van :
Johannes Josephus Schellart, geb. te Utrecht, t te Anjer
20 Mei 1857, off. van gezondheid 30 kl.
H o u t t u i n, Houtthuijn.
1 Johannes Houtthugn, onderkoopman en lid R v. Just.
1760, 61, 62 ; winkelier 1762; lid coll. weesmcesteren
1757-1761,; t 23 NOV. 1764 j ongehuwd.
Wapen : een rechtsgewende klimmende leeuw, schild
gedekt met kroon.
(1) Te Padang overleden:
Dirk Nolting? 1785.
Jan Frederik Nolting 26 Oot. 1834, oud 46 dg.
Catharina Sophia Nolting, geb Padang, 12 Mei 1835, oud 64 jr.
Hendrik Nolting, van Prtdang - voogd van Jan Frederik Doman
(t voor 1810) - x Digna Adriana Nolting, test. te Padang 18 Sept. 1810.

van den Hove.
Willem van den Hove, assistent 17 10.
Hovius.
Natthijs Hovius uit den Haag, in 1697 naar Indië met
de Concorcha (kamer Delfc) ; landepassaat 22 Sept. 1714.
Hoijer.
Lochem Hoger van Altona, in 1701 met de Geelvink
als sol&. naar Indië, sergt. 30 Ang. 1718.
(v a n) H u ë t, Huëdt.
Pieter aar. Huëdt, lid H. v. Just. 30 Juli 1804 ; opperchirurgijn 13 Sept. 1807.
Hugo.
Hans Hendrik Hugo, schepen te Batavia, 11 Maart 1777.
von Hugo.
Carl von Hugo van @ossenscherm, le luit. ingenieur;
x 10 Carolina van Amersfoort; 20. 11 Jan. 1826 ; Geertruida Cornelissen van Ternate, wede van den 20 luit. inf.
J. Peet, ouders van :
1. Xophik Theodores, geb. 20 Juni, ged. 21 Aug. 1827,
get. Carolina Theodora van Berkefeld en Catharina
Sophia Smit; 1_ 2 Nov. 1829; oom van de overledene is Karel Willem Ohl, apotheker le kl.
2. Wilhelmina Charlotte, geb. 26 Aug , ged. 21 Sept.
1828
3. Karel Gerrit, geb. 9 Jan 1830, get. Menne Cornelissen, gep. hospitaalmeester en E. W. Ohl, resp.
schoonvader en zwager van den vader van het kind.
4. Sophia Johanna, geb. 30 Mei 1832.
Huisinga.
1. Johannes Huisinga, onderkoopman en kassier in de
bankcourant te Batavia, 1777.
11. Alida Dorothea Huizinga en Carel Anthony Ruijl
waren 18 Juni 1826 dpgetn te Ternate.
H u i E i n g e r, Heusinger.
Coenraad Hendrik Heusinger, sergt. 1782,27 Dec. 1784;
te Loehoe (Ceram) 5 Juli 1786 ; vaandrig mil.; -f v66r
April 1787 ; x Anna Barhara Haucke, wed. 3 Jan. 1788,
1803, 1811 ; test. 21 April 1819 ; ouders van :
Anna Hendrika.
Huijge.
Hermanus Huijge, koopman in wijnen te Middelburg, 17. *
Huijghens.
1. Joost Hendrik Huigherrs van A’dam, x 16 Aug. 1817
Anna Carolina Wilhelmina van Middelkoop van Samarang.
11. Maarten Huijghena, sergt., 21 Aug. 1739.
III. Johan Laurens Hueghens, onderkoopman en administrateur van de Westzijdsche pakhuizen te Batavia, x
Johanna Catharina Baageman, gend. 26 Mei 1795 ; zij hertr.
Joan Abraham van der Vooit, gend. 1770.
H u ij s e r, Heuser.
I. Pieter Huijser, onderstuurman op de Casuaris, 2
April 1749.
11. Jan Frederik Huajser, van Saxen GFotha, vaandrig
mil. 28 Juli 1777, 7 Juli 1779.
Huij t j e s .
Gerrit Huijtjes van Vlissingen, kwartiermeester aan
den wal, 29 Juli 1749.

.
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d’H ij m o P v i 11 e, d’Hij Morville.
Nicolaas Jan d’H+morvilEe, assistent 22 Nov. 1727, 28,
x Johanna Jansz, dr. van Martinjoe; beiden test. 1731.
Wapen : een klimmende rechtsgewende leeuw met een
ondersteund schildhoofd beladen met drie zespuntige sterren ; kleuren niet aangegeven; schild gedekt met gekroonde helm.

2. Johanna Conracha , geb. 4 Sept., ged. 19 Sept.
1 7 9 0 . set. Johanna Oeertruida Karremans. w e d e
van hen Brink en predikant Johannes Feij. ’
Maria Catharina Adriana, ged. 22 Dec 1791.
4: Francina Josina, ged. 23 April 1793. get. François
de Waal van Tperen en Johan van Iperen.
5. Geertruida Maria, ged 16 Sept. 1794 ; x Andreas
Dias, kommies te Larique ; ouders van :
a. Willem, geb. t!anda 18 Juni 1829, get. Hendrik
Willem Muller (v. A’dam) en Maurits Lantzius
(van Serna, oud 22 jr.
Uit het 28 huw. :
6. CharEotte,ged. 17April 1808,oud3j.,t15Nov.1819.
7. Rosina, ged. 17 April 1808, oud 1 jr., get. Rosina
Jansz Cbristoffelse.
Hg adopteerde voorts als hoofd te Larique vóór
zijn 20 huw. :
8. Frans Hendrik.
Wapen :
1. in rood een klimmende links gewende leeuw met
zwaard in de klauw.
2. in blauw een gouden kruis.
3. in blauw drie naar links gewende eendjes.
4. in rood drie dwarsbalken van blauw in den rechter
balkboek een rechts gewende tor (?) van goud met
voelhorens (P) ; op de helm een kroon met leeuw als
belmteeken.
11. Frans de WaaE van Iperen, geëligeerd resident te
Manipa 3 Oct. 1807, had bij Margareta Wattimena :
1. Petronella, ged. 13 Maart 1809, oud 13 mnd.
2. Mina, ged. 13 Mrt 1809.
111. Een kind van van Ipmen, t 28 Mei 1803.
IV. Charlotte wan Iperen x Michiel Vermeer, geb.
A’dam, klerk te Banda; in 1830, oud 32 jr.

1 m b re gt.
Lodewijk Imbregt, gend. 30 April 1790 ; x A n n a
Johannes ; ouders van :
1. corolina Elisabeth, ged. 6 Sept. 1795, get. Frederik
Willem Progers van Gtuericke en Carolina Elisabeth Voges.
2 . ANna Clasina, g e d . 3 Sept. 1797, get. Abraham
Vigelyn en Aletta Alexander.
v a n Ingen.
1. Hendrik van lngen, van Heerden, sedert 1743 te
Amb. ; sergt. te Haroekoe 17 Maart 1733, 38 ; te Amb.
lid R. v. Jtist. 5 Aug. 1745 ; vaandrig mil. 1745 : prov.
luit mil. comdt. te Manipa 28 Aug. 1749; x M a r i a
Joseph, wede 14 Oct. 1751, 5 Maart 1762.
Hij bad tot broeder Jan vati Ingen luit, te Hougly,
in 1738 als overleden vermeld. Deze had bg acte 23 Aug.
1735 verleden voor den secretaris van het Bengaalscb
comptoir Hendrik Heijlbregt, tot zijn gevolmachtigde
aangesteld Christiaan Aansorgt, opperchirurg@ en Gerrit
Ossekamp, assistent bij het comptoir te Hougly, om bij
overlijden al zijne goederen op te zeoden aan zijne moeder
Anna van Munster, wede van den burgemeester van Har,derwijk Jurgen Ernst van Ingen, vroeger gewoond bebbende te Heerden buiten Hattem, of bij baar overlijden
aan Geertuida en A n n a vah Iagen.
Voorts worden nog in de acte genoemd : Ernst van
Ingen, burgemeester van Elburg en Mr. Pilgrom van Ingen,
aacretaris van Elburg.
Il. Waarschijnlijk zijn kinderen van de onder 1 gend. :
1. ddam Ernst v. Ingen, assistent 20 Oct. 1768.
2 Johanna Maria v. Ingen, x David Christoffel Knop.
111. 30 Nov. 1765 ontvangt de diaconie te Amb. een
legaat van de wede van Ingen.
IV. . . ; v a n Ingcn x Elsie de Woff, wede gend. 1
Gebr. 1787.
V. Joan Otto van Ingen, 2e resident en gezworen scriba
te Djojokarta, 5 Sept, 1777.
VT. Dirk van Ingen, Bergt. te Tapanoeli, t 25 Sept. 1835.
Ingenbaag.
Pieter Ingenhaag, burger te Batavia, 1743.
van Iperen.
1. Laurens van Iperen van Veere, kwam 1778 als booplooper in Indië (kamer Zeeland) ; onderkoopman en soldij
boekhouder, lid R. v. Just. 13 Maart 1788,89,90-94;
onderk. en hoofd van Larique 1794-15 Nov. 1802 ; nog
gend. 3 Oct. 1807 ; x 10 Johanna Hendrika van den Brink,
(1) wede van den kapt. der burgerij te Ternate Feith
Landau ; 20 Susanna Frederika Christofelsz, t 10 Nov.
1819 : ouders van :
Uit het le huw. :
1. Josina de waal, ged. 3 Mei 1789, get. Josina v.
Iperen en Johanna Catharina Qroenenberg, geb.
van Iperen.
(1) In haar test. van 4 Sept. 1798 worden genoemd als kinderen van
van Iperen: Anna, Catharina en Maria. Zie ook jrg. 1906, blz. 102.

van Isegbem.
G. van Iseghem, secretaris te Banda, 9 Nov. 1793.
den Haag.
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[In Indië van + 1755 tot heden ]
I n 1 e i d i n g.
Het geven van een geslachtslijst van het geheele geslacht Reijust ligt niet in de bedoeling. Zulks brengt de
aard van dezen arbeid niet mede, omdat toch hierin slechts
de geschiedenis van eenige families, gedurende bun verblijf
in Indig, medegedeeld zal worden.
Te minder komt een behandeling van het geheele geslacht in aanmerking, nu in het uitstekende werk: ,De
Vroedschap van Amsterdam, door J. E. Elias”, alle bijzonderheden betreffende de leden, die hier te lande verbleven zìjn, met de grootst mogelijke uitvoerigheid reeds
zijn beschreven.
Wij willen bier dan ook alleen een overzicht geven in
de rechte lijn, vanaf den stamvader van het geslacht tot
op hem, van wien de tegenwoordig nog in Indië levende
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takken alle afstammen en zullen dan tevens aangeven de
enkele personen van dit geslacht, die reeds vóór dien tijd
korter of langer in Indie verbleven.
Pieter Reijnst, (1) zeepzieder te Amsterdam, g,eb. +1510, begraven te Amsterdam 25 Maart 1573, huwde
met Trijn Sijvertsdr. Hit dit huwelijk sproten 7 klnderen,
waarvan hier volgen :
a. Reijnst Pietersz., die straks ter sprake komt, en b .
Gerrit Reijnst, die bekend is als Gouverneur-Generaal
van N. Indië van 1613-1615. Hij overleed in het fort
Jacatra op 7 December 1615 en was gehuwd met Margaretha Niquct. Voor hen beiden en hunne 7 kinderen
wordt verwezen naar bovengemeld werk van J. E. Elias
en naar de ,,Gouverneurs-Generaal enz. van N 1. door
M. A. vau Rhede van der Kloot” waar uitvoerig medegedeeld wordt, wat omtrent hen bekend is. Wij releveeren
slechts, dat van de 7 kinderen, er 6 nimmer in Indië
kwamen ; slechts de oudste zoon Pieter Reijnst overleed
25 November 1615 op reis naar Java aan boord van ,de
Witte Beer”.
De sub. CL hierboven genoemde Reijnst Pietersz , was
schepen en wijnkooper te Amsterdam en leefde van f
1545 tot 1599 ; hij huwde (1574) met Neeltje Simonsdr.
Jonckheyn, en verwekte hij haar o. a. Hendr k Reijnst,
die volgt.
Hendrik Reijnst was raad en schepen van Amsterdam,
en bewindhebber der 0. 1 C. en leefde van 1583-1648 ;
van de kinderen uit zijn huwelijk (16 11) met Elisabeth
Princeu Lambertsdr. vermelden wij slechts :
A. Lambertus
B. Jacobus.
De sub 4 genoemde Lambertus Reijnst was o. m.
schepen en raad, hoogschout en burgemeester van A m sterdam, leefde van 1613-1679 en huwde (1647) met
A l i d a .Hicker van Swieten. Voor zijn zoon houd ik:
Gev,rit Reijnst, geboren te Amsterdam in 1653, onderkoopman der 0. 1. C., huwde te Batavia 19 Januari
1677 (2) met Elisabeth Backer, geboren te Malakka in
1656, bij wie : Lambertus Rea’jnot, gedoopt te Batavia 28
October 1677. (3)
De sub. I3 genoemde Jacobus Reijnst was o. m. commissaris van Amsterdam, leefde van 1621 tot 1667 en
huwde 3 malen, resp l”. (1645) met Adriana Gillon ;

20. (1648) met Elisabeth Jansen, en 3O. ( 1 6 5 2 ) m e t
Maria Pater. Uit het 30 huwelijk sproot O . a. :
Mr. Pieter Reijnst, schepen en raad te Haarlem, die
leefde van 1654 tot 17 18 en die te Haarlem 25 A p r i l
1679 huwde met Catharina Hasevelt. Uit dit huwelijk
sproten 5 kinderen, waarvan het 30 kind : Jacob Reijnst,
volgt sub. 1.
Alvorens nu verder te gaan, geven wij een overzichtsstaatje, waaruit de verhouding blijkt, waarin de verschillende personen van dezen naam, die naar Indië
gingen, tot elkander staan.

(1) Zie voor hem en de volgenden uitvoeriger in .De Vroedschap
van Amsterdam I”, blz. 369 e. v
(2) Gebodenboek Ratavia deel 1668-1679 : ,,I 9 January 1677, Gerrit
,,Reijnst, van Amsterdam, ondercooopman, oud 23 jaar, met Elisa“beth Baoker, van Malacca, oud 20 jaar.”
Blijkens mededeeling van den heer Joh. E. Elias te Amsterdam,
zou hij dan de Gerard Reijnst, zoon van den burgemeester Lambertus
Reijnst moeten z+, die blijkens de gedrukte folio genealogie Boelens
getrouwd was met ,,Maria Bevelott”, welke dan z+ 2~ vrouw m. i.
moet zijn geweest, daar hij anders in z@ trouw-acte van Batavia
van l6ï7 wel weduwnaar zou heeten. De heer Elias houdt hem voor den
Gerard Reijnst, die als volontair in het leger van prins Willem 111 heeft
gediend, waarover men kan zien in de Inleiding van ,De Vroedschap
van Amsterdam”. Hij moet toen dan nog zeer jong zijn geweest,
omstreeks 20 jaar, want op zijn 23e jaar huwde_ hij te Batavia als
onderkoopman.
(3) Doopboek Hollandsche kerk Batavia, deel ?652-1687:
“28 October 1677, gedoopt Lambertus,
,ouders : Gerrit Reijnst,
Elisabeth Baoker,
,getuygen : d’Hr Pieter Pauw, in plaetse van d’Hr.
L a m b e r t u s Rijns& joffr. Sara Bessels,
hugsvrouw van d’Edele H e e r P i e t e r
van Hoorn, Adriana de Leeuw; Maria
Hussaert.”

Pieter Re@st (de stamvader)
zeepzieder.

I

.
Reijnst Pietersz
wijnkooper.
I
Hendrik Reijnst
schepen Amsterdam.

gouverneur-generaal.
1 0. a.
Pieter t op reis naar Indië_

I
Jaoobus
Lambertus
commissaris
burgemeester
Amsterdam.
Amsterdam
I
I
Mr. Pieter
GeZ
onderkoopman O.I. C. sohepen Haarlem.

I

I

1. Jacob
luitenant-admiraal.

Lambertus.

-!
11, 3. Pieter Hendrik
luitenant-admiraal

I

111. 2. Pieter Hendrik
wiens afstammelingen gedeeltelijk
in Indië.
(2 takken).

11, 7. Isaac
raad extra-ord. van Indië,
wiens afstammelingen
in Indië
(2 takken).

[De in dit staatje gecursiueerde personen zijn in Indië geweest ]

Beginnen wij thans de genealogie van den tak, welks
leden naar Indië gekomen, en daar sedert 155 jaar reeds
hoofdzakelijk gebleven zijn.
1.
Jacob Reijnst (hiervoor genoemd), geboren te Haarlem
22 December 1685, overleden te Beverwgk 4 Augustus
1756 ; huwde te Amsterdam 6 November 1718 met E v n
Clifford, aldaar geboren 13 Februari 1695, er overleden
6 Augustus 1764, dochter van Isaac Clifford en Elisabeth
Lijnslager.
Hunne kinderen volgen sub II.
J. Reijnst was kapitein ter zee onder de Admiraliteit van Amsterdam, 1723; schout-bij-nacht, 1743; viceadmiraal, 1748; luitenant-admiraal van Holland en WestFriesland, 8 Maart 1750.
11.
(Kinderen. (4j can Jacob Reijmt en van Eza CEifford.)
I. Jacob Reijnst, geboren te Amsterdam 7 October 1719,
ongehuwd aldaar overleden 2 December 1742.
J. Reijnst was commissaris van justitie te Haarlem;
en kanunnik in het Kapittel van St.-Jan te Utrecht, 1742.
(4) De opgaven betreffende nos. 1, 2, 3 en 6 zijn, uit den aard der
zaak, ontleend aan .De Vroedschap van Amsterdam” blz. 370-371.
Van no. 7 (Isaao Reynst) zijn evenwel alle gegevens uit de archieven
in Indië getrokken; die van 4, 6, 8 en 9 aan familie.opgaven, daar
deze personen in bedoeld werk niet voorkomen.
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2. Elisabeth Keijnst, geboren te Amsterdam 29 November 1720, aldaar overleden 11 April 1751 ; huwde er
4 Januari 1746 met Mr. Christoffel Jan van Dam, gegeboren te Haarlem 8 Mei 1722, begraven aldaar 28
Augustus 1798, zoon van Mr. Jan Hendrik van Dam eu
van Catharina van Vladeracken. Hij hertrouwde l”. te
Amsterdam 5 Maart 1752 met Henriettta Jucoba van Hoorn ;
20. eveneens aldaar 12 Maart 1769 met Cornelia Muria
Clant Schatter, die weer weduwe was van Mr. Coenraad
aan Schuylelzburch.
Mr. C. J. van Dam was raad en schepen van HaarleF,
1748; burgemeester aldaar. 1771; raad ter admiraliteit
t e Amsterdam,l758-61; 1788-91; gedeputeerde ter
Generaliteits-Rekenkamer, 1776-79 ; gedeputeerde in
d e n R a a d v a n State, 1779--&2; raad en rentmeestergeneraal van de Espargnes der Graaflijkheidsdomeinen
in Holland, 1776, bailluw van den Lande van Bloys;
hoofdofficier van Beverwijk.
3. Pieter Hendrik Reijnst, geboren te Amsterdam 4

Augustus 1723, overledeu te Arnhem 26 Mei 1791; huwde
te Amsterdam 2 Maart 1761 met Johanna Sara Bicker,
aldaar geboren 6 December 1731, overleden te Arnhem
13 April 1801, dochter van Mr. Jan Hemd Bicker en van
Johanna Sara Pels.
Hunne 2 kinderen volgen sub. 111.
P. H. Reijnst was kapitein ter zee extraordinair onder
de Admiraliteit van Amsterdam,_1743 ; kapitein ter zee
ordinair, 1753 ; schout-bij-nacht, 17 (2 ; vice-admiraal, 1779;
luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. 1789.
4 Herman. Re@&, geboren te Amsterdam 5 Maart

1726, overleden te . . , . vóór 1779; huwde te . . . .
ISenriëtte Catharina Möller.
Dit huwelijk was kinderloos.
H. Reijnst was kolonel der cavalerie op Holland.
5. Jean Lucas Reijnst, geboren te Amsterdam 21 Fe-

bruari 1730, aldaar overleden 17 Februari 1792 ; huwde
te Maarsen 28 Mei 1769 met Barbara Nicolette Six, geboren té ‘s Gravenhage 7 Februari 1729 ; begraven te
Amsterdam 28 Mei 1802, dochter van Mr. Willem Six
en van Helena Wilhelma Fabricius.
Dit huwelijk was kinderloos.
B. N. Six was weduwe van Mr. BOrakarn Croock, heer
van Oost waard.
J. L. Reijnst was luitenant-kolonel en kapitein-commandant van eene Compagnie Hollandsche gardes te
voet, colonel, 1 Febr. 1774; generaal-majoor, 15 Oct. 1787.
6. Catharina Ynria Re@&, geboren te Amsterdam 8
Augustus 1731, aldaar overleden 12 Augustus d.a.v.
7. .lsaak Reijnst, geboren te Amsterdam 25 Februari
1735, overleden te Batavia 30 Januari 1775. (5)
J. Reijnst trad in dienst der O.I. C. en was achtereenvolgens onderkoopman, wd. tweede administrateur in
de pakhuizen bezijden de Waterpoort, 10 Febr. 1758;
effectief administrateur, 19 Dec. 1758; tweede in het,
provisiemagazijn, 28 Maart 1760 ; koopman 4 Aug. 1761;
eerste dispensier 27 Juli 1762; resident van Tega!, 18
Oct. 1763 ; opperkoopman en sabandhar van de onchnstenen te Batavia, 4 Dec. 1770; president van het college
van huweluksche en kleine gerechtszaken, 14 Dec. 1770;
extra-ordinair Raad van Indië, 14 Oct. 1772. (6)
(5) In de Buitenkerk te Batavia hangt thans nog zijn wapenbord,
dat behalve het wapen en zijn naam, ook zgn geboorte en overl@en
vermeldt; het familie-wapen wordt geflankeerd door zijn 8 kwrrrtlerwapens, zonder vermelding der familienamen.
(6) Uit: ,,Personalia getrokken uit de generale resolutiën en besognes
des Kasteels Batavia,.” dln 1751-70, 1771-ï8, berustende op het
Landsarohief te Batavla.
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Hij testeert met zijn echtgenoote op 26 Febr. 1774 voor
nats H. Suheltus te Batavia en noemt in dit testament
zijn 5 nog in leven zijnde kinderen met vermelding
van hun ouderdom; voorts verklaren zU daarbij dat
deze kinderen na het overlijden van den lawgstlevencle naar
NecLwland moeten worderz opgezonden aan cien heer P. H.

Reynst, schout-@-na.&.
Hij huwde te Batavia 13 September 1761 (7) met
W i l h e l m i n a .Maria van Mglendonk, geb. te Amboina
10 Mei 1744, overleden te Batavia 21 Mei 1774, dochter
van Joan Elias van Mijlendonk (8) en van Sara Maria
van den Bussche.
Hunne 6 kinderen volgen sub. IITbis
8. Eva Catharina Reijnst, geboren te Amsterdam 7
Juni 1734, overleden te . . ., huwde te . . . . 28 November 1768 met Jan Willem Thierry,
J. W, Thierry werd in 177: kapitein der infanterie op
Holland en overleed als luitenant-kolonel.
9. H e n d r i k G e o r g e Re@&, geboren te Amsterdam

, . . . 1736, overleden . . . . 1788.
H. G. Reünst was luitenant ter zee en klerk ter
admiraliteit te Amsterdam.

111.
(Kinderen van Pieter Hendrik ReGjnst (II, 3,) e n
vava Joh,anna Sara Bicker.)
1. Johanna Sara Reìjnst, geboren te Amsterdam 19
Mei 1762, overleden te’s Gravenhage 29 Mei 1837, huwde
te Breukelen 27 September 1785 met Samucl ,John graaf
van Limburg Stirum, geboren te Hoogeveen 11 Februari
1754, overleden te ‘s Gravenhage 20 Juli 1824, zoon
van Albert Dominicus graaf van Limburg Stirum en van
Johanna Elisabeth Gratiana Sayer.
S. J. graaf van Limburg Stirum was majoor, 1781;
luitenant-colonel, 1790; colonel, 1793, in hel Regiment
Oranje-Gelderland ; lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal en van de Ridderschap van Gelderland. (9)

2. Pieter Hendrik Re&&, geboren te Amsterdam 20 Mei
1767, overleden te Batavia 27 Februari 1832.
P. H. Reünst was commissaris van Amsterdam, 1791,
contrarolleur van het uit.aaand recht ter Admiraliteit,
te Amsterdam, 1791; kapifein der burger0 aldaar, 1792 ;
(9 sedert 1793 tot 1815 te Arnhem woonachtin.
‘Hij vertrok na het overlijden zijner eerste echtgenoote,
(7) Gebodenboek Batavia 1761 : .28 Augustus 1761, Isaao Reynst,
van Amsterdam, koopman en tweede administrateur in het provisiemagazijn, met Wilhelmina Maria van .Meijlendonk, van Amboina.”
(8) Johan Elias van Mijlendonk was geboren te Kampen 28 Augustus
1693, was gouverneur en directeur van Ternate, 1750-1754, en extraordinair Raad van Indië, 1’739 ; nis zoodanig overleed hij te Ijatavia
24 April 1762; zijn toen in de kerk te Batavia opgehangen wapenbord hangt daar tot op heden toe nog Hg testeerde te Batavia 13
April 1760 voor notl P. J Bert en noemt daarin .ViZheZrni~~~ ovaria
mijn jongste doohter in huwelijk geprocreerd bij mijn ongelukkige
innocente huisvrouw Sara van den Busschen”. In een codicil van 81
April 1762 noemt hij Wilhelmina Maria, diein 1761 intusschen gehuwd
was, huisvrouw van Isaac Reijnst, kL>opmun en tweede in ‘s comp. provi&magazijn. In het testament noemt hg zin oudste dochter Catharina
Cornelia van Mijlendonk, huisvrouw van Hendrik van Ossenberoh.
Deze dochter was op Saparoea geboren en huwde 10. te Bantam 28 Maart
1759 met Willem Hendrik van Ossenberch, van Yperen, weduwnaar
van Anna Maria van Kervel (t Bantam, 3: Juni 1757) ; toenmaals was
hij commandeur van Bantam. later was hij raad van Indië en 2”. te
Batavia 28 Maart 1775 met Mr Thomas Schippers. van Berkel, rnad
van Indië en weduwnaar van Maria Elisabeth Qoon. Joau Elias van
Mijlendonk is. behalve met Sara Maria van den Bussche, ook nog
met Maria Christina Dijkman gehuwd geweest.
(9) De vroedschap van Amsterdam, I ; door J. E. Elias, blz. 371.
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26 Nov. 1815 als 0. 1. ambtenaar 2e klasse ter beschikking met het schip ,,de Vrouw Aletta” naar Batavia,
vergezeld \-an zijne 2 dochters en 4 züner zonen. (10)
Aangekomen te Batavia 8 Juni 1816; lid vttn de Algemeene R e k e n k a m e r v a n N . I . , 2 0 d u g . 1 8 1 6 ; t e v e n s
president van de Hoofdcommissie v a n V e r p o n d i n g , 1 0
Juli 1819 ; ontvanger der inkomende en uitgaande rechten aldaar, 20 Febr. 1820; vice.president van de Alge-

meene Rekenkamer van N. I., 187-! ; gepensioneerd, 1826;
ouderling der Herv. gemeente te Batavia, 1826, 27.
Pieter Hendrik Reijnet huwde 2 malen, 10. te Breukelen
3 April 1790 met Susunna Ignatia Radermacher, geboren
te Amsterdam 21 Mei 1’760, overleden te Arnhem 26
October 1814, dochter van Mr. Joan Cornelis Radermacher
en van Maria Anna du Peyrou, 20. te Batavia 15 Mei
1820 (11) met Susanna Maria Sperling, geboren te
Batavia in 1771, aldaar overleden 25 December 1844. (12)
IJit het eerste huwelijk sproten 8 kinderen, dievolgen
sub. IV.
Uit het tweede huwelijk sproten geen kinderen.
Susanna Maria Sperling was weduwe 10 van coenraad
Hendrik Rischbieter, (13) burger en passementier te
Batavia, en 20. van ,7erer&s Otto Caulier, (14) grifEer
van den Hoogen Raad van Justitie aldaar.
-~

( Wordt veruolgd.)

(10) Hij is de .heer Reijnst” vermeld in Q. M. R Ver Huell: Herinneringen van een reis naar de Oost-Indiën, deel 1
Voorts komt hij meermalen voor in P. H. van der Kemp: Brieven
van en aan Mr. H. J. van de Uraaff; b.v. deel 11, blz 81. Zoo schrijft
hë o. m op 5 October 1819 aan van de Grasti, . . . alleen wensohte
ik wel ook eenmaal om mij werd gedacht. Sedert het jaar 1783 dien
ik mijn vaderland in onderscheidene betrekkingen en nog nimmer,
hierop durf ik mij beroemen, hebbe ik eenig reproches over mijn dienst
gehad. Wat dus de oorzaak van mgn ongenade is, betuig ik voor den
alwetenden God niet te weten. Genoeg is het, dat mij dezelve ten
hoogste smert, ja zelfs m;j allen moed en ambitie beneemt, daar i_k
zie een ieder, behalve ik, avancement maakt. Dat ik den Gouverneur-(jieneraal nooit om iets gevraagd hebbe., is waar, doch dat ik
zulks enkel uit discretie elaten hebbe niet mmder, daar ik al mijn
vertrouwen op hem gesteld% ebbe en op zgne zegginge bij msne plaatsing
in de Rekenkamer, van mij daarin te stellen, vermits na l$ of Sjaar
ik in staat daardoor zoude geraken om alle posten waar te nemen.
Thans is zulks reeds in het vielde jaar en ik ben en blijf den ouden
knecht! behalve dat ik hoe langer hoe minder geschikt worde om
altijd Ja en amen te zeggen, en mij daardoor somwijlen onvrienden
maak, enz
(11) De annonce van hun hnwelgk vermeldde slechts: Getrouwd,
P H. Reynst
met
S. M. Sperling,
weduwe Caulier.
Batavia, den 15 mei 1820.
(12) In de acte van haar overQjden worden de namen harerouders
opgegeven als onbekend aan beide aangevers, een dezer aangevers
was haar stiefzoon Maximiliaan Reijust Haar doopacte werd nog niet
door mij gevonden.
(13) C. H. Rischbieter en S. M. Sperling ondertrouwden te Batavia
3 Juni 1784 en huwden er ‘20 Juni d a.v. ;.in deze aoten heet hg
,,burger”, in de trouwacte wordt zij,n naam ,Relsbieter”gespeld en verklaart hij te Batavia geboren te zgn. Zij testeeren te zamen voornoC
N. v. Bergen v, d. Gr$p te Batavia 19 Februri 1785, in die acte heet hg :
Hendrik Coenraad Rischbieter; burger en passementier te Batavia.
Beiden verklaren dat hunne resp. ouders reeds overleden zijn.
(14) Jeremias Otto Caulier (de naam Caulier komt reeds in het
begiu der 0. 1, C. voor; ik weet niet of hij tot die familie behoort)
huwde te Batavia in December lí92 (geboden aldaar 24 Nov. t. v.)
als geboortig van Rethem en als onderkoopman en eerste gesworen
clercq van den raad van justitie aldaar, met Susanna MariaSperling
weduwe van den burger Hendrik Coenraad Rischbieter. J. 0. Caulier
was 22 Febr. 1’791 van onderkoopman buiten emplooi, aclj. gezworen
klerk van den raad van justitie te Batavia eworden; gezworen klerk,
10 Jan. li’Y2 en secretaris van dien Raa fi, 13 Oct. 1795; tevens op
16 Deo. 1794 ouderling der Lutherscho gemeente. Bij zijn overlijden
was hjj oud-griffier van den Hoogen Raad van Justitie en van de
Militaire Vierschaar van N. 1. H?j overleed tc Batavia 4 Juni 1812,
zijn weduwe 6 kinderen nalatende.
Tot die kinderen behoorde o. a. Anna CSeertruida Adriana Caulier,

Verdienstelub zeeofficieren uit den tijd
der zeehelden.
Simon Focke (Fockes, Folkerts) (1) geboren te Harlingen
1 Mei 1636, in 1659 OIJ een friesch transport- of soldatenschip met de Ruyter naar de Oostzee; equipagemeester
Fan d e n k o n i n g vac Denemarken 1659 - 1665 ; 1665
wêer in frieschen zeedienst als vlagkapitein op de ,Princea
hlbertine”, stierf’ 10 Juli 1667 op het schip ,Prins
Hendrik Casimir” als vlagkapitein (commandeur) onder
len schout-bij-nacht H. Brunsveldt, na den tocht naar
?hattam op de schotsche kust kruisend en begraven
17/27 d.a.v. te Ostrey op Nolsoëi een der Faroër (2).
Bij zijne huisvro11w, wier naam onbekend is, had hij
+ene dochter Anna (Johanna) Simon Fockes, overluid
29 Nov. 1686 te Utrecht (juffrouw Johanna Fockes) tr.
lmutueel testament 10 Febr. 1680 te Utrecht, Anna
3ymon Fockes) Johan van Hardenbroek, overluid te
Utrecht den 4 Sept. 1688, zeekapitein in deenschen dienst
Zij hadden twee dochters Helena, en Cornelia Willemina
van Hardenbroek gedoopt te Utrecht 17 Nov. 1685 (moeder
Johanna Fockes) en een zoon, Jacob, gehuwd met Catharina
Seyes, van wie door huwelijk met Théroude de St. Amand
le eerste echtgenoote van den raadpensionaris R. J. Schimmelpenninck geb. Nahuys afstamde (zie Adelsarchief 1903/04
p. 104) In een M. S. genealogie van Hardenbroek wordt.
ian Anna Symon Fockes als wapen toegekeud : in zilver
3en roode leeuw (3). Maar volgens vriendelijke mededeeling
iie met Jan ‘I’iedeman huwde, welk eohtpaar de schoonouders WHOB;
ran Jhr. Abraham Gevers (t 1844), koopman te Batavia, door diens
huwelijk met Susanna Cornelia Tiedeman. Abraham Gevers noemt zich
iaarom dan ook, toen hij tegenwoordig was bij de aangifte van het
averlëden van Pleter Hendrik Rey@ op 21 Februari 1832 (zie hiprboven) diens behuwdstief klemmo~. wat duidelijk is uit volgende staatje t
Jeremias Otto
2% Susanna Maria
30. Pieter Hendrik
Rijnst,
Caulier,
X
i_ 1 8 3 2
t 1812
wed. C. H Rischbieter,
wedr van S. T.
Radermacher.
1 o.a.
Anna Geertruida Adri.*na
Caulier, $ Batavia 8 Aug. 1812.
x
Jan Tiedeman

I

Susanna Cornelia
Tiedeman
Jhr. Ab2am Oevers.
Op 19 Maart 1821 adverteert z” (Susanna Maria Sperling) dat haar
laatst overpebleven zoon. Daniël 9, odewiik Caulier. onzichter der landelijke inl&msten t e Pasoeloean, aldair op dien datum, oud zijnde
25 jaren, is overleden.
Na den dood van haar (2~“) man soh@t zë kamers te Bataviaverhuurd te hebben, immers lezen wij in de hiervoor aangehaalde n Hrieven
van en aan Mr. H. J. van de @raaf?’ blz. 79 van deel 11 uit een brief
van 5 Aug. 1819 van J Tiedeman (zie boven) aan van de Oraaff :
$$.. . ouze vriend Meijlan is aanmerkelijk toegenomen . . . .; hij
woont thans op kamers bij Mama Caulier en is daarmede zeer tevreden, enz.”
(1). Mr. Folkert Simons was 1496 burgemeester, keizerlijk notaris,
geneesheer, rector van de latijneche school te Sneek, en historiesahriver van Friesland, Sirnon Folkerts werd 1541 bwrgevva+z Eden,
Folkert Simons en Simon Folkerts waren 1646 to Harlingen wonende
grondbezitters in die streken, Simon Folkerts 1577 burgemeester van
Ytavoren enz.) In Friesland ook vele Fookema’s (familiën en staten /.
(2). Zie ovér hem, die alle zeeslagen van den’tweeden engelsohen
oorlog mede maakte o. a. Soheeps’ournaal van den schout bij nacht
H. Brunsveldt ao 1667, medegedeel d door S. Haagsma in: ,,Navorxher”
1898, blz. 197-246.
(3). Het veelvuldig voorkomen van wapens met roode leeuwen in
Friesland laat zich waarschiinliik afleiden uit het leeuwenwanen van
het f r i e s o h e koningsgeslaobt ifiadbodingers) hetwelk van den Ood
Freyr meende af te stammen, die den bgnaam Folkwalda (volks-
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van graaf L. H. Schimmelpenniuck van Nyenhuis, tot
wien ik verwezen was door baron d’ Aumale van
Hardenbroek van Harderibroek, vindt men in eene dá4r aanwezige genealogie van Hardenbroek als Anna Fockes
wapen: gevierendeeld, 1 en 4 in rood een rechtopstaand
zilveren zwaard, het gouden gevest beneden, 2 en 3 in
zilver twee golvende gouden dwarsbalken.
Hierdoor schijnt het gevoelen van de Haan Hettema,
Stamboek van den Frieschen Adel 11, aanteekeningen op
de genealogie Douma, bevestigd te worden, dat de oude
Fockema’s van Langweer als wapen in rood een zoodanig
zwaard voerden. De friesche heraldiek vertoont een
ongelooflijke variabiliteit.
Niet onwaarschijnlijk was Symon Fock’s broeder J.ohan
Fock(e). Deze was nederlandsch zeekapitein, ging in
deenschen dienst over en sneuvelde als commandeur van
,De Engel” tegen de Zweden 1679 (1). Hij is zeker identiek
met den zeekapitein Anske Fockes, vermeld bij Brandt (2).
Middelburg.
V O N B R U C K E N F O C K.

Johanna Maria Tromp, n u d e Hr en Mr Gaspar
van Kinschot, dato id.
iiij pleyn Noortcapelle.
5. Dirc van Nes vercocht dese 2 graeven lang acht
ende breet vijf voeten den 30 April 1650 nu d’Hr
Lt Amirael Maerten Harpcrtsz. Romp den 5 September 1653.
6. Den 5en July 1692 overgeset ten name van d’Heer
Cornelis Gans als in huwelyck hebbende vrouwe
Johanna Maria Tromp. Nu de Hr Gaapar van Kinschot den 17 July 1717.
7. d’Hr Lt A m i r a e l M a e r t e n Harperts T r o m p d e n
5 September 1653.
den 5e= July 1892 overgeset ten name van d’Heer
Cornelis Gans als in huwelyck hebbende vrouwe
Johanna Maria ‘l’romp.
8. den 17 July 1717 op de Hr Gaspar van Kinschot
overgeboeckt.
Dit klopt met de volgende rekening :
De kelder van d’hr Lt Admiraal Maarten Harpertse
Tromp is in ‘t geheel 8l/, graven, den ingang daarin
begreepen en zijn SI/, graven gekogt en betaalt bij de
wede van de heer Admiraal aan de Heeren Kerkmeesteren
in den jaare 1653 de somme van . . . . 650 gl.
Behalven nog twee graaven die dovoorsz. wede gekogt
heeft van de vrienden van d’hr van Roon maakende
tezaamen 8l/, graaven.
De wede van den voorsz. heer Admiraal Tromn is begraaven den 18 Octob. 1680 dus voor ‘t verlool&&ti
elf
jaare . . . . . . . . . . . . f 93:10:en voor ‘t overboeken van 8’1, graven . n
8:10:S o m m a . f 102.-.en memorie:
Memorie.
De kelder, met den ingang van dien zalr DHeer
Admiraal Maarten Harperze Tromp, bestaad in ‘t geheel
van agt Graaven l12.
18 October 1 80, is in deeze kelder begraaven, vrouwe
Cornelia Tedingh Van Berkhout, wede van den voorsz.
Heer Admiraal Tromp,
zoodat de verloope jaars comt te bedraagen tot dato
deezes
. . . . . , . . . . . . f 88:-:voor
‘t
overboeken
. . . . . . n 8:-:-

De grafkelder van deu Admiraal Maerteu
Harpertszn, Tromp,
Wie zijn er in den 1,oop der tijden begraven in den
grafkelder van Maerten Harpertszn. Tromp in de Oude
Kerk te Delft en welke kisten moeten er nog in gevonden
worden ?
iij pleyn.
Elegister van d e overgeloecte g r a v e n in ‘t j a a r
1624, Oude kerck te Delft.
Crijn Gijsbrechtsz. Lodensteyn Cuyper 1624 overgeset
o p S i m o n Cornelis . . . . . . den 31 Januarij 1643.
- Overgeset op Marytjen Cornelie den 2gdecember 1647
nu de we van d’Hr Amirael Maerten Harpersz Tromp,
den 5 Sept. 1653. Dit graff is den 5en July 1692 met
de graven 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in ‘t 48 pleyn mede overgeboeckt en dient tot den ingang van de kelder van de
graven van de Admirael Tromp.
(Dit is het 60 graf - Noortcapel -- 3e pleijn).
In het 4e plein - zie hierboven - waren de navolgende graven volgens hetzelfde register :
0<C1. Vercoft sen- Frederic Beckei den 5 July 1653.
Nu d”Hr Amirael Maerten Harpersz. ‘Yromp den
5 Sept Ac. lti53.
Den 5e= July 1692 overgezet ten name van d’Heer
Cornelis Gans als in huwelijck hebbende Vrouwe
Johanna Maria Tromp; nu de Hr en Mr Gaspar
van Kinschot den 17 Juli 1717.
3. Jonckr. Boudewyn van Hoorn dese 2 graven den
3en Mey 1635 nu d’Hr Amirael Maerten Harpersz.
den 5 September A”. 1653.
4 . Den 5e July 1692 overgeset ten name van d’Heer
Cornelis Gans als in huwelijk hebbende vrouwe

I

Somma . -f 96-- _i
(ter sijde stond :) de neevensstaande sesennegentig guldens is bij kerkmeesteren in Delft ontfangen den 5e julij
Ao. 1692 Bleiswijk & van der goess (onder stond) :
Accordeert met desaelvs origineel, bij mij binnen Delft,
resideerende op huijden den 130 julij 1 7 6 2 , ( w a s geteekent :) Adrianus de Bas, Nota publs.
Het geheel was gedekt door een sarcksteen blijkens
onderstaand extract uit het Eygen Graven Boeck der
Oude Kerk te Delft begonnen 1638.
68 graft. Noortkapel het 3e pleyn.
bestuurder, volksverzorger) voerde, waarvan dan weder Folkmar,
Folk.ger, Folkhard, b’ocko en dergelijke in dat geslacht zeer menigx H.diegrooteloode synde, den ingang tot de (Jroote kelder
vuldlge namen afgeleid werden. Zie Dr. Hugo Jaekel, die Grafen von ~~~~~~‘~~~~~~er~~~ in het 4e Pleyn hel 2. 3. 4. 5. 6. 7
IMittelfriesland au8 dem Gesohleohte K. Katbods, Gotha 1895, p a s s i m ,
en mijn artikel in het tweede blad der Leeuwarder Courant van 16 Sept. den Edelen Heer V&I~ en 8 graven deesen ingangh is bedeckt
1904, waar bij de behandelde familiën nog eene branohe van Galama Kinsc~~otnoeytofoe t met een sarcksteen van ligten en leges
geopent worden, & 10 gulden, siet hiervan in het oude
(met leeuw en halve maan) is te voegen.
(1,. Johan Fock ein Hollander, Dänisoher Kapitain, 80 seks woM voor Memory .
,!
bouck, fol. 51 en 75 en het volgende
mit 30 gemeinen .
gefo&tq starb . . . .
In de beriohters aan den koning van Denemarken Gorit ‘hij’ e&vol
bouck van de jaeren 1687 fol. 45 en
vermeld (Theatrum europaeum X11 p 59,61).
aldaar
van het roeyen en de gebeenten
De Jonge, Ned. Zeewezen 11 blz. 540 noot.
waar die staan en waarin mensi gemaekt.
(2). Brandt, De Ruyter pag. 444.
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In verband met diverse bescheiden zijn hierin begraven 1691 d’hr Burgemï Mr Harpert Tromp, den 6n Juny 169 1,
den 5 Sep. 1653 : de admiraal Tromp en in 1655 An- den Grave en Lt Admiraal Generaal van Holland en
Westvriesland Cornelis Tromp den 238 Maart 1701.
netje Barentz. Tromp.
Duidelijkshalve mogen hier nu in extenso volgen 2 Hier nog in begraven de hr Mr Dirk Tromp, na dat we
memoriën, de eene van 1747 gevende de begravingen de kelder weer wat hebben opgeruijmt, soo datten uuy
van af 1673, de andere van 1764 gevende die vanaf 1689. nog 2 kisten in de kelder kan, den 130 Maart i708 de
In enkele deelen gelijk, geven ze toch één verschil Heer oudscheepen LMIaerten Harpertse Tromp, graeff Baronnl. in 1689, waar de weduwe van Johan Tromp in ‘t nedt en penningmr van de groote viseereij.
Den 8e April 1711 nog in begraven Mevrou Sara
eene stuk ,,Johanna” in ‘t andere ,Catryna” Kievit geTromp (onder staat :) n.b. dese lijken alle geroeijt en
noemd wordt.
Op den 14e en 158 November 1747 de grafkelder van alle de gebeente in een grote Loode kist gedaan, en
den Heer Borgemeester van Kinschot, leggende in de staat agter in aan de Zuijtsijde (nog lager staat :)
Siet verder in het Nieuwe Boeck van den Jaere 1724 etc.
Oude Kerk, in de Noordtkapel, in het geheel opgeruijmt
Volgt nu Extract uyt Eijge graeven Boeck
en schoongemaekt, en alle de gebeente zoo oude, als de
begonnen Ao. 1724.
nu geroeijde in Een groote Looden kist gedaan, en geset
Sint Joriskapel het Eerste Pleyn.
in de grafkelder, tegen den Zuijt muer.
2 graft siet etc.
Deeze volgende doode geroe$ en síjn Begraven
Noortcapel het 3e Pleyn.
geweest als volght :
6 graft sijnde den ingang tot de Groote kelder in het
Den 28 Maart 1673, De heer Johan Tromp.
Den 14 October 1678, de heer Pencionarus mr Gaspar 4e Pleyn het 2e 3. 4 5. 6. 7. en 80 graeven deeser ingang
is bedekt met een zarksteen van ligten en leggen 10
van Kinschot.
Den 14e September 1679, de Heer Ritmeester Adrijaan gulden. Siet hiervan in ‘t oude Boeck fol. 51 en 65, en
het volgende Boeck van den Jaere 1686, fol. 45 en aldaar
Tromp.
van het roeijen ende gebeente waar die staan, en waar in,
Den lle October 1680, Juffrouw Xargritha Tromp.
Den 18 Octob& 1680, mevrouw Cornelia Tedingh mensi gemaackt.
Den l7n Novembr 1747, hierin begraven Den heer
Berkhout.
Den 16 September 1682, De Heer Captgn Maerten Collenel Roeland van Kinechot, en staat aan de Zuijtzijde tegen die voorgemelte groote Loode kist, de eerste
Tromp, Janse.
Den 23 November 1684, mevrouw Magdaleena van in de kelder.
Den 14n November 1759. De HoogEdGeb Heer Mr
Adrighem, Huysvrouw van den Heer Borgemeester HarGaspar van Kinschot, veertig Raad, en oud Burgemr
pert Tromp
Den 23eFebruary 1689, Vrouwe Catarijna Kivit, weduwe deser stad en staat naest de steen Collonel van
Kinschot etc. etc. etc.
van De Heer Johan Tromp.
Aldus Geextraheert uijt de opgemelde
Den 9 Meij 1691, De Heer Borgemeester mr Harpert
Boecken van eijgegraven berustende
Tromp
onder rng onderget. : koster van de
Den 6 Junij 1691, de Graave Lt Admerael-Generaal
Oude kerk binnen de stad Delft.
van Hollandt en Westvrieslandt, Cornelis Tromp.
HQden den 21~ Januarij 1 7 6 4 .
Den 23 Maart 1701, De Heer en mi Dirck Tromp.
Pieter Kleijn.
Den 13 Maart 1708, De Heer out scheepen Maarten
Harpersc Tromp.
Ex t r a c t uijt de Eijgen Graeven van Boeken
Den 8 April 1711, Mevrouw Sara Tromp.
van de Oude Kerk, en wel Eerst uyt ‘t Eijgen
K o m t w e e g e n s h e t Roeijen van ijder Doode T w e e
graeven
Boek begonnen Ao. 1687.
. . f 26,-,gulden
. . . . . . . . , .
Folio 1.
voor ‘t waater uijt de kelder te doen en
‘T
graff.
van
Etc
. . . . . . . . .
Folio
45.
de kelder in het geheel schoon gemaakt . ,, 6,-,De kelder van den Heer Admiraal Maarten Harpertse
Sa . f 32,-,- Tromp, Noortcapel in ‘t 38 plepn, den Ingangh van de
kelder, Een zark op deselve van 8 voet Lanck, compt
(Onderscheiden stond :)
van ‘t Lighten 10 gulden en halff gelight 4 gl. 10 stvrs.
Bekenne hier van voldaan te zijn door den WelEdelen
Siet in ‘t Oude Boeck Pols 51 en 75.
Heer Secretaris van Kinschot deesen 23 November 1747
Den 2Yn Feb. 1689, is in dese kelder geset vrouwe
(en was geteekent :) C. V.D. Sluijs.
Johanna Kievit wede van den Heer Johan Tromp.
E x t r a c t ui$ De Eijgen Graeven Boecken van de
Den 9n Meij 1691, d’Heer Burgemeester Mr Harpert
Oude Kerk, en wel eerst uyt ‘t Eijge Graven Tromp.
Boeck begonnen ho. 1687.
Den 6n Junij 1691 den graave en Lt Admiraal GeneFolio 1. raal van Hollandt en Restvrieslandt Cornelis Tromp.
.
.
.
‘t
Graff
van
etc.
. . . . . .
Folio 46.
Den 23~ Maart 170 1, hier nog in begraven de Heer
De Kelder van d’Hr Admiraal Maarten Harpertse Tromp Mr Dirk Tromp, nadat we de Eelder weer wat hebben
Noortcapel ‘t 30 pleyn, den Ingank van de kelder een opgeruijmt, soo datter nu nog 2 kisten in de kelder kan.
Den 13 Maart 1708 de Heer oudt Schepen Maarten
zark op deselve van 8 voet lank, comt voor ‘t ligten
Harpertsen Tromp, graaff Baronnet en peuninghmeester
10 gl. en halff geligt 4 gl. 10 st.
van de groote visserij.
Siet in ‘t oude Boeck Fole 51 en 75.
Den 8n April 1711 nog in begraven Mevrou Sara
Den 23e Feb. 1689, is in dese kelder geset vrouwe
Johanna Kievit wede van d’Hr Johan Tromp, den 9e Meij Tromp (onder staat) Na Be dese Lgken alle geroeijt en
”
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In den jaere 1717 is (de testatrice) vrouwe 1. Tromp
alle de gebeenten in een groote Looden kist gedaan ; en
staat aghter in aan de Zuijtzijde (nog lager staat) siet komen te overlijden dog is in gemelde kelder van haar
vader niet begraven.
verder in het nieuwe Boek van den jaere 1724 Etc.
De kelder is in de bovengemelde staat gebleven synde
Volght nu Extract uijt ‘t Eijge graeven Boeck
sonder dat imandt daer in begraven is tot den jaere 1747
begonnen Ao. 1 7 2 4 .
wanneer de jonghste soon van den Burgemeester Kinschot
Sint Joriscapel het Eerste pleyn.
quam to sterven en geen plaats daarin sijnde is de kelder
2e graft. Siet Etc.
opgeruymt en dus is denselve daarin begraven.
Noortcapel het 3n Pleyn.
In dat jaar werd op 14 en 15 November geruimd :
ôe= graff sijnde den ingangh tot de groote kelder in
het 4e Pleijn het 2e, 3. 4. 5 6, 7. en 8e graven, desen ,13 lyken resp. geraamten zynde de Iyken van af 1673”.
Den 17 Novembr 1747 hier in begraaven den heer
ingang is bedekt met Een zarksteen, van Lighten en
leggen 10 gl 9 siet hiervan in ‘t Oude Boek fol. 51 en Collenel Koclandt van Kinschot en staat aan de zuytzyde
75, En het volgende Boek van den Jaere 1687, fol. 45, teegen die voorgemeltc groote loode kist, de eerste in
en aldaar van het Roeijen en de gebeente waar die staan, le kelder.
Op den dag der begraving werden herstellingen in den
en waarin mensi gemaakt,
Den 170 November 1747, hierin begraven den Heer kelder aangebracht blijkens volgende nota :
Ten diensta en door order van de WelEdele Heer de
Collonel Roelandt van Kinschot, en staat aan de Zuijtzijde tegen die van voorgemelde Loode Kist de Eerste H e e r mr, Gaspar Rudolph van Kinschot, Heer van
Nieuwerkerk, Secretaris der stad Delft etc : etc: etc: door
in de kelder
Den 14n November 1759, de HoogEdgeb. Heer meester my Joseph Bollina, het volgende gelevert. Den 17 NoGaspar van Kinschot, veertigh Raadt, en oudt Burgemeester rember 1747
Twee dorpels off leggers waerop de lykkist soo van
deser stadt Etc. Etc en staat naast de Heer Collonel van
wijle de Heer Admirael Tromp en van de laatste overKinschot Etc.
Aldus geextraheert uijt de opgemelde e d e n WelEdeGestrenge H e e r d e H e e r Roeland v a n
Boeken van eijge graven, berustende Riuschot Collonel, etc: etc: syn rustende, deselve swaer
onder mij ondergeschreeve koster van i à 7 saeme lang steenmaet 15 en l/s voet ,f
15,7
twee knegts aen t brengen en in de
de Oude kerk binnen de Stadt Delft.
H u i j d e n d e n 21en Januarij 1 7 6 4 . 8lepulture te besorgenvan deselve saeme r/z dag ,, -,14,8
Ende is geteekent :
16,1:8
f
Pieter Kleijo
(onderstond).
In dank voldaan den 23 November 1747 (was geteekent)
N.B. De vorige koster van der Sluis heeft abusievelijk
de generale oproeijingh van de kelder geboekt :ti foseph Bollina
in het Oude Boek, van den Jaere 1687 omdat
DDE &er. Burgemeester Kinschot,_debet_aan Uerrit van
;Fiesen,
steenhouwer als volgt :
de
begravingh
van
het
Lijk
van
vrouwe
Sara
van . overgeleverde rekeniig van ‘t jaar
Tromp sedert wiens begravingh de kelder niet
1738
. . .
. . .
is open geweest tot den Jaere 1747, want het is 1 1736
f 1,14,19 July gelevert’in de ouwe kerk an de
klaar uijt dit Extract te sien dat de kelder vol ;
tombe van de admirael Tromp 3 pont plyster n -,3,was met haar Lijk.
an
sponsie
verschoten
. . . . . .
Ende is bij nader informatie gebleken, dat wann -,4,-Frans in de kerk an de bovenstaande
neer de Jonghste soon van den oude Kinschot
in den Jaere 1747 is komen te sterven en daarin tombe gewerkt r/4 dag op yge drank enz. enz.
-,8,4
De geheele rekening bedraagt . . . .
moest worden begraven de kelder vol sijnde
1 25,9,4
(onderstond).
alsdan tweemaal is opgeroeijt en selfs schoon
In dank voldaan Geert van der Gies den 2 Sepgemaakt, soo dat die vorige koster die oproeijingh
verkeert in het Boek geplaast heeft sonder Datum I tember 1738.
Daarna volgen de begravingen van 1759, 1762, 1771,
daar bij te voegen.
l
Volgens vd. extract uit het begraafboek, begonnen i 1801, 1820.
Den 14 November 1759. De HoogEd.Geb. Heer mr.
1687, is er in 1701 geruimd nadat er 12 begravingen
in hadden plaats gehad (1653. 5. 73 8. 9. 80. 0. 2. 4. 9. j Gaspar van Rinschot veertig Raed en Oud Burgemeester
1691. 1) en konden er nog twee kisten in nadat Dirck i deescr stadt enz. en staet den Collonel van Kinschot.
Den 26 mey 1762 vr. Cath Corn. van Kinschot
Tromp er in 1701 was bijgezet.
Die 2 plaatsen zullen zijn ingenomen door Maerten i vrouwe van Nieuwerkerk wed. van voorn. oud Burgem.
Tromp (1708j en Sara Tromp vrouw van Gaspar van ! van Kinschot, staet naest haer WelEd. man ‘t 3e oude lijk.
Kinschot (1711).
Den 27 April 1771 den HoogEd.Gestr. Hr Robbert
Dit zou kloppen met de memorie hieronder weergegeven van der Mast Generaal majoor Lt Col11 effectieff en tapt.
waaruit blijkt dat eene voorgenomen begraving in 1717 i van een comp. Grenadiers enz. naest mevr. v. Kicschot.
niet kon ten uitvoer gelegd worden wegens volte en in
Den 30 Mey 1801 vrouwe Sara Catharina van der
Mast, huysvr. van de Heer Gaspar van Kinschot, staat
dien toestand verbleef de kelder tot 1747.
Memorie.
in den ingang - den 1 July 1820 het lijkin den ingang
In Maart 1711 is mijne moeder Vrouwe zal(iger) ge- staande geligt en op dato begraven den WelEd Geb. Heer
dachtenisse Sara Tromp in de kelder van haar grootvader Gaspar van Kinschot en daarboven op geplaatst het lijk
Maarten Harperse Tromp begraven de kelder was te dier dat geligt was, zijnde mevr. van Kinschot - dus 2 lijken
tyt soo vol met familielijken dat men genoodsaakt was in den ingang.
die kist te plaatsen in de mondt van gemelde kelder.
(Uit het Eigen Graven Boeck begonnen in 1638.)
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Voor zoover is nategaan is dit de laatste begraving in
een kelder geweest.
Het graf bleef oorspronkelijk in de familie Tromp,
maar kwam door de volgende periode uyt het Testament
van wyle zalgr Vrouwe wede van Nulant van dato 31 Augs
1713 in handen van het geslacht van Kinschot n 1. op
den toen levenden Gaspar van Kinschot.

er naemen van hunnen enige Zoon Mr Johan Anthong
‘an Kinschot, gelijk de Testateuren almede verklaerden
e willen en te begeeren etc.
En aan het Slot van deese Perioden
Als deselve Tombe, Graaven, Schilderijen, en het geene
Ierder hier boven is gemelt aan den voornoemde hunnen
7..oon Mr Johan Anthonij van Kinschot, prelegaterende
lij deese
:n klopt het vorenstaande met de navolgende extracten

Delft 25 July 1762.
Perioden uyt het Testament van wyle Zalr Vrouwe
Wede van Nulant van dato 31 Augs 1713.
,Rakende myn Vaders en moeders Grafstede tot Delft,
,,zullen zoo wel als Moeders, mijn Vaders vrynden te
,seggen hebben, alhoewel mijn Moeder naer de doot van
,mijn Vader het selve gekozt heeft, en is mijn uiterste
,wille, dat het noit verkogt sal worden, en die den
,eersten voorslag van verkopen voorstelt, sal versteken
,,syn van daar over te zeggen te hebben, etc.
,Clausul Reservatoir in voors: Testament gevonden
,,werdende, En of het quam te gebeuren, dat ik buyten
,dit Testament quam nog bij Codicille te maken of
,bij mem.oric, soo begeer ik, dat het selve soo wel stant
,sal grgpen, of het in dit Testament stond.
N.B. Enige quitantie de Graven rakende, syn hg Zalgr
Vrouwe 1 Mari Tromp, aan mijn Vader Zalgr
gedagtcnisse overhandigt en daar op in dorsogestelt.
Deese gea.nnexeerde Quitantiën van het Graf tot De&
waar in mijn Vader en Moeder Zaly/’ is begraven, hebbe
ik ondergesz. aan de Hp Gaspar van Kinschot overhandigt,
en alsoo er geen Mansoiren van de famillje van de Trompen
m e e r i9n wesen sik soo is mijn versoek uan de Heeren
Kerkmeesteren tot Delft, dat het voorsz Grajt naa mQn
overlijden sal werden verboekt op de naem van de Hr Fan
_Kinschot voorsx. ab synde de Zoon van d’oudste Dogter
van m@n broeder Zaly’ de Hp Herpert Tromp in syn
Ed: Leven Raad en Burg?* der Stad Delft, ter Oirkonde
getekent op het huys te Binderen den 7 October 1715,
(was getekent) 1. Mari Tromp, Wede van de Hr van Nulant.
Blijk van Eygendom en Overboeking.
Copie ,De Heer en Mr Gaspar van Kinschot heeft in +
,oude Kerk de hier volgende Graven te weten rn
,,de Noordcapelle int’ vierde pleijn de 2.3.4.5.6.7.E
,ende een halve Graven, en in de Noordcapellc
,in het derde pleijn het 60 Graf, dienende tot den
,ingang v a n de Kelder. Actum bij Kerkmeester6
,den 17 July 1717 (is getekent). D. V. Groeneweger
,,van der Moede, Wm van Ruyven 7/r7 1717.
Dus in posessie 45 Jaaren. Sonder dat de Heel
van der Mast in enige oppositie is gekomen
De Onkosten zedert deese overboeking gevallen sec
aen Tombe als Graven, die mij nog alle niet zijn voor,
gekomen in den Boedel van rngn Vader Zalgr gedagte
nisse, kan ik niet sien nodig te sullen zijn, op te geven
De Perioden in het Testament van mijne Ouden
Zalgr van dato 26 July 1754.
Ende aenbelangende de Tombe en ffraven i n dc
oude kerk alhier, jegenwoordig staande ter naeme val
den Heer Testateur dienaangaande verklaerde de Testa
teuren wel Expresselijk te wille en bcgeere, dat na1
doode van de Langstlevende van hun beide, deselvc
Tombe en Graven sullen werden overgeboekt en gestel

R e g i s t e r v a n a l l e d e Graeven i n d e
Oude kerk vernieuwd January 1753.
Noordcapel 3e Pleyn.
6. Ingang tot de kelder van den Admirael Tromp.
Nu de Heer Mr Gaspar van Einschot 17 July 1717.
N u d e HoogWelGel. H e e r Robbert van der Mast
!3 July 1768.
Nu de Heer Gaspar van Kinschot den 28 Februari 17 8 1.
Nu de Heer Gunther Jan van Einschot den 22 Sep;ember 1821.
28, 3e, 4e, 58, 6e, 7e en 8% D e k e l d e r v a n d e n H e e r
Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp.
Nu de Heer Mr Gaspar van Kinschot den 17 July 1717.
Nu d’ Hoog WelGeh. H e e r Robbert van der Mast
23 July 1768.
Nu de Heer Gaspar van Kinschot den 28 Februari 1781.
N u de Heer Gunther Jan van Kinschot den 22 Sep;ember 1821:
1N.B. Hieruit blijkt dus dat de grafkelder van de familie
Tromp ‘t laatst werd overgebracht op de familie
van Kinschot)
Alleen zij op cene -niet-overboeking gewezen ml. die
d e n z o o n v a n Gahpar v a n K i n s c h o t , J o h a n
e n ut&overboeking o p d e n
iputhony overleden 17
generaal’van der Mast. Dit vindt oorzaak in een vgfjarig
kostbaar proces over de graven onder de Sepulture
M. H. Tromp (1762.-1767, processtukken in archief ,van
Kinschot”) tusschen ‘t geslacht v. K. en v. d. M, dat bad
kunnen worden vermeden indien men geweten had dat
de erfgenamen van beide partijen (Gaspar v. K. en Sara
Catharina v. d. M.) zouden huwen.
De vraag, die nu gesteld moet worden voor dat kan
worden overgegaan tot vaststelling van hetgeen er in
den kelder nog te vinden moet zijn, is : zijn er meerdere
dan de hierbovengenoemde personen in den kelder begraven? Zo0 ja, wie? en wanneer? Gaarne zal ondergeteekende daarvan nader hooren ; meermalen hoorde
hij beweren dat er Berenstein’s en de Roo’s in lagen, maar
door publicatie van het onderstaande zal voldoende blijken
dat hier andere graven bedoeld waren:
Middelkoor.
Eyge Graven Boek (begonnen 1738).
het 12, 13. Graaven fol. 188. sarcksteen van 9 gulden.
Den 8 Octobr 1738 hier noch in begraaven vrouwe
Alyda Pauw, wed. wglen den Heer en Mr. Anthony
Gunther van Kindtschodt en staat op mevrouw van Stee(n)landt aan de Noortsyde, soodat 3 oude lycken en 1 baarkindt met een kisje met gebeentje in de kelder is.
Den 21 february 1753 d’Heer Beerensteyn geligt en op
dato onderin acn d’Z.Z begraeven Sara Harpertina van
Kinschot, huysvr. van d’Hr en Mr Joan Carel de Roo
Heer van Roosenburch etc. en daar d’Heer Beeresteyn
opgeset, dus 4 oude Dooden 1 Baerkind en 1 Beene kisie.
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D e n 1 9 J u n y 1760 onderin aan d’Z Z. begraven
d’Heer Mr Willem de Roo van Roosenburch en daar opgeset Mevr. van Rosenburch en vervolgens d’Heer Beresteyn. Den 4en dec 1761, Baarkind van d’hr mr J o h a n
Carel van Alderwereld Oudt Raed & vroedschap deser stede.
Den 5 Jan. 1762 aen de Z Z. Heer W. van Rosenburg,
geset Mevr. Steeland en daer d‘Heer Beresteyn & daerop
het kind van d’Heer Alderwereld, op do aen de N.Z.
onderin begraven d’Hr en Mr Joan Gare1 de Roo, Heer
van Rosenburg & daarop geset desselfs huysvr. vr. S H .
van Kinschot ; Mevr. Paauw geroyt al de gebeenden in
een nieuw kisie gedaan N.B. het kind van den Hr
Alderwereld overgebragt in de grafkelder middelcoor 9 p.
12 in 13e, graf. Den 13 Sept 1788 alles geroeyt behalve
de 2 jongste ingesette lijken d’beenderen in 2 kisies gedaan en in begr. d’ WelEd.Gestr. Heer Mr Gaspar de R O O
van Rosenburg etc. dus 3 doden, 1 lode kist met bene
en 2 houte kisies.
het 8e pleyn.
10 en ll. Graven fol. 155 Sarcksteen van 9.
Lange voorheen deesen kelder opgeruymdt en schoongemaekt. Den 13 Mey 1748 hierin begraven den Heer
en Mr. Gaspar Rudolph van Kinschot, heer van Nieuwerkerck en secretaris deeser stadt etc. en staat aan de N.Z.
van de kelder ; den 14e April 1772 vrouwe Catharina
Maria Dedel wede van opgem. Heer Mr G R van Kinschot aen de Zuytayde ‘t 2 lyck en hierop begraveu
den 14 Mey 1773 vrouwe Anna Catharina Philippina
van Kinschot vr. van Nieuwerkerck etc. huysvr van de
WelEd.Geb. Heer Mr. Otto Corn. Gerard Cloot, dus 3
dooden, den 17 October 1798 deese kelder in ‘t geheel
schoongemaakt en alle het gebeenten gebracht in ‘t middel
choor het 96 pleyn Se graff ende aldaar den 17en October
1798 bijgeset des morgens vrouwe Johanna Zara Hööreman
huisvr. van de IIr Pieter Hacker, is de 1 oude Doode ;
des morgens bygeset den 14 April 1804 De WelEd.Gestr.
Heer Pieter Hacker, is de tweede oude Dode, den 7 Sept.
1812 begraven Charles van Maros, lyf knegt van voorn.
Heer Hacker
Den 14 April 1823 is deeze kelder schoongemaakt en
2 oude Doode geroeid en een oude Doode verzet en de
beenderen in 2 Beenekisten gedaan en op dato begraven
Jonkvrouwe Louise Theodora Hacker (ongehd) ; den 14
July 1823 begr. Cornelia Smit (ongehd)
Aanvullingen worden ingewacht bij

den 29 April op donderdag soo is in den Heere
1% gerust
mijn Vader snliger Hugo Steijn out synde
1652

1655

1661

1642
1643

1644

Jonkheer VAN KINSXOT. - Tiel.

1646

Geslacht Step,.
Het navolgende gevonden onder de papieren van een
door mij geordend familiearchief schijnt mij te zijn eene
copy van aanteekeningen uit een familiebijbel. De schrijver
is zooals uit de notities blijkt: Mr. Mattheus Steyn, geb.
te Haarlem 22 Febr. 1619 Daar zijne notities de bekende
genealogie door J. H. Scheffer op tal van plaatsen aanvullen
acht ik de publiceering alleszins gewettigd. Opgemerkt
zij nog dat de chronologische orde na de 4de aanteekening
wordt verbroken; deze 4 aanteekeningen betreffen echter
alle het overlijden van een familielid.
‘s-Gravenh.age.

VAN

E PEN.

55 jaaren en den 2 May alhier (1) in de groote
kerk begraven.
d e n 7 O c t o b e r o p M a a n d a g s s’avonds omtrent
9 Uuren soo is in den Heere gerust myn schoonM o e d e r Hester van Wasseubergh out synde . . . .
en den 11 dito daar aen op Vrijdagh alhier in de
grootc kerk begraven.
den 6 October op s’ Woensdags s’morgens omtrent
half twee Uuren soo is in den Heere ontslapen
mijn schoouvader saliger de Heer Burgemeester
Quirijn van Napels out synde . . . . . . en den
elfde ditto daar aan op J4aaudag naer de Middag
alhier in de groote kerk begraven bij syne overledene Huysvrouw.
den 30 September op Vrijdagh s’nagts op slag11
van thien Uuren soo is in deu Hecre gerust mijn
Moeder Cornelia van der Meyde saliger als doen
out synde tachentig Jaaren en twee Maanden, en
d e n . October alhier begraven in t’ graff by Vader
Zalgr in de Noorder trans.
den 4 february op dingsdagh soo trouwden ik
Matthegs Steyn mijne Huysvrouwe Naria, van Napels.
den 13 augustus op donderdagh s’ avonds tusscheh
8 en 9 Uure verloste mync Huysvrouwe Maria
van Napels van eene zoon, synde ons eerste kind,
ende werd genaemt naer myne Vader saligr gedagte
IHugo Yteyn getuyghen waeren Burgemeester Johan
van Napels ende Quirijn van Napels de grootvader
en vader van myne Huysvrouwe en Cornelia van
der Meydo m y n m o e d e r ende Dirkje Mattheus
&eyft m+fader msaligers +ut&er~e%le-is-dese +f-en een halve week oudt synde gestorven en den
20 September 1643 synde sondags de kloeke tien
Uuren (2).
den 11 augustus op donderdag tusschen 19 en 11
Uuren voor de middagh verloste myne Huysvrouwe
van eene dochter ende is genoemt geworden Hester
naer myne Huysvrouwe 11 oeder Hester van Wassenbergh, getuygen waeren Willem Steyn myn Broeder
en de Heer Joost Duyst van Voorhout de behouwde
Oom van myne huysvrouwe en Hester van Wassenberg myne Huysvrouwe Moeder.
N.B. is getrouwt met d’ Heer Johan de Goyer
Heere
van
. . . . . . (3) sy obyt den 26 October
1678 tusschen 9 en 10 Uuren des avonds naar
latende 4 kinderen met namen, Sara Maria, Mattheus, dorothea en Hester Elisabeth.
den 3 september op Maandags s’nagts de kloeke
11 Uuren verloste myne Hnysvrouwe Maria van
Napels van eene soone ende is weder gedoopt ende
genaemt geworden naer mijn vader saliger gedagte
Hugo, getuygen waeren Andries Akersloot de man
van mijn suster dorothea Steyn, Neef Everardt Scott,
en Cornelia van der Meyde mijne moeder.
N B. den 23 May 1669 op donderdagh tot
Weenen in Oostenryck overleden.

(1) Haarlem. v. E.
(2) N.B. De getuigennamen komen niet overeen met degenealogie
(loor Scheffer. v. E .
(3) Met potlood met andere hand ingevuld: Kerkwijk.
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16049 Woensdag
den 1’7 february op Woensdag synde Asschennaor den Middagh tussche’ 2 en drie

1651

1654

1655

1658

1660

1661

Uuren ofte ten half drie Uuren, verloste myne huysvrouw van een soone, ende is genaemt geworde
Johannes naer mijn Huysvrouwe Grootvader de
Heer Johan van Napels saligr getuygen waeren
Quiryn van Napels myn Huysvrouwe vader, en
Anna van Wassenbergh, Huysvrouw van Jan van
Wassenberg de oude mijne Huysvrouwe Oom van
haar moeder weege.
31 deo augustus op donderdagh verloste myne Huysvrouwe Maria van Napels van een dogter ende
is genoemt geworden Cornelia naer mijn moeder
gatuygen waeren Quiryn van Napels mijn Schoonvader: Cornelia van der Mepde mijn moeder en
nigte Maria Scott.
N.B dese is getrowt met d’Heer Steven Geraers.
den 27 may op dingsdagh s’middags omtrent half
twee uuren is verlost myn Huysvrouw van e e n
dochter en is gedoopt geworde Dorothea getuygen
mon freer Willem Steijn en Nigt Christina Guldewagen voor Nigt dorothea Schout ende is deselve
drie weeken oudt synne gestorven den . . Juny
1653 en Sondags daar sen ter aerden gebracht.
den 13 october op LDoensdagh s’ morgens naer middernagt omtrent twee Uuren soo is myn Huysvrouw
verlost van een dogter ende is deselve genaemt geworden Adriana naer myn Huysvrouwe suster ofte
haargrootmoeder van Vaders weegen, g e t u y g e n
waeren de Heer Burgemeester Joost Duyst van Voorhout, muy Anna van Bert en Ma soeur Theodora
Steijn. N.B. 10 Juny 1679 op saterdags s’avonds
omtrent tusschen 5 a 6 uuren overleden naer Latende
een dochter Glaudina Diricq.
item dese is getrowt met mr Carolus Diricq.
den 24 may s o o is myn vrouw verlost s’avonds
omtrent negen uuren van een dogter en den 28
do gedoopt geworden Maria naer haar Moeder get u y g e n w a e r e n Cornelis van Loon, joffr M a r i a
Warmont, huysvrouw van d’Hr Nicolaes Everswyn
ende ma soeur Eva van der Laan ende is den
26 Jnny op s’Woensdag s’morgens omtrent half
vier Uuren in den Heere gerust en op den 29 ditto
op Vrydagh alhier in de groote kerk begraven.
den 6 Januarij op driekoningen dagh synde tussche
seeven en agt Uuren voor de Middagh is m@e
Huysvrouwe Maria van Napels verlost van een
dogter ende genoemt geworde Maria na haer Moeder,
getuygen waeren d e H e e r scheepen mr J o h a n
Everswyn en d’H* pensionaris mi Adriaen van
Strijen en Maria Deyman, (1) huysvrouw van Neeff
Jacob Steyn ende Maria Warmont.
den 16 A u g u s t u s op Dingsdagh naer middagh ten
,888 Uuren is myn Vrouw verlost van een dogter
ende is genaemt geworden Agatha naar ma soeur
ofte grootmoeder Agatha Scott, getuygen waeren
de Heer Burgemeester Cornelis Coninck, Mr Johan
van Overryn van Suhoterbosch Heere van Oudt
Carspel etc: de Neeff Gillis Bouchelhon, en Maria
van Walenburg vrouwe van Oudt Carspel en Ma

(1) Scheffer las: Dasmans ! v. E.
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soeur Theodora Steyn in plaas van myn Moeder
Cornelia van der Meyde.
1664 den 8 Juny op Sondagh naer de Middag tussche
drie en vier Uuren is myn Huysvrouw verlost van
een zoon is den 11 dito op Woensdag naer de Middag
gedoopt en genoemt geworden Mattheus naer myn
ofte myn grootvader Mattheus Steyn zalgr, getuygen
waeren Neeff aillis Bouchellion en Mon freer Andries
Akersloot mitsgaders Jo@ Maria Warmont weduwe
van den Heer Nicolaes Everswyn zalgr en Ma soeur
Eva van der Laen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Me Caritat de Peruzzis (XXV, 63) Is een suikerfabrikant
te Roosendaal ; ook wonen er leden van die familie te
Lanaeken (België).
F. C. K.

Falck, van @ndwijck (XXV, 62). - Mp Louis Carel
Baron. Falck, geb. Utrecht 13 Juni 1754 Kamerheer van
den Groothertog van Hessen, Commandant van deszelfs
Orde van Verdiensten, zoon van Jonker George T a m m o
Falck en van Theodora AdriiaPza Criellaard (du Crillard)
huwde als weduwnaar van Maria Agneta Helena Alewyn
te Nijmegen 4 Juni 1809 Louàse Otteline barones van
Randwyck geb. te Bemmel 19 April 1787, dochter van
Frans Karel en van I;o&se Francolìna Sophia barones van
Neuhirchen ge& Nyvenheim. Zij sterft te Darmstadt 14
Juli 1844, hertrouwd @jnde met Aecgust Johann Ludwig
Kar1 Wilhelm B a r o n voti Gall zu Gu,llenstein, g e b . t e
Darmstadt 3 Dec 1800, t aldaar 31 Dec 1874, Groothertogelijk Hessisch Kamerheer en Majoor b/d.
Uit Falck’s eerste huwelok 3 kinderen, waarvan
Georgette Jacoba Tammine Adrìenne gehuwd met Frederik
Adolf baron van Spaen-Hullhorst en S c h o u w e n b u r g ,
Kamerheer des Konings, enz. enz.
Georg A b r a h a m Carl l%eiherr von Falck, G r o o t hertogelijk Lt Generaal in Hessischen dienst, Generaal
Adjudant en president minister van Oorlog 31 Juli 1829
gehuwd met M a r ì e Wilhelmfne N a t a l ì e Fyeìn v o n
Giìnderrode.
den Haag.
FALCK.
van Haersma de With. - Waar huwden 28 December
1864 D. Erasmus Phaff en Jkvr. Sjouk Oldersma Herìnga
van Haersma de With? Waar en wanneer overleed
Dr. Phaff?
B. v. T. P.
van Randwycb (XXV, 61) - 7. Sebald Falco Jan
Rau is, volgens losse aanteekeningen, d e z o o n v a n
Sebaldus Rau, geboren te Stavoren 3 October 1725,
overleden te Utrecht 10 Januari 1818, Theol. doctor,
hoogleeraar in de Oostersche Talen en ridder der orde
van de Unie te Utrecht, en van diens tweede vrouw
Susanna Sebina Reytsma, geboren, 8 Augustus 17111,
overleden 10 Augustus 1815, met Rau te Utrecht gehuwd 8 Augustus 1758. (Sebaldus Rau nam in 1753 te
Schiedam in eerste huwelijk Johanna Jacoba Mispelhlom
Beijer, geboren 1732, overleden 1754, dochter van Mr
Jacobus Mispelblom en Johmna Grimes).
8. Willem Carel Henrìck graaf cas Randwyck, gencraalmajoor der Infanterie en Commandant van Nijmegen,
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huwde te Groningen 11 November 1765 Rolina Maria
Trip, geboren te Groningen 7 Mei 1740, overleden aldaar
22 Juli 1728, dochter van Hendrik Jan Trip en v a n
d?hna Siccama.
1 0 . G e e r t r u i d Gijsbarts vart Randwijck geboren te
Groningen 10 Augustus 1773, overleden te Ubbergen
13 Februari 1840, huwt te Groningen 15 Januari 1797,
Philibert Lyphert van der Steeg, geboren te Groningen (?)
12 Maart 1773, overleden aldaar 13 Maart 180 1, zoon
van dacohus van der Steeg(e), med doctor eerst te Groningen,
daarna in Nederlandsch-Indië, vervolgens, na in 1788
gerepatrieerd te zijn, weder te Groniningen en eindelgk
woonachtig op Stadwijk aan den Amstel, geboren te
Leeuwarden in Oc,tober 1746, en van Hendericu Struuck,
geboren 10 Juni 1751. Meestal vond ik den naam geschreven als van der Steege; in ‘t Gedenkboek van het
Bataviaasch Genootschap 1778- 1878, waarvan Jacobus
van der Steege in 17’78 medeoprichter en dirigeerend
bestuurslid was, teekent hij dan ook als Jccobus van der
Steege M. D. (zie de facsimilés der handteekeningen in
dat Gedenkboek.
12. Arnoldina Reinira Agatha van Hasselt, dochter van
Barthold vauz Hasselt en van i?laria Theodora van Essen,
geboren te Zutphen 3 Maart 1731, overleden te Utrecht
26 Augugtus 1791, huwt 16 te Oosterbeek 3 1 Oct,ober
1756 met Steven Adriaan graaf wan Weldere?l, zoon van
Jan vati Welderen, heer van Valburg, en van O d i l i u
Louisa van Steelant, overleden te Nijmegen 21 Februari
17’76, begraven te Ubbergen 25 d.a v., weduwnaar van
Brigitta Catharina vas Schuylenhurch, als dochter van
Adriaan van Schuglenburch, heer van Dukenburg en van
Brigitta Catharina Rooseboom, gedoopt 3 November 1709,
overleden- 24 !&ptember 1755 en -gehuwd !~~_lX?&(!!uwe~
lijk+afkondiging den Haag 22 September I; 20 te Balgoy
27 Juni 1784 met Hendrik Pieck, zoon van Coenraad
Pieck en van ??ohanna Margaretha Vonck, geboren te
Nijmegen 7 October 1728, burgemeester van en te Nijmegen
overleden 3 Maart 1785, weduwnaar van Aynes Hendrika
Bogaerts; 30 op 3 April 1786 met Willem Gerrit van
der Hoop, zoon van Mr Adriaan van der Hoop e n
van Susanna Sophia Dedel geboren te ‘s-Gravenhage
5 November 1729, luitenant-generaal der Cavalierie en
Commandant van Nijmegen, overleden te Utrecht 16
Augustus 1791, weduwnaar van Anna Theodora Louisa
van Randwyck, met hem gehuwd 30 Juli 1764, geboren
te Nijmegen 30 Juni 1739, overleden te ‘s-Gravenhage
8 Maart 1785, dochter van Otto Dirk baron van Randqck
en van c’lara Margaretha barones Mackay.
J. A. R KYMMYLL.
Assen.

de Rechteren vau Hemert (XXV, 31, 62 en 94). Daar ik in staat ben betreffende de familie de Rechteren
van Hemert, speciaal aangaande den in het antwoord
vermelden Jacob Bduard van Rechteren van Hemert
aanvullingen te geven, laat ik die hier volgen:
Jonker Jacob Eduard de Rechteren vañHemert werd
te Zutphen 29 Januari 1684 gedoopt. Hij was kolonel
in Nederlandschen dienst en zoon van jonker W i l l e m
Christoffel v. R. v. H. en Cornelia (Johanna Maria?) van
der Mast.
Zijn 5 kinderen waren: 1. Jonker Willem Hendrik
de R. v, H. g e b 9O. 1731 ,Luitenanf eu komt om op zee”.
II. Jonker A l b e r t BzLrghart de R. 11. H geb 22 Mei
-1732, t -40 1755, Luitenant, huwde M a r i a J a c o b a

lalckeozier t te Z u t p h e n 1 4 Deo 1798, b e g r a v e n t e

Steenderen.

Hunne 5 kinderen zijn : 10. Jonker Jacob Eduard de
R. v. H. geb. te Bronkhorst t te Delft, Kapitein bij de
;renadiers, huwde te Delft Helena /lolZ geb. te Delft
27 Augustus 1778 dochter van Hendrik Hol1 en Gerritje
Hederik. Zij hertrouwde met Jonker Jaw de R. v. H. Zie
onder 2. Zij hadden geen kinderen.
20. Jonker Jan de ll. v H. geb te Bronkhorst 18 Sept.
1771, Kapitein bij ‘t Batail. Nation. Militie No. 4, ridder
van de Nederlandsche Willemsorde Vierde klasse, was
den 18 Juli 1815 bij de Bataille van Waterloo, waar hij
zoodanig uitmuntte, dat men hem bij het vervaardigen van
het panorama van dien slsg waardig oordeelde te
worden afgebeeld, terwijl hij iu het 4e Bataillon met de
bajonet op de Curassiers der Franschen aanvalt Hij huwde
te Delft 21 Augs. 1818 Helena IlolZ hiervoren genoemd
onder 1.
Uit dit huwelijk ééo kind : Jkvr. _Varia Gerardina
Jacoba de R. v. H. geb. te Deventer 8 Sept 1819.
30. Jonker TVil2errb Jacob de R. v. H. geb 2 Dec. 1772
te Bronkhorst t te Doetiuchem 12 &jei 1819, oud-officier
in dienst des Lands, Lid der Provinciale Staten van
Gelderland te Doetinchem.
Hij huwde te Doetinchem Johanna Christil~a Janssen.
Zij hadden 6 kinderen: a. Jkvr. Maria Jacobn. de R. v. H.
geb. 7 Februari 1807. b. Jkvr. Gertitia Willemina Johanna
Elisabeth de R. V . H. geb. 1 Dec 1810 c. Jkvr. Albertine
Burghardina de C. v. fl. geb 1 Dec. 1810 (tweelingen)
d. Jkvr Paulina Alida de R. V . ff. geb. 21 Febr. 1812.
e. Jonker Jacob tiduard de R. v. H. geb. 26 Febr. 1817.
f. Jonker Willem Jacob Christiaan de R. v. II. geb. te
Doetinchem 1 Augustus 1819.
40. Jkvr. Johanna Christina de R. v. H. geb. te Broukh o r s t h u w d e N. M. Godefroq, w e d u w n a a r v a n N. N,,
Gepensioneerd Majoor der Jagers (4 kiuderen). Dit huwelijk
is door echtscheiding ontbonden in 1818.
50. Jkvr. Blbertina Burghardina de R. v. H. geb. te
Bronkhorst na den dood baars vaders, huwde David Ititha,
Luit. bij ‘t Batail Nation Milit. NO. 6 (4 kinderen).
111. Jkvr. Johanna Maria geb. in Sept. 1733 i_ ongehuwd.
IV. Jonker Otto Hugo de R. v. H. geb. 173 . . ., j17 . . ., ,ligt te Steenderen begraven”.
V. Jonker Jacob Eduard de R. v. H. geb. 173 . . .,
t ongehuwd.
Viersen.

W.

DE

J O N C R E E R E.

Rengers (XXV. Si) - De door den heer W . &!. C.
Regt medegedeelde 128 kwartieren van Odilia Amelia en van Genoveva Maria barones Rengers geveu rng aanleiding tot de volgende opmerkingen :
Jan of Johara van Welvelde tot de Clencke, overleden
tusschen 13 Februari en 11 Juni 1638, huwde 16 November 1606 Barbura van Warmelo, overleden vóór 1627,
dochter van Gerard vun Warmelo tot Westerveld, overleden 31 December 1610 als drost van Salland, welk
ambt hij sedert 1584 bekleedde, en varl Judith Rengers
ten Oldenhuis ; voor de kwartieren FParmelo- Ten Bossche
leze men dus Warmelo-Rengers. Een huwelijk Warmelo---Ten Bsssche heb ik niet gevonden ; wel vermeldt
van Doorninck (Geslachtkundige Aanteekeningen bl. 1)
het bovengenoemde huwelijk van 16 November 1606 en zegt
hij tevens, dat de havezathe Westerveld v r o e g e r uit
de Ten Bussches afkomstig, in bezit kwam van Gera&
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van Warme10 ; maar hij noemt geen freule Ten Bussche

Schimmelpeoninck ( X X I V , 1 8 9 ) . - De aldaar beloeide persoon wordt meer dan eens vermeld in de
Beschrijving van Gorinchem door Mr Cornelis van Zomeren,
Gorinchem 1755, en wel als Cornelis Michielsz. alias
Schimmelpenning (Ao 1557 en 1558) en ook eens als
Cornalis Schimmelpenning l&íichielsz.
Ten behoeve van het nieuw gestichte weeshuis aldaar
schonk Scnimmelpenning, bij opdracht dd. 26 Aug. 1558,
cijn huis en hofstad naast dat weeshuis gelegen. Hiervan
wordt ook melding gemaakt in het werk van H A van
G-och getiteld : van Arkel’s Oude Veste, Gorinchem 1898.
Over de stichting van dat weeshuis, op 12 Dec. 1557
loor Matthijs Aalberts en Mariken .Jorisdr Kolff, treft
men bijzonderheden aan in de Beschrijving van Dordrecht
loor M. Balen, blz 1347 en 1348.
Ik geloof niet dat de meergenoemde persoon heeft
behoord tot de familie Schimmelpenninck van der Oye,
evenmin als kapitein Johan van der Stel gezegd Schimmelpenningh, wiens weduwe Magdalena de Sant Vitue op
7 Juli 1651 te ‘s-Gravenhage een huis heeft verkocht,
?n als xooveel andere personen afkomstig van echtelingen
lie sedert 1632 aldaar woonachtig zijn geweest, en eerst
tls Schimmelpenninck doch later als Schimmelpenningh
:n de registers op het gemeente-archief alhier voorkomen.

als diens echtgenoot.
Sophia VOEL Schönberg, gelijk zij bij d’dblaing, Ridderschap van Yelulce, genoemd wordt, heet elders Sophia van
Scheeuwenburg tot Bic~errauu, Riehtbergen en Oberlitxenau,
echtgenoote van Jnn Carel van Utenhoce, heer tot Tuffen,
Kellerberg en Neugold, ambtman van Xessetiem, hofmeester
van den keurvorst te Heidelberg ; blijkens de kwartieren
van Bdriatzo Sofia van Utenhore, overleden 5 October
1700, echtgenoote van Lubbert van Eek en begraven te
Arnhem (zie Neder]. Heraut I, 1884, bl 184), behoorde
Sophia van Scheeuwenburg’s moeder tot het geslacht Quaet.
Misschien stelt deze opmerking den heer Regt in de
gelegenheid de kwartieren aan te vullen.
Van Zweder Schele valt Welvelde zegt cnn Doorninck,
in zijn Geslachtkundige Aanteekeningen euA. op bl. 18,
dat hij in 1601, en jhr mr. R 0, von Holthe tot Echten
in de genealogie van Coeverden. (Heraldische Bibliotheek V,
bl. 283), dat, hij 24 October 1602 (Sophia)Reinira uas
Cqevedsn tot Rhoen, overleden 1613, troua de en dat hij
in 1615 hertrouwde met Anna Brauue tot Camp- en
Dgkhuisen ; van Doorninck voegt er bij, dat hjj naliet
Gooseen Heydenryck, Rabo Herma,n, Judith .zlnna, Johanna
Geert,ruid, Agnes Reinira (echtgenoote van Johan van
Lintelo ter Marsch.) en Isabella Benedicta Schele en dat
Rabotterman en Isabella Benedicta uit het tweede, de
overige kinderen uit het eerste huwelijk sproten. Hebben
van .Doorninck en van Holthe tot Echteh gelijk, dan moet
voor Anna Brauwe dus in íle tabel worden gelezen:
(So$z’a) Reinira van Coevorden tot Rhoen en voor Herman
Brauwe tot Cnmp- en Dijkhuis en Elske Schade: Goossen
oan Coeoerden tot Rhoen en Johanna van Ittersum tot
Werkeren, de ouders van Sofia Reinira Ook volgens de
64 kwartieren van Johanna Willemina Philippina Sloet,
echtgenoote van J. G. Wilbrenninck, opgegeven in een
der Geldersche Volksalmanakken moet Sophia Reinira
van Coevorden, niet Anna Brnuwe, de moeder zijn geweest
van straksgemelde Agnes Reinira Schele run Welvelde.
Assen.

J. 8. R. Kymmell.

(van) Schalkwijk. -Jacob Marinus Schalkwijk (zoon van
Marinus (Baltimer?) Schalkwijk, overl. 1784 en van
Johanna Pieterse Lopse), geb 26 Mei 1768 te Ellemeet
overl. 12 Nov. 1844 te Brouwershaven, gehuwd 10 Oct
1793 te Elkerzee met Lena Moolenbrrrgh ged. 1 Nov.
1767, overl. 24 Juni 1843 te Brouwershaven, dochter
van Cornelis Moolenburgh ged. 3 Jan. 1717 te Zonnemaire
en van Lena Hockc (gehuwd Aug. 1746) ged. 8 Juli
1725 te Zonnemaire, (Jacob en ïh!ar&z Kloasse Mechelmans
dr e n k l e i n d o c h t e r v a n A m a n LVoolenburgh en van
_Uaria Leendersse Mechelmnns) hebben een zoon Ma&aus
Schalk@k.
Heeft de bovenstaande Zeeuwsche familie Schalkwijk,
waarvan de aanvulling der gegevens en opgave eventueel
van een wapen zeer gaarne zal worden te gemoet gezien
iets te maken met de familie van Schalkwgk, waarvan
Sebastiaan v. S. (zoon van Jacob er1 van Elisabeth v. d.
Velde) geb. te Schoonhoven 1662 zich te Wemeldingen
in Zeeland als predikant nederzette en aldaar overleed
3 Febr. 1733, nalatende drie zoons Johannes, Johannes
Coenradus en Jacobus, van wie verder niets bekend is?
W. 1. H.

v. R. v. D. K.
von Sichartshof (XXIV, 189) - Het wapen van
,nargaretha Clara Sichart von S i c h a r t s h o f e n vond ik
onder mijne aanteekeningen als volgt vermeld : von
S i c b a r t s h o f e n 1 & 4 Q. In silber 3 schräglinks gestellte
grüne Maulbeerblätter auf deren mittlerem eine Seidenliegt. 2 & 3 Q. in s i l b e r ein rothrr R o c k m i t
z?l%ern Gurt. Im Mittelaohilde in blau ein geharnischter Rit ter.
v. R. v. D. K.

Snoock Horgronje. - Waar huwden 6 Juli 1831
Mr. Willem Prins en Jkvr. Gerardìna Adriana Petronella
Snouck Hurgronje, en waar hertrouwde zg 9 Juli 1851
met Dirk Johannes IJzerman?
B. v. T. P.
Ziedses des Plantes (XXV, 64).- Volgens het adresboek van ‘s-Gravenhage woont Paviljoensgracht 13a een
koek- en pasteibakker van dien naam, en Kepplerstraat 203
eene weduwe van denzelfden naam.
F. C. K.
INWOUB190V,No.6

en 2.

Tot lid zijn benoemd. - Adresw@ging. - Het Cenootschap is in
ruil getreden. - Geelaohtkundige aanteekeningen verzameld te Amboina,
door Lach de Bère. (Vervolg van kolom 113.) -Oude lndisohe Families
(het geslacht Be+st), door W. Wgnaendts van Resandt. - Verdiensteijke zeeofficieren uit den tijd der zeehelden, door von Bruoken Fock. 3e grafkelder van den Admiraal Maerten Harpertszn. Tromp, door
Tonkheer van Kinschot. - Ceslacht Step, door van Epen. - V ra gen
:n A n t w o o r d e n : De Caritat de Peruzzis (XXV, 63). -.Falok.
Fan Randwijok (XXV, 62). - van Haersma de With. - van Randvyck, (XXV, 61). - de Rechteren van Hemert (XXV, 31, 68 en
14). - Rengers (XXV, 81). - (van) SchalkwIjk - Schimmelpenninok
,XXIV. 189). - von Sichartshof (XXLV, 189). - Snouok Hurgronje. ciedses des Plantes (XXV, 64).
Gedrukt bij. Gebr& J. & H. van Langenhuysen te
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Gravenhage.

VAN H E T

Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."
at
?

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt
alleen aan de leden van het Genootschap
gezonden. Bijdragen en correspondentie
betreffende de redactie en verzending van
het Maandblad zijn te richten aan den
r e d a c t e u r M r . H . W . V A N SANDICK,
101 Jan val Nassaustraat, te ‘s Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van
vroeger verschenen Maandbladen zijn te
zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCRAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan
van Nassaustraat, te ‘s Gravenhage.
41

Brieveqaanvragen, enz., betreffende het
Genootschap te nchten aan den secretaris,
Jhr. >Ir. E. B. F. F. WITTERTVANHOOQLAND, 190 Riouwstraat, die betreffende de
bibliotheek aan den bibliothecaris,W .Baron
SNOUCKAERTVANSCIIAUBURG,~~ Janvan
Nussaustraat, beiden te ‘s Gravenhage. - .
Contributiën dnz. aan den penningmeester,
P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS,
3,.,.
Sweelinckplein,
te’s Gravenhuge. -Leden
,
te ‘8 c*ravennage betalen p. jaar fl0 oontrïbutie, zij die bulten ‘s Gravenhage wonen f6.
-

Mr.

5%

-8

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

NOS. c3 en 9.

XX-Ve J a a r g a n g .

Adreswijziging en -aanvnlling.
Mr. W. C. M EES, Mathenesserlaan 275 Rotterdam.
8. G. EVERTS,
Station
. . . . . de Bildt.
0. EAITSMA MULIER . . . . . . T’oorbtcrg.
Jhr. H. H. RÖELL, Zijlweg 48 . . H a a r l e m .

Koninklijke wapens.
-

19or.

wapen voeren met zoodanige wijziging als d00r Ons zal
worden bepaald.
Art. 4. - Wanneer de door het Koninkrijk, door Ons
of Onze opvolgers en door de overige leden van Koninklijke
Huis gevoerde wapens van hunne uitwendige versierselen
worden voorzien, zullen die uit de navolgende toevoegsels
of uit eenige dezer bestaan :
a. tot dekking van het wapenschild de Eoninklijke
Kroon, gelijk aan die, welke door wijlen Zijne Majesteit
Koning Xil~m. ~~~p~~~~4agoIl_iagevaerdg~~~dan;
b. twee heraldische leeuwen en profil van goud, ongekroond, getongd en genageld van keel, als schildhouders;
c. het devies : ~ Je maintiendrai” in Latijnsche letters
van
op een lint van azuur.
Art. 5. - Het door het Koninkrijk en door Ons of
Qnze opvolgers gevoerde wapen kan worden geplaatst op
een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met
hermelijn, opgebonden met koorden eindigende in kwasten,
beide van goud, en gedekt door een baldakijn van
purper, geboord van goud en dragende de Koninklijke
Kroon, gelijkvormig aan die bedoeld in artikel 4, sub a .
De overige leden van het Koninklijke Huis kunnen,
met weglating van den baldakijn, hunne wapens plaatsen
op denzelfden mautel, gedekt door de Koninklijke Kroon,
gelijkvormig aan die bedoeld in artikel 4, sub a.
Art. 6. De mannelijke leden van het Koninklgke Huis
zullen, in plaats van met de Koninklijke Kroon, hun
wapenschild mogen dekken met een helm, getralied en
gesierd van goud, gevoerd van keel, met dekkleeden van
en azuur, en gekroond met een kroon van drie
bladen en twee parelpunten van goud, uit welke als
helmteeken oprijst een vlucht van sabel beladen met een
gewelfden schuinbalk van zilver, waarop drie lindebladen
van sinopel, met de stelen omhoog.
Wij behouden Ons voor aan de in artikel 3 bedoelde
mannelijke leden van het Koninklijke Huis, bij de
vastelling van hun wapens, te vergunnen aan den helm
een of meer andere toe te voegen.

.- -_-_ _~- _L
Stbl. n o . Tg1 vérmeïdt-het E&. b&&lt van 1 0 J u l i
1907, houdende nadere vaststelling van het wapen van
het Koninkrijk der Nederlanden en van den Koning der
Nederlanden, alsmede van de andere leden van het
Koninklijk Huis. De omschrijving is een wezenlgke verbetering.
Art. 1. - Het wapen, dat door het Koninkrijk der
Nederlanden, zoowel als
Ons en Onze opvolgers,
Eoningen der Nederlanden, zal worden gevoerd, is :
in azuur, bezaaid met staande blokjes van goud, een klimmende rechtsgewende leeuw van goud, gekroond met een
kroon van drie bladen en twee parelpunten van het zelfde,
getongd en genageld van keel, in den rechtervoorklauw
opgeheven houdende in schuinlinkschen stand een ontbloot
Romeinach zwaard van zilver, met gevest van goud, en in
den linker een bundel van zeven pijlen van zilver, met
punten van goud, de punten omhoog, en de pijlen te zamen
gebonden met een lint van goud.
Art 2. - De Prins van Oranje, vermoedelgke erfgenaam van de Kroon, zal dit wapen voeren gevierendeeld
met het navolgende : gevierendeeld, 1 en IV in keel een
schuinbalk van goud (Châlon), 11 en 111 in goud een
jachthoorn van azuur, gesnoerd en geopend van keel,
beslagen van zilver (Oranje), en op het sngpunt dezer
kwartieren een hartschild geschaakt in negen vakken,
vijf van
en vier van azuur (Genève).
De oudste zoon van den Prins van Oranje zal ditzelfde
wapen voeren gebroken door een barensteel van drie
hangers van keel, over alles heen geplaatst.
Stbl. no. 182 geeft het Kon. besluit van 10 Juli 1907,
Art. 3 - De andere mannelijke en vrouwelijke leden
van het Koninkldk Huis zullen het in artikel 1 omschreven houdende nadere vaststelling van het Koninklijk wapen,

goud

d00r

goua

goud
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zooals het zal worden gevoerd door Z@e Koninklijke
Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mlecklenburg.
Het wapen, dat door Zijne Koninklijke Hoogheid den
Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, in
overeenstemming met de bepalingen, vervat in Ons besluit
van 10 Juli 1907 (Stbl. no. lSl), zal worden gevoerd, is:
gevierendeeld :
1. in azuur, bezaaid met staande blokjes van goud,
een klimmende rechtsgewende leeuw van goud, gekroond
met een kroon van drie bladen en twee parelpunten van
hetzelfde, getongd en genageld van keel, in den rechter
voorklauw opgeheven houdende in schuinlinkschen stand
een ontbloot Romeinsch zwaard van zilver met gevest
van goud, en in den linker een bundel van zeven pijlen
van zilver met punten van goud, de punten omhoog, en
de pijlen te zamen gebonden met een lint van goud;
11. in goud een aanziende stierenkop met afgerukt
halevel van sabel, gehoornd van zilver, getongd van
keel en gekroond met een driebladige kroon van goud ;
III. doorsneden van keel en goud ;
IV. in azuur een klimmende rechtsgewende grifioen
van goud, ongekroond, getongd van keel en genageld van
goud ;
om het schild hangt de keten met het Kruis van de
Meoklenburgsche Huisorde van de Wendische Kroon
(linie Mecklenburg-Schwerin) ;
twee helmen :
de eerste getralied en gesierd van goud, gevoerd van
keel, met dekkleeden van goud en azuur, en gekroond
met een kroon van drie bladen en twee parelpunten van

Genealogie van Nimwegen,

goua;

door R.

VAN

BEUNINGEN

VAN

H E L S D I N B E N.

Het geslacht van Nimwegen voert in zilver een rooden,
klimmenden leeuw met een groen klaverblad in de linker
voorpoot.
Eerste Generatie.
Andreas van Nimwegen, obiit 8”. 1714 te Rotterdam,
was gehuwd met Catharina Verwars, dochter van Mr.
Ao%iaati Verulers, te Delft.
Tweede Generatie.
Pieter van Nimwegen, geb. 1676, obiit 24 October
1712, was kapitein in Statendienst en is als zoodanig
bij de verdediging van Bouchain gesneuveld. Hij was
gehuwd met Baria Catharivaa Op de Kamp, dochter van
Everard Op de Kamp en Maria Haantjes en weduwe
van Harmanus van den Bergh, hij wien zij eene dochter,
genaamd Harmana, had, welke huwde met Johan von;
Jwngkhern, officier in Pruisischen dienst. Voornoemde
Maria Catharina is geboren 1678 en overl. 1748.
N. vaa Nz’mwegen, gehuwd met N. naame, advocaat te
‘e Hage.
N. uan NZmwegen, huwde N. von Jungkhern, ritmeester
in Pruisischen dienst.
Diderik Marinus van Nimwegen, obiit 17 12, was, kapitein
in Statendienst en als zoodanig voor het fort Quenoy
doodgeschoten. Hij was gehuwd met Catharina ChrisZina
Op de Kamp, zustq ,van ,bovengenoemde Maria Catharina
en weduwe van Wilhelmus van den Bergh die zonder
kinderen overleden was. Deze twee zusters 0p de K a m p
hebben tweemaal twee broers getrouwd.

helmteeken : een vlucht van sabel beladen met een
gewelfden schuinbalk van zilver, waarop drie lindebladen
van sinopel, met de stelen omhoog;
de tweede getralied en gesierd van goud, gevoerd van
keel, met dekkleeden van goud en sabel en gekroond
Hendrik van Nimwegen, was luitenant in Statendienst
met de Wendische Kroon ; helmteeken : vijf rechtop
geplaatste, va.n boven toegespitste palen, - een scherm - en is als zoodanig in het veld gesneuveld. Hij was gehuwd.
van sabel, goud, keel, zilver en azuur, waarachter
Derde Generatie. (1)
een schildje volgens het tweede kwartier, schuinliggend
op de rechterzijde, zoodat het linkergedeelte van de daarMaria Catharina van Nimwegen, is zeer jong overleden.
op voorkomende wapenfiguur zichtbaar is, en waarboven
Andreas Everardus van Nimwegen, geb. 1700, overl.
een driedubbele pauwestaart oprijst ;
1708 was luitenant en ondermajoor te Coevorden en
schildhouders :
rechts een leeuw en profil van goud, ongekroond, getrouwd met Hestra Boskamp.
getongd en genageld van keel;
Catharina Wilhelmina van Nimwegen, is zeer jong
links een griffioen en profil van goud, ongekroond, overleden.
getongd van keel en genageld van goud ;
de schildhouders staan op een lint van keel, waarop
Everarda Catharina van Nimwegen, geb. 1705, overl.
met Gothische letters van goud het divies : ,,Per aspera 1767 te Amsterdam, was geh. met F. Theod. van Braam.
ad astra” ;
Diderik Cornelis van Nimwegen, geb. 1708, is in Oostalles geplaatst op een mantel van purper, geboord van
goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden, Indië ongehuwd overleden.
eindigende in kwasten, beide van goud, en gedekt door
Everhard Philip van Nimwegen, geb. 1711, en het
de Koninklijke Kroon, gelijkvormig aan die bedoeld in volgende jaar overleden.
artikel 4 sub a van Ons besluit van 10 Juli 1907 (Staatsblad
Hendrik Bernard van Nimwegen, geb. 1710, overl.
no. 181.
1751, was luitenant in Statendienst en gehuwd met.
Petronebla Jacoba Rauwenhorst, van Hellevoetsluis.
1) Van wien de derde, vierde en vijfde generatie afstamt blgkt uit
de genealogie niet, en kon de inzender ook niet mededeelen. Aan(RED).
vullmgen zullen daarom welkom zgn.

165

166

D i r k Wolter van Ninawegen, geb.’ 1712, overl. 1 7 5 0
was kapitein ter zee in dienst van den Staat en commandeur der Indische Zee. Hij overleed te Batavia. was
gehuwd met J o h a n n a Kaijser, weduwe van Willebrord
Mooyaert, overl. 1762 te Hoorn. Zij had bij haar eersten
man een dochter Wjnanda, welke, gehuwd met S. Groot
van Hoorn, overleden in 1778.

40. Jacob van Helsdingen, geb. 20 Juli 1793, overl.
Aug. 1798.
5”. Margaretha Elisabeth van Helsdingen, geb. 1 Januari
800, overl. 21 Mei 1871 te Amsterdam.

Illar&z Anna van Nimwegen, geb. 1709, was gehuwd
met Goderd Qrevink van Amsterdam.
Twee dochters ongehuwd overleden.
Vierde Generatie.
Maria Johanna van Nimwegen, jong overleden.
Pieter Hendrik van Nimwegen, geb. 1722, overl. 1778,
was kapitein ter zee in Statendienst en gehuwd met
Catharina Elisabeth Feijk, van Amsterdam, overl. 24 Dec.
1772.

Geslacht van Hulst,
De volgende aanteekeningen uit een familiebijbel gererden rng door de welwillendheid van den heer M. G.
Vildeman te ‘s Gravenhage. Wellicht bevatten ze gegevens
an belang voor lezers van het Maandblad.
Delft.
W. J. H.
E e r s t e B i j belblad.
Laurens van Hulst - Geertruida van Eger.

1 732. D e n 4 Juny i s m y n v a d e r Kaspar van Hulat
synde geboren den 21 September 1703 in het
Urselina Catharina van Nimwegen, jong overleden.
Huwelijk getreeden den 4 Juny 1732 met mgne
Hillegonda Wilhelmina van Nimwegen, geb. 1727,
moeder Theodora van Voorst, gebooren tot Emmerik
den 27 AugE. 1711.
gehuwd met *Joh. Gerh. Monhof, kapitein en ondermajoor
1 742. Den 14 April is myne moeder Theodora van
te Coevorden.
Vaorst in den Heere ontslapen.
Geert& van Afimwegen, zeer jong overleden.
1 759. D e n 21 Septr is myn vader Easpar v a n H u l s t
juyst 56 jaeren oud aen eene roode loopziekte
Johanna Catharina van Nimwegen, geb. 1731, gehuwd
in de Heere ontslapen.
met W. J. van Rerlicom, gepensioneerd kapitein in
1.761.
Den 31 Mey ben ik Lourens van Hulst, synde
Statendienst.
gebooren den 13 december 1733 in het huwelyk
Hendrik Conzelis van 1NimwegeB, jong overleden.
getreeden en daerin bevestigt door Lourens van
den Berg tot Hees met myne tederbeminde Nigt
.He&er va8 Nimwegm, g e b . 1 7 3 5 , g e h . m e t F+arzs
nu myne huysvrouw Geertruya van Eger, synde
Elgersma, kapitein in Statendienst.
geboren den 25 Mert 1737 en dogter van onsen
Leeraer Peeter van Eger en Huysvrouw Helena
Dirk Wolters van Nimwegen, zeer jong overleden.
van Hulst myns vaders suster.
JoRan Diederik van Nimwegen, geb. 1751, luitenant
De Heere wensche wij, dat dese onse rerin Statendienst en gehuwd met H i n k e Dunstra, v a n
bintenis met sijnen dierbaren zeegen gelieve te
Augustijnsga in Friesland.
bekroonen en schenke ons en OnseEgtenstaet alle
datgene dat tot zynes naems eer, en tot ons
Pieter Hannan van Nimwegen, geb. 1748, vaandrig
tydelyk
en eeuwig welzyn atrekken mag.
in Statendienst.
1763. Den 29 September sijode Donderdag heeft het
M a r i a Cathariaa van Nimwpgm, geb. 1740, over1
GCod (hoope in sijn liefde) behaegt ‘s avonds een
1779 was gehuwd met WCjnand Andama, van Hoorn.
weynig voor ses uuren, myne waerde huysvrouw
bij wien zij kinderen heeft nagelaten.
te verlosse van een welgeschapen Boon, die wg
na sijn grootvader van Hulst Caspar genoemt
Vijfde Generatie.
hebbe, de Heere verleene sijn zeegen tot deszelfs
opvoeding.
Jan MathQs van Nimwegen, geb. 1768, overl. 16 Sept 1765. Den 31 October is myn huysvrouw snagts of
1790 te Batavia.
smorgens cirka 21/, uur weeder gelukkig (door
Godes
zeegen !) verlost van een frisschen zoon die
Hester Joh. Dorothea van Nimwegen, geb. 1771, over1 .
wij na sijn arootvader van Eger Pieter genaemt heb1776.
ben. - Op Donderdag 1795 den 2 december is
onse zoon Pieter ruim 30 jaaren oud overleden.
Maria Catharina van Ni’mwegm, dochter van Piet&
Hendrik v N. geb. 1772, overl. 6 Sept. 1851 teHuisseT 1768. Den 2 february is myn waerde huysvrouw door
des Heeren zeegen weeder seer gelukkig en voorbij Arnhem, geh. met Albertus Steven Jacob van Helsdingen
spoedig verlost van een frissche en welgeschaapen
van Amsterdam, overl. 19 Mei 1819 aan de Kaap dc
dogter, die wij na haer moeders moeder Helena
Goede Hoop. Kinderen : l”. Jacob Pieter Stephanus val
genoemt hebbe, het geboorte uur is geweest savonds
Helsdingen, geb. 9 Januari 1796, overl. 24 Jan. 1795
1 ik uur voor tien uuren op een dinsdag.
20. Jacob Eliza van Helsdingen, geb. 16 Dec. 1796, over1
Den
18 April ‘B morgens ruym half agt uuren is
1770.
8 Jan. 1797.
mijne Huysvr door des Heere Zeegen voor de
30. Pieter Hendrik van Helsdingen, geb. 20 J u l
vierde mael seer gelukkig verlost van een welge1793, overl. 11 Aug. 1798,

168

167

1772.

1773.
1774.

1775.
1777.

1779.

1783.
1805.
1809.
1812.

schape Dogter die ,wij na mijn moeder Dorothea
genoemt hebbe op een Woensdag.
Den 22 October ‘s voor middags om half elf UUI
is rngn Huysvr door ‘s Hemels gunste voor de vijfde
mael verlost seer gelukkig en spoedig van een
Frisscbe Welgeschape Dogter die wy na haerE
Meutjes Elisabeth genoemt hebbe, synde op een
donderdag.
In de maenden April en Mey hebbe voorstaende
drie Dogters en Kaspar de kinderpokjes gehad:
en onse soon Pieter in 1769.
Den 19 Septr ‘s avonds een quartiers over seven
uyren is mijne Huysvr door ‘s Heemels Gunste niettegenstaende de geboorte tegens de ordre der
Natuur moeste geschieden leggende het Kind met
zijn buyk voor de geboorte ; gelukkig verlost van
een welschapen soon, die wij na mijnen broeder
Jan genoemt hebbe, synde op een Woendag.
Den 4 February is onze Jongste Zoon Jan van
Hulst in den ouderdom van 19 weeken en 5
dagen aen een Borstziekte seer sagtelyck overleden.
Den 3 Jan. ‘s morgens omtrent half seven uuren
is mijne Huysvr door ‘s Heeren Zeegen gelukkig
verlost van eene Welgeschape Dogter die wij na
de Derde vrouw van onsen Schoonbroeder Wm
Leendertsz, Catharina genoemt hebbe sijnde Vrijdag.
Den 6 Jani is boven gemelde Jouggeboore dogter
Catharina ‘s namiddags omtrent vier uuren sagjens
als slapende overleden.
Den 24 Augs zijnde Dingsdag ‘s morgens of ‘s nagts
om half een uur, is mijne weerde Huvsvrouw
door des Heeren ‘Zeegen” onverwagt E&er zeer
gelukkig en buyten haer Ed. gewoonte seer spoedig
verlost van een teder dog welgeschapen soon die
wij in plaets van den overledene Jan genoemt
hebbe.
Den 13 Aug is myn oudsten zoon overleeden.
Den 10 mey is myn waerde man Laurens van
Hulst in den ouderdom van 71 jare en 5 maande
zagt en soo wij vertrouwend hoope zalig ontslapen.
Is mijn broer Jan van Hulst overleden den 16
July in den ouderdom van drie en seventig jaar
en cirka 9 maande.
Den 14 April is Geertruida van Eger, weduwe van
Laurens van Hulst in den ouderdom van vijf en
zeventig jaar overleden.
Tweede

1769. Den 29 April is haar 3de Zoon gebooren genoemt
Laurens.
1771. Den 3 Juny is haar 4de Zoon geboren en den 6 dito
overleeden (1) Jun genoemd.
1772. Den 18 Oct. is baar een Dogter geboren genoemd
Elizabeth.
1774. Den 27 Nov. is haar 5de Zoon geboren genoemtJan, in overledens plaats, en is den 15e xr 1776
tot Emmerik overleden bij zijn Tantens. (2)
1777. Den 2 Jan. is haar een zesde Zoon geboren genoemd
Jan zynde de 3de Jan welke weder den 25 Mey aan
stuypen is overleeden.
1777. Den 24 dec is hztar een 7de Zoon geboren en maar
een vrugt van 7 maanden zijnde een uur na de
geboorte overleeden.
1778. Den 28 dec. is haar SST Zoon geboorcn en weder
Jan genoemd.
1780. Den 16 Jan. is haar 9de Zoon geboren genoemd’
Willem,
1784. Den 21 Jan. is haar 2de Dogter geboren genoemd
Dorotbea.
1737.

1751.
1752.
1754.
1755.
1757.
1758.
1760.
1762.
1765.
1766.

Bijbelblad.

Jan van Hulst - Aletta Fremery.
1735. Den 13 October is gebooren mijn Broeder Jan van
Hulst en in het Hnwlijk getreeden den 26 Juny
1765 met Aletta Fremery gebooren den 11 January
1744 (1)
1766. Den 24 April is haer een soon gebooren genaemt
Casper. Deze eerstgeboore Zoon is den 20 9br van
hier na Zurinamen vertrokken en aldaar den 15 July
na een ziekte van 8 dagen overleden.
1767. Den 19 Mert is haer weeder een soon gebooren
genoemt Jacobus.
_
1) Aanvullingen uit een duplicaatblad
Doohter van Jacob Fremery uit Emmerik.

1767.
1768.

Den 12 Januarij is mijn suster Barbara van Hulst
gebooren en in Het Huwelijk getreeden den 1 November 1763 met Wm. Leeudertz gebooren den 27
July 1721 Weduwnaer van, wijlen mijn vrouw
suster Elisabeth van Eger gebooren den 1.3 September 1723 overleeden. den 5 October 1762 uyt welk
huwlijk nog in leeven zijn 4 kinderen te weten.
Barbara Leeudertsz gebooren den 27 July.
Gebooren Peter Leendertsz den 13 September.
Den 29 July geboren een zoon Paulus genoemd
overleeden den 13 Sepr.,,
Gebooren Helena Leender& Den 6 December.
Den 21 April geboren een zoon Paulus overleeden
den 2 Septr.
Den 31 mey geboren Geertruya en overleeden den
6 Jani 1759. Gebooren geertruya Leendertsz den 9 Septr.
Den 5 Octr is de moeder E. van Eger onverlost
overleden.
Uyt het tweede Huwlijk met mijn suster is
Den 5 Mert een dogter gebooren en die genoemt
is Dorothea, en overleeden den 25 Juny 1765.
Den 31 Mert is mijne Suster op eene seer smertelijke wijse weeder verlost van 2 welgeschapen kinder
te weeteu een soontje gent Pauwel en is den llde
dag overleeden, en een dogter genoemt Dorothea
welk moederloos geworden is 3 weeken oud sijndeonse suster overleden den 21 April moest volgen.
Den 12 Mey is Wm Leeudertsz in het derde Huwlijk
bevestigd
tot Cleeff met Catharina Paulus Willems.
_
Uogter.
Den 6 Febri is haer gebooren Een Soon genoemt.
Willem Na ‘s moeders Vader overleeden den 14 mey.
Op een afzonderlijk papier staat ‘t volgende.
opgeteekend :
Namen der kinder van G. Hoffman en Huysvr.
Dorothea van Hulst.
10. Jan Hendrik @xhard geboren den 11 April 179 1 r
20. Laurens gebooren den 10 Novr 1793.

1) sen stuypen in de ingewanden.
2) genaemt Poulus waar hg was om den winter te passeeren.
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Pieter gebooren den 17 Octr 1796.
Matthijs Frederik geboren den 10 Febr. 1800.
Cornelis geboren den 24 Octr.
Gerhard Theoris geboren den 7 Sept. 1803. (1)
Derde

Bijbelblad.

Ds. Peter van Eger - Helena van Hulst.
Anno 1730. Den 24 December ‘s morgens omtrent half
twee uren heeft het God Almagtigh behaegt onsen
oudtsten Soon Hendrick in den ouderdom van
4 jaaren 9 maende en 19 dagen Door de doodt
uyt dit tranendal tot sigh te nemen nadat hg aen Anno
twee van selfs gekoome Akcidente een aen de
wangh eu een aen den ellenboogh van den regter
arm ellendigh gesukkeld had De Heere die hem
ons gegeeven had en nu weer ontnoomen heeft
doe ons die genade dat wij hem nog eens weer
mogen ontmoete in die plaetse daer geene scheydingh aal plaets hebbe in Eeuwigheyt. 0 Jesu
door u genade. Amen.
Ann0 1731. Den 21 mert op woensdagh in de goede Anno
week sachter middaghs tusschen 2 en 3 uren is
oase dogter Gertruydt in den ouderdom van 2
jaren 9 maende en 17 dagen overleeden de Heere
zij ons genadigh en brenge ons in een bestendiger
vaderlant als hier beneden is eens weder bij
Anno
malkanderen.
Anno 1731. Den 28 April op saterdagh des Avonts
omtrent 10 uren is onsen J o n g s t e ( e n d o e n
Eenigen) soon Louwerens in den ouderdom van
9 maende 21 dagen door de doodt van ons
ges@eyde. _ De Barmhertige God gun ons een
beter Lot met hem als hij hier op dese werelt
te wachteu hadt
Anno 1733. Den 11 l-ebruary op Woensdagh ‘s morgens 1761.
tusschen 11 en 12 uren is mijn vrouw van een
jonge soon verlost die Hendrick genaemt is geworden, og of zijnen naem in het boek des levens
mogt aengeschreeven zijn en dit aal zijn soo hij
zijne heyligmakinge in de vreese Gods voleynt
daertoe verleene Hij die hem geschape en hem
ons verleend heeft zijnen zeegen amen.
Anno 1733. Den 4 September xynde ‘s vrydaghs smorgens 1770.
omtrent half 2 uren heeft het god Almagtigh bebaegt
onsen tweeden Hendrik of 3ae soon in den ouderdom
van 29 weeke en 2 dage uyt deese ellendige werelt
over te hale tot de zalige rust. God gaf, God nam
zijne Name zij gepreese eeuwiglijk amen.
Anno 1735. Den 8 mey op Sondagh ‘s morgens omtrent
7 ueren heeft mjn v r o u w eenen j o n g e n soon
ter werelt gebragt die wy Hendrick genoemt hebbe
zynde dit ousen 3ae soon van dien Naem. De Heere
verleene zijnen Zeegen tot desselfs opvoedingh.
Anno 1735. Den 30 Augustus dingsdaghs des morgens 1770.
1) Deze familie Hoffmann leefde in Emmerik, Zutfen en Gouda, er
behoorden o a. toe de prof. Joh. Frederik Hoffmann te Deventer
(1813-1841) en WilheZmus HerntanBus fl. te Zutfen gehuwd met
flelena Alerds Lulofs.
Van bov&staanden is mij nog ‘t volgende bekend:
ff. Eoffmann, geb. na 1769, i_ Winterswijk 23 Dec 1834, plaatselik
ontvanger aldaar. _
l”. huwt Nijmegen 13 Mei 1830 Riohardina Johanna Adriana Bettman.
Uit dit huwelijk wordt 6 Mrt. 1839 een kind op de Pol bij Loohem geboren.
C’. t 23 Nov. 1831.2- Lt Geld. Soh., R?jksveearts llte kl. te Winterswik.
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omtrent 9 uren heeft het den Almagtigen God
die kan doode ende weer leevendigh maeke behaegt onsen 3den Rendrick of 4den soon in den
ouderdom van 16 weeke 2 daege en 2 uren door
de dood van ons na hem te ceeme wel tot onser
droefheyt maer seekerlyck t,ot des kinds beste.
De Heere geeve der ons een regt bezef al en doe
ons verder hier soo voor zyn aengezighte leevc
dat we na onse doodt bij hem, alle woone en
onse lieve kindere mogte kome en aldaer Eeuwigh,
eeuwigh te same leeve. Dit sy soo om Jesu wille
Amen.
1737. Den 25 Mert zynde Maendagh des Avonts
yets voor elf ure is mijn vrouw verlost van een
welgeschape dogter die wij Qeertruydt na myn
moeder, zijnde onse tweede dogter van die naem
znlle noeme. De Heere doe ze voor zyn aengesigte opwasse tot eere van hem die ze geschape
heeft en tot vreugde van ouders en welmeenende
nabestaende vriende en daer toe verleene Hij
zijne zeegen Amen.
1 7 5 0 . D e n 16 Augustus is ouse oudste dogter
Elisabeth in den houwelijcken staet bevestigd met
Willem Leendertsz jongste zoon van Paulus Leenderte tot Cleef, welk houwelyk wij hope dat in
Glodes vreede brgonue ook met den Goddelicken
zeege achtervolgt moge worden.
1751. Den 2 Juny is mijn moeder Gertruyd Davidts
in den ouderdom van 88 jare 4 maende 18 dagen
door een schielijk toeval haer op den 30 mey
overgekoome waerdoor ze 2 dage en 3 nagte sonder
spreeke met geslote ooge sonder blijcke van kennisse had geleege des morgens omtrent half ses
ure overleëde en is op den 5 Juny hier voor aen
in de Groote kerk in een kerkengraf NO 227.
Den 31 mey is onse jongste dochter Qertruyda
van Egere In den houwelijcken staet bevestigt met
haer neef Lauwerens van Hulst outste zoon van
wijlen Kaspar van Hulst welk houwelijck soo van
God (soo wjj hoope) door zijn voorzienigheyt is
bestiert en zyne vreeoe begonne biddende en wenschende dat het ook met zijne dierbaaren zeegen
sootijdelick als Eeuwiglijk mag worden achtervolght.
Den .20 Januarius op Zaterdagh ‘s n a m i d d a g s
omtrent 2 uere is mijn teeder beminde Egtgenoot
Helena van Hulst gestorve en is den 26 dito
ter aerde bestelt in de groote kerk in haer vaderlyk graf staende op haer broer H. van Hulst, de
Heere die mijn deselve tot mijn hulp en troost
ruim 48 jaere verleent heeft heeft deselve myn
ontnoome de Heer verleene mijn zijne genade dat
ick haer in die plaetse daer geen scheijding zal
-zijn mag weder vinden het hij soo uyt genade
om Jesu wille Amen.
Den 16 October op Dinsdag namiddag om 31/,
uuren i s m@ Schoonvader Peter van Eger, na
eene langduurende quyeude siekte na dat syn
Eerwaerde ruym 52 jaeren onse gemeente als
Leeraer heeft bediend door de prediking van
‘s Heer& woord in den ouderdom van 75 jaeren
2 maende en 9 dagen overleden en in deselfde
begraefplaets by syn 9 maende te voren overleede
Egtgenoot geplaets den 20 dito.
Waarbij nog een papier waarop: Lourens van
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Hulst sterft den 31 &Iey 1728. En Elisabeth
Reynders syne Huysvrouw sterft den 18 September
1722.

Oode Indische families,
d o o r ‘CV. TVYIJNAENDTB

VAN

RESABDT.

(Vervolg van kolom 143).
IIIbiS.

(Kinderen van Isank Reijnst (II, 7) en vun Wilhelmina Maria von Mglendonk.)
1. Wilhelmina Cakharina Re&&, gedoopt te Batavia
20 Juni 1762, overleden te Tegal in 1764.
2. Jacobus Theodorus Reij&, gedoopt te Batavia 12
Juni 1763, overleden op Jacatra bij Batavia 18 Januari
1817. (15)
In Holland opgevoed, kwam hij in Mei 1783 in Indië
terug (16), in dienst der 0. 1. C. als onderkoopman;
tweede administrateur in het provisie-magazijn, 23 Febr.
1787 ; eerste administrateur, aldaar, met voordracht tot
koopman, 13 Juli 1787 ; eerste sous-heutenant der casteelpennisten, 14 Juli 1789; koopman geapprobeerd bij patriaschen brief van 9 Aug. 1789 ; capitein-luitenant der
casteel.pennisten, 24 Dec. 1789; eerste administrateur van
Onrust, 28 Juni 1791; oppercoopman en sabandhar, 14
Maart 1794 ; capitein der pennisten, 9 Sept. 1794 ; capiteincommandant van het corps pennisten, 29 Sept. 1795 (17) ;
buitenregent der godshuizen, 1799.; majoor-titulair en
commandant van het corps penrusten, 1800 ; op verzoek honorabele demissie als sabandhar en licentmeester,
1802 ; administrateur van de amphioen-directie, 1803 ;
ambtenaar buiten emplooi sedert 1806; (18) lid van de
jnry voor Bantam, 1812 en 1813, (Engelsch tusschenbestuur) ; voorts landheer van Jacatra, van Djasinga,
van Bolang (19) en van Tjoeroekbitong.
J. T. Reijnst testeert met zijn vrouw op 14 Sept. 1784
te Batavia ; daarna op 32 Aug. 1799, in welk testament hij zijn eigen zoon Jan Jacob, toen wonende te
Amsterdam, tot erfgenaam benoemt en bij vóórlijden
van dezen, zijn broeder Willem, wonende te Arnhem
en zijn zuster Catharina Petronella gehuwd met Mr.
Joan Graafland Jansz. Bij een codicil van 18 Jan. 1817
werd dit testament in zooverre gewijzigd, dat de helft
(15) Eataviasche Courant: nOverleden o p J a c o a t r a d e n 18der.1
#Januari 1817, den WelEdele Gestrenge Heer Jacobus Theodorus
,,Reijnst, voorheen Sabandhasr, in denouderdomvandrie en vbftigjaren.”
,V ogelaar.
P . 8. Regnst.
J. W. D. de Jongh.”
In de annonce staat abusievelgk P. a. Reijnst,; dit moest zan P.
H. Re@&; het was zijn neef Pieter Hendrik (zie 111, 1) die sinds
een half jaar juist uit Nederland te Batavia was gekomen.
Blijkens een aanteekening in het register over bega aven, geschiedde
de begrafenis voor rekening vau J. J. Vogelaar en P H. Reijnst. (Wie
J. J. Vogelaar was, blijkt uit noot (68) van het artikel Seno van Basel )
Blijkens een annonce dd. 23 Jan. 1817 in de Bataviasche Courant
wae P. H. Reijust executeur in den boedel.
(16) Blijkens de op ‘~Landsarohief te Batayia berustende bundel:
.Eurvean. Iwhabitafits 1813”. zijnde op last van Raffies verzamelde
staten, waarin de Europeesche ingezetenen te Batavia in dat jaar
moesten opgeven o. m. het tijdstip waarop zij in Indië waren gekomen
en hun tegenwoordig beroep.
Personalia getrokken uyt de generale resolutiën en besoh?s ~~‘k&steels Batavia”, dln. 178’7-9:), 3’794-95.
(18) Uit: ,,Naamboekjes der HoogeIudische Regeering”, 1794-1810.
(19) Bataviasche Courant van. 19 Jdi 1817 #Vendutie op den 24
,July 18 17 voor rekening der boedel van wijlen J. T. Reijnst van pady
,,van de landen Tjassinga en Belang”. Hg ia dus de XY. Reintz van
Tjàsingha, die genoemd wordt in ,Memoir of the conquest of Java”,
van major Thorn.

zijner zuivere nalatenschap gedeeld zou worden door
zijn 8 natuurlijke kinderen, welke hij hierin bij namen
vermeldt.
Hij huwde te Batavia in 1784 (20) met Maria Petronelka Smith, overleden te Batavia 26 Februari 1786, (21)
dochter van David Johan Smith (22) en diens eerste
vrouw Hester Petrouella Romp.
Hare 4 kwartieren waren :
Smith,
Romp,
Kuiper.
Comans,
Hunne kinderen volgen sub 1Vter
Jacobus Theodorus Reynst verwekte daarna bij verschillende vrouwen nog 8 kinderen, die volgen sub IVter.
(20) Huwelijksregister en gebodenboek ontbreken juist over dit jaar,
zoodat de datum van het huwelijk niet gevonden werd. Het zal kort
voor 14 September van dat jaar geweest zgn, want toen testeerden
zij samen.
(21) Blijkens beschrijving in margarine op bovenaangehaald testament
door de Weeskamer te Batavia. Uit dit testament blijkt ook haars
vaders naam.
(22) Bij David Johan Smith moeten wij eenigszins uitvoerig ziju,
omdat het mysterie? dat over z$i nalatenschap hangt, nog niet I S
opgeheven en dat m korte woorden hierin bestaat. dat Smith, die
tijdens zijn leven een der rijksten van Batavia was, waaraan ook
ongetwijfeld het 5 jaren lang bekleeden van den hoogst winstgevenden
post yan gecommiteerde over den inlander, bem geholpen zal hebben,.
na zijn overlijden niets bleek te bezitten, zoo zelfs dat zijn boedel
onder beheer kwam van de desolate boedelkamer te Hatavia. Die
boedel was eerst in 183’7, zegge 45 jaar na zin overlijden, beredderd
en toen waren de reohthebbenden op het resteerende zoek. De vraag
blijft waar was plotseling dat groote fortuin gebleven. Thans eenige
toelichtingen Johan Smit,h, onderkoopman en soldijboekhouder te
Ternate, 1734; hoofd van Menado, 1738; koopman en kassier te
Batavia, 1743 ; aldaar overleden in 1744, huwde met Agatha Geertruida Comans, een halfzuster van Adriana Johanna Bake, die met den
Albertus Petrus van der Parra huwde Uit het huwelijk
~h%?mans sproten, behalve David Johan, die straks volgt, nog
a, Ida Johanna Smith, geb. Ternata, die in Augustus 1751 te Hatavia
huwde met Robbert Hendrik Armenault! van Amsterdam, den lateren
oud-resident van Cheribon ;. e n b, Adnana A g a t h a Smith, geb. te
Ternate in 1734 of 1 T36, die in Juli 1753 te Batavia huwde met Johannes
Vos, van Utreoht. den lateren Raad yan Indië, die 28 October 1762
hertrouwde met Ida Wilhelmina Bake Bovendien werd nog een dochter
uit huweldk Smith-Comans op 18 Ang. 1743 te Batayia gedoopt.
David Johan Smith, geboren te Ternate, was laatstelijk gecommitteerde over den inlander,. 1768-1773; en raad van Indië 1781 Hij
overleed te Batavia 25 Juli 1792 en was 4 malen gehuwd. l”. (ondertr.
Batavia 9 Apr. 1763) nog als onderkoopman met Hester Petronel’a
Romp, geb. te Batavia, aldaar overl. 1 Deo. 1779., dochter van Michiel
Romp, raad van Indië, en van Maria Kuiper. Rmm 3 maanden lat~er
huwde hij 2”. (ondertr. Batavia 28 Maart 1780) met Catharina Tobisson, die 24 Apr. 1781 aldaar overleed en wier wapenbord eertijds
in de Hollandsche kerk aldaar hing. Reeds 2 maanden later huwde hij ten
3O. male (ondertr Batavia 16 Juni 1781) met Catharina Louise Qallas,.
overl. Batavia 16 Au
1782, doohter van Jan C+allas en Johanna
Maria Rebbens, en we%uwe 10. van Cornelis Bosch (+ 30 April Iï70)
e n 2O. van Paulus Godefridus van der Voort (t 16 Juni 1’780), den
gouverneur van Celebes, over welke huwelijken men uitvoeriger zie
Al . Ned. fam. blad 1901, bl. 1136 en 1903, k. 470 van min hand, bëzonderhe % en welke van geen gewioht zön voor den hier te bespreken D. J.
Smith. Reed8 3 maanden na haar dood huwde hg ten 4en male (ondertr.
Batavia 16 NOY. 1782) met Johanna Yauritia Mohr, dochter van den
bekenden Indischen predikant Johan Maurits Mohr.
Uit het 10 huwelijk vind ik 4, uit het 3v huwelijk 2 kinderen vermeld, n 1. : 1. Albertus Gerardus Smith, geb. 1766 ; 2. Hester Petronella
Smith, in 1792 in Nederland ; 3. David Johan Smith Junr ; 4 Maria
Petronella Smith + 1786, die met J. Th. Reijnst huwde; 5. Johan
Maurits Smith, in 1792 in Nederland, dooh blijkens het onderstaande
in 1706 reeds overleden; en 6. Hendrik David Smith, in 1792 in
Nederland.
In de Bataviasche Courant van 20 Juni 1822 roept de prooureur
van het Hoog (fereohtshof in N. 1. de rechthebbenden op in den boedel
van -w”len den Raad van Indik David Johan Smith (die reeds 30 jaar
overle (!en was). In de BataaMachs Courant yan 27 November LB27
(dus 5 jaar later) worden nog eens orediteuren opgeroepen; eindelijk
in de Javasche Courant vsn 1 April 1837 (dus 45 jaar na zijn dood)
een oproeping van den Raad van Justitie te Batavia yan reohthebbenden .op de overschietende gelden van de verevende desolate boedel 2
van David Johan Smith, ten bedrage van f 8719,03’.“Vermoedel~kia
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3. Wilhelmina Catharina Petronella Reijnst, geboren te
Tegal 25 April 1767, overleden te Amsterdam 18 December 1802 ; zij huwde te Breukelen 6 Augustus 1786
Jonkheer Mr. Joan Graafland, geboren te ‘s Gravenhage
7 Mei 1763, overleden te Amsterdam 31 Mei 1827,zoon
van Jhr. Mr. Joan Graafland en van diens Iste vrouw
Martha Henriëtta Buteux. Zijne vier kwartieren waren :
Graafland
Buteux
van Hemert
van Sandick.
Jhr. Mr. Joan Graafland hertrouwde te Overveen 6
Mei 1805 met Johanna Clara van de Poll.

;raaf van Limburg Stirum en van Johanna Sara Beijnst.
(vermeld 111, 1.)

Jhr. Mr. J. Graafland was advocaat te Amsterdam,
daarna van 1789-1795 raadsheer in het Hof van Holland,
Zeeland en West-Friesland, ridder in de Orde van de
Reunie en lid van hes Amortisatie Syndicaat, 1823.
4. Willem Hendrik Reijnst, geb. te Tegal, 13 Juli
1768 overleden te . . . . . 1813, huwde te Arnhem
a(ondertr. : 11 Januari) 2 Febr. 1791 met HeEena Cremer?
.geboren 30 Dec. 1766, gedoopt te Arnhem 4 Januari
1767, overleden te . . . . . . Januari 1827, dochter
van Bernardus Hendrik Cremer en van Lubberta Hester
Umbgrove.
Hunne kinderen volgen sub IVquat.
W. H. Reijnst werd 18 Maart 1787 ingeschreven als
student Litt. Hum. aan de Hoogeschool teHarderwijk,
en op 6 Maart 1790 opnieuw aldaar als stud. Juris. (23)
Verder is mij niets over hem bekend.

5. Isaak Re@&, gedoopt te Batavia 10 October 1772,
overleden te Amsterdam in 1788.
6. Eva Re@&, gedoopt te Batavia 5 Februari 1774.
IV.
(Kinderen uan Pieter Hendrik Reìjnst (IlI, 2) en
diens eerste echtgenoote Swamaa Ignatia
Radermac?ler.)
1. Maria Anna Reijnst, geboren te Arnhem 12 Mei
1793, overleden te Zeist 30 September 1828, huwde te
Batavia 17 November 1816 met Jhr. Mr. Pieter Qerhard
Siberg, geboren te Semarang 20 November 1785, overleden te Kleef 18 November 1851, zoon van Joannes
Siberg en van Pieternella Gerhardina Alting. ( 2 4 )
Jhr. Mr. P. G. Siberg hertrouwde te ‘a G r a v e n h a g e
21 Juni 1832 met Johanna Sara gravin van. Limburg
Stirum, geboren te Amsterdam 2 November 1786, overleden te Kleef 22 Maart 1849, dochter van Samuel John

daar niemand voor opgekomen en het geld aan den lande vervallen.
Vermoedelijk, omdat weer 6 jaar later, in Juni en Augustus 1843

een bijlage van de Javasche Couramt onder een staat vau niet afgehaalde gelden behoorende tot boedels, welke meer dan f eeuw onder
beheer van de Weeskamer te Batavia-waren geweest, o.-a. vermeldde
de nalatenschap vau Johannes Maurits Smith (zie no. 6 hieronder),
groot f 162,231, sedert Februari 1796 door de Weeskamer beheerd
en waarvau erfgenamen waren : Albertus Gerardus, Hester Petronella
en Hendrik David Smith.
(23) Zie: Het Album Studiosorum van Harderwijk in De Wapenheraut
1904, blz. 481 en blz. 484. Op eerstgenoemde blz. etaat ale geboorteplaats ,Tagar-Indus”, dit moet ,,Tagal” zjn.
(24) Joannes Siberg de ouverneur-generaal van N. 1. had o a
de 2 volgende zoons: a. 6.lllem Arnold Alting Siberg, van wiens
Siberg de nog uitsluitend in Indië
oudsten zoon Johannes Altin
levende tak Alting Siberg aHstamt, waarover in een volgend opstel
het een ,en ander; en b. Pieter Gerhard Siberg, hierboven vermeld,
uit wiene eerste huwelijk de nog bestaande adellijke tak afstamt. (Zie
ook Nederland’8 AdelBboek, 1906, blz. 400.)

Jhr. Mr. P. G. Siberg was eerst ambtenaar toegevoegd
aan den Raad van Financiën van N. 1 * daarna raadsheer in den Hoogen Raad van Justitie van N. 1 22
Febr. 1817; op zijn verzoek als zoodanig honorabelsntslagen, 4 September 1817; ging vervolgens over inden
handel en werd lid van de Erma P. G. Siberg & Gildenhuis te Batavia, tot op 28 Juni 1819; sedert 1 Aug
1819 lid van de firma Colville, Juttihg en Co. aldaar.
Eenige jaren later vestigde hij zich te ‘s Gravenhage
en trad 1 Jan. uit laatstgenoemd handelshuis. BijK. B.
van 5 Aug. 1821 was hij verheven in den Nederlandschen Adel.

2. Pieter Hendrik Reijnst. geboren te Groningen . . . .
1794, overleden op de huize Larenstein bij Arnhem . . . 1795
3 Pieter Hendrik Reijnst, geb. te Arnhem 1 September
1796, gesneuveld voor Palembang 21 October 1819.
P. H. Reijnst trad in militairen dienst als cadet der
infanterie, 3 Jan. 1814; sergeant, 17 Febr. 1814, 2e luitenant der infanterie, 12 Apr. 1814; overgegaan bij het
leger in N. 1. en aangekomen te Bntavia, 6 Febr. 1819;
1~ luitenant 13 Febr. 1819. (25)

4. Jonkheer Joan Cornelis Reijnst, geb. te huize LarenStein bd A r n h e m 23 Jaquari 1798, overleden te ‘s Qrarenhage 11 October 1871.
Jhr. J. C. Reijnst trad eerst in militairen dienst en
was fourier bij de vrijwillige jagers van Gelderland in
1813 tot 9 October 1815; daarna vertrok hij als 0. 1.
ambtenaar der 5O klasse, op 26 Nov. 1815 met zijn vader
naar Indië en werd acht.ereenvolgens klerk bij de Algemeene Rekenkamer, 9 Juni 1816 ; tweede commies
daarbij, 20 Oct. 1816 ; eerste commies, 2 Dec. 1817 ; secretaris van de fungd resident van Cheribon (W. N. Servatius), 12 Maart 1818 ; secretaris van den hoofdinspecteur van Enanciën (Mr. H. J. van de Graaff), 15 Jan.
1819 ; prov. resident Van Sambas (26) 26 Juni 1819 ; toegevoegd aan den directeur der ink. en uitg. rechten,
18 Ap. 1822; toegevoegd aan den commissaris voor
Palembang, 19 Juli 18%; resident van Palembang, 1
Juli 1823; lid der commissie tot het ontwerpen van een
reglement van de Algemeene Rekenkamer (waarvan zijn
vader vice-president was), 16 Juni 1826 en van de commissie tot vereenvoudiging en bezuiniging,.7 Aug 1826;
prov. directeur van ‘s landsproducten en civiele magazijnen, 24 Nov. 1826 ; wd. algemeen secretaris van N. I.,
3 8 Mei 1827 ; lid van de hoofdcommissie van landbouw,
13 Sept. 1827 ; directeur van hooger genoemd departement, 15 Maart 1%X8; wd. directeur-generaal der Enanciën, 7 Dec. 1830; directeur-generaal der Enanciën, tevens
wd. directeur der middelen en domeinen,,‘8 Febr. 1833 ;
lid van den Raad van Indië, 5 Apr. 1836, b1Uvende tevens
nog 18 maanden lang directeur-generaal der Enanciën;
verleend een tweejarig verlof naar Nederland, 22 Dec.
1838 ; terug te Batavia, 4 Jan. 1841 en weder opgetreden
als Raad van Indië; vice-president van dien Raad, 11
Oct. 1842 ; tijdelijk waarnd gouverneur-generaal van N. I.,
5 Aug. 1844; afgetreden als zoodanig, 30 Sept. 1845;
op zun herhaald verzoek op de meest eervolle wijze
uit ‘slands dienst ontslagen en gepensioneerd, 11 Jan.
1850; gedelegeerde van de Neder]. Ind. Escompto Mij.,
1859; naar Nederland vertrokken, 24 Febr. 1860.
Voorts was hij : ridder in de Orde van den Neder(25) Stamboeken van officieren berustende op het Depart. van Oorlog.
(26) In het reeds aangehaalde werk “Brieven van en aan Mr. H.
J. van de Graaf? lezen wij op blz. 103 van deel 11 in een brief uit
Sambas van 8 Apr 1820: H .
dat juist mijn retoer naar Java
datgeen is. waarin ik het meeste belang stel
” en verder: ik
durf mij derhalve hieromtrent voornamelijk mij, persoon in UEd&estrenges protectie aanbevelen, vermits ik overtuig ben, dnt geene afwezigheid zal hebben verflauwd de protectie, welke UEdGestr. mij wel
heeft willen doen genieten: maar tevens verzoek ik UEdOestr. van
niet te. willen geloven. dat ik niet bereid ben om voor het Gouvernement eenig leed te lijden, enz.”
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landschen Leeuw, 10 Nov. 1830; verheven in den Nederlandschen Adel 31 Aug. 1840 (27); commandeur in ‘de
Orde van den Nederlandsehen Leeuw,, 15 Xei 1845; commandeur in de Orde van het Legioen van Eer, 27
NOY. 1851 (28).

1840, zoon van Gerrit van Leeuwen en van Engelina
de Koek.
A. de Koek van Leeuwen was 1 Febr. 1839 gepensioneerd als kolonel der artillerie 0. 1. Leger; daarna
ridder 4e kl. in de Militaire Willems Orde en versierd
Jhr. Mr. Cornelis Reijnst huwde te Batavia 6 Juli
met de Java-Medaille.
1828 met Catharina Geertruida Scherpbgh, geb te Deventer
7. Samuel Cornelis H e i j n s t , geboren te Arnhem 30,
14 Juli 1805, overleden te Batavia 13 Januari 1831, Januari 1802, ongehuwd overleden te Batavia 25 Nodochter van Lidius Herbert Louis Scherpingh, kolonel, vember 1822. (34)
en van Catharina Geertruida Yske.
S. C. Reijnst was lid van de firma Ten Brink en
Hunne kinderen volgen sub V.
Reijnst te Batavia. (35).
C. G Scherpingh was weduwe met 1 kind van J e a n
8, Maximiliaan Reijnst, geboren te Arnhem 17 FeBaptiste Theunissen. (29)
bruari 1803, overleden te Arnhem 24 September 1869.
5. Jan Jncob Lucas Reijnst, geboren te huize LarenM. Reijnst vertrok met zun vader 26 Nov. 1815 naar
Stein bij Arnhem 2 Februari 1799, ongehuwd overleden
0. Indië en trad aanvankelijk in gouv’ dienst, eerst als
te Cartagena 24 Juni 1826.
le klerk, daarna als 2e commies bij den inspecteur
van financiën, 16 Sept. 1821; hu ging een jaar later
J. L. J. Reijnst, vertrok 26 Nov. 1815 met zdn vader
over in den handel en werd mede-directeur van de firma
naar 0. Indië en werd klerk bij den resident van Banka,
ten Brink en Reynst, 1824-1828 ; mede-directeur van
1816 ; in Dec. 1818 ging hij met den benoemden gouverde firma ten Brink, Reijnst en Gijsing, 1828-1835; en
neur van Celebes W. N. Servatius, te voren resident
daarna idem van de nog onder dezen naam bestaande
van Cheribon en onder wien zijn broeder Joan Cornelis
firma ReUnst en Vinju te Batavia, 1835-1841 (36). Voorts
in dat jaar gediend had (zie no. 41, mede naar Makassar,
was hij directeur van de Bataviasche Zee-assurantiein de hoop daar een betrekking te krijgen, wat niet
societeit, 1829,30; commissaris van de O.I. zee- en brandgelukte (30); terug te Batavia, werd hij 2” commies bij
assurantie-mi,., 1833-37; directeur van de Javasche
den ontvanger der inkomande- en uitgaande rechten
Bank, 1840; en 2” luit le batj. inf. schutterij te Batavia,
aldaar (dat was dus bij zijn vader), 11 Nov. 1820; hono1831-35; 1” luit. officier van kleeding en wapening,
rabel ontslagen als zoodanig 10 Maart 1821; hierop werd
1836 tot 1840; wijkmeester van Molenvliet, 1839-41;.
hQ tokohouder (31) tot hij in 1824 naar Zuid-Amerika
in Dec. 1841 vertrok hij naar Nederland, waar hij 2 jaar
verdween. (32)
verbleef; daarna was hij nog: landeigenaar en lid van
6. Susanna Ignatia Reijnst, geb. te Arnhem 26 Maart
de commissie voor de Bruggen en Wegen in de res. Batavia, 1844, 45; lid van het bestuur over de Protestant1800, overleden te ‘s Gravenhage in 1865.
sche kerk in N. I., 1844, 451 gedelegeerd commissaris
S. J. Reynst was van 1845 tot, 1853 collectrice van
der 0. 1. maatu van administratie en lijfrente, 1845.
het klein-zegel te Batavia. (33)
Na het overlijden zijner vrouw vertrok hij in1845naar
Nederland en keerde niet meer in Indië terug.
Zij huwde te Batavia in December 1817 mei nart de
Maximiliaan Reijnst huwde te, Batavia 5 Januari 1831
Koek can Leeuwen, geb te Orakel bij Zslt-Bommel 2
F e b r u a r i 1792? overleden te Soerakarta 15 Januari
(27) Bij Kon. Besl. van 24 Oot. 18’2 werd alsbewijsvan bijzondere
welwillendheid jegens Jhr. Joan Cornelis Rednst toegestaan, dat zijne
aangehuwde dochter Louise Johanna Baptista Charlotte Theunissen
Rr?jnst (zie hieronder) het praedicaat voere Encyclopaedie van Nederl. Indië, deel 111,
van Jonkvrouwe
t
blz 421.
(28) Zie over hem nog :
(29) J. B. Theunissen wa8 zoon van Philippus Dominicus Theunissen en van Marie Madeleine Eise B8zard; hij wati geboren te
Maastricht 0 Jen 17!44 en overleed te Soerakarta 11 Sov. 1827 tijdens
de Java-oorlog als majoor der artillerie 0. 1. Leger en ridder 48 kl.
in de Militaue Willemsorde. Uit zijn huwelijk met C. Cr. Scherpingh
wa8 t%n kind gesproten: Louise Johanna Baptista Charlotte ‘Cheunissen, later Jkvr. L. J. B. C. Theunissen Keijnst, geb. te Batavia,
4 Jan. 1637, overleden te ‘sGravenhage 12 Maart 1867, g e h u w d t e
Batavia 1 Yept 1847 met Jhr. Mr. Dirk Anton Junius van Hemert,
lid van het HooggerechtHhof in N. 1. en resident van Batavia.
(30) In de ,Brieven van en aan Mr H. J. van de GraaíYlezen wij
op blz. 103 van deel 11, uit een brief van zijn broeder loan Cornelis
R. aan van de Graaff en gedateerd Sambas 8 Apr. 1820: . . , . .
,,daarentegen ontving ik ter zelfder gelegenheid, de zekerheid dat mijn
oudste broeder op Palembang is gesneuveld en de tijding. dat de op
mij volgende broeder, die met den heer Servatius naar 3lakasser is
gegaan, aldaar ,geen voordeelige carrière maakt ; ?~ij is trldaav slagter,
schrijft m$i myn zrcager van Leeuwen (n.1. de Koek van Leeuwen).
(31) Tokohouder in de Binnen-Nieuwpoortstra:it te Baiavia, blijkens
talrijke anuoncen in de Bataviasche Couranten van die dagen b.v
die van 7 Apr. lS31 en 15 Dec. 1821 adverteert hij, dat hij verkoopt :
hammen, kazen, spiegels, glaswerk, grutterswaren, wollen stoffen,
dranken enz.
(32) Na zijn verdwijnen wordt zijn insolvente boedel blijkens annonce
d d. 22 Jan. lS25 in de Batnviasche Courant overgegeven aan de
Weeskamer voor desolate boedels aldaar
(33) Het betrekkelijk besluit van 26 Juli 1845 luidt: Door den
vice-president van den Raad van Indië, waarn. Gouverneur-Generaal
van N 1 (dat was door haar broeder J. C dus) is, het debiet van
het kleinzegel te Batavia opgedragen aan mevrouw de weduwe van den
gepens. kolonel der artillerie A. de Kook van Leeuwen, geboren S.

J. Reijnst.

(34) Bataviasche Courant va% 30 November 1822. .Died. At Batavia,
,on the 25th instant, Samuel Cornelis Reijnst Esq. aged 22 years,
,,partner in the firm of Ten Brink & Reijnst, sincerily regretted by
al1 who had the pleasure of his acquaintance”
Ook in het Nederlandsch verrcheen de advertentie. De invloed van
het Engelnch tusschenbestuur wa8 wel nog lang merkbaar te Batavia,
dat nog jaren na het vertrek der Engelsohen de voorname families
hunne annoncen in het Nederlandsoh en in het Engelech plaatsten.
(35) Ten Brink en Reynst adverteeren 22 Mei 1822, dat zij hunkantoor en magazijn houden op de Tijgersgracht ,,in het huis waar eertijds
de heeren Siberg (zie no. 1) en Qilderhuis hunne toko’s hadden. De
mede-firmant adverteert na het overlijden van Samuel Cornelis, in de
Bataviasc7Le Courant van 30 Nov. 1822 : ,,Door het overlijden vanden
weledelen Heer Samuel Cornelis Roynst, deszelfs aandeel in het huis
van negotie van Ten Brink en Reijnst met ultimo December aanstaande ophoudende, zullen de zaken onder dezelfde firma van dien
dag af, gecontinueerd worden door en voor rekening van den overbljvende deelhebber Candidius ten Brink.”
(36) ,,De heeren M. Reynst en 8. A. Vinju hebben opgehoud,:n te
zijn leden onzer firma. zgnde dezelve vervangen door de heeren H.
Stolte en Roos junr Batavla 24 April 1841. Reynst on Vinju.”
(37) Felix de Chauvigny de Blot was geboren te Amsterdam in
1785 en overleed te Batavia 27 November 1853; hij was eerst officier
der artillerie in 0 1. geweest en had als kapitein der artillerie den
dienst verlaten ; daarna wan hij landheer bij Batavia geworden, ook was
hij luitenant-kolonel der Bataviasche Schutterij geweest.
Zijn vrouw Cornelia Juliana vau Ptralondorff was het oudate der
talrijke kinderen van Ditlot Frederik von Stralendorff, geb. Jan. 1760,
overl. Batavia 25 Dec. la16 en van Johanna Susanna Hartsinck, geb
1 Juli 1’777, overleden Batavia 12 Aug. 12 Aug. lSl’,(met wie gehuwd
in 1790). Deze Johanna Hartainok was Bén drr vele geadopteerde
kinderen van dien Andries Hartsinok, landdrost te Ba.tavia en resident
van Rembang en Soerakarta, wiens zuster, eveneens Johanna Susanna
geheeten, met den graaf d’oultremont-Wegimont huwde, waaruit de
dochter sproot, die later met den oud-Koning van Nederland Willem 1
zou huwen.
Van Andries Harteinck’s erkende kinderen stamt een talrijk geslacht,
zie o. a Alg. Ned. Fam. blad 1901, blz. 67, waar echter slechts één
kind van hem vermeld ia.
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met Claire Flavie de Chauvigny de Blot, geboren te Batavia in 1811, aldaar overleden 16 Mei 1845, dochter van
Felix de Chauvigny de Blot en van Cornelia Julia van
Stralendorff.
Hunne 6 kinderen volgen sub Vbis.

Uíutaeel testament vau Jasper van Kinschot en zën

1 Vbis.
(Kinderen van Jacobus Theodorus Reijnst (UIbis, 2)
en van Maria Petronella Smith).
1. Jan Jacob Reijnst, geboren in 1784, ongehuwd overleden te Batavia 10 Mei 1820 (33).
J. J. Reijnst opgevoed in Nederland, blijkens het testament van zijn vader van 31 Aug. 1799, waar hij op
dat tijdstip nog was, werd onderkoopman der 0. 1. C.,
1804 ; onderkoopman buiten emplooi, 1806-1811; zonder
beroep wonende te Semarang, 1806-09, te Soerabaja,
1813-1817. Erfde van ziin vader in Jan. 1817 de landen
Djasinga, Bolang en Tfoeroekbitong, op welk eerstgenoemd land hii sedert 1818 woonde: in 1819 ziin die
landen, vermoedelijk wegens schulden verkocht (39), zes
maanden later overleed hii.
Twee maanden na zijns”vaders dood op 27 Maart 181ï
testeerde hij te Batavia en benoemt bij gebreke van
ad- en descendenten tot universeele erfgenaam ,,zijn
geadopteerde dochter Charlotte”; hieruit blijkt, dat hu
toen eén der 8 natuurlijke kinderen van zijn vader
(het 3e) als kind had geadopteerd. (Zie verder sub IVter, 4)
Drie maanden na zijns vaders dood in April 1817
adonteerde hu de 3 jongsten der 8 natuurliike kinderen
zijn^s vaders, vermoedelijk omdat zijn vader verzuimd
had die te erkennen en te laten doopen en zij op die
wiize toch den naam Reiinst kregen. mede-erfgenamen

in” huns vaders boedel als zij <aren. (Zie vÒÓrts sub
Wter. 6. 7 en 8). Hii werd daardoor de vader ziiner
halfbioebers en- z.uste<s.
2. Cornelis Hendrik Reijnst, geboren te Batavia 17
Bugustus 1785, aldaar gedoopt- 24 Augustus d a v., ;
begraven te Batavia 7 Juli 1790.
( Wordt vervolgd.)

(38) Juwdu? Cournnt : ,Overleden op den 10 Mei IS20, de heer Jan
Jacob Reijnst, in den ouderdom van 35 jaren.”
“J. J. Vogelaar testamentaire
1 executeuren
J. F. Leps

Wie A. Fetmenger was, zie IVter 4.
(39) Ofschoon ha 2 jaar te voren de helft van de nalatenschap had
ontvangen, moesten toen reeds de landen, die hij geerfd had, ver-6 acht
worden ; de hem betreffende annoncen in Java Gouv. Gazetten en Batuviasche Cozlranterc, volgen hieronder; zij duiden genoegzaam aan,
dat hij voortdurend in de schulden stak.
Java Gouv. Gazette van 6 Februari 1313. .,Alle degeene welke
,,eenige pretentie vermeene te hebben op den zich te Sourabaya be
,,vmdende Heer JohaN Jacob Reijnst, gelieve daarvan opgaven te
,,doen binnen den tijd van Een maand, gerekend van den Bde February
,,tot den fide ,Claart aanstaande ten Kantore van den Notaris Mr.
,,Jan Burger. ’
Batavias& Cozcrctnt, 6 Augustus 1818. ,Jan Jacob Reijmt, voor,,nemens zijnde zich naar zijn Land-goed .lassinga te begeven. om
,,aldaar permanent te verblijven, en tot zijn gemachtigden8 heb,,bende b e n o e m d , d e heeren Mr J a n W i l l e m D a n i ë l d e J o n g e n
,,Johannes Frederikus Leps jr , geeft hiervan mits dezen de noodige
,,kennis aan elk en een iegelëk, tevens dat geene nakoopen en reke_ningen, pretenriën of andere schuldbewffzen hoe ook genaamd, schoon
.door hem gepasserd of onderteekend valabel zullen zin of betaling
*op zullen geschieden, tenz door voornoemce heeren voor gezien
,geteekend ”
Bataviasc7he Couran& 22 Mei 181.9. .In den loop van de volgende
*maand juny zullen worden verkocht, de landen Belang en Tjoeroek,,biton, toebehorende aan den heer J. J. Re@zst, informatie bij den
*heer Lepe, in de binnen Nieuwpoortstraat.”
Bataviasche Courant. 11 Seotember 1519. .In october aanstaande,
,,zullen Heeren Vendumeesteren, publiek verkoopen voor rekening
,,van den Beer J. J. Reijnst, de landen Jassi~ga, Bolang en Joeroek,,biton. De dag zal nader worden bepaald. De conditlën zijn te bezien
,,ten vendukantoore, ook bij Leps in de etad.”

huisvrouw Josirra Pyll, dd. ‘s Gravenhage
XVIII Joli 1601.
In den name des Vaders des soons en(de) des heylighen
geest, Godt den heere die alles geschapen en(de) deur
zyne onbedeukelgcke wysheyt en(de) goedicheyt zynen
eenighen sone Christum Jhesum onsen heere (tonser aller
versoeninghe en de) verlossinghe ter salicheyt) met den
cruyce laeten lyden heeft, Sey loff prijs eere en(de) danckbaerheyt, Wij Jasp(er) van Kinschot en(de) Jozyne Pyll
geechte man eu(de) wyfF, overdenckende dat wy nu in het
dryendetwintichste jaer in den heyligen staet des houwelyxc,
lieffelycken verhertucht, en(de) derthien kiuderen tsamen
geprocreert hebben gehadt, Ende binnen den selven tyt
vele oorsaecken hebben gehadt, de menschelycke zwacheyt
te bedencken en(de) o n s g e t r o u w e genoet en(de) gonste
tot malcanderen tot den ende vand(it) leven dat den heere
Godt believen aal ons beyder en(de) de lancxtlevende te
v(er)gunnen, met alle goede affectie te bethoonen hebben
tsamentlyck en(de) elck van ons besondere geordonneert
en(de) ordonneren by desen onsen vuytersten will, testament
en(de) dispositie, hoe dat wy v(er)staen willen begheren
en(de) ordonneren, dat nae onsen tytlyckan lichamelycken
offganck met den goed(e)r(en) die ons de here Godt in dese
werelt belieft heeft te verleenen gaen aal. In den iersten
is onse meyninghe wil1 en(de) ordon(n)antiti dat de lancxtlevende van ons beyden in vollen eygendom aal hebben
en(de) behouden, onse geheele huyzinge, hoff en(de) alle
zyne toebehoirten van achter tot voir, daer wy jegenwoerdel(yck) inne woenen, en(de) dwelck by ons in de voerle(den) iare van XVIC voer den meestendeel is vernvewt
en(de)‘t{t _grooten__coste_ gebou_wt, gestaen alhyer in s”Gravenhaghe onde Vvverberch om d(aerïmede zvnen of heuren
vryenvwilleL te aOén, soe verre hen ‘zulcx belieft, op den
last van(de) onbetaelde payen en(de) de r(e)nten d(aer)oppe
staende, ende aal de lancxtlevende voorts mede zyn en(de)
blyven in t’volle gebruyck en(de) dispositie van alle onse
andere huyzen, goeden, roerende en(de) onroerende gereede
en(de) ongereede, meublen, juweelen, gerede penninghen
actien en(de) cr(e)diten, soe die moghen zyn egheene van
dien vuytgesondert entde) soe d’ierste aflyvighe van ons
beyden, deselve metter doot ruymen sal, om deselve bey
de lanxtlevende beseten, gebruyckt genoten en(de) geprouffiteert te worden als sine eygene goed(e) en(de) gelyck
hem dat aal believen op de last van middelertyt onse
weerde lieve kinderen, zoe lange zy hen wel en(de) eerlyck
draghen sullen, eerlycken nae onsen staet op te trecken
gader te slagen, te voorderen ten houwelycke te besteden,
te doteren ende d(ae)r mede voorts te doen gelyck wy des
op malcanderen een goet eerlyck en(de) volcomen vertrouwen hebben, sonder dat wy verstaen, dat de voirs(egde)
goederen off eenige van dien hoe die moghen zyn, sullen
staen ter kennisse oft dispositie van eenige magistraten,
weescameren oft andere particuliere vruenden oft maghen,
maer sal de lancxtlevende daermede doen nae zyn goet
believen sonder in eenigen staet, inventaris reckeninghe
bewys oft reliqua gehouden te zyne, wil!ende voortsmer
gesamentl(ick) en(de) elck van ons int besonder dat de
lancxtlevende van ons beyden volcomen macht en(de)
auctoriteyt aal hebben en(de) behouden, om tusschen onsen
voorn. kinderen eenighe andere oft voordere scheydinge
en(de) deylinghe te maeken als hyer nae volght, ende
elcken van(de) selven da(e)rby zulckun goederen toe te
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voeghen, i n a l l e onser beyde achtergelaeten goed(er
als deselve Iancxtlevende, nae de gesteltenisse, comportementen reglementen en(de) t’goetlieven van (de) voirsz.
kinderen sal goetduncken en(de) bevinden te behoeren met
macht van alle de voirsz. goederen of? een deel deselver
te maecken subject de substitutie van(den) eenen van
onsen kinderen opden anderen off op beuren kinderen,
Ende tot onse eenige en(de) universele erffgenamen hebben
wy ginstitueert en(dc) institueren by desen onse weerde
en(de) lieve kinderen Adam, Nicolas, Maria, Jasp(er)
Aemilia, Louys en(de) Josine van Kinsohot ende ande(e)re
die ons Godt de heere nae desen noch machte verleenen
in alle onse r o e r e n d e en(de) o n r o e r e n d e goed(e
egheene vuytgesondert, ende dat nae de partagie hyer
nae volgende oft andere die de lancxtlevende van
ons beyden tusschen de voerz. kinderen soe voren geseght is noch sal moghen en(de) vrij ataen te maecken
ende te veranderen om nae d’afflyvicheyt van (den) voirz.
lancxtlevende off anderssins tzyner dispositie by hen aenvaerdt beseten en(de) gebruyckt te moghen worden als
heure vaerlycke en(de) moederlycke erfenissen en(de)
successien, blyvende de lancxtlevende deselve gebruycken
en(de) besitten als zyn goet opde last van onser voorz.
kinderen eerlyck onderhoudt soe boven is geseght. Ende
ierstelyok voer soe vele ons voirsz. huys aengaet dat wij
alhyer in s’Graveuhaghe hebben getocht en(de) tot zeer
groote moeyte en(de) coat getimmert, Tselve verstaen vq
dat op onse kinderen nae d’afflyvicheyt van(de) lanxctlevende van ons beyden (sonder daraff anderssins nae
zyn goeden w(i1) gedisponeert te hebben) hem als voren
sal vry staen als van zynen vryen goederen gelyckelyck
aal sucoederen en(de) erven en(de) dat de renten en(de)
lasten daeroppe staende met de ierste en(de) gereetste
penn(ingen) die in onsen sterfihuyze sullen gevonden
wordden sullen wordden affgelost, ingevalle sulcx by
d’leven van ons nyet en is gedaen opdat tvoirs. huys
te beter aen onsen kinderen verzekert mach zyn en(de)
blyven sonder dat de voirs. kinderen off hare kinderen
off kintskinderen tselve huys int geheel off in deel zullen
moghen vercoopen belasten off nnderssins in eenigerbande
manieren bezwaren, zoe lange daer sonen van ons off
van onsen sonen in directs linea in levenden lyve sullen
zyn off blyven ende op denselven roet sal Adam onsen
outsten sone syn leefdaghe hebben en(de) behoudens
d’woninghe in ons achterhuys met de groote achterkeu ken
en(de) toebehoirten sonder deselve te moghen belasten
ofi v(er)coopen, ende ons groot voerhuys aal d’ierste van
onsen and(e)re zesse kinderen die getrouwt sal syn bewoonen o p den last van zyn and(e)re broeders en(de)
susters, by hen off heur te laeten innewoonen mits ter
r e d e l y c k e wys de oost betaelende, ende zoe wanneer
onse and(e)re kind(e) daernae, mede comen ten houwelycken state, tsy een off meer, zullen de voirsz. woeninge
vruendelyck en(de) in goede gonste en(de) liefde onder
malcanderen partagieren inruymen en!de) deen dander
minnel(yck) accom(m)oderen onderhoudende ten euwighen
daghen onder hen, heuren kinderen en(de) kintskinderen
eene goede vaste, christelycke broederlycke en(de) susterlycke vruentschap, die wy hen boven alle tgoet deser
werelt vastelyck en(de) wel ernstelyck gebieden en(de)
r(e)com(m)anderen, onse sone Adam sal voer syn partagie boven de v o i r s x . a c h t e r h u y s i n g e h e b b e n . d e
helft van onse hoeve, huyzinge, boomgaert, plantagien
en(de) landen groot tsamen vyffen(de) zeventich gemeten

en(de) ontrent honderd roeden lants geleghen by Wilmsstadt daer Meeus Arnts jegenwoerdich ons& pachter aff is.
Waraff onsen tweeden sone Nicolas de wederhelft hebben
sal met noch een vierendeel in onsen buytenlande gors
singen en(de) dyckettingen van Malta dwelck tsamen groot
i s 1x1111 gem(e)ten ITC IX~III R(hoeden) err(de) binn e n d y x x111 gem(eten) 1 1 c r(oeden) en(de) d e dyckett i n g h e 1 1 1 gem(eten) clxv r(oeden) om d:aer)mede de
pachters der voirsz hoeve eu(de) d’andere daerby liggende
te moghen met weyden gerieven cjff andere proufyt daermede te moghen doen, sal noch de voirsz. Adam hebben
onse hoeve van Montetten heyuinghe geleghen tot Wesselaer onder Wouwe, genaempt de steenen camere, leen
wezende van(den) huyze van Berghen met een stuck lanta
d(aer)by geleghen groot vyff gem(eteo) IIC IXXXI r(oeden)
mede leen wezende, ende noch eene hoeve met de huysinge d(aer)oppe staonde groot omtrent xxxv gem(etenj
lants geleghen byt cleyn aluysken in den cruyslande by
Steenberghen met noch seven gemet lants d(aer)
teghen over geleghen, beyde by ons over eenige jaren
vercreghen.
Nicolas onsen tweeden sone sal hebben de andere
helft in de voirsz. hoeve huysinge, boomgaert, plantagie en(de) lande by Meus Arensz gebruyckt met
het twede vierendeel in alle de toebehoirten in Malta,
ende d(aer)enboven de hoeve lants g(e)legen in doudelnnt
van Steenberghen met de boomgaert en(de) schoen houtgewasch d(aer)oppe staende eertyts toebehoert hebbende
Nicolas Vierling met noch dry gem(e)ten XVIII r(oeden)
lants geleghen in doudelant by de stadt Steenberghen,
en(de) een rente van VI£ jaerlycx verzekert op acht
gemeten lants int cruyslandt, ende noch XXIIII gem(eten)
~1~~x1 r(oeden) lants in Coortshouck int voirsz. cruyslandt geleghen.
Jasp(er) onsen derden sone sal voer zyn partagie hebben de helft van onse andere hoeve, huyzinge, boomgaert
en(de) plantagie mede by Wilmstadt en(de) teghen over
de voirsz. hoeve geleghen zoe die by Jan Gerritss wordt
bewoont en(de) by Frederick van der Reyde tsamen gebruyckt met het derde vierendeel in alle de toebehoerten
i n M a l t a , onde n o c h xlvm gem(eten) X C X I I I r(oeden)
lants die wy in v(er)scheyden p(ar)tyen int cruyslandt
hebben leggende aen den bontwech de twelí’f gem(eten)
by ‘t dorp geleghen d(aer)inne begrepen.
Lodewyck onsen vierden sone sal voer syn partagie
hebben de wederhelft der voirz. hoeve, huysinghe, boomgaert, land ende toebehoerten met zyn broeder (Jasp(er)
en(de) een resterende vierdepart in alle toebehoirten in
Malta, met een hoeve lants geleghen tot Wesselar gecomen van Cornelis Stevens groot XIiII gem(eten) IIC
XXIII r(oeden) met een bosch g(e)na(e)mpt de Honichblack en(de) III~ gemceten) lants getocht van Willem de
Smith al tot Wesselar geleghen, en de noch v gem(eten)
IIC 111 r(oeden) geheten de Riddershoeck by ‘t dorp van
Wouwe geleghen ende vier diversche rentkens onder
Wouwe gelegen als te weten II£, II£ x sch, III&! v sch
en(de) 111 £ x sch op de v(er)scheyde panden, noch IIII
ge(meten) lants in de Sinte Maertenspolder by de ouden
bossche geleghen, ende daer beneffens noch onse bewaterde
huysinge, hoeve, schueren, boomgaerden en(de) landen
van(de) Blauwcamere met allen zyn(er) toebehoirten, als de
Nacht(e)gael, de Bultkens by Heeloo met noch de xv
loopen saet en(de) de 11 bunder 111 loopen saet met eenighe
viertelen erffrogge by ons tot Oosterhoudt getocht en(de)
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de rente van hond(e)rt £ erfflyck de pënn(ning) XII die wij
int ,voerleden jaer op ‘t gemeyn landt van hollandt getocht hebben.
Onse dry dochters Maria, Aemilia en(de) Josine zullen
elcx hebben een gerecht derdedeel in de hondert gem(eten)
IIC IIII*/~ r(oeden) lants by ons met den Ractsheer Hessels
saligher in Slobbegors voer den Finart gedyckt met allen
de sch..nissen en(de) voordeelen d(aer)toe behoorende nyet
vuytgezondert, ende om de (legschat?) d(aer)oppe staende
te minderen zullen zy mede hebben de vijftich .Z des jaers
die wy gemeyn met de voirsz. raetsheer Hessels in een
rente van C £ des jaers tot laste van(den) huyze van
Berghen ten voirsz., eynde gécoft hadde ; noch zullen onze
voirsz. drye dochteren tsamen hebben de thien bunderen
l a n t s , d i e wy met d(en) vorn(oemden) H e s s e l s in(de)
Clundert beleent hebben dar Jacob Simonsz pachter aff is,
off ingevalle van lossinge de VIII dusent £ van x1 ach.,
darvore betaelt. Elck aal op zyn partagie draghen de lasten
en(de) renten d(aer) oppe staende en(de) vuytgaende, ende
off deen off dander in zyne partagie zwarichey-t ontmoete,
int geheel off indeele sullen sulcken beleth off zwaricheyt
gehouden zyn malcanderen te helpen affdragen, en(de) oyck
helpen vergelden ingevalle des noot zy. De goederen tot
Turnhout en(de) Mercplas geleghen sullen zy tsamen alle
seven moghen doen v(er)coepen off beneficeren ende partageren, nae hun goetduncken, gelyck zy oyck gelyckel(yck)
zullen partageren en(de) dglen alle onse andere goed(e)r
meub(e)len, juweelen, silverwerck, cleederen, gereet geldt,
obligatien, en(de) alle andere schulden in onsen sterfhuyze
te bevinden sonder dat onse sonen off dochteren ter oorsaeken van de tosten, die wy aen beur gehangben hebben,
om hen in studys off anders ter scholen te onderhouden,
iett sullen derven innebrenghen noch en sal oyck nymant
inde voirsz. p(ar)tagie der meubelen eenich voordeel hebben
ten ware sulcx by ons naemaels werde geordon(n)eert al
en waert maer, met eene slechte codicille by ons beyden,
oft de lancxtlevende van ons onderteeckent, welck wy
hierinne en(de) in andere saeken verstaen, dat by onse
kinderen onverbrekelyck gehouden en(de) achtervolcht
aal wo(r)dden.
Ende behoudel(yck) dat, elck van oasen kinderen voer
vuyt hebben sal en(de) met hem moghen nemen de pilleghiften ons by de getuyghen van heuren doop gegeven,
te weten Adam de twee silvere biercroesen met vergulde
randen, wegend 2 marck 1111 oncen v hem by zyn grootmoedere gegeven, ende in gelde inde XXVII t by myn
Einschote schoonmoedere alsdoeu gegeven, Nicolas een
silvere schale wegende XI on(cen) rx hem by Mr. Jan Lyens
sa(liger) zijn peteren gegeven. Jasp(er) den grooten gouden
reael by wylen Jr. Philips van der Ba hoeffmr gegeven,
met een(en) schale wegende 11 marck XIX oncen hem by
den ritmr Petter van Treslong gegeven, Louys de gouden
medaille hem by de Vrouwe Princesse van Orangien
gegeven, ende de schale hem by den president van (den)
hoogen Raedt van der Nyewburch van Egmont gegeven,
ende twee v(er)gulde overdeckte druyfcopkens wegende
III m(arck) 11 on(cen) 11 by de heere van Oldenbernevelt
gegeven, Maria een silveren cop wegende VI marck, heur by
die van Wilmstadt gegeven, die wy hebben doen vergulden,
Aemalia de v(er)gulde gedekte schale ons by de princesse
van Portugal gegeven, wegende v m(arck) 111 on(cen) 1111
met de acht dubbelden gouden ducaet bij haere grootvader
Pyll gegeven saliger, Ende Jozhae de vergulden schale
wegende twee marck seven oncen by jouffrouwe Brunynx

gegeven, met de twee v(er)gulde schalen wegende 111 m(arck)
on(cen) xx by wylen de Raetsheer Hessels gegeven,
synde van meyninghe dewyle de voirsz pilleghiften nyet
onsen kinderen maer ons zyn gedaen, dat wy alle onse
kinderen dienaengaende vuyt onse vaissellen evengelyck
sullen partageren en(de) een iegelyck sien aal en(de) weten
wat sy hebben aal ende tselve wy dienaengaende zullen
ordonneren, aal by hen achtervolght wordden.
Eode off wy alle beyde quamen afflyvich te wordden
aleer eenighe van onse kinderen besteet mondich off tot
staet gecomen waren, soe hebben wy tot heure vooghden,
en(de) rentm(eeste)rs van desen onsen vuyterste wille gestelt
en(de) g(e)coren, soe wy doen by desen onse neven Peeter
Jansz Boogart tot Delft en(de) Bartholomeus de Glynt
oft by zyne afflyvicheyt Henrick zijn(cn) sone in Wilmstadt off andere die de lancxtlevende van ons daertoe
believen aal te nomineren, dien wy verwachten sulcx in
goedt vruntschap te willen aennemen en(de) onse kinderen
nae onsen betrouwen helpen ende voerd(e)ren de minderjarigheyt der voirsz. kinderen geduirende, sonder het ter
weescamere oft elders te dienen aenbrengen dat wy om
goede redenen her oyck verbieden te doene int cleyn oft
int groot in eenige manieren.
Verclarende dit onsen vuytersten wille testament en(de)
dispositie te zyn, willende dat selve zyn volcomen effect
hebben en(de) sorteren aal, nyet tegenstaende hiertinne
alle solempniteyten naerecht oft costume gerequireert, nyct
achtervolght en mochten zyn, Ende dit by maniere als boven
oft by codicille, donatie inter vivos vel causa mortis oft
andere sulcke maniere van dispositie als best nae recht
oft costume deser landen bestaen mach, revocerende alle
onse voergaende dispositien desen contrarierende, vorhoudende nyettemin sen ans4e_v~r~~~~r~ringha_verminde~
ringhe oft veranderinghe desselffs, en(de) oyck by codicille
oft ander ons eyghens scrift by ons gescreven en(de)
gedateert en(de) onderteeckent tsamen off by den lancxtlevenden, alle naerdere institutie van prelegaten, legaten
off andere diergelycke dewelcke wy willen en(de) verstaen
van zulcke weerde te zyn al ist die in dit jegenwoerdich
geschrift mede war voer myn selven geinsereert des ter
oirconden heb ick Jasp(er) van Kinschot en(de) voer myne
l(ieve) huysfrouwe theuren grooten versoecke dit selffs
gescreven ende met mynder eyghener handt onderteeckent
gelyck mede myn huysfrouwe in teecken der warheyt
neffens my gedaen heeft, in s’Gravenhaghe den xvrrren
dach van Julio in den Jare ons heeren Christi Jhezu ons
salichmaekers zesthien honderd en(de) een.
VII

(qet.) Gasp(ar) van Kinschot annum aetatis
meae agens quadragesium nonum
sic volo, cupio et jubeo
J. Kinschot

Jozyne Pyll.

Op huyden den elffden decembris XVIC ende een, is
desen testamente naer den overlyden ende begraeffenlsse
van salige Jouffrouwe Josyna Pyll by my Notaris onderges(chreven) ten versoucke van mijn heer Mr. Jasper van
Kinschot voors. geopent, geviseert ende opgelesen voer
ende ter presentie van Aeltgen Pyl, sueter van wylen
den Heer raetsbeer Nicolas Pyll, Pieter Jansz. Bogaert
en(de) Corn(elis) Bartholomeusz als naeste vruenden va,n
vaders en(de) smoeders syde van(de) naergelaten kynderen van(de) vorn. Jouffr. Pyl geproceert by den voorn(oemden) heer mr Jasper van Kyndtschot omme den
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s e l f f e n t e s t a m e n t e naer zynen forme ende innehouden
geachtervolcht te moegen worden, naer dat die signature
by mp no(tari)s en(de) den gethuygen op den rugge van
desen gestelt by den selffen getuygen als oick my not(aris1
hyer op gehoorl(yck) geagnosceert en(de) bekent syu gegeweest, aldus gedaen in den Haege ten huyse van(den)
voorn(oemden) here Kyndtschot, ten daege en(de) jaer
alsboven. Ende in oirconde desen by den voern(oemden(
naeste vrueuden beneffens my not(ari)s ondergeteykent.
Pieter Jansz. Boogaert
(get.) by myn Aeltgen Pyls
Cornelis Bartholomeusz.
(papier versleten, handteek. onleesbaar).

VRAGEN

EN A N T W O O R D E N .

Vau Amstel Van Munden (Xx11, 108, XXV, 60). Op 29 Oct. 1566 verscheen, bij gemachtigde, voor de
Gorinchemsche vierschaar n Gabriel Gornelisz. vos Am,stel
van Mgnen, coeperslaeger ende burger der stadt Utrecht,
geïnstitueerde erfgenaem van zalige Cecilia van Bueren
zijn petemoeder”.
B. v. B.

(Nog staat in dorso).
Op huyden den sesthienden Augusti scstienhondert ende
een co(m)pareerden voor my notaris en(de) getuygen hier
naer genomineert m* Jasper van Kyrdtschot, tresorier
en(de) raedt van syne Ex(cellent)ie en(de) Jouffr. Josina
Pyll syn hugavr(ouw)e deselffde Jouffrouwe sieckel(yck)
t e bedde leggen maer beyde haer verstandt, redenen
en(de) memorie wel machtich wesende en(de) volcom-mentl(yck) gebruycken(de) soe ons vuytwendich is gebleecken, diewelcke hebben geexhibeert dit jegenwoordich
papier verclarende daerinne geschreven te wesen bij de
handt van(den) voern(oemden) heere Kyndtschot met
haerl(ieder) beyder w i l l e en(da) c o n s e n t haerl(ieder)
beyder testamente en(de) vuyterste wille die den XVIIP
July lestleden syl(lieden) beyde hebben ondertyckent (als
ons mede is gebleecken) ende in onse presentie op huyden
toegesloten ent de) gecachetteert met haerl(ieder) beyde
c&chetten, willende dat deselfde naer afflyvicheyt van
d’erste van hen beyden sal werden geopent sonder enige
solemniteyten, mitsgaders volbracht naergecom(m)en in(de)
volcomen effect sorteren naer syne forme en(de) innedat alle solemniteyten
houden. Nyetteghenstaen(de)
en(de) requisitien van rechten bevonden moegten worden
daerinne nyet geobserveert versouckende mede by ons
Notaris en(de) getuygen onderge(schreven) van dese haere
v(er)claringe en(de) handelingen behoorl(yck) kennisse
genomen en(de) en(de) deselffde alhier by my not(aris)
genoteert te worden. Aldus gedaen in den Eaghe ter
voorstelle van(de) voor(noemde) comporanten ten daege
en(de) Jaere alaboven, t,er presentie van Henrick Emonts
en(de) Dirck pietersz d e Haen beyde wonen in den
Haege voorsz(egt) die als gelooffwaerdige getuygen hyer
toe met my aovardt van Ryswyck not(arijs publ(icq)
by den Hove van Iloll(an)t geadmittcert syn versocht
en(de) sonderlinge gebeden en(de) ten oirconde desen met
m y no(taris) beneffens d e voor(noemde) co(m)paranteu
hebben onderteyckent

Bentin(e)k (XXV, 125; ook X1, 44; XIV, 27 e. a.) Het wapen van de niet-adellijke familie Bentin(c)k is
voor zoover mij bekend: in zilver een rood latijnsch kruis.
Dit geslacht is nagespoord tot in 1699 te Oldenzaal.
Aldaar is ondertrouwd den 12 Maart 1699 G e r r i t
Bentink, burger te Oldenzaal, met Geertruit Gerlichs,
geboortig uit Lage, duitsche buurtschap bij Oldenzaal.
Zij schijnen daar niet gehuwd te zijn, want . . . . . ,le
&gistre paroissial de la commune de Lage, cercle de la
,,Grafschaft Bentheim, ne contient pas le nom de Gerrit
,,Bentinck, qui aurait contracté mariage avec Gertrud
,,Gerligs ou Gerlich, au mois de mars de l’année 1699”.
Ook blijkt uit de acte van Oldenzaal niet of genoemde
Gerrit zoon is van Steven Be%tinck van Borssele, die den
2 Oct. 1668 huwde te Oldenzaal met Elsken Kappelhof
borgerdochter te Oldenzaal.
Het huwelijk van Bentinck-Gerlichs vaststaande, volgt
de geboorte van hun zoon : Meinard(us) Albert Bentinck,
later custos van de Plechelm,+k k Oldenzaal, te Oldenzaal op Vrijdag 17 May 1700 (1). Deie is aangeteekend 2 en
huwt 19 Febr. 1727 te Oldenzaal Gy(iu)s(e)barta Johanna
Rei(y)rrja(c)k d r v a n Albertus ,,ook i n d e z e s t a d ” .
Omtrent dit geslacht is tot heden niets bekend, wellicht
zou een nader onderzoek te Oldenzaal vruchten opleveren.
Alleen wordt vermeld een Johanna de Renjacq, te ‘s Gravenhage begraven 3 Juli 1700. (dlaandblad 1895, k. 89.)
Hunne kinderen waren op Qéne na geboren te Oldenzaal
en zijn:
&aria Heronyma, geb. 1730.
Johanna Magdalenn, geb. 1733.
Gerhardus, geb. 1735.
Albertina, geb 1738.
dleida, geb. 1741.
Jan. François, geb. 1743.
Jacoba, geb. 1745 (trouwt later G$isbert Blom.)
en ook eene Lotiisa Cornelia, die, niet te Oldenzaal,
werd geboren 19 Febr. 1755. Opmerking verdient dat geen
v. Ryswyck Nota pnbl. der kinderen Gerrit of Geertruit geuaamd werd, al moge
(get.) J. v. Kinschot.
Jozyna Pyll
1601
dan ook voor den eersten naam misschien ,,Gerhardus”
(no. 3) optreden.
Hen. Emonts 1601
No. 6 Jan l+angois, ged. Oldenzaal, 6 Maart 1743 ob.
Dirck Pietersz. de Baen.
Amsterdam 19 Febr. 1805, tr. te Amsterdam, 10 Juni 1765
(Naar het, origineel uit Archief Van Kinscbot, mede- Aaria Curtenius vau Deventer, geb. 28 Aug. 1743 te. . . .
dr van den predikant prof. P Th. Curtenius, geb. A’dam
gedeeld door M. G. Wildeman).
7 Oct. 17 16 ob. Loenen a/d Vecht 3 Aug. 1789, begraven
te Amsterdam den 10 Febr. 1740, te. . . . gehuwd met
(1) Behalve deze oudste zoon werden nog te Oldenzaal uit dit huwelijk geboren : Arnoldw ged. 29 Jan. 1702 en Aleida ged. 14 Oot lî03.
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Nu ontbreken ter Secretarie de doopboeken vóór
Catryna Cloppenburg, dr. van Ds. Gerardus on,. . .) ob
19-4-1691 en dat van 3 Oct 1733 tot 11-1-1772.
v6ór 1780. (1)
Het laatste deel is evenmin bij het kerkbestuur dat,
Hunne 10 k i n d e r e n w a r e n :
volgens aant. een doop-, huw.- en lidma.boek beginnende
G&berta Johanrza, geb. 26 Jan. 1766.
1734 destijds aan den Maire heeft overgegeven. Dat boek
Catharina, 25 Sept. 1767.
was er niet bij het optreden van den tegenwoordigen
Magdalena Albertina, geb 22 Maart 1769.
predikant (Thoden v. V.). Van af 1772 is er dubbeldoopPetrus Curtenius, geb 6 Oct. 1772.
. boek gehouden, wat o. a. ook blijkt uit het boek bij het
Maria, geb. 29 Aug. 1774.
Eerkbestuur waarop staat : contradoophoek.
Joan François, geb 20 Nov. 1776.
Hoe het ook zij, in de, bij het kerkbestuur aanwezige
Meinardus Albertzcs, geb. 26 April 1770.
doopboeken 1642-92, 1772-1855, 1856-heden,
Alyda, geb. 15 Juli 1781.
lidmatenboeken 1650-1668,1713-1734, 1735-1771,
Gijsberta Jocoba, geb. 2 5 J u n i 1783 e n
Petronella Abigaël (als Bentink), geb te Amsterdam 1772-heden,
trouwboeken 1657-1695, 1734-1771, 1772-heden.
6 Nov. 1770, aldaar ged. 7 Nov. ob. te Bergambacht,
komen voor: Doop: 1 6 4 2 - 9 2 :
10 Jan. 1827, begr. te Giouda den 2 November 1800,
gehuwd (als Bentinck) met Jonkheer Hugo van Kinschot, 28 Mei 1665. Derk Bentink en Geesken Ezel(?) . . . . soou
Lubbert laaten doopen.
rijksontvanger.
3 Febr. 1667. Geesken Rartelts naa . . . dood genaamd
De vraag blijft dus : wie waren de ouders en voorouders
Derk Bentinck . . . soon Derck laaten doopen.
van den thans bekenden stamvader Gerrit Bentink en van
2 Aug. 1669. Claes Bentinck met Geesken Bartelts
zijne vrouw Geertruit Gerlichs (Gerligd). lsestaan er nog
Ezel(?) . . . . dochter Harmken laaten doopen.
leden van dit geslacht? Men zegt van niet.
Mogelijk is hij verder onderzoek het volgende n o g 15 Sept. 1672. Claes Jansen Beutinck en Geesken Barielts
Ezel(?) . . . . soon Jan laaten doopen.
dienstig :
15 Dec. 1673. Henderick Claessen met Claesken Gerrits
Ezel(?) . . . . soon laaten doopen.
1. De bronnen waarover de Hooge Raad van Adel te
beschikken heeft, geven geen licht over de fam. Bentin(c)k 29 Oct. 1676. Gerrit Driessen, bouman op Bentinck met
Geesken Bartelts Ezel(?) . . . . . . dochter Claesken
te Amsterdam, voorheen te Oldenzaal. Zij behooren niet
laaten doopen.
tot den tak der Bentinck’s, die afstamt van het in 1828
5 Febr. 1682. Gerrit Driessen, bouman op Bentinck en
in het buitenland gesloten 2e huw. van Mr. R. C. baron
Geesken Barfelts Ezel(?) . .
. in puerporis mortua
Bentinck. De kinderen uit het le huw. erkenden hen niet
. . . . . dochter Geesken laaten doopeu.
als wettige afstammelingen van hun vader; de Nederlandsche
Huwel$ken 1657-95.
rechter heeft echter aangenomen dat het huwelijk wettig
2 Nei- d 664. &.rck.&mderichs -Be&&&& wedr van-&++
was en_de kinderen mitsdien wettig-zijn. Hiertoebehoor~
meken Alberts alhier woonende ende Geesken Bartelts,
een in 1904 levende le luitt paardenarts en, naar ik meen,
jonge dochter van Bartelt Swaevinck uit Eeffde
eene onderwijzeres, enkele jaren geleden, (misschien nog)
onder Warnsfelt.
te Vlissingen of te Middelburg werkzaam.
24 Maart 1667. Claes Jansen, naegel. soon van Jan Gerrits
en Geesken Bartelts naegel. wed. van Derck Bentinck
2. Doordat er groot vermoeden bestaat dat Gerrit B.
beyde hier woonende.
(tr. Gerlichs) zoon is van Sleven en Kappelhof en Steven B.
als ,van G)orssele” aangegeven werd, is daar een onder- 11 Aug. 1667. Jans Goosens, nagel. soon van Goosen
Bentinck uyt Qrollo en Nechtelt Jans, dochter van
zoek ingesteld (een gedeelte van Gtorssel behoorde kerkelijk
Jan Raymans op den kleynen moijl hier beide
onder Deventer)
woonende.
Het doopboek van 19-4-1691 tot 3-10-1733 geeft: 1732
17 Juli 1668. Lubbert Ilendericksen, naegel. soon van
22 Juny V. Jan Bentinck.
Henderick Rentinck in Epse met Naria Jansen,
M. Anna Jansen.
dochter van J a n op ‘t Neulandt alhier wooZ. Jan Lamberts.
nende.
29
Mei 1670. Thomas Arents Arent Bentincks, naegel.
(1) Inteekenboek van de kerken: 17 Oot. 1715 compareerden als
s. uyt Dorst onder Bathmen en . . . . Francken
vooren Petrus Tlkeobahhs Curtmius van t hogeveen oud 26 jare op
de Lydsestraat ouders doot geaast met syn Broeder Engelbert Curtenius
Thonsius Rensincks, naegel. wed. alhier wooen Abigael Franz van Amsterdam, oud CO jare opde Brouwersgraft
nende.
geas@ met haar moeder Barbnra Woltem.
AIR voren Woensdag Namiddag den 22 Mey 1765 compareerden 31 Jull 1670. Jan Jansen, naegel. soon van Jan op ‘t
voor De heer hooftoommissaris Joan Prancois Re&ink van Oldenzaal
Katger in Laeren onder Lochem met Hendersken
gerefor. oud 23 (*) iner op de agterburgwal. Zijn vader Hynardus
Aren ts, Arent Bent&ack, naegel. d . b e i d e h i e r
Albertus Bertink te Oldenzaal en Maria Curtenius van Deventer
woonende.
gerefor. oud 2% iaer op de Binnen Amstel geadsisteert met haar vader
Do Petms Cwtetaius, professor en predikant alhier.
7 Jan. 1676. Gerrit Driessen, soon van Dries Arentsen
Poorterboek 24. 5 Februari 1765. Benthk (JoaN l+anço&) van Olbouwrnan op ‘t Harkel ? in de buyrtschap Duchdenzaal, clerq ter Thesaurie Ordinaria heeft etc. en Thes. betaald.
teren onder Lochem en Geerken Bartelts, w e d .
Poorterboek 13 4 December 1715. Petrus Theobaldus C%rtenius, van
‘t hogeveen, Chirurgyn alhier heeft etc. als getrout hebbende Ahigael
van wijlen Claes Bentinck, alhier woonende.
Franx, dogter van J a c o b u s Franx in zyn Leven Robynslyper en
Trouwboek: 1734 -- 1771
poorter. _
Poorterboek 4. 21 November 1675. Burgemeesteren e< Regeerders 11 Maart 1742. H e n d r i k ,Jansen J. M. . . . . Trydgen
der Stad Amsterdam is geblecken dat Jacobus Francs robgnslyper,
Thyssen, wed. van wijlen Jan op groote Beusoon van Joanxes l+ancd, schipper op rotterdam en poort& aihier,
tinck.
Beide onder GCorssel.
is een iniebooren ooorter derselver stede. Belasten etc.
11 April 1761. Willem Harmsen Dickerman J. M. en
’ (*) Moet zijn ‘22.
0
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Jenneken Jamsen Bentincks J . D . B e i d e o n d e r
Gorssel.
Doopboek: 1772-1808.
7 Juli 1772. Willem Dykkerman en .Jenneken Benfink,
een zo011 gebooren, den 12 dito gedoopt, Harmen
genaamd.
24 Maart 1774. Willem Dykkerman en Jenneken Bentink,
een zoon gebooren, den 2 7 d i t o g e d o o p t , J a n
genaamd.
19 April 1775. willena Roeterdink en Willemken Bentink,
een zoon geboren den 16 dito gedoopt, Garrit
genaamd.
10 hg. 1777. Willem Roeterdink en Willemken Bentisk,
een zoon geboren, den 17 dito gedoopt, Hendrik
genaamd.
26 April 1780. Willem Roeterdink en Willemken Groot
Bentink, een zoon geboren, deu 30 dito gedoopt,
Hendrik genaamd.
4 Sept. 1782. Willem Roeterdink en Willemken Groot
Bentink, een zoon geboren deu 8 dito gedoopt,
.Albert g e n a a m t .
Lidmatenboek 1772.
12 Sept. 1793. M. att. v. Diepenveen ingek. Jan Klein
Ben tink. (1)
16 April 1802. Op bel$lenis tot lidm. aangen. A l b e r t
Groot Bentink.
Trouwboek vanaf 1772.
7 Mei 1797. Getr. Jan Klein Bentink en Gerrit Jansen
Vos, beide wonende alhier.
Zooals men ziet worden hier geen Gerrit of Steven
Bentinck genoemd. Misschien zou het ontbrekende deel
(1733-1772) meer licht verspreiden.
Moge de vraag vau E. v. D. en de vorenstaande mededeelingen onzen leden in de buurt van Oldenzaal en
Deventer aanleiding geven tot nasporing en opsporing
van voornoemd ontbrekend deel. Wellicht dat het Rijksarchief te Zwolle de oplossing kan geven.
Jonkh. VAN KINSCHOT.
Tiel, 26-6-07.

Dell, Schouten (XXV, 92). - Ik bezit de M. (3. Dzcvel
Dell) voorkomende in het manuscript Berewoud en ben
gaarne bereid den heer Bastert daarvan inzage te geven.

Van Bueren, de Huyter, van Cammiugha (XXV1

125.) - Charlotte Juliana de Huyter tot Oudheusden, El&
hout en Hulten is geboren in 1652 en overleden korl
v66r 15 September 1710. Petronella Jacoba van Bueren
is overleden 13 September 1751, oud 65 jaar.
J . 8. R EYMMELL.
Assen,

Van der Burch. - Wanneer in 1792 resp, 1794 zfjr
te ‘e-Gravenhage geboren :
Aelbrechta Maria en Anna Maria Robertina van del
Burch dochters van Jhr. 3P. Diederik, heer van Spierings
hoek en Helena van der Dussen.
B. v. T. P.
‘&ravenhage.
Copal (11, 30, XXV, 10). --- Aerdt Petersz. Coopal
had 6 Oct 1565 eene zaak voor de vierschaar van
Gorinchem. Wellicht is hij dezelfde als Aerdt Copal, die
in het protocol der vierschaar over 1569 voorkomt.
B. v. B.
(1) In Overijssel was
noemd worden en zich
eu dat de plaats heet
landheer; vandaar namen als

Rotterdam.

J. RE E P M A K E R.

Eelsiugh. - Kan iemand het wapen opgeven van en
rerdere inlichtingen verschaffen over Willerrb Eelsingh,
geboren 17 April 1738 te Ellesingerhuisen in Groningen,
rendrig onder de troupes van den Staat, naderhand ontvan de verpondingen over het kwartier van
~~~~nland, die 14 Augustus 1763 huwde met Cornelia
Ockersse, dochter van Mr. Cornel& Jacob 0, schepen en
:aad van Middelburg, naderhand Hofmeester van den
3;taat en Pensionaris Honorair tot Zierikzee en Jannetje
Fokker? E. overleed 2 Maart 1790 te ‘s Hertogenbosch,
ia 28 September 1772 hertrouwd te zdn met Maria
Hermina Perster.
Batavia.

w . M. (3. s .

Een overoude geboortedag. - In het werkje getiteld
,Pompeii en zijne bewoners,” door Dr. W. J. A. Huberts,
3choonhoveu bij 8. & W. N. van Nooten, komt op blz.
75176 het volgende voor:
,In een kamer in de straat van Nola ontmoeten wij
sene geboorteaankondiging, welke als bij uitzondering
met houtskool geschreven is : ,, Juvenilla geboren Zaterdag
29 Juli om twee uren”. De letters vau den naam zijn
in een kringetje geschreven en omsluiten het portret van
je kleine nieuwe burgerea van Pompeii”.
Vermits het geboortejaar aan die aanteekening ontbreekt,
raadpleegde ik een door mij vervaardigd register van de
tlagen waarmede de jaren 1 +tm~ met 1900 zijn begonnen.
Ik vond toen dat in het jaar 15 (dat geen schrikkeljaar
was en met een Zondag is begonnen) de 29 Juli een
Zaterdag is geweest, en teqcps dat ruim vier jaar later,
op Dinsdag 24 Augustus 80. 79, Pompeii werd bedolven.
MI. 8. v. R. v. d. E.

Familiewapen Rafflea - In ,The life of Sir Stamford Raffles by D. C. Boulger, Londen, Horace Marsball
& San, 1897” vindt men de volgende beschrijving van
Raffles’ wapen : Arms granted by the Heralds Office :
RafIles (granted to Sir Thomas Stamford Raffles, Lieuteuant Governor of Java and subsequently of Fort Marlborough in Sumatra). Erminois an aegle with two heads
displayed gules, charged on the breast with an Eastern
crown or, a chief vert, thereon pendent from a chain
two oval medallions in pale, the one bearing Arabic
characters, and the other B. dagger in fesse, blade wavy,
point towards the dexter in relief gold.
Crest: Out of an Eastern crown or, a grffin’s head
purp. beaked and gorged with a collar gemed goid. Motto :
Auspicium melioris aevi.
Boulger zegt op pag 259 van bovengenoemd werk:
,These armorial hearings appear on the front cover of
this volume.” Dit ie echter niet zoo en slechts eene beschrijving van het heraldiech rechter gedeelte van het
schild (Rechter kwartier) - Linkerkwartier volgend den
omslag : In sabel een keper van herme@ vergezeld vau 3
zhonden ?)koppen van niet uit te maken kleur, geplaatst 2, 1.
Ik wensch hieraan nog het volgende toe te voegen :
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Volgens Boulger was Raffles 14 Maart 1805 gehuwd
met Olivia Mariamne Devenieh, geb. in 1771, weduwe
van Jacob Cassivelaun Fancourt, assistant-surgeon OU
the Madras Establishment. Volgens denzelfden schrdver was
Raffles naam voluit : Thomas Stamford Bingley Raffles
Deze bijzonderheden vond ik niet in M. 8. van Rhede
van der Bloots ,De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië.”

hare herkomst, haar wapen, alsmede over hare mogeljke
verwantschap met het Rotterdamsche geslacht Labare
eenig licht ontsteken; Vgl. Genëal. en Herald.bladen
20 jaargang afl. 1 blz. 33, gen aanteekeningen-La6@.
P. 0. L.

Bìmon.

R

VAN

BEU~I~QEN

VAN

HELSDINOEN.

Francken. - Sebastiaan Prancken, geb ? 1_ 2 zoon van ?
Sohepen van Dordrecht, Raadsheer Hof van Holland x ?
Jacomina van Gasteren, geb. 2 t ? dr. van ?
Gillot. - Esaye Gillot (zoon van E. Gillot en Madeiaine
_l$~;~~~) geb .? -f ? x ? Maria de Monnier, geb ? p?
Hieruit o a. :
Esther Jacoba Giltot, geb. 2 t ? x Etienne Jean Fiseaux.,
geb. ?
W. v. H .

Leydecker-Leyendekker. - Wie onzer medelezers zou
mij definitief kunnen meèdeelen of de in de 17e en 18e
eeuw bestaande familieën Leydecker en Leyendecker identiek waren 2 Wat was hun juiste wapen ? Rietstap heeft
ze blgkbaar beschouwd als niet identiek te zijn. Hij
geeft ten minste twee geheel verschillende wapens.
Anderen schijnen echter van tegenovergestelde opinie
te zijn, vandaar mijn vraag.
Van ,Leydecker” komen in het Rijksmuseum portree
ten voor.
P. L. T H I E R E N S.
Haarlem.

Losecaat-van Esveld. - Helena Geertruida Losecaat
werd 12 Februari 1779 te ‘~Hertogenbosch geboren uit
het huwelijk van Mr. Pieter Losecaut en Antonetta van
Esveld.
d e Raan Hettema. - Wie bezit het Stamboek van
Wie kan mij de genealogische data en verdere gegevens
den Frieschen adel van de Haan Hettoma en wil dit betreffende dat echtpaar en die van hunne ouders en
eenigen tijd ter leen afstaan aan ondergeteekende?
grootouders opgeven a
Mr. 11. W. v. 8.
‘s-Gravenhage.
Bloys van Treslong Prins.
Hartenherg (Xx11, 316.) - P. V. deelt mede dat hij

tevergeefs heeft gezocht naar een geslacht von Hartemberg
in Duitstihland.
In 1779 was in dienst van Haar Hoog Mogenden J
J. de Hartenberg als kolonel bij de garde Zwitsers. D e
bewuste
J. N. baron von Hartemberg behoorde misschien
tot
deze. li:
.Zwitsersche
farnìI1.*. ~~~ ~-~ -- ---- ------ - -.~
den Haag.

Mr. H. W. v. 5.

van Bollandt. (Wapen op de Utrechtsche wapenkaart
no. 238). - In de XVIde en XVIIdo eeuw zaten leden
van een adellijk geslacht van Hollandt in de regeering van
Wijk bij Duurstede. Wat is omtrent den oorsprong van
dit geslacht, dat met den hoofdschout Jorephaes van Hollandt
in 1543 te Wgk verschijnt, bekend ?
Mr. H. W. v. S.
Hoogheemraden van Delfland, 1796-1804. - Voor
de completeering van gegevens betreffende de Hoogheemraden van Delfland van 1323 tot heden, ontving ik gaarne
genealogische en biografische mededeelingen aangaande
de navolgende personen :
Petrus van Roon (Vlaardingen) benoemd tot Hoog
heemraad 9 Jan. 1796.
Nicolaas van Reydt, benoemd id., id.
Hendrik Engelbrecht (Naaldwijk) benoemd id. id.
P. Overwater, benoemd tusschen 1796 en 1801.
Pieter Cornelis Duyvestein (Wateringen) benoemd 8
Jan. 1801.
Joannes Huygens, benoemd 24 Febr. 1804.
‘s Gravenhage.
M. G. WI L D E M A N .

Hanriqae de Lara (XXV, 59 en 94) - Jonkhr. Jacqnes
Manripuea, te ‘s Gravenhage, koopt in 1612 zestien bunders
land ; en Jonkhr. Antonis Manripue, Heer van Maesdam,
en (zijne echtgenoote) Jonkvr. Cornelia van Laerschot
koopen in 1616 het groote huis en erve van Egmont
hoek Kneuterdijk en Vijverberg voor f 6000. ----Uit -het vorens&nd+i~ b&&$Wd3FC&& wdj
blijkt o a. wie de eerste echtgenoote van Antonis Manrique
is geweest.
v. R. v. d. K.
v. Quadt-Huchtenbroeck. - Waar en wanneer huwde
in 1799 Carel Hendrik Lo&wijk Maurits Hermand Sigismuntl baron van Quadt-H. met Charlotte Louise Dorothée
Adolphine des H. R. Rijks gravin von Qua& von Wickeradt ?
Waar werd zij 27 October 1781 geboren? Hadden zij
meer kinderen dan Mi*. Karel baron w. &. H., die geboren
was te . . . . . . . . den . . . . . . . . . 1804en 16 Juli
1876 te Brussel overleed?
B. v. T. P.

Rav&e van den Engh. - In de 19e eeuw leefden te
Utrecht Mr. Hendrik Rav&e van den Engh en Mr. Bernard
Eendrik Nieuwenhuys.
Wie kan mij over hen iets mededeelen?
W. v. H.
Raymond x Molleras. - Nauràce Sixte Raymond, geb. ?
t ? x 28 Aug. 1834 Jkvr. Y. A. Mollerus.
Zijn er kinderen uit dit huwelijk ?

Rengoo. - M a r i a CattIarina Rengon: geb. ? t ? dr.
van ? x Jan. ,Hendrik Mosch, geb. ? 1_ ? zn. van ?
W. v. H.

de Lahare. (XXTV, 61). - Adriaan de Labare, van
Gorkum, binnenregent van ‘s comp ‘s hospitaal te deser
Roskam-Boon.
stede (Batavia), weduwnaar van Helena Vrijthove, huwt
16 Juni 1729 te Batavia Elisabeth Henrietta *%íondger van Papendrecht en
van Batavia, weduwe van den ondercoopman Jacob Ferboom. geb. te . . . . . .
Wie kan omtrent deze Gorkumsche familie de Labare, Roskam
en van

- Beendert Roskam, in 17 16 baljuw
hoogheemraad van den Alblasserwaard,
? den. . . . . . ? zoon van. . . . . . P
. . . . . . 2 huwde te Papendrecht in

,
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Januari 1’708 met Beatrix Boon, geb. te . . . . . . P
den
. . . . . . ? dochter van ilfaerten Boon ? in 1716
watergraaf in het Nieuwe Waterschap, baljuw van
Wijngaerden schout en secretaris van Oud Alblas en
hoogheemraad van den Alblassorwaard, en van Cornelia
Bras ?
Zij hadden drie kinderen, die te Papendrecht zijn gedoopt:
10. Susanna R, g e d . 4 Nov. 1708, getuigen : Mr.
Boudewijn Onderwater en Susanna Everwijn, Heer en
Vrouwe van Puttershoek en Papendrecht, en Cornelia
Boon ;
110. Wouter R. ged. 26 Dec. 1709, getuigen : Pieter
Roskam, Laurens Boon en Mary Boon ;
1110. Martynis R. ged. 19 April 1711, getuigen :
Maerten Boon, Pieter Roskam en Cornelia Bras.
Door aanvulling van het bovenstaande zou men mij
ten zeerste verplichten.
v. R. V. d. E.

Titsingh. - Op den kwartierstaat HoffmaÏï (XXV, 49)
komt voor A16ertus Titsingh als zoon van Abraham Titsingh
en diens tweede vrouw Anna Regiena Weerkamp ; door
officieele gegevens, van andere zijde ontvangen, blijkt dat
Alb. T. een zoon is uit ‘t eerste huwelijk met Maria d e
Koning,
W. J. H.

(van) Schalkwijk. - Jacob Marinus Schalkwijk, zoon
van Marinus Baltinus en Joha,nna Pieterse Lopse, had
tot stamvader Isaac Aalbrechtze van Roodenkerke, j.m.
van Schalkwijk, ondertr. 23 Januari 1672 te Elkerzee
met Heijlije Hendrikx, wonende te Noordwelle (trouwboek
der gemeente Elkerzee).
Hieruit blijkt, dat deze familie slechts uit Schalkwijk
afkomstig was, en pas na vest,iging op Schouwen dien
naam aannam, zoodat zij niet met andere gelijknamige
families in verbinding gebracht kan worden.
Deze familie voerde een driehoek, waarin zich een
breedarmig kruisje bevindt, en die zelf van boven in een
zoodanig kruis eindigt; helmteeken : vlucht. Waarschijnlijk
een slechte reproductie van het wapen der familie Schalkwijk à Velde (de wereldbol), hetwelk zij aannam.
(Zegelafdruk).
Tot deze veel oudere familie behoorde de predikant
Sebastiaan van Schalkwijk, zoon van Jacob en Elisabeth
van den Velden, kleinzoon en naamgenoot van den hekenden schepen der hooge en vrije heerlijkheid Jaarsveld,
Sebastiaart van S c h Ikwijk, wiens wapen aan de kerk te
Jaarsveld, in een $ las geschilderd, gegeven werd. De
zoons van genoemden predikant zijn jong overleden (genealogie val1 Schalkwijk in ‘t bezit van Jhr. Nr. Wittert
van IIoogland). Ds. Sehastiaan van Schalkwijk liet bo
zijn dood 3 Febr. 1733 te Wemeldingen ééne dochter
na voor wie de ring preekte (Boekzaal). Deze dochter
Elisabeth, trouwde later ïV. N. van LOO?L (vclgens eene
opgave van den heer J. J Bastert te Breukelen : aas Laar).
CORNÉLIE DE W A A L.
Middelburg.
Van Schwalkwijck. - Volgens het ,,Journal de Maine
et Loire no. 115 van 1907 zijn 14 Mei j 1. te Béziers gehuwd
Henry baron van Sch. de Boisaubin, (zoon van den Kolonel
en zijne vrouw geboren de Becdelidvre) en YUonne Tiblette
de Clermont Tonnerre. Is d,it een Hollandsch geslacht?
B. v. T. P.

van Woelderen. - Wie kan mij inlichtingen verschaffen
omtrent:
Jacobus #mits, schepen van Grave, gehuwd met Naria
van Woelderen (ged. 8 Maart 1671 te Cuijk, d. van
Lambert en Hendrika Wijnen).
Hendrik Bey&, gehuwd met Aleida van Woelderen
(ged. 7 Februari 1700 te Cuijk, d. van Lambert en
Aleida Hacksteen).
Henric eaa 7c&rick, gehuwd met Hendrina van Woelderen 26 October 1726 te Cuijk (zij is de dochter van
Hendrik, schepen van Cuijk en Catharina Croonen).
Petronella Kle$, gehuwd met Israel van Woelderen,
schepen van G’rave en aldaar overl. 21 Juni 1766.
Johanna Maria van Hall, wed. van Theodorus Rütten,
geh. te Campen, laatst gewoond hebbende te Willemstad,
gehuwd 8 Juni 1784 te Grave met Hendrik van Woelderen,
Petronella vati Hall, geb, te Dieren, gehuwd 7 Mei
1785 te Glrave met Gerardus van Woelderen. en
Elisabeth KnolZenbzcrg, gehuwd met Johan van Woelderen, zoons van Hendrik, schepen van Grave en Catharina van Oijen.
Kwartieren van Willem van Ditxhuijaem, gehuwd met
Anna Wilhelmina van Woelderen te ‘s Heerenberg 13
Febr. 1844, d. van Da. Hendrik Willem en Sara Louise
Maria van Marle.
v. w.
Wapen. -’ Op een gan bank, ciFp1820 te Amsterdam
op eene veiling gekocht; k
omthét volgende wapen voor,
waarvan de kleuren niet zijn aangegeven en dat ik in
het Armorial Ge’néral van Rietetap niet kan vinden: een
keper vergez,eld in het schildhoofd van twee vijfpuntige
sterren en in de schildpunt van een lelie.
Aan wien behoort het wapen ? Wat zijn de kleuren ?
den Haag.
J. F. V A N B E E C K CALKOES.
INHOTJB 1901, NOS. 8 en 9.
Adreswijziging en -aanvulling. - Koninklijke wapens. - Genealogie
van Nimwegen, door B van Beuningen van Helsdingen. - Geslacht
van Hulst, door W. J. E. - Oude lndisohe Families (het geslacht
Reënst), door W. W@endts van Resandt. - Mutueel testament van
Jasper van Kinschot en zijn huisvrouw Josina Pyll, dd. ‘s&%venhage
XVLII Juli 1601. - - Vragen en Antwoorden: Van Amstel
van Ygnden (Xx11, 108, XXV, 60). - Bentin(c)k (XXV, 135; ook
X1, 44; XLV, 27 e. a. - van Bueren, de Huyter, van Cammmgha
(XXV, 125). - van der Buroh. - Copal, (11, 39, XXV, 10. -De&
Schouten (XXV, 92). - Eelsingh. - Een overoude geboortedag. Familiewapen Raffles. - Frauaken. - Gillot. - de Haan Hettema. Hartenberg (Xx11, 316. - van Hollandt. - Hoogheemraden van
Delfland, 1796-1804. - de Labare (XXIV, 61). - LeydekkerLeyendekker. -- Losecaat -van Esveld. - Manrìque de Lara (XXV,
69 en 94). - v. Quadt-Huahtenbroeok. - Ravée van den Engh. -

de Smeth, Waar en wanneer in 1837 overleed Theodorus
baron de Smeth, die’ 20 Sept. 1808 op Sonsbeek was
geboren als zoon van baron Theodorus en d. J. barones
Rengere?
Waar en wanneer overleed zijn oudere broer Theodorus 2:; &~;~;;&kf?~ L:;k:,;:;h.-?:rE$:
geboren
te
. . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . i806?
B. v. T. P.
Gedrukt bij_ Gebrs. J. & H. van Langenbuysen te ‘s Gravenhage

VAN HET

6 enealogisch- herildiek Genootschap ,, De Nederlandsche Leeuw.”
-%

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt
alleen aan de leden van het Genootsohap
gezonden. Bijdragen en correspondentie
betreffende de redactie en verzending van
het JMaandblad zijn te richten aan den
r e d a c t e u r M r . H . W . V A N SANDICE,
101 Jan van Nassaustraat, te ‘s Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van
vroeger verschenen Maandbladen Z$I te
zenden aan den bibliotheoarib, W. Baron
SNCKJCKAERT VAN SCHAUBURQ, 96 J a n
oan Nassazcstraat, te ‘s Gravenhage.

Brieven.aanvragen, enz., betreffende het
Genootschap te richten aan den secretaris,
Jhr. Xlr. E. B. F. F. WITTERT VAN HooaLAND , 190 Kiouwstraat, die betreffende de
bibliotheek aan den bibliotheoaris,W .Baron

SNOTJCKAERTVAN SCIIAUBURQ, 96 Jan van

Nussaustraat, beiden te ‘s Gravenhage. Contributiën enz. aan den penningmeester,
blr. P. U. BLOYS VAN ‘I’RESLONGI PRINS,
3 Sweelinckplein, te’s Gravenhage. - Leden
te ‘8 Gravenhage betalen p. jaar fl0 contributie, zij die bulten ‘8 Gravenhage wonen f6.
-;Y

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

1907.

Jhr. Mr. Dr, Jan Constantijn Nicolaas van Eys, heer van Lieden.
Op 13 December 1856 werd te Amsterdam wijlen ons bovengenoemd medelid geboren uit het
huwelijk van Jhr. T H E O D O O R H E N D R I K V A N EYS en AD~~LE MARIE LABOIJCHBRE. In 1880 trad hij in
diplomatieken dienst en was achtereenvolgens als secretaris en raad van legatie werkzaam bij de gezantschappen te Parijs, Rome, St. Petersburg en Berlijn, tot hij benoemd werd tot Minister-Resident te
Boekarest. Hij bleef dit slechts korten tijd, daar zijn gezondheidstoestand hem noodzaakte disponibiliteit
xxm %-7rqwtx?~ l899 weyd~-%&%%öëm~ Tot ëerstc s~~~~-~~~t~t~~~~~-~~~tot tijdelijk gezant te Constantinopel en in het voorjaar van 1904 tot Minister-Resident te Lissabon,
alwaar hem een maand voor zijn dood de personeele rang werd verleend van buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister.
Hoewel bij zich reeds geruimen tijd onwel gevoelde bood de gezant niettemin den lsten Juni bd
gelegenheid van de de Ruyterfeesten het Portugeesche Qeografisch Genootschap nog een feestmaal aan,
ofschoon het hem aan te zien was, dat het bijwonen ervan hem groote inspanning kostte. Toen hij op
18 Juni d. a. v. een ander diplomatiek diner gaf, kon hij op het laatste oogenblik dan ook zelf door
ziekte niet daaraan, deelnemen. Na een schijnbare beterschap stortte hij kort daarna weder in en overleed
na eenige dagen op vijftigjarigen leeftijd.
Net groote statie en militaire eer werd zijn lijk voorloopig bijgezet op het Duitsche kerkhof te Lissabon
en met het stoomschip ,Prinzessin” van de Oost-Afrikalijn op Woensdagavond 11 September j.l. ter reede
van Vlissingen aangebracht en dien eigen avond per spoor naar Utrecht vervoerd.
Op Zaterdag 14 September had onder zeer veel belangstelling van uit het buis der familie in de
Maliebaan de teraardebestelling plaats op de algemeene begraafplaats te Utrecht. De lijkwagen, waarop
een viertal bloemstukken lag, werd getrokken door 4 paarden, terwijl er 16 volgtijtuigen waren. Bij
de groeve hadden zich een aantal autoriteiten en vrienden van den overledene verzameld. Onder hen,
die in de volgrijtuigen zaten, waren de gezanten van Portugal en Oostenrijk-Hongarije bij ons Hof.
Verder werden opgemerkt de oud-Ministers mr. M ELVIL baron VAN L IJNDEN en mr. DE MAREZ OYENS,
jhr. BOSCH VAN O U D- AM E L I S W E E R D , lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, jhr. mr. J. E.
HUYDECOPER VAN MhdnssEvmrN EN NI C H T E V E C H T, lid van Ged. Staten van Utrecht, jhr. V AN WEEDE?
hofmaarschalk van H. M. de Koningin-Moeder, mr. F. A. R. A. baron V A N ITTERSUY, president der
Utrechtsche Rechtbank, tal van leden van de Prov. Staten van Utrecht enz. enz. Aan de groeve werd
gesproken door den predikant van Lienden, ds. JO N K E R S , van welke gemeente de overledene ambachtsheer was, en door den heer D’AUMALE baron VAN H A R D E N B R O E K , burgemeester van Driebergen, als
vriend van den overledene. De oudste zoon dankte voor het bewezen eerbetoon.
Uit zijn huwelijk met CECILIA J OHANNA D’HANOEST barones D’YVOY, den 5 April 1883 te ‘s #ravenhage
voltrokken, zijn 6 kinderen geboren, van welke een op jeugdigen leeftijd is gestorven.
Het land verliest in den overledene, die in zijne omgeving en op al zijn standplaatsen zeer gezien en
bemind was, een werkzaam diplomaat en ons genootschap een belangstellend medelid.
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Willem Hendrik Victor Graaf van Heerdt tot Everskerg.
Wijlen ons medelid WILLEY HENDRIK V ICTOR Graaf VAN H EERDT TOT EVER~BERB, lid der Ridderschap
van Overijssel, werd op 8 April 1861 te Paramaribo op het Gouvernementshuis geboren uit het huwelijk
Van J OHANNES HERBERT AU~UST WILLEM baron VAN H EERDT TOT EVERSBERO en EMUXA ANNA E LISABETH
VAN L A N S B E R Q E. HU overleed op 17 Juni 1907 in het Diaconessenhuis te Rotterdam en werd op 20 Juni
d. Lt. v. op de begraafplaats ,,Tër Navolging” te Scheveningen begraven.
Zijne opvoeding genoot hij grootendeels in Nederland, waar hij later ‘in den militairen dienst trad.
Toen zijn vader als Gouverneur naar Suriname ging, volgde hij hem als adjudant naar Paramaribo, waar
hij zich in zijn vrijen tijd voor eene burgerlijke betrekking bekwaamde. Na zijn huwelijk met Jonkvrouw
P HILIPPINE A NNE M ADELAIRE Q UARLES VAN U F F O R D, uit welk huwelijk één zoon is geboren, verliet hij
den landsdienst, en vestigde hij zich op de door hem aangekochte plantage ,Mon Trésor”, waar hij lange
jaren doorbracht. Verder trad hij op als directeur van verschillende maatschappijen.
De overledene, die zijn verblijf in de West om gezondheidsredenen meermalen door een reis naar
Nederland moest onderbreken, heeft in zijn leven gedaan wat zijn hand te doen vond. Hij was een man
met een helder en goed hoofd en van algemeene ontwikkeling; de vrije uren, die zijn arbeid op zijne
plantage hem liet, heeft hij besteed om zich steeds meer kennis eigen te maken. Eu toch zyu het niet
in de eerste plaats zijne geestesgaven, die een breeden kring van vrienden op 20 Juni van di.t jaar op
,Ter Navolging” bijeen brachten, maar vóór alles zijne groote gaven van hart en gemoed. V AN H E E R D T,
de vroeger ijzersterke man, die voor geen tocht door de tropische oerwouden terug deinsde, heeft in de
laatste jaren van zijn leven veel geleden door de kwaal, waaraan hij ten slotte bezweken is. Toch vond
hij onder al zijn pijnen kracht en opgewektheid om te helpen wie z& hulp behoefden. Geen moeite en
inspanning is hem hiervoor te veel geweest. Ophef over wat hij deed, heeft hg nooit gemaakt, evenmin
ale hij zich ooit over eigen leed heeft beklaagd. Waren zijn pijnen slechts even dragelijk, dan was hij
de geestige, opgewekte man, die gaarne schertste, maar nooit griefde, en nooit, hoe hoog hij ook boven
velen stond, zich over anderen krenkend uitliet.
V AN H EERDT was een hoog en trouw karakter. Door zijn vrienden werd hg op de handen gedragen.
Hun diepgevoelde deelneming zal een troost geweest zijn voor zijne weduwe, met wie hu zeldzaam
gelukkig was en voor zijn zoon, tot wien hij in de innigste verhouding stond. Niet beter kan VAN H E E R D T
geschetst worden dan door hetgeen zijn oude vriend, Jhr. Mr. VON W E I L E R , rechter te Rotterdam, op
zijn graf getuigde: dat hij was een edelman in deti besten zin van .het woord.
Het Genootschap droeg hij een warm hart toe, waarvan menig geschenk aan de Bibliotheek
getuigenis aflegt.

Boekwerken enz. ontvangen voor de bibliotheek
en het archief,

Tot lid zIjn benoemd:
H. OORTMAN GERLINQS, Comm. in effec. . . .
ten, Oudegracht 72 . .
J. DE G R O O T, l*te Gouv. Secretaris
97
. . . .
N.-1. m. v., Frankenslag
Mr. Dr. W. M. G. SC H U M A N N , Leeraar
11.
B.
S.
. . . . . . . . . .
Jhr. C. H. C. A. VAN S YPESTEYN , OudRentmeester Kroondomein, Parkstraat 87
Mr. N. P. C. V A N W I J K, Ad&Procr
Danckertstraat 6 1 . . . . . . .

Utrecht
‘s Gravenhage.

194. Gedenkschriften van de Kon. Orde der Unie voor
de jaren 1807, ‘08 en ‘09. Amsterd. 1810. 80.

Balavia.

195. T H . J ORISSEN . Memoriën van Mr. Diderik vcm
BZmjsw$ick enz. Uitgave Hist. Geop. Utrecht 1387.80.

‘s Gravenhage.
‘s Graverzhage.

ddresw&Q,@g.
Jhr. Xr. TH . VAN R HEINECK L E Y S S I U S,
Malakkastrant
104
. . . . . . . .
Jhr. A. PLOOS VAN A MSTEL , . . .
W. WIJNAENDTS VAN R ESANDT , Kramatlaan
3,
Salemba.
. . . . . . . .

(Verz: va12 &Zc~afidblad XXV, lcolo~~ 1 0 3 ) .

‘s Gravenhage.
Bntaviu.
Weltevreden.

196. A. D. SC H I N K E L . Bijdrage tot de kennis van het
karakter van Constantijn Huygens, ontleend uit zijn
aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen.
‘s Gravenhage 1842. 80.
197. Dr. C!. H. VAX HE R W E R D E N Hz. Toespraak nà de
begra.fenis op 1 April 1854 van wijlen Vrouwe
IJpkjee Hillegmda v a n Eysinga, in leven echtgenoote van Jonkheer J . A. Lycklama b Nyeholt.
Leeuwarden 1854. 8%
198. Wie is dat, biografische naamlijst enz. Amsterdam
(1902). 80.
199. P. M. NETSCHER Geslachtregister der familie Ne&her,
‘s Gravenhage 1899. fo.
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200. J. H. HA L B E R T S Y A. Het gealacbt der van Haren’s
Fragmenten. Deventer 1829. 80.

2 21. Hr. L. 8. J. W. Baron SL O E T . Het hoogadelijk,
vrij wereldlijk stift te Bedbur bij Kleef en zijn
juffers. (Uitgave Kon. Akademie v. Wetenschappen
te Amsterdam). Amsterdam 1879. 80.

201. Genealogie van het geslacht Yerster fo. z. pl. C. j.
(na 1863).
202 Dr. P. SCHELTEYA . Inventaris van het Prov. Archief
van Noord-Holland. Haarlem 1873. 80.
203. J. T. BODEL NY E N H T J I S . Topographische lijst der
plaatsbeschrijvingen van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterd. 1862. 80.
204. Comte DU CHASTEL DE LA H OWARDERIE NEUVREUIL.
Notices historiques et généalogiques sur la Commune
d’ Aymeries et la famille d’ Aymeries dite d’ Aumerie.
Tournai 1900. 40.
205. J. F. VERSTER. De vrouwelijke gehuwde leden d e r
familie verster. Oisterwdk 1893. 80.
206. B. J. M. DE B O N T. Het geslacht Occo, en het gebouw van Barmhartigheid te Amsterdam. Amsterdam 1893. 40.
207. D . BUDDINBR. D e Schaar en Schaarmannerz, t o t
opheldering van dit wapenfiguur. Antwerpen 1872.80.
208. W. EEKHOF. Levensschets van Folkert N i c o l a a s
va9~ Loon. z j. en pl. 80.
209,

Jhr. Mr. A. F. 0. V A N S A S S E V A N IJSSELT. Be.
schrijving van de Heerlijkheid Aerdt. ‘s Hertogen.
bosch 1897. 80.
210. 8. J. VAN bER AA. Aärdrijkskundig Woordenboek del .
Nederlanden. 14 deelen. Gorinchem 1839-1851.80
211. G. DU RIEU. Album Sudiosorum Academie Lugdunc)
BatavcE 1575-1875. Hagoe Comit. 1875. 40.
212. Mr. J. J. L. V A N D E R BRUC~C~HEN. Hulde aan dt 3
nagedachtenis van Jonkheer Dirk Rijnhard Joha? 2
van Lynclen. Nijmegen 1837. 80.
213. Toespraak van J. H. van Lyden, gehouden 01 ?
20 April 1848. Utrecht 1848. 80.
214. H. E. VINKE. Toespraak bij het graf van J. R
BG. v. Lpden. Utrecht 1854. 80.
215. Schweizerisches Geslechterbuch. 1905. (1 jahrg)
Basel. 160.
216. T H . H. 8. J. ABELEVEN en A. M. v. VO O R T H U Y S E N
Catalogus van het museum van oudheden tx?
Nijmegen. Nijmegen 1889/90. 58 dr. 80.
217. S ERVAAS DE B RUIN. Geographisch-Historisch Woor
denboek. (2 dln). Leiden 1869. 80.
218. &. H. J. VAN DER P OEL HIDDINGIH. Aanteekeninger 1
betreffende de familie Hiddz’ngh. Arnhem 1903.80
219. C. 8. L. v. T ROOSTENBURO DE B R U Y N . Biographiscl 1
Woordenboek van
Oost-Indische predikanten
Nijmegen 1893. 80.
220. Mr. FRANK E. VAN L E N N E P . Verzameling van oor
konden betrekking hebbende op het geslacht val fl
Lennep. (1093-1900). Amsterdam 1900. 40.

2 ‘22. R. VAN DER MEULEN e. a. Algemeene aardr. bibliographie van Nederland. 3 deelen. Leiden 1889. 80.
2123. P. v KL E F F E N S. Toespraak te Giekerk den 5 Febr.
1872 na de begrafenis van Mr. C. F. F. Rinia
van Nauta. Leeuwarden 1872. 80.
2124. R. FRUIN e. a. Repertorium der Verhandelingen
en bijdragen betreff. de geschiedenis des Vaderlands,
in mengelwerken en tijdschriften verschenen met
supplement. Leiden 1863--‘72. 80.
2125. 1. A. NY H O F F . Beschrijving van een handschrift
afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Amsterdam 1857. 40.
f!26. Album Studiosorum Academie Rheno. Trajectince.
1636-1886. Utrecht 1886. 80.
5 !27. NI. GRITZNER. Gesammt-Register zu Jabrg. 1-XXVI
der Deutsche Herold. Steglitz. 1899. 40.
:!28. J. C. WILBRENNIKCK . Chronologische lijst van heeren
officieren der cavalerie van het Nederl. leger van af
6 December 1813 tot 1 Mei 1898. 2e uit#gave (niet
in den handel). 1898. fo.
De nummers 194 --228 aangekocht bë het Centraal Bureau
voor Genealogie en Heraldiek te ‘~Graveuhage.

:329, JO H. VAN DE W ATER. Groot placaatboek van Utrecht.
3dèéleñ-~~- en Gerieràlë inh-oml-$n*-cteel;- Aankoop door tusschwkomst van den heer
DE L EUR te Utrecht.

230. Noms des Souverains-Chefs et des Chevaliers de
la Toison d’or, depuis 1429, date de la fondation
de l’ordre, jusqu’en 1559, date ‘du vingt troisième
chapitre. Bruges 1907. 80.
Van Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT v. HOOGLAND.

I231. F. H. DE Vos. Mr. Isaak Augustine Rumpf. (Overdruk Journal no. 56. Volume XVIII, 1905, of the
Royal Asiatic Society, Ceylon Branch). 80.
Van den achtijver.

‘132. F. H. DE Vos. Third Supplementary paper on the
monumental remains of the Dutch East India Company of Ceylon. (Overdruk als voren).
Van den sohryver.

<233. F. H. DE Vos. Note on a dutch medal. (Overdruk
als voren).
Van den schrgver.

,234. E. D E ROY VAN ZUYIJEWIJN. E e n i g e H i s t o r i s c h e
bijzonderheden uit de 17de eeuw. (Overdruk Tgdspiegel 1888). 80.
Van den Bibliothecaris.

235. CHAS A BERNAU. The Internatinal G e n e a l o g i c a l
Directory 1907. Walton-on-Thames 1907. 40.
Aangekocht.
236. W. N. AR N T Z E N I U S . Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuigen die in de remon-

ZX

199
strantsche kerk te s’ Hage gedoopt zijn. ‘t Sedert
den 17 Augusty .1650. (Overdruk Wapen Heraut)
1907. 80.
Van den sohr@r.

237. K. VON ScRLömR. Das Schuylenburch’sche Raus.
Kaiserlicb Deutsche Gesandtschaft. Berlin 1906. 80.
Van den sehrijver.

238. M. cf. A DE MAN. Catalogus der numismatische
verzameling van het Zeeuws& Genootschap der
Wetenschappen. Middelburg 1907. 80.
(In ruil).
239. Jhr. J. C. C. D E N B E E R P O O R T G Q A E L . Beringen
den 5 Augustus 1831 genomen door 100 vrijwillige Jagers Leidsche Studenten, en Houthalen.
‘s Gravenhage 1906. 80.
Aangekooht.

240. F. DE B A S. Het krijgsgeschiedkundig Archief en
,,de Waarheid” betreffende Beeringen. 5 Augustus
1831, met kaartje. Harderwijk 1907. 80.
Aangekocht

241. Annuaire du Conseil Héraldique de France. 180
année, Paris 1905; 19e année 1906.

253. Dr. W. N. DU RIEU. Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des
Vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot
op 1880 verschenen. (Tweede supplement) Leiden
1884. 80.
(Zie nok nummer 224).

254. Dr. W. N. DIJ RIEU. Supplement op het register
van Academische dissertatiën en oratiën betreffende
de geschiedenis des Vaderlands. Leiden 1884. 80.
256. Theses Juridicae et Politicae 1838, 1839 en 1840.
(Jur. Utr. Cand.). J. de Witte van Citters, FV. C.
C. Sassev, i’?. Sikkel Groos, T. L. Schlingemann,
C. A. J. de Clermont, G. de Vries, 8. F. J. H.
van Mierlo, ,4. J. H. .v:. Baar, J. P. Amersfoordt,
R. 0. B. Verheyen, J. Thooft, J. J. Az van den
Aardwegh, C. 8. van Goor, G. A. de Meester, G.
J. Kronenberg, H. Tollius Drabbe, J. H. G. Boissswain, ( 1 d e e l . ) 80. .
De nummers 253-255 van Jhr. Mr. F.
BEELAERTS VAN BLOKLAND.

256. C ARL KÖFFLER. Het geslacht Kam. ‘8 Gravenhage_
Mei 1907. 80.
Van den sohrijver.

Van Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT v. HOOQLAND.

242. Nr. J. G. C. JOOSTINGI. H i s t o r i a Gelriae. Auctore
anonymo. Arnhem 1902. 80.
243. J. A. HEUFP Az. De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Arnhem 1902. 80.
244. Dr. H. A. W E S T S T R A T E Gelderland in den patriottentijd. Arnhem 1903 80.
245. F. A. HOEFER. Aanteekeningen betreffende de kerk
van Hattem, met 30 platen, id. Bijlagen. Arnhem
1900. 80. (2 daelen).
246. P. N. V A N D O O R N I N C K. Geldersche K r o n i e k e n .
Arnhem 1904. 80. le a0.
247. P. N. V A N D O O R N I N C K en Dr. J. S. VAN V E E N.
De graven en hertogen van Qelre. Arnhem 1904. 80.
248.

H. D. J. V A N SCHEVICHAVEN.~ Journaal van Mr.
Justinus de Be$ier, heer van Heclzen, over de jaren
1743--1767. Arnhem 1906. 80.

249. Mr. J. J. S. S LOET en Dr. J. S. VAN V E E N. Register
op de leenakten boeken van het vorstendom Gelre
en Graafschap Zutphen. 1898-1905. 80.
250. Bijdragen en mededeelingen van Gelre deel 1-X.
Nummer,s 242-249. In ruil met de Vereeniging ,,Gelre”
tot beoefening van Gelderaohe Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

251.

C . SINC~RE. Un Royaliste français au XX si&&.
(Bibliographie de Jean Claude AIJred Prost). Paris
1903. 80.
Van MI. G. WIDEMAN.

252. M. G. WI L D E M A N. Kwartierstaat en andere acts,
betreffende de opname van Henriette ,Sophie Joseph
Gravin uan Ysendoorn a Blois, als kanonikes in
het adelijk kapittel van Nivelles. (Overdruk).
Van den sohrgver.

Oode Iudimh families,

door W. WIJN~EM~TS

VAN

R E S A N D T.

(Vervolg van kolom 177)
~~,&y”..
-z_

Natuurlqke kinderen (40) van Jacobus Theodorus
ReQnst (lfI6ia 2.)
1. Pieter Re@ast, geboren te Batavia in 1790, ongeluwd overleden te Batavia 19 Januari 1833. (41)
Hij had bij de Chineesche vrouw It Nio genaamd
Mathilda een dochter,’ die volgt sub. Vter.
P. Reynst werd in Holland opgevoed en kwam i n
Juni 1606 op Java terug (42), hij werd daarna sousluitenant bij de koloniale marine, 1809; en luitenant
bij de koloniale marine, 1810. Na de verovering van
Java door de Engelschen, verliet. hij den dienst en werd
administrateur van de landen zfjns vaders te Djasinga,
sedert 1812. Nadat die landen, die zan stiefbroeder Jan
Jacob inmiddels in 1817 had geerfd, verkocht waren, was
hij eigenaar en administrateur van het land Janlappa
(tusschen Buitenzorg en Tangerang) en zulks tot zijn
overlijden (43). Hij testeert te Batavia op 22 Maart 1825
(40) Uitdrukkelijk spreekt Jacobus Theodorus Re$mt in het codicil
van 18 Jan. 1817 op zijn temament van 31 Aug. 1799, van vmijne
natuurlijke kinderen Pieter, Catharina, Jaooba Carolina, Charlotte,
Hendrik, Mietje, Louiea, en Jan, de helft der zuivere nalatenschap.”
(41) Javnsche (owant. ,,Heden den 19den dezer overleed de weledele
,heer Pieter Re@&, en tevens wordt verzooht, dat elk een die iets
,te pretenderen van of vemehuhiigd ia aan den boedel van gemelden
,heer Re@&, aangifte of hetalin te doen, aan den testamentairen.
,,executeur J. T. Liezart. Riswijk, a
en ZOsten january 1833.”
(42) Blijkens de bundel “Europerm Inhabitants, 1813,” bedoeld in
noot (16) dezes.
(43) Javasche Courant van 1 Februari’ 1833. ,,Op de vendutie van
“vrijdag den Ssten dezer zal mede worden verkooht, voor rekening
,des boedels van wijlen P. Re+&, eenige meubilaire goederen, juwelen,
“zilver en goud en twee familie-l@fe@men.”
Javaache Courant van 21 Febma?% 1833. ,Den 22 dezer, zal te
@Tangwang vendutie gehouden worden voor rekening des boedels van
,den heer Pieter Reijnst, van huismeubelen, paarden, padi, enz.”
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als wonende op Janlappa en benoemt tot eenige erfgename bij gebreke van ad- en descenten het dochtertje
verwekt bij de Chineesche vrouw It Nio, genaamd Mathilda. Voorts noemt hij in het testameut als broeders :
Hendrik en Jan, beiden ongehuwd, en als zusters:
Johanna Jacoba, gehuwd met den heer de Clonie, Char. lotte gehuwd met den heer Fetmenger enMaria,ongehuwd. Tot voogd over zijn dochtertje benoemt bU den
toenmaals zoo bekenden Bataviaschen dotter Johan
Theodoor Liesart.
2. Cutharina Re&&, geboren te Batavia in 1801, begraven te Batavia 31 Maart 1817.
3. Charlotte ReGjnst, geboren te Batavia, in 1802, aldaar
overleden 20 Augustus 1847 ; (44) werd geadopteerd door
haar half-broeder Jan Jacob Roijnst.
Zij h u w d e t e B a t a v i a 2 April 18‘20 met A b r a h a m
Fetmenger, geboren te Amsterdam, overleden in het Militair Hospitaal te Batavia 16 Juni 1826. (45)
A. Fetmenger was klerk bij het marine.departement;
in 1820 met H. A. v. d. Toorn koopman te Batavia. (46)
4. Maria Cornel& Be$inst, geboren te Batavia in 1803
of 1804, overleden aldaar 5 October 1859, (47) huwde
te Batavia 6 Mei 1835 (48) met Chrisliaan Heinrich
Oe@ierc, geboren te Bremen in 1804, overleden te I<akavia v66r 1846.
C. H. Oentgen was boekhouder van den koopman
Lilienfein te Batavia.
5. Jacoba Carolisa ReQnsf, geboren te Hatavia, aldaar
hoogbejaard overleden (Kemajoran) 21 October 1883,
huwde te Batavia 25 Februari 1821 met Willem de Clonie,
geboren te Breda 25 Juli 1792, (49) zoon van Laurentz de Clonie en van Isabella Marschal.
W. de Clonie trad in militairen dienst als kanonier
‘. PU de,, g$~&+-t.iUeyie, ..14 .April 1813; s e r g e a n t _hU._de

garde voltigeurs, 11 Nov. 1813 ; prov. chirurgijn met
den rang van chirurgtn 3 kl. bij het 2” reg. gardevoltigeurs, 16 Apr. 1814; naar Jndië vertrokken, 1817;
chirurgijn 2* kl. van het 25” bataljon te Batavia, 16 Oct.
1818; idem in het hospitaal te Weltevreden, 15 Oct.
1822; chirurg@ 20 kl. en chef van het hospitaal te
Pasoeroean, 1823; als zoodnnig overleden. (50)
6. Hendrik Keijnst, geboren te Batnvia in 1809, (51)
aldaar ongehuwd overleden 14 October 1839 (52)
Hij verwekte bij de Chinecsche vrouw Tart Kiatnio
3en zoon: die volgt sub. Vquat.
H. Revnst was eerst klerk ter generale directie van
finantiëñ, 1837; en overleed zond& beroep.
Hii testeert 19 Aua. 1839 te Batavia en noemt in dat
testament bovenbedoëlden zoon en zijn zuster Charlotte
weduwe Fetmenger.
‘7. Jan, Re@&, geboren te Batavia in 1810, (53) aldaar
ongehuwd overleden 16 Augustus 1846 (54).
J. Reijnst was klerk bij de directie van het marine.
établissement t.e Onrust.
8. Louise Regnst, geboren te Batavia in i812, ( 5 5 )
aldaar begraven 7 September 1820.

.en H. A. V. D. Toorn bekend, dat zij zich te samen geassocieerd
hebben tot oprichting van een negotie-huis waarin (tot civieleprgzen)
‘a tgeweren,- floretteñ, muziek, wijn, genever enz. verkocht wordt.
aarschiinliik b e h o o r d e A b r a h a m Fetmeneer tot de familie van
Qodfried “Ch”ristoffe1 Fetmenger, den lateren ‘;aad van Indië. geboren
te ‘e Hertogenbosch, die te Batavia in October 1789 huwde met Elisabeth
Qdilia Wegerman.
(47) Blijkens de aote van haar overlijden, overleed zti in het Militair
Hospitaal te Batavia, als ,,behoeftige vrouw” zijnde op last van den
Sohout naar het hospitaal vervoerd; ouders en verdere renseignementen
waren onbekend; de aan evers noemen haar Ontja gebores Reijmt.
Welk een einde voor een ileindochter van een Raad van Indië.
(48) In de acte van haar huwelijk heet ei’ Xaria Luyt onder bijvoeging, dat ,,z.ij gewoonlijk genoemd wor clt en zich schrtift Maria
Cornelia Re+&” de acte zelf onderteekent zij ook als M. C. Ro@st.
Ik denk, dat haar moeder die weduwe Luyt wae, welke in t 1800
te Batavia woonde.
(49) Jauasche Courant. ,,Op den 5den dezer maand overleed te
,,Passaroeang, mijn geliefde eohtgenoot de heer W de Clonie, in
,,leven officier van gezondheid r,er 2e klasse. Een ieder welke elden
,vereohuldigd is aan, of te pretenderen heeft van zijn welede 8gestr.
,,boedel, wordt verzocht daarvan opgave en betaling te doen aan den
,tweeden teekenaar”.
.Batavia,
,Weduwe de Clonie, geb. Reijnst,
15 januari 1829”.
testamentaire exeoutrioe,
P. H. Reijnst, geass. exeout.”
Hieruit blijkt dus dat de hoofdtak in dien tëd nog voeling had
met de Indische spruiten van den jongeren tak.

( K n d e r e n v a n Jhr, Joan Cornelis Re$nst (17, 4)
en Catharina Geertruida Scherpingh.)

IVquat
(Kinderen van Willem Hendrik Reijnst (Illbis, 4)
en Helena Cremer )

1. Isaak Bernard Ifendrik Reijnst, geboren te Arnhem
19 October 1791 er gedoopt 23 October d.a v., overleden
in 1856 ; huwde te Kampen 12 Juli 1821 met Catharina
aan der Weg, geboren te . . . . . . 20 December 1795,
overleden
te
. . . .
Hunne kinderen volgen sub. Vquinq.
LB. --EL Jskijnst_rHas li&j_.~A
le klasse der in- en uitgaande rechten en acc!jnsen te
Zwartsluis en werd in 1823 ontvanger der directe be(44) Blijkens de acte van haar overlijden overleed zij ten huize
lastingen en accijnsen te Lienden (Gelderland), welke
van Onrja (zie no. 4), haar ouders worden als onbekend opgegeven;
betrekking hij daar tot 1840 vervulde.
d e doopacte vermocht i k , e v e n m i n a l s d i e v a n no. 1, 2, 4 en 5
ontdekken.
2. Catharina Cornelia Reijnst, geboren te Arnhem 11
(45) In de Jauasche Courant van 8 Deo. 1829 en van 16 Jan. 1830 Februari 1797, aldaar overleden 6 December 1797.
-worden door den Raad van Justitie rechthebbenden opgeroepen op de
3. Jacob Theodorus Reijnst, geboren te Arnhem . . .
overschietende gelden van de nu verevende desolate boedel van 8.
Fetmenger, groot zijnde f 5.67; geen schitterend bedrag voor iemand,
1798, ongkhu wd overleden te Paramaribo 22 Augustus
wiens echtgenoote erfgenaam was geweest van een opperkoopman en 1818.
van een landheer.
V.
(46) In de Bataviasche Couvanl van 21 Oct. 1820 maken A. Fetmenger

v

1. Jkvr. Catharina Geertruida Reijnst, geb. te Batavia
(50) Uit: Stamboeken van officieren, Dep v. Oorlog. Een schoon
voorbeeld om in 6 maanden tijds van voltigeur dotter te worden.
(5;) Doopboek Bataoia 1817. gedoopt 13 April 1817 HendrikReijnst,
oud 7 jaren, waarvan de moeder is, de slavinAnjelier,engeadopteerd
door Jan Jacob Regnst.
(52) Jauaschc Courant. ,,Heden overleed alhier de oeer Hendrik
,,Reijnst, in den ouderdom van 30 jaren, diep betreurd door deszelfs
*familie en vrienden. Debiteuren en crediteuren worden verzocht om
,,binneu drie maanden, gerekend van heden, aangifte of betaling te
doen aan
Den test. exeo. A. L. Tiedz.”
,,Batavia, 14 Ootober 1839.”
In de acte van zijn overlijden worden zijn ouders als onbekend
opgegeven.
(53) Doop6oek Batavia 1817, 13 April 1817 gedoopt Jan Re&&
oud 6 jaar, waarvan de moeder is de slavin ‘Yjampaka, en geadopteerd
door Jan Jacob Reinst.
(54) Blëkens de acte van zijn overIgden, overleed hc ten huize van
de weduwe Fetmenger.
(66) Doopboek Batavia 1817. 13 April 1817 gedoopt Louise Reinst.
oud 4 jaar, waarvan de moeder is de inlandsohe vrouw Boesoek, en
geadopteerd door Jan Jaoob Reinst.
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18 April 1829, overleden te ‘s Gravenhage 15 Februari
1893; huwde te Batavia 31 Maart 1847 met rMr. John
Ritus Couperus, geboren te Batavia 24 Februari 1816,
overleden te ‘s Gravenhage 13 October 1902, zoon van
Petrus Theodorus Couperus en van Catharina Rica
Cranssen .
Mr. J. R. Couperus was raadsheer in het Hoog Geyazts$o: en lid van het Hoog Militair Gerechtshof
.; ridder in de Orde van den Nederlandschen
Leeuw: (57).
2. Jhr. Pieter Hendrik Reijnst, geboren te Batavia
17 October 1830, overleden aan boord van het schip
,,Nieuw-Holland” nabij St. Helena 16 September 1856 ;
huwde te Buitenzorg 15 Augustus met Jonkvrouwe Johanna Catharina Wilhelmina Jenny van den Bosch, geboren te Buitenzorg 25 Juli 1833, wonende te Apeldoorn,
dochter van Johannes Hendrik graaf van den Bosch en
van Johanna Adelaïde Bartholde Henriëtte Adolphine
von Schmidt auf Altenstadt.
Hunne 2 kinderen volgen sub. VI.
Jhr. P. H. Reijnst werd surnum. ambtenaar op de
Algemeen0 Secretarie van N. I., 1849 ; 30 commies op de
Algemeene Secretarie, 1850; met verlof naar Europa,
1851-54 ; hem verleend het radicaal van 0. 1. ambtenaar 2’ kl.. 19 Febr. 1853: commies voor de comptabiliteit, tevens griffier bij den landraad en agent ‘van
de Bataviasche Weeskamer te Bandoeng. 1854: 28 commies op het residentie-kantoor te TjandjÖer, 1855; verlof
naar Europa wegens ziekte, 1856 en op reis derwaarts
overleden.
Vl&

(Kinderen van hlaximiliaan Reijnst (1 i;, 2) en van
Claire Flavie de Chauvic-Jny de Blot.)
1. -Co&elio- Busanno Re&ast, geboren te Batavia 15
November 1831, overleden te . . . . 1861; huwde te
Arnhem 10 Juni 1852 met Albert Alexander Verkoutererk,
geboren te Antwerpen . . . . 1822 of 1823, zoon van
Jacques Guillaume Verkouteren en van Maria Christina
Munnik.
A. A. Verkouteren was ontvanger te Raalte.
2. Pieter Hendrik Reijnst, geboren te Batavia 14 Novetnber 1833, aldaar overleden 4 Augustus 1536.
3. Joan Cornelis Reijnst, geboren te Batavia 18 Augustus
1835, overleden te Malang 14 September 1862 ; huwde
te Batavia 14 Maart 1862 met Elisa,betA de Lannoy, geboren aldaar 4 April 1844, dochter van Johan Carel de
Lannoy (58) en van Charlotte Elisabeth Young.
Het kind uit dit huwelijk volgt sub, VIbis.
J. C. Reiinst werd bii K. B. van 5 Nov. 1858 0. 1.
ambtenaar “der * klasse: controleur 3 klasse afd. Keboemen. res. Bagelen. 1859; controleur 3e klasse. afd.
Pandéglang, res. Bantam, 1860, 61.
E. de Lannoy hertrouwde te Meester-Cornelis 3 Mei
1865 met Arie Albertus Rip, kapitein-kwartiermeester
0. 1. Leger, welk huwelijk later werd ontbonden.
4 Cluire Musette Reijnst, geboren te Batavia 6 November 1837, huwde te Arnhem 2 Juli lb57 met Mr.
Ernst Bnthon Jordens, geboren te’ Deventer 31 December
(si) Over het geslacht Couperus, zie een volgend artikel, waar ook
zijn staat van dienst uitvoerig gegeven zal worden. Abusiewlgk wordí
hij in Nederland% Adelsboek, 1907, in voce Reijnst, genoemd als zoon
van Abraham Couperus, lees: zoon van Petrus Theodorus Couperus.
(58) Over dit geslacht, aie de genealogie de Lannoy in dit Maandblad,
1906 nao 11 en 12.

204
1821, zoon van Mr. Daniël Jacob Rudolph Jordens en van
anna Maria Metelerkamp.
Mr. E. A. Jordens was advocaat te Arnhem, daarna
secretaris aldaar en later burgemeester van Haarlem.
5. h’aximiliaan Felix Re@&, geboren te Batavia 2
Augustus 1839, overleden te Montreux 28 December 1892 ;
luwde te Pasoeroean 11 December 1867 met H e l e n a
Maria Mngdalena Pool, geboren aldaar 23 October 1847 ;
wonende te ‘s Gravenhage, dochter van Anthony Etnilius
Pool, (59) administrateur van Siseer, en van Mathilda
&nna Lambertina Sophia van ‘t Wout.
Hunne kinderen volgen sub. VIter.
M. F. Reijnst kwam in 1861 in Indië en was ondernemer en administrateur van het land Gangsir, (re%
Pasoeroean.
6. Claire Elavie Reijnst, geboren te Batavia 16 Mei
1845, huwde te Arnhem 15 October 1868 met Hubertus
Broers, geboren te Medemblik . . . . . 1841, zoon van
Rutger Huibert Broers en van Henriëtta Lührs.
H. Broers was officier der artillerie h. t. 1.
Vter.
(Kind van Pieter Reijust (IPter, 1) en.
van It Nio genaamd Mathilda.)
1. Henrilte Charlotte Reijnst, geboren te Batavia 7
Juli 1823, (60) overleden 30 Augustus 1876 ; huwde te
Batavia 11 September 1839 met Pisrre Henri Antoine
Baptiste van. Hengst, geboren te Amsterdam in 1814, overleden te Buitenzorg 18 Mei 1872, zoon van Johannes
Baptist Petrus van Hengst en Johanna Catharina Prohn.
P. H. A. B. van Hengst werd élève bij de indigoculttrur ia ~~r~~.,.sur~.ambtenaar b i j
de landelijke inkomsten in de res. Pasoeroean, 1833 ;,
controleur 3e klasse bij het B. B. te Passoeroean, 1835;
idem te Serang (res. Bantnm), 1837; assistent-resident
der afd. L Kota’s (res. Padangsche Bovenlanden), 1840;
resideut van de Z.- en 0. afd. van Borneo, 1850); gepensioneerd als zoodanig 1852 ; president van het college
van boedelmeestersder Chineesche en andere onchristenl.
sterfhuizen te Batavia, 25 Febr. 1855-1870.
F puat.
(Khd van Hendrik Rsijnst (IVter, 6) en
van Tan Eiataio )
1. l’heodmus Reijnst, geboren te Batavia 11 October
1836, aldaar erkend 12 Mei 1837, overleden te Bntavia
30 Maart 1863 ; huwde te Batavia 27 December 1854
met Susanna Petronella Abrahams, aldaar geboren in 1837,
wonende te Batavia, dochter van Alegonda Johanna
Abrahams.
Hunne kinderen volgen VIqat.
Th. Reünst is steeds zonder beroep geweest.
Vquinp.
(Kinderen van baak Bernard Hendrik Reijnst
(IVquat, 1) en van Catharina van der Wey.)
1. Willem Hendrik Jan Reijnst, geboren te Lienden
6 Januari 1824, aldaar overleden 6 Maart 1827.
(53) Over dit geslacht Pool, zie Maandblad 1903, k. 216-218.
(60) Aldus blijkens het testament van haar vader van 22 Maart
1625. Blijkens de acte van haar huweljk treedt in plaats van hare
ouders, daarbij op haar voogd Johan Theodoor Liesart.
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2. Asueros Leonnrdus Reijnst, geboren te Lienden 24 C o r n e l i s (Kramat) . . . . . . 1867, dochter van James
November 1825, ongehuwd overleden te Semarang 2 Young, secretaris van Krawang, en van Petronella Rensing.
October 1859.
Hunne kinderen volgen sub. VIIbis.
A. L. Reijnst trad te Kampen als soldaat in miliJ. C. Reijnst is adjunct-kassier van de JavascheBank
tairen dienst en vertrok als korooraal naar Indië. waar
te Batavia.
hij 21 April 1844 aankwam; hu werd benoemd tot
mer.
2e luitenant der infanterie 0. I., 11 Jan. 1849 ; 10 luitenant der infanterie, 29 Juni 1856; als zoodanig over(Kinderen Uan 4Zaximiliaan Felix Keijnst ( Vbis, 5)
leden. Hij maakte als officier de 2. en 3e Balische exen van Relena Maria Magdaleaa Pool.)
peditie mee.
3 Willem Bendrik Jan Reijnst, geboren te Lienden
1.. Claire Flnnie Re@&, geboren te Pasoeroean 14
18 Maart 1828, aldaar overleden 2Ó Maart d.a.v.
4. Helena Hester Wilhelmina Reijnst, geboren te Lienden Januari 1869, huwde aldaar 17 Blei 1894 met H e n r i
Iacpues Xcherius, geboren te Probolinggo 2 Mei 1862:
18 Maart 1828, overleden in 1828.
5. Willem Hendrik Jan Reijnst, geboren te Lienden 29 zoon van Reinier Scherius, resident van Probolinggo, en
Carolina Charlotte Nagel.
Januari 1829, aldaar overleden 6 September 1 8 2 9 .
H. J. Scherius is administrateur der suikerfabriek
6. Jaeob Theodorus Reijnst, geboren te Lienden 9
Ngoro (Djombang.)
April 1830, zeeman, overleden . . . . . . (ongehuwd.)
2. Maximiliaan Reijnst, geboren te Pasoeroean 21 April
7. Helena Hester Wilhelmina Reijnst, geboren te
Lienden 5 December 1832, overleden . . . . , huwt te / :1870, huwde te Soerabaja 5 October 1901 met Carolina
Eampen . . . . ., met Adamse, veldwachter aldaar. (61) Rosalia Engelina Catharina r;an Hasselt, geboren te . . .
Hunne kinderen volgen sub. VIIter.
8. Willem Hendrik Jan Rejnst, geboren te Lienden 15 I .
Maart 1834, overleden te Panti (afd. Rau der Padangsche I
M. Reijnst is administrateur van de onderneming
Soember Boeloes (Djember.)
bovenlanden) 30 April 1883 ; huwde te Fort de Koek 3
September 1863 met Maria Morsia Robbers, overleden
3. A n t h o n y Emilius He$nst, geboren te Pasoeroean
/ 20 November 1872
te Batang Taro (res Tapanoeli) 3 Mei 1887
Hunne kinderen volgen Vlquinq.
A. E. Reijnst is oud-erfpachter van Gedangan-Klampok (Loemadjang.)
W. H. J. ReUnst .trad te Kampen in dienst als soldaat, (61) vertrok naar Indië en verliet te Padang als
VIquat.
sergeant der infanterie den dienst met gagement op
22 Mei 1873.
(Kinderen van Theodorus Reijnst ( Vpat, 1)
9. Doode dochter, geboren te Lienden 9 Mei 1836.
en van íï’usanna Petronella Abrahams )
10. Catharina Zxenia Bernudina Hendrina Reijnst, geboren--te--Lienden 2 2 Juli’ 1839~owrleden-Ce-: . -. . .,
1. Juèo~?Z’heödö~ Ré~~st;~geboren-te~atavla wril
met . . . . . . wan der 1855, aldaar overleden 4 September 1862.
huwde t e K a m p e n . .
Maas, sergeant-schrijver. (6lj ’
2. Hendrika Marianne Reijnst, geboren te Batavia 2
April 1858, huwde 10. aldaar 27 December 1873 met
VI.
Jacobus Albertus Jacob;, geboren te Batavia in 1836,
aldaar overleden 25 October 1894, zoon van Jacobus
(Kinderen van Jhr. Hendrik Pieter Re&st (7, 2)
Serardus Jacobs en van Maria Wilhelmina Bruins en
en van Jkvr. Johanna Catharina Wilweduwnaar van Sara Wilhelmina Alvis.
helmina Jenny van den Bosch.)
Dit huwelijk werd 17 Januari 1881 te Batavia ontbonden.
1 Jkvr. Jenny Adelaide Bartholde Henriette Adolfina Zij huwde 20. te Poerworedjo 18 September 1886 met
Refjnst, geboren te Bandoeng 8 Mei 1855, overleden te Frederik Lodewijk Wijchgcl. geboren te Padang . , . . .
Batavia 22 Januari 1859.
1850, zoon van Johannes Simeon Wijchgel, gepens. le
2. Jhr. Xr. Joan Cornelis Reijnst, geb. te Tjandjoer luitenant der infanterie, en van Charlotte Margaretha
8 Juli 1856, huwde te Gorinchem 6 September 1877 met Gruwel.
Pauline Mathilda van der Ven, geboren te Bandjermasin
F. L. Wijchgel was eerst belaalmeester der Staats20 Januari 1855, dochter van Adrianus van der Venen
spoorwegen te Poerworedjo en is thans klerk bij ‘s lands
van Simonetta Maria Rouffaer.
kas te Batavia.
Hunne kinderen volgen sub. V I T .
3. Sophia Wilhelmina Reijnst, geboren te Batavia 25
Jhr. Mr. J. C. Reijnst was korten tijd advocaat te Mei 1861, aldaar overleden 29 October 1873.
Batavia en is thans rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
VIpuinp.
Vlbis.
(Kinderen van Willem Hendrik Jan Reinst ( Vquinq, 8)
(Kinderen van Joan Cornelis Re@rst (Ibis, 3)
en van Maria Morsia Robbers.)
en van Elisabeth de Lannoy).
1. Bernard Hendrik Jan Willem Reijnut, geboren te
1. Joaf, Cornelis Reijnst, geboren te Meester-Cornelis Padang 2 September 1862, huwde aldaar 10 Maart 1894
(Kramat)’ 15 Maart 1863, huwde te Batavia 14 Januari met Jeanne Anna van Tqn.
Hunne kinderen volgen sub. VIIquat.
1886 met Awaa Francina Young, geboren te MeesterB. H. J. W. Reijnst is opzichter der cultures te Selok..
(Padang.)
(61) Hoe kan zoo’n wettige tak Re+t zoo achteruitgaan Zie ook
2. Jacobus Johannes Maz Reztnst, geboren te Fort de
den broeder en diens kinderen.

/!
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2. Maximiliaan Felix Reenst, geboren te Pasoeroean
Eook 19 December 1864, overleden te Padang 7 Sep22
Augustus 1903.
tember 1872.
3. Willem Isaak Severinus Reijnst, geboren te PajaVIIquat.
komho 27 December 1867. Hii heeft eenige erkende
kinderen die volgen sub VIIquinq.
(Kinderen van Bernard Hendrik Jan Willem Reijnst
(VIquinq, 1) en van Jeanne Anna van Teyn.)
W. J. S. Reinst trad in militairen en verliet 23 Mei
1899 te Padang als sergeant der infanterie het leger met
gagement ; is thans cipier der gevangenis te Padang.
1. Eva Bernardina Française tijnat, geboren te Sawaha
4. Rudolf Stephanus Re@ast, geboren te I’adang 12 Loento.
December 1869, huwde te Solok 14 October 1899 met
2. Antonie Jacobus Willem Reijnst, geboren te Solok
Anna Louise de Jongh.
10 Augustus 1896.
Dit huwelijk is kinderlooos.
3. N illem Bernard Rudolf Hendrik Rcijnst, geboren
R. S. Reijnst is opzichter 3” klasse der Staatsspoor- te Padang Pandjang 14 Februari 1905.
wegen te Koeboe Krambil.
VIIquifiq.
5. Pieter Jan Carel Reijnsl, geboren te Padang 12
Augustus 1872, aldaar overleden 20 November 1875.
(Kinderen van Willem Zsaak Severinus Reijnst (VIIquinq, 3)”
6. Cato Reijnst, geboren te Padang 19 April 1875,
en van de inlandsche vrouw Saena.)
aldaar overleden 16 September 1878.
7. Hendrik Cornelis Petrus Theodorua Re@& geboren
1. Marta WilAelmina Recnst, geboren te Kota Radja
te Yadang 24 Januari 1878, huwt te . . . . . Maria 16 Maart 1892.
Wilhelmina Robbers.
2. Bernard Hendrik Rudolf Reenst, geboren ie Padang
Hunne kinderen volgen sub. VITsex.
16 Juli 1894.
3. Willem Jan Reijnst, geboren te Fort de Koek 17
H. C. P. T. ReUnst was opzichter der in- en uitvoerrechten te Bintoekan (Benkoelen), is thans verificateur Hei 1896, overleden te Padang 18 Februari 1900.
58 kl. bij de in- en uitgaande rechten te Semarang,
4. Piet Severinus Rdjnst, geboren te Kota Radja 17
Jan. 1905.
Februari 1898.
8. Leopold Maximiliaan Reijnst, geboren te Padaug
5. Elisa Maria Reynst, geboren te Padang 14 Juni 1900..
31 Juli 1880, overleden te Rau in 1881.
VIIsex.
VIT.
(Kinderen van Hendrik Cornelis Petrus Theodorus Re@&
(Kinderen van Jhr. Mr. Joan Cornelis Reijnst ( VI, 2)
(YIquiaq, 7) en van ?p,+_
Maria Wilhelmina
Robbers).
:‘-en van- Pauline Mathilda van der Ven.)
1. Georye Eugene Willem ReZjnst, geboren te Hauer
1. Jhr. Pieter Hendrik Reijnst, geboren te ‘s Gravenhage (Benkoelen) 30 December 1903.
31 Juli 1878.
2. Wilhelmina Maria Reijnst, geboren te Semarang 13,.
2. Jhr. Joan Cornelis Re@ast, geboren te ‘s Gravenhage Juli 1905.
20 Juli 1879, jur. candidaat te Leiden.
3. Jhr. Adrianus Re@sty geboren te Batavia 21 Sep- N.B. Van het levende geslacht ReQnst bestaan er dus.
tember 1882.
nog 4 takken, nl. de adellgke tak, welke vertegen4. Jkvr Simonetta Maria Re@&, geboren te ‘s Crawoordigd wordt door Jhr. Mr. J. C. Regnst met
venhage 11 Januari 1885.
0. m. 3 zoons; de tak van Maximiliaan Reijnst
5. Jkvr. Pauline Mathilde Reijnst, geboren te ‘s GraSenior, welke evenmin vooreerst dreigt uit te sterven ;
venhage 9 October 1890.
de onechte Indische tak, uit Jacobus Theodorus
Reijnst, welke op het punt staat uit te sterven; en
VlIbis.
de wettige. V E R V A L L E N Indische tak uit Willem
Hendrik Jan Re&mt, welke zeer talrdk dreigt te
(Kinderen van Joan Cornelis Reijnst (Vlbis, 1)
worden,
en alleen in sub VIqtiinq, 7 er eenigszins
en van Anna Francina Young.)
bovenop schijnt te zullen komen.
( Wordt veroolgd.)
1. Max Rei@&, g e b o r e n te Batavia 16 November
1886, aldaar overleden 1 %Iei 1887.
2. Petronella Sophia Re@&, geboren te Batavia 22
Februari 1888.
Uit de Tielsehe luiboeken,
3. Lucie Reijnst, geboren te Batavia 8 November 1889, ’
aldaar overleden 26 Februari 1890.
naar mededeelingen van Jhr. VAN EINSCHOT
4. Johanna Frwncina Reqnst, geboren te Heesterbewerkt door de redactie.
Cornelis 17 Januari 1891.
Onderstaande opgaven zijn getrokken uit de rekeningen
VIIter.
van kerkmeesters van de St. klartenskerk te Tiel. De
namen zijn die van de uitgeluide overledenen; de datums
(Kinderen van Marimiliaan Reijnst ( VIlter, 2) en van
die, waarop het verschuldigde door den kerkmeester werd
Carolina Rosalia Engelina Catharina van Hasselt.)
ontvangen, behalve over de jaren 1688 en 1689, waarin
1. Carolina Rosalia Engelina Catharina Re@zst, ge- de datums die van het begraven of van het vervoeren
van het IQk betreffen; de cëfers geven het ontvangen
boren te Soerabaja 10 Augustus 1902.
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bedrag aan in guldens en stuivers. Blijkens eene opgave 10 Oct.
van 1648 kwamen de kosten voor het luiden voor de 12 n
helft ten bate der kerk, voor de andere helft ten bate 24 n
van den koster en de ,luynerts”, met dien verstande,
dat de kerk altijd de volgende bedragen vooruit kreeg.
25 ;
Van 3 klokken - 1 gld. 10 st.
25 Nov.
15
-1
16 Dec.
n 4
n
1 pooi - 1 gla 10 st.
22
n
6
n
3poozen- 3 n .- n
27 ;
n
6
n
2dagen-12 n .--n
D
6
8
n
n
6
3
- 15
n
YY
VLorts ontting de ke:k voor het ipeinnder g r o e v e n
n
n
1 gia., voor elk blazoen 6 gld. en voor het zinken der
dooden een bedrag, dat zeer uiteenliep. In den loop der
jaren ondergingen deze bedragen wel eenige wijziging.

27 Juli. het kin& van lienrick Claassen van de ~%a2.3.-.
1 Aug. mr. David Hollingerus. 13.-.
de huijsvrouw van Baniel Gidon 6.-.
1
14 Se& de heer burgemr. Pieter van Teffelen (wapenbord). 103.-.
het kin& van Claus Michielse. 4.10.
30 act.
7 Nov. Geertruyd Hoek. 13.-.
Johan van Arnhem (wapenbord). 31.-.
19
5 DeC. het kindt van Joost van Eek 3.10.-.
Sander Mom. 3.-.
DSrck ‘Lamiertse. 6.-.
13 ;
-. _..
.,-.
1684.

1686.
(Kerkmeester CIodtfriedt Sohull) (1).

1683.
(Kerkmeester Johan van Eek ; rekening gedaan
door de weduwe Maria van der Marel.)

Gerard Brezcnis. 7.-.
de huijsvrouw van Brien Zymers. 6.-.
het kin& van Jan van Laturn. 6.10.
Claas Berntse van Hoorti. 4.10.
%?X!e~~ Steiensx. Post. 13.-.
Lambert Tijnagcl. 1 3 Lambert Willemse van ZavLten. 6.-.
het kiudt van Thomas van Randzj’ck. 4.10.-.
de vrouw van Anthony van Malsen. 6.-.
Goossen O t t e n . 6.10.-.
.fa+a Bis. S.‘:O.-.
het kin& van deu apothecar Torck. 6.10.

de Rector Johan van Aalhuysen. 25.-.
Pater Fardisant. 42.-.
Heyltje Sleghtby 4.-.
Ruetjen de Smz’t. 6.-.
de dochter van Jenneken Aalberts. 13.-.
Ottho Glimmerus, Bedienaar des GCoddelijcken
woorts. 13.-.
Carl d e KoordenvTercker. 13.-.
April. het kint van Peter van Rhenen. 4.-. ’
een corporaal van de dragonders 6.-.
n
een luitenant
18.10.
Meni. het kint Gerrit nvann Hofen.’ 4.-.
Juni. Jenneken Aalberkq van Hees. 13.-.
Juli. Aambert Bissier. 18 -.
de huysvrouw van Pr Marten van Hooven. 13.-.
LI
hg. 7ïXlGTVa~ JöSüaiï Ek. ?;z. ..‘_ ~-~_~
Sept. de dochter van Gerrit van Eek. 7.-.
de 0udO vrouw Vulders. 13.-.
n
de mulder Jan Lam. 7.-.
02.
een dragonder. 6.-.
het kint van Diruken Taay. 4.-.
n
de dochter van Evert de Roever. 7.-.
n
de tollenaar Lambert van Eek. begraven op
n
22 Oct. (wapenbord). 25.-.
Dec. de dochter van Govert de Jongh. 6.-.
juffr. Bedarides (uit de stad gevoerd). 24.-.
=
het kint van den Heer ontfanger Lith de
n
Jeude. 18.10.

4 *Jan.
22
5 Febr.
26
4 Maart.
14
n
17
14
n
2”s
10
17
21

18

8
Dirck tiarz Isendoorn. 3.-.
19
het kin& van Tielman Reeken van der Horst. 3.-. 26
Jantjen Zeben, schoonmoeder van Johannes 13
Meerendonc. 6.-.
16
2 Febr. het kin& van Dirck van Geelant. 6.10.-.
17
Jacob Janssen, tolknecht. 6.-.
5
n
n
Dirck Hermense Quakel. 13.-.
de schoonmoeder vau Dirck Casperse. 6.-.
18
1
16
2 Maart, het kin& van Arnold van Geelkercken. 4.10.-. 17
10 April. de WelCIeb. Heer Johan de Cocq van 0pp;jnen 21
CwaaenbordI 5 5 . - .
12 n àe dochter ‘van Jenneken Thijssen. 6.2.
Gerrit Aartse van Geelkercken. 7.-.
1686.
de huijsvrouw van Goossen Otten. 6.-.
de weduwe van Gerrit Bath. 13.-.
9 Jan.
12 Mei. Harnsken Gerritse Mus. 12.-.
23 I>
Helena Schuil. 7.-.
2 Juni. ddriaan Breunis. 7.-.
Jenneket, Taélanus 6 . - .
de weduwe van Franco& de Cock. 18.-.
6
n
;
6
F&.
de
Bondt. 6.-.
de
huijsvrouw
van
de
heer
Joharz
Foyert
(wa,
14
n
het kint van Jan Verhaar. -. 10.
penbord. 43.-.
20 M&art. de vrouw van Bart Janz. 6.-.
de huijsvrouw van Sgbert vara Gelder. 6.-.
21
B
het kint van Dìrck van Gelant. 4.10.
24
Catrijntje Stoffels. 6.10 ApXl. mevrouw Mon.tJoort (wapenbord). 43.-.
z”S Ju”ii. de huijsvrouw van meester Clement. 6.-.
Willem van Schnardenburgh. 13.-.
14 Aug. het kin& van Anthony de Bon. 6.10.
Claus
Berntse van Hoorn.
:z+
n
Gillis
van
Cumoendaal.
12.~-.
19
D
het kint van Herman Vosch. 3.10.
1 Me?
de moeder van Janneken Thijsen. 6.-.
26
n
de huisvrouw vau Andries Haaskens. 12.-.
ildarten van Hoven. 13.-.
20 n
de mulder Geurt Bnrtens. ô.--“2 Sept. & broider vin Jan Piron. 6.--.
22 n
de hu&vrouw van Nicolaas de Salemaaker. 6.-.
de huijsvrouw van Willem Weyman en des- 29 n
3
YI
zelfs kin&. 16.10.-.
Helrrick Quakel. 13.-.
(1) Hij verantwoordt ook enkele posten van 1684.
9 Jan.
11 Yl
23 n

28

1
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211
5
9
16
22
29
1
5
15
14
2
15
21

Juni
I
m
#
Juli.
n
A;g.
sept.
n
D

$9
;
5 act.
8 n
28
3 Nnov.

11

I)

27

n

30
13 D:cc.
17 »
202
28

;
m

Johan Pronck. 13.-.
Jan Ariensen Uclents. 6.-.
Styntjen Brouwers. 12.-.
Lijsbet van Schayick. 13. -.
Joa:him van Rumpt. 7.-.
de vrouw van Arie Stevense. 6.-.
vrouw Quaakel. 13.--.
vrouw Buyrde 7 -.
de vrouw van Roelof Otten. 4.-.
het kint van Tros 6.10.-.
Jacob Leenderse. 6 .--.
de dochter van vrouw Heufl. 6.-.
Jan Wouterse. 6 - .
de procurator Marten van Hoven. 13.-.
de suster v a n Geeslcen Hetldricks. 6 . - .
Otterkies Stoffelse. 6.-.
het kint van Gerrit Simonse. 6.-.
Gerrit van Oort. 6 Anthony Tgnagel. 13.-.
de buijsvrouw van den Heer ontfanger Lith de
Jeude (wapenbord). 43.-.
de vrouw van Joost van Eek. 7.--.
Jelis Huybertse Mulder. 7.-.
Cruchten. 3 -.
het kint van Jan Gerritse Maasschipper. 4.10.
de vrouw van Albert Zebus. 4.- (niet betaald).
Adriaantje Vuldels. 6.-.
1681.

Abraham van Cteef. 6.1.
het kint van Sander van de Graaf.. 3.1ö. _Wiesken Compagnie. 5.-.
Jenneken Theunis. 7.-.
het kint van Steven Hendrickse. 6.-.
do h!lijsvrouw van Lubbartus de With. 13.-.
Claas Hendrickse Brouwer. - 13.-.
Ma&rt. Geurt de Kuyper. 6 -.
do vrouw van J a n Buth. 4.-.
April. Geurtjen Stevens. -’ 6.--.
de dochter van Juffr. Pipers. 7.-.
I)
de Heer Borgermeester de Vries. 37.-.
MZ. het kint van Joost van der Heyden. 4.-.
vrouw van der Lingen. 12.-.
J&i. Lysbet tran der Lienden. 13.-.
v r o u w de With 7.-.
12 n
het
kint van Derck van Geelant. 5 -.
18 n
Johannes de Kruyff. 4 . - .
22 n
al susTer &n Oly (niet ontvangen).
23
12 J&. de vrouw van de Heer Bellecham ( w a p e n bord). 43 do schoonmoeder Sander Mom. 7.31
6 A:g. het kint van den .besiender” Vonck. 6.10.
5 sept. Dirck Dircksen. 6.-.
het kint van Gerrit Post. 3.10.
3 n
de huijsvrouw van Adriaan van Est. 6.-.
10 A
do vrouw van Bart Rootbeen. 6.-.
het kint Anthony Blom. - 3.10.
1”7
n
2 N:v. de weduwe van Ja?z de With. 18.-.
de suster van mevrouw Firy (wapenbord). 43.-.
17
n
de majoor Scheblingh. 18.-.
23 n
Gerrii Wanders. 7 . - .
26
de huijsvrouw van Jan Roelofise Verwey 13.-.
22 :
6
15
17
5
12
19
26
10
31
12
20
26
3
7
10

Jan.
n
*
Febr.
#
n

1688.
(Willem de Reuver, kerkmeester.)
De data van de jaren 1688 en 1689 zijn die van het
begraven of het vervoer van het lijk.
ddrijen Cool. 6 -.
7-Jan
do koetsier van Dirck de Haer. 5.-.
25
n
het kindt van de heer schepen Sdul. O.lO.--.
28
25 Febr. Ds Krooij, predikant tot Avesaet. 13.-.
6 Maart. Bert de Booy. 6 -.
het kindt van Piter Grim 0.10 -_
8
5 April Maetken Swanen. 6 -.
de huìjsvrouw van Willem Storm. 6.-.
de koetsier van Roelof Noot. 25.-.
1;
:
het kindt van Gerit Sickel. 4.10.-.
19
n
Merten rolfswinckel. 13.-.
28
Jenneke Pouss. 7.-.
7 MA.
Maeyken. 6 -.
12 n
Aert W$nants. 6 -.
19 n
mevrouw Boodeck (wapenbord). 103,-.
31
4 Jini Abraham de Koordewerker 6 -.
Hendrick Sto$elsz. 6 -.
14
de huijevrou van Jan van Leeuuyen, boecken10 J$i
binder. 13.-.
11 Aug. de zoon van mr. Jan Taa$‘. 7 -.
het kindt van m’. Hendrick de baerbier O.lO.-.
28
12 sept een kint van het weeshuis. 4.-.
J a n v a n Leezcwen O.lO.-.
het
18 n
captijnn Lies;elt (naar Eek gebracht). 48.-.
22
de vrouw van Ds Scherpot. 13.-.
3 act.
1 Nov. de swager van mi Jan van Lookeren. 6.-.
2 vreemda~twee gebroeders. 6.-.
3 I)
J a n Aelbertsz. 6 . - .
19
20 Dec. de #besinder” Schay van Doesburgh. 13.-.
1689.
1 Jan.
9 n
17
12 Febr.
27
n
4 Maart
9
4 AGil.
24
:
27
4 Me!.
19
9 Juli.
14
»
15
n
20
n
28
4 Juli.
6 n
13 n
15
3 A;g.
6
n

Jan Aertsz. Brandt. 6.-.
Ctaes Berntsz van Hooin. 13.-.
d e vrouw van Birck Decker. 12.-.
Beateris van de Graef: -- 18.-.
heer van Balfferden (uijtvart na Wamel ; niet
betaald. 36.-.
het kindt van den ontfanger van Acxel. 6.10.-.
Andries Roobolis. 13.-.
Gerrit Adrijensen, orgelist. 13 --.
de dochter van ,de Righter” Vulder. 13.-,
een Engels kaptijen. 6.-.
Tieleman Aellers. 6. -.
de soon van dd. Nobelet (,in de kerckengraef
begraven met kennisse van mijnheer Bodack”). 3 -.
Domeué, 1 3 . - .
het kindt van Ot Gossensz. 3.-.
kaptijen Leeuwen (wapenbord). 25.-.
het kindt van Jan Scheninck. 4.-.
do huijsvrouw v a n La,mert Clasx. 6 . - .
Jan van Holten. 6.-.
het kindt van mijnheer De+ Gelder. 6.-.
den ontfanger Lit. 12.10.-.
a: schionvader van Jan Woutersa. 6.-.
J a n Bestevaver, 6.-.
Andres de Salemaker. 6.-.
do soon van Dirck Kaspers. 13.-.
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15 Aug.
31
3 s:pt.
YJ
4
14
5 ocnt.
I>
7
:a
;
29
12 N&.
14 n
n
13
30
3 D:c.
n
16

de soon van Dr. Voogelsangh. 3 1 0 .
het kindt ,, Ot Gossens 3.-.
de buijsvrouw vau TYillem Timmer. 6.-.
Aeltgcn Breunis 6 -.
de vrouw van Vermeer. 7.-.
de moeder van Roelof Fltj’s2. 6.-.
de broer van Cornelts de Hollander. 6.-.
Sander van de?, Graef. 12.-.
vrouw Beudt. 12.-.
Merwie (?) Sleephagen. 6.-.
de vrouw van scheepen Rooyer. 25.-.
de dochter van vrouw Beudt. 12.de vrouw van Jacob van Waming. 6 -.
de dochter van ,de Heer Recktor” Stock. 12.TVillem Timmer. 6 . - .
Hermintie (Hermijntje) 6.-.

1690.
D e s o o n v a n J a n Ccrnelissen, backer in dt
voorstadt 7.de dochter van YVillem Jansen. 6.-.
14 9
de moeder van Paulus M@aeekus. 7.-.
18 ;
Stijtien van Kool. 6.-.
22 ”
17 Fëbr. het kindt van Quirijn van heren. 3.-.
18 Maart. de aoon van Peeter L udolphts van Linden. 13.-.
het kindt van Jeelis h’oot. 4.10.-.
n
22
29
Herman Wolfswinckel. 7.-.
8 Ap:il. de vrouw van Hendrick van den Heuvel. 7.-.
Cornelis Taey. 12.-.
n
10
26
iammirt M’eezcwessen. 6.-.
de schoonvaeder van Peeter Lammertsen. 18.-,
7 Me!.
.l& _kiDdt ~p..deo.apntaek~~~lc~.4.~~~0.~ <
d e s c h o o n m o e d e r v a n d e n ,kustus” J a n
17 n
Taey. 7.-.
de konrector Stock. 6.-.
21 n
Toomas van Sandijck. 13.-.
27 n
29
Claes Migghielsen. 13.-.
11 J&i. J a n Blanck. 7.-.
h e t k i n d t v a n ,,de besier” Vonck. 6.-.
dreken van Aeeuwen, ô.-.
3 Jii. het kindt van Cornelis Ha&. 6.10.-.
juffer v a n Gelder voor haar broer Captijn
10 n
Bouwens (niet betaald).
Reektor
Vulder. 13 -.
12 n
het kindt van Juriaen Stoorti. 3.10.-.
15 ?l
docktoor Raeketee. 6.-.
29
5 A;g. het kindt van Cornelti Steevense. 6.-.
vrouw Glimmeris. 13.-.
de schoonmoeder van Bert Toomasse ofte Claes
van der Dqtsen 12.-.
Jeelis Noot. 4.10 - .
30
9 Se;, de dochter van joffrou Pipersen. 13.-.
het kindt van Joost van der Betijden. 4.-.
22 n
de heer schepen Altona. 6.10-.
29
*
an
15 ocn.
’ Jacob Willemse Post. 4.10.-.
6: vrouwe moeder van 00th Versteegh. 1 3 . - .
16
5 N:v. de huisvrouw van rnr Peeter Rootbeen. 12.-.
20 Dec. Doctoor Vogelsanck. 13.-.
2 Jan.

-7

*

-.

:9 n

1691.
21 Jan.
26 n

Hendrik Langvoet. 6.-.
het kindt van monsr de Swaert. 6.10.-.

214
28 Jan. het kindt van Cornelis Geurtsen. 9.10.-.
29
Peetcr Toomassen. 6 -.
14 Fibr. de procuratoor van de Sandt. l3.-.
de dochter van Toonis South 7 --.
13
n
Gysbert van Darthuijsen. 6 ;6
n
Peeter Rootbeen. 7.-.
6 Malrt. de huiisvrouw va.n den kerckmeester W i l l e m
Doelan; van Rumt. 1 EL-.
10 n het kindt van Reynier van Brettanje. 3.-.
26 n de soon van Allert van Leeuwen. 12.-.
23 n d e v r o u w e suster van Philips van Schaerenburgh. 13.-.
31
de QFOUW van den konrector Stock. 6.-.
11 Apiil,
Steeven #Gllemse. 6 . - .
23
h e t ki:d van Quirlj’n v a n HoTren. 4.-.
1 Me!. de WelEd. vrouwe Mevrouwe van den Steenis
(wapenbord). 67.-.
Arien Gerritsen Sickel. 13.-.
g n
28
de vrouw van Herman 0001. 6.-.
23 Ju”ni. de dochter van Mijnheer Schaegen. 13.-.
11 Juli. het kindt van den Recktoor Yoss. 9.-.
joffer Theodora van Lith de Jeude (wapen30 n
bord. lg.-.
1 Aug. de oom schipper Jan Tielemans. G -.
de WelEd. gebooren vrouwe mevrouw vati den
14
n
Braekel (uitvaert van Haar Ed.j, 48.-.
de dochter vau den capitijn Schul 13 -.
21
n
joffer van der Velden (wapenbord) 31-.
22
n
de nicht van Bernt Jansen 3.--.
27
n
29
de procurator Jan Schul. 13.-.
2 sept. de dochter van capti,jn ScBul 1 3 . - .
Jan Martense. 3.-.
5 #
de vroiw vai Lambert va?z? Soomeren. 6.--_
18 ;
het kindt van Hendrick van Holhuysen. 6.-.
de vrouw van Tijs Geritse Brouwer. 6.-.
4: ;
het kindt van Aatons Storm. 4.-.
de man die gevist worden. 12 -.
30 n
Tijs Gerritsen Brouwer. 6.-.
l”5 OA.
Cornelis van der HeGden. 13.-.
3 ‘Nov. het kindt van den sekretaris van Kooten. 12.10.
vrouw Nooten. 13 -.
5
D
capitijn
Schd. 13.6
n
J a n Cornelissen Backer iu de voorstadt 6.-.
16
n
Gerrit van Eek. 13 lg n
al
n
Aert Kortstense. 12 - .
24
Wentien ~yssen. 6,-.
3 Dic. de nicht van Hendricktien Slaghters. 4.-.
de meid van den Heer ontfanger Lith de
5
»
Jeude. 4.-.
Hendrick Schul. 13.-.
10 n
d e suster van Peeter Meeuwens. 6.-.
11
n
ElskePz Brouwers. 4. -. .
12
n
het kindt van Mouwerits Bocham. 4.-.
i9
:
Marie T$‘ssen. op Kollen. 12.-.
de vrou van Gerrit van Hoffen. 12.-.
31
n
De rekeningen over 1692 en 1693 zijn niet aanwezig.

215

216

Opgave van Officieren die in de Oude en de Nieuwe
Kerk te Delft liggen begraven.
Onderstaande aanteekeningen zijn onveranderd overg e n o m e n uit de Begrafenisregisters van de Oude en de
Nieuwe Kerk te Delft, beruateude op het Gemeente-Archief
aldaar. Met die der O U D E K E R K nemen zij hier een
aanvang.
19 September 1613. De HoogEd.Geboren Heer Cocginga
van Honinga, C ap n aende Oude Delf bij de OostTndiache camer. In de Kerk
2 November 1673. D’Hr Capn Johan Doublet, aende
Oude Delff bij de Rotterdamsche poort op ‘t Choor.
4 December 1674. De E.Heer Dirk Brasser, Majoor van
het Regiment te paerde van sijn Hoogheit den Heere
Prince van Orange in de Kerk. Aen de Oude Delft
over de Boterbrugge.
27 April 1678. De Hr Capn Harman Graswinckel, bij de
Oude Kerk in de Zeepketel op ‘t Choor. 18 dr.
21 Maart 1680. D’Heer Capn Albert de Lopee j m. tot de
atiklijf maker op ‘t Choor 14 dr. 1 wapend.
18 Juny 1682. d’Hr Capn Caesar Duyk, Commandeur in
de stad Grave. Overleden aan de Oude Delft tegenover de Bagijneateeg ende gevoerd na ‘a Glravenhage. 18 dragers -- geen kinderen
29 Januari 1707. D’Heer Ileudrick De Sandra, Majoor en
ritmr ten dienste van den lande. Mitsg. Commandeur der stad Deventer op de Oude Delft eygen
kelder. Op de middag. Met een wapenkas met alle
desaelfs ornamenten en 18 dragers, 1 wapendrager,
8 quaatieren.
10 November 1721. De HF Capa Arent van Ruyven; hier-gebragt van Amsterdam met een jagt voor de kerk.
Op de middag met een koets, 18 dragers. Eyge kelder.
12 October 1737. ‘De Heér Luitenant Collonel David
Leduchart, aan de Ververadgk met 18 dra en met
koetsen voor drie uuren. Kerkegraff. Bejaard vrger.
26 Januari 1751. De Heer Mi François Diderick van
Riebeeck, Luvt. Coll. in t Regiment GIuardes Dragonders ten dienste deser Landen enz aan de W. Z.
v. h. Oude Delft met 18 dr. en 1 wapendrager op de
middag De wapenkas hoog 9 voet 4 duym, breet
6 voet, 3 duym met 8 quartieren. Eyge grafkelder
ongehuwt overleden.
6 Augustus 1759. De heer Mr Johan Thierens, Capiteyn
van de Schutterg etc. aan de W.Z. van ‘t Noordeynde met 18 dr. en koetsen op de middag. Eyge
graff, 3 minde.
27 April 1771. De HoogEd.Gestr. Heer Robbert van der
Mast, Generaal-Majoor van de Infanterie (1) ten
dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden.
Luyt. Col1 Effectief en Capiteyn over een Compagnie Grenadiers enz. op de Coornmarkt met 18
lijkd. en 1 wapendr. met koetsen op de middag. De
wapenkaa hoog 10 voet, breed 6 voet met 8 quartieren. Eyge grafkelder 3 meerd. kinderen.
3 Februari 1778. De HoogEd.Geb. Heer Albert Nicolaas
Baron Snoucksert van Schaumburg, Collonel van
de Cavallery en Ritmeester van een Compagnie
Guardes te paard enz (uyt ‘s Hage) met 18 dr. en
1) Cfeneraal-Majoor b. h. regiment van Luit. Generaal de Villegas,
volgens het Officiersboekje van 1771 blz. 43.

3
12
5

28

22

2
5

.

1 wapcndr. met koetaen. De wapenkas hoog 12 voet,
breed 8 voet met’ 16 quartieren op de middag. Eyge
graf kelder.
Juli 1775. De Heer Wilhelmus de TJaat, Lui0 Col11 ten
ten dîenate deaer Landen enz. op de Oude Langendijk met 14 dr. en koetsen. Eerkegraff geen kindn.
October 1779. De WelEd.Gestr. Heer Ulrich Mozer (1)
Collonel bij de Artillerie dezer lande enz. op ‘t
Bagijnhoff. 18 dr. en koetsen. Eyge graff geen kindn.
Januari 1780. De WelEd Gestr. Heer- Françoia Jacob
Mualy, Gapt bij ‘a lands Artillerie en Commies
stapelier van ‘t Hollaodsch Magazijn enz op ‘t Oude
Delft 18 dr. en koetsen op de middag. Eyge grafkelder. geen kinderen
September 1780. De WelEd Geb. Heer Jan Christoffel
van Heemskerck, Col11 en Gapt ter zee in dienst
deeser lande enz. van Vugt met een boeyer alhier
gebragt en door 8 dr. des avonds bijgezet in een
eyge graf kelder
April 1789. Den WelEdeleGeboren Heare Pieter Meerman, Collonel ten dienste dezer lande etc. uit ‘a Hage
gebragt met een jagt en ‘s morgens in een eyge grafkelder bijgeset door twa.alf lijkdraagers (ongehuwt).
De wapenkas hoog 14 voet, breed 711, a 8 voet
met 8 quartioren.
Mei 1790. D’Heer Luitenant ter zee Cornelis van Duin
j.m. Oude Delft, door militairen gedragen. Eyge graf.
April 1793. De Hoog Edele Geb. Heer Arnold Jacob
Hendrik Maurits van Pabst, Generaal Majoor en
Chef van een regimt Infanterie, commandeur van
Philippine. Op ‘t Oude Delft., IS dr. en koetsen
‘s morgens eyge gra.fkelder. 1 meerd.
-.* --_ _ _-.
NIEUWE KERK.

30 Maart 1677. D’Hr Capn Aelbert Bonema, over ‘t Dolhuys, op ‘t Choor 14 dr. 10 flambeaudr.
14 December 1703. Francois vau der Straten, luytenant
onder het regiment van d’Heer Generaal Lindeboom,
aende Burghwall over de banck van leeningh, in
de k.erck, 5 minderjarige kinderen, 12 Dragers.
22 April 1750. D’Heer Louis Adriaen van Kretschmar,
Luitenant-Generaal van de Infanterye ten dienste van
de Vereenigde Nederlanden, uyt ‘a Hage alhier
gebragt met koetsen en een wapen, op de middag
in eyge grafkelder op ‘t Choor, 3 meerd. kinderen.
30 Januari 1762. De Heer Jan Loutz, Gapt Luit. onder een
Regiment Switsers ten dienste deezer Landen, bij
de Oostpoort in de Kabel, in de kerk met koetsen
nami.ddags geen kindren.
28 Juni 1769. Den WelEd.Gestr. Heere Luytenant Collonel
Volkert Johannes van der Haere overleden tot Rotterdam, met een jagt alhier bijgezet des a’nagts. Eyge
graff, ‘t regt van 18 lijkdr. (schoon 8 geemployeert)
3 meerd. kinderen.
7 December 1769. De HoogWelGeb.Heere *Hendrik van
Kretschmar j. m. in leeven Extraordinaire Envoyée
van haar Hoog Mag, aan ‘t Hoff van Zweden.
Collonel van de Cavallerio, (2) Adjudant-generaal
van zijn Doorl. Hoogheid den Heere Prince van
1) Staat vermeld als Majoor NMOOSER volgens het Officiersboekje van
1779 blz. 145.
2) Luit. Kolonel b. d. Garde Dragonders volgens Officiersboekje van
1169, blz. 14.
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Orange en Nassau enz. op den middag uyt ‘s Hage,
18 Lijkdr. en koetsen. Eyge graffkelder op ‘t Choor.
December 1780. De Heer Johannes Frits in de v. d.
Mastenstrjat lieutenant onder de Invalides binnen
deese stad door 12 sergeanten militair gedragen met
militaire eereteekenen. Kerkegraf 4 meerd.
Januari 1’783 De Hr Johannes Bakker op de Paardenmarkt Luitenant bij de Invalide8 alhier garnisoen
houdende, door en met militaire eerctekenen gedragen. Kerkegraff, 4 meerd. kinderen.
Maart 1786 Den WelEde.C+estr. Heer Ewouts van
Haefften, Schout-bij-Nagt van Holland en West
Vriesland bij het Ed. Mog. Collpgie op de Maaze,
op den Langendijk 16 lijkdr. en koetJen eyge graff,
3 meerd. kinderen.
Augustus 1789. Den WelEd.Gestr Heer J. J. De Clesheim, Luitenant-Collonel bij de Armee en CapiteinIngenieur ten dienste deser lande, ongehuwd op de
Binnenwatersloot, 14 lijkdr. Kerkegra.ff.
Februari 1790. Den WelEd Gestr. Heer Johan Ficquet,
ongehuwd, op ‘t Oude Delft Collonel bij de Armee
en Oapitein van een compagnie in ‘t Regiment van
den Generaal-Majoor van Pabst, met militaire Eer
gedragen, 4 slippedragers op den middag, eyge graff.
April 1791. Den Heer Luitenant Jan Alexander Frederik
Schikhaed (l), ongehuwd, in ‘t Vrouw Juttenland.
Door 10 sergeants van ‘t regiment alhier garnisoen
houdende gedragen en koetsen - Kerkegraff op ‘t
Choor.
September 1791. D e n WelEd.Gestr H e e r T h o m a s
Neuman, Oud Capitein Militair van de 0. 1. Comp.
deer Lanbe en-z. met-oon jagt van de stad Rotterdam
alhier gebragt des avonds, 12 ?$kdr, yge-grafkelder - geen kinderen.
December 179 1. Den WelEd.Gestr .Heer Carel Hendrik
Bruhl, ongehuwd Capitein ten dienste van den lande,
in de Hypolitusbuurt, 14 drs en koetsen -- eyge
graffkelder.
Maart 1793. De WelEd G?estr. Heer Abraham Nicolaas
de la Faille, in leeven oud-Ritmeester van de Ca.ribiniers ten dieusten dezer landen den 230 Maart 1793
des avonds van Wijk-bij-Duurstede alhier bggezet
12 lijkdr eyge graf - 4 meerd. kinderen.
November 1794. De WelEd.Gestr. Heer Antoine D’odieu
Chevallier de Bussy, ongehuwd bg de Haagpoort,
door 12 milit onderofficieren gedragen. Eerkegraff.
November 1794. De Heer Luytenant Jan Daniel Roodeman, ongehuwt op de Turfmarkt door militaire gedragen. Kerkegraff.
December 1794. De Hr Johannes Schorer Luytenant
onder de Invalides op de Turfmarkt, door militairen
gedragen. Kerkegraff - 2 meerd.
December 1794. D’Heer Donis Theilling, Chirurg&
RJajor van ‘t Regiment van Saxen Gotha op de
Turfmarkt door militairen gedragen. Kerkegraff
3 mind.
Februari 1795. Johan Qeorge Wagner, Capitein van
‘t Regiment Mineurs en Sappeurs van den Generaal
Majoor de Veye enz. op de Turfmarkt door militairen gedragen. Kerkegraff geen kindn.
April 1797. De WeiEd.Gestr. Heer Salomon Wirtsz,

1) Luitenant bij het Regiment Oranje CMderland volgens het Officiersboekje van 1791, blz. 64.

in zijn leven Capitein der Zwitsers (1) deeser Landen,
ongehuwd in de Choorstraat door militairen gedragen, voormiddag. Kerkegraff op ‘t Choor.
26 April 1799. Den Collonel Jan Alexander Schikhaed (2)
in ‘t Vrouw Juttenland - 16 lijkdr. en koetsen.
Kerkegraff op ‘t Choor geen kinderen.
28 September 1799. De Hr Luytenant-Generaal Jacob van
Kretschmar (3) Heer van Wijk, Veen en Aalburg
uit den Hage, 18 lijkdr. en koetsen des voormiddags
in Eyge graffkelder.
Vr$ienban bij Delft.
Medegedeeld door C. F. GIJBBERTI HODENPIJL .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
HH. vakgenooten, die zich voor Vlaamsche familiën,
waarvan takken naar de noordeluke Nederlanden gekomen
zijn, interesseeren, maak ik opmerkzaam op de werken
van Froissart,, door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw, uitgegeven voor de Koninklijke Vlaamsche Academie. Men
vindt daarin o. a. de namen : van der Poort, von der
Handere, vun den Brande, Elout, Boidaert, Belrrerd, Boeye,
Thibaut, de Crane, van des Spiegele, enz. enz. reeds in
140 eeuw.
v. B. F .
M.
In de Betou (XVIII, 61) - Men vraagt t. a p. Wie
waren de ouders en grootouders van Judith In de Betou
(~3. .~&.ta2.. &UL? .die 2O~J~_.l689 bU
Amsterdam trouwt François Leyssius, van Middelburg ?
Hier is misschien gedeeltelijk het autwoord:
Le 3 Mai 1674 reçut un Jan In de Betou à Dordrecht
une attestation de l’église réformée pour partir pour
Amsterdam avec ses cinq filles, Appolonia, Qoeda, Geertruyd, Margriet et Judith, tous demeurant jusqu’ici 8,
Dordrecht sur le Nieuwe Haven.
De 1663- 167 1 demeurait à Mastricht Jean In de Betou,
marchand ou batelier, qui avait beaucoup de connections
& Dordrecht.’
G O V E R T I N DE BETOCJ.
Stockholm.

vau Broeckhorst. - Van Spaen zegt op blz. 289 van
zijne Inleiding ten opzichte van heer Willem van Bronckhorst, ridder :
,,Vermoedelijk is hij 1382 dood, toen z&e zoons genoemd worden, en zeker 1388, toen z@r broeder landdrost der Graafschap is.”
De heer van Spaen dwaalt echter ; immers : ,In den
jaer ons Heren 1386 des XX dages in November her
Willem, here van Bronchorst ontfing zOn leen van den
bisscop van Utrecht”, etc., hetgeen nogmaals geschiedde
op 25 September 1394. Ook een? acte van 1393 maakt
melding van hem tegelijk met zgne zonen, Gijsbert van
Bronckhorst, ridder, en Frederik van Bronckhorst.
W. A. B.
1) Kapitein bij het Regiment Zwitsers van Loohman volgens het Officiersboekje van 1797, blz 95.
9) Luit.-Kolonel bë het Regiment Oranje C+elderland volgenic het
Officiersboekje van 1799, blz 65.
3) Luit.-Generaal bij het Regiment Holl. Glardes te ioet.
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Van der Bnreh. (XXV, 187). - Anna &zr&x IZobertina van der Burgh is de eenige dochter en kind van
David Johan van der Burgh en VBU Angela Ale.ca9idra
van der Niepoort. Zij is geb. te Amsterdam 21 Mei
1793 en st. op het Huis Hulsen bij Hatert 10 Nov. 1866.
J. D. W A G N E R .
‘s-Gravenhage.

Weet soms iemand wat er van deze paneelen geworlen is, c. q. waar ze vinden zijn ? (Hier wordt nief beloeld het paneel, voorstellende Gaspar v. K. tijdens zijn
!e huwelijk geschilderd in 1603, hetwelk in het bezit is
fan ondergeteekende).
Jonkh. VAN K INSCHOT .
Tìel.

Eelsingh. (XXV, 188). -. Het geslacht Eelsingh b e staat nog; o. a. is J. H. H. Eelsingh, geb. 1854, ontvanger
der Directe Belastingen te Groningen.
v. E.
Tiel.

atrchief van den Vorst van Lippe-Detmold, te Detmold,
atfdeeling Vianen en Brederode, bevindt zich het volgende

Gillot (XXV, 189). - Hoewel ik niet alle gevraagde
gegevens kan verschaffen, hoop ik toch, dat ‘t volgende
van dienst kan zijn
Uit een handschriftje in mijn bezit blijkt dat, E s a y e
Gìliot . . . koopman te Amsterdam en ambachtsheer van
Heemstede in Utrecht, te Amsterdam gedoopt werd 9
Aug. 1699 en aldaar werd begraven in 1758.
Hij huwde 10. 1 9 D e c . 1 7 2 3 .Warie Bruncn 2O. te
Amsterdam 1 Aug. 1728 %rie Monnier (bij mij staat:
,bounier”) ged. te Amsterdam 12 April 1705 als dochter
van Pierre en Marie Olivier. Hunne dochter Esther Jacoba
werd te Amsterdam gedoopt 15 Juli 1737.
Na het overlijden van haar vader en tengevolge van
het vóór-overlijden harer broers en zusters, ging de heerlijkheid over op haar.
V AN L EXAU F RIESWIJK .
Doesburg.

van der Maeleu, te Vianen (XXV, 122). - In het
1rlad van een akte, waarbij de Vorst, als heer van Vianen,
(te door rnr Johan Andree van der *%%elPn bekleede ambten
7ran raad en dijkgraaf compatibel verklaarde met dat van
xzaad in den Raad van Israbant, waartoe hij onlangs was
Lbangesteld, en hem, tegen een leening van f 6000 toeh Itond, zich door een substituut-dijkgraaf te laten vervangen.
,Simon Hendrik etc.
doen te weten : alsoo Jo* Johan Andree van der Muelen,
1ieere van Niecop, onsen raad ende dijckgraef van onsen
1.ande van Vianen, is aengestelt tot raad in den Rade
,,Jan Brabant in ‘s-Gravenhage, ende mitedien genootsaect
E lijnde, aldaer in ‘s-Gravenhage sijne residentie te houden,
t&e ampten binnen onse stede ende lande va.n Vianen
1niet wel personelijck allersthalven kan bedienen, ende
1men derhalven ons hadde willen informeren, dat de voorsz.
ampten met den anderen incompatibel waren ; soo is ‘t,
lat wij, goet genoegen hebbende in de conduite van gemelte Jor Johan Andree van der Muelen ende daeromme
denselven willende gratificeren, hebben verclaert ende
verclaren bij deeen, de ampten die de geseyde Jor Johan
Andree van der Muelen, binnen onse Btede endelande van
Vianen is bekledende, compatibel te wesen met het raetsmpt in den Rade van Brabant, ende daermede deselve
ampten voor compatibel te erkennen. Verders hebben wd
Jen meergemelten onsen raad ende ddckgraef bij desen
geaccordeert ende toegestaen, dat hij sal vermogen, een
bequaem persoon, die ons a.angena,em, onder onzeapprobatie, te substitueren, omme bij sgne absentie in desselfs
plaetse, a l s substituit-dijckgraef van onsen l a n d e v a n
Vianen, ‘tselve ampt te bedienen ende waer te nemen,
‘tsij dan in ‘t geheel of bij particuliere voorvallen van
schouwen, watersnoot, reeckeningen ende andere gelegentheden, tot voorsz. dijckgraefs-ampt concernerende, zooals
hij dat goetvinden sal ; mits gemelte onsen raad ende
dijckgraef van der Muelen aen ons sal furneren ende
verstrecken bij forme van beleeninge op sijn voorsz.
dijckgraefs-ampt de somme van sesduysent Caroliguldens,
onder stipulatie van interest jegens drie ten hondert in
‘t jaer, waervan wij alsdan nadere acte van obligatie t’
sijnen behoeve sullen passeren, eude aen hem verleenen
noch eene aparte acte van permissie ende authorisatie tot de
voorsz. substitutie, omme te tonnen vertouen daer sulx behoort. Geven op onse residentie Detmold onder ons cachet
en signature den 6 Maij 1693.
5. H. G. z. Lippe.”
P. v. M.
‘

t
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van Bollandt (XXV, 189). - Er waren meerdere geslachten van dien naam ; een daarvan voerde de droogscheerderschaar, een ander *zwei effene Fliigel” en schijnt
van denzelfden stam als de Kleefsche geslachten Mevert
en Pape (Dr. Scholten). Blijkens eene genealogie door
R. W. P. de Vries onder no. 3850 ingezonden op de
Herald. Tentoonst. te ‘s Hage zou Holland afstammen van
Floris V en Catharina van Teglingen.
De vroegste die mij zijn voorgekomen:
1333. Rudolph dictus Hollant geërfd te Brake1 op Veluwe
(Matte M. S 10.)
1369. Deric, Herman en Claes van Hollant betalen ieder
VIII @ in de schatting van den Lande van Gelre
als wonende onder Mauderic en Nederbetuwe, (merkwaardig dat ook het geslacht Mauderik een droog
scheerderschaar voert), (v. Doorninck).
1378. Aarno? van Holland met Claas Piek, Gasthuismeesters te Gorkum (Kemp).
1422, 1423 en 1424. Dirc Hollavat timmert een gasthuic 3
binnen Amsterdam en zal gelden in Amstelland er 1
Waterland heffen (Mieris IV).
1436. WiZZePz Holland (Archief Hulsen).
1442. Wìllem Holland bezegelt mede het verbond del r
Landschap uit dc Ridderschap van Nijmegen. (Geld
Plat. Boek).
J. D. WAGNER.
‘s-Gravenhage.
van Kinschot, Pijl!, Sweerts de leert. - Er hebber
bestaan geschilderde paneelen, voorstellende :
8. Gaspar van Kinschot ( 1 5 5 2 - 1 6 0 3 ) en zijne 11
vrouw Joeina PijW, (1562-1601). Zij waren gehuwd tt
Roosendaal in 1578 en overleden te ‘s Rage.
B. Gaspar van Kinschot (1592-1654) en zijne vrouw
Catharitia Sweerts de Weert (1597-1674). Zij ware1
gehuwd te ‘s Gravenhage in 1617 en overleden te ‘s Hage

van Manden. (XXV, 60, 94). - Betreffend dieschon
häufig im Maandblad erwähnten Familie van Amstel van
Mijnden & van Mijnden, möchte ich folgende mir bekannte
Personen angeben und zugleich auch urn Zusammenhang
mit der ganzen Familie van A. v. M. bitten.
Mr. Johan van Mijnden ,advocaat bij den Hove van
Utrecht” war verheiratet mit Jouffr. Cecilia van Weede,
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Seyib huwt (ondertr. 14 Mei 1731 te Utrecht) te Noordeloos als wed. van Francois Cramer met Willem Verweerd.
wedi van L!!eynsse van den Enden.
Anna wordt 26 Oct. 1769 te Gorinchem begraven.
Johannes huwt le 6 Febr. 1718 als j.m. te Gorinchem
met Hermina van Linden, j.d. van Gybeland en 2e als
wedr te Schoonhoven den 14~ Januari 1722 met A a l t j e
Weddelink, wed. van Klaas vata Meyeren, wonende aldaar.
H Pj was de stamvader der Schoonhovensche v. Vis en
dezelfde als no. 21, op k. 92 van jg. XXII vermeld. De
sub 22 vermelde Geertruy was zijne dochter. ged. te S.
29 Mei 1725.
Te Gorinchem huwen 31 Rec. 1746:
Jan van Vlierden, j UI. en U iliemyn Janse, j.d. beiden
van Gorinchem.
De Jacob van Vlierden, getr. met Anna Vinck, behoorde tot de Rotterdameche v. 12s. Hij huwde als j.m.
met haar te Gorinchem den 27 Dec. 1658 en was de
zoon van Olivier en Marie ,7o&dr., dus de broeder van
h’tkolaas, den 2en echtgenoot van Maria Loten (XXV, k. 30).
De heer B. v T. B. vergist zich echter, wanneer hij
Jan Loten, de landschapschilder, als haar vader vermeldt.
Toen zij in le echt met Johannes Schoonevelt te Amsterdam huwde den 10 dag. 1656, waren hare ouders reeds
dood (Zie XXlV k. 203-204).
de Smetb, (XXV, 191 ) - De bedoelde oudere broeder
Volgens J. Immerzeel’s : ,,De levens, enz. der Holl.
Jean. Thkodore de Smeth is geboren in duli 180 , begraven & Vl schilders, ene ” Deel 11, bl 187, overleed Jan Lotert
te ‘s Gravenhage 13 Augustus 1806.
in 1680.
C. J. P.
Volgens v d. Aa’s Biogr. Woordenb. VIII, 210, overl.
hij in 1680 of 1681, en is in het Museum te Berlijn
~(111 Steenhardt (XXV, 44, 43). - De ouders van
eene schilderij van hem, gedateerd 1659. In Dr J, van
dlida Margaretha van Bregt, echtgenoote van Bartelt van
Vloten’s ,Nederland’s Schilderkunst” wordt hij niet
Steenhardt, zijn misschien Henricus van Brecht en Jovermeld.
anna vapa Elst; (Zie-Taxandria 140 jaargang--blz3$+
---~ÖÖk-~ñV~éË~ä~èë~en van 2lGiZa SchocDe echtgenoote van Michel Ricard heette, blijkens hare
puefelrvre, bij haar le huwelijk, blijf ik het er voor houden,
acte van overlijden Jeanne Frangoise Xarren en niet d n n e
dat de ouders van M a r i a Jr,ottm waren : Thierry e n
de Marren. Deze luidt n.1. : Madame Ricart, née Marren,
Marie Schocquefebvre.
Jeanne Françoise, décédée & Namur le 19 Jauvier 1742,
O p het archief te Rotterdam is men zoo vriendelgk
originaire de Courtrai.
steeds voort te gaan mij nadere gegevens te verstrekken
D e o u d e r s v a u Ma,ria Adriana W-ilmers, echtgenoote
en is nu ook mijne veronderstelling juist gebleken dat in het
van Jan Alevander van Steenhardt, waren Herman Phistuk van 19 Aug 1594, vermeld in k. 236 jg. XXIV,
lippus Wilmers, wijnkooper, x Leiden 15 Oct. 1754
Olivier Olivierse moet zijn Olivier Willemsx. Verschillende
Johanna Maria Gord@.
andere stukken zijn nl. gevonden waarin de vader van
W.
Olivier Willem wordt geheeten.
van Vlierden in Gorinchem. (XXV, 32). - P& regr
Amsterdam. I). P. B. n”. 669.
van Wierden in Dordrecht. -- Volgens een Dordtsch
Den 8 Oct. 1622 ondertr Jan Jansen van Kierden, schepenprotocol koopt DaniëZ van Vlierden, 24 Sept.
tinnegieter, out 2 4 jaeren, De vaedersconsent is inge- 1584 eene lijfrente van 24 £ ‘sjaars op het corpus der
bracht, woonende tot Gorcum, alwaer de ghebooden mede stad. ten lyve van Daniël zijn zoon, oud 14 jaar, daar
gaen sullen & Saern roelandts van Calcar. out 22 iaeren. moeder van was Engelken Roovers. (Zie k. 63 jg. XXII,
geen ouders hebbende, woonende (sints ’ 4 jaarjdop -dl sub 3). In de rekening dier renten ligt nog een kwitantie
Nieuwe Zvds Voorburghwal.
door hem zelf geteekend. Hij komt ook voor als eischer
StadstrowuwregT te Ritterdam :
tegen Gerard van Rhee, ter zake van een som van 468 gld.
8 F e b r . 1662. Danig1 v a n Vlierden Jansz., j.m. v a n geleend geld 9 Febr. 1591 (Mij medegedeeld door den heer
Gorinchem met Sara Jansdr. v. Rotterdam. Gehuwd te archivaris te Dordrecht).
Gorinchem.
Ziedaar dus eene bevestiging van mi$ herhaaldelgk
30 Mei 1666. Meerten Willem van Vlierden, j.m. en geuit vermoeden, dat nog andere leden van het Brab.
Sytie Cornelis van Bueren, j d. beiden te Gorinchem.
geslacht dan Balthazar, in het laatst der 168 eeuw naar
Gedoopt aldaar :
Nd Nederland zijn uitgeweken.
13 Juli 1689 Seyke
Kinderen van
Suzanna aan Vlierden, gehuwd met Hans Colterman,
11 Jan. 1692 Alherfus
Wildern v. Vl.
door mij vermeld sub. 11 k 91 jg. Xx11, was ook eene dr.
20 Sept. 1693 A n n a
van Daniël en Evbgelken. Zij werd 19 April 1567 in de St
Aza
11 Febr. 1697 Johannes
Jacskerk te ‘s Bosch gedoopt.
13 Sept. 1701 Bartholomeus
Lieshout.

welche Ac. 1635 zu Utrecht als Wittwe von Mr. J. v. LI. /
vorkommt.
Eine Tochter von ihnen war Elisabeth van Mijnden,
,,zijnde van Amstel van Mijnden” welche mit Jan de
Joncheere, n hoofdsohout van Maastricht” t 11 Aug. 1642,
verheiratet war.
Eine zweite Tochter war Jo&. Alid van Mijnden welche
Colonel Keerwer heiratete und eine Tochter Cornelia
Keerwer hatte.
Vermutlich hatten sie noch eine dritte Tochter : Regina
van Mijnden, welche 1633 (?) Jacob Visbnch, auditeur
zu Maastricht heiratete und als aus Utrecht bezeichnet
wird.
N.B. Everard de Joncheere, gohn von Elisabeth v.
8. v. M. & Jan de J., wird nämlich genannt :
,,1689, 27 januari in de Mattijskercke (zu Maastricht)
in het graef van den heer Visbach”.
Daber auch wohl auf nahe Verwandtschaft zu schliessen ist.
E B würde mich sehr interessiren erfahren zu k ö n n e n
sus welcber Linie des Geschlechtes dieser Mr. Johan van
Mijnden stammt.
Viersen (Rheinland.)
W ILH. DE J ONCHEERE, junior.
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Wapen (XXV, 192). - Volgens ,,Gulden Boek van
Schiedam” (zie aanteekeningen ,,Gijsberti Hodenp$” blz.
268 komt in het familiearchief van het geslacht ,,G@berti Hodenp$” een afbeelding van een wapen voor,
nogal overeenkomende met gevraagd wapen (op een
gangbank).
,,In blauw een roode keper, vergezeld in het hoofd van
twee gouden sterren en aan den voet van een zilveren lelie”.
Dit Wapen voert de familie G’ellentin.
De afbeelding in genoemd boek geeft twee zespunt2ge
gouden sterren aan.
W . L. 8. G. U00ctA.4RD.
Weesp.

Ziedses des Plantes (XXV, 64). - De volgende gegevens heb ik ontvangen van den heer A. M. Ziedses
des Plantes, te Schiedam, Oude kerkhof 14 :
Auguste Theodore Ziedses des Planfes en E u p h r o a i n e
Cécile Mallerbe, hadden o. a, twee zoons :
a Charles Ziedses des Plarafes,
b . hqustc Victor Eugini«s Ziedsee d e s Z’lar&s, g e b .
te Brussel 9 Februari 1829, overleden te Schiedam 21
Juli 1878, onderofficier van 8 Nov. 1845-8 NOV. 1555,
den 1 len Januari 1856 aangesteld bij de belastingen te
Leiden, den len Oct 1869 benoemd tot kommies 4e kl.,
d e n 13en J a n . 1862 tot 3e kl. en den zen April 1871
tot 2e kl. ; achtereenvolgens is hg werkzaam gesteld : 14
Oct 1859 te Terschelling, 1 Aug. 1860 te Edam, 1 Mei
1861 te Pernis, 1 Mei 1862 te Gorcum en 1 Jan 1860
te Schiedam ; gehuwd den 21~ Nov 1855 met S o p h i a
Petronello Ente van Gils, overleden te Leiden 4 Maart
1856, uit welk huwelijk geen kindereu zijn geboren. Hg
hertrouwde te Leiden 11 Februari 1857 met Jansje Riebeek, geb. te Leiden den 10en Nov. 1826, overleden te
Schiedam 30 Juni 1907, hieruit:
1. Auguste Theodore Ziedses des Plantes, geb. te Edam
28 Dec. 1860, overleden te Schiedam 25 Juni 1890,
in leven Rijksklerk, gehuwd te’s Gravenhage 18 Juni
1890 met Maria NeeZtje In ‘t Hol, geb. te Schiedam,
thans als weduwe woonachtig te ‘s Gravenhage,
Kepplerstraat 203.
2. Anthony Marinus Ziedses des Plantes, geb. te Schiedam .26 Februari 1864, keurmeester van het vleesch
aldaar, gehuwd te Schiedam 3 Maart 1898 met
Laura Margaretha Ilelena Eckenhousen.
Hieruit :
Jansje Augusta -Antwìa ziedses des Plantes.
3. Jeannette Euphrozine Marie Ziedses des Plantes.
Vollediger inlichtingen, wat betreft de grootouders van
A. M. Ziedsea des Plantes en eventueel andere generaties,
kan de beer Charles Ziehes des Plantes, genoemd onder a,
mogelijk geven, die thans te Apeldoorn. Loo’sche weg
woont.
Indien genoemde heer Charles Ziedscs des Plante8
hieraan kan voldoen, verzoek ik beleefd deze gegevens
in het ,Maandblad te willen publiceeren en zoo mogelijk
het wapen mede te deelen.
(Aau dit familiehd is door de Redactie geschreven).
J. WI L L I N C K .
Schiedam.

Witsios (XXV, 128). - Van hooggeachte egde werd
mijne aandacht gevestigd op eene mededeeling van prof.
Visscher, voorkomende op blz. 114 en volgende der
Kronijk van het ,Historisch Gezelschap” te Utrecht, 3de
jaargang, 1847. Daaruit, in verband met het artikel over
Dr. Hermunus Witsius in Kok’s Vaderlandsch Woordenboek, blijkt mij, dat deze geleerde op 12 Febr. 1626 te
Enkhuizen geboren werd uit het huwelijk van Klaas
Jacobsz. Witsz of Witsius en J o a n n n , dochter van
den predikant Hermanus Gerardi. Zijn vader is bekend
als vroom dichter en was commissaris van kleine zaken!
vroedschap, schepen en burgemeester van Enkhuizen.
Hermnn was achtereenvolgens predikant te Westwoude
(1658), Wormer, Goes ( 1666) en te Leeuwarden (1 SSS), en
hoogleeraar te Franeker (1675), Utrecht (1680) en Leiden
(1689). Rij was beroemd wegens zijne groote geleerdheid
en zijne verdraagzaamheid jegens op godsdienstig gebied
anders denkenden. In 1686 werd bij verbonden aan het
gezantschap, dat onder den Heer van Dijkveld Koning
Jacobus 11 met zijne troonsverheffing ging gelukwenschen ; mag men den Franschen gezant d' Avaux gelooven, dan bad Witsius bovendien in opdracht de
Engelsche predikanten voor den Prins van Oranje te
winnen. Witsius overleed 22 Oct. 1708 en had bij z@e
niet met name vermelde vrouw drie dochters, van welke
de oudste huwde met een lid der Utrechtsche regeering,
de tweede met den Leidschen kerkleeraar Hendrik Dibbets
en de derde ongehuwd overleed
Blgkt hieruit dus, dat Catharina Witsius onmogelijk
een dochter van den professor kan zijn geweest; dat zij
aan hem verwant was is toch wel zeer waarsch&rlijk.
Immers op de wapenkaart der regeering van Enkhuizen
in 1665, voorkomende in Brandt’6 Historie dier stad,
komt ook het wapen voor van ,,de Heer Claes Wits, Raedt,
Ontfanger van ‘s Lantsmiddelen en oudt Schepen”, den
vader van den professor, en dit wapen is geheel hetzelfde
als dat, hetwelk blijkens Maandblad XXV, 128, door
Catharina Witsius gevoerd werd; alleen zijn op de wapen.
kaart de kleuren niet aangegeven.
Onder de Regeeringsleden van Enkhuizen aan wie
Brandt zijne Historie opdroeg, behoorde ook de evengenoemde Claes Wits, burgemeester. Enkele bladzijden
verder komt eene dichterlijke verheerlgking van het werk
voor, welke de onderteekening Herm. Wits draagt en
dus van den lateren hoogleeraar zelf afkomstig schijnt,
Ook de enkele jaren oudere Historie van Enkhuizen
door Egbert van den Hoof is aan Claes Wits als burge.
meester opgedragen en bevat een wapenkaart met dienr
wapen.

Voor verdere mededeelingen houdt zich aanbevolen
B. v. B.

INHOUB 19Qr, No. 10.
In Memoriam: Jhr. Mr. Dr. Jan Constantijn Nicolaas van Eys, heer
van Lienden. - Willem Hendrik Victor Graaf van Heerdt tot Eversberg. - Tot lid zijn benoemd. - Adreswijzi ing. - Boekwerken enz.
ontvangen voor de bibliotheek en het arc
% lef. - Oude Indisohe
Families (vervolg) (het geelacht Re@mt), door W.W$aendts van Resandt.
- Uit de Tielsohe luihoeken, naar mededeelingen van Jhr. van Kinsohot,
bewerkt door de redactie. - Opgave van Officieren die in de Oude
en de Nieuwe Kerk te Delft liggen begraven, medegedeeld door C. F.
Qijsberti Hodenpïl. - Vragen en Antwoorden:
In de Betou (x! VIII, 61). - van Hronckhorst. - van der Burch,
(XXV, 18’7). - Eeleingh, (XXV, 188) - Gillot, (XXV, 189). van Hollandt (XXV, 183). - van Kinschot, Pijll, Sweerts de Weert. van der Muelen te Vianen (XXV, 12%). - van Mijnden (XXV, 60,
94). - de Smeth (XXV, 191) - van Steenhardt (XXV, 44, 45). van Vlierden in Gorinchem (XXV, 32). - van Vlierden in Dordrecht. Wapen (XXV, 192). - Witsiue (XXV, 128). - Ziedsea des Plantes
(XXV, 64).
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘~Gravenhage.
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,, De Nederlandsche Leeuw.”
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Dit blad versohijnt maandolij ks en wordt
alleen aan de leden van het Genootschap
gezonden. Rijdragen en correspondentie
betreffende de redactie en verzending van
het Maandblad zijn te richten aan den
r e d a c t e u r M r . H . W . VAN QANDICR,
101 Jan van Nassaustraat, te ‘8 Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van
vroeger versohenen JIaandbladen zijn te
zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
S N O U C K A E R T VAN SCHAUBUR~. 96 J a n
van Nassaustraat, te ‘s Gravenhage.
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Brieveqaanvragen, enz., hetretiende het
Genootschap te richten aan den secretaris,
Jhr. Nr. F.. B. F. F. W ITTERT T’AX HooctLAh’D, 190 Hiouwstruat, die betreffende de .
bibliotheek aan den bibliothecaris,W .l&roa
SNOUCKAERTVAN SCIIAUBURQ, 96 Jan van
Nussaustraat, beiden te ‘~Gravewhage. (!ontributiën enz. aan den penningmeester,
Mr. P. C. BLOYS VAS TRESLONQ PR I N S ,
3 Sweelinckplein, te’s Gravenhage. - Leden
te ‘s Gravenhn.qe betalen p. jaar fl0 contributie, zij die bulten ‘sGravenhage wonen f6.
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De redactie van het Maandblad wijst er naclru~~kel~lr op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
No.

XX-Ve Jaargang.

-Ll.

1907.
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Tot lid is benoemd:
P. P. J.
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Heerengracht 104, . . Amsterdam.

Het geslacht
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Volgens de Beschrijving van Gorinchem van 1755,
door Mr. Cornelis van Zomeren, en die van 1898, door
H. A. van Go&, getiteld: ,van Arkels O u d e VeBte”,
woonde aldaar in de jaren 1557 en 1558 Cornslis Michielsz.
alias Schimmelpenninp, ook eenmaal vermeld als Cornelis
Schimmelpenning Mzchielsz.. die zijn huis en hofstad,
gelegen naast het op den 12n December 1557 door MatthQs
aalberts en zijne vrouw Mariken Jorisdr Kolff gestichte
weeshuis (l), bij opdracht dd. 26 Augustus 1558, schonk
tot uitbreiding van dat weeshuis.
Vermits het wapen dat door Cornelis Michidsz. Schimmelp e n n i n g werd gevoerd ons niet bekend is, kuntien wg
niet met voldoeode zekerheid aannemen, dat hg heeft
behoord tot de familie waarover deze genealogie handelt.
Tot die familie, te ‘s-Gravenhage gevestigd, heeft echter
wel behoord Cornelis Schimmelpenning, burgemeester van
de stad Heusden, overleden aldaar den 3n December 1766,
die gehuwd was met Anna Margrieta Kuypers, overleden
aldaar den 9n Januari 1786, oud bijna 97 jaren (2).
Beiden zijn in de Groote kerk te Heusden begraven, onder
een zerk met een grafschrift (3).
Het wapen van deze familie, dat geheel geluk is aan het
zegel van den voornoemdeu burgemeester (4), is ale volgt :
Gedeeld: 1. in rood drie van boven een weinig naar
’ (1) Zie M. Balen, Beschrijving van Dor&&, blz. 1347 en 1348.
(2) Van haar overlijden werd bj een brief mededeeling edaanaan
. 11
.den heer WiUem Hoenderop te ‘s Cfravenhage, vermeld onf er. ogfer
d e z e r enealogie.
(3) 6le het Maandblad van het Qenealogisoh Eeraldiek C?enootschap
,,De Nederlsndsche Leeuw” 1899, kolom 129.
(4) Aan de welwillendheid van den heer W. J. F. Juten, Lid der
Staten van Noord-Brabant, te Bergen op Zoom, heb ik de kennisvan
dat zwgel te danken.

rechts omgebogen zilveren knarsen met gouden vlammen
naast elkander; 2. in rood een gouden griffioen.
Helm met rood-zilveren wrong en zilveren-roode dekkleeden.
Helmteekeu : een uitkomende gouden griffioen.
1. Cornelis Schitntnelpenning(h) was, toen zijn zoon
werd gedoopt, woonachtig op den Dijck te Ilotterdam.
Hij was gehuwd met &ldaria YLaas, ook E’laes.
Hadden een zoon:
II. Reynier Schimmelpenning( ged. in de Geref. kerk
te Rotterdam 10 April 1729 (l), huwde te Scheveningen
13 Mei 1753 Françoìse, ook F r a n c i n n Rac, ged. in de
Fransche kerk te ‘s-Gravenhage 29 Aug. 1725 (2), dochter
van Simon Bac en van Petronella van de Putte.
Hij stierf te ‘s-Gravenhage 3 Maart 1757 en werd
9 Maart in de Groote kerk begraven. Zij is 28 Juni 1761
in de Fransche kerk aldaar hertrouwd met W i l l e m
Hoenderop, j.m. geb. te Tiel, koopman.
Hadden twee kinderen :
1 Simon Johannes Schimmelpenningk, volgt 111.
2. Johanna Maria Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Qravenhage 13 Mei 1756 en ged. in de Groote kerk
16 Mei (3), stierf 9 Dec. 1774 en werd 15 Dec.
in die kerk begraven.
111. Sirnopt Johanfles Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 28 Jan. 1754 en ged. in de Groote kerk
30 Jan. (4), kocht 1 April 1776 het huis ,,de Z e v e n
Sterren” aan de weatzijde van de Wagenatraat, huwde te
Scheveningen 25 Febr. 1776 Johanna Geertruy Donker,
geb. te ‘s-Gravenhage 20 Aug. 1755’ en ged. in de Groote
kerk 27 Aug. (5), dochter van Cornelis Donker en van
(1) Getuigen : HeZemx Lapers, Barbarfi van Oase en Dirk Schimmelpenning.
(2) Gepresenteerd door dntiroine Muillet en zijne mhtgenoote
Franç&e Valleau.
(8) Getuigen: Jean Le Gendre en Jeanne Marie Le Ge&re, geb. Bao.
(4) Getuigen: Simon Boe en Johanna Bac.
(.5) Qetuigen: J o h a n n a en Geertruy van Wÿk.
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Dina Magdalena Justina van W i j k .
Hij stierf te ‘s-Gravenhage 14 Juni 1800, zij stierf
aldaar 8 Maart 1823.
Hare kwartieren zijn:
van W+jk.
Donker.
van Hoven.
(van) Brunswijk.
Hadden zes kinderen, geb. te ‘s-Gravenhage en ged.
in de Nieuwe kerk:
1. Francina Maria Schimmelpenniryrh, geb. 6 Maart
1778 en ged. 8 Maart (l), stierf aldaar ongehuwd
13 Maart 1866.
2. Corrcelis Justinus Schimmelpen~ingh, geb. 19 Febr.
1780 en ged. 20 Febr., stierf op het jachtslot ,,Ter
Horst” onder Wassenaar 25 Oct. 1833, ongehuwd.
Carel Gabriël Schimmelpenningh, volgt IV.
!: Catrina Schimmelpenningh, geb. 5 Nov. 1783 en
ged. 9 Nov. (2), begraven 29 Mei 1784.
5. Simon Johannes Schimmelpenningh, geb. 10 Juni
1785 en ged. 19 Juni (3). Als adelborst aan boord
van het fregat “Phoenix” overleden 26 Juli 1806,
op eene reis van Soerabaya naar Cheribon.
6. Dina Magdalena Justina Schimmelpenningh, geb.
14 April 1787 en ged. 17 April, ongehuwd overleden 9 Jan. 1833.
IT. Carel Gabribl Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 10 Nov. 1781 en ged. in de Nieuwe kerk 11 Nov.
(4), huwde aldaar 24 Nov. 1805 Antonetta Bisschop, ged.
te ‘s-Gravenhage 8 Juni 1778, dochter van .Johannea
Bisschop en van Antonetta Nieuwenhuysen.
Hij stierf te ‘s-Gravenhage 7 Juli 1860, zij stierf aldaar
6 April 1848.
Hadden een kind, dat volgt V:
V. Willem Simorz Johannes Schimmelpenningh, geb. te
‘s-Gravenhage 13 April 1806 en ged in de Kloosterkerk
25 April (l), huwde 1 0. te ‘s-Gravenhage 15 April 1829
Marcelia dnlonia van der Elst, geb. te Rotterdam 1805,
dochter van Josua van der Elst en van Christinu Velthuisen,
Zij stierf 29 Oct. 1844; hij huwde 110. te ‘s-Gravenhage
1 Oct 1845 Helena van Dijk, geb. aldaar 1813, dochtel
van Dirk van D,k en van Dirkje van Wexelenburg.
Hij stierf te ‘s-Gravenhage 17 Juli 1858.
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen:
1. Carel Jozua Joha&aes SchimrneJp:ntiingh, ‘volgt VI,
2. Chistina Antoinetta Marcelia Schimmelpenningh:
geb. te ‘s-Gravenhage 4 Mei 1832, huwde aldaal
24 Juli 1861 Johan Casper Sommer, geb. te ‘s-Gravenhage 17 Mei 1829, zoon van Johannes Sommer
en van Geertruìda Wilhelmina h’stor en weduwnaar
van Cecilia Cathurina Plating.

Zij stierf te ‘s-Gravenhage 4 Mei 1864.
Willum Franciscus Cornelis Schimmelpenningh, geb.
te ‘s-Gravenhage 6 Maart 1834, aldaar ongehuwd
overleden 19 Feb. 1906.
4. Joaua Wilhelmus A&onie Schimmelpenningh, volgi
VII.
3.

(1) Getuigen : Francina Bac, huisvrouw van Willem Hoe&crop BI
Cornelis Donker
(2) Getuige: Gabriël Donker.
(3) Getuige: Francina Bac.
(4) Getuigen: cornelis Donker Jr. en Maria Donker.
(61 Getuige: Johanna Geertrw Donker, weduwe van Simon Johamer
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5. Antoitletta Johatrna Carolina Schimmelpenningh,
geb. te ‘s-Gravenhage 7 April 1839, overleden aldaar
30 Nov. 1859.
6. Narcelia Carolina Schimmelpenningh, gcb te ‘s-Gravenhage 11 Oct. 1841, overleden aldaar 2 Maart 1867.
7. Cornelia JohanRa Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 12 Febr 1844.
Uit het tweede huweljk negen kinderen, geboren te
s-Gravenhage :
1. F~a&&cus kfarinus, geb. 7 Maart 1846, overleden
aldaar 18 Aug. 1846.
2. Antonius Simon W.ilhelmus Schimmelpenningh, geb.
15 Juni 1847, overleden aldaar 26 Maart 1849.
3. HelenaCaroZinaSchimmeipenningh,geb.22Aug. 1848.
4. B’rancina Wilhelmina Schimmel~enoaingh,, geb. 6 Sept.
1849, overleden aldaar 18 Maart 1889.
5. Simon Antonie Schimmelpenningh, geb. 4 Nov.
1850, overleden aldaar 19 Oct 1854.
.
6. Maria Schimmelpenningh, geb. 10 Sept. 1852,
overleden aldaar 20 Sept. 1853.
7. Wilhelmina Schimmelpenningh, geb. 10 Sept. 1852,
overleden aldaar 24 Maart 1876.
8. Johanna Geertruida Schimmelpenningh, geb. Jan.
1853, overleden aldaar 10 Sept. 1854.
9. Simon dntonie Schimmelpenningh, geb. Febr. 1856,
overleden aldaar 21 April 1857.
VI. Carel Jooua Johannes Schimmelpenningh, geb. te
‘s-Gravenhage 10 Febr. 1830, huwde aldaar 26 Aug. 1857
Louise Candel, geb. te ‘s-Gravenhage 1830, dochter van
Johan Lodewvk Candel eo van Catharina van Eyk.
Hij stierf te ‘s-Gravenhage 9 Oct. 1882.
Hadden vier kinderen :
1. Willem Carel ScAimmelpenningh, volgt VIII.
2. Johan Lodewijk Schimmelpenningh, volgt 1X.
3. Marcelia Johanna Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 27 Mei 1863, overleden aldaar 21 Oct. 1884.
4. Carel Hendrik Joxua Schimmelpenningh, volgt X.
VII. Joxua Wilhelmus Antonie Schimmelpennirzgh, geb.
te ‘s-Gravenhage 13 April 1837, administrateur van het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te ‘s-Gravenhage,
huwde te Haarlem 31 Juli 1861 Maria Hendrika dntonisse,.
geb. .te ‘s-Hertogenbosch 28 Maart 1840, dochter van
Willem Antonisse en van Maria Meesters.
Hadden twaalf kinderen :
1. iWarcelia Maria Antoiietta Schimmelpenningh, geb.
te Rotterdam 31 Mei 1862, overleden te ‘s-Gravenhage 11 April 1867.
2. Maria Wilhelmina Francina Schimmelpenningh, geb.
te ‘s-Gravenhage 23 Maart 1864, overleden aldaar
9 Sept. 1880.
3. Francina Bntoinetta Wilhelmina Schimmelpenningh,
geb. te ‘s.-Gravenhage 6 Oct. 1865, huwde aldaar
20 Maart 1889 Arend Christiaan Willem Roodenburg, geb. te ‘s-Gravenhage 7 Juni 1859, Commies
bij de Algemeen0 Rekenkamer zoon van Christiaan
Willem Roodenburg en van Johanna _Waria Francina WeissenbrucB.
4. Marcelia Maria Antoinetta Schimmelpenningh, geb..
te ‘s-Gravenhage 6 Dec. 1867.
5. Wilhelmina Christina Louise Schimmelpenningh, geb..
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6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

te ‘s-Gravenhage 10 Aug. 1869, huwde aldaar 30
Juni 1897 Louis Cmparus Bdrianus van de Watering, geb. te ‘&ravenhage 16 Augustus 1868, Commies bij het Departement van Koloniën, zoon van
Adrianus Theodorus van de Watering en van Maria
Geertruida Jacoba Hcllings.
Helena, Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 4
&lei 18’71, overleden aldaar 27 Aug 1901.
Antoin,ette Cornelia Carolina Schimmelpenningh,
geb. te ‘s-Gravenhage 29 Mei 1872.
Willem Simon Johannes Schimmelpenninyh, geb. te
‘&ravenhage 4 Nov. 1874, overleden aldaar 17
Nov. 1874..
Willem Simon Johannes Schimrnelpenningh, geb. te
‘s-Gravenhage 23 Febr 1876, overleden aldaar 15
Nov. 1883.
Cornelia Johanna Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 22 Juni 187h, overleden aldaar 18 April 1880.
Joaiena Catharina Elisnbeth Schimmelpenningh, geb.
te ‘s-Gravenhage 21 Nov. 1879, overleden aldaar
10 Maart 1903.
Marius Karel Gabriël ScMmmelpenningh, geb. te
‘s-Gravenhage 3 Mei 1881, overleden aldaar 18
Maart 1882.

VIII. Willem Carcl ScRiwmelpenningh, geb. te ‘s-Cravenhage 5 Febr. 1859, overleden aldaar 18 Oct. 1887, huwde
aldaar 27 Dec 1882 Moria Catharina de Zwart, geb. te
‘&ravenhage 1859, dochter van Karel Cornelis de Zwart
en van Dina Maria van der Vet.
Hadden vier kinderen, geboren te ‘s-Gravenhage :
1. Dina djaria Sch&m”lpenning& geb. 16 Mei 1883,
overleden 26 Juli 1884.
2. ?Tillern Carel Schimmelpenningh, geb. 26 Mei 1884:
overleden 26 April 1889.
3. Karel Cornelis Schimmelpenninyh, geb. 17 Cct
1885, overleden 23 Sept. 1887.
4. Dina Maria Schimmelpenningh, geb. 29 Nov. 1886
overleden 1 Mei 1887.
1X. Johan Lodewyk Sch.immelpenn.ingh, geb. te ‘s-Cra,
venhage 11 Febr. 1861, overleden aldaar 11 Febr. 1900
huwde aldaar 10 Aug. 1892 Christina Maria van der Belt
geb. te Nijmegen 1868, dochter van Christaan van del
Belt en van Johanna Hendrika van Dale.
Hadden twee kinderen, geboren te ‘s-Gravenhage :
1. Johan Christiaan Lodewijk Schimmelpennningh, geb
18 Cet. 1893.
2. Henri Guillaume Louis Schimmelpenningh, geb. t
Aug. 1895.
X. Carel Hendrik Jozua Schimmelpenningh, geb. tc
‘s-Gravenhage 1 Jan, 1865, huwde aldaar 25 April 1881
Catharina Geertruida Gesina Koderitsch, geb. te Nieuw1
Niedorp 1872, dochter van Johannes Andreas Ferdinanc
Koderitsch, fabrikant, en van Geertraida Gesina Groen.
Uit dit huwelijk tien kinderen, geboren te ‘8. Gravenhage
1. Johannes Andreas Ferdinand SchimmelpenniPzgk
geb. 17 Juli 1888.
2. Loacisa Wilhelmina Schimmelpenningh, geb. 9 Jan
1892.
3. Carel Hendrik Jozua Schimmelpenningh, geb. 2(
Maart 1894.
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4. Gerard Schimmelpenningh, geb. 23 Maart 1898.
5. Hendrik Schimmelpenningh, geb. 30 Jnli 1899.
6. Christiaan Marinus Schimmelpenningh, geb. 24 Dec.
1900, overleden 13 Juni 1901.
7. Chrisfiaan Marilrus Schimmel~enninyh, g e b 3 J u n i
1902.
8. Catharina Geertruida Grsina Schimmelpenningh,
geb. 24 Nov. 1903.
9. duliana Catharin.a Schimmclpenning~, geb. 3 Aug.
1905
10. Wilhelmii;a Ernestina Sehimmelpenningh, geb. 29
dept 1906, overleden 19 Febr, 1907.
AANHANGSEL.
Vermoedelijk heeft tot dit geslacht Schimmelpcninngh ook be[oord E. W. Schimnzelmnninah. die woonachtig was t,e Nunen
N.-Brabant), en wiens echtgenoote was A. denBesten. Bij eene
,dvertentie, voorkomende in de Haarlemsche Courant van
Jan. 1799, gaven zij kennis van het. overldden van hunne
ooeder en schoonmoeder Cristina Papegaay, weduwe van
‘aulus den Besten. OD den 29” Dec. 1798 in den ouderdom van
8 jaren en ruim 6 maanden.
Flaas, ook Flaes.
Frederic Wilhelm Sieber was gehuwd met SaraFtaes, waarchijnlük een zuster van Maria Flaes echtgenoote Cornelis
ichimmelpenning. ZU hadden de volgende kinderen, gedoopt te
a-Gravenhage in de Kloosterkerk :
1. Frederica Maria Sieber, ged. 7 Maart 1723 (getuigen: Cornelis Schimmelpenning en Maria Flaas).
2. Fredrik Sieber, ged. 18 Febr. 3725 (getuigen: Cornelis
Schimmelpe.rning en Helena de Winter).
3. Helena Sieber, ged. 22 Juni 1727 (getuige: Helena Flaes).
4. Christiaan Sieber, ged. 7 Nov. 1728 (getuige : Helena Flaes).
5. Sara Sieber, ged. 5 Dec. 1732 (getuige: Helena Flaes).

B a c.
De kinderen van Simon Bac en van Petronella van de Putte,
jok van d.er Putten, waren:
1. Johanna Bac, gehuwd met Thomas Fector, en vermeld
als zijne weduwe 4 Mei 1767.
2. Dirk Bac.
3. Anna Elisabeth Bac, gehuwd (ondertr. te ‘s-Gravenhage
18 April 1756) met Jan Willem Maonet.
4. Johunna Maria Bac, gehuwd met Jean Le Gendre.
6. Francina Bac, echtgenoote van Reynier Schimmelpenningh..
Doncker, o o k D o n k e r .
Het wapen van dit geslacht is doornseden:
1. In zilver een rood getongde zwarte brakkenkop: 2. in
- ’
zilver twee zwarte stijgbeugels-naast elkander.
Gabriêl Doncker was de vader van David Doncker, geb. te
Amsterdam, die huwde (ondertr. te ‘s-Gravenhage ‘2ö Sept.
1705) Catharina (van) Brunstijk, geb. in de Lier, dochter van
Leendert van BrunswQk, ook Bruynstijck. Zij stierf als weduwe
11 Febr. 1767 en werd 18 Febr. in de Groote kerk te ‘s-Gravenhage begraven.
Hadden negen kinderen :
’ Gabriël Donker, gcd. in de Evang. Luthersche kerk te
1.
‘s-Gravenhage 21 April 1709 (getuigen: Hendrik Donker
en Maria Voshagen), huwde 10. N. N. : IP. (ondertr. aldaar
14 Maart 1745) Catharbna van der Lis, weduwe van
G e r r i t Allard.

Hij stierf te ‘s-Gravenhage 24 Oct. 1784.

2. Leendert Donker, ged als voren 26 Juli 1711 (getuigen:
Samuel Donker en Corn&a Boot), jong overleden).
3. Leendert Donker, ged. als voren 19 Jan. 1714 (getuigen:
Ernst Muyskens en zijne vrouw Anna Willemas).
4. Hendrik Donker, ged. als voren 16 Dec. 1716 (getuigen:
Abraham Hulck en Catrina Donker).
6. Cornelis Donker, ged. als voren 27 Oct. 1717 (getuigen:
Cornelis van Santen en zijne vrouw Hetena den Draak)

jong overleden.
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6. Cornelis Donker, volgt 8.
7. David Donker, ged. als voren 21 Aug. 1722 (getuigen:
Antony Donker en zijne vrouw Hendrikje).
8. driaantja Donker, ged. als voren 20 Febr. 1726 (getuigen :
Samuel Donker en zijne vrouw Naria Donker).
9. Samusl Donker, ged. als voren ci Oct. 1728 (getuigen:
Samuel Donker en zijne dochter Maria Donker), als scheepstimmerman. OD f 36 ‘s maands. 23 Juli 1777 met het schip
,,de MorgenSter”; kapitein Gerrit Springer, voor de Kamer

Amsterdam van Texel naar Nederlandsch-Indië vertrokken, en 19 Jan. 1782 op het eiland Onrust overleden.

A. Corneis Donker, ged. in huis 21 Jan. 1720, (peters: Cor’
nelis Huuberts van Santen en zijne vrouw Helena den Draak
in wier Glaats hebben gestaan Tobias Meyer en zQne vrouw);
huwde in de Greote kerk te Rotterdam 26 Juli 1760 Dina
Magdalena Justina van Wgk, geb. te OosterwUk 1728,dochter
van Dirk van Wak en van Johanna van Hoven. ZU vierden
26 Juli 1776 de zilveren bruiloft. HU stierf te ‘s-Gravenhage
6 Aug. 1787, zij stierf aldaar 29 Maart 1788. Beiden in de
Nieuwe kerk begraven.
Hadden zeven kinderen :
1. David Donker, geb. te ‘s-Gravenhage 21 Mei 1751, stier1
16 Juli 1761.
Johanna Donker, geb. aldaar 23 Sept. 1762, stierf 6 Oct 1752
2 David Donker, geb. aldaar 30 Jan. 1754, huwde te Alphen
7 Jan. 1777, Anna Maria Swanenbeek, geb. te Alphen. Hi;
stierf te Zwammerdam 5 Dec. 1794 en is op het koor
der kerk aldaar begraven.
4, Johanna Qeertruy Donker, geb. te ‘s-Gravenhage 20 Aug
1755 en ged. 27 Aug. in de Groote kerk (getuigen: Jo,
hanna en Geertruida van Wek), huwde te Scheveningen
25 Febr. 1776 Simon Johannes Schimmelpenningh.
6. Cornelis Donker, volgt B.
6. Dirk Donker, geb. te ‘s-Gravenhage 20 Juli 1788 en ged
aldaar 23 Juli (getuigen : Dirk van Wwk en Lydia de IC
Bye). Hij stief 19 Maart 1767.
7. zaria Donker, geb. te ‘s-Gravenhage 21 Oct. 1760, huwde
te Scheveningen 21 Maart 1784 AZZard Ponse, notarir
te ‘s-Gravenhage, overleden te Gouda 4 Jan. 1848, zoon var
Theunis Ponse en van Maria de Haas.
B. Cornelis Donker, geb. te ‘s-Gravenhage 24 Jan. 1757, no
taris, huwde in de Waalsche kerk aldaar 3 Juni 1781 Adriant
van Hoven. HU woonde in 1788 te Dordrecht.
Hadden, voor zoover bekend, drie kinderen, geb. te ‘s-Gra
venhage :
1. Corneiis Justinus Donker, ged. in de Nieuwe kerk 27 Jan. 1782
2. Ruben Johannes Donker, ged. in de GrooteKerk6 Maart, 17S3
3. Justtnus Dirk Johannes Donkrr, ged. in de Groote kerl
23 Febr. 1786.
Bisschop.
Het wapen van dit geslacht, opgeven door den gepension
neerden generaal-majoor van Oosté Bisschop, wonende te Ho

van Delft, is: in blauw drie gouden korenschoven. 2 en 1.
Johannes Bisschop, j.m. en Antonia Neuwenhuysen, j.d., beide1
geboren en wonende te ‘s Gravenhage, zijnondertr. 9 Maart, 1760
van

der

Elst.

Het wapen van dit geslacht is volgens medsdeeling var
den heer 0. J. van der Elst van BEeskensgraaf civiel-ingenieur

enz. te ‘s-Gravenhage : in zilver drie groene elzeknopper
met den steel omlaag, voorzien van twee bladeren, 2 en 1.
van Dijk.
Volgens een cachet,, in het bezit van een lid dezer familie
is haar wapen gelijk aan dat van den beroemden schilde]
Anthonti ran fijck, van Antweroe?, geboren 1599! overleder
1641, welk wapen is beschreven m het Armonal g&&a.
van Rietstap.
Sommer.
Van dezen naam is 19 Jan. 1728 in de Evangelisch Lu
thersche kerk te ‘s-Gravenhage gedoopt, Lea Secsanna, dochtel
van Balthasar Sommer en van Susanna Da&.

Candel.
Het, wapen van deze familie is volgens eeu cachet ran den
leer Ph. J. A. Candel, woonachtig te ‘s-Gravenhage : in zwart
3en gouden wiel van acht spaken, aan beide zijden de helft
smaller, geflankeerd in het schildhoofd van twee’ gouden leliën.
In het werk: Etst prdsent de la Noblesse Française, 5me
Edition, Paris 1887, komt het, volgende voor: ,,,Candel de
,Zalleux - Au château de Courcellis, par. Gamaches(Somme).
“Pas d’autres renseignements.”
Roodenburg,
Het wapen van dit geslacht is dat van de familie Roodenburg uit Dordrecht.

van de Watering.
Deze familie voert in zwart, een achtpuntige zilveren ster.

Wouter van Gontboeven als genealoog,
door Jhr. Mr. F. B EELAERTS VAN B LOKLAKD .
Onze genealogen uit de 16ae en l’lae eeuw staan tegenwoordig niet in te besten reuk. Tegen de hedendaagcche
kritiek, die meedoogenloos al datgene verwerpt, wat niet
door authentieke stukken wordt gestaafd, is hun arbeid
in den regel niet bestand. Aan opgaven van mannen als
Butkens en de Launay, wier waarheidsliefde trouwens
reeds vroeger in twijfel werd getrokken, wordt thane
geenerlei waarde meer toegekend. (1) Maar niet alleen
opzettelijke vervalschers, ook andere schrijvers, die tot
dusver voor nauwgezet en betrouwbaar werden gehouden,
hebben het bij de tegenwoordige wetenschappelijke beoefenaars der genealogie ganschelijk verkorven.
Verwondering behoeft dit niet te wekken. Het was
voorheen maar al te zeer de genoonte zonder nader
onderzoek, veelal zelfs zonder vermelding van bron,
opgaven uit vroegere werken klakkeloos over te nemen.
En ook daar, waar uitkomsten van eigen nasporingen
werden medegedeeld, placht men te verzuimen de bronnen
aan te wijzen waaruit men had geput. IVorden nu in
een dergelijk werk, zonder bewijzen gestaafd, min of meer
belangrijke fouten ontdekt, dan ligt het, voor de hand
den geheelen inhoud als onbetrouwbaar materiaal ter
zijde te schuiven. Zoo is het alleszine te verklaren, dat
een bezadigd en nauwgezet man als wijlen ons betreurd
medelid Mr. H. J. Koenen kon spreken van jongere schrijvers,
die zich nog bijwijlen laten verlokken op zijpaden, waar
zij uitglijden en ,verzinken in de moerassen van Gouthoeven, van Leeuwen en consorten.” (2)
Nu wil ik Mr. Simon van Leeuwen gaarne in zijn
moeras laten, totdat misschien een ander daarin een begaanbaar pad vindt om dezen substituut-griffier van den
Hoogen Raad op het droge te brengen (3). Maar axn
(1) Butkens werd reeds door Soriverius een ,bipes nequissimus”genoemd, en tjucchel sahreef over dezen genealogist : ,,qualeB eane homineu
nestes suut in antiaua historie, et odio omnibus veritatis amantibus
&se debent”. De war>enkoning de Leunav werd wezens
_ ziine
Y vervalechingen terechtgesteld ; maar ook na hem z@ er te Brussel wapenkoningen geweest, wier verklaringen den toetz der meest welwillende
kritiek niët kunnen doorstaan. (2) De Wapenheraut, VI, blz. 481.
(3) Van Leeuwen mag in elk l;eval niet met Cfouthoeven op eena
lijn worden eeteld. De meeste zgner genlaohtslijsten zijn, behoudens
enkele aanvs.hngen over het edperk na 1618, eenvoudig woordelijk
van C)outhoeven overgenomen, meermalen zelfs met inbegrip van schrijfen zetfouten, die bë eenige kennis van zaken niet onopgemerkt hadden
kunnen bleven.
I

Y

-
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Wouter van Gouthoeven is naar mijn bescheiden meening
door Xr. Koenen te kort gedaan.
Zeker is ook de genealogische arbeid van dezen ,neerstigen onderzoeker der oudheden zijns vaderlands” lang
niet zonder feil. Hij zelf was zich daarvan ten volle
bewust en in zijne voorrede tot ,,d’Oude Chronyckeende
Historien van Holland” verzoekt hij den goedgunstigen
lezer uitdrukkelijk het hem niet euvel te duiden, indien
hij ergens heeft misgetast ,also daer niemant is die alle
dingen weet”. Wanneer wij ciders in dezelfde voorrede
lezen, dat, indien door hem oenige fouten zijn begaan,
zij, wien het mocht aangaan, zeer worden gebeden te
flwillen geloven, dat eulcx niet met voordacht oft tot
yemants naerdeel oft vercleening is gheschiet, maer bij
ongeluck van quade onderrechtinge”, dan is dit nu juist
niet geschikt om ons gerust te stellen dat Gouthoeven
er naar heeft gestreefd de in zijn ,Bij-voeghsel” opgenomen
genealogieën van alle opsiering te ontdoen. Meer vertrouwen
in dit opzicht geeft ecne uitlating over Bockenberg, van
wien, ondanks zijn officieelen titel van historieschrijver
der H M. Staten van Holland, op blz. 250 der Chronycke
gezegd wordt, dat hij ,aodors niet en soect dan den luyden
te behagen en den Adel te flatteren”. Mogen al misschien
deze woorden van Scriverius zijn, ze drukken toch stellig
Gouthoeven’s gevoelen uit.
Ware ons van den geleerden Dordtenanr niet anders
bewaard gebleven dan evenbedoelde uitgave van de
,,Chronycke van Holland”, dan zouden wij omtrent de
herkomst, en mitsdien omtrent de betrouwbaarheid, zijner
stamtafels vrijwel in duister tasten. Uit de voorrede blijkt
alleen, dat het bijeenbrengen da.arvan hem veel moeite
heeft gekost en dat drie personen hem door het mededeelen van sommige genealogieen ,groot behulp hebb e n gedaen” te weten Jhr. Henrick van Serooskercke,
Heer van Stavenisse, Dr. Paulus Merula, hoogleeraar in
de geschiedenis te Leiden, en Dr. Arent van Bucchel, de
bekende Ctrechtsche genealoog Welke deze genealogieën
zijn, blijkt evenwel niet. Voorts zijn er nog slechts enkele
aanwijzingen, zoo als b.v. op blz. 204, waar bij. Heer
Jan van Spangen staat aangeteekend ,qui tnlhr haec
communicavit”.
Qelukkig voor Gouthoeven’s nagedachtenis is echter
ook het lijvige handschrift bewaard, waarin hij de aanteekeningen verzamelde, welke hem bg de uitgaaf der
Chronycke hebben gediend. In dit handschrift zien wij
hem aan het werk en krijgen wij een indruk van de
nauwgezetheid, waarmede hij arbeidde, en van den aard
der bronnen, waaruit hij zijne kennis putte. Wel is het
er ook hier ver vandaan, dat hij bij al wat hij te boek
stelde zou verwijzen naar hetgeen tot bewijs daarvan kon
strekken ; maar wij zien ten minste dat hij nauwkeurig
aanteekening hield van opschriften en wapenafbeeldingen
op grafzerken, zegels, wapenborden en glasramen, dat
hij een uitgebreide studie heeft gemaakt in de oude
stadsrekeningen en andere archivalia der stad Dordrecht
en dat hij zich voortdurend beijverde het door hem geschrevene aan te vullen en te verbeteren. Een enkele
maal ook vinden wij bepaalde aanwijzingen. Zoo leert
ons b.v. het handschrift, dat hetgeen wordt medegedeeld
als inleiding tot de genealogie van Mathenesse is ,geextraheert uut een oude cedulle gevonden in een oude
kisje op dat huya te Riviere toebehoorende die van
Mathenes”. Zoo mogen wij uit een andere aanteekening
opmaken dat hetgeen omtrent de Schagen% wordt mede-

234
gedeeld, ontleend is aan ,den boom van die van Schaegen
gemaect bij doctor Merula te Levden”.
Het handschrift geeft ons nie’t alleen een kijk op de
wordingsgeschiedenis van de gedrukte geslachtregisters,
het is in tal van gevallen ook vollediger; en juist die
m e e r d e r e vollediqhcid geeft een indruk van grootere
betrouwbaarheid. Bepalen wij ons tot een enkel voorbeeld.
In de gedrukte genealogie van Adrichem lezen wij:
,,Arent van hdrichum, Svmonsz. sterf An. 150-2, hadde
,te wijve Jouffr. Agatha Suys, Pictersdr, te Rijswijc, sij
,sterfAn. 1538. ende hadden tesamen Pieter van Adrichum,
,dic An. 1528. oudt macr 26 Jaren, de leatc mansoir,
,sterf, naelatende bij eijnen wjjve Jouffr. Alijt Ramp van
,, Haerlem, een dochter”. Het handschrift zegt hier:
?Aernout van Adrichem troude Aechte Suys, d o c h t e r
,van Pieter Suys te Rijswijck, hij woonde opt huys van
,,Adrichcm, sterf ao 1504 3. Jeroensdach, zQ ao 1 5 3 8 ,
,8 October”, ouders van ,Pieter van Adrichem troude
,Adriaoa dochter van Hcrman Ramp Egbcrtsz. tot Haerlem,
,,ao 1524, wonnen maar een dr, hij sterf ao 1525, aet. 26,
,cum uxore non bene convenitus”. Somtijds ook zijn er
kleine varianten, waar de schrijver blijkbaar in de gedrukte
genealogieën, voor xoover dit zonder der waarheid te kort te
doen mogelijk was, aanstoot wilde rermijdfn. Zoo werd
g e d r u k t ,,IJsbrand van Treslong ex uxore mihi ignota
,liberos genuit”, terwijl in het handschrift staat: ,TJsbrand
,van Treslong troude een dochter van leegeu geslachte
,daar hij bij heeft gewonnen” en hierna volgen dan de
namen der kinderen, blijkbaar later door Gouthoeven
ingevuld.
Zou reeds met het oog op het bovenstaande het handschrift van groot belang zijn als aanvulling en in zekeren
zin ook als middel van controle op de gedrukte geslachtlijsten, de waarde daarvan wordt nog aanmerkelijk verhoogd
door het feit, dat het nog veel meer bevat dan in het
,Bijvoeghsel” op de ,,Chronycke” is opgenomen.
In de eerste plaats zij hier gewezen op de uittreksels
uit thans niet meer aanwezig zijnde tresoriersrekeningen
der stad Dordrecht (1311 -1424). Die uittreksels zijn
reeds in het licht gegeven door Mr. Ch. M. Dozy, den
voorlaatsten eigenaar van het handschrift (1). Voorts zijn
er uittreksels uit de rekening van den tocht naar Deventer
(1456) en uit die betreffende het beleg van Nijmegen (1473 1475), uitvoerige lijsten van regeeringsleden der stad,
met geteekende wapens, grafschriften in verschillende
plaatsen en verscheidene andere opgaven, welke van
belang zijn, zoowel voor den genealoog, als voor hem die
zich bij de beoefening der geschiedenis niet uitsluitend
tot die der geslachten beperkt.
Wat evenwel voor de lezers van dit tijdschrift van
bijzonder belang schijnt, is het feit dat Qouthoeven,
blijkens zijn manuscript, een diepgaande studie heeft
gemaakt van de genealogie van de meeste oude Dordtsche
geslachten. Juist dit gedeelte van zijn genealogischen arbeid,
dat nimmer in druk is verschenen, heeft ongetwijfeld de
hoogste waarde, aangezien Gouthoeven hier over de beste
bronnen beschikte en daarvan naarstig gebruik heeft gemaakt. Het moge een open vraag blijven, of hij hier
overal uitsluitend eigen werk geeft dan wel of voor
sommige geslachten wellicht door hem op den arbeid van
oudere genealogen of bevriende t$lgenooten is voortge(1) Werken van het Historieoh Qenootschap teUtreoht, 8de Serie, no.
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bouwd (1); zeker is het in elk geval, dat hij ook die welke hij zou hebben vermeden indien hij zich de moeite
stamlijsten belangrijk heeft aangevuld en dat niet alleen had gegeven Gouthoeven te raadplegen.
Meer dan een halve eeuw scheidt de uitgave van Balen
met namen en data, maar ook met tal van wetenswaardige
bijzonderheden, b.v. betreffende de huizen waar de be- van den arbeid van Qouthoeven. In dien tijd waren somhardelde personen gewoond hebben. Alle deze genealogieën mige der oude regentengeslachten zoo al niet uitgestorven
dragen het kenmerk vau met even groote za,akkennìs als dan toch van het tooneel verdwenen en waren andere
familìën tot bloei gekomen. Hieruit is het gemakkelijk
nauwgezetheid te zijn samengesteld.
Verrassend is de uit!comst, welke men verkrijgt wanneer te verklaren, dat Balen stamboomen geeft, welke men bij
men dit gedeelte van Gouthoeven’s arbeid vergelukt met Gouthoeven tevergeefs zou zoeken, terwijl omgekeerd laatstde geslachtboomen, welke Mattbijs Balen in zijne ,Be- genoemde een aantal genealogieën heeft ter neder geschrijvìnge der Stad Dordrecht” heeft opgenomen. Uit schreven, welke door Balen werden ter zijde gelaten.
die vergelijking toch blijkt, dat zeer vele van deze ge- Zoo bevat het handschrift b. v. min of meer uitvoerige
slachtboomen van Gouthoeven afkomstig zijn en alleen, genealogieën van de geslachten van der Bies, Boucquet,
in hoofdzaak voor zooveel de li’de eeuw betreft, meer van Crooswijck, van Drenckwaert, Eelants, van Genderen,
of minder zijn bijgewerkt. Maar er blijkt nog iets uit, van Heerjansdam, van Hoogelande, van de Lìndt, van
en wel dit, dat Balen het niet de moeite waard heeft Moesienbrouck, van Ratingen, Samencooper, Bandelijn,
geacht de hem ter hand gestelde genealogieën met Gout- van Slìngelandt, van den Steenhuyse, Suys, van den Tempel,
hoeven’s handschrift te vergelijken. Meermalen is het de Vriese en Wentsen.
duidelijk, dat hem een niet van fouten vrg afschrift (of
Behalve deze on andere Dordtsche stamboomen en die
waarschijnlijker eene copia copiae) is verstrekt van een welke Gouthoeven in de Chronycke opnam (l), bevat
door Gouthoeven opgemaakte genealogie; ook bldkt in het handschrift er nog een aantal andere, zij het ook dat.
sommige gevallen, dat het oorspronkelijk afschrift ge- deze niet alle van veel beteekenìs zijn. Eene onvolledige opruimen tod voor Gouthoeven’s overlijden (1628) werd somming moge hier volgen : de bastaarden van Bourgondië,
genomen, aangezien daarbij geen rekening is gehouden Borsselen van der Veere, Heeren van Nontfoort bij Utrecht,
met hetgeen Gouthoeven later in hetgeen hij aanvankelflk van Crunìngen, van Abcoude, van Cats, van Culenborg,
had geschreven wijzigde of aanvulde. Somtgds ook - ik Valckenaen, Lockhorst, Soudenbalch, Scaliger, van Seroosdenk b. v. aan de genealogie van Bleenburg - zou de kerken, van de Werve, Aytta, de Levìn, de Soete, Cobel,
raadpleging van het handschrift ernstige twijfel hebben van der Goes, Hopperus, enz.
kunnen doen rijzen aan de juistheid vau hetgeen op het
De plaats, die aan Gouthoeven als.genealoog toekomt, mag
geduldige papier voor Balen werd terneergesteld. Voor echter, naar het mij voorkomt, met worden bepaald naar
gevallen als de hier bedoelde kan wellicht eeue verklaring hetgeen hij omtrent niet Dordtsche geslachten bijeenbracht.
gevonden worden in de omstandigheid, dat Balen, in Deze genealogieën ontleende hij aan bronnen op welker
tegenstelling met Gouthoeven, geen onafhankelijk man helderheid hij meende te mogen vertrouwen. Dat hij
was en zich niet vrij heeft gevoeld hetgeen hem ter daarin meer dan eens gefaald heeft, moge het vertrouwen
plaatsing werd aangeboden van verdachte eu klaarblijkelijk in wat hij in druk gaf ernstig schokken; zijn nauwgevalsche veeren te ontdoen ; maar in geen geval kon hem toch zetheid en zijn weteuschappelgke zin mogen daardoor niet
deze omstandigheid ontslaan van de verplichting de opgaven in verdenking worden gebracht. Een werk kan alleen
aan die van Gouthoeven te toetsen en ze zooveel mogelijk naar billijkheid beoordeeld worden indien daarbij rekening
aan te vullen. Men zal mij wellicht tegemoet voeren, dat wordt gehouden met de hulpbronnen, welke den schrijver
het zeer de vraag is, of Balen in de gelegenheid is ge- ten dienste stonden, en met het gehalte van soortgelijke
weest het handschrift te raadplegen, ja zelfs of hij met werken uit denzelfden tijd. Bovendien verlieze men niet
het bestaan daarvan bekend is geweest. Beide vragen de groote moeilijkheden uit het oog, waarmede men steeds
moeten echter stellig in bevestigenden zin beantwoord bij de uitgave van een groot aantal genealogieën te kampen
worden. Uit eene aanteekening toch, in het handschrift zal hebben. Ook thans, nu wjj zooveel meer gedrukte
verscholen, blijkt dat dit in 1674 het eigendom was van bouwstoffen tot onze beschikking hebben, nu de meeste
Mr. Adriaan Westvalìng, iemand die blijkens de opname archieven behoorlijk geordend en gemakkelgk toegankelijk
van zijn stamboom in Balen’s werk, met Dordrecht% zijn, wordt immers nog wel eens in een door nauwhistorieschrijver niet onbekend was en die hem wel niet gezette en deskundige personen bijeengebrachte verzameling
de inzage van Gouthoeven’s papieren nalatenschap zou te goeder trouw een genealogie afgedrukt, welke later
hebben geweigerd. En dan is er nog een niet te onder- blijkt niet volkomen in den haak te zijn?
schatten aanwijzing. Op blz. 1072, in de genealogie
Evenals men thans de waarde van een genealoog pleegt
Hallincg, in zake van het huis het Gulden Hoofd, schrijft te bepalen naar de mate van degelijkheid van bepaaldelgk
Balen : ,Vide Goudh. lib. M. 5. fol. 100”, w a a r m e d e door hem samengestelde genealogieën, moet men ook ten
niets anders kan bedoeld zijn dan cene verwjj.zing naar aanzien van Gouthoeven als maatstaf nemen wat hij
het bedoelde handschrift van Gouthoeven, dat immers op schreef over de geslachten z@rer vaderstad, waar hij leefde
fol. 100 van den koop van dat huis door Jan Hallincg en werkte. Doet men dit en bedenkt men dan bovendien
melding maakt. Het is wel merkwaardig, dat juist ook nog, dat hij die Dordtsche genealogieën nimmer in druk
in de genealogie Hallincg hij Balen fouten voorkomen, heeft gegeven, zoodat het niet vaststaat dat die hem
volkomen bevredigden, dan geloof ik, dat het oordeel niet
(1) Vooral onder de jongere tijdgenooten van Gouthoeven te Dordreoht anders zal kunnen luiden dan dat hg was een even eerlgk
waren er versoheidenen die zich met genealogische onderzoekingen
bezig hielden. Slechts van een daarvan, Herman Oem, is bekend dat ale nauwgezet genealoog, die alleen dat te boek stelde
hij over Dordtsche geslachten geschreven heeft. Zgn arbeid ka? eohter wat hem uit goede bron was gebleken.
op dien van (3. niet van invloed zijn geweest, aangezien hu met v66r
1597 kan zijn geboren en b v. de genealoge Oem in Goutboeven’s
handschrift reeds vóór 1609 was geschreven.

(1) Merkwaardigerwaze komen de veel bestreden genealogieën Teylingen en Brederode in het handschrift niet voor.
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Om de gelegenheid te verschaffen althans eenigermate na
te gaan, of men zich met dit oordeel kan vereenigen,
geef ik hierachter, letterlijk uit het handschrift overgenomen, de genealogie van Gouthoeven’s eigen geslacht.
In nootvorm stelde ik daarbij wat Gouthoeven cr later heeft
bijgeschreven en niet in het zinsverband past. Hetgeen
tusschen [ ] is geplaatst is dior mij ter verduidelijking
bijgevoegd.
1. Philips Baertoutsx. trouae te Dordrecht ontreut het
jaer 1484 Joffr. Haze Datrrmasdochter, suster van Cornelis
Dammasz. en P i e t e r D~inmasz., Burgemeesters van
Dordrecht. Sij sterf ontrent het jaer 1498. Daernaer
troude hij Pieternelle Adriaen Coenraetsz dr, vaeders suster
van wijlen meester Boudaw$n Jacobsz Cra+lendonck, Raeclt
int Parlement te Mechelen en te voorn in den Hove van
Hollant. Sterf ao ontrent 1534. Hij sterft ao 1501. (1)
l3ij d e l e :
1. Heer Huych

Phii’ipsz. Canoniek van St. Jlariekercke
te Dordrecht 1516 ende ao 1521, ende priester
2. Dammas Philipsz. was ao 1512 Acht te Dordrecht.
Schepen aq 1526, Tresorier a’J 1530 ende 1542,
Hnrgemeester van sheeren wegen ao 1539, zeylmaeker
ao 1520, sterf den IIe Januarij ao 1543, actatis 60,
souder kinders, begraeven ten Minderbroederen,
haclde getrout Marie Willem vaatardsz. dochter die
sterf ao ontrent 1560. Dese Damas dede timmeren
den Blauwen gevel jegens over de Kaernemelcksteygert te Dordrecht ao 1528. Zij sterf int hups
naest Jan wentsen jegens over de Nannesteigert
westwaerts. Voerde eenen silveren dobbelen arent
m e t gulde poten ende beek in een root velt. 12)
3. Baertout Philipsz. [Volgt onder 111.
4. Anne Philipsdp sterf sonder kinders 1560 seer ouclt
(1) In stedtsrekenin,:e de a” 1457. Betaelt Barthout Wouter Berthoutszoenszoen X st lijfrente. 1441. Baertout Woutersz. Arent Woutersz.
ende Wouter Baertoutsz ingelanden von ‘1 nieu bedgcte landt ven Ryederweert anno XIIIIc XL1 Baertout Wouterss. wede 1474.
(2) Dammas l’hilipsz. huysvrouw was de moye ven Nr Adrieen
Vastaertsz , Raedt in vrieslandt. Hadde AO 1487 gecoft een lgfrente
.op Dordrecht van 1 L 111 st.
Extract uit het protecol vende secretarissen van Dordrecht gehouden
in ‘t jaer 1481, XXX Julij
Cornelis Demesz, Alijt Demea Jacobsz. weduwe, Philips Bertoutsz.
als men ende voooht van Heze Damasdr. ende Ldsbet Damasdr.
oonstituerunt Pieter Damasz. alle heer renten pech ende echulden in te
meenen, recht te geven ende nemen usque ad renuncietionem
Extract le03 :
Dames Philipq Adrieen Moennan als men ende voocht ven Ceter@
Philipsdr., erf enamen van wijlen Philip8 Baertoutsz. maecken maohtioh Heer 2lllem ven Boeme!, priester ende peter venden convent
vande Magdeleenen genoemt Fhdersteyn buyten de Oraeupoorte binnen
der stede van (fent ende Jenne Booerd te Oent om over te geven ende
op te dreegen die een helft ven een geheel huys ende noch een geheel hups als Philins Beertoutsz steende hadde in Riin leste levende
lijve bi&en der ste’de van Uendt ende den kooper däerin tevestigen.
Idem 1608 :
Jen Black Adriaensz. vendidit Thenis van Arsche Govertsz. een stuok
ledich erve achter een huae van Jen Slock genoemt den Draeck beginnende vanden ancker steende inde evel äahter tusschen den huse
genoemt Hemelrijck ende d e n Draeo !? voorseyt streckende geerwijz
achterweerts ende de putte tot op den Htijl steende achter nende heyninge
van Jen Black voorseyt.
Extract 4 Ootober 1510:
Jnoob Willem Jeoobsz z , Dames Philipsz. als men ende voooht ven
Meriken Willem Vastardszoonzdoohter ende Vastard Willem Vasterdsz.~.,
.als alle drye tsaemen ende alleen erfgenaemen ven Ldsbet S monsdr.
Willem Vasterdsz. huysvrouwe was, haere m o e d e r ende c?ie voere.
Damas Philipze. ven Merigen sijns wijfz wegen vo&z. ende Vestard
Willem Vastardsz.z ele met hen twee teaemen ende alleen erfgeneemen
ven Willem Vastarts haeren vaeder voorseyt ende vergieden dat zë
onderling melkenderen geschift ende gedeylt hebben alle alsuloke
goeden . . . . .
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5.
6.
7.
8.
9.

inde 70, hadde getrout Bartelmeeus van de Poel
Aertsz., die leefde ao 1542 ende 1525, was 8 1545. (1)
Catarijne Philipsdp obijt soncler oir ao 1545, troude
A d r i a a n Moerman obijt ut puto ao 1523.
Marie Philip&, sonder kinders overleden voort
jaer 1516.
Al,iit Phiiipsdr sterf jonge dochter den 3 September
ao 1511.
Franc Philipsz. [Volgt onder IIOis].
Bij d’ander :
Haesgetr Philipsz. geboren ao 1500 in Februario;
haer vaeder komende van Gendt daer hij de jonge
Prince Kacrle naemaels Keiser uut een venster vant
Hoff naect der1 volcke hadde sien toonen. Sij sterf
ao 1585, aetatis 85. Hadde getrout P i e t e r Van
Ariaensz., die sterf bijde sweetendc siecte te Dordrecht
ao 1529. Sij woonde int huys staande op den oosten
houck van Sinte Lenaerts steigert jegenover Heyman
Suysstraet.

11. Bacrfont Philipsz., Waeterschepen te Dordrecht
tO 1522, sterf ao 1508, aetatis 42, naelaetende sijne
w e d u w e m e t 1X kinders, hadde getrout Elisabet (2)
Jacobsdg* van Rotterdam, suster van Mr. IJsbrtrnd Solerius,
priester ende provisoor van Schieland die sterf te Rotterlam ao 1566, aetatis 70; sij sterf ao 1557, 17 November,
w a s ontrcnt XXIX jaeren w e d u w e . H i j l e e f d e n o c h
aO 1527. 9 September.
1. Héer P&lips Baartoutsz., priester cnde pastoor te
Pernis, sterf ao 1388. [Hierachter is doorgehaald:
naelaetende sommige bastaerdkiuders te Leiden ende
Haerlem ende elders gehielict].
2. Wouter Baertoutsz. [Volgt onder 1111.
3. Adriane Bartouts&, sterf ao 15T4, hadde g e t r o u t
Job Henrickxz. [hierachter doorgehaald : van SGngelant], broeder van Cornelis Henrickxz. Burgemeester van Dordrecht. Hij sterf voor haer ao 1559,
hadden kinders. (3)
4. dgniet Baertoutsd’ troude Bastiaen Jacobsz. [hicrachter doorgehaald : broeder van Reiniw Jacobsz.
peseyt den Rijcken Reyn]. Zij sterf van haar 10
kin& en dat met haer ao 1540, werde op eenen
gelijcken dach sjaers naer haer bruylofsfeeste begraeven. Haer man troude daernaer Jenne Reyers
de Jongen dochter ende wan kinders.
5. Alijt Baertoutsdr, sterf int huys claer nu in woont
Willem van Bijlaerd tegen over de Schuth kamers,
ao 1553, aetatis 39, hadde getrout Daniel Humansz.
vant geslacht ende waepen van Lijsbet Jorisdr haer
broeders huysvrouwe voorseyt die sterf ao 1575.
S i j s t e r f v a n haer Xe kind& dat naer haer d o o t
uut smoeders buyck werdt gesneden ende sterf mede.
6. Jacob Baertoutsx. [Volgt onder TIIbis].
7. Ilae8gen Baertoutsd”, sterf 80 1545, troude eerst
Adriaeti Dierwsz., wan daer bij IWeynsgen Aryensdr,
die troucle Daniel Heerman die ao 1562 doorsteken
werde (4), hadden kinders, ende Catarijne Aryensdr,
(1) Was el getrout Ao. 1518.
(2) Sij sterf op den westersten houok van de Peleebrug ende poortzude.
(3) [Slijkens de eenige bladzijden verder voorkomende genealogie
vBn Slingelendt wae deze Job Henriokxz. een zoon van HonrickCornelis Henriokxz van Slingelent, sohepen in Dordreohl Ao. 1516, 1528,
en van Digna Andriesdr.]
(4) [Uit de genealogie Heermen :] Daniel Heerman werde ter neder
geleyt veraedelijk door Tielman Bol alias Dullecom Ao. 1662 out sënde
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die troude Jan Hoek Nanningsx. van Amsteldam,
hadden kinders. Haesgen voorseyt troude daer naer
Dierck Anthonisz., [hierachter doorgehaald : deken
van de schutterije], die sterf sonder kinders.
8. Cornelis Baertoutsz. [Volgt onder IIIter].
9. Dammas Baertoutsa. [Volgt onder IIIpunter].
IIbis. Fv-nns Philipw troude Meinsyen Z)ierckx&, leefden
1524. Hij starf ao 1558, vermelt ao 1516.
1. Baërtout F’ransz. reysde jongman al voor den troubel
naer Spaegnen ende is niet weder gekomen.
2. Cafari@e Frunsdr troude Jan Dierckxz. genoemt
Stoop broeder van Willem Stoop, Burgemeester van
Dordrecht, hadden kinders.
3. Haesgerl Frans& troude te Rotterdam G e e r i f
Hermnrrsz. hadden een dochter Geertru,yd Geeritsdr
[hierachter doorgehaald : die troude Hugo Hannaertsz.
wachtmeester te 5. fleertruydenberge, wonnen een
sone die sterf in Oostende ao 1602 aetatis 211.
4. Yhilips Fransz. [Volgt onder IIIquinquies].
5. Agnes Frans PhiZipszdr sterf ao 1574.

getrout Clans Bouquet Blasiusa.) ao 1570. Hij woonde
nt huvs daernu Zierczee uuthanat over St. Annesteygert
”
iaer i; woont J a n Ni+sen.
1. Meester Gijsbrecht Barthouts reysde met den Qrave
Pieter van Bossuyt in Italien, werde ao 1590 Raedt
des Coninckx te Naemen. Hij sterf te Naemen deu
. . . . April a” 1622, aetatis ontrent 72, ongehout.
2. Raertout Cornelisx. heeft getrout Machtilt Hermansdr.
Hij sterf in de Mey ao 1614, aetatis 60 [doorgehaald:
hebben maar een sone gewonnen].
Cornelis Baertoutsz. troude ao 1620 Lijsbeth van
Bocholt van Coln.
3 en 4. [doorgehaald : AZ$ ende &rgrietjong gesturven].

111. Wouter Baertoutsz, Acht ao 1550, Raedt 1551,
Schepen van Dordrecht ao 1555, en Tresorier gekosen
ao 1566, dwelck hij sterf 12 Augusti ao 1571, begraven
ter Qrooter Kercke, aetatis 54, troude Elisabeth Joris
Kllemsz. eenige dochter vant geslacht ende waepen van
wijlen Cornelis ende Gielis ddriaensx. broeders den een
ao 1477, den anderen ao 1481 burgemeester van Dordrecht.
Zij sterf ao 1578, 4 September, aetatis 58. Hij woonde
eerst 1550 int huys genaemt Berckenrijs op den houck
vande Waechsteigert, daernaer in Rosheyert jegens over
de Lombaerdebrugge.
1. Agniet TYouters&. sterf jonge dochter ao 1 5 6 1 ,
aetatis 20, sijnde ten huwelijck belooft aen Govert
Janss. van Beemont.
2. Dammas Bartouts. [Volgt onder IV].
3 en 4. [doorgehaald : Jacob Baertouts ende Joris Bartouts jong gesturven.]
5. drent Barfouts. [Volgt onder IVbis].

IIIquater. Dammus Baertoutsz. troude Margriet Jansdp
te Schoonhoven, die sterf te Delft ao 1596, seer
out. Hij starf int jaer 1550.
1. Pieter Damasz [Volgt onder IVter].
2. Jan Dammasa. sterf jongman.
3. Bartelmeeus Damrnasx. werde, noch jongman sijnde,
met die van Delft uutreckende van sconinckx volck
met veel andere geslaegen ao 1573, aetatis ,27, hij
Haerlem.
IIIyainpuies. Philips Fransx. t r o u d e Lÿsbet M o l e n
Fransdr die sterf ao 1589. aetatis 58.
1. Willem Philipsx, gesoit Molen. [Volgt onder IVquuter].
2. Meinsgen Philipsdp troude Henrick Jobsz. [doorgehaald : van Slingelant] haeren neve, hadden’kinders.
Hij sterf ac 1599. [l)
3. D a m m n s Philipsz. sterf ao 1603, hadde getrout
Catel@ze Willemsdp. Zij sterft ao 1 6 1 8 . [ O u d e r s
v a n :] L$sOet Darnmasd~ 1 5 8 9 , Algt Dammasdr.
4. Henrgck Philipsz. troude Anne Soetmans. Hij sterft
a” 1620. [Ouders van:] Cornelis Henrickzz., Anne
Henrickxz.

IIIter. Cornelis Baertoutsz. sterf ao 1555, hadde getrout
Geertruydt Heermans O&brechtsdr ende van Margriet Oems
Danielsdp. Sij sterf int kinderbedde (hebbende naemaels

IV. Dammas Bartouts, (2) Ambachtshecr van Sandelijn,
lijckgraef van Swindrecht, ,eertijds ao 1571 ende 1572
3chepen in Dordrecht, heeft getrout Joffr. Machtild Oems
Hermansdp. Hij was ao 1572, een weinich voort revolteren
ler stede, vanden m a g i s t r a e t gestelt met b?llem Oer+
Aeep v a n Paependrecht, Glouverneurs ende Superintendenten der oorlochscepen ten behoeuve der stede aengenomen. Hij woonde eerst in s@ vaeders huys jegen ovtrt
Statshuys en lest in sijn eygen huys de cleen craen over
bijde wgnkoopers cappel. ( 2 )
1. Joffr. Agniet [evenals bij hare zusters is hier doorgehaald : Bartouts en daarvoor in de plaats gesteld :]*
‘V’an Sandelijn troude ao 1595 Joost Grijlh zone van
Rochus Grÿph, generael vande Munte in dese landen,
wooneude op sijn slot vau Valckestein in Poortegael,
hebben kinders. Zijn moeder Anne Jacobsdp van
den Ende obijt in Junio ao 1 6 1 2 .
2. Joffr. Cornelza van Sand&jn troude ao 1603 J a n
~an Hoogendorp Henrickxz. van Schiedam. Sij was
te Coln geboren ao 1674 ende sterf te Dordrecht uut
barentenoot ao 1605 terstont naert baeren van eenen

26 jaer, aadde getrout Clementia Adriaen Dieroxdr daer moeye af
wa8 Haesgen Uaertouts, suster van Wouter Haertouts. Hu woonde
naest sijn vaeders huys oostwaerts.
(1) [Uit de genealogie Oem:] Joffr. Marie Oems die sterf Ao. 1586.
hadde getrout voort jaer 1526 Aert Jan [doorgehaald: BZ. Balling]
Ookersz z Sohcpen in Dordrecht die sterff seer sohierlijok t Antwerpen
Ao. 1518.

(1) [Uit de genealo ie van Slfngelandt:] Henriok Jobsz. van Slinelant [zoon van Job Benriokxz en Adrlana Baertouts] sterf Ao. 15399,
1 adde getrout Meynsken Philipsdr [doorgehaald: Baertouts] sijn nichte,
te voorn Marie Jan Thomaszoonedoohter.
(2) Hij sterft den XIe Junij Ao. 1622 sgnde Saterdaoh, out ‘78 jaeren,
Bn getrout Qnde geweest 6 . . jaren.

IIIbis, Jacob Bnertoutsa. sterf ao 1559, hadde getrout
Geertruyd [hierachter doorgehaald : Hallingh] dertsdr
d a e r m o e d e r a f w a s M a r i e Daniel Oemsdp ( 1 ) S i j
(hebbende daernaer getrout Willem Jarrsx. tan, der Vliet)
sterf ao 1602, aetatis 75. Hij sterf int huys wcstwaerts
naest de 3 mollen bij de munte.
1. dl+ìt Jacobsdg’ ‘heeft getrout Jaw Aouff Wz’llemsx.,
hadden [doorgehaald : 1X] kinders [doorgehaald :
van de welcke nog leven] Willem, Marie ende Jacob
Louff. (Jans voorseyt broeder was Quiri@ Louff.)
Hij sterft 29 Meert 1622, aetatis 67.
2. L@bet Jacobsdp sterf vande peste ao 1 6 0 3 , hadde
getrout Adriaen Claesz., hadden [doorgehaald : bij
hem 1111 sonen waervan noch 11 leven] kinders,
Claes en Aert.
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was ook een zoon Johannes, die alo p r o p o n e n t
overleed. (Zie op Saelder).
B. Johannes Andriesse, geboren te Middelburg 12 Feb ruari 1~82, was predikant te Aardenburg 1703; te Goes
1706 en overleed er 7 Juli 1747. Hg huwde tweemaal,
10. met C’ornelia Petlonella Bouwers, 2O. met Digna van
Angeren, die geen kinderen had. cit het eerste huwelijk een zo011 Nicolaas AndriessP, tweemaal gehuwd, de
eerste maal geen kinderen ; uit het tweede huwelijk
een zoon Jan Andriease en eene dochter JoAanna dndriesse,
eerst gehuwd met DS Jacobus Schotiel, zonder kinderen
en in 1732 met Ds Augustinus van der Sloot, predikant
te St Kruys en in 1748 te Domburg, met verscheidene
kinderen. (Elders vond ik haar vermeld als dochter van
Jo/Lan?les, predikant te Goes, wat beter met den leeftijd
overeenkomt ; en zou haar broeder predikant te Waterland zijn geweest).

aone den XXIXe Januarij. Het kindt Corncl& sterf
in de somer daer sen.
3. Joffr. Elisabet van Sandel+.
4. Joffr. [doorgehaald : h’icdnn o f t ] Cleysken v a n
Sandelijn.
5 en 6. [doorgehaald : Agnies a” 1 5 6 9 ende Maria
a” 1574 joug gesturven].
( Wordt eeroolgd.)

badriesse, der Kinderen en anderen.
In mijn bezit zijn fragment-genealogiën omtrent de ge.
slachteu Andriesse en anderen, die er mede in verband
stonden, overgenomen uit gegevens, waarschijnlijk verzameld door den Veerschcn predikant Andries of Andreas
Andriesse(n), in 1768 overleden. (Zie over hem van der Aa).

C. Andries Andriesse, gehuwd met Josina van Imbrugge,
waaaruit een zoou Gerhurtlus dndriesse, overleden zonder
kinderen in 1753 en gehuwd geweest met Josina v a n
Yèttenrode.

Andriesse.

.

dndries Andriessen, woonde oorspronkelijk te Geraartsbergen, doch kwam, om het geloof, te Middelburg en
huwde er 12 Augustus 1670 met Johanna der Kinderen
(zie op dien naam) ; hij nam tegelijk den winkel in lijnwaet en cramerij van zijn schoonvader Jacques der Kinderen over, voor £. vl. 657-9- 10.
Van hen worden drie zoons vermeld : Jacobus (d), ,
Johannes (LI), Andries (C).
A. Jacobus dndriesse, geboren te Middelburg 17 Februari 1673, werd proponent in 1693, predikant te Schoondijke in 1694, te Kolijnsplaat in 1703, te Goes in 1705,
te Vlissingen in 1709, emeritus in 1734, en overleed te
Axel in 1739. Hij huwde tweemaal, eerst op 28 Februari
1696 met Adriana Zaalder (zie op dien naam), waaruit
vier kinderen (zie op Saelder) o. a. :
10. Andries of Andreas Andriesse (geboren omstreeks
h e t j a a r 1697), in 1720 predikant te Kerkwerve,
in 1724 te Steenbergen, in 1729 te Veere, in 1763
emeritus, overleden 12 Januari 1768. Hij huwde
met Catharitla Johanna van Royen (zie op Feres),
bij wie hij zes kinderen had, o. o. een zoon Doet.
med. Jacob Johan Andriesse, geboren te Veere en
aldaar burgemeester in 1778.
20. Johanna Adriana dndriesse, gehuwd d, met Hendrik van der Grip, waaruit Jacob van der Grip,
ongehuwd, en Adriana van der Grip, gehuwd met . . ,
Rabert zonder kinderen ; 6, met Christoffel Willems,
waaruit een dochter Kathnrina Wlllems.
Jacobus dndriesse huwde voor de tweede maal te
te Goes in 1706 met ElWabeth de Waal, (dochter
Philip de Waal, en L)ina de Graaf) waaruit twee
kinderen, een zoon Jacobus Andriesse, houtkooper
te Middelburg, gehuwd met Christina vati der
Stellinge, waaruit vijf kinderen : Jacobus Andriesse,
gehuwd
met
. . . . Bart, Jan Andriesse, Andries
Andriesse, Elisabeth Andriesse en Helena Andriesse
Een der zoons was houtkooper te Vlissingen, en
een ander predikant te Yereeke.
Het tweede kind uit het tweede huwelijk van Jacobus
Afadriesae was Dina Elisabeth Andriesse, gehuwd
met Kornelis van Kampenhout, burgemeester van
Axel, die een zoon Corne1i.s hadden.
Uit een der beide huwelijken van Jacobwr dndriesse

I

Zonder zichtbaar verband met het vorenstaande
worden nog genoemd : Adriaan Andriessen gehuwd met
Florentia de Boer (broedersdochter van captcin Andries
de Boer) en hunne kinderen dndries, Kornelia en Catarina, laatstgenoemde overleden in 1695.
Verder een predikant dndriessen, gehuwd met . . . . .
de Waal (dochter van.. . . . de Waal en Catrina Sandra,
kleindochter van Philip de Vaal en Joanna der Kinderen,
achterkleindochter van Philip de Waal, geboren 1620,
overleden 1705 en zuster van Philip de WaaZ) en hunne
kinderen : Philippus, geboren 13 Jan. 1705, overl. 1708;
Jacobus, geboren 11 Juli 1706 ; Cathariea, geboren 16
Maart 1708 ; M‘dria, geboren 15, overleden 23 September
17 11 ; Abraham, geboren 31 Maart, overleden 9 April
1711 (?) ; PAilipprs geboren 16 December 1712, overleden Mei 1713.
der

Kinderen.

Jacques der Kinderen, geboren 1609, gehuwd te
2 5 J a n u a r i 1 6 3 5 m e t Yaria varc
Geraertsberghe,
dudenaerde, geboren 16 10, overleden te Middelburg
27 September 1657, dochter van Jan en Anna van Eetvelde, die ook eene dochter Barbara en eene dochter dnna
hadden).
Zeven kinderen : 10. Jan der Kinderen, geboren te
Geraerlsberghe 8 December 1635 (getuigen de grootvader
Jan van Audenaerde en zijne dochter Barbara), gehuwd
te Middelburg in 1659 : 2O. dnneken der Kinderen, geboren 23 Mei 1638 (getuigen ïI&chieZ Jurghe en A n n a
van Audenaerda), overledeu 1641 ; 30 Maria der Kinderen,
geboren 13 Februari 1640 (getuigen Jacpues van Audenaerde en Anna van Eetvelde), gehuwd te Middelburg
21 M e i 1 6 6 8 m e t Melchior K r a b b e , w a a r u i t e e n
zoon Jacobus, geboren 26 Mei 1669 ; 4” Janna der Kinderen, geboren 2’7 September 1643 (getuigen Daeneel van
Audenaerde en Janna van Brussel), overleden 6 Februari
1713, gehuwd te Middelburg 12 Augustus 1670 met
dndries Andriessen voornoemd ; 50. Adriaan der Kinderen.
geboren 4 Maart 1646 (getuigen Jan van Audenae+rde
en Janna van de Peldenaer), overleder in West-Indië in
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1664, GO. Jacobus der Kinderen, geboren 20 September
1649, (getuigen Jan van Asche en Anna van Eetvelde),
gehuwd te Middelburg 11 Juli 1670, met. . . . ; 70.
Anneken der Kinderen, geb. te Middelburg 1655 (getuigen Adriiae,z Sanglier en Anneken der Kinderen Ad&aensdochfer), overleden in hetzelfde jaar.

20.
30.

Saelder.
40.
Kornelis Saelder, overleden te Turnhout, was gehuwd
met Grietje Goosens ; kinderen :
10. Gosen Saelder. die zich te Middelburg vestigde en
alda,ar werd genoemd Joos Kornelissë Saaldër. Hij
huwde er met Dingetje Jans, overleden te Oudewater;
20. Kornelis Saelder, overleden tc Turnhout
Kinderen van eerstgenoemden :
10. Kornelis Saalder. geboren te Middelburg 6 Maart
1584, overleden te Amsterdam, (kinderen sub A).
20. Jan Saalder, geb. te Middelburg 14 Januari 1586,
overleden aldaar 11 December 166 1, (kinderen sub B) ;
30. Rarhara Saalder, geboren te Middelburg 3 Augustus
1589, gehuwd met . . van der Wee, overleden te
Groede, zonder kinderen.
A. Einderen van Kornelis Saalder :
Jan Saalder, ongehuwd te Amsterdam overleden ;
4:: .Joos Soalder, overleden in Oost-Indin ;
30. Aaltje Saalder, overleden te Middelburg 14 April
1679, zonder kinderen.
B. Kinderen van Jan Saaldar :
Cornelis Saalder ;
$1 Ixatck Saalder, overleden te Vianen, (kinderen sub C) ;
3”. Jan Saalder, overleden te Middelburg 8 December
1669, gehuwd 6 Augustus 1842 met A d r i a e n t j e
Willlemse Jonghbloet, (kinderen sub 0).
Izank,
C, Kinderen van lzaak Saalder : Adria.entje,
_
.7
Janneken, en Susanna Baalder, allen ongehuwd overleden.
D. Kinderen van Jan Saalder en Adriaentje Jonghbloet :
10. Jan Saalder, geboren te Middelburg 1646, aldaar
overleden 26 Mei 1698, gehuwd 21 April 1677
met ïVeggelina Abrctms (hij hertrouwde 1 Augustus
1684 met Tavaneken Cornelis Click, geboren te
Arnemuiden, overleden zonder kinderen 31 Maart
1685), kinderen sub E ) ;
2% Adriaentje Saalder, geboren 28 October 1649, overleden te Middelburg Januari 1719, gehuwd 6 November 1689 met Kornelis Schippers (denkelijk weduwnaar van fllisabeth Reynaerts hierna).
E. Kinderen van Jan Saalder en Meggelina Abrams:
10. Adriana Saalder, geboren 11 Januari 1678, overleden te Middelburg 17 December 1702, gehuwd
28 Februari 1696 met Jacobus Andriessen, predikant
Schoondijke, voornoemd. Als hunne kinderen zijn
hier vermeld Jan, Andreas, Nechelina en Johanna ;
20. Abraham Saalder ;
30. Janna Saalder.
Schippers.
Corrzelis Adriaense Schippers, voornoemd, geboren 23 Juli
1647, gehuwd 8 Mei 1675 met Elisabeth Reynaers ge
boren 27 October 1657, kinderen:
10. Adryaen, geboren 10 Mei 1676, (doopgetuigen dt

50.
60.

grootvader Cornelis Dirkae, en de vrouw van Jan
Bdamse. cantein van het iacht van de Staten van
Holland), oierleden 31 Juli 1676;
Adryaen, geboren 29 December 1677, (getuigen
Simon Reinaers en Maettje Flooris);
Simon, geboren te Middelburg 10 Januari 1679,
(getuigen Cornelìs Dirckse en Catolyntje Jacobx),
overleden 15 December 1679;
Simon, geboren 31 October 1681, (getuigen IIingenian
de Coninck en Tanneken Cornelis);
Pieter, geboren 26 Maart 1684, (getuigen Cornelis
Marinissen en Maeike Flooris) ;
Marya, geboren 1 Januari 1687, (getuigen J a n
Saalder en Catolina Jacobse), overleden 25 Maart
1689.
Feres.

Ritsen Feres, overleden 13 Mei 1664 was gehuwd met
10. M a a t j e Liens, 20. PrZjntje J&obs.
Uit het eerste huwelijk vier kinderen :
10. Johannes Feres. geboren 29 April 1630. Hij had
een dochter Maét/i, gehuwd mei Jacob Goudswaert,
zonder kinderen ;
20. Susanna Feres, g e h u w d m e t 1”. Lejier Prgsbier,
2 0 . . . . . . Kievit (kinderen sub .iI) ;
Sara Feres, overleden zonder kinderen ;
$1 Jacob Feres, gehuwd met Maria Blansjaert, zonder
kinderen.
Uit het tweede huweliik :
10. Jacomyntje Feres, geboren 17 Juli 1639 ;
20. Jacob Feres, geboren 14 April 1642, gehuwd met
Katolijntje Leeuwe, (kinderen sub R.)
30. Kornelis Feres, geboren 2 September 1643, ongehuwd;
40. Janneken Feres, geboren 4 December 1644, ongehuwd;
50. Kornelis Feres, geboren 10 Mei 1647, ongehuwd;
60. Willem Feres, geboren 9 October 1648, ongehuwd ;
79. Pieter Feres, geboren 19 Maart 1651, gehuwd 10.
met Françijnfje Kiens, (geen kinderen) 2O met
Willemijntje Blase (kinderen sub C) ;
8O. Marinus Feres, geboren 13 Augustus 1652, gehuwd
met . . . . . (kinderen sub D).
A. Kinderen van Susanna Feres :
10. Pieter Prijsbier, gehuwd met Tona. . . . . (zonder
kinderen) ;
20. Xaatje PrQsbier gehuwd met Jacob Kempe, kinderen:
Huhrecht Kempe, ongehuwd en Jacomyntje Kernpe,
gehuwd te Zierikzee, welke kinderen had ;
3”. Hendrik Kieviet, gehuwd met Maetje Bnrendts ;,
kinderen : Lejier, gehuwd zonder kinderen, Barendt,
ongehuwd, Hendrik ongehuwd.
Kinderen van Jacob Feres, en Katolyntje Leezcwe :
Prijntje, geboren 2 Juli 1667, ongehuwd ;
Elisabeth, geboren 25 October 1668, ongehuwd;
Pr$jntje Feres, geboren 4 December 1669, gehuwd
met Charles du Rietx, kinderen:
a. Kathanna 0% Rietx, gehuwd met Revneeus Krouf,
waaruit LIIarla Cornelia Krouf, gehuwd met
Adriaan Taarling, ;
b. Susanna du Rietx, gehuwd met Hendrik Alleman,
te Rotterdam (verscheidene kinderen) ;
c. Philippus du Rietx, ongehuwd.
4”. Maria Johanna, Anna Jacoba en Matheus Feres;
5O. Maatje, geboren 6 Januari 1672 ongehuwd;

B.
10.
20.
30.
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10. met Kornelia Vessup, 3”. met . . . , (waaruit kinderen
ub F).

6O. Stizanna Feres, geboren 18 Juni 1673, g e h u w d
met Johannes van nooyen, wier dochter K a t a r i n a
Johanna van Rooijen huwde met iindries Andriesse,
voornoemd ;
70. Jeroen, geboren 30 Xugustus 1675, ongehuwd;
80. ,Jacob, geboren 16 September 1677, ongehuwd;
90. Elisabeth, geboren 16 Mei 1679, ongehuwd ;
100. Katholijntje, geboren 18 November 1680, ongehuwd.

D. Kinderen van l’annetje Tragter en Pieter Allaarts:
Maatje Allaarts, gehuwd met Piet Colemans, wier dochter
luwde met Jannes Engelsen, zonder kinderen.
E’. Kind van Neeltje Schout, en David Geleinse:
Maatje Geleinse, gehuwd met Jacob Lamaire, waaruit l”.
Fvansina Lamaire, gehuwd met Pieter Qual, wier kinleren waren a. Jannetje Qual, gehuwd met Jan Bochaute,
;onder kinderen, b. Francyntje, c. Elisabeth Qua& beiden
mgehuwd ;
Zo. Jan Lanzaire, gehuwd ;
3”. eene dochter.

c . Kinderen van Pieter Iieres en WillPmijnje Blase:
10. Janna Fel-es, gehuwd met Mathgs Boddelaer,
zonder kinderen ;
20. Blase Peres, gehuwd met Jnllna Koere, 3 kinderen ;
30. Jacob Feres, gehuwd, zonder kinderen.
40. Pieter Feres, ongehuwd.

F. Kind van Jan Gabrielsen : Teuntje Gabrieisen, geluwd met. . . . van Hoeke, waaruit : a. Maatje van Hoeke,
Tehuwd, b. Tannetje van Hoeke, gehuwd met Jacob de
Man, zonder kinderen.
J. V A N D E R M I N N E.
den Haag.

D. Kinderen van LMarinus Feres :
10. Elisabeth Feres, gehuwd met Pieter Matthijssen, wier
dochter PetrolLella hu wde met Willem Szijdregtsen;
20. Janna Feres, ongehuwd.
Tragter.
Jan Kornelisse Tragter had vijf kinderen:
10. Lysbet Tragter, gehuwd -10. met Jan van _Lene,
20. met Jeroen Leeuwe (kinderen sub A);
20 . Neeltje Tragter, gehuwd met . . . . . . . Bllaarse,
(kinderen sub B);
30. Maatje Tragter, gehuwd met . . . . . Gabrielsen,
(kind sub C);
40. Tannefje Tragter, gehuwd met Pieter Allaarts,
(kind sub 0);
50. Janneije Tragter, gehuwd met . . . . . . Krijnsen,
kinderen : Maatje Kr&jnsen, zonder kinderen, en
Jannetje Krgnsen.

Dirconden betreffende de familie van Isendoorn A Blois,
(1456-1847)
medegedeeld door M. G. WILDEMAN.

Door een toeval kwam ik in het bezit van een klein
lach zeer belangrijk familie-archiefje van bovengenoemd
uitgestorven geslacht. Het bevat tal van origineele huwe;iijksche voorwaarden, magescheiden, testamenten, enz.,
kortom alle acts welke even zoovele pièces d’appui voor
(een deugdelijken stamboom vormen.
Aangezien mijn stukken geen ouder bewgsmateriaal
1leveren dan aangaande Wolther van Isendoorn, die met
8. Kinderen van Lysbet Tragter :
10. Kornelis van, Lene, gehuwd met M a a t j e L i e n s , Catharina van Sterckenburg huwde (huw. voorw. 1459)
vangt mijn stamreeks met die personen aan, en laat ik
zonder kinderen ;
20. Tannetje van Lene, gohuwd a. met Jan Biskop aan anderen over de oudste generaties met de noodige
(2 dochters, zonder kinderen), b. met Hubregt Jansen, preuves aan de vergetelheid te ontrukken. Vast te stellen
waaruit Kornelis Hubrechtse, ongehuwd overleden; wie de vader was van genoemde Wolther, bleek zelfs
30. Katolgntje Leeuwe, gehuwd met Jacob Feres, ge- . ;aan baron d’Ablaing van Gtiessenburg niet doenlgk, zooals
de staat in de Ridderschap van de Veluwe (1) bewijst,
boren 1642, voornoemd (12 kinderen);
waar de voornaam blank is gelaten, doch wel de moeder
40. Maatje Leeuwe, ongehuwd.
eene Brake11 wordt genoemd. Is dit gegrond op den grafB . Kinderen van Neeltje Tragter en . . . . . Allaarse. steen in de kerk te Vaassen, die het graf der Isendoorn’s
10. Neeltje Allaarse, gehuwd met Jan de Spa’nger, dekte, en waarover eene verklaring hierachter als oirlater met *Jan Tandt, kinderen uit le huwelijk (uit conde no. 31 volgt ?
2e huwelijk geen kinderen) a. Katolijntje de Springer,,
Zeker is het, dat in 1740 een stamboom in de familie
gehuwd met Jannes Heems, waaruit Roeland Heems, , bestond, welke o. a. zelfs in de generaties der 18ae eeuw
6. Lien de Springer, ongehuwd;
grove fouten bevat, Zoo vond ik tusschen de stukken eene
20. Maatje Allaarse, gehuwd met Jacob Vogel, kinderen : fragment-genealogie met de volgende verklaring : ,De
Neeltje Vogel, gehuwd met Hubregt Hoevenagel,, vorenstaande genealogie is by my ondergeschrevene St
zouder kinderen en Jacob rogel, ongehuwd;
Griffier ‘s hoofs provinciael van Utrecht, gecopieerd nae
3”. Françijntje &aarse, gehuwd met Abram Schout ; zekere geschrevene genealogie herkomstig uyt den boedel
kinderen : Neeltje Schout, gehuwd met David Ge- van wylen den Hwgeb. Heer 8. van de Velden dit HonZeinse (kinderen sub E) en Bastiaan Schout, gehuwd ; selaer te ‘s Hertogenbosch en is nae gedaene collatie
met Berra . . . , die kinderen hadden ;
daermede bevonde te accordeeren. - Utrecht 18 January
40. Lysbet Allaarse, gehuwd, zonder kinderen ;
XVIIC XLV.
5’. Jannetje Alkaarse, dito ;
(get.) E. v Wachendoti.
6”. Adriaantja Allaarse, ongehuwd.
Dit fragment noemt o. a. Elbert van Isendoorn à Blois,
C. Zoon van Maatje Trayter, en . . . . Gabrielsen : Jam heer van Cannenborch (die in 2de huw. Odilia van WasseGabrielsen, gehuwd 1’. met Sara Kiens, waaruit Lysbel naer had) een zoon van het echtpaar Allart van Isendoorn
en Cent, beiden ongehuwd, 20. met Hester de Bruyn,
waaruit Jan Gabrielsen, gehuwd 1”. met. . . . van Riet!
(1) Bl. 77.
(
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en Margriet van Amstel, terwijl hij de zoon is van Maarten
van Isendoorn bij Anna va.n Poorst.
Waarvoor die verklaring op zegel heeft moeten dienen,
blijkt niet, doch het staat vast, dat die stamboom op
zettelijk of door slordigheid de grofste onjuistheden bevat,
Men houde wel in ‘t oog, dat ‘t geen hier volgt geen
compleete genealogie is. In de stamreeks worden slechts
die personeu genoemd, die in de oirconde vcorkomen
voor zoover ik die personen hun juiste plaats kon aanwijzen,
Daartegenover staat, dat hel aanbeveling verdient alle
oirconden door te lezen, omdat in enkele daarvan personen worden genoemd, die ik niet hun juiste plaats kao
geven in het fragment. Mogen enkele der oirconden zwaar
te verteeren zijn, zoo lijkt mij toch de publiceering in extenso
verdedigbaar, omdat er hoogstwaarschijnlijk unica onder
schuilen. Teveos wordt den toekomstigen bewerker der
genealogie van Isendoorn 13 Blois veel werk uitgespaard.
Lje starnrceks van Wolther
huwd in 1459) tot Frederik
doorn à Blois (1781-1865),
zijn geslacht, wordt door ‘t
kondlijk beweien.

van Isendoorn U Blois (ge-

Carel Theodoor van Isenhet laatst mannelijk oir van
geen hier volgt geheel oor-

I. Wolther van lsendoorn, huwt (huw. voorw. 1 4 5 9 )
Catharina van Sterckenburg, overl. vó6r 9 Oct. 1473,
dr. van Gijsbert. [Zie oirconde no 11
Waaruit voor zoover mij bekend :
a. U’illem van Isendoorn (1) t 1483 coelebs.
b. Ernst van Isendoorn (die volgt 11)
c. Johan van Isendoorn, (die volgt Ilbis).
11. Ernst van Isendoorn, verlyt met Sterckenburg 2
Maart 1483 (zie oirconde no. 1). Hij testeert 21 Aug.
1537 en overlijdt 1538. Huwt te P den ? Oda van Amstel
van Mynden (dr. van Anthonis, heer van Cronenburg).
Waaruit :
a. Catharina van Isendoorn.
geestelijke zusters te
b. Oda van’ Isendoorn,
Diekirch.
c. Johanna van Isendoorn, I
d. Adriana van Isendoorn, geestelijk zuster te Ste Marie
te Keulen.
e. Adriaan van Isendoorn (die volgt 111).
111. Anthonis van hendoorn, verlyt met Sterckenburg
21 Febr. 1539, sterft. . . . 1559, huwt. . . . Atte van Tuyll van
Bulckesteyn (dr. van Gijsbert en 1Machtelt van Mathenesse).
Waaruit bekend :
1. Oyda van Isendoorn, beleend met Sterckenburg 5
Oct. 1559, overl. 1564/65 (zie oirconde 1).
2. Mechtelt van Isendoorn, verlyt met Sterkenburg 9
April 1565. Huwt Reinier van Aaeswyn. Zie oirconde 1).
IIbis. Johan van Isendoorra. (2) Huwt Margrieta van
Rossem, vrouwe van Cannenburg (dr. van Johan en Janna
van Hemert. (Zie oirconde n 0. 2, waaruit de kwartieren
van Margriet van Rossem worden bewezen).
Zij winnen :
1. Henrick van Isendoorn (die volgt III)..
2. Adriaan van Isendoorn, was Domheer te Utrecht
(1) Verlyt met Sterokenbur 9 Oetober 1473 [V 1. oiroonde no. 11.
(2) D’Ablaing zegt in de a.lddersohap van de $ eluwe dat hij bij
Pavia (dus 1525) tot ridder werd ge818 en, dat hij 66 j. waz toen hij
huwde en dat zijne bruid toen 17 j. tePde.

3.

4.
5.
6.
7.

en overleed in 1566, Hij had vermoedelijk eene
natuurlijke dochter. (Zie oirconde no. 3.)
#Johanna van Isendoorn.
Huwt Hendrik van Boynenburg heer van Ubbergen
( ZtI. van Jan en Margaretha van Voorst (Zie oirconde no. 4)
Anna van Isendoorn, huwt An.thony van Amstel van
L’ynden, heer tot Croonenburg.
Johan van Iserrdoorn (komt voor als drossaard van
Bredevoort en moet zijn overleden vóór Sept. 1574 ;
vgl oirconde no. 4);
Maria 1:an Isendoorn, overl. 1596. Huwt Hnrm,en
vati de Poll, (zn. van Oysbert en Raphaël van Wijhe.)
(Zie oirconden nrs. 4. 9.)
Digna v a n Isen.doorn, over1 te Huissen in 1587.
Z i e o i r c o n d e n nrs. 4, 5). Huwt.. . . vma de Loo,
( zo vau. ,. . e n v a n “. . van IIonnepel).

III. Henri& van Isendoorn Zc Rlois (1) ridder, heer van
Cannenburg cn Stockem, overl. 16 Dec. 1594. (Zie oirconden nrs. 6, 7, 10, 25). Huwt Sophia van Stommel,
vrouwe van Stockem, over1 19 Aug. 1576 en begraven
te Vaassen. (Zie oirconde 25). [Zij was de dr. van Jan
Steven en Margaretha van Ruisschenberg, wed van Jan
van Groesbeeck].
Zij winnen :
1. Maarten van Isendoorn à Blois (die volgt IV).
2. Anna van Isendoxn à Blois, huwt Reinier van Poorst,
heer van Schoonderbeeck. (Zie oirconde 8, 12).
3. Steven van lsendoorn à Blow, sneuvelt als kolonel
vóor Ostende (1601). Huwt (is niet zeker) zie huw.
voorw. : oirconde no. 11, en verder nrs. 8 en 10,
Swane v~llt Steenbergen.
4. Wolther van Isendoorn à Blois (die volgt IVbis).
IV. Marten van Isendoorn à Blois tot Cannenburg, (2)
ridder, overl. 17 Nov. 1632. (Zie oirconden 6, 8, 10, 12, 13.)
H u w t 10. 1598 (3) (h uw. voorw. 24 Juni 1598) A n n a
van Voorst van Schoonderbeeck, f 29 Aug. 1623 (dr. van
Albert en Jeanne van Arnhem, vrouwe van ‘t Loo).
Hij huwt II.0. Anna van Steenbergvn (dr. van Karel en
G-eertruid van Renesse). Zij sterft drie dagen na het huw.
Uit het 10 huw. :
1. Henrick van Isendoorn à Blois, (4) geb. 27 Aug.
1599, werd in Febr. 1618 in de franciscaner orde
opgenomen, en komt later voor als ,guardiaen tot
Aecken”. (Zie oirconde UO. 2).
2. Elbert vun Isendoorn à Blois (die volgt V).
V. Elbert van Isendoorn à Blois, heer van Cannenbwg.
(1) D’AbZaing, in Riddersohap der Veluwe, relateert dat hg teekent
bp ‘t Quatiersreoes 1560, ‘64 en ‘70, en verschreven is op het Appelations-Gerioht 1563. flemachtigd om de Unie te teekenen 1564. Op
le Riddercedul van Veluwe 1565,, ‘70. ‘75, ‘86, ‘92. Erfmaarsohalk van
t Hertogdom Limburg. Besohuldlgd met de Spaanschen te heulen 1590.
Was op de riddeqchapsvergadenngen te Apeldoorn 4 Jan. 1583, in
t Nybroek 8 Sept. 1583 en te Barnevelt 30 Maart 1590.
(2) Volgens D’Ablaing, ,,Riddersehap Veluwe”, compareert hg in
Lat College 1579-1619. Verkoopt met zyn broeder en zuster de gruyt
ran Elburg aan die stad 1598. Ambtsjonker van Epe. (Zgu doodjaar
E thans beter benaderd).
(3) Volgens eene ei enhandige santeekening van Marten van Isenloom a Bloif, is de tiatum van ‘t huw. 11 Juli.
f4) D’Ablamg in Riddersohap Veluwe, bladz. 134 noemt hem luit.:olonel en daarna minoriten-monnik.
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van de Cavalerie ten dienate van den Staat der Vereenigde Nederlanden, Dijkgraaf en Jachtraad van Veluwe,
Amptsjonker van Epe, enz.
Huwt te Elderen 11 April 1726. (Huw. voorw. van
denzelfden datum ; (zie oirconden 23, 24) Anna _&rgaretha Josèphe gravin van Renesse van Elderen, ged. te
Elderen 15 Maart 170~ (zie oirconde no. 24) t Vaassen
15 Dec. 1775 (dr. van Maximiliaan Hendrik graaf van
Renesse en van Mansny, baron van Elderen, etc. en van
Marguérite Elisabeth Sophie van Stepraedt).
Uit dit huw. :
1. Jan Hendrik van Isendoorn a Blois, geb. te Vaassen
26 Jan 1727, er overl. 25 April 1800 (die volgt VIII).
2. Reindert Carel Joseph van Isendoorn ù Blois, komt
voor als kamerheer en vleugeladjudant van den Keizer
van Oostenrijk.
3. Mavgaretha Anna van Isendoorn & Blois. ged. te
Vaassen 10 Oct. 1728 ; was in 1788 nog kanonikes
te Munsterbilsen.
4. Nauimilìaan Joseph van Isendoorn i% Lllois, ged. te
Vaassen 10 Oct. 1729.
5. Hewìetta Sophia Josepha van Isendoorn. & Blois, .
ged. te Vaassen 18 Sept. 1734, kanonikes te Nivelles sedert 28 Aug. 1755, t Praag 1801.
6. .Mauìmilìaan Albertus Josephus van Isenctoorn a Rlois,
VI. Jan Hendrik (8) van Isendoorn & Blois, geb.
ged. te Vasssen 22 O c t . 1 7 3 6 .
13 Oct. 1666, gesneuveld in het gevecht bij Ekeren 30 Juni
7. Dorothea Maaimiliana Jojepha van Isentioorn ù Blois
ged. te Vaassen 12 Oct. 1737, overl. in 1763. Huwt te
1703, als kolonel van het Stichtsche regiment te paard.
Dijkgraaf van do Veluwe, beleend met Blois 30 April 1689.
Vaassen 18 Nov. 1756. (Huw voorw. 8 Sept. 1756,
(Zie oirconden nrs 19, 20, 21, 22).
zie oirconde no. 26). Philìppe Alphonse XaxiHuwt te Doesburg (vóór paters Jezuieten) 15 Mei 1693
milien Joseph des H . R . g r a a f vare Hamal e n
Mansny, baron de Vìerves, lid der Luiksche rid(H uw. voorw. 1 Mei 1693) Margaretha baronesse van
Reede tot Amerongen, geb. te Utrecht SjlS Juli 1667
derschap en van die van ‘t land van Looz, groot
t 31 Mei 1726 (dr. van baron Glerard, eerste graaf van
baljuw, enz. Hy trouwt voor de tweede maal met
Athlone, en van Ursula Philippota van Raesfelt).
eene prinses de Croy. (Zn. van Ferdinand FranUit dit huw.
çois graaf van Hamal en Maria Bernardina Gertrude
1. Elbert Godart van Isendoorn à Bloìs, t als cornet
Félicité van Renesse van Elderen).
21 Dec. 1712.
8. Joanna Dorothea Josepha van Isendoorn a Blois,
2. Frederik Jau van Isendoorn à Blois (die volgt VII).
ged. te Vaassen 19 Jan. 1739.
3. Odilìna Ursulina vnn Isendoorn à Bloìs, t coelebs.
9. Albertus Ludovicus Josephus van Isendoorn a Blois,
(Zie oirconde no. 23).
ged. te Vaassen 25 Jan. 1740, grondheer der illustre
4. Reinìera Barbara van laendoorn à Blois. Huwt Carel
cathedraal te Luik.
Joseph van Dobbelsteyn, heer van Eynenburg. (Zie
oirconde no. 23).
VIII. Jan Hendrik dosephus van Iaendoorn U Blois, (2)
5. Margaretha van lsendoorn à Bloìs, t jong.
ged. te Vaassen 26 Jan. 1727, t ald. 25 April 1800
6. Anna van Isendoorn I_% Bloia, t jong (9).
(zie oirconden nrs 24, 27,28,29, a/b. ; Majoor der Cavalerie.
VII. Frederik Jan van Isendoorn à Bloìs, heer van Huwt (ondertr. Vaassen 15 Aug. 1783, en huw. voorw.
Cannenburg, t op Cannenburg 7 Mei 1771, Generaal 21 Aug. 1783 Munsterbilsen) Charlotte baronesse von
Venningen, gedoopt te Mannheim 16 Oct. 1759, overl.
te Nymegen 15 April 1822 (dr. van Carl Philip Theodor,
(1) Zijn portret in rood costuum met sabel en lubben door M. de en$a~~ritAnne baronesse von Hutten zu Stolzenberg).
Xusscher kwam voor op veiling Schulman. Oct. 1904 onder no. 1214.

(1) Huwt (dispensatie 9 Juni 1645 ; huw. voorw, 12
Cet. 1645). (2)
10. _&faria Hadecuich van Essen tot Zwanenburg (3) T
26 Aug. 1646. (Zie oirconde no. 15).
Hij huwt 110. (Huw. voorw. 22 Juni 1658 Odilia van
Wassenoer (4), t_ 9 dagen nà Palmzondag 1672.
Uit het eerste huw. één, uit het tweede zez k.
a. Hndewich van IsendÓorn à Bloìs, geb. op Cannenburg 26 Aug. 1646, t op Zwanenburg in 1665.
b. Naerten Albert van Isencloorn à Blois, geb. in 1659,
in Blois beleend 19 Febr. 1681, t lSSSjS9 coelebs
in Ierland, deel uitmakende van de krijgsmacht
van Stadhouder Willem 111.
c. Cornelia Anna van Isendoorn à Blois, geb. in 1661
t op kasteel Crunsfoort 28 Dec. 1698 en werd te
Loenen (5) begraven. Huwt 1681 (approbatie der
huw. voorw. 17 Mei 1681) Anthony van Lynden,
heer van Cronenburg (6) enz., t 28 Dec. 1726.
ll. Maria Alexandrina van Isendoorn à Bloìs, geb. in 1663.
e. Aláertina Charlotte Hester van Isendoorn & Blois, (7)
geb. in 1663 j- in 1671.
Jazz Hendrik van Isendoorn à Blois (die volgt VI).
Albertìna Charlotta Hester van Isendoorn a Blois,
geb. Palmzondag 1672.

Doek. H 48, B 34 c.M. Ebbenhouten lijst.
(2) Volgens D’Ablaing, Ridderschap Veluwe, bl. 134, overleed hij
hij 19 Sept. 1680, en w8s hij Dijkgraaf v8n Veluwe.
(3) Dochter v8n Rijckwijn en Sophia van Voorst.
(4) Dochter v8n Albert van Wassenaer tot Alckmade en Cornelia
de Bruyn v8q Buytenwech. Het bij Obrees in zgne ,,Geschiedenis van
het Geslacht v8n Wassenacr” vermelde jaartal 1655 moet een drukfout
zijn. Haar portret is aanwezig in Gem. &rseum den Haag, onder
no. 224, geschilderd door A. M. Immenraedt.
(5) Vgl Geldersche Volksalmanak 1883, bl. 208-‘11.
(6) Zoon van Frans, heer v8n Cronenburg en Maria Sophia van
Stepraedt.
(7) Tweelingzuster v8n d., zie oirconde no. 2.
(8) In ziin test. 24 Juli 1694 noemt hij zich Henrick Johan Baron
van’IsendoÖrn, enz.
(o) Een van de beide laatsten in 1712 volgens een ms. genealogie
v. 1. 8 B.

1. Fredericus Carolus Theodorus baron van Isendoorn
à Blois! heer van Ft?luy (Henegouwen) Vaassen en
Cunnenburg (die volgt 1X). (2)
2. Reinierus Albertus Ludovïcus baron van Isendoorrb
(1) Hj had een natuurlijk erkend kind bij Susnnna Maria de

Afalapwt, met name Jati Hendrik Joseph Isendoorn, geb. 23 Deo.

1771, ged. te Bunnik 19 April 1772, overl. te Utrecht, en ald. begraven
n Januari 1787.
(2) Hij en run broeder werden bij or aniek besluit van 28 Aug.
1814 geadmitteerd in de ridderschap van 8elderlandr en bij Beslvan
20 Aug. lS22 werd bepaald, dat z;j en hunne wettige afatamm. den
titel van baron en barones zouden voeren.

& Blois, gedoopt te Vaassen 16 Febr. 1786, ald.
overl. 4 Maart 1856. (Zie oirconde 24).
1X. Frederz’czcs Carolus Theodorzcs baron van Isendoorn.
à Blois, ged. te Vaassen 23 Aug. 1784, t op Cannenburg 9 Dec. 1865. Huwt te Kleef 11 Nov. 1847 (Huw.
voorw. 19 Oct. 1847). (Zie oirconde 24, 30). Charlotte
!theodorine Marie Alexandrine baronesse van Oldeneel tot
Oldenzeel, geboren op huize Jonge Rhoon 2 Febr. 1809,
t op Cannenburg bij Vaasseu 5 Juni 1881 (dr. van
baron Jean Charles Hyacinthe en diens 2de echtgenoote
Augustine Frederica Sophia Wilhelmina baronesse van
Boevell tot W esterflier).

Dit huw. was kinderloos.
IVbis. Wolther van Isendoorn (zie oirconden 8, 10,12,13.
H u w t Margrieta van Voorst (dr. van Elbert tot Schoonderbeeck en Johanna van Arnhem).
Waaruit :
1. Steven van Isendoorn, t jong.
2. Sophie a’apb Isemloom, vrouwe van ‘t Loo, t 20 Sept.
1656, begraven te Apeldoorn. Huwt Dirk van Stepraedt, heer tot lndornic (1661) (zn. van Johan en
Maria van Dorth) ?_ 19 Febr. 1663, begraven te
Apeldoorn. (Zie oirconde 12).
(Wordt vervoZyd).

Kwartierstaat der kinderen van Johan en van Margaretba Wijnants van Resant.
(Verbetering

van

den onjuisten kwartierstaat,
M a a n d b l a d 1 9 0 2 , k . 73/74).

opgenomen

in

Hierbij eene afbealdiny van den grafzerk van Johan Wijtianis van Resant (1562-1638), waarop
het alliantiewapen van het echtpaar.
Johan Wijnants van Resant Hendrik Vogel (zoon van.. . .
Willem W@a+ats van Resant Willem de With (zoon van
Vogel en van Catharina
(zoon van den burgemeester
(zoon van Wijnant Janszn.
Hendrik de With en van
VercQns), schepen en geWijnant Janszn. van Resant
van Resant, rentmeester,
EMsabeth . . . . .), s c h e p e n
meensman te Tiel, ov. aldaar
en van Engel nan Geijsteren),
schepen en burgemeest,er van
en burgemeester van Tiel,
1557, tr. Hillegond de Man,
overl. te Tiel 13 Oct. 1585,
Tiel, en vau EngeZ van Geijstr. Margaretha Schuil Woloverl. te Tiel 1586 (dr. van
eigen-geërfde en gerichtsteren), lakenkoopman, tr. Hater&-.
Brand de Man en van Henna
man in Neder-Betuwe, coldewig v,‘cn Kerckwerve. Zij
van den Berch).
lator van 2 virariën te Tiel,
leven van * 1508 tot + 1540.
tr. 1540 Cornelia van den
Bosch (dr. van Jacob Cornelissen en van Johanna Ketelaer
Willemsdr.)

---.__ _____-w Y--__-_ - .-Lieven Wzj’nants van Resant, geb. + 1534, eigen-geërfde en

gerichtsman in Neder-Betuwe, ov. te Tiel 6 Augustus
1575, tr. (20.) in 1561 Anna Vogel, geb. te Tiel.

_-H
1 -e\--m
Johan W@ants van Resant, geb. in 1546, kerkmeester,

schepen en burgemeester van Tiel, buur- en dijkmeester
van Zandwijk, eigen-geërfde en gerichtsman in NederBetuwe enz., overl. te Tiel 7 Jan. 1613, tr. in 1575
Joanna de With, geb. te Tiel.

Johan Winants van Resant, geb. te Tiel in 1562, gasthuismeester van Tiel, buur- en dijk-

meester van Landwijk, eigen-geerfde en gerichtsman in Neder-Betuwe, enz., overl.
te Tiel in 1638, tr. aldaar 4 Dec. 1601 Margaretha Wijnantsvan Resant, geb. te Tiel 1576.
l
1. Anna Wijnants van Resant, geb. te Tiel 1603, aldaar overl. in 1678, tr. te Tiel 23 Jan. 1631 Cornelis van Lidthide
Jeude, geb. te Tiel, aldaar overl. 10 Nov. 1650, ontvanger-generaal namens het kwartier van Nijmegen te Tiel,
wees- en armmeester van Tiel, zoon van Johan van Lidth de Jeude en van Theodora van Leeuwen Albertsdr.
2. Johan W@zants van Resant, geb. te Tiel 1604, aldaar overl. in 1673, armmeester, buur- en dijkmeester van Tiel,
rentmeester, schepen en burgemeester van Zandmiik, eigen-ge8rfde en gerichtsman in Neder-Betuwe, eigenaar
der vicarie van St. Anna te Tiel, enz. tr. te Tiel November 1632 met Aleyda van Maren, geb te Tiel, ov. na 1643,
dr. van Gerard van Maren, schepen en burgemeester van Tiel, en van Wendeiina van Isendoorn.

BOEKAANKONDIGING,
Het geslacht Kam door MARL KöFFmR. - De luxeuitgaven van familiegeschiedenissen, zij het ditmaal in
klein formaat, is wederom met een vermeerderd. In opdracht van den heer J. H. J. Kam, ijzer- en staalhandelaar
te Rotterdam, wiens kabinetsportret tegenover het titelblad
prijkt, is deze uitgave bewerkt door den heer Carl Köffler
te ‘s Gravenhage. In perkamenten band en op oud-Hollandsch papier gedrukt, maakt zij een goeden indruk.
Hoewel de naam Kam erg Hollandsch klinkt wordt in
de genealogie gezegd, zonder dat daarvoor echter bewijzen worden aangevoerd, dat de stamvader Pieter Kam
+ 1699 te Obstalden, canton Glarus in Zwitserland zou
z$ geboren, alwaar een afbeelding van het familiewapen
in het archief zou berusten. Evenals zijn zoon Joost zou

deze waarschijnlijk handelaar in leer zijn geweest, vóór
1733 naar den Haag zijn gekomen en daarna zich te
‘s Hertogenbosch gev&tigYd hebben. Diens kleinzoon en
achterkleinzoon, de vader van J. K. J. Kam, waren evenals
een oom, predikant. Van de tegenwoordige generatie zijn
de leden koopman, ingenieur, geneesheer, enz. Het werk
wordt opgeluisterd door tal van goedgeteekende wapens, in
de eerste plaats dat van Kam, in kleuren en gearceerd, en
dan talrijke van aangehuwde families, voor een groot
deel onbekende. De genealogie wordt besloten met een
duidelgke stamtafel en een kwartierstaat van den lastgever.
Het wapen Kam, niet bij Rietstap vermeld, is in goud
een klimmende roode leeuw met een kam van zilver in
de uitgestrekte voorpooten en de achterpoot steunende op
een groene bergkam met drie toppen, de middelste uitstekend. Het wapen is dus dubbel sprekend.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Dntry. - Waar en wanneer is geboren en overleden
tusschen IS/8 1764 en 5/11 1768, Cornelis Dutry, Heer
van Haeften, Burgemeester van Zalt-Bommel? Waar en
wanneer is overleden na of op 30 Nov. 1724 en v6ór
16 Sept 1725, zijn le vrouw Geertruid Ducry P

Bof der Heide Syve Heydaous. - In Aug. 1907
overleed te Amsterdam eene weduwe Auf der Heide Syve
Heydanus. Is dit een bekende naam in Duitschland?
H.
de la Bare (XXIV, 61 ; XXV, 189). - Regarding
Adriaan de la Bare the following is an extract from a
paper of mine on ,the Monumental Remaios of the Dutch
East India Company in Ceylon” (Journal, Royal disatic
Society, Ceylon Braoch, vol. XVII, 1901, pag, 49) :
32 Galle.
A circular silver salver in possession of the Revd HB.
Goonetilleke, Curate, Al1 Saints’ Church, Galle :
TER OEDAGTS

V. ELISABETH HENRIETTA MONDIQER

HUYSV. V. ADRIAAN DE LA B A R R E O P P E R C O O P ’
CEIIRURQYN GENERL

E N E E R S T E ADMINISTRAE

V’S COMIPS M E D I C I N A L E WlNKEL OVERL. OP BATAA DN
AUO

1730.

OUD

26

J A A R . 1 M. EN

6

22

DAGEN.
F . H . D E vos

Boerbaave de Gorter. - Boerbaven van Alten& - Hoe
ontstonden deze combinaties ? Te Amsterdam huwden 22
Nov. 1761 Hermaonus Boerhaave de Gorter en Susanna
Elisabeth Descors. Hij werd 24 Mei 1800 ald. begraven.
Te Leiden is 21 Nov. 1772 begraven mr Boerhaven van
Altena.
M. 0. WI L D E M A N .
den Haag.
Rremer(us). - Wanucer is te Schoonhoven geboren L
of ‘gedoopt in 1660 Johannes zoon van den predikant
H.
Coenradus Brenzer(us) en ? ? P
Can, Caa Boerhave.. - Margaretha Boerhaave, zuster
v a n Herman B o e r h a a v e , h u w d e m e t J a c o b Kaau oi
Cau t 1728, rechtsgeleerde en geneesmeester. Uit dit huw.
werden althans 2 kinderen geboren n.1. Herman Cau
Boerhaave (die 10. te ‘s Gravenhage is ondertr. 18 Oct 1733
met Alida Jacoba Coelemey, en 20. ald. 11 Jan. 1739 met
Wendelina Maria Nobelingh) en 20. Jacob Cau, ged. in
de Nieuwe k. te ‘s Gravenhage 6 Nov. 17 ll. waarbg als
getuigen optraden Herman Boerhaave en Maria Droleuvaux.
Vrage, wat weet men zoowel genealogisch als biografisch (buiten v. d. Aa.) aangaande deze kinderen, en lieten
zij oir naP
IYI. 0. WI L D E M A N .
den Haag.

Heeremau. - Wie kan mij inlichten omtrent den
oorsprong van het geslaeht Heereaan, dat sedert eeuwen
de heerlijkheden Lisse en Dever bezit en zich noemt
naar Zuidwijk onder Boskoop; is dit geslacht ooit in
de Nederlanden gevestigd geweest ?
v. M.
Herkomst van ‘t geslacht Boerbaave. --. Volgens
Herman Boerhaave zou zijn geslacht uit Vlaanderen
stammen en de la Riviere geheeteu hebben. Ook zijn
lofredenaar 8. Schultens releveert dit in zijn Academische
Redevoering (4 Nov. 1738) en voegt daarbij ,maar het
zou thans weinig betaamen, verguldzelen van voorouderlijke waerdigheid op te haalen, in eenen man, die alleen
zijn geslacht allen luister bijzet”.
Waarop steunt die legende P Herman’s overgrootvader
werd als Carel Boerhaave in St. Pancras te Leiden begraven den 14 Sept. 1633.
Id. Cs. WI L D E M A N .
den Haag.
Keetell (Ketel) - Den 5 April 1748 ondertrouwt te
Amsterdam : n Theodorus Ketel (hij onderteekent Keetellj
,,van Utreght en daar wonende, oud 30 jaar, ouders doot”.
Ik kon hem te Utrecht echter niet vinden. Wie kan
mij iets omtrent zijne geboorte of zijne ouders mededeeelen?
Den 8en November 1790 huwde te Utrecht (R. K.)
Pheodorus Henricus Keetell en Bartha ïVieuwenhuy8.
Den 6en Nov. t. v. maken zij voor den notaris Adrianus
Booy huwelijksvoorwaarden, o. a. met betrekking tot
hun verschillend geloof. Waar de familie Keetell Roomsch
of oud-Hoomsch was, is de vrouw dus vermoedelijk Protestant geweest. Bartha Nieuwenhuys noemt bij deze gelegenheid haar voogd Christiaan van Pesch, echter niet
haar leeftijd, noch haar geboorteplaats, noch de namen
harer oudere. W i e k a n m i j d a a r o m t r e n t i e t s m e d e d e e l e n P
W.

van Langelaar (XXLV. 128). - Anthony van Langelaar van Utrecht, als landspassaat 1721 met de Loenderveen naar Indië, 1735 boekhouder te Samarang.
Evert van Langelaar x Maria Magiels ; o. v. Johannes,
van Deventer. 1. - Christiaan 2;an Deventer, geb. . . . . gd. Delft 24 Mei 1706 get. Susanna van Langelaar.
Na.ria van Langelaar x Sanders Be@-8 ; o. v :
overleden.. . . . gehuwd. . . te.. . . . ten le met M a r i a
1. JoAannes gd. 23 Dec. 1722, Delft. 2. Geertruy, gd.
Neuleman geb . . . . overleden . . . . ., hieruit één zoon
die volgt 11; hij huwde ten 2en male met C a t h a r i n a 4 Oct. 1725, get Susanna van Langelaar.
Dpget. te Delft waren : 20 Nov. 1707 Nogtelt van
Elisabeth Beynen, geb. . . . overleden. . . . Z@i uit dit
Langelaar ; 31 Jan, 1717 Susanna v. L. ; 28 Jan 1747
tweede huwelijk kinderen geboren P
IT. Christiaän van Deventer, geb . . . . ged. 23 Juni 1772 Nar;a v. I;.
PH. L. D. B .
in de Nieuwe kerk te ‘8 Gravenhage, collecteur der Staatsloterij, overleden. . . . 1846, gehuwd kerkelijk 13, burgerlijk 17 Maart 1796 te. . . . met Johanna Bijleveld, geb. de Lannoy (XXV, 52). - In de officiersboekjes der
. . . . . 1769 (?) . . . . . overleden te Gouda . . . , . 1850 (P) 18e eeuw komt voortdurend voor: K. baron de Lannoy.
Het laatst was hg kolonel in het regiment van Welderen.
dochter van Johannes Bijleveld en .Muria Aalsloot (P)
In
een officiersboekje van 1791 staat bij zijn naam bijgeDen 17en Maart 1846 vierden zij hun vijftigjarige echtschreven ,obeit”. Op welke wijze moet hij aan het hier
verbintenis te Gouda.
Wie heeft de goedheid het ontbrekende aan te vullen behandelde geslacht, waartoe hij vermoedelijk behoorde,
worden aangesloten 3
en zoo mogelijk andere generaties op te geven.
W.
J W I L L I N C K.
Schiedam.
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LUamncbet. - W a a r kan ik de genealogie vinden
van het geslacht de Mamuchet van Houdringe, Lauwenreeht
en la Grunerie, dat in den aanvang der 170 eeuw zich
te Oegstgeest vestigde, en later in Utrecht woonde P

Strgdborst. - Omstreeks 1675-1680 wordt Philippine
Charlotte van den Str~dhorst, erfdochter van Holtsey en,
Pallant, aangetroffen als vrouw van Herman van der Feltx.
Wie weet eenige nadere bijzonderheden aangaande het
geslacht van den Strijdhorst mede te deelen ?
‘s-Gravenhage.
J. D. WAGNSR.

Ba.

Marnitz. - Philipp Wilhelm &larnifz moet in 1802
,Capitain in holländischen Diensten” geweest zijn. Is
iets van hem bekend : waar vandaan kwam hij, waar ging
hij heen? Een Marnitz moet in dien tijd naar Eaapstad
gegaan zijn. Is het dezelfde persoon als de eerste ?
Het krijgsgeschiedkundig archief in Den Haag kan
geen inlichtingen geven.
W . 8. H.
Delft.

Swemmelaar (XXV, 127). - Mathijs Swemmelaar
1743, 1746 burger te Bstavia, in een acte te Amboina
van 15 Oct. 1754 vermeld als naar Nederland vertrokken.
J o h a n n e s Swemmelaar x Geertruy Nieuwerts, w a r e n
ouders van : Johannes Wilhelmus van Deusberg a/d. Roer,
predikant te Batavia, x Sara Magdalena Pink& van Batavia,
zij testn. ald. 9 Mei 1757.
P H . L. D. B.

Tromp, vat1 der Mast, Rocb. - Waar huwt Sara Tromp
Manricfns, Boerhave Manricins. - I n ,,Academische
Redevoering van Albert Schultens ter gedagtenis van den als wede, met Hugo van der Mast, den 6 Jan 1686 en
grooten Herman Boerhaave, volgens besluit . . . . enE. waar werd haar kind, de latere generaal-majoor Robbert
(Leiden bij Johannes Luzac 1739) lees ik dat Baria, de v. d. M. geboren ? Waar diens vrouw Maria Roch den 11
jongste zuster van Herman, huwde met Christoffel Wrede, Mei 1703 en waar en wanneer haar vader mr Hercules
koopman te Hamburg, wiens dochter onlangs (dus f Roch, te . . . . . den 17 Maart 1693 gehuwd met Sophia
A. B.
1738) ,ten huw. genoomen is van den WelEdelen Heer Dedel.
Maur~ciuu, voortreflyk Staatsdienaar van Neerlands Gtev a n Vlierden (Vgl. XXLI, 91, en XXIV, 238). meenebest by de Nedersaxische Kreits ”
V o o r t s v i n d i k v a n C . J. J. Boerhave Xauricius Het archief van Bleiswijk bevat een inventaris dien deden
,,Cantate sur le mariage de Mons. le Prince de Nassau maken Seigneurs Fronçoi8 van Vlierden e n He n d r i k
Willemsx. Rotshoeck, beiden wonende te Rotterdam als
Weilburg et Mad. la Princesse d’orange” (dus 1760).
Ts er aangaande deze personen (buiten v d Aa) iets bij baljuw, schout en gerecht van Bleiswgkgesteld zijnde
naders bekend en zijn er afstammelingen van hen in leven P tot voogden over de nagelaten weeskinderen van Olkier
van ??lierden, in leven Remonstrantsch predikant te BleisM. C-. WI L D E M A N .
den Haag.
wijk, weduwnaar van Agnieta Rotshoeck, beiden overleden
te Bleiswijk, van ‘L7 Sept. 1670. Onder de schulden van
Van Nimwegen, (XXV, 164, noot). - Everarda Catha- den boedel merkte ik op ,Siolpel Deynoot comt over gelevert
rina van Nimwegen, geboren te Schenkeschans 9 Januari l a k e n ende anders.. . . . f 5 - 4 - 2 .
P. v. M.
1705, overleden te Amsterdam 20 Januari 1767, huwt
te Werkhoven 18 Juni 1735E+anpois Thomas vati Braam,
Witsins (XXV, 128. 223) - Uit het trouwboek der
was eene dochter van Piefer van N. en van Maria Cafharina
Hervormde gemeente te Gouda blijkt, dat Catharina Witsius
van (Op) de Kamp.
Pieter Barmen van Nimwegen, kapitein in het regiment eene dochter was van Joost Wits, die zich later ook Witsius
Plettenberg huwt Christina Johanna der Kinderen, ouders noemde en misschien een broeder was van den professor.
van Johanna Elisabeth v. N., geboren te Doetinchem 20
B. v. B.
April 1790, huwde 17 Februari 1817 H e n d r i k v a n
Idsing a .
Cl. J. P.
INHOUQ ISOV, N o . 11.

de Rechtere ( X X V , 1 1 9 - 1 2 1 ) . - Ik vond nog:
Barbara van Dorp, weduwe van Jan de Rechtere, met
hun beider zoon lv81lem vermeld in 1616. Vermoedelgk
hebben wij dus in deze Barbara van Dorp de tot dusver
onbekende vrouw van den griffier mr. Johan de Rechtere
B. v. B.
te zien.
Schalen-Breedenbroek. - Wie kan rng de kwartieren
mededeelen van R u d o l f *Jan Schalen, in het begin der
aohttiende eeuw burgemeester te Croenlo, den 230~ Februari
1708 aldaar oudertrouwd met Geertrzcid Breedenhroek en
van zijn schoonvader Albertus Breedenbroek, in het laatst
van de 17e eeuw burgemeester van Hattem.
Tevens zullen alle mogeldke wetenswaardigheden omtrent
bedoelde personen dankbaar aanvaard worden.
Schiedam.

J. WILLIHCK.

Tot lid is benoemd. - Het geslaaht Sohimmelpenningh, door M. A.
van Rhede van der Kloot. - Wouter van Qouthoeven als genealoog,
door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland - Andriesse, der Kinderen
en anderen, door J. van der Minne. - Oirconden betreffende de
familie van lsendoorn B Hlois, (1456-1847), medegedeeld door M. G.
Wildeman. - Kwartierstaat der kinderen van Johan en van Marg a r e t h a Wgnanta van Resant. ( M e t eene afbeeldio ). - Boekaank o n d i g i n g . - V r a g e n e n A n t w o o r d e n : Auf fier Heide Syve
Heydanus. - de la Bare (XXIV, 61, XXV, 189). - Boerhaave de
Gorter - Boerhaven van Altena.

. - Mamuohet. - Marnitz. - Mauricius, Boerhave Mauriaius. ’ - van Nimwegen (XXV, 164, noot). de Rechtere (XXV, 119-121). - Sohalen-Breedenbroek. - Strijdhorst. - Swemmelaar (XXV, 127). - Tromp, van der Mast,Roch. van Vlierden (Vgl. Xx11, 91 en XXIV, 2.38). - Witsius (XXV,
128, 225).
Qedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘s Qravenhage.

‘\

VAN

HET

Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De
/ N~dedandsche Leeuw."
f;c-Ditilad verschiinr nmanllelíiks en wordt
alleen aan de leden T:LU het C+enootschap
gezondm. Bijdragen en correspondentie
betreffende de redactie en verLending van
het Maandblad zijn te richten aan den
r e d a c t e u r M r . H. W. V.IS SASDICK,
101 Jan valz Nassaustraat, te ‘8 G~c~uhuge. Aanvragen om exemplaren van
vroeger verschenen Maandbladen zijn te
zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
S N O U C K A E R T VAN SCHAUIKJR~~. 96 Jun
mm Nussaustmat, te ‘s Gyaoenllage.

a?

’

.,j

-7%

Brieven,aanvryen. enz.,betretfende het
Genootschap re nchten aan den secretaris,
Jhr. 3l r. R. B. F. F. W ITTERT VAS HooaL A N D , 190 Kioumtraat, die betreffende de
bibliotbeek aan den bibliothecaris,W .Baron
SKOUCKAERTVAK SCIIAUBORG. 96 Jan van
Nassaustraat, beiden te ‘s Grave?lhage. Contributiën enz. aan den penningmeester,
Mr. P. U. BLOTS VAS TRESLONG PR I N S ,
3 Sweelinckplein, te’s G?nuenhoge.-Leden
te ‘s Gravenha:.+ betalen p. jaar?10 contributie. zij diebui;eu ‘stiravenhagewonen f6.
-é

De redactie van het Maandblad wijst er nadruI~kel~~1; op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der ouderteekende stukken.
~~

No. í.2.

XXVe

Jaargang.

19or.

I Willem., heer van Hauterive geboren uijt den hnijse
van Berthout, heer der Stat ende Lande van Mechelen,
Grimbergen, etc., volgens d’annotatien van Albericus,
religieux van d’ordere van Cisteaux in d’abdv van Doest
foli8 14. Hadde getrout Petronella van Sart,“dochter van
Roedolf, gesproten uijt den stamme van de graven van
Genealogie der familie van Leefdael.
Henecouwe gelyc rapporterf Albericus ende Bauduin
In den .Noord-Brabantschen Volksamanak” voor het d’Avennis capO 16, één kind.
ll. PhiZipR, heer van Sauterive hadde getrout &jalin
jaar 1889 gaf de heer Joh. !l.‘h. de Raadt~een studin
omtrent twee geslachtkundigen uit de 170 eeuw. Een van Roso@, in Tirache, dochter van Clerenbout ende van
dezer twee was Philips val Leefdael, heer der stad en hlisabet, gravinne van Namen als rapportert den voors.
vrijheid Waalwijk, van Beek bij Aarle in Peelland enz. Albericus en de Bauduin d’Avennes. Kinderen.
Op meer dan een bladzijde geeft genoemde schrijver
111. 1. Clerenbozct, heer van Hauterive, waernaer gebijzonderheden omtrent de famille vc6n Leefduel. Op vele vollicht sijn die heeren van Hauterioe houdende naem
plaatsen evenwel zijn die aanteckeniugen onvolledig of en wapen.
zijn er onjuistheden ingeslopen.
2. &lechtelt van fiauterive trouden Windo Doijceno.
Ik meen dus geen onnut werk te doen, al is het dan
3. Isabelle van Ilauterire trouden Engernnd van Coucij.
ook 18 jaar na het verschijnen van bovengenoemd stuk,
4 Jacob van Hauterice?. archidiaken van Laon onder
een genealogie te geven omtrent de familievan Leefdael. ‘) syn oom Rogàer t‘an Rosoaj, bisschop van Laon.
In mijn bezit is een handschrift, geschreven op perka5. Rogìer tian Bn&er&e. d i e a e n g e n o m e n h e f t d i e
ment, bevattende een geslachtsregister van Van Leefdael. wapenen syns moeders van Rosoij, gecantonnert met die
Dit handschrift, waarschijnlijk samengesteld door den v a n TValcourt, latende die wapenen van Berthout en
hiervoor genoemden Philips, is afkomstig uit den boedel Hauterive aen ayn ousten broeder Clerenbout, heer van
van Philips van Leedael, heer van Eethen en Xleeuwen. Hauterive. Hij hadde getrout A&, vrou van L e e f d a e l ,
Het bevat:
heer Hellins dochter Kinderen.
l”. een genealogie, 20 een kwartierstaat, (zie bijlage
IV. 1. Lodewyc baron van Leefdael, die getrout, trouden
VI), 3O. gekleurde afbeeldingen vau 16 w a p e u s bevoer syn twede vrou filisabet van, Huldenberge, waervan
hoorende bij 2O.
Behalve dit handschrift zijn nog in mijn bezit enkele gesproten syn de besitters van de I3aronij van Leefdael
...
2 Waelwijn van LeefOlael. ridder daernaer religieus van
copien uit, de 178 eeuw van brieven behoorende bij ged’order van Cisteaux in d’abdije van Hummenroden, wiens
noemde genealogie, die volgen in bijlagen 11-V.
In leenboek A der Heerlijkheid Eethen en Meeuwen, starffdach wordt geselebrert in de selve ordere.
3. Gerart van Leefdael, meijer van Loven heft aengethans onder mij berustendc, vond ik op een der eerste bladzjden nog eenige aanteekeningen, d i e v o l g e n o n d e r nomen de wapenen syns moeders, hadde getrout Maubele
van Grave als blyct by de brieven de A” 1222, daer sy
Bijlage 1.
bpde genoempt worden vader en moeder van Rogier
F. H. M. OUWERLINJ.
Baardwijk.
nast volgende ; één kind.
D e l e d e n l?. D E HOCHEPIED-LARPENT te S y d e c h a m
bij Londen, W. F. PAEHLIG te ‘C Gravenhage en H. W
M . RO E L A N T S te Hilversum worden uitgenoodigd h u n n e
achterstallige contribut,ie(s) te voldoen.

,

1) Men vgl. de genealogie van Leefdael opgenomen in Maandblad
XXIv k. 5 L en 55 onder ,,C+enealogische annteekeningen op oudeUtrechtsohe en Hollandsche geslachten”, die veel later aanvangt en daarvan versohilt. Over de genealogie van Leefdael is het laatste woord nog niet
gesproken.
R ED.

V. Roqier van Leefdael, ridder, hadde de goederen
syn vaders tot Duffele, trouden Gerteruyt van Heusden,
die met hiet van Drongelen blyct by de briven de AO
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1268 alwaer de voers. Gerteruyt wort gesitert weduwe
Rogiers voors., één kind.

Jan Mi&nc, heer van Walwyck, blyckt byde briven Bo
1486, item A” 1503, item A” 1508.
Kinderen :
1. Philips, die volgt onder XIII.
2. Jan v a n Leefilael, drost der Stat ende Lande van
Montfort.
3. Lodewyck van Leeidael, capityn. Trouden Anna van
Pantgate, voer syn 2 vrou Morgrite de Beer, vrou van
Lendele.
4 Margrite van LeefdaeE, 1 huysvrou van Baltasaer
uan Weese, 2 van Jan van Vliet, 3 van Tirri van Crovsenborch.

VI. Gerart zlhn Leefdael, ridder, heft ock beseten die
gueder tot Duffelo, hadde getrout Mechtelt v a n [Ierlaer
Gerarts dochter ende van Agnes va% Renen, blyct by de
briven de A” 1333 waer sij byde genoempt worden vader
en moeder van Rogisr en Lodeqc nast volgende
Kinderen :
1. ‘Rogier, die volgt onder VII
2. Lodewyc vaa Leefdael, canonic van sint Lambert
tot Utrecht 80 1333.
VII. Rogier van Leefdnel, ridder, hadde ook de goederen
tot Duffele, trouden Agnes van Gavre, dochter des heeren
van Exarden, blyct by de briven van den jarc 1333.
Kinderen :
1. Jan, die volgt onder VIII.
2. Kogier van Leefdae8, canonic tot Utrecht.
3. Gerard van Leefdael, religieux van St Pol tot Utrecht.
4. Agnes van Leefdael, religieuse van sint Servas tot
Utrecht.
VIII. Jan van Leefduel, ridder, hadde ock de goeder
tot Duffele, trouden Margrite van It’esenborch, Eerffdochter
heren Dionis van Wesenborch, heer van Laer by Renen
ende van vrou Margrite van Loenhout, Blyck A” 1333
daer heer Rogier van Leefdael rid ugt d’ouste branche
compt als naeste vrindt ende mage van heer Jan voors.,
één kind.
1X. Dionis var, Leefdael, ridder, welcken naem hem
aengecomen is van Dionis van Wesenborch, heer van Laer
syn groetvader van xoederlycke s_vde. Hadde g e t r o u t
;Inna van Vianen, dochter tot Beverwerde, blyct by het
denombramint 80 1395 van Willem van Boatel, heer van
Oijen ende Geysbrecht van Bueren? hunne neven by commissie van Anna van Vianen endc drnhout van Leefdael,
ridder en Baron van Bierbeck, hunnen neve uyt d’outite
branche van dese familie gegeven.
X. Dionis van Leefdael, ridder, heer van Laer bij
Renen, wellic slodt sijnen naem verlaten heft ende aeng e n o m e n d e n n a e m v a n Leefduel EI!j hadde g e t r o u t
%argarite van Weese, blyckt A” 1395, item A” 1459, item
by de sepulture Ao 1490.
Kinderen :
1. Lodewyc, die volgt onder X1.
2. Elisabet van Leefdael.
3. Cunera van. Leefdael, hadde getrout Amelis Utenenge.
X1. Lodewyc van Leefdael, heer van Laer, gesyt Leefdael, Poppendonck, Loonhout, etc. Hadde getrout Elisabet van Vlyenborch, *) Willemsdochter. Blyckt by de briven
de A” 1479, item A” 1508: item Ao. 1 4 8 4 .
Kinderen :
1. Jan, die volgt onder SlI.
*
2. Dionis van Leefdael.
3 Cotharina van Leefdael trouden Jan van Brackel, voer
haer twed man Jan, Praijs.
XIl. Jan van Lecfdnel, ridder, heer van Laer gesyt
Leefdael etc. Trouden Cornelia van Ransf, vrou van
Thileo en in Gierle, daer suster van was Adriana v a n
Rans& vrou van Ethen ende Meeuwen, die getrout hadde
*) Blijenborch 1

(RED.)

X111. Philips van Leefdael, heer van Walwyc, Ethen,
Meeuwen, Thilen en in Gierle, trouden Agnes vafz Gavre,
vrouwe van Lifferingen, Arentsdochter en van J o h a n n a
van Doeren, blyct A” 1526 en A” 1554, item ho 1550 en 81.
Kinderen :
1. Philips, jonck gestorven.
2. Rogier, die volgt onder XIV.
3. Jan, religieux tot Tongerlo.
4. Arenhout, abt van Everbode.
Lodeuyc, dominicyn tot Gendt.
:: Franiois, ongetrout
7. Margite, prieuse tot Binderen.
8. Anna, religieuse tot Rosendael.
9. Margriet, religieuse tot Hemelsdal.
10. Narie, religeuse tot Auwergem.
11. Elisabet van Leejgael, trouden Jan van Brimeu, heer
van Poederle, sonder kinders.
12. Cornelia, ongetrout.
13. Antoni van Leefdael, heer van Thilen en in Gierle?
trouden Margrite van de Werve, waaruit ;
1. Lodewijc na# Leeftil, h e e r v a n Thilen e n i n
Gierle, trout Ama VQR Schootihoven sonder kinder.
2. Philipota ongetrout gestorven.
3. Anna van Leefdael trout Rogier van Leefdael,
vrou van Thilen en in Gierle. hebben kinder.
14. Christoffel van Leef duel trouden Yaria van Schoonhoven, waaruit :
a. Frederik van Leefdael trout le Mariu Albouts,
v o e r 2e vrou E m e r e n t i a van Ostrum, uit welk
le huwelijk :
Margrite van Leefduel, daer moeder aff was
Ma Albouts trouden Willem van Lier, heer vau
Osterwijck hebben kinder.
b. Charlotte van Leefdael trout Wokat von Plessen,
Duyts edelman.
XIV. Rogiev van Leefdael, heer van. Walwyc, Ethen,
Meeuwen, Liffrinen, trouden Johanna van Schoonhoven,
vrou van Blesbeck blijckt Ao. 1564 etc.
Kinderen :
XV. 1. Philip van Leefdael Rogiarssone, heer van
Ethen ende Neeuwen, trouden Margrile van Westerholt,
sonder kinder.
2. Jan van Leefduel, heer van Walwijc, trouden: 1.
Clara van Heer. 2. vrou was Hester Geÿselaers. 3. v r o u
Elisabet vav .Brecht. De kinderen volgen onder XVI.
3. Anna, jonc gestorven.
4. Hendric van Leefduel, heer van Lifferingen, trout
Anna van Xchoonhovm, sonder kinder.
5. Mmrgrite van Leefdael trout Hendric van Boshoff
tot Zuyrhuijs, hebben kinderen.
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6. Bnna van Leefdael hout Cmraet van Westerholt,
voor haar 2den man L u b b e r t Turck, heer van Hesben,
byde sonder kinderen.
7. Rogier vati Leefdael trout Anna Ban Leefdael, v r o u
van Thileu en in Gierle, waaruit:
a. Rogier van Leefdael Rogierssone, ongetrout gestorven ;
1
b. Jan van Leefdael, ongetrout;
_
c. Lodec<@ vul; Leefdaa, ongeirout ;
d. Antoni van Leefduel, idem;
e. Vrban vatt. Leefdael, getrout ;
f- PhGipote aan Leefdael trout Adam van Baxsen, heer 1
van Mierbeck, hebben kinder;
9. Margrite van Leefdael trout Jan van Leefdael, i
sonder kinder.
8. Barbara, ongetrout gestorven.
9. .Eerart tjata Leefdael kouden Frnnsose van Eynatten, .)
waaruit :
a. Eemrt van LeejYael Erartssoen, jonc gestorven.
b. MuxiLmitren, religieurr van St. Qertruyen tot Loeven
mede Abt.
c. dnna v a n Leefduel, d e v o t e .
d. Anna vau Leefduel trout Gilis van der Noot, h e e r
van Carlo etc. hebben kinder.
e. Margrite, religieuse.
f. Jenae, jonc gestorven.
10. Urban vals Leefdael, heer van Blesbec, ongetrout
gestorven den 15 April 1657.
11. Jacob van Leefdael, die volgt onder XVA.
12. Arenhout van Leefdael, ongetrout gestorven.

10. liester van Leefdael trout Rogier van Leefiael,
heer van Lifferingen etc.
ll. Jeme van Leefdael trout Adam van. Westerbeek.
XVIA. 1. Pï%ips van .LeefdaeE, heer van den slote
ende dorpen van Ethen, Meeuwen etc. trout Ao. 1649
Margrite %ars Bosi&yxen, erfdochter van Croy en Stiphout,
waaruit :
a. Agnes van Leefdael, geboren 1650.
b. Jacob, ionc gestorven, geboren 1651.
c. Philips van Leefdael, geboren 1655.
d. Wybrecht aan Leefdaed, geboren 1657 obt.
e. Margrita van I;e+da.el, geboren 1660.
11 Elisabet valz Leefduel, geboren 1661.
g. Wybrecht aap& Lee$ael, geboren 1666.
2. Rogier uar& Leqifdael, heer van Lifferingen ende van
Doeren trout Hester van Leefdoel, waaruit:
a. Agnes v :n Leefdael.
b. Jacob van Leefduel.
c. Hester Margriet van Leefdael.
d. Jan van Leefduel.
e. Jenneken aan Leefduel.
1. Rogier van Leefdael, obijt
3. M a r g r i t e v a n Lee/dael trout R<irrier oan Rasfebt,
heer tot Middachten, Hervelt. Wert etc. Heft naer gelaten 2 dochters:
G-aela Philopota van Rasfelt ende Sgnes Margriete
von Ras feit.
Bijlage I(1)
a.

XVd. Jacob vare Leefduel (waarvan de ouwer broeders
Den 12 Appril 1650 is geboren juffr hgneta van Leefdael
ende susters vermelt worden onder XV) troude Ao. 1616 daer peter_ van ~3s hcer_Eve-aerr; van Boshuijsen, en petersdgiles van Westerholt Borcharts, dochter en van Elisabet vrou A g n e s v a n W e s t e r h o l t , g e d o e p t o p d e n . . . . . . . .
‘t Was tussen 11 en 12 uren op den middach als mijn aldervan de Closter. De kinderen volgen onder XVIA.
lifste verlosten.
XVI. 1. Jan van Leefduel, jonc gestorven.
2. So$iie, jonc gestorven.
3. W y b r e c h t trout Evert van Boshuyseq heer van
Croy en Stiphout, hebben cene dochter Margrita, die
t r o u t m e t Philips v a n Leefduel, h e e r v a n Ethen e n
Meeuwen.
4. Clara, ongetrout gestorven.
5. Margrite trout Hendpic van, Boshoff Hendrickssone,
waaruit :
a. Jacob van Boshoff, religieus tot Siborch bij Bon.
b. Philips VLW Boshoff, vendrech.
c. Evert van Boshoff, op zee.
6. Jenne, jonc gestorven.
7. Barhara trout Jan van Greuenbroek, heer tot Mier10
zonder kinder.
8. Ph,i@s van Leefdael, heer van Walwyc ende vau
Beek trout Cornelia valz ï?gmont van Nicubo)~r?/~ waaruit :
a. Jan Philips van Leefdael.
6. Justina Clara van Leefdael.
c. Sophia Juliana vau Leefdael,
d. Rogier Walercìjn van Aeeidael.
e. Lodewec Ernestus van Leefduel.
f. Cornelia van Leefdael.
g. Maria van Leefdael.
h. Fredric Albert van Leefdael.
i. Florentina Charlotfe van Leefdael.
V a n ‘t 2de beat.
9. Jan van Leefdael trout Margrite van Leefdael.

_)p den eersten September 1678 is overleden den Hoogh
E 1. Heere Philins. baron van Lcefdael, heere van Eethen en
M I euwen etc - ’

b.

Op den 6 : October 1684 tussen vieren en vijfven ‘s morgens
tot Rotterdam op Haringvliet is gebooren Juffer Maria Anna
van Leefdael, gedoopt sondaeghs daer aen in de Franse kerck
door domine Jurijeun, was ltieter Naria van der Meyde haere
grootmoeder en peter Chems Ersquin haer oom.
Op den 12 Meert 1686 ‘smorgens ten viernerenisgebooren
Juffer Cornelia Fernandina van Leefdaal, gedoopt in de Franse
kerck, was petere de heer van Hemert en meetere Cornelia
IJmans geseght Ersquine.
Op den 25 December 168i is gebooren IJda Catharina van
Leefdaal ‘s morgens ten seven ueren tot Meeuwen, gedoopt
door domine Schravenweert, en was petere de heer Josua
van Belle, heer van Watt.insreen etc., metere IJda Catharina
van der Mejde vrou van Wattinsveen.
Op den 19 April 1689 is gebooren Philip .Josca van Leefdael
tusssn 8 en 9 ueren ‘s morgens tot, Rotterdam in de Wijnstraet
gedoopt in de Franse kerck door domine Jurijeun, was petere de
heer Josua van Belle, hear van Wattinsveen, metere mevrou
Maria van der Meyde, vrou van Gissendam.
Op den 22 Mey 1690 ‘s middaeghs is gebooren Philippin;
.Juliana tot Meeuwen, en was meetere Jufferou Mart.a Maria
Lichtenbergh.
Op den 28 Meert 1692 is gebooren Willemina Henriette, tot
Meeuwen en was petere Christiaen Willem Lichtenbergh.
(1) Deze bijlage staat op het 3de en 4de blad van het leenboek gemerkt A der heerliikheid Eetpen en Meeuwen, welke heerlijkheid
behoorde aan de tam. van Lmefdael 0.
De heerlijkheid behoort thans aan Mevr. de Wed. Mr. Bosch-verhagen te Heusden; het voormalige kasteel met toebehcoren aan d e n
heer Y. Verhagen, aldaar. (Red.)

Op den 26 October 1693 is gebooren tot Sertogenbosch
Isabella Jocoba, gedoopt in de Franse kerek door domine
Hibelet, petere en metere de heer en vrou van Wattinsveen.
Op den 19 February 1694 is dit kint gestorven van de sprou
en begraven in St. Jans kerck tot Sertogenbosch.
On den 16 December 1694 ‘snaeghts tussen 1I en 12 is
gebooren Jacop van Leefdael gedoopt tot Meeuwen.
Op den 6 Augusti 1699 is overleeden mijn waerde huysvrou
Anna IJmans des namiddaghs tussen drien en vieren op het
Huijs te Meeuwen.
B ij 1 a g e 11.
Wu Jan bijder genaeden Godts bisschop ‘t’Gi,jtrecht maecken
cent allen lubden, dat wij om Godts wil ende beden van onse
lieve ende beminde nicht,e jonckvrouwe Margriet6 van Wesenborch wettige wijre Jans van Leefdael hebben gemackt, gesloeten ende gevesticht eenen vrede ende a c c o r t t u s s c h e n
heer Lodewijck van Leefdael, canoninck onser kercken van
st. Martens op d’een sijde ende vrouw Agnes van Graveren,
w e d u w e heeren Rogiers v:,n Leefdael, riddere daer Godt die
ziel af hebben moet heeren Lodewiick oudtste broeder was
vader Jans voors. op d’ander sijde Örer die achter gelaeten
goedaren wijllen heer Gerrit van Leefdael ende van vrouw
Mechtelt van Harlaer, sijne wettige wijve, die vader ende
moeder waeren van heer Lodewijck ende Rogier van Leefdael
voors. waer inne by tussensprecken van hunne naeste vrienden
ende magen als heer Rogier, heer van Leefdael ridder, opper
jager des hartochs van Lotteringe ende van Brabant; heer
Jan van Gaveren, heer van Eperde; heer Dirck va.n Harlaor;
heer Jan van Hoesden, heer van Drongelen, die alle gestempt
hebben, dat allen die goederen gelegen int sticht Uytrecht,
Betuwe, Veluwe ende Graefschap Zutphen sullen gelijckelijck
gepardt ende gedeijlt worden ende in alle die goederen gelegen over Rijn ende Mase sal den voornoemden heer Lodewyck
hebben een rechte resterende derde paert ende d’ander twee
resterende deelen blijven ten profijten van Janne, Rogier,
Gerrit ende Agnes van Leefdaele als gherechte kinderen ende
erven vrouwen Agneta van Gnveren voors. behoudelyck het
goet ende leene tot Duffele in Brabant gelegen, dat den voors.
Janne van Leefdael vooren uyt hebben moet als eersten geboren mans ooren. achtervolgende aeckere brie ven genasseert
voor schepenen van Loven in den jaere duijsent twee-hondert
twee. en twentich tusschen heer Lodewijck, heer van Leefdael
ende Gerrit van Leefdael, meyer van Loven sijnen broeder
als oock bliickt bv seckere brieven van verheft gedaen vrouw
Mobilen van Grave sijns Gerrits voors. wijve was in den name
haers soons Rogier van Lecfdael al waer wel klaerlyck ghesecht wort, dat het selve leen met al dat daer aan kleeft.
noit en sal mogen gepart oft gespleten worden ten eeuwigen
dage dan versterven altijt, op d’eerste geboerne mans oor.
hetwelck bevesticht wordt bij eenen anderen brieve gepasseert
vnnr mannen van den hoven van Santhoven. In dato van den
jaeren drijsent twee hondert achtonsestich, Tussen vrouw
Gertruiit van Drongelen. weduwe heeren Roeiers soone Gerits
v a n .Leefduel ende- Gerrit van Leefdaele sins heer Rogiers
voors. broeder, was oock wij heere Canoniek onser voornoemde
kerUke van Sint6 Martens. als doene, als wij verstonden ende
omdat wij willen, dat alle dese boven genoemde puntten ende
vrede vast ende staende blijve ten eeuwigen dagen soo hebben
wy desen brieve doen besegelen met onsen zegel int overstaen
van alle dese voornoemde schiltborstige mannen, vrienden
ende machden heeren 1,odewycks e n d e v r o u w e n h g n e t e n
voors. Int jaer ons heeren duysent dryhondert ende dryendartich opt Sint Jans Evangilhst misse tot Uijtrecht.
B ij 1 a g e UI.
Wij Willem van Boxtel, heere van Oijen, Gijsber van Buijren.
canoniek ‘t Utrecht maken condt allen luijden. dat wij met
volle macht onser geminde neve en nicht6 heere Arent, van
Leefdaele, riddere, lyeere van Bierbeck, ende vrouwe Anne van
Vianen weduwe wiilen heare Deniis van Leefdael. als voochden
van Denijs, heere Denijs, voorgenòemt, oudste sone, gecommen
sijn voor mannen van hooge weerde ende mogende heere
mijn heere Frederick van Blanckenhem, bisschop tot Utrecht,
in sijne gerechte omme van leene omme te verheffen ende
te beleijden in den name des voors. Denijs van Leeffdaeleen
recht manschaff van leene hem vervallende bij doode syns

!:

grootmoeders vrouwe Margueriete van Loenhoudt, weduwe
mde tochtersse wijlen heeren Denijs wn Wesenburch. riddere,
neere van den leene inhoudende ‘t Huijs ende Slote van Laer
met alle zijne wallen. wateringe, visscherijen ende achtenvijfftich morgen lants’ treekende westwarts tegens den Abt
van Ste Pauwels tUtrecht, zuiitwarts den Ouden Rijn, ostwart’s
de commanderije van Rene” ende noortwarts de- banne van
A r n h e m ende noch seventhïen bosschen oistwarts die commanderije van Rene ende zuijtwarts de commanderije van
Imde. westwaerts die Rijnstraete ende n o o r t w a r t s Janne
v a n ‘Brackel samen groot virtich mergen int geheel ende
noch twalf mergen meersschen gelegen tot Ommeren zuijtwarts den Ouden Riin. oistwarts die commanderije van Imde,
n o o r t w a r t s d i e uommanderije v a n Renen, westwarts heel:
Zweer van Zuiilen. Noch hout Deniis voornoemt het erffscholtschap der stede van Ranen met drie achterleene tot de selve
h o v e altesamen ten laste ten betalinge van sevenviertich
goude schilden vier vette bieren ‘t welcke verheff ten profijte
mijns voornoemde heere binnen Utrecht ‘t syndars rent.
meesters ende negen oude schilden te betnlinge ende proffijte
van cappelrije van mijn voornoemden heere in Ste Mnrtens
kercke t’utrecht. In kennisse van dese saecken, soo hebben
wy dese besegeld met onse segelen. In ‘t jaer onses heeren
MCCC ende vijff ende ‘t negentich, op Ste Lucxs avondt.
B i j l a g e IV.

Wij Jan van Merode, heere tzo Petersom ende des landts
van Gheel etca doen condt ende kenlyck eenen iegelycken,
die dese onse brieven sullen sien ofte hooren leesen, dat
opten dach d a t e v a n desen ,voor m i j n e l i e v e g e t r o u w e n
stadthouder van minne leenen mijns voors. landts van Geel
Art van Ockirs ende voor mijne mannen hier naer beschreven
te weten MI Peeter van Halmale, Jan van Rode, Vranck van
Gestervorst, Dijnijs van Swertgoe. Hendrick Godens, Handrick
van Ochiers ende-meer ander& domen is in propren persoone
Daneel van Ranst, wijlen Philips soone voor de voorss. mijnen
stadthoudere ende mannen in- mijnen naem thonende ende
te kennen gevende, hoe dat .hU van mij te leene houdende
was sekere siine goeden. chisen. renten. erven. molene. visscherijen! wouwers Öfte andere waranden ende ‘vogelrie’ gelegen
ende wesende binnan Thielen, Ghierle, Casterle, Lichtert offte
d’omtrent metten heerlycheyden, manschappe ende leenhoven
van Mierde ende van Brecht alle welcke sijne leengoeden
met allen haerder toebehorten, soo hij die te leen6 houdende
w a s ende die voors. wijlen Philips van Ranst, die in sijnder
levendiuh tijt te houden te besitten ende te gebruijcken plach
ende onsen leenboecken van Gheele voors. dat volcimentlijck
i n h o u d e n ende begrijpen met daer in vijtgeschijden die
voors. Daneel van Ranst overmits ende naevolgens sekeren
houwelijcx voorwaerden tusschen Joffrouwen Cornelien van
Ranst sine suster ter eenre sijden ende Jan van Leeffdaele
nu haeren wettigen man ende momboor ter andere siden, die
bij tusschen sprecken van haeren maegen ende vrienden van
overbejden sijden geraempt, getracteert ende gesloten waeren
geweest. begeerende te erve uut te gaene ende die optedraegen
ende over te ,geven in des voors. stadthouders handen als in
mijn handen m den naem ende tot behoeff der voors. Cornelien
van Ranst, sine suster alsoo daerinne te erven, te vestigen
ende te goedene tot eeuwigen dagen op alsulcke voege voorweerde ende conditie hier claerlijk toegevuecht ende ondersproecken, dat die voors. Daneel van Ranst sijne leefdnch lanck
duerende hebben ende behouden sal die hooge heerlijcheijt
van Thielen ende in Ghierle keuren ende broecken daer aff
vervalleude ‘t recht van officiers ende wetten te stellen
;onder nochttans eenichsints offt in eenigen gevalle die
;elve hooge heerlijcheijt t,e mogen vercoopen, belasten offt,
,eswaeren ende naer den overlijden desselffs Daneels selen
leselve heerlijcheden, hooge, middele ende leegen toecomen
,liven ende verstorven der voors. Cornelien, süne suster,het
:n waere, dat binnen middelen tijde die voors. Daneel met
sijnen goeden wille der selver sijne suster die overgave ende
laeraff quijtinge gelijk dese voorweerde ende conditie onder
m e e r a n d e r e volcomelUck sijn begrepen ende verclaert in
sekeren instrumenten ende voor notaris ende getuijgen van
le voors. hulicksche voorwaerden gepasseert ende gemackt,
van welcke huliksche voorwaerden. die conie van woord6 te
woorde volcht ende luijdt aldus.
’
(Rest niet acrnwetig).
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Bijlage V .

Bijlage Vl.

Op ten dach van huuden soo compareerden voor den hove
van Holland, heer Jan van Leeffdsele, riddere, Denijs van
Leeffdaele, gebroederen ende jo%rouwe Cathrijn van Leeffdaele,
huere suster, weduwe wijlen Jans Proux, Mr Arent van Weck
h e u r e n g e c o o r e n voocht in deser saecke ende waeren verclaerende hoe datse tegens malcanderen secker questien ende
geschillen uijtstaende hebben, aengaende die erffenisse ende
besterffenisse van Lodewijck van Leeffdael ende joffrouwe
Lijsbeth Willemsdochter huere bijder vader ende m o e d e r
saliger gedachten alle welcke geschillen den voornoemden
partijen submitteert ende gecompromitteert hebben, submitteeren ende compromitteeren mits desen in ‘t seggen ende
aerbitragie van Joost Willems soon, M* .Jacob Willems, dotter
in den rechten, Claes Willems suliger gebroederen ï~Ir Cornelis
Mors onde Dierick van Boonen op te sijde van den voornoemden
h e e r e J a n ende Denijs van Leeffdaele ende Mr8 JiLcob Pijns
saliger ende Andries Haerghen op te sijde van de voors
joffronwe Catherijne ende hebben die voors. pa:thQén belooft
goed vast ende van weerden te houden alle ‘t gene, dat bijde
voornoemden arbijters uitgesproecken sal worden op te peijne
van drie duijsent goude leeuwen te Terbeuren d’een duijsent
tegens onsen genadigen heere Grave van Hollandt d’andere
duijsent ‘s tegens den Bisschop van Utrecht ende die derde
duijsent tot behoeff van den partijen, die ‘t voors. segghen
ende arbitraige onderhouden ende achtervolgen sullen. Ende
omme desen uijtspraecke noch voorder van weerden te houden
soo waeren die voornoemde partijen hier onderstellende ende
verbindende elcx huire lijven ende goeden tot heerlijcke ende
rea1.e executie van den voors. hove renuncierende van alle
appellatien, reductien, reliementen, benefitien van rechten
geestelijcke ende weerelucke vrijheden,, usancien, privilegien
ende alle cavillatie, excepties, deffenclen ende weiren, d:Lermede sij hun souden mogen behelpen ter contrarie van desen.
Voort heefft die voornoemde joffrouwe Catherijne met haeren
voors. gecooren vooght verclaert hoe dat sij vier parceelen
van goeden te weeten een parceele genoemt Ghinckel gelegen
onder àie clockslach van Am~erongen in~ den stichte van
U t r e c h t ende noch een deerdendeel van hondert enckele
gouden kornoisters 1) guldens ‘s jaers uijt die tafele goeden van
miin heer van Utrecht gaende. ende noch een derden deel
vaÏl achtentwentich ponden groeien Vlaems ‘t ‘s jaers leggende
inde heerlijckheijt van Albrantswcert ende in Roijen Ende
noch een derdendeel van de goeden, die wijlen LodewQck
v a n L e e f f d a e l ende Joffrouwe E l i s a b e t h sijne huijsvrouwe
leggende gehadt hebbën in haeren leven in Monster, Rijswijck,
Haechambacht ende elders, daer die selve gelegen mogen sijn
vercofft gehadt eene genoemt Gijsbrecht van Leeuwen ende
alsoo sij vercoopster ende cooper ter cause van devoors. vier
parceelen van goeden onderlinge questie ende verschillen
souden mogen gecrügen en bijsonder alsoo dese voors. goeden
siin doDenderonde van der auestie die de voors. drie nrincipale p&ijen bovengenoemptgesubmitteert
hebben als boven,
soo ist. dat de voors. ioffrcuwe ende Giisbrecht henluiiden
oock gistelt ende gesubkitteert hebben in”? seggen arbitraige
ende verclaeringe van den voors. seven arbiters omme bijden
selven arbijters eenen ijegelücken v a n h u n l u i j d e n t e laeten
volgen ende te geven ‘t gene daer recht ende redene inne
gelegen wezen sal ende die op te voors. peijnen te g a e n e
inder manieren boven verclaer met all+- renunchiatien ende
verticht als boven, In ‘t m-inciDaele commomis in ‘t lanee
v e r c l a e r t staet ende hebbén die-voors. paitien geloofft uÙQt
d e n Hage niet te schuden voor den tijt, dat die uütspraeke
gedaen ende alle saecken ende geschillen voors. gearbitreert
gesloten, vareffent sullen wesen op te peijnen nlsboven ende
begeeren als vooren, in ‘t gene, dat voors. is gecondemneert
te wesen. ‘t Voors. Hoff gehoort hebbende die consessieende
begeerte van de voors. partijen heeft hun luüden elcx in hunne
qualitijt ende alsoo sU procedeeren achtervolgende deselve
heure conssessie ende begeerte gecondemneert, ende condemneert mits dezen in ‘t ghene, dat voors. is, Aldus gedaen in
d e n Hage op ten twee ende twintichsten dag in Malje in
‘t jaer vgfthien hondert ende acht. Bij Mm Oom van Wijngairden Jans saliger ende Reijniar de Jonge, raedtsluüden
van Hollandt,, mij tegenwoordich onderteeckent J. Sevender.
1) Kornoisters staat er. Is hkr Tornooisohe bedoeld ?

32 Cartiren van die kinderen van Philips van Leefdael tot
Meeuwen en van Margrite van Boshuüsen tot Croij.
Leefdael : 1.
Ranst: 9
Gaveren : 5.
Doeren: 13.

Philips van Leefdael tot Meeuwen, sone
v a n J a n ende Cornelia van Ranst tot
Tilen, hadde getrout Agnes van Gaveren
tot Lifferingen, dochter van Arentende
van Johanna van Doeren tot M . . . , oven.

Schonhoven: 3.
Coutreau: ll.
Van der Elst: 7.
Schijfs : 15.

Jan van Schonhoren tot Wanroij, sone
vanHendricendeJohannaCoutreauhadde
getrout Barbara van der Elst, dochter
van Tomas ende Maria Schijfs.

Westerholt: 2.
Vos van Stenwijc:

Hendric van W e s t e r h o l t t o t Endelingen, sone van Borchart ende Rodolfa
Vos van Stenwijc hadde getrout Agnes
van Rasfelt, dochter van Gossen ende
van Jacoba van Hacfort tot Hacfort.

Riselt : 6
Hacfort: i4.
Closter: 4.
Vy2 van StenwUc
Onsta: 8.
Vorst: 16.

Jan van de Closter tot der Haverhorst,
sone van Riint ende van N: V o s v a n
Stenwüc Rij”nts d o c h t e r t o t B a t i n g e n
hadde aetrout Anna van Onsta tot Westingen dochter van Hidde ende van Agnes
van Vorst tot Hagenvorde.

Boshuüsen :
Haften: 9.
Berckel : 5.
Chanu: 13.

Willem van Boshuiisen tot Dinter. sone
van Rutger ende Elisabet van Haft& tot
R o s m a e l hadde getrout Gertruijt v a n
Berckel, dochter van Iwen ende v a n
Gelandina van Chanu.

Monix: 3.
Herwauts: ll.
Doeren: 7.
Fladracken 1 5 .

Jan Monix tot Beek, sone van J;n ende
Sofia Berwauts hadde getrout Maria van
Doeren, dochter van Evërt ende Margrite
van Fladracken tot Geffen

Leefdáel : 2.
Gaveren : 10.
Schonhoven : 6.

Rotiier van Leefdael tot Meeuwen. sone
van philips ende Anna van Gaver& tot
Lifferingen hadde get,rout J o h a n n a v a n
Schonhoven, dochter van Jan ende Sarbara van der Elst.

Van der Elst.
1 . 14 .
Her: 4.
Ribecq: 12.
Lier: 8.
Barchem 16.

Sebastian van Her tot Alsenberch, sone
van Herman ende Clara van Ribeca tot
St Jans-polder hadde getrout ClnraAvan
Lier. Cornelis dochter tot Barchem en
van ’ W ijbrecht van Barchem tot Schilt.
W a p e n s.

De volgende 16 wapens staan in het handschrift nog afgebeeld als behoorende bij de 16 eerste kwartieren genoemd
hiervoor.
Leefduel. Gevierendeeld 1 en 4 in zilver een zwarte keaer
verzegeld van 3 roede hamers 2 vau boven 1 van onder.
2 en 3. (ongekleurd) 3 vijfbladen een bedekt door een
vrijkwartier beladen met een adelaar. Over alles heen
een hartschild, in zilver 3 roode palen en een zwart
vrijkwartier.
’
Gavere. In goud een roode leeuw, blauwe tong en nagels en
blauwe kroon.
Rans& In zilver 3 roode palen en een zwart vrgkwartier
beladen met een gouden leeuw.
Doerne. In zwart 3 goÜden drielingsbalken en een gouden
schildhoofd belnden met 3 roode st. Andrieskruisies
naast elkaar.
Sclzoonhoven. In rood 3 gouden lelign 2 op 1.
Cotereau. In blauw een zilveren keper vergezeld van 3 gouden
hanen met roode Rooten. kam en lellen van boven 2:
onder 1.
van der Elst. In zwart 3 zilveren kepers.
Sche$if, Van rood met een zilveren schildhoofd beladen met
3 zwarte honden(?)kop naast elkaar.
westerholt. Gedwarsbalkt en tegengedwarsbalkt van zwart
en zilver van 3 stukken.
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Vos van Steenu@%. In zilver 5 roode banden en een zwarte
schildzoom beladen met 11 gouden penningen.
Raesvelt. In goud een blauwe dwxsbitlk.
Hackfort. In zilver een blauwe dwarsbalk.
Tan de Clooster. In rood 19 gonden penningen 4, 5, 4, 3, 2, 1,
en een zilveren schildzoom.
Vos 2;aqz Steenwijck. (Zie hierboven).
Omta. In rood een goud getongde en genagelde zwarte leeuw.
Voorst. In goud 3 roode kepers.
(Wordt vervolgd).
(Veel-der niet geteeked).

4.

Het geslacht Schimm~lpe~lningb, oorspronkelijk
genaamd Schimmelpeneinck,
d o o r N. A.

VAE RHEDE

VAN

DER

5.

K L O O T.

6.

Wapen : in g o u d een stappend rood hert voor e e n
groenen boom, alles ondersteund door een grasgrond.
Johw Schimmelprnninck, zoon vn,n Efjrgelbi-echt Schimmelpeani9u.k er1 van Geertrlljt devl Hoox, h e e f t d a t w a p e n
gevierendeeld met dat zijner moeder, zijnde : in zilver drie
zwarte jachthoorns, rood gemond en beslagen.

7.
8.
9.
10.

I. Engelbrecht Sclr~mmelpenninc~~., de oudst bekende van
dit geslacht, was geboren te Zutphen omstreeks 1520,
en gehuwd met Murfa Ezgelborn.
Hij stierf te Zutpheu in 1572. Zij werd 1 Dec. 1572,
te NAarden vermoord, toen zij, bij de inneming dier stad
door de Spanjaarden, de vlucht &ldo nemen. Zij hadden
een zoon Jas, die volgt ll.

ll.

IJ. M r . Hendrick SchZmmelpenninck, z o o n v a n Joha9l
$chimmelpenninclc en van %argrieta va9a h’arlehaer, g e d .
1 Maart 1645, werd ingeschreven als studeut te Leiden
I Juni 1663, advocaat voor den Movc van Holland 1668,
ater baljuw, dijkgraaf en schout der stede en landen van
ludewater, huwd!; (ondertr. te ‘s-Gravenhage 11 Maart
1668) Sa~ta can der Dussen, geb te Delft 1646, dochter
ian D i r k Bruinsz. can d e r Dussen e n v a n Cafharino
Jacobsdv ‘van der Graeff. l&j is 14 Nov. 1677 te Delft
nertrouwd met Mr Richard Ter Brugge wedr., advocaat
voor den Hove van Utrecht.
Hare kwartieren zijn :
van der Graeff.
vaar. der Dussen.
van Beresteyn.
Storm.
Bosschaert.
de Hase.
Knobbert.
Cool.
Hadden drie kinderen :
1. Margrietn Schimmelpenningh, ged. te ‘9. Gravenhage
16 Jan. 1669, huwde Abraha9m Denick, schout te
Maassluis.
2. Catharina Schimmelpenningh, geb. 1 6 7 1 , h n w d e
Dr G’eorgius Boudcns, g e b . t e G o u d a o m s t r e e k s
166X, gecommitteerd ter admiraliteit te Amsterùam
7 Maart 1726.
3. Elisabeth Schimmelpe~Lningh huwde N. Drahbe.

II. Jan Schimmelperzninck, geboren te Zutphen omstreeks 1550, trad in 1572 in dienst bij het regiment
van Jonker Biederick Sonoy, stadhouder koor den Prins
van Oranje in Noord-Holland. Hij nam 3 Nov. 1577 z@
ontslag en werd daarna burger en poorter van Naarden,
alwaar hij huwde en is overleden. Bij zijne echtgenoote,
wier naam ons onbekend is, had hij een zoon Engelbrecht,
die volgt 111
111. Engelbrecht, ook Engel, S(:liirnmelperl,,li~lck, geboren
huwde
t e A m s t e r d a m i n 160s
omstreeks
1583,
Geertruyt, ook cirietje, deti Hoorn, dochter van Jan’ den
Hoorn
Hadden twee kloderen :
1. Johan Schiml,lel~enninck, volgt IV.
2. Rijkje Schi7nmelpenrrinck.
IV. Johalt Schimmtilpenninck, z o o n v a n Engelbrechl
S&mmelpenninck en van Geertrqt, ook Grietje, de?z Hoorn.
geb. omstreeks 1610, koopman te Amsterdam in 1632, daarna
commisraris van het kleinzegel van Haar Hoog Mogenden
te ‘s-Gravenha,ge (Ij, huwde (ondeltr. te ‘s-Gravenhage
4 April 1632) M a r g r i e t n oaa Barlehaer, dochter van
.&err<rdt v’~n Burlehaer on van EZisabeth C o n i n c k ( s ) .
Hij stierf te ‘s-Gravenhage en werd 19 Juli 1673 in 1
de Kloosterkerk aldaa,r begraven.
Hadden elf kinderen, allen gedoopt in de Groote Kerk
te ‘s-Gravenhage :
1. Mr. Engelbrecht Schimmelpenninck, ged. 28 Maar1
1633, siierf ongehuwd na 1669.
2. Qeertruyt Schimmelpenninck, ged. 13 Mei 1635,,
stierf jong.
3 . Geertruyt Schimmelpenninck(gh.), g e d . 1 4 S e p t
1636, huwde (ondertr. te ‘s-Gravenhage 2 Dec.
lôB3j Mr. JohàPz van der Heyden, advocaat voor
(1) Als zoodanig vermeld 11 Mei 1639.

de respectieve Hoven van Justitie te ‘s-Gravenhage,
zoon van Cnrel vat2 der Heydeu de Gouda en van
ïlI0gdcllcna #/Jan Leeuwes.
Zijne kwartieren zijn :
van Leeuwen..
u. d. Heyden de Gouda.
Cilmpveer.
Uiten have.
Dr. Johctnnes Schimmelpenninck (gh ), ged. 11 Aug.
1638, medic. doctor te ‘s-Gravenhage in 1663, daarna
schout van Leiderdorp, huwde (ondertr. te ‘s-Gravenhage 1 7 J u n i 1663) rlnan ban Swnenswgck, g e b .
te Leide o .
Elisrrbeth rSi:himmelpenntinck, ged. 20 Nov. 1640,
huwde te ‘s-Gravenhage 24 April 1663 Mr. &nout
Bwilly, advocaat te Amsterdam er1 te ‘s-Gravenhage
Ecerardt Schim.melpennìngh, ged. 11 Jan. 1643,
stierf jong.
M r . ílendrick Schi9nmel2lenninck, \-ol$ v.
Jmobus Schimmelpenni~ck, ged.. 19 Juni 1647.
Bfaryriet Schirnmelpenninck, ged. 16 Juni 1648.
IUargriet Sch,immelpenn”bnck, ged. 25 Aug. 1649,
huwde te ‘s-Graveuhage 18 April 1672 Atlthoni
Hcnricx, wonende te Bmsterdam.
Everardus Sclai9~melpenr,inck, v o l g t VI.

I

VI. Bverardus Schimmelpenninck, zoon van J o h a n
Schimnrelpenninck en van Margrieta $!an Barlehaer, gedoopt
26 Dec. 1650, agent en solliciteur militair, vroedschap
van 1695 tot 17 15 en regent van het Sacrements-Gildehuis
te ‘s-Gravenhage van 1708 tot 1714, huwde aldaar 27 Juni
1679 Apollonia van der Cruck, ged. te ‘s-Gravenhage
26 Febr 1658, regentes van het weeshuis aldaar 1730,
dochter van Willem van. der Crzcck (1) en van Corn&ck
van Schooten.
Hij stierf 12 Nov. 1715, zij stierf te ‘s-Gravenhage
20 Dec. 1745 en werd 28 Dec. 1745 in de Kloosterkerk
begraven.
(1) In 1692 ,auditeur van de rekeningen der Domeinen van Z. K.
Majesteit van @root Brittagne”.
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Hadden zeven kinderen, allen gedoopt te ‘s-Gravenhage :
1. Johannrc Coruclia Sclli,nmelpenningll, ged 24 M a a r t
1680, stierf ongehuwd.
2. M a r i a Anna *~~hirnmelpe?lningh, ged. 22 Juli 1681,
huwde te ‘s-Gravenhage 17 Aug. 1710 B e r n a r d
DOR. g e b . t e ‘s-Gravenhage 23 Jan. 1663, zoon
van Jaqer IJoEl en van J o h a n n a v a n R,ieheek.
Hij stierf 7 Dec. 1717, zij stierf 30 Aug. 1712
en werd 2 Sept. 1712 te ‘s-Gravenhage begraven.
3. M a r g n r e t h n Jucoba Schi,nznaelpelzningh, g e d o o p t
8 hug. 1683.
Mr. Willetn Johan Schimmelpenningh, volgt VII.
5: Pieter Hendrik Schimmelpeuningh, ged. 21 Mei 1687.
6. P i e t e r H e n d r i k Schimtnelpennittgh, ge& 25 Jan.
1689, stierf in Febr. 1704 en werd 28 Febr. 1704
te “s-Gravenhage begraven.
7. Mr. Everard Francois Schimmelpenningh, volgt VIII.
VII. &. Willem J o h a n Schilnlnelpenllingh, z o o n v a n
E v e r a r d u s Schimmelpennìnck en van Apollonin van der
Cruck, ged. 15 April 1685, kanunuik van het kapittel
van Oud-Munster te Utrecht, werd 3 Jan. 1722 comrnissaris van de huwehjksche zaken te Delft, huwde 10.
(ondertr. te ‘s-Gravenhage 25 Nov. 1708) Helldrina
Doncker, geb. te Amsterdam, zij stierf kinderloos iu 17 12.
Hij h u w d e DO., tc i!clft 9 O c t . 1 7 1 4 , Catharina v a n
Bleyswijck, geb. te Delft 3 Nov. 1688, dochter van
_François van BleysvZjck en van Willemina van Don,gen.
IJij stierf te Delft 19 Xei 1723 en werd 24 Mei 17-3
in de Oude kerk Rldaar begraven. Zij stierf 17 Sept. 1734,
na hertrouwd te zijn geweest te Delft 25 Nov. 1724met
Mr. Dirk IngeZby, geb. te Delft S Oct. 1690, overl. aldaar
25 Dec. 1748, veertigraad, weeameester en schepen
aldaar, zoon van Willem Ingelby en van Catalinn vLcn
der Dussen.

.

Hart kwartieren zijn :
van Bleysuij’k.
van der Wel.
van der Graft.
0loei.s.

van Dongen.
van, Wieligh.
Houttqn v . Ozervest.
van Beresteyn.

Uit het tweede huwelijk ern kind:
Ewrhardus Wilhelmus ,~“c?!i}ranzelpenningh, gedoopt te
‘ s - G r a v e n h a g e 21 -kus. 1716, stierf 29 Sept 1722.

VIII. M r . &vrrard F~anpois Schiml,zell,e)z?ling~~, z o o n
van E v e r a r d u s Schimlnl?lpen?ainck en van Apollonia vaff
d e r Cruck, g e d . 2 3 N o v . 1 6 9 2 , H e e r van Jleerkerk,
drossaard van Vianen, raad en rekenmeester der domeinen
van de Priusen van Oranje-Nassau, huwde 31 Oct. 1719
Sara Dutq, dochter van ~Y&nz Dutry en van Cornelin
Houtman. Zij vierden de zil:-eren bruiloft, waarop een
gedenkpenning is geslagen (1).
Hij stierf 9 klei 1756, zij stierf te Utrecht &art 1757.
Beiden zijn in de Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage begraveu.
Hare kwartieren zijn :
Dutry.
Troncq uois.

Hocttman.

Henrix.
Hadden vier kinderen :
1. &verrtrdzcs Johannes S~hirni~lerpennirIgh, geboren te
‘s-Gravenhage 26 Februari 1721, stierf aldaar
18 April 1721.
2. Cornelin Willemina Schimmelpenningh, geboren te
(1) Zie Navorsher 1856, blz. 72, en de “Rijkdom” van’s-Gravenhage
in 1742, Algemeen Nederl. Familieblad 1884, no. 108, blz. Sb.

‘s-Gravenhage 16 Juni 1725, huwde aldaar 31 Oct.
1 7 4 5 J a n N i c o l a a s va?& Eys, geh. 24 Oct. 1717,
commissmis en 1748 schepen te Amsterdam, zoon
van Isaäe van Eys en van Alida MailZart.
Hij stierf 14 April 1795, zij stierf Maart 17S5,
beiden zijn in de Westerkerk te Amsterdam begraven.
Zijne kwartieren zijn :

3.

van, Eys.
Hamal.
Ciebancq.
Sperlette.

iI!aillart.
van der Seke.
le Xtrire.
vun Wouw.

Een ongedoopt kind, begraven 25 Juli 1736 in de
Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage.
4. Xverard WjIlem Schimmelpenningh, geb. te ‘s-Gravenhage 23 Mei 1740. Hij was in 1790 onder curateele.
Zijn curator waS Antony Bax, notaris en ordinaris
deurwaarder van den Hove van Holland te
‘s-Gravenhage.
Aanhangsel.
Over de verandering van den naam Scll.immelpenninck
in SchivnmeZpcnn&zgh is mij gebleken, dat reeds bij den
doop op 11 Jan. 1643 van Everardt, zoon va11 Johannes S.
en Nargrleta van Barlehaer, de vader vermeld wordt als
I‘chirltmel~enningh. Later had iets dergelijks plaats, namelijk
i n 166::, bij het huwelijk van Dr. Johnmzes S. met Aana
van. Straensw~ck, en bij den doop in 1667 en 1672 van
kinderen van Mr. Johan ual6 der Heydeu en Ceertrwyt S.
Ten behoeve van hen, die er belang in zouden kunnen
stellen. laat ik hier eenc opgave volgen van al de door
mg_ opgespoorde ~persouen van den naam Schimmelpennink,
Sc/Eimmelpenninck, &him%&$&ting en Sëhimñ~tielp&ni~gh,
die ik in de door mij gegeven genealogiën niet heb kunnen
opnemen.
Jdnn Schiln~neli;ent~i)zk in 1409 schepen te Brussel.
Begraven te Alkmaar 10 Oct. 1607 een kind van
Frederik Jacobsx Schirnmelpe9z?zinck.
Frederik Jacobsz Schimmel~enning vermeld in 16 15 als

regent van het weeshuis te Alkmaar.
,Begraven te Alkmaar 21 Jan. 1650 F r e d e r i k J a c o b s a
Schitn~nelpenrzing en 17 Oct. 1652 de weduwe van V r e e r k
Jacob SchimmelpenningL
Kapitein Joha,n van der Stel gezegd Schimmelpenningh,
wiens weduwe, .&Iagdalena de Seint Vitte, op 7 Juli 1651
te ‘s-Gravenhage een huis heeft verkocht.
J. Schimmelpenniq/L, die 21 Jan. 1662 contributie
betaalde aan de Haagschp Schilders-Confrerile
Joost ScA;xrrrnPl1J”‘L??itl~~ , grb. te Zutphen. huwde (ondertr.
te ‘s-Gravenhage 28 Sept 1664) .Nurga Orayon, te Sassem.
Joannes Schimmelpe?~ning, %utphaniensis, werd in Nov.
1666, als 20 jaar oud, ingeschreven als student te Leiden. ’
A&iaan, SchimmrlpennIng, omstreeks 1666 sergeant
majoor te Batavia op het Kasteel.
W@ant Schimmel~)ennin~~l~, j.tn., chirurgijn a a n d e
Zusterlaan te Delft, huwde te Schiplui 6 Febr. 1678
&falia Brouwer, j d. aan de \lolslaan te Delft.
Juriaan ~~~himrnP?~~e~zningl~ werd 19 Bug. 1688 luitenan@
ter zee bij het College ter Admiraliteit op de lIaas.
11 October 1691 werd in de Hoog Duitsche kerk te
‘s-Gravenhage gedoopt Johannes, ZOON van Gerrit Schimnrelpenving en van Johanna l’erloo, getuigen : Leonora E’sdree
eo Josiwa Bnyr.
14 Febr. 1700 werd in de Groote Kerk te ‘s-Gravenhage

-- ~_ ___._
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gedoopt Johnnna Bletta, dochter van Johannes Schimmelpenning en van Aletta Tielemans, getuigen A n n a e n
Pieryne de 1Cfeyer.
Johannes Georyius Schimmelpenning werd ic 1704, als
16 jaar oud, ingeschreven als student te Leiden.
Jan. Schimmelpenning, j.m., Oude Delft, huwde te
Delfshaven 6 April 1704 lda Wachtels, ook Wagtels,
weduwe van JalA van Aiel, op de Buiten Watersloot te
Delft. Na den dood van Jan S. is 1da ragtels 23 M e i
1723 te Delft hertrouwd met iibraharn Commel.
Johannes Schimmeipenning, Lugduno-Batavus, werd in
1712: als 15 jaar oud, ingeschreven als student te Leiden.
Johan. Biezander Sch+mmelpenningh werd in 1729 predikant te Harderwijk en was zulks nog in 1754.
_Matthias Antonius Schimmelpenning, Amstelodamensis,
werd in 1739, als 20 jaar oud, ingeschreven als student
in de medic. te Leiden. Hij werd in 1741 apotheker te
Amsterdam en was dat nog in 1754.
Lydia Schimmelpenning werd, als 50 jaar oud, 10 Dec
1746 te ‘s-Gravenhage begraven.
Hatfhias Anthonius Schimmelpenning werd 3 Juni 1760
ordinaris klerk te Batavia.
Te Amsterdam werden begraven :
8 April 1760 Anna Schinamelpenrtingh.
11 Oct. 1761 Bnije, dochter van wijlen Jan Bruynst
Xchimmel~enning.
9 Oct. 1765 Willem Schimmel~~enningh.
25 Juli 1766 Hilletje &rnws, w e d u w e v a n D i r k
Schinamel~~en&ng.
30 April 176’7 Johnnna SchimvnPrzeZpenning, weduwe van
Johannes Frederikus bun Dalen, med. doctor (,,met een
jagt naar Leyden gebragt”).
25 Juni 179 1 twee kinderen van Rutger Jan Schimmel.
penning. (Hij was een zoon van Gerrit S. en vao Hermanna
Koolhcras). en
24 April 1794 Grietje Schivrtmelpenr2ing, weduwe var
Johannes Bouman.
G. Schimmelpenning GZ werd Febr. 1787 lid der ge
zworen gemeente te Deventer.
lvr. l’oelaar huwde (ondertr. te Amsterdam 1 April 1792:
Bernardinn Schimwelpennink
Johannes RusSi huwde (ondertr te Amsterdam 7 ApPil
1 7 9 8 ) Susannu ,Schi))?ltlefpennin~..
J a n dlexondrr. Sdimmel~enninck huwde (ondertr. te
Amsterdam 2 Maart 1 i99) Catharina &/atha M a r i a
Noordhoorn
dnnn Atzgenesin PnnPzekcek, huisvrouw van Jan Herman
Schimrnelpefinink, oud 49l/, jaar, werd 2 Febr. 1802 te
Amsterdam begraven.
ill I’. Jon Schimme-penninckpenni~xk huwde (ondertr. te Amsterdam
5 Febr. 1803) Johanna Engelina Oulcher.

Jongma, Jongsma.
1. Colxelis Jongsw(l,, echepen en oudste raad in de
rroedschap te Leeuwarden, x Alegonda . . ; ouders van :
1 . XicoZaas, geb. Leeuwarden ; Jan. 1734 naar Indië
(kamer van Amsterdam); mr. ; onderkoopman, eerst
gezw. klerk Raad vau Just. te Batavia, 16 Sept.
1738; gouverneur van Amboina van 1750 tot aan
zijn dood Jan. 1752; test. 29 Maart 1751, tod.
28 Sept 1751; x Anna Bonnema; zij erfde van
haar dochter Margaretha Cramers.
2. Gerardus, koopman te Londen, gend. 1751.
3. Coynelis, koopman te Rotterdam, gend. 1751.
11. Yoc,+e He?ldrik Jongma van Harlingen kwam in
1759 als jong matroos met de Oosterbeek (kamer Amst.)
in Tndië; 1764 te Amboina: soldt. 20 Nov. 1770, 1771
te Haroekoe; x Jacoba P e r . . . . van Amb., T v ó ó r
2% Nov. 1771. Hij had tot doopzuster Sara Maria Magdalena
Cruijpenning, dr. van Johan Constantijn.
111. Evert Jongsma van Peijns, in 1793 met de Vredenburg als cadet naar Tndië; t Samarang 14 September 1795.

Geslachtkundige aanteekeningen verzameld te Amboiaa,
(Aangevuld met aanteekeningen verzameld
t e Scrang, D j o k j a k a r t a , e n P a d a n g ) .
a
(Vervolg van kolom 138).
Jonckman, J o n k m a n .
1. aVicolaas Jonckjnan, schipper op de Westerdgp Hoorn,
26 Jianrt 1738.
11. Xicolnns Jonkman, -/- 27 April 1835, oud 61 jr, ongeh,

van Jongstal.
Petws (Pieter) aan Jongsta2, assistent te Hila 1733,
1734; koopman 1754; opperhoofd van Hila 1754 ; secunde
te Amb. 1 Mei 1757; afgetreden opperk. en sec. van
Amb. 13 Mei 1762.
Jungmichel.
Johanti Christoph Ju?agmi&el, predikant t e T e r n x t e ,
x Elisabeth Reiinaert; ouders van :
1. Johanna .&ni~~ett~, geb te Ternate, 3 Maart 1821, get.
Petrus Jacobus Weijdemuller en Johanna Almansa
Wrijdemuller geb. Laurens.
2. Johrrhrt dlszander. geb. te Ternate 9 Juni 1823,
ged. 26 Oct d. a. v., get. P. J. Weijdemuller en
Christina Catharina van Tongeren geb. Weijdernuller.
3. Johanna Eleonora Petronella, geb te Ternate 30 April
1826, ged. 13 Aug. d. a. v., get. Johanna Catharina
Weintré geb. Paulus.
K a a g ui a n.
1. Abraham Karrgman, luit. ter zee 1805, 1808.
Kakelaar.
1. Adriatrlz Kakelrrar van ter Veer, burger vaandrig 1695;
luit. 30 Maart 1667; lid R. v. J. 1697, 1710, 12, 14.
Rad een zoon:
.Tohannes, assistent 12 Sept. 17 14, 17 15 ; boekh., kassior
en vendumeester 18 April 1720 ; res. van Boeroe 9 Sept.
1720, 1721; boekh. en kassier 18 April 1729. Hij had
tot oudoom Jlichiel Vcrunne te Middelburg en tot neef
Jacob Radder te liatavia en wordt kleinzoon gend. van
Louis Minjon, vaandrig olil, res. van Boeroe.
11. f[eleno IfukeZaar x Jacob Radder, onde~,koopman.
Zij wede gencl. 5 Juni 1722.
Kamerling.
1. Willem Kamerling, stuurman op de pautjalang ,ae
Beschermer”, 24 Juli 1733.
11. Willem Kamerling, koopman en fiscaal te Makasser,
9 Sept. 1752.
111. Willem Anthony Kamerling, oud vaandrig en perkenier te Bands, 8 Nov. 1783 ; burger luit.
TV. W. C. Kamerling te Bands, 2 Mei 18 ll.
V. WzYZZem Hermanus Camerling, geb. Banda, in 1833
oud 30 jaar, x Anna Catharina Erb; ouders van:
1. Constante, geb. Banda 28 Juni 1833, get. Christiaan

273

274

Frederik Valentijn, geb. te Bands, oud in 1833 met dc Holland naar Indië vertrok en tot 1795 te
26 jaar en Jan Delmaar, geb. te Banda, oud in Ternate voorkwam.
1833 24 jaar.
K a r r e m a n (8).
VI. Ab,ahar// K a m e r l i n g x Alida pan d e r J a c h t ;
1. J a n ( J o h a n n e s ) Knrrerricln, Eur. burg., gend. van
ouders van :
1710 tot 1719; x Maria Henclriksz, gend. 30 Maart 1719,
1. Abraham van A’dam, in 1777 met de Vredenburg 12 Maart 1722.
als hooplooper naar Indië ; 1_ te Ternate 16 Nov. I 787.
11. Jan Karreman van I;trech:, koriter van de Maleische
2 Isaac, gend. 1 7 9 3 .
kerk 9 Juni 1714 ; x Naria Grieffsttin van Amb. ; beiden
3. ElisaOeth gend 1793 x Jacobus Vos.
test. 14 Oct. 1 7 4 6 ; ouders van :
4 Johanna gend 1793.
1. Maarter~, burger te Bands. 1746.
5 Geesje gend. 1 7 9 3 .
2. Anna Maria, 1 7 4 6 t e Bands; X O t t o Gijsius,
Vl1 Hendrik Kamerlng v:tn A’dam in 1779 als hoopl.
stuurman.
met het Loo naar Indië ; verongelukt 28 April 1789.
3. Aaltje 1746 te B ; x Balthazar D i r k Scbrand,
VIII. Paulus Kamerling van Keulen. in 1783 met de
assistent.
IJsstroom naar Indië ; t 4 Sep. 1787 op de t’huisreis
4. h%llemine, gend 1782.
1X Johannes Anth.onie Kumerling van Keulen, als de
5. Jan; x Johanna Caci2ia, .Seécenina, Aua. 1754: wed.
vorige ; -f te Kaap de Goede lloop 10 Juni 1787
van den sergt. comdt. te Namakoll~ Jan Philip
X. Corllelis K a m e r l i n g , geb. Dirksland, t te DjocjaKrikhoff.
karta 3 Sept. 1829 oud 23 jaar.
6. Johanna.
X T . J a c o b .Kamerling van ‘8 Hage, test te Bat 26
7. Iler&ik, boekhouder, pakhuisopziener, dispensier,
Aug. 1745.
gend. van 11 April 1702 tot 1785; lid R. v. Just.
X11 A b r a h a m CumerZing, opperstuurman op de Ida
1760, 1; wijkmeester wijk A tot 23 Febr. 1787;
17 Mei 1747.
i_ Jan 1788; x Jabelina Cajpersz, 14 Oct. 1774;
wede gend. 29 Jan. 1788 : t vóór 5 Aug. 1788 ;
van der Kamp.
beiden test. 3 Sept. 1782; ouders van:
Nicolaas van der Kamp, geb. te Kampen, x oud 22 jaar
a. Willem Hendrik, ged. 11 Sept. 177 1, get. Johan
te Ternate 11 Juli 1823 /Intoinetta Rode, oud 16 jaar,
Karreman8
geb. te ‘I’ernate ; ouders van :
b. Maria, 1 7 8 2 ; x Christiaan Hoffmann, opper1. ,&foria Catharina, geb. T. 15 Mei 1824, ged. 5 Sept.
chirurg@.
1824, get. Johannes Nicolaas Voorneman en Maria
111. Jan Karreman, korpl. posthouder te Nussanive,
Lochner.
2. Johannes, geb. T. 23 Juli 1827, ged. 29 d. a. v, 13 Nov. 1765.
get. J. N. Voorneman en Aletta Margaretha Mesman.
íV. J o h a n K a r r e m a n s , x H e n d r i n a Anthonijsz;
ouders van :
Kamp.
Maria Margaretha, g2cl 6 Mei 1798.
Johan Mathias Kamp van Creutznach; soldt 10 Juli
V. L o d e w i j k Karremans, sergt.; t 8 Jan. 1833 oud
1786; sergt 14 Juli 1788.
7 2 j a a r ; x 10. d n n a Cathnrina ddumsz: 20. .fnna Bbìgael
Kannegieter.
C;rLristiaans, laatst wede van Teunis Meulekarnp (broeder
Hendrik Kannegietet., b u r g . k o o p m a n t e B a t a v i a , van Adriaan Meulenkamp), te voren wede Audrec, van
3 Jan. 1744.
wien zij een zoon had Carel Lodewijk Andree.
Hij wordt 1812 gelijktijdig met zijn tweede vrouw gend.
K a p p e n b u r g. (CaZknburg)
1’1.
J o h a n n a G e e r t r u i d a Knrret~nn van Amb., x 10.
1. Isaac Cattenburg terecht genaamd Isaac Kappenburg,
korpl. te Manipa 6 April 1764; sergt. 3 Juli 1779, 17 Jan. Christiann (Hendrik) Koene, ehir. 1753, 7; 20. H e n d r i k
van den Brink, 1 7 6 6 .
1785 ; x Regina Johanna Jacobsz ; ouders van :
Zie N. L. 1906, bl. 102.
1. Elisabeth Marga.retha, ged. 1766, get. Tekke Gosseling
Vl1 Lodewijk Karreman, 4 Maart 1 8 1 1 ; x N. Luuisa
en Anna Christina Elisabeth Hens.
2. J o h a n n a Abiyael, ged. 28 Aug. 1768, get. Johan Fockens, j- 24 Mei 1833, oud 85 jaar (jaartal van overl.
Anthony KeQer en Carolina Johanna Gronard ; foutief vermeld in N. L. 1906, bl. 145); ouders van :
1. Cornelia W i l h e l m i n a , geb. 17 Febr. 1827, ged.
f 3 Jan. 1817.
1 8 hlaart d. 8. v.
3. Johan Samuel, ged. 17 Juli 1771, get. T. Gosiing,
2 Elisabeih Cornelia, geb. 17 Sept. 1829.
11. Daniel Knppe?~burg van Amb , assistent 20 Juli 1784.
Vl1 1. Jacobus Karremans. SOUS lieut. 2~ D e c . 1 8 0 7 .
10 Juli 1790; lid col1 huw. zaken 1794; secretaris R.
1X.
Mejuffr. .Jdaria Karreman?, geb. hmb., j- 5 April 1809.
v. Just. en landraad i796, 7 : luit. burg. 1803, 7 ; adopteerde 24 Dec. 1797 Petronella Daniels; x Gratìa Lakeman;
Karou w.
ouders van :
Xichiel Hertnanus Karouw. x A n n a L e o n o r a Schmid1. Isaae Robertus, geb. 10 Jan. 1820, ged. 30 Jan., hamer, 3 Aug. 1823 wed. gend: ouders van:
get. Jacob de Rooij en Petronella Lups.
1. George Karel, ged. 27 hug. 1820, get. G. F.
2. J. Louisn, ged. 3 Jan. 1822 oud 2 mnd., get. J.
Smidhamer.
Louisa Kappenburg.
2 Isabella Christin:/, ged. 3 Aug. 1 8 2 3 .
111. Matthijs Kappenhurg, burger 24 Sept 1783.
K a r s e b o o m ,
K e r s e b o o m .
Karree, C a r r é .
1. Abraham Garseboom v;tn R o t t e r d a m , i u 1 7 1 8 a l s
J a c o b Kurree, luit. mil. te Bands 7 Aug. 1798, had matroos naar Indië met de Kokenge (kamer Zeeland);
tot zwager Gosseling. Waarschijnlijk dezelfde persoon constabelsmaat 1732, 3 ; korpl tc Hitoe 1738, 40; te
als Jacob Carré van Parijs, die in 1778 als jg. matr. Hila 1745, test. te Hila 2 Sept. 1744 ; y Maria Blok; O .V .
LI

275

276

V. Christinan van de Kasteele van A’dam. in 1789
1. &isab&.
als hoop1 met de Doggersbank n 1. ; 1792 terug.
2. Geertruida.
Vl. Johannes wn de Casteelen van Haarlem, in 1789
3. Sara
Zijne vóórkinderen waren
met de Draak n. 1 ; 1792 terug.
VII Hendrik van der Kasteelen van Utrecht, in 1793
4- Anthor+ (zie V ).
als hoopl. met de Vredenburg n. 1.
5 .1braham (zie 111.).
6 Simeon.
Kelderhuijs.
TI. Willem FrederiE Karseboom van ‘s Hage, assistent
Jan
liccrman
Kelderhuijs te Colombo, 3 Sept. 1727.
1749
111dbraharn h’arseboom, x Maria Davids ; ouders van :
K e p e r.
1. Hendrik, ged 7 Oct. 1798.
Christoffel Keper, vaandrig, 24 Febr. 1714.
2. Cornelia, ged. 6 Juli 1800.
Ketelaer, K e e t l a e r .
3. Lau,re?ls, ged 28 Febr 1808, oud 5 jaar.
1. Digwus Bominicus Keatlaer, a s s i s t e n t t e L a r i k e ,
4. &Tesach, ged. 2s Febr. 1808, oud 3 jaar ; x 23 Maart
24 Maa.rt 1763.
1 8 2 8 I;eonora ~~arlisa,
II. kdriaen Ketelner, onderkoopman, opzichter pakhuizen
5. Johan: ged. a. v. oud 2 jaar; x 10. 15 April 1827
Wilhelnzina Vis; 20. 20 Juli 1839 Christina Laidig. te Onrust; garn boekh aldaar 27 Sept 1661; koopman
Uit het 2e huw. Anna Maria, x 1 6 J u n i 1 8 6 6 te Batavia 1665. (D v Bat.).
Tl T Jacob Ketelaer, krankbezoeker te Tcrnat.c 1663 ;
Carel Jacobus Kaiser.
te Coromandel 1666; k . . ; zij krijgt 30 M a a r t 1 6 6 6
6. Sara, ged. 18 Juni 1820, oud 13 dg.
JV Johannes Kerseboom, x Maria Ikniels; ouders van : vergunning naar Coromandel te vertrekken. (D. v. Bat ).
1 Jan, ged. 3 Sept. 1797.
Ketting.
2. Lidrik, ged. 13 Oct. 1799.
1. G,,jsbert Ketting, sergt. en hoofd van het fort de
3. Caroiina, ged. 9 Maart 1809, oud 3 jaar.
Groote Moronde, 1659.
V. &rthony Karseboom, soldt te Hila 3 April 1750.
11. . , . Kettingh, koopman,. opperhoofd te Cambodja
VI. Jan Karseboom van A’dam, stuurman, -i_ 8 Mei 1804; tot Aug. 1659
x Cornelia C/kstiaans; ouders van:
111 Pieter Ketting, koopman, hoofd te Iudrapoera,
1. J o h a n Christiaan, ged: 22 Juli 1798, get. Johanna A u g 1 6 6 0 ; ter Sam. Westkust tot 1664; 1665 hoofd
V öl!mas.
te Cambodja, aldaar vermoord 9 Juli 1667.
2. Johanna Cath,arina, ged 8 Sept 1799, get. Jan Vis.
T V . Ketting, luit , overleden aan zijne wonden
3. Jan, ged 5 Ma.art 1809, oud 5 jaar, get. Hendrik bekomen bij de bestorming van de stad Cochin, 6 Jan. 1663.
Boeren en Herruina Vis.
1 (1-IV uit L)aghr. v. Batavia),
VII. 1’ipttir Uasparus Karaeboom, Tuit , t 3 Juui 1$25.
V. Johannes- Ketting, 1812 te Banda.
V 111. Barend Karseboom, was 1783 getuige te Padang,
Keuleman.
t als opperkoopman 18 Juui 1802, had bij Anna. WilhelJohannes li&eman, assistent te Hila gelijktijdig met
mina : E,‘iixc:beth gb Padang 1781.
Otto van Rijswijk, 17 . . .
IX. Simon Kerseboom, schipper, 21 Sopt 16ï2 uit Texel
de Reulenaer.
vertrokkeu met de Soeteudael (kamer Enkhuizen), -i_ op
$an de Kerllenaer Gasperax. tweede griffier ter Thesaurier
de reis naar Indië (Daghregisterkasteel Ba tavia)
en koopman in wijnen te Vlissingen, 1785.
X . .Inn Kerssebvom, opperkoopmau te Hougbj 1 7 4 9 .
X1. Willem Frederik Kersseboom, klerk te Macassar
Kever.
1761 (= IT ?)I. Johan Pieter Kever van Schierburg in Creutsuach,
HIT. Bcrnardars Kersseboom x IIelena Buijs
t e vaandrig mil., 1786, 90; luit. 1793; Moria Pauliïza de
A’dam ; o. v. :
Villeneuoe, wed. gend 10 Mei 1802; ouders van :
Gerrit, opperchirurg ; test. te Bat. S April 1756.
1. h’icolaas Didericus, geb. 16 Jan., ged. 19 Jan. 1790,
get Anna Diderica Stenvers.
1~ 8. s m n n.
2. Johannes Didericus, ged. 11 April 1793, get. Johan
Harmaqe Hendrik Rasman van Munster, le luit. mil. ;
Georg Rabe en A.. D. Stenvers.
j- 16 April 1804; x Helena Jaroba Bbondecl ; beiden test.
3. Anna Elisabeth, ged. 8 Nov. 1795, get. Pieter
23 Maart 1804; zij had tot grootmoeder de wed Ouman.
Michielsz, Elisabeth Abigael Isaacs en Johan Frederik
van de(r) Kasteele.
Stokman.
1. Plzi,lip vtcn de (Itrs’eele, 1674 te Batavia.
II.
1 Juli 1802 worden gend. Elisabeth Johan e n
II. Chkfiaan ~~‘illsrnxz van der Kasteele, 1 Bug. 1732
Jati
Kever.
s e r g t comdt te Pas Baguëla ; x ha Cornelisseql, wede
111 Elisabeth Kever tr. 10. . . , ..&eunissen, 20. Johannes
gend 1742, 22 Mei 1749.
Lourensz Jansx geb. te Poeloe Aij, oud 34 jaar in IS29 ;
In het test. van Chr. W. v. d. K dd. . . . . worden
ouders va.n :
genoemd :
Cornelis Christofil, geb. te Banda 28 Juli 1830.
Willem WrXemsr (V. d. K), Pieter T~illemsz, Dirk
Keijser, Kegzer, K e i z e r .
t%llemsz, Christina Willemsz en Baantje Jans, allen te
1. Anthony Keijeer, dispensier te Banda, 10 Jan. 1735 ;
Delft. (Zit N. L. 1906, bl 148).
111. Jacobus van der Kasteele van Meeuen, matroos, burger te Banda: test. 5 Mei 1738; x 10. Brcchtje Jansz.,
1738 te Amst 20. Carolina Chvistina Gronardt, 12 Sept.
werkzaam op de werf, 17 Sept. 1744.
IV. Jan van de Kasteele van Haarlem, met de Eensge- 1764.
Uit het le huw.: Jan in 1738 te A’dam.
zindheid in 1786 naar 1. ; t in het hosp. te Bat. 1787.
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11. Rutger Heijnaer Keijser, onderkoopman en resident
te Joanna, 22 Febr. 1779.
111. . . . &ijsw, x Maria Cwnelia Riiker, t 14 Nov.
1817; hij
Xiei 1841 wedr gend.
IV. P i e t e r Kei@er, geb A ’ d a m ; t 17 S e p t . 1 8 4 0 ;
zendeling leeraar. komt voor op de predikanten lijst te
Amboina 1834-38: zn van Gerrit en Steijvtje v,n der
Walle; x oud 31 jaar 12 Sept. 1833 Maryawe Cursham,
geb. Amb., oud 18 jaar, + 31 Dec. 1849 ; dr. van J o h
en Cornelin Elisnbeth IVeltz; ouders van:
1. Sura Louiscc Murgrrrefha geb. 1837, -/- 31 Jan. 1838.
2. Sara, geb. %8 Nov. 1839.
V. Elisabet Keyser (dr. van IV?) x 23 Nov. 1854
Willem Jozef Hoedt
VI. Johua Karel Ke$ser van Soerakarta, vrijbnrger;
x Susanna Dnlchne; hadden te Djokjakarta in 1804
een kind.
VII. Chnrles Keijzer, x Mtrria can Doorn; ouders van :
Jan, geb. Leuven, t te D.jokjakarta 13 Sept. 1851, oud
39 jaar; x Engeltina Philzppinu Wilhelmina AEbinus,
ouders van :
1. Jan geb. Dj. 14 Mei 1843.
2. Willem Gerrit Hendrik gcb Dj. 11 Sept 1846
3. Gustaaf’ Frederik geb. tij. 1 5 J a n . 1 8 4 8 , i_ 1 6
April 1848.
4. Pieter, geb. Dj. 26 Febr. 1849.
VIII. Jan Frederik hTeijsrr Y 5’. C. Schatdorff; o. v.
Dirk van A’dam als herde meester 1786 met Huijsduijnen n 1; -i_ te !dalacca 2 F e b r . 1 7 9 2 .

1. Jacobus, geb. Dj. 17 Sept. 1804, gd. 21 Oct.. d. a. v.
get. Jacobus Dom
2 Susannu Frederico: geb Dj. 25 Juni 1806, gd. 30
Sept. 1807, get Anthony Joseph Pion en diens vrouw
Susanna Frederika Smith.
X, Cornelis Henr&r Klein, burger te Samarang 1821 ;
24; :: Maria Jacoba GreJ/zeri; ouders van :
dlbertus Adriunus, geb. Samarang: t Djocjakarta 31 Mei
1852, oud 37 jaar.

K 1 a n d.
. . . Kland, koopman en hoofd van Honimoa, 2 Mei 1736.

de Clerck, de Clercq.
I. Zendrik de Clercq, majoor te Samarang, 17,49, 1752.
11. Cornelis de Klerk, schipper op de West Friesland,
7 Sept. 1779.
111. Jan de Klerk van Coevorden, soldt 11 Juli 1786.
IV. Joiian Christinan de Klerk, x PetroneZa Dorothea
van Baalen; ouders van:
l’homas, geb. Dordrecht, 28 Ivlei 1811, t Dj. 29 Dec. 1864;
x te Djokjakarta 21 Mei 1845 Rlisubeth iUaria Soesman,
geb. 2 Maart 1824, t Dj. 8 Jan. 1888; ouders van
(allen geb. Dj.):
1. /Wilhelmina Yetronelln, 25 1lei 1 8 4 6 .
2. Johanna Christino, 23 Sept. 1847 ; x te Dj. 26 Juli
1866 Albertus Re.&&.
3. AdoZph Henri Brrtst, 9 ,ipril 1850, t 16 Mei 1851.
4. Henriette Ernestine, 16 Oct. 1851 ; t Dj. 5 Dec. 1876.
5. Antoinette Elise, 5 Dec. 1852.
V. Pk. de Klerk, g e b . te Dordrecht 28 Mei 1811,
f- Dj. 29 Dec. 1864.
VL A,rthony de Klerk, assistent te Cromandel 1664, 5.
V I L . Care de Clercq x &ria Geest; te&. te Timor
Koepang
_ _ 18 Mei 1734.

Klein, Kleijn.
Klingbiil.
1. JM Kleyn, onderchirurgijn, 16 Dec. 17 12 ; x Maria
H. 0. Kli~gb~~l, boekhouder, liet te Ternate doopen
Lindeborn.
17 Juli 1785:
11 Jan Rleyn van A’dam, boekh. en secretaris van
1. Charlotta Thomusia.
Chineesche boedelmeesteren 19 Sept. 1’723 ; hoofd te
2 dohama Frederika.
Larike 3 Sept. 1725, 25 Maart 1726 ; hoofd te Haroekoe
Klooster.
17 Mei 1729; koopm. en fiskaal te Amb. 1738 ; koopm.
en schepen te Batavia 1748, 1752; had een dr. :
Boudew@ Kloosker, luit. Ned. burg; lid R. van Just.
Hillegonda, x Gabriel van Girsseit, beiden test. 20 9 April 1697; kap. 6 Juni 1697, 8
Juni 1744.
K l o o t , Cloot.
III. Jan Klep van ‘s Hagen, busschieter, 24 Oct. 1780.
1- Jacob CEoot, gend 17 10.
IV. lr;irlc Kleyn, schipper van het verongelukte schip
IT. Cornelia Cloot, 1788 get. bij doop van Johanna
Schakenbos. 13 IvIei 1752.
Catharine
van der Kas.
V. Abraham Klqn, korpl. 11 Mei 1789, sergt. 19 Oct.
1792; A Elisabeth Staket; ouders van:
Van der Kloot,
Ernst Lodewijk, ged 26 Sept 1778, get. Ernst LodeJan van der Cloot, assistent 11 Juni 1757
wijk Dircks en Barbara Ceeler, vervangen door Inis ,
Kloppenburg.
de Rooy.
I. Sttmuel Cornelis hloppenbnrg, klerk bij den notaris
VI. Thys Jansz KZeyn, kapitein van ,,de Flora”, t 25 ’
, Bert te ‘Batavia. 25 Sept. 17ti8.
April 1821.
I I . Alaria :U ag da1 etra Kloppenbury , x Leendert Pieters ;
VII Agathn K&yn, x Gerrit van &%lsen te A’dam ; ’
’ beiden in 1829 te Banda.
zij wed. gend. 21 April 1738.
Hl. Albert Jans Kloppenburg, oud 29 jaar in 1832
VIII. Cornelis Hendrikus Klein van Gulitz, oud krankbezoeker te Djokjakarta, had in 1804 vier en in 1807 had bij de Jav. w. Chiam:
Carolina geb Djokjakarta 17 April 1832.
zes kinderen :
IV. Jan CZoppenburgh, wijkmeester 1659, 1665, (D. van
1. Cornelius geb. Dj. 10 Febr 1804, gd 21 d. a v.
Bat ).
2. Jucoba &ria geb Dj. 25 Oct 1805.
V. Geertruy Cloppenburgh in 1ï41 te A’dam ; x J a n
3. Hendrikus, geb. Dj. 2 Maart 1807, ged. 30 Sept.
Hermun T{j’mans; eergt. ; test te Bat. 12 Dec. 1741.
d. a. v
VI. Franciscus KZoppenbzrrg van A’dam, in 1784 als
1X. Christiuan Kleun van Sulsbag (?), korpl in 1804;
in 1806 sergt en peperopzichter te Loano (Djokjakarta); derde meester met ‘t Zeepaard naar Indië; 1787 terug.
had bij de inl. vr. Srikem :
Zoon van 11. Kloppenburg.
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van der Klugt.
1. Cornelis van der Klugt, x Sophia van der Leeuw,
ouders van ;
Hubertus geb Kuilenburg 22 Febr. 1796 ; t te Djokjakar@ 22 Oct 1866 ; gep ritmeester, R. M. W 0, Z. K .
1813-15, Jav med., St Helena; x Hendrika Quisthout
geb. Deven ter 8 Oct. 1800, t Dj 18 Juni 1865;
ouders van :
1. Sophia Hendrika Wilhelmina, geb. Kedoug Kebo,
T te Dj.; 7: Lodewijk W~lbem Frederik Akkermans.
11. Cornelis Hendrik Lodewijk va’l~ der Klugt, g e b .
1 8 2 8 , t te Amboina 30 Juli 1866; x Suere Lebora
Jacomi; o. v.:
Hendrika Suzanna Wilhelmina, geb Djokjakarta 6
Sept. 1860.
Knoop.
J a n H e n d r i k K n o o p , sergt. comdt. te Pas Baguëla,
13 Febr. 1722, Mei 1726.
IT. FrederiktAs Johan,nes Knoop, geb 1827 landhuurder te Djocjakarta; x Paulina Christinn Loman ; o v.:
Cornelia Johanna gb. Dj. 16 Juni 1861.
K n o p (s).
Jan Hendrik Ir‘nop van Zelle, Bergt. comdt. van Manipa
2 3 M a a r t 1732, 12 April 1734; boekh en gew. res
26 Mei 1736 ; j- vóór 10 Maart 1738 ; x 10 .iuggustina
Rrust, 28 Febr. 1733, dr. van . . en Martha Jeremiazs
van Batavia, die 12 April 1734 als hertr. vermeld wordt
met J a c o b Jacobsz, Ned. burg. vaandrig te Amb,; 20.
Barbara Jansx, die hertr. met Adriaan ‘t Hooft ; zij testn.
te Amb. 3 October 1736 ; haar nicht is Johanna dew@,
wede van den burger te Batavia Abraham van Ca.rsten.
Uit het eerste huw., allen 12 April 1734 nog onmondig :
1 . Susanna Ehnsina.
2 Jan Rendrik, 1738 soldt ; 28 Mei 1740, 8 Febr.
1747 assistent te Hila; boekh. 10 Juli I í52; secr. chin.
boedelmeesteren 30 Jau. 1753, 59; boekh. eu res. van
Manipa 28 Maart 1764, 9; prov. res van Boerve 29
Mei 1770; rex van Boeroe aan de Fagaer Defensie 26
Maart 1773, 28 Jan 1777; x Engeltje Walkens, 29 Juli
1749; zij hertr Frederik Ostfowsky kapt luit. mil.
3. Daoid Chdsfoftel, assistent 3 Oct. 1752; Maart 1753
gezworen scriba te Haroekoe; boekh. en secr. Chin.
boedelm. 12 Juli 1762-71; 13 April 1770 vaandrig;
29 Oct. 1775 burg. luit.; 1777.81 kapt. luit.;
t_ 1782 (?); x Johanna Marie van Ingen; beiden
test. 20 Oct. 1768.
Hij adopteerde :
~1. 16 Juli 1766 H e n d r i k (moeder Helena), get
Johanna Maria van Ingen en Johanna de Haan
6. 2 April 1779 Joseph.
4. Maria Emeg*entia
5. Lodewijk Melchior, zie A.
6. Jubelina, wed. gend 3 Juli 1762, 31 Dec 1770,
test. 28 Febr. 1801 : x 10. Jacobus OEivier, t vóór
3 Juli 1762; 20. Hendrik Ouman, o n d e r k o o p m a r
en res. van Boeroe, test. samen 5 Maart 1779
i_ vóór 1782; was wedr. van Margaretha Sophie
Stenvers, met wie hij 24 Maart 1751 gehuwd
voorkomt,
7. Jacob, geb. nà 12 April 1734; 1752 soldt; 1764-6f
assistent ; 1768 boekh. ; 1769-78 secr. Chin. boe
delm ; 2 Juli 1781 res. van Manipa, t 1782.
Als zijn behuwd broeder wordt vermeld Hendtiil
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luartens : Een der bovengenoemde dochters was
gehuwd met , . . .
Helzdriks; o. v.
u. Jan Hendriks, 1768 jong assistent,
h. Cotxelis H. jg, assistent, 1768.
c. Martha H.
(Wordt vervolgd).

Geslacht Paradys.
Topia getrokke uit zeker boek toebehoorende aan Grootvader
Martinus Paradys: medegedeeld door :
J. J. BASTERT, Breukelen.
In ‘t jaar onses Heeren 1667 in Ilordregt den 31 Maart
len ik :lfartin,!Ls ?asodz/s getrouwt met mijn huysvrouw
Catharina Hans in de groote kerk van do frighenius.
Op den 29 November 1667 is myn huysvrouw iu de
Sraam gekomen van een jonge zoon is genoemt 2llartinus
3n gedoopt van do Haefortt in de Augustini kerk.
Op den 16 December 1669 is myn huysvrouw in de
Clraam gekomen van een jonge dogter is genoemt, Lucia.
:n gedoopt van do . in de groote kerk.
Op den 11 Maart 1672 is myn huysvrouw in de Craam
gekomen van een jonge zoon is genoemt Jmob en in de
;roote kerk gedoopt.
Op den 18 Juli 1672 is onse dogter Lucia gestorven
3n in de groote kerk begraven in myn vaders graft.
Op den 20 Sept. 1672 is mijn zoon Martinus gestorven
en in de groote kerk in mijn vaders graft begraven.
Op den 3 July 1674 is myn huysvrouw in de kraam
Tekomen ‘s nagts tusschen 12 en 1 uureu van een jonge
en
gedoopt
door
do . .
logter i s genoemt dletta
Op den 25 Sept. 1676 tussche 6 en 7 uuren is myn
huysv: in de kraam gekomen van een jonge zoon en
qeuoemt Martinus en is in de Augustyne kerk gedoopt
door do Haefortt.
Op den 4 Febr. 1678 ‘s avonds ten 1 l*/s uuren is myn
huysvrouw in de kraam gekomen van een jonge zoon
en is genoemt Reinier en is in de Augusyne kerk gedoopt,
deze zoon is maar 5 maanden oud geworden, den 2 July
deses jaars gestorven en 2 dagen daaraan in de groote
kerk begraaven.
O p d e n 1 9 Juny 1679 op Maandag ten 5 uuren is
myn huysvrouw in de kraam gekomen van een jonge
dogter en is gedoopt Lucia en is in de Augustyne kerk
gedoopt door do Haefort.
Op den 16 Augs 1679 is dese dogter Lucia w e d e r
gestorven en den 18 Augs in mijn vaders graft in de
groote kerk begraaven.
Op den 15 December 1680 tussen 7 en 8 uuren ‘s avonds
is myn huysvrouw in de kraam gekomen van een jonge
zoon genaamt Govert en is op den 18 ditto door do franken
in den Augi. kerk gedoopt,
Op den 29 Mey 1682 is myn huysvrouw in de kraam
gekomen van een dogter die doot ter waereld kwam en
begraven 2 Juoy in ‘t graft myns vaders in de groote kerk.
Op den 9 Feb. 1683 is myn zoon Govert in den Heeren
ontslapen en op den 12 do begraaven in de groote kerk
in ‘t graft van myn vader.
Op den 15 Oct. 1684 is myn huyev : in de kraam
gekomen van twee kinderen tegelyk namelyk k w a m
eerst een zoon dood ter waereld en daarna een j o n g e
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dogter die genaamt is Catharinu en is in de groote kerk
gedoopt door do Roelandus.
Op den 7 April 1703 is mijn zoon k!artinus Paradys
in den Heeren ontslapen omtrent 1 ll/, uuren op Saturdag
zynde oud gen;orden 26 jaaren 6 maanden 16 dagen en
is op 13 April in de groote kerk in mijns moeders graft
begraven met 6 koetsen.
Op
den
. . . . . is Cnthal*ina Hcrns overleeden en
in dc groote kerk begraaven.
Op
den
. . is ,tiartinus Paradys gestorven en
by zyn huysvrouw begraaven
O p d e n . . F e b r . 1 7 2 3 i s Jwcob Pavadys zyn z o o n
nalatende een wed. Maria can Os en zes kinderen overleeden en des avonds begraaven.
Op den April 1743 is Albertus van Kievelt getrouwt
aan dletta Paradys gestorven, nalatende een wed. en
àrie kinderen.
Den 28 Augs 1726 beu ik N. P. (Nicolaas Ptcrays) (1)
getrouwt in de Oude kerk te Amsterdam door dominé
Cansius met jufP. Mavia Xolthenius dogter van Willem
en Catharina de Witt.
Den 17 Juni 1727 is myn vrouw verlost van een zoon
die by den H. doop is geuoemt Willem Jacob.
D e n . Septbr 1729 is deeze onzen zoon op de reede
v a n Hellehoor in de golf van Bengalen op ‘t schip
,,Delfland” overleeden en in zee begraaven kunnende
niet aan de wal gebracht worden.
Den
. Jley 1730 is myn huysvrouw weder in de
kraam bevallen van een zoon die bij den doop door een
Engels predicant bediend, weder genoemd is Willem Jacob.
Den 19 Juny 1731 ‘s morgens vroeg is myn huysvrouw
Maria Nolthenius na lang kwakkelen aan een uitteerende
ziekte tot mijn groote smerte~ overleeden en -des avonds
j
op het kerkhoff te Long+ in Bengalen begraaven.
Den . Mey 1732 is mijn jongste zoon Willem Jacob
omtrent 2 iaarcn oud in den Heeren ontslapn en is op
Cassembezair i n B e n g a l e n b e g r a a v e n . *
Den 2 Augs 1741 ben ik God loff uit Bengalen weder
in mijn vaderland gearriveert.
Den 30 Oct, 1742 voor do 2e maal in het huwelijk
getreden met Comelia Toll, dogter van Willem en Cornekio
Gawweb genaamd Tengnagel (zie généalogie Bastert) en
qetrouwt door do Colijn in de oude kerk.
Den 16 Jan. 1744 ‘is myn vrouw gelukkig en spoedig
verlost van een welgeschapen zoon, die Zondag daaraan
in de predicatie v a n do Corijn door do van ?Juyden
gedoopt en genaamt is IY&!enz Jacob na onze beide vaders,
de getuigen waren vader Willem Tol1 en suster Maria
Paradys representeerende onze moeder Maria van Os (2).

(1) Van hem en zijn Ze vrouw, zijn in het bezit der familie Bastert,
2 portretten 1,03 bij $88.
(2) Vergelijk met bovenstaande:
IIe jaargang lS%, blz. 2Oti Algem. Ned Familieblad.
1vc
n
1 8 8 4 , n 71; ï3: 178, idem idem.
1 8 9 4 , ~ 84; 179; 221; 222, idem, idem.
x1e
~
189’7, ,, 135; 100; Wapenheraut.
Le
n
23e
~
1 9 0 5 , n 104, KederlandScCe Leeuw.
24e
»
1 9 0 6 , = 199, idem. idem.

sik11

Tbije-van V e l s e n ,

Volgens de genealogie van het geslacht van Thge,
opgenomen in den 21e= jaargang van dit Maandblad, was
Petgrom van Thije die dáár in de lle generatie wordt
gesteld, een zoon van ridder Jacob vun Th$e en van eene
dochter uit den huize van Egmond. In meerdere Baagsche
acten, waarvan ik er twee zal aanhalen wordt hij echter
Erertsxoon geoemd.
Op 4 April 1566 heeft Emanuel del Mayno, wonende
te Amsterdam, opgedragen aan Pelgrom Evertsx. vaib
Thije, wonende alhier in den Haghe, een huis Wlz. Veenstraat genaamd ,den Gulden Sael” strekkende met een
gang tot in de Nieuwstraat. Belegen Z Joost Verduijn,
deurwaarder vóór, en Marytje Rusee achter. N. Anna
Dirksdr. wede Antonis Nicasiusz. (van Flory) en Cataryna
Bruijuendr. 0. de Veenstraat. W. de Nieuwstraat, belast enz.
(Rechterl. Archief den Haag. Reg. 9:i, 3e afdlg. fo. 39).
En toen 8 Maart 1571 de erfgenamen R/hLreci het zooeven als belending genoemde huis in de Nieuwstraa,t
verkochten aan Mr. l?rederik valz der Horst werd wederkeerig onder de belendingeo vermeid. N. de gang van
het huis van Pelgrom Evertsz. in de Veenstraat, (id.
Reg. 95. fo. 47j.
Het zal dus zaak zijn de genealogie van Thije voorloopig eerst met dezen PelgromEorrtszoon te doen aanvangen.
Zijne identiteit staat volkomen vast door eene acte in
) het Reg. M. f0. 64 der Haagsche Weeskamer, waarvan
de zakelijke inhoud hier volgt:
Op 13 September 1576 compareerde L+jsbeM Wibemsdr.
geassisteerd met Lenert IJsbrantsz. haar gekoren voogd
en heeft bewezen haar twee kinderen: Mattheus, oud 6
en Daniel, oud- 3 jaar geprocreerd bij Pet-grom vang Thye
haar overleden man £ 500 gr. vl. voor huns vaders
erfdeel. waarvoor zii verbindt haar huis Wlz. Veenstraat.
Belegen. N. Anna” Dirksdr. 0. de Veenstraat. Z. Joost
van der Duijn. W. Mr. Frederik Verhorst en een uitgang
in de Nieuwstraat. En I!eC+r Evertsdr. halfzuster van
Pelgrom voornoemd, als moei der kinderen van vaderszijde,
consenteerde in’t bewijs.
Lijsbeth is vóór 1582 hertrouwd met Matli@ Laurensz.
de Schildere (1) met wien ze nog vele jaren geleefd heeft.
Van kinderen uit dit huwelijk is mij echter niets gebleken.
Daniel vau Tl@e had ook nog eenc dochter Elisabeth,
die in 1627 mede erfgename was van hare oudtante de
wede van Houckgeest ; zijn broeder Mutth,eus was lakenkooper en zijdekramer ; diens dochter Geertruijd huwde
20 Augs. 1628 (aanget. 6 Augs.) Johan wn tier Linge
ontfanger d e r s t a d Sluijs. Hij wordt in de genealogie
abusievelijk Muttheus genoemd.
Hiermede overgaande naar het geslacht na?? Velsen
lezen wij in het besproken artikel (bl. 266) dat PeQrom’s
echtgenoote was ,eene cousine gcrmaine van den bekenden
Gerard van Velsen”. Wie was deze bekende persoonlijkbeid? Aan den man van 1296, van wiens geslacht trouwens
nagenoeg niets bekend is, valt natuurlijk niet te denken,
(1) ,Mrtth$s Laurensz. de Schildere bekwam 11 April 1559 commissie als deurwaarder extraord. van den l-love van Holland, en
resigneerde 5 Oct. 156Ï op Cortiel& Maarte?tsz. Deijm. 21 Yept 158()
had hij als weduwnaar van Awnetje Pietersdr. ter Haagsche Weeskamer zijn 2 kinderen, Jaepmijufje oud d0 en Pieter oud 13 jaar,
hun moederlijk bewijs gedaan. (Heg. 3. fO. 3).
Kan deze Pieter de Schilder(e) ook de latere president van den Rasd
van Brabant, en schoonvader van Abrahaoc uan Z’hQe geweest zjjn?
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eene volle nicht van hem kan in de verste verte den
Spaanschen tijd niet hehben zien aanbreken, maar wie
was hij dan?
Van de naaste familie der ,,cousine germaine” stelde
ik de volgende fragment-genealogie te zamen, grootendeels
ontleend aan de transportacten en weeskamergegevens.
Ter toelichting echter het volgende. In de oudste
generatie komt de familienaam nog niet voor, ik vond
dien eerst bij Jam Willemsx. en nog wel toen hij reeds
op leeftijd was, te voren heette hij alleen Jan Willemsx.
messemaker in de Veenstraat (2).
Datzelfde verschijnsel doet zich telkens voor bij het
op deze wijze opmaken van geslachtslijsten van uit de
burgerij voortgesprotene familiën, want meer dan elders
b.v. in Brabant en zelfs te 0 trecht was toen het niethebben van een geslachtsnaam in Holland algemeen, en
bovendien bestond hier toenmaals eene sterke neiging om
eenmaal bestaande familienamen in de acten weg te laten,
voor vrouwen was het zelfs regel. Eet, is dus zelden met
zekerheid uit te maken wie den naam het eerst gedragen
heeft, misschien droeg Pelgroms cchtgenoote ook reeds
den naam van Velsen. Ik plaatste dien dus voor alle
zekerheid tusschen haakjes bij die personen die ik alleen
met patrooiemen aantrof, met uitzonùering van de zijlinies,
waarvan het niet zeker is of zij dien naam wel gedragen
hebben.
De vele personen van dien naam in Delft en Rijswijk
geloof ik niet dat aan deze familie verwant zijn, evenmin
die uit Brielle, waarvan een overzicht te vmden is in
Alg. Ned. Fam. IV. bl. 93.
Jnn (van l~elsen?) liet 7 kinderen na, volgorde niet
bekend :
1 Domine’ctds v o l g t A. 2. P i e t e r Jansz. 3. Cornelis
Jansz., die eene wede na#liet Lijsbet Laurens&., die 1553
in de Vlamingstraat woonde. 4. B,UZ~I Jans&. stierf
kinderloos kort voor 1601, gehuwd met S e b a s t i a e n
Willemsx., gezworen bode H. v. H.: hij resigneerde
16 Maart 1573 en werd toen deurwaarder van de rekenkamer, zij woonden Zlz. Spuistraat. 5. Willem volgt B.
6. H e n d r i k Jansx. en 7. Erasmns Jnnsz. (In eene acte
van 8 Maart 1577 is sprake van de kinderen van wijlen
Erasmus Jansz. snijder in de Vlamingatraat).

(oude) Lijsbeth Willemsdr. (van Velsen), geb. 1548, huwde
10. Pelgrom van Thije, t 1573, huwde 20. Math@ Lcaurensx.
de Schildere. 3. Hendrik Wfllemsz. (van Velsen), geb. 1550,
waarschijnlijk jong overleden en (ex 2). 4. Jacobmijna
Willemsdr. (van Velsen), gehuwd met Jacob Sproncsc. (4)
bode H. Y . H. (kinderen). 5. Marijtje Willemsdr. (van
Velserz), gehuwd met Adriaan Do’rksz. van Groenestegn,
deurwaarder H. v. H. in de Papestraat. 6. (jonge) Lijsbetk
Willemsdr. (van Velsen) zij stierf kinderloos kort vóór
1627 a.ls weduwe van Jnsper Baren&. van Houckgeest,
bode H. v. H., zij woonden N.x. Vlamingstraat. 7. J a n
Willemsx. (vnn Velsen) misschien identiek met 1, de
transportacte van 20 Juni 1577 is op dit puut niet
duidelijk, en 8. Z’rijnye Willemsdr. (van Velsen), gehuwd
met Jan do Bois, bode H. Y H (5).

A. Dom&icus Jansx. woonde 1532 hoek Vlamingstraat
en Zuyd-Einde (Wagenstraat), kort te voren was hij
gehuwd met Oncomwa Jans&., eerder weduwe met 2 kinderen van Euouo? Ottensz. (van Howkgeest) (Weesk. Reg.
E. fo. 50). Kort daarna vestigde hij zich te Leeuwarden
waar zij vóór 1553 overleed, en hij vóór 1556 hertrouwde
Ltjsbeth Dirksdr. Hjj liet na (ex 1) Gicleon Dominicusx.
(3) en Cathurina Dominicusdr. gehuwd met N i c o l a a s
Cijltlrincx, allen in 1567 nog te Leeuwarden in leven,
cn (ex 2) Commertje J)ominicusdr. geboren 1556, die de
weeskamer 17 Febr. 1581 quiteerde.

C. Jrn Willemsz van Velsen, geb. 1542, messemaker.
Hij kocht 20 Juni 1577 het ouderlijke huis uit den boedel
zijn, vaders, stierf kort vóór 1626, en liet bij zijnc mij
niet bekende vrouw 4 kinleren na : 1. Willem Jansr.
van Velsen, messemaker, van wien mij verder niets bleek.
2. Geertrugd Jans&-. van Yelsen huwde 6 Oct. 16 1 9
(aauget. 22 Sept.) Dirck IJsbrantse. van Groenesteijn,
schoenmaker en vroedschap, en reeds 2 maal weduwnaar,
hij stierf v6ór 1636. 3. Anna Jansdr. van Velsen huwde
2 Sept 1612 (aanget. 19 Aug.) Jen ,Jacobsz. Breetveld,
schoenmaker, hij stierf vóór 1639, zij verkocht 14 Juli
1640 een huis in de Vlamingstraat, en 4. Jan Jansz.
van Velsen.,zijdekramerindeVenestraat, aanget. 3 Aug. 1625,
doch waarschijnlijk e!ders gehuwd, met Maria ‘ztelbertsdr.
vun der Meer. Zij stierf vóór 1656, en hij is waarschijnlijk
de ,,J:tn vau Velsen in de Veenestraat” die 26 Febr.
1683 begraven werd en 6 p. beluid. Zjj waren ouders
van : 1. Jan van Velsen, klerk ord. van de Staten van
Holland, ongehuwd overleden, begraven 14 Nov. 1697
en S p. beluid. 2. Geertrugd van Velsen, ongehuwd overleden, begraven i9 Mei 1717 Ie klas, en 3. E l i s a b e t h
van Velsen, begraven 22 Juli 1713 Ie klas, zij was gehuwd
geweest met Gosewinzcs van LNyendael, predikant bij de
Remonstrantsche gemeente, die uit Zevenhuysen beroepen
23 Jan. 1678 te ‘s Gravenhage zijne intrede deed, en in
het voorjaar van 1690 overleed.
Op 19 Mei 17 18 verkochten executeurer testamentair
van GeertruQ’d en van Elisabeth von Velsen aan Johannes
Deel, ledikantmaker het voorvaderlijke huis in de Venestraat, dat twee eeuwen lang in het bezit der familie
was geweest.
G. EZXHAUZIER.

Van Schalkwijk-van den Velden,
(XXV, 159, 191) naar een oud handschrift,
medegedeeld door J. J. B A S T E R T , te Breukelen.

B . Willens Jansz. (van Velsen) messemaker wonende
O/z. Veenstr:lat, h u w d e 10, Geertruqd Hendriksdr., b e graven en beluid in Jani 1558. De naam zijner tweede
vrouw bleef mij mij onbekend. Hij stierf vóór Juni 1577,
nalatende 8 kinderen, n.1. (ex 1). 1. &in volgt C. 2.

ddriaan van den Velden is volgens attestatie in dato
16 April 160s poorter van Duijnkerken geweest. Gehuwd

(2) De venestraat en Nieuwstraat heetten vroeger Veenstraat en
Nieuwestraat.
(3) Het zou intereseant zfin na te gaan of deze tak in Leeuwarden

(4) La.ter Spyonssen eene bekende ambtenaarsfamilie, de naam komt
nog voor onder de tuinders in het Westland.
(5) Jm du Bok Jansz. resigneerde 31 Oct. 1565 als bode H. v. H.
en als portier van de binnenpoort van het Ilof, op Jan du Bok
Anthonisz. zijn neef, die vermoedelijk de bovenbedoelde is.

is blijven voortbestaan, en den naam van Velsen gevoerd heeft?
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met .&&gareta Soetius, gewan : Justus, VOOT de 30 maal
gehuwd met Jannetje rluricanus. Is predikant te Jaarsveld
geweest. Zij is de dochter van Edsardus, Fred. Auricanus,
geboren binnen de stad Auric in Oost-Friesland, van
Frederik Barende en Janneke Jans. Te Amijde predikant
geworden, in ‘t begin van de 17e eeuw en heeft
over de 50 jaar daar alleen gestaan en in 1659 een 2e
predikant bij hem gekregen. Emeritus geworden in 1660.
Justus van den Velden en Jannetje Auricanus verwekken :
a. Elisabeth van den Velden, gehuwd met Jacob van
Schalkwgk, hierna te noemen, die gewan:
1. Sebastiaan, gehuwd met Catharina Ponten, die
gewau Elisabeth, gehuwd met van Laar, en nog
2 zoons jong overleden, en
2. Cornelia.
h. Margaretha, gehuwd met Gerard van Schalkwijk,
wier uakomelingschap hierna volgt.
c. Johannes is geweest anno 1667 predikant te Jaarsveld en overleden zonder kinderen 1670.
d. Adrianus, is proponent zijnde gestorven.
Bovengenoemde Jacob en Gerard vau Schalkwijk zijn
zoons van Sebastiaan van Schalkwijk, die is geweest
schepen der Hooge en Vrije Heerlijkheid Jaarsveld, en
in de kerk een glas heeft gegeven daar ‘t wapen in geschilderd is anuo . . Zijn huisvrouw was Neeltje . . . . , .
Behalve Jacob en Gerard verwekten zij :
a. Jannigje, gehuwd met Jan Verwaart. Aaltje *Jans,
gehuwd met Anthonie van Dedekom, beide zonder
kinderen na te laten overleden.
b. Anna, gehuwd met Willem van Geel, die gewan:
Sebastìaan, gehuwd met Geertruyd van Erberveld,
die gëwau! ~~ ~_
Gerrit.
Jüstlx
Christoffel.
Anna Catharina, gehuwd met Gerbrand Elias,
die gewan: Geertruyd, 8. Elias, gehuwd
met 8. van Overveld.
Anna Elisabeth, gehuwd met Pieter Hynsius.
Geertruyd, gehuwd met Savnuel Bararub, predikant te Schoonhoven.
Sara Françoyse.
Gerard van Schalkwijk, zoon vau Sebastiaan, gehuwd met
Margaretha van den Velden, gewan:
1. Edsardus (jong overleden).
2. Sebastiaan, gehuwd met Catlaarina Waganders, die
gewan : Johannes, gehuwd met Hillegonda Appeldoorn,
die gewan: Jan, Gerrit en Lambertus.
Catharina, gehuwd met Froncois van dsch.
Anna Margaretha, zonder kinderen na te laten overleden.
3. Een kind dood ter wereld gekomen.
4. Justus, (1) gehuwd met Anna Ponten, die gewan:
11. Samuel, sterft 19 Juni 1743 te Utrecht, gehuwd met
Johanna van Cleeff, sterft 5 Januari 1761 te Utrecht,
die gewan:
a. Justus I ongehuwd overleden).

b. Anna Catharina, geb. Maart 1724, sterft 11 Mei 1797,
gehuwd met Jacob Rigagneau, geb. Mei 1759, sterft
1 act. 1797.
c. Anna, geb. 1725, sterft 23 Jan. 1807 te Utrecht,
gehuwd met Willevn van Cleeff.
d. Gerardina, (jong overleden).
e. Jacobus, gehuwd met dnna Elisabeth Muller.
f. Willem, geb. 1732, sterft 5 Febr. 1802 te Utrecht,
gehuwd met Petronella Agatha Cafie, geb. 1738, sterft
16 Febr. 1795 te Utrecht.
g. Huybert Nicolaas, sterft 12 Juni 1812 te Utrecht;
gehuwd met Maria Breur, geb. 5 Febr. 1742, sterft
31 Dec. 1796.
B. Margaretha, sterft Juli 1753, te Utrecht, gehuwd met
Gerard Melder, sterft April 1754 te Utrecht.
Nog in een 2e huwelijk in 1708 aan Huybert Bastert
verwekt:
n. Anna, gehuwd met Hendrik Reedoch, sterft 2 Juli 1754,
die gewan: Huybert, geb Oct. 1727, sterft 8 Maart
1787, gehuwd met Megteld Gielen; Nicolaas, (jong
overleden); Constantia, geb. 1743, sterft 19 Juni 1809
te Haarlem, gehuwd met Daniel de Naresz, geb. 1734,
overleden te Haarlem 6 Febr. 1805; Adrianus,
(jong overleden).
b. Nicolaas, gehuwd (in 3e echt) met Corneiin van Tol,
die gewan: Nicolaas, gehuwd met Jacoba Cornelia
Noltzer. (Zie geslacht Bastert, zie geslacht Moltzer).
5. Johanna, gehuwd met Cornelis van W$ik, die gewan :
Gerrit, gehuwd met Catharina Dibbens.
6. Adrianus (jong overleden).
7. Adrianus, gehuwd met Cornelia van Garneren, die
gewan : Cornelìs, Margaretha, Justus, gehuwd met Elisabeth
de Witk; gewan~or~lisy-die naar- Batavìais vertrokken,
waarvan niet bekend is, dat kinderen in leven.
8. Johannes, gehuwd met Sophia Vergeer.
9. Cornelia, gehuwd met Johan Domburg.
10. Elisabeth, gehuwd met Willem van Garneren.
ll. Hendrina, (ongehuwd overleden).
12. Maria, (jong gestorven).
13. Maria, gehuwd met Jan van Wieringen.

(1) Deze Justus was Predikant te Amsterdam en voerde de namen:

nvan Schalkwijk”en ,van den Velden”gecombineerd (v. Schalkwijk 8.

Velden). Hij werd den 4 en September 1664 geboren en stierf te Goes
den 29en October 1701. Zijn ouders wxen den 29~ Juli 1660 te
Jaarsveld gehuwd. Vele familieleden van hem woonden in Utrecht en
werden aldaar in de Jaoobikerk begraven. Het geslacht v. Schalkwijk
B Velden ia uitgestorven.

AANKONDIGING.
Door het Provinciaal Genootschap voor Taal, Wetenschap en Kunst ,Limburg” is voor 1908 eep gekleurde
heraldieke kalender uitgegeven, ontworpen door W I L L Y
V A N SCEOONHOVEN VAN B E U R D E N en gedrukt ter kunstd r u k k e r i j v a n EMMANUEL SIEETS te Weert, die het
Genootschap, ontwerper en drukker alle eer aandoet.
Boven den eigenlijken kalender prijkt het wapen der
provincie Limburg, terwijl hij binnen een gekleurden
sierlijken rand geheel omgeven is met ,de wapens in
kleuren van de gemeenten Maastricht, Venray, Wittem,
Beesel, Vaals, Roermond, Heerlen, Heel, Eysden, Maasbree,
Venlo, Haelen, Meerlo, Grevenbicht, Wylre, Weert, Horn,
Cadier, Echt, Gulpen, Horst, Gennep, Thorn, Wanssum,
Beer, Sittard, Montfort, Oud-Vroenboven, Helden en
Valkenburg.
De wapens zijn goed geteekend en uitgevoerd en het
geheel maakt een zeer gunstigen indruk.
Hij is voor den geringen prijs van f’ 0,75 franco per
post bij den Secretaris van het Genootschap verkrijgbaar.
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b. Uouglas, Wie kan mij ouders, plaats en datum van Raadpensionaris Schimmelpenninck uit een tak van het
geboorte en van overlgden, eventueel vrouw etc. mede- adellijke geslacht van dien naam gesproten was, is hij
deelen van Abraham Douglas f 1786 Bailluw te Naaldwdk. deze methode zelfs geen ruimte.
Wat overigens den Heusdenschen burgemeester betreft,
W. H~FFM,&.
Delft.
deze was achtereenvolgens weesmeester (1746-‘52,
Onbekend wapen. - Aan welke familie behoort onder- ‘61- ‘63), schepen (1746-‘48, ‘51- ‘ô5), burgemeester
staand wapen, voorkomende op een portret voorstellende (1749 en ‘50), kerkmeester (1753-‘60, ‘64 en ‘65) en
eene dame tweede helft 17de eeuw :
regent van het oude mannen en vrouwenhuis (1766).
Gefansd van goud en blauw in vijf stukken de gouden Vermoedelijk hebben wij in hem een zoon te zien van
fazen beladen met 3. 2; 1 adelaartjes (?) van zwart.
Jacobus SL-himtnelpenning (begraven te Heusden 18 Juni
Helmteeken zwanenkop en hals wit, met een ring in 1744) en Helenn Slz’tigsby (begraven 4 April 1742). Dit
de bek.
echtpaar trad op 5 Nov. 1686 te Heusden in het huwelijk.
Dekklecden blauw en goud.
Jacobus staat daarbij ingeschreven als ,jongman van
W. HOFFMA~.
Delft.
Rotterdam”, hetgeen zeker de verwantschap met de
Schimmelpeaningh (XXV, 225). - De door den heer Haagsche Scbimmelpenningh’s meer aannemelijk kan
v. R. v. cl. H aangenomen verwantschap tusschen den doen schijnen dan de wapenovereenkomst, en de overb u r g e m e e s t e r C;ornelis Schirnmelpening lijdenscommunicatie.
Heusdenechen
Des burgemeesters ouders waren meer da,n 55 jaar
(-/- 1766) en eene familie van dien naam, die in de lbde
eeuw uit Rotterdam naar den Haag kwam en daar nu samen gehuwd. Zijne vrouw ANna ,Uargrietn Kuypers,
nog door verscheidene leden vertegenwoordigd blijkt te tevens zijn volle nicht, die bijna 97 jaar oud werd, was eene
zijn, berust blijkbaar op tweeërlei overweging: 10. de dochter van Govert Kuypers, koster te Heusden, en Caspawapenovereenkomst, 20 het feit, dat van het overlijden ri9za Sli~gsb~, welk echtpaar meer dan 56 jaar gehuwd was.
B. v. B.
der weduwe van den burgemeester werd kennis gegeven
aan den stiefvader van een Haagschen Schimmelpeoningh.
van Woelderen. - Wie kan mij gegevens verschaffen
Op de kracht van dit laatste argument wil ik voor voor de vier kwartieren van :
het oogenblik niets afdingen. Maar aan de wapenovereen1. Jan Stccsse huwt 24 Juni 1779 te Grave Catlzarina
komst kan ik bezwaarlijk eenige waarde toekennen Men vaa Woelderen, d. van Hevadrik, schepen van Grave en
behoeft het adresboek van ‘s Gravenhage slechts te raad- van Catharina van Oyen.
plegen om overtuigd te worden, dat de tegenwoordige
Tl. Care van Grein, Majoor, Plaatselijk Commandant
leden van het door den heer v. R. v. d. K. behandelde van Grave, gehuwd met Anna Theodora van Woelderen *).
geslacht niet behooren tot de aanzienloken dezer wereld.
111. &orge Hendrile Yelmeulen., oud-officier van gezollaOmtlunt den maatschappelijken stand van hunne voor- heid der Engelsche Marine, gehuwd met Sophie Antoinete
ouders kunnen wij, nu de heer v. R v. d. R. dienaan- Nicolette Jeanne p,an Woeldereu *).
gaande niets mededeelt, slechts gissen. dat die wel niet
1V. A. Willrelmine C. Ardesc?t, doeh&rvan g e n e r a a l
veel hooger zal zijn geweest dan die van hunne nazaten,
. . Ard~scl~ en . . . ., huwt 22 April te Boxtel Pieter
en de namen der aangehuwde familiën schijnen deze Frederik van Woelderen *) notaris te Veghel.
gissing te bevestigen. Het ,,wapen” door een dergelgke
* > Kinderen van Israel Daniël van Woelderen en
familie ,,gevoerd” heeft natuurlijk niet de minste historiCaroline FrLcl&qete Théodore Schumachers.
sche waarde; hoogstens mag men er uit atleiden, dat
V. Swanna M a r i a Heydeweick, d. van Vilhclnl Friehet familielid, dat dit wapen aannam, een bescheiden man drich, Generaal-Majoor, Commandant van het 2de Artilwas, aangezien hij anders wel het wapen met de gekruiste lerie Commandement, Ridder van het Legioen van Eer,
sleutels vac de adellijke Schimmelpenninck’s zou hebben Metalen Kruis en Nederlandschen Leeuw, Commandeur
aangenomen.
van de Eikenkroon en van Hewiette Jacoba van des Plast,
Indien de afbeelding van des burgemeesters wapen, huwt 27 Nov. 1846 te Bergen-op-Zoom Pieter van Voelvoorkomende in Gerlach’s beschrijving van het College dere%, kapitein-ter-zee bij de Kon. Ned. Marine, Commanvan Oude Schutten te Heusden, juist is, zou trouwens deur van de Eikeukroon.
dat wapen niet ,,geheel gelijk” zijn aan dat van de Haagsche
VI. Meinard Simon du PG, Majoor der Artillerie O.I. L.
familie. Het is gedeeld : 1 in zilver drie gedraaide recht- gehuwd met Henriette Wilhelmine van Woelderen in 1852,
opgeplaatste brandende kaarsen na.ast elkaar, 2 in zilver d. van Ijendrik Willem, Assistent-Resident te Salatiga en
een blauwe griffioen.
van Jacqueline Marie Jeanne Deeleman.
Met te meer klem meen ik tegen het door den
V. w .
heer v. R. v. d K gelegd verband tusschen wapenovereenkomst en stamverwantschap te moeten opkomen,
INHOUD ltDOV,No.l%.
omdat deze anders zo0 nauwgezette genealoog in hetGenealogie der familie van Leefdael, door F. H. M. Ouwerling. zelfde artikel zegt, uit hoofde van onbekendheid met Het geslacht Schimmelpenningh, oorspronkelijk genaamd Yclnmmelhet wapen van een Schimmelpenning, die in 1558 in penninck, door 1. .\. van Rhede van der Kloot. - @eslachtkundige
aanteekeningen verzameld te Amboina, (Aangevuld met aanteekeningen
Gorinchem woonde, ,niet met voldoende zekerheid” te verzameld te Serang, Djokjakarta en Padang), door Lach de Bere kunnen aannemen, dat ook deze tot de door hem behan- Geslacht Paradys, Copia getrokke uit zeker boek toebehoorende aan
delde Haagsche familie heeft behoord. Het is waarlijk G r o o t v a d e r Martinus Paradys, m e d e g e d e e l d d o o r J . J. Bastert,
B r e u k e l e n . - vin Th@-van Velsen, door CI. Eschauzier. - V a n
alsof naameovereenkomst reeds voldoende is om de waar- Schalkwijk-van den Velden, (XXV, lK9, 191) naar een oud handschijnlijkheid van verwantschap aan te nemen en alsof schrift, medegedeeld door J. J. Bastert, te Breukelen. - V ragen
,voldoende zekerheid” dienaangaande bestaat, zoodra en A n t w oo r den: Dell. - A. Douglas. - Onbekend wapen. Sohimmelpenningh (XXV, 225). - van Woelderen.
blijkt dat ook het wapen overeenkomt. En dat nog wel
Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘~Gravenhage.
bij een naam als Schimmelpenning 0 Voor twijfel, of de
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A.

41veringe (van) 13.
Uvis 206.
Aa (van der) 181.
4merongen (van) 119.
Aalberts 210.
Amersfoordt 200.
Aalhuysen (van) 210.
imersfoort (van) 136.
Aalsloot 253.
Amstel (van) 90, 107, 247.
Aanzorgt 137.
Amstel van Mijnden (van) 184,
Aardwegh (van den) 200.
247, 248.
Abcoude (van 236.
9ndama 165.
Abeelen (van den) 92.
indree 274.
Abrahami de Melverda 27.
Andriesse 241, 245.
Abrabams 204.
Indriessen 87, 135, 242, 243.
Abrahamsz 134.
ingeren (van) 242.
Abrams 243.
Ansink 16.
Achlem (van) 83.
\nste 26.
Ackersdijk 49, 50.
instel (van den) 28.
Acxel (van) 212.
Inihonysz 274.
Adamse 205, 244.
Antonisse 228
Adamsz 134, 274.
Intorf (von) 55.
Adriaansen 16, 17, 19, 20.
ippeldoorn 285.
Adriaanssen 15.
Irckel (van) 125.
Adriaanszen 20.
Irdesch 288.
Adrichem (van) 120.
irends 135.
Adrighem (van) 147.
Drents 186.
Adrvensen 212.
Cirkel (van) 8.
Aelbertsz 212.
Irmenault 172.
Aellers 212.
Arnhem (van) 21, 23, 209, 248,
_
Aerssen Beyeren van Voshol
252.
(van) 23.
\rnts 180.
AR;Ssen van Sommelsdijk (van: Arntzenius 101.
Artellion 55.
Aert (van) 155.
Asch (van) 285.
Aerts 49, 50.
Assche (van: 243.
Aeswijn (van) 81, 247.
Asschenbergh 49.
Agges 88.
Asselt (van) 126.
Aguillar 94.
Assendelft (van 60, 94, 118.
Ailsum (to) 26.
Assen (van) 86.
Akersloot 154, 156.
Audenaerde (ran] 242.
Akkermans 279.
huricanus 285.
Alberda 81. 83.
hcennes (d’) 238.
A l b e r t s 186. ~.
Axellsonner 91.
Albinus 277.
Aylewa 26.
Albouts 260.
Aylva (van) 83.
Alderwereld (van\ 153.
Ayr;;ries dite d’humerie ( d ’ )
Alendorp (van) lis.
Alewijn 156, 279.
Aytta 236.
Alexander 137
Azeghama 27.
Allaarse 2457
Allaarts 246.
B.
Allard 230.
Allee 108.
Baalen (van) 278.
Alleman
244.
_
Baar 86.
Alphen (van) 24.
Baar (van) 200.
Alting 173.
Baart 31, 32.
Alting Siberg 173.
Bac 226, 227, 230.
Altona 213.
Back (de) 89? 90.
Altzonn 55.
Backer 31, 139, 214.

Backers 92.
Baerbier (de) 212.
Baertouts 238, 239, 240.
Baichon 18.
Bailly 268.
Bake 172.
Bakelaar 49.
Bakker 15, 18, 217.
Baksman 106.
Balen (van) 71.
Balfferden (van) 212.
Balveren (van) 23.
Bangeman 136.
Bararub 285.
Barchem (van’ 266.
Barchon 46.
Bare (de la) 253.
Barend 105.
Barends 15, 285.
Barendts 244.
Barlehaer (van) 267, 268, 270.
Barmentlo (van) 81.
Barnet 105.
Barnevelt 4.
Barre (de la) 253.
Bartels 17.
‘1 Bartelts 186,
1Bartens 210.
1
Bartholomeusz
183.
Bas (de) 146.
Bastert 92, 93: 286.
Bath 210.
Bax 110, 270.
Bassen (van) 261.
Bear 86.
Beare 86.
Béarn (de) 68.
B e a u m o n t (van 58
Becdelièvre’ (de 19i
Becker 145.
Beckx 18.
Bedarides 210.
Beemont ( v a n 239.
Beer
(de: 260.
-.
Ueerensteyn 132.
Beerewout 12.5.
Beest 52.
Beion 55.
Beke (van der) 270.
Belaerd 218.
Belle (van) 70, 262.
Bellecham 211
(Bel) van den Bergh 29, 58.
Belt (van der) 229.
Bemmel (von) 55.
I3endschnijder 132.
Beninga 81, 83.

Benner 19.
Benthem (van) 24.
Bentinck 9, 23, 28, 57? 125,
184-186.
Bentinck tot den Leeuwenberg 90.
Bentinck tot Wolfradt (van) 57.
Bentincks 187.
Bentink 185, lS6! 187.
Berch (van den) 231.
Berchuis (van) 61.
Berckel (van) 70, 266.
Beresteyn 153.
13erestevn (van) 268, 269.
Berewoút 69.
Berg (van den) 49, 90. 96, 107,
166.‘
Bergen van der Grijp (van) 143.
Bergen (von den) 55.
Bergh (van den) 29, 164.
Bergsi 19.
Berhitu 133.
Berk 134.
Berkefeld (van) 136.
Berkhout (van) 146.
Berlicom (van) 165.
Berne 46. ’
Bernst 192
Bert 142.
Berthout (van) 258.
Berwants 266.
Berwout 70.
Berwouts 69: 70. 71, 125,
Besoldts 56.
Bessels 139.
Besten (den: 230.
Bestevarer 212.
Beth 85.
Betou (Iu de 218.
Bettman 169.
Beudt 213.
Beumer 16.
Beuningen van Helsdingcn 24.
Beurskes 18.
Bevelott 139.
Beveren (van:: 91.
Bevers 128.
Beynen 253.
Beyer 26.
Beyer (de) 199.
Reyers 254.
Bézard 175.
Biber 19.
Bicker 21, 141.
Bicker van Swieten 139.
Bierbeck (van: 259.
Bies (van der) 236.
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Bilderdijk 3.
Biller 91.
Biskop 245.
Bisschop 227, 231.
Bissier 210.
Black 105.
Bladel (van) ïl, 119.
Blanc,k 213.
Blankenheym 49, 50.
Blansjaert 244.
Blase 244, 245.
Blasius 240.
Blemel 18.
Bleyswijck (vanj 58, 196, 269
Black 237.
Black (van der) 58.
Blok 49, 274.
Blokker 18.
Blom 184. 211.
Blommenbaal (van) 29.
Blondeel 111, 275.
Blijenborch 259.
Blijenburg (van) 235.
Blijenburgh (van) 1.
Bobaù 62.
Bocard 237.
Bocham 214.
Bochaute 246.
Bocholt (van) 240.
Bockholt 91, 92.
Boddelaer 245.
Boecop (van) 46, 83.
Boekelman 18.
Boekholt (van) 81.
Boemel (van) 237.
Boer (de) 105, 242.
Boerhaaye 254.
Boerhaave de Gorter 253.
Boerhave 1Mauricius 255
Boerhaven van Altena 253.
Boeye 218.
Bogaert 58, 182.
Bogaerts 157.
Boidaert 218.
Boinenburg Honstein (van) 81.
Bois (duJ 90, 284.
BoissevaiÍn 200.
Bokhoven (van; 94.
Bol 92
Bol alias Dullecom
Bol1 19.
Bollina 150.
Bols 72.
Bon (de1 209.
Bonds‘ ( d e ) 21ö.
Bonema 216.
Bonn 91.
Bonnema 272.
Bonte 17.
Boodeck 212:
Boogaard 65.
Boogaert 29, 183.
Boogart 182.
Boon 190, 191.
Boonen (van) 265.
Boot 12, 230.
Booth 21.
Booy 254.
Booy (de) 212.
Bor van der Wierden (van)
Borgh (van der) 93.
Borman 14.
Born (van) 91.
Borndahusen 27.
Barre 81,
Borssele (van) 61.
Borsselen van der Veere 236.

Bos 210.
Bosch 49, 172.
Bosch-Verbagen 262.
Bosch (du) 19.
Bosch (vah) 79.
Bosch (van den) 203, 252.
Bosch (ten) 28.
Boschuysen (van) 70.
Boser 17.
Boshoff (van) 261.
Boshoff tot Zuyrhuys (van) 260.
Boshuysen (van) 261, 262, 266.
Boshuyzen (van) 262.
Boskamp 164.
Bosman 16. 17.
Bosschaert i68.
Bossche (ten) 81, 138.
Bossuyt (van) 240.
Bossy 49.
Boswcll Randall Hoes 87.
Both 24.
Bouchelhon 155.
Bouchellion 1.56.
Boucquet 236.
Boudens 268.
Bouman 271.
Uouwens 20, 2 1 3 ,
Bouwensch 24.
Bouwers 242.
Bouwman 24.
Bowier 49, 50.
Boxtel (van) 259, 263.
E$r;;burg (van) 248.

Broeckhorst fvan) 32.
Broeckhuyser; 133.
Broek (van> 81. 83
B r o e r s ‘204: ’
Bronckhorst 28.
Bronckhorst (van) 218.
Bronckhorst en Batcnburg
(van) 90.
Bionnér 19.
B r o o k (ten) 25.
Brouckere ‘(de). 103.
Brouwer 58, 90, 112, 211, 214,
270.
Brouwers 211, 214.
Brugge (Ter) 268.
Bruggen (ter] 26.
Bruhl 217.
Bruin 18.
Bruin (de) 18.
Bruining 49;
Brun 219.
Brunsveldt l-l4
Brunswijk (vanj 227, 230.
Brunynx 181.
Brussel (van) 242.
Brust 279.
Bruyn (de) 71, 245.
Bylgy van Buytenwech (de)

Bruynier 51.
Bruynse 271.
Bruynswijck 230.
Bucchel (van) 233.
Budach 74.
Bra (de) 91.
Bueckevoort 92.
Braa (de) 91.
Buere (de) 19.
Braam (van) 164, 255.
Bueren (van) 123, 184, 187, 213.
Brackel (van) 259.
221. 259
Bradj or 86.
Buik ‘16.
Braekel (van) 24.
Bunavnaha 26.
Braekel (van den) 214.
Burclï fian der) 12, 13, 2%
Brahé 91, 92.
119, 187. 219.
Brahé van Wiessenbruch 90.
Burcht (tei) 44.
Brake1 (van) 29.
Buren (van) 8, 24.
Brake11 246.
Burger 177.
Brake11 (van) 23.
Burggraaff 74.
Brande (van den) 218.
Burgh (van der) 77.
Brandt 85, 212.
Burghard 62.
Brants 119.
Burmania (van) 28, 81, 82.
Bras 191.
Burtz (von) 55.
Brasser 215.
Bussc,he (ten) 159.
Brassier 86.
Bussche (van den) 142,
Brauwe 159.
Buschkens 16.
B r a u w e t o t C a m p e n Dijk- Buteur 173.
huis 83.
Buth 23, 211.
Brazee 86.
Buurvelt 90.
Brecht (van) 260.
Buykhuizen 106.
Brederode 22.
Buyrde 211.
Brederode (van) 47, 48.
Buyren (van) 263.
Breedenbroek 255.
Buys 22, 270, 275.
Breetreld 284.
Buyskes 43.
Bregt (van) 44, 221.
Bye (de) 21.
Bremer 49.
Bye (de la) 231.
Bremer 253.
Bijl 71.
Brenkman 58.
Bijlaerd (van) 238.
Brettanje (van) 214.
Bylandt (van) 68.
Breunis 209, 210, 213.
Bijleveld 253.
Bijl1 119.
Breur 286.
Breuw (de) 130.
Breyll 57.
c.
Breyll (van) 57.
B r i m e u (van) 260.
Caan 49.
Caffie 286.
Brinco 92.
Brink 87.
Calkoen 72.
Caltenburg 273.
Brink (Ten) 176.
Brink (van den) 137, 138, 274. Cammingha (van) 81, 125, 187.
Camoendaal (van) 209.
Broecke (van den) 51.

Campagne 24.
Campveer 268.
Camstra (van’i 28
C a n d e l 228, 232.
Caneau de Beaureeard 125.
Canneel
103.
y
Cansius 281.
Canters 113, 114, 115.
Capelle (van) l08> 109, 111.
Caritat de Peruzzls (de) 63,156.
Caron 24.
Carré 46, 273.
Carsten (van) 279.
Cartoov 16.
Casper” 18, 19.
Casnerse 209.
Caspersz 274.
Cassel (van) 16.
Casteren (van) 189.
Cats (van) 236.
Cattenbur 273.
Catz 13, ?4.
Cau 253.
c$N&er;43, 144.
Cqntraîne dit Broucqsault (de)
Chanu (van) 266.
Chassé 20, 74, 103.
Chauvigny de Blot (de) 176,
177

CX&igny 105.
Chitty 93.
Christiaans 274. 275.
Christiaansz 134.
Christoffelse 138.
Christoffelsz 137.
Christoffer 92.
Christoffers 91..
Chys (van der) 60, 94.
Claassens 18.
Clant 26, 84.
Clant van Hanckema 84.
Clant van Menkema 83.
Clant Schatter 141.
Clant van Stedum 81.
Clasz 212.
Clearwater 86.
Clebancq 270..
Cleef (van1 101. 211.
Cleeff (van) 49, 99, 90, 285, 286.
Clement 209.
Clerck (de) 49, 278.
Clercq (de) 19, 278.
Clermont (de1 200.
Clermont Tobnerre (de) 191.
Clesheim (del 217.
C l i e k 243.’ ’
Clifford 140.
Cloeck 125.
Cloecks 9.
Cloet (van der) 90.
Clonie (de) 201.
Clooster (van den) 13, 29.
Cloot 153, 278.
Cloot (van der) 278.
Cloppenburg 185.
Closter (van de) 261, 266.
s:;:g:“i6
Cobel 236:
Cock 2 4 . Cock (de) 209.
Cocq van Delwijnen (de) 29.
Cocq van Oppijnen (de) 209.
Cocq van Opijnen (de) 23.
Coelemey 253.
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Coenders 81, 83.
Coenders van Helpen 83
Coert 77.
Coesvelt (v-an 14.
Coeverden (1 nn '
T'
Coevorden (rul 1?!.
Colemans 246. ’
Colibrant 70.
Colterman 222.
Comans 172.
Commel 271.
Commersteyn 122.
Compagnie 211.
Coninck 61, 153.
Coninck (de) 244.
Coninck(s) 26ï.
C o n s t a n t Rcbecque :dc, 69.
Contrcau 266.
Co01 212, 2GS.
Coole 17.
Coopal 187.
Copal 10, ll. 12; 181.
Coquyt 18.
Coïnelis 2 14.
Cornelisse 1G.
Cornelissen 13G, 213, 275.
Correll 24
Corstens 25.
Coryn 19, 281.
Coucy (van) 2.55.
Couperus 203.
Court (de la) 60.
Courreur 19.
Coyghem (van: 29, 37.
Craanen 17.
Craayvanger 21.
Cramcr 91, 222.
Cramers 272.
Crane (de) 218.
Cranendonck 237.
Craussen 203,
Crauwel 75.
Cremer 173.
Creutz 129.
Criellaard 156.
Criep 21.
Crillard (du) 156
Croesc 87.
Croeser 94.
Croet 49.
Cronenborch (van) 260.
Croock 141.
Croocken 119.
Croonen 192.
Crooswijck 91.
Crooswijck (on) 236.
Croy (de) 250.
Cruehten 211.
Cruck (van der’ 268.
Cuinghem (de; 57.
Cuinre 116
Culenborg (van’ 236.
Cruningen (van: 236.
Cursham 277.
Curtenius 184. 18.5.
Cuyk van Mierop 21, 22.
Curl 113. 111.
Cu~Ienburch (van, 12ï.
Cuynre (van 80. 116, 118.
Cruypenning 272.
Cruyssert 94.
D.
Daame 164.
Daell 23.
Dale (van) 229.

Dalen (van) 271.
Dam (van) 10, 141.
Dame 49.
Dammasz 237, 840.
Damwijk 73.
Daniëls 273, 275.
Dappere (de) 18.
Darthuysen (van) 214.
Davids 135, 275.
Daridts 170.
Davis 231.
I%xkcr 212.
Dedekom (van) 285.
Dedel 1.53. 15í, 256.
Dederick 86.
Deel 284.
Deeleman 288.
Del1 92, 93. 188.
Delmaar 2ï3.
Denick 268.
Descors 253.
Desormcaus 189.
Desormcus 189.
Dessouw 133.
Deut 108.
Devenish 189.
Deventer (rank’ 253.
D e y e r 16.
Devm 12, 13, 14, 282.
De?man 135.
De;noot 236.
Di& 138.
Dibbens 2%.
Dibbets 223.
Dickbier ï0.
Dickbier gez. van Mierlo 7 0
Dickerman 1%.
Diepenbroek íl.
Diepholt (van:’ 81, 83.
Dieriks 20.
Dinger 42.
Dircks 10s. 110.
Dircksen 211.
D i r i c a 155.
Dirk& 244.
Ditmer 133.
Ditzhu-zen (v-au) 1 9 2 .
Dobbelsteyn (van) 249.
Dotters 121.
Dceren (van) 260, 266.
Does (van der 87.
Doerenburch (van) 119.
Dolderbrink 87.
Dol1 269.
Dolre (van) 119.
Dom 278.
Doman 13.5.
Domburg 2%
Domené 212.
Donck 70.
Doncker 230. X9.
Donders 67.
Dongen (ranj 269.
Donker 226, 227, 230, 231.
Donteklok 5s.
Dool 214.
Doorn (van) 2/7.
Doornick (van) 9.
Doorninck (van) 219.
Doppengieser 55.
Dorne (von) 91.
Dorp (van) 64, 233.
Dorsten (van) 119.
Dorth (van) 252.
Dorth van Rosendael (van) 83.
Doublet 121, 213.
Doublet11 64.

Doudijns 12, 13.
Douglas 287.
Douma 145.
Douma (van) 81.
Doijceno 258.
Doys (van) 52.
Doys van der Eem 117, 118.
Draak (den) 230, 231.
Drabbe 268.
Drcnckwaert (van) 236.
Driessen 16, 186.
Drolenvaux 253.
Drongelen (van) 263..
Dronkers 20.
Drost 49.
Dubaris 14.
Dudok 49.
Duin (van) 216.
Dulcine 277.
Dumont de Bostaquet (del 101
Dunstra 165.
Dürr 106.
Dussen (van der) 58, 187, 268,
269.
Dutry 254, 269.
Duvel 188.
Duveland (van) 10.
Duyck 64, 120.
Duyk 94, 215.
Duyn (van der) 47, 48.
Duyst van Voorhout 121, 154,
155.
Duytsen (van der) 213.
Duyvel 92.
Duvvestein 189.
Dyck (van) 58.
Di.jk (van) 15, 17, 227, 231.
DiIkkerman 187.
Dijkman 142.
E.
Eek (van) 24, 49, 54, 83, 84,
128, 159, 209, 210, 211, 214.
Eek van Overbeek (van) 84.
Eek van Panthaleon (van) 21,
22.
Eckenhousen 224.
Edema 26.
E d c r 18.
Eeden (van) 78.
Eelants 236.
Eelde (van) 109.
E c l s i n g h 1813, 219,
Eerligh 63.
Letvelde (van) 212, 2 4 3 .
Ey+o.(van) 166, 167, 168, 169.
Egers. 18.
El11 17.
Eisenbart (von) 96.
Elburg (van der) 11.
Elfring 17.
Elgersma 165.
Elias 285.
Elmenhorst 63.
Elout 218.
Elsner 18.
Elst (van) 221.
Elst (van der) 227, 231, 2F6.
Emants 39.
Eminga 28.
EIlloIlts 183.
Emous 271.
Ende (van dcnj 240.
Enden (van den) 222.
Engelborn 267.

Engelbrecht 189.
Engelen (van) 16, 20.
Engelse 15.
Eneelsen 246.
Enkevoort (van) 70.
Ente van Gils 224.
Enthcns 81, 83.
Enlhens van Harssens 81.
Erb 272.
Erberveld (van) 285.
Ernsten 132.
Erp (van) 70.
Ersquin 262.
I-rtman 134.
Erwittc tol Elbine (van) 81.
1% (van) 19.
Es (van der) 16.
Essèlstijn 86.
Essen (van> 14, 62, 157.
Es;;; tot Lwanenburg (van)
Essink 46.
Est (van) 211
Estor 227.
Esvcld (van1 190.
Etta (van) 86.
Ette (van) 86.
Etten (van) 86.
Everdingen (van) 67.
Everdingen van der Nypoort
(rad 39.

El-ers 18.
Evcrsniin 155. 156
Eb-erts i29, 16i.
El-ern-i.jn 191.
Eijck (1.an) 121.
Eijk (v-an) 49. 50, 225
Eiimers 210.
Eijnatten (van 261.
Eijndhoren (\~an) 49.
Eijnenburg (van) 249.
Eijs (van) 31, 32, 194, 270.
Eijsinga (van) 196.
I<ijsingc 26.
Ezel 1SG.
F.
Eaber van Riemsdijk 6 8 .
Iabricius 141.
i;aille (de la) 217.
I-alck 39, 62, 156.
IYalcken 55.
1,‘nlckenier 15X.
I’anatcr SG.
1:ancourt 189.
!,‘ardisant 210.
Farmsum (van\ 8 4
I’cctor 2 3 0 . ’ ’
1 Eeddama 26.
i;cldtman 18.
Eeltz (van der) 2.56.
Ieres 241, 244, 245.
l’etmenger 177, 201, 202.
Iette (de) 55.
1:cuilleteau de Bruyn 61.
I’ey 131. 138.
1-eyk 165.
Ecytere (de) 13.
t.‘eyssnia 27.
I%derir 13.
l‘iers 114. 130.
Eion 2X.
I’irv- 211.
I;ischer d e Bcllerive 61.
I‘iscnus 189.
Fiquet 217.
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Flaas 114, 226 230.
Fladeraken (van) 69.
Flaes 226. 230.
Fleischer ‘íï.
Fliderstevn 237.
Flines (de) 93.
Flcdorp (van 90.
Flodrop 28.
Flooris 244.
Flortein 17.
Flory (van) 282.
Flijsz 213.
Fock 53, í45.
Focke 144.
Fockema 145.
Fockens 274.
Fockes 144, 145.
Fokker 1%
Folckers (de;) 24.
Folkersheim 81.
Folkerts 144.
Fontaine (de la) 19.
Fontaine dit Wicart (de la)93.
Fourier 10.
Foyert 2 4 . X9.
Fraeyenhoren (van) 18.
Franckcn 18’J.
Franken 13, 49.
Frms 18,5.
Fr&xy ‘16î.
Freyen 36.
Freys 80, 116, llS, 119.
Freys van Cuynrc 79, 80, 116:
117, 118.
Freys van Dolre 79, 80,
í16-119.
Freys van Dolre van Strooywijck 80.
Frevs van Stroewiick 116.
Fre$se
80.
”
Freyse van Strowick 80
Frighenius 280
Frikius 56.
Frits 217.
Fruin 68.
Fuchs 56.
G.
Gaant (de) 86.
Gabrielsen 245, 246
Gael 93.
Gaikinga 83.
Galama (van) 81
Galen 52
Gallas 172.
Gal1 zu Gallenstein (von) 62,
156.
Garneren (vanj 286.
Gans 145, 146.
Gansneb gen. Tengnagel 32.
Gausen (von) 56.
Gaveren (\-nn~ 2 6 6 .
Gavrc (van, 259, 260.
Geel (van; 285.
Geelant (van, 209, 211.
Geelkercken (van) 209.
Geest 278.
Gelant (van) 210.
Gelder (de) 212.
Gelder (van) 53, 209, 213.
Gelderland 23.
Geleinse 245. 246.
Gellentin 223.
Gellert 67.
Gemlern 16.
Genderen (van) 236.

Gendre (le) 226: 230.
Geraers 155.
Gerardi 223.
Gerechte (van Fdc] 120.
Geritss 180.
Gerlichs 184. 183.
Gerligs 18.5.
Gerrits 24.
Gerts Ir>.
Gestervorst (van: 264.
Geurtsen 214.
Geus (de) 16.
Gesers 144.
Geyselaers 260.
Geysteren (van) 2-51, 252.
Ghaest (op der) 27.
Gidon 209.
Gielen 286.
Gier (de) 24.
Gics ( v a n dcrl 1.50.
Giiderhuis 146.
Gillon 139.
Gillot 183? 219.
Gimmicb (1 ;m 1 1 8 .
Ginderthal 94.
Girssen ( v a n 2Ti.
Glass 54, 83. 84.
Gledstein 111.
Glerg 56.
Glimmeris 213.
Glimmerus 32. 210.
Glijnt (de; iY2.
Gohius 59.
Gockinga v-:m Honinga 215.
Godefroy 138.
Godens 26 1.
Goedknegt 16.
Goes 8ti.
Goes (van der) 12, 13, 236.
Goctem (van‘ 1 3 .
Goethem (van; 16, 20.
Goldenberg. í2.
Goldman 7 6 , 7’7, 101.
Goljct 15.
Gommersbach 52.
Gommersc 16,
Goolen (van) 1’7.
Goon 142.
Goor (van) 200.
Goosens 186. 243.
>oossens van \‘eenendaar 1 2
;ordijn 221.
;osseling 273.
;ossens 213.
iossensz 212.
>oudacker 71.
;oudakker 70.
;oudswaert 244.
>outhoeven (van) 232.
;oyer (de) 154.
;raaf (de) 16, 241.
;raaf (van de) 211.
;raaff (van de) 143, 144, 174,
175.
>raafland 171, 173.
fraben 56.
>raef (de) 212.
>raef (van der: 213.
;raeff (van der, 2 6 8 .
;raft (van der) 269.
;ramsbergh 107.
;rant Smith 86.
;raswinckel 91, 215.
;rauwert 117.
frave (van) 258, 263.
>raveren (van) 263.
;rawert 80.

Greckel 56.
Greeve 126.
Greeven 51, 52.
Greinder 18.
Greve 51, 52.
Greve van der %-ilt (de) 52.
Greven 51, 32.
Grevenbroek (van) 261.
Grevendijck (‘s, 21.
Grevink 165.
Greyzen 278.
Griefistein 274.
Grieten 15.
Grim 212.
Grimersum (to) 25.
Grimes 156.
Grip (van. der) 241.
Griwald (von) 126.
Groen 229.
Groenenberg 137.
Groenendijk (van) 22.
Groenesteyn (van) 284.
Groenevelt 15.
Groenevelt (van) 109.
Groenewold 16.
Groesbeeck (van) 24s.
Groenrijs 89, 90.
Groin (van) 288.
Gronard 273.
Gronardt 276.
Groos 200.
Groot 16.
Groot Bentink 187.
Groot van Hoorn 165.
Groot (de) 69, 195.
Groulart (de) 23.
Gruwel 206.
Gruyter (de) 127, 128.
Grijph 240.
Gulcher 271.
Guldens tern 91.
Guldewagen 155.
Gtinderrode (von) 156.
Gunter van Lichtenberg 94.
Gijselaar (de) 49.
Gijsius 274.
Gijzen 111.
P I .
Haack 92.
Haaften (vau) 1 0 7 .
Haak 1.6, 19.
Haak (van) 77.
Haan 106.
Haan (de) 107, 279.
Haantjes 161.
Haarsma 18, 19.
Aaas (de) 51, 90, 107, 231.
Haaskens 210.
Habich 107.
Hacfort 266.
Hacfort tot den Ham 59, 93.
Hacfortt 280.
Hack 209, 213.
Hacker 153.
Hacksteen 192.
Haefely 107.
Haeff (van) 24.
Haefften (van) 217.
Haeften (van; 107, 266.
Haen (de) 106, 183.
Haer (de) 212.
Haer (van der) 6.
Haere (van der) 216.
Haersma de With (van) 156.
Haersolte (van) 9.

Haes (de) 24, 107.
Haese (de) 107.
Haeze (de) 107.
Haezebroek 110, 111.
!!%b% 108
Hagedoorn %, 10s.
Hageman 108.
Haitsma Mulicr 129,
Haksteen 108
Halbada 26. I
Hall 108.

Hamal en Mansny (v.) 250.
Hamel (van) 109.
Hamelberg 109.
Hamers 16, 135.
Handorff 20
Hanegraat 109.
Hanetan (d’j 68.
Haneveld 109.
H a n g e s t d’IJvoy (cl’) 193.
H a n g e s t d’IJvoy (v-an) 49, 50.
Hania 19.
Hannaertsz 239.
Hans 280, 281.
Hapke 109.
Happer 109.
Harde 109.
Harden (de) 109.
Hardenbroek (VU 1) 14-1.
Hardenbroek van Harde] ibroek
fvan) 145.
Harder 109, 110.
Harder (de) 110.
Hardewill 49.
Hardy 110.
Haren (van) 197.
Harink (den) 20.
Harlingen (van) 85.
Harloff 110.
Harninckhuyzcn (van)
Harsen; (van) 83.
Iart (‘t) iio.
Iartemberg (von) 189.
Hartenberg 189.
Hartevelt 110
Hartman 20.“’
Hartmans l l .
Hartsinck 176
Hartstein (van) 59.
Hartog 132.
Hartzoeker 90.
Hase (de) 107, 268.
Hasehroek 110, 111.
Hasevelt 140
Hasselt (van) 61, 111, 157, 206_
Hattem (van) 21.
Hattinga 18.
Haucke 109, 111, 136.
Haukc 111, 132.
Haussman 111.
Havelaar 49, 50.
Haveten (van den) 24.
Hederik 158.
Heems 245.
Heemskerck 49.
Heemskerck (van) 216.
Heemskerk 69.
Heer (van) 260.
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Heerdt tot Eversberg (vauj lol> Hoch 56.
196.
I Hoek 239.
Heereman 23.
Hocke 139.
Heerjansdam (1 an 236.
Hodenpijl 130.
Heerman 23s.
Hoeckelom met Kernheim
Hees (van> 210.
(van) 80.
Hccyden (van der: 213.
Hoeclum (van) 116.
Hefncr (von; 30.
Hoedemakers 119.
H e i d e n (von der\ 19.
Hoedt 277.
Heidenreichs 56.
Hoek 130, 131.
Heigelaar 13, 18. 20.
Hoeke 131.
Heim (van der; 94.
Hoeke (van) 246.
Hek 111.
Hoekclum (van! 7. 9.
Hekel 106.
Hoemen (vàn) 83. ’
Hekeren (van) 80, 116.
Hoen (‘t) 131.
Helis de Boisroux 123.
l!I!I~;~~p 235, 226, 227.
Hellenberg (van) 31.
Heller 17.
HoeSden (van) 263.
Hellings 229.
Hoeseman 16.
Helm 111.
Hoeufft 96.
Helm (van der‘ 112.
Hoeve (van derj 18.
Hehnkampf 112.
Hoevelick 52.
Helpen (van; 83.
Hoeve11 52.
Helsdingen (wn~ 165, 1Gf.
Hoeve11 (van) 68.
Hemert (van; 173, 247, 2G2.
H~~v~ll tot Westerflier ( v a n )
Hendericksen 186.
Henderiks 19.
Hoeven (Lan der) 30, 90.
Hendricks 211.
Hoevenagel 245. I
Hendrickse 211.
Hoff 131.
Hendriks 112, 133.
Hoffen (van) 210, 214.
Hendriksz 274.
Hoffmañ 1, 96, 168,
Hendrikx 191
Hoffmann 49, 50, 131, 132, 169,
Hengeveld lli, 113, 133.
274.
Hengevelt 112, 113.
Hofman 131, 132.
Hengst (van) 204.
Hofmans 131.
Hennekam 112, 132.
Hogelant 132.
Henricx 26s.
Hogeudijk 47.
Henrix 269.
Hogersche-dt 132.
Hens 273.
Hogerstad 132.
Her (van) 26G.
Hogerwerff 113.
Herema 70.
Hogestad 132.
Heringsma 26.
Hogreve 132.
Herlaer (van) 259, 263.
Hol (In ‘t) 224.
Hermana 26.
Holfer 133.
Hermans 18.
Holhuysen (van) 214.
Hertaing van Maquette 81,83. Hol1 158,
Herve (von) 55.
Holland 133.
Herwen (van) 117.
Hollander (de) 213.
Herwijn (van) 80.
Hollandt (van) 189, 219.
Herynghe 26.
Hollaer 133.
Hessels 181, 152.
Hollaert 133.
Hesselt van Dinter 6.
Holle 133.
H e s s e n (van; 13.
Holleslelle 15.
Heuff 211.
Hollingerus 209.
Heusch (de) 122.
Holsberg 17.
Heusden (van: 8, 238.
Holten (van) 212.
Heuser 136.
Holthuczen 133.
Heusinger lil? 136.
Holtmán 133.
Heuvel (van den) 29, 58, 213. Homma 133.
Hew 56.
Homme (de I’) 122.
Heydanus 253.
Hommel 134.
Heyde (van derj 180.
Hommeren (van: 134.
Heyden (van der) 59. 211, 214, Hondeling 22.
1267, 270.
._Hondius lï.
H;;d_n de Gouda (van der) Honnepel 23.
Honnepel (van) 248.
Heydenreick 288.
Honnepel tot Groen (van) 81.
Heyder 129.
Hooft (‘t) 279.
Heygelaar 20.
Hooge (van der) 121.
Heylbregt 13ï.
Hoogeboom 134.
Heynert 130.
Hoogelande (van) 236.
Hibelet 263.
Hoogendorp (van) 240.
Hiddema (van; 81.
Hoogenhuysen 134.
Hiddingh 197.
1Hoogerwaard(t) 134.
Hiel (van derj 130.
Hoogerwerf 134.
Hinckhardt 56.
1 Hoogkamer 134.
Hindemith 130.
Hoogland 132.

Hoogstraten
Hoolboom 135.
(van) 134.

Ingcnliaag 135.
81.
Hoop (van153.
Hooreman
der) 61, 13/.
Ingenulant
Isnacs (van)Iperen
137, 138.
276.
Hoorn 109.
Iseghem ( v a n ) 13s.
Hoorn
(den)135,
267.139, 141, 14.5. Isencloorn (van) 23, 209, 252.
Hoorn (van)
165, 210, 212.
Isrndoorn
246-232.$I B l o i s (van)
Hooze
Hooven86.
(van) 210.

Ittcrsuiii
1iit11a
( v a n ) 159.
138.

Hopperus 236.
Hora
6.
H o r n Siccama
c (van) 8. 8 2 . 84,
*_
.-lHorneer 122.
Jacobs 206, 244,
Hornung 20.
Horst (van der) 17, 49, 78, 102. .iacAsz 273, 279.
.lacomi
2ï9.
209, 282.
Janna van Hemert 247.
Hosman 111.
Jans lG, 243, 275, 276, 285.
Houckgeest (van) 282-284.’
Jansen 17, 70, 86, 126, 140, 185,
pouque 131.
186, 213, 214, 245.
Houten (van) 135.
Jansse 222.
Houtkoper 85.
i .Jansscn 18, 5G, 62, 108, 131,
Houtman 127. 269
134, 138, 209,
I$outlhuyn 135, 1 3 6
Jansscns Rees 41.
Houttuvn 135.
Janz 210.
Houttu$n van Overvest 2 6 9 .
~.Jardins cdu) 1 2 4 .
Hove (van den) 136.
Hoven (van) 91, 209, 211, 227, ~Jaulliet $4.
1 .Jegers 9.
231.
; Jensema 81, 83.
Hovens 51.
~Jereminzs 279.
Hovens Gréve 51.
~.Tespers 1.
Hovius 13G.
: Jochems 25.
Hoyer 136.
Hoynck van Papendrecht 1. , Johannes 137.
( Johaniiis 103.
Hozen(s) 4.
.Jolikt 34.
i Huberts 24.
.Jonchecre
62,
Huchtenbroeck 190
1 .Jonckhevn (de) 139.
Huëdt (van) 136.
Jonckmän 271.
HuSt (van) ‘136.
J o n g (de’ 17ï.
Hughinge 26.
.Jonge (del 17, 19, 265.
Jongema (van) 81, 83.
&;: i;u;I) 136.
Jongh (de) 171, 207, 210.
Huguenin (van) 68.
Jonghbloet 243.
Huisinga 136.
Jongmn 2ï2.
Huisinger 136.
Jongsma 272.
136.
, Jongstal (van) 272.
’ Huizinga Hulck 230.
! Jonkman 271.
Huldenberge (van) 258.
Joostensz 103.
Hulst (van) 166-171.
~Joostenz van ldsseldijk 103.
Hulsthoff 104
~Joostse 19.
/ Hulzen (van)’ 9.
Jordens 204
Humerse 26.
i Joseph 137.
Humminga 26.
I Jorellet 54.
i Hussaert 139.
! Jo-ellet (di) 83.
HLII;; zu S t o l z e n b e r g
I Juckema (vanj 81.
’
Juckema van Burmania RenHuybertsen 87.
! gers 82.
Huyge 136.
Junghe 26.
Huygens 189, 196.
.Junghema 27.
Huyghens 136.
Jungkhern (von) 164.
Huyser 136.
I Jungmichel 272.
Hqssen van de Waart
/ Junius 24.
( .Junius van Hemert 175.
187.
I .Jurghe 242.
/ duta 62.
137.
K.

1.
Kaagman 272.

Idsinga (van) 255.
Imbregt 137.
Imbrugge (van) 242.
Imminck 18.
Indebetou 129.
Ingelby 269.
Ingen (van) 137, 279.

I Kabbeler 91.
’ Kaiser 273.

Kakelaar 272.

, Nalf 56.
1 Lam 200, 251, 232.
Kamerling 272, 273.
Kamp 273.
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K a m p [ O p ] (de: 164 2.55.
Kamp (van der> 18, i35,‘ 273
Kampen (van) 18, 19.
Kampenhout (van) 241.
Kannegieter 273.
Kanter (de) 20, 68.
Kappelhof 184, 185.
Kappenburg 273.
Karouw 274.
Karree 273.
Karremans 131, 138.
Karreman(sIj 274.
Karseboom 274, 275.
Kas (van der) 278.
Kasman 275.
Kaspers 212.
Kasteele (van de) 276.
Kasteele (van de(r) 275.
Katger 186.
Katger (op ‘t) 186.
Kayser 165.
Keerwer 221.
Keetcll 46 254.
Keetlaer i76.
Keizer 276.
Kelderhuys 2ï6.
Kemp (van der) 1-1-3.
Kempe 244.
Kemoy (van) 109.
Kenisma 23.
Keper 276.
Keppert 16.
Kerckwerve (van) 251.
Kerseboom 274.
Kersner 16.
Kervel (van) 142.
Kesteren (van) 19.
Ketel 234.
Ketelaer 252. 276.
Ketting 10, 276.
Keuleman 276.
Keulenaer (de) 276.
Keuren (van) 85.
Kever. 276
Keyser 273, 276, 277.
Kevzer 276. 277.
Ki&s 244, ‘245.
Kievit 147, 14S, 244.
Kind;ren (der) 241, 242, 243,

Koek van Leeuwen (de) 175,
176.
Kock(en) 49.
Koderitsch 229.
Koechlin 33.
Koene 274.
Koenen 98, 99, 100.
Koere 245.
Koetane 110.
Kok lg
Kok (de) 1.5, 20.
Kolff 130, 160, 22.5.
Kolk 130.
Koning (de) 17, 192.
Kool 213.
Koonine 132.
Kooper” 113.
Koops 17.
Kodpman 72.
Koordcnwercker (de) 210.
Koordewerker (de) 212.
Kooten (raq 2 1 4 .
Kortstcnse 21-4.
Kraayenoord (run) 104.
Krabbe 2~12.
Kramer 108.
Kramp í7.
Kraus 56.
Krauss 51.
Kreilage 107.
Kretschmar (van) 216, 218.
Kreygcr (de) 20.
Krickhoff 109.
Krieken (van) 63.
Krikhoff 274.
Kronenberg 200.
Krooy 212.
Krouf 244.
Kruger 90.
Krupff (de) 211.
Krijnsen 245.
Kuhl 11.
Kuiper 172.
Ktinigs 56.
Kunser 1%
Kuuhl 111.
Kuyckhoven (1.an, 45.
Kuynghem (van 57.
Kuyper (de] .19, 50. 211.
Kuypers 15: 16, T1.3, 288.

Kinschot (van” 4-7, 145-1.53,
L.
178, 179, 1x2, 183, 185, 219.
Kittensteyn 3s.
Laan (van der; 155.
Kittesteyn 29.
Laar (van) 191, 283.
Klaarwater 86.
TAaat (de) 216.
Kland 277.
,abare (de) 189.
Klant 26.
Aabare(n) 190.
Klark (de) 19.
,abouchère 194.
Kledegel 108.
>abryn 67.
Klein 277, 278.
>abyn 190.
Klein Bentink 187.
;aen (van der) 136.
Klerk idel 278.
>aerschot (van) 190.
Kleyn ì9& 277.
Lagemans 96.
Klingbijl 278.
iaidig 275.
Klooster 278.
Lakeman 273.
Kloot 27%
Lain 210.
Kloot (van der) 278.
Amairc 246.
Kloppenburg 135, 2178.
ianlberts 185.
Klugt (van der) 2’79.
,ambertse 209.
Knobbert 268.
,ammertsen 213.
Knollenbure 192.
danlotte (de) 112.
Knoop 27$
Lamsweerde (van) 59, 9 3 .
Knop 137.
Lanchals 6.
Knop(s) 279.
Landau 137.
Kocherthal 85.
:,ange 134.
Koek 1.5.
Langelaar (van) 2.54.
Koek (de) 176.

Langepier 13.
Langvoet 213.
Lannoy (de) 24, 52-55, 83, 84
203, 254.
Lansberge (van’ 193.
Lantscroon Schouten 93,
Lantzius 131. 138.
Lap van n‘averen 93.
Lapers 226.
Lasher 86.
Lasueur SG.
Latum (van) 210.
Laurens 272.
Laurijn 124.
Lauta van Aysma 29, 30.
Lauwerin 124.
Lauwijck (van der) 9.
Lea 1.
Leek (van der) 8,
Ledeboer 131.
Leduchart 215.
Lee (van) 51.
Leeck 52.
Leefdael -(van) 257-267.
Leenders 49.
Leenderse 211.
Leendertsz 167, 168, 170.
Leendertz 168.
Leers 30, 59.
Leers (von) 30.
Leerss 30.
L e e u w ide) 49. 139.
L e e u w cvan de;) 279.
Leeuwe 244, 245.
Leeuwen 212.
Leeuwen (van) 21, 23, 24, 83
176, 212~-214, 252, 265, 265
Leeuwens 22.
Legere 86.
Legg S5.
Legier 86.
Lejere 86.
Leliselv 111.
Lelyveld (van) 49.
Lemaire 21.
Lene (van) 245.
Lennep (van) 197.
Lensen 18.
Lenshoek 62.
Lenting 68.
Leps 76, 1/7.
Lersmakers (des) 71.
Lessine (de) 18,
Leunissen 276.
Levin (de) 236.
Lewe van Peize 83.
Leydecker 190.
Leyden (van) 93.
Leyendekker 190.
Leyssius 218.
Lezier 86.
Lichtenbergh 262.
Lidt de Jeudc (van) 23, 2311252.
Liefmans 15.
Lieftinck 127, i2S
Lienden (van) 24.
Lienden (van der) 21. 1
Liens 244. 215.
Lier (vanj 260; 266.
Lierd (von) 56.
Lierde (van) 18.
Liere (van) 23.
Liesart 204.
Lieshout 221.
Liesvelt 212.
Liezart 200.
Lille (de) 134.

Limborgh (van) 13.
Liy7prg Stirum (van) 142, 173,
Linde (van der) 115.
Lindeboom 216.
Lindeborn 277.
Linden (van) 213, 222.
L i n d e n (van der1 1 1 4 .
Lindenei
9.
’
Lindt (van de) 236.
Linge (van der) 282.
Lingen (van) 128.
Lingen (van der) 31, 211.
Linscheit 17.
Lintelo van de Ese 83, 84.
Lintelo ter Marsch (van) 159.
Lintelo tot de Marsch (van) 82.
Lintelo van de Marsch (van) S4.
Lippe 39.
Lis (van der) 230.
Lit 212.
Lith de Jeude 210, 211, 214.
Lochner 273
Lockhorst 236.
Lockhorst (van) 94.
Lodensteyn 143.
Lodesteyn (van) 59.
Loen de Kemesche (de) 3.
Loenhoudt (van) 264.
Loenhout (van1 259.
’ ’
Loer
56.
Lom (van) 93.
Loman 279.
Lond 132.
Longer 91.
Loo (van de) 245.
Lookeren (van; 21
Loon (van) 155, 1.9i, 197.
Lopee (de) 215.’
Lopse 159, 191.
Loauart Cto) 25.
LoSecaat ’ 190.
Loten 30, 222.
Louff 239.
Louis 107.
Loutz 216.
Louw 85, 86.
Lovely 132.
Loveridge 85.
Low 85, 86.
Lubbe (van der) 57.
Lugt 51.
L ü h r s 204.
Luiting 17.
Lulois 169.
Lups 30, 273.
Lusignau (de) 102.
Luttervelt 115.
Lütteens 56.
Luyk (de) 49.
Luyken 64, 129.
Luzac 255.
Lycklama & Nyeholt 196.
Lyens 181.
L y k e l 1 9 .
Lynden (xan) 197, 249.
Lynden (van der) 22.
Lynslager 140.
IM.

Maas 17, 51.
Maas (van der) 205.
Maasschip er 211.
Mabelen ?1.
Macco 65.
Machielsen 18.
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Mackay 155.
Maes 49.
Maes (van der’ 14.
Maes van Avcnrodc ‘ran der’
13.
Magiels 2X
Magnet 230.
Maillart 270.
Maillet 226.
Maire (le) 22. 2TO.
Malabrands 53.
Malapert (de, 250.
Malde (van) 15.
Mallerbe 224.
Malsen (van) 210, 277,
Malsz 91, 92.
Mamuchet 255.
Man (de) 246, 2.51.
Mandere (van der; 21S.
Mandré 112.
Manninga S3.
Manrique 94.
Manrique de Lara 59, 94, 190.
Manrique de Trevino 94.
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Marinissen 244.
Marken (van) 92, 93.
Marle (van) 28, 192.
Marlisa 275.
Marnitz 255.
Maros (van) 1.53.
Marren 223
Marren (de) 45.
Marschal 201.
Marsman 108.
Martena (van) 81.
Martense ,214.
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Moor (de) 20.
Mooyaert 16.5.
Morgan 22.
Morgenroth 19.
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Sieuwenhuysen 227, 231.
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Solthenius 281.
Nolting 135.
Noorbergen 113.
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Ossekamp 137.
Ossenberch (van) 142.
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Prost 199.
Proux 26<5.
Prijsbier 24-4.
Pui (du) 28s.
Putte (van de, 226, 230.
Pyké 19.
Pijl 6, 183.
Pijl1 118, i78, iSl-133, 213.
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Q u a e d ~-an ;1_ikrad (\-au) 2 2 . Reygersbergh (van; 1 2 2 .
Reynaers 243.
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Riemsdiik van Gemert (van1 62.
Riet
Raking 17. ’
(van) 15, 245. ’
Ramaer 1.
Rietstap 68.
Ramp van Haerlem 234.
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Rose 131.
Roseel 16.
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Rusee 282.
Rustringen (van) 25.
Ruten 17.
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Rütten 18, 192.
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Sant Vitue (de) 160.
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Schadd 23.
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Schaegen 214.
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Schalen 255.
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Schimmelpcnninck 1 4 4, lG0,
267-271, 288.
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Servatius 173.
Sevender 263.
Sevening 274.
Seyes 144.
Shoemaker 86.
Siberg 40. 173, 174, lï6.
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Stikei 277.
Sommer 227. 231
Stindt 44,
Somnans 107. ~.
Stirum (van Limburg-) 142, 173,
Sonoy 267.
1/4
Sooineren (van) 214.
Stock 213, 214.
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Spacn I-fuilhorst (van) 156.
Stokman 276.
Soecht 49.
Stoltc 156.
Sl>ce 52,
Stommel (van) 23, 248.
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‘iu-s 234, 236.
Steeland 153.
?warns~vijcl; (van) 268, 270.
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Sylvius 112.
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Toomassen 214.
Toorn (van der) 201.
Tor& 210.
Tragter 245, 246.

Treno 107, 111.

~Treslong (van; 181, 234.
i Trigt

(van) 113.
Trinden 30.
Trinders 30.
Trip 61, 157.
Troller 91.
Trommel 19.
Tromp liJ;S-152, 2 % .
Tronquois 269.
Tros 211.
Tscharner (von) 30.
Tulleken 123.
Tulling l l .
Turc 2Gl.
Turck 213.
Tuyl van Serooskerke (van) 23.
‘Tuyll v. Bulckesteyn (van) 247.
'rwvsel 64. 93. 131. 133.
Tycho
91.’
’ ’
Tymans 2%.
Tynngel XO> 211.
Tijssen 214.
Tijssen o p I<ullcr~ 21-1.
Tzeeun-en SC;.
K.
Ubbelschoten ,,x-an 79, 117.
Ubbynghc 2/.
Udcnts 211.
Uitenho\-e 2GS.
UlrLmla 25.
Ulestrnnder 91.
Umbgro\-e 173.
Uni3 (van: 83: 8 4 .
Utcnengc 259.
U t e n h o v e ,~ui 83, 84, 159.
Utenwaal 119.
Uyldrincs 283.
TJytens lti.
\-.

Vaarsen (van 3 3 .
V a c c k (de;) íO.
Vaecx 71.
Valckenaar de 118.
Valckenaen 236
Valckenaer 118.
Valentijn 2’73.
Valkenaer llï.
Vallean 226.
Valtersen 91.
Vastarclsz 23’7.
Vastrick (van 192
Veeler 277.
Veen (van der) 83.
Velde (van der’ 159.
Vellr dit Honselaer (van de)
Velden (van den; 191, 284, 285.
Velden (van der: 214.
Veldenaer (van dc 242.
Velsen (van) 64, 93, 282-284.
Vclthuisen 227.
Velthuys 17.
Velzcn (van; 96.
Ven (van der> 20.5.
Venningen (von\ 230.
Verbolt 21, 23.
Verboom 189.
Verborch 127.
Verborcht 12i.
Verburgh 31, 128.
Verckcns 251.

Verdoes 48.
Verdolen 126
Verduyn 282.
Verelst 13, 15, 20.
Vergeer 28G.
Verhaar 210.
Verhage 110.
Verhagen 262.
Verheyen 200.
Verhorst 282.
Verhuit 25.
Verkouteren 203.
Verloo 270.
Vermeer 135, 213.
Vermeulen 108, 288.
Vermoet 15, 20.
Vernooy 49.
Verschroeffen 16.
Versing 109.
Versmit 127.
Verspijck 45.
Versteegb 213.
Verster 188, 197.
Vertholen 111, 115.
Verwanrt 285.
Verweerd 222.
Verwers íG4.
Verwey 211.
Vesanevelt. 22.
Vessup 246.
Vet (van der) 229.
Vett (de) 56.
Vettekeuken 90.
Vianen (van) 125, 259.
Vierling 180.
Vierres (de) 230.
Vigelyn 137.
Vilain 15.
Villegas (de) 213.
Villeneuve (de) 112, 276.
Vinck 222.
Vinju 176.
Vinck 32.
Virieu (de) 96.
Viry (de) G4.
Vis 275.
Visbach 221.
Vischeïs ide) 56
Visscher ì33.
Visser (de) 18.
Vittinghof gen. Schel1 (van) 61.
Vladeracken (van) 141.
Vladracken 26ti.
Vlas 21.
Vlerin (van) 86.
Vlierden (van) 30, 32, 70, 71,
85, 86, 90, 221, 222, 236.
Vlierden Hope (van) 86.
Vlierden Smith (van) 86.
Vlieren (van) 8G.
Vliet (van) 260.
Vliet (van der) 127, 239.
Vlyenborch (vxn) 259.
Vogel 52, 245, 251.
Vogelaar 171, í77.
Vogelensang 16
Vogelsanck 213.
Voges 131, 132, 137.
Voghel 24.
Volandt 28.
Volckers 91.
Völlmar 275.
Volmer 112.
Voltelen 44, 126.
Vonck 119, 157, 2 1 1 , 2 1 3 .
Vonk 53.
Voogelsnngh 213.

V o o r n (van der) 15. 16. 20.
V o o r n e ‘ ( v a n der) 20. ’
Voorneman 273.
Voorst (van) 23, 51, 52, 166,
247, 248, 249, 252.
Voorst van Schoonderbeeck
(van) 248.
Voorstad 29.
Voorstadt 58.
Voort (van der, 13G, 172.
Vorst (van) 2GG.
Vorsthuyzen 121.
Vos 172, 187, 273.
Vos (de) 17, 9&, 114, 115.
Vos van Steenwijk (de) 266.
Vosch 210.
Voshagen 230.
Voss 214.
Vossaart 16.
Vosschiere 120, 121.
Vree (van) 49.
Vries (de) 200? 211.
Vriese (de) 236.
Vrii (de! 21.
Vr$Ao;e 189.
Vulder 212, 213.
Vulders 210, 211.
Vijgh 24, 81.
Vijver (de) 20.
Vijver (van dcj 15, 16.
W.

Waal (de) 137, 241, 242.
Waal van Iperen (de) 138.
Waal (van dc) 209.
Waalwijk 11.4.
Wachtels 271.
Waerde 89.
Waganders 285.
Wagenen (van) 86.
Wagner 217.
Wagtels 271.
Walcourt 238.
Waldeck Pyrmont (van) 24.
Walenburg (vanj 155.
Walkens 2ïY.
Wal1 (van de) 33.
Walle (van der) 277
Walrad Strubcn 62.
Walraven 21.
Walravens 22.
Waming (van) 213.
Wandels 56.
Wanders 211.
Wannemacher 5G.
Wanning 49.
Warme10 (van) 81, 158, 159.
Warmont 155, 156.
Wasa Brahé 91.
WaaFnaer (van) 47 : 48, 246,
Wassenbergh (van) 154, 155.
Wattimena 138.
Water (de) 31.
Watering (van de) 229, 232.
Weber 132.
Weddelink 222.
Wede (van) ll.
Wede11 131.
Wee (van der? 243.
Weed; (van) 49, 220.
Weerkamp 49, 192.
Weert (de) 12.
Wees (de) 19.
Weese (van) 2.79. 260.
Weg (van der) 202.
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Weger 16, 131.
Wehling (van; 123.
Weintré 272.
Weissenbruch 228.
W eiting 54.
Wel (van der, 269.
Welde (de) 19.
Welderen (\-an) 24, 62, 81, 82,
157.
Welhouck 121.
Wel1 (van de) 29.
Wel1 (van der) 58.
Welters 18.
Weltz 277.
Welvelde (van) 81, 82, 15%
Wely (van) 79.
Wemmele 121.
Wemmelen (ván) 120.
Weminderen (van; 120.
Wentsen 236, 231.
Werdolen 126.
Wertheim 68.
Werve (van de) 236, 260.
Wesel 55.
Wesel (van) 14, 78.
Wesenborch (van) 259, 263.
Wesenburch Ivan‘i 264.
Westenbergh ‘54. ’
~Westendorp Jut 59.
Westerbeck (van) 262.
Westerholt (van) 21i0, 261,266.
Westerman 76.
Westerwolde (toj 25.
Westvaling 235.
Weydemuller 272.
Weyerman 201.
Weyman 209.
Weyrelijckhuyzen (van) 49.
Weyx 28.

\\-ezelenburg (van) 227
CVieligh (van) 269.
Fieringen (van) 286.
\ATierts 123.
\Viethuq-s 128.
\Vietius 128.
\1 iggama 26.
Wilbrenninck 159.
Dïldt (de! 37.
\Vilhel&& 26.
Kilhem (de) 121.
\\-illekens 13.
\Tillems 15, 20, 107, 168, 241.
LVillemse 15, 214.
Dïllemsz 230
Killick (van) 110.
Willoughby 64.
Wilmers 45, 221.
\\ïlp (van) 80, 116, 118.
\\ilsum (van) 81.
Kiltwijck 86.
Winter (de) 230.
\\?rtsz 2 1 7 .
Wisse 19.
11.it (del 4 9 , 50.
Kith (de) 89, 211, 252, 286.
\Vits 19. 2-3. 256.
Witsius ’ 128,’ 223, 256.
Witt (de) 49, 51, 87, 90, 96,
$81.
Witte (dc) 116.
Witte van Citters (de) 200.
Witten 9.
Witlert 47.
FYittheys 128.
\\z;A_eren (van) 64, 101, 192,
Woertman 128.
Woestijne (van de) 18.

Koets 28.
Wolf 18.
Wolfaart 17, 18.
M‘olff 23, 128.
\Yolf (de) 137.
LVolffsch 128.
\\-olfswinckel 212, 213.
\Yolleben 86.
\\-olters 24, 185.
\\‘ol\-en 86.
Kout (van ‘Ij 204.
\\-outerse 211.
\Voutersz 212.
Wouw (van) 270.
Wrede 255
\\-right 19. ’
Wtenbogaert 6.
\Vyarda 27.
\\-ychgel 206.
Kijck (van) 24, 25, 63, 78, 95.
\Yijckersloot (de) 45.
IVijckerslooth 116.
\Yijhe (van) 248.
Wijk (van) 15, 17, 25, 195, 226
227, 231, 286.
\\-ijnaendts 129.
1Yijnaendts van Resandt 195.
11‘ijnants 24, 212.
\Yijnants van Resant 78, 251,
2.52.
\Yijnberg 29.
Wijnbergen (van) 9, 83.
Wijnen 192.
\\-ijnkoop 87.
11 ijntges 122.
\1ïjs 122.
FYijs (de) 107.
\\ïjtingh 53, 54.
\Vijtthus í 2 8 .

IJ.
IJmans gezeght Ersquine 262.
IJoune 203. 205.
IJper& (vak) 1 7 .
IJsendoorn SI Blois ( v a n ) 199.
IJser 16.
IJske 175.
IJsseldijk (van; 38-43, 71-77,
103-106.
IJsselsteijn (van) 118.
IJsselstiin 86.
IJzerman 1 6 0 .

2.
Zaal 96.
Zaalder 241.
Zaell 119.
Zael Uteneng 96.
Zanten (van) 210.
Zeben 209.
Zebus 211.
Zeeben (van) 17.
Zegermans 107,
Zehelein 61.
Ziedses des Plantes 64, 160, 224.
Zitzwitz (von) 61.
Zuylen (van) 116, 264.
Zuylen van Natewisch (van) 80.
Zuylen van Nijveld (van) 94.
Zwaan (van der) 18.
Zwaerdecroon 128.
Zwart (de) 229.
Zwarte (de) 19.
Zij11 (van) 60, 126.

