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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.

_.~

No. 1. XX-V Ie Jaargamg. 1 9 0 8 .

Deze maand is het vijfentwintig jaren geleden dat het Genealogisch-Heraldiek Genootschap .DE NE D E R-
--.- .__..-..  -m SLEEUW” Werd opgericht. Op Woensdag 24 Januari 1883 werd de eerste algemeene vergadering

gehouden, waariu  het bestuur werd gekozen. Tot voorzitter werd benoemd de heer J. C. VAN DER MUELEN,  onz
tegenwoordig eerelid, die met den heer 141.  A. VAN RHEDE  VAN DER ELOOT,  den eersten penningmeester en nog
steeds ijverig medewerker van het Maandblad, thans nog tot het Genootschap in betrekking staat.

De statuten van het Genootschap werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 Mei 1884 No. 27,
opgenomen in de ,,Nederlandsche  Staatscourant” van 15 en 16 Juni van dat jaar No.  140.

Volgens art. 1 der statuten heeft het Genootschap ten doel: de beoefening van de geslacht-, wapen- en
zegelkunde, en van de daaraan verwante wetenschappen, en tracht het dit hoofdzakelijk te bereiken door het
uitgeven van geschriften en het vormen van een boekerij en van een archief.

Tn het voorloopig reglement werd dit nader omschreven door de vermelding dat het doel zou getracht
worden te bereiken door het ter lezing doen rondgaan van daarop betrekking hebbende werken, en door het
uitgeven van een Maandblad. En het is voornamelgk  met het Maandblad, dat het Genootschap naar buiten,doch
alechts binnen den kring der leden, optreedt.

Aanvankelijk was het bestuur met de redactie belast en had de secretaris van het Genootschap tevens de
voorbereiding ervan, totdat in 1893 de functien  van secretaris en redacteur werden gescheiden en een bepaald
bestuurslid als redacteur optrad. Als zoodanig fungeerde van No. 8 van 1893 af tot No. 1/2 van 1898 de heer
M. G. WILDEMAK,  tot No.  3 van dat jaar de secretaris Jhr. Mr. C. H. C. FLU~I  vAN  AS P E R Y O N T , van No.  8
van 1898 tot No. 9 van 1900 de beer W. baron SYOUCKAERT  VAN SCHAUBURG,  daarna, eerst waarnemend
vervolgens definitief, Jhr. Mr. F. B E E L A E R T S  V A N  RLQELAND,  tot de redactie met No. 2 van 1907 overging
in handen van den ondergeteekende.

Bij ondervinding>weet  ik thans hoe tijdroovend en dikw$s  onaangenaam de beslommeringen van de redactie
met de daaraan verbonden correspondentie zgn, het zal mij daarom wel vergund zijn te dezer plaatse hulde te
brengen aan hen, die tal van jaren achtereen zich deze moeite hebben getroost en zich van hun taak hebben
gekweten op eene wijze, die algemeene waardeering verdient.

Reeds dadelijk na zijn ontstaan mocht het Genootschap zich in vru groote belangstelling verheugen, In
1884 telde het 121 leden, van welke 32 te ‘s Gravenhage, en 3 correspondeerende  leden, 2 buitenlanders en

een Nederlander, en stond het met 20 wetenschappelijke instellingen en vereenigingen  in verbinding.
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Heeft het Genootschap zijn doel bereikt ? Is het trouw gebleven aan zijn beginselen ? Op beide vragen
kan m. i. volmondig bevestigend worden geantwoord. Het Genootschap is geworden een middelpunt voor de
genealogen en heraldici van het geheele vaderland, voor allen, die de geslacht- en wapenkunde om haar zelfs
wil beoefenen. En de veel gesmade genealogische wetenschap mag zich in steeds grooter  belangatelling en - ik
constateer het met genoegen - in steeds meer waardeering verheugen. Wel wisselt de kring voortdurend. Al
de vroegere redacteurs iijn nog in leven, doch hoevele  bestuursleden, leden van het Genootschap en mede-
werkers van het Maandblad zijn niet reeds heengegatin  om nimmer terug te keeren,  Doch bemoedigeacl is het’
dat steeds nieuwe krachten gereed staan om de gedunde gelederen weder aan te vullen, dat’ steeds nieuw bloed
het lichaam van het Genootschap verfrischt.

Er is alle reden om het vijfentwintig jarig bestaan van het Genootschap, een langdurig tijdperk voor een
Genootschap op dit gebied+ met opgewektheid te vieren, omdat het Genootschap zich juist thans in grooten bloei
mag verblijden. Dat dit onder de bekwame leiding van onzen voorzitter Kolonel WAGINER  zoo moge blijven,,
het Genootschap nog tientallen van jaren eeu nuttig bestaan moge leiden, en het Maandblad met krachtigen’
steun van de medewerkers zijn eervolle plaats in de genealogiech-heraldieke wereld steeds moge behouden, is de;
welgemeende wensch van den tegenwoordigen Redacteur,

‘B Gravenhage,  14 Januari 1908. -Mr: H. W. VAN SANDICK.

Wouter van Gonthoeven,  als genealoog,

dcor Jhr. Mr. F. B EELAERTS VAN B L O K L A N D.

(VervoEg  valz XXV, 241) .

IVbis. Arent  Bartoztts  (l),  dijckgraeff van Dubbeldam,
heeft getrout a” 1576 Joffr. Machtild [doorgehaald:
Hallings] Schrevel Ockerszdc.  (2) Hg woon&  eerst in sijn
huys bij de Qroote kercke daer nu Cornelis van. Beveren
woont, ende daernaer in schoonvaeders  huys tegen de Wijn-
brug over, sijnde 2 gevels genoemt  Hemelrgck  ende Draek.

_ Wouter Bartouta  v a n  Gouthoeverb  [vol& o n d e r  Vl.s: Sr Elisabet [doorgehaald : BartoÙts,  maeget]  va%
Gouthoeuve, ‘1579, nonne ten Aununciaeten binnen
Loven in Brabant, gecleet 13. Junij ao 1613 ende
geprofessijt ao 1614. (3)

3.

4.

5.

WiUemine  [doorgehaald: Barfouts,  maeget, beggnken]
van Gouthoeuve, 1580, te Haerlem wonende a” 1604.
Margriet [doorgehaald : Bartouts] van Gwthoeuve,
1582, troude den 24 Mey 1607  meester W i l l e m
Boucquet, advocaet, ,lansz. 5 kijnderen. (4)
Sr. Agniet [doorgehaald : Bartouts] van Gouthoeuve,
1585, nonne in het Clooster  van de Annunciaten
tot Loven, gecleet den 13 Junij 1610 en geprofessgt
sjaers daeraen 16 ll.

6. B. Schrevel [doorgehaald : Bartouts] van Gouthoeuve,
1589, Cathuser monic  te Loven, gecleet 15 Jung
1614.  Hij  sterft  aldaer den 22 Januarij 1 6 2 2 ,
aetatis 33.

(1) Geboren 22 Juld  do 1650,  ende sterf op Sondachs des avonta
ten V uyren  den 10 April AO  1622, aetatis  ontrent 72, begraeven ten
Augustijnen bij sijn huysvrouwe

t 2) [Volgens  de genealogie Halling,  enkele bladzijden verder :] LMaoh-
teld Schrevel6dr,  geboren An 1552, troudo AO  1576 .4rent  Bartouts
van Cfonthovven,  hebben kinders. Zij sterf saelichltic  op Saterdach  thalf
een naermiddach den ‘7 Julij  8” 1612, out 60 jaeren, hegraeven den
11 Julij ten August$en bij haer ouders [zijnde  Schrevel Ockerlcz.,
thresorier van Dordrecht, en JoEr.  Willemina van Drencwaert].

(3) Zij sterft tot Maestricht  11 Augustus Ao 1821,  aetatis  42.
(4) [Uit de genealogie Houcquet:] Meester Willem Boucquet, 1677,

troude ho 1603 JoEr Willemina OemB  Jansdr die sterf in de kraem A”
la&, daernaer A” 1607 Margriet van Gouthoeuve Arentsdr. [Voorts
blijkt hier ter plaatse, dat het niet bij vijf kinderen gebleven is ; tus.
schen  1608 en 1620 werden er acht geboren].

7. B. Willem [doorgehaald: Bartouts] van Gouthoeuve,.
1 5 9 2 ,  minderbroqler  int clooster  te  Loven den
9 October 1611, geprofessijt sjaers daeraen 16 12 en.
priester gewerden te Brussel ao 1616 in October.

IVter. Pieter Damasz.  troude te Delft Cainr$ne  Willemsdr,.
sijn beyde met haer 11 jongste zonen binnen X daegen.
te Delft van de peste gesturven a” 1574.

1. Dammas  Pietersdr  troude te Delft A n n e  Verst&
Joosts’dp,  hebben, kinders.  Hij vertreck  van Delft.
ter woon naer  Aeosteldam  ao. 160 . . [Ouders van:];
Pieter Damasz.

2  e n  3 .  A’illem  Pietersz.  ende Bartelmeeacs  Pieter&
sturven vande peste a* 1574.

1Vquater.  Willem Philip. geeeyt Molen  heeft getrout,
Diewerken  Woutersd+‘.  Síj sterf;  a* 1622.

1. &leinsgen  Willems  tronde [doorgehaa ld :  in  Apr i l
16091  Pieter Bartelmeeuso. wgnkooper.

2. Phi&s  RZemsz.,  in Oost Indyen 1619.
3. Lijsbet Willem& heeft getrout  . . . . . . .
4 .  Pieternelle Willemsdp.

V. Wouter (1) [oorspronkelijk, stond er: Valerius]
Bartouts van Gouthoeven, 1577, waersman  van Swdndrecht
1611. Hij troude den 9 Mey 1614 Maria van Beemont
Jans dochter, zij out zijnde 22 jaeren.

1. Machtild, geboren 10. Martjj ao 1615.
2. Cornelia, op St. Michielsdach 1616, 29 September,
3. Brent,  geboren 1. Jung 1618.
4. Joanna, den 18 Meer t  1620 .
5. Ja%, den 25 October 1621 op Blgenburg.

Ter zijde van de genealogie, welke twee groote folio-
bladzijden beslaat, staan eenige wapens geteekend :

A Gedeeld: a gevierendeeld: 1 en 4 drie  rozen, 2 en
3 een keper; b een klìtnmende eenhoorn.

B. Het gevierendeeld wapen van Bartouts met de rozen.
en den keper, in ruitvotm, vergezeld van 4 kwartier-

rechts, 1 Rartouts, TI drie golvende dwars-
riE”,“s’ met, een visch iu het schildhoofd; links

(1) Geboren Ao. 1677, 6 September. ‘:
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: c.

D.

1 Oeme (het bekende wapen) 11 (de naam van der
Mijle doorgehaald) vijf ruiten, 3 en 2.
Wederom Bartouts  met 4 kwartierwapens:  rechts,
als hierboven bij B; links. 1 (de naam Halling door-
gehaald) het wapen van Hallincg, 11 Drencwaert
(het bekende wapen).
Wederom Bartouts met 4 kwartierwapens: rechts,
1 Bartouts, 11 (de naam Bolerius  doorgehaald) op
een terrein een boom op welks top drie vogels
zitten ; links 1 Heerman  (het doorsneden w’apen  met
den leeuw en de luipaardkoppen), 11 ” Oem (het
bekende wapen).

Genealogie der familie van Leefdael.

(Vervolg van XXV, 267).

Bijlage VII.

Nog enkele leden van het geslacht van Leefdael.

1694. 3 Juii gedoopt Philips, zoon van Frederik van Leefdael
en Maria de Poorter (HU  werd priester en canonik  van de
cathedraal  St. Donaas  te Brugge).

1696. 7 April Cornelia Florentina.
1697. 8 April Ferdinandus Sebastianus.
1698. 8 October Rutger.
1701. 25 Febr. Adam Phiiips.
1702.  20 Dec. Maria Cornelia.

Na het afdrukken der proeven ontving ik van mijn broer (Na den ‘dood  van Frederik van Leefdael hertrouwde .&,jni
den heer H. N. Ouwerling te Deurne nog de volgende aan- / weduwe Maria de Poorter met Jacobus van Homberg
teekeningen.  (Zie ook zijne beschrijving var, Deurne). ~ Hendrikszn. gedoopt 14 Aug. 1688. Zij schonk hem kinderen

Rogier  van Leefdael’gehuwd met Margaretha van Mlddachten  ’ pan welke een de stamvader werd der St. Oedenroodscbe
.@et  handschriit  zegt met Hester van Leefdael; wie heeft 1 familie vari Homberg).
gelijk, of is hu 2 maal gehuwd?) was heer van Deurne en i
Lies&,  welke heerlijkheid  hij kocht den 19’”  Januari 1660 voor
de som vnn 10000 gulden. Om deze heerlükheid.te  kunnen

/ Schqew  en andere akten van St. Oedenrode.

koopen was hij protestant geworden. Na den’dood van Pieter
Schud1  werd hij Rand en Rentmeester der geestelijke goederen

Ferdinand van Leefdael, wonende te St. Oedenrode, erft

der stad en meüerü van ‘s Hertogenbosch. In 1666 was hü
1768 van Philippus Joannes van Leefdael, kanonik  van de

voor h@ eerst schepen aldaar. In 1678 werd de Heerlükheid  (
Cathedraal  St. Donaas te Brugge .  Zün halve broederw~toen

Deurne en Liessel gescheiden. Rogier  stond zijn rechten  op I
F r e d e r i k  van Homberg  te St. Oedenrode.

Liessel af aan zijn zoon Johan. Rogigr overleed de’n  l& Mei !
25 Februari 1777 werd Ferdinand van Leefdael te St. Oeden-

1699 en werd in de kerk van Deurne,  begrav’en.
rode begraven (volgens Herald. Biblioth. 1876 blz. 274 stierf

1 zijn geslacht met hem in mannelijke lijn uit).
Johan van Leefdael, Rogierszoon was heer van Liessel, na ’

,doode ZünS vaders OOk van L>eWne,  eveneens rentmoeSt0r  der
In 1768 bezat Gerard~  Diert, heer van Melissant, gehuwd

. . met Philippina van Leefdael een huis te St. Oedenrode..__. ,wgoedersn- der stad en rneüerd  van den Bosch. Hij
overleed den lgen December 1714 en liet de Heerlükheïd  na &an:

/
Rogier  baron van Leefdael, gehuwd met Johanna Molemakers.

Gerard Suljard van Leefüael, die zijn rechten op Deurne in Zij testeerden voor Nat?  Walraven  te Helmond 11 Octob. 1762.
1726 wegens schuld moest varkoopen.  Kooper  werd Bulthasar ) (1s dit d+mak  81s Rntger van L. zoon  van Frederik en Maria
Coymans. Gerard overleed den 17 Sept. 1730. Hij was even 1de Poorter? zie hierboven). De volgende kinderen uit hun
als Rogier  en Johan lid van de Illustre  Lieve-Vrouwen 1huwelijk werden gedoopt te Aarle (Noord-Brabant) katholiek.

15 Oct. 1727 Elisabeth Theresia.broeder&hap te ‘sBosch  en voerde het bevel over een com-  !
p8gnie  Schotten.

Gerard was, zooals uit de rekening der Protestantsche kerk
te Deurne blokt,  deu 17en  Februari 1723 gehuwd en betaalde
-aan de kerk de som van 25 gl., 18 st. en 6 p. De kerke-
rekeningen vermelden nog 2 huwelijken der van Leefdaels:

28 April 1717 staat aangeteekend:  ,,ontfangen  van den
throuw der jongste sfrelle  5-11-3 en den 29 Januari 1719
‘Throuwdag  der oudste freule 24-1-10.

Het doopboek der hervormde gemeente vermeldt nog:
Anno 1657 den 27 Maij het kint van den weledelen heere

Rogier  van Leefdael, heere van Deurne, is genaemt Rogier.
“Tot getuygen waeren genomineert den hoogh ed: en welgeb.
heere, den heere Johaen van Braekel, heer tot Garnensteyn
.en de welgeboren vrouwe Maria van Liere, vrouwe van
Malesteyc.  (Zie hiervoor gen. XVI A 2.)

Anno 1711 2 Januw.  v.: Abr. Cormbie, m: Hester van
Leeffdael, k: Jan. (Is dit Hester Margriet uit gen. XVI A?)

Den 14 September 1727 is gedoopt het kind van den hoog
ed. heer van Deurne, Gerard Sulyard  de Leefdael en deszelfs
huisvrouw Anna Maria Spiering en is genoemt  Agatha.
Getuige is benoemt juffr Agatha Spiering.

Uit het Repertorium der leenen van Eethen en Meeuwen
thans onder mij berustende:

12 April 1729 Antonia  Catharina.
20 Dec, 1730 Rogerus Nicolaas.
10 Maart 1732 Philippus.
5 Juni 1733 Juliana Philipina.

12 Ju:;i  1735 Anna.
24 Dec. 1736 Antonia  Francisca.
9 Febr. 1738 Elisabeth Catharina.

22 Juli 1740 Justina Johanna.
20 Aug. 1741 Rogerus Walwinus.
13 Oct. 1743 Theresia Francisca.
Omtrent Philips van Leefdael, vermeld in de XVI A gener.

onder c. nog het, volgende : HU werd na den dood van zijn
moeder Mdargareta  Clara van Boshuüsen  19 Juni 1682 beleend
met de Heerlijkheid Meeuwen ; zijn vrouw en kinderen worden
genoemd in bijlage Ib. Ao 1702 werden züne heerlijkheden
van Eethen en Meeuwen verkocht. Om welke redenen heb
ik niet gevonden. In den verkoopbrief staat alleen dat hu
voortvluchtig was.

Verlijd: Gerard, Baron van Leefdael, heer van Liesel, hem
aangekomen bii doode van den heer Johan. Baron van Leefdael
sijnën oom, 24 “Dec. 1715. (Van wien was de& Gerard een zoon?)

Uit de katholieke doop. en trouwboeken van St. Oedenrode.
1691. 19 Januari gedoopt Anna Ludovica, divan Rutger van

Leefdael en Elisabeth van der Eem.
1694. 19 Januari gedoopt Ernestus, zoon van Rutger van

Leefdael en Elisabeth van der Eem.
(Deze Rutger of Rogier Walewün van Leefdael w+as een

zoon van Philigs van Leefdael heer van Waalwijk enz. en
Cornelia van Egmond van der Nüenburch (zie hiervoor gener.
XVI 8 d.). Z{]ne  vrouw Elisabeth noemt J. Th. de Raadt
Lutgarde. Zij woonden op een kasteel te St. Oedenrode.)

1694. 10 October huwt Frederik van Leefdael met Mariade
Poorter. (Is dit mogelUk Frederik Albert, broeder van den
vooraaande?)

Verlegd: Johan Baron van Leefdael hem aangekomen bij
onwilligh decreet van de gerichte van Eethen  den 19 Feb.
1677 6 Hondt lants gelegen in den banne van Eethen in de
groote Houve etc. Idem Johan Baron van Leefdael, heer van
Liesel hem aangekomen bij doode van voorn. Johan van
Leefdael zijn oom 2 Jan. 1697. (Welke Johan is die oom?
Johan’s vader, heer van Deurne, bezat volgens het handschrit
slechts 1 broer Philips  en 1 zuster Margarieta.)

Johan Philips van Leefdael, Philipszoon en van Cornelia
van Egmond van der Nijenburch.  (Zie gen. XVI 8a) heer van
Waelwük, Beeck, Croy en Stiphout, was gehuwd met Hen-
riette  Florentins  van Vladeracken, dochter van Karel Anthony
en Maria Bam).

B ij 1 a g e VIII.

Het Wapen.

Eet wapen, dat de familie van Leefdael gevoerd heeft, is
bü verschillende leden verschillend geweest.



Naar aanleiding van wat vorenstaande, genealogie geeft,
van enkele afbeeldingen bij Butkens en anderen en van enkele
zegels wil ik hier omtrent het wapen in het kort iets meedeelen.

Wanneer we die verschilende wapens beschouwen, dan
bemerken we dadeluk twee groote verschillen; twee richtingen
zou ik haast zeggen. Ik meen deze twee richtingen aangeduid
te zien in de genealogie hiervoor. Daar toch lees ik in de
IIIe generatie onder 5, dat Rogier  van Hauterive (lnte Heer
van Leefdael) heeft aangenomen het wanen van zijn moeder.
Rosoy, gekantonneerd met Walcourt; en in de IV”  generatie
onder 3. dat Gerart van Leefdael. Rogier’szone heeft aange-
nomen het wapen zijner moeder Álix;vrouwe  van Leefdäel,
terwijl de oudste zonen het wapen van hun vader zijn blijven
voeren. De oudste branche voerde dus tot wapen: In goud
3 rood8  rijfbladen 2 en 1 (Rosoy), een bedekt door een rood
vriikwartier beladen met een zilveren adelaar met blauwen
bek en klauwen (Walcourt). Dit wapen geeft ook Butkens
alsmede de Cant,illon in zijn Vermakelijkheden van Brabant.
Ook in het gemeente-arshief van den Bosch is een zegel vau
Rogier van Leefdael hangende aan een charter van 13 Februari
1306 met deze afbeelding. Voor Luis van Leefdael geeft But-
kens evenwel het vrijkwartier beladen met een fret.

Rietstap geeft in zijn Amorial Général (le uitgave) voor
Rosoy : Van zilver met drie rood8  goudgepunte rozen. Rietstap
zal zich waarschijnlijk hier vergist hebben.

Van den oudsten stam geeft Butkens de volgende nersonen.
die niet hiervoor vermeld-worden:

_ -

Onder Godfried III, hertog van Brabant, Rogier van Leefdael
(dit is dezelfde als Rogier van Hauterive getr. met Alix.
vrouwe van Leefdael (zie hiervoor 111” gen.).

Onder Hendrik T, Hertog van Brabant.
Luis, sire van Leefdael. Arnou en Gerard. (Alle drie zonen

van den voorgaande. zie IVB generatie).
O n d e r  Hendrik  11. ” ’

Luïs. sire de Leefdael en Henri ziin broeder. ( Waarschiinliik
zonen ‘van Luis hiervoor.

Onder Hendrik 111.
Franchon de Leefdael.

Onder Jan 1.

” _

Luis, sire et advoue de Leefdaele.
Onder Jan 11.

Rogier,  sire de Leefdael, van Oirschot. Perck, Beeck, Chnr-
telain de Bruxelles. Arnou zijn broeder.

Onder Jan 111.
Jean, sire de Leefdael, Oirschot etc. Luïs zUn broeder.
Arnou van Leefdael, sire de Bierbeeck, Beaurieu, Impden

etc. (dezelfde van hiervoor).
Arnou zijn zoon.

Rogier  van Leefdael, leenman van Brabant onder Jan 11,
(zie hierboven) was ook nog heer van Hilvarenbeek en in 1312
ook van Eckhart, hij stierf 29 Januari 1333, had o.a. een zoon
Jan (zie hiervoor onder Jan 111) heer van Oorschot, Hilvaren-
beek, Eckhart etc. J. v. Vliet in zijn Bredaesche Chronyck
blz. 21 zegt ons dat deze Jan huwde met Margarita van Gaveren.
dr. van Philips van Gaveren (Liedekerke) heer van Breda en
Sophia van Gent. Dit huwelijk  bleef kinderloos zoodat bij
zijn dood in 1357 diens zuster Isabella van Leefdael vrouwe
werd van genoemde heerlijkheden. ZU was gehuwd met Willem
van Petersheim.

De jongste branche, waarvan hiervoor de genealogie is ge-
geven, voerde tot wapen dat van Alix vrouwe vanLeefdae1.
Het hoofdkwartier van dezen jonasten tak is steeds : In zilver
een zwarte keper vergezeld “var? drie roode hamers 2 van
boven en een onder, zoodat dit het oorspronkelijke wapen
der Van Leefdaels zal geweest zijn.

Meestal werd dit wapen gekwartilleerd  gevoerd. Zoo had
Philips van Leefdael uit de X111”  generatie het volle wapen
en tot helmt,eeken twee elkander aanziende adelaarskoppen
met halzen van zilver die te zamen drie. aan eenen steel
gegroeida, groene bladeren in hunne bekken vasthouden.

Ziin zoon Roaier. gehuwd met Johanna van Schoonhoven
brak zijn  wapen als- jongere zoon gedurende eenigen tijd
met een ster geplaatst in den top des kepers.

Rogier van Leeldael uit de 158 generatie gehuwd met Anna
van Leefdael voerde :

Gekwartilleerd 1 en 4 vijfbladen  het eene bedekt door een
met een adelaar beladen vrijkwartier, 2 en 3 een keper ver-
gezeld van 3 hamers, over alles heen een hartschildvanrood

beladen met 3 gouden lelien, 2 en 1. (Schoonhoven). (Zou toen
de oudste branche reeds uitgestorven zijn?)

Rogier van Leefdael, heer van Deurne, zie XVIAgeneratie,
gehuwd met Hester van Leefdael, voerde blijkens zijn zegel,
voorkomend op een akte van 1665, gekwartilleerd 1 en 4een
band, 2 en 3 de vijfbladen en een vakwartier  beladen met
den keper en de hamers. (Die band was rood ep een goud veld),

In het wapen voorkomend op de hiervoor genoemde kwar-
tierstaat zal het vrijkwartier  van het hartschild der familie
van Leefdaei wel moeten zijn in zwart een gouden leeuw.
Het hartschild zou .dan het wapen van Ranst zijn en zien
op het huwelijk van Jan vin Leefdael (XIF gen ) en Cornelia
van Ranst.

F. H. M. OUWERLING.

Oirconden betreffende de familie van
Isendoorn  & Blofs.

1456-1847.

Medegedeeld door M. (3. WILDEMAN .

(Vervolg van XXV, 252).

Oirconde n? 1.

E x t r a c t uit het Leenregister des Pt.%stendoms
Gelre en Broefschap Zutphen wegens de lenen
buyten  de provlntie  van Gelderland gelegen.

Dat &ys to Starkenborg  tot eenen  Zutphenschen regte
ontfink, etc.

Poet alia.
Cal&.  van Sterkenborg, huysvrouw  Woltera  van Isen-

doorn by transport hares Vaders Gysbert ontfink dat.
Hqs en Heerlylkheid  tot Sterkenborch met syner Hof-
etad en toebehooren tot Zutphenschen regten 80. 1456.
Eadem bestedigt haar hilixvorwarden Ao.  1459.

Wâllern  v a n  Isendoorn, 13fVif  ‘sj?ièr  ‘mödë~Ttrïiï  “‘9
Oct. 1473.

Ernst van Iaendoorn,  erve synes Breders  Willems,  2
Marti 1483.

Idem vernyt Eed. Ao. 1493.
Idem erheld, dat dit leen tot onversterfeliken Zutphen-

schen regten erkent aal worden, alsoo het van den regtenv
stam daervan het hergecomen  is nimmermeer vererven
nog versterven aal 29 Octobris Ao. 1526.

AnthonM  uan Zsendoorn, Erve synes Vaders Ernst
ontfink dat Huys en Iieerlijkheid  tot Sterkenborg metter
Hofstad en met aller anderen synen toebehoren wie dat
in der Nederstigt  van Utrecht van alte gelegen is tot.
Zutph. regten  21 Feb. 1539.

Idem vernyt Eed. 20 Marti 1544.
Idem vernyt Eed. 10 Juny 1556.
Oyda van Isendoorn,  erve hares vaders Anthonis  be-

leent 5 Oct. 1559.
Megteld oan Isendoorn, huysvrouw van Reyniers vaft

AswQn,  erve harer zuster Oyda, beleent 9 Aprilis  1565.
Eadem laet eed vernyen Crelis Engelen 25 July 1595_
In fidem Extractu. (get.) TULLEKEN.

Oirconde  no. 2.

Copie vidimus van een magescheid tusschen
Maerten van Rossem, en xyne  moeder, dd.
25 Januari 1523.

Wy Heer Gosen van Rossem  deken tot Roeeem J o h a n
d i e  baste&  v a n  Rossem  scholt(us), D@rck v a n  Hernert
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scholtus tot Poijderoijen en (de) Narten  van Tuyll,  doen
kond, ende bekennen, mits desen openen brieve dat die
Eersame Jouffrauwe Janna’van  Hemert, wedue tot Ross(em)
ter eenre,  ende Narten  van Rosser, heer tot Pogderoijen,
.hoiren soen, ter andere zijden een fiundtlick Maegescheyt
voer onssen frunden vurgen(oemt)  samentlicken ingegaen
ende elck besonder  aengenomen  hebben  allet in  maten
ende manieren als hier nae volget datselve SJ ende elck
besonder  voer ons gelooft hebben, ende in krachte  desses
bryeffes gelooven voer hoir ende hoeren erven en(de)
nacomelingen  ganse aellynck en(de)  al dat myenste punt
met den meesten tonderholden ende tachtervolgen.

In den ersten zynt voorwarden als dat Murten  vc(n
Ross(em)  vuersz. Jouffrouwe Janna  zynre moeder alle jair
alzoo  lange als zij leeft op Sint Petersdage ad Cathedram
guetlicken betalen sal die som(m)e  van twyntich brabant-
sche guld(en)  XX s t . , bra(bants)  voer elcken g(ulden)
voersz. gerekent, off Murten  van Ross(em)  sal Jouffr(ouw)
Janna  zynder  moeder vursz. vur die XX g(ulden)  brab(ants)
voersz. soe lange als zij leeft laeten gebruycken een
hoffstadt mit een stuck lants gelegen in den gerichte van
Poederoyen  geheyten dat cloister, halden ontrent
thyen mergen.  Noch sal die Heer van Poederoyen zynne
moeder binnen den heerlicheydt van Poederoyen alzoe
iange als zij leeft acht scharen weyden doer;’  weyden,
oic sal die Jouffrauwe van Rossem alle alsulcken thyns-
hoenderen als men die heer van Poederoyen op den dnch
van huyden tot Poederoyen  ende tot helst schuldich is
opboeren ende daer beneffene alle jaer twee zalmen
.en(de) z e s  elften, oick sal die Jouffrouwe van Rossem
metter  cleyner zegen moeghen vysschen, dan eghecn
vysscherge  verhuyren oic rermidts hoiren  vijaschen cgheen
schade aen(den)  verhuerder vijsschrrije  te doen, oick off
daer-pepergelt  in de heerlicheijt  verfiel sal die Jouffrouwe
van Rossem tot hoirer koicken behalden alle op conditien
dat alzoe geringe die Jouffrauw moeder Martens storff
.ende afflevich wordt, sullen alle, des vursz. perceelen
wederom  aender heerlicheydt te weeten  aen Marten van
Rossem ofte zynen erven vallen en(de) komen, Insgelycken
zynt vorwardt oft ware dat die Jouffrouwe van Rossem
van Poederoyen up anderen plaetsen  metter  woen vertoech,
.soe sal terstondt Marten  van Rosoem  dat huys dat upt
,Uloister  stijt, mijtter  hoiffstadt ende dat landt dat daer
toe hehoordt ingelijcken die thgnshoenderen  die zalm
,ende elften, oic dat pepergeldt wie dat hier boven wijder
benoempt  steijt aenfangen ende gebruijcken,  Des sal Marten
Tan Rossem  zyuer moeder vursz. alle jaer alzoe langhe
.als zy leeft voor die hoffstadt mijtten landt geven ende
beta len  twynt ich  guld(en)  brab(ants)  XX st(uiver)  vur
den g(ulden)  en(de) acht scharen weyden die nae doode
Jouffr. Janna  weder erven ende komen sullen op Marten
,oaa Rossem ende zynen erven als vursz., Ingelicken  soe
Marten  van Rossem s i jch verandersaten mijt huyl ick
euss(?)ofte  anders tot Poederogen  mitter ween queme,  sal
alsdan alle dese vursz. perceelen, bchalven die twyntich
gulden mitter acht scharen weijen  Narten  van Rossem
moegen  aenfangen ende tot zynen schoeneten gebruycken,
.op des(en) twijntich guld(en)  metten acht scharen weijen
en sal die Jouffrouwe vu~yl Rossem voorsz. eyghen schalt  ofte
hekommeringe op moegen  maecken, oic sal Xarten  vun
Rossem zyner moeder altyt tot hoiren geaynnen vorder
vestenisse voir die twijntich gulden ende acht scharen
weijen doen weiden gerichte daer zyn moeder nengeholden
ende mede bewaerdt wesen sael, oick soe veer Marten aan

Rossem, heer tot Poederoyen vur zijn moedei starff en(de)
afflivich worde, soe sullen alle zyn goederen heerlicheydt
tijenden, thyuss(en)  wie hy die op den dach van huyden
gebruyck op zyn moeder besterffen en(de) annerffen ende
op nyemants andere, alle op conditie dat die Jouffrouwe
moeder Martens des heeren van Poederoyen die aenbe-
bestorven guederen nijet daervan sal moigen vercoopen
noch versetten nog eyghen schalt daerop sal moigen
maecken in gheenerleij wijs, .dan then weer een behoir-
lick testament tot der somme van vyff ofte ses hondert
galde guld(ens)  toe en(de)  nijet wijder dan die heer-
licheydt van Poederoijen  met a l l e  d ie  goederen  gelijck
die Jouffiauwe  van R o s s e m  m o e d e r  Martens voorsz.
die nae doode  hoir soons aengefangeu  heft sullen nae
doode Jouffrauws Jamn komen en (de) erven op, Johan
van Ross(em),  heer fot Broickhus(enj  ende op Jouffrouw
Nargryet vun Ysendoren hoiren zoen en (de) dochter,
Martens broeder ende suster ende hoirder beyder  erven,
Beheltelijck dat testement dat Marten van Rossem ge-
maeckt heft off noch maecken aal van der vursz. Jouf-
frauwe van Rossem ofte hoiren  erffven allet tafterfolgen
en (de) guetlicken vuyt gereijokt endr betaelt sal worden,
xllet n a e  inholt deses selfes t e s t e m e n t s  Marten  v a n
Rossem afterleet, des soe heft vertegen  opgedragen 4 eode
overgegeven Jouffrauwe Janna van Hemert weduwe tot
Rossem tot behoeff Martens  van Kossem, heer, ,tot
Poederoyen  ho i r  zoene op alle naegelaten  guederen ,
l e e n ,  eygeu, ger&ed,t  end? Öngeree+,  Peters vulz-Hemmert
ende Jouffrouw Jannn van Herder hoir lijeff Vader e n
(de) Moeder, zelige gedachten wie hoir die meijtz doode
hoirs vaders ende nyoeders  voorz. op ten dach van huy-
den aenhestorven zijnt, aic heft Jouffrauwe Janna  vursz.
v e r t o g e n  e n  ( d e )  -6vergegevro  tot hoir, zoens behoefl
vursz. op alle alsulcke  v(er)sterff als ho& van doode
Jouffr.  Cornelia von Hemert zeliqo hoir zuster van alle
ruederen  Jouffr. Cornelia  vurz. van doode Petrus van
Hemert hoir vader aenbestorvcn waren off wie sy daer
anders ingerechtight muchten  zyn geweest ende nu mitz
hoiren doot op Jouffrauwe Janna voorz; aenbestorven
zijn In der bancken van Zuylichem liggen leen  ende
eygen daerinne zy allethoiren zoen heft gelast toe ves-
tigen voer den Leenheer als voor schepenen soe dat
Marten  ran Rossem ende zynen erven daar met bewaert
wcsen zullen allet tot gesinnen  Xartens  hoir soene, hier
mede wie boven gescr(even)  steyt zyn Jouffrouwe JatiB2tC
van Hemert, wedue tot Rossem. ende  Marten  van Hos-
sem, heer tot Poederoyell  nijeulick ende guetlicken ver-
eenicht ende then euwigen dage voir hoir ende hoirder
beider erven gescheyden  sonàer ijetwes van beyder  par-
thyen  daertegen te doen ofte Iqeten doen sonder ewych
. . . . . . ofte neyuwe fooden daerinnen toe soecken
dit allet wie vursz. geloven wy Janna van Hemmert,
weduwe  tot Rossem ende Marten  van Hossem  heer t o t
Poederouen  bv onsser  eren trouwen enfde‘l neloven  in een

oirkond der  wacrheydt ,  soe  zyn  deser  b r i e f  ‘ twee
alleens holdende, die Jouffrouw Janna 3an Hemmert

, ende Mar ten van Rossem vursz. elck een hebben
en(de) een yegelyck hryeff een mittes anderen zegel
bezegelt is, soe h e b  i c k  Merten  valt  Rossem,  h e e r
tot Poederoyen vursz. elcx ende beyde sementlycken
gebeden den werdigen ende eerbaren heer Qoseu van
Rossem, deken, Jhohan van Rossem b(astart)  Dijrck van

goeder “sekerheyt  v o e t  onss ende onisen erffven elck,
besonder  s t ede ende onfe rbreke l ick  tho  halden. In
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Hemmer t  Scholt(us)  tot Poederoyen eade Marten van l
Tuyl l  vurscr(even)  dat zy dessen brieff myt over ons
willen bezegelen. Dat wij heer Gosen van Rossem deken,
Johan van Rossem b(astert) Dijerck  van Hemmert ende
Marten van Tuyll ter begeertten onses lieven Jofferen
van Rossem vursz. ende Martcn  van Rossem heer tot
Pocderoyen hoer lfeffen zoen geerne gedaen hebben ende
hebben daerom een yegelyck besonder  onsse zegel hier
onder sten desen openen brijeff gehanghen. Gesohiet int
jaer ons(es) heeren duysent vijffhondert ende drie ende
twyntich op den vijff ende twynt ichs ten  dach van
Januario, ende was bezegelt mit twee zegelen van groenen
wasse daertusschen beyden  noch een ijelen steertte was
vuythangen(de)  ende opt eynde noch een plaetse daer
een steert inne gesteken hadde.

Gecoll(alioneer)t  tegens zijn principale gescreven  in
franchyn, ende besegelt als boven wesende op diverse
plaetsen ende besonder  op d’eynde(n)  der regelen geheel
caduyck en(de)  onleesbaer sulcx dat int  collationeren
meer daer nae geraden ende de sinue gevolcht dan p(er)
fec te l ick  gelesen  is ende in der vougen ende m a t e n
bevonden daermede te accorderen Bij mrjn n(o)t(ari)s bij
den Hove van Utrecht eeadmitteert hier onderscr (cven)
op den XXVIII Aprilis’XVC  vijff ende ‘t negentich. ’

Oirconde  no. 3.
(get.) 8. IL~CKERT.

B r i e f i. d. 5 Juni 1547 uit Utrecht geschreven
door Amelis  van Amstil  valt  Myndcn aan een
der naaste verwanten van Adriaan van Isen-
doorn à BZois,  in leven Domheer te Utrecht,
over een’kist met papieren door laatstgenoemde
achtergelaten in het huis van den Domdeken
Van Vecht aldaar.

beter te komen tot die middelen om die kiet vuit den
arrest to krigen, so dunckt  my onder correctie vund eerst
soe veel die actie van Jacobo Pieck  zal: vund den kerck-
meisteren der kercke van Isendoren aengaet dat ghy
luiden sonder vertoch  mit Gielis offte Claes Pieck  als
voochden van zal. Herman  Piecks soon als heer vuud
opperste kerckmeister tou lsendoren vund mitten Pastoer
vund andere kerckmeisteren aldaer behoert tou sprecken
vund tou ha(n)del  dat gyluiden hem tsy voer den ge-
richte van lsendoren  offte die van Nederbetuwe offtc
voer Cantzeler vund Raden sult to Rechte stae(n);  be-
langende die actie die sie vuit tracht vant legaet, biden
zal: Domheer gemaeckt moegen hebben vund dat die
vursz. Pieck  mitten pastoer  vund kerckmeisteren sulr
nut Uluiden  veraccordert sinde passeren acto voer den
gerichte van Isendoren offte Tul1 offte elders dat sy tou-
vreden sin, dat Herman  Van der Vecht U luiden
die vursz. kiste laet volgen Vund dat sie oversulx vant
arrest oder besaet hierbevoerens gedaen, die vursz. kiste
ontslaen  vund om dit accorde mitteo Van Piek toe maeken,
dunckt my neyemant bequaemer dan Poll als daer naest
tbigesetcn finde,  twelck die frunden op hem begeren
mochten, vund aengaen die actie van procarators  \‘und
gemeen broeders van gasthuis van Leuwenbergh, daer
zal: Isendoren testamentor van was, die ick verstae dat-
van drie hondert daelers solde sin, die welckc mede
arreste  ofte besaet hebben gedaen op het voorsz. koffer
offte kist, daerom sal nit mede tou accorderen sin als
sie my selffs toegeseit hebben, dan dat men alhier int
sticht suffisant borge stelle om voer deu hove van Utrecht
toe rechte to staen, vund tgewisde to voldoen, offte
anders en sullen die vursz procurators het arrest offt besaet
nit willen ontslaen, derhalven sullen ghyluiden moeten
om dencken  om enyge alhier, too vervvilligen die burge
worden offte bie faulte van dien sullen die vursz. procu-
rators U luideren bider clockludinge  doen verdachfaerdau
als vursz. is. Vund om alhier iemants tou vinden dio
borge soude willen worden en weet ick alhier niemants
sonderlinge, want mein broeders saecken staen  Godt
betert om desen periculosen tits wil in der gestalt  dat:
hy selffs geen gelooff en hefft. Ten lesten aangaen(
den inhouden van brieff van den XXVII february 1566,
die sall U luiden selfs wel1 bewust sin, Vund naer meiu

, ontholt en vermelt dat anders sonderlings nit dan dat,
, gyluiden sampt vund een ider besonder  den vursz. Dom-

deeken  vund uinen erven sult vrien vunde warn van aller wes
i ter cause van vursz. kist solde gepretenteert mogen werden,

acte passeren off durch genochsame  volmechtich doen
passeren, als U Aert van Stcmbor op alles wil1  onderricht
doen sall vund dit alles volbracht hebbende, mocht ghy
die acte durch Aert van Stembor oversenden ter wilen
dat ich nog hier sy soe veel mein broeder und myen
susters kinderen angaet salle ich verschaffen dat dargeue-
mangel1 an sin sal, hier mit U luiden den Almachtige
bevolen. Ges(hreven)  mit ter haest den vyfften Juny i574,

Erentfeste vund frome eerentrycke vund duechsaeme
groetgunstige goude frunden, hier to Utrecht komende so
hefft Herman  van Vecht broeder van den leste affgestor-
venen  Domdeken ,  gewesene  executeer  van uwen zal:
broeder den Domheer my versocht  dat ick an den sempt-
licken erffgenamen van (den) Domher  heren Adrian van
Jsendorn  zal: solde willen vorderen, dat hy Van Vecht
van sekere kiet mit brieven  uwen zal: broeder toebehoort
hebben  ontlast machte werden die hij in sins broeders
des Domdeckens sterffhuis hefft vinden staen, und so ich
versochte  da t  hy  my  sulx by geschrifte  soude w i l l e n  ,
stellen, soe hetlt hy sulx gedaen vermeldende als gy
vuyt copie van dien hierby verwart sult bevinden. Vund
soe dan desse kist nit en en dient alletit hier tou staen
vund dat uwe luiden wel bewest sin die actien in dese
memorie vermeelt  soe is my begeren, dat gy leuden mitten
anderen wilt ein middel verschaffen dat die arresten
afgedaen vund die kist van hier gekregen mocht werden,
sunst indien idt selffde nit en gebeurt, soe en kan U j
nit verkonden, dat die vursz. Van de Vecht, sonder souden
langer vertoeffuen IJ luiden allen Van Isendoren sampt
vund ein ider besonder  oipenbaer mit die clocke daer
men mede luidet als men diefIuen  vund echelmen hangt,
vund alle Conincks mandamenten vund Placcatep mede
afleset doen citeren vund verdachfaerden om voer den
Love van Utrecht tou erschenen vund aldaer onder hove
die vursz. kist toe sien stellen twelck en seer grote schande
voer treffelicke  luiden van adel1 wesen vund tot grooten
kosten vallen sall, die gy durch assistentie van den Hove
van Gelrelandt wel1  weder krigen sall, Vund om nu to

Uwen allengoetgunstige goede vrunt

(get.). AIELIS  VAN A MSTEL VAN MINDAEN.

Post datum.

Dese brief heb ick opgelaeten op dat Art van Stembor
sin mach wat ick U luiden ges(chreven)  heb, so Tch dit
tit nit en had van ider een to schriven,  Vund hier sol1
U die zelffde een ider overechicken offte copie van dien,
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Biroonde no. 4.

V o o r l o o p i g e  o v e r e e n k o m s t  t o t  h e t  oprich-
van een magescheid tusschen de erfgenamen
van Maarten van Rossem,  dd. 22 Sept. 1574.

Op huyden dato underschreven hebben Jouffr. Catharina
uan Pletteuberch  genant van Brempt myth orer gelievete
soen, vore oer selver, und sich mede sterckmaeckende
voer oer selver swager und suster kynderen offte derselver
Momberen  ter  Eynre,  -- Und Jouckher  Henrick van
Isendorn  genanth  van Bloess, heer thott Stockhem, Jouffr.
Johanna va(n) Isendoorn  weduwe van Obbsrgen, myth
-0rer  soenen,  als . . . . . und Henrick van Boentnborgh
genant va(n)  Hontstein, de weduwe van der Loe, Herman
van den Poll in nhame synder huysfr. mitsgaedera Prederick
van Zuylen  van Niyvelt, Drost ende Jacob Botter landt-
.schriever in qualiteit soe sy procediren,  ther audrer zijden
,eindrechtelick  ingewillicht und . . . . . datt sy selffs off
orre gesanten  genoichsaem  volmacht hebbende opten vier-
den des toekomende maendes Novemb(er)  des avents
bynnen Emmerick sullen erscheinen om des anderen
daches te tracteren van alsulcke versterffrecht  und
gerechticheyt als die v(oor)sz. Jouffr. Catharina mitten
orre,  durch het overlieden hares z. moeders aengekomen
vanden  goederen z. Martens van Rossum daervan die
$xecutie noch tdoen is, und ghein anderr die questie in
der frundtschap (so doentlic) hinne te leggen und
t veraccorderen, und ontstoude die frundtachap (datt nieth
tverhoepen) parthyen beyder zeidts alsdan oer Recht
vorbehalden und mitsdyen ongeswacht desen dach thalden
by Edelmanes ehre und geloeve und thot mebreder
zekerheyt hebben die vursz(egde) parthyen dit myth oere
ei en banden underschreven opten XXIlen  Septemb(er).&I’... .,>

get.: Van Iaendoren a Blois,
Jan van Isendoren wed. van Boynebroch,
A. M. Boeynnenboriche bena( va(n) Hoensteyn,
Dygna van Ysendoren weduwe van de Loe,
Harman van de Poll,

Frederyck van Zuylleu van Nyevelt.
Renrich van Boynenborch genant van Honsteyn,
Catryna van Plettenberch gena( van Rrempt,

1 J. Botter.

Qirconde  no. 5.

Inven ta r i s  van  de  nage la ten  goederen  van
Digrra  van Isendoorn a Blois,  wed. Van de
Loo, i.d. 17 April 1587 st.n.

Op huyden den 17 Aprillis 1587 stilo novo, heft men
begonnen  binnen Huessen in den erffhuys van salighe
Joffrouwe  Digna van Ysendoirn genant Yan Blois  weduwe
Van de Loe van haer  nagelaten gerede guederen, inven-
taris toe maecken und dat in presentie van .&fr. Johan
Bouwiv(eesta)r  und Reyner Stevensz  geatelte Testamentoira,
und vrunden te weten Joncker Marten  vnn Isendoirn
yenandt  van Blois  in plaets van zijn L. Vader, die Here
tot Stockem etc. Joffer Cornelra  van den Poll d y e
huysfrou van Joncker Brnolt van Bonenborch genant van
Hontstein,  heer tot Ubbergen en(de)  voer z+ L. und
mede in die naeme van zijn L. Broederen und Joffrou
Margareta  van Amstel1 van M&era  voer oer selver und
mede  in  die’ naeme v a n  haere suster  van d4etternich,
aeck  als last hebbende van oer L. Swaeger Joncker
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Steven van Lynden, und suster ~Joffr.  Guilhelma v a n
Amstel1 van Mynden weduwe Nyefelt, und mede in
tegenwoordicheydt von Arndt van Steenber (sic. lees
Stembor).

In die kuecken.

In den yrsten een etenstaeffelken dat men opslaett ;
een alden nederslach van waegenachott ; twee yseren
brandtroden met kroenen boven und haecken urn een spitt
daer inne te legghen,  een groete tange, een alde vuyr-
schup,  een kleyn schabellicken van peppelenholt; een
olden dwelstock van waegenschott  ; twe dryestapelde
stoelen ; soeven vrouwen stoiltiens; twe holten keersvaten ;
twe olde gegaterde taeferelen van cryegeshandell ; twe
olde swarte gegaterde gardyenen; een swart lynen rebatt
voer die schoersteen  ; twe goede bedden und ein olt,
een hooftpeluo ; acht olde oerkuseens; drye oerkussen-
blaeden  ; een swarte und eeu witte deecken  ; noch een
groene deecken met witt gevoert;  in den nederslaoh een
blaeuwe eenvoldighe deecken ; dardehalff paer laeckens ;
een douseyu  tinnen schottelen groot und klein eendeels
affgelopen  ; een dousyn olde teljoeren, tinnen ; een tinnen
botter schottell ; een tinnen soltvatt ; een tinnen mostertpot ;
twe tinnen mostertschoteltieus soeven tinnen kuucpkens
sdeels sonder oer; een kleen koperen viseltien met een
stoter ; noch een grooten koperon  visell met een stoter;
noch een. koperen pan met een steel1  ; twelff holten
teljoeren ; e e n klein holten kruijtdoesken;  twe oldc
holten eschriptoirs ; een waeyer wt holt gesneden ; een
holten nap ; een olden ~biaesbalch.  twe olde verroestte
haspelen ; cen lenckhaell und een gebroecken volthengell ;
eeu schieve t innen  lamp ; een planck om eeu lorre te
maecken ; eon tinnen distellyerklock ; een tinnen distellyer-
kloek ; vie,r klein edick violen ; drye erden kannen sonder
leder; een klein eerden kanneken: drye koperen potten,
twc kleynen und een groot ; drije yseren potten so klein
als groot ; een olden holten vleysback ; drye olde potkens;
een schincken ketel1 ; een groote eecker ; een klein
ketelten  ; een groten koperen doerslach ; een roden
koperen schottelketel  ; een yseren braetpan dye nyet veel
en doeght; een braetspitt; een pannekoeoken pan ; een
yseren fleissgaeveltien ; een yzeren potdeckel ; een steeck-
luchterken ; vier oldc tinnen lepels ; een olde cleerbessem ;
ses swarte olde sittse cussens  ; een olt swart taeffelcleet
dat van godet wille gegeven is; twe olde schrijeffleijhen;
twe eerden kannen sonder decksels  ; een CJlt vuerstaeffken ;
een olt yseren vuerpenneken ; een silveren byrbeecker ;
drye silveren lepelen und een clein silveren beeckerken
van yetwes daer ince  te wermen

Int saeltghen des hueses.

Twe olde trysoren teenne  vyerkant tander  ront ; een
olt aenricht  van peppelen holt; een peppelen etentaeffell;
een garn kroon; twe olde water emmers ; een olden
leren  eymmer .  Iet vursz  vyerkante  trysoer  geopent  d a t
toegesegelt was in tegenwoerdicheyt als vursx; daer inne
gevon,den  : ,,Eerstelick”  een tinnen kelck  met een tinnen
pateel ; een  custodie; een schelleken ; twe pulluwen  ;
vier weggen dye van Coedts wille gegeven syn; een olt
servetien ; omtrent vyeff ellen zullen  frenssen; een olt
franchois boeck  ; ennige olde papieren sprekende van
Boegart Arndtz beruerende den ontfanck des hueses
Lathem; een stucksken swart kasians ende noch eenighe
olde vodden nyet weerdich schryvens.
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inne  legghen  drye paer  laeckens ende een, twe paer
van anderhalfl’ baen, und drye steulplaeckene.

In dye andere camer boven die cuecken.

Een bedde met twe hoeftpoluen, twe deeckens, eeo
slechte witte und een spaentsche, een paer laeckens, te
weten een steulp und het ander van anderhalve baen.

Tot Mr. Rutger timmermans huys.

Een overhemelde  beddestede van waegenschott gemaeckt.

Ten huyse IIenrick  Loei%.

Een olde beddestede ; noch een olt vijerkant trysoerken.
Op ten XVIIIen  April% Ao. LXXXII  (1587) ten huyse

van Reyer Stevensz. ontsegelt una geopent een grote
vyerkante kist  van waegenschot  dae r inue  i j r s t e l i ck
gevonden.

Eenen platten silvere beecker ; vycr silvere lepelen twe
tinnen koppen ; drye tinneti  soltvaeteu ; thyen tinnen
schottelen even groot ; noch Boeven  schottelen wat
kleynder ; noch tien bancketschottelen ; noch ses bancket:
schottelen wat kleyuder ; twe tinnen luchters met ronde
brede voeten ; twe olde tinnen drinck kennekens; noch
vier tinnen kennekens van enen slaoh; noch een olt hoecb
tinnen kenneken  ; eeu platte tiZvere%  bancket schaelle  ;.
noch een nyhe tinnen quaertz  kan ; noch X1 tinnen
teliuren ; noch een tinnen pispott ; noch een olt tinnen
lampet met een lavoir ; noch een olt koperen lampek
met een lavoir ; een koperen kandelaer met twe pypen  ;
twe korte koperen luchters; ses paer groeve l innen
steulplaeckens ; twe paer  groeve beddelueckens van twe
baenen ; noch vief7 paer  linnen beddelaeckens wat grover
van  twe  baenen;
kleyn ;

n o c h  XXII  custyecken  so groff a l s
soeven olde

onder den anderen ;
pellen taeffel und trijsoers laeckens

servietten ;
twee aOOzyfi und negen ola pellen

acht olde pel!en handtdwelen ; twee langhe
slechte handtdwelen  ; omtrent vijeftehalí?  elle Berghums-
versteyn ; sesttigendehalff elle fijn linnendoecks ; een
groet groff pellen’ taeffellaeoken ; een stuck groff witt
pellen laeckens groet soeven vund twintich ellen ; eeu
doess met franchynen bryeven  daerop geschreven stonde :

L(ett)res  de ma mayson de Bommell; noch ein doess
mi t  b ryven  daerop  geschreve(n)  stunde k o o p b r y v e n
van den pass; noch een doess met bryeven daerop
geschreven hylickfurwarden  und tuchtbryff; noch een
does daerop  geschreven stonde ,met Jacob Botters.
handt” Joffr. van (de) Loe; noch een olde doess daerop
geschreven stonde, dye weduwe van (de) Loe; noch een
doess daer niet opgeschreven en stonde, daerinne legen
diversche segelen und bryeven, und ander schriften van
die Heer van Egmondt,  als coop, opdrachtsbryeven, quy-’
t a n t i e n  en(de)  welcke  doessen toezamen in  een  l innen
secksken zyn. - Noch copia van een proces gemovert
by Michiel1 ten Holt voer dien van Arnhem. - Noch
een bundtsell van rekeninghen und seyndtbryeven. -,
Tghene vursz. staet czynaO  aldus  geinventariseert) is
weder in dye kiste gelegen und die kiste ghesloeten.

Daenza  tenxeluen  huyse ontsegebt und geopent  een grote
vyerkante peppelen kist  daehne  bevofiden:  Een slechte
baratten  onderrock met eeu boertien  vant zelve ; een
swarte laeckensche samaer met eeu voerschoot oeck van
laecken ; noch een swart laeckens kort faillyken; noch
een olt kort laeckens faillyken ; noch een swarten laec-
kenschen onderrock met een .swart boertien vant zelve ;

In die Kelder.
Een backtroch van eycken holt ; twe wasskueppen, een

schepell,  een olde hyell,  een olt scherffmes, een olde
meelkugp, vyer halffe olde byervaten; drye olde botter-
stoppen, een  ancker, twe halve nnckers  van wyn daer
inne te doen haelen, een alt vleystonneken, ses olde
byertonnen bynae sondèr banden, een spoel1  und een olt
wyell ; een olt spyckethoer, een oldeu holten byertrechter,
twe olde seven, een olde leren emmer, een olde room-
tonne,  een olde holten burrye. een holten berchhaeff
sonder stoel& twee mellickvaten;  een scherffbrett; een
olde backcuyp, twee yseren gewicht cloey, vyeff olde
eerde vleyspotten, noch wat olde holten pluggen nyet
weerdich schryevens.

In der camer boven idt saeltgen.

In den yrsten een olde beddestede vau pcppeler plancken
die by den vrunden, Melis gegeven is; drye slechte olde
bedden, een hoofft peluwe;  een olde groene deecken;
een paer  laeckens beyde van anderhalff  breydt; een paer
oercussens blaecleren; een kleyn yseren brandtrode; drye
taeflelrelen,  in die ene van die vrouwe van den penninck
und idt verloren schaep,  in die ander de Daniell in die
leuwenkuyll, in die darde die stervende mensche, alles
wel bewerkt; een schahhelleken van peppelen plancken,
een grote olde kist, daer inne waeren  een holten lade
met papieren bryeven, aengaende  Joffr. Clementia; een
secksken met gehekelt  vlas, und een weynich garns;
noch bysonder drye stucken ongesaden hennepen garnts,
noch XXIX stucken gesaden  hennepen garnts;  noch drye
stucken  keersgarns; noch veel pappieren van geender
weerden ; een holten does; noch een platt vyercante
kistien daarinne een grove saayen nachts  cleetghen met
verscheyden  sauvegarden  ; een goltghewicht; twe kleyne
pellen handtdwelen ; noch een blaes daerinne pappyer
und vyeff batenhorger daler, een Nymegsche ducaet, een
hoerns  gh(ulden):  een knapkoeck,  een Evert Messen halven
st(uyver). Item noch verscheyden  pappieren dye overmitz
mcnuichfoldichheydt nyet en zyn gevisitert, und aleo
idt voerg(enoemdc)  kistien wederum  toegedaen.

Wt idt eelve kistien is hyer bevorens  op die begraof-
t’enis van Joffr. Digua vursz. ettelick geit genomen ver-
mogens des staats van Huessens  secr(etaris)  handt, dat
weder wtgegeven na die rekeningh die Joffr. Margareta
daervan doen sal.

Noch geopeut een emmer waerinne ijrstelick bevonden
een pappyerken met drye rijcksdaler, die Joffr. Margareta
by sich genomen und daermede van rekenen aal als boven.

Twe olde grove linnen dwecltiens; een koperen koe-
ckerken  und papperen  und also weder  toeges lo ten  -
Noch was op die camer een kistien, dat toebehoert Oeertien
van Qoverden,  daer inne waeren vyer pellen taeffellaeken,
een op een vyerkante taefFel1  und drye op een kleynere
ronde taeffell. - Viefftien servetten, vlassen und hennepen
onder eeu; twee pellen lampetz dwelen;  noch twe oer-
kussen blaederen ; twe olde slechte haudtdwelen. Dit
voersz. kompt den erffhuys toe, dat kistien die voer-
g(enoemde)  Geertien  als voergesett. - Noch was op die
voerg(emelde)  camer een olde sluytkorff, daerinne waeren
annighe keersen  dye men verbranden aal.

Op die vorste camer boven die kuecken.

Een olt beddeken  met, een paer  laecken, een hoeft-
pelue, een olde’ blaeuwe  deecken, een vlyegekast daer-
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noch een ewarte laeckensche voerschoet; noch een witte
groeff wullen deecken; noch een rode nijhe groeve wullen
deecken ; noch een olde rode wullen deecken; noch
een groeve deecken ; noch een olt groen taeffelkleet;
noch sestehalff elle wit wullen selffs gereydt laecken;
noch een gewerckt cantoerkleet, noch ses sitcussens
met idt Rossemsche waepen  ; noch een oerkussen;
noch een kleerbessem ; noch  een witte olden l i n n e n
gardyne ; noch ‘een  vijercante platte doess met olde
franchynen bryeven boven met eynckt ‘beklatt  ; noch een
doesken  daerop staet opdrachs  bryeven van Joffr Martina
van Rossum; noch een doeas met verscheydea pappyeren
und een besegelden bryeff beginnende : Wij Willem van
Poelwyck und Reyner Aempmck ; noch een lange bundel1
van pappieren van allerleij schriften ; noch een ronden
bundel1 van pappieren. daer onder anderen bij waeren
die copien  vant gunt tegens Johan van Gendt  (aengaende
dye bykompst) gesch(iet?)  is ; noch weren indiezelve
kist een versetten rock, und een teneijen rock, toekomende
Margareta van Ysendoorn b(astaardd  :) ; noch een paer rode
sattyenen mouwen und een verweelde klijer toekomende
die voerg(enoemde)  Margarete;  noch enen swarten rock
toekommende dye dyenstmaghet Geertien  ; noch een
swarte laeckensche rock toebehorende dye huesfrou van
Jacob Wissinck .7artssen;  noch twe stucken witt pellen
laecken und twe slaeplaeckens tezamen in een oerkussen
toekomende dye vrouwe van Ubbergm  , noch een verweelde
mantel van (den)z(aligen) Drost Nyevelt.

Noch was ten huyse rursz. hvyten stolt.

Een witt linnen seckaken  inholdende die gelegentheydt
van Willem op Hinckeel ; noch een klein overhoeft
l&tien ,.aerinne  weren yrstlick een doess vol franchienen
bryeven, daerop stonde Pater tot Rossem ; noch een ander
doess vol franchinen brpeven, daerop stonde opdrachten
van Joffr. Martina van Rossem ; noch bundelen van pappier
sprekende van verscheyden  saecken welcke linnen seksken
und overhoeffde kistien zijn mede in die vorg(enoemde)
peppelen kist gefadt und toesamen  toegesloeten.

Noch  tense lven  huese  geopent een swarte
waegenschotthe kist daer inne waeren :

Eerstlick een holten elle; noch vyeff veerde1 nyhes
swart verweels daerafl  gesneden was ; noch een stuck
vlassen witt linnendoecks groot acht ellen ; noch een
stuck hennepen wit doecks groot elleff ellen; noch een
swarte vijerkante roumutz binnen met root gevoert  ; noch
een stuck hennepen doecks witt zijnde groot xX111  ellen ;
noch een stuck  wit vlassen doeck  groot XXVI ellen ;
noch een atuck wit vlassen doecks groot XXI ellen ;
noch  een stuck wit  vlassen doecka groot XV ellen ;
noch  een  lepken wit vlassen doecke groot vijer ellen
und een vijerdell ; noch een lepken  wit flassen doecks
groet soeven ellen ; noch een lepken wit flassen laeckene
groot 1111 elle tot een hembdt voer die knecht, dat wt
die kist  geholden is ; n o c h  e e n  lepken  wit wercken
doecks groot seven ellen; noch een lap wit hennepen
laeckens groot negen ellen ; noch een lap hennepen wit
laeckens groet vijeff ellen drye veerde11 ; noch een linnen
sprey ; XIIII  pellen servietten ; twe pellen handtdwelen ;
noch  twe olde vrouwen huven van verweel und golt
daerop gewerckt ; noch driie vrouwen hembden : noch
twe  seemsche  boeken
hosen tpekommende

vellek&s;  noch een paer  graeuwe
Nargareda  van Ysendorn; n o c h
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een franchinen vel1 ; noch een swarte vijerkante doess
met verscheijden  rentbryeven daerby was een rentbrieff
staende opten  heer van Stockurn;  noch twee doeskens
van allerley neijsterijhen ; noch een bundel1 pappyers van
allerhandt olde rekeninghen ; noch een klein geverruwede
kistien daerinne bevonden dese partes  van pelde: ander-
halven flemschen  nobel, vier golden co(nincks)dalers,  een.
hollantschen daler, een penninck van twe st(uivers),  een
oort, Welke partes weder int voerbenoempte kistien gelecht
und gesloten. Noch een kleyn swart schryentien, daerinne
weren allerley pappyeren ; noch een linnen secksken met
verscheyden  pappyeren van rekeningh und missiven ;
noch een doess met olde brieffkens; noch een teenkorffken
daerinne bevonden in een blaes dese partes  van gelde:
Een golden Gelderschen rijeder van 2 gh(ulden) XVIII
st(uiver):  noch 1 c und drye hollantsche daler, dese partes
heft Joffr. Margareta oeck ontfangen und sol daer van
rekenen. Noch waeren daerinne een franchyenen vidimus,
van (den) koopbryeff  van, Baer  und ander pappieren.
Noch een olt leren boeffiet met verscheyden  bundelen
van pappyer und een franchienen bryeff sprekende van
een prebende van Merten van Rossem in den Domb tot
U t r e c h t  Allet  vursz. aldus geinventariseert is weder
toesamen  in dye kist gesloeten und toegedaen.

Noch teuselven daeghe na die middach ten
vursz. huess geopent een klein swart kistien
daerinne gevonden als gefolcht.

Eerstlick een stucksken witten twerns; een olde aahell;
noch een klein stucksken doecks omtrent een elle;  twe
vrouwen hembden ; noch een linnen secksken met
noesdoecken nnd hoeffke(n)s;  noch een olde halsdoeck
met swart beneyhet; noch wat olde vrouwen bendtiens
omt hoeft; een bryeffken daer een snaphaen hij stack  ;
twe linnen nacht mudtsen und en bendtgen ; noch ingelde
gevonden twe co(ninx) daler und een halffen; noch een
v i je rvo ld ige  p i s to le t t  to t  X1 gh(ulden)  XII st(uivers)
noch een doess dnerop staet Jacob Wolters weduwe
rerttbrijeff,  daer van in den testament gement ioner t  ;
twe halsdoeckan sonder  lobhen.  Noch waeren  daerinne
wat seyndtbryeff; t vursz. aldus aengeteyckent is weder
int vursz. kistien gelecht  und gesloten Noch geopent  een
swart  plat kofferfghen  wan waegenschot  daerinne bevonden :

Een quaet linnen doeck  ; een verweelde kl$‘er met golden
opslaech ; een bundelken met oerbentkens  und hueí&ons ;
vyer linnen slaepmudtsen ; een bundtsel  van pappyer,
daerby was idt inventaris van z: Joffr. Digna, als
weduwe van (de) Doe; een stockeken met voersticken  ;
noch een pappyer met wat doecken  und voersticken ;
noch een pappier  met seven lipkens; noch een olde
gestievede doeck  ; e e n  silveren  getrocken  halsdoeck;  aes
damasten servetten ; twa halsdoecken  met geldt  ; noch een
halsdoeck  met swarte zijde; noch twe bredtgens met
ennige voersticken ; noch verscheyden  bundelen van
pappieren van rekeninghen und missiven; noch dye
erffkoopsbryeff van (den) Hter van Egmont  vant huys toe
Baer. Een doess met een rentbryeff daerop stonde den
armen int Loe und Groessen;  noch een styclap van ye-
toegen  geldt  ; een klein doeskeu  met pnerlea;  noch een
rode verweelde does, daerinne weren dese partes  van
gelde ende anders : drye engelotten, socven golden co(uinx)
dalers, een golden . . . . , een torquoys met een snoirt-
ghen, een paternoster van St. Aechtensteen daerbij weren
silveren knopen, een kleyne d . . . . met silveren knoop-
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kens voer een kyndt. Noch een ander root geverwet
doesken daer inne bevonden: soeven fransche croenen,
noch ses dubbelde  Italiaensche pistoletten,  een olde
rosennobel, eeu goltgh(ulden), cen half ducaetieo, een
dubbe lden  philipsgh(ulden),  een dubbelde  Italiaeusche
pietolett, een dubbelde  meleress, een golden Co(ninx)
daler, twee Qelresche und twe Utersche  nobelen,  noch
een olden Qelreschen snaphsen.

Noch een klein rondt blaeu doesken  daer iune was een
kleiu golden kettentien, daeraen was een klein golden
pennincksken, een gouden brasselet met eon stucksken
gesmolten golts, nog een puntien van een diamant, noch
een klein torquoisken noch achtien golden knopen om
op  een  tabbart  toe setten. ?3och  een klein wit docsken
met wat blauwe zijden; nog een blaes daerinne bevonden
dese partes  van gelden: een und twintich silveren co(ninx)
dalers noch vyer rycksdalers, noch achtjendenhalven
silveren co(ninx) daler, Noch een blaesken daerinne be-
vonden dese partes van gelde: sestyen silveren co(ninx)
dalers uud een halven. Noch een blaesken daerinne dese
partes:  een olde rosennobell und een hoerns gh(ulden),
noch XXII silveren co,ninx)  dalers. Noch een blaesken
daerinne bevonden dese partes:  twe Keysers Groenen,  drye
golden co(ninx)  daler, noch een silveren penniack van
LX cruytsers, noch X rycksdalers und een halven, een

enninck
R

van tien st(uvers)  und een halven braspenninck.
och een seemschen buedell daerinne dese partes:  drye

dubbelde  spaensche pistolet ten,  neghen  galde co(ninx)
dalders twe fraosche croenen, vyer franeche croeuen  und
een gekrombde, een olden rouennobel,  twe engelotten,
een halven marssol,  een halve nobel, noch een porte-
gloser,  noch vyer fransche tronen,  noch een engelott een
dubbelden golden co(ninx) daler, drye silvercn co(ninx)
dalers and een rycksdalcr, een silveren carolus gh(ulden)
een elff peuuinck, noch een portegloser, een keyserscroene,
een italiaensche pistolet, een olden rosennobell, soeuven
silveren co(ninx)  dalers uud een halven, twe engelsche
stoeters, noch een portegloser, twe golden co(ninx) dalers.
Xoch een blaesken daerinne bevonden: Vijeff utersrhe
nobelen  uud een vijerdell, uoch een golden dubbeldeu
co{ninx) daler und een simpelen, een philips gh(ulden)
twee fransche und twee keyserscroenen, eeu cruyaaet mit
idt corte cruys. Noch een linnen seckskeo daerinoe be-
vonden : XXII olde st(uvcrs)  und een halff, noch enen
Gelreschen  nobell, een italiaensche dubbelde  pistolett,
een golden co(ninx) daler, een engelott noch een vrouwen
seemschen budell  daerinne bevonden : een dubbe lden
ducaet ; een engelott  twe golden co(ninx) dalers,
een a n d r y e s  gh(ulden)  u n d  e e n  h o e r n s  gh(ulden),
twyntich ailveren  cofninx) dalers, een olden Gelrescheu
snaphaen, twe crabbelers, een oert van een rycxdaler,
een dubbelden alden  st(uver). Noch een teneyen verweelde
buedel daerinne bevonden: een silveren rycksdaler, een
pcnninck van X1 st(uvers),  ncch een penninck van ses
st(uver)  noch een andryes gh(ulden), een fransche croen,
een hoerns gh(ulden),  een gelroechen snaphaen, noch een
olden rosenoobell; noch golden sternkens die men voert
hoeft plecht te droegen, wesende-aen  een snoerken; noch
een pappyerken m e t  drye gesteentiens,  proen, w&?  u n d
carnnet. Noch een roden carmezyden budell daerinne be-
vonden, drie fransche croenen, een trouwhandtier,  een
slnngken,  een dubbelden golden co(ninx) daler, een snap-
haen und een st(uver),  twe dubbelde  ducaten,  een rosen-
nobel, een dubbelde.  meterees, een golden leuwe, noch

een  rosennobe l l ,  twe  suapbaenen,  noch cen g a r n a e t
steeeken ; noch in ‘t kofferten gevonden een sìlveren
scheyken  met een kettentien; nog gefuuden een g o l d e n
cruisken  met een koertken  voir am den halm te hanghen,
een siluel*en  ruecker  met eeu kettentien, nog een does
daerop stond: die pater van Bethanien.

Noch waeren ten huyze voerg(enoemt).

Vyer und twyntich olde mellickvaten, twe buegell
stoelen, drye vleys tonnen ledich, mtgenomen een daer
noch drye stucken  in syn, noch een tonne dnerinne
geroeckt vleys gefleghen geweest, twe blancke  brandt-
roden, een vuerschup, een tanghe, een cruyshaell.

Opten 2 0  aprilis 1587  opten huyse on tsege l t
geopeot und geinventarisert een groot over-
roefft koffer met yBeren  banden binnen met
lynnen bekleet.

Eerstlick twee golden huevm, dye eue met peerlen die
andere met geaneden golt;  een zwart verweelde scheet
met een swart verweelde lyeffken,  drye verweelde cor-
netten die twe met golden knoepkens, dye ander met
peerlen; twee witte sattyenen voerschoetten enen met
golt geboert, diJe ander sonder golt; een witt sattyenen
lijeffken, een swart verweelt lyeffken, een bruyn sattyenen
lyeffken, een witte olde sattynen deecken, drye witte
olde gardpenen  van :aff met dye toerden,  twc rabbaten
van witt sattyn met witte frengen,  een swart sattyenen
samaer met kleyqe golden geamelijerde knoepkens, een
swart laekensche semaer  voer besett met rouw vcrweell,
een swarte damasten samaer met een verweelde lijst, een
swarte verweelde samaer met vier vergulde knoepkeos,
noch een bruene verweelde samaer  met sattyu .gevoer$
noch een stucksken wit vlassen doecks, noch een ver-
gulden kop met een decksell met het Rossemsche wapen
uoch cenen vergulden kop’ wat kleynder met een decksell
oeck met het Ilossemsche  wapen, een ailveren wijnkan
met een pypc,  een halff douzijn  siloeren teliueren met idt
Ross emsche  wapen  een golden keten met dubbelde
schaeckels, daer een golden peer aenhaenght, noch een
golden ketten met grote schaekelen  met een golden appell
daer aenhangende, noch een golden peer sonder ketten,
twe golden knoepkens hoerende  op die samaer daer die
vier opstonden, noch  wae in tselve coffer een linnen
sexkeu daer inne waeren een ronde geverwede does met
missiven und ander pappieren, een does daer een gat
boven doert litt gesneden ia, noch een does daerop stondt
H. van Ysendoern, een ander doesken  met ennige papyerkens
und standt op geschreven nyet, noch verscheyden  ander
pappyeren und pappyeren boeckskens noch was intzelve
aoffer een kleyn swart vyerkaut cofFerken  dat Reyner
Stevensz  m e t  s y n  soon toebehoerden die dat na sich
genoemen. Idt ander is weder int Coffer geflegen und
toegesloeten.

Daerna ontsegelt und geopent een ander Coffer
oeck met yseren banden und gebonden.

Een groote scheer om doeck toe snyeden, noch twe
vrouwen silveren laeokensche mouwen, twe sattynsche
teneijen mouwen, twe paer  rode gardyenen van saeij,
drye olde groene gardyenen een swart rebatt met frensen,
een alabasderden missensteentghen, drye grote lange
pellen taegetlaecken, drye ronde pellen taeffellaecken nyet
even groot, noch vyer langhe  pelle taeffellaecken dye
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twe breder dan dy ander twe, twe kleyne pellen taeffel-
laecken, een langhe pellen taeffellaecken twe langhe
pellen handtdoecken, noch 1X douzijn und een pellen
serviett.,  X1111  pellen handtdwelen, een nijbe beddetyeckt
m e t  die hoeftpolluwe, een olde craech met een golden
craechgen, een stucksken nge pellen van twe ellen, drye
vrouwen slaepmutsen, een stuck groff witt nyhe pellens
groot XXVIII  ellen, een stuck nyhe pellens  van XXXIII
ellen tot servetten, een stuck nijhe pellen laeckens grvot
XV ellen, een stuck fyn lynnens groot X1X ellen, noch
een lepken  pellens  van twe ellen, noch een stucksken
fyn lynnendoeoks van VZ111 elle, noch een stucksken
linnendoecks wat groever lanck acht ellen, noch twe
vrouwen hembden, een vrouwen halsdoeck daer Jo&.
Magareta van Rossem za.  in gestorven is, noch wat olde
lynen pluggen nyet veel weerdigh, een grote doesse
daerinne waeren bryeven gepassijert  byden  Here van
Stockom  tot profyt v a n  Joncker  Heraan  van de Loe,
und onsae moeije, Joffer Digna,  daerop gebonden ennige
pappijeren, noch een does daerop stonde bryeff vant goet
t o t  Hynckel, noch vijer olde rekeninghen, noch een
vergulden kûp met het decksell  und slecht schiltien, een
noct met silveren  beslaegen  met idt decksel,  met uaepen
v a n  d e  L o e  u n d  Ysenu’oern,  een silveren kelckbekerken
met idt wapen  van de Loe und Ysendoern, een platte
hoghe silveren  schaell  midt idt uapen  Loe und IsenJcerfl.
Dit alles weder in den Coffer gelegen toegesloeten uud
die Cofferen gelaten op ten vursz. huyse op dye grote
Stove het een opt ander.

Daernae boven op
gevonden :

dye solder  gegaen uod

een olt buffetgen, een keersskestghen, noch een hoegen
vrouwenstoell.

Onder dye poorte des huyses gevonden :

een voet xau een vyerkantc taeffell,  twe deckselen van
een tneffell; noch was op ten huyso een brabantschen
waegen.

Beesten.

Binnen Huessen waeren mede gebracht drye koeyen
nnd met die ene van dyen is na onsser moeijen  doot
vereert die Drost Wyttenhorst, d’andr twe gekommen
aen mynheer van Ubbergen ; noch een ruijn dije dorch
Halffghewasschen met believeu van presente vrunden
verkocht voer LTlII daler und een halven, die daervan
zjjn rekeninghe ingebracht, hyer nae gementionert.

Plancken.

Noch waeren daer peppelen und willigen plancken  dye
by Joffr. Margareta verkocht voer acht carolus gh(ulden)
und ar1 daervan reken(ing  doen); noch holt verkocht
voor een gh(uldeu) X st(uivcrs),  noch by haer verkocht
vyer molder moltz tmolder vyer daler, noch verkocht
LX11 pont botteren, die toe Zevenaer stonde, tpont voer
vyeff st(uiver),  noch drye und vyefftich pont gaer Ieders
tpont verkocht voer ses st(uivers).  Sy sal vant voerseyde
oeck reken(ing)  (doen).

O p  d e n  XXIen  u n d  XXIIen  Aprilia  XVc
LXXXVII.

also gekommen
cedelkens.

dese  nabes(chreven)  pe r sonen  und

Eeretlick  Otto Verweij als kerkm(eeste)r toe weten
van die groeve und aen ander gehaelde wyn und
verteringhe, bracht inne een cedulken  inholdende 31
gh(u1den) und ses st(uivers).

Van wegen Willems Huegeo werde betaelinge  gevor-
dert vao een aem wyns und etlicke overensche quarten,
dye op dye begreffenis van onsser  z: moeye gedroncken
werden, belopende XIIII gh(ulden)  VII st(uivers).

Sent van Aecken? cremer  vorderde aen waer gelevert
bytyden onsser z: moeyen, twelff carol.  gh(u1denf.

Noch bracht Merryken Segers inne een cedulken
inholdende  soeven t ien  car. gh(u1den)  IIII st(uiver)  v a n
allerhande geleverde waer.

Johan Bernta, laeckenverkoper  heft innegcbracht een
rekenschap inholdende  idt laeckeu dat opten d r o e v e
gehaelt  und vercleet  was lopen(de)  t e r  s o m m e n  v a n
11~ XL gh(ulden)  drye st(uiver)  uud een halven

Noch, vorderden Peter die schipper int Loe XXI st,
uod een halven van verdient loon.

Van wegen Arndt Tollickens,  Apoteecker tot Arnhem
werde overgelevert een cedulken  inholdeode 1111  gh(ulden)
ses st. van gehaelde medicienen.

Noch vorderden die becker  Balthis  und dye brouwer
v e r m o e g e n s  haer cedulkens  X111  gh(u1den) XVI11  st.
Noch heft Evert Mes snyeder ingebracht een cedull in
haldende verscbeyden parthien die Joncker Marten  van
Yssndoern genandt  van Blois in dese zyne rouwe hadde
zgI h;len belopende ter sommen van XXVTI  gh(ulden)

Noch ’ hadde Johan van Dalen gemende&%  yenaempt
Halffgeu!assen,  herbergier verkocht den groten swarten
Ruyn voer LIIII daler und een halven, dye daervan
oeck i n g e b r a c h t  zyne rekeuin(ge)  als oeck van tgene
Joncker Marten tot zynen huese geweest und stelt dat
hem noch kompt boven den verkochten ruyu seventyen
gb(ulden) VIII st. und een halven.

Noch heft Jan Kleynpenninck  besierder ingebracht
een cedull  van wyn und haver die Joncker Mar ten
daer hadde  doen halen belopende ter eomme van LXXH
gh(u1den) X st.

Noch heft myn vrou von Ubbergen binnen Arnhem
doen kopen een vierde11 vat botteren voer XITI gh(ulden)
XVIII s t .  welcke penn(inghen)  Mp Lambert  Croll schoen-
soen des uan Ubbergen  verschoeten  und nu by den
Erffhuys moeten betaelt werden.

Noch heft Joffer Margareta van Ampstell  als bewaer-
dersche des erffhuises ingebracht haer rekeningh iuhol-
dende die peun(ingen)  die zy wt den erflhuys ont fangen
und weder wtgegeven heft med het ene tegens het ander
vergelyokt blyeft zy weynich schuldich.

Item also Magareta van Istndoorn b(astertdochter)  (1)
in den testament besadt waren acht hondert daler, na
inholt dezelven testaments sinnen hacr dieselve in geit
und met een handtschrift  van den Drost van Huesscn
inholdende hondert da.ler betaelt, wtgenaemen LXXXIV
daler xX1111 st., und een halff dye men haer wt den
penningen des erffhuysses sal moeten betalen, dus albyer :
Memorie Allet  met den bescheyde dat so veern zy
Margaretha dieselve voergem(elte) hondert daler (die

Om hergesonden ten eynde een yder solde kommen (1) Van wien blijkt nergens uit. Ook de man der erflaatster had
und brengen inne wat hy mocht pretenderen und syn eene bastaarddochter Geertien  v#n der Loe, die straksgenoemd wordt.
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belcke  onsse moeije den voerg(enoemden) Drosten van
dese penningen durch Reyer Steventsz heft doen tellen
und geleent  vermoegens dat handtsctrift) nyet wederom
konde  bekommen, dat in sulcken gevalle dye erffgenaemen
diezclre houdert daler haer gelaeven toe betaelen.

Item comt.  Reyer Steventz  noch dye halff huyshuer
zynes hueses als onsse z : moeije otlicke jaeren  hyer-
bevorens oeck betaelt heft, all wast dat sy op dye weert
woonden, dat beloept X1X daler m(aec)kt  XXVTII gh X st.

Item also onsse z: moeye in oer leven geleent  hadde
twc peerden daer men oerl(uider) huysraet mede opt
water vuerden om wech op Huessen  te gaen. dat een
van Elbert  Wyhersz , dat ander van Aelbert Andryesz
und soe dieselve peerden in sulcken arbeyet van (de)
soldaten genamen, und onese  moeije daer voer gelaeft
hadden, is men daermede verdraegen dat Elbert Wybersz
voer svn neerdt  hebben sal achtieu dalers und Aelbert
Andrieiz  XXXVI  daler.

1 tem *l@.  Rutger, Timmerman wat by onsse z : moey wt idt
Loe van dye voerge(enoemde) peerden  na Arnhem gesonden
und wederkerende worde hy van soldaten gevangen und
binnen Boemmell  gefencklick gebracht ter oersaecke van
welcke  gcfrnckeois  und wat hy wijders doe te seggen
hadde, hy met die voerg(.emelde) Joflr: in haer leven in
communicatie geweest, und daer na by vrunden verdraegen
dat onsse rnoeije hem voer alles zyne pretensien eens
geven sulde, vijftich caroli gh(ulden)  dije zy hem oick
by haer leven betaelt heft, nu ist dat die voerg(emelde)
Timmerman wt saesken der“ voerg(ernelde) gefenckenis
van den erffgenaemen noch vorder verstuyronge pretendeert
und vordert.

.Noch  heft die voerge T immerman ingebrach t  een
cedelken inholdende wat hy sedert in onase  z: moeije
dyenste gedaen hàdde, dat tezamen gerekent  beloept
vermoegeus tvursz. cedulken 1’1 gh(ulden) Vl1 st., en
een halven.

*
[Volgt een rubriek ,Pachten die men den Erffhuys

schuldich es und anders”, van weinig belang en daarom
hier niet vermeld.

‘Op den 24 April d.a.v. volgde de deeling der nalaten-
schap, waaruit -wc  alleen de -notitie aangaande ‘t zilver
zullen overnemen].
. . . . . . . . . . I

Op ten yrsten May ‘1587 heft men begonnen ten huyse
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v a n  R e y e r  Steventz  voerg(emeld)  idt geldt und silveren
werck by den anderen te setten und daer aff genaemen
een silveren beeckrrken met idt decksell  met idt Loedtsche
und Ysendoernsche wapen dat dye testementoiren verwaeren
vermogens idt testameud tot profyt van Joffr: van Metter-
nich.  Noch een noit met idt decksell hebbende idt Loeschc
und Ysendoernsche wapen  dye die testementoiren ver.
waeren tot proffyt van den geestlicken heren Joncker
Wolter  und Johan van Bimmelsbesch  oeck vermoegens
idt testament.

Item so onsse z: mocije oer 1: und onsse neve dye
heer tot Ubbergen by testament besadt den groetsten
styer und deertoc vyer die beste verkens und dat diezelve
styer daer na by onsse z: moeije geslacht, dije verckens
gesteken  und toezarnen gegeten eyn und onss. z: moetje
voer oer doot gewilt  dat zyn L. die weerde solde
worden wtgericht hebben dye testementoiren met onsse
presente belyeven daer voer den voerg[enoemde] van Ub-
bergen toegelacbt boven die koe zijn L. ootfangen  noch

,en tilveren  schaell  ‘met idt  Loesche  zend  Ysendoor(n)sche
vapen und dye witte sattpnen  gardyenen met idt be-
lancksell  sampt deecken hyer  boven genoemt,  und dye
rrouwe van Ubbergen heft dat ontvangen und dye vrunden
jedanckt.

Hyer na dye drye vergulden koppen met oer decksels
cewegen, by den grootsten met idt wapen van Rossem
Felacht twe silveren teliueren oeck met idt Rossemsche
wapen und twe rechte silveren lepelen met dye wapen
>oe und Isendoern.

Bey den anderen kop gelacht  daer een schiltien op
,taet sonder wapen, twe silveren teliueren met idt wapen
ran Rossem, een plat silveren schaeltien und een silveren
>opkeu  van byer toe wermen met twe silveren lepelen
net idt Loesche und Yzendoernsche wapen.

Bij den darden kop hebbende idt wapen van Rossem
Telacht  twe, silveren teliueren met idt Rossemsche wapen
?en silveren byerbeecker und twe lepelen met idt Loesche
md Isendoernsche wapen, und aldus verglyckt zyn dije
otten gelacht, und dyo yerste kop is toegevallen Joncker
tiarten,  den tweden dye Vrouwe van Ubbergen, den
larden Joffer van Ampstell so een yder procedeert.

(Het aanwezige goudwerk en de edelgesteenten in den
.nventaris  vermeld, werd eveneens tusschen deze drie
lersonen verdeeld. Cp denze!fden dag ging men ‘over  tot
iet opteekenen der schulden ,vermogens  idt testament
.md anders waaruit we noteeren):

Eerstelick vyeftich daler gemaeckt Melis dye Haes in
plaetz des moederpeerts und een koe vermogens idt tes-
iament,  dus hyer LXXV gh(ulden).

Geertken  i d t  k l e i n s t e  meechtgen:,  . . . x v  g .
Noch Aelken Loeffen kindt . . . . .
Jenneken dye mellickmaeght . . . . .

xv g.
HZ g.

N o c h  Geertien  van der Lob onsses  z :
moeyen z. mans natuerlicke dochter . . . XV g.

Den ermen van Huessen,  thyen daler und
den ‘ermen van Groessen  gelyeke  thyen daler is‘ x x x  g .

Noch Margaretha van Isendoorn b(asterd-
dogter) . . . . . . . . . . . lc XXV$ z.

.
(Volgen de schulden in den inventaris opgesomd).

Genealogische gegevens gezocht van
de geslachten :

1. van den Broeke waartoe behoort Aart, secretaris
van Burgh (Schouwen), die 11 Aptil 1789 als zoodanig
aftrad.

2. llokke.  waartoe behoort de vrouw van voornoemden
secretaris, t w. Katharina Willems Hokke.

3. Wadde,  voor 1700. (Noord-Brabant).
4. Tán Ijuynen, v6ór 1663. (Schouwen).
5. Dzcyvelaer,  vó6r  1652. (eil. Tholen) waartoe behoort

Cat. D. Wede. Habacucq.
6 de FVuy, voor 1685. (Schouwen).
7. ‘zTon  Neuren,  waartoe behoort Cornelis van Neuren,

Schout van Ouderkerk (Duiveland) ; vóór 1695.
8. v. d. Stotpe.  verm. uit Overflakkee, vóór 1750.
9. Van Mourik, Korenkopers en Noteboom vóór 1700

(Noord-Br. Geslachten).
10. Padmos  en Alvers, vóór 1700 (Duiveland).
11. PeEZe,  (eil. Tholen) vó6r  1682.
12. Catshuek, vóór 17 15 (eil. Tholen).
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13. Ridder of de Ridder, (Schouwen vóór 1661).
14. Swancke, en deti  Wijl, waartoe behoort Abraham

den Wyl,  Secretaris van Stavenisse; vóór 1650.
15. Doop en voorouders van Adriana Dingemans

Wede. Marinus Egbertse Hoogendijk, vóór 1680 (Zwaluwe).
16. ~Uys, (Overflakkee) vóór 1700.
17. de Vogel vóór 1700. (alliantio met Mechelmans,

Schouwen).

Tiel. Jonkhr. VAN I(INHCHOT.

Verbetering kwartierstaat Carel Louis van
Woelderen. (XYIV, 283, 284). - Volgens mededee-
ling vau den heer A. F. van Beurden te Roermond
werd 16 Sept. 1684 te Gennep gedoopt : Catharina, dochter
van Peter Croon en Alida Haeck.

Mijne opgave ,,Catharina Thiessen genaamd Croon(en)”
was dus niet juist en moest luiden ,, Catkarina  Goon(e
Hare moeder Alida Haeck is bijkbaar na den dood van
Peter Croon hertrouwd met Albert Thiesseu.

De heer v. B. teekende  aan, ,,dat men later,de  Thiessen’s
ook Croon noemde naar het huis, dat thans nog bes:aat”.

Ik heb mijne opgave indertijd afgeleid uit eenige  in
mijn bezit zijnde stukken, waaronder een huurcontract
betreffende het huis ,de Croon” gelegen aan de Milsbeeck
onder. Ottersum, welks aanhef luidt als volgt:

,Te weten sij mits desen, dat op heden den 1 Martg
.1725  tussen  ons onderschreven Albert Thiessen en
,sijne huijsvrouw Alida Haeck met bewilliging haerer
,mct onderschrevene  grootjaetige kinderen, naementlick
,,Fritz Ditz, Hendrick van Woelderen, Hendrick de Katt,
,Johan Otto Hardtman en Heudrick  Wesselmau (1) als
,,verhuyrdere  ende Hendrichs Thiessen en sijne huijs-
~TCJILIW  Hendrine Willems als huijrdere ter anderaiede  ,_. . .
,enz.”

C. 8. VAN W O E L D E R E N.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bentinck (XXV, 184). - ,,Dit geslacht ontleent zijn
naam hoogstwaarschijnlijk aan een stamhuis nabij Gorsel”,
zegt Nederland’s  Adelsboek 1905. Deze verklaring is
onaannemelijk, omdat Bentinck een regelmatig gevormde
vadersnaam is v a n  Bente, e e n oud-Nederlandscheu
voornaam (zie ‘lijst van Nederlandsche voornamen,
Nuworscher  XXTI, 525),  dus gelijk staande met Bentes
(~Vaoorecher  XFIIT,  212) en het nog bestaande Benten.
Het is dus niet vreemd, dat er meer dan één geslacht
Bentinck of Bcntink geweest is. Men vergelijke namen
a ls  Jann ink ,  Willin( en Williuge, van Wil(lem),
Roelvink, van Roelf, Heyning (naast Heynen), Grutterink,
Smeding, Weeveringh, Sickinghe (naast Sickess) enz.
De volgende ongetitelde Bentinck’s kwamen mij nog
voor :

G. C. Rentinck,  te Vlissingen, dankte in het Xeuws
~~12 den Dag va .n 15 Juli 1891 hen die den llen te
voren hem tot een feestdag gemaakt hadden, en stierf
te Vlissingen 11 Mei 1907, oud 64 jaar.

l&‘. Bentinck werd met 1 Juli 1897 eervol ontslagen als

(1) De hier genoemde Hendrick Weeselman  is een der stamvadere
der tegenwoordige familie Wesselman van Helmond.

Peter van Woelderen, later echepen  van Cuijk, heette dus naar  zijn
grootvader Peter Croon.
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klerk der telegrafie 10 klas te Rotterdam, en bg koninklijk
besluit van 8 Sept. d.a.v. gepensioneerd.

J. A. Bentkck woonde eerst in Haarlem, daarna in
Den Haag, blijkens de volgende aankondigingen : .

,,Aukes & Co., voorheen J. 9. Bentinck, fabrikanten
van minerale wateren, limonades-gazeuse enz., enz.,
Fabriek en kantoor Ged. Oudegracht nu. 140.”

(Opr. Haurl.  Ct. 9 Sept. 1897)
,Ondergeteekende  J . A. Bentinck geeft door deze te

kennen, dat hij zijn znak in Henge!osche  Bieren heeft
overgedaan aan den heer C. van Duivenbooden, onder
dankbetuiging voor het genoten vertrouwen en aanbe-
veling van z@ opvolger.

J .  A .  B e n t i n c k .

Mg refereerende aan het bovenvermelde, hoop ik het
zelfde vertrouwen te mogen genieten, wat den heer
Bentinck gedurende acht jaren ten deel viel.

Mij ten zeerste minzaam aaubevelend,
C. v. D u i v e n b o o d e n.”

(De Avondpost 12 Apr. 1906).

Mej, 8. T. J. of A. F. J. Bentinck stierf in Den Haag
Dec 1899, oud 60 jaar.

Ten slotte nog een paar Engelsche Bentinck’s,  van
het Veluwsche riddermatige geslacht afstammende:

George Augustus  F. Cavendish  BentiHck,  lid van het
Lagerhuis, werd begraven op de begraafplaats te Hranksea
Island. (Pa22 2ldalZ+,  15 Apr. 1891).

Blijkens een Brltsche  officieele opgaaf e& in 1894 en
1895 in Engeland genaturaliseerd de Nederlanders: o a.
J. W. H. Bentinck, te Londen (Het Nieuws van den Dag
22 Aug. 1896).

4-2.

Bangeman, (Xx111,  123 noot 16, 124 en 125). -
I. Andries Ernst Bangemnn, onderkoopman en secunde

te Palembang, x Jacoba Frederica .Nemegheer; zij
test. beiden te Palembang 21 Febr. 1757, toen hij
op het punt stond naar Djambi te vertrekken.

In het test. wordt gend haar zuster C a t h a r i n a
Vincentia  Nemegheer geh. met Ver.&@.

11. Anthony Juliecs Bangeman, opperkoopman, secunde
en hoofdadministrateur te Suratte kwam in 1752
met de Toornvliet als onderkoopman in Indië; test.
te Suratte voor Nicolaas Holmberg, onderkoopman
tit. en secr. v. pol. ; had een aangenomen zoon:
Johan geb. te Suratte.

Hij legateerde 12000 Suratsche Ropijen aan zijn
neef Jeremias v. Riemsdgk, 2000 aan zijn zwager
Abraham van der Voort en 6000 aan zijn aange-
nomen .zoon,  met bepalin?0 dat het geld voor dezen
laatsten tot diens 25e  Jaar bij de weeskamer te
Batavia zoude worden gedeponeerd.

Tot voogd en voogdesse over zijn aangenomen
zoon  benoemde hij zijn vader en stiefmoeder, die
ook zijn universeele erfgenamen waren.

P H .  L. D. B .

Gillot  (XXV, 219).-  M& dank aan den heer van
Lexau Frieswijk  voor zijne mededeelingen. Gaarne zou
ik ook nog het volgende willen weten :

Esaye Gillot, geb.? t . . . 1725, zoon van ? huwde te?
Madelaine  Desormeaux geb.? t? dochter van 2 uit dit
huwelijk sproten :



1.

2.

3.
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Anne Magdelaine Gillot  geb.? t 2  Aug .  1751
huwde Louis Rondeau geb.? t ? dr. van ? hij hertr.
14 Jan. 1752 An,ne  Brians.
Esoye  Gillot  tr. 1 O. Marie Brun ; 20. Marie Nounier.
(Welke kinderen nog meer behalve Esther Jacoba,
met hun datums)
Jacob Gilìot,  huwde Marie Chabot.  (Waren er nog
meer kinderen ?).

Zou de heer van Lexau Frieswijk mij ook hiermede
nog willen helpen?

W. v. H.

Heereman (XXV, 254). Qan dit geslacht vindt men
een stamreeks (1534-..1797)  in Fahne’s Westphälische
Ceschlechter.

Verder raadplege men Freiherrlichen Häuser jaarg;
1854, alwaareen geschiedkundig overLicht moet voorkomen.

Zie voor de alliantie Heerman-ScherpenxeeI  vooral
Gen. en Herald bladen 1, p. 264.

In Iconógraphia Batava komt de Beschrrjving  voor
van 18 portretten van Heereman’s,  allen in het bezit
van Freiherr lieeremard  von Zuyduylck  op het slot Suren-
bürg bij Rheine.

In Freschot Connoissance ébauchée de la noblesse
dotrecht wordt het wapen beschreven : dor au chevroo
&,chiquete  d’arg et  de gu.  de deux t ires qui est  de
Heremans; cimler  la tête et col d’un beuf d’arg accome
d’or sortant d’une couronne d’or.

Blijkens het wapen behoorde ook tot dit geslacht
Naria Herentans  Nicolaasdr.  uit Volquina  Jans Banningh
Kat, gehuwd met Allard  Boeleus  (Alberdingk Thym,
Het Patriciaat van Amsterdam, fol. 6).

‘s Gravenhage. J. D. WAGNER.

Heereman, (XXQ, 254). - Bij Swalmon ligt het
huis de Spicker of het Spiek,  dat opvolgelijk aanWillem
Caspar  van Merwick, heer tot Kessel, aan Hendrik van
Dursdaill x Ermgard van Holthuysen, aan den kapitein
Anselm Everhard  x Anna Maria van Dursdaill, aan Mar-
tinus Helmus  x Anna Maria Langle,  aan baron Heereman
van Suydtwyck, Hagenstein, Oudengein, Veere en Lisse,
die het voor 3500 daalders kocht. Hij had twist met de
vrouwe van Hillenraad over de vrije jacht in de Heerlijkheid
Swalmeu en Asselt, die door het Hof te Roermond in
het nadeel van Heereman beslecht werd.

Eene dochter van Baron Heerwnan  van Zuydtwyck Maria
dlerandràna  Barbara was x Karel Frederik Jozef baron
de Keverberg d’ Aldengoor. Daarom ging Baron Heereman
het mooie nog bestaande huis de Steenen Trappen in
in de Neerstraat bewonen, een typisch huis uit het oop-
punt der burgerlijke bouwkunde, dat in 1666 gebouwd
was door Petrus van Boshuijsen,  landscholtis van Mont-
fort, voor zijn dochter Maria Rosa x Johannes Frans de
Pollart. Heereman had dit huis gekocht 11 April 1724,
en men zal deze acte in de protocollen van het Rijks-
archief te Maastricht kunnen. vinden Weet men nu nog
dat in de laatste tijden een dezer v. Heeremans Pruisisch
minister en edelman geweest is, dan zal de rechtste  weg
zijn het opslaan van een Pruisisch adelsboek,  waarin
allicht gegevens van het voorgeslacht voorkomen.

Heereman v. Zuydtwijk, Ridder 17 Juli 1758, baron
5. Nov. 1845 voert van goud met een keper van ver-
wiseelende stukken keel en zilver, helmtecken  aanziende
ossenkop  van zilver, goudgehoornd.

T e  R o e r m o n d  overlaed  10 J anua r i  1731  Willema
Ja@ H. v. Z., 17 Juli 1’784  Wlc’ma Aga Barba  H. v. Z.,
18 Juli 1770 Theoda &p Jaw H. v. Z., 25 D e c .  1 7 7 1
Anna Esther Anta H. pl. 2.

Het Spiek bovengenoamd heet nog steeds Zuidewyck-
Spiek en behoort thane aan de familie Verscheure.

De familie v. Heeremt)n  dient niet verwisseld te worden
met de eveneens in dlan tijd te Roermond gevestigde
familie van Heerma  ven Bolsweert en van Holwinde,
waarover verschillende
registers te vinden zijn.

gegevens in de Roermondsche
Deze bewoonden eene huizing

in de Steegstraat.

Roermond. 8. F. VAN B E U R D E N .

Anf der Heide Sype He$j+&ans,  (XXQ, 253) moet
gelezen worden Auf’  der Heide sive (=of)  Heydanus.
Auf der Heide komt la DuitaehlGrd  evenveel voor als
hier Qan der Heiden en Qerheijen.

Roermond. . A, F. v. B.’

van Isendoorn & Blols, (XXV, 246). - Aanvul-
ling op artikel Wildeman no. 11 van 1907, k. 249
Odìlina Ursulina  v a n  terca?oorn  & Blois j- c o e l e b s .  I n
mijne asnteekeningcn vind ik, dat zij religieuse Grsulina
werd te Roermond en met haar kloosternaam heette mère
Odile de St. Joseph. Zu werd ad. 1717 in de Ursulinen
kerk te Roermond be raven.

Geboren werd 18 a$lsi 1697 te’ Roermond Caspar Otto
z o o p  van Joannnes ggbert Closs  en Magdalena  A l e y d i s
van Isendoorn  à Bk+.

Nog zijn in de Ursulinen kerk begraven Ursulinen
uit de geslachten: Bentinck, Raveschoot de Capelle,
Bloemarts,  de Randaxe,  Maretz, Spee, Qan der Zijpe,
Boehuijeen, Heijsten van Ae@erdenj- Schenck,  de Pro?ëña,
van Nassau princes,  van Kessel, van Breugel, de Crane,  van
Wachtendonk  van der @heest,  Petit, de Maes, van der
Heyden, van der Renne, Wassenaer  de Nassau, van der
Meer, van Alphen, van Asperen.

Roermond. _. .~~ A.  F .  v. B .

N o e v e t .  -De Wapenheraut 1905 p. 210 geeft als
uittreksel uit de overgangregistera  van vaste goederen
te Delft: ,23 Oct 1738 Ary Kornelisz Koevet in huywelijk
,hebbende  Lens Cornelis van Peen, wed. van Jan Simon
,.Langelaan  verkoopt aan Thomas van der Mandelen  een
.huye ende erve aan de Z .Z . van den Langendijkstr.  op
,,Delfshaven  voor vier hondert Gld”. Wie kan inlich-
tingen (vódr 1750) geven omtrent dit geslacht Koevet,
dat te Delft, Delfshaven en Amsterdam voorkomt.

Tiel. Jonkhr. VAN K I N S C H O T .

De I;annoy (XXQ, 54) . - In XXV, 54 gaf de heer
W. M. C Regt eenige aanvullingen op het artikel van
den heer W. Wijnaendts van Resandt betreffende boven-,
genoemd geslacht Het volgende kan wellicht den weg
wijzen voor verder onderzoek.

1. Den 27 November 1633 ondertrouwen en den
16 December d.a.v. trouwen in de Waalsche kerk te
‘a Gravenhage Charles Lannrry,  kamerling van Z. Exc..
j.m. won. hier, en Saru  Joliet,  j.d: won. Culenboroh.

2. Waar onder de nakomelingen van bovengenoemden
Charles meermalen de v,oornaam Samuel voorkomt en
o.a. de zoon van Charles ook Samzcel  genoemd wordt,
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zou’ het zeer goed mogelik  zijn, dat onderstaande in-
schrijving uit het Middelburgsche doopboek op den vader
van Charles betrekking heeft :

den 27 January 1580
Robert Jansz.  de Lanoy P.

Testes Symon Jansz. van 21,orne
Mr. Willem Roelsius

‘t hint Samuel.
Deze Samuel. was in 1600 ingeschreven als student

in de rechten te Leiden.

3. Tusschen bovengenoemden Robert de Lanoy en den
getuige Mr. Willem Roelsius schijnt een nauwe betrek-
king te hebben bestaan. De zoon van laatistgenoemde
wordt ook Samuel gedoopt:

de 30 Octobris 1580
mr. Willem Roelsius pr.

Gtbeertruyt  buysen mr.
Testes Robrecbt Jansen de Lanoy mr. Jan Houck,

uxor  h’erdinandi  Aleman
‘t kindt Samuel.

4. Ook ten behoeve van andere leden van het geslacht
de Lannoy treedt Mr. Willem Roelsius als doopgetuige op :

den 31 Mey 1581
Jan de. Lannoy pr.

Testes mr. Willem Roelsius, Corn. Simóensz,  Neelken
Zeghers.

‘t kindt Robert.

” 5. Bovengenoemde Jan de Lannoy bad reeds den
8 Nov. 15’79 een zoon laten doopen,  welke den naam
Abraham ontving.

_r-~ollieht  kan een verder onderzoek in ~~-dä  ï$liddèl-
burgsche doop- en trouwboeken tot meerdere volledigheid
leiden. Moge één der leden zich daartoe opgewekt
gevoelen.

Breda. W .

Meanx, Vosaelaer  (xX11,  127).--  Ermgurd  v a n
Meaux vun Vorsseltrer,  dochter van Geerlof  van Meuux
VOX Vorsselaer,  deurwaarder van den Utrecbtscben
bisschop David van Bourgondië, en van Sibyila  van
Rijnesteyn,  trouwde met Johan van Woerden van Vliet.
Hunne dochter Josina van Woerden van Vliet trouwde
met Htigo  Spierinck  van Belburg,  drossaard van stad en
lande van Heusden. Het wapen van Meaux van Vorsselaer,
dat ook als kwartierwapen voorkomt op de te Heusden
nog aanwezige grafzerk van laatstbedoeld echtpaar
-- beschreven Mbl. XVII, 133, en toen ten onrechte
toegedacht aan het echtpaar Spierinck van Wel-van
Rietveld - vertoont een gouden (soms ook als zilver
opgegeven) keper, vergezeld van drie gouden St. Jacobs-
schelpen in een blauw veld.

B. v. B.

van Nimwegen, (XXV, 164). -
1. Jan v N., burger, 1633 te Massilipatnam.

II. Cornelis v. N., assistent O.I. C., repatrieerde 1729.
111. Pieter Hendrik v. N., kapt. luit. t. z. comdt van

de Ida 1747.
IV. Jan wan N., kwam 1755 in Indië, tolk te Timor

Koepang, test. ald. 262Dec.  1776 ; had bij Lea Gulle:
1. Jan.
2. Maria.

/ 1
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V. Jan Louis v. N., koopman 1768 te Batavia; 1776
en ‘77 te Amsterdam.

VI. Willem 2,. N., van Haarlem, 1783 naar Indie’;,
t 1788 Batavia hospitaal.

VII. .Nartinus  Johannes van N., predikant te Vlissin-
gen 1810.

PH. L. D. B .

Nolteniua van Elsbroek.  (XXV, 83).  - Ter a. p.
van het maandblad vond ik o.a.  bg iI?oEtHenius  v a n
Elsbroek  : I;ydia Cathariva  C8nneman  huwde Christophorus
NoltHenius  van h’lsbroek  zoon van Matthijs  van @broek
en Elisabeth Johanna NoZtEenius.

Omtrent deze LU. v. Elsbroek  en fl. J. N. v e r m e e n
ik, door in mijn bezit zijnde copijën van een, uit authen-
tieke bescheiden als anderzindts getrokken, geslachtslijst
van eene familie Noltenins (niet Noltaenius) aanvangerulo
omstreeks 1600/1624  en loopende tot 1897, het oolgeeade’
te kunnen aanvullen.

Christophorus Noltenius (niet Noltuenius)  van %breëk;
was zoon van Jan Mutthias (niet Mattbijs)  van Ij’lsbroek,
korenkoopman te Nijmegen, geb. te Nijmegen den. . 17.1  . .
overleden aldaar den 30 April 1799, en gehuwd te
Beulake den . . . . . 1775  met : Elisabeth Johanna Noltsnius
(niet Noltuenius)  geb. te Beulake, omstreeks, !750, en
over:. d e n  1  J u l i  1 7 9 5 ,  (waarschgnldk  te ,Ngmegen)
dochter en eenig kind ván :

J o h a n  C h r i s t o p h  Noltenius,  geb. te RingÉtedt  den
24 Januari 1719, over]. te Beulake den . . , 1779+ en:

Aleida vau  Campen geb. te . . . . den , . . , i7 . . .
overl. te . . . . den _ . . . 17 . . . . gehd. te . . . . .
omstreeks 1749 of begin 1750.

Van een broeder of van broeders van den vader van
dezen  ïnatstgeuoemdeu  Johan Christoph Nöltëuiüs,~ zijn _
thans rog afsfammelingen  in leven, rnfi bekend, terwijl
öok in mijn bezit is een afdruk van bun geslachtswapen,
dat ten eenenmale verschilt van het wapen door mijn
geslacht Noltnenius  gevoerd.

Zoo nadere bijzonderheden omtrent dit  geslacht
Noltenius wordt gewsnscht, ben ik gaarue  bereid, (voor
zoo verre het mij mogelijk is) die te verstrekken.

J. J. N'OLTJIENIUS.

Olend, (XXV, 42). - De hier genoemde Piet& 0
cal waarschijnlijk de zoon zijn van Arend O.,.die in 1735
net de Karsenhof als busschieter in Indië kwam, trom:
,etter was te Padang en 22 Juli 1747 ald. test. ; 2
ChriJtina  van Padang.

Pieter Olrrnd  1762 te Padang; 1766 aas. en pro ir.&,
resident te Ajer Bangies; boekb. te Padang 16 Jan. 1799 ;
1 te Padang 7 Mei 1801.

PH. L. D. B.

R e v i x i t . - Deze vreemde voornaam (= hij, zij of
het is herleefd) is sedert de eerste helft van de 160 eeuw
gebruikelijk in het geslacht van Naerssen. Kan deze naam
het eerst gegeven zijn aan iemand, in wien de stam, die
uitgestorven scheen, als het ware herleefde? Zoo’n geval
leed zich voor hij het geslacht De Meester. Toen Mr. Willem
le Meester, burgemeester van Harderwgk,  afgevaardigde
naar de Staten-Generaal en waardiju van de GFelderscbe
Munt, 27 Jan. 1792 was gestorven, daalde met hem de
laatste man van zijn geslacht ter a,arde. Juist twee maanden
later, 27 Maart d. a. v., herleefde het altls’ het ware, toen
z@ wede,, Anna Debora van Daverveldt, van een zoou
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beviel, den lateren burgemeester van Harderwijk Mr Wilhem
Abraham de Meester, overgrootvader van den tegenwoor-
digen voorzitter van den Ministerraad.

A-Z.

Schimmelpennin&,  (XXV, 225). -
1.

I T .

111.

Te Batävia stierf 7 ‘Febr. ‘1779’ Abraham S., van
Kampen, zn. van Harman.
Te Amboina stierf 18 Juni 1788 Pieter Reijzsenberg
v. Amsterdam, zn. van Gerrit en W i l h e l m i n a
Schimmelpenning.
Pieter Rendrik S. van Sneek gena 1791, 2.

P H .  L. D. B .

Stevensweert. - Was vroeger een Staatsche  Stad
met garnizoen. Het doop-, sterf- en trouwregister van het
garnizoen is door mij teruggevonden, en hoewel het door
vocht veel geleden heeft, uitgetrokken voor zooverre het
oficieren  en vendrichs betreft.

Roermond.

van Vlierden, (XXII  enz.). -

A. E‘. v. R.

1.

JI.

III.
IV.

R i c h a r d  v. v. bij een ’ regiment te voet, gena
1691, 6.
Willem, chirurg@  regt. Nic. Page1 1702 tot 23 Mrt
1705; 5 Mrt 1712 chir. re@. Charles Berkhofer
in plaats van Gerard  Brisson.
Sanauel  v. Vl., klerk te Batavia, gena 1736.
J a c o b  v. V., van Hatttem  (de in XXII, 171, g.
genoemde), ging 1773 als sergeant naar Indië, kwam
13 Juli 1774 te Batavia aan; 1 Aag. tot einde
Nov. op de Daijvenbrag, daarna op de vrije vaart.
15 Aag. 1776 wederom in dienst dvr 0. 1. C,
t 26 Nov. 1726 in Bengalen; x . Y.m  .T. Zdn_
nalatenschap werd door de wede aan deu sequester
overgegeven.

Pa. L. D. B .

Vosch van Avezaet, (XXIV, 286). - In de doop
opgaaf van Varik wordt de vader genoemd: ,,praefatus
[cl. i. voormelde] Dnas Hermanus Yosch  van Avesaet”.
Hij moet das te voren in Eet boek ook voorkomen, en
wel onmiddelli jk te voren, want er volgt:  ,faerant
gemini”, a. i. n~ij waren tweelingen”, en de opgaaf
vermeldt maar één kind. Aanvulling van het bericht is
daarom wenschelijk.

Thomas Vosch van Avesaet wordt in 1704 vermeld
als schout van de Vaart (cl. i. Vreeswijk).

A - Z .

Niet-adellijke De Vos van Steenwijk’s,-P. de
Vos van Steentiÿk, politieagent in Den Haag, nam daar
21 Sept. 1907 deel aan het examen voor het politie-
diploma en verkreeg van de twee daarbij te behalen
soorten (dat met aanteekening  en het gewone) het laatst-
gemelde. Hij is getrouwd met R. Uiterwijk.  Een zoon
uit dit huwelijk, J. F. de Vos van Steenwijk, werd
geboren en stierf, een week oud, in Den Haag Sept. 1906.

A . - Z .

Witsins (XXV, 128,223).-  Uit aanteekeningen van
den heer P.  J .  Bayskes,  oud-kapitein ter  zee,  d.d.
‘s-Gravenhage 28 Juni 1894, die tijdelgk aan mij werden
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afgestaan voor de beantwoording der vraag van den heer
B. v. B., blijkt, dat GZaeu  Jucobsn  Wits, raad,  schepen,
burgemeester, enz , te Enkhuizen, v66r het jaar 1636 is
gehuwd met Jannetje  Hermans,  gedoopt te Enkhuizen
16 Maart 1606, dochter vaa Hermanus Gerardi, predikant
aldaar, en van diens derde vrouw Yietermoer Pieter&.

Hij stierf te Enkhuizen 6 Oct. 1669, zij stierf aldaar
18 Oct. 1669.

Zij hadden o.a. de volgende kinderen :
1. Dr. Hermanus Wits (professor Witsius),  geb. 12

Febr. 1636, overl. 22 Oct. 1108, gehuwd met dletta
vaN  Borchorn. Zijne geboorte ging gepaard met groot
gevaar voor moeder en kind, blijkens de zangen van den
vader op 14 Febr en 18 Maart 1636, het berachtepest-
jaar, waaraan ook een zang is gewijd.

2. Juccbus  Wits, ged.  te Enkhuizen 15 Jan. 1640,
begraven aldaar Nov. 1679, schepen 1667 en 1678,
weesmecsters 1677, voogd van het oude armeweeshuis
1660-67  en voogd van het ziekenhuis te Enkhuizen
1668-76, huwde vóór 1660 Grietje Maertensdr.  Tim-
merman.

Zg hadden twee dochters, gedoopt te Eakhaizen:
a. dnna Wits, ged. 1’1 Sept. 1662, huwde 20 April 1687

Pieter Ris.
b. Jantje Wits, ged. 11 Mei 1666, huwde 23 Aag.

1689 Nicolues  Ris.
3. Dr. Pieter Wis, geb . v6ór 1648, vermeld in een

Album van studenten te Utrecht 9 Oct. 1662, medic.
doctor te Enkbuizen 1662, begraven aldaar Oct. of
Nov. 1664.

4 .  Pieterq’en  Wits, ged. te Enkhuizen 22 Au-;. 1647,
vermeld in 1673.

5. Reiwigje Witsdeizen 21 Aag. 1707.
De mededeeling, dat 1626 in stede van 1636 het

gebeetijaar is van Dr. Hermanus Witsiw,  moet stellig
als een fout, worden aangemerkt.

Vermits in de aanteekeningen van den heer Bayskes
de opgave nopens de kinderen van Claes Jacobsa Wits
onvolledig is, behoort het m.i. tot de mogelijkheden, dat
een der oudste kinderen is geweest C’atrina  Wits, geb .
1635, over1 9 Sept. 1689, die 26 Jan 1656 huwde met
ïKattI$s  Snoeck,  geb. 1635, overl. 11 Nov. 1672, bank-
houder der stad Gorinchem, zoon van Dan21  Matthqsx.
Snoeck en van Divertje  Donkers.

v. R. v. D. K.

INHOUD 1908, No. 1.

Na Vijfentwinti
door Jhr. Mr. IT. B

Jaren. - Wouter van Gouthoeven, elsgenealoog,
eelaerta van Blokland.  (Vervolg van XX V, 841). -

Genealogie der familie van Leefdael.  (Vervolg van XXV. 267. -
Oirkonden betreffende de familie van Isendoorn & Blols. 1456-184’7,
medegedeeld door M.  0. Wildeman. (Vervolg van XXV, 262). -
Genealogisohe  gegevens gezocht. - Verbetering kwartierstaat G’arel
Louis van Woelderen. - Vra en en Antwoorden: Bentinck
(XXV,  184 ) .  - Bangeman  (riFg 111, 123 noot 16, 124 en 126). -
Gillot  (XXV, 219). - Heereman (XXV, 254). - Heereman (XXV,
254). - Auf der Heide S PB Hegdanus (XXV, 253). -van Isendoorn
& Bloie (XXV, 246). - r9oevet. - De Lanno

van Ni,mwegen (X%
(XXV, 54).-Meaux,

Vosselaer (Xx11, 127). - V, 164) - Noltenius
v a n  Elsbroek (XXV,  X3). - Oland (XXV, 42). - Revixit. - Schimmel-
penningh  (XXV, 225). - Stevensweert. - van Vlierden (XXII  enz.). -
Vosoh v a n  A v e z a e t  (XXIV,  2 8 6 ) .  - Nietadellgke  D e  V o s  v a n
Steenwijk’s.  - Witsius (XXV, 128, 223).

Gedrukt bij Gebr& J. & H. van Langenhuysen te ‘8 Qravenhage.
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alleen aan de leden van het tienoocsohan
gezonden. Bijdragen en correspondent&
betreffende de redaotie en verzending van
het Maandblad zijn te richten aan den
redacteur, Mr. H. W. VAN SANDICK,
101 Jan van Nassaustraat, te ‘s Grauen-
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zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURQ,  96 J a n
mm  Nassaustraat, te ‘s Grauenhage.

Brieveqaanvragen,  enz., betreffende het
Genootschap te richten aan den secretaris,
Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT VAN Hoo+
LAND, 190 Riowmtraat,  die betreffende de
bibliotheek aan den bibliothecaris,W.Baron
SKOUCKAERT  YAI SCIIAUBURO,  96 Jan van
Nassaustraat, beiden te ‘~Gravenhage.  -
Contributiën enz. aan den penningmeester,
Mr. P. 0. BLOYS  VAN I’RESLONGI  PR I N S,
3Sweelilzc~plein,te’sGravenh~ge.-Leden
te ‘8 Graveohape betalen p.jaar fl0 contri-
butie, zij die bulten ‘8 Gravenhage wonen f6.

-x L -4
De redactie van het Maandblad wijst er oadrukkelijk  op, dat zij niet aansprakelijk is voor de

strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

No. 2. XXVIe Jaargang. 190s.

In Memoriam Jhr. W. A. BAUQ.

Ons op 9 November 1907  na een langdurig lijden ontslapen medelid Jhr. W ILLEM ABRAEAM  BAUU

was den 15den September 1855 geboren uit het huwelijk van JEAN MICEEL  Baron BAUD en J O H A N N A

CHRISTJNA  CH A R L O T T E  Gravin VAN R A N Z O W.

Gevolg gevende aan den wensch van zijn ongehuwdcn oom, den grooten landeigenaar Mr. W. A.
Baron BAUD,  volgde hij dezen op 23 jarigen leeftijd naar Indië. Toen deze oom nauwelijks eeq jaar later
kwam te overlijden, bleek hij zich om de toekomst van zijn neef in het geheel niet te hebben bekommerd,
Dit was ook niet noodig; de neef beschikte over zooveel werkkracht en werklust, dat hij wel zelf zijn
weg zou maken, en later verklaarde hij menigmaal er zijn oom dankbaar voor te zijn, dat deze hem niet
een deel van zijn groot fortuin had nagelaten en hem daardoor had bewaard voor de verleiding den
arbeid er aan te geven.

Werken heeft hij altijd gedaan en tot in de laatste dagen van zijn leven, toen zijne krachten schier
geheel  waren  gesloopt en de eens zoo forsche man nauwelijks meer was te herkennen, schonk hij nog
geregeld  zìjne volle aandacht aan de zaken welker leiding hem was toevertrouwd.

In 1894  verliet hij Batavia, waar hij chef van een handelshuis en tevens consul van Rusland was,

en vestigde  hij zich met zijne beminnelijke gade op het landgoed Rovèrestein te Maartensdijk, genoegzaam
in de nabijheid der hoofdstad gelegen om hem te veroorloven als directeur en commissaris van verschil-
lende vennootschappen werkzaam te blijven. De laatste jaren woonde hij in den Haag.

Evenals in zoovele andere zaken buiten den kring van zijne dagelijksche bezigheden liggende, stelde
hij ook in de genealogie, vooral van de oude Nederlandsch-Indische familiën, veel belang. Zelf was hij
echter geen beoefenaar van genealogie of heraldiek, en ook aan de vergaderingen van ons Genootschap

nam hij geen deel.
Door het Genootschap als zoodanig zal zijn heengaan dan ook niet gevoeld worden als een verlies

van groote  beteekenis. Zooveel te meer is het dit echter voor de vele instellingen eo personen, die in
hem een - zij het ook veelal onbekenden - weldoener verliezen. En zg, die het voorrecht hadden te
zijnen huize te verkeeren, zullen altijd met weemoed terugdenken aan den hartelijken, trouwen vriend,
d i e  zoo vroegtijdi g uit dit leven, dat hem zooveel schoons nog scheen te bieden, tot hooger leven werd
opgeroepen.

BEELAERTB  VAN B L O K L A N D .
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Algemeene Vergadering van het Genealo-
gisch-Heraldiek Genootschap ,De Nederland-
sche Leeuw” te ‘s-Gravenhage op 24 Jaouari
1908, des namiddag5  ten 5 ure in het ,Zuid-
Hollandsch Koffiehuis”.

Aanwezig waren de heeren  : J. D. WAQNER,  Mr. H.
W. VAN SANDICK, Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND,
W. Baron SNOUCKAERT VAN SCUAOBUR~J,  Mr. P. C. BLOYS
V AN TRESLONG  PR IN S , C. VAN E R P E C U M, Jhr. Mr. E. B.
F. +F. WITTERT  VAN H O O G L A N D , hlr. Xl. G. F. DEL C O U R T

V AN KR I Y P E N, T. L. VAN WAOTENDOSK  en huct. SA S S E N.
De Voorzitter opende de vergadering en wijdde eeuige

passende woorden aan het feest, dat hzt Genootschap
vierde. Hij betreurde, dat de gemeenschappelijke maaltijd,
welken het Bestuur zich voorg&eld had, na de vergadering
te houden, niet kon doorgaan wegens te geringe deelname.
Daarna werden de notulen der vorige vergadering voor-
gelezen en goedgekeurd.

Uit het Jaarverslag van den Secretaris bleek, dat het
ledenaantal wederom gestegen was in het afgeloopen jaar.
Het Genootschap telt thans 172 gewone leden, 8 eere-
leden en 13 correspondeerende  leden.

Ook het verslag van den Penningmeester wees op een
toenemenden bloei ; zijn rekening werd door de heeren
V. WA G T E N D O N K  en SA S S EN in orde bevonden en door
de vergadering goedgekeurd.

De Bibliothecaris deelde mede, dat hij met den nieuwen
catalogus bijna gereed was en dat de bibliotheekkamer
met 1 Mei verplaatst wordt van Herderstraat 1, naar
Adelheidstrnat no. 188.

De aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden
W. Baron SXOUCKAERT  VAN SCHAUBUR~,  C. VAN ER P E C U Y

en Mr. P. C. BLOYS V AN TRESLONG PRINS werden her-
kozen, ieder met 8 stemmen; de heeren SASSEN, VAN DER

MUELER  en VAN WA~:ENDONK  verkregen ieder een stem.
Op voorstel van het Bestuur werd bij acclamatie tot

correspondeerend lid benoemd de heer W. WIJNAENDTS
VAN RESANDT.

Naar aanleiding van de geringe opkomst der leden op de
algemeene  vergadering werd door den heer BLOYS V A N
TRESLOS~~  PRINT  in overweging gegeven het houden van
avondbijeenkomsten met voordrachten op genealogisch of
heraldiek gebied. Hierover werd eene uitvoerige gedachten-
wisseling gehouden, waaruit bleek, dat alle leden met dit
Voorstel instemden. Het correspondeerend lid, de heer
SASSEN,  verklaarde zich bereid in den loop der maand
Maart op eene dergelijke bijeenkornEt een voordracht te
houden over heraldiek.

Ten slotte  werd door den heer BEELBERTS  VAN BLOKLAND
aangedrongen op het doen vervaardigen van een nieuw
wapensternpel van fraaier uitvoering voor het Maandblad;
de heer SasseN nam bereidwillig op zich het ontwerp
daarvoor tc vervaardigen.

Hierop werd de vergadering gesloton en werd overgegaan
tot de beschouwing van een aantal schoone  exlibris en oude
boekbanden, welke door den heer SASSES  voor dat doel
waren tentoongesteld.

Het Bestuur is voor het loopende jaar samengesteld
als volgt:

J .  D .  WAGNER.  YToorzitter.
Jhr. Mr E. B. F. F. WITTERT VAN HOO(~LAND, Semetaris.
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG  PRINS, l’enningmeester.
W. Baron SNOIJCKAERT VAN SCHAUBURO,  Bibliothecaris.
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Mr. H. W. VAN SANDICE,  Redacteur vaa het Maandblad.
C. V A N  EEKPECUM,  Adjzmct-Redacteur.
Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN B L O K L A N D .

De Secretaris,

W ITTERT VAN HO O G L A N D.

Aanteekeningen  (1) betreffende de afstamme-
lingen van Gerrit Bentin(c)k,

burger te Oldenzaal, den 12 Maart 1699  aldaar ondertrouwd
met Anna Geertrnit Gerligs, geboortig uit

Lage, (Duitsche buurtschap bij Oldenzaal),

door Jonkhr  VAN KINBCHOT,  - Tiel.

Bentink, ook geschreven Bentinok.

W a p e 11: In zilver een rood latgnsch Kruis.

Het huwelijksregister te Oldenzaal geeft op 2
1668 te lezen :

December

1668 ,Sieven Bentinck van Gorssele en Elsker,
proc1 25.9 bria ,, Kappelhof, borger dochter alhier :
sop. 2.10 bris Hoogstwaarschijnlijk is dus - dit geslacht
Bentin(c)k  (zijnde ,,Bentinck”  afgeleid van den oud-Neder-
laudschen voornaam ,,Bente”)  uit Gorssel (2) afkomstig
en is Steven Bentinck de eerste die zich te Oldenzaal
vestigde. Werd hij te Gorssel gedoopt, dan moet dit -
tenzij de doopboeken slordig (b. v. door predikants-
vacaturen) zijn bijgehouden - geschied zijn vóór 1642
zijnde dit het jaar van aanvang der nog bestaande doop-
boeken waarin geen Steven Bentinck te vinden is. Veer
zijne kinderen zijn te Oldenzaal de doopregisters tot en
met 1670 (die van 1671-86 zijn zoek) doorzocht,
de naam Berctin(c)k  kwam er niet in voor evenmin ale

(1;  Deze aanteekeningen maken volstrekt geen aanspraak op vol-
ledigheid; de zeer verspreide woonplaatsen der hierin genoemde per-
sonen, o. a. Indië en buitenland, maaktenzulksonmo elëk enzoudan
ook alleen belang hebben voor de nog levende na omehogen vanf
het echtpaar voornoemd. Reeds elders gepubliceerde gegevens werden
niet of verkort uitgewerkt. Ook dit sluit dus reeds volledigheid uit.
Aanleiding tot mededeeling dezer aanteekeningen gaf de vraag gedaan
in het Maaudbli;d  ,,de Sederlandsohe  Leeuw”, jaar

f
ang XXV, p. 125;

het bleek n.1. er van dit geslacht Rmtink, al o niet uitgestorven,
bijna niets bekend was.  Waar gegevens in de archieven: Heudt,  van
Dorsser,  van Kinschot  en Obbes voorhanden waren werd het niet
ondienstig geacht deze te publiceeren, te meer waar een paar nog
voorhanden verjaa+jsten (waarop ook data van huwelijken en over-
lijden) contrble  toeheten.

Waar de naam Benti~~(c)k”  soms voorkomt als ,Bentinck”  en elders,
dezelfde persoon betreffende, wêer n Hentink”  geschreven werd, is, om
verwarrinS  te voorkomen, de schrijfwijze die ht?t meest voorkomt ge-
volgd t. w. Bentink.

Ook voor andere namen is de meest voorkomende spelling gevolgd.
(2 I In het doopboek van 19 April 1691 tot 3 October 1733 komt voor:
1732  22 Junv.
V. Jan Brnt&wk
III Anna Jansen.
Z. Jan Lamberts
Opvallend dat ,Lambertsl  Hg is toch geen zoon van Lambert?
Ter secretarie ontbreken de dcopboeken vóór 19 April 1691 en dat

van 3 October 1733  tot 11 Januari 1772.
Bij het kerkbestuur zijn  aanwezig:
Doopboeken van lfi4-!--1612,  1772-1855  enz.
Lidmatenboeken van 1660-1668,  1713-1734,  1735-17’il  enz.
Huwelijksboeken 165i-1695,  1734-1771  enz.
In de registers van het kerkbestuur komen vele Bentincks voor

maar geen enkele duidt op na-verwantschap met Steven  Bentinck of
djans  verm.  zoon: Gewit.
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in de doopregisters  van 1656--1670;  overlijdensregistere
vóór 1806 bestaan te Old.enzaal  niet. Hierdoor was het
niet alleen onmogelijk officieele sterfdata aan te geven,
maar ook om in de oudste gevallen de juiste verbinding
tneschen verschillende personen vast te stellen. Door het
ontbreken van enkele jaargangen der doopregisters is het
ook onmogelijk aan te toonen of - en zoo ja - welke
kinderen uit het huwelijk van Steve?z  Hentin&  en Elsken
Kappelhof geboren werden ; maar - door het aleohts één
keer voorkomen van den naam in het aanwezige hnweldks-
register van 1668 en de eerstvolgende keer is de inschrijving
in 1699, ie het bijna ontwijfelbaar - hoewel niet absoluut
zeker - dat de nu volgende Gerrit Bentin(c)k  een zoon
uit dit huwelijk is.

E e r s t e  g e n e r a t i e .

1. Gerrit Bentink, vermoedelijk zoon van Steven e n
Elsken  Kuppelhoj:

Zijne volledige huwelijksacte in het huwelijksregister
te Oldenzaal luidt:

1699. ,,Gerrit Bentinck Burgerzoon alhier
proc: 12 Maart. ,en Anna Geertruit Gerligs, j. d. van
cop. te lage. ,lage.

.Lage” is een duitsche buurtschap op niet verren
afstand van Oldenzaal.

Zij zouden dus te Lage gehuwd kunnen zijn; blijkene
oficieel schrijven is daar dat huwelijk onbekend, wellicht
omdat geen huwelijksregisters van dien tijd aanwezig zgn.

Hunne kinderen volgen II. 1-3.

T w e e d e  g e n e r a t i e .

2 kinderen van I. (Bentink-Gerligs).

II. 1. *Vrijdag den 17 May 1700.
,,Meinardus  Albertus, zoon van Gerrit Bentink, Burger

,alhier en Gertruit Gerlichs  Eheluid :”
Proclam.  2 Febr. 1727. n Meinardus Albertus Bentinck j. m.
Cop.  19 Febr 1727. ,,en custos uit  deze stadt,  .Juffrou
n Giesberta  JoBanna  Reinjak.  Dogter  van de Heer Albertus
n Reiwjak  ook in deze staat”.

Hij was custos van de Plechelmuskerk te Oldenzaal.

,Sondag 3 Maji 1711.
n Gijsberta  Johanna, dogter  van Albertus Reinink  en

s&laria  Krnjers  Ehcluiden”.
Zij huwde dus op 16 jarigen leeftijd.

Hunne kinderen volgen 111. 1- 10.
IT. 2, Arnoldus  lientiak,  g e d o o p t  t e  O l d e n z a a l

29 Januari 1702.
11. 3. Aleida  Bentitlk,  gedoopt te 9ldenzaal  14 October

1703.
Omtrent 11. 2 en 3 is verder niets bekend.
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Utrecht, werd er burger 27 September 1765,  overleden
aldaar 14 November 1800, huwt aldaar in de Domkerk
10 December 1764 Cornelia  van der Schroeff, dr. van
Johrrn  en Catrina van Blaricum, ged. te Utrecht 30 Mei
1742, overl. aldaar 29 April 1819.

Hunne kinderen volgen TV. 1-8.
111. 4. Albert&,  27 Apri l  1738.
111. 5. Aleida, 8 Januari 1741 huwt N. Blank; zij

is overl. te Amsterdam 12 Mei 1815 nà haar man.
III. 6. 6 Maart 1743,
,, Jan Francois, zoon van .Veinard Albert Bentinck en

,,Gysebarta  Johanna Reinjack”.
Hij is geb. 5 Maart 1743, overl. te Amsterdam 19 Febr.

1803, huwt daar, wonende op de agterburgwal, 10 Juni
(aant. 22 Mei) 1765 ïKu.ria Curtenius, wonende op de
Binnen-Amstel, j. d. van Deventer, geb. 28 Augustus
1743, dr van den Amsterdamschen pred. prof. P. Th.
Curtenius, geb. te Amsterdam 7 October 1’716,  over].  te
Loenen a/d. Vecht 3 Augustus 1791, gehuwd tesassenheim
10 Febr. 1740 met Catryna  Cloppertburg,  ged.  aldaar
6 Mei 1714  als dr. van ds. Gerardrrs en van ïlA.wkx
Domburg  ex m. Elizabeth  Timmermnn.

Hij was in 1765  Clerq ter Thesaurie Ordinair, later
boekhouder en thesaurier der stad Amsterdam, testeerde
29 October 1504 voor notaris Berkman  aldaar en wordt
overa l  genae.md n Joan” in plaats van Jan. (Zie doop.)
Wapen Cwtenius : in qoud een rood vlammend hart in
‘t midden (links en rechts) vastgehouden door 2 uit wolken
komende handen in natuurlijke kleur.

Hunne kinderen volgen IV. 9-18.
III. 7. Bnria  Geertruit, 29 Mei 1746 ongehuwd te

Utrecht overleden 19 Nov. 1819, oud 74 jaren.
III. 8. Jacoba,  29 September 1748, overleden te Utrecht

18 Nov. 1843, oud 95 jaren, (alwaar zij in de overlijdens-
akte genoemd wordt, dochter van ,Alberta”  Reinjak!)
en huwt in Sep. 1774, uiet te Oldenzaal, Gysbert Blom,
geb. 16 September 1740, overleden 30 Maart 1799 oud
581/, jaar, laatst weduwnaar van Geertruyd Beudt (verm.
29 September 1754-1774),  waaruit nakomelingen. Zijn.
laatete huwelijk bleef kinderloos.

111.  9. illbe,,tus Reinjak,  13 Augustus 1752.
111.  10. Louisa  (I?orfLelin,  geb. 19 ged. (vo lgens  don

geme secretaris niet te Oldenzaal tenzij de registers onvol-
ledig zijn) 23 Februari 1755, overleden te ‘s-Gravenhage
25 ,Mei 1832, huwt - niet te Oldenzaal - 19 Februari
1775 Francozs  Ir’rancoisxB.  Berrdt,  (ex m. Elisabeth Maria
ran Ruynen, geb. 25 Januari 1734, over1 14 Juli 1805),  (1)
geb. Dordrecht 6 October 1751, overl. Brielie 6 Aug.
1818. Zie ook IV. 14.

Hunne kinderen volgen 1V. 19 - 28.

D e r d e  g e n e r a t i e .

10 kinderen van 11. 1. (Bentilz(c)&-Reinja(c

Gedoopt te Oldenzaal :
111. 1. Maria Heronyma,  1 5 April 1730.
TIL 2. Johanna Xzgdalena, 21 Januari 1733.
111. 3. Gerhurdus,  2 Maart 1735,  kwam f 1760 te

V i e r d e  g e n e r a t i e .

8 kinderen van 111. 3. (Bentink-v.  d. Sclwoeff).

Gedoopt  te Utrecht:
IV. 1 lveinardus  Albertus Ilenfink,  ged. 10 Nov. 1765.
IV. 2. Jan Bentink, ged. 13 April 1768, overl. te

IJtrecht  24 Mei 1771.
IV. 3 Cathaaina Bentink, geb. te Utrecht 12, ged.

15 October 1769, overl. te Dordrecht 10 Maart 1847, tr.

(1) Hij had een zuster Anna Mergaretha, geb. 23 Dek 1765, overl.
16 Sep. is36 (verjaarl&tje).
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te Utrecht 12 Mei 1799 Johannes Adrianw  van DOTMT,
zoon van Stephanus, en Cornelia de Heer, geb. te Dordrecht
29 Augustus 1772, overl. aldaar 30 Mei 1850.

Hunne kinderen volgen V. 1-6.
IV. 4. Gijsbertu CorneEia  Bentink, geb. 2, ged. 7 Decem-

ber 1770, ongehuwd overleden als ,‘Bentinck”  den 4 Maart
1838 oud 65 jaren

1V. 5. Jan Gerrit b’entink,  ged. 26 Juli 1774, blijkens
eene acte van voogdstelling in het register der Momboir-
kamer : commis  van Financiën ; is den 18 October 1804
ondertrouwd en in November 1804 te ‘s-Gravenhage ge-
trouwd met Henriette Cornelia Eckhardt, geb. 27 Maart
1780, overl. 18 Oct. 1860.

Hunne kinderen volgen V. 7-8.
IV. 6. Albertina Hentink, ged. 14, overl. te Utrecht

24 Februari 1777.
IV. 7. Alhertina  Bentink, geb. 19 Juli 1781 (1) onge-

huwd overleden te Utrecht 16 Juli 1851.
TV. 8. Willem Otto Bentink, geb. 5 Auguetus,  ged.

1 September 1784, overl. Mei 1821 in Surinarne, waar
bij zich reeds in 1818 bevond.

10 kinderen van III. 6. (Bentink-  Curtenius)~

IV. 9. Gyzeberta Johanna Bentink, geb. 26 Januari
1766, ongeh. overl. te Rotterdam 7 Februari 1808.

IV. 10. Catharina Bentink, geb. te Amsterdam 25 Sep-
tember 1767, overl. te Peer (L.) 6 Maart 1830, tr. te
Amsterdam 12 October 1788 I\ricoZaus  Obbes, geb. te
Amsterdam 23 Naart 1759 overl. te Dinxperlo 3 Februari
1832.

Wapen Obbes: in blauw een zilveren maan (le kw.)
vergezeld van twee zespuntige gouden sterren in het
schildhoofd  en één dusdanige in den schildvoet.

Hunne kinderen volgen V. 9-16.

1.

d e  F l i n e s - O b b e e .

Gilbert  de F2ine.s,  ridder, over].  tusschen 6 Aug.
1605 en 1 Jan. 1606, begraven in de St Nicolaas
Kerk te Amsterdam, vestigt zich te Rotterdam
en voor 1601 te Amsterdam (in de NeB)  tr.
Susanna van Voorspoel,  dr. van Guspar, ridder,
en was met haar meer dan 25 jaren gehuwd.
Zij testeerden 28 Mei 1597 voor nota D. Mostart;
in dat testament wordt genoemd: als vader:
Procope alias Philippe de Flines; alsgrootmoeder;
de wede van Remi de Flines geb. Sainte Le
Quecke. Dit klopt met het navolgende staatje
der voorouders van 1, hier aldus genoemd niet
als stamvader der ,,de Flines” maar als eerste
hollandsche ,,de Flines”.
A. Mikicl de Flines dit Capelle, ridder, woont

t,e Tournay  in 1390.
B. Jacques  de Flinesdit Capelle,ridder, Ao 1425.9

tr. de dochter van C;olard  de la Haine en
Marguérite de Lobes.

C. Huques Jean de Flines, ridder, AO 1470,
tr. du Pont.

D. Léon de Flines, ridder, tr. Bertin.

(1) Haar doop wordt gezegd te z@ 4 #Juli, wellicht ia hier bedoeld
24 Juli.  daar haar geboortedag op 6én  der verjaarl@tjes uitdrukkelik
heet: 19 Juli.

11.

111.

1v.
V.

Vl.
VII.

VIII.

Susanna de Flines tr. te Amsterdam 19 Juli
1626 David Rutgers, oud 25 jaar, zn van David
en Josijntje Lamberta.
Philip Rutgers tr. EZisabeth  Bosch 1660.
Elisabetk.  Rutgers tr. Willem  Feitema 1688.
Elisabeth Feitema tr. 1713 David van Sande.
EBsabeth  van Sande,  geb. 1724, tr. Nicolaas Obbes.
Nicolaas Obbes tr. 12 Oct. 1788 Catharina
Bentinck (IV. 10. fragm. gen. Bentin(c)k).

De zuster van ,,III” was Emerentia de Flines, tr. 1631
Jan Isaac’szoon  van Halmael,  waaruit Jan van Halmael,
kanunnik van St Pieter te Utrecht, dewelke  bij testament
van 21 April 1721 voor not# Sylvins te Utrecht voor de
afstammelingen van den bloede en geslachte van : v.
Halmaele en de Flines, na het uitaterven van zijne
broeders en zusters afstammelingen (geschiedde in 17’75)
een Fidei-commissie stichtte.

IV. ll. MagdaZena AZbertina  Bentink, geb. 22 Maart
1769, ongehuwd overl. te Amsterdam in 1787.

1V. 12. Petronella Abigaël  Bentink, geb. te Amsterdam 6,
aldaar ged. 7 November 1770, overleden te Bergambacht
10 .Tannari  1827, begraven te Gouda, huwt, als .Bentinck”,
2 Nov. 1800 Jonkheer Huyo. van Kinschot, zn van Gaspur
en Sara Catharina van der Mast, geb. te Delft 26 November
er ged. 4 December 1774, overleden te Gouda 25 Juli
1866 en aldaar begraven den 28 d.a.v.

Voor hunne nakomelingen zie: Nederland’0  Adelsboek
1907, uitgevers W. P. v. Stockum en Zn, ‘8 Gravenhage.

IV. 13. Petrus Curtenius  Bentink, geb. te Amsterdam
6 October 1772, aldaar overleden 7 Maart 1827, huwt
te Rottexdam 6 Nov. 1803 Gabriella  Wilhelmina Elisabeth
zanders,  geb. te ‘s-Gravenhage 13 Sep. 1773, overl. te
Utrecht 15 Januari 1858, oud 83 jaren.

Hij voerde als wapen : 1 en 4 Be&irrk,  2 en 3 Ctirtemius.
Zij voerde als wapen : gedeeld, in rood: drie zilveren

wolfshaken  paalsgewilze,  in blauw drie zilveren visschen
boven elkaar, over alles heen een gouden schuinbalk.

Hunne kinderen volgen V 17 -22.
1V.  14. Maria Bentink, geb. 29 Aug. 1774, overl.

2 Januari 1810, tr. te Amsterdam 5 April 1806 baar
germainneef: François Beudt (zie JV. 21.), zn van Franpois
en Louisa Cornelia Bentink (111.  10.) geb. te Dordrecht
4 Juli 1780, over].  te ‘s-Gravenhage 15 Januari 1851.

Hunne kinderen volgen V. 23-24.
IV. 15. Joan François  Bentink, geb. 20 Nov. 1776,

overl. te Naarden 4 Mei 1856, tr. te Hoorn 10 Nov. 1817
Petronella  Cornelia van de Polder, wede Levingston, geb.
28 Juni 1783. Geene  kinderen.

E. Rémi de Flineu, ridder, AO 1563 tr. Sainte
Le Quecke.

F. Procope alias Philippe de Flines, ridder,
geb. 1541, wegens godsdiensttwist in 1580
naar Holland gegaan, tr. Jenne del Planck.

Waaruit 1 vd.
Susanna  van Doorspoel,  nu wede testeert opnieuw
14 Aug.  1617 voor noi@  Gijsberti;  overl. 8?
begraven 11 April 1620 in de St Nic. Kerk te
Amsterdam.
Philip de Flines, ridder, geb. 7 Juli 1581, overl.
1652, tr. te Rotterdam na 5 Aug. of in Sept.
1605, Christinu INisbeth,  overl. 16 Oct. 1613,
dr van Jan, kap. inf., overl. 16 Sep. 1587 en
van Immetje Joppe  vaN Ruen uit Gorinchem,
wonende te Rotterdam.
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IV. 16. Meinardus  Albertus  Bentink, geb. 26 A p r i l
1778, overl. Breda 4 Januari 1850 tr. Johanna Matia
Florentins  Verster, wede P. Reerink,  geb. (verm. 26 Mei)
1778, overl. te Veere 10 Dec. 1853.

Op 4 Mei 1856 bestonden van hen geene kinderen.
IV. 17. Alyda Bentink, geb. 15 Juli 1781, over].  te

Arnhem 16 April 1866, tr. te Rotterdam 28 Nov. 1806
Cape1 August  Frederik Zanders, geb. 5 Juli 1779, overl.
te ‘s-Gravenhage 27 Januari 1842.

Hun kind volgt V. 25.
IV. 18. Jacoba Gijsberta ook Gijsber2a  Jacoba Berrtink,

geb. 25 Juni 1783, ongeh. over1 te Rotterdam 1788.

10 kinderen van III. 10. (Beudt-Bentink)

IV. 19. Elisabeth Maria Beudt, geb. 17 Maart 1777,
overl. 27 April 1830.

IV. 20. &jsberta  G’eertruida  Beudt, geb. 25 Sep. 1778,
over1 6 Oct. 1779.

IV. 21. Francois  Beudt, geb. Dordrecht 4 Juli 1780,
tr. 10. zijn germain nicht Matia  Bentink vd (IV. 14.)

tr. 20. 22 April 1818 Maria Elisabeth Joseph de Raikem,
geb. te Luik 1 Sep. 1787, overl. te ‘s-Gravenhage
13 Nov. 1868.

Hun kind volgt V. 26.
IV. 22. Meinardzzs  Albertus Beudt, geb. 27 Juli 1782,

everl.  te ‘s-Gravenhage 8 Mei 1841, tr. 9 Juni 1830
Dieudonntfe  .73rmance  Josephine Herla,  geb. Luik 17 Febr.
1800, overl. te Brussel 1,7 Mei 1894.

Hunne kinderen volgen V. 27-30.
IV. 23. Laurentius Jacob Beudt, geb. 3 Sep. 1784,

overl. 26 Nov. d. a. v.
IV. 24. Jacobn  Lczurentia  Beudt, geb.  te  Dordrecht

15 Oct. 1785. overl. te St. Philipslaud  5 Maart 1811,
tr. te Brielle 21 Sep. 1805  Dr. Wouter Leonnrd  van
Oosferxea, zn van Hendrik $n Maria Chrisfina  Koemans,
A. L. Mag. et Phil. Doet. te Utrecht 1 Februari 1805,
proponent en toegelaten te Zalt-Bommel  21 Aug. 1805,
pred. te Brake1 29 Sep. 1805, te St. Philipeland 5 ,hov.
lsO9, vertrok naar Zonnemaire in Oct. 1815, naar Goes
beroepen 29 Aug., bevestigd 2 Dec. 1821, geb. te Rotter-
&m 6 Jauuaxi  1781, over1 te Goes 29 Januari 1860.

Hunne kinderen volgen V. 31-33.
Hij hertrouwt te Zonnemaire 28 Febr. 1816 Lens

Moolenburgh,  dr van Johannes (1758-1741),  baljuw van
Bommenede, en diens 2e vrouw Cornelia van den Bout
(1766--1853),  geb. aldaar 27 Dec. 1789;overl.  te Goes
17 Oct. 1866. 4 kinderen.

TV. 25. Gijsberta  Geertruida Beudt, geb. 16 Januari
1788, overl. 9 Dec. d. a. v.

IV. 26. Cornsliu  Beudt, geb. te Dordrecht 4 Dec. 1789,
.overl. te ‘s-(Gravenhage  19 Sep. 1822:  tr. 24 Oct. 1809
Hendrik Carel  van der Laan, geb. te Delft 7 Sep. 1780,
overl. te Tholen 6 Maart 1818.

Hunne kinderen volgen V. 34-36.
IV. 27. Soeta Anna Beudt, geb. 23 Maart 1792, overl.

6 1)ec. 1849 .
IV. 29. Albertina  Louisa Beudt, geb. 18 Maart 1794,

overl. 4 Aug. 1826.
(Wordt vervolgd).
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Oirconden betreffende de familie van
Isendoorn h Blois.

1456-1847.

Medegedeeld door M. G. WI L D E M A N.

(Vervolg van XXVI, 24).

Oirconde no. 6.

E i g e n h a n d i g e  a a n t e e k e n i n g e n  v a n  l e d e n
der familie Van Isendoorn à Bloys inzake
geboorten howelyken  en sterfgevallen..

Op den 1s off den 9 oude stil1 des maants Augusti
Anno 1699 hebbe ick qevonde een aue brieff op myn
vader zaligers cantoor waer in gescreven  stonde dells
dur de hant van myn groetvader dels deur de hant van
myn vader zaliger.

Anno 1594 den 16 decembris op de slagh van drie
uuren starf Heer Henrik  van Isendoorn van Bloya, ridder,
des ziele godt genaedich sye.

Anno 1598 den elfften July heeft Marten  van Isenduorn
i Bloys,  ridder, aalste soon VAD Henrik van lsendoorn
% Blois  ten Heuusforaue genoemeo Anna  van Voorst alste
dochter van Elbert can Voorst tot Sconderbeek

Anno 1599 is geboren onse olste soou Henrik  van
ldendoorvz  à Blois  d e n  2 7  A u g u s t i  o p  een maandach
t u s s c h e n  ses en seven uuren suo  s igno .

A(nn)o  1601 is geboeren  onse andere soon genaemt
Elbert  van Isendoorn & Blois den 17 Aprilis op wu(n)dachs
les nademiddachs voor vyer uuren  het teyken in pisses.

Anno 16 18 is Henrik van Isendoorn a Blois  francis-
maner  ordre desservant geworden den 2 februari stilo veteri.

Anno 1623 den 29 Augusti is gestorven vraue dnna
rnn Stockem en Kannenburgh  geheten van Voorst.

Anna 1692 is gesturven op den 17 Novembris Heer
<Uarten  van Isendoorn à Blois,  Heer tot Stockem en
Kannenburgh.

Op den 12 Septembris 1645 troude mr. Antonius van
Lynden als verwalter des drost ampts Heer #Zbert  van
Isendoorn ?z Blois, heer tot Stockem en Kannenburgh met
Juffraue Haardewyck Maria
tot Zwanenhurgh dykgrevinge

q:an Essen olste erffdochter
van Veluen en syn toe

hoope gegeven door P: Eechaut (Wonsdach) te voeren,
en is . . . .
omtrent

van Kannenburgh  den 26 Augusti 1646
tusschen twaliff en een uuren op de middach

van een dochter verlost en twee uureu daer nae gestorven
tot myne grote leetwezen requiem aeternam etc. . . . .

Anno 1657 . troude Heer Elbert  I.Pendoorn  v a n
Blois  voor de twede keer an juffraue Odilia van Wassenaer,
(1) dochter tot Alkern.aede.

AnnQ  . . . . . kraamde myn vraue van een jonghe
soon genaemt Marten  Albert van Isendoorn à Blois

Anno 1661 verlost*  myn vraue van een jonghe dochter
genaemt Cornelia van Isendoorn à Blois.

Anno 1663 verloste myn vroue van twe dochters ge-
naemt aaria  Alexandrina van Isendoorn a Blois en de
andere Albertina Charlotte Hester  van Isendoorn & Blois.

Anno 1665 . . . stirff op de Heuuse Zwanenburgh
Hardewyk van Isandoorn à Bloys  geprocreert bye myne
eerste vroue.

(1) Obreen in zijn Geschiedenis van het Geslacht van Wassenaer
geeft als huw. datum 22 Juni 1665. De oorspronkelake expeditie op
perkament der acte van huw.
22 Juni 1658.

voorwaarden draagt den datum
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Anno 1666 op den 13 Octobris is myn vroue verlost van
een jonge soon genannt Jan Henrik vm lsendoorn à Blois.

Anna 167 1 is gestorven de jongste van myne tweelinge
genaemt Albertina Charlotte Hester  van Isendoorn à Blois.

Anno 1672 op Palmsondach verloste myn vraue van
een jonge dochter genaemt dEbertina Charlotte  van
lsendoom  h i!lois

En deu negende dach daernaer stirf myn vraue in de
kraem,  requiem aeternam dona ei domine, etc.

Oirconde no. 7.

Wij Ritterschappen inde Stedevrunden des Veluwersche
Quar t i e r ,  dhoiu  kondt unde tuegen mit desen opeoen
brieve, dat wy com(m)ittiert,  deputiert ende verordent
hebben, com(m)ittieren, deputieren und verordenen mitz
desen,  den gestrengen Ereutfesten und frame(n)  Henrick
van 18endoern  heer tot Stockurn,  ende  Wolter von Boenm-
borch genandt Hontsteyn mit volcomen  autoriteit ende
macht, die knechten op Veluwen  voor Deve(n)  in de
schantzen liggende tot allen tyden als oer L. geraeden
bequaem und nutt sal duncken  toe zien, toe munsteren,
gerede ordnunghe toe maecken ende in allen vuerfallenden
saecke metten hopman toe helpen com(m)unicie(re)n eode
daerinne verordenen als densaeake gelegenheit ereisschen
werdt ende oer L. tot walfa(r)en ende gedien des lant-
schaps van Veluwe idtz nuts en(de)  erbaerlickst befinden
sullen, oeck gnede ordnungh tho stellen op provisie van
kruyt loet en(de)  lunten voirt allet hierinne nhae eisch
und gestaldt  der saeken thoe doin ende laeten, off sy
com(m)ittenten  semptlick daer tegenwoordich meenen  ende
selfs deeden  Geloevende wes gedachte Henrick van Tsen-
doorn und Wolter  va(n) Bone(n)burgh  hierinne alsus  doin
und laeten wurden, vast stanthafftich und onverbreckelyck
van waerden toe halden sond(er)  eenich wederseggen . .
Orkhonde der waerheet hebben wy Ritterschappe(n) und
stedevrunden vursz. der stadt van Arnhems secreet  segell,
dat wy itz daertoe gebruicken  beneden op’t spatium van
dezen doin und hieten drucken.  Gegeven den 28 Aprilis 1578.

Oirconde no. 8.

Mag e s c h e i d tusschen Marthen, Steven, Wolther
en dnna d’lsendoorn à Blois, dd. 12 Juli 1596.

O p  huden dato onderscreven  bekenne  W i j  M a r t e n ,
Stephen, Wolther und Anna Van Isendoren genampt Van
Bloijs, als gebroderen und sueter, gedeielt toe hebben
bij dessen alle schulden, soe gehipotiseert als ongehipo-
tiseert soe ons bij ons za: Vader end moeder naegelaten
sint ,  111  ferme und maniere  wi vollicht.  Inden Ersten
dat Marten Van lsendoren gea(m)pt  van Bloijs voer sien
Cota der gehipotiseerde schulden hebben und betalen
sal, die helfft der Weduen van Raesoelt, Voortz  Reiner
van Aprldoren. Doctor Jan Rúrinck Joffer Van Heiden
Lijmborch, Jan Coster, Meister  Jan Copersleger Johannes
Astenus, Hendrick  van den Hoeve1 alle Voer gehipoti-
seerde offte Rentbaere schulden nnd aen lopende offte
ongehipotiseerde schalt aal Ma,rten Van I sendoren vorsz.
hebben end betalen, Meister  Derck Vos, Jochúm Van
Zeúener,  Arnt Van Zevener,  Ozcwolt, Lúbbert Schút met
die Vrou van den molensteen toe Deventer met alle
knegt’  end megde nae luet die seduelle daervan sicode,
Noch Jan van Apeldoren, und een Jaer nchterstant aen
Joffer van Heiden, und aen die hantschrift  van Wester-

holt twehondert, sesendeveertioh gulden ses stuver, Hier
tegen sullen, Stephen, Wolther und Anna Van Isendoren
gcnampt Van Bloijs voer haer dreer  Cota der gehipoti-
seerde, schulden hebben und betalen de ander helfft der
Weduen Van Raesvelt Alart Janssen, Joffer Van den
Bongoert. Joffer Roeúers, Marten Búchel, Willem Van
Isendoreu,  die kerck tot lsendoren,  Loij V a n  Eek d e n
graeff Van Búeren, die Van Lgnden  und Boijnenborch
op den drutensen Weert, Noch een Renttebreeff op Jennekcn
Albertz hoEstat Alart Van Isendoren van wegen Steenhúis
Jacob Boúmeister, Sijmon Nijenhúis, die Reutmeister Van
Zeúener, Peter Smit, kreienúeqger Bockholt, die Van
Lijnden indenhavickerweert  Noch die Van Boijnenborcb
end Linden inden Weert vorsz, Noch schaep,  Creievenger
van ee(n) Rent ons moien Van den Pol, alle dit vorz ge-
hipotiseerde offte rentbaere scholden und aen lopende
offte ongehipotiaeerde schulden. Jan Van Wiek,  den
achterstant  Van Joffroú Bongartz den achterstant  Van
Búchel,  derck Jans kindcr, Jacop Mom, den achterstant.
des graúe(n)  toe Búeren, den achterstant  der Van Lijnden
op den havicker Weert, Sander Van Rieswick Willem
Húegen, doctor Potoú, aen die hantschrift  Van Westerholt,
hondert  Viertien  gúld : den  achterstant  Van Bockholt,,
Trúeken Jans den achterstaut Van Log Van Eek: Alle
die gene soe in desse twe laten niet genoempt sint, soe
wat die achterstedigen waer van die hoefftsommen
genompt, und den vorn(oemde)  aohberstant  niet, als ock alle
gehipotiseerde off ongehipotiseerde schulden, soe hier
wetende off onwetende buten gelaten sint und Bewisselick
bi ons Vaeder und moeder za: gemackt  wer.en, sullen
bij ons vieren ider een pro Cota betaelt und voldaen
worden, Vnd soe de een dúrch des anderen qúade be-
talonge Van hier in gedgelte,  end ongedeijelte, schulden in
schaden quame, sal terstont den olsten soe sullix bij der
Joncksten faute gescheden, stjnen geleden schaden Ver-
halen op hunne toegedichte guderen in der heerlicheit
Tsendoren, und soe die Jonksten  in geliken val Verkortct
Worde(n) sullen s e  h u n n e n  schaeden Verhalen op,
sine togedeielte gúeder In den Carspel Vasen gelegen,
gelick het Maichgescheiet ock aal tot meerder Vestenis.
mede brenge(n) Allet  sonder argelist in orkont der Waerheit
hebbe Wij vorsz dit met ons handen beteikent Actum

Cannenb(urch)  den 120 Julë ao 1 5 9 6 .

(w.  g . )  M .  A B  IJBEPTJIOOREN.
WOLTHEI~ VAN TSENDOREN A BLOIJS. .
ANNA  VA N  JSENDOREN  A BL O J J S .

Oirconde no. 9.

Re s o lu t y e geno,men  by die semptelycke Erff-
genameu van  xa. Jof. Maria va@  Isendoîne>r,
op die deyllinge van haer  ed. goederen, soo
van de helft des Weerts tot Drueten, als tot
Jsendoreu gelegen, binnen Thiel den XXII
Februari 1597 als volght:

Yerstelick is geresolveert die helft van den voorn.
rysweerdt (synde  die portye  van die erffgenamen)  op ver-
schcyde plaetsen op te hangen en te verkopen op alsulcke
voïwnrden  en(de} conditien als daervan sullen gemaeckt
worden. (1)

(1) In Margine staat: ,,Hiervan  ie Anthonius  van den Bergh last
gegeven om syn schounvader  Davert  daeraff te spreken om t onser
bykompt tot Yaessen  daervan te handelen op rapport van den voorn-
Bergh.
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Item alsoo die goederen tot Isendoren in drie deelen
syn gestelt, gelyck als blykt, eu eene beteykende loot-
cedulle  daer van gemaekt, syn deselve gedeylt, als in
margine staat. (1)

Item is geresolveert van den XIen April precise tot
Vaesen te compareren om te ontscheydcn  die goederen
gelegen in Veluwe en(de) Veluwersoom. (2)

Item is geresolveert te schryven sen den Heere Van
Oyen, om tot Vaessen insgelycks te kommen op den
voors(egden)  dage.

Item is geresolveert te schryven aen Johannes tot
Vaessen om tegens den voorn. dage syne reeckeninghe
veerdig te maeken,  ende oock affrekenongh tho maecken
midt die huysluyden.

Item is geresolveert dat Willem van lsendoren ende
den lantschrijver Arnt van Steenderen haer  2 off 3 dagen
voorden voorn. aengestiemden dagh tot Arnhem sullen
vervoegen, om met den Heere van Soellen te beginnen
preparement ‘te maecken om alle swevende diflerenten
onder die van Boynnenborgh, Isendoren en(de)  Cronenborgh
ter vrundtschappe t’ontscheyden  van maeghescheyden ende
testamenten ende om te hebben staet van den boedel van
za. Margriett  van Isendoren waer die penningen te buerrcln
ataen ende wie dieselve penningen die geynt syn ont-
fangen  heeft ende bie obligatien op haer staende toe
vorderen. Item te suyveren den boedel1  van za. Joff. Van
der Zoo, ende oock het lant int Loo gelegen te laatten
weerdieren. (3)

Ttem toe qedencken aengaende die rente van XXXIIIT
gul(den)  VZ st. ,  jaerlicke, gaende vuyt die gemeyne
goederen tot 7sendoren  aent Clooster te Rossem. (4)

Item toe gedencken  van aff te handelen de sncckc van
Nnria vara Isendoren, dochter van Adyiaen  van Iserldoren. (5)

Item toe gedencken  aengaende die vercopinge vant
huys tot Bommel.

Item, toe gedenken aengaende die lyffrente van twee
guldens jnerlycks gaen(dc)  vuyt den gemcynen boede!l
dit betaelt wordt sen die weduwe  van Allart Gijsbers. (6)

Item toe gedencken  om aff toe handelen die lyffrente
van XVII gul(den)  jaorlicksaen FFiZZemken vun  Isendoren. (7)

Item aff te handelen die saecke van pretentye Hendricks
van Hoevell.

Item den Heere Van Cronenborgh heeft aengenomen
die  princwe  van Chymay te rernoustrercn  dat van die

(1) Daar staat: Alsoo die van Isendoren van l3lois pretendieren  acten
van leen gelijok BJ deeelve gehoort  is, sullen hebbl*n  het yerste lott
Die van Ampstell van alynen het tweede lott, die van Uoynenb(erg)
van Honsteyn het darde lott

(2) In Margine staat: n LIiertoe gecommitteert Jo. Wolter oa~r l’oyne>t-
borg, Jo. Wolter  mn Isendoren en Wolter vnlz Isendoren om tho
maecken preparement tott deyllongh van deselve goederen midt toedoen
van eenighe huysluy off andere kenders van deselve.

(3) In Marg. staat: Is aen den lantschrijver Arnt vau Steenderen
tot desen eynde geschreven.

(4) In Margine staat hierby aangeteekend: Van dese rente is XXX
gul(den)  sjaers overgewesen om door Jo Wolter  van Isendoren  aen
Jo. Alart 2ran Isendoren den. &den betaelt te worden, ende die reste
blyft in den vollen boedel1 tho weten 1111  gul(den)  Vl scb. sjaers.

(5) In Marg. etaat: ,Is van dese saeok aen Arnt van dteenderen
oock geschreven.

(6) In Narg. staat: ,Sal betaelt worden van den Weerdt tot Drueten.
(7) In Marg staat: ,Sal mogelyk van den Weert tot Druetten bè-

taelt worden.
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resterende penningen vant verdrag gemaeckt binnen Thiel
met die kynderen des heeren van Stockem, gene betalonghe
kan erlangt worden als ooek van die principale jaerlyckse
rente van Jm ende XX gul(den)  ende instantelyck aen te
halden dat  beter versekernis van betaelinghe magh
geschien.

Item is geresolveert dat men den rysweert Na11 ver-
pachten binnen Thiel den Xen may gerstkomende.

Item is geresolveert die (Iraefinne van, den Bergh t e
laetteu aenmelden OE haer Ge sol1 gelegen syn eenighe
mangelinghe te holden van eenighe parcele van haer  Ge
goederen ,  he t  waer die part i je van haere G in die
Havynke weerden off andere, ende dacr tegcns van die
erffgenamen aennemen den weert tot Druetten.

Item is geresolveert dat ?F%Ze»t van Isendorea  hem sal
vervuegen  b y  ciu:eer v,in CuyZlenb(ury)  amptrnan  van-
tusschcn Maeg eo(de)  Waell elf yemant anders die hem
daertoe tbequaemst dunckt  ende daermede sien te handeleu
om de restanten aldaer noch vuyttstaende inte manen,
cnde datt voor die bedieningh deaampts  van tusschen
Maes ende Waell van’t vierde Jaer off andere middelen
voor te nemen soo proffitelickst machte  wesen.

Oirconde no. 10.

Mageschcid tusschen Stepkn can lsendoorn el1
Wolfher van ls;ndoorn,  b r o e d e r s ,  d d .
25 J u n i  1600.

In namen Godes almecbtich spnnen deye broderen
Stephen und Wolter  van lsendorn van 1!3loys  willich, und
voerbedacht  in maichgesceit getredeu  van die huser soe
ons van unse oldere(n)  angeerit und durch maichgesceit
van suster und broeder  toegedeelt als nemlich  huis und
herlicheit Latum und het hof toe Isendorn und Stephan
van Isendorn  van Bloys,  erflich halden und. besitten het
Huis und heerlicheit  Lntwn  und Il’olther van Ysendorn
van Bloys, het flof to Ysendorn wiel awer durch  be-
wercklike oersaken wier voerscreve(n)  die liquidativy der
bie hore(n goederen niet hebben konne(n)  doen hebben
wier die selvige dielong gelate bis toe beter gelegent-
heit wiel dit onser beider wil issoe toe halden  und wyr
oik sulcks van onsen Erven begeren gehalden toe hebbe(n),
geloven wyr den anderen toe gelegener tyt nach behoer
voer alle behoerelicke gerichte(n) toe vestigen und hebben
dit in afwesseo onsern nechten verwanteu (die wir sunst
daer mit toe gebeden solleu hebben)  In oerku(n)d  der
waerheit mit eigener  hand onderteikent, datum Graif de(n)
29 Juny Anno 1600.

(get.). STEPHEN  VAN Y S E N D O R N  V A( N) BLOYS.
WOLTEER VA N  I~ENDORIGN  A BLOYS.

(Hierna volgt :)

Ick Herman  Pieck heere tot Ysendoren, doe kondt ende
bekenne  mits desen voor my ende mynen erven  ende
nacomelinghen heeren  thot Ysendoren, dat voor my als
Lshenheere  ende naebenoembde mannen van Lehen in
eygener persone .gecompareert  ende erschenen is die_ Edele
und erentfeste Joncker Wolther van lsendoren yen(ampt)
Bloy;  mynen lieven neven mynen beleenden man, ver-
sueckende dat ick als Lehenheere dit voore geschreven
maechgescheyt tusschen hem comp(aran)ten  ende zyner
E d l  broedeS  Joncheer  Stephen  van  Isqzdoern  gen(ampt)
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B l o y s  der  XXVIIen  Juny Ao. XVIc opger ich t  wolde
approberen ende confirmeren Demnae so approbeer ende
confirmere  ick lehen hee(r) vurn(oemt)  tselvige maech-
gescheyt  i n ferme(n)  en(de) m a n i e r e n  hierbove(n)
v e r h a a l t ,  beheltel(ick)  my I,ehenheer  vurn(oemt)  ende
enen idereo syns goeden rechten, Soe dit geschiede
waren hierby over ende aen als leenmannen Herberen
Adriaensz endc Aelbert Lam, Leenschryver, dis toirconde
heb ick lehenheer vurge(noemt  dise mit eygener handt
betekendt endc (ist nodich) sullen op gesiunen zynes
comparants  claervan gepasseert worden brieven onder
mynen zegel in behoorlycker formen gegeven thotIsendoren
desen Xen Augusti Anno XVIC  stilo antiquo.

get. HERMAN  PI E C K.

Oirconde no. 11.

HulcelQlzs~oorwaarden  tusschen Steven van Isesdoorm
& Rloy4  en Swane r?an Steenbergen, in dat0 2 (1)

Op heyden dato onders(chreven)  is ten overstaen ende
door tusschenspreecken van beydersits vruuden een wet-
telick houwelick gededinget gemaekt ende ugtgesproeken
tussen Steven van Isendoren toekoemencle Bruidegom ter
eenner  ende Swane van Steenbergen ter andere syde op
conclitien als hyer nabeschreven volget, te weten dat dye
toekomende E(he)luyden malkander sullen trouwen nae
forma en(de) usantie der chrystelicke kerke soncler  mal-
kanderen  te verlaten dan daer die myddel  des doem (het
selve nochtans Godt lange verhoeden wyl).

Eerstelick brenget de toekoemencle Rruydegom als syn
toekoemende bruyt alle zynne goeden soe gereede als
ongerede nu tegenwoerdich is hebbende ofte hem . . . . . .
(2) aengebeerfft  machte worden waert . . . . . . die toe-
koemende  B r u y t  a e n  haer . . . brenckt ook alle hare
gened  . . . . . . soe sy tegeuwoordich is . . . . . . . . haer
anerven  mochten.  Verders is . .  . ende oeverkomen
dat eene van de toekomende eohteluyden  quaeme te
oeverleden sonder  enighe eerven by malkander geproco-
riert te hebben  hetwelke nochtans go& lange verhoeden
wyl, sullen die goederen erven en versterven aen weder-
syts vrunden daer dieselve van claen  synnen gekomen.
Vorclers is geackordiert dat dye gemelte echteluyden (kyn-
deren by malkanderen procquierende ende eenne van de
cluyden  quame te overleden, sullen dye naergelaten
goederen erven ende sterven op dye kinderen, (ende van
de kijnderen  quamen te overleden) nae het overleden van
a: eerst afflijvige vaeder ofte moeder sullen op den lanst-
levende raeder ofte moeder eerven  en(de)  sterven, den
lestleden vaeder ofte moeder overleden synde en(de)
kynderen  naegelatcn mocht ,werclen,  offe blyven sullen
dieselvve kynde(ren)  op malkander(en)  erven ende sterven
t,ot dye laeste toe, het laeste oeverleden syncle sullen
alsdan dyc goederen eerffen en(de) versterven alsdan
het. _ . . . sal I . . . te behoeren in den naesten bloede,
dye toekomende echteluyden sullen malkanderen reciproqe

begbftigen, beetuchtigen  s o e  v a e k  a l s  haer
zeizrycken welke tucht ende gyffte soe bundich en(de)

11) Juist het eind der acte, waar jaar en datum moet voorkomen
is door muizen afgevreten. Aangezien Steven van Isendoom à Mais
in 1601 voor Ostende is gesneuveld en hi in geen genealogie als
gehuwd voorkomt, is de acte van huw. voorwaarden vermoedelek
van 1600/1601.

(2) Waar . . . . . . staan is het papier weggevreten.

van goeder werden aal geholden worden offte dye selve
alberets in deze houlikx vorwarden waren uyt ge-
sprocken. I n  waerhijts  oerkonde en(de) o m  deses te be-
vestichen, als recht is, hebben wy hyer antwesencle
houlicke vrunden dyese . . . . . . vorwerden beteckent  op
den 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

get. , . R I J E N  V A N  IJSENDOEREN.
S. V A N  TBENDOREN.
SWAENE  VAN S T E E N. . . . ,

Oirconde no. 12.

Xa ge ach ei d tusschen Marlen  van Isendoorn it
Bloys en ijnna  van Voer& echteluiden --
en -- Wolter  var. Isendoorn  à Bloys, Ileinier
van Voorst met Aranu  van Isendoorn à Bloys
zijne echtgenoote  dd. 1 Januari 1602.

Als00 ennige geschillen ende questien geweest sinnen
tusschen Juncker  Marttib vun lsendoeren  a Bloys ende
Joffrou Antja  van Voer&  eheluyden, ter eenre,

en(dej Juncker Wolther  van lsendoeren  a Bloys mitz-
gaeders  Juncker Reynner  van Voerst en(de) Joffrou Ann@
van Isendoeren a Bloys, deluyden, ter anderer  syden,
procederen vuit t versterff van haer  luyder respective
vaeder nboeder en(de 1 broeder, nemptlich Jumcker Henrick
van Isendoeren  a Bloys, Joffrou  Sophia Ean Stommel in
oeren leven h(eer)  ende vrource  tot Stockum, echteluyden,
en(de)  Juncker Steven van Iserbdoeren  a Bloys zaliger
gedachten,

Soe ist dat sulcke geschillen ende questien by vrunden
hieronder gennembt, bv haer parthyen wille verdraegen
ende vergeleecken sint, “in manieren hier naest volligende.

Erstlich betreffende die Schaershoeve liggonde int
Nyebroick groot omtrent sestien mergen,  die sy parthyen
hier bevoerens onder den anderen, als oer vaeclerlicko
ende moederlicke  eigelicke goet geparticipeert hadden.
Waer oever die vursz. Marten van lsendoeren a Bloys
van den prior des Convent6  Schaer  geouembt Nazareth
voir den hoeve van gelderlant  in recht beroepen, ende
gecondemneert is te redintegreren die possessie van die
lyffpensie van die vursz. hoeve, vennoegens die sententie
daervan den negenthienden  May lestleden gepronunciert
en(de)  volligents genootdringht is worden binnen Sutphen,
metten prior des vursz. convents  in tegenwoordicheyt van
die ghedeputeerden der graeffschap Sutphen van die Jaeren
bij tleven van haer  zal: vaeder en(de)  moed(er)  gevallen,
ende onbetalt wesende, te handelen, ende die Lyffpensie,
te redintegreren, en(de) tbetaelen geloeft die summa van
seshondert golt guldens ad acht en(de) twintich st. tstuck
op termynen nae inhalt vant contract daer aver gemaeckt.
op ten sevenclen July lestleden,

1s dat geschil vereffent, dat die vursz. Juncker Wolter
van Isendoren en(cle) Juncker Rheynier van Voerst, haer
voir bennembden broeder en(de) swaeger inden aenstaenden
yrsten termy( onvertochleck een yeder  haer  portie te
meten een ycler (want die selve in vyer gelycke parceelen
moet opgebracht worden) hondert en(de)  vyff keyzers
guldens tstuck ad twintich stuvers, vuitrichten sullen.
Ende dat syluiden van gelycken haer quotam clraegen
en(dc)  opbrengen sullen van die twee volligende termynen,
die vallen sullen op Michaëlis Sestienhondert, twe ende
drie, Edoch dat die vursz. Wolther van Isendoeren a Bloys
tegens die vursz. twe leste termynnen in reckeninge,
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brengen sal muegen wat syu Ed.1 legitime sal kunnen
hewysen te hebben betalt, daer toe die vursz. Marten
van lsendoeren  à Bloys te gelden en(de)  te contribueren
schuldich geweest, vuytgesondert den achterstaut van
Boum(eeste)r  eode Nyenhuys, die alleeu tot lasten van
Juncker \Volter  vursz. staen sullen.

Eude dat die vursz. duncker  W’olter van Iseadoren  à
Bloya ende Juncker Rheyner van Voerst tot die ver
guedingh van die wydere schaede  als tverlies van wydere
schaede  drie mergen lants, den vursz. haer luyden broeder
ende swaeger  vuytrichten sullen die summa van drye
hondert k. guldens, ad twintich stuvers tstuck daer toe
dan mede geveu zal ‘t gedeelte van zal: Junckcr Steven
va(n) Iaendoren à Bloya ende dat syluydeo oer penningen
syn Ed 1 sullen affuemen, ofte betalIuge  doen strecken
aen die schuit van Juncker Borghaert van Westerholt.

Ten tweedeu is by vruoden  nac beschreven met wil
eo(de) belyeve(n)  ran(den)  vursz .  Juncker  Jlarten  v a n
Isendoeren a Bloys, en(de) Joffrou Anna van Voerst, syn
E 1 huisvrou eens, en(de; Juncker Wolther van Isendorn
anderdeels, verdraegen, dat die vursz. \Volter  hebben
erfflick en(de) ewelick behalden sal het Hoff tot Is’endoeren
met alle Landryen, thynsen en(de) andere gerecbticheyden
liggen in lsendoereu  en(de)  te Ochten,  n i e t  d a e r v a n
vuitgenoemen, wesende leen ende deylbaerc guederen;
noch die twe deellen  van een sestendeel van die Druyt-
tenschc weerdt  leggende in Maezewael,  sampt mede alle
vordel en(de) gerechticheyden, zoo daer oeck ennichsins
mach wesen, daervan oeck niet vint bescheyden.  Noch
sal oeck Juncker W olter van Isendoeren à Bloys vursz.
behalden thuys en(de) heerlickheyt tot Lathum met
die leen eu(de)  andere landen daertoe behoereude, voerts
Coepvoegels goet, met  a l le  syne  rech ten  en(de) ge-
rechticheyden soe in Veluwensoem  en(de)  t o t  Lathum
liggen noch het halve goet TeWel anders g(eln(aem)t
putselelersgoet oeck tot Lathum liggende noch een vuyter-
weert ten Nyengraeve gelegen, en(de) twe slach holts in
Rhederbosch en(de)  drie hoeven holts in Woert Rheder-
bosch, gehoeren onder het vursL.  Coopvoegels goet,
en(de) op dese vursz. gueder draegen en(de) verantworden
alsulcke lasten, als daerop muegen verschreven wesen,
oeck alsullicke schulden, als haer  E L respectivelicke
broeder  za l .  Juncker  Stephen  van Jsendoorn  à .Hloys
eonichsins naegelaeten heeft, die algereets  becant sint
ofte nochmaels noch sullen bekant worden niet daervan
affegenoemen;  Ende dit is soe wel te verstaen  van die
achuldt van die schaerschoeur als van die penningen van
Westerholt; Ende van gelycken te sullen gesmolten syn
nlsullicke handschriften als. syn E L hebben van den
zaligen Broeder Juncker Steven van Isendooru,  aonder
desfals hyer naemaels  eenige actie tegens syn E : L vursz.
Broeder Juncker Marten van Isendoeren à Bloys ofte
S wager Juncker Reynier van Voerst, ofte op der selver
guederen  te muege pretenderen. Daartegens .Juucker
hlarten van Isendocren à Bloys met syn E: L: huisvrou
Joffrou Anna van Voerst hebben en(de) behalden sullen
con1 . . . . . Een leengoet, genaempt Waexgoet met dycken
cn(de) weteringen van alts daertoe behoerende. leecrurich
aent huis te Baer,  iiggec(de)  ,in Lathum waer toe ge-
hoeren een hoffstede daerop Jan Scholten te woonen
plach,  met een weerdt van ongeveerlicb ses merg::n daer-
tegens over langs het weerdtyen by den huysse Lathum
gehoerrich liggende is met die ganse maeten groot onge-
veerlich seven mergen,  vuit wellicke vursz. goet by die

welgemelte zalige vaeder en(de)  moeder verschenen is
geweest een rente van vier en twinticb daller Jaerlix aen
zal : blr. Jan Baumeister te lossen met vierhondert Daller,
Weshalven versproecken dat die vursz Juncker Wolter
van Isendoeren h Bloys die renteo  daervan  verlopen,
en de)
en de)t

die noch verlopen sullen rnuegen, sal betarlen,
syuen vursz. broeder entde)  schoensuster ende

derselver erffgenaemen daervan schaedeloos  holden Ende
mede by den vursz. Juncker Wolter  overgegeven dat syn
E. L. sal die hooftsumme ende rentte aenstons op een
ander onderpant stellen, Off dat die vursz. Juncker Wolter
dye voerbennembde hoofdsumme sal affleggen, on(de) den
bryeff daervan synde gecasseert, leveren in handen synes
gemelten broeders, en(de) die ten langsten bijnhen  den
tyt van twe Jaeren  soe muegelick, ofte by gebreck  van
sulx, synen vursz broeder ter rechte onderpant stellen
g e l y c k  h y  stellet by deessen he t  goe t  TeWel,  en(de)
daervan syner  vursz . Broeder tot synen gesinnen goede
gewisse vestenisse:  voir den amptma(n) van Baer gepaaseert,
leveren.

Noch sal Juncker Marten vursz. met syn huisvrou
hebben hier toe twe stucken lants, liggende in Lathum,
d’een genuempt Cartthuysers maete, d’andere die Lange
Dreeven groot ongeveerlick tsaemen vyer mergen,  noch
die hoffstede  daer Jan Rycken te woonen  plach met eenen
mergen lants liggende buyten dyx, genuemt Clomps mergen
tot welicke parceelcn  sy luyden hebben sullen ses roeden
dyx aeo malcanderen, die haer  Ed. sullen muegen kyessen
tusschen het benedenste eynde van den bovensten dyck
van die Heerlickheit Lathum ende die benedenste thien
roeden Schaerdyx by Jan van Munster5 huys, noch die
leenmanneu gehoerende aen en(de) totten  huis en(de)
heerlickheit Latum by soe veerne die Vrou van Aenholr,
een leenmannen wil consenteren, dat alsullicke man-
schappen van den vursz. huyze tot Latum muegen ge-
separeert worden en(de) nedergelacht aen Waexgoet hier
bovengemelt.

Ende daer sulx mocbte worden geweigert sal Juncker
Wolter vursz. geholden syn synen voirbenembdeu broeder
en(de)  schoeneuster in den tijt van drie naestcoemende
Jaren daervoer te leveren twe sylveren beeckers werdich
synde beyde  vyfftich Daller, tátuck ad dertich stuvers.

Noch het heelle erve tot Nyerssen in den ampte va,n
Bepe tot Vaessen gelegen met synen  olden ende nyen
toebehoeren..

Noch versproecken dat Juucker Ivarten van Isendoeren
à Bloys, synen voirbenuembdeo broeder Wolter vau
Ise doeren  $ Bloys ofte derselver erffgenaemen tot syneu
en(de) derselver gesinnen van die leenguederen  hierboven
gespecificeert, voir die respective  leenheeren, doen sal
opdracht, ofte ennich derselver opdraegen tot profyt van(de)
die vursz. Wolther van Isendoeren deselve solde muegen
vercoft  hebben; van gelycken veraproecken  dat alle provi-
sionele vcrdraepcn  hier bevoerens van vxderlicke en(de)
moederlicke  versterff en(de) naegelaeten opgericht guederon
opgericht, blyeven in oere volle werden, cnde hier mede
in geen manier worden gecrenckt.

Ende  hebben beyendeus deessen die vursz. Juncker
Marten van Isendoeren. Juncker Wolter van TJsendoeren
à Bloya en(de)  Juncker Rheyenier van Voerst respectivelick
voer soe veel een ieder dit aengaet, geloeft die eene den
anderen die VUIBZ.  puntten te sullen vollentreckon by een
peen van Duyssent Roossenobels tot acht guldens tstuck
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te verbeuren, soo vaeck hiertegens solde muegen  gedaen
werden, blyvende des niet te weynniger in volle werden
aller gene vursz. staet, die peene te gaen en(de) keeren
als nae(r)  peenrecht

Met idt geoige vuraz.  sullen sye gebroederen en(de)
swaeger van die boeven vursz. geschillen ende questien,
erfflick ewelick en (dc) OII wederroeppelirk  gescheydcn syn
en(de) blyven, Sonder argelist, Des in een oerkonde  sinnen
hiervan by provisie gemaeckt drie verdraegcn ende in
papier geschreven van woort tot woort alleensluyende
die sy parthyen voergenuempt onderteickent hebben ende
hebben vortz eendrachtelick gebeden haer Ed : IJ : respective
neeff di,e  sy parthijen voergenuempt onderteikent  hebben
en(de)  hebben vortz eendrachtelick gebeden, dat E : L :
respective neeff Juncker Wolter  van Uoynnenborgh  genant
van Honsteyn ende Junckeren Caerl van Arnhem en(de)
Johan van Arnhem Rhaeden des f’orstendombs zelve en(de)
Graeffschaps Sutphen, en(de) Arnt van Steenber Landt-
schryever op Velu we, deeue rerdracgen  m i t  haer en(de)
haeren erffgen. te willen onderteyckenen dat tot haer Ed. L
begeerte alsoo geschiet is, binnen Appeldoren den Irsten
January anno sestienhondert en(de) twe.

Ende wanueer tgenige  vursz. staet, geschreven sal zyn
i n  fra(n)syn, BOO sullen die partyeu vursz. datselffde
besegelen als oick doen Ballen die voir benembde dach-
holderen daertoe sy oick by deessen eendrechtelick sint
gebeden, en(de) versocht worden. Actum ut supra.

get. M. V A N  ISENDOEREN  A. B .
ANNA VAN VOORST genant VAN ISENDORN.
W OLTHER VAN ISENDOREN A BLOYS.
REYNER VAN VOERST.
ANNA vbN  IBENDOREN  A BLOIS  g e n a n t

VAN VO E R S T.
W OLTHER VAN B OYNEBUROK gnant VA N

HONSTEYN.
CARCL VAN AR N H E M.
JOHAN VAN AR N H E M.

( Wordt uervolgd).

Geslacht van Weede.

Volgens eene manuscript genealogie van dit geslacht,
welke aanvangt met Hendrik van Amersfoort, ridder, adellgk
bezitter der tienden in de Vuursche 1206, in 1227 getuige
in eenen brief van bisschop Otto van der Lippe, en ge-
huwd met Maria van Hermale,  was Everard van Weede,
(in 1469 door den bisschop van Utrecht beleend) driemaal
gehuwd eerst met Nicolaä Pijll, 20. met Alid en 30. met
Hillegonda Bosch, dochter van Willem Bosch Gerritsz.
ex Jacobje  Spruyt. Uit het eerste huwelijk werden o. m.
geboren: IJsbrand  van Weede,  die Geertruid de Vresen
huwde, Hendrik van Weede en Claesgen van Weede.
Uit het derde huwelijk zou éen zoon zijn nl. Willem
Bosch van Weede? die in 1526 Alid Wouters huwde,
welk echtpaar de ouders waren van Willem Bosch van
Weede,  geb. 1526 en gehuwd met Alid van Schadgk,
dochter van Everard van Cecilia van Waveren.

Zij waren op hunne beurt de ouders van 10 kinderen,
o. m. Mr. Everard Bosch van Weede,  geb. 21 Sept. 1533,

procureur van den hove van Utrecht, die in 1600 den
naam Bosch verliet en in 1570 gehuwd was met Cornelia
van Diest. Hij stierf 16 Maart 1624 en werd 26 Maart
te Utrecht overluid; zij etierf 19 Nov. 1635 en werd
21 Maart te Utrecht overluid.

Hun zoon Mr. Johan van Weede,  die in 1614 Catharina
de Cuyper of de Cupere huwde was  o. a. de vader van
Everard van Weede, heer van Lutteke Weede, Dijkveld,
en Ratelcs, die Jacoba  de la Chambre huwde en de be-
roemde ambassadeur werd, van George Johan des H. R.
Rijks baron van Weede,  wiens dochter met den prins
van Anhalt  huwde en van Hendrik van Weede,  van wien
het thans levende geslacht van Weede  afstamt.

Nu vind ik echter de volgende ,,extracten  uyt het
register der schepenen vau Amersfoort”. IJsbrand  van
Wee en Trude sijn wijf hebben te goede gescholden
Claasje van Wee dat darde deel van een molenwerf,
moleuhuys, hof en hoven soe die gelegen is buyten
dUtrechtse  poort. Henric  van Wee Evertszn.  heeft te
goede gescholden Willem Bosch en Alijd sijn wijf dat
darden deel van ‘n meulen bupten d’utrechtse poort hem
aangekomen en aanbestorven door doode syn suster
Claasgens ao 1525.

Gerrit Willemsz. Bosch en Gerrit Willemszn van ‘s vaders
zijde, Roelof Willemsz. en Gijsbsrt Evert Gloosens van
‘s moeders zijde, naeste vrienden, maegen en 4 vieren-
deelen  van Evert en Rijkje Willem Bosch%  onmundige
kinderen, quiteren Willem Bosch en Aeltje syn wijf
alsulke 10 gulden jaerlijks, als Willem syn voorschreven
kinderen belijd heeft te betalen en noch 50 Philips gulden
voor haer  moeders goed, 6 post Glertrudis anno 1542.

Willem Bosch en Alid sijn wijf schelden te goede
Evert  en Rijkje sijn 2 kinderen, die hij hadde bij Willempje
si& voorwijf, de helft van seecker  huys inde crommcsteeg
ibidem 6 post Qertrudis anno 1542.

Alijd Willem Bosschen weduwe herhijlikte aen Willem
Henriczn Spoormaker (de secretaris de Wit noemd hem
Willem Henriczn v a n  Bemmel, zooals hg ook in de
ma genealogie voorkomt; zij is de bovengenoemde Alid
Wouters en in de acte heet haar man dus alleen Bosch).

Gerrit Willemsz. Bosch is een broeder geweest van
Willem Willemsz Bosch en Jan Willemsz. Bosch, vau
welke 3 gebroeders .onder  anderen gekomen sijn als volgd :

1. Gerrit Willemsz. Bosch had b3 Mechteld sijn wijf:
._.~ A ._

Christina Bosch troud Heyltje Bosch troud
Rutger van Straeten. Floris Jansz. Nipoort.

-_
Johan van Straeten troud Jan van Nipoort, bcrgermr.

Johanna van Lennep. tr. Maria 7 Ravesway.

Willem van Straeten, Gerrit van der Ngpoz
borgem , troud Geëligeerde Raad, troud
Engeltje Sas. Maria van der Hoeven.

F_1 -
Johanna van Straeten Anthonis van der Njjpoort,

troud Frederik van Veld- heer van Hooglande, bor-
huysen, ontfanger. germ., troud Johanna Pels.

Dideric van Veldhuysen,
heer van Heemstede,
geëligeerdc Raad, tr.

Alida de Graef.
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11. Willem Willemsz. Bosch had bij Alid @II  wgf:
-

Evert Zosch  van Weede troud Cornelia Peunis van Diest.
-----e -.

Jan van Weede,  borgermr;,  troud Catharina de Cupere.
A_

Éverard van Reede,  heer-van Weede,  heer van GeÌà,
praesident, tr. Jacoba  de la Chambre.

111. jan Willemszn. Bosch bij Anna sijn wijf:
/,

Jan Bosch, raed, troud Christina Dirc  de Goycrtsdr.
------le-.  --

Annitje Bosch troud Coruelis  IXrck Coop.
_-- t A

Dirc Coop troud bïaria Munnix.
_. - - - - - -

Cornelis Coop troud Anna van Royestein.

De wijnkooper Coop seyd, dat in de schuldboeken van
zijn vader Dirc Coop, (die ik (d. i. Booth) iu aanestraat
wonende gekend hebbe (doende cen winkel aan d’eene
sijde kruydenierderije  e n a a n  d’andere  zijde speck e n
worsten of beulingen), de vader en oom vaü Hr. van
Ddkveld doorgaens genoemd staen  neef de Borgerm?  en
neef de Procur. generaal van Woede.

Uit dit extract zou men moeten afleiden, dat Willem
Willemszn Bosch geen kleinzoon is van Everard van
\v’eede en Hillegond Bosch. Anders had de genealogie
zijne broeders ook wel vermeld. Weet iemand deze kwestie
op te lossen? Of zou de ambassadeur van Weede,  kortweg
Dijkveld  -geheeten, aan dezelfde kwaal hebben geleden
als de ambassadeur Anthony Oetgens van Waveren en
de ambassadeur Adriaen Ploos, die beide na hunne ver-
heffingen tot ridder des H. R. Rgks eu van St. Michel,
hun betrekkelijk klein stammetje gingen enten op oude
boomen  iu casu Abcoude en Amstel?

‘s Gravenhage. B. v. T. P.

E n k e l e  asmteekeningen uit doop- en
trouwbqeken te Son+melsd&jk,  betref-
fende de geslachten :

(cm) Aflaken, dlebeek  (Aalbeek), Arendsdr,
A r r n s t r o n g  (hrwstrant),  Ban, Beim,  Black,
van des B o s , Brumans, de Bruyne. But,
Gallen  fels, Calfs,  Cornelisze,  van Dam, Gillisze,
f;ou(d)swaarl(d),  Grootenboer, Heitigendorp
(Hilligezsdorp),  Hoog(er)werf(  f ), Jordaans,
Kraanrnburg, de Lange, Leopold  (Lodapol),
Lakker(s),  Yachielsze,  ( d e )  MuTrk,  ïI’ebbens,
Pietersdr, de Ridder, Sedyck, Spanjaard(s),
Stofflels,  v. d Valk, Vissers, Voorloop, v. d.
vor1n, Willemsd~, Zwaluw, Zyderveld.

Gletr. Teunis Pieterze  de Bruyne,  wedr van Ar,jaantje
RzllemsdT  met Grietje van AfEnken,  j. d. van Sommelsdijk,
beide aldaar woonachtig, 17 Oct. 16’70.

Nicolaas de Lange van S. d. tr 3 Auge 1691 Elisabeth
(van) Aflaken, alhier.

Kind : ged. 2- 1 l- 1704, Cornelia, get. Hubertus van
dflaken  en Appolonia van der Vorm,

KK. van  Daniel van Aflaken  en Elisabeth B a n
(Bon?) (1) 8-9-1671, Aletta.

22-12-1675,  Adriana, get. Elisabeth vafi Aflaken
en Adriana van @aken.

24-2-  1680, Adrianus.

Kind  van  Andr ies  rff,mstroag  en 1. Kornelia  Kryna
van Dam.

24-8-1738, Hendrik, get. Gerard Armstrong  e n
Johanna Georgia  Leopold.  (2)

KK. van Andries Armstrong en 2. Adriana Spanjaa?‘d(s).
29-5-1ï40, Kornelis, get. Pieter Spanjaard en Adriana

Lokkers.
6 -- 9- 1744, Johanna,

1
get. Pieter Spanjaard en

3-4-1746,  Kornelis, Johanna Lokker.
13 - 4-1748, Wynandt, get. Gerrit Armstrong e n

Johanna Georgga Lodapol. (2)
KK. van Andries Armstrony en 3. Pieternella Hoog-

werfc  fl. (2), \a ,

9-8‘I?51,  FPans,
6-5- 1753, Suzanna,
3-2-1757,  Françojs ,
18-12-1760,  Hendrina,

get. Frans (François)
Hoogwerf  (f) en Dana

van Aflaken.

Ondertr. 2-5-1798, Michel Hendrik Callenfeb,  wedr
Lauwrina Xebbrns,  met Cornelia Renetta run der Valk,
wede François Armstrong, beide won. hiel,. (3)

K K .  v a n  J a c o b  Gillis Gou(d)suFaart(d)  en Mqrtijntje
Arensdp.  (4)

19 -- 11-1658,  Arendje, get. Abraham GiZZU’ze,  Zamtje
(Jannetje?) Pietersdr.

4- 3- 1663, ailles,  get. Isaack  de Ridder, Neelt je
Tonius Voorloop en Teuntje Z2caluw.

Getr. 22-4--1691,  Aren Gouswaar t  j. m. van 0. d.
(4) en Katharina Zydervelt  van Oud-Beierland.

(1) Zij hadden buitendien een doohter  Darm  van Aflakti later
gehuwd met den natenoemen Frans Hoog(er)w  Waar en wanneer
werden deze 2 gedoopt (niet te vinden in doopboek 8.d van af
1!%7)  2 Waar en wanneer huwden zij? (niette vindenm  tr.b. 1624-1695;
deel 1696-1777 ontbreekt niettegenstaande Jb. de @raaff,  maire van
Sommelsdijk den 19-2-1812 teekent  voor overname van datregister).
Waar en wanneer 1 stierven zu nh 18 Dec 1760 en 2 zijn ze begravenp
(er zijn geen begraafb te S d.).

Zijne ouders Jacob H. en Zoetje  de Munk, huwden te S.d. 1692 en
lieten er van 1703-11  vier Kl(. doopen. Wellicht woonden ze in
den eersten tëd ua het huwelgk tot 1’7Ö.7  te Oudetonge, waar alsdan
Frans Hooguerff (doopb. beg. 1662) kan

Is ieta van het geslacht Ban I Bon P) bek
edoopt zijn.
end P

(2) Waar en wanneer werd dit 3e huwelgk voltrokken ? (tr b.
1696-1777  ontbreekt). Waar en wanneer werden zij gedoopt en be-

raven P waar cn waooeer huwden en werden
& P

edoopt : z@e ouders :
erard Armstroq en Johanna Oeorgya Leopo d. die in 1738  en 1748

als doopgetuigen optraden.
l’ieternella  H. wa8 biina zeker een dr. van voornden  Frans en Dana

va?t  Afaken.
Y

De naam Armstrong komt voor als Armstruw?  De tombe van
Andries, te Dreiechor  geeft echter de voor het meerendeel gebezigde
naam Armstrong aan. -

_ 1

(3)  Of rij tot een DirklandRch  geslacht van der VaEk  behoort is
onbekend Wie kan gegevens verstrekken omtrent de voorouders vag
Cornelis  ~a+z der Yalk  (1726-83) ? ex 31. v. d. Vl’et, en zijne vrouw
Jacomnia  L o u i s d r  v a n  Knssel  lob 1796).  Zij  h u w d e n  en_stierven
te Dirksland;  hij was buitendien in die plaats geboren. In de huwe-
lijksinbchl$ving  staat alleen dat zij te D. woonachtig waren; Izietvan
waar zij geboortig wae

(4) In ‘t doopb aanvangende  1657 komt hij niet voor, verm.  is hij
dus geb. vó6r  dien tijd en hij evenals Arendje en Oillis ken kind
van Jacob Gillis  Go&swarrrd  en Martijntje  Arend&.  te meer d a a r
Arend 6. ecu dr. Martijntjo had, gehuwd met AnthoniN  Janr@.  uun
der Weele (1689-1766)  en zj alsdan naar haar grootmoeder zou
genoemd zgn.
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Getr.  9 - 5 - 1 6 9 1  P h i l i p  P i e t e r s e  Black, we&  v a n
Angenietia Gouswaart met Laurensia Gerritse  Black

Eind  vnn  Di rk  Jansze  TIan den Bos en Hermina
Gouswaart  : 8 - 8-1723, Trijntje, get. Jan Martensze
Goustcaart en Pietertje Stoffels.

Kind van Pieter Goudswaart  en Geertrui  Reun.
3--6-  1764, Hermanus, get. Alida Gouswaart.

Getr.  2ï-9- 1692, Jacob Leendertze Hoog(er)
van de Oude Tonge, won. te S. d. met Zoetje Frans (de)
Munk,  j. d. van Melissant, won. te Dirksland.

KK. 11-3-1703, Cornelis, get. Jannetje Hoog(cr)w
7 - 12-1704, Lena, get. Cornelis Hoog(er) en

Jannetje  Hoog(er)werf(  f)
22- 7- 1708, Cornelis, get. Jannetje  Hoog(er)w
IL- B- 1711, Johanna, get. Mattheeus  Jordaans e n

Raatje Hoog(er)w
Kind van Cornelis Hoogwerf  en Martantje  Brumans.
10-8-1704, Leendert, get. Jacob Hoogwerfen Jannetje

Hoogwerf.
Kind van Steven Cornelisze Mz’chielsze  en Lena Klaas

Hoogwerf.
25-7-  1706, Claas, get. Johannes Claasze Hoogwerf

en Angenietje Leendertse Co2fs.

Kind van Gerardus Blebeeh en Adriana Hoogwerf.
ll-l- 1743, Zoetje, get. François Hoogwerf  en Dana

van Aflaken.
4-4-1745,  Anna, get. Frans HoogKerf en Johanna

Hoogwerf.
29-7-  1753. Cornelia, get. Corna Vissers.
Kind van Gerrit Gerardus Aalbeek  en Aclriana Jacoba

Hoogwerf.
19-1-1751,  Jacob, get. Fiançois Jacòbze Xoogwerf

en Johanna Hoogwerf.

G e t r .  2 3 - 4 - 1 7 7 8 ,  Ary Hoog(er)  j.  m. geb.
Heenvliet met 1. Dirkje  Heiligendorp, geb. alhier,

2. 22- 12- 1784, ondertr. Arie Hoogwerf(  wedr
v a n  Dirkje  Hilligensdovp  m e t  Kaatje Grootenboer,  wede
van Hendrik Kraanenburg.

EK. van Frans Hoog(er)wer:  (f)  en Dana van AfZalm.

(’ Lig)  1- - 1722 Leendert
23-4-1726:  Jacob, ’

1

get. Jacob Hoog(er)  (f)
en Zoetje (Franedr)

26-10-1727,  Zoetje, (de) Nunk.
30-6-1730,  Jacob, gel. Cornelie Hoogwerf  en Lena

Hoogwerf.
Kind van Adam Aerse Sedyck  cn Catharina Jacob

Boog(er)
23-12-1717,  Jan, get. Jacob Lecndertze Eoogwerf

en Zoetje Frans de Munk.

Heyndrik But en Johanna Hoogwerf .
Kind 25-12-1732,  Josina,  get .  Klaas But,  Chris-

tina But.

Tiel. Jonk hr VAN KINSCHOT.

.
Merkwaardige adelserkenningen  uit de

veertiende eeuw.

Bij een onderzoek, dat ik onlangs instelde in enkele)

registers van de Leenkamer van Holland, trof ik in een1 1

t

j

i
i
I

. <

aarvan, het  register  ,ln Beyeren  18”, z i jnde  no .  47
an den inventaris, eenige verklaringen, welke mij in
neer dan één opzicht van belang voorkomen en dan
lok stellig de belangstelling van lezers van dit Maand-
Blad zullen wekken. De verklaringen z@ alle door
Nillem,  H e r t o g  van Beyercn,  enz, d e n  ,verbeider”,
;egeven te Middelburg en betreffen Zeeuwsche heele en
iactioneele  edelen.

fo. 15. ,Willem  . . . . . maken cent  allen luden dat wi
;hevonden  hebben bi onser liever vrouwen ende moeder
ler Keyserinnen mannen van Zelant in onser vierscaren
n Middelburch, dat Vrieskìjn Mannen zone ende ver
1urf sijn wl,if  edel sijn van volre gheboerte van hoeren
rier vierendeel in allen manieren als edel lude sculdich
Idn te wesen na den rechte van Zelant. In oirconde. .
shegheven  in Middelbnrch up den Vsten dach van Aprille
nt jaer XLVT.

,item enen brief up denzelven datum ende in der
:elver manieren van ver Marien Hughemans van Oest-
lappel.

,,ltem noch enen anderen brief up den selven datum
!nde in der selver vormen van Jan Hepen ende van
rer Gheylen sijn wijf.”

P. 21 ~0. ,,Willem . . . . . . m a k e n  cent  a l l en  luden ,
lat wi ghevonden hebben bi onser  liever vrouwen ende
noeder der Keyserinneo mannen van Zelant in onser
yieracaren in Middelburch, dat Pieter Jan Wouters soens
ioen edel is van volre  gheborte van sinen vier vierendeel
n allen manieren als een edel man sculdich is te wesen
la den rechte van Zelant. In oirconde . . . . Qhegheven
n Midde lburch  up  Sente Pieters ende Sente P o u w e l s
tvont Anno XLVII.”

f“. 2 3 . ~ Willem . . . . . . . maken cent  allen luden dat
wi ghevonden hebben bi oneer liever vrouwen ende
noeder  der Keyserinnen mannen  van Zeelant  in onser
rierscaren  in Niddelburch,  dat Pieter Moens soen, Huqhe
Pieter Clais zoen8  zoen ende Symon Pieter Clercx sone
3del sijn van volre gheboerten van haer drier moeder
weghen in allen manieren als edel lude sculdich s@ te
wesene na den recht van Zeelant. In oirconde . . . . . . .
ûhegheven in lliddelburah  des Diuxendachs na Sente
Pieters  ende Sente  P o u w e l s  dach i n  d e n  z o m e r  i n t
jaer XLVlI.”

P. 24 ~80.  ,,Item enen brief van edelàomme ghegheven
in Middelburch des Donresdaghes na Sente Pieters dach
inghaende oeghst Anno XLVII, als dat Boud@  Willem
3 Hanen sone edel is van Willem s Hanen weghen sinen
vader.

,,Item enen anderen brief van edeldomme ghegheven
in Middelburch up den selven dach ende int selve jaer
als dat Willem Daniels aone een vierendeel edeldoems
heeft van ver Lisebetten Danckaert Willem soens dochter
weghen  van Sinoutskerke.

,Item noch enen anderen brief van edeldomme gheghe-
ven in Middelburch up den selven dach ende int selve
jaer als dat Clays Jans sone van der Capelle een vieren-
deel edelcloms heeft van Jacob ver Belen  Kinden weghen
uut Wolfersdike.”

B. v. B.



.Afstamming 1, Prins van Oranje. (1)

Rijn.

‘g 20. Anna van Seksen.

der Graven van Aldenbnrg-Bentinck uit Willem

Medegedeeld door W. M. C. RECHT,  te Alphen a. d.

W i l l e m  1 ,  P r i n s  v a n  O r a n j e ,
X 30. Charlotte de Bourbon-Montpensier. X huwt 40.  Louise de Coligny.

/ ‘L- \ .-

Louiae Juliana van Nassau
Jsabella van Nassau

X Catharina Belgica  v. Nassau Charlotte Brabantina v Nassau
X X

Frederik IV, Keurvorst v. d Paltz.
Hendrik de la Tour, Hertog v.

Bouillon. Filips Lodewijk, Graaf v. Hanau. Claude, Hertog%e la Tremoillc.
Frederik Hendrik, Prins v. Oranje

- --_ _ - -

Elisabeth Charlotte v. d Paltz Maria de la Tour Amalie Elisabeth van Hanau
x X X HendrikdelaTrem,Hertogv.Thouars

(CatharinYBruyns).

George Willem, Keurvorst v. Hendrik de la Tremoille, Hertog Willem V, Lsndgraaf  v Hessen- X cn
4

Brandenburg. v. Thouars. Cassel. Maria de la Tour.

/-
Eendrik  Charles de la Trem., Prins Aemilia van Hessen- Cassel Eendrik Charles d 1 Trem, Prins

Louise CharlottXv.  Brandenburg v. Tarente
X X v. Tarente Jr Frederik van Nassau - Zuylestein

Aemilia Landgravin v. Eessen- Hendrik Charles de laTrem.,  Prins X X
Jacob, Hertog van Courland. Cassel. v. Tarente. Aemilia Landgravin v. Heseen- Mary Killegrew.

Cassel.

Louise Elisabeth van Courland
X

Frederik, Landgraaf v. Hesaen-
Homburg.

Charlotte Amelie de la Tremoille Willem. 10 Graaf van Rochfort

X X
Anton, 10 Graaf van Aldenburg. Jane Wroth of Durants.

--- - - - - -

Wilhelmine Marie v. Hessen- Anton, 110 Graaf van Aldenburg
Homburg X

X Wilhelmine Marie Landgravin v. Heseen-
Anton, 110 Graaf v. Aldenburg. Homburg.

Jkv. Henriëtte van Naeeau-
Zuylestein

X
Frederik Christiaan, 11~ Graaf van

Athlone.
\ / / /--

Charlotte Sophie van Aldenburg Ursula Christine Barones van Reede- Fred. Willem, IVB Graaf v. Athlone
X Ginckel X

Willem, Graaf Bentinck, 2~ zoon van den Graaf v. Portland. X Louiss Isabella, Barones v.
Jan Baron van Tuyll van Serooskerken. Waseenaer-Duvenvoirde.

/ d_- &_ - - d--
Christiaan Frederik Anton, Graaf Bentinck Maria v. Tuyll v. Serooskerken Anna Xliaab.  v. Tuyll v. Seroosk. Fred.Christ.Rciuhard,VeUraafv.Athlone

Paria, Barones v. T?
X X X

uyll v. Serooskerken. Christ. Fred. Anton, (fraaf Bentinok. Fred.Christ.Reinh,VeGraaf  v. Athlone. Anna Elisab. Barones v. Tuyll v. Seroosk.
\ -7 /

Jan Charles, Qmaf Bentinok Jaooba Relene,  Gravin v. Reede-Oinokel.
X 2

z
Jaooba Helena, Gravin van Reede-Ginokel Jan Charles, raaf Bentinok.

-

Carel Anton Ferdinand, Graaf Bentinck

Caroline Mechtild Emma Charlotte Chris& Louisa, Gräfin  v. Waldeck und Pyrmont.
/x .

1. Henry Charles Adolphus  Frederic  Willem, Graaf Bentinck.
2. Willem Carel Philip Otto, Graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg.
3. Carel Reinhard Adalbert, Graaf  van Aldenbur -Bentinok.
4. Godard John George Charles, Graaf van Alden%urg-Bentinck.
6. Viotoria Marie Frederioa Mechtild, Gravin van Aldenburg-Bentinok.

(1) De Redactie vestigt de aandacht op deze zeer merkwaardige afstamming der graven Bentinok vao Prins Willem 1. Door niet minder dan drie eohtgenooten van den Prins is
tot deze afstamming medegewerkt. Weinige vorstenhuizen  zelfs zullen eene soortgelijke driedubbele afstamming van &I beroemde per soonlgkheid kunnen aanwgzen.

.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

van Amste l  van  JI&jnden,  (XXIT, 108). - O p
29 October 156G verscheen voor de’ vierschaar van
Gtorinchem (7nhrieZ  C~~ne1is.e.  van A m s t e l  van Mijnin,
coeperslaeger ende burgeL. der stad Utrecht, geïnstitueerde
erfgenaam vau zalige Cezilia van Suerun  zijn petemoeder.

13. v. B.

Dell. - Misschien interesseert de volgcude  mededeeling
den heer J. Reepmaker te Rotterdam, Jhr. Dommer v a n
Polderwelt  of de familiën vnn de Poll en Hucker.

Wilbiam  Del1  was Minister of tho Gospel at IJelden,
.in the county of Bedford.  Hij schreef o a het volgende
boek (4to, 50 blz ) Londen 1645, een beetje beschadigd
en hetwelk voor 1 s 6 d. te koop is bij P. M. Barnard,
.M. 8. 1 0  D u d l e y  raad, Tunbridge  Wells Enge land ,
,,Power from on High ; or the Power of the Holy uhost
,dispersed  througb the whole  body of Christ, and com-
,municated to each member according to its place and
,,use in that body”.

13/7 1 9 0 7 .  A g i t a t i e  o p  d e  P h i l i p p i j n e n  . . .
. . . . . < . flGeneraal  Malvarde oud rebellenchef, die
,,zich indertijd aan Qeneraal  Dell overgaf, heeft gisteren
aaangeboden een regiment guerillabenden te vormen,
,,wanneer  de Vereenigde Staten er in toestemmen om
,,de uitrusting te leveren”.

Breukelen. J. J. BA S T E R T.

A. Douglas, (XXV,  287). - De heer W. Hoffman
zal waarschijnlijk antwoord op zgne vraag vinden in :
H. van den Berg, Proeve eener beknopte beschrijving van
Naaldwijk (Delft 1842),  daar er in de kerk aldaar een
tombe der familie Douglas bestond.

H. 0.

Van der Dnyn,  (XXIV, 183). - Mevrouw van der
Duyn te Krooswijk heette niet Wroesen, maar Vroesen.

Bij deze Krooswijksche familie nog te voegen:
Het repertorium van de Hollandsche leenen vermeldt

het verlij van Wolfaard  va,n  der Duyn, in 1414, en van
Pieter van der Duyn, bij doode van zijn vader, in 1430,
met ,De helft van der visscherijen in der Rotten, aen-
‘gaende tot Crooswijck, ende van daer streckende  an den
ambochte van Bleyswijck, van Sevenhuysen ende van
Cappelle”.

Aan den kant is aangeteekend, dat Lldarn  vun der 11uyn
het later zonder verlij bezat.

P. v. M.

Heereman, (XXV, 254) - Blijkens het gedrukt
register der Resolutiën van Hunne Hoog Mogende over
1697 (fol. 250) werd den 5 n Mei van dat jaar aan Anna
Maria Ramp, weduwe van Diderick Heereman, in zijn
leven Heere van Zuydwijck, op haar verzoek, een paspoort
verleend om, met vier koetspaarden, naar Antwerpen ,,te
mogen passeren en repasseren”.

Daar dat paspoort verleend werd op aanvrage der be-
langhebbende zelve, en niet, zooals voor vreemdelingen
gebruikelijk was, van een buitenlandsch gezant, terwijl
de vrouwe van Zuydwijck ook blijkbaar van plan was uit
Antwerpen naar hier terug te keeren,  mag daaruit wel
opgemaakt worden dat zij hier te lande was gevestigd.

H. S.

, I

van Leefdael, (XXV, 262). - De in deze kolom
genoemde Nargrits van Leefdael  huwde (volgens een io
mijn bezit zijnd vidimus der huw. voorw.) 22 Oct. 1640
op den huize van Meeuwen met Reynier van Raesvelt
heere tot Middachten  ew Herfvelt, erfgrxeten tot Waert
Roomburch en Nieuburch.  29 wordt bij het huw. contract
geassisteerd door Agnes van Westerholt, hare moeder,
door Philips van Leefdael, heer tot Ethen en Meeuwen,
haar oom, en door Philips van Leefdael, haar broeder.
De bruidegom brengt in, ‘t Huis en de heerlijkheid van
Middachten, het Huie te Weerden in ‘t Kerspel van
Steenzc, Roomburch en Nieuburch in ‘t sticht van Munster.
De bruid krijgt van hare moeder f 16000 car. gld. en
een ,adelyck vuytstel van clederen  en cleynodien, mits-
gaders eene gestoffeerde caemer, ende eene carosse met
fluweel”.

M.  Gt. w.

Loockeman(s),  (XXIV, 151). - Legger huwelijks
aanteekeningen te ‘s Gravenhage :

11 Januari 1609.
Dirck  Leukemans, jongman  van ‘s Hertogenbosch en

Lysbeth ddriaenss,  jongedochter.
24 Juli 1611.

Dirck  Luijckeman,  juwelier ,van ‘a H e r t o g e n b o s c h ,
weduwnaar, wonende alhier en Hester de Witte v a n
Londen, weduwe, wonende te Leiden.

21 November 1610.
C3eertruyd  ,Leuckemans,  jongedr van ‘s Hertogenbosch,

wonende te Dordrecht en Jan Feller, hoefsmid, jongman
van Middelburg.

Gt. H. J. C. E.

van  mijnden,  ( X X V ,  2 2 0 ) .  - Mr .  Johan?  van
Mijnden, tr. Rijckgen  van Weede,  geb. 12 Juni 1581,
dr. van Mr. Everard Bosch van Weede,  procureur van
den hove van Utrecht, heeft 1600 den naam van Bosch
verlaten en zijne kinderen alleen van Weede genaamd,
en van Cornelia Peunis van Diest.

Mr. Jacob van Mijnden, advocaat voor het hof van
Utrecht, werd 4 Juni 1638 te .Utrecht overluid.

Christophoris van Mijnden werd 17 Jan. 163 1 te Utrecht
overluid.

Gteene enkele genealogie van Amstel vermeldt deze
personen, zoodat ik vermoed dat zij uit Mijnden kwamen,

I
B. v. T. P.

van Renesse, (X1X, 11). - &ne verg&sing hersteld.
In jaargang 1901 van dit Maandblad vermeldt wijlen
Mr. H J. Koenen, dat het rouwbord van Simona  v a n
Renesse in de kerk te Beverwijk werd opgehangen. Dat
hij dit rouwbord beschreef als dat van Simona v. Renesse
vindt zijn oorzaak in het feit, dat in den Annuaire de
la Noblesse (le Année) pag. 209 Simona als echtgenoot
werdt genoemd van Pieter Ruysch, terwijl het wapenbord
het alliantiewapen Ruysch-Renesse vertoont. Met het
oog op de kwartieren heeft Mr. Koenen dit rouwbord
aangezien voor dat van Simona, hoewel haar naa,m er
niet op vermeld staat. Ik kwam evenwel tot de ontdek-
king, dat wij hier niet te doen hebben met Simona’s
rouwbord, maar met dat van haar jongere zuster Johannnrr
Simona zal vermoedelijk niet in Nederland begraven
liggen; omtrent haar toch vond ik aangeteekend, dat zij
in 1644 - dus op vrij gevorderden leeftijd - hart en
hand schonk aan een Schotsch soldaat!
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Tevens zij bier opgemerkt dat Adriuna van Borssele,
de overgrootmoeder van het zusterpaar Simona en Johanna,
geen dochter was van Jacob en Agnes van Reephorst,
maar van Lodewijk  en Adrìann Draecke.

‘s-Gravenhage. v. E.

Revirit (XXVI, 30). - De geachte vrager zij ver-
wezen naar Balen’s ,Beschrijvinge  van Dordrecht”, waar
hij op blz. 1149  den oorsprong van den voornaam Revixit
in het geslacht van Naerssen zal vinden. Jan van Naersselz,
secretaris van Dordrecht, was door kolendamp bedwelmd,
zoodat zijne vrouw meende, dat hij overleden was. Zij
wist hem nochtaris  veder bij te brengen, maar bracht
ten gevolge  van de ontsteltenis ontijdig een soon ter
wereld ,,die de vader dede noemen Reaixit, zeggende
,,Ik ben als weder levend geworden”. Volgens het bs.
van Gouthoeven woonde deze Jan van Naerssen in 1558
in het huis genaamd ,,Jezus” bij de Fischbrug.

B. v. B.

Schimmelpenning, (XXV,  223 ). - Cornehs  Michielsz.
Schimmelpenninck, die in 1558 te Gorinchem woonde,
wordt aldaar reeds vermeld in 1536. Hij liet eene weduwe

Xaryken  Lambertsdv,  die nog leefde 5 Sept. 1569.
2s zijn zoon mag stellig wel worden beschouwd Michiel
Cornelisz.  Schimmelpenninck,  die 16 April 1575 eene zaak
voor de vierschaar dienende had.

B. v. B.

Sterk. Wie heeft de goedheid onderstaanden kwartier-
staat te completeeren, waarvoor de meeste gegevens te
Haarlem gevonden kunnen worden.

. . . . Sterk . . . Messing Jan Daems Jeronimus
Quartier

h?N. NXLV. N.‘N. Lijntjexlloofd.
_.

Augustus Sterk -~-_ Joost Daetns
apotheker te Haarlem, 1’733. geb. . . . . f 1693.

geb. ‘s Gravenhage . . . . begr. Haarlem 6 Dec.
+ 1710. 1751.

begr. Haarlem 17 Juli 1784. tr. 10. N. N.
tr. 10. N. N . tr. 20. Haarlem 2 Aug. 1733

tr. 20. Haarlem 5. 3. 1747
Margaretha Elisabeth C,~&YflSg~aer

Messing geb. Haarlem 24 Apr.
geb. . , . , . . . 1698.

bear.  Haarlem 15 Oct. 1772. t . . . . . . . . , . .
ee__/-

Isaak Cornelis Sterk
apotheker 1774, president municipaliteit (1798-1802),

raad (1803-1807),  burgemeester (1795),
wethouder (1807----lSll),  adj. maire (1812),  wees-

meester (1795-96, 1805, 1811)
alles te Haarlem.

geb. Haarlem 12 Dec. 1752.
T Haarlem 3 Dec. 1827.

tr. . , . . . . . . .
Joh.anna  Daams

geb. Haarlem 6 Dec. 1750.
t Haarlem 24 Jan. 1823

l
Waaruit kinderen.

W. WIJNAENDTB  VAN R E S A N D T .
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!hets van Amerongen,  (XXIV,  254) .  - O p
bl. 254 van jaargang 1906 van dit tijdschrift komt een?
mededeeling voor van den Heer W. A. B., welke den
lezer den indruk  kan geven alsof de Redactie van Neder-
land% Adelsboek, die in 1905 Gerard Taetse, heer van
Voorn (1242) stamvader van het geslacht I’aets  van
Amerongen noemt, deze mededeelinq bad ontleend aaq
Ferwerda. Anders heeft de combinatie van Nederland’s
Adelsboek met Ferwerda geen zin. Keeds lang had ik
naar aanleiding hiervan iets willen inzenden; het feit,
dat de wederopname der genealogie Taets van Amerongen
in ‘t Adelsboek voorloopig nog werd uitgesteld, maakte
dat dit artikel eveneens in de pen bleef.

Gerard Taetse, heer van Voorn (1242) werd als stam-
vader gevonden in de aanteekeningen van Booth, welke
ze wellicht aan Buchell heeft ontleend.

Volgens die aanteekeningen luidt de stamreeks aldus:
1. Heer Gerard Taetse, ridder besat  dat huys te Voorne

i n  Strijlant, ende daarom genaemt Gerard van Voorne
ridder, 1242, begraven met vr. N. van Wulven in ‘t Choor
van Nicolaikerck ; hem worden gegeven 6 kinderen : (0. a.)

11. Heer Willem van Voorne, ridder opthuys te Voorne
in Stri$and. Wie  z i jne vrouw is vermeldt Booth niet,
maar deze afstamming blijkt uit een acte d.d. Utrecht
ao 1292 op St  Jacobsdach des apostels,  waarbij ,,Ic
Willem zone heeren  Gtheraerdts Taetsen orconde eïï doe
te weten elk : ,dat ick den Commanduer ende die broederen
van Sinte Katherinen van Utrecht hebbe vercooft enen
vriën waterganc  ewelike te gaen in de IJsele  dor miu
gherecbte van baren lande dat si hebben of hier nae
hebben sullen op hanewijck ende in Wijnerscope, also
wijt als hem nutte ende orbaerlijc is” enz. enz. enz.

111. Gerard van Voorne tr. joff. van Ruwiel, dochter
van heer Arnoud Loeff van Ruwiel  ridder bij vr. . .
Henricsdochter van Loenresloot. Hij wordt gezegd gehad
te hebben tien kinderen : Jacob, Hubert, ,Tohannes,  Henric,
Splinter, Gliselbertus, de vrouw van Dalenbroeck, Catharina,
Willem en Arent.

IV. Heer Jacob Taets ridder wordt tot wijve gegeven vr.
van Groenewoudo  van der Ba, met acht kinderen o. a.:

V. Heer Willem Taets ridder, getr. met Hey!wich
Borre van Amerongen, Johansdr. ex qua:

VI. Ernst Taets, wordt tot wyve gegeven joffr. Mechtild,
dochter van Dirck van Loenresloot genaamd Houdaen,
daer de moeder af was Mouwer;  hy was 1362 richter en
tinsmr. te Amerongen.

VII. Jan vau Amerongen (Ernst Taetsen zoon), tr.
Joffer Margarita van Colverschoten Willemsdr.) enz.

Ik weet niet of deze stamreeks juist is, maar voor-
loopig heb ik geen reden hier aan te twijfelen. In allen
gevalle  blgkt, dat de stamvader wel kan zijn Gerard
Taetse, al vergist Ferwerda zich.

B. v. T. P.

de Witte. - Wie kan mij 8 kwartieren mcdedeelen
van ;Mr.  Laurens de Witte, gedoopt te Zierikzee 15 Februari
1733 en overleden in Juli 17657 Hij was gehuwd met
Annu Digna  van Gelre.

v. s.
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Achteveld. - Albert  Achteveld,  geboren 3 t ?
zoon van ? huwde te ? Lucretia de St. Amand, geb. ?
t ? (170 eeuw).

Kinderen hieruit ?

Hamel. - Nicolaas Hamel, Burgemeester, in Utrecht
geboren ? t ? zoon van ? huwde te ? Helena Rixen,
geb. ? t ? dr. van ?

Hieruit sproten : (nog meer kinderen ?)
1. Frederik Hamel, geb. ? t ? gehuwd ? kinderen ?
2. Mechteld Maria Hamel, geb. ? t . . . 1740, tr

Utrecht 13 Mei 1690 Ferdinand van Hatting, geb. Utrecht
25 Dec. 1659, -I_ 20 Jan. 1740.

Helis de Boisronx, Cancan  de  Beanrega rd ,
Beandet de morlet.  - François Helis de Boisroux
huwde Marie Victoire Dycodoca de Roysse Pardaelhan.

Hieruit :
Susanna  Elisabeth Helis de Boisroux, geb. ? t ? tr.

10.  Dec.  1734 Ferdinand van Arkel  en-20.  19 April
1750 Jacques  Philippe Joseph Ernoul Caneau de Beaure-
gard, Majoor der Zwitsers, geb. ? i_ ? zoon van 3

Hieruit : (nog meer kinderen?)
1. Angélique Jeanne Marie Reine Elisabeth Ernestine

de Caneau de Beauregard geb. ? t ?, tr. F . . L . . . .
Beaudet de Morlet geb. ? f ? zoon van ?

Kinderen ?

Beyting,  Koevoets. - Jan Willem Heyting, geb. ?
t ? zoon van ? tr. ? Maria Elisabeth Koevoets, geb. ?
t P dr. van ?

Hieruit : (nog meer kinderen ?)
Elisabeth Heiting, geb. Dordrecht 12 Juni 1818.

van der Hooch. - In de 17e eeuw leefde Alewyn
van der Hooch, Is iemand ooit een van der Hooch tegen-
gekomen met den vóórnaam  Akw$n ? Deze familie woonde
in Leiden, Delft en Voorschoten.

van Lelieveld. - Wie was Arend van Lelieveld
die eind 180 eeuw leefde?

Mulders. - Gijsbert Hermanus Mulders, geb. ?
Inspecteur ‘s Rijks posterijen, t Amersfoort 14 Dec. 1809
oua 49 jaar,  zoon van ? huwde te ? Anna Frederika
van Vierssen geboren ? 1_ Amersfoort 9 Jan. 1810, o u d
50 jarhn,  dochter van ? kinderen ?

van Nellensteyn. - Bestaat er eene goede genealogie
van dit geslacht 3 Vanaf Mr. Cornelis Jan van Nellensteyn,
die 12 Jan. 1759 geboren werd?

Sander. - Wie was Mr. Court Simon Sander die
eind 180 eeuw geboren werd?

Schellinger. - Waar kan ik bijzonderheden vinden
over den bekenden Hernhutter Cornelis Schellinger, z@r
ouders, z@ huwelijk en zijn kinderen?

van Straten. - Wie was Mr. Pieter van Straten
die eind 18e eeuw te Utrecht woonde.

Sprenkelman. - Wie kan mij inlichtingen geven
over Herman  Richard Sprenkelman, die eind 18e  eeuw
leefde ?

van ‘Veen. - Mr. Simon van Veen, zoon van Mr.
Cornelis v. Veen, Heer van Hoogeveen. Veertigraad van
Leiden en wat8  Fisca.al bij  den Hoogen
Raad van Holland’ i595,  ‘Raadsheer Hoogen Raad 1607,
was  geboren  . . . . . . . overleden 26 Oct. 1610.

Hij huwde te . . . . . . Anna van Nes, geb. ? t ?
dr. van IJsnout  van Nes en . . . . . .

Hieruit: (nog meer kinderen P)
10.  Mr. Simon van Veen, geb. ? t 30 Sept. 1651, tr.

9 Nov. 1635 (huw. voorw)  Divera van der Eem, geb. P
i_ ? dr. Mr. Cornelis en Catharina van Zgll.

Hieruit (nog meer kinderenp)
o. Mr. Cornelis van Veen, geb. 3 t P gehuwd P

b. Cathariua van Veen tr. Mr. Godclaert Jacob de Wijs.

Weenink.  - Wie was Gerard Weenink die eind
188 eeuw te Rhenen woondeP  ,

von Zintzerdorff, von Dohna. - Bestaan er
genealogieën van deze geslachten?

W. v. H.

Errata jaargang XXV.

Kol. 38, regel 33 v. o. staat: Arnoldus IJsseldUk,  lees: Arnoldus
van IJsseldiik.

1, 40, n 16 V.O. (noot) staat: deel 2en 13, lees: deel 12 en 13.
,, 42, IJ 4 v. b. staat: 1799, lees: 1779.
1, 46, » 6 en 16 v. o. staat: Teodor, lees:  Feodor.
n 46, n 12 v. o. staat: Essink, lees: Eefsink.
,, 53, ,, 16 v.b. ,, Schulle,  Zees:  Schuil.
n 63, 23 v. o. 20 Maart 1906, lees: 30 Maart 1906.
,, 85 en86, regel 16 v!b.  e. v. staat: Saagerties, lees: Saugerties.

87, regel 29 v. b. staat: 1000-1809, lees: 1660-1809.
; 123, n 1lv.b.  n Meuelen, Zees: Meulen.
,, 160, n 13 v. b. ,, de Sant Vitue, lees: de Saint  Vitue.
>, 220, ,, 23 v.b. ,, allersthalven, lees: allenthalven.

watersnoot, lees: waternoot.
tot, lees: het.
zooals, lees: sooals.

,,221,  ” llv.0. n residentie, lees: residence.
n 221, ,, 28~. b. ,, 180, lees: 1806.
,, 227, ,, 31 V .O . ,, (1). lees: (5).
D 230, >, 35 v o. ,, doornseden, lees: doorsneden.

opgeven, lees: opgegeven.
,, Antweroen,  lees: Antwerpen .

Courcellis, lees: Courcelles.
Valckenaen, lees: Valckenaer.

$7:; a~ph~~e~i~~he%jst  der namen, jaargang 1906 (XXIV),
: van der Bauck,  lees: van der Banck.

>, Bargaigue, ,, Bargaigne.
I, de Bassouville, n de Bassonville.
n van Erpecun, n van Erpecum.
11 de Maleparade, ,, de Maleprade.
n van Velpeus, n van  Velpens.
>, van Veisingen, n van Vlissingen.

INHOUD  1908. No. 2.
In Jlemoriam  Jhr. W. 8. Baud. - 288 Algemeene Vergadering van

het Genealogisch-Heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsch Leeuw”. -
Aanteekeningen  bet!,effende  de afstammelingen van Gerrit Bentin(c)k,
burger te Oldenzaal, den 12 Maart 1699 aldaar ondertrouwd met Anna
Geertruit Gerligs. geboortig uit Lage, (Duitsche buurtschap bd Olden-
zaal), door Jonkhr  van Kinschot. - Oirkonden betreffende de familie
van lsendoorn à Hlois.  1456-1847, medegedeeld door M. 0. Wildeman.
(Vervolg van XXVI, 24). - Geslacht van Weede,  door B. v. T. P. -
Merkwaardige adelserkenningen uit de veertiende eeuw, door 13. v. B. -
Enkele aauteekeningeu uit doop- en trouwboeken te Sommelsdijk,  door
Joukhr van Kinschot.-  Afstamming der Graven van Aldenburg-Bentinck
uit Willem 1, Prins van Oranje, medegedeeld door W. M. C. Re t. -
Vragenen  Antwoorden: van Amstel van Mijnden, ($X11,
108) - Del1  - A Douglas, (XXV, 287). - van der Duyn,(XXIV,
133). - Heereman (XXV, 254). - van Leefdael, (XXV, 262). -
Loockemau(s1, (XXIV, 151).  - vau Mgnden,  (XXV.,  220). - van
Renesse, (X1X, 11).  - Revixit, (XXVI, 30). -- Schimmelpenning,
(XXV, 225). - Sterk. - Taets van Amerongen, (XXIV, 204). -
de Witte - Aohteveld. - Hamel. - Relis  de Soisroux, Caneau de
Beauregard, Beaudet de Morlet.  - Heyting, Koevoets - van der
Hoooh. - van Lelieveld. - Mulders. - van Nellensteyn. - Sander. --
Schellinger. - van Straten. - Sprenkelman - van Veen.- Weenink.-
von Zintzerdorff, von Dohna. - Errata jaargang XXV.

Gedrukt bi Gebrs. J. &’ H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.



M.AANDBLAC,
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,, De Nederlantlsche  Leeuw.”
K_.

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt
alleen aan de leden van het tienootsahap
gezonden. Bijdragen en correspondentie
betreffende de redactie en verzending van

‘het Maandblad zijn te richten aan den
redacteur, Mr. H. W. VAN SANDICK,
101 Jan auu Nassaustraat, te ‘8 Graven-
hage. Aanvragen om exemplaren van
vroeger verschenen Maandbladen z@ te
zenden aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan
van Nassaustrnat, te ‘s Gravenhage.

VAN HET

R-

%.

Brievenaanvragen,  enz., betretiende het
Genootschap te richten aan den secretaris,
Jhr. IMr.  E. B. F. F. WITTERTVANHOOQ-
LAND, 190 Riouwstraat, die betreffende de
bibliotheek aan den bibliothecaris,W  .Baron
SNOUCKAERTVANSCIIAUBURU,~~  Jan van
Nassaustraat,  beiden te ‘s Gravenhage. -
Contributiën enz. aan den penningmeester,
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONQ PRINS,
3 Sweelinckplein,  te ‘s Gravenhoge. - Leden
te ‘s Gravenhage betalen p. jaar fl0 contri-
butie, zij die buiten ‘s Gravenhage wonen f6.

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

~~~.~___~ .~ -. .--
No. 3 . XXeVIe Jaargang. 1 9 0 8 .

Le Comte de POLI, ’
President du Conseil hbraldique  de France 1838-1908.

L’Art héraldique vient de faire une grande perte en la: personne du regrett6 Comte O S C A R  D E

P OLI de Saint-Tronquet, décédé au commencement de l’année.
mt- #vrrm  ~~-‘~~~~~‘~~~;~~..clh-_~~~~.~-~L.,~.~-.~~..

des exces révolutionnaires, le jeune homme (1) fut élevé au college  de la Flèche,  où déja ses professeurs
avaient remarqué sa précoce intelligente  et sa mémoire prodigieuse. Tres profondément dévoué au Saint-
SiBge il s’engagea, lors des événements d’où  sortit l’unité de I’Italie, comme zouave  pontifical, fut blessé
à la fameuse bataille dans ia Marche  d’Ancône (18 septembre 1860) en combattant héroïquement sous
les ordres du général de Lamoriciere  et pour sa belle conduite décoré de la mbdaille  de Castelfidardo.
11 était donc tout désigné pour présider 1’Association des Chevaliers Pontificaux, éminente fonction qu’il
conserva jusqu’a  sa mort. Le Comte. de Poli était en outre Délégué géndral en France du Patriarcat
latin de J&usalem  et représentant de ,,l’Ordre du Saint-Sépulcre”. 11 s’était vu successivement  investi
de nombreuses décorations étrangcres  ; ainsi il était commandeur de Charles 111 d’Espagne,-  de Saint-
Silvestre, de Saint-Michel de Bavière, Graud-Croix  d’Isabelle-la-Catholique,  de Saint-Grégoire leGrand,
du Saint-Sépulcre, de Brancois 1, etc. etc.

Pendant la guerre franco-allemande de 7870 de Poli fit partie  comme lieutenant du 48 bataillon
d e  marche  e t  l u t t a  avec entrain ; aussi fut-il proposé pour la croix .de la LBgion d’Honneur.  Puis
l’ancien zouave  pontifical servit quelques années dans I’bdministration  oomme sous-préfet dans diverses
villes,  ensuite  comme préfet du Cantal S O U S le gouvernement du Maréchal de Mac-Mahon;  après le
16 mai 1877 il abandonna la carriere  administrative pour se consacrer  uniquement aux Lettres et surtout
8. 1’Archéologie  et. à 1’Art héraldique.

Le Comte DE P OLI était un écrivain de talent et de réelle valeur et il a publié divers romans, des
études historiques (2) et des poésics, où l’éclat du style le dispute au brio de l’imagination; maiti c’est
principalement dans la science si délicate  et si complexe du blason que eet érudit a donné largement sa
mesure. En 1898 il fondait la Revue des Questions hbaldiques,  qui continue une brillante carricre  et a
la rédaction de laquelle il a amplement  cootribué par des articles de haute érudition, tantôt SOUS  sa
propre signature, tantôt sous des pseudonymes ou anagrammes, tels que: d’Or_Sopliac;  8. de Cospirol,
A. P. Cordelois, etc. (3)

Enfin le Comte DE POLI était Président du Conseil héraldique  de Frame, qui renferme  dans son sein
les plus grands noms de 1’Armorial et les sommités de 1’Aristocratie  de France, d’Italie,  d’Espagne,  de
Hollaade, de Portugal, etc. 11 était aussi directeur de I’Annuaire  du Conseil héraldique, remarquable
publication qui, fondée en 1887, fournit la liste de tous les Membres de ce Conseil d’élite et donne une
serie d’études distinguées sur des sujet8 d’histoire ou des questioos relatives au blason. Le docte spécialiste



67 68

-ti--

a également publié cbaque  année dans l’annuaire  des articles aussi  document& que curieux  et fort appré-
ciés des lecteurs, aficionados  de ce noble art.

Le Comte DE P OLI était un héraldiste de premier ordre; il jouissait d’une auto& incontestée et,
on peut dire universelle,  dans les diverses questions touchant au blason; c’est de toue les pays d’Europe
qu’on le conrultait sur les sujet8 héraldiques contestés ou à éclaircir ; c’était ,le Juge dArmes”  moderne,
devant la décision souveraine duquel on s’inclinait avec ddférence.

Nous ajouterons qu’ardent patriote le Comte de Poli avait un véritable culte ponr Jeanne dArc,
dont il avait Ctudié à fond l’histoire, les origines, la généalogie, les légendes, l’heraldique etc. N o u s
citerons par exemple ces études:

Jeanne d’.&c était-elle  brune ou blonde? - Les pages de Jeanne  d’Arc - lntroductìon  a Jeame d’8rc
Chronique  rirrrée  par le Baron F. DE BARGIHON  DE F O R T- RI O N, pages magnifiques OU l’historien inspird
pnrle en poète et en Chrétien fervent de la Pucelle
nFrance,  la géniale paysanne transfigurée,  qui,

,,läme de la Patrie, l’Epée de Dieu, le Messie de la
-1’Cpée  au poing,  l’éclair  aux yeux, le Pays au coeur,

,,inaugurait  par des triomphes inespkrables  sa miraouleuse mission”.
Le Vicomte  de Poli avait épousé M el18 Idalie de Choiseul-Gouffier, dont il eut deux filles : la Baronne

de Caix de Saint-Aymour, malheureusement décédée, laissant un 61s le Baron- Enguerran de Caix de
Saint-Aymour, et la Comtesse de Courtin de Neufbourg, qui a trois enfants: le Comte Guy, Monsieur
Jean et Mademoiselle Claude  de Courtin de Neufbourg. Le défunt était parent  ou allid des plus grandes
familles, telles quc les Faucigny-Lucinge, Lapoukine-Demidoff, Potocki, Branicki, de Casabiancn, Féry
d’Esclands,  Galeazzini,  etc. etc

Inébranlable dans ses fermes  convictions religieuses et politiques, le Comte de Poli, courtisan  du
Malheur, est toujours  rest6 un fidele serviteur de 1’Eglise  et un ‘dévoué partisan de l’illustre Maison de
France ainsi que de la Monarchie traditionnelle, qui a fait briller d’une étincelante  splendeur la panoplie
des  gloires  nationale5 de la France.

Chevalier JOSEPH JOUBERT.

Le Comte Oscar de Poli s’est éteint  a Paris le 6 janvier  1903; ses obseqeus ont eu lieu le 9 du
rnême mois en l’église Notre-Dame de Grâce a Passy. C’est Mgr Colson, aumonier  de I’bssociation  des
Zouaves  Pontificnux qui a p rononcé
Courtin de Neufbourg,

l’oraison funebre.  Le deuil Qtait conduit  par le Comte Guy de
Mr Jean de Courtin de Neufbourg et le Baron Enguerran de Caix de Saint-

Aymour, les petits-fils  du défunt, par le Comte Erard de Choiseul-Gouffier et le Prince  de Faucigny-
Lucinge, ses beaux-freres.

Le Baron Tristan-Lambert, vice-président du Co#seiZ  héraldi’pue de .Zkmce,  reprbsentait  à la triste
cérémonie  L. L. A.A. R. R. le Dut et la Duchesse de Vendôme.

Armoiries : de  Po l  ou Poli ,  vieil le famille o r ig ina i re  de  Corse ,  porte:  d’argent  & 3 violettes
d’azw, tìgées de sable, mm feuilles, au chef d’axur,  chargé d’zcne molette 2c 8 pointes  - Devise : n ha sudore
sanguinis.  - Couronne de Comte - Tenant8 : deux hommes  d’armes - Cri de guerre: Pol en vaìllance
est lion.

(1) Le Vioomte de Poli devint Comte de Poli B la mort (3 juin 1904,  de zon frère  ai& Henri, anoien o5cier  de Marine,
commandeur de St. Gregoire-le-Grand, decor8  des médailles de Crimee  et d’Italie et de la mddaille.Pro  Ecclesia  et Pontifi~e.

(2) Son magnifique ouvrage Nobiliaire des  Crokades est  un monument d’erudition de haute  valeur.
(3) Obligé par raison de santé de ee faire seconder  a la Revue des Qzcestiow  héraldiqzces,  le Comte de Poli avait eu en

ces derniers  temps d’abord le Vicomte de Mazieres-Mauleon comme  Directeur adjoint, puis le Vioomte de Balzezmetv  comme
Secrétaire genera1  et Administrateur.

Adreswijziging.

B. F. baron VAN VERSCEUER , Jansbuitensingel27, Arnhem.
Mevrouw K O E N E N-DE G R A A F, Krugerlaan 35, Baarn .

BBGdrage tot de genealogie van het geslacht
Bnning met zSjn tak Wernmëns Bnning,

door
C. J. POLVLIET en Mr. H. W. VAN S A N D I C K.

halve roode leeuw, komende uit “de doorsnij&gslijn,
b. in blauw een versmalde zilveren rechterschuinbalk
vergezeld van drie merels van goud met afgeknotte bek

van den” schuinbalk,Het Groningsche  geslacht Rulzing,  dat reeds omstreeks
het’ midden der dertiende eeuw voorkomt, en waarvan

en “pooten,  geplaatst in de richting
2. in blauw een zilveren adelaar.

een tak den naam Werwaëus BunZng  d raag t ,  voerde
aanvankelijk tot wapen :

Doorsneden: 1 een halve leeuw komende uit de door-
snijdingslijn, 2 een adelaar.

Aldus komt het voor op de goed bewaarde zegels van
1321, 1396 en 1453, nader te vermelden.

De tegenwoordige familie Buning voert :
Doorsneden : 1. Gedeeld a. in aoud een omgeKende
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,*..  Gekroonde helm. Helmteeken de adelaar uitkomende.
’ Dekkleeden goud en blau%. Schildhouders twee leeuwen. (1)

De familie Werumëus  Buniag voer t :
Gevierendeeld: 1. en 4 het bovenbeschreven wapen der

;familie  Buning, 2 en 3 het wapen der familie Werumëus
zijnde: in zilver een dwarsgelegde blauwe wereldbol met
gouden omgording en zwart kruis, naar de heraldieke

-linkerzijde gericht, de wereldbol boven vergezeld van
twee ineengeslagen natuurlijke handen, te zamen een
-groenen tak houdende, de armen met rood bekleed. (2)

. .. Zooals  boven reeds werd aangestipt, worden reeds van
af het midden der dertiende eeuw leden van het geslacht
,J?uning  >vermeld,  zonder dat evenwel hunne onderlinge
‘familierelatie  kan worden bepaald. Een tot op den tegen-
woordigen tijd doorloopende stamreeks begint eerst veel
later.

Wj zullen aanvangen met de vermelding van de per-
.sonen;  die den naam van Buning (onder vele variatiën)
hebben gevoerd en in archiefbescheiden zijn aangetroffen,

-en daarna de nakomelingen van den bewezen stamvader
behandelen. Het zal wel overbodig zijn te doen opmerken,
,dat onder die personen waarschijnlijk menig voorvader
der familie zal voorkomen.
1262.

1276.

In eenen brief van de ,consularii” van Groningen
van 14 Februari 1262 wordt vermeld de verkoop
Van e e n  s t u k  l a n d  a a n  Sibrandus  Umelop  e n
Otto Huninge.
De prefect van Groningen, de oldermans van de
stad en de schulte van Eelde doen uitspraak in
een twist tusschen de familie van ridder Theso
en het klooster van Essen, waarbij o. a. tegen-_. -
woordig is Otto Buninge.

1319. (3) ./acobus  Bzminge  is .rationalis” der s’tad GÌ*onitiffe&
blijkens eene verklaring van den raad van 18 October
1319, over eene jaarlijksche uitkeering.
In eene overeenkomst tusschen de landschappen
Hunsingo  en Fivelingo met de stad Groningen,
wegens eene waterleiding in de rivier de Hunze,
wordt genoemd ,,Otto Schultetus”.

Een der twee goedbewaarde zegels aan het stuk

1321.

1338.

hangende, heeft tot randschrift: Sig(illum) Ottonis
Buning Sculteti en stelt voor den halven klimmen-
den leeuw en daaronder de adelaar.
In een scheidsrechterlijke uitspraak van 30 Juni
1338 tusschen de Friezen en de stad Groningen,

(!) In Rietstap’s Armorial  g6néral  is de schuinbalk zwart, gevolg
van een onjuiste opgaaf. Aldus is het wapen echter gevoerd doorden
vrederechter Mr.  Abraham Bu,ning en zijn naamgenoot den jongsten
zoon van den Overste der IMarine  Johanws Werumêus Buning.

In de li’e eeuw werd als helmteeken de leeuw gebruict,  als schild-
houders twee adelaars. Een gedeelte der familie laat de schildhouders weg.

Op het notariszegel van Mr. Abel Hendrik Werumëus Buning, in
1837 tot notaris te Uithuizen benoemd, is de rechterschuinbalk niet
.vergezeld van drie merels doch er mede beladen en ia de versmalde
reohtersohuiubalk verbreed tot een gewone. Zoodani

P
caahet wordt n?g

wel gebruikt. Het Werumëuswapen kwam ook as hartschild en In
alliantievorm voor, het laatste b v op de grafzerk te Stedum  van
Dm. Arnold IPevumëus  Buning  (1794-1866).

(2) Zie ,Geslaoht.en Werumëus en Cfookinga”,  C+enealogische  en
Heraldische bladen 1, bl 33. door C. J. Polvliet.

(3) Volgens de lijsten van Ubbo  Emmius waren van den naam Buning
af Buniwe,  burgemeester van aroningen:

Ludolfus (dulfus) in 1307, ‘13, ‘17, ‘21, ‘25, ‘30, ‘34, ‘38, ‘42en’46.
Rodolfus (dulfus)  in 1310, ‘20,  ‘27, ‘31, ‘35, ‘39, ‘43, ‘55 en ‘51.

Otto in 1312.
Jacobus in 1315, ‘19, ‘23, ‘28,  ‘36, ‘40, 44 en ‘47.
Cop in 1332.
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wordt aan de laatsten o. rq. de verplichting’opge-
legd om den burcht van Luidulphus  Buningh  te
slechten.

1342. In eene verklaring van den raad der stad Groningen
van 28 Augustus 1342, betreffende de overdracht
van een huis, wordt genoemd Ludolph Buning
als burgemeester.

1343 en 1346. Rudolf Buninc vermeld als burger en als

1347

1353.

1369.

1389.

1396.

1453.

1487.

1500.

1561.

overheidspersóon te Groningen.
en 1348. Jacobus B’uninge,  burgemeester  van
Groningen.
Ludolf  Bmzinc  wordt vermeld in eene verklaring
van 1.2 November 1353 van den raad van Groningen,
betreffende den verkoop van een erf.
Randùlphus Buningh verkoopt 7 Mei 1.766 een
landgoed van negen ,,amersate”,  gelegen te Helpen.
Verklaring van de stad Groningen van 25 Januari
1389 betreffende den verkoop van een huis aan
Cop  Buning.
Bertoldus Buninc,  Bweninc, Buninghe, Runync,
Buninck en Bunyng, komt voor in de jaren 1396,
1402, 1415, 1418 en 1422 als kerkheer  van St.
Maarten te Groningen. In 1418 verkoopt bij aan
Lubbert Essching, schout van het gericht van
Selwerd, het erf en goed met huis, schuur en
toebehooren, gelegen aan het Zuid-Westeinde  der
buurtschap Haren.

Runinc’s zegel, dat aan het stuk hangt, vertoont
een klimmenden leeuw, waaronder een adelaar.
De broeders Gheert en Johan Bu,ninc  verkoopen
aan het convent te Essen een aalstal, gelegen in
het Westerdiep.

&t_ zegel, dat, aan de koopakte hangt, yertopqt
den kli&enden leeum,‘  en daàr&ïd&  de adelaar.
(1) Cop Bunyngk,  zooi  van dohan  B. (iu 1453
vermeld) en van Aleide, staat aan het convent
van Essen toe de vrijkooping van een jaarlijksohe
rente van 1 Arnhemsche gulden. Zijn oom is
Gheert Bunyngh.
Cop Rwayngk  komt voor in een lijst van burgers
van Groningen, die in 1500 een lamp ter eere
van Onze Lieve Vrouwe aan de Akerk te Groningen
schonken.
Lutgwt Buninghe, gehuwd met hvert Manne,
wordt genoemd in eene scheidsrechterlijke uitspraak
in een verschil, tusschen haar en haren echtgenoot
ter eener zode, en de voogden der kinderen van
Joost Wigbold en Ghese Buningk ter andere zijde,
over de erfenis van Gheert Bwningh~e,  den vader
van Ludgert en Ghese, gehuwd geweest met Anneke.

(1) In 1459 was Laurens Bunijngh vicaris van het altaar van
Johannes den Doop-  in de IMartinikerk  te Gronin en.

Onder de nonnen, die in.den  loop der tijden te 8ssen (in de abdij,
oudtijds Jesse genaamd) hebben vertoefd, komen namen voor uit de
bekende geslaohten Ten Holte, Thijens, Merissen, Hoarnken, Rengers
ten Post, Huyzinge, Bueninc,  van Steenwijk, Jarghes, Coenders, ‘Ten
Broeke. Deze Nonnen waren van de Cisteraienser orde. (Prof. Dr. J.
Reitsma in Groninger Volksalm.  1890).

Magnin ,De voormalige kloosters in Drenthe’ vermeldt een acte
van 6 Febr. 1569 waarin onder de volmachten des Karspels Westerbork
voorkomt CZaes  Bueninghe  of Boenynge.

Johannes Buninck, broeder in het klooster Bethlehem te Zwolle, werd
in het begin der 160 eenw overste (eerst rector later prior genoemd)
van het klooster Si kelo

%
(N. 0. Overijssel).

Johannes Btminc de Groningen was in den zomer van 1394 als
student aan de universiteit te Keulen ingeschreven.
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Lzcbbertus  Buwìtig Qf Buining, geboren te Groningen
in 1587, broeder van Uaria. qij is de vermeende
stamvader van het tegenwoordige geslacht on volgt
hierna.
Gerardus Buning (Buningiua), uit Groningen ver-
bannen, wordt rector te Bremen,  en in 1594 door
Burgemeesters en Raad als zoodanig te Groningen
beroepen.
Johan Buning, geboren te Groningen in 1610,
wordt in 1630 ingeschreven als student te Leiden. (1)
Gerardus Buning, geboren te Groningen in 1615,
wordt in 1638 als student ingeschreven te Leiden.
Maria Bunings, yster van Gerhardus Buningk,
huwt (proclamatiën 1 Februari 16 17) Pieter Isebran  ts.
Dr. Gerardus Baning huwt (proclamatiën 19 Januari
1622) Grietje Julsinghe, dochter van den secretaris
Johannes,  zuster van den raadsheer Rerent  of
Bernardus Julsinghe. Deze Dr. f3erardus  was in
1624 en ‘25 lid van de gezworenen te Groningen,
in 1625 plaatsvervangend lid der provinciale
Rekenkamer, in 1626 idem van Gedeputeerde
Staten, in 1626 busheer van het Gilderecht, in
1626, ‘28, ‘31, ‘32, ‘35 en ‘36 raadsheer, in 1629,
‘30,  ‘33 en ‘34 lid van Gedeputeerde Staten, in
1637 en 38 drost der Oldampten.
Hendrik Bunink  huwt 18 September 1625 Bnnegien
Peters.
Joannes Buning ingeschreven als student te
Groningen 20 Augustus 1628, vermoedelijk dezelfde
als op 1610 vermeld.
Johannes Bzciwinck  huwt 15 Augustus 1630 AnnekieH
Hetsinck (Proclamatiën 17 Juli 1630).

(1) In de Bijdragen tot de Gesohiedenis en Oudheidkunde. inzonder-
heid van de provincie Groningen door Acker  Stratingh, Feith en Boeles
komt nog het volgende omtrent Buning’s voor:

Deel 1, pag. 269: E gerik Egges Phehens,  die zich in 1578 naar
Marhurg  begaf om in e reohten  te studeeren, trof daar versoheidena
landgenooten aan, die zich bf als vluohtelingen bf als student daarheen
hadden begeven en onder dezen Gerhard  Buning.

de?eitadY’  8’
86.  115 en VI, p. 296 en 296: Ineenlijstvaninkomsteu

roningen uit het Gooreoht wordt hier een paar keer ge-
noemd Lubbert Buninge(ghe),  die met de stad grond ruilde. Te Haren
la& zijn ,,hoeft”,  genoemd onder een paar ,,buersteden  tho Haren, die
vrrj  waren van zekere tiende (smalle tienden). De Buning’s te Haren
bezaten destijds (1663) met de families Onsta van Sauert en de Mepsche
twee derde van de grove en smalle tienden te Haren, het ander derde
bezat de stad Groningen.

Deel Vil, p. 44. cDe  oude Groninger Adel, door Aoker Stratingh):
,Terugkeerende  tot Groningen en de Gronicger Adel wil ik ten slotte
nog bij de meer bijzondere bewïzen, die ik leverde voor het gevoelen,
dat die adel berustte op r3leen ezit nog dit volgende in ‘t algemeen
voeeen. Zoo  ia on te merken dat er genoep oude Datrioiaohe  familiën

I - -

&ch”ioordoen,  waarvan men geen andere reden tian vinden waarom
zij niet van adel waren dan juist het gemis van Utreohtsch leengoed
of Friesoh hovelingschap Ik vermeld bU de reeds genoemde familiën  :
Maurissing, Huning,  Heding, Hardering, enz.”

Deel VIII, p. 178. Hier worden in een oorkonde van 1267 voor het
eerst 15 aldermannen van Groningen met name genoemd, waaronder
Ludolfus de Buin.

Qroninasohe  volksalmanak 1899, D. ï3/j4, prof. J. B. Kan in Nieuwe
levensbegohten  van Wessel Gansf&t  en Rudolph Agricola vermeldt
Bertoldus  Buning,.  priester aan de Martinikerk en Magister Laurentius
Buninck de Gronmghen in 1424 als student te Keulen ingeschreven,
werd licentiaat in de theologie en magister artium en in 1442 en ‘43
reotor aan de universiteit te Keulen, waar hij in 1450  de bursa
Laurentiana  stichtte. Hë was kanunnik van de Dom aldaar en stierf in
1470. Hij beroemde er zich op Johannes Huss met zijn ejgen handen
in het vuur te hebben gestooten (vgl. Bruoherus:  De Kerkhervorming
in de prov. Groningen).

In het archief te Groningen bevindt zich eene kerkenorde uit de
15s eeuw opgesteld door magister Herman  Bzcning,  waarschijnlijk
offiaiaal der Omm+nden.
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1631. Lubbert. Buninck  van .Earen -huwt  26 December
163 1 (Proclamatiën 3 December 1631) met Lomnetje
Heri driks

1637. Johannes Buningh huwt (Proclamatiën 27 Mei 1637)
op attestatie van Enkhuizen van 24 April 1637
met Corneliee  Corne&, weduwe van Capitein Johart
Elias Ronabevg.

De bovenstaande aanteekeningen  (1) z$ in de Groning-
8che archieven verzameld door den heer Rijksarchivaris
Jhr. Mr. J. 8. Feith en de daarbij gevoegde noten be-
nevens vele bouwstoffen dezer bijdrage door het familielid
J. 0. Werumëus Buning.

Of al de opgenoemde personen vau denzelfden stam
zijn, en welke behoord hebben tot de voorouders van de
tegenwoordige familie B u n i n g  zal wel niet kunnen
worden uitgemaakt.

De veelvuldige afwijkingen in de spelling van den
familienaam is geen bewijs van het tegendeel, daar
bekend is hoe slordig daarmede  dikwijls werd te werk
gegaan.

Thans overgaande tot de stamreeks van het tegen-
woordige geslacht, vermelden wg dat omtrent de’ beide
eerste generaties twee lezingen bestaan.

Volgens de eerste lezing, in overeenstemming met een
handschrift over de familie Uirag  te Emhden, zou de
s t a m r e e k s  z i j n :

1. Lubbertus Buininck  of Buning,  geboren te Groningen
in 1587, op 17 Mei 1611, oud 24 jaren, ingeschreven
als student te Leiden, (2) huwt volgens proclamatie van
15 October 1614 met de ,dogenr&ke”  Tr+atje Schwyrinck,
dochter van Jan en van Ama Alting,  en had daarbij
een zoon Gerhard ,  die volgt. (3) I;ubbertw  had een
zuster Maria.

11. Gerardus Bui&ng of Bwning,  geboren omtrent
1615, werd op 6 Augustus 1634 ingeschreven als student.
Groningen, op 21 December.1637 als student te Leiden
(4), was in 1646 vaandrig, in 1652 secretaris van Groningen,
in 1650, ‘51, ‘54, ‘56, ‘57, ‘59, ‘60, ‘62 en ‘63 raads-
heer aldaar, in 1652 lid der admiraliteit te Harlingen,
in 1655, ‘58 en ‘61 lid van Gedeputeerde Staten van
,Groningen  e n in 1653, ‘54, ‘56, ‘57, ‘60, ‘62 en ‘63.
aurator  der Groninger Roogeschool. Bij een oproer in.
de stad Groningen in 1657, werd het huis van dep
raadsheer Gerhardus Buning geplunderd.

Hij huwde volgens proclamatie te Groningen van
8 Juni 1639 met Hendrikje  Pollinge en had daarbij vijf
kinderen:

10. Lubbert Buning, geboren 5 Mei 1641, jong ovep
leden.

20. Catharina of !l’r$ntje Bunirtg,  geboren in 1642,

(1) Zij loopen door tot 1808  en worden steeds talrëker.  Plaatsgebrek
dwin t ons eohter ze niet verder op te nemen dan tot 1640. Voor
het 8oor ons beoogde doel is het verder publiceeren dier lijst ook
niet noodig.

(2) Zie: Aoademisoh album.
(3) Wanneer die zoon naar zin grootvader ia genoemd, wat gewoonlijk

gesohiedde, en de vader vgn Lubbert dus Gerard heeft geheeten, dan
zal die vermoedelijk zijn geweest de uit Bremen teruggeroepen rector,
op het jaar 1594  vermeld.

(4) Zie: Academisch album. ‘Hg WIE  toen 23 jaren.



73

gehuwd omtrent 1661 met Jan Olpherds Toppinga,
monstercommissaris te &oningen.  (1)

30. Frederik Buning, geboren in 1646.
40. Lubbert Buning, geboren in 1648, op 5 Nov. 1667

te Groningen als Lubbertus Buininck ingeschreven
als student in de philosophie. Deze zou dezelfde
zijn als 111.

5% Maria of Martha Buning, geboren in 1652.

Volgens de t,weede lezing berustende op een aanteeke-
ning van Margaretha  Joaina Buning (III, 120.) d.d.
Zuithorn 14 Junij 1768, die echter officieel nog niet is
kunnen bevestigd worden, zou de vader van Lubbertw
Buning(h)  wel Gerard Buning(h), doch een Gerard Jans
Buning(h)  van Aduard, weduwnaar, en de moeder Anna
Sterenborg zijn geweest. Zij zouden verscheiden kinderen
hebben nagelaten, die in 1768 alle overleden waren, maar
waarvan toen nog ,,kintskinderen”  in leven waren, ge-
noemd werd Mr. Jacobus Veghter, gehuwd geweest met
Anna Pot.

Volgens deze lezing is dus de stamreeks:

1. Jarb Buningh.

ll. Gerard Jans Buningh, wonende te Aduard, gehuwd
met Anna Sterenborg.

111. Lubbertus of Tabbert  Buningh, in 1677 te Zuidhorn
benoemd tot Secretaris van de Rekenkamer der Groninger
Ommelanden, 1687-1690 en in 1694 Curator der Hooge-
Bchool  van Stad en Lande, gehuwd met Nargrieta Marinus,
dochte,r van Jan Marinus , (2) uit welk huwelijk 12
kinderen zijn gesproten, van welke slechte no.’ 1, 5, 10,
11 en 12 hunne oudere hebben overleefd.

10. Mr. Gerhard Buningh, van wien in 1768  nog verschei-
dene kinderen  in leven waren. Hiervan zijn bekend:
E’enna Gesina Bunàng,  nog in leven in 1776, ge-
huwd met den koopman Rlaassens,  uit welk huwelijk
een dochtertje Oweontje, en Lubbertus Bunkg,
eveneens in 1776 nog in leven, die kinderen heeft
nagelaten.

Op de promotie van Mr. Gerhard Buniug  en die
van zijnen neef Mr. J. Veghter zijn door Ludolf
Gockinga (3) twee lofdichten gemaakt ,tot &onin-
gen gedruckt  bij Berent Taeitsma, Boeckdrucker en
Boeckverkooper in de Gtr. Kater, 1699”. De namen
werden daarin gespeld zoowel Buning als Buningh
en Vechter.

(1) Uit dit huwelijk zijn gesproten:
10.  Jan Olpherd Toppinga, ingesohreven als student te Groningen

19 Januari 16S0,  later ritmeester.
20. Jan Toppinga, kapitein.
.30.  Maria Toppinga, huwt Sigcr  Sighers,  gezworene te Groningen,

zoon van Albert en van Saskyn Andla, weduwnaar van Alagonda
b;haz VeZdtman  (Algemeen Nederlandsch Familieblad XIV,

40. ge&tte Maria Toppinga, huwt eerst kapitein Henric  Werumëus
(Geneal. Herald. Bladen 1, bl. 66),  daarna met den raadsheer
zduard  Smith.

60.  Anna Arnoldina Toppinga, huwt Menso  Alting  (Algem. Ned.
Familieblad 111, bl. 13).

(2) Harmen Marinus.  officier, geb. te Deventer 10 Febr. ‘1681,
overl.  24 April 1762, huwde 11 April 1706 met Hendrica  Mes (zie
Genealogie Mees).

(3) Zoon van het lid van de Generaliteits-Rekenkamer, den Raad van
State en de Staten-Generaal Hen& Gockinga en kleinzoon van Ludolf
Henrici ( WerumZus)  en Hille Gockinga  (zie ,,Qeelaohten  Werumëuu
.en Gockinga” door Chr. J. Polvliet  in Genealogisch-Heraldisohe
Bladen 1, bl. 70/71).

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.
110,

120.
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Wigboldina  Buningh, volgens haar grafschrift in
de kerk te Zuidhorn op een zerk met het ver-
meerderde Buningswapen, ,, Anno 1668 den 5 yuli in
den Heere gerust”.
Jan &farinus  Buningh, gedoopt te Zuidhorn 25 April
1669.
Wigboldina Buningh, gedoopt te Zuidhorn 16 Juli
1671, aldaar overleden 29 Augustus 1672.
Wigboldina Huningh,  gedoopt te Zuidhorn 15 Juni
1673, gehuwd met Johauwes  Hulsebus,  uit welk
huwelijk de hopman Hubebus.
Frederich Buningh, gedoopt op denzelfden dag als
de derde Wigboldina, ,Anno  1673 den 19 yuli
overleeden” te Zuidhorn.
Fransois  Buningh, gedoopt te Zuidhorn 15 Augustus
1675, ,Anno  1676 den 21 yuni gerust” te Zuidhorn.
Anna  Buningh, gedoopt te Zuidhorn 23 Mei 1677,
,,aldaar 1678 den 16 December in den Heere ont-
slapen, gewesene soonen en dochteren van de E.
Secretarius  Lubbert Buningh verwachtende een
salige opstandinge in Christo.” (1)
Onno Bunirzg,  gedoopt te Zuidhorn op denzelfden
datum als Anna.
Johan Fransois Bwaing, volgt onder IV.
Fransois  of Franciscus  Buning, geboren in de
Ommelanden in 1680, werd 9 September 1696
ingeschreven als student te Groningen,  werd achter-
eenvolgens predikant te Bierum, alwaar hij als
pastor vermeld staat op de in 1710 gegoten toren-
klok (1709-1716),  te Moskou (1717-1723) ente
Hoogezand (1723), en overleed aldaar in 1729. Hij
is de schrijver van eenige gelegenheidsgedichten als :
tiVreugdelied’~;-Uitgezorige~  ter eerendengeleerden
en zanglievenden Heere Mijnen Heere Peter Braam.
Als zijn Ed. op den 25 July 1700 op den Doktoralen
eeretrap wierde getroont. Gedrukt  te Groningen bij
Johannes Lens in de Heerestraat in de Son. Uit
zijn in 1712 gesloten huwelijk met Arzna  Vechter,
sproot een zoon Jan Franciskus  Buning, geboren
in 1713.
Margrieta  Josina Buning, (2) gedoopt te Zuidhorn
23 Oct. 1681, aldaar ongehuwd overleden, maakte
den 17 duni 1768 aldaar bovenbedoelde aanteeke-
ningen,  door haar betiteld: ,Opste!ling  van onee
familye”. De scheiding harer erfenis dateert van
29 Maart 1776.

IV. Johannes Franciskus  Buning, geboren in 1669,
was in 1730 nClercq” en huwde in 1692 met A n n a
Taman  van Orsou (3), die hem vijf kinderen schonk.

(1) In de kerk te Zuidhorn ligt nog een tweede zerk met het
Buningwapen (met de schuinbalk en merels). Het opschrift is eohter
)p enkele letters na geheel uitgesleten.

Op een derden zerk staat een wapen:
ran 4 klaverbladen,  2 een balk vergezel a

edeeld 1. een lelie vergezeld

met het opsohrift:
van drie klaverbladen 2,1,

,,Anno 1692 den 13 Juli is Godtsaliglick  in den
Eeere  gerust de deughtsame Boughien  Peters, huisvrouw van de E.
lohunnea Hulsebus en leijdt alhier begraven verwachtende met alle
;eloovigen  een vroolijoke opstandinge”.

Dit is mogelijk de tweede vrouw van den sub 111, 60. genoemden
T. Hdwhun.

(2) Het kind op dezen datum gedoopt heeft alleen den -naam
Margareta  gekregeu. Tooh  heette het 12= kind Maraaretlxr  of Mar-
rrietá Josinä.  -

”

(8) Eene plaats Orsou  genaamd is ons niet bekend, is wellicht
aedoeld Orsoy aan den Rijn bij Wezel?
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‘Die kinderen waren.
10.
20.

30.

40.

V.

Gerhard  Bu+zing,  volgt onder  V, 8.
Abraham Bzcning,  volgt onder Vbis B (tak Werumëus
Buning.
Theodorus  Buning, volgt onder Vter C (uitgestorven
tak).
Margaretha Buning,  gedoopt 18 Juni 1701.

A.

Gerhard  Buaing, geboren in 1693, overleden te
Groningen 12 October 1737, was ,, vaendrig des borgher-
liken regiments” te Groningen en huwde 3 Juli 1728
inet Cornelia Isebrants, weduwe vau Pieter van Erpecum,
Zij waren ouders van:

10.  Anna Bun@, geboren in 1729, huwde 10 Februari
1753 Ja!n Boelens  van Wittewierum, koopman te
Groningen, boekhouder van het Heiligegeestgasthuis
aldaar, waarschijnlijk zoon van Ds. Siewardus
Boelens,  van 1722-1734 predikant te Wittewierum.
Een zoon van Jan B. en ,4. Buning werd in 1757
ook Siverdus gedoopt.

20.  Johannes flrancisktis  Bunàng,  volgt onder VI.

VI. Johannes Franciskus of Johan Fransoys Bur&g,
geboren io 1730, op 11 Juli 1749 ingeschreven als Lib.
Art. student te G’roningen, (1) werd achtereenvolgens
pred ikan t  t e  Oos twold  en  Leege  Meeden (1759), te
Middelbert (5 September 1765), te Uithuizen  (4 September
1780) en overleed aldaar in 1790.

Hij was te Oostwold 4 November 1759 gehuwd met
Fockelina  Bolhzcis,  die hem tien kinderen schonk:

10.

20.
30.

40.

50.

60.

7%

80.

90.

Gerhardus  Buning, gedoopt  te Oostwold 10 hugustns
1760.
Nicolaas Buni&,  volgt onder VII.
3an Anne Bu&g, gedoopt te Oostwold 22 Januari
1764.
Maria Buning, geboren te Middelbert 14 December
1766, jong overleden.
CornelZs  Buning, geboren te Middelbert 12 December
1768, op 29 Augustus 1792 ingeschreven als student
te Groningen, werd predikant te Eoekange  in 1798,
in 1837 emeritus, en overleed te Koekange 30 Sep-
tember 1846.
Maria Bunirig,  geboren te Middelbert 7 December
1771, huwde 4 Februari 1797 Petrua Gruttiel
Koens,  predikant op Schiermonnikoog.
Margaretha Jositia  Buning, geboren te Middelbert
13 December 1773 huwde Hendrik Lemerink.
Wendelina Berendina Bunilzg,  gtdoopt te Middelbert
22 December 1776.
en 100.  Johannes en Fokko Bzining, tweelingen,
geboren te Middelbert 12 December 1779.

VIL Nicolaas Buning, gedoopt  te Oostwold 24 Januari
1762 als Ivicolaus,  was kruidenier te Groningen, doch
overleed te Leiden 5 Augustus 1815. Hij huwde te
Groningen 16 September 1787 Elsje of Elsina Pothof,
geboren te Groningen in 1766, overleden te Wildervank
19 December 1860, dochter van Hendrik Coenraad en
van Elsje Knijpinga.

(1) De familie Werumëus  Bulzing te Appingedsm/Loppersum  bezit
van hem in m. 8. een Latijnsche rede ,,Diligentiae  laus” door hem op
10 Juli 1749 uitgesproken bij het verlaten van de Latijnsohe school
te aroningen.

Zij waren ouders van twee kimleien  (tweelingen):
10.  Hendrik Coenraad Buning, volgt ander VIII.
20. Johannes Franciskus Buning, volgt onder VIII&.
VIII. Dr. Rendrik Coenraad  Bwning, geboren te Nieuwe

Pekela 2 Februari 1796, werd 15 September 1820 te
Groningen ingeschreven als student, promoveerde tot
doctor in de medicijnen, en vestigde zich als geneesheer
te Wildervank, alwaar hij 29 Januari 1869 overleed. Ho
huwde aldaar 22 3uli 1830 met Harmanna  Margaretha
de Cock, geboren te Veendam 28 Juni 1810, overleden
te Wildervank 25 hpril 1863, dochter van Tjaarda eti
van Jantje Hendriks Kappen de Boer. (17)

Zij
allen

10.

20.

30.
40.

50.
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100.

wären  de ouders-$an  de volgende tien kinderen,
geboren te Wildervank :

.Ï%ina  Alida Buning, geboren 5 Mei 1831, huwde
aldaar 11 Juni 1858 Dr. Lodewijk Adriaan Alting
Mees, geneesheer te Stadskanaal, geboren te Appinge-
dam 3 Mei 1829, zoon van Mr. Regnerus Tjaardg
en Margarctha Johanna Cornelia de Raaallet.  (18)
Jantisa Alida Buwing,  geboren 28 September 1832,
huwde te Wildervank 3 November 1869 met Cornelis
Philippus de Groot, emeritus predikant, geboren te
ten Boer 29 April 1826, overleden te Brummen
17 Mei 1906, zoon van Dirk Albertus en Hendrica.
Udina Costerus en weduwnaar met kinderen va8.
Anfonia  Gongrqp.  (19)
Johames  Franciskus Bwn&g,  volgt onder 1X.
Etiena Regnera Buing,  geboren 24 Augustus 1836,
huwde te Wildervank 4 Juni 1867 Karel Laurens
van Schouwenburg, direoteur  der Hoogere  Burger-
school te Semarang. (20)
Tjaarda de Cock Buning, volgt onder TXlìs.
Dr. Regnerus Tjuarda  Bcming,  volgt onder IXter.
Hermanus Gerhardus Buning, geboren 19 Maart
1842, overleden door schipbreuk.
Eend& Bunzing,  geboren 24 Maart 1847, kinderloos
overleden te Wildervank 30 Juni 1892, gehuwd te
Blijham 20 April 1882 met Catharina Wilhelmina
Frederika Johanna de Boer, dochter van Jan Lammen.
en van JohaNna  DoroiAea  Junaonius.
Geertruida Ottoliaa  Buni?ag,  geboren 24 September
1851, huwde 10 Juni 1874 Mr. Mathias  Gijsbert
Lodewyk  Jorissera, notaris te Winschoten, geboren
in 1840, aldaar overleden 18 Mei 1888, zoon van
Lodetoijk  Theodoor Jorissen,  burgemeester va.n Haren
en van Maria Sara Gasinjet. (21)
Frouwina Henriette Buning,  geboren 20 Januari
1853, huwde te Maastricht 9 Februari 1892 Pieter
van Toorenburg, leeraar  a a n  d e  Hoogere Burger-
school te Winschoten.

(Wordt vervolgd).

(1) Zie: de genealogie de Cock  in Algemeen Nederlandach Familie-
blad 11, bl. 73, door C. J. Polvliet.

(2) Zie: de genealogie van het geslaoht Hees, door C. J. Polvliet.  bl. 19.
(3) Een zoon van Justina Alida  61uning  is Hendrik Coenraad d e

Groot, predikant te Lichtenvoorde en Angerlo,
24 September 1871, gehuwd te Nijme en

a

*yboren  te Veendam
21 Apn 1897 met Petronella

Catharina  van Vlierden,  geboren te arderwijk 14 Juni 1874,  dochter
van Care Philip Jacob en van Johalnza  Syb&la Vieweg.

(4) Uit dit huwelijk o. a. H. tl. vare  Schouwerzburg,  gehuwd bë
volmaoht te Leiden.10 Mei 1900 met Mr. Heman Gerard de Cock,
substituut-griffier bij den Raad van Justitie te Bata+ia, geboren te
ileet$erzwaag 15 Augustus 18’71. Zie Algem. Nederl. Familieblad 11,

. .
(5) Uit dit huwelijk sproten twee dochters en &n zoon Mr  Louis

Jorisselt,  ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht
te Amsterdam (190ö).
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, 4eslachtkundige  aanteekeningen verzameld

te Amboina.

( A a n g e v u l d  m e t  a a n t e e k e n i n g e n  v e r z a m e l d
t e  S e r a n g ,  D j o k j a k a r t a  e n  P a d a n g ) .

(Vervolg van XXV, kolom 280).

8. Lodewqk  Melchior Knop, 1764-66 luit. burg, 1768
kapt. luit, 1775-82 oud kapt. burg. ; lid coll. wees-
meesteren; t 1786; x vóór 24 Jan. 1763 So$zia ddriana
Leverand, 1790, 22 Febr. 1802 wed. geud. dr van Hendrik
&I Geertruida Hendriksz, beiden test. 15 Oct. 1782 ;
ouders van :

1.

2.

,

3

. 4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Johannna Carolina (Cornelin),  ged. 9 Maart 1767,
get, Jan Hendrik Knop en Engel  Walkers;  t
10 Mei 1837 ; x Henràcus Snethage, predikant.
Gerardus Hendrik, ged. 7 Juni 1769, get. aeer-
truida Hendriksz ; assistent 13 Sept. 1790; vaan-
drig burg. 1798, 1802; -f 23 April 1803; x Susanna
Frederika Christooels;  3 Dec. 1798.
Maria Augustina, ged. 8 Maart 1772, p 2 Juni
1845 te Hila; x 10. Daniel  Blondee l ,  20. J. J.
Bruins, t 5 Aug. 1821.
Jacob Nelchior,  ged. 4 Mei 1774, get. Jacob Knop.
Johannes Christiaan, ged. 6 Jan. 1779, get. Jan
Frederik herts ; had hij Josina (Geertrudej Melchior :
a. Hendrik, geb. 26 Oct. 1817, get. Rernardus

Wonderling en Leonora Cl. Feij.
b. Gertrude, j- 8 Sept. 1821 (3)
c. Jacob Johannes, ged. 9 April 1815, get. E. de

Vries j j- 14 Dec. 1842, oud 28 jaar, onder-
wgzer  ; x 2 3  F e b r .  1 8 3 9  -Anna Magdalena
Adriaansx, t Amb. 28 Nov. 1879 oud 64jaar,
dr. van Jacob en Margaretha Kesaulija

Barend Gerardua (George), Bergt burg. 3 Jan. 1804 ;
x Henrietta Engetina Wonderling, f- 11 Nov. 1864,
oud 85 jaar; zij adopteerden (?) :
a. Hendrietta Christina,  ged. 18 Maart 1809.
6. Jan Hendrik, ged. 24 April 1809.
c Barend, ged. 9 April 1815.
Sophia Adriana, ged. 6 Jan. 17’79,  get. Lodewijk
Melchior Knop ; x Jan Hendrik . . . . . van Amb.,
die hertr. met Jacoba  Margaretha  . . . . van Amb.,
gend 28 Aug. 1801.
Christinu,  ged. 6 Jan. 1779, get. Aletta Kroon.
Isoac, ged. 6 Jan. 1779, get. Cornelis Hendrik
van Aarde en Catharina Cors.

Jacob, ged 6 Jan. 1779, get Frederik. . . Twijeel
en Magdalena Fa. Twijsel.

De drie laatste kinderen worden in het test. van 15
Oct. 1782 niet vermeld, zijn waarschijnlijk voor dien
overleden.

K o e n e ,  Koenes.
1. Koene hoenes,  gezw. klerk van pol. te Ternate 11

Nov. 1773, Sept. 1776; 6 Oct. 1778 tot 12 Jan 1779
gecommitteerde naar Menado ; onderkoopm. en secr. v.
pol. 1779; lid R. v. Just. te Amb. 1785 tot 1792; lid
4011.  weesmeesteren 1791, 2; 26 Sept. 1787 soldijboek-
houder; 15 April 1788 hoofd te Haroekoe ; koopman en
fiskaal 25 Sept. 1792; gew fisk 18 Mei 1793; xSara
Cathgrina  de Niesen, wede gend. Jan. 1796, 7 Dec!
1808; oudere van :
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Henriette Catharina,  geb. Zondag 1 Mei 1791.
Wapen: Een met drie knoppen aan den bovenrand (2)

en aan de schildpunt (1) bevestigd hartschild beladen met
een klimmenden leeuw. Helm met wrong, helmteeken
de leeuw.

11. Christiaan Hendrik Koene, zie Karreman.

de
111. Johan Adam Koene van Zeeland, gezaghebber op

bark Charlotta Helena 15 Maart 1799, luit ter zee
1805; x Cutharina dnthonia  Rosman  ; ouders van:

1. Johanna Margaritha,  ged 22 Juli 1789, get. Chria-
tiaan Bremer  en Josina Maria van der Kloor.

IV. t 10 Dec. 1812 juffr. Koenes.
V. -t 17 Mei 1809 juffr. Wilhelmina Arnoldine Koen,

geb. Amb , bejaarde vrouw, echtg van Bartholomeus
Erasmus Bernard.

VI. Adriaan Koene, x Dirkje  Oranje van Couwen-
bergen; o. v.:

Karel Rudolf _Levinus,  geb. 1852 te Ngmegen,  officier
infie; x 15 Febr. 1884 te Djokiakarta  Johanna Carolina
Juli; Louise Eekhout, geb. l”866,  dr. van Barthold Jan,
gep. luit. kol. en Johanna Catharina  Jansen.

VII.  . . . . Cunes, x . . . ; 0 v. :
1. Willem, aecr. en schepen te Axel ; x . . . ; o. v. :

a. Willem, onderkoopman en 2e adm in de West-
zddsche pakh te Batavia.

b Frederik, Kapt. Art. te Batavia.
c. Wilhelmina.
d. Corn,eZis,  vaandrig in Ned.

2. Muttheus, commies van de generaliteitzkamer te
‘8 Hage.

K o e n i g s d o r f e r .
Georg Ernst Koenigsdorfer x Aleida  Hardumina  Ever-

ohgen  van- der +ijpoort~  o: v. :
Sara Charlotta  geb. 12 Nov. 1826, ged. 27 Jan. 1827,

get. Sare Paape geb. van Schelte.

K o l d e h o r n ,  Colde de  Hom.
1. Adrianzcs  Hermanus Koldehorn,  predikant te Amb.

1693-1702;  x Anthonia Schagen, 17 Oct. 1697, wede
gend 1726; o v.:

1. Nicolaas, Mr, lid R. v. J. te Bat. ; x Anna
Wilhelmina Cranendonck, dr van Abraham e n
Elisabeth dngelica  Burlamuchi  (wede 1726) ; zij
testn. te Batavia 26 Oct.  1726.

2. Jacob Gerbrand  t te Hougly 14 Juli 1725; aas.
en gew. pl. gecommiteerde

3. JoaR,  asz. te B a t .  1 7 2 5 .
II. Jan Daniel  Koldehorn, onderkoopman te Batavia,

21 Sept. 1729, 1732.
III. Bermanzds  Kolde  de Horn 1693-1702 predikant

te Amb. en Oma.
IV. Jacob de Born, klerk te Banda, 1717.

K ö n i g s w a l d .
Terbits  Königswald,  sergt, 12 Sept. 1720.

K o p s ,  C o p s .
1. Jan Kops,  chirurg@ 3e kl.; x 19 Mei 1819 Hen-

ryette Anthonetta Antrag; ouderr van : ’
1. Charlotte Hendrietta, ged. 14 Sept. 1820.
2. Johan Gabriel,  ged. 29 Maart 1824.
11. Hendrik Kops x Henrietta Hermanusz; o. v. :
Magdalena, geb. 8 Jan. 1840
111. Chrisstoffel Kops, burger; t 3.. . . 1831 te Soe-

rakarta (Grafschrift).
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I V .  J o h a n n a  31agdalena  Kops ,  wede Dexentje,  f te
Soerakarta, 19 Maart 1852 oud 78 jaar (Grafschrift) (1)

V. Jacob Cops,  gouverneur van Banda 1664; gouver-
neur van Amboina 1668-1672  ; x . . . . . verwant aan
Pieter Anthoni Overtwater.

VI. Cormelis Copa, sergt burg. te Batavia 1673.

K r a a n ,  C r a e n .
1. Jan c’raen, schipper op de Vlieg 1672 ; 1674 op

‘t Stigt Utrecht.
11 Petrus Kraan van St. Haartensdgk  ; 1732-  1733 pre-

dikant te Amboina; x Elisabeth Sigemund; gescheiden
10 Mei 1734 ; 0. v. :

Petrus.
111.  Jacobus Johannes Graan,  opperkoopman en.. . ter

generale secretarie te Batavia, 1764.

K r a a n e .
Adrianus Kraane x Catharina Anthonia Pee& te

Leiden;  o. v :
1. Claas in 1762 met de Vredesteijn naar Tndië; onder-

koopman en secr. v. pol. te Macasser 1772,75;  koopman
en fiskaal 1781; opperkoopman en secunde  1785; test.
te Mak. 1 Febr. 1785; adopteerde:

CatRarina  geh 18 Jau. 1785.
2. Wu?lem.  koopm. en le adm. in de groote winkel

te Bat. ;  v  v .
a. Jan Hendrik.

3. Hendrik Jacob.
4. Catlarina  Naria (Catharina Antonia  Clasina x 2’)  ;

Jan Baptist Wattier.
5. Sophia.
6. JoRannu  Hendrika x David Pasteur, landscommies

te ‘s Cfravendeelsche  Kil be Dordrecht.
7. Aana Theodora.

Kraaij.
1. AZa~ius  Hendrik Kraag, klerk van politie te Ma-

kasser, 4 Maart 1750.
11. Jan Hendrik Kraag,  kl. v. pol. te Timor Koepang,

21 Dec 1787.
1 1 1  Caqarius  Kraay x Antje  Boelhouwer;  O. V . :
1. Hendrik van A’dam als hoopl. in 1780 met de

Hersteller n. 1.; t te Samarang 11 Mei 1785.
2. Cornelis.

K r e i l a g e ,  K r e l a g e  Creijlage, Krie-
l a g e n .

1. Jan Hendrik Zrielagen,  koster van de Maleische
kerk 19 Oct 1746, 1752.

11. Johan Hendrik Krielagen, sergt Ned. burg.; vaan-
drig 5 Aug. 1745; luit. 23 Nov. 1745. 28 Sept. 1746 ;
lid R van Justitie.

111. Jan Hendrik Kreilage, jg. assistent 10 Ang. 1770.
1776, 1779.

IV. Jan Hendrik  Krelage x ïklartha Jochems;  o. v. :
1. Johanna lIlaria,  ged. 7 Juni 1767, get Joseph

Cosmans en Angela Jochems; t 20 Maart 1837 :
x Johannes tiossenbecker..

(1) Grafschr te Soerakarta:
August Jan Caspw  Dezen@, gep. luit.; geb. Japans  13 Juni 1766;

-t 2 Dec 1826.
Hieronder rust onze lieveling J. A. Dezentje,  16 Febr. 1860.
E. F. Dezen(je,  geb. Willemsz.
Grafschr te Djojokarta:
Robbertje Dezentje, geb. 15-7-lF94,  t 4-8-1894.

9
d.

3.

80

Pieter Gerrit, ged. 21 Mei 1769?  get. Pieter Krelnge
en Henryette Graven.
Johannes Hendrilc, ged. 23 Juni 1771, get. Daniel
Balthasan Il ogreve.

V. Pieter Kreilage van Amb. asaistent 1758, 70; boek-
houder 20 Juli 1776; negotienoverdrager 12 Nov. 1777;
i_ v6ór 4 Mei 1779.

VI J a c o b u s  Krei lage ,  chirurg@,  we& van Esther
Rakisana, 1 Oct 1798

VII. Jacobus Kreilage x Johanna Margaretha  de Haan,
geb. Amb.; + 12 Febr. 1838 oud 47 jaar, dr. van George
en Clasina Raksman

VIII. Johannes Kreilage van Amb , t 20 Maart 1837
oud 80 jaar; x Johanna Mossembecker.

1X. Johannes Kreilage x Johasna Julis ; o. v. :
1. Johanna, ged 13 Maart 1809 oud 3 jaar:
2. Pieter, ged. 14, oud 1 jaar.

K r e u s e l e r ,  K r e e u w s e l e r .
1, Franciscus Mathias Kreuseler  van Bonn, in 1799

met de Indus  als tweede meester n. 1. ; had tot zoon :
Nicolnas Wzllem,  geb. te Ternate 8 Mei 1822, ged.

9 Juni cl. a. v.
11. Petronella  Frederica Kreuseler  -f te Amb. 23 Oct.

1827, oud 22 jaar, 2 mnd 6 dg. ; x Nicdaas Mesch; O. V. :

Johanna Maria, geb te Ternate 27 Jan, 1824, ged.
7 Maart, get. Johanna Adriana Kreuseler.

111. Wed. Kreuseler  t te Wahaap Juli 1838; had tof
behuwddochter Rarbara lI!ahlpneester  in 1843 te Ternate,
Bernard Sebastiaan Mahlmeester was exec. test. in den.
boedel van mevr. de wed. Kreuseler.

K r e u t z ,  Creutz,.Croitz.
1. George Kreutsz, van St. Lambrecht in de PfaItz

korpl van de Wurtembergers; le luit. t 6 Aug. 1830,.
oud 70 jaar, zn. van Michiel; x 10. Sara van de Velde,
20. 2 Sept. 1802 Philippina  Franpina  Johannes van Amb,

Uit het eerste huw :
1. Arnoldus  Hendrik Rudolphus.
Uit het tweede huw.:
2. Michiel Petrus, ged. 29 April 1808, oud 3 jaar,

get. Wilhelmina Magdalena van Pleuren.
3: Jonas Fransisous, ged. 2 Maart 1809, oud 2 mnd.
11. Johann Michiel Kreutx, geb. Amb, ?_ 8 Sep. 1837,

oud 32 jaar; x Dngelina  &exander, -f 6 Oct. 1866  oud
61 jaar, dr. van Philip en Elisabeth Paulus; o. v.:

1. Frederika Christina  Henriëtte geb. 14 Dec 1828.
2. Cristiina,  geb. 21 0c.t. 1830.
111. d. M. E. Kreuts, geb. 31 Mei í831, t 2 Aug.

1 8 7 7 ;  x J. 8. Soseliua.
IV. H. Creutx,  serg.  te Pandeglang (Bantam) 1826 ;.
in 1831 comdt. te Menes.

K u l k .
Theunis Maartensx Kulk, zn. van . . . . en van Dirkje

Pieterse de Kraay ; bij vertrok. 1767 als derde waak naar
India met de Bleijswijk  (kamer Delft); 1777 luit. van
de Neyra’sche schutterij te Banda; 1781 tot 1787 lid
van de R. v. J. te Amb. ; equipagemeester 1783; kapt.
ter zee; test. Oct. 1783 ; naar Batavis Dec. 1786; t
Maart 1787.

Als geadopteerde dochter wordt vermeld Anna ikria
Kulk.

In het test. worden gend si@ broeder Pieter Maartens
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Kulk en zijn zuster Dirkje M. R., gehuwd met . . . .
ïVe$g; zij woonden met de moeder te Katwijk a/Z,

Hij huwde 10 te Banda vóór 15 Aug. 1777 de wede van
A b r a h a m  d e  Walsche,  2O dpolonia  Tielrnan,  t_ Jan./Febr.
1783 te Amb, 30. 114ariaMagdelena  Noa. wed. gend. 1787,
4 April 1793.

Hij zegelde met initialen.
( Wordt veruolgd).

L ACH DE B&RE.

Oirconden betreffende de familie van
Isendoorn 8 Blok.

1456-1841.

Medegedeeld door Id. G. WILDEMAN .

(‘Vervolg wan XXVI, 51).

Oiroonde  no. 13.

E x t r a c t e n uit de registers der Lamddagen van
het kwartier van de Veluwe waaruit o. a. blijkt
dat Narten  van Isendoorn nog in 1620 tot de
Ridderschap van dat kwartier behoorde.

WU Borgemeesteren Schepenen ende Raaden der Stad
Arnhem doen cond en certificeren mits deesen dat Mr. Reinder
Johan Opten Noorth is Secretaris deeser Stad, en dat, niet
alleen opgemelten Onsen Secretaris, maar ook alle Secreta-
rissen deeser Stadt van alle oude tijden herwaerts het, regt
hebben gehad, en nogh hebben, om allerIed soort van Chartres
en Documenten te authentiseren en dat aan derselver authen-
satien overal volkomen gelooff geattribueert word, waarom
wU hiertoe versogt zijnde, geen swarigheid hebben gemaakt
deese Onse Verklaaringe te verleenen. In waarheits oirconde
hebben wij deese met opdruckinge van Ons Stats Secreet
Zeegul en door onderteekeninge van den Secretaris becrag-
tigen laten binnen Arnhem  dën B.‘Juli 1755. _~_ ___~._

Ter ordonn: van deselve
(w.g.) A. ARDESCH

Secret.

Extract  uit het, gebesoignierde des Quartiers van Veluwen
opten Lantdach in Ma,jo  1614 tot Arnhem geholden.

Lúnae den 17. Mau.
Op req- van Alart  van Isendoorn, Frederick  die RuUter,  C?op

van Oldenbarnerelt und Claes van Oldenbarnevelt,, petunt
onder het aetal van de Ridderschap op Land vnd Quartiers-
dagen versthreven  toe worden. - -

Alsoo den Qúaraere  der Supplt”  qualificatie gebleeken is,
Fiat út petitúr,  mits sigh der Landschap bjjpljchtende  nae
behooren.

Pro vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Extract uit het Reces des Lantdaeges in Martio 93 tot
Zútphen  geholden (1593).

vt het, Arnhemsche Quartier.
Marte-n van Isendorn.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. Opten  NOORTH

Secretaris.

Extract uit het Verbaal und Reces des Lantdaegs in
Decembr  93 t’Arnhem geholden.

In Arnhemsche Quartier.
Marten  van Isendoorn.

Pro Vero Extractú
(wg.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Extract úit het Verbaal vnd Reces des Qúai-tiersdags  in
in December XVIc  YArnhem geholden.

Paesenten op ten Qúartiersdach van de
Ridderschap.

Marten van Isendoorn a Blops.
Pro Vero Etractú

(w.g.) R. J. OPTEN NOORTH

Secretaris.

Extract uit het, Verbael  vnd Recess  van den Qúartiersdach
in Aúgústi  1602 t’hrnhem  geholden.

Praesenten op ten Qúartiersdach te Arnhem
Ridderschap.

Narten van Isendoorn a Bloijs.
Pro Vero Extractú

(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Extract úit de Quartierdach in November 1604. t’Arnhem
geholden.

Praesenten van de Ridderschap.
Marten van Isendoorn a Bl&js.

Jovis den 22. Novembris
Praesentes.

De ordinaris Gedepútierden van Velúwen.
&farten  van Istxdoorn  a Blo&.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN NOORTH

Secretaris.

Extract uit het verbaal van den Qúartiersdaoh in Octobri
1606. tot Arnhem geholden.

- - -Fraesenten  op deesen Quartiersdagh,  _ _ _.~ ~~_~.
Marten  van Isendoorn  a Blo$.

Pro Vero Extra&
(w.g.) R. J. OPTORN  OORTH

Secreta&.

Extract uit, het Verbaal van den Qúartiersdach in Martio
1606. YArnhem  geholden.

Praesenten opten  Qúartiersdach van de
Ridderschap.

Marten  van Ysendoorn a Blok
Pro Vero Extractù

(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Extract úit het Verbaal van ‘t gebesoignierde des Qúartiers
Arnhem in Augusto An0  1609.

Praesenten vt die Ridderschap.
Marten van Isendoorn à Bloijs,
Wolter  van ,Isendoorn.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  YOORTH

Secretaris.

Extract ùit het Verbaal van ‘t gebesoigneerde des Qúartiers
van Arnhem in 1612. ter NUkerck.

Praesenten vt die Ridderschap
Marten  van Isendoorn a Bloijs.
Wolter  van Isendoorn. a Bloes.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.
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Extract úit het Qúartiersdaeghs Reces in Júnio XCIIII.  -te
Arnhem geholden.

Presenten op deesen tegenwoordigen Qúartiersdag
Ridderschap.

Marter2  van Isendoorn.
Pro Vero Extractú

(w.g.) R. J. OPTEN NOORTH

Secretaris

1596. Extract uit het Reces van de Quartiersdach gehalden
in Februario 95.

Praes0nten
Marten van Isendoorn..

P r o  Vero Extra&
(w.g.) R. J. OPTEA NOORTH

Secretaris.

Extract uit ‘t Reces van den Lantdagh in Februari  1606
t’krnhem  geholden.

In den Arnhemsche Quartiere van de
Ridderschap.

Marthen  van Isendoorn a Blois.
Pro Vero Extractú

(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Extract uit het verbael vnd Reces des’ Lantdaegs‘ in De-
cembri 1605. t’brnhem  _geholden.

In den Qúartiere van Arnhem van de
Ridderschap.

; Marten van Isendoorn a Blois. ’
Pro Vero Extractú .

(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH~
Secretaris. _

Extract uit ‘t Reces van den Lantdach in Decembri 1606
tot Nijmegen geholden.

Praesenten van de Ridderschap des
Arnhemschen Qúartiers.

Marten van Isendoorn a Blok.
‘Pro Vero Extractú

(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Extract uit de Praesenten op ten Lantdach in Aprili 1609.
t’zutphen  geholden .

Praesenten vt die Ridderschap des
Arnhemschen Qúartiers.

iKar& van Isendoorn à Blois.
Wolter  van Isendoorn is Blois.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  NO O R T H

Secretaris.

Extract uit de Praesenten van Ridderschap vnd Steden
opten Lantdach in Decembri 1609. toe Nijmegen geholden.

Praesenten vt het Arnhemsche Qúartier
Ridderschap.

ìlfartsn van Isendoorn a Blois.
Wolter van Isendoorn a Blois.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.
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Extract vt die Praesenten vt~. die Ridderschap vnd Steden
den Landach in Martio 1612vt ‘t Qúartier van Arnhem op

te Zutphen geholden.
Ridderschap.

Marten van Isendoorn a Blois.
Wolter  van Isendoorn cc Blois.

Pro Vero Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTR

Secretaris.

Extract uit het Verbaal vnd Reces des Lantdachs in Maio
end Júnio 1613. tot Nijmegen geholden.

Praesenten vúijt  die Ridderschap des
Arnhemschen Quartiers.

Marten van Isencloorn à Blois.
Wolter  van Isendoorn à Bl&.

Pro Vero Extractú
1w.g.)  R. J. OPTEN  NO O R T H

Secretaris.

Extract uit het Reces des Lantdages in Maio Ao 1614 tot
Arnhem geholden.

Praesenten van Ridderschap vnd Steden opten
Lantdach in Maio 1614. tot Arnhem geholden.

Van weegen ‘t Quartier van Arnhem.
Ridderschap.

Mqrten van Isendoorn à Blois.
Wolter  van Isendoorn ZG  Blogs.

Pro Ver0 Extractú
(w.g.) R. J. OPTEN  NOORTH

Secrebaris.

Extract uit ‘t Reces des Lantdaeges in Maijo 1620. tot Nij-
megen geholden.

Praesenten op ten Lantdach tot Nijmegen
Wtten Qúartiere van Arnhem.

-Ridderschap;
ïlfarten van Isendoorn à Bio@.

Pro Vero Extractú
(w.g.) S. .J. OPTEN  NOORTH

Secretaris.

Diroonde  XP. 14.

Tocht br ief van Isendoorn 26 Juni 1633. Die-
derick van Stepraed en Sophia van Isendoorn à
Blois.

Ick Olivier van Mekeren,  Richter der heerlicheyt Ysendoren
in stadt ende van wegen Joncker  Herman  Pieck heer tot
Ysendoorn doe kondt ende tuyge, overmits desen openen
brieve dat voor my en de naebenoemde gerichtsluyden der
heerlyck(hei)t vursz. gecompareert ende v(er)schenen syn den
WelEdelen Joncker  Diderick van Stepraet, heere tot Indornick ende
Lathum  ende Joffrouw Sufhia van Ysendoren à Bloys, echte-
iuyden, met Herman  Pieck heer tot Ysendoren  haeren weledelen
Tecoeren  momber in deser saeken, die haer van my Richter
voorsz.  met believen haereq Ehemanes ende met vondenis
der gerichtsluyden nae beschreven daertoe gegeven worden
als recht is ende hebben met haeren  vrijen moetwil  ende
rypen welbedachten sinnen  voor hueren erven malcanderen be-
kendt  overgegeven ende  opgedragen huerre  rechte lyfftocht nae
randrecht  van Nederbetuwe ende Costuume  der Heerlicheut  Ysen-
Wen, in alle alodiaele ofte eggen  guedt&en  binnen den m&z. heer-
kck(eit1  aeleaen soe wael hebben als vercrvaende ende
welgedachte*  Joncker  Diderick  van Stepraet  ende J&ouSuffhia
vcm Ysendoren. heere ende vrouwe tot Indornick ende Lhatum
heften  gecoeren  momber voorsz.  hebben daer alle soe veel
toegedaen dat het vondenis der gerjchtsluyden wysden voor
recht naer onssen alden gewoenten,  dat die vursz. lyfftocht
len genen die van hun beyden in den lesten lyve ende leven
olyfft nae doode desgenen die gestorven waere vast ende stevich
wesen ende blyven sall sen van hun beyden het langst leeft
tot allen tochten nae landrecht VanNederbetuweende  costuyme
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der heerlyck(ei)t  Ysendoren, .sonder  iemants becruyen ofte
wederseggen.  Doe dat geschieden waeren hierby over ende
als gerichtsluyden der heerlych(ei)t  vorn(oem)t Dirck  van den
BBrch  Thonisz. ende Jerefaes Hendricksz, In oorkonde der
%aerh(eit) soe hebben wU Olivier van Mekeren,  richter vursz.
ende eerichtsluvden vurn(oem)t onsse seeelen aen desen oDenen
brievs  gehangen int jaer ‘ons .heeren dÜysent seshondeft drie
en dartich or>ten XXIvBn  Junv alden stvls.

[De zegels‘ van 0. van Mekeren,  en Dirck v. d. Berch,  in
groene was tamelijk  ongeschonden. Het derde ontbreekt.]

Oiroonde no. 15.

E e o  infrascrix>tus iux ta  facu l ta tes  a  Sede
Äp[osto]lica *conce&as  superiori Missionis Hol-
landicae Societatis JESV 25 Julv Anno 1640.
ad septennium, 50 90 qui sic habei:

Dispensandi in 3O et 4O consanguinitatis et affinitatis sim-
plici et mixt0 et in 20 et 30 et 4O mixtis,  non tamen in 20
solo auöad futura matrimonia: auo vero  ad meterito  etiam
in 2” solo cum üs qui ab heres)  <el infidelitaie  convertuntur
ad fidem catholicam ; et in prefatis casibus prolem declarandi
legitimam: Dispenso justis de causis cum Perillustri Domino
Elberto Issendoorn  à Blous  Domino de Stockem et Canneburah  et
Nobilissima D(omicella)”  Mardewigd Maria vare Essen Domha de
Swanenburgh, consanguineis in secundo-tertio gradu, ut matri-
monjum inter  se libere contrahere possint  ac valeant. Datum
Amstelodami 9 Juny st. novo 1646.

(get.) LUDOVICUS & MARCA
superior Missionis Hollandicae

Soc(ieta)tis JESV.

Oiraonde no. 16.

1 n s ti tut i e van Peter van Isendoorn, jongste
zoon van Arien van Isendoorn, als vicnris van
de vicarie  She Catharinae in de kerk te Heerde,
dd. 17 Januari 1657.

Wii Raden in name vancde) Heeren Staten das-%ürsten-
dom& Gelre en(de)  GraeffsChaps Zutphen, Allen dengeenen
die deze voorcommen sal Doen teweeten  alsoo Elbertvan  Voorst
tot Schoonderbeeck ons heeft te kennen gegeven dat hy als
Collator van de Vicarie  Stae Catharinae gefundiert  inde kercke
tot Heerde dieselve Vicarie  geconferie?t hadde op Peter van
Isendoorn jongste soone van Arien van Isendoorn (in plaats
van Hendrick van Isendoorn syne studien verlaten hebbende)
met versoeck dat Wy denselven aenneemen (ende) daervan
brieven van institutie informa verleenen wilden : Soo ist, dat
wij, enz.
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .

Dies t’oirconde hebben wU des Fiirstendoms Gelre en(de)
Graeffschaps Zutphen secreet segel hieronder op ‘t spatium
doen drucken. Gegeven t’ilrnhem  den 17 January 1657. (1)

(get.) V. ENGELEN 1667.

Oimonde na. 17.

Huwel i jksvoorwaarden  van  Hendr ikvan
Isendoorn en Hermelina van Hueckelom dd.
22 April 1669.

Ick Elbert van Isendonz,  heer van Stockhum  en(de) Game(n)-
b(urg) etc. dieckgreve van’ Veelewen, sampt Meiten van Issen-
dom  als hielicx vrenden van Henderick  van Issendorn ont-
fanger des Ampts Epe toecomende Bruidegom ter eenre en(de)
w$ Johan van Bueckelom  en(de)  Joest van Erckele2as s a m p t
J a c o b  v a n  Erckelens weepens Hermelina  van &.eckt%ont)  in
desen geassisteert mit häeren  lieven vaeder voorsz.  toeboe-
mende Bruit ter andere syde doen toe weeten  dat wyvoorsz.
hielicx vrenden ten weedersieden daertoe v(er)socht ter hueder
tot hueder tot en(de) ter eren goedes  gesloeten en(de) gede-
dicht hebben een echt houlicx tusschen de voorn.Brudegom

(1) Hij werd te Harderwijk ingeschreven als geboortig van Epe,
als ph. stud. Vermoedelgk  hep hij in 1670 over naar de faculteit
der Letteren. Zie Van Epen, Album Stud. Acodemiae Gelro-Zutpha-
niaee 1648-1818. - Hagae  Comitis apud Jacobam Hoekstra MCMIV.

en(de) Bruit voorsz.  . . . . . . . . . . . . . . . .
. . * . . . . .’

In oerconde der wae>rh’eit soo is iele houiicx io&aLrde  van
Bruidegom en(de) Bruit en(de)  voorn. houlicx vrenden beteiokent
op den 22 April 1669.

(get.) E. ISENDOORN JOHAN VAN HOECKLUM.
HENRICK VAN ISENDOORN FREDR. OOSTERHOFF .
MARTEN  VAN ISENDOORN HERYELINA VAN HUECLUM.

JACOB VAN ERCXELENS.

( Wordt vervolgd).

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

de Back (XXIV, 187. XXV, 89). - In het register
der kwijtscheldingen Z.Z. op het gemeentearchief te
Amsterdam vindt men op fo. 55 de volgende acts:

10 September 1 6 5 1  de heer Nattheus Sonnemaq
muntmeester der Grafelgkheid  te Dordt, als man van
Anna Maria de Back en nog als gemachtigde van den
heer Michiel de Back, wonende te Bommel, en van
Ds. Andreas Holbeeck,  bedienaar des goddelijken woorde
in Hendrik Ido ambacht als man van Uetta  de Back, te
zamen kinderen en eenige erfgenamen van Naria  dertsdr.
de Jongh, weduwe den heer Abraham de Back verkobpt
Jan van Tongereta,  koopman alhier, een huis Z.Z. Printen-.
gracht tusschen Reestraat en Weetermarkt, waar ,de Val&”
in den gevel staat.

GT.  EFKXIAUZIER.

Boerhave  (XXV,  253). - Marcus  Boerhaave,  prèd.
te Oosthuizen en Warder 1620, Medemblik 1625, over-
leden_!644..~~~~~-oers~~oo  .wa+s: _ _~____~  ______

Jacobus Boerhave, geb. te Leiden 1626 of’29, pred. te
Antwerpen 1654, Voorhout  1662, overleden 1685. Huwt
10. Eugar Daelder  en 20.  Eva du Bois,  d o c h t e r  v a n
Jacobus (geboren te Haarlem 1607, pred. te Landsmeer
en Watergang 1631, de Rijp 1638, Leiden 1645, over].
1661) en van Elandina  Geldorpius  (dochter va,n Bos&&
pred. te Amsterdam).

iJit het eerste huwelgk sproot de bekende Hermnnecs B.,
uit het tweede huwelijk:

Jacobw Boerhaave, geb. te Voorhout  in 1676, pred.
te Valkenburg 1706, Leiden 1710, Emeritue 1746. OvBr-
leden 24 Januari 1752.

Als zijn broeder komt voor :
Marcus Boerhaave, pred. te Etten en de Hoeven 1703,

Breda 1704 of 1705, overleden 1719.

Uit het tweede huwelijk zal ook gesproten zgn : Margarita
B. Zij huwde Jacobus Kaaw,  med. doet.  Het echtpaar
woonde in den aanvang der 180  eeuw te Alphen aan den
Rijn, waar de volgende kinderen in het doopboek dek
Ned. Herv. Gem. voorkomen.

31 Juli 1701 Margarita Magdalena. Getuigen : ï%a da
Bois, weduwe van D. Jac. Boerhaven,  Magdalena R. en
Hermnnnus Boerhaven.

4 Mei 1703 Jacobus. Getuigen: Jacobus B. en Jacob
de Kliever  en Eva Boerhaven.

11 October 1705 Herman. Getuigen : Herman B. e n
Magdalena  Boerhaven.

25 September 1707 Jacoba.  Getuigen : Jacob de hoever
en Jacaba Boerhnven.

De familie Boerhanve de Gorter mag zich ,niet beroemen
van den grooten medicus af te stammen. Er vloeit zelfs



87 88

heel geen Boerhave-bloed door haar aderen. Johannes de
Gorter, óôk een zeer beroemd medicus, was leerling en
protégé van Hermannus Boerhave. Uit erkentelijkheid
voor zijn grooten leermeester noemde hij zijn in 1732 te
Harderwijk geboren zoon (uit Susanna  van Bassen)
Hermannus Boerhaave de Gorter.

De familie van Altena is  een predikantengeslacht.
Wellicht heeft een der vrouwelijke leden der familie
Boerhaave den naam in de familie van Altena overgebracht.

A l p h e n  ajd.  Rijn. W .  M. C. REOT.

Van Brienen. - In het doopboek der R. E. kerk
in de Kuipersteeg te Leiden vond ik deze boeking:
3 Mart .  1697 bapt . Wiellmus  fil. dni doctoris  m e d .
Joannis van Brienen et Marie Fey. Susc.  Antonius van
Brienen et Elisabeth van Brienen.

‘s-Gravenhage. AU G. SASSEN.

Brouwer. - Maria Magdalena van Rentzen,  weduwe
capitein  Brouuer,  wordt met hare dochter Anna Maria
Brouwer 1 December 1701 te Heusden als lidmaat aan-
genomen met attestatie van Sluis. Kan ook iemand mij
mededeelen hoe zijn voornaam was en wie zgne ouders
w a r e n .

Cl. E.

Van der Duyn (XXIV, 181, XXV, 47). - ,,Heden
overleed, na een kort doch zeer smartelijk lijden, onze
innig geliefde moeder en behuwdmoeder Vrouwe Jeanne
Caroline Bruyère, in den ouderdom van 65 jaar.

C R . M. VAN DER D UYN VAN MAASDAM.
C L . M. H. v. D. DUYN VAN NAASDAM-TOU~ENEL.

‘s Gravenhage, 17 Dec. 1907.
Banstraat 12.”

De in dit bericht voorkomende Van der Duyn is niet
te vinden in de naamlijst in Nederlalzd’s  Adelsboek 1906.
Evenmin kwam de overledene voor in de opgaven van
den Burgerlijken Stand van Den Haag.

A - Z .

Gillot,  (XXVI, 26). - Esaye Gillot,  de vader, is mogelijk
uit Alençon geboortig ; dit was ten minste het geval met
zijn tijdgenoot Abraham Gillot.  (Zie de genealogie Crom-
melin in Scheffer’s Familie-archief, p. 32 en 167). Misschien
geeft de Waalsche Bibliotheek te Leiden licht.

H. 0.

Gillot  (XXVI, 26). - Esaye G., geb. te Aleçon in
1667, stierf 18 Maart 1752 vermoedeIJk  te Houten bij
Utrecht, - van welke heerlijkheid hij heer was. Hij was
te Haarlem gehuwd 17 Maart 1697 met Madelaine
Desormeaux. Hij was met een broer de eerste die zich
na de herroeping vau het Edict van Nantes uit Lyon,
hier te lande vestigde.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Anne Madelni~ stierf jong.
2. Jacques  tr. Marie Madelaine Chabot, zij t te Amster-

dam 18 Jan. 1799, hertrouwde haar zwager David
Maillart.  Zij was de dr. van David Ch., geb. in
Frankrijk 10 Aug. 1703, Poorter van Rotterdam,
t ald. 30 Oct. 1714 en ald. gehuwd 13 Juni 1700
met Elisabeth Esperon, geb. te la Rochelle 4 Nov.
1682, t Rotterdam 17 Nov. 1719 dr. van Joseph,
koopman te la Rochelde en van Elisabeth Godefroy.

3. Anna Magdelaine tr. Louis Rondeau.
4. Esaye, ged. te Amsterdam 9 Aug. 1699, begr. ald.

1758, huwde te Amsterdam 19 Dec. 1723 JYarie
Brun, hertrouwde ald. 1 Aug. 1728 ïlfarie  Mounier,
ged. te Amsterdam 12 April 1705, d. v. Pierre
e n  &larie Oli~‘er.

Hunne kinderen :
a. Esaye, geb. te Amsterdam 2 Jan. 1726.
b. .Madelaine,  alsvoren  30 Mei 1729.
c. Elisabeth Marie, id. 14 Dec. 1730.
d. Anne, id. 3 Aug. 1732.
e. Marie Elisabeth, id. 6 April 1735.
f. Esther Jweoba, id. 15 Juli 1737.

De genoemde sub a-e stierven zeer jong. Meerdere
data zijn mij niet bekend.

Voor ,aanvulling  dezer gegevens houdt ondergeteekende
zich beleefdelijk aanbevolen.

V AN LEXAU FR~ESWIJK.

Guénaud.  - In het doopboek der R. K. kerk ,de
Zon” te Leiden vond ik tusschen al de latijnsche boekingen
deze aanteekening in de Fransche taal: 26 Dec. 1753 ;
le vingt $ix Decembre à cinq heures du soir baptizé dans
lavatoire de notre station Adolphe Gillis Hugues, français,
61s de Nicolas  Simon de Gut&aud,  chevalier,  ancien
lieutenant-colonel de dragons au service de France  et
de Marie Genevieve  Charost, son epouse,  actuellement
demeurant en cette ville de Leyden  dans le Breestraet.
Parain:  Fratagois Anselme au nom de monsieur J a n
Gisbert  Adolphe baron de Pa.lland,  seigneur de Zutheim,
Marie Catherine Charost, soeur de la mère.

‘s-Gravenhage. AU G. SASSEN.

Hamel  (XXVI, 63). - Wie de ouders waren van
den Utrechtschen burgemeester Nicolaas Hamel, is rnd
evenmin bekend als tijd en plaats van zijne geboorte.
De volgende aanteekeningen  kunnen evenwel misschien
den weg helpen vinden:

In October l625  traden Govert en Jan van Neercassel
Hendrickszonen, brouwers, op voor schepenen van Corin-
chem als naaste bloedvoogden van den onmondigen Claes,
zoon van Gerit  Fredrickz.  Hamel, werckmeester,  en van
de in dat jaar overleden Lijsken  CEaesdr  van Neercaesel.

Fredrick Hamel en zijn huisvrouw Adriaemtgen  Thonis
worden vermeld in een schepenakte van Heusden van 1601.

Nicolaus  Hamel en zijn huisvrouw Eva Marsael lieten
20 Oct. 1652 te Heusden hun zoon Nicolaus  cloopen.

Niclaes Hamel, commies van de trekpaarden, komt voer
in den Staat van Oorlog over 1644.

Nicolaes Hamet  was in 1667 wegens Utrecht gecom-
mitteerd in de Staten-Generaal.

B. v. B.

Heereman  van Zuidwijk  (XXV, 254, XXVI, 27). -
Over dit geslacht raadplege v. M. wat ik mededeelde in
de Wapenheraut, VI, 380 en VII, 13.

P. v. M.

Heereman  (XXV, 254) .  - Naar aanleiding van
deze vraag kan het misschien van belang zijn te verwijzen
naar Joh. van ReverwQk,  ,,Beschrijving  van Dordrecht”,
alwaar op bl. 38 voorkomt dat Jacob Heerman  in 1497
sehepen was in Dordrecht en in 1505 GQsbrecht  Heerman
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.!heeren Jansaoon en in 1541. Boudewijn  .Heerman  heeren
C@brechtszoon,  beide schepen in Dordrecht waren.
Het  wapen  vsn Heerman  wordt mede aldaar aange-
geven : Doorsneden 1. In rood een gaande leeuw in goud.
2. In rood drie aanziende leeuwenkoppen in zilver ge-
plaatst 2 en 1.

f 50 jaar geleden was een Burgemeester der gem.
-‘s Gravendeel de heer Heereman.

E. v. D.

van Eollandt  (XXV, 189) .  - Van dit geslacht,
dat het wapen n0. 238 voerde op de Gtreohtsohe wapen-
kaart, ‘is mij het volgende bekend :

1. ,I. N. van Hollandt  huwde juffr. van Maurick, uit
wien :

11. Eerman  van Hollandt  tr .  juffr.  uan Derthesen.
111. Jorephaes van Hollant tr. juffr. Agnesa van Leuwen.
IV. Henrick van Hollant tr. juffr. Anna van Renesse.
V. Jorephaes van Hollandt, schout van Wijok ao. 1544,

sterft 1552, tr. Anna rermuer  (wapen een klimmende
-zwarte leeuw met rooden tong en nagels op een goud
veld. (1)

Uit dit’ huwelijk :
1. Jorriaen, volgt VI.
2. Dirk, volgt VIbZs.
3. Juffr. Anna van Holtandt  tr. Anthonis van Meerlant.
4. Juffr. Catharina van Hollant tr. Barent  Ketel, maer-

schalok  van der Eem.
VI. Jorriaen van Hollant, deken van den Cap(ittul)e

te Wijok, naderhant schepen der stede, 1595, tr. AZith
van Leuwen, wede van Berm? ter Burch.

Uit dit huwelijk:
1. Berent van Hollant, deken, tr. juffr. Huych Ruysch,

en verwekt Huych van Hv Kolla&.
2. Juffr. Anna van Hollandt  tr. Balthasar Vosch. (2)
VIbis.  Dirck van Hollant, burgem. der stad Wijck,

ao 1596, tr. Matia van Rattum  van Rinesteyn.
Uit dit huwelijk:
1. Jorephaes van Hollant, rentmeester vant Convent te

Wijok, tr. 10. juffr. Anna Ketell; tr. 20. dnna van Olden-
barnevelt,  en verwekt Cornelia, Bernt en Bnthonis  van
Holbnt, den laatste uit het 2% huwelijk.

2. Juffr. Anna van Hollant tr. Adriaen  van Zuylen,
oanonik Ste.  Mariën te Utrecht.

3. Balthasar van Hollant tr. juffr. Mechtild  van Winsem.
4. Jan van Hollant tr. juffr. Alidt van den Berchell.

Te Wijk bij Duurstede in de kerk is een grafsteen
met blasoen, waarop :

Joffr. Hugonia Ruysch, huysvr. van den Wel Edelen
geboren Beernt van Holland, Deken tot Wijok, sterf den
9 JaxF 1659 aet. 6 6 .

Ruysch. Elderen.
Brakel. Grootvelt.
Pieck. Wielich.
Boecop. Hees.

Nu is het eigenaardig dat het blasoen vertoont het
wapen, dat ik vermeld vind bij een ander geslacht van
Hollant, dat eveneens te Wijk voorkomt en dat is: op

(1) Met hetzelfde wapen zegelde Antho~i  Vermuer,  schepen van
Wïk b. D. in 1607, burgemeester in 1698.

A*zrck Vermuer,  schepen van Wijk b. D. in 1589, zegelde met een
adelaar, gelijk het tegenwoordi  e slacht Losecaat  Vermeer. (Red.).

(2) Vosoh van Roelingsweer~  (Ed.).

een zilver veld drie roode figuren .(ik zou zeggen. zuilen)
2 en 1.

De genealogie dier van Hollandt’s  is als volgt:
‘, i

1. Henrick van Hollandt, vermeld ao 1424, item 1425
gaethuysmeester tot Wyok. Zyn zoon is vermoedelijk: /

11. Volken van Hollandt.
111. Jacob Volckensoon van Hollandt, vermeld schepen

te Wijok ao 1456, tr. Heykoich,  vermeld in 1538 als
weduwe:

Uit dit huwelijk:
1. Janna  Jacobs  van Hollants outste dr. leefde noch 1551:
2. Harin  Jacob Volkensdr  testeerde van haere goederen

8 Juni 1551.
3. Volken Jacobsen van Hollant, schepen te Wijk af

1537, vermelt ao 1504 broeder van St. Jan. tr. Ida Jan
Cornelissen van Floortse? vermeld zijne weduwe 25 Maart
ao 1549. (Zg voerde als wapen : op een rood veld drie
zilveren vijfpuntige sterren (2 en 1). en een gouden
schildhoofd waarop drie zwarte merels naast elkander).

Uit dit huwelijk:
1. Frederik Volkensen, ruyter ten dienste van Keyser

Maximiliaan vermeld ao 1551.
2. Jan Volkensen, vermeld ao 1562, tr. Willelma  van

Riebeeck.
3. Steven Volkensen, ao 1562.
4. Gerarda Volkensdr  tr. 10. Pieter Aertsen de Wijs

ex qua Antonia  en Adriana;  tr. 20. Willem Jansen v a n
Bemmell.

5. Agniese Volken Jacobsdr  tr. wauter  Aertsen Schylenb.,
waarbij Volken, Judith, Bert en Hyltgen.

6. Jacob Volkensen van Hollant, schepen te Wijok
ao 1568.

7. Cornelis Volkeasen  van Hollant komt voor 1551.
8 .  LUL%  -+al&nsvermeld  m e d e  155%:~  - - -  -~ - i

9. Anna Volkens van Hollant vermelt minderjarioh 1551
tr. Sebastiaen van ZQ’ll,  burgem. te Wyok 1599. ,

Nog vind ik: Eerst van Holladt,  vermeld !481, wiens
zoon Dirck von Hollandt  Eerstensoon,  vermeld 1481,
waaruit Willem van Holland, vermeld ao 1529.

Dit geslacht komt ook voor te Montfoort, te Amerongen;
te Utrecht en daarna te Wyok.

Volgwijn  van Hollant en Willem van Hemerten ver-
orijgen tUtrecht  geleijde  ao 1 4 1 4 .

Mr. Henric Jorifaeszn, schout van Montfoort 1528,
zegelde alleen met de droogscheerdersohaar, was 1530
weer schepen te Montfoort, schout op Bloclandt 1532.
Henric Andriessen van Hollant, schout van Willesoop.

Herman Jurifaeszn. van Hollmt, schout op Bloclandt
ao 1562, kwartierde met vau Poll en voerde als le kwartier
de droogsohaerdersohaar.

B. v. T. P.

De heer B. v. T. P. heeft de goedheid gehad mij inzage
te geven van het m. s. waaraan bovenstaande mededee-
lingen zijn ontleend.

In 111, 3 van het tweede geslacht v. Hollant lees ik
echter in plaats van Ida Jan Cornelissen  van Floortse:
Ida Jan Cornelissen van Noortsdr  (ook een Wijksohe
regentenfamilie) en in plaats van Henric  Andriessen  P;an
Hollant, schout te Willeskop:  Henric  Henricssoon v a n
Hollant.
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/
Bij de vermelding vau den grafzerk van jofw Hugónia

Ruyzh,  huysvr. van Beer& van Holland is inderdaad
vermeld : Int blaàòen de drie bedoelde wapenfiguren. Een
van beide is echter het geval: òf deze Vermelding berust
op eene vergissing òf de afbeelding van het wapen, want
Jonker Beer& van Hollandt  zegelde met het hem toe-
*komende wapen : 1 en 4 de droogacheerderschaar 2 en 3
Holland. Ook komt dit wapen aldus voor op qen in het
bezit mijner familie zijnden  kwartierstaat der kinderen van
Jacob van Sartdick en Jkvr. Agnes Ploos van Amstel,  dochter
van Jonker Nicolaas Ploos van A,mstrl en van Jkvr. Alarda
,(niet  Blith) van  Hollandt, die weder dochter was van
Jonkr. Berendt v. Hollandt  en Jkvr. Hugonia Ruysch,
‘onder welker kinderen ook een Allarda  Hugonia van
Sandick voorkomt.

Agnes Ploos van Amstel, wed. van Jacob van Sandick
wordt te Wijk b. D. begraven (T 16 Juli 1710) met
‘hare kwartieren :’ Ploos van Amstel, Pater, Ploos v. A.,
+. Ouwen, v. Hollandt, Ruysch, v. Leeuwen, v. Elderen.
(Vgl. Alg. Ned. Fam. bl. 1, no. 46, bl. 3).

De WelEd. Jonkh. Berend .van Hollandt, in zijn leven
Burgem. der stad Wdk, oHerleed  aldaar 26 Juni 1663,
‘oud 73 jaren en werd er begraven met deze kwartieren:
Holland, Leeuwen, Renesse van Wulp, Darthuyzen, Zuylen
pan Aenholt, Hattum, Pothier,  Wijck. (Ibid. no. 44, bl. 6).

Zooals men ziet zijn deze kwartieren niet in overeen-
eenstemming met de bovenvermelde genealogie. Vermuer
komt bij deze kwartieren niet voor. Ook noemt de genealogie
van Leeuwen door ons medelid Frieswijk in Navorscher
XL, bl. 244 e. v. den vader van Berend van Hollandt
niet Jorriaen doch Jerefaes. Wie kan in dezen opheldering
geven ?

Op  he t  voorblad v a n het m. s. van het 2e geslacht
41. H. s t a a t  n o g : Holkand  t’Amerongen,  gefit Buddinc,
daerna t’utrecht,  dan te Montfort, ende mede te Wyck,
voerende een scheer (d. i. het wapen van het le geslacht !).

Achter op het m. s. van het le geslacht worden nog
vermeld : ,Jan van Hollandt syn voordochter, d(ie) h(ij)
h(eeft)  bij Margriete  syn voorwyf zali: Geertruyd h(uys-
vrou) v. Jan Jacobsz. aO. 1459, Heylwich die bij Janvan
Zgl Aerntssoon naergelaeten heeft Heylwich van Z@l,
sijn na soon d(ien) h(y) h(eeft)  bij Beat&  syn nawyf 1482,
1484 Gerit  van Hollant 1484.

Beatrix *Jans wede van Hollant en Gerit vart Hoila&
haeren  soon 1493.

Jacob en Jan van Hollant 1416.
Sander van Hollant syn soonen worlen  t’Utr.  borgeren

ao. 1 4 4 2 :  Ggsbert,  Henric,  Lodrljich.
Ick hebb gesien een brieff dd. Ao. 1376 op St. Jorisd.

besegelt met segelen van Willem van Boechaut richter
Henric Buddinc van Hollant eïï  Dirc Wynant thinsgcnoten
tot Amerongen yder vaïï tinsgenoten voerende een sceer”.

De huwelijksregisters van Wijk hij Duurstede vermelden
voorts nog:

Dirck van Hollandt, 11 Sept. 1597 getr. met Aegiea
van Ommeren,  die in 1610 hertrouwt met C h r i s t o f f e l
Pelgroms, oud-burgemeester van Buren en Jorriaen van
Hollandt  13 Juli 1598 getr. met Haefken van Eek.

De Wijksche regentengeslachten van Bemmel en vum
Zij11  en een der Utrechtsche geslachten v. Wijckersloot
voerden hetzelfde wapen als het 20 geslacht van Hollandt.

Mr. H. W. V A N  SANDICK.
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H&ns (XXIÍI,  82, 23). - Als bezitters van het
huis Hamerden (een leen van de heerlgkheid  Lathum)
bij Westervoort worden vermeld :

Willem Holtius, beleend bij transport van Geertruyt
ten Uyl,  weduwe van Atrdries  Nylant, 18 Dec. 1697.

Ds. Gualterus Holt&? beleend als erfgenaam zijns vaders
‘Willem namens zijne medeërfgenamen, 27 Mei 1705.

Lucretia  Holt&, echtgenoote  van Dr. Peter van Hamel,
en Elisabeth Holtius als erfgenamen van Willem Holtius
krachtens magescheid beleend 5 Dec. 1705.

Petrus la Rocpue nom. ux. Anna Maria Holtius  en
de kinderen van Gualterus  Holtius, met name ,&faria,
Nicolaes,  Elisabeth en Herzdrietta,  Wynanda, beleend als
erfgenamen van Lucretia en Elisabeth Holtius, 1 Nov. 1724.

De leenheer approbeert het transport van Hamerden
door D B . Nicolaes Holtizss o. B. aan den Magistraat van
Arnhem, 17 Maart 1736. Eene som van f 8000 w e r d
voor dat huis betaald. ,

(Zie Bijdragen en Mededeelingcn van Gelre.  Vereeniging
tot beoefening van ,aeldersohe  Geschiedenis, Oudheden
en Recht. Deel X, blz. 45).

v. R. v. D. K.

I&neppelhont.- In verband met de Duitsche afkomst
van dit Schiedamsche regentengeslacht, waarvan de over-
levering melding maakt, schijnt het niet zonder belang,
dat op 25 Sept. 1530 voor schepenen van Gorinchem
eene verklaring werd afgelegd door Jan Cluppelhout van
Wesel. In die verklaring wordt ook melding gemaakt
van Vrederick Cluppelhout.

Deze Jan Cluppelhout was blijkbaar Rijnschipper. In
November 1530 droeg hij met zëne huisvrouw Mechtelt
ten overstaan van schepenen van Qorinchem  hun schip- -._ -.
o~éTHg  bedong däärbij,TTät?ï~~’  eerst nog met het schip
naar Keulen zou mogen varen.

Op 27 Februari 1607 vérsoheep  voor de Gorinohemsche
vierschaar Bernt Cnuppelhout,  burger van Dordrecht, als
medeërfgenaam van Jan Kelffkens, die eene weduwe
Lijsbeth  van Beugen  had nagelaten.

B. v. B.

de Lannoy  (XXIV,’ 242. XXV, 52. XXVI, 28). -
Het echtpaar Lalznoy-Joliet  liet tweemaal een kind

doopen in de Waalsche kerk te ‘s Gravenhage.
Op 19 November 1634 Gabriel,  waarbij getuigen waren

monsr. Haert, oapitaine et Hendrik de Guerre, en op
18 November  1638 Louhe,,  ,presentée  par Monsr. l e
Aandtgraeff  de Hease  et Madlle d’orange”.

21 Mei 1643 verkoopt Bonaventure Wsevier  een huis
op den Hofsingel aan Charles de hannoy,  kamerling van
Z. H. die te voren een huis behoorende tot de grafelijkheids-
gebouwen op het Binnenhof bewoonde. (Jaarb. die Haghe
1892, bl. 49 en 1902, bl. 173).

Eerstgenoemd huis verkocht hij 5 Juli 1649 en wordt
in die acte genoemd capitein eener compagnie voetknechten.

Hij had als zoodanig commissie bekomen van den
Raad van State op 17 Juli 1647 door het overlijden van
d e n  capitein Grison en van wege azCjn k loekhe id  en
ervarenheid in den oorlog”.

G. ESCHAUZIER.

Manriqne  de Lara  (XXV, 59, 94 en 190). -
Jonkhr Antony  Manrique  de  Lara,  h e e r  v a n  Maasdam
en Theodora  van der Chijs  hadden nog een dochter,
genaamd Adriana, die huwde met Nicolaes van Xddel-
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hou&, van een adellijk geelacht, geboren te Delft ir
1629, medic.  doctor en in 1665 luitenant bij het Oranje
vendel schutters te Delft, zoon van Pieter van Mîddelhouci
en van Alida Jansdr van der Dussen.

v. R. v. D. K.

van  Mijnden (xxv,  220, XXVI, 60). - Mr. Joha,
VQ?& Mijnden (geb. 1579) komt in 1601 als student tl
Utrecht voor en ?_ aldaar 7 April 1629.

Van Jacob van M+nden  en dlyda van Lienden  weri
13 Maart 1631 te Utrecht eene dochter Geertruyt gedoopt

Van Gerrit van Minden werd 12 Aug. 1660 te Utrech
eene dochter Elisabeth gedoopt.

Van Jan Gerritsx. van M+zne en Lysebeth van Minn
8 Mei 1684 een zoon Johannes.

Van Jacobus van Minnen en Aeltjen  Hendericks  werder
te Utrecht gedoopt: 23 Jan. 1683 Elisabeth, 30 dan. 1684
Gerrit, 29 Maart 1685 Jacobus, 20 April 1688 Jacobus

Mijnden werd ook Minden, Mijnen en Minnen geschreven
. De genealogiën van Mijnden zijn onvolledig, zoodat wal

er aan ontbreekt daarom nog niet van andere herkomst
behoeft te z@r.

In mijne aanteekeningen vond ik nog een heele tak
van het geslacht va%  Mijnden, die in de bestaande genealo.
giën niet voorkomt en welke ik uit het Repertorium del
leenen  van Amstelland heb geput.

In  he t  werk  van  Van  Spaen,  blz .  180,  9 8 word1
vermeld Wouter van M$nden, gehuwd met Judith vat;
Cuilen&g.  De daarbij vermelde beer Nicolas van Mzj’nden
die in 1408 nog leefde, was blijkbaar geen zoon var
Wouter, maar wel had deze een zoon Claes Woutersxoor
van M!nden_  die in _1399 vier mergen  land uit eiger
goederen opdroeg, welke gelegen waren in den ban var
Mijnden en dit daarmede  weder werd beleend.

Na zijn dood ging dit land in 1398 over op zijn Z O O I

Egbert Mr. CEaes  oan Mijnden soon, welke beleening ir
1425 werd vernieuwd.

Toen Egbert dood was kwam het land in 1440 oI
zijn zoon Lambrecht Egbertsxoon van Mijnden.

Deze was in 1455 overleden en zijn zoon Lambrechi
Lambrechtszoon van M$n.den  volgde hem op.

Bij diens dood kwam het land in 1490 op zijn zoon
Lambrecht Lambrechtszoon van Mijnden.

In 1517 was ook deze weer gestorven en kreeg hei
zijn zoon Lambrecht Lambrechtszoon van Mijnden, die
het echter niet behield, maar het in 1521 overdroeg
aan zekeren Remmert Janszoon.

J .  V A N  D E R  MINNE.

van Nellesteyn (XXVI, 63). - Mr. Cornelis Jan
van Nellesteyn, heer van Broeckhuizen en Darthuizen,
geb. Utrecht 12, ged. 13 Jan. 1759, kanunnik van Oud-
Munster, hoogheemraad van het waterschap van Woerden,
geëligeerde raad, j- Leersum 28 Aug. 1832, tr. 10. Utrecht
12 Oct. 1778 Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst,
geb. 30 Juli, ged. Utrecht 4 Aug. 1756, t op Broekhuizen
15 Jan. 1810 dr. van Mr. Adriaen  en Meynarda Johanna
van Cleeff.

Uit dit huwelijk:
1. Henriette  E’verarda  Hillegonda van N., geb. Utrecht

5 Sept. 1779, ov. Amsterdam 27 April 1837, tr.
Utrecht 4 Juli 1805 Dr. Gerbrand  Elias, geb. A’dam
14 Oct. 1780, theol. dr, predikant te Scherpenzeel
in 1803, te Loeneu 1808, daarna te Schiedam,

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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i_ aldaar 1 Aug.. 1814, zn. van Mr. Pieteyen Br+na
Elisabeth van Couwenhoven.
Adriana Meynarda Johanna van N. ‘tr. ‘~ï?emx%&
Willem Jacob van Tuyll van Serooskerken (zie Ned.:)
Adelsboek 1906, bl. 520).
Cornelia Jo7Lavna  van N. tr. Jhr. Mr. Johan Stèen-
gracht, zie Ned. Adelsboek 1906, bl. 435).
Clasilza Cornelia van N. tr. Joost Gerard Gedard
baron Taets van Amtrongen  (zie Ned. Adelsboek
1903, bl. 589).
Maria Stephania van N. tr. Mr. Johan Willem baron
Huyssen  van Kattendyke, (zie Ned. Adelsboek 1905,:
bl. 370).
Wouter Hendrik, volgt 11.
Susanna  Theodora van N., geb. 8 Juli 1790, tr.
Frederik Baron von Ltïtzow. (Zie Taschenbuch
Freiherrl. Häuser  1900, bl. 440).

Behalve deze 7 kinderen had hij nog een gelegitimeerden
zoon Mr. Steven van Nellesteyn, geb. in 1818, die 1 Nòv.
1844 te Utrecht huwde met AZida[Hermina  van Hees,
geb. in 1812.

II. Wouter Hendrik van Nellesteyn, geb. Utrecht
30 Sept. 1788, heer van Broeckhuizen en Darthuysen;
lid Prov. Staten van Utrecht van wege den landelijken
stand, 01. te Broekhuizen 9 Mei 1864, tr. 10. Charlotte
Barones 210% Körnig;  tr. 20. Wilhelmina  Maria Eleònora
Barones von Rör;ig, geb. 8 Sept. 1799, j- h. Broekhuizen
26 April 1872, (zie Freiherr!.  Taschenbuch 1877, 1854,
1903).

Uit het 2e huwelijk:
1. Mr. Willem vaa Nellesteyn, geb. in 1826, ov. Utrecht,

~~ _tr,~Amsterdam 28 Augl8_56 W&?emina  Ferdinanda.__- - - -
Carolina van Naamen,  geb. A’dam 9~Juni~~l833,
ov. dr. van Mr. Johannes Sebast~aäñe~  Ferdinandu
Anna Barones van Lynden.

2. Conzelis  ,7an van Nellesteyn, ov. Amsterdam in
Sept. 1906 (zie Ned. Adelsboek 1905, bl. 278,
sub Hartsen.

‘s Gravenhayc. B. v. T. P.

Noteboom. - Voor een kwartierstaat worden mede-
leelingen  omtrent deze familie gevraagd. Voornamelgk
jetreffende  eenen Quir@ Noteboom, die in 1820 voorkomt
ris gehuwd met Hendrika van Ovenbeek. Z@r vader
leette, zoo ‘t schijnt, Cornel&.

Alphen a/d. Rijn. W. M. C. REOT.

Niet-adell5jke  van Palland.  - Blgkens de ‘s-Gcraven-
laagsche  Kerkbode van 22 Februari 1908 zijn attestatiën
revraagd  door: Everdina  Maria Diderika Westendorp eq
QYcolaas  Anthonie van Palland,  naar New-York.

v. R. v. D. K.

Raffles (XXV, 188). - Over het eerste huwelijk
ie men evenwel: ,Het Nederlandsch gezag over Java
edert 1811, door M. L. vanDeventer,  ledeel  1811-1820,
nleiding blz. VII, noot 1 en 2.

W. W. v. R.

Roelants. - In het ,,&rlden  Boek” van Schiedam
eronderstelt de schrijver dat de, omstreeks 1550-1590
3 Breda wonende, Mr. Godert Roelants een zoon was
an Cor~eille Roelants, genaamd de Hamere,  die te Arnhqm
uwde f 1 5 0 0 .
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Een tweede mogelijkheid, door den schrijver ondersteld,
is, dat genoemde Mr. Godert een zoon was van Jacques
Roelants, wiens ouders waren Bartholom6  R. en Barbe
Crols (dochter van Charles en Barbe vas der Cappelle).

Wie kan hierover eenig licht verspreiden ?
Tot welk der geslachten, te weten Roelants de W yneghem,

R. de Langenberghe of R, de Zélandre behoorde boven-
gen,oemde Jacques ?

R.

! Rciyaards-Schoren(rer). - Johanna Henriette
Schoren (Schorer),  geb. . ., . . . . . ; overl. . . . . . . . ., dochter
van . , . . . . trouwt Dr. Herman Ryaards, geb. . . . . . . .;
overl. . . . . , zoon van. . . . . . . .?

Hij was med. (2) doctor en later Professor in de Theologie
t e  U t r e c h t .

J. F. VAN B EECK C A L K O E N.

Schellinger  (XXVI, 63). - Ik bezit eene genealogie
Schellinger, waarin tweemaal Cornelis voorkomt, zonder
bijvoeging dat hij een bekend Hernhutter was. Nadere
opgave van tijd waarin h&leefde is dus gewenscht. De
predikant Cornelis Schellinger, die 18 Maart 1720 te
Winsum overleed en Mozes’ lofzang uitbreidde, was ge-
boren te Terschelling en behoorde niet tot het geslacht,
wiens genealogie ik bezit.

’ ‘s Gravenhage. B. v. T. P.

Van de Stolpe (XXVI, 24). - Uit eene geschreven
geslachtslijst, in het bezit van den heer B. C. v. d. Have,
oud-burgameester en oud-lid der Staten van Zeeland te
Ouwerkerk, verstrekte deze mij van de familie unn de
S t o l p e  de volgende._gegevens  : Frans Cornelisse (e. d.
StoZpe)  i s  ee r s t  gehuwdgewees t  met  Cornelicr J anse
(mogelijk vun der Have),  daarna in tweede huwelijk met
Willemijntje Cornelia  van Agthoae, uit welk laatste :

1. Cornelis Franse van de Stolpe.
2. Huibrecht Franse van de Stolpe.
3. Xaatje  Franse van de Stolpe.
4. Janna  Franse van de Sto@e  (jong overl.).
Volgens het dagboek van Nieuwerkerk (Duivel.) is de

sub 3 genoemde Maatje aldaar geb. H Sept. 1783, ged.
14 Sept. 1733. Zij huwde aldaar op 17 Sept 1810 Cornelis
van der Maas, burgemeester dier plaats.

In den kwartierstaat-labrijn  (Geneal. en Herald. Bladen
1906, bl. 45) is de geslachtsnaam harer moeder ten
onrechte als van der Have vermeld.

Mocht den heer van Einschot  omtrent de voorouders
van haren vader Frans Conelisz.  v. d. Stolpe iets naders
bekend worden, dan houdt ook de ondergeteekende zich
voor mededeeling ten zeerste aanbevolen.

Domburg. P. C. LABRIJN.

van Vianen-Woertmsn. - Wie zijn de ouders
van Theodora Woertman, geb. . . . . _ . . en overl. . . . . . .
gehuwd den . . . . . . . , te Utrecht met Mr. Herman  van
Vianen, geb. . . . . . . . . te Utrecht, ged. in de Jacobikerk,
overl. 24 April 1791 te Utrecht, zoon van . . . . ? Raads-
heer in den Hove van Utrecht.

J. F. V AN B EECK C A L K O E N .

de Witt (XXQ, 96). - Er bestaat eene tot heden
bijgewerkte genealogie der Dordtsche familie &?e  Witt.

Zij is in het bezit van den. vervaardiger den heer H. de
Voogd van der ÁYtraaten  Hs., boekhandelaar te ?s-Graven-
hage (Frederikstraat no. 159a).

v. R. v. D .  K .

ke Witte (XXVI, 62). - Mr. Laurens de Witte,
ged. Zierikzee 15 Febr. 1733, raad, schepen en pensionaris
honorair te Zierikzee, ov. 17 Juli 1761, vermoedelgk
aldaar,  t r .  Anvba  Digna  val  Gelre.

Hij was de zoon van Dr. Jacob de Witte, heer van
Elkerzee, Bruinisse en Botland en van Maria Magdalena
Stavenisse.

Hij was. de kleinzoon van Laurens de Witte en Theodora
de  hbge.

Hij was eveneens de kleinwon-van  Mr. Cornelis Stavenisse.
sn. Cornelia de Keyser.

Hij was achterkleinzoon van Cornelis de Witte, heer
van Elkerzee en EHemeet  en Cornelia de Huybert.

Eveneens van Marinus  de Jonge, heer van Campens-
nieuwland en CorneZia de Cocq.

Zie verder Smallegange kronyk van Zeeland pag. 527. .
De kwartieren van M. X Stavenisse zgn:

Stavenisst?. 6%~  Keyser.
Stoutenburg.  .. Bolle.

Zoodat de 8 kwartieren van Mr. Laurens de Witte zijn :
d e  W i t t e .
de Jonge.
de Huybert. . ‘.
de Cocq;

‘s Gravenhage.

Een analoog antwoord :-werd

Stavenisse. ”
de Keyser.
Stou.tenburg.
Bolle. ‘8

p. v. T .  P .

mede ingezonden door
J h r .  M r .  H.  A.  M. vàn Bach van Wgck t e  U t r e c h t ,
die ook de kwartieren van Bnrza Digna van Gelre  (hertr.
met Mr. Joachim Ferdinand de Beaufort van Duivendijke)
kan geven en van -eerstgemeld  echtpaar afstamt ; door
Mr. B F. W. von Brucken Fock te Middelburg, kolonel
C. J. Polvliet  te ‘s Gravenhage en den heer J. W. des
Tombe te de Bildt. ‘Hare kwartieren waren volgens den
heer des Tombe :

21. Gelre.  ‘. Ockerse.
de Keyser. de Witte.
S t a v e n i s s e . Pous.
Couwenburgi. van Orliens.
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doorn & Biois. 1456-3847.  Medegedeeld door M @. wildeman. (Yervolg
van XXVI, 51). - Vragen en Antwoorden de Back (XXIV,
lS7.  XXV, 89). - Boerhave  (XXV,  268). - Van Brienen.  - Van der
Duyn (XXIV, 181, XXV, 47.) - Oillot (XXVI. 26) - Gillot  (XXVI,
28). - Guénaud.  - Hamel (XXVI, 68). - Heereman van Zuidwijk
(XXV, 264, XXVI, 27). - Heereman (XXV, 254). - van Hollandt
(XXV, 189). - Holtius Xx111,  22, 28). - Kneppelhout. - de Lannoy
(XXIV, 242, XXV, 68. XXVI, 28). - Manrique de Lara (XXV, 59,
94 en 109). - van Mijnden (XXV, 220, XXVI. 60). -van Nellesteyn
(XXVI, 68). - Raffles (XXV, 188). - Roelants - Royaards-Sohoren(rer).
- Sohellinger XXVI, 68). - Van de Stolpe (XXVI,  24). - van
Vianen-Woertman. - de Witt (XXV, 96) - de Witte (XXVl,  62).

Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen  te ‘s Gravenhage.
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Tot lid zijn benoemd:

G .  J .  G. C .  g r a a f  V A N  OLDENBURG
B E N T I N C K , heer van Amerongen, kasteel
Amerongen . . . . . . . . . Amerongen.

H .  IC.  V A N  D A M  C.HZN.,  K o n i n g i n
Emmaplein 9 Rotterdam.

E .  V A N  DOR&ER; Hleverpark 4; : 1 : H a a r l e m .

Adreswijziging.

W. W YNAENDTS VAN RESANDT, Waterloo-
plein D. 8 . . . . . . . . . . . Weltevreden.

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
Bnning met zijn tak Wernmëns Inning,

door

C. J. POLVLIET  en Mr. H. W. V A N  S A N D I C K .

(7erooZg van XXVI, 7 6 ) .

IX. Johannes Franciskus  Buning, geboren te Wilder-
Tank 6 Juli 1834, werd kweekeling aan ‘s Rijks Kweek-
school voor militaire geneeskundigen te Utrecht (1853),
officier van gezondheid 30 klasse bij hot Indische Leger
(28 Juli 1856),  2e klasse (5 Mei 1860) en overleed te
Koepang (Timor) 14 October 1866. Hg liet bij eene
Javaansche vrouw de volgende kinderen na :

10. Hurmanna  _Vargaretha  Runing,  gehuwd te Batavia
15 November 1882 met Jacobus Lambertus Lodewijk
Berghuis.

.20. Hermannus Gerhardus Buning, gehuwd te Soerabaja
5 November 1892 met Louise Charlotte Johunna
Poigt,  en daarbij vader van:
CL Louise Charlotte Johanna Buning, geboren te

Malang 11 September 1894.
b. Harmannus Gerhardus Buning, geboren- te I

_

30. Catharina Buning.
4~. Ferdinand Buning.

IXbis Tjaarda de Cock Buning, tweede zoon van
Dr. Hendrik Coenrnad Buning en van Harmanna Marga-
retha de Cock, geboren te Wildervank 14 April 1838,
werd 10 Juni 1861 tweede luitenant der Infanterie van
het Oost-Indische Leger, 30 December 1864 eerste
luitenant, 21 Augustus 1873 kapitein, 18 September 1881
majoor, en in 1894 gepensionneerd.  Hij werd vervolgens
burgemeester van Wildervank (1894), daarna militie-
commissaris (rang van luitenant-kolonel) te Alkmaar
(23 Juni 1899) en te ‘s Glravenhage (1903),  is ridder
der Orde van Oranje-Nassau en gerechtigd tot het dragen
van het Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven, en
dat voor langdurigen Nederlandschen dienst als officier.

Hij huwde te Semarang 27 Augustus 1868 met Paulina
Aletta van Hengel, geboren te Soerabaja in 1850, over-
leden te Alkmaar 12 April 1902, dochter van Frederik
Ulderik  en van Paulina Aletta van den Ende, die hem
negen kinderen schonk (22):

íQ.

20,

30.

40.

Hendrik Coenraad‘  Bining, geboren te Semarang
30 Augustus 1869.
Frederik Ulderik  Marie Buningl  geboren te Wonorobo
9 December 1871, huwde te Johannesburg (Zuid-
Afrika) 4 September 1899 Alberdina Wiegand,
waaruit twee kinderen :
Q. Frederika Tjaarda Buning, geboren ‘s Gravenhage

19 Juli 1900; cn
b. Willem Buning, geboren in 1902.
Tiaarda  Albertus  Johannes  BuniRg,  geboren te
Wonorobo 7 September 1873, ambtenaar bij de
Zuid-Afrikaansahe  Spoorwea-Maatschappij, overleden
te Johannesburg 17 December 1902,  huwde Marie
Janson  en liet hjj haar een zoon na:

Tjaarda Buzing,  geboren 23 Augustus 1901.
íare1  Frederik Hendrik Buning, geboren te Willem 1
29 April 1874, overleden te Batavia in Februari
1902.

Malang  3 October 1896.
c. eene dochter geboren te Soerabaja in Augustus (23  Hij heeft bovendien eene natuurlijke erkende dochter Johanna

1 9 0 6 .
Wilhelmina Uun&g,  gehuwd te Samarang 27 September 1884 met
Johan Jacob Storm Uan Leeuwen.
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~I:illem  Buning, geboren te Kampen 23 December
1875, overleden te Soerabaja 6 September 1876.
Pautina Aletta Buning, geboren te Salatiga 4 Januari
1877, huwt te Wildervank 28 Januari 1897 R .
Engelberts  te T j a n d i .
Henri Louis Buning, geboren te Soerakarta 13 Bep
tember 1878, overleden te Soerabaja 21 Maart 1903.
Willem B,uning, geboren te Soerakarta 4 Juni 1880,
Margaretha Johanna Buning, geboren te Gorssel
21 Januari 1886, gehuwd te ‘a Gravenhage 27 Decem-
ber 1907 met Mr. A. W. de Haan.

IXter.  Dr. Regnerus Tjaarda Buning, derde zoon van
Dr. Hendrik Coenraad en van Hermanna  Margaretha dt
Cock, geboren te Wildervank 8 April 18-10,  werd in 1866
student te Groningen, promoveerde aldaar in de medicgnen
e,n vestigde zich als geneesheer te Wildervank. (23)

Hij huwde te Groningen 13 Mei 1867 met Jacoba
Diest Lorgion, geboren te Hattum 13 September 1841,
dochter vau Professor Dr. Ever2  Jan en van Theodora
Clasina Bonga.

Uit hun huweliik sproten de volgende vijf kinderen:
10.

20.
30.

40.

50.

X.

Hendrik Coenraad  Buwing,  geboren te-Wildervank
4 April 1868, studeerde in de medicdnen,  werd in
1895 arts, oflicier van gezondheid der 20 klasse bij
het  Indische Leger (22 klaart 1895), le k las se
(13 December 1903), ridder der Militaire Willems-
orde, en der Orde van Oranje Nassau.

Hij huwde te Eediri 2 Mei 1895 met Susanne
hfathilde Constante  White.
Dr Evert Jan Buning, volgt onder X .
Johan Franciskus J. Buning, geboren te Wil-
dervank 14 September 1871, werd 5 November 1891
surnumerair der posterijen en achtereenvolgens
commies der 4e klasse (1894), der 38 klasse (1900)
en der 20 klasse (1903). Hij huwde te Middelburg
12 Juli 1900 met A. M. Casteleijn,  die hem een
zoon schonk: Regnews  Tjaarda Buning, geboren
in 1901.
Regnerus Tjaarda Buning, geboren te Wildervank
6 November 1875, aldaar overleden in November
1879.
Theodora Clasina Buning, geboren te Wildervank
1 December 1885.

Dr. Evert Jan Buning, geboren te Wildervank

B .  ( T a k  W e r u m ë u s  B u n i n g ) .
Qbis Abraham Buning, tweede zoon van Johannes

Franciskus en van Anna Tasvnan, geboreu in 1694, werd
18 December 1709 ingeschreven als student te Groningen,
promoveerde aldaar, was van 1727 tot 1771 rector van
cie Latijnsche school te Groningen en overleed aldaar in
1774. Hij was 10 Juli 1729 gehuwd met Hebbelina  Naria-
Wolbers, (25) geboren te Groningen in 1705, overleden
te Groningen 3 Juli 1733, dochter van den Commies-
Generaal Jacob Wolbers en van Johanna /Vollers,  die
hem drie kinderen schonk:

10.  Johannes Bzdning,  geboren in 1730.
20. Johannes Franciskus Buning, geboren in 1731,

beiden jong overleden.

;.

28 September 1869, werd in 1889 ingeschreven als student
in de medicijnen te Groningen, promoveerde aldaar, werd
arts en vestigde zich achtereenvolgens als- geneesheer te
Winschoten en te Arnhem; is controleerend geneesheer
bij de Rijksverzekeringsbank. Hij huwde te Wildervank
7 Mei 1896 met Johanna Wilhelmina  Reijnders,  aldaar
geboren 3 Mei 1870, dochter van Reinhart  en van Grietje
>1eursLnge,  die hem twee kinderen schonk:

10. Jacoba Greta Buning, geboren te Winschoten 2 April
1897 en

(24) Uit dit huwelijk sproot, behalve een jon overleden dochter,
Johanna Bouwina Calznegieter,  geboren te Schil nolde 12 Juli 1847,.a
op 4 Februari 1869 gehuwd met Mr. Hendrik Goeman Borgesius,
later lid van de 2* Kamer der Staten-Generaal en Minister van Binnen-
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20. Reinhart  Regnerus Tjaarda Buning, geboren in 1901.

landsohe Zaken, geboren te Sohildwolde 11 Januari 184’7.
(25) Door &. Fransois  Buning (111, 110)  werden bij Jur’en  Spandaw

drukker e n Boekverkooper in de Swanestraat in de hieuwe Atlag
e Groningen uitgegeven: ,&htzangen ter bruilofte van den heere
Ibraham  Bulzing,  Rek tor  de r  Latënsche Schoolen  t e  Q r o n i n g e n ,
bruidegom en Der Jongkvrouwe Hebbelina Maria Wolbers  brui& In
len Echtenstaat bevestigt den 10~ van Zomermaant 1720”,  behelzende

VIIIbis.  Johannes .Franciskus  Buning, jongste der
tweelingzoons van Nicolaas Buning en van Elsina  Pothof,
geboren te Nieuwe Pekela 2 Februari 1796, was genees- i
ceer  te Schildwolde, en overleed aldaar 1 Januar: 1840.

(23) Dr. Regnerus Tjaarda &,&rzg,  van Wildervank, werd 12 Mei
1873 te Utrecht ingeschreven als student.

1

1

i

1
f

1

/

Uit zijn huwelijk met Aaltje Kuipers, geboren te Sloch-
teren, overleden te Schildwolde 1 Maart 1830, sproten
zeven kinderen :

10.

20.

30.
40.

50.

60.
70.

Elsiua Pothof  Bu&g, geboren  t e  Sch i ldwolde
14 September 1820, overleden te ‘s Gravenhage
24 December 1899, huwde 17 October 1842 Dr.
Hermannus  Henricus Tjeerd Cannegieter, geneesheer
te Schildwolde, geboren 24 December 1815, over-
leden te Schildwolde 13 Februari 1867, zoon van
Ds. Johannes en van Bazckje  Hoornsma. (24)
Wilhelmus Johannes Buning, geboren te Schildwolde
28 November 1821, landbouwer te Nieuw-Buinen,
huwde te Wildervank 5 Mei 1851 F e n n e c h i e n
Uniken,  geboren 26 Maart 1823, dochter van Regnerus
Tjaarda en van Jantje Mulder, die hem drie kinderen
schonk, allen geboren te Stadskanaal:
a. Johannes Franciskus Buning. geboren 4 Juli 1852.
b. Regnerus Tjaarda Buning, geboren 3 Juli 1853, en
c. Alida Catharina Buning, geboren 14 September

1856, echtgenoote  van B. ïIolk.
Geesje  Buning, geboren in 1823, overleden in 1834.
ilra?-ia Johanna Huning, geboren te Schildwolde
24 Juli 1824, aldaar gehuwd met Hendrik Jan
CorneYis Bekenkamp, predikant te Nieuw Brongerga
of de Knijpe  (1847),  Ha.ulerwijk  (1870), d e  W i l p
(1874).
Dr. Hendrik Coenraad Buning,  geboren te Schild-
wolde 17 Maart 1827, geneesheer aldaar en aldaar
in 1857 ongehuwd overleden.
Herman  Buning, geboreu in 1828, overleden in 1830.
NicolaeJ Buning, geboren in 1830 en in datzelfde

jaar overleden.

30. Jacobus Bunin&  volgt VI.

ren herderszang ,,Algoede”,  waaraan toegevoegd een Latënsch gedicht
ran den broeder der bruid den lateren Hooftman der Justitiekamer
dr. Johannes Wolbers.

Deze laatste wijdde aan z”ne  overleden zuster eene La$jnsche  Elegia
n funere sororis unicae, Heabelinae Yariae  Wolbers,  V. Cl. Ab-rahami
Suningii  Lectissimae, dum viveret, Conjugis, tezamen met een Treurdigt
ran Joh. Hofstede in 1733 versohenen bij Haio Snandaw, Boekver-
rooper  in de huldenstraat te Groningen. ” ’ -

Het geschilderd portret van Ahaham Buning is in het bezit van
devrouw de Weduwe Wildervanck-Buning te Velp.
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VI. Mr. Jacobus Buning, geboren te Groningen in
1732, werd aldaar 6 September 1745 ingeschreven als

~student,  was lid van het gilde-, water- en stapelrecht,
werd in 1768 Taelman en Gesworen van Groningen, was
op 29 Mei 1777 blijkens eene voor hem verleden acte Ge-
constitueerde Richter van Siddeburen, werdop 14 Juni 1787
met de E. E. Heer vao Berchnis, de Raadsheeren Fockens
en Lohman en de Gezworene Entrup en Woldring  be-
nevens den syndicus Tiddo Tiddens benoemd tot Lid der
Commissie van die op 28 Sept. 1787 weder
werd opgeheven,

,Defensìe,
wordt in 1799 vermeld als Oud-Raad

en overleed te Groningen 6 December 1799.
Hij was op 26 Augustus 1758 gehuwd met Anna

Catharina Werumëus, geboren te Winschoten 15 October
1736, overleden 13 Januari 1784, dochter van Johannes
en van Sara 31oeth.  (26)

Uit hun huweliik snroten zeven kinderen:
10.
20.

30.

40.

50.

60.

.

70.

Johannes  l?er&u?us Huniny, volgt onder 711.
Mr. Abraham Buning,  geboren te Groningen
12 December 1761, overl. op den huize ,,Bolhuìs” 16
Nov. 1826, werd te Groningen 25 Aug. 1779 ìngeschre-
ven als Art. Lib. Stud., promoveerde aldaar in de rech-
ten, werd Kluftheer en Gezworen van Groningen, later
vrederechter van het kanton Loppersum en Wirdum,
gedurende de Fransche overheersching d uge de Paix
& Loppersum, Ems occidental. Hij woonde te Wirdum
op het vroegere buiten van zijn vader Bolhuis.  In
1802 komt hij voor als Richter van Oosterwi$wert
en huwde te Groningen 13 December 1794  Anna
C a t h a r i n a  .Marissen,  dochter van Jan en van
Gesina Riwgels, en zuster van Dr. Bernardus, die
den 8 Dec. 1841 kinderloos op Bolhuìs overleed.
Hebbelina  Naria Buning, geboren te Groningen
13 Mei 1764, overl. te Groningen in 1836, huwde
aldaar 13 Mei 1764 Jacob William  Kamphuis,
kapitein van eene compagnie te voet, overleden te
Groningen in 1793, uit welk huwelijk eene dochter
Cornelia  Maria Kamphuis, geb. te Groningen
9 Mei 1793.
Sura BuniNg,  geboren 4 Dec. 1766, overleden
8 Dec. 1766.
Sara Buning, geboren te Groningen 20 Januari
1768, aldaar overleden 25 Februari 1848.
Jacoba  Catharina Buning, geboren te Groningen
27 Oct. 1770, aldaar overl. 27 Nov. 1834, huwde
aldaar 30 Maart 1799 Ds. Willem Joachim Wicherts
Abresch, geboren te Groningen 17 September 1776,
aldaar overleden 3 December 1840, zoon van Prof. /
Pierre en van Johanna Elisabeth Wicherts, uit
welk huwelijk geen kinderen.
Jasz  Wolbers Bunitig,  geboren te Groningen 25 Oct.
1773, overleden te Amsterdam 7 April 1844, koop-
man te Amsterdam, had uit zijn huwelijk met 1
Catharina Geertruida Konina,  overl. 12 Jan. 1845. ’
geene kinderen.

”

VIL Johannes Werumëus Buning, geboren te Groningen
2 September 1759, werd 21 Juli 1777 ingeschreven als
student te Groningen, werd candidaat in de rechten en

(26) Zie: de genealogie van de geslachten Werumëun en Gockinga
in Genealogisch Heraldische bladen 1, bl. 38 door C. J. Polvliet.

Mr. Herman  Werumëus, gilderechtsheer en gezworen van Groningen
en later rietman van Oosterdeel Langewold gaf ter eere van de bruiloft
van zijn aroeder Johannes bij Laurens Groenewout te Groningen in 1732
sen huwelijkszang uit.

Uit hun huwelijk sproten acht kinderen:
10.Anna Catharina Buning, geboren te Kruideburen

in 1793, overleden te Wittewierum omstreeks 1847,
eerst gehuwd met Ds. Johannes van Rhee, en na ont-
binding van dit huwelijk met Klaas Willems  I;ubbers

20.
vao Wittewierum, beide huwelijken kinderloos.

30.
Arnold Werumëus Buning, volgt onder VIII.

40.
Jacobus  Werumëus Buning, volgt onder VIIIbis.
Johannes Arnold Sicco Werum&us  Buning, geboren
te Leermens  1 Januari  1800 ( in het  kerkeli jk
protokol ingeschreven als Buining), overleden in
1803.
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overleed op den huize Grevingaheerd onder Leermens
20 Maart 1826 als oud-kapitein-luitenant ter zee. (27)

Hij huwde te Stedum 25 Juni 1791 als Lieutenant
ter zee bij het Collegie ter Admiraliteyt van Vriesland met
Gesina  Catharina Oudemata,  geboren in 1768, overleden
te Leermens  4 Maart 1822, dochter van Ds. Arnoldus
en van Alegonda Mieuwold  en zuster van Dr. Nicolaas
Oudeman, den vader van den bekenden rechtsgeleerde
raadsheer Oudeman.

50. Adagonda B,unitig,  geboren te Leermens  14  Mei
1802, (in het kerkelijk protokol ingeschreven als
Buining)  jong overleden.

60. Mr. Abel Hendrik Werumëus Bwnning,  volgt onder
VIIIter.

70.  Johannes Arnold Sa’cco  Werumëus Buning, volgt
onder VIIIquater.

80. Abraham Buning, volgt onder VIIIpuint.

VIII. Arnold Werumëus Buning, geboren te Kruide-
buren 2 Juni 1794, werd achtereenvolgens predikant te
Ausbuurt  (1821),  Lutkewoude, Bìerum (1822), Ooster-
meer (1830), Anjum, Bedum en Stedum, en overleed te
Stedum 7 Maart 1856.

Hij huwde eerst te Oostermeer omstreeks 1831 met
Baukje  Reitsma, aldaar geboren 19 November 1812,
dochter van Wilco en van Antje Geerts Brouwer, aldaar
overleden 16 Januari 1836, daarna trouwde hij met Maria
Lucia Bouritius van Lon, weduwe van Mr. Sjoerd  Bouwesa
Stienstra.

Uit het eerste huwelijk sproten twee kinderen:
10.  Joiíannes  Werumëus Buning, volgt onder 1X.
20. Wilco Werumëus Buning, volgt onder IXbis.

1X. Johannes Werumëus Buning, geboren te Oostermeer
16 Mei 1832, overleed aldaar 20 Maart 1886, en liet
uit zijn huwelijk met Antje Willems  Tjepkema,  geboren
aldaar 13 Augustus 1827, overleden 25 April 1898,
dochter van Willem en Roelfke Zwart, twee kinderen na :

1% Awaoldus  Werumëus Buning, geboren te Oostermeer
11 December 1863

in
(27) In tegenstelling met zijn vader, die blijkens zijne  benoeming

1787 tot lid der Commissie van Defensie patriot was, was hij een
Oranjeklant. Om zijn sterk prinsgezinde gevoelens moest hij in 1795,
naar het verhaal luidt, zelfs met levensgevaar. zijn woonplaats verlaten.
Wij onderstellen, dat hij de Hollandsche officier Bun&k is geweest,
die van 1795  tot 1800 in opdracht van de Staten van Oost-Friesland,
met den lateren generaal-majoor Willem  Petrus deb carnpo genaamd
Camp,  (vader van den schoonvader van kolonel Polvliet)  en d e n
officier tran der Linden eene kaart van Oost Friesland ‘vervaardigde.
Deze officieren waren in 1795 naar Oost Friesland uitgeweken en
keerden in 1814  weder in Nederlandschen krijgsdienst terug.

IWiarda  Ost fries. Geschiohte X. bl. 2101.
gijn  portret, op jeugdigen leeftijd geschilderd, is in het bezit van

M e v r o u w  d e  W e d u w e  Wildervanck-Bunkg  te Velp, evenzoo  de
portretten van zijne echtgenoote  en van haar beide ouders.
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20. Baackje Bunirag, geboren te Oostermeer 13 Februari
1868.

IXhis.  II%co  Wwumëus  Bzwing,  tweede zoon van Arnold
er, Bnukje  Heitsma, geboren te .Oostermeer  29 December
1833, aldaar overleden 26 Januari 1873, huwde 15 Mei
1863 met Jàtske van der Werf, dochter van Johnnnes
en Grietje 1Jpeus Reitsma, die na zijn overlijden op

21 November 1877 te Oostermeer hertrouwde met KZaos
Leenderts KzLipers.

Uit haar eerste huwelijk sproten vier kinderen:
10.

20.

-30.

40.

Grietje Buning, geboren te Oostermeer 6 Januari
1863, huwde te Oostermeer 20 September 1886
met Petrus van Binnend~k,  predikant te Garsthuizen,
Augustinusga, Stadskanaal, Obergum  en ‘t Zand.
Arnoldus Werumëus Runing,  geboren t,e Oostermeer
19 Maart 1864, huwde aldaar 18 Mei 1886 Maaike
vnn den Berg, dochter van Wiebe  Sjoerd en Jitske
Attes Reitsma.
Baukje  Buning, geboren te Oostermeer 10 October
1867.
Trijntje  Buning, geboren te Oostermeer 27 Sep-
tember 1872.

VIIIbis.  Jacobus kVerumëus  Buning, tweede zoon van
Johannes  en van Gesina Catharirta  Oudeman,  geboren te
Loppersum 29 Januari 1797, woonde op Gtrevingaheerd
en overleed te Leermens  20 Juli 1853, geen kinderen
nalatende bij zijne echtgenoote  Margijn Boekhoud, geboren
te Leermens  27 April 1796, aldaar overleden 8 Mei 1853,
dochter van Egge en van .Jansje Boekhoud.

VIIIter.  Mr. Abel Hendrik Werumëus Buning, vierde
zoon van Johannes  en van Gesina Catharina Oudeman,
(in het kerkelijk protokol ingeschreven als Buining) ge-
boren te Leermens  9 Juni 1803, promoveerde te Groningen
2~ November 1828, werd 18 Febr. 1829 tot procureur
bij de Rechtbank te Appingedam, 18 Febr. 1832 tot plaats-
vervanger van den vrederechter in het kanton Loppersum
en 20 Mei 1837 tot notaris te Uithuizen benoemd. Den
23 September 1841 legde hij den eed af als advocaat
bij de Arr. Rechtbank te Appingedam en overleed te
Uithuizen 11 November 1883.

Hij was 24 Januari 1831 te Groningen gehuwd met
Grietje Onnes,  geboren te Groningen 25 Juni 1809,
overleden te Uithuizen 19 Februari 1850, dochter van
Barteld  en Henderica  Haverbult, die hem acht kinderen
schonk :

1%

20.

30.

Rarteld Johannes Werumëus Buning, geboren te
Appingedam 23 Mei 1831, eerst hulpprediker te
Ruurse, daarna achtereenvolgens predikant te Wijn-
gaarden (1869),  Hoogvliet (1873),  Bourtange (1878)
en Hoogmade (1883). Hij werd in 1890 emeritus
en overleed te Putten 12 October 1892.
Mr. Johannes Willem Frederik Werumëus Buning,
volgt onder IX.
Hendrica Gesina Catharina Werumëus Buning, ge-
boren te Appingedam 16 Mei 1835, huwt te Uit-
huizen 7 Juni 1861 Ds. Johan Antoon WilZinge:
geboren te Emmen 12 October 1834, predikant te
Fecrwerd (1861) en Eenrum  (1869). zoon van
Dr. Lucas Johannes Dermannus  en van Gesina
dnrza Amshof. (28)

40.

50.

60.

70.
80.
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Mr. Willem Frederik Wernmëus  Buning, volgt onder
IXbis.
iiermnnnn  Helena Werumëus Buning, geboren te
Appingedam 12 Juni  1841,  aldaar overleden
24 Juni 1841.
Hermnn  Gustaaf Werumëus Buning, geboren te
Appingadam 17 Juni 1844, aldaar overleden 17 Sep-
tember 1847.
Arnold Werumëus Bunitig,  volgt onder IXter.
Herman Gustaaf Werumëus Buning, geboren te
Appingedam 7 Februari 1850, aldaar overleden
8 Mei 1850.

1X. Mr. Johannes Willem Frederik Werumëus Buning,
geboren te Appingedam 6 Juni 1833, was aldaar advocaat
en overleed aldaar 11 Januari 1862.

Hij trouwde te Stedum 29 Mei 1859 met zijne later
te noemen volle nicht Qesina Cornelia .Blaning, geboren
te Garijp  12 Juli 1839, dochter van Ds. A b r a h a m  e n
van Femmiyaje Posthuma.

Hun zoon volgt onder X.
(Wordt vervolgd.)

Aanteekeningen  betreffende de afstammelingen
van Gerrit Bentin(c)k,

burger te Oldenzaal, den 12 Maart 1699  aldaar ondertrouwd
uitmet Anna ~eertruit  Gerligs,  geboortig

Lage, (Duitsche buurtschap bij Oldenzaal),

door Jonkhr VAN EINSCHOT, - Tiel.

Bentink, ook geschreven Bentinck.

W apen: In zilver een rood latijns&  Kruis.

(T’ervoly  van XXVI, 41).

V i j f d e  g e n e r a t i e .

6 kinderen van IV. 3. (van Dorsser-Bentink).

V. 1. Cornelia Stephania Samuella van Dorsser,  geb.
te Dordrecht 19 April 1800, er overl. 11 Januari 1880,
tr. te Dordrecht 9 Nov. 1836 Hendrik van Es, notaris
te ‘s-Qravendeel,  geb. 9 Nov. 1795, overl. te Dordrecht
15 Nov. 1884. Hieruit een zoon Cortielis Johannes Adrianus,
geb. ‘s Gravendeel 29 Nov. 1838, tr. C. Willer.

V. 2. Gerardus  Johannes van Dorsser, geb. te Dordrecht
18 Aug. 1801,  er overl. 27 Juni 1856, huwt aldaar
12 Oct. 1831 Johanna Mauritt,  geb. 18 Maart 1803,
er overl. 20 Jan.  1883,  dr van Gerard en Christina
Antonia  ‘t Hooft.

Hunne kinderen volgen VI. 1 - 7.
V. 3. Stephanus van Dorsser,  geb. te Dordrecht 30 Januari

1803, er overl. 7 Maart 1876, notaris, lid v. d. gemeente-

(28) Uit dit huwelijk sproten:
Lucas Johannes Hermannw Willinge, geb. te Feerwerd 24 April

1862, oud-zeeofficier, havenmeester te Rotterdam.
Abel Hendrik WilZinge,  geb. te Feerwerd 14 April 1864 commies

der postergen,  overleden.
Jan.  W’YiZZinge,  geb. te Niehove 10 Oct. 1865, gemeentertecretariris.
Johannca Willem Frederik Willinge, geb. te Niehove 1869,  overl.

te Eenrum  2 April 1875.
Gasina  Anma WilZinge,  geb. te Eenrum  3 Nov. 1870.
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raad te Dordrecht, tr. te Langeraar 1 Juni 1837 Jacoba
Adriana Dorothea Born, geb. aldaar 25 Januari 1807,
overl. te Dordrecht 20 Oct. 1872, dr van Caspar Gerard
en Anna Cornelia Boers.

Hunne kinderen volgen QI. 8-12.
V. 4. Mr. .Cornelàs  Willem Otto van Dorsser, geb. te

Dordrecht 26 Mei 1805, er overl. 11 Mei 1873, advocaat,
lid v. d. Prov. St. van Zuid-Holland, lid v. d. gemeente-
raad te Dordrecht, Burgemeester van Dubbeldam enz. tr. 10.
te Dordrecht Cornelia Machlina vult Dorsser, geb. te
Dordrecht 25 April 18 14, er overleden 25 April 1845,
d* van Jacob en Cornelia de Kanter.

Hunne kinderen volgen Vl. 13-15.
V. 5. Catharina Johanna Adriana van Dorsser, geb.

te Dordrecht 16 Februari 1810, er overl. 23 Mei 1890,
tr. aldaar 3 Juni 1840 Jan van Wageningen, geb. te
Dordrecht 9 April 1809, overl. aldaar 14 Aug. 1892,
zn van Anne Corrzelis  en Geertruida Johanna Vermande.

Hunne kinderen volgen QI. 16-23.
Q. 6. Jacoba Cornelia van Dorsser, geb. te Dordrecht

11 Aug. 1813, er overl. 24 Mei 1868, tr. aldaar 12 Oct.
1835 Jan Pieter Bredius, geb. te Woerden 14 Nov. 1811,
overl. te Dordrecht 13 Sept. 1878, procureur, lid v. d.
20 Kamer der St. Gen. enz., zn van Jan Pieter en Jacoba
Campbell, dr van David, jongsten zoon van den Schotschen
Markies van Braedelbane.

Hunne kinderen volgen Vl. 24-30.

2 kinderen van IQ. 5. (Bentink-Eckhnrdt).

Q. 7. Gerhardus Bentink, geb. te Utrecht 23 Aug.
1805, blijkens kennisgeving overl. te Amsterdam op Vrijdag
24 Maart 1876, oud 70 jaar.

Q. 8. Mr Frans Frederik Bentink, geb. te Utrecht
16 Sep. 1806, er ged. in de Janskerk 5 Oct. d. a. v. Hij
was van 14 Oct. 1830-14 Mei 1832 vrijwillig jager
(militair) ; v a n  1 5  M e i  1 8 3 2 - 1  O c t  1 8 3 4  luitt der
schutterij  ; van 19 Juni 1837-9 Sep. 1839, rgksontvanger
te Akersloot; van 10 Sep. 1839- 1 Jan. 1848, rijks-
ontvanger te Diemen ; van 2 Jan. 1848 tijksontvanger
te Weesp, alwaar hij 24 Aug. 1868 overleed.

8 kinderen van IV. 10. (Obbes-Bentink).

Q. 9. Elisabeth  Obbes, geb. te Amsterdam 25 Oct. 1789,
ongeha operl. te Vorden 22 Nov. 1856 n/m. 10 u. ten
huize van V. 25.

Q. 10. Maria Obbes, geb. te Amsterdam 25 Sep. 1791,
overl, Dinxperlo 10 April 1831, tr. 12 Sep. 1813 C~ristiaan
Frederik Casimir Duden, geb. te Rees (Pr.) 25 Aug. 1789,
overl. te Dinxperlo 27 Jan. 1843.

Hunne kinderen volgen QI. 31-38.
V. 11. Joan  Erangois  Obbes, geb. te Amsterdam 22 Aug.

1793, overl. te Niebert (Gr.) 23 Juli 1873, tr. te Haalderen
30 Jan. 1823 Jeannette Wilhelmina Dorothea Duden,
geb. te Rees (Pr.) 6 Aug. 1794, overl. te Niebert
dl Febr. 1888.

Hij was in 1853 meter en taxateur van de turf te
Nuys (Prov. Gtron.)  en werd bij Kon. Besl. vau 9 Maart
1853, no. 82, benoemd tot ontvanger der directe belas-
tingen en accijnzen te Meeden en Muntendam (Qron.).

Hunne kinderen volgen QI. 39-49.
V. 12. Catharina Clasina  Obbes, geb. te Amsterdam

19 Jan. 1795, overl. te Dinxperlo 20 *Jan.  1869.
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V. 13. Gijsberta Johanna Obbes, geb. te Amsterdam
16 Maart 1797, overl. aldaar 4 Nov. 1798.

V. 14. Petronelln  Abiyaël Obbes, geb. te Amsterdam
16 Aug. 1799, overl. aldaar 8 Mei 1800.

V. 15. Nicolaas Obbes, geb te Amsterdam 12 Oct. 1803,
over1 te Tiel 16 Juni 1854, tr. 30 Jan. 1834 Elisabeth
Carolina Wil,S,elmina  Bus, geb.  te  Nijmegen 26 Oct.
1809, over]. te Tiel 30 Nov. 1890.

Hunne kinderen volgen VJ. 50-60.
V. 16. Johannes Constantinua Obbes, ingenieur, geb.

te Rees (Pr.) 19 Juli 1809, overl. te Rotterdam 6 Maart
1871, tr. 30 Dec. 1835 Cutharinn  Aletta  Maria  Duden
( V I .  32), geb .  R ees
Scheveningen.

(Pr ) 22 Maart 18 15, overl. te
Hij woonde indertijd in Assen, in 1860

te ‘s-Gravenhage.
Hunne kinderen volgen QI. 61-65.

6 kinderen van IV. 13. (Curtenius  Bentink-Zandersj .

V. 17. Joonna F r a n c i n a  M a r i a  Bentin,k,  geb te
Amsterdam 14 Maart 1805, woonde indertijd te Utrecht,
overl. Elburg 29 Juli 1873.

V. 18. Johanna Gabriella ElizabetR  Bentink, geb. te
Amsterdam 27 April 1806, overl. 4 Nov. 1866, woonde
indertijd te Utrecht.

Q. 19. Hendrik Jacob Albertus Curtenius Bentink, geb.
te Amsterdam 27 Febr. 1809, over]. aldaar 16 Juni 1837.

V. 20. Petrus Wilhelm  Curtenius  Bentink, geb. te
Amsterdam 30 Maart 1811, er overl. 7 Juli 1812.

V. 21. Maria  Bentink, geb. te Amsterdam 6 Sep. 1812,
overl. 24 Dec. 1884, tr. te Utrecht 9 Mei 1851 Dr AntBonius
Kisselius, (zoon van Jobs Kisselius,  geb. 2 Aug. 1778,
overleden te Dordt 30 Dec. 1850, oud 72 jaar en van
Arendina Wilhelmina Rutgers, geb. 12 Jan. 1782; overl.
te Elburg 1 Febr. 1855, oud 73 jaar), Fector te Elburg,
geb. 23 Mei 1819, overl. 1 Oct. 1883. Zijn wapen: in
goud 3 roode bliksemschichten naast elkaar.

Hunne kinderen volgen VI. 66. a. b. c.
Q. 22. Carel  Frederik Curtenius Bentink. geb. Amster-

dam 20 Juli 1814, ongehuwd overl. te ‘s%ravenhage
9 April 1849.

2 kinderen van IQ. 14. (Beudt-Bentink).

Q. 23. I;ouiae Cornelia Beu&, geb. te Utrecht 6 Nov.
1807, overl. te Brussel 19 Sep. 1881, tr. ‘s-Gravenhage
28 Oct. 1846 Pieter Frederik van der Meulen, notaris
aldaar, geb. aldaar 17 Sep. 1808, overl. aldaar 24 Oct.
1859, zn van Mr Reinhard  Pieter en Anna Frederica
Naurath  (als wede, oud ruim 80 jaren, overleden te
‘s Gravenhage den 16 Febr. 1852 ‘s nachts 2 uur). Geene
kinderen.

V. 24. Frangois  Bcudt, geb. te Amsterdam 25 Dec.
1809, ongehuwd overl. te ‘s Gravenhage 12 Nov. 1826.

1 kind van IV. 17. (Zanders-Bentink).

V. 25. Johanna Maria Elizabeth  Zanders, geb. te
Dordrecht 5 Dec. 1807, overl. te Vorden 13 Oct.
tr. 20 April 1842 Johannes van

1857,

1810, over]. Goor 20 Juli 1876,
Velthuysen, geb. 4 Juli
verhuist met zijn gezin

Qorden eu bekleedde daar2 Mei 1851 van Baarn naar
het ambt van rijksontvanger;
14 Febr. 1859, no. 56.

benoemd te Goor bij K. B.

Hun kind volgt VI. 67.

.
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Hij tr. 20. te Goor 12 Sep. 1863 J. C. Götte, dochter
van den Burgr aldaar.

1 kind van IV. 21. (Beu&-de  Raikem).

V. 26. Albert Joseph Louis Bendt,  controleur ‘P Rgkz
belastingen te Gouda, Breda (1855) en Leiden (1859),
geb. te ‘s-Gravenhage 25 Maart 1823, overl. te Amsterdam
13 Jan. 1883, tr. te Luik 19 Juli 1848 Septimia  Fines
Joanncz  de Raikem (dr van Antoine François Joseph, overl.
te Luik 11 Oct. 1862 v/m 7 u.), geb. 29 Aug. 1822 te
Volterra, overl. te Amsterdam 7 Jan. 1903. Zij vieren
hun ijzeren bruiloft 19 Oct. 1854.

Huune kinderen volgen VI. 68-75.

4 kinderen van IV. 22. (Beudt-Herla).

V. 27. François Joseph Beudt, geb. te ‘s-Gravenhage
11 Maart 1831, overl. 11 Jan. 1836.

V. 28. Albert Dieudonnd Jean Louis Beudt, geb. te
‘e-Gravenhage  11 Jan. 1833, woont ongehuwd te Brussel.

V. 29. ïlfavie Agnes Elisabeth Beudt, gtb. ‘s-Gravenhage
31 Oct. 1834,  overl. 6 Jan. 1859 te Brussel en aldaar
begraven den 9 Jan. d. a. v.

V. 30. Aline Elisabeth Louise Joeephine Beudt, geb.
‘s-Gravenhage 16 Maart 1839, overl. 26 Juni 1864
te Bruesel.

3 kinderen van IB. 24. (van Oosterzee-Beudt).

V. 31. Hendrik Marinus Christiann van Oosterxee,
predikant, geb. Brake1 29 Aug. 1806, overl. te Haarlem
8 Nov. 1877, tr. .Brouwershaven  27 Oct. 1829 Clasina
Geertruida Uyttonhooven, geb. aldaar 8 Aug. 1806, overl.
Oudewater 29 Aug. 1884. 8 kinderen.

V. 32. Louise Françoise Corneliu van Oosterxee, geh.
Brake1 23 Jan. 1808, overl. Beverwijk 24 Maart 1883,
tr. Goes 18 Aug. 1836 Everhard  Johunnes  Willem Römer,
gemeente-ontvanger te Oudewater, geb. te Utrecht 23 Jan.
1801, overl. te Oudewater 6 Sep. 1878.

Hunne kinderen volgen VI. 76-80.
V. 33. Jacoba Eleonora van Oosterzee, geb. Goes

8 Juli 1809, overl. 22 Maart 1829.

3 kinderen van IV. 26. (v. d. Laan-Beudt) .

V. 34 Caret Cornelis van der Laan, geb. 23 Sep.
1810, overl. 9 April 1822.

V. 35. .&aria  Petronella  van der Laan, geb. 4 Febr .
1812, ongehuwd overl. te Delft 13 Mei 1849.

V. 36. Louise Cornelie  Françoise van der Laan, geb.
18 Nov. 1813, overl. te Appeltern JO Juli 1868, tr. te
‘s Hage 29 Aug. 1838 Jacobus Moerkerken van der Meulen,
waaruit :

a. Cornelia Anna Frederika, geb. te Gouda 23 Aug.
1839, overl. te Arnhem 6 Aug. 1847.

b. Reinhard  Pieter, geb. te Gouda 18 Mei 1847.
c. Hendrik Carel,  geb. te Gouda 25 Juni 1849 v/m 7’1, u.
d. dnne Frederik, geb. te Gouda 16 Sep. 1852.
Zij vierden 2 Maart 1851 te Gouda hun koperen bruiloft.

Hij was meter en taxateur van de turf o. a. in het 40
meetdistrict te Middelburg bij Gouda en werd bij E. B.
vau 22 Juni 1854 benoemd tot ontvanger der dir. bel.
en acc. te Appeltern, waarheen bij met zijn gezin vertrok
den 28 Aug. 1854.
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Z e s d e  g e n e r a t i e .

7 kinderen van V. 2. (u. Dorsser-Mauritx).

VI. 1. Catharina Johanna Adriana van Dorsser, geb.
te Dordrecht 5 Sep. 1832, er overl. 24 Febr. 1903,
ongehuwd.

Vl. 2. Christina Anthonia van Dorsser,  geb. te Dordrecht
27 Dec. 1834, tr. aldaar 18 Juni 1856 Petrus Jacobus
‘t Hooft, zn van Corrzelis Gerardus en Sophie Kluit, geb.
27 Sep. 1827, overl. 19 Juli 1882.

Hunne kinderen volgen VIL 1-12.
VI. 3. Jacoba van Dorsser, geb. te Dordrecht 4 Dec.

1836, tr. aldaar 7 hug. 1862 DI Willem Bisschop, zn van
Dirk en Elixabeth Jacobu  Lussanet de la Sablonni&P, geb.
te ‘s-Gravenhage 12 Nov. 1827, overl. Delft23 Januari 1889.

Hunne kinderen volgen VIL 13- 14.
VI. 4. Gerard van Dorsser, geb. te Dordrecht 9 Novc

1869, er ongehuwd over]. 18 April 1895.
VI. 5. Een zoon, geb. en overl. te Dordrecht 4 Sep. 1840.
VI. 6. Stephanus Cornelie van Dorsser, geb. te Dordrecht

27 Juli 1841, er ongeh. overl. 13 April 1898.
VI. 7. Elias van Dorsser, geb. te Dordrecht 23 Juni

1843, tr. aldaar 11 Juni 1879 Anna Cornelia ~iller&a:
van Gijn, dr van Hugo en Françoise Corneliu Stoop,
geb. 25 Juli 1857.

Hunne kinderen volgen VIT. 15-17.

5 kinderen van V. 3. (v. Dorsser-Born).

TI. 8. Catharina van 71orsser,  geb. te Dordrecht
14 April 1838, er ongehuwd overl. 27 April 1872.

Vl. 9. Anna Cornelin van Dorsser, geb. te Dordrecht
13 Jan. 1840, tr. aldaar 6 Sep. 1877 Cornelis Barthold
Schallig, zn van Cornelis Barthold en van Catharina
Elisabeth  Lapra,  geb. Amsterdam 11 Maart 1840, overl.
te Haarlem 8 Aug. 1883 Hun dochter: Cornelia Bartha
Jacoba Adrinna  Dorothen Schallig  is geb. te Haarlem
20 Aug. 1882.

VL 10. johanna  Adriana van Doraser,  geb. te Dordrecht
29 April 1842, er overl. 2 Oct. 1843.

VL ll. Caspar Gerard van Dorsser, geb. te Dordrecht
7 Aug. 1845, er ongeh. overl. 12 Nov. 1874.

VI. 12. Johannes Adrianus van Dorsser, voorz. v. d.
Rekenkamer, Directeur van Financiën in Ned. Indië,
ridder N. L., geb te Dordrecht 80 April 1847, overl.
te ‘s-Gravenhage 27 Dec. 1906, tr. Buitenzorg (Java)
19 Nov. 1874 Etixabeth  van der Byll, dr van J a c o b u s
Narius Cornslis en Cecilia Josìna Anna van Reil,  geb,
Laag-Keppel 24 Dec. 1848.

Hunne kinderen volgen VIT. 18-19.

3 kinderen van V. 4. (u. Dorsser-v. Dorsser).

VI. 13. Johannes Adrianus von Dorsser, adv. en proc.,
burgemeester van Dubbeldam?  geb. te Dordrecht 8 Aug.
1839, er overl. 23 April 1884,  tr. aldaar 29 Mei 1867
CorneZìa  liario van der Wayfort, dr van Reinier  Hendrik
en Aplonia Ingeha Coert, geb. te Ridderkerk 25 April
1845, overl. 22 Juni 1903

Hunne kinderen volgen VII. 20-25.
VI. 14. Cornelia van Dorsser, geb. te Dordrecht 14 Jan.

1841, er overl. 12 Januari 1851.
VI.  15.  Willemina  Corne l i a  van  D o r s s e r ,  geb .  t e
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Dordrecht 24 Maart 1845, tr. aldaar 26 aug. 1868 dntony
Josepa Edward Lucardie,  zn van Pieter Johannes en Agatha
van der Vliet, geb. te Rotterdam 4 Maart 1845.

,
1

Hunne kinderen volgen VTI. 26-31. I

8 kinderen van V. 5. (van  Wageningen--van Dorsser). 1

VI. 16. Geertruida van Wageningen, geb. 10 April
1841, over1 24 Juni 1845.

VL 17. Catharinc  van Wageningen, geb. 2 Mei 1842,
ongeh. overl. 16 April 1897.

V.I.  18. Anne Cornelis van Woqeninqen. geb. 22 Sep.
” ” v *1844, overl. 30 Jan. 1846.

VI. 19. Johannes Adrianus van Wageningen, geb.
23 Mei 1847, overl. Mei 1849.

VI. 20. Geertruida Anna 1:an Wageningen, geb. 29 April
1848.

VI. 21. Johanna Adriana van Wageningen, geb. 4 April
1850.

VI. 22. Anne Cornelis Johannes Adrianus van Wage-
ningen, geb. 3 Juni 1852. Zie bij zijne vrouw VI. 66a.

VI. 23. Cornelia  Stephanìn  Samuella  van Wageningen,
geb. 24 Maart 1854, jong overl.

7 kinderen van V. 6. (Bredius-van Dorsser).

VI. 24. Jacoba Catharinn  Bredàus,  geb. 21 Juni 1836,
ongeh. overl.

VI. 25. Johannes Adrianus Bredius, geb. 26 Januari
1838, overl. te Boppard 1 Dec. 1855.

VI. 26. Charles Pieter Bredius, geb. 27 Maart 1839,
vertrokken naar N. Amerika.

VI. 27. Catharina Johanna Adriana Hredius, geb.
26 Juli 1840, overl. 19 Dec. 1840.

VL 28. Jan Pieter Bredius, lid 2e Kamer St. Gen.,
geb. 27 Juli 1841, overl. te Buenos Ayres 1 Juli 1886,
tr. te Groningen 19 Juni 1864, Emerance Luthera Isabelia
Cost van Doorninck, dr van Willem Herman  en Godartine
Alexandrine Gerardine Philippine baronesse van Hoëvell,
geb. te Deventer 2 Dec. 1841, overl. te Amsterdam
21 Nov. 1889.

Hunne kinderen volgen V.U. 32-35.
VI. 29. Caroline Bredius, geb. 3 Juli 1843, ongeh.

overl. te Arnhem 17 Aug. 1886.
VL 30. Cornelis Adrianus Bredius, geb. 6 Aug. 1844,

jong over].

8 kinderen van 1’. 10. (Duden-Obbes).

VI. 31. Christian  Carl Frederik Duden, geb. te Hamburg
12 Jan. 1814, er overl. 27 Maart d.a.v.

VI. 32. Catharina Alstta Maria Duden. Zie V. 16.
VI. 33. Frederika  Johanna Elìzabet Duden, geb. te

Rees (Pr.) 12 Aug. 1816, overl., tr. F. Janssen, overl.,
hertrouwd 7 Juni 1868 met 1. H. Kleinpass. Zg woonde
indertijd te Emmerik.

VI. 34. Alwine  Eberhardina Duden, geb. Rees (Pr.)
27 Dec. 1817, tr. te Rees (Pr.) 28 Aug. 1851 J o h a n
Philip Scheffel, geb. te Zevenaar 23 Aug. 1817, overl.
18 April 1891, indertijd te Ellecom.

Hunne kinderen volgen VIL 36-39.
VI. 35. Johanaa  Charlotta Duden, geb. te Rees (Pr.)

,27 Mei 1819, overl. te Dinxperlo 12 Jan. 18Sl.
Vl, 36. Frederik Nicolaas Duden, geb. te Rees (Pr.)

23 Dec. 1820, overl. aldaar 23 Juli 1821.
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VI. 37. Maria Duden, geb. te Rees (Pr.) 28 Jan. 1823,
overl., tr. Friedrieh Leenders, overl., indertijd te Emmerik.

Hunne kinderen volgen VII. 40-44.
VI. 38. Joan François  Duden, geb. te Ambt-Doetinchem

1 Jan. 1826, overl. te Niebert (Gr.) 26 Mei 1871, tr.
26 Oct. 1853 Geer2e Roelfs Zuiderweg,  geb. te Niebert
18 April 1833, overl. 25 Jan. 1905.

Hunne kinderen volgen VII. 45-47.

11 kinderen van V. 11. (Obbes-Duden).

VI. 39. Doodgeb. zn te Doetinchem 28 Maart 1824.
VI. 40. Joan Frahçois  Nicolaas Obbes, geb. te Doetin-

chem 14 Juni 1825, tr. 1868 wernera  Willemina  v a n
der Vegt.

Hunne kinderen volgen VII. 48-51.
VI. 41. Maria Catharina Paulina Obóes, geb. te

Doetinchem 10 Dec. 1826, ongeh. overleden.
VI. 42. Jeannetta Wilhelmina Dorothea Obbes, geb. te

Doetinchem 13 Juni 1828, overl. te Peer (L.) 3 Dec. 1830.
VI. 43. Catharina Obbes, geb. te Peer (L.) 1 Dec.

1830, overl. te Dinxperlo 17 Dec. d. a. v.
Vl. 44. Elizabeth  Obbes, geb. te -4msterdam  8 Nov.

1832, overl. aldaar 21 Oct. 1833.
VI. 45. Willem Constantinus Obbes, geb. te Amsterdam

8 Nov. 1832, overl. aldaar 8 Febr. 1834.
VI. 46. Willem Constantinus Obbes, geb. te Amsterdam

13 Febr. 1834, overl. aldaar 26 Jan. 1836.
Vl. 47. Frederik Karel Adelheid  Obbes, geb. te Amster-

dam 25 Mei 1835, overl. te Marum  1 Juli 1846.
VI. 48. Elizabeth  Johanna Maria Obbes,  geb. te Amster-

dam 4 Maart 1837, overl. te Marum 20 Juni 1838.
VI. 49. August Obbes, geb. te Marum  29 Nov. 1839,

tr. 26 Sep. 1866 Hendrikje Oosterhoff, geb. te Groningen
14 Maart 1846; woont te Soest.

Hunne kinderen volgen VIL 52-63.

11 kinderen van V. 15. (Obbes-Bus).

VI. 50. Willem Jan François Obbes, geb. te Arnhem
10 Dec. 1834, overl. te Meppel 16 Jan. 1873.

VI. 51. Karel Peter Nicolaas Obbes, geb. te Arnhem
30 Nov. 1835, overl. te Hees 14 Mei 1843.

VI. 52. Johanna Maria Catharina Obbes,  geb. te Arnhem
25 Maart 1837, overl. te Tiel 23 Aug. 1859.

VI. 53. Elixabet  Carolina Wilhelmina Obbes, geb. te
Ubbergen 13 Juni 1838, tr. 19 Febr. 1863 Gerrit vau
Soelen uit Tiel

Hun kind volgt VII. 64.
VI. 54. Louise Maria Everhcrrdina  Obbes, geb. te Ubber-

gen 4 Maart 1840, tr. te Tiel 9 April 1873 Freclepik
Nicolaas Obbes, (VI. 63.) geb. te Arnhem 26 Aug. 1839,
overl. te Hilversum l! Nov. 1879; de wede woont te
Hilversum.

Hunne kinderen volgen VIT. 65-66.
VI. 55. Johanna Marlu Obbee, geb. te Hees 21 Febr.

1842, woont ongeh. te Hilversum.
VI. 56. Eliza  Clazana  Obbes, geb. te Hees :J Dec. 1843,

overl. te Tiel 20 Dec. 1853.
VI. 57. Carel Peter Nicolaas Obbes, geb. te Bemmel

4 Mei 1846, tr.. Fagg. Woont te Middelburg. Geene
kinderen.

VI. 58. Johannes Constantinus Obbes, geb. te Bemmel
20 Aug. 1848, overl. te Tiel 24 Juli 1854.
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TI. 59. .Johanna  Christina  Obbes,  geb .  t e  Bemmel
3 Juli 1850, overl. te Tiel 11 Maart 1875.

VI. 60. Frederik Willem Obbes, geb. te Tiel 21 Bep.
1852, er overl. 19 Nov. 1854.

5 kinderen van V. 16. (Obbes-Duden).

Vl. 61. Johannes Constantinus Obbes, geb te Leeuwarden
7 Dec. 1836, over1 aldaar 14 d a. v

VI. 62. Een dr dood geb. te Leeuwarden 19 Oct 1837.
VL 63. Frederik Nicolaas Obbes. Zie VI. 54.
VL 64. Maria Catharina Obbes, geb. te Arnhem

22 Sep 1841, woont ongeh. te Scheveningen.
VI. 65. Johannes Constantinus Obbes, geb. te Arnhem

15 Sep. 1843, overl. te Nijmegen 11 Aug. 1846.

3 kinderen van V. 21. (Kisselius-Bentink).

VL 66a. d,rendina Johanna Kisselius, geb. te Elburg
5 Juni 1852, tr. aldaar 17 Mei 1877 Anne Cornelis
Johannes Adrianus  van Wageningen, zn van Jan en
Catharina Johanna Adria,aa  van Dorsser (V. 5 en VI. 22),
geb. 3 Juui 1852, overl. Juli 1907, na hertrouwd te zijn
met. . . Oreel. Het 10 huw. is door echtscheiding ontbonden.

Hunne kinderen volgen VIL 67-68.
VI. 66. b en c. Geb. 8 Sep. 1854 een welgeschapen

zoon en eene doode dochter.

1 kind van V. 25. (van Velthuysen-Zanders).

VL 67. Apollonius Carel August Frederik van Velt-
huysen, geb. te Etten 10 Nov. 1843 n,/m 7 u.

8 kinderen van V. 26. (Beudt-de Raikem).

VI. 68. Frangois  Antoine  Albert  Berrdt, Rijksontvanger,
geb.  te  ‘s-Gravenhage 1 Mei 1849 v/m 631, u., tr.
26 Juli 1878 Hillegonda Neeltje Rörnrr  (VI. SO.),  geb.
te Oudewater 10 Mei 1851.

Hunne kinderen volgen VII. 69-71.
VI. 69. Albert Louis Guillau,me  Beudt, geb. te Gonda

30 Nov. 1850 n/m 11 u., gedoopt in de St. Janskerk
aldaar 5 Jan. 1851, des nam. door Ds. M. 8. G. Vorsman,
tr. te Oosterbeek 5 Sep. 1881 Antonia  Catharina Merens,
geb. te Haarlem 1 Sep. 1849%

Hunne kinderen volgen VII. 72-74.
VI. 70. Elisabeth Septime Beudt, geb. te Gouda 20 Mei

1852 v/m 11 u., tr. te Amsterdam 19 Juli 1873 Louis
Roelants,  zn van Catharinus Johawaes HendrirEus  en Maria
Martina Grep, indertijd off. inf., geb. te Gouda 21 Oct. 1842.

VI. 71. Bntoine  JosepA  Beudt, geb. te Gouda 12 Juni
1853 v/m 9 u., overl. aldaar 1 Nov. 1853 v/m 10 uur,
begr. 4 Nov.

VI. 72. Louisa Hester  Bendt,  geb. te Breda 4 Juni 1855
n/m half een ure.

VI. 73. Pieter Frederik Beudt, geb. te Breda 22 April
1857 n/m 3’/, uur, tr te Luik 12 Nov. 1896 Rita Louise
Cecile dmanda  de Raikem, geb. te Luik 20 Xaart 1866.
Geene  kinderen.

VI. 74. Wilhelmine  Marianne Beudt, geb. te Breda
10 Juni 1859, er overl. 1 Sep. d. a. v.

VI. 75. Emma Josephine Beudt, geb. te Leiden 9 Dec.
1861 v/m 6 uur, ovcrl. te Eindhoven 14 Sep. 1873.
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5 kinderen van V. 32. (Römer-v.  Oosterxee).

VL 76. Mafthias Johannes Jacobus Römer, indertijd
kap. adm. 0. 1. L., geb. te Oudewater 7 April 1839,
overl. aldaar 23 Maart 1872, tr. te Batavia 7 Oct. 1860
Marie Josephine Leirbag  Gabriel,  geb. 26 Aug. 1851,
overl. te Beverwijk 18 NO P. 1886.

VI. 77. Wouter Jacobus Helenus Römer, geb. te Oude-
water 22 Juni 1841, indertijd majoor der cavalerie.

Vl’. 78. Jacoba  Johanna Römer, geb. te Oudewater
6 Nov 1843.

VL 79. Anna Yoeta  Römer, geb. te Oudewater 3 Mei 1845.
Vl. 80. Hillegondn  Neeltje Römer, geb. te Oudewater

10 Mei 1851. Zie VI. 68.
( Wordt vervolgd).

Meyer~sehe heraldiek,

door Jhr. Mr. F. BEELAERTR VAN B L O K L A N D .

De tijd is voorbij, waarin wapenovereenkomst, zoo niet
als bewijs, dan toch als stellige aanwijzing gold voor
gemeenschappelijke afkomst. Naarmate van de zegelkunde
meer werk werd gemaakt en de studie van de Middel-
eeuwen zich niet meer bijna uitsluitend tot de werken
van oude schrijvers bepaalde, maar zich ook tot oorspron-
kelijke oorkonden en andere authentieke stukken uit-
strekte, heeft men er zich rekenschap van gegeven,
eenerzijds dat in de oudste tijden erfelijkheid van wapen
evenmin een vaste regel was als erfelijkheid van toenaam,
zoodat leden van hetzelfde geslacht zich somtijds van geheel
verschillende wapens bedienden ; en van den anderen kant,
lat personen wier wapens min of meer treffende overeen-
komst vertoonen, ook al behoorden zij thuis in dezelfde
streek, vaak in het geheel niet aan elkander verwant waren.

Met betrekking tot de onderlinge overeenkomst welke
zoo menigmanl de wapens van eeu bepaalde streek ken-
merkt, wees DE R AADT er in de inleiding van zijn stand-
zardwerk ,Sceaux armoriés des Pays-Bas” terecht opr
lat deze zich dikwijls laat verklaren uit de voorliefde,
welke in die streek bestond voor de een of andere wapen-
Bguuur  of heraldiek stuk, wellicht oorsponkelijk ontleend
aan het wapenschild en de banier van een voornaam aan-
voerder en diens geslacht. In de Middeleeuwen, toen -
even goed als tegenwoordig - ieder zich het wapen koos
dat hem aanstond, nam men dikwijls dat van een machtigen
buurman tot voorbeeld, en zoo kwam het, dat rechterlijke
ambtenaren, schepenen, vasallen en leenmannen een of
ander figuur uit het wapen van hun vorst, leenheer of
ambachtsheer overnamen.

Kan dus wapenovereenkomst, zonder meer, het ver-
moeden van verwantschap niet wettigen, toch is die over-
eenkomst niet zonder belang, aangezien daarin eene
aanwijzing kan zijn gelegen van de streek vanwaar het
geslacht afkomstig is.

,Omtrent  de heraldiek van weinig streken van ons land
zijn wij zoo goed ingelicht als omtrent die van dat ge-
deelte van Noord-Brabant, dat van ouds bekend was als,
de Meyerij van ‘s Hertogenbosch.

In de eerste plaats zijn ons een groot aantal zegels
bewaard gebleven van hen die, ook uit de Meyerij, met
Hertog Wenceslaus van Brabant ten strijde trokken tegen
den Hertog van Gulick en in 1371 in den slag bij Bast-
weiler in krijgsgevangenschap geraakten, alsmede van de
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erfgenamen van hen die in dien slag het leven lieten.
Maar van stellig niet minder belang is de merkwaardige

verzameling zegelstempels, gebruikt door de schepenen
van ‘s Hertogenbosch en thans berustende gedeeltelijk bij
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen in Noord-Brabant, gedeeltelijk in het stedelijk
archief te ‘s Hertogenbosch. Tengevolge van het groot
aantal edelen uit de illeyerij die tot den Bosschen sehepen-
stoel hebben behoord, is deze verzameling voor de kennis
aangaande de wapens der aanzienlijken niet alleen van
de stad, maar van de geheele streek, van het hoogste
belang. Behalve de stempels zijn ook nog, aan tal van
schepenbrieven in verschillende archieven bewaard, een
groot aantal zegels voorhanden. Beide rubrieken vullen
elkander aan. De zegels, of liever de schepenbrieven
waaraan zij bevestigd ziju, bewijzen, ingeval er, zooals
vaak voorkomt, meer dan één schepen van denzelfden
naam is geweest, wie hunner zich van het stempel bediend
heeft ; en de stempels hebben het voordeel, dat zij zooveel
duikelijker en scherper dan de niet altijd even goed be-
waard gebleven zegels, de wapens te aanschouwen geven. (1)

Wanneer wij spreken van Meyerijsche heraldiek, is de
bedoeling daarvan natuurlijk niet, dat in de Meyerij de
wapenkunst door andere regelen zou zijn behecrscht dan
die welke elders golden. Enkele bijzondere gebruiken mogen
er bestaan hebben, ov?r het algemeen golden in de Xeyerij
dezelfde regelen als in de andere deelen  van Brabant en In
de omliggende landen.

Toch hebben vele Meyerijsche wapens iets, waardoor
men aanstonds op de gedachte komt, dat zij waarschgulijk
aan een geslacht of persoon uit deze streek zullen hebben
toebehoord.

Onder de figuren, welke - al komen zij ook elders
voor - in het bijzonder de wapenschilden in de Meyerij
kenmerken, noemen wij in het bijzonder de drielings-
balken, het vierblad, het molenijzer, het heiblok en den met
een hermelijnstaartje beladen koek.

D e  d r i e l i n g s b a l k e n .

De drielingsbalkeu komen in de Meyerijsche wapens
steeds ten getale van drie voor. Een zwart schild met
drie gouden drielingsbalken en een - in den regel met één
of meer figuren beladen - schildhoofd was in de Meyerij
een zeer geliefd wapen.

Het schildhoofd schijnt wel eens te ontbreken Ik zeg
,,schijnt”, want ik ben overtuigd, dat wij althans in verre-
weg de meeste van de hier bedoelde gevallen eenvoudig
te doen hebben met een gebrek aan nauwkeurigheid
bij den stempelsnijder. Zeker kwamen onnauwkeurigheden
in den bloeitijd der heraldiek veel minder voor dau b.v.
in de negentiende eeuw en ook thans nog ; de wapens

(1) Zoo blijken b.v. uit de stempels enkele onjuistheden in de af-
teekening, welke een zoo nauwgezet teekenaar en heraldicus als de
heer Aug. Sassen in den Soordbrabantschen Almanak voor het jaar
1890  gaf van de wapens van eenige tlossche schepenen, voorkomende
op zegels in het gemeente-archief van Helmond. In het geschankto
vrijkwartier van het wapen van Arnoldus Monick (1529)  is het met
een vogel beladen kanton op het zegel blgkbaar niet te onderscheiden
geweest ; ook  zijn in dit wapen de koe!;en  met hermelJnstaart niet
langwerpig, zooals de teekening naar een blijkbaar eemgszins  plat-
gedrukt zegel aangeeft, maar zuiver rond, en loopt de barcnsteeldoor
tot de beide opstaande zijden van het schild. Het wapen van Arntvan
Andel, Bohepen in den HÒsch in 1376,. had niet moeten ztin afgebeeld
als een geschaakt  St. Andrieskruis, m het hoofd vergezeld van eeu
sikkel, maar als: in . . . . een schildhoofd beladen met een sikkel;
over alles heen een geschakeerd St. Andrieskruis.
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werden niet tot onherkenbaar wordens toe vervormd; maar
dat een enkele maal wel eens fouten van ondergeschikt
belang werden gemaakt, is even vaststaande als verklaar-
baar. Bij het geval dat ons hier bezig houdt, is het zelfs
al bijzonder goed te begrijpen. De drìo drielìngsbalken
vorderen reeds achttien horizontale lijnen en zoodoende
kon zeer licht de negentiende, zijnde de grondlijn van
het schildhoofd, worden vergeten, voor zoover zjj al niet
opzettelijk werd weggelaten om meer ruimte beschikbaar
te hebben voor de in het schildhoofd zelf af te beelden
figuren. ln den regel blijkt uit andere afbeeldingen van
hetzelfde wapen genoegzaam, dat die figuren niet in het
hoofd van het schild maar in een afzonderlijk schìld-
hoofd staan.

Tot bijzondere opmerkingen omtrent de afbeelding van
drielingsbalken bestaat geen aanleiding ; bij de teekening
houde men slechts.ìn  het oog, dat elk van de drie balkjes,
waaruit de drielìngsbalk bestaat, duidelijk moet uitkomen
en dat de afatand tusschen elk van die balkjes onderling
belangrijk kleiner moet zijn dan die tusschen twee drie-
lingsbalken. Dat dc naam ,drielingsbalk” gelukkig ge-
kozen is, kan moeilijk erkend. Wie in de kunsttermen
der heraldiek niet is ingewijd, zal er lichtelijk toe komen,
bij het woord ,drielingsbalk”  te denken aan een balk
welke met twee andere van gelijke afmetingen in het
wapen voorkomt; de  drielìngsbalk heeft eTenwe  zijn
naam niet te danken aan het aantal waarin hij in het
wapen voorkomt en dat niet noodzakelijk drie behoeft
te zijn, maar aan het aantal balkjes, de eigenlijke drie-
lingen, waaruit hij is samengesteld.

Drielingsbalken werdeu gevoerd door personen van de
volgende geslachten. (1)

won Beeck. Arnt van Beeck,
schepen van ‘s Hertogenbosch
zegelde in 1374 met drie drie-
lingsbalken en een effen schild-
hoofd ; over alles heen een
vrijkwartier met drie molen-
uzers. Goeswijn van Beeck, die
een eeuw later schepen in den
Bosch was, voerde drie drielings-
balken en in het schildhoofd
een opkomenden leeuw.

van Boort.  In zwart drie
gouden drielingsbalken en een

zilveren schildhoofd beladen met twee roode molengzers.
VUYL  den Bosch. Mr. Willem en Joris van den Bosch,

beiden schepenen  van ‘s Hertogenbosch  in de tweede helft
van de 15de  eeuw, zegelden met drie drielingsbalken en
een schildhoofd ; dit laatste is gedeeld: 1 drie molenijzers,
2 effen. Dit gedeelde, voor de helft effen schildhoofd is
niet onwaarschijnlijk eene niet geheel zuivere voorstelling
van een effen schildhoofd, dat voor de helft door een
vrijkwartier is bedekt ; vergelijk het hieronder aange-
teekende  betreffende het zegel van Qijsbert  van Vlochoven.

van der Burcht. In goud drie zwarte drielingsbalken en
een gouden schilhoofd beladen met een zwarten beurtelings
gekanteelden dwarsbalk vergezeld van drie zwarte bijen.

Romans.  Drie drielìngsbalken en een gouden schildhoofd
beladen met een roode lelie.

(1)  Afgaande op de afbeelding van het zegel van Hugo van Baerle,
schepen te Roosendaal in 155 1, voorkomende in den 3den jaargang van
Taxandria. zou men bijkans geneigd zijn ook bij het wapen van
deze familie aan drielingsbalken te denken.
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van Doerna. In zwart drie gouden drielingsbalken en
een gouden schildhoofd  beladen met drie roede St. An-
drieskruisjes.  Zoo zegelde reeds Heer Ghevart van Deerne,
ridder, in 1339. Dit geslacht was nog in de 17de eeuw
in bloei en voerde als hemteeken een brakkekop en -hals.
Gheirkien van Deerne,  die bfl Bastweiler gevangen werd
genomen, voerde een schuinstaak over het wapen.

Eyckmans. Jan Eyckmans, schepen te Helmond in 1413,
voerde boven de drielingsbalken een molenijzer en twee
ringen, naast elkaar Herman  Eyckmans, die in 1435
schepen van Helmond was, voerde eveneens de drielings-
balken, maar daarbij een schildhoofd, beladen met een
molenijzer tusschen twee molensteenen ; Hendrick  Eyck-
mans, schepen in den Bosch in 1493  : de drielingsbalken
en een gouden schildhoofd,  waarin drie vijf bladige roede
rozen.

Goben.  Govert Goben,  schepen van Helmond in 1386,
zegelde met de drielingsbalken, in het hoofd vergezeld
van een wiel tusschen twee ringen.

aan den Heesgcker.  In zwart
drie gouden drielingsbalken en
een gouden schildhoofd  beladen
met een opkomenden rooden
leeuw. Goessen van den Hees-
acker. schenen te ‘s Hertogen-
bosch’ in i475,  genproten-uit
een geslacht dat reeds veel
vroeger in het kwartier van
Oisterwijk voorkomt, voerde in
het schildhoofd, in het linker-
kanton, bovendien nog een
zespuntige ster.

Heymans. Marcelie Heymans. schepen in den Bosch
in 1534, zegelde met de drielingshalken  en daarboven
drie posthorens.

van de Lnerschot. In zwart drie gouden drielingsbalken
en een gouden schildhoofd beladen met een opkomenden
blauwen leeuw.

aan de .Liere. Meerten  van de Liere Henricxzoon zegelde
in 1453 als schepen in de Hoeven met drie drielings-
balken en een opkomenden leeuw in het schildhoofd.

van Xoort.  Adriaen van Noort Pauluszoon, schepen
van Heusden en drossaard van Ammerzoden, zegelde in
1588 met drie drielingabalken en iu het schildhoofd  drie
molenijzers naast elkaar. Helmteeken twee menschenarmen,
in de hand een bol (?) houdende,

van Oerle. Wouter Colenzoon (cl. i. zoon van Nicolaas]
van Oerle, schepen te ‘s Hertogenbosch in 1420, zegelde
met de drielingsbalken en een opkomenden leeuw in hei
hoofd.

van den Papendonck Arent  van den Papendonck, die
in 1439 schepen van Helmond was, voerde in zijn zegel
drie molenijzers en een vrijkwartier waarin de drie drie
lingsbalken.

Pijnappel. In zwart drie gouden clrielingsbalken en
een gouden (of zilveren) schildhoofd beladen met drie
roede  pijnappels. Een geschilderd vensterglas uit het begin
der 17de eeuw geeft aan dit zeer oud Bosch geslacht een
gekroonden helm en als helmteeken een rooden  pijnappel,

can der Schaut.  Heer Gerard van der Schaut, kanunnik
der St. Peterskerk te Oirschot, werd in 1572 aldaar be.
graven. Hij voerde in zwart drie gouden drielingsbalken
en een zilver schildhoofd,  beladen met twee groene kransen
elk met vier roede  roezen.

T
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Oircoxden  betreffende de familie van
Isendoorn it Blois.

1456-1847.

Medegedeeld door M. G. W ILDEMAN .

(Vervolg  van XXVI, 86).

Oirconde no. 18.

H u w e 1 ij k s c h e v o o r w a a r d e n tusschen Jacob
Daems en Aleycla d’lsendoorn  ti Blok, 20 M a a r t
1680.

Ter Eeren Godts Almachtigh  hebben Wij Reijnder Daems
en Johan Arens Stadthouder int Nieubroeck van wegen Jacob
Daems toekoemende brujdegom ter eenre, ende wU  Hekerick
van Isendoorn ontfanger Des Ampts Epe end : Marttx  van Isen-
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van. den Stayacker. Rutger van den Stayacker, schout
ran Kemnenland,  zegelde in 1366 met de drielingsbalken
m een opkomenden “dubbelen adelaar in het sch&lhoofd.

Sweerts. Dirick Swerts, schepen van Helmond in 1492:
Irie drielingabalken en een schildhoofd, waarin de drie
Jt. Andrieskruisjes naast elkaar. Over den bovenaten der
lrielingsbalken heen is, tenzij hier aan een onzuiverheid
n het bewaard gebleven zegel moet worden gedacht (l),
?en ring (T) aangebracht.

Toelinck.  In zwart drie gouden drielingsbalken en een
;ouden schildhoofd, beladen met: een p tusschen twee
rogels zonder pooten  (Peter Tolinck, schepen in den Bosch
1514), een bg tuaschen twee vogels (Frans Tolinck, sche-
len aldaar 1501), een bd tusachen twee toegewende vogels
t Willem Teulinck,  schepen te Heusden 16 17). Deze laatste
Willem Teulinck, voerde als helmteeken een opvliegenden
rogel, met vrij langen hals; de vogels schijnen ganzen
t e  z i j n .

van Tulden.  In zwart drie gouden drielingsbalken en
:en gouden schildhoofd. Nicolaee  van Thulden,  die in
1583 en volgende jaren schepen van ‘a Hertogenbosch was,
voerde gedeeld : 1, drie drielingabalken (blijkbaar is door
len stempelsnijder vergeten het schildhoofd aan te duiden),
2, een met een vijfbladige roos beladen dwarsbalk, ver-
gezeld van vijf vogels, drie boven, twee onder den balk.

uan Plochoeen Gijaber t  van  Vlochoven,  in  1338
sohepen  in den Bosch, voerde de drielingsbalken en een
effen schildhoofd  ; over alles heen een vrijkwartier, waarin
drie molenijzers Op het zegel worden de grondlijn van
het vrdkwartier  en die van het schildhoofd  door één lijn
gevormd, zoodat  het schijnt als hadden wQ een gedeeld
schildhoofd  ; uit het sterker relief van het gedeelte waarin
zich de molenijzers bevinden, blgkt  echter vrij duidelijk, dat
wij hier inderdaad met een vrijkwartier te doen hebben.

van Waelre.  Arnt en ‘Peter van Waderle, schepenen van
‘s Hertogenbosch in 1345 en 1350, zegelden beiden met drie
drielingabalken en een effen schildhoofd  ; bij het zegel van
laatstgenoemde is wel niet de acheidingli@ tusschen schild
en schildhoofd  aangegeven, maar het hreede vlak boven
den bovenaten drielingabalk laat nauwelijks twijfel, of ook
hier is een schildhoofd bedoeld. Peter had om zijn wapen-
schild een effen schildboord ; bij &nt was die boord be-
laden met dertien koeken of penningen.

( FVordt vervozgd).

(1) Men vergelijke de afbedding in den Noordbrabantschen Almanak
voor 1890.
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doorn en Peter Wolter  van Isendoorn Cornet  van wegen Aleijda
van Isendoorn toekoemende Bruijt ter andere sijede een echt
en wettelick Houwelick gemaeckt en uijtgesproken  tussen de
toekoemende eheluyden voorn en sulcx op navolgende Conditien
In den eersten sullen sij toekoemende eheluuden  vergaderen
in den Heijligen echte sta& na forma en vsant,iederHeijlige
Cristelicke kercke en nimmermeer van malcandere te scheijde
dan door middel des Doots voort,s  soo brengt den bruijdegom
tot onderstant des Houwelicx aen sijn aenkoemende bruijt
alle sune Goederen hebbende en verkrijgende gene uijtge-
sondert Dnerenteeens brengt de bruijt tot gelijcke onderstant
des Houwelicks ‘jen hare goederen geredéen  ongerede heb-
bende en verkrijgende gene uijtbescheijden, vorders is bevor-
wart off het geviele dat den Bruiidegom  voor sijn aenkoe-
mende Bruijt quame  te sterven sonder wettelicke  levendige
geboorte bij malcandere geprocereert te hebben naetelaten
soo zullen de goederen soo gereede als ongerede gaen ende
blijven aen die$jdt daer sij van daen sijn gekome.

Ende ter Contrnrie soo de bruijdt voor haren toecoemende
eheman  in dese werelt quame  te overl i jede ofte s terven
gelijck voorts. soo sal den bruijdegom des bruijtsnaegelatene
goederen soo gerede als ongerede tuchtische wijese en na
tuchten  rechte mogen beholden en gebruiicken  soo lange Hij
leefde welcke  tucht soo bondigh en van rolkoemende waerden
sal geholden  worden of de gerichtlick geschiet ward, voor-
beholdens nochtans van de overledene gerede goederen, de
bij insufficentie van de ongerede goederen soo veel sal verkoft
door  de erffgenamen van de brrrijt, daer  de overledene
Bruijts naegelatene schulden mede betaeld konnen worden
en niet wijders, soodat de bruijts  goederen het  sij sij int
leven is oiY”  dat ‘sij overleden is voor de bruijdegoms  schulden
niet en sullen verbonden sijn, off daer voor aengesproken
tonnen  worden. Winst en verlosch  staender ehe gemaeckt
ofte verworven sal halff en halff gedragen en genooten
worden. erffnisse nochtans voor geen winst te rekenen maer
sullen met de aengebrochte goederen weder gaen sen die
sijdt daer sij van daen sijn gekomen Kinderen bij malcanderen
krijgende en eene der toekoemende eheluijden stervende het
sij vader ofte moeder zoo sullen de kinderen erven alle de
goederen die vande  overledene binnen Heer gekomen, en
sullen de kinderen op malcanderen erven en versterven tot
het  laetste toe. Het laetste overleden si jnde sonder lijffs
erven naetelaten soo sullen de goederen wederom gaen aen
die sdede daer sij van daen sijn gekomen, edogh vader ofte
moeder dan noch int leven zijnde,. sal de selve in t,ucht
beholden soo lange die leeft,, in dien casus als daer geen
kinderen en waren.

Lestelick is noch versproken dat den bruijdegom des bruijt.s
goederen niet en sal mogen verkoopen veralioneeren ofte
beswaren sonder kennisse van den ousten oom van de bruut
die alsdan mocht int leven sijn, dan soo hij tot een aran-
cement kan koomen soo sal hij daer thiien  of twaalff Hondert
Gulden op moge lichte ofte beswaren om dit alles wie voorts.
naetekoemen verbinde partijen hare persoons en goederen
gerede en ongerede deselve tot dien eijnde submitterende de
Judicathuyre van den Ed. Hove van Gelderlandt ofte ten
landt,gerichte  van veluwen t’samnt  allen Gerichten en Rich-
teren met Renuntiatie alles exepiie  desen eenigsins ter Con-
trarie Dit alles sonder argelist In oorconde der waerh(ei)t sijn
hier van twee alleensluijdende Inst rumente  gemaeckt  en
van bruijdegom en bruijdt neffens aenwesene hulixvrunden
onderteijkent op den 20 Dagh des Maents Marsij 1680.

(w.g.). JACOB DA~MS. ALETJD VAN ISENDOORN.
HENRICK  VAN I SENDOORN.

Oirconde no. 19.

Huwelijksche  VoorwaardenvanJanHendrik
baron van Isendoorn à Blois en Magaretha  baro-
msse van Reede van Athlone, dd. 1 Jlei 1693.

Wij Ondergeschr : Vader Moeder Groodmoeder Broeder
Swaeger en de naeste bloetverwanten van den hier nabe-
noemden brui jdegom ende bruijt hiertoe speciaelelUken  ver-
sogt ,  Doen cond en certificeren dat wij ter eeren Gods al-
magtig  en vermeeringe des menschelijken geslagts, met ons
volkomen wille ende aggreatie een wettelijk houwlUk  en
Echtschap hebben gededingt ende gesloten tussen den Welgeb :
Jonckheere Johan Henrick Baron van Isendoorn Heere t#ot
Stockum Cannenburg ende Nienhoff Ritmeester van een Com-
pagnie Peerden ten dienste  der  Vereenigde Nederlanden,

Dijkgraeff van Veluwen  etc. etc. etc. Bruidegom ter eenre,
ende die ook Welgeboren Jonkvrouwe Margaretha Baronesse
van Rhede, Freulijn  van Atllone etc. etc. etc., Bruijt ter andere
siide. invoegen en m;.nieren  hier navolgende.
‘uat welgemelten  Heere en Freulijn &spectieve Bruijdegom

en bruut  malkanderen nade insettinge Gods. en gebruiik der
kerken”order  of politiq alhier; sullen-houwen en &ouwen  tot
man en Vrouw ende Echtebedde genoten sonder den eenen
den anderen te verlaeten als door den tUtlQken  dood, die
God lange genaediglijk verhoede.

D e n  l&u~degom~brengt  tot stuijr deses houwlijx aen sijne
bruut.  sodaene  Leen : Heerlijke en allodiaele Goederen, voorts
obligaetien en Crediten  als anders soo sijn Welgeboren door
doode  van zijn olderen en verwanten alreeds aengestorven,
en bij Maegscheijt met sijn Welgeboren Suster aengekomen
en vorders aenkomen of aansterren mogte,  Voorts sijn Wel-
geboren tractamenten als andersints geene van alle tegen-
woordige of toekomende gereede of ongereede goederen waar
die gelegen of van wat nutuere of naem die mogten sijn
uijtgesondert.

Waar tegen den Welgeboren Heere Godart  Grave van
Athlone, Baron van Rede en Agrim Vrijheere  van Amerongen,
Ginkel, Elst etc. Heere van Middagten Hervelt,  Luvendal etc.
der Conl’  Deensuhe Ordens Ridder van den Oliphand, mede Lith
der gecommitteerde Heeren Ridderschap’s Lants Uijtregt,
Generael  der Cavallerie, Gouverneur der Stad en Steden der
Provintie Van Uijtregt, Jagermeester des Fnrstendoms Gelre
ende Graefschaps Sutphen, in Veluwen  etc. etc. etc. En Vrouw
Ursula Philinpota  Gravinne van Athlone als heer en Vrouwe
Vader  en MÖeder  van de Hruijt, tot gelijke Heuwlijx s tuer
beloven haare Welgemelte Dogter  Bruijt in desen mede te
geven en binnen’s Jaars a dato deses aender Briiiidegom uiit
Ee keeren de somma van dert ig  duijsent  gulden Hollands
eevalliieert geld. en daar beneffens uiit de Liifrenten die
Hooggemelte”  Heer Vader en Vrouwe Moeder ten lieve van
eenige Harer Dogteren  ten laste vanden quartiere vanvelu-
wen sijn hebbende, die somma van twe hondert gulden Jaar-
Iijx, soo lange die voorsz renthen  in.. . . en door doode vande
Bruijt of van die geene daar op deselve staet niet geperimeert
zijn Ende sulx i n  v o l k o m e n  voldoeninge  v a n  haare sortie
der Vaderlijke, Moederlijke Groodvader OF Groodmoeder-Broe-
derlrike of Susterliike na te laeten  Leen Heerliike en allo-
diaele goederen, als mede van alle gereede goederen meubilen,
actien  en crediten  gereede penningen of andersints, waar
deselve gereede of ongereede goederen gelegen of te vonden
of hoe deselve moeten genaemt zijn, die de voornoemde
Olderen, Voorolderen’t  eeniger tijts iets te komen of mogen
nretenderen  ten waare die welgemelte Olderen, Voorolderen.
Susteren of broederen bij Testament of andersints voor of na
dato deses, te samen of yder  int busonder  aen welgemelte
Bruut  iets vorders legateren mogte,  dat selve bij desen ex-
presse voorbehouden blijft, die ook volkomen effect sorteren
sullen al schoon alle solemniteüten  daar toe gerequireerd
wordende niet geadhibeert waren, en sal dese renuntiaetie
geschieden voor den Bruüdegom en Bruijt, ende haaren  Erven ;
gelijk ook den welgemlt Heer Vader ende Moeder a,ende
Bruiit. sonder cortinge aende voorsz. somma beloven mede te
geven’  een meubelement  van een camer  met sijn toebehooren,
en daar beneffens een behoorliike uiitsettinge  in cledinge en
redinge als andersints na haar Welgeboren welgevallen;
Sullende dese clausule ende renuntiaetie mede gestelt wor-
den in alle die houwlijx voorwaarden bij ‘t trouwen van onse
andere dogteren in te gaan of op te regten dog soo alleonse
soonen bij ons leven of daar naer komen te overlijden sonder
wettige kind of kinder  desendenten na te laeten,  sal deze
clauwsuele, ten respecte van den afstand ende renuntiaetie
der erffenisse in dese houwlijx voorwaerden vermeit,  voor niet
en geannulleert gehouden worden. en sullen in soo een
onverhoopten val die voorn: olderlüke gemaekte of nog te
makene  disnositie eesnetificeert  en geordonneert is, of vorder
bij de respektieve Broeders en Susters gedisponneert sal wor-
den dat  haar  welgeb:  sampt  en ijder int bi jsonder voorbe-
holden blijft, te mogen doen na welgevallen off bij defect van
deselve  soo  ende a l s  n a  n a t u i r e  d e r  selver behooren  sal,
Voorts ;s bij dese Houwlijx  Voorwaerde tijdelijken bedongen
en bevorwaerd, dat alle die voornoemde aengebragte en staen-
der Ehe, vorder aente stervene goederen ‘t sij kind of kin-
deren uijt dit houwluk  voortkomen of naegelaeten worden,
of niet, bij ‘t afsterven van een of beijde der conthoraelen
ende der selver kinderen voor of na doode  van een of beide
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haare olderen stervende, dat God lange genaediglijk Ver-
hoede, volkomen retour subject sullen zijn, indier voegen dat
de kmderen  na afsterven van een of beude hanre olderen
sonder wettige decendenten  komende te overliiden ‘t eene
kind sal steïven  op ‘t andere en het laetste kind sonder
wettige kind of kinderen naelaetende. mede afstervende. alle
die vÖorsz  aengebragte goederen, néffens de geene di’e de
conthoraelen of een derselver kind of kinderen vorder na
scheijdinge deser Ehe aensterven mochten, geene van alle
aengebragte, aengestorvene of invoegen vorschr : al nog aente
sterven gereede  of oneereede Leen Heerliike of ollodiaele of
andere goederen  uitg&ondert  sullen med”er  keren en devol-
veren, erven, en versterven inden boedel, daar deselve vandaen
‘en heengekoomen sijn, met exclusie van de langstlevende
der conthoraelen en halve Broederen en Susteren dog winst
en verlos staender Ehe, of na ‘t overlijden van eene of beijde
Conthoraelen door derselver decendent,en  aemaekt wordende
sal ten wedersdden  half en half genOten  engedraegen worden.

De Bruijdegom geeft aen sijne Bruijd boven sodaene  juwelen
als zijn Welgeb: aendeselve gegeven heeft of nog geven sal
de somma van Vierdúiisent guldens om bii siin Welneb: of
haar Welgeb : afsterven” door äe Bruut, of haai erfgenaemen
uijt des Bruijdegoms goederen of naelaetenschap alleen ge-
profiteert te worden.

Ende daar en boven indien ‘t gebeuren mogte ( : dat god
mede genaediglijk verhoede :) dat-den Heer B%jd&gom  voor
sijne Eruijt  sonder kind of kinderen uit Ehe gesproten na te
lieten  qÜaemen te overlijden, in sulken cas geeft den BruU-
degom  aen zijne Bruijd, alle mede uit sijne goederen alleen
tot een Mergen gaeve of donnatu propter  nupt.ias of ander-
sints tot een vrije gifte, bij desen absolute en sonder lij-
dende contradictra gedaan een somma van Ses duijsent guldens;
Waar tepens de Bruijd ingelijken  kas soo haar Welgeboren
voor haaren Bruiiderrom koomt te overliiden invoegen voorsz
uut haere goederen  alleen aen haltren gruijdegonï  geeft die
somma van Drieduijsent gulden. Da.ar  benevens heeft den
Heer BruUdegom uijt goeder  affectie en genegentheut  bij desen
neliiftuat,iat  siine Bruiid indien siin Welgeb  : voor haar komt
te Öve&duen ‘t zij kind of kinderen o<erblUven of niet, in
eene somma van drie dubsent  guldens JaarlUx,,conlmervrij
uit alle sijne gereede en ongereede Leen Heerluke  en allo-
diaele goederen tot wederhielijkens  toe te genieten, endaar
en boven nog inden Hoog Ad.-HuUse  Cannenburg met de hoven
boomgaerden  daar toe gehorende. alaook inde Coeijweiide
bij en voor’t hu@ gelegen, genaémt  den Elscamp -en die
Campus nenaemt  die Hoeve en sulx alleen tot wederhilikens
toe dog -in cas haar Welgeb: tot een tweden Ehe treden
mogte, sal haar Welgeb: alleen getugtigt zijn, en haar leven
lank bliiven in een somma van Viit’tien  hondert guldens__.__~~
JaarlUXvrijgeld  uijt de goederen als koren te trekke; en te
genieten. en indien de Rruiid tot de twede Ehe sip niet beu----

geven mogte, en dat een soon”uijt dese Ehe naegelaetën  wierde,
die met sijn moeder en vrinden believen, mogte koomen te
trouwen, sal den soon vrijstaen den Húijse  Cannenburg, met
die hoven boomgaerden wedde en hoeve aen sig te neemen
mids gevende aende Moeder daar tegens een jaarlijx equi-
valent na behoren te weten tot wederhilijkens  toe. hier
‘tegens heeftde Bruijt uit gelijke affectie ei geuegeitheijt
indien haar Welgeb : voor haar Bruijdegom met of sonder
kinderen na te laeten komt te overlijden : siin Welaeb : Lpe-
tugtigt in haar Welgeboren voorn :” aengebiagte  ëapitaële
somme tot wederhilikens toe, en in cas van wederhülikens
inde geregte helfte vandien, alles na lijftogten regte.

Eindeliik is bedongen dat die toekomende Ehel: malkan-
deren te”n  allen tijd& verder sullen mogen begiftigen en
lijftugtigen na welgevallen, die soo bundig ssl gehouden
werden als of deselve bU  desen gedaan was. En op dat die
cont,horaele  en een yegelijke die desen aengaen mag voor ‘t
geene voorschr : secuer moge sijn wegens t retour als anders
soo hebben die Hooggemelte Heer Graeve  en Gravinne gere-
nuntieert van ‘t regt van successie dat haar Welgeboren na
costuijme van de Provintie van Gelderland competeren, inde
nalaetenschap  vande kinderen, die uit dese Ehe naet over-
lijden van haare olderen afsterven mogten soo lange van der
selver geheele Broederen of Susteren in leven sijn.

Ende voorts hebben den Bruijdegom en Bruijd malkanderen
en alle die geene die hierbij sustineren geintresseert te sijn,
geauthoriseert en volkomen magt gegeven van dese bij de
resspectieve Leenheren en daar sulx van node is te mogen
doen approberen en aggreeren na behoren, gelijk ook ver-

sproken is om in toekomende soo veel mogeluk is alle ver-
schillen voor te koomen Dat alle reparaetien potingen en
gravingen, die den Heere Bruidegom tot verbhteringe  van
sijne goederen aenwenden mogte voor geene melioratie ten
Qjne van restitutie gehouden bullen worden maar sullen alleen
voor melioraetie gerekent  werden alle nieuwe timmeringe
soo aenden Huijse Cannenburg alsanders met den aankleve
vandien.

Tot agtervolginge van deze verbinden partien contra-
henten  haare en haarer  Welgeboren Erfgen:  personen en
goederen ter judicatuere vanden  Wel Ed * Hove van Gelder-
land en alle andere Heren Hoven Rigteren en Gerigten, met
renuntiaetie van alle exeptien en benefitien privilegien na
Regten dese dese contrarerende  sonder arg of list; In waer-
heijts  oirconde sijn van dese houwlUx  voorwaerden twe
alleens luijdende geschreven.

En bij den Bruijdegom en BruUd  neffens de Hooggemelte
Heer Vader en Vrouw Moeder Grootmoeder Broederen Swae-
ger en Bloetverwanten onderteekent en met haare aenge-
borene zeglen becragtigt den eersten Maii sestienhondert en
drieenegentig.

(w.g.) 1. H. v. ISENDOORN. M. v. REDE. B. VAN LINDEN.

n n
ATHLONE.  P. R. VAN STEPRAET DE DODDENDAL.
J. B. v. AERNHEY. U. P. VAN RAESFELT DE ATHLONE.

n n B. AGRIM.  1. B. VAN LEEFDAEL . W. BR. VAN BAAR.

(Wordt vervolgd).

Beschrijving der wapens, voorkomende op den
kwartierstaet  v. Knyck x BOL

van Kuyck: In zwart een goudgekroonde, -genagelde
en -getongde zilveren leeuw ; over alles heen een roode
dwarsbalk beladen met twee gouden grieksche kruisjes.

,van  Leeuwen: In zilver een roode keper, beladen met
drie gouden St Jacobsschelpen, de eerste en derde in
de richting van den keper.

van Kuylenborch i Gevierendeeld. 1 en 4 in goud drie
roode zuilen, 2 en 3 in zilver een zwarte leeuw.

van Buren : In rood een beurtelings gekanteelde zilveren
dwarsbalk.

Pyll:  In rood drie schuinsrechts geplaatste zilveren pijlen.
van Buytendyck : In rood een gouden klok met dito

klepel, vergezeld van drie zilveren (wassenaars?)
van Sw ieten :

halzen omhoog.
In rood drie zilveren violen, de gouden

van Rietulyck:  In zwart een zilveren keper.
van Woerendael: In zilver een roode dwarsbalk, ver-

gezeld van drie doorboorde roode schijven.
de Wijs: In zilver drie roode adelaars, de eerste over-

dekt door een vrij kwartier, hoekig gedwarsbalkt van
zilver en zwart, 6 stukken.

Knijff:  In zwart twee gekanteelde gouden kepers.
van Rodenburch: In goud drie roode burchten, geopend

van ‘t veld.
Cleyenberch : In rood twee schuingekruiste zilveren

zwaarden of degens, de gouden gevesten omlaag.
van der Does: In rood negen gouden ruiten, geplaatst

vijf en vier.
Boll: Gevierendeeld. 1 en 4 in zilver een rood schild-

hoofd, beladen met drie rangswijs geplaatste 6 sp. gouden
wielen, 2 en 3 Cleyenberch.

van LTove  van Zyll:  Door een zilveren keper gedeeld
van zwart op rood, de keper vergezeld van drie gouden
schuinkruisjes.

van Lieve: In blauw drie zwart gebekte en gepootte
zilveren vogels.
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de Lange: In zilver een doorboorde roode schijf, om-
geven door drie roode leliën, gekeerd naar de hoeken
van het schild.

Both: In blauw een zilveren bot, in het hoofd ver-
gezeld van drie rangswijs geplaatste zilveren leliën.

van den E’ede:  Gevierendeeld. 1 en 4 in goud een rood-
genagelde, -getongde en -gekroonde halve zwarte leeuw,
2 en 3 in goud een zwarte rechterschuinbalk beladen

drie zilveren St. Jacobsschelpen in de richting van
balk.

van Amstel: Gedwarsbalkt vanjgoud en rood, 8 stukken
over alles heen een rood-zilver geschaakt schuinkruis.

van. Ryn van Jutphaas : In goud drie roode dwarsbalken.
Kn$ff: als boven.
van Woerden van Meerlo: In goud drie geknopte

roode ruiten.
van Stoutenborch : In zilver zes roode leliën, 3, 2 en 1.
van Deelen  : In zilver een roode dwarsbalk, beladen

met twee goudgehoornde zilveren ramskoppen.
W .  M. C. REQT.

3% ILwartieren  der kinderen van Anthonis van Knyck en Margsretha Boll.

(Naar een ouden kwartierstaat van i 1620).

Johan van den Eede,  Ridder
van Jeruzalem.

Huwt 1626.
Margaretha van Woerden van

Meerlo.

Anthonis van Kuyok, Drost van
Eoogstraten  en Kuylenborch.

Euwt  4 Maart 1496.
Gauborch Pyll.

Hendrik van Moerendael,
overleden 22 September 1648.

Huwt
Alit Knijff,  overleden

31 Januari 1578.

Geert  BOB, Burgemeester te
Utrecht 1630,  31, 32, 33,

34, 36 en 37.’
Huwt

Bartaert de Lange.
. /
Johan van Kuyck. In 1543 en ‘44 tweede Burgemeester te Utrecht

In de ,,Cle
%

ne Calander” aldaar 1541. In de Ridderschap
van U recht 29 Mei 1566. Overl. 17 Nov. 1.566.

Huwt 1533.
Elisabeth van bloerendael, overleden 25 April 1576.

. 4

Anthonis van Kuyck, Raadsheer en Advooaat  van den Lande van
Utrecht 14 Juni 1592, overleden 19 Juni 160 . . (?)

Huwt 23 Februari 1566.

Johan Boll, Burgemeester te Utrecht A”.
Ruwt 10.

1563, 64, 65, en 66.

Alit van den Eede.

. \r-
Margaretha BOB, overleden 27 Sept. 1623.

77

Tyman van Kuyok, Ordinaris Raad in het Hof van Utrecht,
Huwt 1603 Maria van Mierlo.

Aleida van Kuyck, Abdisse van Engelendael te Bon.
Geertruyt  van Kuyck, huwt Peter vlán Ruytenberch
Johan van Kuyok, Kanunnik van dcsn Dom te Utrecht t 20 Sept. 1616.
Agnes Cfauborch  van Kuyck, Priori1
Bruno van Kuyck, Monnik te St. T

me in Engelendael te Bon.
ruyen.

-

De Wijksche  regentenfamilie van Ommeren,
door Mr.  El.  W. V A N  SANDICK.

wordt door Rietstap gerekend tot den vroegeren Neder-
landschcn adel te behooren. Van den Celderschen tak

Het geslacht van Ommeren, voerende in goud drie
gaande zwarte leeuwen, gekroond in zwart, boven elkaar,

heeft ons correspondeerend lid de heer Jac. Anspach in den
Navorscher van 1880 bl. 368 e. v. verscheidene leden opge-
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somd. Sinds het laatste kwart der 15, eeuw komen zx~n
Omnterens  met hetzelfde wapen als schepenen en later ook
als burgemeesters te Wijk bg Duurstede voor, aanvankelgk
eerst met patronymica, later met bijvoeging van den
geslachtsnaam. Onderstaande tabel, naar ik vermeen af-
komstig van wijlen den heer Wijnen, en door mij aan-
gevuld, geeft van hen een overzicht:

1. drent  (Aernt) van Ommeren,  g e h u w d  m e t  N .  N .
heeft: ’ ’ 4.

1. Henrick van Ommeren, die volgt onder 11;
2. Heer Pauls wan Ommeren,  priester, ob. in Aug. 1528,

begraven in ‘t pand van St. Paul te Utrecht.
5.

11. Henrick  Berntsen aan Ovnmeren, schepen van Wgk bQ
Duurstede in 1479, ‘82, ‘85, ‘88, ‘91, ‘96, ‘98, 1501,
1505, burgemeester in 1502 en 1503, komt ook als Mr.
voor ; op het zegel: Henric  Qrnteoen, heeft 4 kinderen :

1. Kllempgen 0. 0 .
2. Mr. Areat Henricksen v. 0. volgt onder III.
3. Jan Henricksen q. 0. IIIbis.
4. Steven o. O., tr. Paulina  MatheiT de &ck  (1) waaruit

Henrick, Cornelis, Peter en Anna v. 0.

111. Mr. Arent (Aernt, Aert)  HenrickserL  v. O., schepen
1506, '07, '10, ‘12, ‘19, ‘24, ‘25, ‘34, ‘35, ‘38,,  ‘39, ‘45,
‘46; burgemeester 1516, ‘ 1 8 ;  t r .  IYillempgen,  waarbij

1.

2.
3.

4.

4 kinderen  :
.Jan  Aertsen v. 0.. schenen 1557 en ‘58; tr. Janna
-Vermuer,  (2) wede’ van Andries  van Cleeff. Hg obiit
op zijn reis naar Jerusalem.
Henrick Aertsen v. 0. volgt onder IV.
Weyntgen v. O., tr. Weyer Anfonysz van Rieóeeck (3)
1564 burgemeester van Wijk b. D , zoon van Antolzis,
1571 burgemeester van Wijk ( Willemsz. in 1447
schepen van Wijk) en van Maria, zuster van de
St Barbara Broederschap te Wijk, waarbij geen
kinderen.
Nargriet  v. O., tr. Antonis  van Riebeeck, 1579 burge-
meester van Wijk, zoon van Weyer  APatonisssn  vas
Riebeeck, 1547 schepen, 156.4 burgemeester van
Wijk (Antonisx.  en Maria)  en van zijn eerste vrouw
Weyn,  dochter van Jood van Thienen,  waarbb
kinderen.

IIIbis. Jan Henricksen v. 0, schepen van Wgk 1522,
‘23, ‘29, ‘30, ‘36, ‘37, ‘43, ‘44, ‘47, ‘48, ‘53, burgemeester
1539,  ‘40,  ‘50, op zijn zegel: s. Jan Henricksoen  , tr.
Anna Henrix, waarbg  8 kinderen :

1.. Cornelis Jansera v 0 , 1561 schepen van Wijk,
tr. Maria Loeven.

(1) Welliaht z u s t e r  v a n  Nicolaes  o f  Cluis aattheusz  (Teuts) !e
Pack,  schepen van Wijk in 1540  en 1553 en tante van CorseZw
CZaissen  de Co&, vermeld onder 1ITbi.s  5. Een Mattheus de Cocg was
weer burgemr  in 1599 en 1603, Rutger Aertsz  in 1606.

(2) Dirck Rutgers rerm%er  is schepen van Wijk iu 1539 en ‘40,
evenzoo een Dirck Permuer  in 1589 en 1596; deze zegelt met een
adelaar: Dirck Jacobsz  Vermuyr  is potmeester in 1584. waarsch@@jk
dezelfde; T%otiasVernz~yris  kerkmeester van St. Jan in 1611; Anthoni
Vermuer,  schepen in 1607, zegelt met een klimmenden leeuw; hij ie
bur emeester in 1598. Jacob Vermuer  was in 1635  burgemeester van
Wij%.

Andries txzn Cleeff  was burgemeester van Wijk in 1547.  Hij wordí
vermeld dit te zijn geweest terwil eön zwager Jorphues  van Hollandí
schout was Frans vati CZeve  is in 1592 burg: Gijsbreeht  in 1 5 9 4 .

(3) Onder de Richters en Burgemeesters van Wijk b D. komt reede
in 1388  Jan oan Riebeeck,  in 1418 Jun CareZ  van Riebeeek  voor,
Bestaat er een genealogie van dit bekende geslacht?

/
:
1

1

2.

3.

Frans Jansen  v . O., tot Cuylenburgh, tr. A n n a
de Xan. (4)
Steven Jansen v. O., brouwer te Utrecht, tr. Afaria,
waarbij 6 kinderen: a. Jan v. O., tr. te Dordrecht
N. N ; b. Maria v. 0. tr. l”. Jan Joris’ van
Baden,  20. Ja?,  Cornelisz.  Cool;  c. Stephania v O . ,
tr. Jacob Adriaensen in ‘s Hage; d Agatha v. 0.
tr. Joost Jan.sen te Gorinchem; e. Henrica v. O.,
obiit ongetrouwd; f. CorneZM  v. 0. tr. te Worcum N N.
Huybert Jansen v. 0, schepen van Wijk 1576,
‘78, ‘86, ‘87, ‘90, ‘92; burgemeester 1582, tr. Eli-
zabeth de Cock, dochter van Claes,  waarbij geen
kinderen.
Aechte  v. 0. t r .  Cornelis  Claissen  de Cock, 1 5 8 1
schepen van Wijk.

6. Weystge  v. 0 tr. Cornelie  Jansen Bruyn.
7. Henrickgen v. 0. tr. Cornel&  vas Bemmel. (5)
8. Henrick Jans v. 0. volgt onder IYbis.

IV. Henrick Aertsen v. O., schepen van Wijk 1551,
‘52, ‘55, ‘60 ‘61, ‘65, ‘69, ‘88, ‘89, burgemeester 1576,
‘77, ‘78, ‘80, ‘82, ‘85, op zijn zegel Elenrick  van Ommeren,
tr. Janna van Wely,  waarbij 5 kinderen :

1.

2.

3.

4.

5.

Aert v. 0. bleef in ‘t innemen van Buren bij de
Spanjaerts verslagen.
Cornelis Henrick Aertsx.  v O., schepen en burge-
meester van Wijk tusschen de jaren 1590 en 1614,
(6) tr. Pete,*tgen  van Eynthoven Gerritsdr,  waarbij :
a. Dirk v. O., schout van Emmerich; b. Cornelia
v. 0. en c. Henrick v. 0.
Adrialza v. 0. tr. Henrick Aernts van Schulenborg (7)
burgemeester van Wijk in 1593.
Elisabt?th v. 0 tr. 10.  J a n  @jebert  Roelqfs  te Eek,
20. Aelbert van Lsezswen.
Aertgen  v 0. tr. Adriuen  Pelgromsen.

IVbis.  Henrick Jans v. 0, schepen van Wijk 1578,
‘79, ‘80, ‘81; op zijn zegel s. Henri&  Jan van Ommeren  ;
tr. Aleid  Gerrits, waarbij 7 kinderen :

Aechte  v. O., obiit jong.
CorneEis  Iienrick  Jansx.  v. 0. volgt onder V.
Cornelia v. O., I

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

Cornelia v.
Johan v. 0..
Janna v. 01, 1

allen ob. jong.

Gerard (Gerrit) v. O., schepen van Wijk 1602, ‘03,
‘05. ‘06, ‘08, ‘09, ‘26, ‘27, ‘33, ‘34, burgemeester
1615, ‘16, ‘20, ‘21, ‘30, ‘31, tr. Francisca  van
Schulenborg.

v. Cornelis Henrick Jafis v. O., schepen en burgemeester
van Wijk tusschen de jaren 1590 en 1614 (6) tr. Everarda
van Walburgh,  waarbd  7 kinderen :

(4) In 1615 is Daniel  de Man eeeretaris van Wijk.
(5) Vele van Bemmel% komen onder de regenten van Wgk voor,

sommigen zegelden met een pot met ooren,  anderen met drie muur-
ankers  (?)

(6) Tusschen deze jaren fungeeren twee Cornelissen v. O., zelfs twee
Conzelis  Henricksen v O., doch achterneven, beurtelings als schepen
m burgemeester; op hun zegel staat alleen Cornelis va1z  O,n~mere~z.  Ik heb
ie identiteit voor de afzonderlïke jaren niet kunnenuitmaken. Slechts
vond ik als curiositeit vermel d’ dat in 1603 tegelijk schepenen waren
ae broeders Cortielis  v. 0. en Gerrit  v. O., dit is dus Cornelis van v.

In 1578 waren zoo tegelik  sohepenen de broeders Huybert  Jansz
en Henriek Jansz v. 0.

Huybert Gerritsz  van. Eydhoven was in 1600 burgemeester van
Wijk, Steven Gerritsz  in 1601 oameraar.

(7) Vgl. Maandblad XXV, k. 78 en 79.
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1. J an  Cornelissegz  v. O., die een zoon heeft J a ;
Jawsen  v. 0. en een kleindochter Everharda  v. G

2. Theodwa  of Dirckgen v. 0. tr. te Wijk 10. 16 Feb]
1617 Jacob Jansz van Sandyck (Sanclick)  stamvade
van den jongsten,’ nog bestaanden tak dezer familie
(8) zoon van Johan Jacobsx. varr  Sandick, cameraa
derstadWijk1608/09,1609~10,161&-16,envanzijl
tweede vrouw Jannichgen Loy Janedp  van Bosch
20. Reyer  (Reynier) Dircksz van Langelaer,  die al
vigeerend cameraar  van W!jk op Victorisavonc
(9 Oct.) 1649 genomineerd wordt tot schepen
broeder van Dirck Dircksz v. L., potmeester 1642
schepen 1644, kerkmeester van St. Jan 1659.

3. Henrick v. O., schepen te Bommel, tr. ilecht
C’aerlen,  van, Afterhout, waarschijnlijk zuster val
Cornelis  Caerlen van B fterhout, kerkmeester val
St. Jan 1621, schepen van Wijk 1628 en 1631
waarbij drie kinderen Carel, Hendrick  en Evertgen v. 0

4. Aertgsn v. 0. tr. Jan van J’helen in den Hage. (9
5. Metgen v. 0.
6. Gijsbertgen  v. 0. tr. Gerrit Cornelissen de Kemp. (10:
7 .  Walraven v. 0.
Volgens de uittreksels uit de huwelijksregisters vaI

Wijk b. D. gepubliceerd in Alg. Ned. Fam. Bl. 11, tr
Aegien v. 0. 11 Sept. 1597 met Dirck van Hollandt  en
hertrouwt zij in lôlOmet,  Christoffel Peigroms (vgl. lV, 5)
oud-burgemeester van Buren; en trouwt te Langbroek
12 Oct. 1656 Cornelia v. O., dochter van Dirck Wyborch
(sic) met Quirzjn Vermeulen.

Mr. Lodeu@‘k v. O., Hoofdofficier van Wijk b. D.,
gehuwd met Alida Jacoba  waS  der Schuur voerde volgens
den kwartierstaat van Jkvr. Charlotte Sophie van Heeckeren
in de serie v. d. Dussen  in goud een halven klimmenden
rooden  leeuw, evenzoo hunne dochter Anna Cornelia v. 0.

8 Augustus 1740, gehuwd met Mr. J. A. v. Westrenen,
Heer van Sterkenburg, volgens de kwartierstaten van
Mr. A. J. v. Beeck  Calkoen en Mr. P. de Beaufort  in
dezelfde serie.

De afstamming der graven van Gleef.

De genealogische kritiek van onzen tijd heeft reeds
lang afgedaan met, de overlevering van de afstamming
der oude graven van
Urzgnen van

Cleef uit de Orsini te Rome (de
Bilderdijk: zie zijn Elius). En toch bestaat

er een oorkonde, die bewijst, dat die overlevering reeds
in de 14ae  eeuw eene gangbare was.

Dr. H. Forst te Zürich schrijft in de Zeitschrift des
Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1906, S. 229 : zur
Clevischen Stammessage, het volgende (in vertaling):

,In het register van Paus Johan XXII is eene te
Avignon, 11 juli 1318, uitgevaardigde oorkonde opge-
teekend,  waarin’ de Paus den Keulschen Domheer Johan,

(8) De oudste tak, niet in V. v. Oyen’s stam- en wapenboek vermeld,
stierf in 1728  uit met Anthoizy van Saw~%~b,  vaendrigh der borgerije
en evenals zijn vader Jurphaes  Alzthonisz.  uar, Sandick, schepen
van Wijk.

(9) Mr. Hendrik wzn Vhelen  was in 1675 burgemeester van Wijk.
(10) Jan of Johw de Kemp is in 1607 kerkmeester van St. Jan,in

1610 schepen van Wijk. Hij is de vader van Bernt Jans de Demp,
1614 .kerkmeester,  161.5 en 1625  schepen van Wijk, van Sebastiaen
Jans de Kemp, kerkmeester in 1618 en ‘37, cameraar  in 163d-‘34
van Neeltje Jans de Kemp  en van Adriana  Jans de K e m p ,  eohtge-
noote van den Wijkschen burgemeester Johan GevbrantsenSchaghen,
sohoonouders van Johan van Sandick, zoon van Jacob, genoemd sub V e.

Cornelis de Kemp is potmeester (armmeester) in 1621.
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zoon van den overledenen graaf Diederik (VIT) van Cleef,
een expectantie op de eerst ledig wordende prebende
toestaat, Johan wordt  daarin als kapellaan van den Paus
en bloedverwant (consanguineus) van den kardinaal
Napoleon van St. Adriaan aangeduid.

Deze kardinaal stamde uit de familie Orsini. Vanwaar
komt nu de in de oorkonde aangegevene bloedverwantschap ?
Van een huwelijksverbinding tusschen ledeu der huizen
Cleef  en Orsini is niets bekend. Maar wel verhalen de
Cleefsche chronisten der 15e  eeuw dat in grijzen voortijd
een voorname Romein uit dat geslacht, naar den Nederrhijn
gekomen, de eerste graaf van Cleef  zou geworden zijn,
Onze oorkonde bewijst nu, dat deze sage reeds in ‘t begin
der 14e  eeuw voor historische waarheid gold, want slechts
van deze veronderstelling uitgaande, kon de zoon des
graven 2’an Cleef  als bloedverwant des kardinaals Orsini
aangeduid worden.

Eenige tientallen jaren later, omstreeks 1347, schreef
Leopold van 2Vorthof  z@e geschiedenis der graven van
deer Mark en leidde daarin den oorsprong dezer familie
eveneens vau de Orsini  af. Naar het schijnt, heeft hg
laarbij  de Cleefsche sage met andere hem bekende ver-
ellingen gecombineerd en op het huis dat hij diende,
overgebracht”.

Middelburg. FOCK.

BOEKhA’NKONDIGING.

Regesten van Oorkonden betreffende het
Sticht Utrecht.
(694-1301).

Verzameld door Dr. G. BR O M.

E inde l i jk  is  dan het werk van Dr.  Brom in druk
verschenen, een feit,, hetwelk wel een ieder zal toejuichen
m niet ‘t minst de samensteller zelf, die na jaren van hard
verken zijn arbeid in rudimentairen vorm moest laten
iggen. De lijdensgeschiedenis der uitgave is het werk,
;ooals van zelf spreekt, niet ten voordeela geweest.
3escbouwt men dit oorkondenboek wat nader, dan is
nen geneigd te denken met werk van meerdere personen
,e doen te hebben, en dit niet zoozeer wanneer men
et op den inhoud, dan wel op den vorm der regesten.

Terecht wijst Dr. Brom in zijne inleiding er met nadruk
bp, dat consequent blijven bij een werk als ‘t onderhavige
liet gevergd mag worden. Intusschen zijn er toch inconse-
luenties, welke in eene verzameling als deze vermeden
ladden kunnen en moeten worden. Het doet toch al zeer
reemd aan denzelfden naam op minstens tien verschil-
ande wijzen aan te treffen, wanneer blijkt, dat dit niet
oortkomt uit een letterlijk weergeven der acten. Als regel

:ijn de namen uit het latijn vertaald, doch dit is een
negel  met ontzaggelijk veel uitzonderingen. GtiJsbrecht
Jtengoye,  uit het bekende burggrafelijke geslacht, komt
lu eens voor als Gisilbert van den Goye,  dan weêr als
3ijsbert uit den Gooi, ten Goye, vac Qoy, van het Gooi,
le Goye,  ex Goye, enz. Zelfs de voornamen komen vaak
Ingewijzigd in het latijn voor, in welke taal de bier
ledoelde  oorkonden zonder uitzondering gesteld zijn.

Dit is echter eene zaak van vorm, welke aan den
nhoud niets afdoet. Ten opzichte der regesten zelve zij
e aandacht gevestigd óp 559 en 1691 :

559. 1200 (Maart 2). Datum Monreben (lees : Monreberg
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= Monterberg) anno Domin.  1200, feria quinta post
Mathiae Apostoli.

Diederik, graaf van Kleef, ontslaat zijn bloedverwant Jan,
zoon van Elias van Riningen, als zijn dienstman en geeft
hem over aan de Utrechtsche kerk. (,Nos  Theodoricus”.)

1691. 1270 (Februari 27). Datum Monrehere, anno
Dom. 12’70,  feria quinta post Mathiae apostoli.

Graaf Dirk van Kleef laat zijn bloedverwant Jan, zoon
van heer Elias van Riningen, als dienstman vrd en schenkt
hem aan St. Maarten te Utrecht. (,Nos  Theodoricus”.)

Zouden wij hier niet met afschriften van eene en
dezelfde oorkonde te doen hebben? Overigens kan men
door de uitvoerige mededeeling hier ter plaatse gemakkelijk
oordeelen over de hierboven uitgesproken meening,
(hoezeer ook in strijd met de waarheid), dat men met
werk van meer dan één persoon te doen seh@nt  te hebben.
Tevens kan men hieraan eene tweede opmerking vast-
knoopen, welke voor het gansche oorkondenboek en
onverschillig voor alle uitgaven geldt, nl. dat te weinig
is gelet op de ridderlijke waardigheid, terwijl toch de
weglating daarvan niet dan noodlottig kan z$ voor het
thuisbrengen der personen.

Verder kan ,1189.  (1250-1267) z.j. Bisschop Hendrik
van Vianden verleent stadsrecht aan Vreelaud” gevoegelijk
wegvallen met het oog op ,1602.  1265.  Wreelant .
Ao 1265 heeft bisschop Hendrik van Vianden van Vreelant
een stadt gemaect” etc.

Afgezien van deze vlekjes, en waar kleven die niet aan
een werk van dusdanigen omvang, kunnen wij Dr. Brom
niet anders dan gelukwenschen met zijne bijdragen voor
het eenmaal te verschijnen Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht, waarin al het vroegere gelouterd zal verschijnen. (1)

Tot besluit nog een enkel woord over de geraadpleegde
werken en de registers. Het is bevreemdend, dat geen
melding wordt gemaakt van den Codex Diplomaticus,
door Mr. Johan Meerman uitgegeven als aanhangsel van het
vierde deel der Geschiedenis van Graaf Willem van Holland,
Roomsch Koning, en dit te meer daar Van Spaens Historie
van de heeren  van Amstel, van IJsselstein en van Qjnden,
waarin meer dan eens verwezen wordt naar genoemden
codex, wel gebruikt is. Bg eene zoo groote hoeveelheid

’ zullen er echter altijd wel werken zijn, die men over
het hoofd ziet.

Ten aanzien der registers dient te worden opgemerkt,
dat het geheele systeem weinig gelukkig is. Zoo gaat
o. a. Johannes de Roovere geheel schuil onder zijnen
doopnaam. Hinderlgker  echter is het, dat ook de inconse-
quentie zich in de registers doet gevoelen. Slaan wij den
doopnaam Arnold eens op, dan zien we, dat op bldz. 255
jammerlijk tegen den aangenomen regel, dat ,doorgaans
de volgorde der Regesten-zelve in acht genomen is”,
gezondigd is, en dat wel zonder ecnige  reden. Ook is
het al zeer moeiluk  voor den raadpleger, dat Arnold Snoy
en Arnold Snoye van Everdingen niet onmiddellijk op
elkander volgen, laat staan bij elkander gevoegd zijn;
eene opmerking, welker  gegrondheid niet te miskennen
valt, ook al wil men het geheele systeem niet veroor-
deelen.  Verder moet men het bij Kuilenburg liggende
Redichem en den daarvan afgeleiden geslachtsnaam, onder
Renkum zoeken, hetgeen zeker niet te verdedigen is.

(1) Tevens kan dan het falsariswerk achterwege blgven; het isnog
te veel eer, dat er hier melding van wordt gemaakt. Dit geldt in ds
eerste plaats de niet minder dan acht De Rovere van Breugel-oor.
konden, aan welker  valschheid toch niemand twdfelt.
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Het aantreffen van den geslachtsnaam Doys in het
register van plaatsnamen moet zeker aan eene vergissing
geweten worden.

W .  8. BE E L A E R T S .

‘VRAGEN EN ANTWOORDEN.
de Braijn. - Johan. de Brwjn, omstreeks 1680

predikant te Babilonienbroek, was gehuwd met Maria
Verheyen.  Mededeelingen omtrent hem en opgave wie
beider ouders waren zouden mij hoogst welkom zijn.

G. E.
Merkwaardige adelserkenningen uit de 14e

eeuw (XXVI, 55). - Hiervan zijn, behalve de door den
heer B. v. B. genoemde, voorbeelden voorhanden als volgen :

Doedynsoomszoonszoon (Hendrik, Hendrik) bekomt ter
vierschare te Middelburg 3/4 edeldoms  toegekent 1327,
14 April.

Sot (Heine, van Westkapelle) als boven eodem die
(van Visvliet, Inventaris oud-archief Zeeland ITI, blz. 94).
Aangaande fractioneele  edelen in Zeeland en Holland
vindt men ook vele getuigenissen bij Mieris, 11, b.v.
blz 304, 306, 577 enz De zaak had hare practische zgde,
want naar gelang der ontbrekende kwartieren moesten
die personen ,,schot”  betalen, en stonden nog in andere
opzichten bij de volle edelen achter.

B. v .  B .  F .
Qninget.  --- Wie kan mij eenige bijzonderheden

mededeelen betreffende Caspar Quinget,  die 20 Dec. 1611
met Zuylen  beleend werd? W. v. H.

Sterk (XXVI, 61). - Doopboek Luthersche Kerk
Reg. 1707-1722.

Augustus, gedoopt den 6 Augustus 1709, de vader
Jochem de Stej.k,  de moeder Beatrix de La Rue, de ge-
tuigen Michiel van Neurs en Anna Catrina m.zn der Stolp.

Het buwelijk tusschen J. d. S. + B. d. L. R. h a d
plaats vóór 1705. A.

Wapens. --- De ondergeteekende,  toevallig in het
bezit gekomen van een aantal Nederlandsche familie-
wapens, die niet in het Srmm’al  G&ndral  van Rietstap
vermeld zijn, beveelt zich a,an voor de ontvangst, in
zegelafdruk of als beschrijving, van meerdere dergelijke
wapens, terwijl hij gaarne inlichtingen zal verstrekken
over hem bekende. Een volledige opgave aal later in dit
Maandblad worden medegedeeld.

Batjanstraat 27, den Haag. Kptn.  ST E E N K A M P .

INWOUD 1908,No.4.
Tot lid zijn benoemd. - Adreswijzi ing. - Bijdrage tot de genealogie

van het geslacht Buning met ztin tak 6erumëus Buning, (vervolg), door
0. J. Polvliet  en Mr. H. W. van Sandiok. - Aanteekeningen  betref-
fende de afstammelingen van Gerrit  Bentin(c)k, burger te Oldenzaal,
den 12 Maart 1699 aldaar ondertrouwd met Anna Gertruit Gerligs ge-
boortig uit Lage, (vervol ),
horaldrek, door Jhr. Mr. #.

door Jhr. van Einschot.  - Meyerijsche
Beelaerts van Blokland.  - Oiroonden be-

treffende de familie van Isendoorn a Blois. 1456 -1847, (vervolg).
Medegedeeld door M. G. Wildeman. - Beschrijving der wapens, voor-
komende op den kwartierstaat v Kuyck x 3011. - 39 Kwartieren
der kinderen van Anthonis van Kuyck en Margaretha  Roll. - De
Wgksohe regentenfamilie van Ommeren, door Mr. H. W. van Sandick. -
De afstamming der graven van Cleef, door Mr.  B F. W. von Brucken
Fock  - Boekaankondiging: Dr. cf. Brom%  Regesten van Oorkonden
betreffende het Sticht Utreoht (094-1301)  door Jhr W. A Seelaerts
v a n  Hlokland  - V r a g e n  e n  A n t w o o r d e n :  d e  Bruijn.  - M e r k -
waardige adelserkenningen uit de 14de eeuw (XXVI,  55). - Quingot. -
Sterk (XXVI, 61). Wapens.

Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen  te ‘~Gravenhage.
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Eet Vlrtamsch-Zeenwsch-Snrinaamsch
regeeringsgeslacht Mnenicx,

d o o r  Mr H. W. VAN SANDICE.

Dat een gesla.cht binnen eeu betrekkelijk kort tijds-
verloop achter elkaar in drie verschillende streken in de
regeering  zit, komt niet zoo heel dikwijls voor. Zoodanig
geslacht is dat van Ll4uenicx,  waaromtrent door Mr B. F.
W. von Brucken Fock te Middelburg en door mij aan-
teekeningen zijn gemaskt, die gecombineerd hieronder
volgen. Van veel nut is mij daarbij ook geweest het
belangrijke werk van Edw. Vlietinck : ,Het oude Oostende
en zijn driejarige belegering (1601-1604)  Opkomst,
Bloei en Ondergang met de beroerten der XVIe eeuw”
(1897 bij Jos. Vlietinck te Oostende), waarin omtrent
meerdere-oorspronkelijk V laamsche geslachten veel wetens-
waardigs is te vinden. De raadpleging van dit werk wordt
echter zeer bemoeilijkt door het gemis van een register.

Eet wapen is in blauw een gouden keper in het schild-
hoofd vergezeld van twee gouden sterren, io de schild-
punt van een geknielden monnik, in Zeeland van zilver,
te Nieuwpoort (1) van goud met gelaat en handen vleesch-
kleurig.

Het uitgestorven adellijk geslacht Lampsins,  ook uit

(2) Volgens kerksieraden in de sacristy der kerk te Nieuwpoort. (1) Deze slag werd geleverd in 118S.

i

Muenicx gespro ten, voerde in een kwartier van zijn wapen
dat van ib%enics.

Smallegange zegt in zijn Chronyk van Zeeland, bl. 488 :
,Het geslacht van iMunnincs  hier gekomen uit  Duin-
kerke, hebben wg in groote macht en aensien gekent,
vermaegschapt  met van der Meulens uit Utrecht, Dierkens
uit Amsterdam, le Moine, Orliens, Vetb, Vierssen uit
Vriesland  en andere aensienelgke  Families” en t. at. p.
,de Meunincks quamen uit Duinkerke”.

Dit is echter, zooals wel meer van Smallegange, onjuist.
Zij kwamen uit Oostende.

Vlietinok zegt op bl. 187van zijn werk : ,,Qerscheidene
Oostendsche familiën behoorden tot den adel of werden
later tot den adel verheven, zooals de Kiens de De Mue-
nincksen, de Velterseu,  de Lampsinsen”. Of dit voor al
deze families juist is durf ik niet beslissen, in ieder geval
behoorden zij wel tot de aanzienlijke regentengeslachten.

Omtrent den oorsprong van het geslacht il&&cx bestaat
de volgende overlevering volgens eene aanteekening  van
den Veerschen burgemeester Cornelis Kien (1640-1708) :
,,Anthonius Muenacx is gecomen  te Oostende met een
coopmau, dewelcke van Antwerpen naar huys keerde,
en daer vont op de wecht een vrou met eenige kinderen,
die hem seyde daer was gevlucht, over de slach geschiet
bij Coxsie (1) en hij dit kint versoeckende hem mede
gaf, heeft voorts noeyt meer gehoort  van zijn moeder
noch susters noch broeders, en was gcnaamt  Snth. Muenicu”.

1. Deze Arìthonius ..lfuenicx leefde volgens die aan-
teekening  nog te Oostende in 1521 en was uxor Maeyken
Kien, van een geslacht reeds in de jaren 1300 te Oostende
bekend.

Zij lieten voorzoover bekend twee kinderen na:
1. Jan Muewicx,  die volgt onder 11.
2. Mr Cor%elis  Muenicz,  geboren te Oostende, is ge-

weest (aangesteld in 1548) raadsheer in den Hoogen
Raad van Mechelen. overleden in 1557, te %lechelen
begraven in de hoofdkerk onder een zerk van wit
marmer.
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Volgens Vlietinck (bl. 137) verliet hij in 1536 de stad
(Hoofdstuk der issuwen, reg. 37359, fo 2), was hij eerst
advocaat bij den Raad van Vlaanderen en maakte hg
van 1548 tot 1557, als raadsheer en meester der Re-
kwesten, deel uit van het opperste gerechtshof des lands, den
Grooten Raad van Mechelen.

Blijkens het volgende uittreksel uit de Rekening van
Oostende van 1559 fo 47 liet hij ten minste twee kin-
deren na:

vBetaelt Jan Muenzicz  als voocht van Fransoyse  ende
Ma&1 de onbejaerde kynderen van wijlen meester Cornelis
&enicx  tzijnen  overlijdene Raedt der Conincklijke Majes-
teit jn zijnen Raedt tc Mechelen over den pacht van
twaelf ghemeten landts ligghende  jnde plaetse ghenaemt
de Meet, omme hondert twintich ponden tsiaers hier
betaelt over tlaetste jaer van neghene”.

Te Sinte Katelijne (parochie bij Oostende) lag een stuk
land van Adriaan Filius Co?+nelis  Nuenicx. Van dezen
Cornelis?

11. Jan Muenicx, geboren te Oostende, schepen van
Oostende in 1549, burgemeester dier stad in 1559, komt
voor op eene lijst van reeders te Oostende van 1560;
UXOP:  Tanneken de Haze.

In de kerkrekening van Oostende van 1557 komtónder
de ontvangst van renten voor: Jan l~u~nicx over de rente
van een ijdele plaetse wijlen toebehoorende Jan Hidde.
Van hen worden in onbekende volgorde deze kinderen
vermeld :

1.

2.
3.

Mariu  of Maeyken Nuenicx, geb. te Oostende in
1538, obiit te Vlissingen in 1610, omstreeks 1578
gehuwd met Cot-nelis Lampsim,  geboren te Oostende
in 1540, obiit te Vlissingen in 1624, burchmeestre
van den Courpse te Oostende in 1577, upper-
hooftman van den schepenraad in 1580 (1) en
1582183,  volgens aanteekening van hun achter-
kleinzoon burgemeester? Een ,, haer stadt verlatende
1582”, raad der stad Vlissingen in 1597, schepen
in 1601, ‘02, ‘04, ‘08 enz., stamvader der baronnen
Lampsins.

Beiden deden in 1610 nog aanspraken gelden op
hun grondbezittingen te Oostende.
Gillis 3fwnicx,  die volgt onder 111.
Elisabeth &!ue?ziccr, op eene lijst van reeders te
Oostende van 1560 als Jonkvr. Lysbette Muenicx
vermeld als eigenares van twee schepen (Vlietinck
bl. 1 IS), draagt in 1570 bij de Allerheiligenvloed
een geteerde drijffok en een ander zeil bij om de
doorbraak in de dijken te stoppen (id. bl. 43).

Zij huwde 10. Mi Joos  de Budt (2) en was weduwe
in 1570 en 1572, daar in eerstgemeld jaar van de
weduwe Lysbeth Muenincx en vennooten (de schepen
Symoen Verhelle  o. a.) voor 130 ponden grooten,
geheel uitgerust zooals het van de werf kwam
door de wethouders van Oostende een schip werd

(1) In dat jaar wordt hij door de magistraat van Oostende belast
met eene zending naar Brugge ten einde dezelfde behandeling te
verkrijgen voor de Vlaamsche zeesteden t. o. v. de invoerrechten als
de Zeeuwen en Hollanders genoten. In 1582/83  had ho een zending
naar Antwerpen (zie bij 11,  4 noot 4).

(2) ln 1501  begiftigde de wet van Oostende den zoon van Jan de
Budt, procureur der stad, met een geschenk toen deze voor de
eerste maal het heilig misoffer opdroeg (Vlietinck bl. 141) ; deze Jan was
in 1514 ook pachter van de stadsbierstal (id. bl. 152:.

Een Magdalena de Budt, dochter van Joos de Budt, licentiaat in
de rechten (denzelfde?) en van Godelieve Lampsins huwde in 1550
Adriaen Velters, schepen van Oostende (id. bl. 317).
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gekocht om tot geleide-oorlogsschip voor de
Oostendsche visscherij te dienen (id. bl. 182), en
omdat in 1572 een huis ,bewoont  bij eender rijcke
weduwe ghenaemt Lysbette Muenicx afbrandde”
(id. bl. 190).

Zij hertrouwde met mkomter  van Marievoorde
(1) overl. omstreeks 1581, in 1580 tresorier van
Oostende.

4. Jacpues Muenim  vertrok v66r 1579 naar Nieuw-
poort, n bekleedde er eene treffelijke plaats” onder
de kooplieden (2),  werd er burgemeester en overleed
er in 1623. Als schepen komt hij er voor als Jacob
de Meuninck (Vl. bl. 138 noot). Hij was gehuwd
met eene dochter van Pi&r  Reniers  Zwaen.  (3)
Hun grafschrift in het middenkoor der 0. L. Vr.
kerk te Nieuwpoort luidt:

,Sepulture van d’heer Jacques  de Meynycx, ge-
booren  van Ostende  in sijn leven burgemeester deser
stede, vander  Nieupoort,  overleet den 26 April 1623
ende van Jonckvrouwe f. d’heer Pieter Renier  Zwaen
sijn hupsvrouw, overleet den 28 7bre 1600 bidt
voor hun.”

Misschien is een zoon van hen de Ja@ Muewb,
,poorter van Nieupoort” aan wien nader te noemen
familieleden in 1618 een hofstad te Wilskerke ver--
koopen  (Vl. bl. 314).

5. Jacquemyne MueNynx, dochter van Jan, van wie
alleen bekend is dat ten haren bate en ten bate van
Cornelis Muenynx, sub 6 te noemen, twee aflosbare
renten den 7 Oogst 1587 en 20 Juni 1589 door den
griffier van Oostende Nicasius Leroy voor schepenen
van het Vrije van Brugge werden verkocht. (Vl. bl.
313). Deze renten werden vernietigd bij acte van
verkoop van 4 Sept. 1612 aan CornelisMuenyncx,
coopman  binnen Middelburch in Zeelandt.

6. Cornelis Muenicg of Mzcenincx  verliet Ostende en
vestigde zich te Middelburg, hij was er een aan-
zienlijk koopman en reeder.  (4)

Blijkens de notulen der Staten van Zeeland was
hij er reeds 20 Maart 1601 gevestigd, daar op dien
datum een klacht van hem, Cornelis Meunicx,
Lauwereyns Bare en andere koopluyden over den
,,Paghter  van de Ballance” behandeld werd.

Volgens art .  X1X van het octrooi der 0. 1.
Compagnie van 20 Maart 1602 behoorde hij met
Jacob Boreel, Arnout le Cleieg en Gerard van
Schoonhoven tot de eerste Bewindhebbers der Camer
van Zeelant.

(1) Mr Jan van Marievoorde. sohepen van Nieuwpoort, kwam in
1501 op bezoek bij schepenen van Oostende.

Mr Adriaen van Marievoorde was in 1639 schepen van Veere.
(2) De rekening van Nieuwpoort van 1600-1661 f” 12 1601-‘02

‘0 300 bevat hem betreffende den volgenden post: Dezelve (Jacques
Kuenicx  en Loy de Waverams)  van by hen ghelevert ‘t hebben in
zelve belech aen de cannonniers  deser stede drieenvichtich ellen
:annevets  (kemp) tot VI stuvere  d’elle, verbesicht jn ‘t maeoken van
:ardoesen, compt met XXII stuvera voor ‘t maeokeu van dezelve car-
loesen. compt ende per ordonn. betaelt XXXIV L. p.

(3) Hij is zeker de Pieter Relgniers  soepene van Nieupoort wien
letaelt es LX1111  L XVI s. p .  vo lgens  de  rekening  van  1582/83
ran een voyaige bij hem ghedaen tot Antwerpen met Cornelis
Lampsins soepene der stede van Oostende putter naeme van de drie
reesteden omme  aldaer te coemen ju communicatie met de steden
ran Hollandt  ende Zeelant hemlieden aheneerende metten harinck-
raert UD  etzelve faict van de harinokviert daertoe bescreven zvnde
ranweghe zyder Exie (den Algemeenen Landvoogd).

(4) Zie de notulen der Staten van Zeeland van 1601, bl 99, 1602,m
11. 156-157, 176, 191, 199, 1604, bl. 179 en 181.
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29 Juni 1602 doen Meunicx, Boreel en de Clercq als
de Gecommitteerden van de vie; schepen in Januario f601
naer  Oost-Indië gedestineert mondelinge vertoogh van het
veroveren van seker geladen Craecque. Blijkens de notulen
van 1 Juli d. a. v. was deze rijkelijk geladen craecqe
komende van Goa door 2 der schepen in”t wederkeeren om-
trent het eyland St. gelena  verovert en versochten en
verkregen zijn daarvoor assistentie van 2 schepen van
oorloge.  Volgens de. stadsrekening van M.iddelburg  over
1604 werd in dat jaar aan Co,welis  Muenicx £ 82 : 2 : 6
betaald voor koop van drie stukken ,,tappitserie,  cantoorken
ende anders gecommen vuijt de craecke”.

In 1602 rustte hij met reeders te Niddelburg, Vlissingen
en Amsterdam twee schepen de Heremyt en St. Jacob
uit, ,die  bij den I-Ieer  Admiraal Opdam in Hollant werden
innegebraght.”

13 Sept. 1604 beklaagt hij zibh over de tauxatie der
laetste halve Capitale Leeninge.

In 1612 leent hij ,,notabel  koopman” te Middelburg
f 48000 aan de Woutermanswatering(Rijksarchief  Brugge).

Uit wettelijke akten verleden voor schepenen van
Oostende is het volgende geëxtraheerd: ,,20 December
16 14 Compareert Jan Nary,  Poorter deser Stede, dewelcke
comparant heeft hem gestelt ende geconstitueert zeker borge

, ende principael over Quiliiame vande Velde, Lansman  jn
I{reedene, over de jaerlijcksche  betallynghe vande Lant-
pacht van eenen dertich ghemeten Iandts geleghen  jn
sheerwoutermans ambacht bin der prochie  van Breedene
.ontrent  het halff mylhuys ten advenante van drye guldens
vanden ghemete, bij den voorseiden vande  Velde gepacht
jeghens Geur Coynelis Muunincx,  wconachtich bin Zeelandt,
jeganwoordelick weescnde binnen der stede van .Brugghe,
daerjnne verobligeerende zijnen persoone ende goet present
.ende toecomende”.

Uit het, resolutieboek dier stad d.d. 4 Januari 1624:
,Was gheresolueert te constitueren ende machtich te

maecken meesters Jaeques de llil enùe franchois le Gillon,
advocaten ten lande vanden Vrijen, om voorts te proce-
deren tot eenen difinitiven cnde vervolghen de saecke
raeckende d’llsguwe jegbens d’erfghenaemcn willent Cornelis
Meunincx, poorter deser stede . . . .”

Hij had dus het poorterrecht van Oostende behouden.
Volgens de kerkrekening van Middelburg van 1615

betaalde Cornelis Munnickx  2 25 voor het maken van
een ,doom (tombe) en van ‘t leggen van een serck op
coor in doukercke”.

,,Neerlaods  Verleden uit steen en beeld” van v. d. Bosch
(1901) zegt over de oude kerk te Niddelbuag o. a. : ,,In
deze kerk waren vele sepulturen tc vinden als van
Cornelis Nuenincx Fs; de heer Jan Nuenincx, geboren
van Oosthende, overleet den X1111  Ney AO 1618, met
opschrift  ,Wat Godt gelieft dat moet geschien”.  (Zie
ook in het Alg. Ned. Familieblad 1883/84: Graftombes
en Grafschriften in Nederland, Middelburg fol. 4, 1618
Sepulture van den heer Corns Nuenicx  in de Oude kerk).

In de ,Heraldieke  Bibliotheek” van 1881, bl. 145,
zegt Jac. Anspach: ,,Jhr. Neunickz te Middelbul,g gaf
in  1617 3l/, p. vl. voor den opbouw eener hervormde
kerk te Axel”. Dit moet dan deze zijn geweest.

Blijkens een acte van verkoop eener  hofstede te
Wilskerke van den heer Jan Muenicx, poorter van Nieu-
poort in 1618 door de uitvoerders van het testament van
,,wijlen B Cornelis Nuenicx, overleden binnen Middelburch
in Zeelant” ic het Hijksarchief te Brugge (Vl. bl. 314)
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waren deze uitvoerders : Pieter Nuenicx, zoon van Sr Gillis
,,poorter  der stede van Oosthende”,  Niclaeys Pelletier,
echtgenoot van Anna van Marivoorde, gemachtigd door
seigneur Jan van Marivoorde, zoon van Wouter en
,, jonckvrouwe”  Elisabeth Mueoicx, zijnen zwager, ,ook
poorter derzelver stede” alsmede Sr Adriaen Velters,
poorter  van Veere,  zoon van Sr Curnelis  en ,jonck-
vrouwe” Anna Lampsins, dochter van Cornelis Lampsins
(gewezen burgemeester van Oostende) en ,jonckvrouwe”
Narie Nuenicx. (1)

111. Gillis  Muenicx, schepen ran Oostende in 1580,
uxor : Maeylcen Pieters, uit welk huwelijk :

IV. P i e t e r  L!h6emèx, geb te Vlissingen Uct.  1584,
obiit te Middelburg 11 Mei 1656, huwde te Utrecht
21 Dec 1616 Anna: í2) tian der Neulen  (Muelen), g e b .
te Bremen 14 Oct. 1597, obiit te Middelburg 8 Maart 1666,

(1) Al deze 6 kinderen worden vermeld als broeders en zusters, of
als kinderen van Jan. Nu komen echter nog voor zonder nadereaan-
dnidiug. hoewel zeker van dezelfde familie:

Op de bovenvermelde lijst van reeders te Oostende in 1560 Rert(hel-
»meas)  3Zuenicr,  omtrent wien Vl. bl. 178  verhaalt: ,,In de laatste daTen
der maand Oogst 1563, voer een schip van Oostende naar Frankrijk,
geladen met iets meer dan 20 last haring en drooge visch om voorrekening
van Bertolmeeus IMuenicx,  Willem Hailleul en Jacobus van Mijstere (den
jonge) poorters van Oostende, te Rounan verkocht te worden. Tusschen
Kales en Doever  wierd het tot drie malen door Engelschen  aangerand,
eerst door een vaartuig van Doever, de Zeven Steerten genoemd, waarvan
de bemanning vier tonnen visch roofde, vervolgens door den Engelsehen
Admiraal, deze nam twee tonnen visch en anderhalve ton haring, daarna
niet ver van Dieppe door een schip van Hastiugs dat het Oostendsch
vaartuig naar deze laatste haven medevoer en van daar naar Pamele,
na de lading ha,ring  en visch te Hastings  gelost te hebben. De zeercovers
weigerden volstrekt teruggaaf te doen en wilden zelfs den kapitein de
verklaring afdwingen dat de ladin,* aan Franschen toebehoorde. Een
klaagschrift werd door de wethouders van Oostende aan de Hertogin
van Parma gezonden, die het dadelijk aan de Koningin van Engeland
overzond en daarover schreef tot LÙis  Ruman“.

Aan A&hcce& ilf~enicx  wordt te Oostende in 1571 hulpgeld  be-
taald voor verlies op het brood, nog,maals  bij dwang aan de soldaten
der Spaansche bezetting tegen verminderden prijs geleverd.

Ook deze vertrekt naar Nieuwpoort want volgens aote van 9 Sept.
1530, verleden voor de magistraat dier stad, verkoopt Om. Colen aan
Ant. Muenynck een schip met toebehooren. (Vl bl. 311 noot).

In de kerkerekening van Ooutcndo van 1557  komen de volgende
posten voor:

_DaeIdinghers van Antkonis  Xuenic  over de rente van huerlieder
drayplaetse”.

,Daeldinghers van Anth.  Nuenic  over de rente van vier roeden
laudts - (verder) - over twee huyescn neffens daer Rn”.

Daeldinghers van A&hs.  .Wuenic  orer  Vichtoor  Vetter ende Adriaen
.Ntcenicz  over de rente van huerlieder husse.”

Is dit de Adriaen-Corneliifilius en welke Anthonis Muenicx wordt
hier bedoeld?

Heindrick Munnincx *van Nieulloort  in Vlaanderen”, zeilmaker,
wordt 8 Mei 1607 poorter van Xiddelhurg.  (vl.  bl. 314).

h'icasia fMuenicz,  geboren te Oostende in 1556 huwde met Sicolaes
Claessen  _Efoninck(nigh)  en stierf te Veere 27 Juni 1616. [Grafschrift
in Zelandia Ilustrnta 1 bl. 593). Johanna Honich geb 3 Dec. 1634
huwde den Veerschen schepen Jacob Kien, hun dochter met Pieter
Uoreel,  zoon van den raad-pensionaris van Zeeland Johan Moreel

Een Cornelius  Mu~u&.c  Vlissingensis wordt 14 jaar oud den 6 Sept.
160.5 als student in de philosophie  te Leiden ingeschreven.

Leuilza  &cenicz was gehuwd met Justus  de Hqbel.t  (1610-1682)
secretaris van Zierikzee, gezant der Staten-Generaal in FrankrGk,
secretaris der Staten van Zeeland.

Daniel Pieterszoon  de ,tlozrche~~o~,  die in ?6Oï overleed, was geh.
met HeZena  z’arz Malse, die vijf~a,‘en later hertrouwde met den rijken
koopman Gerson Mueninx  te Middelburg (Nagtglas 11, bl. 283).

(d) De naam der vrouw wordt ook opgegeven als Suzanna vander
Meulen. Susamm,  de oudste zuster van Ama, huwde echter volgens
de genealogie van der Muelen in Vorsterman van Oyen’s  Stam- en
wapenboek met Marcus de Mamuchet, ridder, heer van Houdringen,
Maarege en la Grunerie, zoon van Jean en van Isabeau de Roscaut.
Eene andere zuster, Justina,  huwde met David baron du Tour, heer
van la Pomerade, kapitein commandant van Rhenen, zoon van Martkial
en van Civille  d’.ivance, den stamvader der Nederlandsche du ‘Tours
en door het huwelijk van Amelia Henriette Wilhelmina baronnes du
Tour met Jonker Adam Ernst van Haren ook voorvader van onze familie.
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volgens de genealogie v. d. Muelen, dochter van Andreai
van der Muelen, heer van Ranst en Millegen,  schepen
van Antwerpen, Gecommitteerde ter Staten-Generaal, Raad
van den Hertog van Anjou en van Susanua de Malapert:
dochter van Nicolaas en van Josina Kethel.

Hij werd als Pieter Muenicx of Meunicx, koopman
van Vlissingen, den 7 April 1635 poorter van Middelburg
en betaalde f 2. (Stadsrek. 1636137).

Blijkens de kerkerekening over 1665/66  werden VOOI

beiden twee enkele wapens in een bord in de kerk
opgehangen.

Zij hadden viif kinderen :
,
1.

2.
3.

GilZis  Muknica,  die volgt sub V. (1)
Pieter Muewicx,  die volgt sub Qbis.

4.

‘

5.

Suznnna  Muenicx, geb. in 1631, overl. 13 Juni 1654,
huwde 8 Jan. 1653 met Simon 4leertsen, (Meerssen,
Mersen,  bekende Middelburgsche familie) obiit 9 Sept.
1659, nalatende Anna Meeden, geb. 27 Oct. 1653,
die 30 Oct. 1669 huwde met Mr Nicolaas van
Reigersberg, geb. in 1642, overl. 15 April 1673,
pensionaris van Middelburg, man van groote ver-
dienste, zoon van Mr David, schepen van Veere,
rekenmeester wegens die stad en gecommitteerde
raad van Zeeland, Pieterszn ex Jlaria Nicolai en
van Catharina Veth Johansdochter ex Barbara van
Rosenburg.
Mr. Cornelis  ïkluenicx,  geboren in 1633, overl.
17 Nov. 1678, in 1650 als student te Utrecht
ingeechreven,  Raa sd heer in het Hof van Vlaanderen,
huwde 10. 16 Febr. 1661 Burbarn Veth, overleden
in Januari 1669, wier wapen blijkens de kerke-
rekening in de kerk te Middelburg werd opgehangen,
20. 5 Nov. 1670 H i l l e g o n d a  of Allegonda  Uan
Vierssen,  gedoopt  t e  Leeuwarden  5  Dec. 1 6 4 5 ,
kinderloos overleden te Middelburg 9 Mei 1684,
dochter van Assuerus van Vierssen, rentmeester der
domeinen, secretaris van Gedeputeerde Staten van
Friesland, pensionnaris van Leeuwarden, hertrouwd
met Johan Honigh, ridder, schepen en raad van
Middelburg, zoon van Nicolaas Jansz.  Honigh, burge-
meester van Vlissingen en van Maria Jansdrr  van
Roubergen en weduwnaar van Johanna Margriet
Schaep, dochter van Mr Gerard Pieterz. Schaep en
van Johanna de Visschere. uit het bekende Amster-
damsche Regeeringsgeslacht. rI2.j
Anna illuenicx,  geb. in 1635, overl. 1 Nov. 1696,
huwde 17 Nov.  1660 Mr David van Orliens, zoon
van Mr Karel in 1632 schepen van het Vrge van
Sluis en van Helena Cats, dochter van Mr Leonard
Cats (oomzegger van Jacob Cats) Lid van den Raad
van Vlaanderen en van Jacomina van Muilwyck,
geb. te Middelburg in 1634, aldaar overl. 5 Nov.
1667. Hij bewoonde ,met de vermogende koopmans-
dochter” een aanzienlijk huis in de Noordstraat en
leefde er op grooten voet met karos en paarden
(zie Nagtglas, Levensbeschrijving van Zeeuwen 11,

(1) De volgorde der kinderen wordt ook opgegeven: 3, 1, 2, 5, 4.
In de rekening van Middelburg van 164ï  worden eohter de volgende
kinderen genoemd: Qillis en Pieter, beide oud 20, Susanna 17, Cornelis
15 en Anna 13 jaar en ter ander plaatse als kinderen van Cornelis
(bedoeld is Pieter) gehuwd met Anna van der Meulen:  Susanna  oud
16 jaar, Cornelis oud 14 en Anna oud 12 jaar.

(2) Zie ,Geslaoht  van Vierssen” door C. J. Polvliet  in Wapenheraut
1907, bl. 385, e. v. en de genealogie bij Ferwerda. Volgens Perwerda
had zij bij haren eersten man Muenicx drie kinderen.
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bl. 310, 311). Voor hem werd blijkens de kerke-
rekening over 1667 een enkel wapen in een bord
opgehangen.

12
Q, Gillis &enicx, geb. 28 Jan. 1628, overl. in Suriname

Sept. 1692, in 1644 tegelijk met zijn broeder Pieter
als student te Utrecht ingeschreven, ,werd 1, 8, 1688
bmr van Middelburg, 22,3/5,1670  bewindhebber O.I. C.,
19 Dec. 1676 door Willem III van zijn bmischap  afgezet
om het drijven in het beroep van Momma,  moest ook
zijn bewindhebbersplaats in 1678 résignéren  (voor £ 1225)
en vertrok den 5, 11, 1682 met zijn zoon Jan naar
Suriname, om naar sijn goet te eien en hem verder van
alle moeilijkheden te redden”. (Dit geextraheerd  uit een
fraai [gebonden aanteekeningboek door hem Gillis Muenicx
aangevangen en door zijne dochter Anna Claire voort-
Tezet,  i n 1836 toebehoorende aan den heer C. A.
Rethaan Macaré).

Mr Gillis  Muenicx wordt vermeld als Raad van Middel-
wurg in 1659, ‘60, ‘62, ‘65, ‘66, ‘69, ‘72, en ‘75, a l s
Schepen in 1661, ‘63, ‘64, ‘67, ‘71 en ‘74, als Thesaurier
.n 1669, als Kerkmeester 1668-‘72,  als Burgemeester
.n 1668, ‘70 en ‘73, als Curator der Latijnsche  school
1668-‘72. Blijkens de stadsrekening van 1669 betaalde
lij X 166 : 13 : 4 recognitie voor het Bewindhebberschap
ier 0. I. C.

Op de gildepenning der Middelburgache peperkoek-
lakkers van 1669 worden als ,overdeken”  vermeld cl. hr
nr Adriaen Craen en d. hr mr Gillis  Muenix (zeker de
toenmalige  burgemeesters; zie Zeelandia 111. 1, bl. 328).

In Suriname werd hij spoedig Raadsheer in den Hove
van Politie en Crimineele Justitie.

Hij tr. 19 Maart 1653 alosina  Ze n/loine, geb. 1636,
Bbiit te Middelburg 12 Maart 1685, oud 49 jaren, dochter
ran Johau  Le Moine, bewindhebber der 0. 1. C. en van
Xara Salomons.

Uit welk huwelijk, allen te Middelburg geboren:
Pieter &luenicx, geb. 16 Juli 1654, OD 15 Mei 16731.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

te Leiden ingeschreven als student in de philosophie,
over].  8 Dec. 1684, coelebs, Drost van St. Maartens-
dijk en aldaar begraven.
(?lai*a Xuenicq  geb. 21 Maart 1656, overl. 17 Aug.
1656.
A n n a  Claire  Muenicx, geb. 18 Jan. 1658, tr.
16 Aug. 170 1 Johan Costenobeb, burgemeester van
Middelburg, overl. 24 Juni 1716, oud bijna 71 j., uit
welk huwelijk geene kinderen. Zij zijn peter en meter
over Gillis  Johan Muenicx (zie bij 7), 4 Aug. 17 12
ged. als zoon van ,, John Meuniks en Allarda Hugonia
van Sandijk”.
Casper Muenicx, geb. 23 Maart 1659, overl. in.
den Haag 22 Ang. 1676, aet. 17.
Jan l%!uenicx,  geb. 29 Nov. 1660, overl. op Soeten-
daele 7 Juli 1661.
Gillis  Andries  Muenicx, geb. 23 Nov. 1663, overl.
17 Sept 1665.
Joan of Jan Muenicx, geb. 2 Maart 1665, overl.
in Suriname 1 Sept. 1724, ouderling, weesmeester,.
raadsheer in het Hof van Civiele Justitie, burger-
kapitein, raadsheer in den Hove van Politie en
Crimineele Justitie, Provisioneel Raad-Fiscaal,
eigenaar der plantage Claarenbeek, tr. in Suriname ;

10. 26 Dec. 1690, z@e nicht Anna Elisabeth
Muenicx ,  wede Laurens Verboom  (vide Qbis), die
sterft 23 Febr. 1696;
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20. 24 Maart 1700 Allarda Hugonia van Sandick
geb. te Wijk bij Duurstede 10 Dec. 1679, overl.
in Suriname 10 Sept. 1’723, dochter van Jacob van
Sandick, (Sandyck), ontvanger v/h oudschild- en
haardstedegeld, kapitein der burgerg,  serviesmeester
en secretaris enz. te Wijk b. D., gecommitteerde
der W. 1. C. in Suriname en van Jkvr. Agnes

Ploos van Amstel.
Zij laten na een zoon: Gillis Johan Mu,enicx,  geb.

3 Juli 1712. overl. te Utrecht 14 April 1730 (als
laatste mansoir  van dit geslacht) en eene dochter:
M a r i a  Petrollella  .Uuenicx,  geb.  te  Paramaribo
27 Febr. 1706, tr. te Middelburg 13 Juni 1732
,met Mr Pàeter Duvelser  van Campen, geb. te Goes
14 Oct. 1704, burgemeester van Middelburg, Bewind-
‘hebber  der 0. I. C., zoon van Pieter Joseph en van
Jacoba Josina Lampsins. Hij sterft te Middelburg
‘7 Juli 1770  en is aldaar begraven in de Nieuwe
kerk met zijn wapen en 8 kwartieren:

van Campen. Lampsins.
Duvelaer.

i
de Raze.

van Driebergen. v. d. Straten.
de la Palma de St. Fuentes. v. Driewegen.
Zij sterft te Middelburg 11 Dec. 1786 en is

aldaar in de Nieuwe kerk begraven met haar
,wapen en 8 kwartieren:

Muenicx. van Sandick.
Le Moine. Ploos v. Amstel.
v. d. Meulen (Muelen). Schaghen.
Salomons. van Hollandt.

Zijn portret is geplaatst in de kamer van commia
.sarissen van de wisselbank te Middelburg.

Behalve de beide genoemde kinderen werden nog
uit het huwelijk van ;Can Muenicx en Allarda var
Sandick de volgende kinderen geboren, allen jong
overleden :

van Sandick, destijds kapitein op 19 jarigen leeftijd,
gelukkige tijd !) in het Regiment van den Prins
van Nassau-Weilburg, nog een paar dagen bij zijne
achternicht Duvelaer van Campen-Muenicx op haar
buiten op Walcheren.

8.

9.
10.

Maria BarbaraMuenicx  geb.
en
Cornelis  lguenicx, ! I

overl. 21 Dec. 1666.
12Mei
1666, ov. 30 Aug. 1666.(l)

Josina Maria Muenicx, geb. 22 April 1668, tr.
3 Juni 1698 Mr Pieter van der Merct, Raadsheer
daarna President van den Raad van Vlaauderen.
Hij at. 27 Sept. 1709; zij 13 Juni 1711 kinderloos.
Hi is zoon van M 1‘ Joan van der Merct, Schepen en
Raad van Middelburg, Raad ter Admiraliteit te
Amsterdam en Bewindhebber der 0. 1. C. en van
Constantia Boudaen Courten.

l l .

Zij waren peter en meter over Maria Pieternella,
genoemd onder 7, 11 April 1706 gedoopt ,door
order van den Ed. Hove als dochtertje van d’heer
Jan Meunikx en Alida Hugonia van Sandijk”.
Gillis AQLdreas  Muenicx, geb. 16 Juli 1669, overl.
20 Aug. 1670. (2)

Josina Agnita, geb 15 Maart en ged. 27 Aprii
1704 als ,dogtertje van dh* Joan Meunikx en Allarda
Hugonia van Sandij k”.

Vbis.  Mr  Pieter Mzcewicx,  geb. 1628, 21 Maart löôl-
21 Juni 1683 raad van Veere (opgevolgd door Jacob de
Haeze), bchepen 1660, ‘61 en ‘63, burgemeester 1664 (in
plaats van Johan Jans Kien), ‘65, ‘66, ‘69, doet 28 Maart
1670 eed als Gecommitteerde Raad wegens Veere, (loco
Johan Kien, overl. 17 Jan. 1670) blijft dit tot 13 Sept. 1678,
wordt 1 Sept. 1683 Raad-Fiscaal van Suriname (10 Aug.
1683 door de Directeuren der Ed. Societeyt van een instructie
voorzien als Pijter  Mûnnincx) en overl. aldaar 3 Dec.
1691, tr. 23 Jan. 1657 Maria Dirckens (Dierkens) t e
Amsterdam, dr van Salomon en van Elizabeth Walens,
(zie Vorsterman v. Oyen’s Stam- en wapenboek en den kwar-
tierstaat van Mr Nicolaas Dierquens, heer van Buvignies,
in de verzameling van v. Rhede v. d. Kloot en Bar).

Uit dit huwelijk, behalve een in 1669 geboren,
jong gestorven kind: (3)

Jacoba Gerarda.  ged 6 Jan 1709, als *dochtertje
van d’heer Jan Meunikx en Allarda Hugonia van
Sandijk, getuygen Gerard de Vree en desselfs huys-
VPQUW  Abigaël Agatha van Sandijk” (zuster van
Allarda Hugonia van Sandick; Qerard  de Vree is

Annu  Klizabeth  Muenica, geb. 1668, overl. 23 Febr.
1696, oud 28 j., huwt in Suriname:

10. Laurens Verboom, Commandeur, 1680-1684 a. i.
Gouverneur-Generaal van Suriname, op 28 Juli
1688 met den Gouverneur-Generaal van Aerssen van
Sommelsdijck  door muitende soldaten doodelijk  ge-
wond en eenige dagen later overleden, (4) zoongeweest raadsheer in het Hof van Civiele Justitie,

burgerkapitein en raadsheer in het Hof van Politie i
en Crimineele Justitie; van hunne beide dochters j (1) De kerkerekening over 1666 vermeldt: Gillis Muenicx, Oude

gehuwd met den ontvanger-generaal en zi@ broeder i kerk. Begraving bg avond van z@r  kind van omtrent een jaar oud
en een van zeven maanden, waarschijnlijk betreffen die posteu deze

den kwartiersecretaris Brantsen stammen o. a al de beide kinderen.
adellijke Brantsen’s en Engelen’s af; vgl. Her. (e)  De kerkerekening over 1670 vermeldt: Burgemeester brr Gillis

Bibl. 111 bl. 148 e. v.).
Muenicx. Begraving van zijn zoon Gillis,  oud 13 jaar. Dit kind wordt

Anna Ekabeth, ged. 11 April 1711 als ,,dogtertje
hier niet genoemd.

(3) Kerkregister 1669: Raadsheer M r Pieter Mueuicx begraving bij

van dhr Joan Meunix en Alarda Hugonia van avond van zijn jonggeboren kind.

.Sandijk, het kind is 3 à 4 dagen daarna overleden.”
(4) Zie over deze muiterij de geschiedboeken van Wolbers  en Hartsinck

Maria Pieternella Meunicx, weduwe van Campen,
waar wij lezen: Wolbers bl 8:. ,,De rust alzoo hersteldz$ndewerden

1de officiers en bur3erij  door den heer G Muenix. als president, uit
was getuige bg den doop van Marinus Pieter, zoon naam van den Raad voor hunne goede diensten bedankt, en ging reder

van Pieter Dnmas,  graaf van Hogendorp en Cornelia
/ weder tot zijn gewoon bedrijf en naar zijne wonin terug”.

Wilhelmina de Groot op 2 Januari 1780 in de
Hartsinck 11, bl. 672: ,,Intusschen  hadden de ra8en van polioie zich

na den dood van den commandeur Verboom  alle gezag aangematigd
Waalsche kerk te Goes ; vooral door den jnvloed van den fiscal G. X~enix (bedoeld is

Idem bij den doop van Maria Petronella gravin p* Muefiicx)’Bl. 882: rWaarschijnl\ik  is de eerste Fiscaal die sedert de oprichting
van Hogendorp op 16 April 1781, waarsch@ldk  der Bncietert benoemd IS, geweest den Heer Ghmmer,  en na hem de

dus haar petekind (zie ,Geslacht van Citters” in Heer Pieter  Muenix, welke laatste in functie was in den Jaare 1688;

Algem. Ned. Fam. Blad 11, bl. 221).
gelijk in dien zelven tijd, de Heer Gilles  Nuenix  Raad van Politie

In Augustus 1779 logeerde mijn grootvader 0. Z.
was; en dat wel in de omstandigheden van den Moord van den Heer
Gouverneur van Sommelsdijk.
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van Reynbrand Verboom Laurens Rembrantsz, Raac
van  Zierikzee en van Anna Brand+,  Hubrechtsd]
ex Martha Vierling (zie Gen. Verboom  in jg. 1899
door W. H. Croockewit) nnde Laurentia Marie
Verboonz,  geb. 23 Nov. 1688 welke 31 Aug. 1712
tr. met Mr Bpoll’oniz~s  Lanrpins  baron z)an Taóago
geb. te Vlissingen 6 Jan. 1674, overl. te Middel.
burg 2 1 Dec. 1723, burgemeester en raad var
Middelburg, bewindhebber der 0. 1 C., zoon var
Johan Lampsins, eveneens burgemeester van Middel.
burg en afstammeling van Cornelis Lampsins er
Xaria  Muenicx genoemd onder 11, 1.

20.  Joun Muenicx, haren vollen neef (vid. V, 7)! dit
hertrouwt met Allarda Hugonia  van Sandick. (1:

(1) Vlietinck  zegt op bl. 315: ,,Het @gelijks naar Noord-Nederlanc
vertrokken nageslacht van Gillis Muemcx  (broeder van Cornelis naal
alle, \vaarsch!lrIlUlrheid)  die schepen van Oostende was in 1580, heef
ook zonder onder ongemeen uit te blinken, verscheidene verdienstelijkt
namen roortgebrncht.  G;illis  zoon, Pieter Nuenicl, werd te Ylissinger
geboren ten lare 1581. Toen hij den 15 September 1616, te Utreck
Suzanna van der Meulen  huwde was hij woonachtig te Amsterdan
(bescheiden van Amsterdam). Eonige jaren later staat hij met den tite
van koopman van Middelburg aangeteekend (poorterboeken dier stac
7 April 1635).  Zijne zonen waren werkzaam op het gebied der openbare
ambten, niet alleen binnen maar ook buiten het land, namelijk in dc
Hollandsche bezittingen in Midden-Smerica  (Sederlandsch West-Indië)
tiillis 1Iuenicx was burgemeester van Middelburg  en Bewindhebber
der Oost~Indische  compagnie. T3ij  overleed te Surinamein 1692 (Momma)
evenal? zijn zoon Jan (1724).  Pieter Muenicx, geboren in 1628, wai
beurtelings gecommitteerde raad wegens Veere en raad fiscaal var
Suriname, alwaar hij overleed in 1691. Cornelis .Mnenicx, derde zoor
van Pieter, maakle  deel van het Hof van Vlaanderen te Middelburg
(16i8).  De laatste ,,mansoir” van dit geslacht was Gillis Johan, klein.
zoon van Gillis,  die te Utrecht stierf in ?‘12!1.”

H. J. Koenen zegt nog in zijne Geschiedenis der Fransche réfugi&
bl. 37’7, dat velen hunner zich naar de W. 1. eilanden begaven
die door de ijverige pogingen van Lampsens, van Rhee, v. d Perre
Sunnickx en andere eigenaars dier koloGen  Fan predikanten werder
voorzien.

Misschien behoort ook tot de familie:
Marczls .U umziaek  genoemd in de volgende estraoten uit de Resolutien

genomen bij de Ede heeren Gouverneur ende Raaden  van Politie van
Suriname :

,,16  Febr. 1669. De heer C;ouvr  (Ph. J.Lichtenbcrgh) hebbendedoen
‘t samen comen d’heeren welcke hij tot sijcen Polptycken  Raedt alhiel
hadde gedestineert : Pieter Versterre, Anthony Yaenhout.  Marevs
Munninclc,  Nicolaes de Zoute, Alexander Cruypenningh, Dirck  Carstens
Prov Secretaris”.

ToC Raet van Justitie werden benoemd: Xn~c~~s Munnimk,  Nicolaes
de Zcnte, Alexander Cruypenninok, John Thorn en John Venman(de
laatste twee Engelsohen).

,,14 May 1696. De heer gouv.”  (d.i de aftredende Gouverneur-
Gieneraal  Joan van Scharphuysen) heeft de vergaderinghe bekent ge-
maekt dat sijn Ede mede nogh possedeert en blijft behouden veertien
hondert ackers lant boven jun de voorss. Reviere  (Suriname) door sijn
Eds Oom salr de heer Xarczrs fMzcnnicx  junt eerste en volgendejaren
van ‘testablissement deser Colonie opgenomen ende bewoont waerop
ook den voorss.  heer Munnicx met sijn geheele famielje gestorven
ende begraven is, welck voorss. lant sijn Ede altgt heeft gebruyckt
en jun eygendom gehouden om daaruyt  timmer- als ander hout voor
de plantagie Palmeniribo te hnalen, versoekende dat de heeren deeser
tafel hieraif kennisse  geliefden te dragen, ten eijnde sijn WelEde Gestr.
hiervan jun tijden en welen niet en moghte werden gefrustreert maar
blijven Jun de ware Possessie bevestight”.

Het verblijf van dezen Marcus Munnicx in Suriname kan wel mede de
aanleiding zijn geweest voor Gillis  en Pieter om ook naar die kolonie
te gaan, doch of en hoe hij hen in den bloede bestond is nog nie t
uitgemaakt. Hetzelfde geldt van de volgenden:

Op 3 Januari 1695 werd nog tot vaendrager der burgerij in Suriname
aangesteld Jacobus Munnick.  Deze was op 1.5  Juli 1701 overleden,
daar toen ,,in plaetse van den overleedene Jacob Zuenick  tot vaen-
drager wert aengestelt den persoon van Adriaen Bloos”.

In de notulen van de vergadering der Staten-Gieneraal  van 12 Augustus
1743  word t  meld ing  geqaakt van Arnolo%s  Joannes  Municx,
Drossard der Heerlijkheyt Mechelen op de Maze  ressorteerende onder
de souverainiteyt van haer Hoog Hogenden.
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Aanmerkingen op de aanteekeningen  van
van Bnchell  en Booth betreffende de

familie van Sypesteyn,

door Jhr. C. H. C. 8. vm SY P E S T E Y N .

In de ,Nederlandsche  Leeuw”, jaargang 1905, pag.
190--  192, worden aanteekeningen van van Buchell mede-
gedeeld betreffende het geslacht van Sypesteyn. Dit artikel
was mij onbekend gebleven. Aldus onwêersproken, zgn
die aanteekeningen als juist beschouwd geworden en als
zoodanig gebruikt, waardoor ik er mede bekend werd.
ZQ  bevatten echter zulke grove fouten en zijn algemeen
zoo onnauwkeurig dat het te betreuren is dat zij zoo
lang onweersproken  gebleven zijn.

De aanteekeningen loopen over ug f generaties, omvat-
tende meer dan zeverztig  personen, van welke v. B. e r
echter maar een drientGntig  weet acm te geven, hoe ook.
En van die 23 weet hg nog maar van dertien naam of
voornaam.

Aanteekeningen van
van  Buchell.

Sypestain (sic! voegt de in-
zender er aan toe).

Het wapen is in &er een
rechter roode schuinbalk be-
laden met 3 zilveren merletten.

Lambert  huwde.

v. B. noemt van Lambert
slechts éé2 zoon, Evert.

v. B. weet den naam niet
van de vrouw van Evert.

v. B. geeft op dat Evert drie
Linderen had.

v. Buchell zegt van Evert :
,woonde  omtrent de Ham-
,borgerbrugge  to t  Ut rech t ,
,houdende aldaer cremerye als
,spelden,  naelden, etc.”

Aanmerkingen op de
aanteekeningen.

De naam wordt op vierderlei
wijze gespeld. Trouwens alle
geslachtsnamen schrijft v. 6.
foutief en zegt bijv. dat Beatrix
van Stade de zuster was van
Mr. Johan Stade; dat Hester
Verhovë de eenige d= was van
den bewindhebber Verhouvë,
enz. enz.

Dit is eene vergissing van
den copiist. Moet zijn in go,&
enz. Het bijgeteekende  wapen
was in goud.

Met Henrietta van Vaerne-
wyck.

Hj had twee zonen; Willem
die Luitenant onder de burgerij
was en huwde met Henrietta
de Wilhem, had een zoon Johan
die 1 Oct. 1696 tot Raad van de
stad Utrecht werd verkozen.
Evert was de tweede zoon van
Lambert.

Geertruyd Hoyer van Woer-
den. Zij liggen met huune
wapens b’egraven in de Buur-
kerk.

Hjj had er zeven.

v. Buchell kan hier alleen mede
bedoelen te kennen te geven
den stand van Ever!, door het
aangeven van het gllde waar-
van hij deel uitmaakte.

Vóór  1550, toen ieder vol
burger van Utrecht per se lid
van een gilde moest zijn, onver-

In het Se deel van het ,brchief’ v/h Zeeuwsoh  Genootschap wordt
opgegeven  een Jacobus Xoemicq  derde klerk ter Griffie van Middel-
mrg in 1750.

De ouders van Jacob van Baerle geb. teLeerdam Jan. 1711, 1746-49
fouvernements-Secretarie en van 1’749  - 50 Raad-Fiscaal van Suriname
varen Mr Hendrick van Baerle en Elisabeth Wijnanda Munnicks.
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,,Dirck van Sypesteyn was
,,eerst baillin in den Haege”.

,dan hebbende aldaer”, enz.

,Sijn huysfr was. . . Schrick.

v. Buchel geeft op dat Dirck
wier  kinderen had blijkens eene
scheiding.

Maerten van Sypesteyn.
Daarboven staat: ,,hij is ge-
,,weest sydelakencoper”.

schillig of hij een ambacht of
nering had, was het aanzien
van den persoon weleenigszins
door het aanzien van het gilde
aaneewezen  : en heeft zoo-
danrge aanwijzing waarde.

Maar v. Buchell heeft, dit ae-
geven blijkbaar ontleend aän
de wetenschao  van Evert’s
woonplaats; want, daar de
broeders van een gilde als regel
in ééne buurt woonden, was
de woonplaats ook vrijwel de
aanwijzing van het gilde waar-
toe de bewoner behoorde, al
was dit natuurlijk niet zonder
uitzondering. De gilden waren
voor de verdediging der stad,
ingedeeld in ,,slagen”  die van
eene brug tot eene andere
liepen.

En zoo leidde v. Buchell die
een negentig ,jare?a later heeft
hooren zeggeu  dat Evert ,,om-
trent de Hamborgerbrugge”
woonde,daaruit blijkbanrafdat
hij in het kramersgildewas.Cit
eenige officieele bron heeft hij
het zeker niet geput. Ware
dit toch wel het geval geweest,
danzoudehUgevondenhebben
da t  Ever t  bij de Roderbrl&g
woonde, om de goede reden
dat de Hamburgerbrug toen
nog Roderbrug heette, welke
naamsverandering Evert niet
heeft beleefd.

Hij was eerst baljuw en
dijkgraaf van Woerden.

Van de geschiedenis van
Dirck begrijpt hij niets en
maakt er maar wat van. In
zijn Diarium noemt v. B. hem
weer Theodorus, hoewel hij
nogal zegt in het bezit tezijn
van het gedrukte vonnis!

ZU heetteHillegondaSchreick.
Deze scheiding is van 29 Sept.

1579, en v. B. zegt terecht
eenige regels vroeger dat Dirck
ob. ao 1597! Dirck had slechts
ééne dochter, Geertruyd, die
huwde met Cornelis Zaels.

Waarschijnlijker slaat dit op
Willem van Stade, daar het
terzijde van diens wapen staat.
Maerten zoude anders al heel
jong in het gilde hebben
moeten treden. Na 1550 toch,
moest men bepaald werkman?
in nering of ambacht zijn, om
lid vnn een gilde te kunnen
wezen. Slaat het echter toch
op Maert’en,  dan zal v. Buchell
hier te rade ziin gegaan zooals
hij het blijkbaar Öok bij Evert
deed. HU zal eenvoudig hebben
aangenomen dat Mserten in
het svdelakencopers  gilde was
geweest omdat iijn huis, dat
Buchel bekend ??>oet  zijn ge-
weest, in die buurt stoñd.
Dit ,,Huys en Hofstede de
Bell” staende ende geleghen
aen die ,,stadt plaetse op ten
,,hoeck van der straten ge-

,Maerten  v. S. was eerst
,,commis  van vivres onder den
,Heer  van  Hierges i n  h e t
,,Spaensche  leger, waer nae
“hij quam tot een soberen
,,staet,  dat hij qualicken syn
,,crediteuren  conste voldoen”.

,,doch de fortuyne omme-
,,keerende”.

,,heeft hij hem in den Haghe
,begeven,  alwaer hu gelycke
,,commlssië  heeft vercregen”.

,,naempt d i e  lakensnyders”,
kocht Maerten echter eerst in
1562, wat Buchel misschien
weêr niet wist, toen hij, onge-
veer zeventig jaren later zdne
aanteekeningen opschreef.

Ook de volgende woorden:
,,yas eerst commis van vivres”
zun in strijd met de aanteeke-
ning “was eerst  sydelaken-
,,coper”.

Hieruit zoude menopmaken,
dat hij, na commis  van vivres
geweest te zijn, aan lager wal
gerxkte.

Allerminst was dit het geval.
Toen hij de groote geldsonïmen,
16000 gld. die hii had voor-
gescho&n; van Gierges niet
kon terug krijgen en hij de
leveranciers van het leger niet
meer uit eigen middelen kon
betalen; en deze hem niet
meer voor het leger wilden
leveren, vroeg hij, toen men
zelfs beslag op zijne goederen
ping leggen. om bovengenoem-
de redenen,. surséance van be-
taling aan, die hij den 14 Maart
1577  verkreeg. ,,Dat , , . . de
,,suppt ons getrauwelycken ge-
,,dient, ende voer  ons  syn
,,credit gest,erct  heef t  . . . , .
,en die voirs: Coopluyden met
,:hem nyet en hebben willen
,,handelen inder voern  quali-
,,te$, noch als last hebbende
,,van Heere van Hierges . . .

dat de voirñ Heere van
:$ie&es jegenwoordel. ver-
,claert  heeft egheen middel
“te hebben”.

Ook later, in 1588 kwam
het voor dat hij aan Prins
Maurits moest schrijven om
betaling van de 8400 gl 18 st
die hij voor hem had voor-
geschoten. De apostille luidde :
“De suppliant sal vooralsnog
,:patientie  hebben, overmits
,,in de convoyen geen middel
,en is”.

Uit de groote bedragen dier
voorschotten, vooral voor dien
tijd, doch ook uit andere ge-
gevens blijkt dat Maert,en  een
vermogend man was.

Zijn vader, Evert, moet ook
x-elgesteld zijn geweest,, daar
al zijne kinderen reeds op jeug-
digen leeftijd fortuin hadden
en goede huwelijken deden,
wat trouwens ook met zijn
broeder het geval was.

dat moet hier dus betee-
kenen dat hij zijne voorschot-
ten terug kreeg.

Juist andersom. Maerten ging
naar den Haag omdat zijne
benoeming tot Commissaris-
Generaal hem daar riep; en
hij kreeg daar geene ,,gelycke
commissie” maar eene hoogst
gewichtige betrekking die toen
slechts aan edellieden werd
gegeven.
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,,ende gantsch op de been
,,gecomen synde”.

,,Syn eerste huysfr. was
,,Beatrix van Stade, daer moe.
,der  nff was een dochter van
,Anselm Zuyle van Nyevelt”.

,can(unnik)

Na den dood van Beatrix
v a n  Stade ,,heeft hij weder-
,,omme getrout . . . . . .”

v. B. geeft aan Maerten als
kinderen slechts een zoon,
Johan, uit het eerste huwelijk.

Johan van Sypesteyn. v. B.
geeft van hem eenige particu-
liere, vrij onbeduidende d&ails.

v. B. zegt dat Johan vele
processen had en heeft: ,ten
,,leste behouden huysinghe
,,ende goederen van Hilligont”.

,,heeft oock  a0 160 geassoci-
,,eert met sommighe edel-
,,luyden vercregen v a n  d e
,Staten van Hollant in een
,,erffpacht seeckere duynen.

v. B. guartileert het wapen
van Catharina van Nyenrode
met dat van van Waveren.

Ook van Johan geeft v. B.
geen enkel jaartal of datum ;
doch geeft hem bij Cath. van
Nyenrode twee kinderen.

,,oudste dochter 80 1613 ge-
,,trout metten adv. Verdoes”.

,,een soon met de schoon-
,,dochter van den ambassadeur
,Berck.

,,Erick v. S. heeft zich als
,,syn vader beholpen met de
,,commissie  van vivres”.

“hij troude eerst Jo% vän
,,Weerdt”.

IIij was echter bewQsbaar
nooit van de been geweest.
In 1562 kocht hij reeds, op
25 jarigen leeftijd, het Utrecht-
sche kasteel ,,de Hell”, dat
tot in 1658 in de familie bleef;
en zelfs toen heette het nog
het Huis van Maerten van
Sypesteyn, wel een bewijs dat
hij eene bekende persoonlijk-
heid in Utrecht geweest was,
van waar hij toch reeds in
1589 naar den Haag was ver-
trokken.

Xmelis van  Zuylen  v a n
Nyevelt.

ten Dom te Utrecht,
v. B. weet van Maerten geen

enkel jaartal of datum op te
geven, noch wie zijn 2de vrouw
was. (Catharina Anraet).

Maerten had ackt kinderen.

maar hij weet niet dat hij
Meesterknaap van Holland
was.

De sententie van’den  Hove
van Holland in deze zaak is
van den 18 Januarv 1582. dus
zes jaren vóór dat Johan’met
Catharina van Nyenrode,
vrouwe van Hillegom, huwde!

Dit was in 1604. 6 Maart,

K.B. ! niet het wapen van
hare grootmoeder; hij kent
blijkbaar het wapen van de
Utrechtsche Nyenrodes niet!

Johan v. S. had zeven kin.
deren.

Met Mr. Jacob van der Does,
die misschien eerst advocaat
is geweest maar later Raad
en Griffier was van Prins
Frederik Hendrik.

De ambassadeur Johan Berck
huwde met Maria Buysen.
Zijne wede  hertr. Johan van
den Corput  Anthonysz. Uit dit
huwelijk was Geertruyd die
met Cornelis v. S. huwde.

Zijn vader had er zich niet
mede beholpen maar was op-
geklommen tot Commissaris
Generaal. Erick was eerst
commis van vivres, doch werd
later eerste commis der Finan-
tien van de Vereenigde Neder-
landen. Erick had tot peter
gehad Erick 11, Hertog van
Brunswijk-Calenberg.

Johanna Uytterwaert

Het wapen van Jo% van
Weerdt (sic).

,Zij ob’ a 1598 in Marti.

,,ende nae dr van de raad&
,heer  Leonard Casenbroot”.

Uit dit laatstehuwelijkgeeft
v. B. op dat zij  hadden één
kind: ,een dr trout met Hérau-
gière nu met Ledenberg.

Uit  het  eerste huwelijk
geeft hij geene kinderen op.

teekent  hij echter als dat
van Uytterwaert, doch voegt
er een kwartier met een kruis
bij.

21 February 1598.

Godelive de Casembroot.

Uit  dit  laatste huwelUk
hadden zU drie kinderen, waar-
van twee docht’ers,  Philipotte
en Beatrix.

Doch juist uit het eerste
huwelük  was eene dochter
Johanna die huwde. eerst met
den zoon van C. de Hérau-
gières en later met den zoon
van G. van Ledenberch.

Is dit nu genealogisch werk dat men zonder nader
onderzoek mag benutten ? Hoe zulk werk te verklaren ?
Het is mogelijk dat v. Buchell op geen goeden voet met
de familie v. S. stond. Want hij tracht alles te verkleinen
of in minder gunstig daglicht te stellen en maakt blijk-
baar geen gewetensquaestie van hetgeen hij schrijft. En
het wordt waarlijk waarschijnlijk wanneer men bedenkt
dat Hendrik v. S. dien hij alleen noemt als voorkomende
in eene scheiding, juist degeen was die in Utrecht bleef
wonen en weer de stamvader werd van een in de 18de
eeuw uitgestorven Utrechtschen tak. Hij was geheel een
tijdgenoot van v. Ruche& evenals Johan, zoon van Willem,
dien v. B. niet eens noemt en die toch Raad van d e
Stad Utrecht was. En dan zijn vriend uit 1593, Johan
van Sypesteyn, aan wien hij toèn verzocht om eens te
informeeren wat de naaste prijs voor een doctorsbulle
zoude zijn ; en wiens naam na dien tijd nooit meer in
het Diarium voorkomt? Zoude Johan v. S. zich misschien
met die onderhandelingen niet hebben willen inlaten ?
Als hij met al die menschen op goeden voet had geleefd,
hoe gemakkelijk had hij dan toch inlichtingeu  kunnen
bekomen !

Maar laat ons dit alles met den mantel der Liefde
bedekken en aannemen dat van Buchell (die deze aan-
teekeningen zeker na 1630 moet gemaakt hebben) ze
opmaakte in 1641, het laatste jaar van zijn leven, toen
hij bijna tachtig jaren oud was; en dat hij deze gegevens
verkregen heeft onder een koffiepraatje met tijdgenooten.

Heeft van Buchell echter altijd in dezen trant gewerkt,
dan zullen er heel wat genealogische fouten iu de wereld
komen, nu hij zoo dikwijls geciteerd wordt; en niet altijd
zal het mogelijk zijn, zooals in ons geval, om uit onbe-
twistbare stukken die fouten aan te kunnen toonen.

Aanteekeningen  Booth. Zie Ned. Leeuw 1905. Pag. 192.

Ik vind aangeteekend  dat de vader van Godelive  de
Casembroot, Mr.  Leooard, huwde met Corne2ia  van Poppe.

De kinderen van Erick van Sypesteyn en Codelive  de
Casembroot volgen aldus: 1. Leonard, 2. Philipotte,
3. Beatrix. ,,Beatrix  sterf bejaerde joffr.”  Ik viud aan-
aangeteekend dat zij huwde . . . . . . Lathouwer.

Omtrent Philipotte van Sypesteyn die huwde met Jacques
Martini vind ik in aanteekeningen  die in 1847 verkregen
zijn van de familie van Kinschot, dat hun zoon Amhrosius
huwde met Chadotte  Regìncs o?e Casedroot,  dr van Johan
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en Susanna Ploos van Amstel. (Booth geeft op met
Henrina  van Benthem)  en dat deze als kinderen hadden:

1. . . . . . . . Martini.
2. Johan Martini tr. . . . . . . van der Lyn. S. 0.
3. Jacoba Martini  tr .  Mr.  Mynart  van Segwaert

Woutersdr  ex Antonia  de Casembroot. S. 0.
Atnbrosius hertr. met Jocoba . . . . . . Croock, dr van

Pieter Matthijszn  (ex Soetken Arnoults) en Cornelia
Meersen.  Zij hertr. met Jean Paul Wolfson, Colonel van
de infanterie in Engeland, geattacheerd bij Prins Willem 111
van Oranje, die weduwnaar was van de weduwe van den
kolonel Watzelaar. Wolfson hertr. met Geertruyd Rysoort.

Uit het huwelijk van hmbrosius Martini met Jacoba
Crook was eene dochter Jacqueline  Henriette .&?‘artini  die
tr. Andreas Natthias Hesselt van Dinter, zoon van Jan
en Philippina Hesselt van Dinter. Hij was burgemeester
van Maastricht en commies van ‘s lands magazijnen aldaar.
Hij hertr. met Anna de Caris S. 0.

Uit het eerste huwelijk twee kinderen.

missieen  22 April 1667), Superintendant van al de
Heerlijkheden van den Heer van Brederode 29 Oct.
1668. Werd in 1671 als Commissaris van H. H. M.
naar Keulen gezonden ter mediatie tusschen den
Keurvorst van Keulen en de Stad, volgens Com-
missie d.d. 3 Mey 1671. Is den 22 April 1672
aangesteld tot Wagenmeester-Generaal. Den 4 Juli
1672 werd zijn huis te Haarlem op de Crajen-
horstergracht door het grauw geplunderd op ver-
moeden dat Johan de Witt er zich schuil hield.
Tr. 19 Sept. 1 ti62 te Haarlem Maria van der
Hom, dr van Andries en Maria Olycan Pieterad’,
geb. 26 Aug. 1639, ob. 10 Maart 1704 en te
Hillegom met 4 kwartieren begraven.

IV.

Cornelis v. S. tr. 22 Febr. 1628 Geertruyd van den
Corput.  Zij was geboren den 24 Maart 1605, sterft op
‘t Huis te Hillegom den 25 Aug. 1649 en is aldaar in
‘t familiegraf met een wapen met 4 kwartieren begraven.
Zij hadden 11 kinderen, waarvan 5 huwden.

T
1. Catharina v. S., ‘geb. te Dordrecht 9 Maart 1629,

tr. 10 Feb. 1655 Mr Cornelis Fannius, Heer
van Oud-Haerlem en Cortenbosch, waarmede hg
verleid was den 27 Suny 1669; zoon van Pieter
en Cornelia van Beaumont. Hij was Raad en
Pensionnaris  van den Brielle en 27 Febr 1660
Raad Ordinaris in den Hove van Holland Geb.
9 Juny 1625. Ob. 3 Nov. 1675.

Hij wordt verraderlijk bij een bekend soldaten-
oproer te Gorcum doodgestoken door een vaandrig
Vygh op den 7 Juny 1673. 1s te Hillegom met
8 kwartieren begraven.
Maria v. S., geb. te Utrecht 4 Febr. 1642. Tr.
1 Maart 1668 Theodorus van Vryherghe,  zoon
van Lieven en Anna van de Perre,  geb. 2 April
1626. Capiteyn bij Comm. der Staten v. Zeeland
i. d. 11 April 1653 en v. d. Staten-Generaal 3 Oct.
1653. Commandeur van de stad Sluis in Vlaan-
deren en onderhoorige  forten (comm.  St G. 30 Oct.
1658. Sergeant-major aldaar 2 Mey 1659. Colonel
bij Comm. v. d. Raad van State i. d. 22 Dec.
1664. Hij was eerst getr. geweest met Anthonetta
van Vryberghe (huw. voorw. 13 Nov. 1653), ten
tweedemale met Charlotte de Peeters Dict  Cats
(8 Jan. 1658). Hij ob. 9 Dec. 1679. Mariav. S., hertr.
13 Febr. 1689 Otto van Limborch tot Ottensteijn,
geb. 1625, zoon van Georg en Josina van Wijk
van der Woert, Luitenant-Colonel ter Repartitie
van Gelderland. Ob. 14 Aug. 17 13. Begraven te
Maurik met 8 kwartieren. Maria v. S. ob 18 Nov.
1701 en is te Hillegom met 8 kwartieren begraven.
Maerten v. S., Heer van Hillegom waarmede hij
verleid is na den dood van zijn broeder den 4 Juli
1674. Gepromoveerd 1. U. D. te Harderwijk en
Orleans. Geb. te Hillegom 25 Dec 1645 Baljuw
van der Nieuburg, bij Comm. dd. 26 Dec. 1679
Commissaris van de Ammunitie te Velde Tr. Quirina
Cornelia Pieterson, dr van Adriaan en Catharina
van Hogenhouck, geb. 16 Oct. 1651, ob. 25 Mey
1707, werd te Hillegom met 8 kwartieren be-
graven. (Zij hertr. later Adriaen Pieterson, geb.
14 Febr. 1645, ob 30 Oct. 1711, zoon van Antonie
en Catharina Coenen. Raad en rentmeester van
de Klundert. Generaal-meester van de Munt.
Weduwnaar van Elisabeth van Baarsenburg).

11.

111.

Zij hert. met Mr. Gerard Bicker, Heer van
Zwieten, zn. van Cornelis en Aartje Witsen
Was eerst Commissaris der Stad Amsterdam.
15 Maart 1669 Raad en Meester van de Rekeningen
van de Domeynen der Graaflijkheid van Holland.
Meesterknaap van Holland. Hoogheemraad van
Rijnland. Geh. 1633, ob. 8 Maart l716  en wordt
te Leiderdorp met 8 kwartieren begraven. Catharina
v. S. ob. 27 Mey 1709 en wordt te Hillegom
met 8 kwartieren begraven.
Jan v. S., geb. te Hillegom 21 Oct. 1633. Canunnik
ten Dom te Utrecht 1656. Ritmeester. Hij was
in 1656 één der gezanten van de Nederlanden
naar Zweden. Tr. 26 Oct. 1660 Maria van Haren-
carspel, geb. 27 April 1.639, ob. 29 Dec. 1665,
dr van Jacob en Margreta de Vlaming van Ouds-
hoorn. Hij hertr. 30 Juli 1669 Anna Bicker, dr
van Jacob en Alida Bicker Andriesdr.  Geb. 1642,
ob. 7 Dec. 1677. Hij sterft 28 July 1669 en
wordt te ‘s Graveland met 16 kwartieren begraven.
Cornelis Ascanius v. S., Heer van Sypesteyn en
Hillegom. Canunnik ten Dom te Utrecht 1656 ;
promoveerde te Orleans in de beide rechten. Hij
wordt door de vier ambassadeurs in Pa@ den
27 April 1662 naar den Haag afgevaardigd met
het tractaat? dat hij den 30aten ter Generaliteit
overbrengt, waar hem eene gouden medaille met
keten, ter waarde van 100 ducatons werd toege-
legd. Hij was Baljuw, Stadhouder van de Leenen,
Houtvester van de Wildernissen, Raad en Rent-
meester van de Domeinen van Brederode. (Com-

V.

Maerten v. S. sterft 27 Juli 1681 en werd te
Hillegom met 8 kwartieren begraven.

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
Buning met zijn tak Wernmëns Bnning,

door

C. J. POLVLIET  en Mr. H. W. V A N  SANDICK.

(Vervolg en slot van XXVI,  104).

X. JaH Jacobus Werurnëm  Buni~g,  geboren te Appinge-
lam 30 Juli 1860, is bankier te Arnhem, woont op villa
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Westhoek te Velp en huwde te Velp 14 Augustus 1890
Rica Christina Catharina Avelirzgh,  geboren te Velp
22 Februari 1866, dochter van Frederik en van Rica
Christipla  Catharina de Ridder.

Uit hun huwelijk sproten drie kinderen:
10. Johan Willem Frederik Wewnëus  Buning, geboren

te Velp 4 Mei 1891.
20. Frederik Eyuart Werumëus  Buning, geboren te

Katwijk aan Zee 15 Maart 1897.
30. Leo %rumëus Buning, geboren te Velp 12 Mei 1907.

IXbis. Mr. Jvillern  Frederik TVerumëus  B?bning,  derde
zoon  van Nr. Abel Hendrik en van Grietje Onnes,  geboren
te Uithuizen 15 Mei 1838, werd Theol. Cand. en promo-
veerde 27 Juni 1866 te Groningen in de Rechten, vestigde
zich als advocaat te Uithuizen, werd 26 Maart 1867
procureur bij de Rechtbank te Appingedam, 14 Oct. 1871
rechter in die rechtbank, 9 September 1874 notaris aldaar,
was tevens advocaat en lid van het college van regenten der
gevangenis cn overleed aldaar 10 September 1907.

Hij huwde te Groningen 6 November 1867 met zijn
nicht Johwna Catharina Onnes,  geboren te Groningen
21 Maart 1843. dochter van Mr. Jeipe Onno en vau
Johanna Catharina Vos.

Zg waren ouders van zes kinderen:
10. Grietje WerumRics  Bunilrg,  geboren 2 December 1868.
20. Johanna Catharina Werumëus Buning, geboren

14 Januari 1869, overleden 16 cl. a. v.
30.  Johanna Catharinu Werumt?us Budng, geboren

23 Mei 1871.
40. AOel Hendrik Werumëus Budng,  geboren 16 April

1873, overleden 10 Augustus d. a. v.
50. Jeipe Onno Werumëus Buning, geboren te Groningen

5 Februari 1875, candidaat in de rechten.
60. Abel Hendrik Werumëus Bunirzg, geboren te Appinga-

dam 1 Mei 1876, sedert 1906 notaris te Loppersum.

JXter.  Arnold Werumëus Buning, jongste zoon van
Mr. Abel Hendrik en van Grietje Onnes, geboren te
Uithuizen 21 Januari 1846, werd luitenant ter zee der
2e klasse (1 December 1867), als zoodanig eervol ver-
meld in 1868 bij de eerste expeditie op Celebes tegen
Bonto-Bonto, gepensionneerd  (1 Februari  18761, w e r d
toen Directeur van de modelkamer en de bibliotheek van
het Dept van Marine en later (1 Februari 1884) Directeur
van het Museum voor land- en volkenkunde en het
maritiem muaeum Prins Hendrik te Rotterdam, en is door
zijne marineschetsen als belletrist bekend. Hij is ridder
in de orde van Oranje-Nassau.

Hij huwde te Assen 8 April 1885 met Catharina Jòhanna
&ken, dochter van Dr. Jacobu,s Arnoldus  en van Catharina
Johanna van Ko?~~jnenburg  en is daarbij vader van:

Hendrik Petrus Werum& Bwing,  geboren 22 Februari
1886, electra-technisch student te Zurich.

VIIIquater.  Johannes Arnold Siceo Werumëus Bzcning,
vijfde zoon van Johannes  en van Gesina Catharitia
Oudeman,  geboren te Leermens  14 Juli 1807, woonde op
Uskwaheerd te Garsthuizen, en overleed aldaar 6 Februari
1868. Hij huwde met Grietje Elema, geboren te Kantens
14 Maart 1800, overleden te Garsthuizen 24 November
1854, dochter van .&!einder  en van Geeske Huizinga.

Zij waren ouders van zeven kinderen:
10, Johannes Reitzder  Werumëus Buning, geboren te

Garsthuizen 29 Mei 1829, woonde op Grevinga-

20.

30.

40.

50.

60.

70.
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heerd èn huwde in Mei 1849 Elisabeth Balsterdr.
Wiersum, geboren te Uithuizermeeden 1 October
1831, die hem negen kinderen schonk :
a. Fenna Buning, geboren te Uithuizermeeden 20 Juli

1850.
b. Johannes Werumëus Bzcning,  geboren te Leermens

8 Juli 1852.
c. Ges&  Catharina Swing,  geboren te Leermens

16 Juli 1854, huwde 12 October 1877 R. Bange
te Yiddelstum,  zoon van Ds. Jacobus en van
Henrica Xmith.

d. Grietje  Bun&g,  geboren te Leermens  3 Maart 1856.
e. d(j  fke Bunilzg,  geboren te Leermens  4 April 1859.
f. ‘Trijjrtje  Buning, geboren te Zwijndrecht 14 Mei

1862.
g. Reina  Bunirzg,  geboren te Garsthuizen in 1865.
h. Elisabeth Johanna Buning, geboren te Stads-

kanaal 2 Februari 1868.
i. Balsterdina  Buning, geboren te Gieterveen in 1873.
Gesilza Buning, geboren te Garsthuizen 6 September
1830, huwde 5 Mei 1852 Jan Maarhuis  Ebelsx,
geb. 28 Juli 1817, overleden in 1877.
Reinder  Werumëus Buning, geboren 23 Januari 1833,
overleden 4 October 1854.
Jan2je Buning, geboren te Garethuizen 7 April 1835,
overleden 14 December 1868, huwde  Albert  Gerrits
Oosterhuis, geboren 4Aprill830,  zoon van Freerk.  (29)
Tr@atje  Buning,  geboren 5 Maart 1837, overleden
26 Juli 1838.
Tr@ntje Buning, geboren 21 October, huwde 1 April
1868 Kornelis  Hoekxema, geboren te Groningen
7 September 1844.
Jacoba  Buning, geboren 3 December 1842, over-
leden 19 Januari 1861.

VIIIquinl.  Abraham Buning, jongste zoon van Johawes
en van Gesina Catharina Oudeman,  geb. te Leermens
11 December 1811, (in het register der geborenen staat
dat is geboren dlrraham  Runing, zoon van JohaNnes
Werumeus Buning en van Gesina Catharina Oudeman),
werd  predikant te Garijp  (1836),  Ee (1839),  S t e d u m
(1857),  op 1 November 1880 emeritus? en overleed te
Groningen 16 Augustus 1881.

Hij huwde 14 Mei 1838 te Drachten met Fewnigje
Posthuma,  geboren te Drachten 12 Maart 1819, over-
leden te Stedum,  26 Juni 1875, dochter van Mr. J a n
Jacobus en van Cornelia  Andriflga.

Uit hun huwelijk sprqten twee kinderen:
10. Qesina Corwelia  Buning, geboren te Garijp 12 Juli

1839, gehuwd eerst te Stedum 29 Mei 1859 met
haren vollen neef Mr. Johannes Willem Frederik
Werumëus  Buning, bovenvermeld,  advocaat te
Appingedam, aldaar overleden 11 Januari 1862,
daarna hertrouwd te Sappemeer 3 Juni 1869 met
Wichger Hooites Wildervanck,  weduwnaar van Ynske

(29) Uit dit huwelijk sproot Johunnes  Oosterhuis, predikant achtereen-
volgens te Acquoi,  Beesd en Wsrne, en ,gehuwd met Rutgerdina
Keisar,  geboren te Bierum  10 Deoember 1858, dochter van Dr. Matheus
oan héyningen  Busch  Keiser en van Cier~arda  WilhelminaS

(30)  Zie: Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek 111, %“S:
Uit dit tweede huwelëk  sproten: Wubbo Cornelius  Wildervanck, ge-
boren te Sappemeer 21 Maart 1870, gehuwd te Heusden 3 October
1906  met Cornelia Hendrika APzdrea  de Jong Verhagen;  en Fenrmigje
W$dervanck,  geboren te Sappemeer 20 Au ustus
11 Maart 1903 bij volmacht gehuwd met Mr. fi

1571,  aldaar
endrik  Willem van

&n&k, Gouvernement+Secretaris van Suriname.
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Wens, dochter van den notaris Hr. J. W. V. Wens,
wethouder van Sappemeer, lid der Staten van
Groningen, geboren te Zuidbroek 26 Juni 1830, over-
leden te Sappemeer 16 November 1901, zoon van
Wubbo Colxelius  en van Anna Wicherdina  Meursing
en afstammeling van den stichter der gemeenten Wil-
dervank en Veendam (1605-1662) voor wien, bij
het 250-jarig bestaan dier gemeenten in 1897, aldaar
een monument is opgericht. (30)

20. Lilan  Jacobus Buning, geboren te Ee 14 November
1840, aldaar overleden 1 December 1854.

C .  ( U i t g e s t o r v e n  t a k ) .

Vter. Theodorus of Derk Buning, derde zoon van
Johannes Franciskus  en van Anna Tasman, gedoopt
15 Juli 1698, werd 24 December 1715 te Groningen
ingeschreven als student en overleed in 1727.

Hij was op 5 Maart 1724 gehuwd met Asselina  (van)
Slochteren, die 3 Mei 1732 hertrouwde met den hopman
_iYugo  Spandau.

Uit haar eerste huwelijk sproten drie kinderen:
10. Anna Buning. geboren in 1725, gehuwd met Ds.

Petrus Brouwer, 16 Sept. 1737 als student inge-
schreven te Groningen als Leovardiensis, predikant
te Roderwolde.

20. Daniel  Buning, geboren in 1726.
30. Theodorus Buning, geboren in 1727 na den dood

van zijnen vader.

Aanteekeningen  betreffende de afstammelingen
van Gerrit Bentin(e)k,

burger te Oidenzaall,  den 12 Maart 1699 aldaar ondertrouwd
met Anna Geertrnit Gerligs, geboortig uit

Lage, (Duitsche buurtschap bij Oldenzaal),

door Jonkhr  VAN K I N S C H O T, - Tiel.

Bentink, ook geschreven Bentinck.

W CL p en : In zilver een rood latijnsch  Kruis.

(Terroly .w slot van XXVI, 112).

Z e v e n d e  g e n e r a t i e ;  ( v o o r  zoover b e k e n d ) .

6 kinderen van VL 13. (u. Dorsser-van der Vayfort).

12 kinderen van VI. 2. (‘t Hooft-van Dorsser).

VIL 1. Gerardus Johannes ‘t Hooft, geb. 29 Juni 1857.
VII. 2. Sophia ‘t Hooft, geb. 19 Febr. 1859.
VIT. 3. Johawza  ‘t Hooft, geb. 17 Maart .1861, overl.

2 Dec. 1866.
VII. 4. Cornelia Gerarda Sophia ‘t Hooft, geb. 19 Nov.

1862.
VII. 5. Christina  Antonia  ‘t Hooft, geb. 21 Sept. 1864,

tr. te Dordrecht 27 Maart 1895, Mr. Arie Sigmond,  geb.
te Werkendam 8 Dec.  1866,  zn van MarGzus  Cornelis
e n  Alida  Hacin.

VII. 20. Cornelia NachZna  vav  Dorsser, geb. te Dordrecht
7 Juni 1868, er ongeh. overl. 20 Maart 1904.

VII. 21. Reinier  Hendrik van Dorsser, geb.. te Dordrecht
19 Nov. 1871, er overl. 1874.

VII. 22. Cornelis Willem Getto van Dorsser, geb. te
Dordrecht 2 Januari 1873, tr. te Maagdenburg 8 Oct.
1 9 0 3  M a r g a r e t h a  Schwalb (ex m. Bargarete Ernsl),
geb. aldaar 19 Juni 1883.

Hunne kinderen volgen VIEI.  9-10.
VIL 23. Reinier Hendrik van Darsser, geb. te Dordrecht

30 Oct. 1874, tr. 26 Sep. 1902 Cornelie  Deking  Dura,
tlr  van Frederik Cornelis en Joharlna  Keller  van Hoorn,
;eb. 23 Januari 1880.

Bun kind volgt VIII. 11.
Hunne kinderen volgen VIII. 1-3.

VII. 6. Catharina  Johanna Bdriana  ‘t Hooft, g e b .
VIL 24. MatïZlda  Aplonùz  van Dorsser, geb. te Dordrecht

20 Juni 1876, tr. aldaar 25 Juli 1904 Jan Otto ~Yillem
7 Aug. 1866, overl. 30 Maart 1869.

VII. 7. Johannes ‘t Ilooft,  geb. 29 April 1868, overl.
Frans de Kat van Hardinxveld, geb te Dordrecht 26 Sep.
1873, zn van Herman  Pieter en Aletta Rens.

4  ApriI 1869.
VIL 8. Petrus Jacobus ‘t Hooft, geb. 14 Juni

VIL 25 Johanna Cornelia van Dorsser, geb. te Dordrecht
1870. 14 Oct. 1877.

VIL 9. Johanlza  ‘t Hooft, geb. 15 Juni 1872, tr. te
Dordrecht 1896 Jacobus van Heusden Willemsxn.  ex m.
de Geus.

VIL 10. Bnthony  Jacobus
Hun kind volgt VIII. 4.
‘t Hooft, geb. 31 Aug. 1874.

Vil. 11. Hewnan  ‘t Hooft, geb. 8 Dec. 1876, overl.
22 Febr. 1878.

VII. 12. Cutharina  Johanna Adriana  ‘t Hooft, geb. te
Dordrecht 12 Jan. 1880, tr. aldaar 13 Nov. 1907 D i r k
van Wageningen,  geb. te Dordrecht,  zoon van Dirk e n
Adriana van Vagerzingen.

2 kinderen van VI. 3. (Bisschop-van Dorsser).

VII. 13. Etiaa6eth  Jacoba Bisschop, geb. te Leiden
16 Sep. 1865, tr. te Delft 5 Juni 1900 1Jerman. L.
Hermans.

Hun kind volgt VIII. 5.
VII. 14. Mr. Gerardus Johannes Bisschop, geb. te Leeu-

warden, 22 Juni 1869, referendaris alg. secr. N. Indië,
tr. te Delft ten Harmsen van der Beek, geb. te Valburg.

Hun kinderen volgen VIII. 6-7.

3 kinderen van BI. 7. (v. Dorsser-v.  Gijn).

VII.  15. Gerardus Johannes van Dorsser, geb. t e
Dordrecht 17 Sep. 1880.

VII.  1 6 .  Fraqoise  Cornelin valb Dorsw, g e b .  t e
Dordrecht 8 Juli 1882.

VII. 17. Johanna Gerarda van Dorssec,  geb. te Dordrecht
18 Febr. 1884.

2 kinderen van VI. 12. (v. Uorsser-v. d. Byll).

VII. 18. Jacoba Adriana Dorothea van Dorsser, geb.
te Batavia 27 Sep. 1875, tr. te ‘s-Gravenhage 24 Sep.
1902 Dirk Eliza Keus, zn van Dirk Leendert Marie .
Elira en Klara Cornelia van Traa, geb. te Rotterdam
30 Maart 1871.

Hun kind volgt VIII. 8.
VIL. 19. Stepianus  van Dorsser ,  geb. te Batavia

19 Febr. 1879.
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6 kinderen van VI. 15. (Lucardie-van DOVSSW).

VII. 26. Pieter Johannes Lucardie, geb. te Rotterdam
20 Mei 1869.

VIL 27. Cornelis Willem Otto Lucardie, geb. te Leeu-
warden 29 Jan. 1871, tr. Frankfurt a/M. 16 Mei 1903
.Marie  Caroline  Blaschek, @ van Adolf en Catherine
Sckwalb, geb. aldaar 9 Januari 1875.

Hunne kinderen volgen VIII. 12-13.
VII. 28. Agatha Maria Lucardie, geb. te Leeuwarden

3 Febr. l873>
VII. 29. A n t h o n y  Josepd Edwnrd  Lucardie, geb. te

Leeuwarden 13 Juli 1875.
VIL 30. Joliannes  Adriaaus  Lzccardie,  geb. te Leeu-

warden 16 Jan. 1877, overl. aldaar 25 April d. a. V.

VII.  31.  JohanBes Adrianus  Lucardie!  geb te Leeu-
warden 6 Juni 1879.

4 kinderen van VI. 28. (Bredius-  Cost van Doorninck).

VII. 32. Jnn Pieter Bredius, geb te Moscou 1 Oct. 1865.
VII. 33. Willem Herman Bredius, geb. te Augsburg

10 act. 1866.
VII. 34. Jacoba Cornelia Bredirts,  geb. te Miinchen

29 Nov. 1867.
VIL 3 5 .  Godartine  Alexarzdrine  Gerardine  Philippine

Bredius, geb. te Bergen o/Z. 16 Juli 1869.

4 kinderen van VII. 34. (Scheffel-Duden).

Vil. 36. Johan Christiaan Conraad Scheffel, geb,
7 Juli 1852 te Kekerdom  (Ubb ), tr. 24 Jan. 1883 Mario
Christinu  Kamphorst, geb. 16 April 1863 te ‘s Gravenhage,

Hunne kinderen volgen VIII. 14-18.
VIT. 37. Carel August Constantinus ScheffeZ,  geb te

Erlecom (Ubb) 10 Sep. 1856, tr. 7 Febr. . . . . ,
Hendrina Kam.phorst,  geb. 16 Febr. 186 1 te ‘s Gravenhage

Hunne kinderen volgen VIII. 19-23.
VII. 38 Maria Frederika  Eberdina Scheffel, geb. tf

Apeldoorn 29 Oct. 1858, tr. 14 Nov. 1888 Oloudiu:
Nulder,  geb. te Gouda 12 Sep. 1862.

Hunne kinderen volgen VTII.  24 -25.
VIT. 39.  Louise Blwine  Caferina  Scheffet ,  geb.  tx

Nijmegen 7 April 1863. tr. 4 Juli 1883 Dirk van del
Monde, geb. te Leeuwarden 21 Mei 1861.

Hunne kinderen volgen VIII. 26-27.

5 kinderen van VI. 37. (Leenders-Dzcden).

Eén der zoons woont gehuwd te Brussel.
VII. 40. Een zoon geb. te Emmerik.
VIT. 41. Gustav Adolph  Leenders, geb. te EmmeriE

24 Sep. 1855, er overl. 11 Jan. 1856.
VII. 42. Een zoon geb. te Emmerik 14 Maart 1857
VII. 43. Een dochter gehuwd te Keulen.
VII. 44. Idem.

3 kinderen van VI. 38. (Duden-Zuiderweg).

VIL 45. Een zoon geb. te Marum  1 Jan. 1854.
VII. 46. Maria Johanna Frederika Chrietina  Duden

geb. te Marum  (Niebert) 13 April 1855, tr. Albert  Koekkoek
geb. te de Leek 18 April 1851, waaruit : Johanna dlberdìnc
Geertruida Koekkoek, geb. te Niebert 14 April 1883
overl. aldaar 19 Nov. 1900.

VII. 47. Een zoon geb. te Marum  13 Maart 1857
er overl. 16 Sep. 1857.
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4 kinderen van VI. 40. (Obbw-v. d. Vegt).

VIL 48. Joan François Obbes, beroemd etser, geb. te
Issen 30 Nov. 1869, tr. te den Helder 9 Juli 1895
!+e&rik  B7ilhelmina  Louise Theodora  In de Betou, geb.
,e Delft 30 Mei 1871 dr van den kolonel In de Betou,
aaaruit : t. Joan Irrarqois  Nicolaas Obbes, geb. 26 Mei
1896 te Nieuwediep, overl. te Assen 4 Nov. 1896;
3. Johanna Amalia Petronella Sophia Obbes, geb. te
Yieuwediep 15 Aug. 1897; 3. Maria Catharina  Obbes, geb.
;e Scheveningen 17 Juli 1901.

VII. 49. Willem  Obbes, geb. te Assen 23 Dec. 1870,
?r overl. Dec. 1871.

VII. 50. Willem Obbes, geb. te Assen 25 Oct. 1872,
;r. te Hilversum 8 Oct. 1896 Elisabeth Catherinn  Obbes
VII.  ,36.) ; woont te Scheveningen.

Hunne kinderen volgen VIII. 28-29.
VII. 51. Hermina Johanna Obbes:  overl. vóór 1908,

tr. Adeler  Frederik Mehlburg,  geb. te Amsterdam, hout-
vester te Salatiga, R. 0. 1., waaruit minstens 1 kind.

12 kinderen van VI. 49. (Obbes-Oosterhoff).

VII.  52.  Joan Franpois  Obbes, geb .  t e  Amste rdam
12 April 1867.

VII. 53. Frederic Carel Obbes, geb. te Amsterdam
21 Juli 1868, tr. 10. 22 Febr. 1899 ANna Christina  ZW~
Cooten, overl. te Soerabaga 11 April 1899 zonder oir;
tr. 20. Minke Plantinga, waaruit: F’rederik  Carel  Obbes,
geb. te Soerabaija 8 Oct. 1906.

VII. 54. Jeannetta Wilhelmina Dorothea Obbes,  geb.
te Gorredijk 3 Febr. 1870, tr. te Standerton (Transvaal)
Cornelis Breit van Schermbeek, waaruit: Adriana  van
Schermbeek, geb. te Standerton 22 Mei 1899.

VII. 55. Akkelina Obbes,  geb. te Lippenhuizen, tr. te
Standerton 23 Nov. 1871 Hendrik Jan van Ewqk, waaruit:
1. Gysbert van Ewijk,  geb. te Standerton 1 Sep. 1899;
2. Henriette Augusta van Ewijk,  geb. te Amsterdam 9 Oct.
1900.

VII. 56. Ilendrik  August  Obbes, geb: te Ridderkerk,
overl. te Johannesburg 14 Mei 1899.

VII. 57. Iienna  Gesina  Jacoba Obbes, geb. te N. Amstel
17 Febr. 1876.

VIL 58. Berendina Maria Obbes, geb. te Amsterdam
22 April 1878.

VII. 59. dugust  Obbes, .geb. te Amsterdam, overl. te
Morreesburg (Kaapkolonie) 2 April 1904.

VIT. 60. Tjeerd Johannes Obbes, geb. te Amsterdam
4 Febr. 1882, tr. Wilhelmina Maryke  Wilbers,  waaruit:
duqust  Henri Obbes.

VII. 61. Louis Frederik Obbes, geb. te Amsterdam
29 Sep. 1883.

VII. 62. Johanna Cornelia Obbes, geb. te Amsterdam
3 Oct. 1884.

VII 63. Henlrika  Margaretha  Obbes, geb. te Amsterdam
20 Maart 1886.

VII.

VJI.
5 Jan.

VII.

Kind van VI. 53. (vara Soelen-Dnden).

64. Gerrit van Soelen, geb. te Tiel 11 Maart 1868.

2 kinderen van VI. 54. (Obbes-Obbes).

65 Constantinus Nicolaas Obbes, geb. te Amstordam
1874, er overl. 10 Aug. 1875.
66. Elisabeth Catharina  Obbes, geb. te Amsterdam

8 Maart 1875 (zie VII. 50).
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2 kinderen van VI.  66a.  (vara  Wager&ingen--  Kisselius).

VIL 67. Een dochter jong overleden.
VIL 68. Maria von Wageningen, geb. te Dordrech t

19 Oct. 1879, woont te ‘s Hertogenbosch (1908).

3 kinderen van VI. 68, (Reudt-Römer).

VIT 69. Franpois  Albert Joseph  Beudt, geb. te Amsterdam
9 Juni 1879, tr. te Alkmaar 26 Sep 1906 Petronella
Johanna Glinderman, geb. te Oostburg 24 Mei 1880.

Hun kind volgt VIII. 30.
V I I .  7 0 .  L o u i s e  Frangoise  Corn&e Beu&, geb, t e

Amsterdam 29 April 1881.
VII. 71. J,ouis Albert Pieter Beudt, geb. te Vlissingen

30 April 1883.

3 kinderen van VI. 69. (Beudt-Merens).

VII. 72. Albert Dirk Beudt, geb. te Groningen 26 Maart
1883.

VII. 73. Anton Karel  Beudt,  geb. te Groningen
5 Febr.. 1885.

VII. 74. Christine Beudt, geb. te Groningen 9 Mei 1888.

A c h t s t e  g e n e r a t i e  ( v o o r ’ z o o v e r  b e k e n d ) .

3 kinderen van VIL 5. (Sigmond-‘t Hooft).

VIII. 1. Petrus Jacobus. Sigjnond.  geb. te Dordrecht
27 Febr. 1896.

VID.  2. Marinua Cornelis Siymond, geb. te Dordrecht
22 Mei 1897.

VIII. 3. Christina Alida Sigmond,  geb. te Dordrecht
7 act. 1901.

1 kind van VIT..  9. (van Heusden--.?  Hooft).

VID. 4. WUem van. Heusden, geb. te Delft 27 Febr. 1897.

1 kind van VlI. 13. (Hermans-Bisschop).

VIII. 5. Elsa Hermans,  geb. te Vlissingen 15 Aug. 1901.

2 kinderen van VII. 14. (Bisschop-ten Harmsen
van der ‘Beek. A

VIIT. 6. Willem BisscAop,  geb. te Vlissingen 14 13aart
1897.

VIII. 7. Willemina Bisschop, geb. Aug. 1899.

1 kind van VII. 18. (Keus-van Doraser).

VTIl. 8. Johannes Aclrianuus  Keus, geb. te den Helder
14 Aug. 1903.

2 kinderen van VII. 22. (van Dorsser-Schwalbj.

VIII. 9. Johannes Adrianus  van Dorsser, geb. op het
Rittergut Ziegenberg bei Hedemunden 26 Sep. 1904.

VU. 10. Reinier  Hendrik van Dorsser, geb. op het
Rittergut Ziegenberg bei Hedemunden 24 Febr. 1’307.

1 kind van VII. 23. (van Dorseer-Deking  Dura).

VIII. ll. Jan Frederik van Dorsser, geb te Amsterdam
28 Aug. 1904.

2 kinderen van VII. 27. (Lucardie-Blaschek).

VIII. 12. Willemina CaUzarina  Lucardie, geb te Rotter-
dam 3 Febr. 1904.

VIII. 13. Gertrude  Agatha Lucardie, geb. te Rotterdam
2 Aug. 1907.
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5 kinderen van VII. 36. (Scheffel-Kamphorst).

VIII. 14. Johan. Scheffel, geb. te Arnhem 9 Febr. 1883.
V I I I .  1 5 .  Daatje AVaria Bberhardina Scheffel, geb.

27 Dec. 1885 te Arnhem, tr. 21 Maart 1907 Wiebe
Johannes Kremer, geb te Groningen 8 Mei 1872, waaruit
Louise Alwine Catira Kremer, geb. 5 Nov. 1907.

VIII. 16. &faria Christina Scheffel, geb. te N. Amstel
24 Dec.  1892.

VIII. 17. Arnolda  39tlhelminn  Theodora Scheffel, geb.
22 Febr. 1897 te Haarlem.

VTII.  18. Johanna Scheffel, geb. te Haarlem 1 Nov. 1898.

5 kinderen van VIT. 37. (Scheffel-Kamphorst) .

VIII. 19. Gerrit Johan Scheffel, geb. te Lent 29 hug.
1887.

VIII. 20. Carel dugust  ScIeffel, geb. te Lent 3 Sep. 1888.
VTII. 21. lienderina  Wilhelmina Scheffel, geb. te Lent

11 Aug. 1889.
VIII. 22. h%&m Scheffel, geb te Maarsen  12 Sep. 1891.
VIII. 23. Johan Scheffel, geb. te Maarsen  11 Aug. 1892.

2 kinderen van VII.  38. (Mulder-Scheffel.).

VIII. 24. Martinn Alwina Maria /Malder,  geb. te
Amsterdam 7 April 1889.

VIII. 25 Maria Gloudina Mzclder,  geb. te Amsterdam
17 Aug. 1903.

2 kinderen van VII. 39. (van  der _Uonde-Scheffel).

VIII. 26. Antoon  Joan  van der 3Ionde,  geb. 7 Juni 1885.
VIII. 27. dlwine Eberhardina van der Monde, geb.

14 Feb. 1887.

2 kinderen van VTI. 50. ( Obhes-Obbes).

VITI. 28. Aozcise  Maria Bverhnrdina  Obbes, geb. te Hil-__ ^.
veraum 27 Nep.  18Y6.

VIII. 29. Willem Maximiliaan Christiaan Obbes, geb.
te Hellevoetsluis 7 Jan. 1904.

1 kind van VII. 69. (Beu&-Glinderman).

VIII. 30. Frangois  Anioine  Albert Beudt, geb. te den
Helder 13 Sep. 1907.

Enz. enz.

In verband met de, in het begin dezer aanteekeningen,
genoemde voornamen ,,Steven”  en ,Gerrit”  (Bentink t e
Gorssel), verdient de aandacht dat deze voornamen en
plaats ook in de oudste generatiën van het adellijk ge-
slacht n Bentinck” voorkomen t. w.:

Johan Bentink, .de onbescheidene”, had bij een dogter
van Heukelom: Gerrit Bentink  die in ‘t jaar 1455, ,alzo
zijn Vrouw geene  kinderen kreeg, nevens dezelve, voor
den Schout Steeven  de Boese, heeft opgedragen zijn goedt
Bentink te Gorxele tusschen Deveuter en Zutphen gelegen,
aan Dirk Stakebrant.”

De zoon van zijn achterneef Hendrik Bentink,  ,de beste”,
gehuwd met Gerberich Lerink, was Steven Bentink, Burge-
meester vnn Zutphen, gehuwd met dnna ScBimmelpenning,
(Ao  1530, 1550). (Extract uit E‘erwerda, Adelgk  wapen-
boek, Genealogie van het oud en adelijk  Geslagte van
Benting of Bentink).

De verjaar- enz. lijstjes geven nog de volgende namen
en data van familieleden of kennissen die niet in de
vorenstaande aanteekeningen te plaatsen zijn :

25 Jan. Grootmoeder, geb. 1730, overleden 1805.
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11 Maart Nicht Mietje Rlom,  geb. 1774, overleden
19 Sep. 1855. (Zie bij 22 Maart).

19 Maart. Lucy &khardt.
22

dochter
Mie@  Blom (overl. 1 Febr. 1826?)  (wellicht

een uit het le huw. van deu echtgenoot van III. 8).
15 April. Willem Adolph  Kyüyer,  1816.
17 Mei. Nicht Sange  Blom,  overl. 18 Febr. 1834.

(Zie bij 22 Maart).

aldus vermeld vindt ,,. . . . . dat Aleid,  dochter va.n  Hendrik
,van devl  Danzme,  huisvrouw van Tyman Schorren, daar-
,,mede beleend werd den 50 Febr. 1394”.

27 Juni. Tante Blow> overleden 24 Febr. 1834.
5 Sep. E. Eckhardt,  over1 17 Mei 1848.
18 Sep. Cnto  Blom, overl. 16 Juni 1853.
23 Dec. Tante 8. M. Beu& geb. 1765, overl. 15 Sep.

1836.

Mag ik er de aandacht op vestigen dat onze Hendrik
van Dam hier Hendrik van dera Damme  genoemd wordt,
terwijl wij uit den Navorscher van 1905, pg 292, gezien
hebben dat op 1 Mei 1526 Pieter van Damme met Isselt
werd beleend en dat op 13 Januari 1554 dit leen overging op
k%?lem  van Dam , ,,hem angecommen ende bestorven bij
doode van P i e t e r  varn Damme”  zijn vader.  Tk m e e n
hiermee  genoegzaam te hebben aangetoond, hoe de oor-
spronkelijke naam van de% Damme,  langzamerhand tot
van Damwe en toen tot van Dam is ingekrompen.

Niet onmogelijk is het dat IV. 5. meer dan 2 kinderen
gehad heeft. Hieromtrent is echter niets bekend.

Evenmin is bekend of G C. Btntinck te Vlissingen
overleden 11 Mei 1907 oud 64 jaar en Mej. 8. T. J.
of A. F. J. Bentz’nck  overleden in ‘S Gravenhage in Dec.
1899 oud 60 jaar, soms tot dit geslacht ,,Bentink”  .be-
hoorden.

Uit het testament van Philips  van Wasserraer van 1343
(Cf. Obreen: Gesch. v. h. gesl. v. Wassenaer, pg. 19-23)
weten wij dat hij een broeder had //rent van Wassenaer,
Heer van den Damme,  die zich kortweg Aer& van den
Damrne noemde en ook onder dien naam twee maal door
Philips als ,minen broeder” wordt aangeduid.

E e n  Gerardus  Cornelis  Jacobus  Bentìnk  ZOU, w a a r -
schijnlijk als soldaat, in Maart 1843 naar West-Indië
gegaan zijn. Bijna zeker behoort hij tot de stam Bentink-
Gerlichs en is hij dan vermoedelijk de eenige  mannelijke
,Bentink”  (zijnde van II. 2, verm. jong overleden, niets
bekend) die in aanmerking komt voor de vraag of er
nog personen, afstammende van voornoemd echtpaar en
voerende de naam ,,Bentin(c)k”  in leven zijn. Is hij
werkelijk soldaat geweest dan zou zijn stamlijst aan het
Departement van Oorlog licht kunnen verschaffen.

Pliilips’  zoon en opvolger, Dirk vau Fassenaeq  beleent
dezen Arent  zijn’ oom in 1356, Arent’s, oudsten zoon
Philips vun defa Dnmme ,zijn neef” in 1372 en Ale id
Aendriksdochter  van den Damme  ,die Tieleman Schorre
wijf was” in 1384.

Iets over Wassexaaer  van den Damme.

In de jongste aflevering v. d. Navorscher geeft de heer
W. E. v. Dam v. Isselt ons de verzekering dat Ferwerda
,,wat het geslacht von Dam betreft, zeer betrouwbaar is”
hetgeen bewijzen zou dat de inzender - beter gezegd
de opsteller - van de genealogie van dit geslacht te
goeder trouw is te werk gegaan en niet, gelijk v6ór en
na hem zoo dikwijls is geschied, zijne phantasie te hulp
riep wanneer documenten ontbraken.

Wanneer ik nu zie dat de tweede zoon van Arefzt  uar?
den Darwne  o. ft. door  v. Leeuwen,  Ferwerdn,  Kok en
en te Water Willem genoemd wordt cn dat onze Hendrik
van Dam, de zoon was van Willem en de vader van
,Alid die Tymen Schoore zijn wijf was”, ligt het dan
niet voor de hand om aa,n te nemen dat Alid Hcndriks-
dochter Schoore en Aleid Hendriksdochter Schorre een
en dezelfde persoon en dat haar vader Hendrik Willems-
zoon van Dam (eigenlijk van. den I)amme),  een kleinzoon
was van drent  van den Dam.me?

‘s Hage.

Het geslacht van Leefdael.

Die betrouwbaarheid - waaraan ik geen reden heb
te twijfelen - voor een oogenblik als bewezen aannemende
komen wij volgens mijne bescheiden meening tot dit
hoogst verrassend resultaat dat de familie valz  Dam (van
Isselt) niet alleen. uit het Huis van Wassenaer stamt,
maar zelfs dat toen in 1523 de oudste tak der Wassenaer’s
met Jan 11 uitstierf, de eer zich van 7Vassenaer  te mogen
noemen, rechtens t,oekwam aan den jeugdigen Pieter van
Dam zoon van wijlen jpillena van Dam schepen te Amers-
foort in 1483, die in February 1500 getrouwd was met
Be!feraat  van Wisselt,  en wiens a,fstammelingen  in de rechte
mannelijke lijn tot op heden als van -Dam  van Iwlt
onder ons voortleven.

In het laatste nummer van den vorigen jaargang is
cene genealogie der familie van Leefdael verschenen,
welke onvolledige en onjuiste vroegere mededeelingen
moet aanvullen en verbeteren. Terecht teekende  de geachte
Redacteur daarbij aan, dat het laatste woord in dezen
nog niet gesproken is, immers men zij ook met de nu
medegedeelde stamreeks zeer op zijne hoede.

De afstamming uit de heeren  van Hauterive kan men
reeds vinden bij te Water, Verbond der Edelen, IV
blz. 198, waaraan op blz. 182 voorafgaat eene zeer merk-
waardige uitspraak van Filips IV, in dato 3 Sept. 1652,
gewezen in een proces: hetwelk door den wapenkoning
Pierre de Launay ter zake van aanmatiging aanhangig
was gemaakt tegen de familie van Leefdael.

Vergelijkt men de aldaar opgegeven afstammiog. met
de onlangs medegedeelde en eene genealogie, welke op
het huis Middachten (hfurgaretha  van Leefdael, overleden
22 Nor. 1669, tr. 26 Oct. 1640 met Rei&r vati Raesfelt,
hr. van Middachten, overleden 17 Oct. 1650) berustte,
dan twijfelt men al heel spoedig, of het handschrift van
den heer, Ouwerling  wel een. origineel is. Die vergelijking
is echter niet eens noodzakelijk, want de genealogie des
heeren  Ouwerling  draagt zelve de duidelijkste kenmerken
van corruptheid. Men zie slechts kolom 259 : LodewQc
vun Leefdael, can. van St. Lambert  tot Utrecht, ao 1333.

In Ferwerda wordt de genealogie niet hooger opgevoerd
dan tot Hendrik Willemaxoon  van Dam, Heer van Vliet,
die met zijne vrouw in 1353 in een erfpacht-brief ver-
meld wordt.

In de tweede generatie spreekt hij van Hendrik’s dochter
,Slid Mechteld van Dam die Tymen Schoore zijn wQf

haar oudsten kinderloos
I,

was” en die na den dood van
overleden broeder voor de helft
iets dat men bij van der Aa (in

beleend werd met Vliet
voce Het Huis te Vliet)

T. STOETWEGEN.
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Op zichzelf is dit eene onmogelijkheid, doch bijlage 11
geeft de bron aan en daar staat: can.  van St. Marten.

Overigens valt uit de genealogie zelve op te maken,
dat ‘t origineel hoogstwaarschijnlijk in het Fransch opge-
steld is geweest, hetwelk eene niet onwelkome vinger-
wijzing is naar ‘t in 1652 te Brussel gevoerde proces.

Intusschen is de stamreeks van dien aard, dat het
aanbrengen van aanvullingen en verbeteringen verloren
tijd zou zijn. Alleen zou ik nog even de aandacht willen
vestigeu op de bijlagen, welke mij hoogst verdacht voor-
komen. Men lette eens op III, welke acte niet alleen
een allerslordigst afschrift moet tijn (er staat o. a. tweemaal
Imdem, waar ongetwijfeld Ingen  gelezen moet worden),
maar welker  inhoud tevens gegronde reden tot twijfel
aan ‘t bestaan van het origineel geeft. Later hoop .ik
hierop terug te komen en dat wel in verband met het
gevoerde proces.

W. 8. B.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Geslacht Coster. - In jaargang XVIII (1900) gal
Jhr. H. H. Röell eene genealogie Coster en begint de
stamreeks met Jan Hermansz Coster, geboren te Alkmaar
of Leiden. Dit laatste nu is niet geheel juist. Van be-
vriende zijde werden mij onlangs eenige mededeelingen
gedaan betreffende dit geslacht, welke ik hieronder doe
volgen, vertrouwende dat zg den schrgver  der genealogie
aangenaam zullen zijn, daar zij hem voor verdere naspo-
ringen kunnen dienen.

Jan Hermansz Coster dan werd geboren te Zwolle
11 Aug. 1722 (doop aldaar niet te vinden wijl hij doops-
gezind was) uit het huwelijk van den leeraar  der doops-
gezinden Herman  Koster en Glaasje Post.

Herman  Eoster  zette zich als koekbakker te Alkmaar
neder en Hermans  broeder Jan Koster deed terzelfde plaatse
een kruidenierswinkel op ‘t Dronckenoort. Deze J a n
st ierf  kinderloos in 1746 nalatende als erven ,Ja%
Hermansz  Cosfer  en deszelfs beide zusters. Een dezer
zusters was gehuwd met Isaac Tirion, boekhandelaar op
de Voorburgwal te Amsterdam.

Jan Hermalzsa  Coster ging over tot de Hervormde kerk,
werd stadsdrukker en drukker van ‘t Cleyn zegel te
Alkmaar en nam later van de erfgenamen Claes Mol
diens boekwinkel ,over de Steene Brug” over. In 1764
had hij een winkel in de Langestraat.

Hermanus Gla, zrjn schoonvader, was wijnkooper van
beroep.

‘s-Gravenhage. D. G. VAN EPEN.

v a n  d e r  DUJ-n van ï?Eaasdam  ( X X V I ,  87). -
Ch. M. van der Duyn van Maasdam  is de natuurlijke
erkende maar niet door opvolgend huwelijk gewettigde
zoon van Mr. Franc&  Naximiliaan  Baron van der Duyn
( 2 4  Cet. 1807 - 1 6 Maart 1889) bij Jennne Caroline
Bruyère. Hij behoort dus niet tot den Ned. Adel.

W. v. H.

van Leefdael (XXV, 258; XXVI, 5, 60). - Lodewijck
Ernst Baron van Leefdael,  majoor ten dienste dezer
Landen, en zijne echtgenoote  8nna de Beaufort komen
voor als ,,Gerequireerde”  en ,,Requirante”  in een ,dictum
van Sententie”, gewezen door den Raad van Brabant en
,gearresteerd” door  H. H. M. b?j Resolutie van 12
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Maart 1700 (gedrukt Register dier Resolutiën f. 136);
daarbij werd de Gerequireerde veroordeeld ,in gevolge
van het sesde articul van het Contract antenuptiael op
den vijfden December 1690 tusschen de respective  ge-
authoriseerdens van de voorschreve  partijen opgezegt en
geslooten” aan de Requirante ,boven  hetgeene sij wegens
en uijt het Capiteijns Tractement  van den Gerequireerde
is genietende, noch uijt desselfs Majoors Tractement  tot
subsistentie van haer  Huyshoudiuge te laten volgen een
somme van twee honderdt guldens Jaerlijcx”.

De hier genoemde majoor is waarschijnlijk dezelfde als
de op blz. 261 van den vorigen jaargang van dit blad
vermelde Lodewi@  Ernestus  van Leefdael.

H .  8.

Boyartrds-Schorer  (XXVI, 95). - Johanna Henrietta
Schorer  (van de akensche-middelburgsche regeeringsfamilie
geb. 11 April 1757, st. te Utrecht 23 Cet. 1813, dochter van
Mr. Johan Guilielmus  S., schepen en raad van Middelburg,
gecommitteerde raad en raad ter admiraliteit in Zeeland enz.
e n  A n n a  Hernriette  de Perponcher  Maisonneuve,  tr. t e
Middelburg 26 Juni 1783 Hermanus  Royaards, pred. te
Middelburg en later te ‘s Hage, en sedert 1788 professor
theol. te Utrecht, geb. te Z. Bommel 7 April 1753, st.
te Utrecht 15 Januari 1825, zoon van dlbertus en Godefrida
Geertruida van Coeverden.

,v. v. B. F.

Jhr. H. 8. ‘NI.  v. A. v. W. te U., die evenals de
heer B. v. T. P. te ‘s G. een antwoord inzond, noemt
Mr. J. G. Schorer  ook heer van St.  Phil ipsland en
burgemeester van Middelburg: aldaar geb. 6 Oct. 1733
en overl. 15 April 1783, zoon van Mr. Johan Guilielmus
en van Johanna Sara du Buisson,  en geh. te Middelburg
18 Mei 1756 met de dochter van Mr. Willem Cornelis
de Perponcher  de Maisonneuve en van Cornelia  Henrietta
de Maureynault, geb. te Veere 20 Dec. 1734, overl. te
Middelburg 1 Oct. 1768. Het huwelijk van Ds. Royaards
zou hebben plaats gehad op 21 Juni 1783 en als diens
ouders vermeldt de heer v. A. v. W. Dr. Albertus Royaards,
geb. te ‘s Gravenhage 2 Juli 1720, over];  te Zalt Bommel
16 Juni 1761 (zoon van Gisbertus  en van Susanna
Muria Burchard)  med. doctor,  in 1747 geh.  met
Godefrida Geertruida van Coevorden, geb. 4 Januari 1721,
overl. te Zalt-Bommel 6 Januari 1804 (dochter van
Hermannus  en van Syburg Hendrika Bouman).

Sehimmelpenning (XXV, 225). - In een o u d e
genealogie heb ik de navolgende onvolledige gegevens
omtrent eenige leden van bedoeld geslacht gevonden.

YatAias  kVatijen?  g e b . 1667, overl. 1721, zoon van
Willem Wal$en  te Winterswijk en van Magteld FVilEink,
gehuwd in 1694 met Geesje  Schimmelpenning.

1. Barend Schimmelpenning te Almelo, gehuwd 1715
met Elisabeth Coster, geb. 1694, gest. 1735, dochter van
Lambert Coster en Maria ten Cate, hieruit 8 kinderen:

(7.

b.
c.

d.
e.

Jan Schimmelpenning, geb. 1716 vermoedelijk te
Almelo, gehuwd 1742 met Harmina Avink t e
Deventer, die volgt 11.
Lambert  S., geb. 1718, overl. 1719.
Lambert S., geb. 1721 te Almelo (?), gehuwd met
Jane Thompson te Bristol, die volgt IIbis.
Bernardus  S., geb. 1724.
Gerrit S,, geb. 1727, Leeraar  der doopsgezinde
gemeente te Gtoes.
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f. Christina S., geb. 1733.
g-h beiden jong overleden.

11. Uit Jan S. en Hcrrmina Avink 3 kinderen :
a. Elixabeth  Uaria  S., geb.  1742.
b. Kihelmina Adrialta  S., geb.  1744.
c. Jau Herman  S., geb.  1747.
IIb. Uit Lambert  S. en Jane Thompson  6 kinderen  :
a-b beiden jong overleden.
c. h’lisabeth S., geb. 1760.
d. Mary Anna (Awe)  S., geb. 1761.
e. Amelia S., geb. 1763.
f. Barend S., geb. 1765.

Willem  Schimmelpenning te Almelo gehuwd 1743 met
Maria Walijen , geb. 1722, dochter van Hendrik Walijen
en Geertruid Schadting, hieruit 10 kinderen:

a. Gerrit S., geb. 1743, overl. 1744.
b. Gerrit S., geb. 1745.
c. Geertruid S., geb. 1747.
d. Hendrik S., geb. en gest. 1749.
e. Hendrik S., geb. en gest. 1750.
f. dleida #., geb. 1751.
g. Judith, S., geb. en gest. 1753.
h. Hendrik S., geb. en gest. 1755.
i. Hendrik S., geb. en gest. 1756.
j. Hendrik S., geb. 1757, overl. 1761.

allen vermoedelijk te Almelo geboren en gedeeltelijk
aldaar overleden.

Abraham Schimmelpennilzg,  gehuwd wellicht te Almelo
in’ 1757 met Elisabeth Warnaars, geb. 1736 te Almelo,
dochter van Anthonij  Warnaars te Almelo en Geesje
ten Cate, hieruit 5 kinderen:

a. Gerrit S., geb. en gest. 1757.
b. Anthony S., geb. en gest. 1758.
c. Gerrit S., geb. 1760.
d. Gesino S., geb. 1763, gest. 1765.
e. Aleida S., geb. 1765.
Bovengenoemde Abraham S. kan mogelijk degenezijn

genoemd op pag. 31 van jaargang XXVI, van het Maandbl.
Schiedam. J .  WILLINCE.

van  Schnylenbnrch. - Willem van Schuylenburch,
geboren te Leiden (zoon van ?) lakenkooper, huwde 10.
Anna vaf2  der Au en 20. ten Raadhuize aldaar 2 Feb.
162 1 (na aanteekening 14 Jan.) vergezeld van zijn broeder
Johan van Schuylenburch met dgatha Ihonisdr  van Spil,
geborende en wonende te Amsterdam, (dr. van?).

Hieruit sproten :
1. Catharina van Schuylenburch huwde te Leiden 2 Mov.

1649 Johan van Weyningen.
2. Martinus van Schuylenburc&  teekende  te Leiden aan

12 April 1658 en huwde te Delft Catharina Verboom.
3. Josina van Schuylenburch huwde te Leiden 9 Feb.

1658 Johanna aan. Rynsburch.
4. Cornelia van Schuylenburch.
Verder vond ik nog:
Jaques Schoulenburch  huwde te Leiden 10 April 1598

Lysbeth Steens.
Abraham van ‘Schuylenburch huwde aldaar 7 Juli 1601.
Lieven van Schu,ylenburch  huwde aldaar 3 Jan. 1631

Annetje  Jacobad;:
Kan iemand mij omtrent deze familie van Schylenburch

of Schulenburch iets mededeelen ?
W. v. H.

Wapens gevraagd. - Voor opgaaf van wapens
i door onderstaande familiën gevoerd, houd ik mij ten
1 zeerste aanbevolen.

Vermoedelijk zijn deze familiën allen uitgestorven.!?
Rietstap geeft hunne wapens niet.

FVeits.  Mr. Gtertof Weits was bailluw en hoofdofficier van
Waterland en gecommitteerde der stad Monnikendam
in de admiraliteit van Holland in de laatste helft
der 18e eeuw.

van Sprong. Jan Robertus van Sprang was onderkoopman
enz. te Jaffenapatnam. Hij stierf in 1810.

Wiftenaer.  Hermanus Everhardus Wiltenaer werd 6 Dec.
1768 te Ternate geboren.

ti. Vermoedelijk eene Indische familie.
Pronckert. Kwam deze familie niet te Montfoort voor

en was zij niet geparenteerd aan ,Thierrij de Bye”
en  Gterlings?

Gleyn  of Gleym. Vermoedelijk eene Geldersche  familie?
van Bruggen. Willem van Bruggen was in de laatste

helft der 170 eeuw gehuwd met Anna van Oyen.
Hachtman. Vermoedelijk Amsterdamsche familie?
Pollius en van der Souw.  Beide predikantenfamilieën.

Ds. Henricus van der Bouw was in de laatste helft
der 18e  eeuw o. a. predikant te Naarden en Leiden.

ter Beek. Waarschijnlijk Overijsselsch?
Horeman. Petronella Maria Horeman (ook wel Hooreman

geschreven) hu wde 10. f 1765 met Mr. Hendrik
Adriaan Lokman, oud ordinair lid van den Raad
van Justitie en advocaat-fiscaal in Ned. Indië.

Ten derden male huwde zij met Mr. Jan Wichers,
ordinair lid van den Raad van Justitie te Batavia

van Dorsten. Mr. Adriaan van Dorsten was advocaat voor
den Hove van Holland in de laatste helft  der
17e eeuw.

Voerde hij het wapen als door Rietstap  voor ,,van
Dorsten” opgegeven ?

van Vheelen. Hendrik van Vheelen was kapitein bg de
Infanterie + 1730.

von Indyck.  Alkmaarsch?
Houtmnn. Vermoedelijk eene Indische familie in de

18e eeuw.
van der Zaffele.  Vlaanderen. 158 en 16e eeuw.
van Hartstein ook wel snn Hertstein  geschreven. 168 eeuw.

(Breda en Steenbergen ?)
Jonker Paulus van Hartstein, ridder (volgens van

der Lely voerde hij deze praedicaten) was o. m. geparen-
teerd aan het geslacht ,,van Hertsbeeke” (Zeeuws&).

Haarlem. P. L. THIERENS.

INHOUB1998,No.B.

Tot lid is benoemd. - Adreswsziging.  - Het Vlaamsch-Xeeuwsch-
Surinaamsch regeeringsgeslaobt  Muenicx, door Nr. H. W. van Sandick. -
Aanmerkingen op de aanteekeningen  van vun Buchell en Booth be-
treffende de familie van Sypesteyn, door Jhr C. H. C. A. vanSypesteyn.-

WJ ..
Bïdrage tot de genealogie van het geslacht Buning  met zijn tak

erumeu8  Buning, (vervolg), door C. J. Polvliet  en Mr. H. W. van
Sandick - Aanteekeningen  betreffende de afstammelingen van Gerrit
Bentin(c)k, burger te Oldenzaal, den 12 Maart 1699 aldaar ondertrouwd
met Anna Gertruit Gerlige,  geboortig uit Lage, (vervol ), door Jhr. van
Kinschct.  - Iet8 over Wnssenaer van den Damme, oor Jhr E. W.a
F. Wttewaal van Stoetwegen -Het geslacht van Leeidael,  door W. A. -
V r a g e n  e n  A n t w o o r d e n :  G e s l a c h t  Coster.  - v a n  d e r  D u y n
van Maasdam (XXU, 87). -van Leefdael (XXV, 25f;  XXVI, 5,60).  -
Royaards-Schorer  (XXVI, 96). - Schimmelpenning (XXV, 225). -
van Schuylenburch. - Wapens gevraagd.

Oedrukt  bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."
,

?

van het Maandbla enopgavenvanadresverandering
zijn te zenden aan den redacteur Mr. H. W. VU
SANDICK, 101 Jan tian Na.ssau&raat,  te ‘s &avetzti.ge.
Opmerkmgen  omtrent de verzendin en aanvragen
om exemplaren van vroeger versc enen Maand-%
bladen zijn te richten aan den bibliothecaris, W.
Baron SNOUCKAERP VAN SCHAUBURG, 96 Jas uars
Na.ssau&aat,  te ‘s Bravendage.

K

Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Genoot-
scha

9
te richten aan den secretaris, Jhr. Mr. E.

B. . F. WITTERT VAK HOOOLANJ,  190 Riomstrmf,
die betreffende de bibliotheek aan den bibliothecaris
W. Baron SNOUKAERT VAK SCHAUBURQ, 96 Jan
v a n  Nassaustraat.  beiden te
Contributiën enz. aan den

‘s Braven&ge. -

C. BLOYS  VAN TRESLOKG %
enningmeester,  Mr. P.

te ‘s Gravenhage. -
R I N S, 3 i%selznchplein,

Leden. te :s Gravevhsfe&
ta len  pe r  j aa r  f 10 contnbutle,  ZIJ  die
‘s Gravenhage wonen f 6.

/
Fr %

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

No. 6. XX-Vl  e Jaargaqq. 190s

B E R I C H T .

De Bibliotheek is gevestigd Adeitidstraat  188
en geopend iederen  Maandag van 2-4 uren.

De Bibliothecaris,

W. SNOUCKAERT.

Adresverandering  :

H. OORTMAN’  GERLINGS,  Willem Barenthstraat  57, Utrecht.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

Boekwerken enz. ontvangen voor de MeyerUsche  heraldiek
Bibliotheek en het Archief.

door Jhr. Mr. F. BEELAERTB  VAN B L O K L A N D.
Vervolg  van Maandblad XXV, kolom 200.

Mr R O M Y N  D E  H O O U H D. Spiegel  van Staat ,  ver-
vattende de macht der Generaliteit en daarin de Edele
Mogende Collegien, Hooge rechtbanken, Steden,
Schansen  en  onderhoorigheden,  welke van ha,ar
Hoog mogende afhangen. Amsterdam 1707. 80.
(Tweede deel met figuren).

(VervoZg ?:an XXVI, koiom  1 1 6 ) .

H e t  v i e r b l a d .

Van  Jhr. Mr. F. BEELAERTS  VAN B L O K L A N D.

L .  VIVIEN.  Les Families  du refuge en Pays  Neu-
chatelois. Neuchatel 1900. 80.

Van Luit. G. GYSBERTI  HO D E N P T L.

De onder den naam van vierblad  in de heraldiek be-
kende bloem - bestaande uit een knop of hart waarom-
heen zich, als de armen van een kruis, vier zich aan-
vankelijk verbreedende, maar vervolgens in een punt
uitloopende bloemblaadjes bevinden - zou volgens D E

R A A D T, evenals hst vijfblad, niets andere zijn dan een in
stijl gebrachte roos.

Jh r  Mr .  A .  F .  0 .  V A N  S A S S E  V A N  Y S S E L T. B e -
schrijving van de Heerlijkheid Aerdt. ‘s Hertogen-
bosch 1897. 80.

Voor zooveel het vijfhlad betreft, zijn door den ge-
leerden schrijver voorbeelden bijgebracht, welke zijne
stelling alleszins aannemelijk maken (1). Dat voor het
vierblad  hetzelfde zou gelden, schijnt evenwel niet boven
twijfel verheven.Van den heer D. G. VAN EP E N.

Vicomte Oscar de Poli. Les défenseurs du Saint
Michel. 1417-1450.  Paris 1895. 80.

Vicomte A. de Royer. Y-a-t-il une noblesse fran-
caise? Paris 1899. 80.

W. P. J. O V E R M E E R . De gesch ieden i s  van  het
garnizoen te Haarlem sedert 1813. Haarlem 1906. 80.

263. M. G. W I L D E M A N . Het gemeenelandshuis  van het
Hoogheemraadschap van Delfland  te Delft (Overdruk
uit het Huis Oud en Nieuw afl. 10. 1907). 40.

De nummers 260-263  van den heer M. G. WILDENAN.

264. (Catalogue). Exposition de la Toison d’or à Bruges,
Juin-Uctobre 1907. Bruxelles 1907. 80.

265. Comte P. A. du Chastel de la Howarderie-Neuvi-
reuil. Qénéalogie de la famille Horngacher  de
Chateau-Vieux te Dardagny. Tournay 1907. 80.

De nummers 264 en 265 van Jhr. Mr. E. B.
F. F. WITTERT VAN HOUQLAND.

Reeds aanstonds valt het op, dat de afbeelding, welke
op blz. 13 1 van het eerste deel der ,,Sceaux Armoriés” wordt
gegeven, in tegenstelling met de andere wapenafbeeldingen
in dit standaardwerk, het vierblad  in plaats van in de oor-
spronkelijke gedaante weergeeft iu een vorm, waarin men
~-

(1) Vgl, ,,Mélanges  h&rnldiques”  (Bruxelles 1892) en delntroduction
van ,,Sceaux  Armori&  des Pays-Bas”  (Bruxelles 1897).
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het vóór de zeventiende eeuw niet dan bij beoge uit-
zondering zal aantreffen, te weten met ronde blaadjes.
Waar het hier om den aard van de bloem te doen is,
zou het toch juist voor de hand gelegen hebben den oudsten
vorm op te sporen. Te meer bevreemding moet dit wekken,
omdat onder no. 123 van de ,Armoiries  d’après les sceaux”)
aan het slot van het werk, het wapen van Dirk Floers
van Dinter,  die zegelde in 1339, den juisten, ouden vorm
van het vierblad  te aanschouwen geeft.

Het aantal wapens, waarin het vierblad voorkomt, is be-
trekkelijk gering ln de Meyerijschc  heraldiek kwam deze
bloem echter vrij veelvuldig voor en tot ia het laatst der zes-
tiende eeuw bleef de oorspronkelijke vorm, waarvan de

blaadjes volkomen overeen-
komen met die van het vijf-
blad, vrijwel algemeengehand-
haafd. De eearge  afwëking  van
dien oorspronkelijken vorm :
welke juist in de zestiende
eeuw valt op te merkea, bestaat
hierin, dat de openingen tus-
schen de bloemblaadjes dan
veelal worden gevuld door
kleine puntige uitspruitsels,
meestal van groeo, althans van
andere kleur dan de bloemen ;
het vierblad  heet alsdan ge-

punt. Dit verschil, dat ook bij de roos en bij het vof blad
omstreeks dezen tijd de aandacht trekt, is niets andere
dan een uitvloeisel van de ontwikkeling der wapenkunst.
Onder den invloed der Renaissance moesten de strenge
oude vormen, welke alleen datgene gaven wat volstrekt
noodig was om het karakter en het wezen van de wapea-
figuur op een afstand te doen kermen, langzamerhand
plaats maken voor meer uitvoerige, kunstig bogewerkte
afbeeldingen.

Voor de meening, dat het vierblad  en de roos o”rspron-
kelijk dezelfde bloern zouden :,i& geweest, zouden verschil-
lende argumenten kunnen worden aangevoerd. Het ge-
slacht van Dinter’  voerde van ouds in rood drie zilveren
vierbladen Ditzelfde wapen werd gevoerd door de uit dit
geslacht gesproten familie Bloeymnlrs ; maar het zegel van
Henrick Bloeymans, schepen van ‘s Hertogenbosch in
1546 en volgende jaren, vertoont duidelijk drie vijf-
bladerige rozen. Het wapen van de tot den tegen-
woordigen Nederlandschen adel behoorende familie Hesselt
van Dinter, wrlke  zich op afstamming -- langs vrouwe-
lijke lijn -- van de oude van Dinters beroemt, bestaat
eveneens uit drie vijfbladerige zilveren rozen in een rood
veld, omgeven door een blokzoom van zilver en rood.
Een ander voorbeeld levert de familie zan den Rroeck.
De Bossche schepen Gijsbert  van den Broeck zegelde ia
1456 met drie palen en een schildhoofd, beladen met een
bij (?) tusschen twee vierbladen. Latere van den Broeck’s
voerden in zilver drie roede palen en een blauw schild-
hoofd, beladen met twee vijfbladerige zilveren rozen. Zoo
voert ook de tegenwoordige familie vin Vladeracke?b,  door
bastaardij uit het oudo Meyerijsche geslacht van dien naam
gesproten, blijkens zegelafdrukken vijf bladerige rozen,
waar de oude Vladerackens vierbladen voerden.

Veel waarde schijnt evenwel aan deze voorbeelden,
ook al kunnen zij met andere gelijksoortige worden ver-
meerderd, niet te mogen worden gehecht. De rozen van
Hesse l t .  van  Dinter en de tegeawoordigt.  C’laderackens

‘i

‘.
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bewijzen niets, daar zij ontloken in een tijd, toen de
heraldiek in verval was en het juiste begrip omtrent het
wezen der af te beelden figuren was verloren gegaan.
Het zegel van Henrick Bloeymans kan evenmin de iden-
titeit van roos  en vierblad bewijzen. Hier hebben wij
blijkbaar met een fout van den graveur te doen, want
zoowel de grafzerk van dezen Boeschen magistraat als het
zegel van diens zoon, Jan Bloeymans, geven weder
onmiskenbaar de Dintersche vierbladen  te aanschouwen.
Ook bij  von den Hroeck mag aan een fout van den
zegelsugder  worden gedacht. Hier werden echter ver-
moedelijk vierbladen in plaats van rozen afgebeeld, want
tegenover één enkel zegel met vierbladen staan ver-
scheidene zegels en afbeeldingen, uit slechts weinig lateren
tijd, welke ons rozen te zien geven.

Nemen wij nochtans voor een- oogenblik aan, dat
metterdaad bij het geslacht vau den Broeck het puntige
vierblad  en de ronde vijfbladerige roos bestemd waren
een en dezelfde bloem voor te stellen, dan zou dit ééne
zegel van 1456 volstrekt het eenige voorbeeld daarvan
zijn, dat ons uit den goeden tijd der heraldiek onder de
oogen kwam In alle andere gevallen -- en er zijn er
vele - worden in de Meyerijache  wapens vóór 1500  het
vierblad  en de roos steeds zorgvuldig onderscheiden. De
roos komt in de Mey&jsche  heraldiek slechts weinig voor,
maar toch zijn er b. v. van het geslacht vnn Uden, da t
in een vrijkwartier van zijn wapenschild drie rozen voerde,
verscheidene zegels uit den besten tijd bewaard gebleven,
en op geen dier zegels vindt men ooit de rozen door
vierbladen weergegeven.

Het zou toch wel zonderling z@, dat alle Neyerijsche
kunstenaars gedurende verscheidene eeuwen in een groot
aantal wapens de roos, die immers in haar eenvoudigste
vorm niet vier maar vijf bladeren heeft, zonder.uitzoodering
als een vierbladerige bloem zouden hebben afgebeeld,
terwijl zij terzelfdertijd aan de roos in het wapen van
sommige andere geslachten, eveneens zonder uitzondering,
den vorm gaven waaronder deze bloem ook overal elders
wordt voorgesteld. Eene zoo consequente inconsequentie
mogen wij zonder overtuigend bewijs niet aannemen, cn
naar zoodanig bewijs  was ons zoeken te vergeefs.

Welke bloem wij dan wel in het vierblad  te zien
hebben ? Het antwoord hierop moeten wij schuldig blijven.
ZQn ous al uit den bloeitijd der heraldiek een groot
aantal wapenafbeeldingen uit de Meyerij bewaard gebleven,
beschrijvingen van die wapens kwamen ons uit dien tijd
niet onder de oogen. En juist de beschrijvingen zouden
hier licht kunnen verschaffen.

Wij kunnen alleen mededeelen, dat in een brief van
1632  de Bossche genealoog van Relst de vierbladen
in het wapen van Beelaerts  ,mispe lb lommen of twel
royblomkeas” noemde. Dit  stuk is  echter niet  oud
genoeg en niet van genoegzame beteekenis om alleen
up grond daarvan te mogen aannemen, dat in de ‘vier-
bladen in de Meyerijsche wapens de afbeelding van de
mispelbloem moet worden gezien. Reeds aanstonds dient te
worden opgemerkt, dat ook de mispelbloem in de natuur niet
vier maar vijf bladeren heeft Het door DE RAADT genoemde
bezwaar, dat de mispelboom een weinig voorkomende en
weinig bekende boom is, die in het symbolisme van de
middeleeuwen volstrekt geen rol heeft gespeeld, schijnt
ons op zich zelf niet van overwegend belang. De geleerde
schrijver noemt zelf het voorbeeld van Rsinier  Mispelken,
schepen van St Truyeu in 1261, die als sprekend wapen
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een vijfblad of mispelbloem voerde. Het weinig voor-
komen van den mispelboom moge pleiten tegen de ouder-
stelling,  dat eene in verscheidene wapens voorkomende
heraldieke bloem reeds door oude wapenkundigen als
mispelbloem aangeduid, werkelijk de mispelbloem zou
voorstellen, het moet in elk geval doen verwerpen de
stelling, dat deze bloem niets anders zou zijn dan de
welbekende roos ; hoe toch zou men er ooit toe zijn
gekomen bij de afbeelding eener roos te denken aan een
bloem, welke men te nauwernood kende?

Jn de onzekerheid, welke bloem door het vierblad  in
de Meyerijsche wapens wordt voorgesteld, doen wij zeker
het best aan deze figuur voorshands den algemeenen
naam van vierblad  te blijven geven.

Eene opgave van een aantal oude Meyerijsche geslachten,
die een of meer vierbladen in hun schild voerden, kan
wellicht tot een nader onderzoek naar den oorsprong van
deze eigenaardige wapenfiauur  aanleiding geven. (1)

va!n _!ierle. Drie moleu$zers;  in een vrijkwartier een
vierblad.

Beeluerts.  In zilver drie roode vierbladen, geknopt van
goud, en - later - gepunt van groen Gekroonde helm;
helmteeken een rood-gekamde en gebaarde zilveren hane-
kop en hals.

Bloeymans. In rood drie zilveren] vierbladen, geknopt
van goud.

de Borchgrave. Ricout de Borchgra.ve  brak in 1443
zijn geslachtswapen - in zilver twee afgewende staande
zwarte zalmen --- met een vierblad  in het hoofd. Jan
de Borchgrave (1581) vierendeelde zijn wapen met dat
van Nulant (zio hier onder).

Coptiten. Jan Coptiten, ge-
sprotc+u  uit het geslacht van’
Qladeracken, zegelde in 1394
met drie molenijzers en een
vrijkwartier beladen met een
vierblad; over allen heen een
barensteel.

Cruyplant.  Hoewel dit ge-
slacht, al had het Meyerijsche
relaties en bezittingen, niet in
de Meyerij thuis behoorde. zij
hier als merkwaardigheid ver-
meld? dat het in zilver drie

in 1437 met drie vierbladen en, in een vrijkwartier,
twee dwarsbalken waarboven twee meerlen.

van Geffen. Drie vierbladen, in het bart van het schild
een ruit.

Lwlinc Willem Ludinc
zegelde in 1477 met drie hei-
blokken. en in het hoofd van
het schild een vierblad.

v(ln  ìVulant. In g o u d  d r i e
roode vierbladen, geknopt van
goud en - later -- gepunt
van groen. Het wapen komt

verschillende wijzen ge-
Efoken voor . Roelof ( 1357)
brak in het ‘hart met een ster,
Jan (1374) met een St. Andries-
kruisje Willem (1401) b r a k
met een barensteel. Jan Pape

Janszoen van Nouwelant voerde in 1374 de drie vier-
bladen en een uitgeschulpte schildboord ; in een hartschild
twee dwarsbalken, vergezeld van acht zoomsgewijze ge-
plaatste meerlen.

van Overmeer. Een getraliede dwarsbalk; in een
linkervrijkwartier drie vierbladen.

Pels. Gedeeld : a, in zwart een van zilver en rood ge-
blokt St. Andrieskruis, in het hoofd veelal vergezeld van
een gouden meer1 ; 6, in blauw een gouden vierblad.
Helmteeken een blauwbekleede Januskop en hals

Roempot.  Drie vierbladen.
Schellens.  Drie vierbladen naast elkaar ; in het hoofd

een schel, in den voet een ster.
Steenrcech.  Enkele leden van dit geslacht braken in de

14de eeuw hun wapen (in zilver een blauwe leeuw en een
uitgeàchulpte roodc  echildboord) door een vierblad  op den
schouder van den leeuw.

Stooters; Drie vierbladen ; in het hart van het schild
een ster.

roode goud-geknopte vierbladen voerde, waarvan de
bladeren in plaats van kruisgewijze, op de wijze van een
St. Andrieskruis zijn geplaatst. Gekroonde helm; helm-
teekeu een roodgekamde  en gebaarde zilveren h a n e k o p
en hals.

Dicbier Roelof Dicbier voerde in 1475 bij de drie heì-
blokken, door zijn geslacht gevoerd, in het hoofd van
het echild een rood vierblad.

vaB Dinier.  In rood drie zilveren vierbladen, geknopt
van goud. Diederick Floers van Dinter’s zegel van 1339
vertoont de vierbladen en daaroverheen een schuinbalk,
beladen met vijf omgekeerde kepers. Roelof van Dinter
brak in 1374 zijn wapen door een ster in het hart; Jan
van Dinter, in 1382, voerde in plaats van de ster een meer1

van Vladeracken. Oudtijds voerde dit geslacht in zilver
drie roode molenijzers en een gouden vrijkwartier waarin
een rood vierblad. Nog in 1530 zegelde aldus Gerard
van Qladeracken. Reeds in 1472 evenwel voerde Jacob
van Qladerackeu het later algemeen door de familie ge-
bezigde gevierendeelde wapen : 1 en 4 de drie molenijzers,
2 en 3 in goud drie roode vierbladen. Enkele malen
vindt men ook de vierbladen in het eerste en vierde, de
molenijzers in het tweede en derde kwartier. Het helm-
teeken was een hooge suikerbroodvormige zilveren muts
getopt met een rood vierblad. Peter van Vaderacken
\t ISiS),  wiens vader door bastaardij uit dit geslacht was
gesproten, voerde 1 en 4 de vierbladen, 2 en 3 de molen-
ijzers, en over alles heen een blauwe dwarsbalk beladen
met drie gouden bellen naast elkander, vermoedelijk als
herinnering aan zijne moeder Catbarina Bellaert

oan de Tater.  Evert,  van de Water brak zijn wapen,
zijnde drie gouden driehoekige eggen in een groen veld,
door een vierblad  in het hoofd van het schild.

aan Zon. Tìelman van Zon zegelde in 1334 met drie
zonnen (of moeten wij hier eerder aa.u molensteenen

als ouderscheidiugsteeken. BrÜysten van Diuter zegelde denken ?) een vrijkwartier beladen met een vierblad.

I H e t  m o l e n i i z e r .
(1) De lijst van Neyerijsche  wapens waarin vierbladen voorkomen,

is hiermede volstrekt tiet uiteenut. Wii benaalden  on6 tot die. welker
authentioiteit uit zegels of

f
räfierken blijkten welke niet van jAngeren

datum ztin dan het begin er zestiende eeuw.
Het molenijzer, dat zeker wel de meest voorkomende

wapenfiguur in de Meyerij was, is zó6 bekend en daar-
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over is reeds zoo herhaaldelijk geschreven, dat wij het
hier slechts pro memorie behoeven te vermelden.

Alleen zij er de aandacht op gevestigd, dat de vorm,
waarin het gewoonlijk wordt afgebeeld, niet die is, welke
op de oudste zegels wordt aangetroffen. Het zal wel geen
tegenspraak ontmoeten, dat de oudere vorm, in verschil-
lende van de bij dit opstel afgebeelde wapene gevolgd,
het in sierlijkheid ver van den lateren wint.

H e t  h e i b l o k .

Een van de figuren, welke den wapenkundigen vrg
wat moeilijkheid hebben veroorzaakt, is het heiblok,
zooals dat in sommige Meyerijsche  wapens voorkomt. In
sommige beschrijvingen beeft men er bijenkorven, ja zelfs
mosterdpotjes van gemaakt; elders zag ik ze afgebeeld als
grafmonumenten ! Het Meyerijsche heiblok heeft dan ook
een gans&  anderen vorm dan dat van b.v. het Hollandsche
geslacht Suys. Het laat zich het best beschrijven als een
suikerbroodvormig blok met drie metalen hoepels beslagen.
Die hoepels zijn elk aan twee zijden voorzien van een knoop
of eivormige knop : de figuren op de zegels, die wij konden
raadplegen, zijn van te kleine afmeting dan dat de aard
van deze uitsteeksels met voldoende zekerheid zou z@ te
bepalen. Nen vergelijke het hierboven afgebeelde wapen
van Willem  Ludinc.  Op zegels uit de zestiende eeuw zgn
meermalen die knoppen verwaarloosd en heeft de graveur
zich er toe bepaald de hoepels een eind buiten het blok
te doen uitsteken ; sommige zegels van de familie van
Achekra geven daarvan duidelijke voorbeelden.

Heiblokken komen voor in de wapens van de volgende
geslachten.

van ,&eZen.  Gedeeld : 8,
in zilver een klimmende
zwarte wolf;  b,  ih z i lve r
drie roode heiblokken (1) en
een zwart linkerkwartier
waarin een zilver molenUser.
Henrick van Achelen  (1527)
voerde doorsneden in plaats
van gedeeld : a, de wolf
stappende ; b, de heiblokken
en het linkervrijkwartier met
het molenijzer. Heer Igram
van Achelen,  ridder, presi-

dent van den Grooten Raad te Mechelen, voerde gedeeld :
a, de wolf; b, gevierendeeld: 1 en 4, een molenyzer  ;
2 en 3, een heiblok; gekroonde helm ; helmteeken, de
wolf, uitkomende tusschen een zilveren vlucht

Dicbier. In zilver drie roode heiblokken. Roelof Dicbier
(1475) brak zijn wapen door een vierblad  tusschen de
bovenste twee heiblokken, Goyart Dicbier (1479) door
een beertje in het hart van het schild.

Beelaerts. Henrick  Beelaerts (1545) vierendeelde zijn
wapen, in zilver drie goud-geknopte en gepunte roode
vierbladen, met drie zwarte heiblokken met gouden hoepels
in zilver, zijnde vermoedelijk het wapen der Oirschotsche
familie van der Vleuten.

van den Heuvel. Drie heiblokken en een vrijkwartier
beladen met drie koeken of penninge;i.

(1)  Bij wapens waurva.n  een kwartier door een vrijkwartier  is bedekt
en walkman  in het tweede kwartier en in de benedenhelft van het
schild eene gelijksoortige figuur voorkomt, blazoeneeren wij altad als
waren er drie van die figuren, waarvan dan eene der bovenste door
het vrijkwartier onzichtbaar is.

Ludinc. Zie de beschrgving  van het wapen van Willem
Ludinc hierboven, bij het vierblad.

S@ering.  Het geslacht van dezen naam, dat te ‘s Hertogen-
bosch in de regeering zat, voerde in zilver drie roede hei-
blokken met gouden hoepels en een zwart schildhoofd

beladen met een gouden wiel.
Jan Spiering (1435) voerde
blijkens de afbeelding van zijn
zegel in Taxandria, 1905,
blz. 45, tusschen de bovenste
twee heiblokken een molenijzer
en in het schildhoofd boven
het wiel een barensteel van
twee hangers. AnthonisSpiering
(1492) voerde tusschen de
bovenste twee heiblokken een
ster. Claes Spiering (1447) brak
met een ster in het schildhoofd,

ter rechterzijde van het wiel.
Zeger Paurr*eZsz., schepen van Waalwijk in 1396 zegelde

met twee heiblokken naast elka.ar in het hoofd van het
schild en daaronder een lelie.

K o e k  m e t  h e r m e l i j n s t a a r t j e .

Het hermelijn komt in de oude Meyerijsche wapens
zeer weinig voor. Een van de weinige voorbeelden levert
het geslacht Cleynael, dat in hermelijn een schildhoofd
voerde, waarin drie vogels, maar wel komt in verscheidene
wapens, meestal ten getale van drie, een koek voor, be-
laden met één hermelijnstaartje. In wapens uit andere
streken kwam ons deze figuur nimmer onder de oogen.

De Meyerijsche wapens, waarin wij die aantroffen, zijn
van leden der volgende geslachten.

Coptiten. Drie koeken, elk beladen met een hermelijn-
staartje. Willem Coptiten (1372) voerde bovendien een
vrijkwartier, beladen met een molenijzer.

Grot&  vun Os. Drie aanziende ossekoppen; in een
vrijkwartier  een koek, beladen met een hermelijnstaartje.

Marten Claes Nartensz.  (1466)
voerde drie koeken, elk beladen
met een hermeltinstaartje,  in
een geschaakt vrijkwa,rtier  een
schildhoek, beladen met een

’ roos.
iUonix. In zilver drie zwarte

koeken, elk beladen met een
gouden hemelijnstaartje., Deze
oorspronkelijke vorm van het
wapen wordt echter elechts
een enkele maal aangetroffen.
Willem Monix (1481) voerde
daarbij een hartschild, waarin

twee dwarsbalken vergezeld van acht zoomsgewgze  ge-
plaatste meerlen. De meeste leden van dit aanzienlgk
geslacht bedekten den koek in het eerste kwartier door
een vrijkwartier met het wapen van van der Aa : geschaakt
van goud en rood, en een zilveren schildhoek, beladen
met een zwarten vogel (1); reeds Jan Noaix zegelde
aldus in 1309.

Peter Pels zegelde in 1493 met het wapen van Monix
met vrijkwartier van der Ba; in het hart van het schild een w.

(1) Deze vogel in het wapen van van der Aa wordt meestal afgebeeld
sis een meerl, zonder bek en pooten. Op oude zegels zijn beide echter
duidelijk aangegeven.
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De leden en verwanten der familie van Haren
in 1 7 8 9 ,

door Mr H. W. VAN S A N D I C K.

In onze familie is bewaard gebleven eene ,Familie
Lijst van Moederszijde tot het geeven  van Communicatiën”
van de hand van mdnen grootvaderden Luitenant-Generaal
0. Z. van Sandick, blijkens een later bijschrift .,gediend
hebbende bij het trouwen van mijn zuster Lucie  Benigne
van .5aradick  met den Hr Adriaen  van den Santheuvel te
Maastricht, den @e De& 1789”. (1)

Daar deze lijst een volledig overzicht geeft van de leden
en verwanten der moederlijke familie, van Haren, in den
jare 1789 laat ik die hieronder volgen.

Van de vaderlijke verwanten is geen lijst bewaard
gebleven, en waarschijnlijk zelfs niet opgemaakt, omdat
hun aantal zoo uiterst klein wae.  Van hun staak waren
zij beiden de eenige vertegenwoordigers en van de van
Sandick’s, te Wijk bij Duurstede gebleven, was de laatste,
Cornelis, de broeder van hun overgrootvader, als oud
burgemeester, schepen en raad aldaar, gecoplmitteerde  ter
vergadering van Haar Ed. Mog. de Heeren  Staten ‘s Lands
van Utrecht en de Gedeputeerde Staten, in 1740  over-
leden en waren in 1789 nog slechts in leven :

a. Pierre Alexandre du Peyrou (2) te Neuchâtel, de
bekende beschermer van Jean Jacques  Rousseau,
zoon van hun grootmoederszuster 6ucie Drouilhet )
(hertrouwd met kolonel Philippe le Chambrier) en 1
van haren eersten man den Surinaamschen raadsheer ~
Pierre do Peyrou, gehuwd met Henriette Dorothéé de
Pury dochter van kolonel Abraham de Pury, president
van den Staatsraad en van Julie Régine le Chambrier ;

b. de drie kinderen van Jean Pierio  Drouilhet, zoon
van hun grootmoedersbroeder Alexandre Drouilhet en
van Maria van Egten,  gehuwd met Constantia Maria
Fraser, te weten Alexander Jacob Drouilhet, chef
van e& handelshuis te Amsterdam, gehuwd met
Maria Staats, Maria, Henriette Drouilhet, gehuwd
met Johann Christian Rühle en Constantia Maria
Drouilhet, later gehuwd met blatthijs  Puffius te
Westzaandam ;

c. Jeanne Esther du Peyrou, kleindochter va.n Marie
Couderc  geb. Walraven, zuster bunner overgroot-
moeder Benigne Drouilbet-Walraven, gehuwd met
den Hanuoverschen oficier  Burchard Johan baron von
Deneken  ;

d. de beide kinderen van haar broeder Jean Benjamin
du Peyrou, opper commissaris der havens en wallen
te Amsterdam en van Sophia Petronella Scholten  van
Aschat  te weten Petronel!a Johanna in 1781 gehuwd
met den Franschen Predikant te ‘f Gravenhage
Jacob Henry VernBde  en Maria Helena die in 1790
huwde met Mr Jacob Adriaan Tiewelen Beels: commis-
saris van Amsterdam en in 1794 met Jhr Mr Cornelis
Anthony Fannius Scholten, den bekenden commis-

.(l) Voor meerdere bijzonderheden omtrent haar en haren echtgenoot
Jhr. 8. van den Santheuvel verwijs ik naar man opstel in den Navorscher 1

van  1802: Reisje naar het Stadhouderlijk Hof te Ndmegen  in 1787 door
Mevr. van Hogendorp geb. bars  van Haren, hare beide dochters en
haar nichtje L. B. van Sandick, later Vrouwe van den Santheuvel.

(2) Zie: ,,Het  Geslacht du Peyrou” door Mr  C. baron van Breugel
Douglas in Ned. Heraut 1 bl. 108 e. v en ,La Famille  du Peyrou”
door denaelfde in het l*e deel van het Bulletin  de la Commission pour
I’histoire des @lises  Wallonnea.

e.

saris-generaal  van het Algemeen Bestuur te Amster-
dam in 1813, President van het College van Raden
en Rekenmeesters der Domeinen, Staatsraad i. b d.;
de kinderen van hun beider zuster Lucie du Peyrou
echtgenoote  van den predikant te Vevey in Zwitserland
Louis Mercier, van welke mij alleen bekend is Marie
Anne Mercier,  gehuwd met Frédéric le Cbambrier
in Zwitserland.

Hun naaste familielid van vaderszijde was dus hun achter-
neef Pierre Alexsndre du Peyrou in Zwitserland, met
wien zij ook zeer geliëerd waren, doch die reeds in 1794
stierf. Ook aan de Zwitsersche familieleden van hun stief-
vader Jr Johann Christian Friedrich Scbmid von Malans,
Lui&Generaal,  Chef van het Reg. Grisons,  zullen wel
communicaties gezonden zijn. Van hen is mij echter
alleen bekend de Luitenan!-Gemraal  Hertell, Gouverneur
der stad en van het Kasteel van Namen, oom van
Generaal Schmid.

De moederlgke  familie was juist zeer talrijk. De lijst
vermeldt:

HoogWelgeb.  Vrouwe, Meve de Douarière Baronesse
van Haren, geb. van Huls, te Wolvega in Friesland,
grootmoeder.

HoogWelgeb.  T-Ir  de Hr Baron D. van Haren, grietman
van ‘t Bildt, tot Leeuwarden in Friesland, oom, zooals
ook de 3 volgende:

HoogWelgeb.  Hr Baron W. A. van Haren, grietínan
van Stellingwerf, WestEynde,  te Leeuwarden in Friesland.

HoogWelgeb.  Hr Baron J. Poppe André van Haren,
Raadsheer in den Ed. Hove van Justitie van Friesland, te
Leeuwarden.

HoogWelgeb.  Hr Baron C. W. van Haren, Ritmeester
van de Cavallerie en Luitt in de Gardes Dragonders, ten
dienste  van den Staat in ‘s Hage.

HoogWelgeb.  Heer de hr Baron van Nockern de Schorn,
Collonel  van de Infanterie ten dienste van H. H. Mag.
de heeren  Staten generaal der Vereenigde Nederlanden tot
Reegensburg. N. B. is gehuwd met moeders zueter, dus
Oom en Tante, als ook de 2 volgende :

HoogWelgeb.  Hr de hr G r a v e  ( 1 )  v a u  Hohenlohe,
Lieut Coll. van de Infanterie en Groot Majoor der
Provintie van Groningen, te Groningen. N.B. Ik weet
niet of deezen geavanceert is, moet in ‘t Officiers Boekje
naagezien  worden.

Hoog Welgeb. Hr Baron van Ittersum, Heer van Reelaar,
Lt Coll. van de Infauterie.  N.B. desselvs vrouw is over-
leeden, en moet naagezien worden of niet geavanct  is, en
waar in garnisoen, alsook in welk Regt.

HoogWelgeb.  Jonkvrouwe E. van Haren, te Wolvega
in Friesland, Moeders zuster.

WelEdelgeb.  Vrouwe, meve de Douarière van Hogendorp,
geb. van Haren in ‘e Hage.  moederszuster, heeft 6 kinderen,
waarvan volgen de 4 oudste:

WelEdelgeb.  Heer D. van Hogendorp, oud opperhoofd
te Patna in Bengalen, onderkoopman etc. Adress aan de
hr Bart10  te Batavia en de Brief te zenden aan desselvs
moeder in ‘sHage.  1s getrouwd, dus Neef en Nigt.

WelEdelgestr.  Hr Mr G. C. (2) van Hogendorp, Pen-

(1) Hij is den graventitel blijven voeren hoewel sBn de familie sinds
7 Jan. 1764  de vorstentitel competeerde (zie Almnnach de Qothtt); de
kinderen voerden den hun toekomenden titel van prins en prinses,
gelijk de thans levende afstammelin

Fi
en.

(2) Meer bekend als Gijsbert Rare van Hogendorp.
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sionaris der stad van en te Rotterdam. Is getrouwd, dus
Neef en Nigt.

WelEdelgestr.  Hr Mr W. van Hogendorp, Secretaris
der stad van en te Haarlem. Ook Germain Neef en
ongetrouwd.

WelEdelgestr.  Heer van Huls, Scheepen  der stad Breda,
Secretaris van de Gemeene  Landsvergadering, tot Breda,
moeders germain. dus Neef, zooals ook de 3 volgende.
Is getrouwt, dus Neef en Nigt.

WelEdclgestr.  Hr Amandruz, (1) Collonel  in Franschen
dienst, te Zundert  bij Breda, desselvs vrouw was geb.
van Huls, en is overleeden.

Madame la Baronne  de Bonstedten. Née van der Dussen
à Berne,  e n  Suisse.

WelEd.Gestr.  Heer Tissot van Patot, officier ten dienste
van den Staat, tot Eyndhooven in de Neyerey  van ‘s Bosch.

HoogWelgeb. Heer J. P. André van Canter, gecommit-
teerde staat van Friesland en secretaris van Stellingwerf
Westeynde te Wolvega irl Friesland, moeders soûs germain,
dus Neef, zooals ook alle de volgende maar die nog
verder af geparenteert  zijn.

HoogWelgeb. Heer de hr Baron van en tot Harden-
broek, Lieutt genrl van de Infanterie, gouverneur der
stad Bergen op Zoom en onderhoorige forten, chef van
een Regimt Iufanterie. ten dienste  van den Staat. N.B.
is getrouwt  met een Freule d’Aumale;  werd verwacht
te Bergen op Zoom.

Hoogwelgeb. Jonkvrouwe gravinne d’Aumale,  Adress
daar waar de ge& is.

Hoogwelgeb. vrouwe Mevre de Douarière van Schwart-.
zenberg,  geboore gravinne d’humale te Leeuwarden.

Tot  voorgem  Incluys  met geschreeven  s igna tu ren  t e
onderteekenen.

Maar de volgende, als eerdere Neeven en Nigten, maar
met gedrukte signaturen :

WelEd.gestr.  Hr de Mibus,  C a p i t e y n  t e  Gelder.  I s
getrouwt  met Juffr de la Fontaine d’orgemont,  dus Neef
en Ni@ en haar zuster is getrouwt  met:

WelEerwaarden  Heer van Oudendorp, rustend predikant
te Voorburg.

Hoogwelgeb. Vrouwe Me+ de Douarière Baronesse du
Tour, gebooren Rumpf op de Lange Vijverberg in ‘s Hage.

Hoogwelgeb  tli D. P. Baron du Tour in de Korte
Houtstraat in ‘s Hage, is getrouwt  dus Neef en Nigt

Hoogwelgeb. Hr H. W. Baron van Aylva, gedepu-
teerde weegens  de Provintie Friesland ter vergadering
van H. ll. Mog. de Heeren Staaten generaal der Ver-
eenigde  Nederlanden in ‘s Hage.

Hoogwelgeb. Heer de hr Baron van Nagel, Minister
Plenipotentiaris van den Staat in Engeland, Kamerheer
van Z. D. Hd den Heere  Prince van Oranje etc. etc. etc.
Adres8 ten huyze van mevr. de Douarière du Tour op
de Vijverberg in ‘s Hage.

Hoogwelgeb. Heer Baron du Tour te Leeuwarden,
Neef en Nigt.

Hoogwelgeb. Hr Baron Collot  d’Escury,  Raad in de
vroedschap der stad van en te Rotterdam, desselvs vrouw
is zuster van voorgaande.

Hoogwelgeb. vrouwe Mevre de Baronesse douarière du

(1) In brieven van mijnen grootvader wordt af en toe melding gemaakt
van ,neef Cnrteret”.  Naar ik elders vermeld vond huwde deze Carteret,
generaal onder koning Lodewijk, een dochter van Generaal-Majool
Amandruz en was zijne moeder eene zuster van den generaal ; vandaar
het neefschap.

Tour, gebooren Bouwens te Haanwgk  bij ‘s Bosch. Haar
3 dogters zijn getrouwt  met den graaf van Sayn eu
Witgensteyn, Beresteyn in ‘s Bosch, en Captn Grancy,
dus met verzoek van communicatie aan de Familie.

Hoogwelgeb. vrouwe Mev. de Douarière de Thouars,
gebooren du Tour op Barseveld  in Overijssel.

Hoogwelgeb.gestr. Hr Marquis de Thouars,  Collonel
in ‘t Regt van Quadt, Heer van Singrouven in Overijssel,
in garnis. te . . . . moet nagezien worden.

Hoogwelgeb gestr. Heer 0. 0. Marquis de Thouars,
major in ‘t Regt Oranje Stad en Lande en Drenthe, in
garnis te . . . . moet naagezien worden, als ook of niet
geavanceert is. Zijn beyde zoons van voorgeïñ douarière.

WelEd gestr Hr van der Wyck, oud Raad van Indien,
te Delden  in Overijssel.

Hoogwelgeb vrouwe de Baronesse Douarière Du Tour,
geboore Baronesse van Bellinckhave te Weersle in Over-
ijssel. Haar zoon is:

Hoogwelgeb. Hr U. W. Baron Du Tour, is zooals ik
meen bij de Revolutie Gapt Comdt geworden in een of
ander regt, was Lieut int regt van Quadt, is Heer van
Nieuwfenne, moet onderzogt worden, alsook zijn garnisoen.

Hoogwelgeb Jonkvrouwe Baronesse C. du Tour, zuster
van voorgaande, ten huize van Mevr. de Douarière du
Tour op de Vijverberg in ‘s Hage.

Hoogwelgeb. Hr L. C. grave van Rechteren, Heer van
en te Gramsbergen,  Lt Coll. in ‘t Regt van Sommerlatte
bg den Hardenberg in Over@sel. Moet nagezien worden
of niet geavanceert is.

WelEd.Gestr.  Heer van de Poll Jansz., Regent der
stad Haarlem, getrouwt  dus Neef en Ni@ N.H. deze
2 laatste zijn getrouwt  geweest en getrouwt  met dogters
van Mevr. Le Cbatelain, gebooren du Tour, die over-
leeden  is.

Hoogwelgeb. vrouwe Mevr. de Baronesse Douarière
van Grovestins,  gebooren Schutz te Maastricht, haar
4 zoons zijn:

Hoogwelgeb. Heer de hr 8. 8. Baron van Orovestins,
Gedeputeerde ter Vergadering van H. H. Mog. weegens
Friesland, op de Korte Vgverberg  in ‘s Hage, is getrouwt,
dus Neef en Nigt.

Hwgb. Hr L. 1. D. Bar. v. Grovestins  te Maastricht.
Hwgb. Hr A. Bar. v. Grovestins,  Ritmeester van de

Cavallerie & Lieut in de Gardes te Paard in ‘s Hage.
Gew.gb.  Hr J. Baron van Grovestins,  Fiscal der Admi-

raliteyt bij het Ed. Mag. College van Friesland, te
Leeuwarden.

Hwgeb. Jonkvrouwe P. van Grovestins,  zuster der voor-
gaande, haar woonplaats te bevraageu.

WelEd.gestr.  Heer J. 8. Vegelin van Claarbergen (l),
Collonel  van de Cavallerie en Ritmeester in de Hollandsche
Gardes te Paard tot Amsterdam.

WelEd.gestr.  Heer Vegelin van Claarbergen, Raadsheer
in den Ed. Hove van Justitie van Friesland te Leeuwarden.
Broeder van voorgaande.

(1) Het heeft mijn aandaaht  getrokken dat in deze familielijst aan
de leden der geslachten van Aylva, Collot  d’Esoury,  van Grovestins,
van Hardonbroek, van Haren, dan Ittersum en du Tour de baronnen-
titel wordt toegekend, zoodat die blgkbaar  op het einde der 18~  eeuw
door deze families werd gevoerd, en dat aan de leden der familie
Vegelin van Claerberzen geen adellijk praedicaat is toegevoegd, terwijl
toch b v het ,,hdelijk  en Aanzienlijk Wapenboek” van Abraham
Ferwerda, in 1760 verschenen, het geslacht rangschikt onder de adellijke,
in Friesland genaturaliseerd; algemeen schenen zijn dus destijds toch
niet tot den adel gerekend to zijn.
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WelEerwaarde  Hr de hr F r ieswi jk ,  Bed ienaar  des
Goddelijken Woords in ‘s Hage, desselvs vrouw gebooren
Vegelin, Neef en Nigt.

Hoogwelgeb. Hr Jonkhr  graaf d’Aumale,  Lieut of Gapt
Comdt  in ‘t Rngt van Hardenbroek in garnisoen te Bergen
op Zoom, is de Broeder van Me+ van Sprengporten.

Hoogwelgeb vrouwe Mev. van Sprengporten gebooren
d’humale  tot St Petersburg in Rusland.

WelEd.geb Hr de hr V. Snoeck  van Tol te Wengelo
bij Wghe in Overijssel, is getrouwt, dus Neef en Nigt,
desselvs vrouw gebooren Jordens van 1 Jeventer.

N.R. van deeaen laatsten hebbe oover eenigen Tijd een
huwehjkscommunicatieRrief  gekreegen, met het opschrift
van Neef, zonder dat ik weet nog naa kan gaan van
waar de Parentage komt.

Vriendschaps,  kennis en Pligtshalven, zijn wij verplicht
uog kennis te geeven,  met gedrukte signaturen, aan:

WelEd.geb.gestr. Heer hl’ A. Icodt,  Griffier van den
Ed. Hove van Holland op den Nieuwen Uitleg in ‘s Hage.

W(AlEd  Gestr hr Mr F. J Gallé,  Advocaa t  voor  den
Ed Hove van Justitie in de Nieuwstraat in ‘s Hage.

WelEdele  heer de hr Indewey, Notaris en Commies
van ‘s Lands Loterij  in het Noordeijude in ‘s Hage.

Aan zijn Excellentie den hr Lieutt-Generaal du M oulin,
Directr-Generaal  van de Genie in ‘s Hage.

Ook zouden er reedens kunnen plaats hebben, die
engageerden om aan eenige hij ons bekende Staatslieden
als Twent,  van Borsselen en de Gedeputeerdens  van voor-
leeden jaar kennis te geeven.

Oirconden  betreffende de familie van
Isendoorn h Blois.

1456-1847.

Medegedeeld door M. Ci. WILDEMAN.

( VervoZy  van XXVT, 120).

Oirconde no. 20.
T e s t a m en t van Henrick Johan van Isendoorn, Heere

van Stockum en Canntw  burg, dtkgraaf van Veluwe,
enz. dd. in ‘t Leger te Mont St Andrée 24 Juli 1694.

Dewijle n i e t  s eecke rde r  i s  dan  de  doo t  en(de) onseec-
kerder als d’uere derselver. soo hebben ick Henri& Johan
Baron van Isendoorn, Heere ván Stockum en Cannenburgh, Dick-
graeff van Veluwen,  Ritmeester ten dienste  der vereenigde
Nederlanden, om sonderlinge redenen my daertoe moverende,
goet gevonden tot mombersche over mijn kind off kinderen
geprocreert off vorder te procreeren by myn Ehegemalinne
Vrouwe Margaretha dochter van den Heere Grave van Athlone,
en die met de doodt nalaeten sal geconstitueert en(de)  aan-
gestell, gelyk wy const i tueren ende aanstellen mits desen
absoluit en(de)  alleenlijck de voornoemde mgn vrouwe Ehege-
malinne, - secluderende tot dien eynde bye desen alle magt
of overheden off nadere verwanten, die het recht van momber
off momberschap nae rechten competeren moghten. Haer
Welgcb. volcomen directie over myne onmundige  nae te laetene
kinderen en(de)  derselver goederen laetende, omme  deselve
sonder contradictie off becroedingh van ymant te regeren,
administreren,  en(de)  daer inne te doen en(de)  te laeten  dat
Haer Welgb. ten meest,en  nut en(de)  dienste van myne on-
mundige  sal oordeelen te bekoren, met volkome  macht, dat
haer doen en(de)  laeten,  sonder ‘eenige verdere approbatie
van maat of overheden volkomen bundigh en bestendigh sal
zyn en-blyven jae soodanigh alsoff het volkomen door over-
mombaren  geapprobeert was, willende wel expresselyk, dat
Haer Welgeb. daar over niet gehouden zal zyn aen ymant
eenige reeckeninge of reliyua te doen, maer begeerende, dat

deze myne constitutie en(de) aanstellinge  van mombersche
nae mynen  doodt volkomen effect hebben@  het zy by forme
van testament codicil. civil off militair ofI andersins soo en(de)
als ‘t selve in de beste ferme,  regten sal komen off mogen
volstaen,.  sonder contradictie van ymant,  doch alles tot onse
verandermge rerminderinge en(de) rermeerderinge nae wel-
gevallen.

Gedaen in ‘t Leger te Mont St Andrée den 24en July 1694.
(get.) H. D’ISENDOORN.

De acte van superscriptie van dit geheim, met t,wee zegels
ir rood lak gesloten testament. luidt :

,Wy Gode% Adriaen van Beusechem, ritmeester en Louis
Cock, lieutenant ten dienste  van den staat der Vereenigde
Nederlanden doen cvndt en(de)  certificeren dat voor ons ge-
compareert is den Hoogh ende Welboren  Heer Johan Henrirk
Baron van Isendoorn, Heer van Stockum en Cannenburg
ritmeester gesont van lichaam en rerstnnt, met ons gaende
en(de) r(er)klaarde  hier inne geschreven te zyn syne Welgeb.
uytterste  wille die syn -Welgeb. wilde t:n(de) begeerde dat
nae syn doodt volkomen effect sorteren sal, by forme van
testament militair of noliticq legsel in = of con = stitutie
off andersints, soo en ais ‘t selve in de beste forme rechtens
kan off mach volstaen  sonder contradictie van ymant,.

In waerheit oirconde dese by ons onderteekent en(de)  met
onser  pitschaften neffens den Heere comparant bekrachtigt int
‘t leger te Mont St Andrée den 24e July 1694.

(get.) G. 8. V. BEUSECHEM .
[HU zegelt als bij Rietstap  : “Van  Beusechem van Harmelen”].

(get. L. COCK.
[Hij zegelt met drie spaden zonder steel ;’ helmteeken een

spade van ‘t schild vergezeld van de letters L. C.]

Op de blanco gebleven zijde van den omslag schreef de
testateur eigenhandig : “Peur  la femme du Monde La plus
Aimée.”

Okonde  nl. 21.
M LI t’uee  1  t e s t a m e n t  van  J o h a n  H e n d r i k  bavon

van Isendoowa,  Hee9.e zxw Stockum ende  Cannenburg
en Magaretha  baronesz  ran Bede,  dd. Arnhem 5
Juli 1702.

Wv Doet. Johan Bransen out burgmr  ende Hendrick  Otters
secrétaris  der stad Arnhem peërffden in Veluwen  en leen-
mannen des Furstendoms Gelre ende Graeffschap Zutphen
doen cond en certificeren dat roer ons geuompareert ende
erschenen syn den Hoogh ende Welgeb. Heer JohanHendrik
Baron van Isendoorn Heere vau Stockltm ende Kannenburg ,
L’olonel  van een regiment Cavallerie, ten dienste  van de Ver-
eenigde Nederlanden Etc. ende die occk Hoogh en Welgeb.
Vrouwe Maraaretha baronnesse ra), Rhede. vrouwe ter voorsz.
plaetse, Eghceluyden  synde die melgemelte  Vrouwe met be-
lieven van haeren  Eheheere, geassisteert met dhr Godfried
(Otters als haer welgeb. gecoren  Nomber in desen, synde beyde
die weleemelte  H(ee)r  ende Vrouwe comparante gesont van
ligchaem oordeel ende (ver)stant met ons gaande -en staende
ende v e r k l a e r d e n  z a m n t  ende yder i n ’ t  b i j sonde r  mal-
canderen  ende den eenen  den anderen uyt Etelycke lieffde
ende affectie, als andere haer Welgeb. hiertoe moverende
redenen, in de beste forme lant en leenreghtens ende inge-
volge van de macht haer welgeb. uyt craghte van haer houwe-
lvxe voorwaerden ende andersints competerende te lyfitugh-
t;gen in alle haere gerede ende ongerede leenen ende allodiale
goederen, bij haer Welgeb. iidcr in’t bysonder ten houwelyck
aengebracht  off staende ehe aengeërft off aengeuoght, endo
in snecie mede int huvs van Cannenburgh ende alle die daer
toegehorende  en byliggende goederen, erven, molens, thienden
thuinen en Erffpachten  gene van alle gerede off ongerede
goederen tzy leen of allodiael, die haer welgeb. stervende
naelaten sullen waer die oock gelegen off te vinden syn uyt-
gesondert, om by de langstlevende van beyde  tot wederhy-
lickens toe, en verder niet: in lyfftughte beseten ende ge-
noten te werden. sonder contradictie  van ymant, jae sonder
gedurende die weduwenstaat tot het leveren van eenige staat
off inventaris gehouden te sullen syn, daervan wy malcan-
deren allene libereren by desen. Ende-vóorts  hebben die welge.
melte Heer ende Vrouwe comparanten zampt ende yder int
bysonder den langhstlevende van haer  beyde  volkomen magt
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en(de) authoriteyt gegeven om nae ‘t affsterven  van een van
haer soo de lnnghtlevende sulkx nodig sal aghten te mogen
verkiesen een ofte meer momberen over haere kinderen die
lanehtlevende believen sal. sonder aen eeniee der eerst afge-
storvene  bloetverwanten  v(er)plight t e  syn d i e  wy zanïpt
ende hier int biisonder daer van sooveel nodiah off dienstig
mede uytsluiten by dezen, zynde niet te rn& onse wil en
meninge dat de langstlevende v(er)plight sal syn de over te
blyvene kinderen nae onse staets gelegentheyt op tevoeden
en(de) te v(er)plegen  nae behooren, blyvende vorder in syn
geheel ende ongekrenckt  onse houwelyxe voorwaerden, voor
soo veel deselve  by desen niet verandert syn.

Alles op approbatie van den Stadtholder dor Leenen des
Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen tot welcke
approbatie te v(er)soecken  Wy Eghteluyden comparanten
malcanderen ende den eenen den anderen athoriseren  ende
constitueren by desen.

In waerheyts oirconde hebben wij Egteluyden comp(sran)ten
neffens onsen Momber ende die roornioemda)  Geërffden en
Leenmannen op ons begeeren dese onderteyckent ende
besegelt. Arnhem op den 5 July lliO2.

(get. en gezegeld) J. H. VA?J ISENDOORN .
M. v. REEDE.
JO H. BRA‘TTSEN,  q,q.
G. OTTERS, sud.
HEKR. OTTERS , q.q.

Oircoode no. 22.
E x t r a c t uit een Verslag aan de H. 11. Heeren der S. G.

uitgebracht door den Hr. v. Slangenburgh, Juli 1703.
Na ontfang van TJ Ho. Mo. missive en ingeslotene resolutie

van den 9 deses hebben op huyden ingevolge haar ordre, in
presentie van U Ho. Mo. Heeren Gecon@m  bedankt de heeren
Generaals alhier, en sal op morgen het aan (de) Colonels en
Regimenten te voet en te paard doen. - U Ho. MO . oot-
moedelijk  bedankende dat so in myne als de andere generaals,
verdere officieren en t,rouppes hare conduite in het gepas
seerde met den vijand op den 30 J~my hebben believen conten-
tement, te nemen, Ik hebbe noyt gemanqueert nog in het
toecomende sal doen om sLandts  dienst so veel mogelyk
waar te nemen. - Sal verders afwagten wat by U Ho. Mo.
Heeren Commissarissen sal verstaan en gereguleerd werden;
sende mot mvn adiudant generaal de Heer van Steenbergen
hier nevens over een standaar, verovert door het Regiment
van(den)  graef Tilly, een Timbale door een Regiment van(den)
Heer vau Cannenburgh, die in die occasie is met LA eer en reputatie
dood aebleoen.  een dragondersvaendel door het Regiment van den
Grae? van der Nat, ses vendels, waarvan twee door rnyn onder-
hebbende Regiment, neffens een stuk fransch canon, een door
het Regiment van den graef van Tilly een door het Regiment
den Lc generaal Swarts en twee door het Regiment van den
graaf van der Nath.

Daar syn nog verscheide vendels, nadat berigt werde, ver-
overt. maar de soldaten hebben die aan stucken  gescheurt.
en carwatten en neusdoeken van gemaakt.

Sende hierby ook de lyste, wat van de Cavallerie, Dragonders
en Infanterie dood, vermist en gequetst is geworden, ook wat
bv de artillerie is vermist waaronder vier stucken  canon die
niet verloren souden  syn geweest, indien eerst geen paarden
hadden gemanqueert,  en namaals door de lage met gravens
doorhulde landen waarin geposteert waren, hadde tonnen te-
rugge brengen

Waitrom  by myn’ en den graaf van Tilly geoordeelt dat
ons vier stucken  canon weder af te halen de tijd niet be-
hoorde te versuymen om de troupes haar marsch te doen
vervolgen, en dit kleijne geval niet verder te hasarderen in
een ervattinge van gevegt tegens so een grote magt alsden
vijand tegen ons was, hebbende die ook weder nieuw secours
van haar grote armee kost krijgen.

Verhope dat IJ Ho. Mo. dese onse wettige redenen niet sal
misvallen, en dat gepersuadeert sullen syn, dat niet versuym
is geschied.

Nadat IJ Ho. Mo. Heeren Gedepdcn  sullen hebben over alle
defecten, en wat ondernomen behoord te worden, gedisponeert,
sal myn de eer geven U Ho. Mo. verder te berigten. Inmid-
dels verblijvende met alle gehoorsaam respect Hoogmogende
Heeren Etc. In ‘t Leger tot Lil10 den 6 July 1703, get. P. J.
B. v. Baar.

Accordeert met de origineele deses
(get.) F. FAGEL.

Oirconde no. 23.

‘Ma g e s c h e i d tusschen F. J. d’Isendoorn  à Blois, 0. IJ.
d’Isendoarn  à Blok, en C. J. van Dobbelsteyn van
Eynenburg,  dd. 24 Januari 1733.

Nasi voorgaende gemaekten Inventaris van den alingen
boedel ende nalatenschap van wijlen den HoogWelgeb.  Ge-
strengen Heer Johan Hendrik Barou van Isendoorn à Blok in
leven Heer van Stockum  én Cannenburg, DUkgreeff  van Veluwen,
Colonel van een Regiment Cavalerie ten dienste  der Vereenigde
Nederlanden ende daer opgevolgde compromissorinele uit-
pra,ek  tussen de HoogWelgeb.  Vrouwe Baronne Douariere van
Isendoorn a Blois vrouwe tot den Cannenbu~g  en den ook Hoog-
Welgeb. Gestrengen Heer Frederik Jan Baron van Isendoorn  a
Blois, Heer tot den Canneuburg,  DUkgreeff van Veluwen. Voorts
de mede HoooWelb.  Freuliin  Odilea Ursula  Baronnesse van lsen-
daorn a Blois Ende den GokHoogWelgeb.  Heer Caerl  Joseph
van DobbelsteLj’n  Heer van Eijnenburg  als vaeder en Voogt van
sijne onmondige kinderen wettelijk geprocrëert bij die Hoog
Welgeb.  Vrouwe Reinira Barbara Baronnesse van Isendoorn a
Blois respective aanleggeren ende verweerderen op den
28en  Martij 1729 gepronuntieert ; Ende dan nog nae voorgaencle
minnelijke conventie en accoord over de differenten ende uijt-
staande poincten, welke over den vaederluken  boedel ende
aancleve van dien (So verre de effecten in Veluwen in de
Ampten van Epe, Heerde en Apeldoorn gelegen sijn)  tot daar toe
tussen gemelte Heer van Cannenburg en de HoogWelgeb.
Vrouwe Anna Margareta Gravinne van Renesse tot Elderen, ge-
assisteert soo veel nodig met haer HoogWelgebn  Eheheere
voormelt. en de gemelte  FreuZ&n  wan Iseudoorn  a Blois in
desen soÓ veel nodig geassisteert met voorgem. Heer van Eynen-
burg, ende gemelten Heer van Evnenburg  pro SB et qq. in-
gegaan en gesloten OD den 8e Junii 1729 ende aeconfirmeert
bij’ Sententye van het Hoff Provi”ntiae1  op deun  20” Januari
1732 ende also nae een volkomen verkregene kennis van de
gehelen staet des boedels, is tot onderholdinge van onderlinge
vrindschar, en afweeringe  van alle verwiiderinaen ten over-
staen van- hier ondergeschrevene ende daertoe versogte scheits-
vrinden, een minnelijke en bestendige scheidinge, deijlinge
ende erfmagescheit. gedaen, gehouden ende opgerigt tussen
de voormelde Heer van Cannenburg Dijkgreeff  van Veluwen ende
Major van een Regiment paerden ten dienste  der Vereenigde
Nederlanden ende desselfs Ehegemalinne Gravinne van Renesse
tot Elderen  geassisteert met haeren  voorgemelten Eheheer,
mitsgaders ‘t gemelte HoogWelGeb.  Freulìjn  van Isendoom  a
Blois,  mede so veel nodig geassisteert met haeren gemelten
HoogWelgeb.  schoonbroeder den Heer van Eiinenburq,  als mede
mee?welgemelte  Heer van E$nenburg,  als vader en” voegt’  van
Sijne HoogWelgeb  Gestr. twe onmondige kinderen bij wijlen
nemelte desselfs Ehenemalinne Vrouwe van Isendoorn  ù Blok
GhelUk  geprocreert, ende sulx wel in volgender wyse.

Dat den Heer en Vrouw van Cannenburg eeuwiglijk, erffeliik
en eijgendommelijk sullen hebben besitten en beholden des
Freulijns van Isendoorns aenpart in alle de VaderlUke Allo-
diale, Feuäale,  Heeren-Thins en verdere goederen, gelegen in
de Ampten Eepe, Heerde en Apeldoorn, met alle ap-en depen-
dentien  regt ende geregtigheijt derselver.

Daer tegens de Heer en Vrouw van Cannenburg tot haeren
HoogWelgeb.  prive laste nemen in het derde part van voorsz.
Freulijn van Isendoorn in volgende capitalen  ten lasten van
den Vaderlijken boedel staende.

Namentlijk  aan d’Erffgen. van dheer Cornelis
Nuck  zal1  , . . . . . , . . . . .

Aan de Heer Hendrik Hinss’en’  . . . . . .
62300.-

: 13249.12
Aan Juf? van Suchtelen , 13500.-
Aan d’Heer  van Westervelt’  1 : : : : : : . lOOO.-
Aan d’Heer  Coetsvelt. . . . . . . . . . . . 2000.-
Aan Juffr Liberts .
Een Obligatie in Hoiland:  : : : : : : : : :

1500.-
lOOO.-

Aan Dewijts  Pijckeren . . . . . . . . . . . 800.-
Aan den Ontfr Isendoorn . . . . , . . . . . 712.-
Aan Jan SchuUning  . . . . . . . . . . . . 200.-
Aan haer Hoog Welgeb. Vrouw Moeder vrouw van

Cannenburg . . . . . . , . . . . . . . . . NOCO.-

Sijnde de Somme  van een hondert ses eqtwintig
duijsent twe hondert een en Bestig  gln. twaalff  st. . 126261.12

’ Dus voor haer HoogWelgeb.  een derde part sijnde een
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Somma van twe en veertig duijsent  seven en tachtig gulden
vier st. f 42087.4.

Waer boven de Heer en Vrouw van Cannenburg nog aen ‘t
HoogWelgeben Freuliin  sullen uitkeeren eene somme van ses
en dartig Car. guldens, waer van ses duijsent gulden ten
eersten betaelt, en van de andere dartig duijsent gulden jaer-
lijx een rente betaelt sal worden tegens drie en een halve
gulden van het hondert, welke renten zal lopen tot de aflosse
toe. die de Heer en Vrouw van Cannenburn ten alle tijden
en ’ sonder eenige opsage sullen mogen doen”met so veel off
weünig als haer HoogWelgeb, sullen goedvinden, Edog sal
door het HoogWGeb.  Freulijn  geen opsage  gedaen mogen
worden. als met goedvinden van de Vrouw Moeder oft na
dode van deselve. c

Dat de Heer en Vrouw van Cannenburginsgelyx als boven
sullen hebben besitten en beholden het aeregte  aandeel van
den Heer van Eynenburg off Sijn HoogWelb.-kinderen  in de
Vaderliike Allodiale. Feudale. Heeren. Thinsen andere goe-
deren, “in de Ampten  Eepe, ’ Heerde en Apeldoorn gelegen,
@gesonder% de volgeng?e  perceelen, welke de heer van Eynen-
burg qq.  in het geheel sal hebben, besitten en beholden.

Namentlijk  het water en grond van Jan Derksen Suijthoffs
melen. van Ambrosius en Willem Bitters molen. JennePauls
Hoffje( den nieuwen tamp van Beernt Abraham&,  het water
en grond van de nieuwe Copermolen (voorbeholdens de vis-
serve  in desselfs  water die privativelijk en erffelgk sal blijven
aen den Huiise Cannenburg) de grond van huiis en hoff van
Jan Sijn, het hout in de V_eebosch,  de grond”van het huijs
en hoff van Beernt Abrahams in ‘t dorp, de Houtackers  in
‘t Emkhout, het Vossenbroek, een wedtje  te Schaverden, een
hofstede tot Oen,  het Pirke Thientjen, het Hoffjen van Gerrit
Jurriens in de Hongerstraete, Willem Soldaeten Hoffjen in
de Hongerstaete, een weijtje agter den Oosterhoff met sijn
hout, Jan Bourgonjes Weijtje genaemt, het land van Jan
metten hengst in de Verbranden Hoff, het land van Teunis
van de Poel1 in de Peter Robberts weiide. het land van de
Wede van Heymen Ariaens in de Verbrauden HoffZ ‘t land
van Albert van Buffel in den Marten Bosch, Item m Peter
Robberts weijde, Buffel Biesenbroeks Land in de Martenbosch,
‘t land van Gerrit van Werverden in de Martenbosch. Item
het halve getimmer  van Willem Bitters Molen, alles met
sijn raad en onraad.

Boven welke narceelen de Heer en Vrouw van Cannenburn
nog aen den Heer van Eynenburg qq sullen betalen en ui6
reiiken viiff en dartig duiisent en seven hondert guldens.
wëlke haer HoogWelGeb.  t”ot heeren laste sullen hoÜden tot
der kinderen mondigheijt toe, ende inmiddels daer van be-
taelen een rente van drie guldens per centum ; voorbehoudens
den Heer en Vrouw van Cannenburg de afflosse als boven.

Tegens alle ‘t welke den Heer van Eynenburg qq. tot sijn
HoogWelgeb.  laste houd het geregte derde part in de voren-
aesnecifiaerde  canitalen monterende twe en veertig duiisent
seven en tachtentig  gulden vier st.; Ende wijders af&aet
van alle recht en gerechtigheden des Vaderliiken boedels en
goederen in de anrpten Èpe,  Heerde en Apéldoorn gelegen,
uijtgesondert  soo in het toekomende eenige nieuwe beeken
affsonderlijk van de tegenswoordige wateren gegraven mogten
worden, waer in de kinderen haer derde part beholden en
genieten sullen volgens de Erffpachtsbrieff daer van sijnde.

Waer nae mede getreden is, edog ongeprejudiceert ‘t fidei
commis  op dese goederen leggende, ‘t welk in sij.1 geheel en
onaekrenkt  word gelaten. als mede onverkort ieder siin su-
tenue omtrent de-hoffjes  van Nieuwkoop en d’administratie
van dien, alle welke poincten de Hoffjes van Nieuwkoop
rakende als waer over het parthien  condividenten het nog
niet eens sijn buiten desen Magenscheide worden gehouden,
tot de verdeijling der overige nog onverdeelde boedels goederen
buijten  de respective Smpten van Eepe, Heerde en Apeldoorn
soo in Holland gelegen sijn, sijnde daer van te deel gevallen
aen de bovengemelte Heer en Vrouwe van Cannenburg het
derde lot. te weten het land onder Valckenbornh en Delffs-
land, en ‘nog een parceelte lands over Duijns?an  Cornelis
Claessen  Craem.

Aan de bovengemelte Fraulijn van Isendoorn a Blois het
twede lot, te weten, De Hoffstede onder Hillegom en een
parceeltjen lands twaelff Gls.

En aen den meergemelten Heer van Eynenburg off sijn
HoogwelGebn  kinderen het eerste lot, te weten, het land
onder Soeterwoude, alles met derselver lusten en lasten.

Ende aengaende de sogenaemde cladschulden en de be-
talinae van dien inhereren de Condividenten mits desen de
daer Över gemaekte ende aengegane Verdeelinge in dato den
2en Februarii 1730 en dieselve van sodaene  craat  houdende
als off alhier” van woord tot woord geinsereert waeren.

Sijnde de gerede goederen soo huissraed als inboedel tussen
de respective Condividenten verdeelt off de waerde van dien
genoten.

Soo dat tussen deselve alleenliik nog gemeen gebleven siin
de pantpennink van het Dijkgraeffamp‘t,?e Coopsbennink  van
d’v(er)cogte  Allée. het Cabinet met Schilderijen, en de boeken
die op het huijs’Cannenburg  siin geweest en Ónder iemand
van de Condividenten mogten sijn berustende.

Belovende malkanderen op alle eer ende trouwe een ijder
sijn aangedeelde portie soo in de soo genoemde clad-  als andere
schulden voor soo verre nog onbetaelt mogten sijn opreg-
telijk  te sullen voldoen en malkanderen daer van te sullen
vrijen, wagten ende waeren als mede ijder si,jn portie te
sullen dragen in sodaene  boedels schulden, als buijten  die
geene welke verva,t sijn in de hier voorgemelte conventie
van den 20 Februarü 1730 onvermoedelijk nog mochten op-
komen, en voor den 10 Janúarü 1729 gemaekt si)n.

Daer tegen ook behouden ieder sijn portie en aandeel in
alle inschulden die nog naderhant mogten bevonden worden
als mede in de processen aengaende de Heerlijkheijt  Stockum
en Nieuwhoff nog tot Wetselner regthangigh sijnde en vorders
in alle actien  en crediten soo mogten opkomen buijten het
geene hier bij specialuk gecedeert is.

Gelijk deselve mede beloven een iegelijk sijne toegedeelde
goederen en also malkanderen ten allen tijde te wagten ende
waeren na erffmagescheits regten.

Waer mede hooggemelte parthijen Condividenten sullen
sijn en blijven gescheiden en gedeelt.

Tot naecoming van alle het welke deselve sijn submit-
terende haere persoonen Erffgenamen ende goederen de
jurisdictie van allen Heeren Hoven Richteren ende Gerichten
specialijk  van den provintialen Hove van Gelderland. En sijn
hier van drie alleensluijdende gemaekt, en bij de respective
Condividenten ende de daer toe versogte scheitsvrinden ge-
tekent en besegelt. Actum Arnhem den 24 Januarij 1733.

(w.g.) F. 1. D. IRENDOORN A BLOIS

voor mijn selfs en als volmachtiger van mijn Ehevrouw.
(w.g.) 0. M. VAN ISENDOORN A BLOIS.

1, B. C. freyh. VON DOBBELSTEIN zu EINENBOURCH.
n 0. OPTEN  NOORTH als Dedingsviend.
,> W. R. BRANTSEN als dedingsvrindt.
7, R. VAN BRIENEN als dedingsvrind.

Deze Geprothocolleert onder den Ampte Epe, carspelvaes-
sen onder ‘t vasense dorp Fol. 31 verso et seq. op den 3
Augusty  1739.

(w.g.) D. BROUWER ,
Protocolhr  des Ampts

Epe.
(Tor&  vervolgd).

Gerrit Jmasz.  Delff en zijn vmler  Jan
Joostensz. van Ackersdijck.

In zijn voortreffelijk werk .de Vroedschap van Amster;
dam” heeft de heer Elias (bl. Slj82) ook aan eeret-
genoemden magistraatspersoon een artikel gewijd, waarvan
de inhoud in breede trekken hier op neerkomt: Hij was
koopman te Amsterdam en aldaar gehuwd met Aecht
Pietersdr., week in 1568 om het geloof uit doch was in
1578 weder teruggekeerd, van 1580-‘84  Thesaurier-
CJen1 van Holland in den Haag, later koopman te Delft
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waar hij in 1625 of ‘26 zou zijn overleden. Ten slotte
worden zijne kinderen vermeld waarvoor als bron wordt
verwezen naar de artikelen van Ds. de Jager over de
Brielsche Vroedschap in het Algemeen Ned. Familieblad.

Laatstgenoemde schrijver bespreekt Alg. N. Fam.bl:  X1,
kolom 4, ook een vroedschap Gerrit Jansz Delff, die
tusschen 1598 en 1604 schepen was te Brielle, tot de
remonstranten behoorde, uit zijn huwelijk met Marytge
Sijmonsdr. in 1591 en ‘94 kinderen liet doopen, en volgens
een grafzerk 24 Aug. 1621 overleed, zijne vrouw W illemtje
(eene audcre dus dan xarijtje)  Simon&.  21 Dec 1619; ter-
wijl voor zijn kinderen en erfgenamen wordt verwezen naar
een vorig artikel, hetzelfde dat ook de beer Eiias aanvoerde.

De mededeelingen  van beide schrijvers zijn alleen strijdig
op het punt van zijn overlijden, en daar, door ondu-idcBl!jk-
heid der bronnen, dergelijke kleine vergissiugen  niet
altijd te vermijden zijn, heeft het er allen schijn van, dat
de Amsterdammer zijne laatste jaren te Brielle heeft
doorgebr<acht.

lntusschen heeft de heer Jhr. H. 11. Röell reeds te
dezer zake twijfel geopperd (Maandblad XXI, 231) en
bij onderzoek is mij nu ook gebleken dat het twee ver-
schillende personeu geweest zijn, en dat dus het feit dat
dochters van den Amsterdammer met Briellenaars huwden
louter toeval was

Zien wij nu eerst wie de vader van d(xn  Amsterdammer
is geweest

Uit eene Sententie vau het Hof van Hollend van
24 Maart 1600, waarbij een eisch door G. J. Delff ter
zake eener  loerente  ingesteld tegen de erfgenamen van
den Heuvel  werd afgewezen, blijkt dat ziju  vader Jan
J oostensz. brouwer te DelfZ 19 Sept. 1566 borg was
geweest voor zijn zoon Joost Jansz.  mede brouwer aldaar
bij het vestigen eener  losrente  Laatstgenoemde had veel
te lijden onder de vervolgingen tijdens den Iiertog van
Alba,, en overleed plotseling in 1567, aan zijne weduwe
Adriana, dochter van den koopman Arent  Dirksz. van
den Heuvel één kind nalatende genaamd Dirk Joost Jansz
De vader zelf was overleden vóór 1575.

Deze vader is ook schepen geweest want op de presentie-
ljjsten  der wekelijksche  schepenvergaderingen (Camerboek
Delft. R. Archief) komt herhaaldelijk voor Jan Joostensz.
br(ouwerj  Op  de  regeeringslijsteu  bij Iioitet  s t aa t  h i j
vermeld als Jan Joostensz. van Ackersdijck, schepen
1558-‘66,  weesmeester 1552-‘53,  40 raad 1560, stierf
15 December 1571.

Zijn wapen vinden wij op de kaart van 40 raden van
Delft, in zilver cen zwarte dwarsbalk beladen met een
zilveren wassenaar en vergezeld van drie roode (rechts-
gewende ; wd.) leeuwenkoppeu  (1) en dat zelfde wapen
is ook gevoerd geworden door Gerrit Jansz. Delff als
schepen van Amsterdam.

We mogen het dus wel voor bewezen houden dat de
rader van Gerrit Jansz. Delff is geweest de brouwer 1
Jan Joostensz van Ackersdijck. (2) l

(1) De leeuw was volgens genoemde  wapenkaart rond getongd’
volgens de kaart bij de Leth wit getongd. en volgens Mr. van den
Brandeler  *de Wapens van de Magistraten der Stad Amsterdam”
bl. 111 blauw getongd, dus changeant?

(1) _De  VroedschauDen”  bl 1078.  De opmerking eohter van Mr.
H.‘ i. “Koenen, die de wapenkundige appendix vin genoemd werk !
gedeeltelijk bezorgde, dat het niet zeker is ,ot Gerrit Jansz. Delft dit
wapen werkelijk gevoerd heeft, dan wel of het hem later toegekend
is in verband met eene beweerde afkomst uit het ridderlijke geslacht
vnn dien naam”, miete  reeds daarom allen grond, omdat de ridderlijke
geslachten van dien naam geheel andere wapenen gevoerd hebben.

Op 14 September 1583 compareerde ter Haagsche
weeskamer (Reg N. fo 43). Gerrit  Jansz. Delff tresorier
van de Staten van Holland, en heeft zijn 6 minderjarige
kinderen gewonnen bij Aechte  Pietersdr. zijne overledene
huisvrouw hun moeders erfdeel bewezen ten bedrage van
1700 pd. vl te zamen, o.a. verzekerd op den custingbrief
van de brouwerij van zijn overleden vader te Delft Die
kinderen waren nnetje oud 18, Pieter 16, Marijtje  12!
Jan 9) Margriete 5 en Alijd 2 jaren; met zijne oudste
dochter gehuwd zijnde verklaarde hij reeds te hebben
afgerekend. Over dit bewijs  stonden als ooms van moeders-
zijde, Barend Pietersz. oud burgemeester van Schiedam,
en Egbert Pietersz. oud schepen van Amsterdam, daartoe
gemachtigd door hun broeders en zusters te Amsterdam
bij procuratie van 9 Sept. 1583 Hun namen zal ik uiet
uit de acte overnemen omdat ze overeenkomen met de
opgave in ,de yroedschappen” bl. 321, alleen staat daar
abusievelijk dat Barent  Pietersz. (Guldenknegt) later zou
ziju genoemd Cornelis Pietersz. Guldenknecht  (aange-
nomen moederanaam)  en in 1561 tengevolge eener  kwets-
uur overleden, terwijl uit de Haagsche acte blijkt dat
Barent  naar Schiedam was vertrokken, het daar tot
burgemeester bracht, en in 1583 nog in leven was.
Inderdaad  v inden  wi j  op  de  l@t der SchicJdamsche
Regeerders een Barent  Pietersz. Guldeknegt  burgemeester
in 15Sl. (Wapenheraut  1 b l .  25) .

Kort  daarna is  Gerri t  Jansz Delft’  he r t rouwd met
Beatrix van Dorp, (huwelijksvoorwaarden van 14 October
1583).  (3) Zij was eeoe dochter van den Ilaagschen
schepen Jan Willemsz. van Dorp en van Geertruijd
Willemsdr. Sonderdanck en weduwe met kinderen van
Tielman  Gerritsz Black, verwer te Delft. Htt nieuwe
huwelijk was echter door voortdurend gekrakeel verre
van gelukkig. Blijkt uit de stukken dat ook zij daaraan
schuld had, dat hij een twist,ziek en heftig mensch was
wordt bewezen door zijne vele processen, (4) en door het
feit dat hij in 1602 een nederslag beging aan den persoon
van  Jan  Jansz Molenaar te Delft, tengevolge waarvan
hij een paar jaar het land heeft moeten ruimen

Hij vertoefde in dien tijd te Parijs en te Rouaan, waar
toen een Hollandsche kolonie was, doch werd inmiddels
niet voldoende door zijne vrouw van middelen voorzien,
zoodat hij zich zelfs niet naar zijn stand kon kleede:].

Na van HH. Staten remissie te hebben bekomen
keerde hij terug en werd de samenwoning in Juni 1605
weder hervat doch met even weinig goed gevolg.

Bij zijne terugkom& had hij de administratie der
goederen geheel in de war bevonden en vaste goederen
buiten zijne voorkennis verkocht, dit gaf weer stof tot
nieuwe onaangenaamheden waarbij hij haar in gedingen
voor de gerechten van Delft en Schiedam betrok.

In September 1606 begaf zij zich naar baar schoon-
zoon Melchior Wgntgens  koopman te Middelburg voor-
tl.evende hem aan een oude schuld te gaan herinneren,
noch eenmaal daar is dij er gebleven en stelde nu een
eisch tot scheiding in die vele jaren hangende bleef.

Dat hij geen kwaad financier is geweest blijkt uit het
feit dat haar boten hareu  inbreng nog vele landerijen
in Groningerland zijn toebedeeld.

Hij vestigde zich toen weder te ‘&ravenhage,  en is

(3) De Delftsohe huwelijksligger begint eerst met 1584, die van den
Haag met 1598

(4) Het volgende is in hoofdzaak ontleend aan de Civ. sententien
van het Hof van Holland van 5 Febr. 1610 en 6 Sept. 1613.
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daar bij zijne eerste vrouw begraven in íle St. Jacobskerk ;
hun  grafschrift wordt medegedeeld door Timareten
(1 bl. 63).

,Hier legt begraven Gerard Jansz. Delft in zijn leven
tresaurier van Iiollant  starf den 26 November 1622.

Bier legt begraven de Eerbaere zeer Deuchtsaeme
Aeghge Pietersdochter, Huijsvrouwe van Gerard Jansz.
Delft Tresorier van de Heeren  Staten van Hollant starf
den 18 in April. . , . .

G. ESCHAUZIER.

N ASCHRIFT DER REDACTIE.

en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familien
van den eerstgenoemde wordt, gegrond op gedeeltelijke
gelijkheid van naam en wapen (5), als de stamvader van 1

In de genealogie Ackersdijck, te vinden in Année 1875
der Annuaire généalogique des Pays-Bas van 8. 8. Ver- ’
sterman van Cyen en G. D. Franqninet en in het Stam-*..- . .

dit ‘s Hertogenbosscheregeeringsgeslacht de bovengenoemde 1555 lijfrenten verkocht waren ten name van:
Jan ioostensz.  van Ackersdijck vermeld.

ze ook weinig voor het familieverband. Nu zijn er nog
meerdere registers van diverse strekking, doch slechts

en dat er zulk eene gaping is tusschen dit en het volgende

over enkele jaren, het meeste is weg. Zaterdag 11. heb ik
een Register (N. 510 der Rekenkamer) aandachtig geheel

Re:. dat eerst met 1610 begint.

doorgelezen,

In bedoeld Reg. vond ik fo 109 dat op 9 November

zoekende naar het Delfteche geslacht van
der Hooch. In 1557 scheen de administratie der lijfrenten,
door de stad bij tijd en wijlen verkocht, in de war te
zijn, en heeft de toenmalige thesaurier een geheel nieuw
register er van aangelegd, meest met opgave der data
waarop de verkoop plaats had, deels met de mededeeling
dat de origineele  brieven in den grooten  brand van 1536
waren verbrand, die dateeren  dus van vóór dien datum.
Dat register (N. 510) is inderdaad van veel belang voor
de oude Delftsche familiën, jammer echter dat ze er
zoo dikwijls in voorkomen alleen met hun patroniemen,_.

In den eersten jaargang van den Nederlandschen Heraut
(1884) heeft Mr. C. baron van Breugel Douglas dit punt
opzettelijk besproken onder den veelzeggenden titel van
Licentia  Genealogica, en daarbij aangevoerd dat niet ge-
b leken  w a s  of dez? Jan Joostensz. van Ackersdijck
kinderen had of zelfs getrouwd was geweest.

Daar deze beide feiten door de mededeelingen van den 1
heer Eschauzier echter bewezen waren, en ik in de Bronnen i
voor de Geschiedenis van Rotterdam 111, bl. 258 in de
jaren IjB~!-:‘Bl  onder den
íle waege”

.ontíanck van de pacht van ~
een Jan .Jansz. Ackersdijk vermeld vond, dus I

in dezelfde stad waar íle vermeende kleinzoon van Jan ~
Joostensz. van Ackersdijck Cornelis Willemsz. Ackersdijck j
koopman was, heb ik mij tot den heer Eschauzier gewend
met de vraag of hem in stukken ook nog andere kinderen
van Jan Joostensz. dan Gerrit Jansz. (Delff) en Joost
Jansz.  waren voorgekomen, en zoo ja, een Jan Jansz.
en een Willem Jansz.

Joost Jansx ,
Gerrit Jansx.,

oud omtrent 18 jaren.
15

Marytgen Jansdr.,  : : 13 :
Jacoba  Jans&., n n 11 n
Pieter Jansz., n
Anna Jansdr.,

n 8 n
ti

Met het daarop welwillend gegeven antwoord, dat ik
om het gewicht der zaak hier opneem, blijkt dat inder-
daad meerdere kinderen van Jan Joostenaz zijn gevonden,
doch vooralsnog geen Jan Jansz. en geen Willem Jausz.

De heer E. toch schrijft:
,,In mijne aanteekeningen  vond ik alleen de 2 volgende

personen v. 8. die U niet dienen kunnen. Jacob Pintersz.
van Ackersdijck te Delft getuige 15 Juni 1592 en een
Claes Gerritsz. van Ackersdgck,  die 1 December 1598 te
Delft een custingbrief koopt.

Eerst door het vergelijken der wapens ben ik attent
geworden op de familie van Ackersdijck, ik moet er wol
meer hebben ontmoet doch zonder ze aan te teekenen.
Het is jammer dat het Delftsche oud-archief zoo geplun-
derd is. De transportacten, die hoofdbron voor genealogie,
beginnen te Delft eerst met 1680, het Notarieel archief
begint vroeger dan het Haagsche, doch te laat om in ;
deze veel uitsluitsel te geven. De camerboeken van Justitie 1
is almede de eenigc serie registers die nog al !icht
verspreidt, doch het zijn meest losre aanteekeningen  van
verschillenden aard, weinig volledige akten, dus geven

(5) Hoewel N H. in beide werken verkeerd afgebeeld en beschreven!
Als buitengewone slordigheid kan voorts worden gesignaleerd dat in
het Stam- en Wapenboek de dochter van Jlr Willem Cornelis Aokers-
dijc! Maria Elisabeth Adrians, 20 Maart 1811 gehuwd met .Mr Rudolf
Adriaan Mees, en hunne kinderen gewoon zijn vergeten.

de laatste was reeds 25 Nlvember  1557 overleden. Bij
al deze kinderen, die ook onder ééne accolade vereenigd
zgo, staat stuk voor stuk bij geschreven ,daer moeder
aff is Aechtgen Gerritsdr.”  Het is dus geheel zeker dat
het kinderen zijn uit één gezin. Eigenaardig dat bij lijf-
renten in dien tijd, ook te Amsterdam was dit het geval,
nimmer de naam des vaders doch steeds die der moeder
vermeld werd. Zekerheid is er niet, om dat wij den naam
van Jan Joostensz. vrouw niet kennen, vindt U echter
ook niet dat de waarschijnlijkheid groot is dat het hier
de familie van Ackersdijck betreft? Ze zouden allen nog
al vroeg gehuwd moeten zijn omdat de oudste dochter van
G. 1 Delff reeds in 1579 (19 Juli) in het huwelijk trad.

De Heer Elias presumeert dat Pieter Jansz. Delff
a l i a s  ,,Pieter  Jansz. nae den brandt” een broeder van
G. 1. Delff is geweest, inderdaad komt een Pieter onder
de bovengenoemde kinderen voor, hij zou dan echter
reeds op 21 jarigen leeftijd te Amsterdam tot de voor-
name protestanten moeten hebben behoord.

Overigens is de naamsovereenkomst nogal sterk. Een
Willem Jansz en een Jan Jansz. komen er niet onder
voor, ZG zouden later geboren kunnen zijn, doch zooals
ik reeds schreef uit akten zijn mij tot nog toe geen
broeders of zusters van G. J. Delff bekend.

Op 24 November 1523 werd eene lijfrente verkocht
ten name Marijtge Gerrit Storm Vranckendr  wede Joost
Jansz.,  (zij stierf 25 Cctober  1557).

De onderstelling dat zij de moeder van Jan Joostensz.
van Ackersdjjck  is geweest, wordt m. i. wel aannemelijk
gemaakt door het feit, dat op de wapenkaart van Delft
als wapen van Willem Storm Gerritsz. + 1480 a ‘90
(een Vranck Gerritsz. Storm was 1482 thesaurier) het-
zelfde wapen staat afgebeeld als Jan Joostensz. en G.
J. Delff gevoerd hebben, in dat geval .zou het wapen
dus van moelerszijde  afkomstig zijn”.

Het blijft dus nog een open vraag of Cornelis Willemsz.
Ackersdgck  een kleinzoon is geweest van Jan Joostensz.
van Ackersdijck (Red ).
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Maerten  Snouokaert van
S o h a u b u r g .  .

Martine Joachimi.

Arnold van Randwijck.

Catharina van Reede-
Amerongen.

i

Jacob Sweerts van Land-
schadenhoff.

I
Nioolaes Snouokaert van

Schauburg.

Susanna  Hoegnaghel.

I

Albert Joaohimi
van Oedekenskerke.

Adriana Huy88eT.L

I

Hans Willem van Rand-
wijck.

Margaretha van Straelen.

(fodard van Reede van
Amerongen.

Anna van Boemelaar van
Toutenburg.

1

Jacob Sweerts.

Catharina Hoefl’naghel.

Martin Loper,  de Villanova.

Sarah de Landas.

0 (si P
io z. Johanna Loper de

Villanova.

Dirk van Els tot Boelenham.
Gerrit  van Els totLagepoe1.

Ermgard van Lynden tot
H emmen.

Frederik Hendrik van
Randwijok.

S tephania Torck
tot Nederhemert.

Frans ym;yennden  van
e

Charlotta ;la;r~ienen  van

Godard van Reede-
Amerongen

le Graaf van Athlone.

Ursula  Philip ota van
Raesfe t.P

Willem van Nassau-
Zu lenstein.

l e  Oraa Pvan Roohfort.

Jaue Wroth of Durants.

Elisabeth van Buohell
tot Obberndorf.

I

Jasper van Lynden
van Boelenham.

I &&ruyd van Eok.

I

Jacob van Randtijok.

Qenoveva  Maria van der
Noot-Risoir.

1

Johan Torok van Neder-
hem&

Ermgard van Wyliah
tot Kervendonok.

I

Dirk van Lynden
van Hemmen.
Heilwig  Vygh

van IJzendoorn.

Wolter  van Brienen
van Mussohenberch.

Elbrig van Buren van Cfriet.

(

Godard Adriaan van Reede
van Amerongen.

Margaretha Turnor.

!

Reinier  van Raesfelt
van Middaohten.

Margaretha van Leefdael.

1

Frederik van Nassau-
Zuylenstein.

Mary  Killegrew.

Henry Wroth of Durants.

Ann;t;.on;d  of

I
I
!
I
I
I
1

I
I
I
I
1
I
I
I
I
l
1
l
I
I
1

1
I

l
1

1
I
l
l
I
1
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Martin Snouokaert van Schauburg.
Pasquette Adaems.

Joris Eoe5nghel.
Susanna van Ontken.

Adriaan Joaohimi.
. . . . . Hnyzzen.

Hugo Huysaen gez. van der Gnoes.
Elisabeth hannemen.

Floris van Randwijck.
Meahteld van Boeakholt.

Arend van Straelen.
Cfeertruid  vnn Beringhen.

Frederik van Reedevan Amerongen.
Cornelia  van Oostrum.

Oswald van Boetzelaer van TOU-
tenburg.

Elsabd van Merveldt.

Philippus Sweerts
Catharina van Suermont.

Jaoob Hoeffnaghel.
Elisabeth Veselaer  tot Lanternhof.

Martin Lopez de Villanova.
Barbe Berwouts.

Hermes de Landas d’Estreu.
Cathdrine  Dennetieres  de Lassus
@ijsbert  van Els tot Badeolauw.
Aleid van Coperen.
Marten  van BuohellvanDobberndorff.
Clementia van Steenhuys
Jasper  van Lynden van Boelenham.
Ermgard van Daateelaer
Dirok [van Panthaleon] van Eek.
Elisabeth van Meeckeren.
Floris van Randwijok.
Mcohteld van Boeokholt
Lamoraal  van der Noot-Risoir.
Anna de Hertaing van Marquette.
Lubbert Torok  van Nederhemert.
Josina van Sallandt van de Park.
Steven van Wylich tot Kervendonck
Margriet van Wittenhorst.
Frans van Lynden van Hemmen.
Anna van Lynden.
Derk Vijgh  van Zoelen
Theodora Pieck van IJ zendoorn.

Hendrik van Brienen  tct Swaluen-
bemh.

Beatrix van Lynden van Mussohen-
beroh.

Wolter  van Buren tot Griet.
Carola van Brempt van Cloeradt.
Oodard  van Reede van Amerongen.
Anna van Boetzelaer van Touten-

burg.
Gleorge  Turnor
Balome  van Meetkerken.
Ooosen  van Raeefelt  tot Roenburg.
Ursula  van Middaohten.
Jaoob  van Leefdael tot Eethen
Agnes van Westerholt tot Hackfort.
Prins Frederik Hendrik van Oranje.
Catharina Bruyns.
William Killegrew.
IvIary  Hill of Honilay.

Henry Wroth of Woodbury .
Jane Harris  of Maldon.
William Maynard of Wicklow.
Anne Everard of Langleys.
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Collectie Six.

Het Nederlandsche  volk heeft f 551,400 nedergelegd !
om een gedeelte van de kunstschatten der Heeren  Six i

1 8 .voor het vaderland te behouden. Vreemd mag het voor-
komen dat de Memorie van Toelichting .bij het daartoe
betrekking hebbende wetsontwerp zelfs geen lijst bevatte
van de schilderijen die werden te koop aangeboden. Om 19.
in deze leemte te voorzien wordt hieronder eene be-
schrijving van de 39 gekochte schilderijen gegeven. De
omschrijving volgt die van de n Catalogus der verzameling ) 20*
schilderijen en familieportretten van de Heeren  Jhr. P. H.
Six van Vromade,  Jhr. Dr J. Six en Jhr. W. Six 1 21.
wegens verbouwing in het Stedelijk Museum van 1
Amsterdam tentoongesteld. Amsterdam 1900”. I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l l .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jan Asselijn. Ïtaliaanschc haven.
Herhaling van de Verz. Liechtenstein.
H. 0.50. B. 475 Paneel.
Qerz. van Winter.
Jan Asselijn. Gewelf van het Coliseum.
H. 0.41. B. 0.44. Paneel.
Verz. van Winter.
Ludolf Bakhuijsen. Woelend water 1697.
H. 0.30. 13. 0.37. Doek.
Veiling M. Baron van Coehoorn. 1801.
Verz. van Winter.
Ludolf Bakhuijsen. Stil water 1697.
H. 0.30. B. 0.37 Doek.
Veiling M. Baron van Coehoorn. 1801.
Nicolaes  Berchem. Italiaansoh  landschap.
B. 0.64. B. 0.80. Doek.

22.

23.

24.

25.

~ 26.
l

Verz. van Winter.

Geil van Franckenstein.
Ve& van Winter.
Frans Post. Braziliaansch landschap 1637.
H. 0.22. B. 0.28. Paneel.
Veiling 25 Nov. 1851. Amsterdam.
Frans Post, Braziliaansch landschap 1637.
H. 0.22. B. 0.28. Paneel.
Veiling 25 Nov. 1851. Amsterdam.
Adam-  Pynacker Riviergezicht.
H. 0.39. B. 0.43 Paneel.
Verz. van Winter.
Petrus Pauls  Rubens. ,Noli me tangere”.
H. 1.98. B. 1.75. Doek.
Veiling de Smeth van Alphen, 1810.

Anthonie van Dyck.  Petrus Paulus Rubens. (grauwtje). 25 Nov. 1851. Amsterdam.
Veiling W. Wreesman. 1816. 27. Jakob  van Ruisdael De Voorde. Figuren van Ph.
Anthonie van Dyck. Caspar G)evaerts  (grauwtje). ( Wouwerman.
Veiling W. Wreesmen.  181%.

._
l

Jacob Esselens Landschap. l
H. 1.03. B. 1.58. Doek.
Veiling 25 Nov. 1861 te Amsterdam (als J. Gbuber).
Lucas Francois.  Francois  Villain de Gaand, Baron de
Rossenghien;  Bisschop van Doornik (van 1647-1666).
Orauwtje.
H. 0.40. B. 0.27. Paneel.
Guilliam de Heusoh. Italiaansch landschap.
H. 0.42. B. 0.58. Paneel.
Melcheor d’Hondecoeter.  Pluimgedierte.
H. 1.11. B. 1.38. Doek.
Verz. van Winter.
Wilhelm Joseph Laquy. Copie naar kraamkamer
van G. Dou (op zee vergaan).
H. 0.82. B. 0.69. Doeb.
Verz. van Winter.
Wilhelm Joseph Laquy. Copie naar de school van
G. Dou. Deur van no. 12.
H. 0.80. B. 0 35. Paneel.
Verz. van Winter.
Wilhelm  Joseph Laquy. Copie naar de school-
meester van G. Dou. Deur van no. 12.
H. 0.80. B. 0.35. Paneel.
Verz. van Winter.
Judith Leyster. De serenade 1629.
H. 0.46 B. 0.33. Paneel.
Verz. van Winter (als F. Hals).
Johannes Lingelbach. Terugkeer van de markt.
H. 0.34. B. 0.36. Doek.
Verz. van Winter.
Johannes Ver Jleer (de Delftsche Vermeer). De
keukenmeid.
H. 0.66. B. 0.42. Doek.
Veiling 19 Mei 1696. Amsterdam.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Veiling 20 April 1701.  Amsterdam.
>, J. van Hoek. 1719.
,, P. L. de Neuville. 1765.
1, J. J. de Bruin. 1798.

M. Muilman. 1813.
GaLriet  ildetzu De haringkoopvrouw.
H. 0.45. B. 0.40. Paneel.
Veiling de Smeth van Alphen. 1810.
Veiling H. Croese. 1811
Abraham Xignon.  Stilleven.
H. 0.55. B. 0 45.
Veiiing B. Coclers. 1811.
Paulus Morcelse.  Vanitas
H. 0.85. B. 0.71. Doek.
Verz. van Winter.
Michiel van Musscher. Scheepsbevelhebber 1678.
De achtergrond van Willem van de Velde.
H. 0.42. B. 0.37. Doek.
Adriaen van Ostade. De schaatsenrijders 1656.
H. 0.45. B. 0.34. PPaneel.
Veiling Hertog de Choiseul. 1772.

In het Museum te Weenen is een schilderij van Hobbema
met hetzelfde landschap, maar hooger  en breeder naar
links en met andere figuren.

Fl. 0 65. B. 0.83. Doek.
Verz. van Winter.
Rachel Ruysch Bloemen 1716.
H. 0.47. B. 0.38. Doek.
Verz. van Winter (?).
Godfried Schalcken. De citroen.
H. 0.23. B. 0.18. Paneel.
Veiling Blonde1 de Gagny. 1776.

>, Robit. 1801.
de Smeth van Alphen. 1810.

Goifried Schalcken  De haringkoopvrouw.
H. 0.19. B. 0.15. Paneel.
Veiling van Wassenaer.
Verz. van Winter.
Johan Adriaeuaz. van Staveren. Copie naar de
Dokter van G. Dou van 1653 in het Museum te
Weenen.
H. 0.48. B. 0.35. Koper.
Veiling Brentano. 1822.
Dominicus  van Tol. Binnenhuis.
H. 0.62. B. 0.41. Paneel.
Verz. van Winter.
Cornelis Troost. Boerhave  1735.
H. 0.83. B. 0.70. Doek.
Adriaen van de Velde. De rust 1664.
H. 0.40. B. 0.50. Doek op paneel.
Verz. van Winter.
Jan Victoors. De Groenwinkel de Buyskool 1654.
H. 0.90. B. 1.14. Doek.
Gekocht te Enkhuizen omstreeks 1830.
Jacob Walscapelle Vruchtenstuk.
H. 0.66. 5. 0.61. Doek.
Verz. van Winter.
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37.

38.

39.

Adriaen van der Werff. Vanitas.
H. 0.14. B. 0.11. Koper.
Veiling de Smeth van Alphen. 1810.
Philips Wouwerman. De stal.
H. 0.45. B. 0.62. Paneel.
Verz. Baron van Coehoorn. 1801.
Verz. van Wassenaer.
Verz. Jurriens. 1817.
Jan Wynante Duinlandschap.
H. 0.51. B. 0.59. Doek.

‘a-Gravenhage. J. D. WAQNER.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bentinck (XXVI,  ,25). - De daar genoemde 1.
W. Bentinck zal wel zijn Willem Adriaan baron Bentinck
(uit Bentinck-Tjaden) geb. Lonneker 24 April 1867 in
1905 commies der posterijen te Arnhem.

2. J. A. Bentinck, is verm bf de vader van 1, of z+
broeder Johalznes  Adolf baron Bentinck, geb. Wghe  1857,
tr. 1888 te Dalfsen E. E. Siblesz, geb. Aruhem  1866;
woonde in 1905 te ‘~Qravenhage.

(Zie Ned. Adelsboek 1905, p. 41 IIter, TIter  VIT, en III).

Tiel. Jonkhr VAN EINRCHOT.

Boelens. - M a r i a  Boelesz,  geb. te . . . . 18 Febr,
1590 ,  t rouwt  t e . . . . , . 1 7  J u n i  1 6 1 6  Ozctger  Janszn
Molenzcerff.  Zij heet in het eene geslachtregister dr van
med. Di Nicoluas  Boelesx ob. Hoorn 26 Febr. 1615 en
Weirltje Pieters  ob. 20 Mei 1610, in het andere (Patriciaat
van Amsterdam genealogie geslacht Boelens  fol. 14)
dochter van Pieter, advocaat fiscael van de admiraliteyl
tot Hoorn en kZeindoc&ter  van den bovengenoemden DI
Nic. B en Weintje Pieters  (de Kies-van keel met 3 kiezen
van zilver). Wat is beu@baar juist?

Tiel. Jonkhr DAN KINSCHOT.

Boerhave  van Altena, Boerhave  Manricins,
(XXV,  253, XXVI, 87). - Eva Perina Boerhave, dochter
v a n  Marcus  B., predikant eerst te Breda, daarna te
Leiden en ddolphine  Nuyts  (wier vader was Pieter IV.,
officier en secretaris te Etten, Leur en Sprungel, ver-
volgens directeur-generaal over de N. en Z. kust van
Afrika op Delmina in Guinee, alwaar hij in die qualiteit
stierf 26 Sept. 1708 en wier moetier was N. Bernaige),
et. te Nijmegen Sept. 1746, tr. te Leiden 10 Dec. 1736
Mr. Gerard Dirk van Altena (l), geb. te St Andries 19 Jan.
1719, zoon van Bernard, pred. te St Andries, later te
Mier10  en Stiphout en Elisabeth Roukens,  st. te Paramaribo
29 Oct. 1736, advokaat eerst te Nijmegen, daarna te
Paramaribo. Uit dit huwelgk  Mr. Bernard Boerhave van
Altena, tr. te Leiden 1769 N. de Zwager. - Mr. G). D.
v. Altena hertr.  te Nijmegen Sept. 1754 Aemilia Merkes.
De van Altena’s (wapen: keper) waren predikanten en
Tielsche regenten.

B. v. B. F. uit archief Dijckmeester.
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van Buren. - Bestaat- er eene genealogie van eene
oorspronkelijk Hollandsche familie. can Buren, die naar
Amerika uitweek, en hoe is het wapen ? Cornelis Maasen
vaR  B u r e n  e n  z i j n e  echtgenoote  Catal@tje  Martemw,
maakten in 1631 de ,,trip”. Van hen is te Houten (prov.
Utrecht) in 1629  een zoon geboren. Van hen zou afstammen
de president der Vereen. Staten (1837-‘41)  Martin van
Buren. Onderzoek in Amerika bracht tot heden geen
licht, Alle wetenswaardigheden betreffende deze familie
zullen dankbaar worden aanvaard door:

Tiel. Jonkhr VAN KINSCHOT .

V a n  B r a a m  (XXI  en  XXII I )  - ,,Whitakers’s
Peerage  for the year 1906 being a directory of titled
persona” bevat onder het hoofd ,,De Braam, Baron” het
volgende :

Jonkheer Jan Andries  de. Braam 2d Bn (Netherlands
1816), civil engineer, formerly a District magistrate in
British Honduras: zoon of 1 Bn, born 1833, -naturalised
1,864, married 1890 Mary Susannah, daughter of John
Penicud Esq, of Chesterfield. Heir-present his half brother
Jean  Chré t i en ,  bo rn  1845 ;  2d heir a sen of latter”.

De hier genoemde Jan dtidries  van Braam was volgens
het Stam- en Wapenboek 1, 86, het oudste van de (voor-
zoover niet jong gestorven) kinderen van Jan Jacob  van.
Braam, en trouwde in New-York 2 April 1861 met
Martha Bunting. De boven vermelde vrouw moet dus
zijn tweede echtgenoot zijn. Zfin voormelde halfbroer
Jean Chrétien van Braam trouwde te Hattem (volgens
het Stam- en Wapenboek) of te Oldebroek (volgens
Nederiand’s Adelsboek) 24 Jan. 1871 met Fanny E!isabeth
Gteorgine  (volgens het eerste werk) of Fanny Elisaheth
(volgens het Adelsboek en Heraldieke Bibliotheek 1882)
barones van Heeckeren  van Molecaten.

De titel van Jonkheer, waarvan wordt gezegd ,,Nether-
lands 1816” werd in dat jaar verleend aan Aegidius van
van Braam, door zijn verheffing in den Ned. adel. Zijn
overgrootvader was een broer van den betovergrootvader
van genoemden Jan Jacob Deze kon dus evenmin op
den titel van Jonkheer aanspraak maken als eer, van
de vele andere leden van niet-adellgke  takken van Neder-
landsche geslachten waarvan een tak geadeld werd. Op
grond waarvan gkbzegd  wordt, dat Jan Jacob waa de 18
en zijn zoon Jan Andries de 2e Baron, is geheel onver-
klaarbaar.

A - Z .

Croon, Heidenruk,  Wicherts, Pitsch, Oxen-
burg, de Laljen.--  Mr. WïiWem Wicharts,  burgemeester
vau Wageningen, ged. aldaar 2 Mei 1709 en -f aldaar
Dec. 1778 tr. te . . . . . . den . _ . . . . Aletta
Gerharda Heidenrijk, geb. 13 Nou.  1719, + 19 Juli 1743.

De ouders van Willm ond. waren Joachim ( v e r -
moedelijk secretaris te Wageningen) en Johanna Croon.

Kan iemand ook mededeelen wie de ouders van deze
Joachim Wicherts en Johanna Croon waren, en de ouders
en grootouders van Aletta Gterharda Heidenrijk ?

Den 28 Juni  1780 wera  te Stad .Vollenhove ged .
(1) Jhr. C. A van Sypesteyn vermeldt in zgn Mr Jan Jacob Yaurioius,

C+ouverneur-Qeneraal  van Suriname van 1742-1751”,  bl. 62, noot dat
Jeawne  Charlotte Pits&,  dr. van Georg Frederik Pit&

,Mr Q. D. van dltena’s moeder  eene zuster was van den Hoogleeraar geb. 1713 te Luxemburg, kapt. luit van het Regiment
Boerhave. Dat is dus onjuist. Over den Secretaris van het Geeantsohap Dragonders van den Kolonel Dittfoorth en J o h a n n a
te Hamburg Christoffel Jan Jacob Boerhaven van Mauritius,  den
zoon van den Gouverneur-Generaal en Resident en van Joanna  Maria

OxeNburg  .
1Wreede,  (dochter van Christoffel eu van Maria Boerhave, zuster van den Kan iemand mij mededeelen wie de ouders en groot-

bekenden hoogleeraar Hennan)  zie men hetzelfde werk bl. 133 (Red.). 1 ouders waren van deze G). F. Pitsch en J. Oxenburg ?
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Kan iemand mij iets mededeelen omtrent zekeren de ‘s Gravesande Ls.urensdr,  hertrouwde Ceertruid Tulleken
Laljeu  (de Lalieux?) vermoedel~k  Fraasch refugié die Rutgersdr,  weduwe met 3 kinderen van Willem Keerweer.
over Holland naar Suriname is gegaan, hier te lande Uit het 2e huwelijk: 1. Rutger,  kapitn  in statendienst.
getrouwd is en begin 1700 in West-Indië, district Para, 2. Adriana Lidia  huwde 1. Matthias de Vlaming, schepen
eene dochter heeft gekregen Johanna de Laljeu, welke ~ en raad van den Bosch, t 9 Sept. 1730. 2. Hendrik v. Lidth
in 1729 aldaar getrouwd is met Frederik Craaijvanger  ’ de Jeude.
afkomstig uit Tiel (geb. 13 febr. 1690) ‘1 v. R. A. R.

Ik heb mijne Surinaamsche aanteekeningen eens na-
gegaan en het volgende gevonden : 21 Oct. 1713 .Josèph
Brethon (geboren te Gardonne in de Franscbe Provincie
Guienue, die 1 Juli 1696 van Amsterdam naar Suriname
vertrok, later aldaar raadsheer was in het Hof van Civiele
Justitie en burgerkapitein in het district Para,  zwager
van mijn voorvader Gerbrandt van Sandick, Eerste ge-
committeerde der Gener.  Ned. Geöctr. W. 1. Comp. in
Suriname, lid van het College van Commissarissen va.n
Kleine Zaken, kapitein der burgercompagnie van Para-
maribo) bij testament van wijlen Jean Franpois de la Geu
in dato den 18 Mag 1711 voor den notaris Chr. v. d
Burght aangesteld tot  voogd over sijne na te latene
kinderen dogh vermits hij suppl. voornemens was uijt
deese colonie  te vertrecken  was hij versoekende dat den
Ed. Hove (van Politie en Crimineele Justitie) hem van
die voogdije geliefde te ontheffen en aan te stellen
Quirinus Heijligendorp.

Op 2 Jan. 1728 werd tot provisioneel geswooren clercq
door het Hof aangesteld Jan de Laljeu.

In de Notulen van 23 Juli van dat jaar wordt melding
gemaakt van Sara Jacoba  Boogaert, eerst gehuwd met
J e a n  E’rnnpois  de Lalieu  daarna  weduwe van  Gillis
Daenens, en van hare dochter Johanna weduwe van Adolfl
Reijnties. Red.

Hamel XXVI, 63. - Balen, bl. 1012 Gen. Cool.
noemt: Mi Adriaan Hamel, burgemr  tot Utrecht, huwde
Helena Rixen Frederiksdr,  T 1631 bij Katharina van
Muylwijk Franksar,  geh. 1621.

Verder de volgende aanteekeningen (zonder bron) die
misschien van dienst zijn:

36r  Gerard Hamel, raad en adv. Ed Mog. HH. staten
van ‘s lants v. Utrecht 1610 huwde ïllarea  v. Meerwgck,
=f Utrecht 30 Oct. 1635.

Mr Eaerhard Hamel -/- Utrecht 30 Aug. 1633.
Mr Johan Mamel,  Dr in de rechten, vroeger secrets

Amersfoort, t Utrecht 13 Nov. 1636.
Jacob Hamel wordt 1657 bai!liu  v. Kennemerland.
Ncolaes  Hamel huwde Maria van Beland Gerhardsdr

bij Elisabeth Bissier  T 1757.
Jacob Hamel, kapitn  in dienst der staten, i_ Mechelen

8 Nov. 169’0,  huwde Mei 1675 ;Deliana vi~n Heurn Paulusdr,
geb. Utrecht 6 Nov. 1646, j- 19 Oct. 1703.

Hieruit: 1. Nicolaas, geb. 14 Jan. 1676. 2. Maria, geb.
28 Nov. 1678. 3. Paulus, geb. 20 Cet. 1680. 4. Geertrui,
geb. 20 April 1682. 5. Deliana,  geb. 25 Dec. 1687.
ti. Jacobus, geb. 8 Mei 1689. __7.  Margaretha AEettn,
geb. 30 Aug. 1690.

Elberlus Hamel, promov. tot Dr te Lugd. Bat 11 Juni 1653.
J o h a n n a  H a m e l  h u w d e  & 1660  Mr Franc& van

Bredehof, Schout en Burgemr  en  Ontvanger  vid Ge-
meenelands middelen te Hoorn, geb. Hoorn 4 April 1648,
t Hoorn 14 Mei 1721.

Dr  Hendrik Hamel, 1692/9 schepen en raad van den
Bosch, + 26 Febr. 1701, huwde 29 Nov. 1666 Eva Storm v.

H e t  steraaar  v a n  ïVhrten van Isendoorn h
Blois (XXVI,  42) .  - ln het xaandblad van het Ge-
nootschap ,,De Nederlandsche Leeuw”; jaargang 26,
kolom 42, zijn afgedrukt eenige ,,Eigenhandige  aanteeke-
ningen van leden der familie van Isendoorn a Blois”  enz.

Daarin lees ik o. a.:
,Anna (sic) 1692  is gesturven op den 17 Novembrie

Keer hfarten van Isendoorn à Blois, Heer tot Stockem
en Kannenburgh”.

Dit jaartal is niet juist. Reeds de volgorde der jaren
wijst daarop: 1692 staat tusschen 1623 en 1645. Ik
rermoed, dat het 1632 moet zijn en wel op grond van
de omstandigheid, dat in het Geldersche Leeuaktenboek R,
fol. 171,  een magescheid staat  tusschen ,Hendric  van
Isendoorn a Blois, Franciscaner  ordens religieus, guardiaen
tot Aken, ende Joncker  Elbert  van Isendoorn a Blois,
soanrn ende eenige  erffgenamen van Joncker Marten  van
Iscndoorn  a Blois  tot de Cannenborch ende Joffer Anna
van Voorst”, en dat deze overeenkomstig gesloten is op
21 Januari 1633. J. 5. VAN V E E N.

van Hollttndt  (XXV, 189 ; XXVI,  89). - Allereerst
over het wapen. Holland voerde even als Hattem en Maurick
in go. een ro. droogscheerderschaar. Eene pretenzie ‘dat
dit geslacht Holland uit de graven van dien naam, hetzij
uit echt dan wel uit onecht bed zoude stammen is mij
nooit voorgekomen (1); het wapen waarmede Beernt van
Holland ecarteleerde was niet Holland maar Renesse, (2)
hetgeen ter loops gezegd ouk eene niet gefondeerde
pretenzie is.

Het in de tweede plaats genoemde geslacht Holland
dat evenals Bemmel, Zyll en Wyckersloot drie schaak-
torens (3) zou gevoerd hebbeu  komt onder de geslachten
die deze wapenfiguur voeren niet voor en het zou mij
op gezag van v. Spaen en Booth dan ook verwonderen
indien er ooit Holland’s met den schaaktoren gezegeld
hadden.

Er is een geslacht Holland geweest dat zeide uit de
oud-Hollandsche graven te stammen; hiertoe zouden ook
behooren  de Engelsche adelhjken van dien naam, de van
Beuningen’s en de nog in Nederland existeerende  familie
Holland. Zij voerden in bl. bezaaid met zilv. leliën een
een zilv. leeuw. (Zie V. v. 0 ‘8 genie Versfelt en van
Beuningen, 22e Nav p. 55, Ned. Leeuw 1890, p. 33,
Alg. Ned. Familieblad V).

Wel is er een geslacht Holland in Kleefschland en in
het Rijk va,n Nijmegen geweest, dat voerde ,zwei  offene

(1) %lg  ook niet. (Red.).
(2) Kolonel Waguer  zegt dit heel beslist, doch is het juist? Volgens

de Utrechtsche  wapenkaart is de wapenfiguur geen klimmende en
aanziende leeuw, de léopard lionne van Renesse, maar de klimmende
leeuw van Holland; alleen is het veld rood, (Renesse of’ Sayn) niet
blauw, trouwens de provincies Holland voeren een rooden leeuw op
een gouden veld, dus weer andere kleuren. (Vgl. Rietstap’s Handboek,
bl. 1’75, 176;  Annuaire 18’71, bl 183,  186.

Was Jonker Ueernt de eerste die zijn wapen vierendeelde ? (Red.),
(3) Men zie over dit wapenfiguur, ten onrechte schaaktorens gedonpt,

Rietstap’s Handboek, bl. 242. (Red.).
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PlUgel”, evenals Wissel, Eervenheim, Medevort  of Mevert
en Pape. Zij werden onder den adel gerekend.

Uit verschillende gegevens blijkt dat de kwartieren van
Berend van Holland ob. 1633 verkeerd staan. (4) Zij zullen
moeten zijn Holland, Leeuwen, Renesse van Wulven,
Hattem, Darthuisen, Pothier,  Zuylen van Anholt  en
Wyek. De moeder van Berent had dus tot kwartieren
Leeuwen, Hattem, Pothier  en Wyck.  Berent’s grootouders
van vaderszijde zonden geweest zijn Berent v. H. en . . .
Renesse va.n Wulven en zijne overgrootouders Hollant x
Darthuizen en Renesse van Wulven x Zuylen van Anholt.
Nu is in de genie Renesse een huwelgk  met Holland
onbekend, eveneens in de familie van Zuylen een huwelek
omtrent dezen tijd met Renesse (Si,  terwijl bovendien de tak
van Zuylen van Anholt  al lang was uitgestorven. Berend
heeft dan ook eenvoudig zijne kwartieren opgesierd Zijne
grootmoeder is wel degelijk Maria of Anna Vermuer (6),
wier moedersnaam onbekend is. Men scheen zich wel
zeer te schamen over het kwartier Vermuer daar de
Maarschalk David van Zuylen van Natewiscb ob 1630,
wiens moeder eene Mechteld Vermuer was, er in zijne
kwartieren Borre van Amerongen voor in plaats stelde.
Jerephaes of Jorephaes was zoowel een voornaam in de
Holland’s als in de v. Hattum’s (7). Zelfs nam een lid van
het geslacht Zuylen van der Haer dien vo0rnaa.m  aan,
omdat zijn grootvader Adriaan van Zuylen met Anna
van Hollant gehuwd was geweest.

‘s G#-avertlaage. J. D. WA~NER.

Ewartierstaat  v. ECnyck  x BoU (XXVI, 121). -
J o h a n n a  ‘uart Kuylenborch,  echtgenoote  van J o h a n  vart
Kuyk,  komt op dien kwartierstaat voor als dochter van
Gewit van Kuylenborch, graaf van Cuylenborch en Elisabeth
van Bueren. Weliswaar was zij eene dochter van Gerrit,
doch geenszins uit echten bedde. Ten bewijze hiervan zg
gewezen op eene post in het Kuilenburgsche leenboek,
waarin staat: ,, Johanna, onse naturlijcker dochter, Johans
echte wijff van Kuyck”. Deze beleening is van 1454,
zoodat daardoor tevens blijkt, dat het jaar 1470 als datum
van haar huwelijk onhoudbaar ia.

Haar vader, Gerard van Culenborch, was volgens den
kwartierstaat graaf van Cuylenborch en overleed in 1481.
Aangezien Kuilenburg eerst in 1555 tot graafschap werd
verheven, is deze titel een anachronisme, terwijl ook zijn
sterfjaar niet volkomen juist is, men leze 9 Maart 1480.

Het echtpaar Knijff x v. Rodenbwch  was Gerrit Kngff
en Elisabeth van Bodenburch,  welke laatste als weduwe
nog vermeld wordt in 1536 en 1551.

W. 8. B.

de Mamnchet, Dntry van Haeften, Can Boer-
have (XXT,  253-255). - 10. De genealogie van het
ges lach t  de Mamuchet  is te vinden in het Gtrechtsch
jaarboekje van 1893.

20. De datum van geboorte van Cornelis  Dutry (Du
Trieu) vay! Haeften, Heer van Haeften, Burgemeester
van Zalt-Bommel kan ik slechts opgeven. Deze was
4 Juni 1694, en

(4) Misschien hebben zij oorspronkelijk in kolommen gestaan. (Red.)
(5)  Door mij  is ook tevergeefs naar deze allianties gezocht (Red.)
(6) Dat wordt ook beveetigd door hetgeen ik heb medegedeeld in

k. 123, noot 2 tweede alinea. (Red.).
(7) Ook in den uitgeetorven oudsten tak van onze familie. De naam

werd in de 18e  eeuw Jurphaes (Red.).

30. In de genealogie Cau, het Zeeuwsch of Zierikzeesch
geslacht, komt Cats  Boerhave  niet in voor; evenmin de
namen Coelemey en ïVobe&gh.

Vianen. J. 8. E. H O E U F F T.

Sohellinger  (XXVI, 95). De door mij bedoe lde
Cornel&  Schellinger was gehuwd met Sophia Centen. Hij
leefde midden 18e  eeuw.

w. v. H.

Wapens gevraagd (xX111,  32). - Dat van Doen
Joris Beys is: in zilver een roode vos klimmende tegen
een groene boom, alles op een grasgrond ;

dat van Wijnand  Schuyl,  in rood drie gouden vogels
(eendjes met pootjes) 2 en 1;

en dat van Hulshout  (niet fUsthout)  volgens eene
zeer oude nota, afkomstig van een lid dier familie: ,een
,,groene  hulsteboom op een velt half root boven en half
,silver beneden, op het root wedersijts  is ter regter een
,,moleijser  en ter slinker een lelij bijde van si lver en
,onder aan de stam van agteren is een halve goude sen
,,uyt het groene velt des booms komende, met een ope
,,helm waaruyt de gemelde boom voortkomt is het wapen
,,gedekt”.

Anna Cornelia Vianen, wede van Simon Hulshout,
stierf te Schiedam 4 Nov. 1744.

De voormelde uitvoerige beschrijving van het wapen
der familie Hw!shout  is vergezeld van een fraai afdruk
van een cachet.

Uit een en ander blijkt, dat dit wapen onjuist is afge-
beeld op de wapenkaart van de veertigen van Leiden,
en onjuist is beschreven in het Arrnonal  van Rietstap,
in het Algemeen Nederl. Familieblad IV, blz. 129, en
in de Wapenheraut V, blz. 255.

M. 8. v. R. v. D. K.

INMOUB  1 9 0 8 ,  N o .  6 .

Bericht. - Adresverandering. - Boekwerken enz. ontvangeb  voor
de Bibliotheek en het Archief. - Meyerijsche heraldiek, door Jhr. Mr.
F. Beelaerts van Blokland  (vervolg). - De leden en verwanten der
familie van Haren in 17P9,  door Mr. H. W vanSandiok.-Oirconden
betreffende de familie van Isendoorn a Blois, 1456-1847, medegedeeld
door M.  G. Wildeman (vervolg). - Oerrit  Jansz. Delff en zijn vader
Jan Joostensz. van Ackersdijck, door e. Esohauzier met naschrift
der Redactie. - 64 Kwartieren der kinderen van WillemCarelBaron
Snouckaert van Schauburg en Wilhelmina Jeanne Barones van Rand-
wijok , door W. v. H. - Collectie Six,  door J.  D. Wagner. -
Vragen en Antwoorden: Bentinok (XXVI, 25).  - Boelens. -
Boerhave van Altena, Boerhave Maurioius.  - van Buren - van
Braam (XXI en Xx111). - Croon, Heidenrijk, Wicherts, I’itsoh,

Oxenburg, de Laljeu. - Hamel (XXVI, 63). - Het sterfjaar van
Marten van Isendoorn g Blois (XXVI, 42). - van Hollandt  (XXV,
189; XXVI,  89). - Kwartierstaat van Kuyok]X  Bol1  (XXVI, 121). -

de Mamuohet, Dutry van Haeften, Cau  Boerhave (XXV,  253-2á5).-
Schellinger (XXVl,  95). - Wapens gevraagd (Xx111,  32).

Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.



Genealogisch-heraldiek Genootschap ,, De Nederlandsche .Leea w.”

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen en corres ondentie betreffende de redactie
van het Maandbla %en opgaven vanadresverandering
zijn te zenden aan den redacteur, Mr. Fl. W. VAK
SANDICK?  101 Jan z)an Nassaust~aot.  te ‘S Gwwrlqp.
Opmerkmgen  omtrent de verzending en aanvragen
om exemplaren van vroeger verschenen Maand-
bladen zijn te richten aan den bibliothecaris, W .
:Baron  SNOUCKAERT  V A N  SCHAIJBURG,  9 6  Jas can
.?Vassazcstraat,  te ‘s Gravenhap.

Brieven, aanvragen, enz.. betreffende het Genoot-
schap te richten aan den secretaris, Jhr. Mr. E.
B. F. F. WITTERT  VAS HOOGLARD,  190 Riowvstraat,
die betreffende de bibliotheek aan den bibliothecaris
W .  B a r o n  SBOUPAERT VAK SCHAUBURG,  96 Jan
van ìvassaustiaat.  beiden te ‘s Gravenhage. -
Contributien  enz. aan den penningmeester? Mr. P.
C. BLOYS  VAN TQESLOTG PRIXS,  3 Sneelznckplein.
t e  ‘s G~~ave+zhage.  - Leden, te ,‘s (fravenhafzits;
t a l en  pe r  j aa r  f 10 contnbutre,  zq die
‘s Gravenhage wonen f G.

De redactie van het Maandblad  wijst er nadrukkebjk  op,
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

dat zij niet aansprakelijk is voor de

No. 7. XXVIe Jaargang. 1908.

Genealogie Tierens. G e n e a l o g i e .

Toen de WelEdelflestr.  heer S. Verhagen  te Heusden
mij verlof gaf om zijn familiearchief na te zoeken, met
het doel stukken te verzamelen, thuishoorend in het
heerlijk archief van Eethen  en Meeuwen, vond ik daarin
een drietal kisten, welker  inhoud mij ten zeerste trof.
Één bevatte volledige genealogiën of genealogische aan-
teekeningen van vele Hollandsche geslachten samenge-
steld door de heeren  L. J. H. Scheltus van Kampher-
beeke en A. Tierens. De twee anderen hielden in testa-
menten, boedelscheidingen enz. vooral betreffende de
familiën Steyn Parvé, v. d. Broeck,  van Bleyswijck, enz.

Door de bereidwilligheid van den heer Verhagen, kreeg
ik verlof deze kisten meer nauwkeurig na te gaan. Daartoe
liet ik de eerste kist ten mijnent brengen. Uit den chaos
van papieren verzamelde ik een massa stukken, die wel
de moeite waard waren om in ‘t licht te geven. Geleidelijk
hoop ik dan ook deze stukken te doen afdrukken. Waar
ik meen dat onjuistheden ingeslopen zijn, hoop ik die
in noten te verbeteren, en aanvullingen van mijne hand,
zullen, waar dit in mijn macht is, niet ontbreken.

Als eerste volgt hier de genealogie Tierens, omdat een
lid dezer familie tot de verzamelaars behoorde en de andere
genealogiën familiën raken, aan deze familie verwant. (1)

F .  H .  M. OUWERLING.

1.

Joachim Tierens huwde N. N. en liet na :

11.

Mr Joachim Tierens geboren Ao 1541 uit Brabant
gevlucht tijdens de reformatie, heeft zich eenigen tijd te
Hamburg opgehouden, dewijl hij bekend staat als doctor
in de Rechten aldaar en heeft zich waarschijnlijk nader-
hand naar Holland begeven.

Hij was in 1566 gehuwd met Marguerita van Bergen,
gezegd van Grimbergen, ook van Brabant, als komende
uit Brabant, geboren 1547.

Zij was een dochter van Ferry van Bergen, vrijheer
van Grimbergen, George’s zoon ex Philppina ‘t Serclaes
en van Anne Sterk, welke bekend staat als vrouwe
van BuckoU, Wijneghem, Stabrouck etc. dochter van
Gerard Sterk, Heere van Deurn enz. ex Josina van l)ael,
gezegd vrouwe van agt Tonnen gouds. (2)

(2) Wat hier omtrent Marguerite  gezegd wordt is in hoofdzaak
juist, alleen is zij nimmer gehuwd geweest, en dus ook niet met
hIr Ioachim Tierens.

TIERENS.

Wapen. In goud een roode gevoegde burcht beslaande
het P/s van de hoogte van het schild. Uit den
burcht komt van boven een halve zwarte adelaar.

Helm gedekt door een gravenkroon.
Helmteeken een uitkomende zwarte adelaar.

In de Bat. Illustr. kcmt  een fragment dezer familie voor en wordt
bl. 1092, kol. 2, regel 2 v. boven, ook haar vader Ferry genoemd,zij
zelve niet. Doch in zijne Dictionaire Généalogique 11 (ongepagineerd)
geeft Ooethals op het artikel de Glymes,  waartoe deze familie eigenlijk
behoorde, ook eene geslachtslijst van dezen tak, grootendeels met
bewijzen gestaafd. Daaruit blijkt dan dat Georgr!  de GZymes  sire et
baron de Grimberghe  25 Sept. 1509 nbë doode wijlen Joncker Roelants
van Glymes sijns brueders” met Grimbergen beleend werd, hij stierf
3 _4pril  1641 begraven te Grimbergen, en was gehuwd met Philipinr
‘t Serolaes  weduwe Antoine de Baenst, dochter van Willem bij
Jeanne Bacx.

(1) Bij vergelijkin
5x

van deze genealogie met Mr Eschauzier’s in.
teressant artikel -Een wartierstaat van Mr. ZeegerT(h)ierens”inMasnd-
blad XXV, k. 12-ló bleek mij dat zë dezelfde opsmukkingen en
,onjuistheden in do ascendenten der aangehuwden bevatte. als in dat
artikel zijn gesignaleerd, en daar de heer E. er bijvoegde dat hem
nog meerdere fouten bekend waren, niet door hem besproken, heb ik
den heer E. verzocht mij zijne opmerkingen over de geheele genealogie
te willen mededeelen, waaraan deze bereidwillig heeft voldaan. Ik heb
die als noten bij de desbetreffende gedeelten gevoegd. (Red ).

Zij hadden 5 kinderen waaronder de genoemde Ferry de, Glymes
dict de Berghes  sire  et baron de Grimberghe,  waarmede hij 27 April
1542 beleend was. Hg nam in 1567  na doode  van Jan den laatsten
markies van Bergen op Zoom den naam van Berghes (Hollandsch
van Bergen) aan , ,,et pour armes pleines, Bautersem au franc canton
sans brisure” hetgeen dus niet overeenkomt met de wapenbeschrijving
in het M. S. (zie de bijlage). Hij huwde Anna Sterck dame de Stabrouck
etc. t 5/3  1605, doohter van Gerard bij Josina van den Daele.  Onder
hun 11 kinderen bevond zich ook de bedoelde Mcwguerite  de GZymed
dite  de Berghes  de Grimberghe, doch deze was abtdis der abtdij van
Herkenrode en als zoodanig 30 November 1637 overleden. Ze kan



Hii sterft in 1617, zii 1635. I Zij was een dochter van Zeger Avenrode ran der
U$ buu huwelijk Werd geboren Mr Everard Tierens

geb. 1567, Advocaat der stad Leijdeu, trouwt 1608 Maria
Spruy te ,  geb. 1580 dr van Francois  Sprugte en van
L&&e ae_Beaumont.  Hii stierf 1657 zii 16i7 en lieten na : 1

Maas schepen van ‘B Gravenhage, zoon van Cryn Aven-
rode van der Maas ex Anne van Wesel en van Alidia
van Hessen Pie tersdr  ex Albertine de Gand gezegd Vilain.
Hii stierf in 1669. Zii in 1661.

Be ouders van Cr?n Avenrode van der Maas waren
Jan Avenrode van Bilbeek  Heere van Attenhoven on
Jannette  van der Maas.

De ouders van Anna van Wesel waren Zeger van
Wesel en Francoise de Mol.

Mr Joacbim Tierens ev&eens  Advociat der stad Leijden,
trouwt 1643 met Hester Aveurode van der Maas gezegd
van Dilbeek tot Attenboven, geb. in 1617. (3)

De ouders van Pieter van Hessen waren Johan van
Hessen en N. N. de Leeuw.

dus bezwaarlijk de vrouw van Mr Joaohim Tierene zgn geweest.
Haar zuster Anna was gehuwd met Gerard van Poelgeest, heer

van Koudekerk, hetgeen slmt met de Bat. Hl.,  bl. 1051.
Haar zuster Isabeau huwde Jaques Philippe de Gand oomte  d’Isenghien

enz. hare zuster Jeanne  met Jean de Bette baron de Lede wier t a k

De ouders van Abertine de Gend gezegd Vilain, waren
Gyse lbreg t  de  Gand gezegd  Vi la in  en  I sabe l la  Losan-
gues de Wisocq.

Uit hun buweliik werd geboren :
einde XVIIle eeuw uitstierf hetwelk aanleiding gaf tot de bekende
erfeniskwestie de Bette-de Gruijter, hare overige zusters waren allen

Mr Zeger ‘Tier&?. GebOren  24 Juni 1657. Advocaat
kloosterjuffers, eene alliantie met het protestantsobe geslacht Tierens voor den Edelen Hove van Holland in ‘B Gravenhage.
wordt dus niet bevestigd. G. E. Trouwt 30 Augustus 1682 met Clara van Someren  geb.

(3) Dit zou moeten z$:
Mr. Joaohim Tieren8  huwt Hester  van der &faes,  dochter van Zeger

16 November ï654 dochter van Mr Johan van Someien,
wati der  Maes schepen van ‘8 Gravenhage in 1615 en ‘16 (zoon van Raadpensionaris van Nijmegen enz. zoon van Mr. Cornelis
Crijn Coenraedsz. van der Maes ex Anna van Wesel) en van Alida
Jochumsdr. van Essen.

van Someren,  Raad der Veertigen te Dordrecht, Gecom-

De ouders van Crijn Coenraedsz. van der Maes waren Coenraed
mitteerde ter Admiraliteit in Zeeland en Anna Blocke

Janszoon  palfrenier in dienst van Heer Claes van Assendelft e n en van Elizabetb Vervoorn, Jacobsdochter, ridder, Burge-
Emmetje van der Maes, dochter van den smid Mathds Aertsz. van
der Maes.

meester van Gorinchem, Gecommitteerde  Raad, Gedepu-

Uit Reg. cf. f*. 20 der Haagsohe Weeskamer blijkt dat 7 December
1548 compareerde Coenraed Jansx. palfrenier van heer Claes van
Assendelft proost van Arnhem als weduwnaar van Emmetge Mat’thdsdr.

Joaohim van der Maes alsnu uitlandig  allen kinderen en erfgenamen

vati  der ‘Maes  en heeft hun eenig kind Quijrijn Jans, oud 4 jaar, ds
van Aeltje  Jochemsdr. verkocht aan Adriaen  Molenhouok, wijnkooper

moederlijk eddeel bewezen 24 oarolusguldens van 40 fl ‘t stuk, t e r
een tuin Benoordenhout, belegen enz.

presentie van den smid Mathijs Aertsz. van der Maes  als grootvader
(Transpt Register op genoemden datum).

van moederszgde.
In den ligger der Haagsohe huwelgken  komt ook voor dat 16 Maart

Van Heerlijke titels of goedereu  in Brabant gelegen is hier geen
1659 ten huwelijk  aanteekendon Mr. Joachim Thicrens  (het verschil

sprake. Integendeel staat er uitdrukkelijk bij dat comparant geme
in spelling van TiereBs  en Thierena  werd vroeger niet geobserveerd ;

vaste goederen bezat weshalve zijn genoemde schoonvader voor hem
in tegenstelling met den heer Thierens te Haarlem (XXV, 63) meen
ik dat zulks is eene uitvindin

borg bleef. Daar het lang v66r de geloofsvervolgingen in België was, van Middelhouck,  jdr , wonena
van later tdd) advt. wedr en Catarina

kan hij ze ook niet dientengevolge verloren hebben.
e te Leiden. Dit komt in de genealogie

Op ~5 Januari 1; 65 heef Quirijn  Coenraedsz. ,,nu mondig en gehuwd
niet voor. Hester van der Maes zou dan v66r 1661 gestorven zijn.

zijnde” erkend van zijn vader Coenraed Jansz. wegens bovengenoemd
Het versobil  tussohen van Essen en van Hessen zou m. i. geen

bewijs voldaan te zgn.
bezwaar maken, dat kwam meer voor, dooh waar zij steeds Jochumsdr.

Hij was glasschrijver en schilder en komt gewoonlijk zonder familie-
wordt genoemd, kunnen we Pieter van Hessen en Albertina de Gand

naam voor, enkele malen met den naam van der Maes die dus van
gezegd Vilain niet als hare ouders aaeepteeren.

mopderszgde afkomstig is, hetgeen ook in het M. 5. sohoon l a n g s
Pro memoris  zij gereleveerd dat in de Genealogie de Gand dit Vilain

anderen weg wordt gesteld.
(Nobil. des Pays-Bas et du oomt6 de Bourgrogne uitgave 1865, deel 11,

Op 5 Aug. 1693 betaalde de Magistraat van ‘suravenhage  aan
bl. 787) wel voorkomt Gilbert de Gand dit Vilain oapitein i/d van

Antonis  van Ravesteyn, glasschilder, wonende te Culemborg, en aan
den Koning van Spanje gehuwd met Maria Fra?zcoke  de Wissooq
doch dat onder hunne kinderen waarvan de meesten trouwens klooster-

Quyrzjn  Coenraedsz. van der Yaes, glasschilder, wonende te 's Graven-
hage  (R i38 voor het leveren van 3 kruisvensters.

lingen waren geene Albertine en ook geene alliantie met van Hesse
voorkomt.

(Oud.Holland 1902, bl. 41).
Hij overleed vóór Ootober 1608 en was gehuwd met Anna van

Van Aeltje Jochums familie is mij niets bekend; de eeuige akte,

Wesel, hetgeen ook zeer terecht in het Id. S. gezegd wordt. Zie hier
die eenig spoor sobint te bevatten, is eene procuratie do 9 Maart

het bewgs:
1652 waarbij Catarina Jansdr wede Vinoent Willemsz. Brouwer;

Op 4 October 1608 oompareerde ter Haagsohe Weeskamer (Reg. R.
en de eerbare Juffrouw Aeltje Jochumsdr., wede Segher van der  Maes

fa. 142) Anna van Wesel wede Qu@rijn  Coenraedsz. in zijn leven
in zijn leven schepen enz. als erfgenamen ab intestate van es Elske

glassohrijver, geassisteerd met Everard Qu&-Gnsz.,  medeglassohrtiver
Hessings in baar leven wede van Barent Engbertsz gewoond hebbende

en schilder, haar zoon en gekoren  voogd in deze, en heeft op hypotheek
te Deventer iemand machtigen tot ontvangst hunner erfportie (wettelëke

ontvangen van het weeskind van Lodewijk Dirx . . . . . .
Akten Reohterl. Aroh.‘s aravh.  Reg. no. 264 niet gepagin ) (van Esben,

op haar huis W/z. S c h o o l s t r a a t ,  b e l e g e n  enz . . .
verzekerd van Hessen, Hessing’s . . . ?) Ze had .dus familie teDeventerendaar

En hebben het wapen in het M. 5. toegesohreveh  aan van Hessen (van Essen)
Mr. Everard Quijrijnsz.  voornoemd, en Xeger Quijrijnsz gebroeders
en zonen van Anna voornoemd, zich voor hunne moeder borg gesteld.

ook is gevoerd door eene familie van Essen in Overijssel, die verwant

Op 16 Maart 1611 heeft Aeltje Jochumsdr., schoondochter van Anna
sohgnt te zgn aan de Vos van Steenwijk, moet hare afstamming

voornoemd, op aflossing gebracht enz. . . . , .
misschien te Deventer gezooht worden.

In bovenstaande akte van ‘7/3  1668 komen alle kinderen nog voor
De moeder overleed v66r 4 April 161s  op welken datum Seghw met den enkelvoudigen naam. De eohilder Coenraed Segersz. van der

Quyrljnsz van der Maes (nu dus met familienaam) van zijn broeders
on zusters uit den boedel hunner overledece  moeder bun aandeel in

Maes (katholiek) komt in eene transportakte van 27 April 1667 echter

het genoemde buis W/z.  Schoolstraat overneemt.
reeds voor als C. v. d. Maes gqd van Avenrode, en in eene van

(Transpt.  Reg. op genoemden datum).
21 Jan. 1660 als C. v d. Maes van Avenrode, (dus v. d. Maes steeds
als hoofdnaam). De andere zonen van Zeger volgden dat voorbeeld

Zeger van der Afaes was 6 Febr. 1609  te ‘s Gravenhage aangeteekend  spoedig, en in eene akte van 1675  komen ook de kinderen van
met Aeltje  Jochumsdr. van. Essen, jdr Sedert komt zij veel voor dooh
steeds alleen met haar patroniem Jochumsdr. Meerdere akten ver-

Everard Quyrijnsz. v. d. M. (broeder van Zeger) met den samen
gestelden naam voor, die sedert bahon:  en bleef. Hoe ze nu aan den

melde ik reeds Mhl. XXV, k. 14. Haar man bad !l Juli 1607  naam van Avenrode gekomen Z&I is ma een raadsel. Als plaatsnaam
,,‘t tiouden  Hooft” gekocht W/z. Hoogstraat hoek Markt, en bezat
ook het huie  ten Noorden daarvan in de Hoogstraat, in een waarvan

in Noord- of Zuid-Nederland zooht ik dien te vergeefs in de uitge-

zo woonden. 3 Juli 1656 werd in de groote kerk begraven en 10 Ji
breidste geograph. woordenboeken, en als geslaohtsnaam  vond ik dien

beluid ,,Aeltje  Jochumsdr. in de Hoogstraat.”
alleen in verband met v. d. Maes. Rietstap noemt wel eene familie

Op 7 Maart 1658 hebben Mr. Joaohim Tierens advt gehuwd met
van Avenrode in Holland, dooh bedoelt waarsohijnlëk  v d. Maes,

Hester  van der Maes, en procuratie hebbende van Mr. Johan van
nimmer vond ik een spoor van eens andere familie van dien naam.

Pothoven  adt HH. als man van Judith va?a  der MaeS  en van Mr.
Dat er in Haagsohe akten nimmer van Dilbeek en van Attenhove

Quyrijn va%  der Maes baljuw van Noordwijkerboeff, en Wijnant wan
nooh van Heerlijke titels of goederen in Brabant gelegen sprake is
in verband met deze familie, zal wel geen betoog behoeven, ik houd

der Maes voor hem zelf, en vervangende Dorothea, Coenraad en het dan ook voor pure inventie. G. E.
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teerde in den Raad van State etc. en Klara van der
Heden. Hij stierf 2 April 1743. Zij 1 Augustus 1 7 0 9 .

De ouders van Mr Corneljs  van Someren waren Johan
van Someren Johanszoon ex Maria Martel, Commissaris
der fortificatien  der Staten-Generaal, en Lidewy van
Beveren Cornelisdochter, Burgemeeester  van Dordrecht
ex Maria van Valk.

De ouders van Anna Blocke waren, Adriaan Blocke,
waarvan de moeder Verpoorten en Margaretha Spruyt,
waarvan de moeder was N. van StrUen.

De ouders van Jacob Vervoorn waren Jacob Vervoorn,
Reyerszoon, Burgemeester van Gorinchem en N. N.
Bouckenou.

De moeder van Klara van der Heden was N. N. van
Wüngerden.

Uit het huwelijk werd geboren:
Mr Jacob Tierens, geboren 17 Februari 1691 Raad en

Rurgemeester der stad Gorinchem, Gecommitteerde  in
aeneraliteits  Rekenkamer wegens de provincie IIolland.
Waterheemraad van den Overwaard enz. enz. Trouwt

De ouders van Maarten Degm waren Simon Deym,
schepen van ‘s Gravenhage ex Maparecha  DoudUns  Deze
Simon Deym was een zoon van Maarten Deym, Joris
Gerritszoon ex N. Sersander en van Catharina van Hesse,
Johansdochter, heere van Moich in het Groot-Hertog-
dom Berg ex Margaretka van Nispen.

De ouders van Margaretha DondUns  waren ,Tohan
Doudijns Corneliszoon ex Margaretha de Witt; en Na-
thalia de Feijter, Bruno’sdochter, Heer van Muylkerken
ex van Zijl.

De ouders van Margaretha Pantser waren Nicolaas
Pantser, waarvan moeder was N. N. Dubaris en Maria
Catz, dochter van Anthonis Catz, Burgemeester van
‘s Gravenhage ex Henrica Borman, Frederiksdochter ex
Helwig van Mewen.

De ouders van Johan Schilthouwer waren Hendrik
Schilthouwer, schepen van Montfoort zoon van Johan
Schilthouwer, Burgemeester van Montfoort ex AlUd
PU1  en Maria van Vlissingen, Hendriksdochter ex Mag-
dalena Stalpert van der Wiele.

De ouders van Geertruyd van de Waal gezegd Pot
waren Bartholomeus van de Waal gezegd Pot, zoon van
Johan van de Waal, Heere van Moersbergen, Houtvester

14 Maart 1713. Johanna Deijm, geboren 22 Februarie van Utrecht ex Geertruid Pot; En Dlaria van Velde,

1601, dochter van Mr Simon Deîjm, Raad en Burgemeester dochter van Dirk van Velde ex Magteld PersUn van

der stad Gorinchem, G’ecommiteerde Raad en Gedeputeerde
Ouwendijk. (Deze Dirk van Velde werd anno 1594 verlijt

in den Raad van State en Admiraliteit, zoon van Maarten
met de Leengoederen van den Huize van HodenpUl en
Naaldwijk in zUn geslacht, reeds toen over de 300 jaar

Deijm en Maria Pantser en van Cecilia Schilthouwer, bezeten.)
Johansdochter, Raad en Burgemeester der stad Gorinchem,
Gecommitteerde Raad en Gedeputeerde in Raad van State

Uit hun huwelijk werd geboren:

en Admiraliteit en Geertruijd van de Waal, gezegd Pot.
1. Mr Zeger Tierens geboren 18 April 1’714. Schepen

Hij stierf 5 April 1760 en werd den 1 lden daaraanvolgend
van Gorinchem etc. trouwt Cecilia van Schuijlenburch

begraven in de Groote Eerk  te Zalt-Bommel.
geboren 1 Mei 1731 dochter  vau Mr Hendr ik  van

Zij stierf 20 April 1760 en werd den 298 daaraan-
Schuijlenburch, zoon van Mr Dionysius van Schuijlenburch

volgend begraven in de Groote Kerk te Zalt-Bommel. (4)
en Catharina Praam, Raad ir. de Vroedschap en Burge-
meester der stad Gorinchem, aecommitteerde  Raad etc.
en van Petronella Deijm, dochter van Mr Simon Deijm,

(4) In het Transportregister van ‘seravenhage  komt eene  akte Raad en Burgemeester der stad Gorinchem, Gecommit-
voor  op 18 Mei 1652, waarbij Mr. Jaoob  D&jm advt HH. Harmen
vc~~  OZeN,  procureur als man van Juffr. Catarina Deijm,  Mr. Johan

teerde Raad, Gedeputeerde in de Raad van State  en

van Banchem  adt HH. als man van Juffr. Anna Deern  en xaerten
De$m  procureur verkoopen een erf hun nagelaten door Maerten De$m
den Ouden hun vader en schoonvader rcspect&vel$k;

Weeskamer K fo 23. Symon CeQm  wns  een zoon van den deurwaarder

en op 24 April 1656 eene akte waarbij Mr. Johan va% Bamchem
Maerten  Jorisz. Deijm, rentmr  van St. Nioolaesgasthuis, geboren 1498

adt HH als man van Juffr. Anna Deijm,  dochter en medeerfgenaam
en van Adriana S&jmonsdr.  Hun testament van 30 Januari 1563staat
geregistreerd in de Weeskamer Reg. li. fo 41 daarin worden hun

van Yaertefi  Symonsx.  Deijm verkoopt aan Mr.  Jacob Detim  advt 9 kinderen genoemd waaronder ook Symon als het 30 kind. Zij was
o. s. een huis in de Raemstraat. Belegen ten 0.
Maertensz.  prooureur enz.

Mae&en  D@m  dus geene dochter van Johan van Hesse heere van Moiok en van

Uit deze akten blijkt dus dat de procureur Maerten  Maertensz.
Maria van Nispen

D&jm een zoon was v a n  Maerten Symonsz.
Alhoewel zj niet in de genealogie Deijm  te huis behoort, zï hier

De@ ook genaamd 1 toch vermeld dat Haesje  de Feijter  (die missohien later wel N’atalia
Maerten  Deijm den ouden, en dat de K S. Qenealogie en de kwar-
tierstaat dus eene generatie overslaan.

’ is genoemd) eene doohter was van Femmeken  van den  Uooster en

In Reg Wettelijke akten 252 komt eene procuratie voor do 8 Aug.
niet van N. van Zil.

1646: ,,dat compareerde Mr. Jacob Deurn  advt HH. oud 42 jaren, zoon
Dit blikt uit het Reg. der Weeskamer 0. f” 67 (*) 21/5  1690. Heeft

,,van Maerten Deijm den Oude%  en van nu za. Juffr. Machteld Jacobsdr.
Brienne  de Feijtere Jansz.  bewezen z”ne minderjarige doohter Haesje
Bruijnandr.  oud 6 jaren geprocreerd 9 Pemmeken van den Clooster?Ï

,,van der Burch, te kennenogevende  dat voornde  Maerten DeQm de
,,oude  als man van genoemde Juffr. Machteld die eenige dochter en

zijne zali e huisvrouw in oonformitait met het contract 7 Juli 1588
met Juffr. Vrouwken  Willekens weduwe Gerard van den

,,erfgename  was van Juffr.  Maria van der Goes van de
,,Zeeland  te leen

a
ehouden heeft 10 gemeten tienden on %

raaflheidvan
er Cloetingen

g í!l~~$$~als grootmoeder van het kind, en;.

,,in Zuid-Bevelan Dat zijne moeder is gestorven 9 Juni 1646,  en
Dat deze Haesje de latere echtgenoote  was van Jan Cornelisz.

D d”
,,aangezien  ‘t leen op hem als oudsten zoon moet worden verheven,

ou gns heb ik in mijn kritiek op den kwartierstaat reeds bewezen.

,,zoo maohtigt hij den Heer Anthonie Hugssen  te Goes, om ‘t leen te
Evenzeer dat de ouders van Sfargareta  Pansser niet zën geweest

Niaolaas  Pansser ex Dubaris en Maria Cats Anthonisdr., enz., dooh
,,verheffen, enz.” Jan Pansser Hendrix en Ueertrugd  Cornelisd. Musch waarvoor ik zoo

Daar Mr. Jacob’s  moeder pas onlangs was overleden en hg de vrij hen te verwijzen naar Idbl. XXV, kol 13/14.

ondste zoon was, moet zij natuurlijk ook de moeder zijn geweest  van Bene alliantie Stalpert van der Wiele met van Vlissin en komt
den jongsten zoon den prooureur Maerten Degm  en kan diens moeder ..Bniet voor in de uitvoerige genealogie Stalpert v. d. Wiele bg erwerda,

dus niet geweest zijn Margareta Doudëns,  zooals ze in deGenealogie, nooh in mijne M. S. aanvullingen daarvan en evenmin vindt men in
bl. 7, noch Maria DoudIjns zooals ze in den kwartierstaat wordt de genealogie van Velde bij van Leeuwen Bat 111, bl 1130, het in

genoemd. het M. S, bl. 8, beweerde huwelijk van Maria van Velde Dirksdr.

De procureur Maerten  Degm (Maertensz.) was als jongman  6 Dec. met Bartolomeus de Wael gezegd Pot.

3637  te ‘~Qravenhage  aangeteekend  met Marparetha Pansser  jdr. en De fra
Y?

entgenealogie van Hesse van Piershil door Caland naar

zijn ouders Maerten  D&m  Symonsz. als jongman 15 April 1600 met eohte besc elden  opgemaakt en gepubliceerd in MbL 1896, bl. 172.-‘76,
Maohteld  Jaoobsdr. van der Burch. bevestigd ook geenszins hetgeen in het M. S. dienaangaande voorkomt.

Laatstgenoemde Maerten  Degm  Sijmonsz was zooals ik uitvoerig Dit bewijst eohter  op zich zelf natuurlgk  no niet de onjuistheid.
in Maaudhl. XXV, kol. 12 heb uiteen ezet het eenig  kind van den

%
Ten slotte zë vermeld dat het schepenzegeff door Zeger van der

deurwaerder Symon Deijm  en van Cat arina Claesdr. (zij begraven
21 Maart 15791

Maes gebruikt en beschreven Mbl XXV, kol. 13, afwgkt van,h;t
wapen dat in de M. S. genealogie Tierens wordt aangegeven.

Zg was een der 7 kinderen van Claas  IJsbrantsz,  stadstimmerman
en fabriek, en van Catarina S@monsdr.  gelëk bldkt uit het Reg. der

(*) Er staat in het Reg. eigenlijk 1593, doch moet blijpide
volgorde stellig 1690 zgn. . *
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Admiraliteit en Cecilia Schilthouwer. Hij stierf 3 Apri
1785 in ‘s Hage en werd begraven in de Nieuwe Kerk
aldaar. Zij stierf 1 Mei 1815 te Utrecht.

Uit dit huwelijk werden geboren:
10. Jacoba  Johanna Tierens geboren 3 September 1748

trouwt 10. 1784 IJman Suermondt te Rotterdam
Hi j  s t i e r f  20  Oc tobe r  1787 .  20.  30 Augustur
1788 Dirk Zeijlmans geboren 5 December 1740
Zij stierf 5 Februari 1812 zonder kinderen er
werd 8sten  daaraanvolgend na den middag om hall
drie te Rotterdam in de Schotache kerk in eiger
grafkelder begraven. Hij stierf 22 December 1817
en werd den 27sten daaraanvolgend na den middag
om half drie te Rotterdam in de Schotsche kerk
in eigen grafkelder begraven

20. Hendrik Tierens,  jong overleden.
30 Hendrik Tierens, jong overleden.
40. Hendrik Tieren5  geb. 1753  of daaromtrent ob. outi

19 jaar te Rotterdam. Hij was Cadet bij den Kapitein
van ‘s lands marine

50. Petronella Tierens, trouwt Mi Johannes Junius van
Hemert geboren Hoogwerff, geboren 25 Sept. 1762
Domheer en Kannunnik  van het kapittel van den Dom
te Utrecht, Oud-lid der Rechtbank van Amsterdam,
zoon van Willem van Hemert en zijn eerste vrouw
Elisabeth Geertruida Johanna Junius Uit  dil
huwelijk waren kinderen.

60. Dinysius  Tierens, geb. ? Commies-ontvanger te Bladel
in de Meijerij. Obiit omstreeks 1770,  te Zalt-Bommel
begraven.

70. Jacob Tierens geb .? Qest. en begraven te Wijk
bij Duurstede oud ongeveer 16 jaren.

80. Maria Tierens geb. 1765 te Zalt-Bommel, sterft
zeer jong te Zalt-i;ommel.

90. Jenetta Petronella Tierens geboren in 1767, stierf
8 Mei 1786 zeer subiet àoor in brand te geraken,
waardoor zij elf dagen daarna ongelukkig om het
leven kwam te Rotterdam.

11. Simon Tierens tweede zoon van Mr Jacob Tierens
en van Johanna Deijm Geboren 8 November 1716 succes-
sivelijk Majoor van de Garde Cavallerie van Gouvernante
Anna Prinses van Engeland, Douariere van Willem IV
Prins van Oranje en Nassau, en van de Garde Cavallerie
van den Heere Stadhouder Prins Willem V van Oranje
Nassau.

Trouwt 11 September 1741 Catharina Scheltus geboren
2  Augus tus  1721  doch te r  van  Ur I saac  Sche l tus
Mr Pauwelszoon ex Catharina Brants IIIe ‘s Landsdrukker
van zijn geslacht. zoo van Hunne Hoogmogende de
Heeren  Staten Generaal der Vereenigde  Nederlanden en
den Raad van State, als van de Staten van Holland en
West Friesland, van de Generaliteite en Hollandsche
collegiën, Hoven van Justitie in Holland en van het
Doorluchtige Huis van Oranje-Nassau, en van Maria Mol,
Hendriksdochter en Anna Scheltus.

(Zij vierden hunne gouden bruiloft den 11 September
1791 met zeven kinderen en vijf kindskinderen.

Hij stierf 25 December 1798 en werd den 28Bten
daaraanvolgend in de Groote kerk te Zalt-Bommel

Zij stierf 1 Maart 1804 en werd den 5den daaraan-
volgend ‘s avonds ten 11 uren in de Groote kerk te Zalt-
Bommel begraven (5)

(5)  Wat de genealogie bevat omtrent het geslacht Scheltus is ver-
moedelijk zeer juist, omdat het geheel overeenstemt met de aanteeke-

1
:

-

F

E
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De ouders van Mr Paulus Scheltus waren Mi Jacobus
Scheltus, Pauluszoon en Maria van Steenhuüsen.

De ouders van Catharine  Brants waren IsaacBrants
Pieterszoon, Ambachtsheer van Pijnakker  ex Catharind
van der SWalme gezegd SwalmiÜs  en Catharina van
Egmond gezegd van Couwenhoven.

De ouders van Hendrik Mol, waren Johan Mol, Hen-
drikszoon en Maria van Heiningen, Adriaansdochter ex
Catharina Schouten.

De ouders van Anna Scheltus waren X* Jacobus
Scheltus, Pauluszoon en Maria van Steenhuysen voor-
noemd.

Uit hun huweliik werden neboren  :
10.

20.

30.

40.

50.
6O.

Jacob Tier&s  geboren-1 4 November 1742 gedoopt
Vrijdag daarna in ‘s Gravenhage door Ds Fabricius.
Oud-ontvanger der Licenten en Convoyen  te Stevens-
weerd, nader te Westervoort bij Arnhem en ver-
volgens te Wageningen.
Maria Catharina Tierens, geboren 28 September
1744, gedoopt in de Nieuwe Kerk te ‘s Gravenhage
den 28ste Sept door Ds Fabricius, trouwt 7 Mei
1777 te Brucum door Ds Oukerk Sigismundus Ca-
rolus Köberling, geboren 1743. Hij sterft te Stevens-
weerd 28 November 1820. Zij 14 November 1823
te Zalt-Bommel  en werd begraven den 18den  daar-
aanvolgende.

1 saac Tierens geboren 270  April 1746,  gedoopt den
29*kn  dito in de Kloosterkerk te ‘s Rage door DS
Pilad. Eerste luitenant bij ‘s Lands Marine, nader
Kapitein bij de Edele Oost Indische Compagnie
voor Rotterdam. Den 15” December ondertrouwd
en den 30sten dito 1781 getrouwd in de Portugee-
eche kerk door Ds Miltenaar aan:

Vrouwe Anna Roos, dochter van Nicolaas Roos
uit Amsterdam, Boedelmeester van de Chineesche
Weeskamer te Batavia etc. en van Hendrina Weyers.
Geboren te Kampen 9 Augustus 1748 en den llden
gedoopt in de Bovekerk door Ds Lossingh. Zij was
weduwe van Johan Christiaan Balthasar Röemer
(huw. 18 Oct. 1767) geb. 24 October 1744 in leven
Ritmeester der Burger Cavallerie te Batavia enz.
en stierf . . . September 1781.

Isaac Tierens stierf 27 Juni 1811 zonder kin-
deren na te laten en is begraven in de Prinsekerk
te Rotterdam.

Zij stierf te Heusden 23 April 1829 en.is  te Zalt-
Bommel begraven.
Anna Tierens, geboren 12 Sept. 1747 gedoopt in
de Kloosterkerk te ‘s Hage door D” Pilad, overle-
den 13 December 1748 en den 16e  ‘s avonds be-
graven in de Groote kerk te ‘s Hage.
Seger Tierens die volgt.
Jacoba Geertruy Tierens, geboren den 16e  Juni
1751 en den 190 gedoopt te Voorburg, door Dde

ingen van Mr. Isaak Scheltus die later uitgegeven zijn in Alg Ned.
‘amilieblad 1885, no. 115.  Het  geslacht van Couwenhoven  (ook van
oevenhoven) kwam m?j  echter nimmer voor als van Egmond van
ouwenhoven; het was in den Haag en omstreken toen zeer talrijk.

Fi. E.
Of dit de juistheid waarbor t weet ik niet. Deze M. S. genealogie

‘ierens  is ook samengesteld oor L. Scheltus van Kampherbeeke ina
ereeniging met A. Tieren6  De briefwisseling die beiden hielden
edurende een 4-tal jaren ia in rn+ bezit en handelt uitsluitendover
enealogie en heraldiek. Zeer aarne zou ik genoemde briefwisseling
1 het licht geven, om het wer% deser  beiden aan een goede critiek
3 onderwerpen, want ik geloof, dat wij te veel waarde hechten
an het werk van Scheltus van Kampherbeeke. F. Fl. Dl. 0.
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Bond, sterf 14 Juli 1751 en werd den 26skn be-
graven in de kerk te Voorburg.

70. Petronella Tierens, geboren 3 Mei 1753 den 6den
gedoopt te Voorburg door Do de Bond, getrouwd
24sten Augustus 1775 te Zalt-Bommel  door D. aan
Mr Wijnand Alstorphius ; zoon van Jan Alatorphius
onder-Equipagemeester van het Ed. mog. College
ter Admiraliteit tot Amsterdam, zoon van Wynand
Alstorphius en Helena van Gesseler. Bewindhebber
van de Oost-Indische Compagnie en Raad ter Admi-
raliteit tot Amsterdam, eu van Maria Johanna van

70.

80.

I n

Langenhoven Constantynsdóchter, Kapitein ter zee
van het Ed. Mog. College ter Admiraliteit tot Am-
sterdam en Jacoba  Schulerus. Geboren in 1741,
Bailluw van Sloterdijk, naderhand secretaris bij de
Hollandsche Ambassade te Berlijn etc. Hg stierf te
Utrecht den 26sten  Februaai 1798 en is den 30sten
begraven in de Buurkerk  aldaar Zij stierf 31 Octo-
ber 1826 te Zalt-Bommel.

Uit dit huwelijk waren kinderen.
Otto Tierens geboren 23 September 1756 en gedoopt
d e n  26sten dito in de kerk van Voorburg door
Da Huydecoper, oud-Kapitein der Dragonders van
zijne hoogheid den Prins van Hessen-Cassel in dienst
der Vereenigde Nederlanden. Trouwt Barbara Kruys-
sen Leendertsdr  en van Maria Catharina Louwaard,
geboren 1773. Zij stierf 20 July 1807.

Uit dit huwelgk werden geboren :
CS.  Otto Tierens geb 2 November 1802.
b. Catharina Tierens geb. 3 Juli 1805 en ge-

storven 1 Augustus 1808.
c. Maria Tierens geboren 26 Oetober 1806, ge-

storven 22 Februari 1808.
Jan Tierens, geboren 24 November 1759 op het
kasteel Thuylingsweert, gedoopt den 2den December
te Avezate bij Thiel door DS de Kruyf, is te Zalt-
Bommel ongetrouwd overleden den Qden Maart 1801
en den 5en dito ‘s avonds begraven in de Groote
kerk aldaar.

(Wordt vervolgd).

Van Brienen,

door Mr. P. C. BLOTS VAN TRESLONG  PR I N S.

de Geldersche volksalmanak van 1888 komt he t
volgende voor als bijlage tot eene verhandeling van den
Mussenberg door H. M. Werner, hetwelk ik volledig-
heidshalve hier laat volgen.

,,Er leefden in de vroegere eeuwen in Gelderland twee
geslachten van Brienen, een adellijk en een patricisch
geslacht, die, ofschoon beide hetzelfde wapen voerende
(in rood een zilveren eenhoorn) voor zooverce men weet
niet aan elkander verwant waren. De patricische van
B&ens,  n immer in eenige ridderschap verschreven,
schijnen in die dagen ook nooit beweerd te hebben met
de adellijken op dezelfde lijn te staan, evenmin als deze
laatsten vreesden, dat de eersten wegens gelijkheid van
naam en wapen zich iets zouden aanmatigen, waarvoor
zij het bewijs niet konden leveren. Beide geslachten
waren evenwel vrg oud, alhoewel zij geen van beiden
afstamden van de oude Fransche graven de Brieme,
wier geslachtslijst reeds vóór het jaar 1000 aanvangt.

De adellijke en riddermatige wan Brienens treft men

,

aan sedert het midden der 13e eeuw. Zij ontleenden hun
naam waarschijnlijk aan het dorp Brienen in Cleefsch-
land, en de oudste, waarvan melding wordt gemaakt,
komt dan ook herhaaldelijk voor in betrekking tot de
graven van Cleef; Dirk van Brienen, nog geen ridder
zijnde was getuige van den Graaf van Cleef bij het
verleenen van privelegiën aan de stad Griet 1254. Ridder
zijnde was hij borg voor Dirk van Cleef bij diens huwelijk
met de tweede dochter van Otto graaf van Gelder uit
diens tweede huwelijk, 13 Mei 1260 Voorts was hij
lok borg bij het verdrag tusschen Utrecht en Gelre,
25 Juli 1261 en wordt hij eindelijk nog gemeld als
getuige van Hendrik graaf van Cleve in 1264 Deze
adelli jke vnln  Brienens zijn in de 17e  en 186 eeuw
ditgestorven.

De patricische van Brienenu  behoorden tot de aan-
zienlijke regeeringsgeslachten, en waren vooral te Arnhem
gevestigd. Steven van.  Hrienen, schepen te Arnhem, zegelde
reeds in 1449 met den eenhoorn. Vau deze vapa  Brielzens
stamt het tegenwoordige adellijke geslacht van Brienerc
van de Groote Lindt af, en ook de reeds uitgestorven,
eveneens in het begin dezer eeuw geadelde takken va%
Brienen van Ramerus en van Brienen van Guesselt  Dat
al deze oorspronkelijk een geslacht zijn geweest met de
oude adellijke van Brienens is zeer goed mogelijk, doch
het bewijs daarvoor ontbreekt, en de samenhang is wel
gemaakt, doch nimmer op deugdelijken grond kunnen
gestaafd worden De bekende genealogie van het geslacht
uan Brienm,  die met Engelbert  I comte de Brienne, 990
aanvangt en geregeld voörtloopt  tot op den huidigen dag,
en waarin de adellijke en’ patricische van Brienens o p
kunstige wijze dooreengemengd en aaneengekoppeld zijn,
is waarschijnlijk opgemaakt in het jaar 1752 door
A. F. J. Jaerens eerste heraut van wapenen te Brussel,
ten behoeve van de toenmalige leden der bovengenoemde
patricische familie, die deze geslachtslijst later in 1819
bij  den Hoogen Raad van adel heeft ingediend: om
daarmede  haar ouden adel te bewijzen.”

Tot zoover de Heer Werner. Dit relaas geeft aanleiding
tot vele opmerkingen, welke ik hier wil neerschrijven
met de bovengenoemde bekende genealogie voor mij.
Zou deze in 1819 werkelijk aan deu Hoogen  Raad van
adel zijn overgelegd ? En zou op deze genealogie gegrond
wezen de erkenning van den generaal majoor Carel
Rutger Reynier van. Hrienen van Ramerus  in 1817 en
de erkenning van Jhr. Willem Joseph z;an Brienen van de
Groote Lirzdt  met den titel van baron op alle resp. in
1825 en 1835?  Wanneer dit zoo is, dan heelt deHooge
Raad wel zeer lichtvaardig erkend, want die bekende
genealogie is wat men noemt een Kakographie van de
ergste soort Ik meende, dat de erkenning van Jhr. von
BrieneN  van Rarnerus  was geschied naar aanleiding van
eene door hem overgelegde deductie beginnende met
Dirk van Brienen van Rarraerus, ridder heer van Brienen,
die met Maria van Lynden  huwde en welke deductie
den 14 November 1814 was opgemaakt door L. de
Flines, advocaat te Amsterdam en dat de erkenning van
Jhr. van .Brienen  van de Groote Lindt  was voornamelijk
een bewijs van groote welwillendheid des Konings en
voorts gegrond op een zoogenaamd pacte  de famille,
waarbij de familie van. Brieelzen vata Ranzerus verklaarde
dat de familie van Brienen van de Groote Liladt  tot
hare familie behoorde. Hoe dit zij de onderzoekingen
van den la.atsten tijd hebben uitgemaakt, dat noch de
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familie van Brienen va)~  Rnmerus noch die vnn Brienen
van de Groote Lindt recht hadden op erkenning. Men
doet het best uit te gaan van dit standpunt: Er was een
:tdellijk  geslacht de Briemne aanvangende met Engelbert
ler comte de Brienne, die vermeld wordt 990-998 en
gehuwd was met Manfride, veuve de Froment, troisième
du nom, comte de Serrs et de Joigny  en welk geslacht
::3 Mei 1464 uitstierf, toen Louis de Brienne, vicomte
de Beaumont ,,périt  à la bataille de  Cocheville s a n s
enfants”.

Aan dit geslacht wordt kunstig vastgehecht Dirk van
t)rienen  vayb  Rameracs,  seigneur de Brienne, ridder, drost
te Zutphen ec proost van het klooster Bethlehem gelegen
buiten Deventer, die 1298 huwde met illaria  ?xtn Lynden,
c!n die de stamvader was van een geslacht, dat in de
ridderschap van Veluwe en van Nijmegen heeft gezeten,
doch is uitgestorven.

Aan het geslacht van dezen Dirk van Brienen wordt
kunstig vastgehecht een zekere Gijsbert vun Brienen, die
ook wel Jasper en Jan wordt genoemd en de vader van
Gijsbert  en van Arend,  van wie (+jsbrrt  de s tamvader
der  fami l ie  von Rtienen  van Romerus  en van Guesselt
zou zijn en 29 September 1629 te Utrecht werd overluid
on van wie Arend de stamvader werd van het Arnhemsche
burgemeestersgeslacht, dat in de 188 eeuw uitstierf.

Aan het geslacht van Dirk van Brieïzen  voornoemd
wordt mede kunstig vastgehecht een zekere Antonie  van
Brienek], die als jongman  van Amersfoort op 29 Juni
1653 te Rotterdam huwde met Hillegonda Pinckeveer
en de stamvader is van het geslacht oan IjrieBen van
de Groote Landt.

Behalve nu deze vier hoofdgroepen,  welke tot nu toe
nog niet tot een stam kunnen worden teruggebracht,
komen nog verschillende personen van den naam v a n
fIrirnen  voor op allerlei plaatsen in alle eeuwen Zo0
vermeldt ‘t trouwboek van Sluis op 4 Maart 1607 als
gehuwd ,de comys Joseph van Brirnen  van den Haghe
,,weclr van dgathe  van der Brugghe  met Summa Thasselon
jd. van Vlissingen ; zo0 testeert Aeltgen Castens van
Brienen met Jan Hermans  Holtvorster op 25 Maart 1632
voor notaris Vlostadt enz. enz.

Bovendien zijn in die bekende genealogie ic de vier
hoofdgroepen nog verschillende en kapitale fouten, zoodat
Inen niet te veel zegt, wanneer men deze tot kakografie
verlaagt. De heer Werner  zegt echter, dat iu het land
van Cleve een dorp Brienen ligt en zoo zal dit dorp
wel een bakermat zijn van verschillende families van
.Rrienen  evenals Arkel, Loenen enz. hun naam hebben
gegeven aan diverse families, die natuurlijk slechts kunst-
Inatig aan elkaar te hechten zijn. Dat deze aaneenhechting
bij den naam van Brienen zoo gemakkelijk ging komt
waarschijnlijk hieruit voort, dat alle vier bovengenoemde
zroepen in hoog aanzien zijn geweest en de hoogste
betrekkingen in stad en lande hebben bekleed.

Ik wil trachten een einde te maken aan dien boven-
vermelde chaos en achtereenvolgens de genealogie geven
van die vier hoofdgroepen, voor zoover ik die uit allerlei
materiaal heb kunnen samenstellen. Wellicht wordt dan
Iiog eens op bewijsbaren grond aangetoond, hoc die vier
hoofdgroepen aau den naam. ,uan  Brienen komen. Ik
vang aan met het:

REGEERINOSGESLACHT  VAN B R I E N E N  TE .%RNHEM.

1. Alend van BrienPn,  geb 5 Maart 1523 (wordt gezegd
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een zoon te zijn van Gysbert van Brienea, ook Jasper
en Jan genoemd, kapitein ex zijne tweede echtgenoote
I;ouisa  van Sasbout,  doostdr.,  heer van Spaland, kanselier
van Gelderland en Catharina van der Meer), was schepen
en burgemeester te Arnhem en overleed aldaar 25 Juni
1612, begr. aldaar, hij was in ! 548 gehuwd met Margrieta
Sluysken, geb. in 1526, overl. te Arnhem 8 Aug. 1579,
begr. op St. Laurens ook te Arnhem, dr. van Johfrn  en
Nanl of Aleidn van 11oornick.

Uit hun huwelijk 9 kinderen, waarvan bij het over-
lijden der ouders nog 5 in leven waren, hoewel 4 mij
slechts bekend zijn.

1  Jan, volgt 11
2. Y/alburg van . Rrisnen,  die Xaandsg  2 Juni 16 14

te Arnhem overleed.
3 Gi@óert  van Brienen, die Maandag 16 Juni 1614

te Arnhem overleed
4 Naleken  van Brienm,  geboren te arnhem  Maandag

na beloken Paschen 1553, overleed 2 Sept 1625
en was gehuwd met Otto Engelen, geboren te
Arnhem 1 Mei 1541, overl. aldaar op St  Jans
onthoofding 29 Aug. 1587, zoon van Engelbart en
Naleke de Vree.

11. J a n  can Brienen , geboren in 1557 te Arnhem,
was aldaar burgemeester en overleed te Arnhem 1 Aug,
1616, werd 5 Aug. in de Groote kerk begraven; hij
huwde tweemaal eerst 20 April 1579 (belofte gedaan
2 Maart, getrouwd 6 Maart, in de kerk 20 April, bruiloft
;evierd  1 Mei) Judith Leydeckers, geb. in 1550, overl.
te Arnhem 28 Aug. 1587, waarna hij hertrou wcle te
Arnhem 4 Juli 1588 met Luytje Craeyvanger,  overl. te
Arnhem 6 Aug. 1616 oud 51 jaar, eveneens in de Groote
kerk onder het orgel begraven en dr. van Reyrtdert  en
Catharina Engelen.

Uit het eerste huweliik waren vier kinderen nl. :
1.

2.

3.

4.

een zoon geboren-20 Augustus 1580 en aanstonds
gestorven.
Wilhelm van Brienen,  gel,. 31 Jul i  1582,  ov.
24 Juni 1584.
Margriet van Brienen,  geb 19 Nov 1583, ov. o p
St. Jansdag in den winter van 1583.
Wilhelm  van Brienen, geb. 17 Maart 1585, ov. op
den eersten Donderdag in den vasten van 1586.

5

6.

7.

Uit het tweede huwelgk  waren 9 kinderen nl. :
Judith van Brienen, geb. Arnhem 26 Juni 1590,
huwde eerst met Evert Harskamp, in leven secretaris
van het gerecht te Utrecht, en daarna te Arnhem
19 Juni 1640  met Richard of Ri@k  WQnen,  geb.
aldaar 4 of 26 Juni 1596, rentmeester van St.
Marie te Utrecht en St. Nicolaas te Arnhem, ov.
aldaar 8 Juli 1661 we&-.  van Hendrikske Rongarts
en G’eertruid  Sluysken  en zoon van H e n d r i k  en>
Otje  van Hetterscheidt.
R@$e of Reynttin van Brienen, geb .  Arnhem
20 Feb. 1592,  ov.  Amsterdam 6 Juli 1673, tr.
Arnhem 16 Nov. 1626 .Joost op ten Noort, burge--
meeeter  van  Zutphen , ov. aldaar aan do pest.
15 Juli 1636, zoon van Johan Hendrikszn., richter
te Bronkhorst en Wijske Hendrik&.  Ruiters.
Rehier van nrienen, geb. Arnhem 13 iMei  1594,
tweeling met volgende, ov. te Arnhem 24 Januari
1595.

8. Gysbert van Brienen, volgt 111 A.



9.
10.

11.
12.
13.
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Reynder, volgt IIIbis  B.
drend van Brienen, geb. Arnhem 24 Maart 1599,
ov. aldaar 14 Nov. 1603 aan de pest.
Engel, volgt IIlter C.
Arndt van Brienen, volgt IIJquater  D.
Jan oan Briunen,  geb Arnhem 23 Nov. 1608, ov.
aldaar Maandagsmorgens 28 Nov 1610.

IB. Gysbert  van Brienen., geb. Arnhem 1 en gedoopt
8 Aug. 1628, burgem. te Arnhem 1 Mei 1656, ov.
aldaar 12 Jan. 1678, begr. in de Broerenkerk 24 Jan.
1678, tr. 23 Feb. 1649 Lucretia Craeyvanger, geb te
Arnhem, ov. aldaar 7 Nov. 1672, begr.  Arnhem in do
Broerenkerk op het choor, dr. van Jan en Cornelia Sluysken

Uit dit huwelijk:
1.

A.
Naleke van Brienen. neb. Arnhem 5 Juni 1650,
ged. 7 Juni. ov. in’ &t. 1708  tr. aldaar 25 Mei
1 6 7 5  J a n  Spoltman, burgemeester te Arnhem,
4 Dec. 1679 schepen aldaar
Hillena van Bj,ieneqa , geb. 8 dagen na Paschen
1652, ov. Arnhem 26 Oct. 1653.
Helena tjnn Brienen, geb. Arnhem 31 Dec. 1653,
ged. *Januari  1654, ov. Arnhem 4 Feb. 1727,  tr.
Oosterbeek 31 Juli 1683 Mr. Reindert Op ten,
Noort, geb. 12, ged te Arnhem 18 April 1660,
secretaris der stad Arnhem, ov aldaar 22 Juni
1687, zn van Jan ei1 Geertrnid van Brienen
Reindert van Brienen, geb. Arnhem  2 Mei, ged.
7 Mei 1656, oud 6 weken.
Reindert van Brienerz,  geb Arnhem 7 April 1657,
ging op 24 Juni 1676 als volontair in dienst van
het regiment van Leeuwen naar Maastricht, alwaar
hij bij het beleg aan zijn wonden  over leed  op
21 Aug 1676, begr. Arnhem 30 Aug 1676 in
de Oude kerk

IIJbis. Reynder van Brienen, geb. Arnhem 21 Maart,
gedoopt 19 Mei 1596, burgemeester aldaar, ov. aldaar
27 Mei 1636, begr.  in de Oude kerk, tr. 14 Februari
1618 Helena of Hilleken Everwijn,  geb. Arnhem 22 Nov.
1600, ov. aldaar 28 Dec. 1681, dr. van Reinderf  en
Ermgurd Tulleken.

Uit dit huwelijk:
Jun van Brienen, geb. Arnhem 9 April 1619,
gedoopt 14 April, overleed 18 Sept. 1650.
Evert  van Brienen, geb. Arnhem 31 Juli 1621,
gedoopt 15 Aug 1621, sterft 22 Nov. 1622, be-
graven in de Groote kerk aldaar 27 November.
Luyfgen van Brienen, geb. Arnhem 5 Nov. 1623,
ged. 19 Nov,_ ov. Arnhem 25 Dec. 1680, tr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

11 Jan. 1651 Gerrit of Ge-rhard Noey, subst-Griffier
van het hof van Gelderland, en rentmeester van
Arnhem, wedi van Helena Tulleken, ov. te Arnhem
3 Dec. 1656, zoon van Jan ex ïV. N. Morleth.
Gijsbert  can Brienen, geb. Arnhem 1, ov. 1 Sept.
1625, begr. aldaar in de aroote  kerk 3 Sept. 1625.
(Geertruid  van Brienen, geb. a. v. 28 Aug. ged.
1 Sept. 1626, ov. 2 Jan. 1630.
Qijsbert,  volgt IV.
Gewfruid van Brienen?  geb. A r n h e m  1 6 ,  g e d .
25 Juli 1630, ov. aldaar 25 Juni 1684, begr.
2 Juli in de oude kerk, tr. Arnhem 12 Aug. 1657
Jan Op ten Noort, geb. Zutphen 22 Oct. 1627,
J. U. D., burgem. van Arnhem, leengriffier van
Gelderland, en gedep. van het Arnhemsch kwartier.
ov. Arnhem 5 April 1705, begr. Groote kerk, zoon
van Joost, burgem.
Brienen.

t e  Zutphen  en  Reintje  va+a

Ermgard van Brienen, geb. Arnhem 3 en gedoopt
20 Feb. 1633, overleed aldaar 8 Mei 1636.
Ermgard van Brimen, geb. Arnhem 2 1lei 1636,
gedoopt 8 Mei, ov. in 1690, tr. Jan van Wijnbergen,
zoon van Arend en Geertruid  ter Kinderen.

111. 1_ Dr. Gijsbert van Brienen, geb. Arnhem 13 Mei
1594, tweeling, burgem. aldaar, ov. Arnhem 6 December
1632,  t,r. 6 Jan 1629 Geertrwid  Bueru@n,  geb. 26 Juni
1599, dr. van Reindert, burgemeester van Arnhem en
&-mgard  Tulleken.

Ao 1632 den
6 December is
in den Heer
gerust doctor
Qsbert  van

Brienen
Burgemeester

der Stadt Arnhem.
Uit zijn huwelijk 2 kinderen o w.:
Luitgen  van Brienen, ged. te Arnhem 31 Juli 1632.

B.

/ ’

hij, na het vernietigen der vrijwillige corpsen, in zijnc
vorige waardigheid hersteld, ov Arnhem 30 Juni 1715,
begr. 9 Juli in de oude kerk onder het orgel, tr. 31
December 1693 Johanna Elisabeth de Beyer,  geb.

. ov Arnhem 25 Maart 1740, begr
Arnhem in de oude kerk bij haar man, dr. van Jan en
Reyniera Schrassert.

2.

3.

4.

5.

6
V.

Jan, volgt V
Jan van Brienen, geb Arnhem 15 Jan 1661, raad

extraordinair in 1704, vervolgens raadsheer in het hof
van Gelderland en burgem te Arnhem, ontv der groote
aeldersche  tol;  hij  zag zich sedert den dood van den
Stadhouder Willem TI1 in vele onaangenaamheden pe-
wikkeld door de onlusten, die voortvloeiden uit de af-
danking van vele regeeringsrjersonen  Ook bij moest i n
dat lot deelen en de stad veriaten, eerst na 2jaren  werd

Uit dit huwelijk 9 kinderen nl.:
Giisbert van Brienen. eeb Arnhem 29 Oct 1694,1.

2.
3.

ovy 21 1lei 1721 in’&riname.
Jati, volgt V1.
*Jacob  Reindert van Brienen, geb Arnhem 6 April
1698, kap. in April 1714, overleed in 1730 na te
Deventer 16 Januari 17 16 gehuwd te zijn met
Margaretha  Roe&.

4.

5.

6.
7.

Rei&ra. Johawha  vaal Britnen, geb. A r n h e m  1 4
Oct.  1700,  ov.  te  Harderwijk 8 Naart 1 7 6 5 ,
tr. in 1728 Mr Reinter Otto Sehrassert, g e b
te Harderwijk 19 Dec. 1697, secretaris der stad,
scholtus des ambts van Doornepijk, ov. te I lardrrwijk
zoon van Mr. Helzdrik,  secretaris te Harderwijk en
Johanna (‘harlotta  Schrassert.
Lucretia G$i<berta  van Brienen, geb. Arnhem 1 Sept.
1704, overleed op 8 Juli 1762 te Harderwijk aan
een borstkwaal.
Reillier, volgt VIbis.
LValida  Helena van I;rienen.,  geb. Arnhem 29 Jan.
1708, ov. ongehuwd in 1760.
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8. Geertruid van Brienen, geb. Arnhem 27 Jan. 1711,
huwde in 1746 met Gerrit Gosewgu  Wiging.

9. Arnolda van Brienm,  geb. Arnhem 22 Juli 1713,
ov. te Harderwgk  in 1754, tr. 24 Maart 1750
Reinier  Christoffel Wilhelm de Wolff van Westerrode,
geb. aldaar, burgem. aldaar in 1757, zoon van
Frederik Cfiristiaan  en Elisabeth de Blij, hij hertr.
t e  Hierden  Job,anna  dleida  CYolffsen, di van  Arnold
Richard en Johanna van Dompselaer.

(Wordt vervolgd.)

Een geslacht Roessingh te Zonnemaire.

1. Roelant (ddriaans  ook: íírents) Roessing(h)  tr. Jranna
Dominicus (van de Velde) Hieruit gedoopt te Zonnemaire :

15 Maart 1671 : een kint (1);
7 Sept. 1 6 7 2  : Ariaen  (2), die volgt;

16 Juni 1675 : Aary (3) ;
2 Januari 1678 : Andries (4);

20 n (?) 1686: Janszj’ntje (5).

11.  Adriaan Roekands  Roessingh, j.m. tr. te Zonnemaire
28 Mei 1700  (6) Neeltje Pieterse Schietkatte, j.d

[Zij was dochter van Pieter (Pieters) Schietkatte en
Stoffel$ntje  Adriaens (Krol) waaruit ged te Zonnemaire :

20 Dec. 1665:  T(J)anneken  (7);
19 Aug. 1668: Neelken (8);

Zondag 1 of 9 Aug 1671 : Pieter (9);
25 Nov. 1674: Neelken (10);
30 Dec. 1685: Adrictange  (ll)].

Uit voornoemd huwelijk ged. te Zonnemaire:
10 Juli 1701: Jannetje  (12);
28 Januari 1703: Pieter (13), die volgt IIIa;
7 September 1704 : Paul$ntie en Adriaantje  (14) ;

20 Februari 1707 : Paulijntje  (15) ;
4 Januari 1709:  Roeland  (16),  die volgt 1IIb;

26 December 1710: Junnetje (17);
30 October 1712: Stoffel (18);
17 September 1713 : Junnetje (19) ;

6 Juni 1717 : Staffeltje  (2C).

IIIa. Roeland  Adriaanse Roessing, j m van Zonnemaire,

(1) get. Cornelis Dominious en Paulinken . . . . (verm. Lansheers).
(2) get. Cornelis Dominious en Aegtje  Tonisz.
(3) get. Marinus Joosz.  en Eva Dominicus; hier wordt de vader

gen. Roese.
(4) get. Janneken Maertens en Pieter . . . . . .
(5) er staan acht inschrdvingen  achter elkaar waarvan de eerste  ge-

dateerd is op 20 Januari.Verder  in dat jaar niets meer, hetgeen eemgszms
onwaarschijnlijk lijkt. Het register ie dus òf onvolledig nà 20 Jauuan
bf de 8 doopinschrgvingen  zijn te stellen op rekening van het geheele
jaar :686 en is slechts de eerste gedateerd.

(6) Adriaan Hoelandsz.  roesing j. m. en neeltje pietersz.  Sohietkatte
j h.‘beijde van Sonnemaer en álhier wonende.

(71 Pet. Pieter  Krol en J(T)anneken  Krol.
$j &. Crijnken Daniel&.  ’
(9) get Tije Schietkatte en Fïeelken Danielsz.
(10) get. Tijs  Sohietkatte en J(T)anneken  Idaertenaz.
(11) get. pieter Cr01  en janneken Schietkatte.
(12) get. roeland adriaanee roesing en,janneje dominicus van de Velde.
(13) get. pieter Scbietkntte  en Mtoffelgntje  adrisane.
(14) gemini.  get. pieter pieterse sohiétkatte  de jonge, marë roelandse

roesing en jannetie pieterse schietkatte.
(15) get. mary roelandsze roessing
(16) get. catalijnje roelands roessmg.
(17) get. Barbel  roelandse roesmg.
(18) get. Stoffelantje  adrisans.
(19) get. pieter janse van Casand  en jacomijntje roelandse roesing.
(20) get. stoffelijntje  adriaans.

tr. aldaar 3 Mei 1732 (21) Josina de Zwarte,  j.cl. van
Noordgouwe, waaruit ged. te Zonnemaire: 21 December
1732: Adriaan (22).

IIIb. Pieter Roessing, j.m. van Zonnemaire tr. aldaar
10 Oct. 1731 (23) Heinewijf van der waal,  j.d. van
Dreischor,  waaruit ‘ged. te ZÖnnemaire  :

30 Maart 1732 : Adriaan (24) ;
12 April 1733: Gabriel  (25).

Tiel. Jonkhr  VAN KINSCHOT.

Oude Indische Families,

door W. WIJNAENDTB  VAN R E S A N D T.

x71_

H E T  G E S L A C H T  C O U P E R U S.

[In Indië van 1775 tot heden.]

I n 1 e i d i n g.

De geschiedenis van het geslacht Couperus (oudtgds
Couper, Cowper) behoort m@s inziens tot één der be-
langwekkendste studies van de geslachtkunde, beschouwd
van het st,andpunt  dat deze wetensehap tegenwoordig
inneemt.

Ik moet echter al dadelijk verklaren, dat het publi-
oeeren eener genealogie, welke geregeld op zou klimmen
tot minstens het jaar 1400, geenszins in mijne bedoeling
l ig t ;  - niet kan liggen omdat mijne mecledeelingen in
in verband met den titel van dezen arbeid slechts mogen
loopen over deze familie sedert haar komst in Indië, doch
ook niet mag liggen, omdat mijne nasporingen in de
officieele archieven voorhands zich slechts tot 1625 hebben
uitgestrekt en ik dus door van v66r dit tijdstip, het glib-
berige terrein zou betreden van de familie-tradities, niet
gestaafde familie-papieren en dergelijken.

Toch verleidt de hierboven aangehaalde belangwekkend-
heid, welke de geschiedenis van dit geslacht teekent,
er mij toe met een enkele @n. te schetsen, wat die niet-
officieele opgaven van v66r 1600 ons doeo weten en stel
ik dan op den voorgrond, dat die gegevens ontleend zijn
aan de gedurende zijn leven door hem met veel gver
bijeenverzamelde aanteekeningen  van wijlen Mr. John
Ritus  Couperus, oud lid der beide Hooge Gerechtshoven
van Nederlandsch-Indië, overleden te ‘s Gravenhage 13
October 1902.

Maakt de geschiedenis van ieder oud geslacht stellig
een deel uit - zoo niet van de geschiedenis des vader-
lands, dan toch van die der plaats der inwoning -, bg
de bestudeering van de genealogie Couperus leven wg
mede met de gebeurtenissen die wij kennen uit de alge-
meene geschiedenis.

.

Een geslacht van squire’s in Engeland (Sussex)  gekomen
in rijksbetrekkingen te Londen, en later aan het hof van
den 4~ en 5n Hendrik ; een voorvader verbrand op den

(21) ondertr. 11 April, getr 3 Mei Roeland  Roesing, j. m. van
Sounemaer en Josina de Swarta, j. d. van Noordgouwe.

(22) get. Jaoomijnt’e Roesfng.
(23) ondertr. 22 dep.,  getr. 10 Oot.  Pieter Roesin , j. m. van

Sonnemaer en Heinewijf van der Waal, j. d. van %Dreiso or.
(20)  get. ,,de moeder”.
(25) get. Prijntje  Waale (P) en Joost de Waal.
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van Bloody ?nary ;

brandstapel als aanhanger van Wicklefs leer (waarop
nog zou-duiden het tegenwoordig familiewapen : een duif

hooge geestelijke ambten (Anglicaan-
sche kerk, o. a. bisschop vau Galloway) in Schotland,

opvliegende naar een stralende zon : de ziel van den

totdat de Katholieke neigingen der Stuarts ook daar hun

verbranden Hobert  Couper  opstijgende ten hemel) ; later
als jongste zoon der squire’s van Strode  (parish Slingfield,
county  Sussex,  kooplieden te Londen ; de hervorming en
de vlucht uit Engeland na.ar Schotland voor deinquisitie

plaats, dio hij inneemt in de geschiedenis van Java,
wordt verwezen naar ,,De  Opkomst van het LVederlandsch
gezag over Java”, door Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. Hij
onderteekende  o. a. na den 1” Java-Oorlog het gesloten
verdrag met sultan Amangkoerat IV.

Hij was tweemalen gehuwd, 10. op 28 Februari 1675
met dletta Brelius,  geb. te Maastricht in 1656. dochter
van den predikant’ ff’heophilus  Brelius; en 20. ‘met E v a
Mus weduwe van den koooman in Comna dienst Arnoud

het verblijf onhoudbaar- maakten en een uitwijken naar
Nederland volgde, èn als hopman in Staatschen dienst en als
prediker in Friesland. Een gevestigd zijn gedurende eenige
generaties als predikant in tallooze kleine Friesche dorpjes;
daarna vroedschapszetels in Leeuwarden en Harlingen,
totdat de rijke Oost-Indische Compagnie, die zoo menig
geslacht reeds naar Indië overbracht, ook een tak van dit
geslacht daarheen voerde, een tak, die als de Haagsch-
Indische familie Couperus, een bekende klank heeft, terwijl
een andere tak, gebleven en vergeten in de oude Friesche

orpjes, zich daar tot op heden vruchtbaar voortzette en
afdaalde tot den boerenstand.

opgaven met den vader op diens terugkeer naar Indië
in 1693 bij Kaap de Goede Hoop met het schip ,de
Ridderschap” een prooi der golven werd.

Uit geen dezer huwelijken sproten kinderen.

Faa. Jacob Couper  en Eva Mus nemen bij acte dd. 29

Hoe hij in betrekking stond tot de later in Indië ge-

~ Nov. 1687 het kind Jacobus Beijland,  toen 2 jaar oud,

komen leden van zijn

als zoon aan. Denkelijk is dit het kind, dat volgens familie-

geslacht, moge uit ondervolgend
staatje duidelijker blijken.

John Couner.
geb. oiroa  i5i5,

predikant te Edinburg, wijkt in 1584 uit
naar Friesland en sticht te Burahweert (3j

Geeft deze grove lijn geen belangwekkend beeld van
de geschiedenis dezer families ; van de squires van Strode
tot de kleine boeren in het Friesche Parrega en Hieslum,
dan wel tot de hoogste dienaren der ,Edele”  Compagnie ?
Mocht zich iemand geroepen voelen die geschiedenis te
bestudeeren, dan zal hem stellig onmisbaar zijn, het in De
Wapenheraut, 1907 op blz. 276 (1) genoemd werk : ,Genea-
,logical  research in England,  Scotland and Ireland, by
J. Henry Lea. 1906.” Voorts moge nog dienen, dat in
Engeland de volgende tot dit geslacht Couper  (Cowper)
behoorende liniën voortleven : de staak Cowper-Compton ;
de staak Cooper-Hertijng (tegenwoordig Shaftesbury,
earls); de staak Couper of Strode  (zie boven) ; de staak
der earls Cowper.

Alvorens in 1775 de eerste Couperus van den nog
levenden Nederlandschen tak in Indië kwam, vertoefde
een lid van dit geslacht in 1663 in deze streken, n.1. de
in de geschiedenis van Indië bekende commandeur van
Java’s Noordoostkust : Jacob Couper.  (2)

Jacob Couper was in 1642 te Edingburg geboren en
wordt in Januari 1663 sold,aat  in dienst der 0. 1. C.;
zijn loopbaan is verder: assistent te Bantam,  10 Jan.
1664; naar Batavia 28 Aug. 1666; secunde  te Djapara
12 Nov. 1665; onderkoopman aldaar, 23 Dec. 1669; opper-
hoofd aldaar, 22 Mei 1671; koopman en resident te
Djapara,, 23 April 1672; zending naar Mataram in Maart
en April 1677; zending naar Bantam,  Oct. 1678; opper-
koopman, 28 Nov. 1678; commandeur van Java’s hs. 0.
kust, 23 Juni 1679; chef der expeditie tegen Soerapati,
April 1684; commandeur  van Sumat,ra’s  Westkust ,
6 April 1685; als commandeur van een retourvloot van
15 schepen terug naar Nederland, 6 Dec. 1687. Voor de

(1) en in Maandblad XXV, 89. (Red.).
(2) De hem betreffende gegevens zijn  in hoofdzaak ontleend aan

mededeelingen van Dr. F. de Haan. landsarchivaris.
Jaoob Couper  moet niet verward worden met den Jacob Cooper. die

geboortig van Delft, als admiraal in 1633 Malakka bombardeert en
in 1639 die vestiging voor de Republiek veroverde ; ho overleed te
Malakka 8 Januari 1641. Een Cooper  veroverde dus Malakka en een
Cou-per(%s)  - zooals we verder hieronder zullen zien -, verloor Ma-
lakka; 156 jaar later speling van het toeval!

Deze Cooper  heeft niets uit te staan met de hier te behandelen familie
Couperus, welke ook een eheel andere is als de Overësselsohe familie

at deze ook veel predikanten leverde, wel

de eerste hervormde gemeente-; t 1620:  ’
x

Theodora Hay,
dr. van Theodor Hay,  predikant te Biebles.

0. 8.
__ ..-.

J ohn Couper,
hopman in Staatsohendienst

James Couper,

sneuvelt 1632.
koopman te Edinburg.

K l-.
. . . . . van Unia.

I
Jacob (Jam’es)  Couper,

DB. Theodorns Couperus,
t 1693.

commandeur van Java% N. 0. kust.
predikant te Idaard en Warga. **

Ds. Petrui Couperus
predikant te Warga!

- -
Johannes Abraham Couperus.

*

schepen-
te Leeuwarden.ia Augus-

tinusga.
I -ml_

voort- Ds. Hollewe Couperus,
bestaande predikant te Malakka,

Abraham Couperus,

tekte -
gouverneur van Malakka.

I ‘- I
Augus- voortbestaande tak in
tinusga. Bolsward-Harlingen.

Haagsch-Indisohe
tak.

Beginnen wij de stamreeks in Nederland met den
hierboven vermelden Ds Theodorus  Joha+asz.  Couperus
(ook eenvoudigweg voorkomende als Dirk Janssen), één
der 4 zonen (4) van John Couper. Hij was geboren te
Burghweert in 1627 en overleed te Warga in 1684, tr.
10.  in 1653 met Alida  Lieuwens, j- 1655, ,waarbg  een
zoon; daarna 2O. te Warga in 1656 met Sara Plekker ,
dochter van Ds.  Abraham Plekker, predikant te Warga en
eigenaar van Popma-State  ; uit het 2e huwelijk BQn zoou
en één dochter.

Ds. Theodorus Couperus werd in 1647 candidaat in
de theologie te Warga; predikant te Idaard, Aegum en

(3) Volgens familie-opgaven. Is Bor hweert = Bolsweert of Bolsward ?
Neen, Burgwerd  is een dorp in e gemeente Wonseradeel, wel bija
Bolsward (Red.).

(4j De 3 anderen waren: a. Ds. Johannes Couperus, geb. 1625.
predikant te Tzum (Fr.), 23 Mei 1652, en aldaar t 25 Mei 1684; b,
DB. Taco Couperus, geb. 1626,  predikant te Burghweert (Fr.), en t
1684 en c Abraham Couperus, geb 1628, phil. student te Groningen
f 1648. - Allen ongehuwd overleden.
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Friens, 17 Mei 1652; predikant te Warga, Warstiensen
Wartena, Nov. 1664 tot zijn overlijden. Hij was in 1662
gedeputeerde ter Synode van Bolsward en in 1663 bij
de algemeene kerkvergadering te Emden.

Van zijn 3 kinderen noemen wij :
1. Lucas Couperus, uit wien een tak uitgestorven in

1766 met Geertruid  Couperus, weduwe van den
rentmeester der Domeinen in Friesland Harmen
Adolf van Idsinga,  ?_ 1 7 4 9 .

2. Petrus Couperus, die volgt.

Ds. Petrus Couperus, geb. te Idaard in 1657 en aldaar
overleden 27 April 17 25 ; gehuwd in Juli 1685 met
Qerarda  Steindam, overleden te Warga 10 Mei 1735,
dochter van Henricus Steindam, advocaat bg het Hof
van Frieeland.

Ds. Petrus Couperus werd in 1681 student in de
theologie te Franeker; proponent te Warga 1684 en
en sedert April 1685 predikant aldaar tot zijn overlijden.
Hij was in 1694 lid van de synode te Harlingen en in
1708 en 1712 tijdelijk legerpredikant.

Van zijn 6 zonen en 3 dochters noemen wij : (allen
geboren te Warga).

1
1.

2.

3.

Theodorus -CÓuperus,  t 1751,  conrector aan het gym-
nasium te Sneek; oogehuwd.
Ds. Henricus Couperus, t 1750, predikant te Olde-
horn en Nyehorn (1728), garnizoenspredikant te
Namen (1715-1728); ongehuwd.
Ds. Johannes Couperus, t 1778, predikant te Augus-
tinusga en Zuiderhuizen (1720- 1777 ; tijd. veld-
prediker bij het Rijnleger (1744),

4.

5.

6.

ITit hem spruit de tak, welke nog te Augustinus-
ga (Fr.), doch thans in den burgerstand, voortleeft.
Lucas Couperus, j- 1780, burgerhopman en vroed-
schap te Leeuwarden.

Uit hem spuit de tak te Gouda en te ‘s Graven-
hage, uitgestorven in 1833 met 111r  Jan Couperus,
griffier van de Staten var. Holland te ‘s Gravenhage,
dan wel met diens later overleden ongehuwde dochter
V’ilheknina  Couperus.
Abraham Couperus, van wiens  2 zoons naar Indië
kwamen, en die derhalve volgt sub 1.
Ds. Gerardus Couperus, T 1753, predikant te Ber-
gum (1729) en te St. Anna Parochie (1738-1753),
gehuwd, doch kinderloos.

1.

Abraham Couperus (zoon van Ds. Petrus Couperus en van
Gerarda Steindam), geboren te Warga (Fr.) 27 Februari
1698, overleden te Leeuwarden 9 Maart 1771.  Hij huwt
10.  circa 1727 Anna Xchreversteijn  (5) ; daarna 20. te
Hempens (gemeente  Leeuwarderndeel) 18 September 1735
(ondertrouwd te Leeuwarden 4 Sept. t. v.) met Gesina
Hoppinga  (6).

Uit dit 2e huwelijk sproten 4 kinderen, waar-
van twee xoons n,aar Indië kwamen; deze
kinderen, volgen sub II.

A. Couperus was in 1730 vaandrig der burgerij te
Leeuwarden en tot zijn overlijden  schepen en vroedschap
aldaar, o. a. in 1735 enz.; 1755, 1762, 1765.

(5) Uit dit 10 huwelijk sproten 2 kinderen : a. Epeus Couperus, geb,
Leeuwarden 8 Mei l’lifi, student te Leiden in 1748; stadsbouwmeester
te Leeuwarden; en b.Anna  Couperus.

(6) Wie waren hare ouders?
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X1.

(Kinderen van Abraham Couperus (1) en van diens
tweede echtgenoote  Gesina Hoppinga.)

1. Dr. Petrus Cou!perus,  geboren te Leeuwarden 26
April 1736. med. doctor en burgemeester te Har-
iingen, overleden te Harlingen 16 Maart 1800, ge-
huwd met Johanna Blankendnel;  uit welk huwelijk :
a. Johannes Henlicus  Couperus, geboren te Har-

lingen in !‘i69, student in de geneeskunde te
Leiden, 1706 : overleden te Leiden 27 klaart
1797.

6. Hi9.e  Couperus, verder n-ij  onbekend.
c. Janrul Catharina Couperus, verder mij

1 leefdon
’

onbekend. \ 9xz
2. Ds. Mollerus  Couperus, geboren te Leeuwarden ia

1740, overleden te Malakka 12 April 1788.

Hij studeerde te Franeker in de theologie en werd
15 April 1760 proponent te Leeuwarden; predikant te
Wons en Engwier  (Fr.), 17 Juli 1763; predikant te
Parrega, Hieslum en Greonterp, (Fr.), 9 Oct. 1768; terwijl
zijn jongere broeder Abraham secunde en opperkoopman
te Malakka was, werd hij in 1787 tot predikant aldaar
beroepen, doch overleed te Malakka - waarheen hij
met achterlating van zijn gezin was vertrokken -
binnen het jaar na aankomst. (7)

H i j  w a s  t w e e m a l e n  g e h u w d  ; 10 met Wgfirig
Banyma; 20. met Sytske Bangma  ; uit beide
huwelijken sproten

a. Rein Couperus. Uit sub a, 0 en e, welke
6. Abraham  Couperus.
c. Petrus Couperus. +

gevestigd bleven te Ries-
lum en Parraga, sproot een

1776.
d.

hoogst talrijk nageslacht
Gerbrig Couperus Couperus, dat na meer dan

e. Epeus Gerardus c ou- 125 jaar, gedaald is tot
perus. den klein-boerenstacd en

f. Geeske Couperus. nog woont in de streek
Y. Hor*ke  Rein coupe- tusschen Bolsward ED Har-

rus -Ì- 1781. lingen.
3. Gerardus Couperus, geboren te Leeuwarden in 1744,

rector te Franeker, en ongehuwd overleden in 1777.
4. Bbraham  Couperus, gedoopt te Leeuwarden 20 Sep-

tember 1752, overleden te Soerabaja in Juli 1813,
(8) huwde te Malakka in 1785 Catharina Johanna
Koek, geboren aldaar in 1763, overleden te Buiten-
zorg 11 Februari 1843, (9) dochter van Joaua
Koek (10) en van Gesina Geuler.

(7) Zie over hem : Biographisch  Woordenboek van 0. I. predikanten,
door Ds van Troostenburg de Bruyn en manwcript-predikantenl$sten
van Ds Borger.

(8) Zie Java Government Gazette  van 94 July  1813.
(9) De annonce van haar overlëden  luidde : ,,Op den 1 In February

,,1843 is te I!uitenzorg  in den gezegenden ouderdom van circa 80 jaren,
“overleden, vrouwe Catharina Johanna Koek, weduwe wijlen den heer
,,Abrahrtm  Couperus in leven Raad van Indiën.

,,Eenige kenùisgeving  ”
Executeur was  G. P. Servatius. (Zie Bataviaasche  Courant van 28

April ls43).
*(lO)  De naam Koek komt reeds zeer vroeg in Indië voor en was er

tot in de 19c  eeuw nog bekend. Betreffende deze familie mogen de
volgende aanteekeningen  volgen. Jan Koek, in 1’700  secretaris van
de weeskamer te Batavia en in 1709 heemraad aldaar, was gehuwd
met Sara Clavius.  Ziin zuster Was Nceltie  Koek. overleden na 1730.
huwde 10. met Jan l&adder  Lamberkzn , %ioe-president  van schepenen,’
wiens 48 vrouw zij wn8  (de 3 vorige waren Pietertje  Claes,  Dina Ver-
heyde en Bester  Bremer)  ; Neeltje Koek huwde 90. met Hqnardt  de
Roy, gecommitteerde over de zaken van deu inlander, 1705-1707,
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Uit dit huwel$‘k  sproten 6 kinderen, die vol-
gen sub. III.

A. Couperus trad in 1776 in dienst bij de 0. 1. Com-
pagnie te Amsterdam en vertrok in 1775 als onder-
koopman naar Indië.

Zijn loopbaan was daar de volgende:
Onderkoopman op het generale visite comptoir te

Batavia, 16 Febr. 1776; overgegaan op het comptoir van
den boekhouder-generaal, 12 Aug. 1777; onderkoopman,
soldijboekhouder, ontvanger en licentmeester te Malakka,
7 Mei 1778; fiscaal met voordracht, tot koopman te
Malakka, 1 Mei 1781; secundz en hoofdadministrateur
te Malakka, met voordracht, tot opperkoopman, 26 Juli
1784; ontzette als chef der inlandsche hulptroepen
Malakka van de belegering dier plaats door den vorst
van Selangor (1787)  en voerde krijg op Riouw.

Gouverneur en directeur van Malakka, 22 April 1788;
geapprobeerd door H. H. M.,  11 Juli 1790.

Geeft op 17 Augustus 1795 Malacca aan de Engelschen
over. (11)

Gaat op last der Engelschen naar Madras, 30 XOV.
1795. Verblijf te Tranquebar, van 1795  tot 1807.

Terug te Batavia en extra-ordinair  raad van Indië,
1808; aaad van Indië, 1809-1811 (lot deveroveringvan
Java door do Engelsuhen).

overleden te Batavia 9 Maart  1707  Over Neeltje Koek, zie Bydvagen
KotiinkZ@k  Instituut, Ie deel, 1852,  blz. 105.

Pieter Koek, onderkoopman huwde C‘atharilaa  Averntan,  van Batavia,
die 22 Febr. 1725  hertrouwde met Jan Ribbens. Uit het eerste huwelijk
sproot:

Jan Theodorus Koek, gedoopt te Batavia 17 Mei 1717, waarbu ge-
iuigen de bovenglnormde  Jan Koek en Neeltje Koek

Staat hg in eenig verband met den geljknamigen Jan Theodoor
Koek. raad en burrrez,eester van Haarlem en  gehuwd met  dlida----  -1

Clara  de Hochepieá ?
.Ian  Hoek, van Dordrecht, ondertrouwt te Makassar 6 Juni 1743

met Maria Plosius
Anthony Koek, aanspreker te Batavia, aldaar overl. in 1783, huwt

1” Hendrina Hibbelaat te Amsterdam, en do. te Batavia 23 Nov 1750
Elisabeth Seravina I’aulus ; uit het le huwelijk waren gesproten:
Mnrgaretha Elisabeth Koek en Hzndrina  Koek

Ary Simonse Koek, repatrieert in 1792 als capitein  ter zee.
Het is mij onbekend hoe aan deze personen verwant was, boven-

genoemde Jozun Koek, die geb. omstreeks 1730 met zijn vrouw Gesina
Geuler, beiden overleden zijn te Malakka. Vau hunnealdaargeboren
kinderen zijn mij bekend:

1. Aùriaan Koek, geb Walakka  21 Dec. 1759,  president van den
raad van Justitie aldaar, gepensioneerd als zoodanig, tevens
secunde van Malakka in Februari 1824,  hg i aldaar 51  Mei 1826
e n  h u w d e  Hariu  Dio&ia Dieterich.  Zin kmderen  v o l g e n
hieronder.

2. Jacomina Maria Koek, overl. Batavia 6 Oct. 1795, gehuwd met
Jacob Hal. De weeskamer te Katavia administreerde  sedert Oct.
1’796 hare ertems groot f 20 05’  waarvan de erlgenamen in 1 8 4 3
onbekend waren en welke erfenis tot in dat jaar nog niet was
afgehaald [Zie BGcoegsel  Javasche  Courant o. a. van 2S Juny
1843 no. jl.]

3. Catharina Johanna Koek, hierboven genoemd, als gehuwd met
Abraham Couperus

4 J. Koek, commissioner of the court of request at Semarang (Eng.
tusschenbestuur). t Oenarang 11 Nov. 18!2:

Tot de kinderen van den hiervoren genoemde:] Adriaan Koek,
bij Maria Dionicia  Dieterich,  behoorden :
a. Johanna Koek, die te Malakka huwde op 18 Nov. 1821 met

Eduard +>an Angelbeek,  secretaris van Malakka.(Zie ,De w apen-
heraut ib98, bli. 2.)

b. Wilhelmijza  Koek, die te Malakka huwde op 29 Mei 1822 met
Lodewijk Carel  graaf von Ranzow. (Zie mijn a&ikel von Ranzow

in dit Tijdschrift jaaryang  1!104,  kolom 38.)
De familie Koek (kinderen van dezen Adriaan) leefde tot op het

einde der I: e eeuw te Malakka, en is thans daar uitgestorven Nog in
dezen tijd worden over zijne nalatenschap - doordat bij het uitsterven
der familie te Malakka de I’ngelsche  regeering onbekend was met nog
levende familieleden in Nederlandsch-Indië - tal van aanspraken bij
het gouvernement van \lalakka  ingediend, o. a. door het hoofd der
familie von Ranzow. [Zie hierover vooral de Ytraits  Settlements  Go-
vernment  Gazette  van 14 Febr 1902, blz. SSS.]

(11)  Gedwongen t,ot de overgave dool onvoldoende rerdedigingsmid-
delen Dat hem die overgave niet aangerekend is, blgkt  uit zijne be-
noeming tot raad van Indië na de terugkeer uit ztin l%jarige ge-
vangenschap te Tranquebar in 1807.
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Waarnemend president van den raad van Justie te
Soerabaja, 4 Xov. 1812 (Java Gov. Gazette  28 Nov. 1812);
president of the Court of Justice at Soerabaye (Eng.
tusschenbestuur), 9 Januari 1813, en als zoodanig daar
overleden. (zie Java Gov. Gazette van 24 July  1813).

( Word2 veroolgd.)

Oirconden betreffende de familt
Isendoorn  à Blois.

1456-1847.

e v a n

Medegedeeld door If. G. W I L D E M A N.

(Vervolg van XXVI, 178 )

Oirconde nc. 24.

E x t r a c t e n uit Doop-, trouw- en overliidensregisters  be-
treffende de fam. van Isendoorn ù Bloys 1740-1847.

Extract uit het trouwboek van de Gerefor-
meerde kerk in Vaassen.

Dat de HooghWelGeboren  Heer Frederik Jan van Isendoorn a
Blois,  Heer tot Cqnnenburgh  J. M.

En
de HooghWelGebooren  Freulin Anna Margaretha van Renesse
J. D. tot Elderen in den Jaere  seventien hondert ses en twintig
alhier in den huwelyken staet syn bevestigt en ingezegent (1)

id attestor
qq.

Actum Vaessen SAYUEL AB HOOGLAND,
10 febr. 1740. praedikant in Vaassen.

Extract uit het Doopregister der Roomsch
Catholyken van Vaassen,  berustende ter
secretarie te Epe.

26 January  1727 haptizat#us  est Joannes Henricus Josephus,
ex praenobihbus parentibus d(omi)na Frederico Joanne ab Isen-
doorn à Blois  et d(omi)na Anna Margareta de Renesse, susce-
perunt praenob. dominus Octavus Albertus comes  de Nansny
et Renesse et d(omi)na Margaretha de Reede.

Extract uit het doodboek  te Paassen.
1771. Den zevenden Mei is Zijne Excellentie de generaal van

Cannenburgh overleden.

1775. Den viftienden  December is de HoogWelGeboren  Me-
vrouw Douariere de Isen.doorn  à Blois  tot Cannenburg overleden.

Extract uit het Trouwboek van Vaassen.
Den 15 Augustus 1783 zijn in ondertrouw opgenomen de

HoogWelGeb.  Gestr. Heer van Cannenburg, Etc. en de Hoog
WelGeb.  freule Charlotte van Penningen, na drie zondagsche
proclumatien, den 15 Sept in den echt vereenigt.

Extract uit het register der Doopacten van
Roomsch Catholyken van Vaasse%

23 Augusti  1784 baptizatus est perillustris ac g e n e r o s u s
dominus Fredericus Carobs Theodorus filius perlustris ac gene-
rosi domini Joannis Hendrici van Isendoorn  & Blois,  dominus
de Cannenbuurg  et perillustris et generosae dominae matris
Carolinae  de Penningen,  suscepit Excellentissimus et generosus
dominus  Carolus Theodorus baron de Venningen absens, per
praenobilem dominum Reynirum Carolum Josephum de Isen-
doorn a Blois praesentum.

Extrait du registre baptismai de 1’Eglise  catho-
lique romaine de vaassen.

16 Februarii 1786 Baptizatus est perlustrus ac generosus
Dominus Reinirus Albertus Lodevicus, filius perlustris ac gene-
rosi domini Joannis Henri&  d.e Isendoorn a Blois,  dombaus de

(1) De datum is 11 April, blijkens het huw. register van Elderen.
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Gunnenburg  et perlustris et generosae matris Carolim  0% Ven-
ningen suscepit perlustris et generosus dominus Reinirus Ca-
rolus Josephus de Isendoorn a Blois absens per Franciscam de
Lek, praesentem. .

Extract uit het Doodboek  van Vaassen.
1800 den 23 April is de Heer Jan Hendrik Psendoorn  a

Blois, Heer tot Canneburg overleden en den 29cn  begraven.

Extract uit het register van overledenen van Epe.
Op den vierden Maart 1800 zes en vijftig is overleden de

de HoogWelGeb. Heer Reinier Albert Lodewyk baron d’Isen-
doorn à Blois, grondeigenaar, geboren en wonend te Vaassen
ongehuwde zoon van wyle de Echtelieden, de HoogWelGeb.
Heer Johan Hendrik baron d’Isendoorn à Blois van Cannen-
burg en Carolina baronnesse van Venningen.

Uittreksel uit een Doodregister der Stad .@-
megen.

Op den zeventienden April des jaar een duizend achthon-
derd twee en twintig, is te Nijmegen overleden Charlotte
baronesse van Venningen, douairière van wdlen  Jan Helzdrik
baron d’lsendoorn  à Blois, dochter van wijlen Philippe Theodor
baron van Venningen en van wijlen Marie Anna van Huttem
zu Stolzenberg, oud zes en zestig jaren, geboren te (onbekend)
laatst gewoond te Nijmegen.

Extract uit het huwelijks-register der ge-
meente Epe over het jaar 1847.

De ondergeteekende Gust.aaf Willem van der Feltz, burge-
meester v:in Epe. prov. Gelderland, ambtenaar van den Burger-
lijken Stand, verklaart dat op heden bij hem ter voldoening
aan art. 139 van het Burgerlijk Wetboek is ingekomen een
extract uit de huwelijksregisters der Stad Kleef, KoningrUk
Pruissen  luidende volgens een vertaling door den betiedigden
vertaler ‘in het Arrondissement Arnhem welke vertaling met
het origineel aan deze is vastgehecht,,, woordelijk als volgt :

Extract uit het register van huwelgksacten der StadCleve
van het jaar 1847.

De ondergeteekende Burgemeeter  van Cleve, als ambtenaar
van den Burgerlijken Stand, verklaart hiermede, dat op den
tienden November achttienhonderd zeven en veertig te Cleve
wettig getrouwd zijn :

de Heer Frederik Carel  Theodoor baron d’Isendoorn  à Blois,
geboren te Vaassen van beroep grondeigenaar, woonachtig te
Vaassen, meerderjarige zoon van den Heer Johan Hendrik
buro??.  d’lsendoorn  & Blois tot Cannenburgh, grondeigenaar, over-
leden te Vaassen  en van de Dame Charlotte baronesse van
Venningen, overleden te Nijmegen,

met de freule Charlotta Theodora Maria Alexandrina van
Oldeneel  tot Oldenzeel,  geboren te R,aalt.e, van beroep rente-
nierster, woonachtig te Cleve,  meerderjarige dochter van den
Heer Johan  Gare1  Hiacinteus van Oldeneel tot Oldenzeel,  grond-
eigenaar overleden te Vuursche en de Dame Augustina Wilhel-
mina Sophia van Heuvel tot Westervlier, rentenierster woon-
achtig te Cleve.  Voor de juistheid van dit Extract, Cleve den
11 November 1847, enz. enz.
Oirconde no. 26.

Verklaring in zake de4 grafsteen te Vaassen.

,,Verclare  ick ondergeschreven Schout des Ampts Epe van
de Edele Mogende Heeren St,aaten des Quartiers van Velumen
tot texploicteren vanalle  gerigtelicke actens aangestelt, boven-
staende  uytgetekende  wapen en omstaende quartieren met
derselver naamen en omschrift uvtaehouwen gevonden werd
op een zarck liggende in de kerck van Vaas& op de Graff-
steede  of Graff kelder van de Familie van Isendoorn van Blois,
Heere van Cannenburch, Toirconde geteeckent en met myn
cachet bevestigt OD den Huvse Cannenburgh  den 9 July 1700
twee en vijfftiih.“*

(get.) D. BXOUWER,
Schout des Ampts Epe.

Deze verklaring komt voor op een afteekening van den
Erafsteen. die tot randschrift heeft: A” 15 . . . . . . . ist. in
Giet . . . : . . . der. Gestre Edelr. und. Eretvest.  Hërich. vä.
Isëdo, gñt. vä. Bloys. ritter.  H. toe Latum. Stochü. uïï. Erf-

marchalc des forstendös Lgboroh. A”. 1. 5.7.6. de. 19 Augusti.
is. i. Got. gestorvë. Sophia VZ Stomel. gnt. vä Isëdor. sei. 1.
huysfrowe. bit. vor. de. 8.

In het midden van den steen de wapens v. Isendoorn à Bloys
en van Stommel.

Ter zijde links en rechts de wapens der kwartieren:
Isedoi-.  eÏit van Blors Van Stommel
Rossem- Ruischeberch
Sterkenborch Bruch
Hemert Rurich
Brake1 Milendonck
Groesbeeck Rinssem
Ackersloet Eller
Herler Wachtendonck

Onder de alliantiewapens was’ of is uitgehouwen:
Vltimü Ultimü Verbü
Oictum Sophiae. de

DNi. Hen Stommel
Rici ab Is sic. transit

endorn gloria-murdi.

Oirconde no. 2ób.

Besloten testament van Hendrick  van Isendoorn en
Adriana van Isendoorn, broeder en zuster, dd. Epe
19 december 1755.

Wii onderaeschreeven Henderick  van Isendoorn en Adriana
van Ïsendoorn,  Broeder en Suster.

Overdagt hebbende de seekerhevt des doots ende de onseker-
heyt dtyf; en wese van dien en Giet geneegen synde om van
deese weereld te scheyden,  bevoorens over onse goederen door
God Almagtig an ons genadelyk verleent, hadde gedisponeert,
soo verclaere wy by deze vooraf te revoceeren en casseren
doot en te niet te maaken  alle soo doene  dispositie ofdispo-
sitien voor dato deses  door ons gemaakt of gepasseert, soo-
daenig dat dezelfde van geene de minste kragt of effect wjl
gehouden hebben.

Vervolgens treeden wij tot ons8 vreywillige en onbedwon-
gene dispositie en verclaeren te nommineeren en te insti-
tueeren  tot, onse eeniae en universeele  erfaenaem den HOOP-
WelGebr  en Gestr. Hee? Baron van Isendok à Blois Heer tot
den Cannenborg,  luitenant-Generael  deser Lande etc. etc. etc.

en hy onverhoopt eerst quam te overlyden soo sal tkoomen
OT)  deszelfs  zoon of donters. die alsdan Heer of Vrou van
Cânnenburg z a l  s y n .  - ’
in alle onse na te laetene goreede  goederen actien  en cre-
ditten, goudt silver gemunt en ongemunt, als mede onse
ongereede goederen zy allodiaele leenen heerengoederen en
in ‘t generael  van wat aert natuier  of naem dzelfde souae
moogen weesen en waer te plaetse dezelfde soude moogen
syn geleegen geene van dien uitgesondert die wy onderge-
schreeven met de doot sullen koomen te ontrumen en nae
te laeten omme  daermede by ons hier voorengemelte erfge-
naamen te worden gedaen als met haeren  vrye eygen goederen
sonder tegenseggen van ymand.

synde nogtaens onse wille en begeertens dat deese onse
geinstitueerde Erfgenaamen sullen laeten genieten an de
nabenoemde Ten Eersten onsen Heer en Neef Jan van Heuckelom
het vrugtgebruyk van tgoed d’Geurris  te samen met de
Nieuwe Kamp en Hespen tegenwoordig door de Susteren van
Jan van Werven in pag gebruykt, de vrugten van dien voor
soo lang als hy leeft tugtswyse de gebruyken en devrugten
van dien te genieten, en daar en booven des sjaers soo lang
hy leeft alle jaeren  uit de nalaetensohap sal trecken  hondert
en vieftig guld. in termynen  te betalen,

daer en booven alle linnen en wullen den Testateur syn
lieve behoorende ten tweede sal hebben Juffrouw Hendrica
van Erckelens, nu Mevrou van d’Heer  mundmeester  Kraemer
een somma van viefhondert guldens eens vooral,

ten derden zal Juffrou htatiavan  Erckelens dogter van d’Heer
Luitnant Erckeiens genieten jaerlix en alle jaeren  soo langh
sy sal leeven een somma van vieftig guldens nevens de helfte
van linnen en wullen en kleederen soo tot de lieve van
testatrisse behoorende,

ten vierden sal Juffrouw ïl&ria Cornelia  Erckelens  tot Hussen
meede genieten jaerlix en alle jaeren  soo langh haer welgeb.
sal leeven een somma van vieftig guldens nevens de andere
halfscheyt van linnen en wullen  en kleederen soo tot de lieve
van Testatrisse behoorende,
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voorbehoudende te samen of een van ons eenige klegne
legaeten onder onse hant te moogen doen.

Alle hetwelke wy verclaere te zyn onse vreye  en uitterste
wille, welke begeere  dat na onse doot alsoo mag worden
agtervolgt en syn volkoomen effect hebben, het sy als testa-
ment, codicil legaet onder de levende off ter saeke des doots
of soo als best na regten sol kunnen bestaen.

‘toirconde deese geteekent en met, onse gewoonelyk cachet
becragtig den 17 December 1700 vief en vieftig.

respectif  des Sgrs. et Princes dont les biens feodeaux ci
desous  mentionnés sont movants, les quels  octroys nous
sommes mis en mains par Le Sgr. futur Epoux et la Demoi-
sel.le  future Epouse promet de les produire et de nous les
mettre en mains. Savoir que Le Sgr. Alphonse Ferdinand
François Comte de Hamal et de Masny payera et promet  de
payer au Seigneur Philippe Alphonse son fils futur Epoux en
faveur et subside dudit mariage dix mille Livres monoyes
et tours  de france par an payable par quartiers savoir de

(get.) H. VAN ISENDOORN trois mois en trois mois, un quart à prendre tours  de la
n A. VAX ISENDOORN. datte  de la cblébration dudit mariage, et cela jusqu au jour

du decet dudit Sgr. son Pere, la ditte pension venante la
De acte van superscriptie luidt: 1 meme à cesser  par la succession que le Sgr. sen fils recueil-

lera pour lors la terre  et baroenie de Vierves et de la Sgrie
Compareerden voor my Derck Brouwer Schout des Ampts de Vireux et Molhain avec  tout biens, droits, revenues  et

Epe, in dese geaut,horiseert  van den Hoochwelgeboren en accessoires appendices et appertenances quipeuvent en dépendre
Gestrengen Heer Lubbert Adolf Torck, Vryheer  van Roosendael de meme que touts antres droits, terres,  biens et Sgries  dont
en Petcum,  Landtdrost van Veluwen q.q.q.  en Jannes Brouwer la propri6té coutumière  peu lui etre devolu, voir néanmoins
en Hendrick  Lubberts  Brouwer als geerffàe gerichtsluyden sous telles  Clauses  de fidei commis dont le dit Sgr. Alphons
van Veluwen, Ferdinand François Comte de Hamal et de Masny poura les

De Heer Hendrick  van Isendoorn out Ontfanger des Ampts vinculer, ou les avoir vinculés et sous telles charges et reser-
Epe, en desselffs suster Juffer Adryana van Isendoorn beyde ves dont le même Sgr. père pouroit être ou avoir été en
haar verstand en memorie volkomen magtig, met ons gaende droit de les nffecter en outre le meme Sgr. Comte De Hamal
en staende  en exhibeerden aan ons dit beslooten papier, met promet au Sgr. Comte son flls aussitôt  le dit mariage solem-
verclaringen  dat in hetselve is begreepen haar beyder testa- nisé une somme de six mille livres aussi monoie de france
ment, laatste en ugtterste willen te samen gelyckerhand de donner une fois en don du dit, mariage.
sonder inductie off ooveredinge van yemand gemaekt te Conditionné que si le dit futur Epoux venoit a premourir
hebben, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Dame future Epouse sans laisser aucuns enfans de leur

‘toirconde by my voor Ja Schout q.p. en geerffde gerichts- mariage en tel cas la Dame future Epouse devera se con-
luyden geteekent en gesegelt tot Epe den 19 december 1700 tenter d’un Douaire ou rente viagere de quatre mille florins
vyff en vyfftig. b raban t  Liegois, qui seront affect.ès sur les terres  et Sgriea

(get. en gezegeld) D. BROUWER, susdits, audesus des trois cents florins pareilles de rente
Schout van Epe q.p. aussi Yiagere  pour son logement, voir que si elle venoit a

JANNIS  BROUWER. se remariere elle ne jouira que d’un Douaire de deux mille
HENDRYCK LUBBERT BROUWER . florins brabant semblablement viagere et irredimible, et dans

(Geopend 9 Mei 1759). le meme cas qu’il viendroit a premourire la ditte Dame
future Epouse laissant hoïrs de leur mariage si pour lors le

Oiroonde no. 26. dit Sgr. Comte Pere vivoit encor,  il continuera de payer  les

Huwelijksvoorwaarden van Philippe Maximilien
susdittes dix mille livres monoie de france jusqu’a sa mort

Alphonse Joseph Gislin comte de Hamal, en
a til ditte Dame future Epouse pour son entretien et celui

Dorothea Maximiliana Josephe  d’Isendoorn  à
de ses enfans fils ou filles sans qu’il puisse etre tenu en

Blois, dd. 8 Sept. 1766.
rien au dela, soit à titre de douaire ou autrement  de quel
chef que ce soit aussi tongtems qu’il payera les dis mille

L ’ a n  m i l l e  s e p t  c e n t s  c i n q u a n t e  six le livres susdittes
h n i t  s e p t e m b r e et le cas arrivant qu’il na laissa que des filles de son

future mariage icelles, pour Ce qui concerne  les biens susdittes,
Comparurent par devant moi Notair sousigné residant dans deverons se contenter apres la mort du dit, Sgr. Alphonse
la Baronnie de Corteshem en presence des témoignes en bas Ferdinand François Comte de Hamal et de Masny de telle
nommés, le haut noble et puissant Seigneur Messir Philippe dotte et portion fillialle, qui se trouve avoir ete reglés au
Maxitiilien,  Alphonse, Joseph, Geslin Comte de Hamal  et du regard des filles par le contract de mariage du meme Sgr.
St. Empire gentilhomme de 1’Etat noble du païs de Liege et Comte De Hamal avec feu la Dame comtesse de Renesse
Comte de Looz.  fils légitime de haut noble et puissant Sgr. son Epouse, lesquelles dottes deveronts 6tre payés par les
messir  Alphonse Ferdinand Francois  Comte de Hamal  et De possesseurs des dits terres et Sgder  de meme que la susditte
Masny et du St. Empire Baron de l%-rves, Sgr. de Vireu  et pension viagère de dix Mille Livres, qui sera payée a la Dame
Molhain,  gentilhomme de L’Etat noble du païs de Liege et future Epouse au desus des dottes des dittes fille, lesquelles
Comté de Looz grand Ballif Souverain officier et commendant dottes neanmoins  ne devronts etre payées qu’au tems de
des armes du païs et, quartier d’entre Sambre et Meuse  annex leurs etablissement ou apres  la morte de la ditte future
la Ville et chattelenie de Couvin &c &c 13%  et de la haute et Epouse, voir qu’arrivant qu’elle viendroit à se remarier et
puissante Dame Marie Bernardinne, Getrude,  Félicitte  Joseph icelle devant pour lors se contenter d’un douaire de deux
Comtesse  De Renesse et d’EZderen  de glorieuse memoire parti mille florins brabants. Les dottes ci dessus exprimées devront
faisant le tres noble comparant tant. pour lui que pour le en tel evenement etre fournit au profit des dittes filles do
haut et puissant Sgr. son pere susdit  abaent; voir sous la datte du mariage de la ditte Dame leur Mere,  et arrivant
ratification et agréation prealable d’jecelui d’un part et la que les enfans survivans le dit Sgr. futur Epous viendroient
très noble Demoiselle Dorothea Maximiliana  Joseph  Comtesse à premourire la ditte Dame future Epouse, pour lors la
D’Isendoorn  De Blois Elle légitime de haut et puissant Sgr. pension de dittes dix mille Livres sera reduite à quatre
Son Excellente  messir  Frederick Jean Comte D’Isendown  De Mille florins bl. Liegois; outre le trois cents florins bl. pare&
Bkris  gentilhomme de l’état noble du païs de gueldre au quar- pour son logement: Voir que si elle venoit à se remariere
tier de la Veluwe et. Dickgrave Lt.-Général  et collonel  d’un elle devra aussi se contenter de deux milleflorinssemblables
Regement de cavallerie au service des provinces  unies, Baron viagere relativement  comme  desus et en cas de defaut de
de Corteshem  Dessener  et Wintershooven, Liber Sgr. du pa’is fournissement aux dittes dottes et Douaires susdittes dans
D’Oost-Ham,  de la rille et dependence  de Beringen  Sgr. de Can- leur cas respectifs sus detaillés la ditte Dame ou les Elles
nenburg Ronenbsrg, Orey, GrandviCle  et Sgr. foncier  de Mol&  pouront respectivement agir contre les possesseurs des biens
Baekn et Deschel  &c. &c. &c. et de la très Illustre et puissante sus obligés par adjour de quinzaine ou par t,outes  autres voïes
Dame Anne Marguwitte  Joseph  comtesse de Renesse dEMeren, les plus sommaires et privilegées tant en que hors vaccance
assist6e de Leurs Excellences ses pere et Mere  susdits d’autre et en tout tems meme suspend nul excepte et arrivant que
part lesquels partis comparants  sur le mariage a solemniser le dit Sgr. futur Epous laissa enfans males de son future
entre  le Sgr. et Demoiselle surnommès futurs conjoints si mariage, la Dame future Epouse pours occuper  apres la mort
Dieu et La Ste Eglise y consentent ont fait, conclus et arretté du dit Sgr. Alphonse Ferdinand François Comte De Hamal le
les Conventions suivantes lesquelles cependant n’auront force chateau de Vierves avec ses enfans dont elle aura la garde
de contract antinuptiele que par l’interposition de l’octroy noble, de meme que de touts autres biens leur devolus jusqu à
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etablissement convenable et sortable des dits enfans. OU 1
qu’ils ayant att’int l’age de vingt cinque an auquel kitre
de garde noble des dits enfans males, elle jouïra del’usufruit
des dittes biens pour fournir a leurs entretien et éducation
selon leurs qualitées et conditions, ne fut qu’elle venoit a
passer a des secondes  noces, en quei cas la garde noble des
dits enfans males passera  au plus proche pnrent de iceux du
coté paternel.

Vojr  que si l’ainé des dits enfans males venoit a s’etablire
et retirrer les biens comme dit est il devera sous les condi-
tions que desus payer le dix milles livres a la ditte Dame
et en outre les dottes de ses freres et soeurs de la maniere
et suivant les conditions ei devant exprimèes

au desus de quoi le dit Sgr. futur Epous apport on subside
du dit mariage la rente de deux cents florins lui legu6e
Dar  noble Dame Marie Albertinne de Hamal chanoinesse de
Nivelles  sa tante due par Le Sgr. Comte D’Egemont,  de la
quelle rente la ditte future Epouse aura l’usufruit en cas le
dit Sgr. futur Epous venoit a la premourire et c’est jusqu’a
ce qu’elle ne pas en seconde8 noces, ne fut qu’il en dispose
autrement.

Et du côté de la ditte future Epouse Le Sgr. Comte
D’Isendoorn  de Blois Snr. de Cannenbure  et le Dame Comtesse
de Renesse son Epode ont promits-comme  ils prometent
par cette de donner a la ditte Demoiselle future Epouse pour
dôte de son mariage la somme  de huit mille ècus d’Hollande
la quelle somme lui servire de dôte et de partage dans les
biens tant paternels que maternels de quelle nature  qu’ils
soient nul excepté; de quelle somme les dits Sgr. et Dame
de Cannenburg et apres eux les tenanciers de leurs biens
seront obligés de payer aux future epoux et a l’un ou lautre
le lit romau deux cents Bcus nareile manoie d’interest
&nuelle,  q;i prenderont tours dul jour de la solemnisation
de leur mariaee. les affectant sur la ditte Seinneurie de
&nenburg  et-& tous leurs autres biens pour sur iëeux recou-
vrir toutes fautes par les vois le plus sommaires et previlegées
selon le stil des tours dont les biens seront resortissants.

Voir que si les futurs  Epoux venoient a mourire sans
hoïrs survivants leurs Pere et Mere; ou en cas de eurvivance
ne parvenants pas à l’age requis par le droit commun pour
pouvoir disposer, la ditte rente de deux cents ecus sera
eteinte, et le cas arrivant que les dits enfans survivants
parviennent à l’age de pouvoir disposer comme dit est, ou à
un etablissement convenable, les possesseurs des hypoteques
pouront redimer les huit mille ecus susdits en deux foix.

Voir cependant, que si les dits enfans survivants les deux
futurs EDOUX. narviennent  à l’aae reauit oar le droit commun
pour  po;voi; dispose!, et qu’& n’&ssent  point dispos8, ni
parvenue à un etabhssement  convenable, la ditte rente de
deux cents ecus sera agalement  eteinte

au desus dequoi le dit Seigneur et Dame de Cannenburg
promettent de donner a la ditte Demoiselle future Epouse
leur fille en don du dit mariage aussitot ice-lui solemnis&
une autre somme de quinze cents florins d’Hollande  une foix;

Parmit quoi la ditte demoiselle future Epouse declare d’etre
contente et satisfaite de son partage a l’egard des biens des
Ses pere et mere

et quant aux acquettes que les dits futurs conjoints pouront
faire a titre onoreux pendant leur mariage, il est conditioné
et corvenu que qu’en tel cas de non hoïrs du dit mariage,
le survivant aura la moitier de dittes acquettes en plein
propriété, et I’usufruit de lautre motier,  la quelle autre moitier
retournera, apres le decet du survivant, au plus proche du
predevie a moin qu’il en cut disposé autrement.

Voir que s’il advient à l’uu ou à lautre de dits futures
Epoux quelques biens par donation, t,estament  ou autre titre
lucrative.  lautre survivant n’en aura aue lusufruit nour ,
apres sa’mort ret.ourner entierement au plus proche du -pre-
devie, que en auroit été beneficie comme dit est.

Conditionè que si telle donation, legues ou succession
etoient deferrbs  aux futurs Epoux coniointement tels biens
suiveront la disposition conv&ue  a l’egard des aoquettes
faites au titre onoreux

et en cas qu’il y eut des enfans survivans lesfuturs Epoux
par venants a l’age de pouvoir disposer ainsi qu’il est dit à
l’article onze ou a un et,ablissement convenable tous les
acquettes indistintement leur appartiendront,  l’usufruit sauve
a parent survivant, voir néanmoins qu’icelui poura avantager
d’une motier  de dittes acquettes ceux de leurs enfans qui
pouront lavoir mieu merité.

Se reservant par les futurs  conjoincts le pouvoir de faire
conjointement la partage de leurs enfans  et avantager ceux
par leur bonne façon ou autrement 88s renderont dignes de
leurs attention.

Finalement Les Sgrs. Dame et futurs  Epoux susdits ont de
leur pure et libre volont6, pour autant qu’il leur concerne
et aussi le Comte de Hamal le Pere absent par sa signature
ci en bas à faire accepté, agrt% et promits  de se comformer
inviolablement au dit contract antenuptiele avec  consent de
realisation du present ou copie authentique d’icell par tout
ou besoins sera, constituant  à eet effect tout porteur in solidum
surquoi est ainsi fait passé et stipulé  l’an mois et jour que
desus au Chateau de Dessener en presence des Rm Srr Wilh’elmus
Josephus Verhoeven chanoine de Corteshem et Jean Guffens
beneficier comme tecmoignes requis et appellés.

e t o i t  sign8
Philippe Comte de Hamal.
Dorothea Comtesse D’Isendoorn  De Blois.
Le Comte de Hamal et de Masny ayant lu et examiné le

present contract de mariage nous consentons a tous les points
et conditions y inser& et avons ce present signé.

Le Comte de Hamal et de Masny.
F: J. Comte D’Isendoorn  De Blois.
Comtesse  D’Isendoorn  de Blois nèe Anne Margueritte Com-

tesse de Renesse.
Jean Henri Comte  D’Isendoorn  de Blois.
Charle Comte d’Isendoorn  De Blois.
W. J. Verhoeven t.estis. Jean Guffens testis.

Quod Attestor  Marcel: Vrancken nat! imm. leed.
ad praemissa regitus in fidem subst.

Nous majeur et eschevins de La Justice de la baronnie de
Corteshem certifions que le Sr vrancken, qui a signé L’act
ci desus et notaire admis et matricul8  au pays de Liege et
qu’aux acts ainsi sign& de lui fois doit y etre adjugèe tant
en que hors jugement  en fois de quoi nous avons au present
apposé notre Sëel ordinaire et ordonnons à notre Substitut
Greffier de sousigner la presente  le dix 7bre  1756.

(w. g.) H UBERT MONTFORT,
Greffier Subst. par ordonnance

in fidem subscripsit.

Nous soussignds confessons d’avoir recu ce premier decem-
bre 1756 la somme de quinze cents florins d’hollande neus
promis par notre  contract de mariage du dix septembre 1756
en don du dit mariage sitot icelui solemnisé, de quoi nous
confessons d’etre satisfaits, actum ut supra a Cannenbourg.

(w. g.) Le Comte PEIILIPPE  DE HAMAL.
» 1, La Comtesse Hamal née Comtesse

D’ISENDOORN  DE BLOIS.

( Wordt vervolgd.)

MOtIU&UL

Na al hetgeen er reeds over dit geslacht werd mede-
gedeeld, resp. door mij in dit Maandblad, jaarg. 1903,
kolom 199 e. v., kolom 286, en jaarg. 1905, kolom 163,
en door den beer D. G. van Epen in jaarg.  1904,
kolom 165 en jaarg. 1905, kolom 65 en 66, moge het
ondervolgende alsnog een plaats vinden.

Ter laatst genoemde plaatse deelt de beer van Epen
onder het hoofd ,,Eene curieuse  ontdekking in zake het
wapen der familie Motman” mede, dat de wapens de Heze
en Motman  volkomen gelijk zijn.

Deze gelijkheid kan m. i. op de volgende wijze ver-
klaard worden.

De drie gebroeders Motman  werden in 1627 door keizer
Ferdinand 11 in den adelstand verheven ; bij het diploma
werd tevens het wapen beschreven. Betreffende deze
keizer Ferdinand is beke& (zie J. B. Rietstap, Handboek
der Wapenkunde, blz. 51) dat bij meermalen één en
hetzelfde wapen aan verschillende familiën toekende, o. a.
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in 1637 (1) één en hetzelfde wapen aan Hans Forbach,
Casper Wolf en Joachim Bernhardt. Deze heraldische
economie zal dus ook door dien vorst betracht zijn bij
het toekennen van een wapen aan leden der families
Motmau en de Heze, en vervalt derhalve het vermoeden
van verwantschap.

Het in jaargang 1904, k. 166 bedoelde grafschrift van
Cornelius Henricus Motman,  voorkomende op het nog
bestaande grafmonument in de Ned. stichting Sa Maria
del Anima werd door Monseigneur M. J. D. Claessens,
oud-pastoor te Buitenzorg, kamerheer van den Paus, die
sedert December jl. in Rome vertoeft, bereidwillig ge-
copieerd en met andere mededeeling hierheen opgezonden.
Het grafschrift luidt in vertaling :

Aan Cornelius Henricus Motman patriciër van Luik
raadsheer bij het apostolisch Paleis van de Rota. Toen uit-
nemende voorzichtigheid, geleerdheid en beleid in behande-
ling van zaken, ook de genadige gunst der edele KeizersFer-
dinand 11 en Ferdinand 111 hem toen hg schitterde in zijn
Keizerlijk ambt aan het Romeinsche hof volgens aller meening
hoogere  waardigheid beloofde, werd hij op 49jarigen leeftijd
door den dood weggerukt in het jaar des heils 1638 den
24 April.

Willem Adam Motman,  broeder en erfgenaam heeft dezen
steen geplaatst.

In .Qeschichte  der deutschen National Kirche Sa Maria
del1 Anima” van Dr. José Schoidlen, pag. 499, leest
men, (vertaald) :

,,Het jaar 1638 zag den indrukwekkenden lijkstoet
,van den Provisor Motman  dien de Keizerlgke  gezant,
,de auditores, de consistoriale advocaten en vele adelijken
,naar de laatste rustplaats brachten”.

idem, pag. 475.
,Rembolt  van Augsburg, Provisor der Anima stierf in

,,Nov. 1626 .  Z i jn opvolger werd Kornelius Hendrik
,,Motmann  van Luik, die jaren lang gedurende den
.dertigjarigen oorlog raadsheer van de Anima geweest
,,was, doch eerst 2 jaren later Keizerlijk auditeur werd.
,Ten gevolge  van deze bevordering legde Motmann zijn
,ambt als revisor, hetwelk hij sinds 1618 bekleed had,
,neder  in handen van de Congregatie, die zijnen neef
,Wilhelm  Theobald Motmann als revisor voorstelde aan
,den kardinaal Prefect Barberini, hetgeen zonder bezwaar
,,werd goedgekeurd.

,,Tweemaal  in 1638 en in 1651 stond Wilhelm  Theobald
-Motman aan het hoofd der anima”.

idem,. noot pag. 457.
,,Cornelis  Henricus Motmann kwam als zoon van den

,,adelijken Wilhelm Motmann en Anna van Haesdall, in 1612
,voor de studie in de rechtswetenschap naar Ingolstadt,
,ontving  aldaar na de hooge scholen van Weenen  en
#München  te hebben bezocht, in 1615 zijn diploma ; in
,,1627 op een kauuuniks-pension te Luik de H. Wijding.
,,Bij zijne benoeming stond hij bekend als een voorname
,Duitscher ; in 1633 was hij ter vervanging van Thijssens
,,Pro Provisor van de Anima”.

Aldus schreef Dr. J. Schnidler.
Moge het vorenstaande er toe bijdragen, meer licht te

doen schijnen op de oudere generaties dezer familie.

W.  WI J N A E N D T S  VA.N  RESAITDT.

(1) Rietstap  schrijft 1657. doch toen regeerde Karel V nog;
Ferdinand 11 regeerde daarentegen tot in 16%‘.
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MeUer@mhe  heraldiek.

In het eerste gedeelte van het artikel met dit opschrift,
voorkomende in het Maandblad van het jaar 1908,
kolom 112 en v., wordt in kolom 114 en v. eene naam-
lijst gegeven, onder het hoofd:

Drielingsbalken werden gevoerd door personen van de
volgende geslachten.

Op die lijst komt voor: ,,van Noort . . . 3 drielings-
balken en in het schildhoofd 3 molenijzers naast elkaar”.

Ditzelfde wapen (doch het middelste molenijzer staat
iets lager dan de beide andere) vindt men afgebeeld in
het Wapenboek der Regenten van het Bartholomeï-gasthuis
te Utrecht, met den naam Adriaan van Oort 1673.
‘s Mans overgrootvader is vermeld in betrekking tot de
t. a. p. genoemde landstreek.

In het Wapenboek van Jan van Kuijl te Gorinchem,
omstreeks 1736 gemaakt, vindt men hij den naam van
Jan van Oort (schepen en raad dier stad) een wapen
met dezelfde heraldieke figuren, doch anders samengesteld,
nl. gekwartileerd 1 en 4 3 molenijzers 2-1, 2 en 3
3 drielingsbalken. Deze Jan van Oort geb. 1700, was
een afstammeling van den daareven genoemden Adriaan
van Oort.

Indien hier v. Noort moet onderscheiden worden van
v. Oort, dan kan deze laatste naam aan die lijst toegevoegd
worden.

4 2 verschillende wapens van families deJong,
de Jonge, de Jongh en de Jonghe,

1.

2.
3.
4.

5.

Medegedeeld door C. VAN DORSSER.

Jong (Adriaan de), Dordrecht 2 1600, Arm. Gen.
Rietstap.
Jong (De) of Jongh (De), Brielle, Arm. sen. Rietstap.
Jong (De), Dordrecht, Arm. Gen. Rietstap.
Jong (De), Haarlem, Arm. Gen. Rietstap.
Jong (Mr. Gerard de), ‘s Hertogenbosch (1757),
Kwartierstaten v/d. Kloot en Bär.
Jong (Jhr. de) van Beek en Donk, Brabant, Arm.
CSen. Rietstap.

6.

7.
8.

9.
10.

Jong (Notaris de), Almkerk (Br.) 1860, Hetzelfde
: blauw manshoofd in goud. (Red.).

E?;‘(De Josselin de), Rijssen 1862, Kwartierstaten
v/d. Kloot en Bär (en V. v. Oyen, Stam- en Wapen-
boek, Red.).
Jong (De), Gorinchem, Arm. Gen. Rietstap.
Jong (De), Haarlem, Stadhuis te Haarlem. Van
azuur, beladen met een vierpootige? vogel in goud,
waarover 2 gekruiste beenderen in zilver.
Jong (De), Rotterdam, Arm. Gen Rietstap.
Jong (De), Holland, Arm. Glen. Rietstap.
Jong (De), Holland, Arm. Gen. Rietstap
Jong (De), (Haeck de Jongh), Utrecht, Arm. Gen.
Rietstap.

l l .
12.

13.

14.

15.

VAN OORDT.

Jong (De), v. Schouwenburg, Amsterdam,-Arm. Gen.
R i e t s t a p .
Jonge (De), Dordrecht 1400, Balen Beschr. v.
Dordrecht.
Jonge (De),  v. Baartwijk, Zeeland, Arm. Gen.
Rietstap.
Jonge (Reyer Willemaz. de), Dordrecht 1454, Balen
Beschr v. Dordrecht.



16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.

223 224

Alg. Ned. Fam.blad  1893, 1894, 1895, 1905; Adels-
archief 1900, I in leer geb., 1903-4 broché,  Gelre VII,
VIlI ; Wapenheraut 1900, 1903, 1904, 1905 in afl.;
LMaandblad  Ned. L 1893, 1894, 1895,1896  ingenaaid, en
Gen. kwartierstaten v. Epen, le, 2e en 3e afl. in portefeuille,
worden in ruil aangeboden tegen andere genealogische
werken (b. v. Nav. 1888-90-98-1903, Taxandria V,
VI. VII, VIII en 1X, Gen. Her.  bladen, R’damsche
historiebladen, Adelsarchiefna  1903-4 enz.). Aanbiedingen
(event. een bod voor het geheel) worden ingewacht bij

Tiel. Jonkhr  VAN KINSCHOT .

Jonge (Jhr. de), Zierikzee 1766.
Jonge (De), v. Oosterlandt, Zeeland, Arm. Gen.
Rietstap.
Jonge (Jhr. de), v. Zw@isbergen,  Brabant,  Arm.
Gen. Rietstap.
Jonge (De Cbristiaao), Schoonhoven 1790, Kwar-
tierstaten v/d. Kloot en Bär.
Jonge (De), van Velzen,  1730, Navorscher 1884 bl. 60.
Jonge (De), Amsterdam, Arm. Gen. Rietstap.
Jonge (De), Amsterdam, Arm Gen. Rietstap.
Jonge (De), Middelburg, Arm. Gen. Rietstap.
Jonge (De), Brouwershaven, Arm. Gen. Rietstap.
Jonge (Jhr. de), van Ellemeet, Zeeland, Arm. Gen.
Rietstap.
Jonge (De), van Werve, Holland, Arm Gen. Rietstap.
Jongh (De), 1730, Navorscher 1884 bl. 215.
Jongh (Alida de), den Haag 1738-1828, Kwartier-
staten v/d. Kloot en Bär.
Jongh (Daniël de), Adriaansz. Rotterdam 1745,
Kwartierstaten v/d. Kloot en Bär.
Jongh (De), Mechelen 1764, Navorscher 1887 bl. 213.
Jongh (De) en Crena de Jongh, Dordrecht, van
azuur beladen met twee gouden gaande leeuwen en
omgeven van vijf gouden blokjes.
Jongh (Crena de), Dordrecht, Gevierendeeld I en 1V
(de Jongh hierboven 29) II en 111  (Crena) zijnde
van azuur beladen met een wassenaar, waarboven
een achtpuntige ster en waaronder twee eikels, allen
van goud.
Jongh (De), Brielle, Arm. Gen. Rietstap.
Jonah {De),  Holland, Arm. Gen. Rietstap.
Jongh (De;, Holland, Arm. Gen. Rietstap
Jongh (De),  Holland, Arm. Gen. Rietstap.
Jongh (Jhr. de) v. Kersbergen, Mechelen, Arm. Gen.
Rietstap.
Jongh (De), van den Nieuwenhuysen,  Brabant, Arm.
Gen. Rietstap.
Jongh (De), van Persyn, Holland, Arm. Gen. Rietstap.
Jongh (De), van Son van Raamsdonk, Raamsdonk
1754-1833,  Kwartierstaten v/d. Kloot en Bär.
Jonghe (De), Utrecht, Arm. Gen. Rietstap.
Jonghe (De), Brugge, Xrm. Gen. Rietstap;
Jonghe (vicomte De), Gent, Arm. Gen. Rietstap.
ronghe (De Jode gezegd de), Utrecht, Arm. Gen.
Rietstap.

Ruil Boekwerken.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Van Ralveren. - Wie waren de ouders van
Murgaretha van Balveren, geboren te Tiel, die omstreeks
het midden der 17de eeuw trouwde met den kapitein
Charles de Bringues? De voornaam van hun zoon. den
kolonel Christoffel de Bringues (geb 1656, T 1723),
komt  bij  het geslacht van Balveren  in dien tijd meer
dan eens voor. B. v. B.

Von Halbritter. - Philip  Ernst von Halbritter,
geb. Wurzburg 1752, gesneuveld in den veldtocht tegen
Frankrijk als kapitein in Nederl. dienst den 30en  October
1815, teekende  zijne kwartieren als volgt op:
Nicolaus  Ealus Moisis Anton Erbun  d
von Halbritter von Wiesenberg von Avilla von Munster

X X
Luoretia Eleonora Louise Cordula

von Fierlingen. von Schilpelseok. von Munster. von Rothenhan.
_ .- __-

Adam Ernst von Halbritter Sigismund von Avills
x X

Maria Barbara von Wiesenberg. Sophia von Munster.
\ v __

Alex Carl von Halbritter
X

1Maria  Anna von Avilla
I

Philip Ernst von Halbritter.

Wie kan mij helpen deze kwartieren te controleeren ?
Bestaan van de hiergenoemde geslachten genealogiën,
waaruit verschillende data te putten zbn 3

W.

Hooreman  (XXVI, 160) .  - Het wapen van dit
geslacht was in goud een roode posthoorn met gouden
beslag

Wouter Hooremn~ ij- 1726), gehuwd met Petronella
2~‘aria  Brouwers (j- 1742), was een zoon van den kapitein
Johan Hooreman en Susanzna Yonsart. Ik vermoed dat
hij een kleinzoon was van Wouter Hooraman, diein 1641
behoorde tot de buren van de nieuwe Wagenstraat te
‘s Gravenhage; de familie behoorde in elk geval in Den
Haag thuis, Wie kan omtrent de oudere generaties iets
meer mededeelen ? B. v. B.

Van Stralen, Vivien. - Omstreeks het jaar 1700
was Mr. Hendrik van Stralen.  secretaris der stad Zalt-
Bommel. Tot welke familie van dien naam behoorde hij
en wie waren zijne ouders ? Behoorde zijne vrouw, Cornelia
TGuien  (somtijds ook viuyan gespeld), tot het bekende
geslacht van dien naam? B. v. B.
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266. H. J. OOSTING. Genealogie Oosting, Assen,
December 1907.

267.

268.

Van den heer J. 8. R. KYMMELL.
Dr. ARNOLD BUFFON.  Der Tiroler  Adler. - Studien
mit 2 lythographirten Tafeln. - Innsbruck 1879 8“.

R. P. CAROL~  PURCK  HA R D I  S. J .  Ars scutaria
vulgo Heraldica  prius quidem alium in Finem typis
cxpressa  nunc vero in usus juventutis melioribus
doctrinarum studiis imbuendae recusa.  Norim-
bergae 1733. 80.

Nummers 267 en 26s van deu Kapt. J. C.
P. W. A Steenkamp.

269. C, VAN ERPECUM.  De poorterboeken van Schiedam.
‘s Gravenhage 1908. 80.

van den Schrijver.

270. R OBERT NORMAN  BL A N D. Historica1 tombstones of
Malacca.  mostly of Portuguese origin-with the insc-
riptions in detail and illustrated by numeroue
photographs. London 1905. 80.

Jaargangen 1-22.  (1883-1904).
Van Jhr. Mr. F. UEELAF,RTS  VAN BLOKLAND.

Mrs. S. MULLER Fz., J. 8. FEITH en R. FRUIN  Th. Ae.
Ha.ndleiding  voor het ordenen en beschrijven van
Archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeni-
ging van Archivarissen in Nederland. Groningen
1898. 80.

Aangekocht.
274. W. Baron SNOUCKAART  VAN SCHAUBURQ.  Beknopte

inventaris van het oud-archief der Groote Kerk te
‘6 Gravenhage. Zalt-Bommel  1908. 80.

Van den schrijver.
275. F R . de POTTER.  Petit Cartulaire de Gand.  Gand.

1885. 80.

276. Mr! M. M F. en T. H. T Y D E M A N. Ges lach t s l i j s t
van de familie Tydeman. 2e druk Tiel 1901.  80.

277.
De Nos. 275 en 278 van kolonel Wagner.

Nr. J. M E E S. Mr. Gregorius Mees in zijn leven en
werken, geschetst door zijn zoon. (Niet in den handel).
Haarlem 1889. 80.

278.

279.

280.

Mr. G. MOLL. Genealogie van het geslacht Moll,
tot op 1 Januari 1908.

Nummers 277 en 278 van den heer Mr. W. C. Mees.
A D . RE Y D A M S. Les Reydams, tapissiers bruxellois.
Bruxelles 1908. 80.

Van den sohrijver.

Mr. S. VAN GIJN.  Dordracum illustratum.Verzameling
van kaarten, teekeningen, prenten en portretten,
betreffende de stad Dordrecht 3 deelen,  (deel 111
registers bewerkt door J. L. van Dalen). Dordrecht
1908. 80.

Aangekocht. Van den schrijver.

271.

272.

273.

JULIAN  JAMES C O T T O N . Cs. List of inscriptions on
tombs or monuments in Madras possessing historica1
or archaeological interest. Madras 1905. 80.

Aangekocht.

00~ EOLLAXD. Nieuwe bijdragen voor de ge-
schiedenis der Nederlandsche kunst, Letterkunde,
Nijverheid enz.
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Genealogie Tierens.

(Vervolg en slot van XXVI , 201).

Seger Tierens, geuoemd  hiervoor onder 5c.,  geboren
den i 4 September 1749 en gedoopt den 170  dito in de
Groote kerk in ‘s Hage  door DB Muylman.

Capiteyn 1 ngcnieur  van ‘s Lands fortiíîcatiën in dienst
der Vereenigde Nederlanden trouwt 6 November 1737  op
het kasteel te Meeuwen Anthonia Adriana Hendrika van
Bleijswijk, geboren 20 Maart 1766, dr van Mr Abraham
van Bleijswij k, vrijheer van Eethen  en Meeuwen, Heer
van Babilonienbroek, Raad en Burgemeester van Gorin-
chem, Gecommitteerde in den Raad van State  en Admi-
raliteit. XP Diedericks zoon ex Cornelia van Schuglen-
burch  en van Cecilia Geertruy  Hagoort ,  Mr Anthony’@
dochter. Raad in de vroedschap en Schepen der stad Go-
rinchem Hij stierf 26 October 1794 en den 298 ‘s avonds
begraven in de Groote kerk te Gorinchem

Zij stierf 24 Maart 1803 op het kasteel te Meeuwen
en den 30Bten  dito ‘s avonds begraven in de kerk te
Meeuwen. De ouders van Mr Diederik van Bleijswijk,
Vrijheer van Eethen en Meeuwen enz Raad en Burge-
meester der stad Gorinchem enz. waren Mr Abraham van
Bleijswijk,  Guiljelmuszn. en Catharina van Wel, Veertig-
raad en Burgemeester der stad Delft. En Anna Anthonia
van Hemert, Diederiksdochter, Vrijheer van Eethen  en
Meeuwen. Heer van Babilonienbroek, Burgemeester der
stad Heusden, en Catharina vau Broekhuysen

De ouders van Cornelia va,n Schuylenburg waren
Dionysius van Schuylenburg, Adriaanszoon en Anna
van Bailly, Raad en llurgemeester  der stad Gorinchem
En Cathariua Praam, Mr Hcndriksdochter, Raad en Burge-
meester der stad Gorinchem en Jenetta Dolegius.

De ouders van Mr Anthony Hagoort waren Blr Adriaan
Hagoort,  Bdriaanszoon  en Anna Paradijs, Raad in de
Vroedschap en Schepen der stad Gorinchem En Hcndrika
van der Meulen,  Mi Johansdochter Raad en Burgemeester
der stad Gorinchem  enz. en Margaretha van Herwaerden.

De ouders van Johanna Petrouella van Hoe4 waren
Mr Abraham van Hoeij,  Mr Gerardszoon en Cornelia Deijm
Pensionaris der stad Gorinchem enz. En Cecila Geertruij
Schilthouwer, Johansdochter Raad en Burgemeester te
Gorinchem etc en Elisabeth Schut.

Uit zijn huweliik werden geboren:
10

20.

30

40

50.

Scmon  TieGens, Segerizoon  geboren 6 April 1788
gedoopt den 1 le dito in de Groote Kork te Gorin-
chem door DS Kneppelhout

Ingenieur van de Waterstaat en der Publieke
werken in het Koninkrijk der Nederlanden.
Cecilia Geertruij Tierens, Segeradochter geb. 28 Mei
1789,  gedoopt 1 Juni in de Groote Kerk te Gorinchem
door 1)s  Bussing
Catharina Maria Tierens, Segersdochter geb 18 Mei
1790  en gedoopt den alsten daaraan volgende in
de Groote Kerk te Gorinchem door Ds Kneppelhout
Abraham Tierens, Segerszoon geb 17 Augustus
1791 en gedoopt in de Groote Kerk te Gorinchem
den 24stefi  dito door Ds Voorduin.  In 1811 en
vroeger geëmploijeerd bij de Generale ontvangst
van het departement Maasland  (Monden van de
Maas) en gcanthorizeerd ter aanzuivering en afteeke-
ning der achterstallige renten nationale schuld.
Jacoba  Petronella, Segersdochter, geb. 22 Januari

6%
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1793 en gedoopt den SOste*  dito in de Groote Kerk
te Gorinchem door DS Mandt, stierf 2 October
1797 te Zalt-Rommel en begraven den 48 dito in
de Groote Kerk aldaar.
Hendrik André Cornelis Tierens, Segerszoon, geb
15 Juni 1794 gedoopt den 258 dito in de Groote
Kerk te Gorinchem door DS Mandt ; in 1818 en
vroeger Griffier van het Vredegeregt, arrondissement
Heusden, Directeur der Posterijen en Raad der stad
Heusden, trouwt in 1816 Johanna Maria Parvé,
geb. 8 Febr. 1785, gest. 14 Maart 1861, dochter
van Hendrik André Parvé, oud-President, Schepen
en tiaad in de Vroedschap der Stad Haarlem,
Gedeputeerde in den Raad van State enz. zoon van
Mr Jan Freder- Parvé Raad en Burgemeester der
stad Haarlem, Rentmeester van het Hoog.Heem-
raadschap van Rijnland en IMaria Adriana van den
Broek En van Cornelia van Bleijswijk tot Meeuwen.
Erfvrijvrouwe van Eethen  en Meeuwen etc., JJr
Abrahamsdochter en Cecilia Geertruij Hagoort.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen: _
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Antonia  Ädriana Hendrika  Tierens geb 10 April
1817 en gedoopt in de kerk van Meeuwen door
Ds Van der Sloot, Tr. 2 Juni 1852 Philip Frederik
de Meuron- tjayard, oud-kapitein in Engelschen dienst.
Hg overleed 18 Juni 1854
Cornelia Hendrika Andrea Tierens geb 11 Juli
1818 en gedoopt in de Groote Kerk te Heusden
door DS Pape den 230  Augustus Tr. 15 Oct. 1841
Otto Verhagen  geb. te Eindhoven 11 Januari 1810
zoon v a n  J a c o b  Verhagen e n  Susanna 1Maria
Leemans.  Hij was Wethouder van Heusden en
o v e r l e e d  te H e u s d e n  21 O c t  1 8 7 8 .  Zij _
uit dit huw. kinderen.
Seger Tierens geb. 3 Maart 1821 en gedoopt in
de Groote kerk te Heusden door DS Pape den
1 Maart 1821. Directeur der Posterijen, Majoor-
Commandant van het 8ste Bataillon rustende schut-
terij der Prov. Noord-Brabant, President-Kerkvoogd,
Lid van het Collegie van Regenten der Godshuizen
enz. Ongehuwd.
Hendrik Andre  Cornelis Tierens geb. 16 October
1824 gedoopt te Heusden door DS Pape 21 Nov.
1824 sterft 18 Juli 1825.
Hendrik Andre Cornelis Tierens geb 18 Sept. 1825
gedoopt in de Groote kerk te Heusden door DS.  Papa
10 Dec. 1826. Bij besluit van Z. M den Koning
van den 21 Mei 1837 No. 90 vergund den naam
van Van Bleijswijk nevens den zijnen aan te nemen,
zich alzoo tc noemen Hendrik Andre Cornelis van
Bleijswijk-Tierens. Hij was commies der posterijen
Iste klas; overleed ongehuwd 1 Oct. 1868.
Simon Tlerens  geboren 14 November 1826 gedoopt
in de Groote kerk te Heusden door DS Pape 10 Dec.
18L-6 Hij was adjunct-ingenieur der Staatsspoor-
wegen, overleed ongehuwd 8 Februari 1867.
Cecilia Geert@ Tierens geb. den 5 October 1828,
overleed 11 Sept. 1829.

111.  Clara Cecilia Tierens dochter van Mr Jacob Tierens
:n van Johanna Deijm, geboren Ac 1724. Trouwt 1743.
dr hdriaan  Brouwer van der Werf?!,  geboren 15 Augustus
.723, zoon van Adriaan Brouwer Schepen te Rotterdam
In van Maria van der Werff, dochter van ridder Adriaan
ran der Werff.
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Raad in de vroedschap der stad Gorinchem. Zij stierf
1753 lrij 17 Januari 1811.

Uit dit huwelijk werden geboren:
10 Adriaan Brouwer van der Werff geb. 13 Nov. 1745

01) 1’768.
20.  Jacob Brouwer van der Werff geb. 1746 gest. 1746.

30. IIargarerha Mar ia Brouwer van der Werff, geb.
Iö Juli 1747 ob. Aug. 1814.

40.  Jacob l3rouwer van tier Werff geb. 29 Aug. 1748
ob. 1763

50. Willem Brouwer van der Werff geb 1749 ob. 1756.
IV. Pedro Tierens, zoon van atr Jacob eu Johanna

Deijm geh. tusschen 1724 en 1731.  Is ongehuwd in
West- Indië overleden

V .  P e t r o n e l l a  Tierens  Mr Jacobsdr en van *Johanna
IIeijm, geb 1731 Trouwt 1747 N V Burgkleij. Luitenant
der Infanterie iu dienst der Vereenigde Nederlanden,
geb 1723,  sneuvelde in 1747 voor Bergen op Zoom. Zij
hertrouwde N. N. Laheule  in ‘s Hage.

Uit haar eerste huwelijk had zij een dochter Huherta
Johanna Burgkleij, geb. Oct 1747. Trouwt 10 Willem
Glimmer  gel? . . , secretaris van Sloterdijk.

Lijst der familiewapens behoorende bij de genealogie
Tierens,

zooals  die afgebee ld  werden door  ABRAHAM TIERENB

SEGER~Z~ON,  met enkele oplnerkingen
dool F .  H.  Jl. OUWERLIFO.

1.

2.

3.

4.
0.

6.

(Brabant) b in goud 3-roodë  palen (Berthout).
11. Jn groen 3 zilveren maliën D en 1. (Bout,ersem).
v. Beveren. In rood een zilveren dwarsbalk, beladen me17.

8.
9.

10.

een gaanden  zwarten bever getongd en gekróond  van goud
v. Bleiiswvk. In zilver 3 zwarte bollen 2 en 1.
BlockeI In” goud een rood getongd op de achterpooten staanC
zwart zwijn.
Borman. In zilver een zwarte band beladen met 3 gouder
zespuntige sterren.

l l .

12.

13.

14.

:h

17.

Rietstitp  geeft een goud veld in plaats van zilver.
Bouckenou.  Gekwartilleerd : 1 en 4 In zilver 2 beurteling!
gekanteelde roode dwarsbalken, 2 en 3. In goud een zwar
molenrad, 4 spakig
Brants. In goud een rood St. Andrieskruis gekantonneerc
met een zwart klaverblad. Op het bovenste zit eenzwar
vogeltje.
Van den Broeck. In rood 3 gekruiste degens met gouder
gevest. 2 schaingekruist met de punten omhoog de derde.
pnalswUs  met de punt omlaag.
Van Broekhugzen. In goud een groene boom op dito grond. /
Brouwer.
Brouwer van der Werff. Gekwartileerd 1 en 4. Brouwer
2 en 3. In blauw een vleeschkleurigerechterarm komende
uit een zilveren wolk, vasthoudeñde  een gouden sleutel
met den baard omhoog.

Burgk ley .
18. Catz. In zilver een groene boom op dito grond, voor den

boom een stappend hert met gouden gewei.
IqKe Kleur.

19. Van Dael. Doorsneden. 1. In goud een halve wildeman in 43. Langenhoven. In goud een blauwe dwarsbalk beladen met
natuurlijke kleur opkomand uit de snijlijn met groenen een gouden roos. Op den balk zit in den rechterhoek een

Alutorphius.  In goud een verkort, breeduitloopend rood
kruis gekantoneerd  met 2 zwarte ruiten.
hvenrode Gedwarsbalkt van goud en rood van 12 stukken
en een hermeldnen  vrijkwartier (Rietstap in zijnAmeria1
Général geeft : In goud 5 roode dwarsbalken en een herme-
lijnen vrijkwartier).
Avenrode van der Maas. Gekwartilleerd 1 en 4. Avenrode
2 en 3 in goud 3 groene meerbladen 2 en 1 (van der Maas).
Baillii. I n zwart 3 gouden wassenaars 2 en 1.
de Bëaomont.  In -goud 3 roode kepers en een blauw
vrijkwartier. - . - ._.
Van Bergen gezegd v. (Grimbergen. Uoorsneden:  1. gedeeld
a in zwart een rood getongde en genagelde gouden leeuw
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36.

37.

38.

41.

42,

laarband  in de rechterhand een knots dragende over den
rchouder. in de linker een rondas van goud beladen met
>en rood’ kruis. 11. In zwart 3 zilveren zespuntige  sterren
3 ea 1. (Rietstap geeft de deeling juist omgekeerd en de
sterren  goud, terwijl het rondas daar effen is.)
Devm. In blauw een gouden keper vergezeld van 3 zil-
veren rozen van boven ‘i onder 1..
Dolegius. In groen een kruis gevormd van 5 zilveren ruiten.
Doudijns. In groen 2 schuin gekruiste zilveren degens met,
:ouden gevest, de punton  omhoog.
Uubaris.  In zwart een zilveren dwarsbalk vergezeld van
14 zespuntige sterren van boven 4 en 3 van onder 4 en 3.
ie Fevter. In goud een roode zigzag en een zilveren vrij-
kwxt?er belad& met een roode roos Ïnet. groene kelkbladen.
Van Egmond van Couwenhoven.  In blauw drie gouden
Iwarshalken,  elk beladen met 5 roode St Andrieskruisjes,
1ie der twee eerste balken half verborgen onder een vrij-
kwartier met het wapen van Egmond d. i. gekeperd van
goud en rood van 12 stukken tusschen den aden en 3dao
dwarsbalk is een zwart Moorenborstheeld geplaatst, ge-
kieed in rood met zilveren kraag, en met een zilveren
hoofdband, waarvan de beide slippen links afwapperen.
De Gand-Vilain. Van zwart een zilveren schildhoofd be-
laden met een blauwen barensteel van 3 hangers.
Van Gesseler. In zilver een blauwe dwarsblalk beladen
met 3 gouden zespuntige st,erren en vergezeld van 3 roode
leeuwen van boven 2 van onder 1.
V. Glimmer. In rood 2 vrtn elkartr afgewende zi lveren
zalmen vergezeld van 9 gouden kruisjes 3, 3 en 3. (Van
het 2ae drietal staat 1 kruisje tusschen  de zalmen en 2 aan
de schildzijden).
Hagoort. Gekwartilleerd 1 en 4 in goud een zwarte ketel-
haak (schoorsteenh%ak)  paalswUs  geplaatst vast gehouden
door 2 roode vossen op de achteipooten staande 2 en 3 in
zilver een zwarfen  leeuw.

(Petrus Hagoort die drost was van Eethen  voerde alleen
max het Iste kwartier in 1702 blijkens, zijn zegel in mijn
bezit. Is bovenstaande kwartilleering mogeluk  ontstaan
doordat een. Hagoort huwde met een Van der Meulen?
Deze Gorinchemsche familie voerde in zilver een zwarte
leeuw).
Van der Heden. Gekwartilleerd 1 en 4 in rood een gouden
hand 2 en 3 in zwart, 3 zilveren andrieskruisjes 2 en 1.
Van Heiningen. Doorsneden 1. In goud een roode halve
leeuw onkomend  uit de snijdingslijn IJ in zilver Y roode
ruiten 2>en  1.
Van Hemert. In rood 3 palen van vair, en een gouden
schildhoofd, beladen met een rood getongden en genagelden
opkomenden zwarten leeuw.
Van Hemert. Gekwartilleerd: 1 en 4. Van Hemert zie
hiervoor 2 en 3. In zilver een rood getongde en genagelde
ooud-gekroonde  zwarte leeuw.
yfan fiesse. In blauw een van zilver en rood gedwars-
balkte leeuw van 11 stokken goud-gekroond, vergezeld
van 3 gouden bollen 2 en 1.
Vau Hessen (Essen). In zilver een zwarte band beladen
met 3 gouden’ ruiten geplaatst in de richting v:ln den band.
Van Herwaerden. Doorsneden 1 In goud 3 zwart’e meerltjes
2 en 1. 11. In zilver 9 zwarte hermelijnstaartjes 4, 3 en 2.
Van Hoeij. In zilver 9 zwarte lelies 4,3 en 2 en een gouden
schildhoofd beladen met een loopend rood hert.
Junius. Gedeeld a. 1~1 zilver 6 blauwe dwarsbalken en een
roode schildzoom; b. in plauw een zilveren vijfblad, gepunt
en geknopt van goud en een gouden schildhoofd beladen
met 3 roode meerlljes.
Junius van Hemert. Gekwartilleerd 1 en 4 v. Hemert
(zie lEto van Hemert wapen) 2 en 3 Junius.
Köberling In blauw een zwaan voederend haar 3 jongen
allen staande op een liggenden wassenaar. In den rechter
hovenhoek een zon.
Kmyssen.

La Heulle. In zilver een rood hert gehalsban,d met een
gouden kroon, dragend een dito gewei staande op een
eenbogige brug gebouwd over een rivier alles in natunr-. . . . > 5
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44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

blauwe vogel met uitgespreide vleugels en roode bek, kop
en pooten,  van onderen is de balk verzegeld van 2 zilveren?
sterren.
Leemans. Ir, goud 3 roode bloemen met groene stengels
geplaatst van boven 2 en een in den rechter onderhoek.
In het midden paalswis geplaatst een rooden  dubbelen
weerhaak.
de Leeuw.

Lossangues de -Tissoc. In rood een zilveren dwarsbalk
vergezeld van 3 gouden ruiten.
Louwaard.
Vau der Msas.  In goud 3 groene meerbladen 2 en 1.

Martel. In zilver een springende zwarte marter.

Van der Meulen. In zilver een zwarte leeuw.
Van Mewen. Gekwartileerd: 1 en 4 gedeeld: a in goud 5
roede  dwarsbalken. b in rood 2 staande gouden visschen,
den kop omhoog, ’ (Loon ?) 2 en 3. In God een zilveren
leeuw (Hdnsbergh).  Over alles heen een zwart hartschild
beladen met 3 zilveren leeuwen 2 en 1.
Mol. In zilver 3 zwarte mollen 2 en 1, vergezeld van boven
van een dorren tak, van onder 2 groene distelbloemen
met stengels en bladeren.
De Mol.

Van Nispen.  In groen een rood getongde en genagelde
zilveren leeuw.

55. Pantser. In goud een zwarte, goud gekroonde adelaar.

56. Paradijs

57. Parvé. Doorsneden : 1. In goud een rood Malthezerkruis,
den bovensten arm weggenomen, waarvoor 3 roode ballen
1 en 2 11 In blauw 2 zilveren afgewende dolCjnen, goud
gekroond.

58. Persyn van Ouwendijk.  Gedeeld a Pers@,  b Ouwendijk.

59. Pot, In goud een zwarten pot.
60. Praam. In goud een blauwen dwarsbalk, beladen met een

zilveren wassenaar vergezeld van 3 roode St. Andries-
kruisjes, geplaatst 2 van boven en 1 van onder.

61. Pijll. In rood 3 zilveren pijlen brandswüs  geplaatst.

62. Roemer.

63. Roos.

64. Schilthouwer. In rood 3 palen van vair on een gouden
schildhoofd beladen met een rooden, gaanden vos.

65. Scheltus. In goud een groene boom op dito grond, aan
weerszijden tegen den boom opgericht een groene kro.
kodil met den staart omlaag.

66. Schouten.

67. Schulerus. In goudeenzwarte dubbelgetinneerdedwarsbalk
68. Schut.. In rood een 8-puntige  zilveren ster.
69. Schuylenburch. In goud 3 zwarte weerhaken 2 en 1.
70. Sersander.
71.  Van Someren.  In blauw drie gouden korenhalmen naasl

elkaar.
Johan van Someren  Johanszoon en van Maria Marte

kwartilleerde het wapen met Martel (zie hiervoor).
72. Snruiit. In zilver een halve zwarte leeuw met roodc.-.

kianmen en tong.
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73. Soruiite. In goud een roode keper vergezeld van 3 zwartc_
kiavërbladen-2  van boven en lmonder.

74. stalpaert  van der Wiele. In rood 3 palen van vair en een
gouden schildhoofd beladen met een los blauw St. Andries,
kruis. (Stalpnert.) (Rietstap heeft het als gekwartilleerd
met v. d. Wiele d. i. In blauw twee recht opstaande van
elkaar afgewende zilveren zalmen. (1 en 4 kwartier).)

75. Steenhugsen.  In zilver een roode keper en een blauwt
schildvoet. (Het wapen is gewoonlUk:  In zilver een roods
keper vergezeld van onder van een dito ring. L. Scheltui
van Kampherbeek  teekende  hierbu  aan: ,,be tak waaruii
onze Maria van St. sproot kwam uit een jonger zoon er
heeft daarom den ring niet gevoerd, maar in plaats daarvar
het onderste derde deel des schilds  blauw).

í

:
I E

I f

‘6. Sterck. In goud drie zwarte moorenkoppen met zilveren
haarlinten naar links afwaaiend geplaatst 2 en 1.

‘7. v. Streden.
‘8. Suermondt. Van zwart. .met een zilveren dubbel getin-

neerden balk.
‘9. Swalmen. Van zilver met een blauwe keper, vergezeld in

de punt van een zwart molenijzer;  en beladen in den top
met een vliegende zwaluw en de beenen ieder met 3 sterren
alles van goud. (Rietstap geeft een roode keper en een
zilveren zwaluw).

10. Valk. In goud een zwarte valk met opgerichte vlucht,
zittend op een vleeschkleurige arm en houdend in den
bek een stuk vleesch (poot) dat wordt vastgehouden door
de hand, de arm is faasgewijs gesteld.

11. Verhagen. In goud een roode springende vos.
52. Verpoorten.
)3. Vervoorn  Doorsneden van goud op zwart en een in twee

rijen van rood en zilver geschaakt St. Andrieskruis, door-
overheen

14. v. Vlissingen. Gegeerd van hermelijn en groen van 10

$6 V de Waal gez.  Pot. Gekwartilleerd 1 en 4 v. d. Waal
2 en 3 Pot.

$7.

38.

39.
JO.

31.

E*
94:

V. Wel. In zwart een gouden dwarsbalk beladen met 3
roode St. Andrieskruisjes.
v. Wesel. In groen drie zilveren vijfbladen en eengouden
vriikwartier met rooden  boord en beladen met 3 blauwe
paren.
Weiiers.
de Witt. In groen een haas, een hasewind en een brak
van gelijke grootte alle van zilver geplaatst 2 op 1.
v. Wijngerden. In zilver 3 zwarte vogelpooten bij het lijf
afgesneden geplaatst 2 en 1.
Zeiilmans.
v. !&jll. In rood een gouden adelaar.
v. d. Werff. In blauw met een rechter voorarm van zilver.
voortkomend uit een wolk en houdende een sleutel van
goud paalswus.

stukken.
15. V. d. Waal. In blauw 2 zilveren .gegolfde dwarsbalken

over alles heen een goud getongde, geklauwde en genagelde
rooden  leeuw.

Van Brienen,

door Mr. P. C. BLOYS  VAN TRESLOSG  PR I N S.

(vervolg van XX VI, 207).

VI. Jan van Brienen,  geb. Arnhem 11 Januari 1696,
ambtman van Pannerden, Millingen en Homoet, ov. in
April 1743,  huwde Johanna Samzselina  Neomagus gezegd
Gelhaver, overleden in 1733, dochter van Jan en Elisabeth
Waterbe:k.

Uit dit huwelijk:
1. JohanBa  van Brienen.
2. Antonetta van Brieneq  geb. 16 Feb. 1726, tr.

20 Maart 1753 Everard van Wachendorff, geb.
29 Feb, 12, rentmeester van de exploiten en subst.
griffier bij het hof van Utrecht, schepen, raad en
secretaris aldaar, ov. 14 Februari 1775, waarna
zij hertr. in November 1776 met J a n  W i l l e m
Hnrchman  Wtiytiers, zoon van Simon  Jan Baptist
en zijne eerste vrouw -Warie  Kerby.

VIbis. îvIr. Reiwier  van Jlrienan,  geb. Arnhem 20 Nov.
1705, burgem. van Arnhem, ontv. van de Groote  Geldersche
tol aldaar, ov. Arnhem in 1754, tr. 4 Juni 1742 A n n a
Catharinn Op ten fioort,  geb. Arnhem 3 Juli 1716, ov.
Arnhem 30 April 1772, dr van Mr. G@bert,  m o m b e r
van Gelderland en Helena Hendrika van Eek.

Uit dit huweiijk 5 k.
1. Helena Henrica van Brienen, geb. Arnhem in 1745,

ov. ongehuwd aldaar 4 Sept. 1770.
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2.

‘ja
4.
5.

Johanna Elisubeth  ‘van Brienen, geb. Arnhem in
1746, ov. ongehuwd in 1782
,Joha,it  van Brienen, geb. Arnhem in 1747.
ll’ille~n  Reinier  van Brienen, ov.  jong,
h;rL!lelbert  17Uevn  van Brienetr,  geb .  Arnhem in
1751, ov. in Juli 1760.

c

111 tn-. lhgel  of Engebrecht van Brienen, geb. Arnhem
4 Juli 1602, ov. in 1661 huwde te Utrecht H e n r i c u
Vogels, dr van Jan en LMargaretha Sluysken

Uit dit huwelijk:
1.

2.

3

4.

5.

Maryaretha  van Brienen. 0~. in 1680 ondertr
‘s-Gravenhage 23 Aug. 1671 Thacldeus de Land-
r~an, predikant aldaar (zie trouwboek groote kerk).

In Vollenhovens Poëzy, Amsterdam 1686, p 308
komt voor: vTroost,les  voor den Heer Thnddeus
de Landman, doctor der H Godgeleerdheid en
predikant in ‘s-Gravenhage bij het overlijden van
zijn huysvrouwe J o f l .  Marqaritha  wun BrienelL
anno 1680.
Lucretia van Brienen, ov. Utrecht S April 1722,
tr. COW&S  van Lidth  de Jeude, raad in de vroed-
schap te Utrecht, ov. aldaar 3 1 Maart 1’714, zn.
van Cornelis en Bnna W&aants  va.n  Resant.

Zij testeerde als wede. 1 Feb 1720 voor notaris
van Hees te Utrecht en haar boedel is gescheiden
bij actc a. v d d. 24 Sept 1722
Ctwistina  van B r i e n e n ,  tr. Mr. Everwd van Hars-
C(xIYl~, raad in de vroedschap te Utrecht, die 14
Juli 1701 in plaats van Cornelis van Steenwinckel
aldaar secretaris van polit.ie werd, zn van Mr
Everard, secretaris van het gericht aldaar, die t
in 1691.
Enyelberta  van Brienen, die huwde met Xr. Paulus
V o e t  va9a  W*inssen, raad in de vroedschap te
Utrecht 16 April 1674, secretaris der Staten der
provincie Utrecht 16 Maart 1685, zn. van professor
in de rechten Paulus en Elisabeth van W&nssen.
Een zoon, die als ‘t zoontje van Evgelbrecht  van
Briene?L 24 Juli 1640 te Utrecht werd overluid.

n.

Illquater  Mr. dmdt  van Brienen, geb. Arnhem 23
Cet. 1.605, secretaris te Deventer, ov aldaar in 1655,
tr. Deventer 2 Dec 1632 Elisabeth van HaexOergen,
ged aldaar 6 Dec 16 12, ov. aldaar, dr. van Henric,
secretaris van Deventer en Eva Nilant

Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Brienen, geb Deventer en ged. 27

Juli 1634.
2. Hendrik, volgt IV.

IV Hendrik van Brienen, geb Deventer, ged. 20 Juli
1636, ov. voor 1661, tr Deventer met attest van Holten
17 Feb 1656 (ondertr. 19 Jan. 1656) Anna Hester
Roeck,  g e b  a l d a a r ,  o v aldaar,  dr  van Berend  en
Margaretha  Rouse Everhards dr ; zij  hertr. Deventer 13
Juni 1661 Henrick  Scharff, zn van Hendrik, burgem.
van Deventer

Uit dit huwelijk:
1 Arnold van Brienen, ged Deventer 7 Mei 1658.
2. &fargarethu  Wilm.ijna  van Brienen, ged Deventer

19 Feb 1660,  ov aldaar  14 Noo. 1695,  begr.

Groote kerk 19 Nov. 1695, tr. Deventer 10 April
1681 (ondertr. 5 Maart) Henri& van Suchtelen,
J. U D , geb. Deventer 8 April 1660, gedoopt
10 April, secretaris van Deventer 1686-1702, ov.
aldaar  24 Dec 1708,  begr. in de Groote kerk
2 8  Dec, zn. van Arcnt  en Bartha van Marckel.

3. Henrica vun Brienen deed haar lste Communie
3 September 1673

Bij bovenstaande genealogie vergelijke men ook de
Lanteekeningen  van Jan van Brienen en descendenten in
le Ned. Heraut VIITe Deel, bl. 144 en v.

Voorts zal dezelve nog wel aan te vullen zijn uit de
trchieven  van Arnhem, Deventer en Utrecht.

Nu vol@:

HET GESLACHT VAN BRIENEN  LATER VAX DE GROOTE LINDT.

Men vindt de stamreeks van dit geslacht met de
Ifstammelingen, die tot den Ned. Adel behoord hebben
m behooren  in  Neder l and’s  Adelboek 1907 in  voce.
Hieraa.1: is nog het volgende toe te voegen.

De eerst bekende is &thonie 9Jau  Brienen, die als
ongmna van Amersfoort te Rotterdam huwde op 29 Juni
1653 met Hillegondn  Pirtckeveer.  Nasporingen te Amers-
‘oort mochten geen resultaat opleveren over ‘s mans
mders.  Vermoed werd, dat hij een zoon was van Joncker
Steven van Brieneu, die in 1612 in de Muurhuizen te
hmersfoort woonde en tot het Geldersche geslacht behoorde.

De bekende ger:ealogie  noemt hem broeder van Seyna
:an u’rienen die Gerr i t  Martens  huwde en dan den zoon
rao Johan vart Brieven, heer van Zevenaar, die als
weduwnaar van Mechteld Keyen  (-f 1605 aan de pest)
net zijne huishoudster huwde. Dit komt ook onwaar-
SchijnlUk  voor in verband met de data, terwol Se!/na nan
Brienen niet de dochter is van Johan. heer van Zevenaar.
Voorshands is dus niet zeker bekend vóór A n t h o n i e
wn Brienen.

1 Anthonie van Grienen tr. Ililleuo>~da Pinckeveer.
Uit dit huwelijk:
1. Joanne+  volgt II.
2 Xlisabelh van Brienen,  tr. Gerard  Alewijns  van

Oostbu_rl.
3. dnna  van Brienen, ov. ongehuwd.
4. Maria van Brienel,,  ov. ongehuwd.
5. cornelia  uan  Brienen, ov. ongehuwd.

11.  Joannes van Hrienen, tr 10. ondertr. Leiden 28
Juli 1683 Catharina Smith, wede Dr Lucas Banier; zij
i\ erd tusschen 3 en 10 Sept 1695 begr. in de Hoog-
landsche kerk te Lcyden; tr 20 a l s  weduwnaar  van
Catharina Smith, wonende in dc Haarlemmerstraat geass.
door rtnthonie  van Brienen zijn vader met &!aria,  Fey,
vrede. van Jan Francors  wonende aan de haven geass.
met Elisabeth Fey, hare zuster wonende op de Breestraat
en Jannetje  Frangois  hare schoonzuster wonende op den
Ouden R@.

Ter zijde staat in het Rechtboek te Leiden: getrouwd
voor schepenen 23 Juni 1696

Uit het eerste huwelijk 2 kinderen nl :
1. LI’. 3. van Brienen
2 A n t h o n i a  Allegonda  Fan Brienen, ged. 8 Sept.

1685 in de kerk der Fransche paters carmelieten
te Leiden (zie Bijdr gesch van het Bisdom Haar-
lem IV p. 241.
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Uit het tweede hedwelijk:
Antonia  Geertruidt  van Brìenen.
Adriaan van Brien en.
Wilhelmus, volgt 111.
Anthonie van Brienen.
ddrianus  va’yl  Brienen.
Elàsabsth  van Brienen.

111.  Wilhelmus van Grienen,  ged. te Leiden in de
kerk der ,paters Franciscanen 31 Maart 1697, doopheffers
zijn groptvader  Anthonie vas Rrienen  en Elisabeth van
Brien en, ondertr. Amsterdam 4 Oct 1725 Anna d e
Jongh, (kyz’llem  van Brìenen wonende op de heerengracht
ouders dood, geass. door Elgelbert Klumper en dnaa
de JongR  oud 22 jaar geass. door haren vader Arent  de
JorYgh  wonende op de Prinsengracht) hij vestigde zich
te Amsterdam en werd de stichter van het handelshuis
Wa’llem  van Brienen.  en zoon

Uit dit huwelijk:
1. Arnout Jan, volgt IV.
2. dohannes  Iynatius  van Brienen, geb Amsterdam,

ov. Leiden 3 Dec 1764, tr ‘s-Gravenhage 18 Aug.
1761 Naria  Agnes Half  Wassenaer,  geb aldaar
15 Jan 1738, ov. Leiden 11 Aug. 1762, dr. van
Mr Jacob, heer van Stad aan het Haringvliet en
Rufina  Johanna de Joong,  tr. 20 Alezandrina  Swna
Maria van der Vrecken, geb Maastricht 24 Juli
1740, dr. van Petrus Mattheas. Zij hertr. Octavio
Leen Barbou, z n van Jean Baptiste  en Theresìa
&laria de Kesschietere van Havre.

IV. Arnout  Jan van Brienen, heer van de Groote Lindt
(afkomstig van zijne moeder) en Dortmund en na doode
van zijn zwager Jacob Adam van Half Wassenaer,
heer van Stad aan ‘t Haringvliet, voorts eigenaar van
Clingendaal bij Wassenaar, tr. Sophia Maria vaa Eadf

Wassenaer.
Zij zijn Rtichters  van het gesticht de Star op de Prinsen-

gracht te Amsterdam tot huysvesting  van oude mannen
en vrouwen waar van de eerste steen gelegd werd door

hunne kleindoc.hter  Maria Elisabeth Bernnrdina  Johanna
26 April 1804; hij was ook 1763-1804een  der regenten
van het R. C. Maagdenhuis te Amsterdam ; zijn portret
is op het regentenstuk aldaar door A. de Lelie in 1787
en zijn wapen op het wapenbord in 1789 vervaardigd.

Zie verder Adelsboek 1907 in voce.
(Wordt vervolgd.)

Fragment-Genealogie Van Emde,

( i n  H o l l a n d  iu mansoir u i t g e s t o r v e n ) .

Medegedeeld door M. G. WILDEMAN.

Da mogelijkheid bestaat, dat het volgend fragment kan
worden aangevuld. In ?uitschland  kon ik niet verder
komen. Althans Pfarramt van Arolsen verwees naar
Helsen alwaar de registers alleen den doopdatum van de
stammoeder aan ‘t licht brachten. De naam Emde of Von
Emde komt daarin niet voor. De familie voerde: In
zilver een blauw St. Andries-kruis met een schildhoofd
van keel beladen met een vijfpuntige ster van ? De linker-
schildrand beladen met een zilveren winkelhaak. Helm-
teeken  : Een pijl en een voorhamer gekruist, op den helm
liggende.
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1. Johann  Christoph (vopa) Emde, geb. te Arolsen
en ald. overl. 30 Oct. 1806, begraven den

1 NOV. a. a. v., huwt Xaria  Sophia Jungbluth, ged. te
Helsen bij Arolsen 7 Dec. 1734, overl. te Arolsen 9 Maart
1800, begraven den 12 d. a. v.

Waaruit:

11. August Friedrich  (von) Emde,  geb. te Arolsen
16 Juni en ald. ged. (1) 20 Juui 1773, overl. te Utrecht
6 Maart 1821.

Hij was aangesteld. tot comp. chirurgijn bij het sde
tiat. in ‘t 10 Ree. Waldeck 15 klaart 1789: benoemd en
gegradueerd doÖr het geneeskundig bestúur,  als aide-
chirurgdn  25 Juli 1798; geplaatst bij een ambulance in
Noordholland 16 Aug. 1799;. geplaatst in dien rang bij
‘t 2ne Bat. der derde halve Bngade 7 Mei 1802; vervolgens
bii ‘t 2””  Bat. 1”~ Regement  van liane 11 Mei 1806:  ver-
vÖlgens  bij ‘t depôt Gan eoorn. rei 5 Oct. 1809 id.‘bij  ‘t
123,l Ren. 10 Oct. 1810: als chiruraiin-maioor bii ‘t 15de
corps fränsche troepen Óf Bavière genaamd;  25 AÜg. 1813;
nà terugkomst uit de fransche arm& weder aenlaatst
als chirÜrgj,jn  Pe kl., bij het Regement ,,Nassa%’  7 Mei
1814: in denzelfden rana bii ‘t militaire hosDitaa1  te
Breda  9 Sept. 1814; door ‘t geneeskundig BeStuur  ge-
examineerd  en gegradueerd als chirurgijn-majoor 19 Mei
1815. Door Z. M den Koning benoemd tot chirurgiju-
majoor en vervolaens in functie getreden ba de mobile
ar&e  in Frankrik 21 Aug. 1816; na geëin”digde  cam-
Dagne  bii het garnizoen in Dordrecht en Geertruiden-
berg als ” dirigeerend chirurgyn-majoor bij ‘t militair
hospitaal te Utrecht 26 Jan. 1817 ; bij id. te Bergen-op-
Zoom 28 Aug. 1817. BV de Staf der 5de Afd. 31 Oct. 1819.

Veldtochten en bekomt% wonden:
In Brabant onder de orders van Generaal Geusau,

1793, 1794 ; geblesseerd bij de retraite van Mechelen
aan ‘t rechterbeen ; 1794 gevangen genomen in de linie
van Breda met ‘t 5de Bat. Waldeck, en bij al de affaires
present geweest in den winter 1795, campagne in Noord-
holland 1799, geëmbarkeerd op de reede van Texel onder
de orders van den generaal Dumonceau 1803; in Oosten-
rjjk onder diepzelfden generaal 1805 er, 1806; campagne
in Pruissen; bij de belegering van Harheln, Nieuburg
en Stralsund onder de orders van generaalDumonceau
1806, 1807 en 1808; bij ‘t hospitaal van ‘t mobiele corps
der fransche armée te Boulogne 1811; te St. Omer 1812;
de campagne van 1813, 1814 en in de belegering val1
Mainz tot de overgave ; bij ‘t mobiele corps te Rosendaal
bU ‘t Reg. ,,Nassau” 1814; campagne van Frankrijk  1815.

Hij huwde 1”. te ? den ? dnnn  Josephina Frederikct
Hiibner, geb. te ? den ? overl. te Kampen en ald. be-
graven in de Bovenkerk 11 Maart 1806 (dochter van?)

Hij huwde 11”. te Catharina de Brui@,
(2) geb. cclr van Mr Jacobus Nicolaas, en
Joanna Willemina Pronck).

(1) Peten waren bugust Jungblut en Maria Elisabeth Jungblut,
broeder en zuster der moeder, benevens Georg  Frans von Emde,
broeder des vaders.

(2) Zij was de zuster van Arnont Willem de Bruyn, geb. te Bergen-
op-Zoom 14 Dec 1794, overl.  te Voorburg 14 Oot. 1882, gepenad
Generaal-Majoor der Artillerie, ridder i. d. Orde van den Ned. Leeuw,
Commandeur in die der Eikenkroon, ridder 2de kl. met diamanten in
die van ,Alexander Newsky, offioier der Belgische Leopoldsorde, ridder
der Orde van Isabella la Cstholica,  gerechtigd tot het dragen van
het Metalen Kruis

Hij wa8 gehuwd met Emilie Anne Lambertine Daiwaille, geb. te
Reinsdorf in 1801, overl. te Voorburg 7 Aug. 1889.

Oenoemde  generaal-ma’oor de Bruyn was een zeer kundig artillerie-
officier en o. a bekend door de uitgaaf van het militair zakboek.

Als kolonel chef v. h. bureau mat. der artillerie t/h Min. van
Oorloe vroeg  hii ziin nensioen uit hoofde van slechte verstandhoudine
met 8en M?nis’ter.U  Eênige jaren later werd hem de rang verleend
van tieneraal-Majoor, dien hij evenwel weig.erde,  dooh de benoeming
werd niet te niet gedaan. Hë was overtmgd van de identiteit van
Naundorff met Lodewijk XVII, en met dezen in bijna dageljksche
conversatie in ziin kwaliteit van chef v. h. bureau mat. der art,illerie
(Vgl. ook. Re& historique  de la Question Louis XVl J, I 907, p. 129e. v.).
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Alleen uit het eerste huwelijk, kinderen, t. w.:
a. Carel Philip Friedrich Creorq van Emde (die volgt 111).
b. Wilhelmina Frederika Elizubeth  van Emde, geb.

1806, ongehuwd overl. te ‘8 Gravenhage
4 Maart 1854.

c. Jchuwnetta  Henrietta Sophia val Emde,  geb. te Leiden
1804, ongehuwd overl. te ‘s Gravenhage

29 Dec. 1861.

111. Carel Philip Fpiedrich Georg  va+a  Emde,  ged. te
Hattem 14 Juni 1802, overl. te ‘s Gravenhage 10 Juni
1874, als gep Generaal-Majoor der Infanterie, Commandeur
in de Orde van de Eikenkroon, gerechtigd tot het dragen
van het Metalen Kruis en der St. Helena-IMedaille,  en
het onderscheidingsteeken  voor 45 jaren dienst als officier.

Hij trad in dienst bij het 6dp Bat. Artillerie der Nat.
Mil. 21 Jan 1818; werd korporasl 1 April 1818; ser-
geant 1 Oct. 1818. Benoemd tot 2de luit. bij de 9deAfd.
Infanterie 17 April 1823; adjudant bij der. Generaal-Majoor
Wildeman en ti la suite der afd. gevoerd, 18Nov.  1830;
1” luit. 17 febr. 1831; adjudant  van den GeneraaIBaron
Cha&, 26 Mei 1834; in opgemelde betrekking overge-
gaan bii den Generaal-Majoor Schuurman. 25 Juli 1839:
ëerv. ohtsl. als adjudant 7 Mei 1840; oiergepl.  bij dé
late Afd., later 1” reg. Infanterie ; ndj. van den Generaal-
Majoor Volkhemer 24 April 1841, kapitein 3do kl. bii ‘t
fP reg. Inf. 8 Oct. 1842, kapt. adj. 6 Mei 1844; kapt.
P kl. 17 Oct. 1845; kapt. 1’ kl. 4 Dec. 1850; majoor bij
‘t gde  reg. Inf. 1 Maart 1855; luit. kol. le reg. Inf. 4 Dec.
1857; Comm’  1” reg. Inf. 25 Maart 1860; kolonel 4 Juni
18tiO;  generaal-majoor, bevelh. der 80~ mil. afd. 20 April
1866 ; gepensd 23 Oct. 1868.

Met ingang ban 1 Maart 1874 wegens ongeschiktheid
voor den actieven dienst in Ned.-Indië eervol ontslagen
onder toekenning van een pensioen van f 810. (Kon.
Besluit 27 Febr. 1874 no. 3).

5. August Godefroi Maria van Bmde,  geb. te Breda
13 Oct. 1836, verdronken op de reede  van Bandjer-
massin 5 Mei 1872 als Luit. t/zee le kl., toenmaals
kommandant van Z. Ma oorlog+stoomschip  ,Admi-
raal van Kinsbergen”, ongehuwd.

Hij huwde tweemaal: 1”. te ‘s Gravenhage (3) 6 Juni 1828
met Eleonora Philippina  Helena Wildernnn,  geb. te Zwolle
10 Dec. 1806, overl. te Breda 19 Nov. 1841 (dr van
Jan Ernst en Maria Godefrida Rumpf SchuItens).  Hij
huwde 11”. te ‘s Gravenhage 21 April 1847 met Adriana
Siboldina MachtrEda  Matthijssen,  geb. te Vlissingen 5 April
1797, overl. te ‘s Gravenhage 29 Jan. 1872 (dr van Daniël
Jacobus en Cornelia Diana Sophia van Ravensteyn).

Alleen uit het eerste huw. kinderen:
1 .  Wilhelminn  tiaria Ernestinu  Gerarda  v a n  Emdc,

geb. te ‘s Gravenhage 18 Sept. 1829, ongehuwd overl.
te ‘s Gravenhage 8 Jan. 1884.

6.

HU was geplaatst als adelborst op de Academie te
Breda 1 Sept. 1851. Benoemd tot adelborst le kl. 1 Sept,.
1854; luit. t/z. 2de kl. 1 Jan. 1857; luit. t/z. 1~~~  kl. 16
Jan. 1867; 1’ off. aib. .Admiraal  Koopman” 2Jan.  1871;
commandant S.S. Aert van Nes 21 Sept. 1871; com-
mandant S.S. Admiraal van Kinsbergen 28 Sept. 1872.

Mariu Johanna Carolina  van Emde, geb. te Breda
23 Aug. 1838 Huwt te ‘s Gravenhage 4 Dec. 1879
IlenrZcecs  Ludouicus  Ludwiy, geb. te Lith 1 April 1856
kunstschilder en artiste-statuaire [zn van Frederik
Franz  en Adriana Maria Frederica Josepha Sala]
zonder oir.

2. Johanna Ernestina  vare  Emde, geb. te Breda 20 Mei
1831, overl. te ‘s Gravenhage (4) 24 Oct. 1906.
Huwt te ‘s Gravenhage 6 Nov. 1872 IJsbrand
Riethagen, geb. te Amsterdam 8 Juni 1826, overl.
te Breda 30 Juli 1896 als gepenad luit. kolonel der
Infanterie, gerechtigd tot het dragen van het onder-
scheidingsteeken van jaren dienst  als  officier
[zoon van Pieter en Frederika Hendriks).

3. Karel Frederik August van Enade, (51  geb. te Breda
18 Febr. 1833, overl. te Amoenthsy (Borneo)
20 Sept. 1860 aan bekomen wonden, als 1sM lnite-
nant der Infanterie van ‘t Nederl.  Leger, gedetacheerd
bij dat in N. O. 1.

HU is oorspronkelijk leerling der teekenschool te
‘s Hertogenbosch. eina vervolgens werken te Antwernen
aan de UAcad6mie”  aidaar onlder de leiding van Joseph
Geefs  en De Keyser, en later in Gent onder Canneel.
HU werd bekroond bij de Expositie te Melbourne (1881)
en Munchen (1890). Hii is voorts lid van den Cercle arch6o-
logique et littéraire fe Brussel.

7. Sophia Frederika von Emde, geb te Breda 20 Jan.
1841. Hawt te Gouda 28 Aug. 1872 Pieter Riet-
hagen,  geb.. te Amsterdam 28 Aug: 1837, ove&
te Breda. 8 Juni 1907, als gepensd kapitein  der
Iafanterie (6) [ zoon van Pieter en van Frederika
Hendriksl

at.

HU werd als 1” luit. der Infa&erie  .(6”*  Reg.) voor 0
jaren gedetacheerd bij ‘t 0. 1. Leger (E. B. van 25, 7,
1856, no. 76) en voer den 9 Mei 1858 uit.

4. Jan Erflst  vas Emde, geb. te Breda 19 Nor, 1834,

b.

Uit dit huw. twee kinderen.
Maria Ebovboru  Frederika Riethagen, geb. te
Gouda  1 Febr. 1874, overl. te Breda 4 Mei 1W8.
August &arel Pieter Riethagen, gtib te ‘s Rer-
tigenbosch  6 Aog .  1877 ,  overl.  ald. 28 Aug.
d. a. v.

-

(8)~  Als 2de h&xmnt  bij de Sde afd. Infanterie.
&j in het R. C. %&enhuis,  Westeinde, aren  de gevolgen eenerI

*oomtie.  Zii woonde te Breda. 1 (61  Diens ataat van dienst, evenals dien van ziin broeder den luit.-
‘(ti)  Zie s%er hem W. A. VBU  Rees, Indische typen en krijgstafereelen. 1 k&nel IJsbrand R. voornhemd,  niets buzonder8  opleverende, ~w&dt

Lcidcn,  Gualth. KOM’,  1851. 1 verwezen naar de ,Naam en Eanglgst  der Off. v. h Ned. Leger”.

overl. te ‘8 Gravenhage 10 Febr. 1886, als gepensd
lste luit. der Infanterie van het N. 0. 1. Leger.

Als vrijwilliger in dienst getreden bij ‘t 6de Reg. Inf.
19 Nov. 1849.

Korooraal-titulair  19 Nov. 1850.
Sergeant.titulair 19 Nor. 1851.
Sergeant-effectief 13 bup. 1852.
Overgegaan  bij het gde lieg. Inf. 1 Mei 1855.
Overgegaan bij het Koloniaal Werfdepôt op 31 Januari

1857.
Vertrokken naar Indië 5 Mei 1857.
Benoemd tot 2de luit. bij het 12de bataljon Infanterie

bij besluit van den Gouv. Gen. 17 Februari 1861 no. 12.
Bevorderd tot lnte luitenant bij het Garnizoens-bataljon

van Celebes en onderhoorigheden bij besluit van den
G. G. 4 Juli 1865 np. 14.

Overgeplaatst bij het 8ate bataljon Infanterie bij besluit
van den 6. CT. 1 Mei 1869 no. 15.

Overgeplaatst bij het Garnizoens-batal,jon  van Palem-
bang bij besluit van den G. G. 7 Dec. 1871 11~.  73.

Verleend 2 jaar verlof naar Nederland, besluit van
den G. G. 4 Anril 1872 no. 17.
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Oude Indische Families,

door W.  WIJNAENDTS  VAN R E S A N D T.

-Kt_

H e t  G e s l a c h t  C o u p e r u s .

(Veervolg  van XX 171,  214).

111.

(Kindereu van Abraham Couperus,  (11, 4) en van
C a t h a r i n a  Johann’rt  Koe<.)  ’

1.

2.

Gesina  Couperus, geboren te Mnlakka 1785 ; over-
leden te Batavia 10 September 1828 Tweemalen
gehuwd, 10. te Tranquebar in 1800 met doha%
Hendrik  MeGjer, (12) overleden in 1808, denkelijk
zoon van Jacob ld!i%jer, luitenant te Colombo en
te Trincomale, kapitein te Cochin.

J. H. Meijer was capitein ter zee-titulair, 1787; equi-
page-opzichter, 1788 en havenmeester te Malakka.

Daarna hertrouwde zij circa 1812 met Jan Samuel
Timvnervnan  Thijssen,  (13) geboren in 1782, over-
leden te Malakka 14 Januari 1823. (14) Hij was
weduwnaar van Hewiklte Elisatrth Jfe@er,  geboren
te Ylalakka 6 December 1783, overleden te Kopen-
hagetl  23 October 1806.

J. S. Timmerman Thijssen was van 1813 tot Juli 1816
chef van de firma Timmerman Thijsstm en Westermann
te Batavia; gedurende het, Engelsch tusschenbestuur van
1813-1816  member of the bench of magistratesaldaar.

Door Commissarissen-Generaal werd hij 7 Juli 1818
benoemd tot commissaris voor de overname van het
Gouvernement van Malakka van de Engelschen. Op
21 Sept. 1818 volgde zijn benoeming tot gouverneur
van Malakka en Onderhoorigheden,  in welke betrekking
hij 5 jaar lat,er overleed.

CathaGa  Johanna C’ouperus,  geboren te Malakka
in 1786, overleden . . . (15) ; eveneens tweemalen
gehuwd: 10. met Johrb  Bacleod.  (15)

J. Mxleod  was luitenant.kolonel bij her. 78” Regiment
of Foot, 12 Mei 1808; kolonel bij idem, 4 Suni  1813 te
Weltevreden (Engelsch tusschenbestuur); hem werd
20 Dec. 1814 verlof wegens ziekte verleend naar Europa,
als commander  of the troops in the Western Divisîon,
59tli regiment. (161

(12)  Uit dit huwel&; sproot 1 zoon: Pietey  He>lri  MeCjer,  later
genaamd Pieter Hewi  Ne+jer Timmerman Th@sseu,  geb te Ualakka
4 Sept. 1801,  ovel,l.  te qjokjakarta  13 Maart 186 1. gehuwd te Semarang
28 Nov. 182~ met Wilhelmina Helena Klein, waaruit spruit de talrijke
familie Meije+.  Timmerman Thijssen, hootdzakelik voorkomende te
Semarang en te Djokjakarta.

,

(13) Uit dit huwelijk sproot 1 dochter: Olivia  -4mbrosina  Ge&na
HentZrina  T i m m e r m a n  Thijssen,  geb. Ijatavia  15 Juli 1813, over1
Semarang 1x31,  gehuwd te Batavia 24 April 1833 met A b r a h a m
Marie  ,!?ousguet.  resident van Banlra  Bovendien had hi een gendop.
seerd  kind Betsy  kathilda Timmerman Th$jsse,l,  overl.  te Bemarang
11 &lei 1895,  aldaar gehuwd met Daniël Frederik SloZZ, T Semarang
eveneens  11 \lei 1896, waaruit de familie Stol1 Timmerman Thijssen

(11)  Blijkens de Bataviasohe Courant van 15 Febr. 1823 waren
executrioe en geassumeerde executeurs: Cs. Couperus. weduwe Timmer.
man Thijasen,  H. S van Son, J. H. van Kervel, S. van der Tuuk
E. van Angelbeek en Nr. J G. van Angelbeek.

(15)  Van hen heeft de familie nimmer meer iets vernomen. Einde3

1814  naar Engeland vertrokken, kwam zij nimmer meer bg defamilit 3

terug;  later volgde zij haar tweeden echtgenoot naar Bntsch-Indië
Ook van afstammelingen kreeg de familie nimmer bericht.

(16)  Zie de ,,General  Order’ van Raffles in de .Java Gouvernment
Gazette” van Li Dec. 1814.

3.
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Zij huwde 20.  met Arthur N. Sim, generaal der
genie in het leger in Britsch-Indië.  (15)
Petrus Theodorus Couperus, geboren te Malakka
in 1787, overleden aan boord van het Ned. schip
,,Nagelhaen”  bij Kaap de Goede Hoop [op 240  22’
Z.B. en 600  50’ O.L.] en 2 Januari 1823, (17) huwt
te Tjandjoer 3 Februari 1812 Cathaf-ina  Rica Cl’afissen,
geboren te Batavia 17 December 1795, overleden
te Amsterdam 24 November 1845, dochter van
Willem Jacob Cranssen,  (18) gouverneur van Ternate,
van Malakka, van Amboina, raad van Indië, en
v a n  i!aricr  Elaonora  Hartman.

Hare vier kwartieren waren:
Cranssen, Hartman,
Hesse. Domburg

Uit dit hawelijk sproten 9 kinderen, die volgen sub I V.

P. Th. Couperus werd in Necierland opgevoed en keerde
10 Mei 1809 te Batavia terug, alwaar hg dadelijk geplaatst
werd als gezworen klerk ter griffie van de Generale
Secretarie; landdrost der Buitenzorgsche en Preanger-
landen 1811. Ging in dat jaar na de verovering van J~va,
in Engelschen dienst over en werd 4 November 1812
deputy collector of the customs and revenue;  tevens
van 1813-1815 secretary of the commercial cornmittee;
2 Sept. 1815 collector of the Slave-Talx;  alles te Batavia.

Na het vertrek van de Engelschen ging hij in Nederl.
dienst over en werd adjunct-ontvanger der inkomende
en uitgaande rechten te Batavin, 24 Febr. 1816; als
zoodanig ontslagen 25 Mei 1822. (19)

-IYCü  vertrok 3 Nov. 1822 wegens ziekte per schip
Magelhaen  naar Amsterdam en overleed aan boord.

Hij was eigenaar van de landen Kramat,  Rramat-
Oedik,  Tjilodong (bij Depok) en Noest  Kambangan. (20)

(17) De annonce in de Batav.  Courant luidde:
,,Ik ontving heden de smartelijke verzekering, pat aan boord van

,,het schip Magellan,  op reis naar Nederland, 1x overleden,  mijne
,,eenige en hartelijk geliefde zoon. Petrue Theodorus Couperus, in den
,,ouderdom van slechts ze8 en dertig.jaren. Met een diep gewond
,hart, maar onderworpen aan den 1~11  der Voorzienigheid, geef ik.
,,van  dit voor mij zoo treffend verlies kennis aan vrienden en be-
.trekkingen.

C. J. Koek,
wed. Couperus.

,,meede  uit naam der weduwe en verdere familie.
,,Buitenzrrg,  den 28sten  Juli 1823”.
(18) Over deze familie Cparcssen zal in een der volgende opstellen

gehandold worden.
(19) Zie de Batav.  Courant van die?t  datum.
(20) P. Th. Couperus behoorde tot een der meest Engelsch-qezindo

personen te Batavia van die dagen. Trouwens de geheele familie was
in dien voor Java rumoerigen tijd zeer anti-Fransoh, en gedecideerd
pro-Britsoh. De vader, gewezen gouverneur van Malakka. l’>  jaren
verblijvende onder de Engelsehen te Tranquebar: twee dochters gehuwd
met Engelsche officieren; een schoonzoon (Timmerman Thyssen l
Engelsch magittraat; Petrus ‘Cheodorus zelf. gehuwd met de eenigc
dochter van den bekenden Willem Jacob Cranssen, die na uittreden
van .Yluntinghe, gedurende het geheele  Engelsche tusschenbestuur d e
eenige Hollander was, die zitting had in den raad van Indië. Schoon-
vader Cranssen  en schoonzoon Couperus beiden groote persoonl$ke
vrienden van Raffles; men zie de beschrijvingen  van de groote avond-
partijen, welke Cranssen, maar vooral P Th. Couperus, gedurende
het Engelsohe interregnum te Batavia gaven; de oudste zoon van het
echtpaar Couperus -Crsnseen, ontving zelfs de namen van William
Jacob Thomas Raffles Couperus.

Een weelderige. levenswijze, feesten, bals, enz. deden de grootste
fortuinen smelten; wij zien een Mr. H. W. Muntinghe, raad van
Indië, (zie noot (72)  van het artikel Senn van Basel), een J. L. van
Neuki roben  gen .  Ngvenheim,  resident van Besoeki; een W. N.
Jervatius,  resident der Preanger, allen in die dagen - om geen andere
grootheden te noemen, aohtereenvolgens  issoZve&  verklaren Voor
P. T. Couperus was het gelukkig dat zen schatrijke schoonvader,
nalatende slechts BBn  zoon en BBn  dochter n.1. Couperus’ vrouw in
Aug. lE21  stierf, toen zijn huizen en landen verkocht zouden moeten
worden. Zie hierover vooral de Batav. Couranten van 87 Augustus
1818, 29 Mei 1819, 18 Dec. 1819, 30 Dec. 1820, 27 April 1822,SAug.
1822 en 24 Aug 1822.
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Catharina Rica Cranssen, weduwe Petrus Theodows
Couperus, (21) hertrouwde te Amsterdam 22 April 1824
met Cnrel Jan Riem,  geboren te ‘s Hertogenbosch 28 Octo-
ber 1791, overleden te Frankfort a/M. 22 Juni 1856,
zoon van Jan Frederik Riessz c?n vm Cathal-ina WoJf.

Uit dit tweede huwelijk sproten nog 2 zoons en
1 dochter. (22:

liet, is hier do plaats de loopbaan van C. J. Riesz te
vermelden. Meende ik eerst die wegens de ruimte welke
deze in zoude nemen, te moeten beperken, gewenschter
leek het mij, ze toch in haar geheel hier neder te
schrijven, omdat daarin weergegeven wordt het leven
van één van die soldaten van saapoleon  1 - en Neder-
land telde er zoo vele in dien tijd - die den grooten
veldheer op al zijn veroveringen gevolgd, niet tevreden
met de periode van rust, welke voor Europa na den
slag van Waterloo aanbrak, in onze Oostindische bezit-
tingen een ruim veld vonden om aan hun nog onbevre-
digden zucht naar roem en eer te voldoen. Palembang,
de Padangsche  Bovenlanden, Midden-Java gaven ons na
het herstel der onafhankelijkheid handen vol werk en
talloos zij11 de dapperen, die na de oorlogen onder Napoleon
te hebben medegemaakt, van af 1814 het vaderland
verlieten, om in onze zoo talrijke koloniale expedities
het Indisch leger met roem te helx>en  overladen.

Zijn staat van dienst luidt dan áls volgt:
-Kadet-élève op de artillerie- en genieschool 1 Sept.

180ö;,  sous-luitenant bij de Frnnsche armée,  31 c)ct. 1810;
1” luitenant, 21 Sept. 1Sll; kapitein, 21 Apr. 1813; op
pensioen wegens bekomen wonden, 18 Sept. 1813;
kapitein-provisioneel aangesteld bij het 4” bat. artillerie
van linie, 10 Jan. 1814; kapitein-titulair-adjudant bi)
het 4e baton Landmilitie. 14 Mrt 1814: kapitein bij het
De lonto” bestemd voor OÓst-Indië,  22 OUD.  1814;  uitgëzeild
van Texel aan boord van Z. M. fregat ,,MariaReijgersberg”,
29 Oct. 1815; aangekomen te Batavia 31 Oct. 1816 (dus
een zeereis van een jaar) en denzelfden dag aangesteld
tot comm:mdant  der rijdende artillerie; majoor, 24 Aug.
1818; luitenant-kolonel,löJulil819;  kolonel-commandant
van het .je re&?.  artillerie. 19 Am. 1822: met verlofnaar
Nederland,  9-Febr. l%?$; gep&sione&d  15 Oct. 1824;
in Nederland benoemd tot kolonel-chef van den Alge-
meenen  Staf m Ned.-Indië, 15 Mei 1829; vertrokken
met het schip ,,Batavia”  4 Jan. 1830; gedetacheerdaan
den Staf van den Gouverneur-Generaal, 1 Sept 1831;
belast met het bevel over de Barisan, 3 Sept. 1831;
generaal-majoor-titulair, 9Febr.  1832; ir,specteur-generaal
van de Schutterijen, de Djajang-Sekars en de Pradjoerits,
15 Aug. 1832; Commissaris van het gouvernement van
Sumatra’s Westkust en belast met het Rooge Civiel
en Militair gezag! 18 Mei 1833; waarnd resident van
Soerabaja,  14 Jan. 1831  tot 1 Maart 1839; met l-erlof
naar  Këderland  als burgerl. ambtenaar, onverminderd
zijn titulairen rang, April 1859?  zullende hij ,,na zijne
,,terugkomst  in IndiP kunnen worden geplaatst in alle
,,zulke betrekkingen, waartoe zijne reeds bewezene en
,,bii deze door Z. M. opnieuw  erkende goede diensten,
in<itsgaders  zijne verk?egen  ondervind&g,  hem zullen
,,in aanmerking doen komen”. (IC. B. rau  12 &lrc. 1842).

Bij 1~. B. van 1 Maart 1846 op zijn verzoek eervol
uit Z. M. milit.  dienst ontslagen onder toekenning v a n
f 8000.--  ‘s jaars, benevens eene toelage van f 2OOO-
‘s jaar en eene toelage uit de Koloniale kas ran f UOO.-
‘s jaars, in Le gaan 1 Maart 1839, dus 7 jaar teruggerekend).

(21) Petrus Theodorus Couperus annonceert in de Ratav.  Courant
van 11 Mei 1822 het overlijden te Leiden op 13 October 1621  van
zijn tulate Sophia Elisabeth Thijssen, weduwe duringar.  in den ouderdom
van  67 jaar Ik heb niet kunnen ontdekken hoe de verwantschap
tusschen hem en de familie Suringar-‘l’hijsscn  bestond Wel is mij
een huwelijk bekend tusschen een Tjaard Nicolaas Suringar. en een
Petronella Couperus (zonder dat mij verdere bijzonderheden bekend
zijn), doch ook deze Couperus kan ik niet thuis brengen. zoodat
laatstgenoemde alliantie mijne onwetendheid niet doet beantwoorden.

(22) N. 1. o. Charles Henri Frédéric Riesz tr. 10 HenriëtteElisabe:h
Caro l ine  Merk+  20. Maria Catharina Haud:  b. Jean Franqois Riesz
tr. E. Leroux; en c Maria Catharina Eleonora Kiesz.  tr. 10.  Willem
Sohuurman, 20. Godert Hendrik baron Taets van Amerongen.

VELDTOCHTEN, VERWONDINGEN,  ON D E R S C H E I D I N G E N.
1811. Op de Fransche kusten.
1812. In Rusland.
1813. In Duitschland.
In de kampagne van Rusland vier halve vingers van

de linkerhand door de koude verloren een schot door
de linker knie.

Bij de bataille ran Dresden e3n geweerkogel door de
linkerarm en een schot aan de heun.

1815. In Frankrijk.
Bij dagorder van Prins Frederik der Nederlanden dd.

15 Aug. 1815 diens tevredenheid ontvangen wegens het
gehouden kloekmoedig gedrag en activiteit voor de
vestingen Quesnoy en Valenciennes.

Tevredenheidsbetuiging van den schout bij nacht
Wolterbeek bevelhebber der eerste expeditie naar Palem-
bang. voor betoonden iiver. beleid en moed.

B%oemd  tot ridder & kí. van de Milit. Willems Orde,
20 Juli 1819.

Benoemd tot ridder 3” kl. van de Milit. Willems Orde,
2 Dec. 1820.

Tevredenheidsbetuipina  van den Gouverneur-Generaal
dd. 3 Juni 1820 wegen;  zijne verrichtingen in de ex-
pedities naar Nibong en Kotta Waringin en naar Banka.

Tevredenheidsbetuiging van Z. M. Willem 1 dd. 7 Sept.
1822 wegens zijn loffelijk en uitstekend sedraa bii de
t w e e d e  e x p e d i t i e  t e g e n - P a l e m b a m g .  _ - ”

Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, 1842.
Commandeur in de Orde van de Eikenkroon.

Jacobina Maria Couperas,  geboren te Nalakka in
1789, overleden . . . . . (23), huwt te Batavia 19
Juli 18 12 met John Tulloch.

J. Tulloch was sedert 1 Febr. 1807 lieutenant of the
light info battalion Bengel Volonteers, en was in 1813
first assisl-ent  of treasury en in 1814 assistent sub-
treasurer, beide te Batavia (Eng. tusschenbestuur) en
daarna aldaar civil. paymaster.  Als zoodanig verliet hij
eerst einde 1817 met de laatste Engelsche ambtenaren
voorgoed Java.

Anna Gerhardiraa  Couperus, geboren te Malakka
20 Juni 1794, overleden te Djokjakarta 15 Maart 1869,
huwt te Batavia 25 Maart 1810 met Jan Adriaan.
Xteyn Parvé (24) geboren te ‘s Gravenhage 5 Augustus
1785, overleden te S0emena.p  (Madoera) 8 Juli 1824,
ZOOL  van Mr. Daniël Jan Steyn Parvé, president
vau de rechtbank te ‘s Graveahage,  en van Ida
Jacoba Brouwer.

J. A. Steyn Parvé bekleedde in India tal van ver-
verschillende betrekkingen. Oilderkoopman,  gezworen
klerk en boekhouder van het college van weesmeesteren
te Batavia, 1807 ; secretaris van het college van cura-
toren over de stadscholen aldaar; secretaris van het
college van weesmeesteren te Batavin, 1809; toegevoegd
als collecteur aan de commissie tot overname van het
gouvernement van Malakka, 7 .Juli 1818 (derhalve toe-
gevoegd aan zijn zwager Timmerman ThUssen);  ont-
vanger der in- en uitvoerrechten te Malakka, 1818 tot
26 Febr. 1820 ; lid van de Algemeene Rekenkamer te

(23) Ook van haar heeft de familie nimmer meer iets vernomen,
totdat nege&g jaar ua het vertrek van dit echtpaar van Java, in
1907 de heer J. R. Couperus. toenmaals resident van Djokjakarta,
eens een schrijven ontving van @n hunner afstammelingen, eveneens
een Tulloch, wonende te Londen, in welk schrijven, hoewel over
cultuuraangelegenheden handelende. de gemeensohappel?jke afkomst uit
een Couperus als wel bekend bij deze Engelsche familie vermeld werd.

Gedurende het verblijf van John Tulloch te Batavia werden hem
uit zijne  huisvrouw J. M. Couperus aldaar de volgende kinderen
geborén, een zoon in 1813; een- zoon op 19 Juni 1815;  een zoon in
1816  en twee dochters in 18!7.

(24) Uit dit huwelijk sproten 4 zoons en 2 dochters, uit welke een
talriik nageslacht - niet vermeld in het artikel Stevn Parvé  voor-
komende & het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Ned. Familiën.
Een der zoons, geboren te Batavia 27 April 1812, ontving de namen
Danië l  Couperus Steyn Parvé.
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Bat,avia, 1820-1822; resident van Madoera en Soemenap,
Nov. 1822 tot zijn overlijden in 1524.

Cathariwx  Elisabetk Couperus,  geboren te Tran-
quebar in 1798, overleden te Banjoemas 13 Sep-
tember 1864. Driemalen pehuwd;  l”. te Neester-
Cornelis  15 Februari 1814 met Dr. Johan August
z,wn  Kerst, geboren te Havezate (?) overleden te Bata-
via 1 December 18 14, weduwnaar van EZisabeth
Johanna Wilhelmina Don&.

Dr. J. A. van Kerst was sedert 1808 med. doctor en
chirurgijn-m3,joor  te Batavia,; onder het Engelsch t$us-
schenbestuur, deputy supermtendant of the Genera1
Hospita1 te Weltevreden.

Zij huwde 20. te Batavia 4 September 1815 met Willem
flicolaas  Servatius, geboren te Ccevorden  29 Juli 1785,
overleden te Tjandjoer 24 November 1827, zoon van
Jom Pieter Seymtius  en van Gerhardina  Fokkelim  Atirrg,
en weduwnaar van Sara Catharina Senn van Rosel. (25)

Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen.
W. N. Servatius werd onderkoopman, 1804; tweede

resident en boekhouder te Soerakarta, en secretaris van
den minister aan het hof aldaar, 1808-1811; landeige-
naar bij Batavia, 1814-1816 ; wd resident van Cheribon,
1816 ; resident aldaar, 1318 ; gouverneur van Celebes,
Aug.  1818 ; resident van Semarang, 1820; honorab?!
ontslagen als zoodanig, Apr. 1822; en landheer bU
Buitenzorg, 1822-1827 ; resident van Rembang, 7 Febr.
1827. resident der Presnger Regentschappen, 1827 en
als zóodanig  overleden. Over zijn nalatenschap, ziet noot
(74) van het artikel Senn vau Basel.

Zij huwde ten 3 e male,  te Batavia 6 November 1839
met Joas Jacob van Buld,erPn,  geboren te Groningen in
1792. overleden te . . . . . na 1850, zoon van Jaa Keiser
van Bulderen (26) en van. . . . ; en weduwnaar  van
c&arina  Maric7  Salverda.

Ook uit dit huwelijk sproten kinderen.
J. J. van Bulderen was sedert Aug. 1839 geëmployeerd

bU  de boekhouding der generale directie vanfinactiën;
28 commies bij de Algemeene Rekenkamer ta Batavia,
1833 1840.  commies op het assistent-residentie-kantoor
en $end&eester  te Buitenzorg, 1841; secretaris van
de residentie Banjoemas,. 1844 ; tevens funga notaris en
vendumeester aldaar; @delUk  lid van de Weeskamer
te Patavia,  1848; lid van idem, 1849; met verlof naar
Europa, 1849.

( Wordt vervolgd )

Oirconden  betreffende de familie vaat
Iseadoorn  h Blois.

1456-1847.

Medegedeeld door M. Q. WILDEMAK.

(T’ervolg  en slot van XXVT, 220).

Oireonde  no. 2i.

H u w e l i j k s v o o r w a a r d e n  t u s s c h e n  J. H. mm
Isendown & Biois en Charlotte de Penningen,  in clato
21 Aug. 1783.

L’An m i l l e  Sept  c e n t  q u a t r e v i n g t  e t  Trois
du mais D’Aout Le 2lme jour pardevant moi notaire  sous&@
Resident  a Munster Bilsen et En presence Des Temoins Enba
DenommBs.

&mgarurent  Personnellement Le Très Noble, Très illustraet

(85)  Zie noot (75) van het artikel Senn  van Basel  in dit Maand-.
jaarg 190ó.

(26)  Zie Alg. Nederl. Familieblad, jaarg. 1903, k. 533.

Genereux Seigneur Messire  Sean  Henri gomte  D’Isemfoorn  De
Blok Seigneur de Cannenbourg?  Roënberg, Breij, Granville, de
La Ville et Dependance de Bermgen, Pael, Heusden, du pays
D’Oostham,  Qwaemechelen,  Beverloo, Seigneur foncier De Mol1
et Baelen,  etc. etc. etc., fils Legitime et ainé de S. E. Le
Très Noble Très illustre et gsnereux  Seigneur Messire Fre-
deric  Jean Comte D’lsendoorn  De Blois en son rivant gentil-
homme De L’Etat Noble DU pays de Gueldre Dijckgraef  De
La Veluwe, genera11 et Collonel D’un Regiment de Cavallerie
au Service Des provinces unies etc. etc., et de La Tr&s Noble
et Très illustre Dame Anne Marguerite Joseph Comtesse DA
Renesse D’Eldren Son Epouse, assisté des Très nobles Tres
illustres et genereux Seigneurs Messires René Charle Comte
D’Isendorn  De Blois Chambelan  De S. M. S. et R.npostolique
etc etc., et Albert Louis Comte d’Isendorn De Blois trefon-
cier De 1.3 Très illustre Cathedrale de Liége et Ensuitte >e
L’approbation des très Nobles et Très illustres Dames Mar-
guerite Comtesse D’Isendorn  De Blois Chanoinnesse Du Tres
illustro chapitre De Munsterbilsen, et Henriett,e Comtesse
d’Isendorn  de Blois Chanoinesse Du très illustre Chapit,re De
Nivelle  Dame De Fe!uy etc. etc. Ses freres et Soeurs D’une
part, et La Très Noble et Très illustre Dame Charlotte ,&Te’e
Barone  de Nemingen  fille Legitime De S. E. Le Très Noble,  Très
illustre Et Genereux Seigneur Messire Charle Philippe Theo-
dore Baron De Venningen President De La Regence  et De
La tour des appels de S A. S. E. palatine DUC de Baviere  etc.
etc. etc., et De La Très Noble et Très illustre Dame Slarie
Anne Née Raronne de Hutten ZU Stoltzenberg d’a-tre  part,
Les quelles parties comparantes Sur Le mariage a solemniser
Entre Le Seigneur et Demoiselle susnommés futurs Conjoints
(: Si Dieu et La Sainte Eglise y consentent :) ont fait conclu,
et Arreté Los Conventions antenuptielles suivantes :

ho Le Seigneur Premier comparant futur Epoux apportera
en faveur et Subside du futur mariage Son chateau et Seig-
neurie de Cannenbourg avec  Les Droits De Chasse, peche et
touts Les prerogatifs y annex88  Comme aussi toutssesBiens
tant feodaux qu’ allodiaux provenants De feu Le Seigneur
Son tres Honoré pere, situés  tant en gueldres, qu’en Hollande,
Westphalie et :iilleurs.

2do De meme que Tout Les Biens qui Lui ont eté De Laissé
par Le testament fait en Sa faveur par Le t,res noble, Très
illustre et genereux Seigneur Messire Albert Comte De Renesse
Trefoncier Des Très illustres Eglises metropolitaines De Cologne
et Cathedrale De Liege,  Son Très Honorè Oncle.

3tio  La Dite Très Noble et TrBs illust.re Dame Seconde
Comparante future Epouse donnera De Son coté en Subside
Du Dit mariage La Somme  de Deux mille florins monnaye
D’Allemagne  une fois, La quelle Somme  Lui Servira DeDote
et au moyen de La quelle  Elle a resiliée et resilie par La
presente à Touts Les Biens De La famille De Venninpen nour
aussi Long temps qü’il  y en aura de cette Ligne de‘s Males,
Le tout conformement BL’Acte derenontiationpassé à Manheim
Le 16 du mois de Septembre de L’An 1783 par La Dame
Seconde Comparante.

Idem quinze cents florins une fois Lui venant  De Madame
Sa Tres  Honorée Mere.

4to  Conditionnd, que Si Ee Seigneur futur Epoux venait à
premourir La Dame Sa future Epouse Sans Laisser Aucun
Enfant De Leur mariage, En telle Evenement La dame future
Epouse devrat se contenter d’un douaire OU  pension Viagere
de trois mille florins monnoye De Hollande et Devrat Se
retirer renonçant a fout L’Etali mobiliair de La maison De
Cannenboürg, cette  pension viagere snnnelle De trais mille
florins Serat Affectée  sur Les terres  et Seigneuries Sus Dittes,
et Specialement La terre  De Cannenboürg, et sera payé par
Les possesseurs des Dits Biens,

6to  ConditionnB  De pliis qiie Si la time future Epotisa venoit
a Se remarier, dès L~rs cette  pension viagere oü Douaire
cessera, La meme.

6to Voir aüe Si Le Dit Seigneur uremier  Comnarant venoit
à premoürii  La Dite Dame- future Epouse en ALaissant des
Enfants issus De Leur Mariage, En ce cas elle jouirat De
L’usufruit Des Biens, & charge De Leg Entretenir et Donner
L’Education Convenable à Leus naiss&nbn&e,  en aurat La guarde
noble Conjointement av@c  Les Seign&rs Comtes D’Isendorn
De Blois cy Dessus  DenommBs et frtsres  Du Seigneur premier
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comparant, Les quels  En tout tems pourront pendre Entierre
Connoissance De L’administration des biens et De L’Education
des Enfants, tous cecy aussi Long temps que La Dame Seconde
Comparante restera veuve, que Si elle venoit a passer à Des
Secondes  noces. eet usufruit cesserat. de meme crue La auarde
noble Des Enfants, La quelle Resterat  pour Lors dans Les
Seules  nersonnes des Deux Seigneurs Comtes D’Isendorn De
Blois S&dits.

71no De plus Les Dits E&nts ne pourront se marier que
du consentement prealable De La Dame Leur mere et Des
Seigneurs Leurs oncles Les Comtes D’Isendorn  De 1:lois.

8~0 Conditionné que Si Le fils dné de Leur mariage vien-
droit à se marier tant du consentement de dame Sa mere
que Des Seigneurs Ses Oncles, La Ditte dame Devrat  L’Etablir
Convenablement à Sa naissance et pourvoir a son Entretien.

9no Conditionné que quant aux acquettes que Les futurs
conjoints pourront faire a titre onereux, Si La dame future
Epouse vient a survivre Le Seigceur Son Epoux ; en cas De
non Loirs La moitié retournerat La meme aux proches  parents^ .-
Du Seigneur premier Comparant, et Elle J ouirat Se vie Uurante
De L’usufruit De L’autre moitié, qui apr& La mort De La
Ditte dame retournerat Egalement aux proches  parents Dn
Dit Seigneur premier Comparant; La meme clause De retour
aurat Lieu Si elle venoit à Se remarier.

10mo Conditionné et Convenü que Si un oü plusieurs De
Leurs Enfants venoient a premourir La Dame Leur mere,
elle ne pourrat Leurs Succeder, mais Leur part accroitera!
aux autres.

llmo Condit,ionné que Si Les Enfants venoient Touts à
mourir avant La Lame Leur mere L’usufruit  Se consoliderat
La meme avec La proprieté, et Les Biens Susdits avec Les
Autres  qui pourraient etre obvenus au Seigneur premier Com-
parant, retourneront à Ses proches,  et La Dite dame devra
se contenter De La pension viagere regl6e à L’Article quatre,
La quelle cependant sesserat comme  a L’Article  cinq, En cas
qu’elle tie.me a Se remarier.

12mo  Et Comme il se pratique quelques fois dans Les fa-
milles nobles, que E’Epoux fait un Don à L’Epouse qu’on
appelle en gueldre, Morgengavf,  Le Dit Seigneur futur Epoux
assigne et promet à La Dame future Eponse une Somme  De
quatre mille florints monnoye De Hollande une fois, à prendre
et cueillir sur Les Biens Du Dit Seigneurcy Dessus  nommés,
La quelle somme elle pourrat Toucher après Sa mort, et en
aurat La Libre Disposition, meme Si elle venoit a passer à
Des Secondcs noces.

13tio  Conditionné ulterieurement que Si La Dame future
Eoouse venoit à nremourir  En Laissant une ou nlusieurs filles
&& Laisser auc& fils, en ce cas s’il n’y at qu’une  ou denx
fllles, La Dote De chaque  Sera De quatre  mille Ecus,  et si il y
en at trous ou plus, La Dote De toutes Ensemble Sera De
quatorze mille Ecüs monnoye D’Hollande,  qui derront etre
partag&  t:ntre Elles par portions egales de meme que La Dote
que La Dite Dame future Epouse apportera En Snbside Du
mariage

140.  Etant de plus Conditionné que Si un ouplusieurs enfants
Du mariaae  venoient ( : a ce a ue Dieu ne nlaise :) a Se mesalier
ou comporter autrement  q;‘il ne convient  à’des personnes
Nobles et De Lenr condition. oü Bien a Se marier Sans L’aven
et consentement Des parabts,  en ce cas Le Dernier vivant
ou Les tuteurs auront Le pouvoir de priver celui ou’ iceux
De toute Succession paternelle et maternelle, horsmis De
Sa Legitime.

150.  Conditionné Finalement que, Si1  y avait Defaut de
fournissement aux Dotmes,  et pension Susdites La Dite dame
fut,ure Epouse et Les Demoiselles ses filles pourront respecti-
vement agir contre Les possesseur des Biens Susobligés par
adjour De quinzaine ou par toutes autres voies Les plus Som-
maires et nrivileaiées. tant en aue Lors vacances. et en tout
temps meÎne De Suspens,  nul- Excepté, En Foi’et Corrobo.
ralion De tout quoi, Les Susdits Seigneurs et La Dame fu-
ture Epouse ont signé La presente et, De plus Constitu&c! touts
porteurs De cette oü De Son Double authentique, pour La
Íaire realiser pardevant Toute Cour et Justice ou Besoin serait.

Ainsi fait, passé, conclu et arretté à Munster-Bilsen En La
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Residence abbatiale jour et Date, que Dessus En présence des
Très  Reverends Sieurs Jean Joseph Labarin et Jean Godfroid
De Matthys ambeux Chanoins du Très illustre Chapitre de
Munster-Bilsen comme  temoins a ce Requis.

( (Geteekend en gezegeld in rooden  lak)
JEAN HENRI d’ISENDoRN  DE BLOIS.
CHARLOTTE DE VENNINGEN.
RE NÉ CHARLE D’ISENDOORN  DE BLOIS,
ALBERT D’ISENDORN  DE BLOIS.
SOPHIE ABBESSE, princesse DE BELISE née comtesse de

Hadion.
JEAN JOSEPH HABARU, chanoine tesmoin.
JEAN GODFRIED DEMA~THYS,  chanoine témoin.
CHARLE PHILIPP baron DE VENNINGEN.

Oirconde no. 28.
Kwitantie inzake bruidschat aan Charlotte van Venningen,

dd. 28 April 1784, en id. van het vaderlijk en moeder-
lijk erfdeel van dezelfde dd. 24 Juli i802.

Charlotte Comtesse d’Isendorn de B!ois née Baronne de
Venningen et Jean Henri Comte d’lsendorn de Blois, Son
Epoux certifions avoir reçu pour dote, stipulé  par Z’Acte  de
renonciation du 16 Septembre 1782, et le troisieme Article
de notre Contract de Mariage du 23 mois d’Aoust  1783, de la
part de Charles Philippe Baron de Venningen notre tres cher
et tres honor pere et beau-pere la Somme  de Deux Mille
Florins d’Allemagne En foi de quoi nous en donnons Quit-
tante Signé de nos mains propres,  en y apposant nosarmes;
Fait à Cannenbourg le 28 du mois d’Avri1  1784.

(L.S.) CHARLOTTED’ISEXDOBNDEBLOISNÉE  DE VENNINGEN.
(L.S.) JEAN HENRI D’ISENDORN  DE BLOIS.

Mois Sous SignBe  attest0 et certifie par la presente quit-
tance,d’avoir  reçu de mafamille le totale dupayement de Quatre-
mille cinque-Cents florins, qui me revenoient par le testament
de feu mon pere, dont trois milles comme  un legue de sa
part pour mon fils ainé Charle, et quinze-cents florins me
revenant - en propre  comme  bien maternel, le tout avec  les
interets, ayant été acquitté en trois termes,  par feu mon frere
aine et en dernier  par Madame la tutrice la douairiere Baronne
de Venningen nee Baronne d’Andlan  à la quelle en Foi de
quoi je delivre le present billet  Signé et cacheté de ma part,
fait à Cologne le 24 Juillet 1802.

(L.S.) C. Douariere D’ISENDORN  DE B LOIS NEE  DE
VENNINGEN.

Conformitatem harum  Copiarum cum veris Originalibus
attestor. Carlsruhae in electorntu Badensi  die 12ma  Mensis
Julii 1804.

(w.g.) J. HECKER.
Comes palatinus caesareus

publicus et juratus.
Conformitatem harum  Copiarum cum l veris originalibus

attestor. Carlsruhae die 12ma  mensis Julii 1804.
(w.g.) JOANNES  GEORGIUS KNIESSE ,

Notarius Caesareus Publi-
cus juratus et immatr.

Oirconde  no. 29a.
0 v e r e e n k o m s t tusschen de douarière d’lsendoorn

ù Blois geb. baronesse va)z Venningen en. hare beide
zoons dd. 3 Mei 1804.

Quaestien en Oneenigheden gerezen zijnde tusschen C’har-
Zotte de Venninven,  Weduwe van Jan Hendrik d’Isendoorn  à
Bl&, en derzelver Zoons Fredrik Carel Theodoor en Reindert
Albert Lodewiik d’Isendoorn  à Blois over de executie van het
accoord tusschen dezelve voor Commissarissen uit desen Hove
op den je Julij des voorigen Jaars 1803 ingegaaqzodanig  dat
ter voldoening aan den laatsten articul van het gezegde ac-
coord door de Volmagtigers van de eerstgem. op nieuw com-
paritie voor voorige Commissarissen was gevraagd en Par-
thijen dien ten gevolge  waren geordonneert om op den 1” deser
dezer te compareeren voor A. I. Schimmelpenninck van der
Oije  en J. GaUmans der beide rechten Doctor mede Raaden,
zoo is door mediatie en tusschenspreeken van gem. Commis-



sarissen op nieuw tnsschen Mr. J. F. Scheidius en Mr. J. W
T. Hoff als Volmagtigers van Charlotte de Venningen voorn.
luid volma& den . . . . . . eenasseerd  ter eenre  en Mr. P. F.
Jans in qualiteit als Volmagtrg& van Frederik Carel ThëodÖoÏ
d’Isendoorn  à Blois en Reinder Albert Lodewijk d’Isendoorn
à Blois, mit,sgaders  0. G. W. J. Hacfort tot Ter Horst, als
mede Administrateur over de goederen van Fredrik Gare1
T h o d o o r  d’Isendoorn  à Blois en Reinder  Albert  Lodewijk
d’lsendoorn  à Blois luit volmagt den 2 Sept,ember 1803, VOOI
Mr. N. W. Ardesch en Gerichtslitiden  te Epe gepasseerd
geadssisteert met ‘s Hoves Advocaat D”r  H. A. Rappard, ter
andere zijde geconvenieerd en overeengekomen.

Art. 1.
Dat over de posten van ontvangst en uitgaave  door de

Contrahentc ter eene zijde voor den Boedel gedaan onder
inbeding der hier na te meldene  approbatie geliquideerd en
bevonden zijnde het batig saldo aan de Contrahenten ter
andere zijd& competerendë  te bedraagen de Summa van Fl.
10 ,,223 ,,16 ,,2.- daar voor door dezelve in betalinge  zal worden
aangenomen.

10. Eene Quitantie  voor de morgengave bij Huwelijks Voor-
waarden besproken, ter Summa van F. 4000-.:-,,

20. Eene Quitnntle  van twee duisend Duitsche Guldens voor
den aanbreng door de Contrahente ter eene zijde uit haaren
Vaderlijken Boedel gedaan, onverminderd nogthans  de facul-
teit aan Contrahenten ter anderen zijde om over de genoeg
zaamheid of ongenoegzaamheid van het bewijs d:at die somme
werkelijk in den Boedel is gekomen invoegen hier na te ver-
melden te laaten  erkennen en inval zodanig bewijs bij erken-
tenis zal bevonden worden niet voldoende te zijn dezelve somme
ten allen tijde, wederom wederom op het pensioen te kannen
en te mogen inhouden.

3” De alreeds verscheenen, en nog onbet,aalde Quartaalen
van de Jaarlijksche  uitkeering  door de Contrahente ter eene
zijde besproken voor zoo zooveel die daartoe zullen nodig zijn.

‘.

Dat na ingekomen approbatie van dit accoord, invoegen
hierna inbedongen, en gedaane aftrek zoeren vermeld, door
de Contrnhenten ter andere zijde nan de Contrahenten ter
+lne zijde onweigerlijk zal worden uitbetaald het als dan
utig  resterend verscheenen pensioen, en het geene  verder  zal
verloopen, telkens met den verschijnsdag,  zonder daar tegens
voor de na te meldene  eventueele Decisie in Compensatie te
brengen, zoodanige nog litigieuse posten nlsover welke nadere
Decisie zal worden gevraagd.

3.
Dat uit hoofde, der bij de Contrahenten ter andere zijde

ontstaane twgffelmg,  of wel de aanbreng van Vijftien honderd
Guldens van de Moeder der Contrahenten ter eene zijde heen-
koomende  werkelijk in den Boedel gebragt ZU! die som aan
de Ixatstgem.  niet eerder zal wolden  uitbetaald, dan wanneer
van derzelver ontpdngst  in den Boedel behoorlijk door dezelve
zal zijn gedoceerd, zullende in cas van disput over de Valj-
diteit van het bewijs d’erkent.enis  daarover meede  w o r d e n
gedaan in  maniere als over de hier na te melden conten-
tieuse poincten.

4.

Dat beiderzijds Partijen aan Commissarien uit den Hove
voormelt bij een wederzijdsche getekende Memorie zullen op-
geven de Quariturs  van de tusschen henlieden nog overig
blijvende poincten differentiaal voor zoverre die als dan be-
kend zijn, met verzoek dat gem. Commissarien aan dewelke
het zal vrijstaan des noods een der Leeden of Ministers van
den Hove ter haarer keuze t’assumeeren zich met derzelver
decisie gelieve te chargeren.

5.
Dat zoo dra Commissarien zich daaromtrent gunstig zullen

hebben gelieven te expliceeren binnen vier weeken daar na
beiderzij& ParthUen  Gene Memorie  ter  adstruct ie  hunner
sustenuen ter Griffie van den Hove zullen inleveren gemu-
nieerd met zodanige schijn bewijs en bescheid als waar vin
zU zullen vermeenen te moeten gebruik maaken.

6.
Dat bij de gezegde memorien geene conclusie zal worden

gevoegd, en alzoo geene van beide Parthoen  omtrent eene of
andere der sustenuen fungeren partibus actoris of rei.

‘7.

Dat beiderzijds ParthQen  respectievelijk tegen derzelver
respectieve Memorien dewelke in originali onder cachet van
den Hove aan Parthij  zullen overgaan binnen vier weeken  naa
Insinuatie zullen dienen van solutien zonder daar bii eniP
andere schijn bewijs of.bescheid  te voegen, als enkel hei geen
dienen moes tot Debat,h van het bewiis bii teeendeelsmemo-
rien overgelegd.

” “U

5.

Dat alzoo die poincten differentiaal in staat van wijzen
z i j n d e  gebragt, d:lar op ui tspraak zal  .::orden gevraagd  e n
beijderzijds Partijen in dezelve zullen berusten; bij deeze,
renuntieerende van alle middelen van Appel of provocatie
daar tegens hoe ook genaamd; wordende niet te min aan
Commissarien overgelaten om voor de decisie of uitspraak
Parthijen  alnog voor zig ‘t’ontbieden ten fine van accomode-
ment op welke comparitie Partijen aanneemen zig of in per-
soon of door een genoegzaame  Volmagtiger dadelijk onwei-
gerlijk te zullen sisteren.

W o r d e n d e  einde!ijk wederzijdsch  wel uitdrukkelijk inbe-
dongen d’approbatle  van al het bij dit reces geconvenieerde
door wederzijdsihe  Pricipalen welke approbatie binnen den
tijd van 4 weeken aan de bediende Advocaten van Parthij
respectiveliik  zal worden gecommuniceerd om van die appro-
batie of lmvermoedelijke  disaprobatie vervolgens aan Com-
missarissen in eene als dan op nieuw te verzoeken comparitie
te worden kennis gegeven.

Aldus geconvenieerd in de Vertrek-kamer van het Departe-
mentaal Gerechtshoff  van Gelderland binnen Arnhem den
38 MaiJ 1804.

(\v.g.) HE N D. EN G E L E N .

Alzoo  o p  d e n  3  Maij deses J a a r s  1 8 0 4  d o o r
gunstige mediatie van Commissarissen uit het Depatemen-
taal Gerichlshoff van Gelderland Assueer Jacob Schimmel-
penninck van der Oye en Jan Gaymans der beiden Rechten
Doctor over de Executie van ‘t convenant den 5 JulU  1803,
tusschen Mr. J. F. Scheidius en Mr. 1. W. F. Hoff als Volmagtigers
van Charlotte de Venningen ter eenre en Mr. P. F. Jans in
qualiteit’ als aolmagtiger  van Frederik Carel Theodoor d’Isen-
doorn a Blois en Reinder  Albert Lodewijk d’Isendoorn  a Blois
mitsgaders 0. G W. 1. Hacfort tot der Horst,, als mede Admi-
nistrateur over derzelver goederen luit volmagt den 2 Septb.
1803, voor Mr. N. W. Ardesch en Gerichts luiden te Epe ge-
passeerd ter anderen zijde gesloten, een nadere schikking is
gemaakt, dan waar van d’inbedongene approbatie aan zijde
van de Principalinne der eerste contrahenten noe niet was
ingekomen. tel’wijl er mede nog enige different’en  waren over-
gebleven, dewelke Parthijen wenschten vereffent te zien, alles
met dat gevolg dat nogmalige hervatting der compartie ver-
zegt, zijnde Partijen zijn geordonneerd OP nieuw te comy>areeren
ten fine van accommodement, zoo is tot wegruimingzooveel
mogelijk van verdere disputen en daar uit te voorziene lang-
wijlige kostbaare en onaangenaame  Procedures door tusschen-
spreeken van Commissarien  Assueer Jacob Schimmelpenninek
van der Oije en Jan Gaymans der beiden rechten Doet-,or tus-
schen Mr. J. F. Scheidius en Mr. J. W. T. Hoff in qualiteif
als Volmagtigers van Charlotte de Venningen luid volmagt
den 9 Augusti dezes Jaars voor Mr. N. W. Ardesch Scholtus
des Ampts Epe en Gerichtsl. gepasseerd ter eenre  en Frederik
Carel Theodoor d’Isendoorn  a Blois mitsgaders P. F. Jans ge-
mag t igde  zoo van Reinder Albert  Lodewijk d’Isendoorn  a
Blois als van 0. G. W. J. Hackfort tot ter Horst, als mede
administrateur over derzelver goederen luid volmagt den 2
Sept. 1803, voor Mr. N. W. Ardesch en Gerichtsluiden te
Epe gepasseerd geadsisteerd,  met ‘s Hoves Advocaat Dor H. A.
RappardteranderezUde,radergeaccordeerdenovereengekomen:

A r t .  1 .

Dat wederzijds ParthUen  het aangetogene accoord en de
liquidatie respectivelijk  op den 3O Maij 1804, ingegaan, en ge-
slooten nu dadelijk zullen moeten approbeeren gelijk weder-
zijds Parthijen dan ook verklaaren de zelven  volkomen te
approberen en te rat.iEceren bij deezen, met belofte vsn het
zelven  stipteluk te zullen nakomen en agtervolgen, met dien
verstande nogtans en onder de navolgende bepalingen:
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2.
Dat afschoon  bij het aangetogene accoord was gereserveerd

geworden om over de genoegzaamheid van het bewijs dat de
aanbreng van de Pri&ipaliÏme  der Eerste contrahinten  ad
2000 Duitsche Guldens en de bewuste i500  Glns. van haar
E. Moeder heengekomen bij  leeftijd van derzelver Eheman
in den Boedel zijn gekomen t.e laaten erkennen zulks echter
alsnu door productie en overgifte van copie authenticq der
quitsntie in dato Cannenburg den 28 April 1784 ter Sa van
2000 Duitsche Guldens en de door wijlen den Hi‘van Cannen-
burg d. 20 Julii 1799 op den Baron de Venningen. Heer van
Eichsterheim, getrokken, en aan de ordere  fan’leon Hui-
singa betaalde wissel ter Sa van 1500 Duitsche Guldens als
bewezen zal worden aangenoomen ten zulken effecte dat ver
mits de sommen bij die Quitantie en Wissel vermelt aan de
Principalinne der eerste Cont,rahenten zouden moeten worden
uitgereikt dezelve alsnu zonder verdere tegenspraak in min-
dering zullen verstrekken van ‘t geen aen tweede Contra.
henten volgens liquidatie verschult.

3.
Dog dat de bij de voorgaande articul vermelte producten

geonzints bewijzende dat het legaat door den Vader van de
Principalinne der Eerste Contrahenten aan. den eerstgenoem-
den der Contrahenten ter anderen zijde Frederik Gare1  Theodor
d’Isendoorn  a Blois gemaakt bij leeftijd van wijlen Jan Hen-
drik d’Isendoorn S Blois in den boedel is gekomen het daar
voor zal gehouden worden, dat hetzelve Legaat door de Princi-
palinne der Eerste Contrahenten allereerst na overloden van
haaren Eheman is opgebeurd en zulks tot zoo lange dat dezelve
voldoende komt te probeeren dat voorschr. legaat het zij
geheel of gedeeltelijk voor overlijden van haaren  Eheman in
den Boedel is gekomen met dat gevolg dat der Eerste Con-
trahenten Principalinne zulks niet bewüzende  verplicht zal
zijn dat Legaat ter Summa van 3000 Duitsche Guldens ofte
de waarde van dien uit haar privative Beurs aan haarei\ Zoon
Fredrik Csrl Theodoor d’lsendoorn  à Blois uit te keeren ofte
te doen uitkeeren.

Zodanig egter  dat deeze uitkeering niet zal behoeven te
worden gedaan, dan dadelijk na overljden  van de Principa-
linnne der Eerste Contrahenten en dat zU daarvan in middels
zal hebben en behouden het Vrugtgebruik haar leven lang
geduurend, terwijl haar E. aanneemd om binnen den tijd van
vier weeken naar perfecteren dezer voor de prompte uitkee-
ring van voorsz. 3000 Glns. dadelijk na haar overlijden te
stellen genoegzasme Cautie in dit Departement.

Zijnde wijders geconvenieerd :
4.

Dat der Eerste Contrahenten Principalinne zal renuntieren
en afzien gelijk zij is doende bij dezen van de sustenue dat
de groote en smalle Vaassensche Thiend mitsgaders de obli.
gatie groot 1000 Gldn. ten laste G. Van Laar van wijlen
Albert van Isendoorn a Blois geheel op haaren Ehemnn ZOU
zijn gedevolveerd met dat gevolg dat de Tucht aan het geheel
van dien mede aan haar zou hebben gecompeteerd uit welken
hoofde dan ook niets van de opkomsten van dien is verre-
kend ; nemende Zij uit kragt van die renunciatie aan de ge-
notene opkomsten van voorsz.  goederen voor drie vierde parten
aan de tweede Contrahenten te valideeren en zodoende, in
twee termijnen de eerste voor of uiterlijk op den le October
aanstaande, en de 2= op den le April daaraan volgende, aan
dezelve te voldoen, een Summa van Zes duizend agt honderd
Guldens.

Waarop die drie vierde parten na behoorlijk onderzoek tot
onderling genoegen zijn gesteld, en zulks zonder eenige korting
hoe ook genaamd, en uit welkenhoofde die ookzoumogen wezen.

Gelijk nog Eerste Contrahenten namens haare Principalinne
5t0 mede beloven aan de Contrahenten ter andere zijde te
vergoeden zodane Vijf Honderd Guldens als der Eerste Contra-
henten  Principalinne uit hoofde eener wissel door Leon:
Huisinga  aan do ordré van haar E. op den 16 Maij 1800 op
de Gebroeders Tielens te Maastricht afgegeven bij de Rekening
van Leon: van Huisinga  vermeld heeft ontfangen, ten zij
dezelve mogt kunnen aantoonen dat die somma niet door of
namens haar ontfangen was.

6.
Dat de Principalinne van C’ontrahenten  ter eenre zijde ge-

houden zal zijn om binnen drie maanden na dato dezes terug
te bezorgen de Oostenrijksche Schuldverschrijving  op den
Inventaris onder rubricq Obligatien vermeld, groot zijnde
520 Glns: dewelke aan Tweede Contrahents niet is overgegeven.
maar door der eerste Contrahenten Principalinne aan .-. . . 1
Van Renesse in ‘t Land van Luik is gesonden met de Coupons
posterieur aan den le Julij 1803, nemende zij  wanneer zulks
niet mogt konnen doen aan, om daar voor te vergoeden, de
waarde zoo als die op den 1” Julij 1803 is geweest met de
renten op die schuldbrief zedert dien tijd verloopen.

Alles ongeprejudiceert alzodane actie van schade als aan
Contrahenten ter andere zijde bevonden zal worden te compe-
teeren  zoo ter oorzake  van die gedaane overzending als wegens
het gemis van de andere papieren over de Luiksche zaaken
als wordende 7mo aan Contrahenten ter anderen zijde  uit,druk-
kelijk gereserveert alzodane actie van Interest hinder en
schade als aan hun zouden mogen te stade komen, wegens
het door Hen!ieden gepraetendeerd gemis van allzodane
Chartres, Papieren en Effecten als bij het overlijden van der
tweede Contrahenten Vader wiilen Jan Hendrik van Isendoorn
& Blois voorhanden geweest, en niet aan de Tweede Contra-
henten mogten zijn overgegeven of aan de Famillie van
Renesse gesuppediteerd mogten zijn.

Aldus getransigeerd en overeengekomen in de Vertrek-
kamer van het Departementaal Gerigtshoff van Gelderland
oinnen  Arnhem den 11~ Aug” 1804.

Mij Praesent,

Xrconde  no. 30.

(w. g.). HEND. ENGELEN.

H u w e l i j k s v o o r w a a r d e n  v a n  F r e d e r i k  Cwre~
Theodoor bacron  d’Iseudoorn,  & Blok en Charlotta
Theodora Maria Alexandrina  van  Oldeneel  cl’0Zdenzeei
dd. 19 Oct. 1847.

4ur Urschrift ist ein Stempel von zwei Thalern kassirt worden.

W i r

F RIEDRICH W I L H E L Y

von Gottes Gnaden,
No. 334. K ö n i g  v o n  P r e u s s e n  Etc.Etc.Etc.,
thun kund und fügen hiermit zu wissen, was folgt:

Vor mir Hermann  Joseph
Effertz, Justizrath und im Be-
reiche der Rtadt Cleve  wohnen-
dem Königlich Preussischsm
Notar für den Landgerichts
Bezirk Cleve, in Gegenwart
desPrivatmannsFranz  Achoole
und des Kleidermachers Hein-
rich Brundt. beide zu Cleve
wohnhaft, als hierzu ersuchter
Zeugen;

erschienen : der Hochwohl-
geborne  Herr Friedrich Carl
Theodor Baron d’Isendoorn  à
Blois, Gutsbesitzer, wohnhaft
auf dem Hause Kannenburg zu
Vaassen Provinz Gelderland,
i m  Köniereiche der Nieder-
l a n d e ,  grossjähriger Bräuti-
gam, zur einen

und das Hochwohlgeborne
Fräulein  Charlotte Theodora
Xaria Alexandrine van Oldeneel
d’oldenzeel,  Rentnerinn, gross-
jährige Braut,  zurandern Seite,

welche, mir Notar nach
Namen, Stand und Wohnort
wohl bekannte Comparenten,
da sie Willens sind, eine ge-
set*zmässige  Ehe anzutreten,
erklärten, folgende Bestim-
mungen festzusetzen, als Ihre

Voor rnü Hermanus Josephus
Effertz, Justitieraad en in het
Bereik der stad Cleve  wonende
koningluk  pruissische Notaris
voor het Arrondissement van
de Regtbank te Cleve,  en in
presentie van Frans Schoole,
privatman en Hendrik Brundt,
kleermaker, beiden wonende
te Cleve, als getuigen hiertoe
verzocht;

zijn verschenen: de Hoogwel-
geboren Heer Frederik Carel
Theodoor Baron d’Isendoorn  à
Blois, Grondeigenaar, wonende
op den Huize Kannenburg te
Vaassen, Provincie Gelderland,
in het Koningruk  der Meder-
landen, meerderjarige Bruide-
gom ter eener
En de HoogwelgeborenFreule

Charlotte Theodora Maria
Alexandrina van Oldeneel
d’oldenzeel, Rentenierster,
wonende te Cleve.  meerder-
jarige Bruid ter andere zijde,

welke mij Notaris na namen.
beroep en woonplaats wel
bekende Comparanten, voor-
nemens zijnde, een wettig
huwelijk aantegaan, verklaar-
den, de navolgende bepalingen
vasttestellen als hunne
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EHEPAKTEN.

Erster Artikel.
Die kiinftigen  Ehegatten

sollen in ihreny sowohl gegen-
wârtiaen als zukünftjgen,  be-
weglichen und onbeweglichen
Gütern, getrennt seyn und
bleiben,  so dass alle Gemein-
meinschaft, selbst auch die
von Gewinn und Verlust  und
von Revenuen und Einkünf-
ten, ausgeschlossen wird, dass
sie also für ihre gegenseitigen
Schulden, diese seyen vor oder
während der Ehe contrahirt,
nicht ansprechlich sind - und
dass die Frau die Verwaltnng
ihrer Güter behält.

Zweiter  Artikel.
Die Lasten der Ehe sollen

durch der Mann allein getra-
gen werden, ohne das die Frau,
welche die vollen Revenuen
ihrer Güter behält, von ihrer
Seite dnzu beizutragen ver-
bunden sein ~011.

Dritter Artikel.
Bei Auflösungder Ehe durch

den Tod sol1 die Frau, bis
zu ihrer Wiederverheirathung
hin, aus dem Vermögen ihres,
Mannes ein jährliches Einkom-
men oder Pension von fiinf
tausend niederländisuhen Gul-
d e n  (auemauhend  in preussi-
schem  Gelde zwei tausend
acht hundert  dreissig drei Tha-
lcr) beziehen.

Zur Vollziehung dieses Ver-
tr:hges  wird Domicil gewählt
durch den Hräutigam bei dem
Herrn Baron von Hövell auf
dem Hause Gnadenthal bei
Cleve, und im Königreiche der
Niederlande nuf dem Hause
Kannenburg ZL~ Vaassen,  urid
duch die Braut alhier in der
Wohnung ihrer Mutter der
verwittweten Frau van Olde-
nee1 d’oldenzee!,  und im Kö-
nigreiche der Nlederlande auf
dem Hause Wezeveld bei
Deventer.

Auf Ersuchen des Brauti-
gams, welcher die deutsche
Sprache nur unvollkommen ZU
verstehen erklärte, ist dieser
Akt, neben der deutschen auch
in niederlandischer  Sprache
aufaenommen. wei1 wir der
Nogar  und die Zeugen, auch
diese ’ letztere Sprache ver-
stehen.

Worüber dieser Akt.
So geschehen zu Cleve, in

der Behausung der verwittwe-
ten Frau van Oldeneel d’Ol-
denzeel, heute, Dienstag den
neunzehnten October des Jah.
res tausend acht, hundert sie-
ben und vierzig und haben die
Comparenten,  nac:h  eigener
Durchlesung und Genehmi.
gung die$es  Actes, denselben
mit den Zeugen und mir Notar
unterschrieben.

HUWELIJKSCHEVOORWAARDBN.

Eerste Artikel.
De aanstaande Echt.genooten

zullen zun en blijven geschei-
den van goederen, zoowel van
tegenwoordige als van toe-
komende, van roerende en
onroerende, zoodat alle ge-
meenschap, zelfs die van winst
en verlies en die van vruchten
en inkomsten, wordt uitge-
sloten, - dat zij alzoo  voor
elkanders schulden, het ZU
voor of staande huweluk  ge-
maakt, niet aansprakelijk zijn,
en dat de vrouw de admi-
njstratie  harer goederen be-
houdt.

Tweede Artikel.
De lasten des Huwelijks

zullen door den Man alleen
gedragen worden, zonder dat
de vrouw, welke de volle reve-
nuen harer goederen zal blij-
ven genieten, van hare zijde
daartoe zal behoeven bij “te
dragen.

Derde Artikel.
Bij ontbinding van het Hu-

welijk door den dood zal de
vrouw, tot haar hertrouwen,
uit den boedel van haren Man
een jnarlijksch inkomen of pen-
sioen van vijf duizend Neder-
landsche Guldens (makende in
pruissisch Geld twee duizend
acht honderd drie en dertig
Thaler) genieten.

Ter executie dezer akte
wordt domicilie gekozen  door
den Bruidegom bh den Baron
van Hövell op den Huize Gna-
dendaal  bij Cleve,  en in het
Koningruk  der Nederlanden
op den Huize I(annenburg te
Vaassen, en door de Bruid
alhier ten huize harer Moeder,
vrouwe Douairière van Olde-
nee1  d’oldenzeel, en  in  he t
Koningruk  der Nederlanden
op den Huize Wezeveld bU
Deventer.

Ten verzoeke van den Brui-
degom. die verklaarde de
durtscl;e taal niet genoegzaam
kun,dip te ziin. is deze akte
neveci de duitsche  taal ook in
de nederlandsche taal opge-
maakt, terwijl  wU Notarisen
de getuigen, ook deze laatste
gemelde taal verstaan.

Waarvan Akte.
Gedaan te Cleve ten huize

van vrouwe Douairiere  van
Oldeneel d’oldenzeel, heden,
Dingsdag, den negentienden
October des jaars duizend acht
honderd zeven en veertig. en
hebben de Comparanten;’ na
eigene doorlezing en goedkeu-
ring dezer akte, dezelve met
de getuigen en rnu Notaris
onderteekend.

(unterzeiuhnet auf der (unterzeichnet suf der
Urschrift  :) Urschrift :)

D'ISENDOORN à BLOIS. NSENDOORN  à BLOIS.
C. VAN OLDENEEL. C. VAK OLDENEEL.
F. SCHOOLE. F. SCHOOLE.
H. BRUNDT. H. BRUNDT.
EFFERTZ, Sotar. EFFERTZ, Notar.

Wir befehlen und gebieten allen Gerichtsvollziehern, die
azu aufgefordert werden, gegenwärtige Urkunde zu voll-
trecken;  Unserrn General-Prokurator und Unseren Prokura-
oren bij den Landgerichten, auf diese Vollstreckung zu halten;
Lllen Beamten und Befehlshabern der öffentlichen Gewalt,
.ach der an sie gehörig ergangenen  Auffordernng, starke
Iand dazu zu reiuhen.
Zur Beglaubigung Dessen ist diese Ausfertigung von dem

orgenannten Notar unterschrieben und mit dessen  hmtssiegel
edruckt worden.

Für erste Hauptausfertigung,  ertheilt an
den Herrn Baron ~'ISENDOORN à BLOIS.

Cleve,  den 25 October 1847.
(w. g.) EFFERTZ ,

Notar.

Brie f van Jehan de Qroisbeeok  aan sim% stiefvader
Henriok van Isendoorn à Bloys, dd. 30 may 1517.

Monsieur mon pere, combien que dernierement en apvril
vant le retour de sa grace  Reverendissime de Liége, en
iruxelles ay escript la response à la vostre du janvier passé
ouckant  la reticommandation de mès frères a mons.  le
16verendissime  de Liége, à scavoir que le plus aisné fusse
romeu  à l’estat du gentilhomme en la court de Don Jehan
'LI quelque aultre grand seigneur et, au deuxiesme fusse
onféré une prébende de S. Lambert  en Liége toutefois Teu
II, diligence de vostre recepveur Martin à Siuockheim  lequel
jar plusieurs fois m’a cherch6  en vain à LiOge  et finallement
,uivi  jusques à Faulquemont pour avoir response n’ay voulu
aillir de vous en escrire  la deuxiesme, que j’ay faict et fairay
non extreme debvoir, com(m!e  suis tenu par droict naturel,
Yavancer  mes freres et soeurs selon qu’il  me sera possible
nais ny Don Jehan ny quelque aultre des seigneurs principaulx
aict quelque certain estat de sa court avant la conclusion
le la jonrnée des estats generaulx, tellement quo Mons. de
iiége ay;.nt parlé en la faveur des aultres à Don Jehan avant
lue je recepvris la lett.re de mon père  n’a rien sceu obtenir
ion&es  mÖn frère fera à mon ad& bien de demeurer aupres
le mon pere jusques à la fin de l’année de deuil. Gependant
,n verra quelques changements  Quant au deuxiesme frère
dons. de Lidge m’a respo(n)du  qu’on ne se d0ubt.e  na.s de ce
lue sera en sa pnissance ayant ia com(m)odité,  laquélle venue
,t me mouvant en personne fairay com( il appartient.
k tant me rescom(m)ande à la bonne grace de Mons. mon père,
i-ères  et soeurs. De Faulquement en haste ce 30 de mxy 1577.

Vostre tr&sobeissant  fils.
(get.) JEHAN DE GROISBEECK.

Het adres luidt: A. Monsr  Monsieur d’rsendoeren etc. man
;reshonnoré pere, - Vasen.

B r i e f van Henryok  Bentinck drost van Overvelowe
aan Henrick van Isendoorn geu.  Bloys, heere tot
Stocknm, etc. dd. 6 Juni 1678.

Edelle und Erentfeste from(m)e  voirsichtige vielgonstige
Lieff zwager, Ik heb UEdl onvermeldet nyet willen laeten
jat ick n. b. opt Landtdach bynne(n) Nymegen zynde van
3nse g(e)n(adig(e)n heer den Stadt,hold(er)  dorch  com(m)issy
zy afgeveerdiget, om in den leeger voor Garnp(en) bij den st,adt-
hold(er) van Vrieslant my tsullen ,verfuege(n)  und sin E.
met mins Amptz onderdane(n)  alle mogeluke assistentie van
pioniers schans korven proviandi  in&en) leeger  toe weren en(de)
anders, doin, heb ick ond(er) andere(n) den Schalt van Eepe
geschreven dat hve desen moraeín) aldaer indíen) leeeer mit
fix pioniers soldé com(m) 6. ‘b; kompt alhier’bu fi3 den
looper  van (den) Scholt(is)  seggende weder mij Den Heer van
St,ockum heft U ontboden oft idt oeck waer ist dat me(n)
voor Campe(n)  sal pionnieren soe men doch die schantzen
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voor Deve(n)  heft gemaect.  Daerop ick den boden ter ant-
woordt gaff hye solde sich anstonds wederom packen  und
den Schalt ansegge dat hije noch desen avendt met dieselve
pioniers int ieeger queme, soe nyet muchte  hye wachte und
waeren, Averst ick kan woil gedencken  dat sulcke botschaph
by den Scholtis wordt’ vuitgestuit want UEd.  L. wal sich
wet,en  toeberichten als ick an den Scholtis schrive dat men
zulcx behoirt toe geloeven. Begere ich derhalven dat LJEd. L.
den Scholtis willen bericht(en)  dat hije geenssyns onderlaete
off hye com( noch desen avent int Leeger  met lix pioniers
op dat bij gebreck  van dien zijn ampt met ghene Soldaeten
overtoge(n)  wordt, dat tot oere schade wolde gedyen undick
ongeerne zyen  solde, kenne Godt Al(mschtich) die UEd.  L. lange
walvaren  gezondt wil gefrissten. Datum den gd*n Juny 78 (1578).

UEd. 1,. vielgonstige zwager,
(get.) HENRYCK BENTYNCKSZ ,

Drost van Overveluwe.

Het adres luidt: ,,Den gestrengen Edellen und Erentfesten
from(m)e(n)  Voorsichtigen  Henrick van Isendoern g(e)n(an)t
Bloys, heere tot Stockum, etc. myne(n)  vielgonstigen lieven
zwager”.

(Medegedeeld naar de origineelen berustende bij hl. G.
Wildeman).

Pelgrom  de Bie.

In Reg. 34 fo 31 der inbrengregisters van de Amster-
damjche  weeskamer leest men de volgende akte

Op 27 Juni 1675 heeft Femmetje Duysentdaeläers
geassisteerd door Willem Duysentdaelders cbirurgijn haar
vader en gekoren voogd, bewezen haar 4 kinderen, Hendrik
oud 5. Debora 3, Manuel en Maria tweelingen oud l’/,
jaar, die zg gewonnen heeft bij Ernanuel Pelgrom  de Sic
schipper op Utrecht, haar overleden man, te zamen  f 500
voor hun vaderlijk erfdeel waarvoor voornoemde Willem
Duisentdaelders zich borg stelt ,ertde het behaegde  (1)
Barent  Pelgrom de Bie, den oom ”

8 Sept. 1701 hebben Johannes Valck  als man van
Debora Pelgrom de Bie. Emauuel Pelgrom  de Bie, en
Maria Pelgrom de Bie beiden meerderjarig zijnde, erkend
uit handen hunner moeder Femmetje Duysentdaelders
mede present zijnde. te zijn voldaan Hendrik was jong
overleden.

(Bovenstaand echtpaar behoorde tot de voorouders van
Bilderdijk).

G. EYCEAUZIER.

Erfmsgescheid bij den dood van Hendrik van
Woelderen schepen van Cuyk.

In het Rijksarchief te ‘s Hertogenbosch vond ik onder
de Magescheiden en accoorden Cuyk 1707-1758,  no. 418,
het volgende Erfmagescheid nc 32 van 29 April 1749.

De hieriu genoemde Israel van Woelderen en Hendrik
van Woelderen werden later beiden schepen van Grave,
de laatste gehuwd met Catharina van Oyen.

Peter van Woelderen teekent  zelf als schepen.
Hendrik van Woelderen schepen van Cuyk was door

het huwelijk van zijne zuster Maria met Jacobus Smits,
schepen van Grave, verwant met de familie Smits.

Henricus Joannes  Reepmaker (zie blz. 97. Genealogie
der familie Reepmaker was ,lieutenant  in ‘t Regiment

(1) Dit was de ter ~msterdamuahe  Weeskamer gebruikeljke term
waarmede de familie van den overleden echtgenoot, die in zake het
bewijs gekend moest worden daarmede  namen8  de kinderen genoegen
llslll.

dragonders aan den Heer Generaal Trips”, zie Protocollen
1749 enz. blz. 23 Grave, 10 Juni 1749.

Wij Rutger de Haan, gesubst.  Scholtis, Jacobus Wich-
mans ende Gerrit Thomassen, schepenen der Hoofdbanke
van Cuyck doen hiermede Cond ende tuijgen, dat voor
ons gecompareerd ende verscheenen zijn den Heer Pieter
Smits, in qualiteyt als volmagtiger van den WelEd.
Gestr Heere Lieutenant Henricus Johannes Reepmaker,
die gemunieert  was met procuratie inhoudende de potestas
substituendi van deszelfs ehevrouwe Alida van Woelderen
dd. 14 Marty  1749 voor den Notaris Jacob Thielen
ende getuygen binnen Maastrigt gepasseerd uytwijsens
volmagte gepasseerd voor ons bovengemclte gerigtsper-
soonen en dat den 23 M arty laatstleeden  alhier in originali
geexhibeerd ende ten comptoire des landschrijvers gere-
gistreerd folio 122. .

Item Sr. Israel  van Woelderen, meedeschepen deeser
Hoofdbancke, mitsgaders den Heer Lambertus Johannis
Brouwer in qualiteyt als van ‘8 Heerenweege  geconsti-
tueerde momboir  over de drie minderjarige kinderen van
Sr. Hendrik van Vastrik in huweIijk  bij  mejuffrouw
EIendrina van W oelderen verwekt ;

Item de Deer Cornelis van der Lee, mede in qualiteyt
van ‘s Heerenwegen geconstitueerde momboir over den
stom en dooff geborenen Gerardus van Woelderen en
laatstelijk Mons: Derck Daniel Schut insgelijx geconst.
momboir over den nog minderjarigen Hendrik van
Woelderen :

alle kinderen ende erffgenamen van den Scheepen
Hendrik van Woelderen ende juffr Catharina Croon in
leeven eluyden; dewelcke met speciael  octrooi van den
amptman G. Tersinck dd. 22 Marty 1749 ons gerichts-
personen meede in originali gebleeken ende ten Comptoire
alsboven  geregistreerd folio 1-3 verclaarden  met mal
canderen  te hebben gemaakt ende opgerigt dit navolgende
magescheijd voor alle zodanige gereede en ongereede
goeden active ende passive effecten als bij wijlen de
laatstgenoemden met ter dood zijn ontruymt nagelaeten
en zulks in maniere  als volgt :

Volgt eene zeer uitvoerige en gedatailleerde verdeeling
van het vermogen en de nagelaten goederen, waaronder o.a. :

Twee huyzen aan de Maasstraat binnen den dorpe van
Cuyk, een hof den Maashoff genaamd, aan den Maasoever,

Het veer of de overvaart op de Maes met veerpont
en toebehooren,

De Swanen Camp groot 272 Holl. morgen onder Hees-
wijk bij Cuyk.

Xag ik belangstellenden er op wijzen, dat in de Pro-
tocollen, sententiën enz van Cuijk in het Rijksarchief te
‘s Hertogenbosch bijzonderheden voorkomen over leden
der volgende families : van der Heyden,  van Odenhoven,
Crebber,  de Haan, Haksteen, van Diependael, Israel, van
Woelderen, Coebergh, v. Lybergen, Ribbius, Théonville,
Smits, Dietz, Schellart, Stepraet de Betou.

A. F. VAN BEURDEN.

Botterdemsche  weeskamer.

Uit de oude boeken dier kamer noteerde ondergeteekende
indertijd eenige  postjes, die hier volgen. Het is natuurlijk
niet alles wat er in voorkomt, maar, wegens de oudheid,
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kan deze of gene aanteekening misschien iemand v a n
nut z@l.

1568.

1578.

Jacob, w.k. van Abraham Jansz. Boot en Maertgq
Gerit Adriaensz. Roe&&.
J a n  5 j., Annetje  4 j,, Corne l i s  ‘12 j., kn van
Jan Janaz. Bregmans, bij CathariBa Jans.
Cornelis z. Q. Adriaem  Corrìelissx.  Keyser en Aeltje
Cornelis; Cornelis Adriaensz.  Keyser, Jan Adriaensz.
Keyser, schipper en Cornelis Jans, stierman  waren
Ajn broeders en zwager.
Willem, 15 j., Claes 13 j., Grietje 9 j., kn van
Claes Mathijsx.  va% Ets bij Grietje Dircx:
AeriaPn  Gerrits Cool,  gehuwd m. Gercke Quiri@sdg*.
Willem 14 j., Pieter 11 j., kn v. Claes Willemx
Win.ter  en wijlen Trijntje Pietersdl..

Haag. J. VAN DER MINNE.

1455.-

1466.
1468.

1472.

1473.

1477.

1478.

1485.

1491.

1493.
1494.
1495.

1496.

1497.
1510.

1513.
1518.

1519.

1525.
1529.
1530.

1534.

1538.

1541.

1547.
I

1567.

Margriet en Diewer, kinderen van Jan van der
,Duyn  b3 Ariaentje  Dircks.
Weeskinderen  van Beye Doensz.
Jacob Witte Cornz.  weesk.;
Willem Dircksx.  varn Berkel  w.k.
Willem van Hempal w.g. ;
Claes Stoep w.k. ;
w.k. van Joncfrou Lysbet van Hambruecx bij w#len
Floris van Monesly ;
Claes Heeck w.k.
Neeltje,  Willem Veenlants  k. bij Geertruyt Cornelis
Pieck;
Claes Jansx.  va% Noorde  w.k.
Gerrit k. v. Ma&% Gcrritsx. hij Margriet, P i e t
Biscope dochter.
Kn van Jan va!n Veen ;
niert  Bircxz.  van Berkel,  zoon van Dirk Dier&
van Berkel; en Jan Hugex van Croesw+jc  gehuwd
met de dochter van voorz. Diert.
Jacob van Oudendgk;
ddriaen,  Meester Giellis  Huchsz,  brouwer, o u d e
moeder (grootmoeder).
Katrijn Pietersdochter, Adriaen Vette weduwe ;
Dirck de Vette w.kn.
Aernt Pole w.kn.
Floris Adriaensx. Biscop.
Dirck Hoeck Pietersz., Piet Yole  en Cornelis
Hugesz, , voogden over de w.kn. van Aernt Pole.
Ariaeq zoon van Willem Fyck Adriaensz. ; Bouweti
el]  Ariaen.  Fyck Adriaensx.  voogden;  en van
meederszijde Doe Javaz. en Mr. Jacob Jansz.
Pieter. Vranck  Polesen w.kn.
J a n  Doesx. van der Sluis en Pietgen z@  huìs-
vrouw w kn ;
Jacob Maessen w.kn
Sybrant Groenhove als vo0ga van Vranc Pieters.
CorrleZis  e n  Maritge9&,  w.kn van Piet P o s t  e n
Stijnlje,  Arent P o s t d o c h t e r ;  Symon en Anaetje,
w.kn vau Jan van Lynschoten,  koopman.
Ariaen,  w.lr. van Piet Willems Biscop, die de zoon
was van Willem Pietersz. Biscop.
Boud@ Pijck.
Jan Gijsbrech  tsz. wam Zoelen,  weesmeester.
Lysbeth, d. v. wijlen Geryt  Jansz. Paew en Matgen
Willemsd”  ; zij was in 1540 de vrouw van Arien.
Jansz. ;
kn van wijlen Anthonis Paets Jacobsz. en Kat+@
Andriesdr: Andries 5 j., Aysbeth  10 j., Aechtgen
7 j., Maria 3 j., Anneken  514 j.
Jacob Everts va%  der Duijn w.knn;
w.kn van Pieter Willemsx.  Biscop en Pietertje
Hendricxdr.
Willem,  18 j., z. v. Cornelis Mathijsz. van Mw@-
wijk en Geertruyt, Bouwen Fyck nat. dochter.
Annetgen  1 4  j . ,  GìjsOrecht  3  j . ,  kn v .  Qeryt
&jsbreditax.  Nagel en Machtelt WiUemsdr;
Andries en Maritgeri, kn v. Anthonis Paets  en
Catrijn Andriead’.
Vincent 6 j., Jacob 2 j., kn van wijlen Muritge V&-
centsdp  van Spieringshoeck bij Claes Jacobsx.  Coppert.
W.kn van Jacob Jacobsz.  Qz~aeckernaecx  en Josfjne
Jacobsdr  vata der Goude;

1580.

1581.

den

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
van Gronsfeld Diepenbroeek, van Bentheim. -

Waar kan ik eene goede en volledige genealogie v a n
Gronsveld Diepenbroeck en dito van. Bentheim (ná
Jungius) vinden ? Bd.

Hnygens.  - W i e  waren de ouders van Isaac
Huygens,  gehuwd met Huàbertje van Isendoorn, die
tusschen 1707 en 1721 te Wageningen 8 kinderenlieten
doopen? Behoorde hij tot het bekende geslacht, dat in
zilver twee zwarte dwarsbalken voerde en waarvan .twee
leden kort te voren schepen van Wageningen waren ?

H.
Het sterfjaar van Marten van Isendoorn ir

Blois (XXVI, 42, 190). - De Heer J. S. van Veen
heeft volkomen gelijk, .dat Murten  van. Isendoorn  à Blois
in 1632 overleed Hij had dit evenwel ook kunnen ver-
nemen uit Maandblad XXV, 248 waar we hem en z@e
twee zoons met de bekende data noemden. De misstellingen
Anno voor Anna en 1692 voor 1632 zijn dus tastbaar
alleen te wijten aan den drukfoutenduivel, wiens talent-
volle inmenging niemand ontgaat (1)

M. G. WI L D E M A N.

v a n  Lijere. - Wie kan mij zeggen waar Arent
Jacob baron van Lijere heer van Oosterwijk ex matre
von Wassenaer) geboren, gehuwd en overleden is, dit
laatste x5ór 1729 ? Bd.

Roelants,  - Maria Roelants trouwde Wìllem Fralase
Domis.  Zij stierf 29 November 1612 en werd te Zeven-
bergen begraven.

Wie waren hare ouders? R.

(1) Dr. van Veen had in het begeleidend schrijven demogelgkheid
van een drukfout ondersteld; om de verdere mededeelingen is aan de
opmerking door mij tooh een plaats gegeven. (Red.)

1NWOUB 1908.No.S.

Tot lid zijn benoemd. - Adresverandering en -verbetering. - Hoek-
werken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief - Genealogie
Tierens, door F. H. M. Ouwerling  (slot). - Van Brienen, door Mr P.
C. Bloys van Treslong Prine  (vervolg). - Fragment.-Genealogie van
Emdc, medegedeeld door bl. (3. Wildeman. - Oude Indische Families,
door W. Wgnaendts van Resandt.  Vl. Het  geslacht Couperus (vervolg). -
Oirconden betreffende de familie van Isendoorn 3s Blois, 1456-1847,
medegedeeld door M.  G. Wildeman (vervolg en slot).- Pelgrom de Bie,
door G. Eschauzier - Erfmagesoheid be den dood van Hendrik van
Woelderen, schepen van Cuyck,  door A. F. van Beurden. - Rotter-
damsohe weeskamer, door J.  van der Minne - V ra gen en
A n t w o o r d e n : van Gronsfeld  Diepenbroeck, van Bentheim. -

Het sterfjaar  van Marten  van Isendoorn  B Hlois (XXVI,
$“1”9o;s  -van Lijere.  - Roelants.

Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘~Gravenhage.



M.AANDBLAD
VAN HET

Genealogisch-heraldiek Genootschap ,, De Nederlands& Leen w.”
#

I

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de leden van het Genootscha  gezonden. Bij-
dragen en correspondentie betre8ende de redactie
van het Maandblad en opgaven van adresverandering
zijn te zenden aan den redacteur, Mr. El. W. VAK
SAKDICK~  101 Jan uan Nassaustraat,  te ‘s Gw~nhqe.
Opmerkmgen  omtrent de verzending en aanvragen
om exemplaren van vroeger verschenen Maand-
bladen zijn te richten aan den bibliothecaris, W.
B a r o n  SNOUCKAERT VAN SOHAUBURG,  96 Jan uan.
Nwaustnmt,  te ‘s Gravenhage.

Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Genoot-
schap te richten aan den secretaris, Jhr. Mr. E.
B. F. F. WITTERT VAK  HOOGLAXD,  190  fZio?cwstraat,
die betreffende de bibliotheek aan den bibliothecaris
W. Baron SNOUKAERT  VAN  SCHAUEXJRG.  96 J a n
2;an  Aássaustraat,  b e i d e n  t e  ‘s Gravenhap.  -
Contributie11  enz. aan den penningmeester! Mr. P.
C .  BLOYS  VAN  TQESLONQ  PRISS, 3 Slueel~nckpl&,
te ‘s Gravenhage. - Leden te ‘s Gravenhage be-
talen per jaar f 10 contributie, zij die buiten
‘s Gravenhage wonen f G.

Tot lid is benoemd:

Jhr. D. RUTGERS  VAN RO Z E N B U R G,
S e c r e t a r i s  v/d Hoogen Raad  van  Adel ,
79 Piet Heinstraat . . . . . . . . ‘s Gruoenhuge.

Genealogie eermer Maastrichtsche
familie Collard,

door FR. DA Z E R T, te Maastricht.

W a p e n .

Volgens Rietstaps Armorial  Général  voeren de Collards i n
Holland het volgende wapen:

Gevierendeeld, 1 en 4 in keel een leeuw van . . . . .,
2 en 3 in sinopel eene kreeft van . . . . . ., geplaatst
in de richting van een dwarsbalk. Helmteeken: Uit-
komende leeuw van het schild.

In het manuscript (1) van Maria van Dijk komt
een gekleurd wapen voor van den stamvader Mathieu
Collard : Gevierendeeld, 1 en 4 in goud een getongde,
geklauw de, enkelstaartige leeuw van keel, 2 en 3 in
zilver eene kreeft van keel, geplaatst in de richting van
een dwarsbalk. Als hartschild in goud een molenijzer
van sabel. Helm met wrong en dekkleeden van goud en
,&eel.  Als helmteeken de leeuw uit het schild wassend.

I n l e i d i n g .

Deze genealogie voert tot titel : ,,Geschiedenis  eener
Maastrichtsche Familie Collard”. Zij zal dus 10.  slechts
Tbehandelen  één geslacht van dien naam, te weten het
hervormde; en 20. dat geslacht van het oogenblik af,
dat het zich te Maastricht vestigde, tot het tijdstip, dat het
,deze stad verliet. In een aanhangsel zal ik zooveel mogelgk
nog het spoor van de verschillende leden dier familie
volgen, toen zij naar elders vertrokken.

Onder de verschillende bronnen, waaruit ik bij het
,samenstellen dezer genealogie putte, neemt eene voorname
plaats in een Fransch manuscript, dat zich nog in ver-

(1) Zie over dit manuscript hierachter.

i? A

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

N Os. 9 en 10. XXVIe Jaargang. 1908.
_

schillende exemplaren bij de familie bevindt. Het voert
als titelblad :

,,En offrant a mon très cher oncle Isaac Collard l a
généalogie de Mathieu Collard, tirée des notions que lui
particulièrement et ensuite quelques membres de cette
famille ont eu la bonté de me procurer.  Je le prie de
bien vouloir accepter  ce petit fruit de mes peines et de
mes recherches comme  le témoignage de ma vive recon-
naissance et comme une marque sincère de l’attachement
et du profond respect  de sa tres humble et très obéis-
sante servante et toute dévouée nièce Marie Henriette
van Dijk. 1807.”

Deze Maria Henrietta van Dijk was volgens haar
manuscript op 1 December 1749 geboren te Namen.
Zij schreef deze genealogie te Delft. Zij was de dochter
van  Johannes  van  Di jk  en  van  Anna  Mar ia  van
Kervel en was tal van jaren aan huis bij haar
grootmoeder van Dijk te Voorburg op den huize ,,Hoek-
vliet”. Op 10 October 1808 stelde zij den stamboom in
handen van hare zuster Sara met opdracht, hem te
geven aan haren oom Isaac Collard te Maastricht. Ge-
noemde Anna Maria van Kervel was de dochter van
Alexander van Kervel en van Maria Catharina Collard.
Deze Alexander van Eervel  trouwde in tweede huwelijk
met Marie Henriette Reinick, uit welk huwelijk geboren
werd eene dochter, genaamd Louise Albertine, die dus
eene halfzuster was van de moeder van Maria van Dijk.
Deze L. 8. van Kervel huwde Isaac Coilard. Zoo blijkt
dus, waarom Maria van Dijk Isaac Collard oom noemde.

Het manuscript van Maria van Dijk is na 10 October
1808 door andere handen bijgewerkt.

Het in de genealogie gespatieerde is ontleend aan de
pastoreele doop-, trouw- en begrafenisregisters der Neder-
duitsch en Fransch Hervormde gemeenten, berustende ten
stadhuize te Maastricht of aan de registers van den Bur-
gerlijken Stand dezer gemeente.

G e n e a l o g i e .

1. Omdat Mat/&za Collard den Protestantschen gode-
dienst omhelsde, werd hij in 1663 gedwongen, Luik te ver-
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laten. In 1664 volgde hem zijne familie en allen vestigden
zich te Maastricht, (2) waar Nathieu Collard op 6 Aug.
1663 had gekocht in de Smedenstraat het woonhuis, ge-
naamd ,De Poorte”. Op 17 December 1647 had hg gehuwd
Maria Jusson, dochter van Jean Jusson en van Catharina
Gtathij. Mathieu Collard, ontvanger der domeinen van de
Republiek der Vereenigde Provinciën in het Land van
Valkenburg ,  werd  begraven  t e  Maas t r i ch t  op  7
October 1 6 9 2. De volgende kinderen waren hem te
Luik geboren :

1. Gille, geboren op 15 Maart 1649, jong overleden,
8 dagen oud

2. Jean. geboren op 1 Februari 1651, die volgt II.
3. Petrónka , geboren op 12 April 1654, huwde te

M a a s t r i c h t  o p  2 5  F e b r u a r i  1 6 8 0  m e t  lsaac
d u C as t e 1, koopman te Rotterdam, zoon van Jacob du
Castel en van Maria Roemers.

Petronella Collard overleed op 13 Maart 1724.
4. Gille, geboren op 20 Maart 1657, jong overleden,

één maand oud.
5. lVatlrieu, geboren op 15 JuTi 1658, jong overleden,

eenige dagen oua.
6. Catherine, geboren op 15 Juni 1660, h uw d e op

2 6  S e p t e m b e r 1 6 8 3  t e  M a a s t r i c h t  J a c o b  Co-
nin x zoon \-an  Pierre Coninx en van Magdalena Kem-
penaars.

Catherine Collard overleed op 26 December 1695.
7. Een zoon, geboren op 10 Januari 1663, onmiddellijk

na zijne geboorte overleden.

11. Jean Collard (3) huwde op 12 J u 1 i 16 8 0 te
Maas t r i ch t  Mar ia  Cranen ,  doch te r  van  Qui r inus
(Tranen  en van Maria Mennekes. Jean Collard overleed
op 27 October 1730.

Uit genoemd huwelijk sproten te Maastricht de volgende
kinderen, welke, met uitzondering van het laatste, alle
daar ook begraven werden :

1. Nnthieu, gedoopt  op 29 Apri l  1681,  overle-
den op 29 Juni 1684.

2. Quir inus ,  gedoopt  op  een  Zondag  tusschen
2 8  M e i  e n  25  Jun i  1682 ,  d i e  v o l g t  ID.

3. Jean, gedoopt op 18 Mei 1684,  overleden op
4 December 1707.

4 .  Nnthieu, gedoopt  op  3  O c t o b e r  1 6 8 6 ,  be-

(2) Volgens het manuscript van Maria van Dijk, waaraan ik de
bijzonderheden ontleen? betreffende de familie Collard. vóórdat deze
zich te M:<astricht  vestigde, werd Mathieu Collard geboren op 18 Febr.
1620 te Luik uit het huwelijk van Gille Collard en van Petronella
Lambrechs Hij had nog verschillende broeders en zusters Zijne groot-
ouders zouden te Luik in do kerk van St. Séverin begraven lig en.
In de Ma:lstrichtsohe ,Hurgerboeken”  leest men ,,, cMztthieu Collarfdit
le Petit geboren van Luyck. ia borgher  geworden onder het goet
backers ambacht  op den 29 Martij  1662”. Deze datum komt dus niet
overeen met het jaar 1663, aangegeven door Maria van Dijk. Uit het
feit, dat iemand werd opgenomen in het bakkersgilde, volgt niet, dat
bij bakker was. Vreemdelingen moesten, alvorens zij het burgerrecht
konden verkrijgen, in een der gilden worden afgeroepen.

(3) Genoemd manusoript  zegt: $1 me parait probable que Jean
Collard a Qté négociant; du moins par une leltie de mon vieux oncle
Quiriu Collard a mon grandpere Alexander van Kervel il parait
qu’il a ete associe  (pour quelque temps au moins) ave0 804 consin

Bogaert  11 acheta  le ,,Hooge  R a v e n s b o s c h ”  e n  1712 et je trom aussi
la campagne de Palanka et le moulin banal a Fauquemont  pr&s de
Maestrioht”. Het ,Ravensbosch”  werd ekocht op 4 April  1712 van
de erfgenamen Rutger Huygens,  het ,,%of  van Palanka” op 15 IMei
1716.  In 1682 en 1686  W&B Jean Collnrd ,,diacre” van de Pransoh-

..Hervormde kerk te Maastricht. In eene nota van notaris Guil. Caris
te Maastricht komt voor: ,gemeene  associatie tusschen Andrd Jacquet,
Johan Collard en Philip Bogaert (1718)“.
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graven op 10 September 1745.  Op 22September
1714 was hi j  ,juris studioeus” (4) Volgens het  ma-
nuscript van Maria van Dijk was hij schout van Meerssen.
Volgens andere familiepapieren was hij in 1735 proost-
schout van KTimmen, in 1741 schout van Daelhem. Ook
komt hij voor als ,,secretaris van der bancke Beeck  en.
Glimmen”.

5.  Warie,  gedoopt  o p  2 4  J u l i  1 6 8 9 ,  b e g r a v e n
o p  1 4  O c t o b e r  1 6 9 3 .

6 .  Cathurina,  g e d o o p t  o p  2 4  J u l i  1 6 8 9 ,  t w e e -
lingzuster der vorige, overleden op 27 Juli 1693.

7. Balthazar, meester in de rechten, ge d o op t op 15.
Mei 16 9 2, werd op 5 November 1709 ingeschreven bij
de juridische faculteit te Leiden (4) 24 Januari 1731
door de Staten-Generaal aangesteld tot Brabantsch ge-
zworen Raad te Maastricht, op 31 Januari van dat jaar
geconfirmeerd door de Luiksche Commissarissen-Deciseurs
en deed op 5 Februari 1731 den eed. Op 8 October 1732
en 9 October 1734 tcerd hij aangesteld tot schepen. (5)
In 1734 en 1739 komt hg voor als schout van Heerlen.
Het manuscript van Maria van Dijk noemt hem tevens
,vice-bailli  (drossart) de la vil!e et du pays de Fauque-
mont et d’0utremeuse”. Hg w e r d  b e g r a v e n  o p  2 5
O c t o b e r  1 7 4  1.

8. Maria Catharina, g e d o o p t  o p  1 5  J a n u a r i
1 9 0 6 ,  h u w d e  o p  4  A p r i l  1 7 2 5  t e  Maaetricht
Alexander  van  Kerve l ,  zoon  van  Johannes  van
Kervel en van Anna Koen.

Maria Catharina Collard overleed op 18 Juni 1727 en
werd in de El. kerk in den Haag begraven.

111.  Quirinus Collard, meester in de rechten, op 8
September 1702 ingeschreven bij de juridische faculteit
te Leiden, (6) werd op de volgende data tot de volgende
ambten benoemd : 16 November 1708 en 6 November
17 10 Brabantsch schepen, 23 November 1710 door de
Staten-Generaal tot Brabantsch Commissaris-Instructeur
(7) te Maastricht. Op 27 November van dit jaar legde
hij den eed af. De Commissarissen-Deciseurs van Luik-
sche egde approbeerden zijne benoeming op 22 Januari
17 11. Daarna komen achtereenvolgens de volgende benoe-
mingen : 14 November 17 12 gezworen raad van Brabant-
sche zijde ; 6 Mei 1715 gezworen raad id. ; 10 November
17 16 schepen ; 18 November 1718 gezworen raad; 11
October 1720 id. ; 29 October 1722 en 15 September,
1724 schepen ; 27 September 1726 en 10 November 1728
gezworen raad ; 14 October 1730 schepen ; 8 October
1732 en 9 October 1734 gezworen raad ; 8 October 1736
en 3 October 1838 schepen, 7 October 1740 en 25 Octo-
ber 1742 gezworen raad ; 7 October 1744 schepen, 11
October 1746 gezworen raad. Op 14 Mei 1749 werd hij
benoemd door de Staten-Generaal tot Commissaris-In-
structeur,  hij legde den eed af op 25 Juni 1749 en werd

(4) Album academicum Lu duni Batavorum  (1875).
(5) Men zie zijn commissie- nef in de ,,Benoemingen en Aanstellingen%*

van Magistraatspersonen te MaastrIcht”, register 129 op het stedelijk
archief.

(6) Album academicum eto.
(7) Zie omtrent deze funotie van Mr. Quirinus Collard pag. 196

van het werk van Dr. L. J. Suringar: ,Bijdrage tot de kennis van
den Regeeringsvorm  van Maastricht en zgn ressort, meer bijzonder
gedurende het tijdvak 1632-1794. De CommissarissenInstructeurs in-
strueerden de appels  van het lage gerecht en van de schepenbanken. Zie
Kversen en Meulleners,  De Limburgsche Gemeentewapens, pagg. 271,272.
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ap 21 Augustus 1749 geconfirmeerd door de Luikeche
Commissarissen-Deciseurs. (8)

Qui r inus  Co l l a rd  huwde  op  13  Apr i l  1728  t e
M a a s t r i c h t  L o u i s e  A l b e r t i n e  R e i n i c k  ( 9 )
dochter van Jean Henri Reinick en van Sara du Castel.
H i j  w e r d  b e g r a v e n  t e  M a a s t r i c h t  o p  2 8  M e i
1 7 5 7. Uit genoemd huwelijk sproten te Maastricht de
volgende kinderen, welke alle ook daar werden be-
graven :

1.  Mol-ie, g e d o o p t  9  A u g u s t u s  1 7 2 9 ,  h u w d e
te  V a l k e n b u r g  ( L . )  o p  2 5  O c t o b e r  1 7 5 0  m e t
Qeorge C h a r l e s  J a c o b  Hesselberg,  kapitein-
luitenant, zoon van Jacobus Hesselberg en van Maria
de Ruiter.

Mar ie  Co l l a rd  ove r l eed  op  2  Augus tus  1797 .
2 .  Sam, g e d o o p t  o p  7 J a n u a r i  1 7 3 1 .  Z i j

h u w d e  t e  M a a s t r i c h t  o p  2 4  J u l i  1 7 5 2  A d r i a a n
Phil ip Henri  van Sli jpe,  burgemeester  van Maas-
tricht, gezworen raad aldaar, schout van Gulpen en griffier
der Staten van Valkenburg, zoon van Godard van Slijpe
en van Johanna Catharina Bogaert.

S a r a  C o l l a r d  w e r d  b e g r a v e n  o p  2 4  O c t o b e r
1795.

3. J o h a n n a  Cntharina,  gedoopt op 26 Juni 1732,
huwde te Valkenburg (L.) op 5 September 1757 Sigis-
mund Emmanuel Scherer,  majoor, geboren te Bern.

J o h a n n a  C a t h a r i n a  Collar;i w ërd b e g r a v e n  o p
2 6  O c t o b e r  1 7 9 5 .

4. J ean  Henr i ,  g e d o o p t  o p  3 1  J a n u a r i  1 7 3 4 ,
b e g r a v e n  o p  1  M a a r t  1 7 3 5 .

5.  Alexandrr Q u i r i n ,  g e d o o p t  o p  3  F e b r u a r i
l 7 3 5, die volgt IV.

6 .  A n n a  l&sabetla, g e d o o p t  o p  2 8  O c t o b e r
1 7 3 6 ,  h u w d e  t e  V a l k e n b u r g  ( L . )  o p  1 5  S e p -
t e m b e r  1 7 6 5  A d r i a a n  L o u i s  Pélerin,pensionaris
van de stad Maastricht, luitenant-voogd van het land van
Valkenburg, zoon van Adriaan Pélerin ChroBet en van
Wilhelmina Benion.

Anna Elisabeth Collard overleed te Maastricht
o p  1 5  M a a r t  1 8 0 9 .

7. J e a n  H e n r i ,  gedoop t  op  1  Oc tobe r  1737 ,
b e g r a v e n  o p  1 2  D e c e m b e r  1 7 4 1 .

8. Isaac, meester in de rechten, ge d o op t o p 2 3 S e p-
te m b er 1 7 3 8, op 17 September 1756 ingeschreven bg de
juridische faculteit te Leiden (1 0), werd tot paymeester der
stad Maastricht benoemd achtereenvolgens op de volgende
data: 2 September 1780, 4 September 1782,9  September
1784, 28 Augustus 1786, 18 Augustus 1788, 16 Sep-
tember 1790 en 11 Augustus 1792. Op 21 Uaart 177 1
werd hij aangesteld tot griffier van het Staats&  Leenhof

(8) De Commissarissen-Deciseurs waren hooggeplaatste ambtenaren,
bij wie van het lage gerecht en van de schepenbanken werd in appel

lT
gaan. Zie Eversen en Meulleners op. tit. pagg 2;2, 2ï3. Xen zie

en commissiebrief van Quirinus Collard in het vroeger aangehaald
regirter 129,

(9) dara du Castel, geboren 20 Augustus 1682,  dochter van Isaac
du Castel en van Petronella Collard, huwde op 26 Januari 1706 Johan
Hendrik Reinick, geboren te Oxmenheim  in de Paltz, ritmeester van
eene compagnie indienst  van H’ir.  H. $1.  Heeren  Staten-Generaalder
Vereenigde  Nederlanden. Uit dit huwelijk werd geboren op 5 Sept
l?CS eene dochter: Louise Albertina Reinick; getuigen bg den doop
waren generaal-majoor graaf yan Erbach  en de twee princessen van
Waldeck : Louise hnne en Albertine Elisabeth. De voornamen Louis(e)
Albert(ine)  zijn door de tijden heen in de familie Collard bewaard
gebleven en komen thans nog gecombineerd  voor, zelfs in aanver-

-wante familiën.
(10) Album academicum etc.
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van Valkenburg. (11) In zijne doodscte wordt hij genoemd
,gewezen  ontvanger van het land van Valkenberg. Isaac
Collard was in 1774, blijkens de doopacte  van zijn neef
Isaac Collard, ,,secrétaire  d ’ambassade  a la Cour de
Londres (ou d’Angleterre)“.

Isaac Collard huwde op 20 September 1778 te
M a a s t r i c h t  L o u i s e  A l b e r t i n e  ,van K e r v e l ,
dochter van Alexander van Kervel en van Maria Henrietta
Reinick. Uit dit hu:velijk aproot slechts ééne docdgeboren
d o c h t e r .  I s a a c  C o l l a r d  o v e r l e e d  o p  2 1  M a a r t
1 8 2 3 Op 26 Maart  werd hij bijgezet te Valkenberg en
op 7 Augustus begraven in een grafkelder, die zijuc nicht
Louise Albertine Collard in’den tuin van haar goed Palanka
aan de groote Markt te Valkenburg had laten maken.

IV. Alexander Quirin  Collard, meester in de rechten,
ingeschreven bij de juridische faculteit te Leiden op
27 September 1752, (12) werd te Maastricht op de
yolgendo  data tot de volgende ambten gercepen  : 16 October
1758 en 11 September 1760 Br~lbantuch  schepen, 2 October
1762 gezworen Raad,  24 September 1764  schepen,
G October 1766 gezworen  Raad, 22 September 1768 idem,
10 September  1770 schepen, 8 October 1772 gezworen
Raad, 14 September 1774 en 3 Seplember  17 76 schepen,
10 September 1778 gezworen Raad, 2 September 1780,
4 September 1782 en 9 September 1784 schepen,
28 Augustus 1786 gezworen Raad, 18 Augustus 1788
burgemeester, 16 September 1790 schepen,  11 Augnstus
1792 burgemeester. In 1773 komt hij voor als griffier
van het leenhof van Valkenburg.

Alexander Quirin Collard o n d er t r o u w d e t e M a a s-
tricht op  31  Augus tus  1759  S a r a  v a n  K e r v e l ,
zijn volle nicht, dochter van Alexander van Kervel en
van Maria Henrietta Reinick. II ij o v er 1 e e d te Maas-
tricht op 16 October 1807. Uit genoemd huwelijk
sproten te Maastricht de volgende kinderen :

1. Louise Albertine, geroemd naar hare grootmoeder
L.  A.  Col la rd ,  neb. Re in ick ,  gedoopt  op  8  Jun i
1 7 6 0, overledén-in  1830. -

2. Maria Henrietta, gedoopt op
b e g r a v e n  t e M a a s t r i c h t  o p  2 0

3. Quirin Alexander,  g e d o o p t 1
die volgt V.

7  Maa r t  1762 ,
J u l i  1 7 9 3 .
5  J u n i  1 7 6 6 ,

4. M a r i a  Cwnelia, gcdoo p t op 2 2  M e i  1 7 6 8 ,
overleden te Valkenburg op 22 AuguSItus 1810.

5. Einelia Eetronella, g e d o o p t o p  2 6  M a a r t
1 7 7 1 ,  h u w d e  t e  M a a s t r i c h t  o p  9  N o v e m b e r
1 8 0 8  P i e r r e  F r a n ç o i s  P a u l  v a n  d e r  Houven,
notaris.

6. Isaac, gedoopt op 3 Februari 17 74, dievolgtV1.
7. Een doodgeboren kind.

V. Qu.irin Alexander Collard, meester in de rechten,
ingeschreven bij de juridische faculteit te Leiden op
13 September 1782, (13) d oor de Hoog Mogende Heeren
Staten-Generaal op 12 Juni 17 93 aangesteld tot Brabantsch
vice-hoogsohout der stad Maastricht, deed op 18 Juni
1793 den eed in handen van Commissarissen-Instructeurs.
(14) In 1791, 1792 en 1793 komt hij voor als schepen
der stad en vrijheid Valkenburg. (15)

(11) Jos Habets Leenen van Valkenburg.
(12) Album academicum etc
(13)  Album academicum etc.
(14)  Zie meergemeld register no. 129. Zie ook Dr. Suringar, op.

oit.. pag. 271.
(15) Rolle van Valkenburg 1786-1795.
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Quirin Alexander Collard ondertrouwde te Maas-
t r i c h t  o p  2 5  A p r i l 1 7 8 8  S a r a  v a n  S l i j p e ,
dochter van Johan Hubert van Slijpe, vice-hoogschout
en burgemeester van Maastricht, en van Cornclia de Ren.
Quirin Alexander Collard overleed te Maastricht op
18 Januari 1805. Uit genoemd huwelijk sproten te
Maastricht de volgende kinderen :

1. Sara A l e x a n d r i n a ,  gedoopt op 3 Juni 1789,
h u w d e  t e  M a a s t r i c h t  o p  1 2  M a a r t  1 8 1 2
S a l o m o n  Reinier M a r i u s  P i c h o t  d u  P l e s s i s ,
z o o n  v a n  E p h r a i m  Daniel P icho t  en  vansara
L o u i s a  M a r i a  H e s s e l b e r g .

2. Johan Bubert Quirinus,  g e d o op t op 2 2 D e c e m-
ber 1 7 9 0, ontvanger der registratie, later luitenant der
genie, overleed te Batavia.

3. Pieter Lodewijk Albert,  gedoopt op 4 April
1 7 9 2, die volgt VII.

4. Isaac Johan Marius, gedoopt op 5 Juni 1793,
overleden 9 maanden later. (16)

5.  J o h a n  Gedard Czär  J u s t i n u s ,  g e b o r e n  o p
2 5 J an u ar i 1 7 9 7, kapitein, overleden te Semarang
op den 7 Februari 1829.

6. Amelia Petronella Frederica, geboren op 1 1
Jan u a r i 1798. Zij huwde te Breust (Eisden)  Jean Frank.

7.  Isaac Lodewijk,  g ebo ren  op  15  Apr i l  1800 , ,
die volgt VIII.

A a n h a n g s e l .

VI. Isaac Cbllard,  meester in de rechten, op 16 Sep
tember 1792 ingeschreven bij de juridische faculteit te
Leiden, (1’7)  in 1807 commissaris tot het werk der ver-
pondiug in het arrondissement Meppel, daarna inspecteur
dier middelen, in 1812 maire van Assen, burgemeester
in 1814, griffier der Staten van Drenthe van 1818 tot
1828, huwde te Havelte in Drenthe op 26 November
1805 Johanna Gesina  Kijmmell, geboren te Havelte op
12 Juli 1780, dochter van Mr. Wolter Kijmmell en van
Henrica Johanna Sijleman. Isaac Collard overleed te
Assen op 6 November 1828, zijne echtgenoote  eveneens
aldaar op 2 Oct. 1850. Uit genoemd huwelijk sproten
de volgende kinderen :

1. Aleaandrina Sara Quirina, geboren te Havelte op
2 October 1806, overleden op 8 April 1843.

2. Henrietta Johanna, geboren te Havelte op 2 November
1808, huwde in September 1834 Mr. Adriaan Hendrik
Herman  Sluis, zoon van .J. 8. Sluis, doctor in de medi-
cijnen te Assen, en van M. Crull.

Henrietta Johanna Collard overleed op den 30 December
1844.

3. Woltrr  Louis Albert, geboren te Assen op 10 April
1811, die volgt 1X.

4. Johanna Tefje Elisabeth, geboren te Assen op
17 April 1812.

5. Louise Albrrtine, geboren te Assen op 25 September
1814, huwde Hendrik Karel Roessingh, predikant, zoon
van Petrus Roessingh en van Engelina Snijdo à Nienhuis.

6. Alexander Quirisus,  geboren te Assen op 1 November
1816, overleden in 1817.

( Wordt vervolgd.)

(16) Volgens het manuscript van Maria van D#k begraven tt
_Amby  in den grafkelder van de familie van zine moeder.

(17) Album academicum etc.
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Bddrage  tot eene genealogie van het geslacht
van Melbdyck.

Onderstaande genealogie is ontnomen aan een manuscript
geslachtslijst  van ouden datum vermeerderd met eenige
tanteekeningen uit van der Lely [archief Delft] en uit
genealogische  tijdschriften. Voor aanvullingen of verbe-
;eringen  houd ik mij aanbevolen.

Delft.

W a p e n .

I.  Amelis

W. J .  HOFFMA~  J. J.zN.

In goud eene meermin zwemmende op
water, houdende in de opgeheven linker
hand een klaverblad van groen in de
rechterhand het schild rustende op ‘t water
een wapenschild van zilver met drie klaver-
bladen van groen [Z-11.  Het wapen komt
ook wel voor alleen van zilver met drie-
klaverbladen van groen [2.1]  (v. d. Lely.).

san MeZisd@k  leefde te Delft, 15e eeuw, ._
wiens zoon en dochter:

IIa.  Aper van Melisdgck  die volgt.
IIb. Catharina van Melisdyck  geh. Frank van

d e r  Burch Frankensx.  raad te Delft  ald.
schepen 1480, ‘81, ‘82, ‘83, ‘87.

IIa. Aper van Melisdijck  geh. Ericje Cosyn Danielsdr.
Hij was te Delft schepen, 1477,‘78,Burgr  1497, ‘98.

K i n d e r e n :
IIIa. Jan Aper Melìss.  van Melisd@èk  die volgt.
IIIb.  Jacob van Meliadijck , overl. zonder

nakomelingen.
IIJc. Barthout  van Melìsdyck  die volgt later

na de nak. van 111~.

IIIa. Jan Aper Melisz.  van Melisdgck,  t 11 Jan. 1555,.
geh. C’atharina  (ook wel Christina) van Dijk
Claasdr. ,  -f 11 Oct. 1551. Hij ligt met z#e
vrouw te Delft in de 0. K. begraven.

Te Delft binnenhavenmr 1515, ‘16, ‘17, 18, ‘19.
Schepen 1518, ‘19. Thesorier 1520, ‘33. Burgr.
1522, ‘23, ‘29, ‘31, ‘37, ‘38, ‘40, ‘43, 45.
Weesmeester 1541, ‘44, ‘46, ‘48, 49.

K i n d e r e n :
IVa. Pieter van Melisd(jck  geh. Elisabeth va%

der Houve Matth&sdr<  binnenhavenmr,
en raad der stad Delft 1555.

K i n d e r e n :

IVb.
IVC.

IQd.

IVe.

IVb.  Jan van
en raad

Va. Aper v. Al. Vb. Nicolaas v. M.
Vc Mattheus v. M

Jan van Melisdyck die volgt.
Hadewy Jan Aper Melisdr. van Melisdyck
7_ 5 Aug. 1551, huwt Adriaan  Arlewynsx.
van der Maede,  Raad, buitenhavenmr.
1566, ‘67, schepen 1573, havenmr. 1574,
‘75, ‘76 te Delft.
Anna van tielisdyck,  geh. Mr. Willem
Tielmansz.  van den Heuvel, -f Delft 16
Oct. 1558 Schepen 1548, ‘49, ‘55, ‘56,
58. Veertigr. Vroedsch. binnenhavenmr
te Delft.
;Maria van MeZisdyck,  geh. Franpois  Jans
(ook Mattheus zie IVa)  van der Houve.

Melisdyck  geh. Dirkje  Kruissert, schepen,
1556, ‘57, 58, weeem. ‘59, ‘63. Burgemr-



‘60, ‘61,
‘71, ‘72

Vd.

;;
V9.
Vh.

Vj.
Vk.

Vl.

VW&

265 266

‘62. Pres. Burgemr 1567, ‘68, ‘69, ‘70,
van Delft.

K i n d e r e n :
VIIf. Sophia v. M.

3 Nov. 1594.
geb. 18 Oct. 1594 t

VIIg. Michieltje v. M., geb. 1596 17 Oct.
t 5 Sept. 1634 begr. 8, geh. Evert

Dulhert Michielsz.

E i n d e r e n :
;I&ria van.  Melìsd@k  geb 14 feb. 1556,
geh. jan. 1588  Anthony  Dirks  v a n
Groenewegen.
Jan v. M.
Catharina v. M.

t ongeh.
n

Radewy  v. M .
Erkenraad v. M.
-f ongeh.

E Vi. Johanna

Brìna v. Xelisdyck  geh. Queryn Brugge,
Neeltje  valz  Mel&dyck, geb. 7 Apr. 1561.
T 30 April 1640, geh. Mattheus  Jansa.
Onderwater, brouwer in de 3 starren
te Delft.
Agatha van MeZisd_ck  geh. Dirk van
Groenewegen Christiaansz,  j- 28 Oct .
1625, Raad en Thesorier 1595. 1603, ‘14,
schepen 1599, 1603, ‘06, weesm. ‘01,
‘07, ‘10, ‘11, ‘17, Burgemr. 1608, ‘09,
‘18, ‘19, Pres. Burgemr 1620, ‘21, ‘22,
‘23, ‘24, ‘25.
Elisabeth van Melàsdi@k,  geb. 7 Jan .
1563, geh. 28 Dec. 1582 Adriaan
Adrianusx.
Juni 1550.

van der Chys, geb. 14

111~.  Barthout  van Melisdyck geh. N.
K i n d e r e n :

IVf. Cornelis die volgt.
IVg. ilfaria r;an Melisdyck

Willem Potter  de .Loo.

N.

-f 1569, geh.

IVb. Coraelàs  van Melisdyck t 5 Feb. 1555, g e h .
Clara Post Nicolaasdr., i_ 2 Juli 1551.

Kin d er en [die zich veel ,genaemt  Post”
noemden],

Vn. Barthoud  v. M. geh. Qu+& Aernoutsdr.
t 1601.

Vo. Jan v. M. die volgt,
Vp. Nicolaas van Melisdyck t 1586 geh.

Yaria Willtmsdr.,  geen nakom.
Vo. Jan van Melisdyck, geb. 22 Juli 1540 t 1 Mrt.

1612 geh. Sophia van der Mast Robrechtsdr.,
geb. 1 Nov. 1539 t 9 Jan. 1576.

K i n d e r e n :
Via. Eeyman v. M. die volgt.
Vlb. Clara van Afelisdyck  geh. Cornelis Troost

Jorisz.
VIc. Anna v. M. t 6 Nov. 1622 geh. Adriaan

Raemberg (3) Dirksz.
VU. Cornelis v. M. i bij ‘t beleg van Sluis

geh. Maria Cornelisdr.
Kin deren VIIa.  Sophia v. M. VIIe.

Margrite v. M.
VIe. Bardhoud  v. Melisdyck geb. 7 Sept.

1574  t 12 Jan. 1623, begr. 0. K.,
geh. Zionne Utenant  (?) dochter van een
franchoys Capt. ten dienste deser lande.

E i n der e n : VITc. Sophia v. M. VIId. Robbregt  v. M.
VIIe.  Utenant  (?) v.  M.

Via. Heyman  van Melàsdyck  Jansx.  geb. 15 Dec. 1572
geh. 10 Oct. 1593 Michieltja Dorreboom Hen-
driksdr., i_ 1 Oct. 1623, begr. 4, cl. a. v. 0. K.

VIIi.

VIIh. Hendrik v. M. geb 28 April  1598
t 22 Jan. [begr. 251  1623 ongeh.

VIIi. Robrecht  v. M die volgt.
VIlj. Cornelis c. M. geb. 6 Mei 1605 t 20

Oct. 1679 ongeh
VIIk. Sophia v. M. geb. 16 Dec. 1610~

23 Oct. 1644 geh. Cornelis Michielsz.
Dullaert Regent pesthuis te Rdam  (1).

VIL?. Adriaan v. M. geb. 27 Jan. 1612 t_
25 Mrt. 1645, ongeh.

VIIm.  Maria van Melisdyck geb. 8 Apr. 1613
t 15 Dec. 1684 geh. 1638 Abraham
de Witt 1613-1653 zie Balen in
Voce. Penningmr Mijnsheerenland.

Robbrecht van Melisdyck geb. 29 Oct. 1600
huwt Gerrittie van Schie Willemsdr.  [dr. van
Willem van Schie, schepen van Schieland broeder
van den burgemr van Rd*m van Schie en van
Hillegond Jansdr. R. v M. was te Rdam Leproosmr*
1632 Regent weesh. 1633- 38. 0. Vrouwhuismr
1650-54.

E i n d e r e n :
VIIIa.  Magteld  van Melisdyck ged. Rdam geref.

20 Apr. 1636 t Rdam  23 Jan,
1673 huwt 13 Aug. Rdam  1662

H e n d r i k  Caan  [zn. van Hendrik
Caan en van Magteldje Hendriksdr.]
geb. Rdam  7 Nov. 1633 t ald. 12
Feb. 1680. Handelaar in granen.

VIIIb.  Heyman v. M. geb. 27 Apr. 1633
t 4 Mei 1633.

VITIc ‘Willemyntje~v.  M. geb. 6 Dec. 1634
“r 8 Oct. 1647.

VIIId. Magteld geb. 11 Apr. 1636 t 11 Mei 1636.
VIIIe. Hendrik van Melisduck  geb. 18 Juni

1637 1_ 30 Mei l”680” Vendrig te
Rdam  1637, ‘74 huwt 20 Juni 1674
Christina  de Vries Wed. Wil lem v.
d. Weteringe Hubertsz. [dochter van
Symon de Vries 40. r 1676 te Dor-
drecht. Dijkgraaf St. Anthonispolder
etc. zie Balen gen. Roerom.].

E i n d e r e n :
IXa.  Geertruy geb. 1675 t jong.
1X6. Simon geb. 16 Juni 1676.
IXc. Clara geb. 18 Juni 1679.

VIIIf. Dochter geb. 1 Oct. 1638 t jong.
VIIIg. Magteld geb. 13 Juni 1640 t 6

weken oud.
VIIIh.  Hillegond v. M. geb. 13 Aug. 1641

geh. Pieter Vingerhoedt Jansz.
VIIIi Gerrit v. M. geb. 1643 i_ 15 Apr.
VIIIj. Herman v M. geh. Maria van den

Tempel, geen kinderen.

(1) Uit dit huwelijk werd o. a. in 1636 geboren Hepman  Dullaert, overl.
in 1634 dichter en schilder, leerling van Rembrandt, in 1672  verkoEen
tot raad in de vroedsohap. (Red.1



267 268

64 Kwartieren  van Leonard Hendrik Willem-, Johan Christictan Frederik-, en
Willem Jan van Sandick. (A. van vaderszijde), (l)

0
, Cerbrandt  van Sandiok,  Eerste Gecomm. Gener.  W.I. C.
’

ZA,x2
i,?rs9

;0$% a Johan (Jean) van Sandick,
in Suriname, Kapitem der burgerij, Lid v. h. College

09=u
os,

Raadsheer i/h.Hof v.Politie
van Commissarissen van Kleyne Zsaken

x 23 Mei 1700
:$& omu+ en CrimineeleJustitie,Prov.

Raad-Fisoaal, Geoomm.  t.
Judith Britton (Brethon), r4fugiée, uit Ctardonne  in Cui-

r; SE. % gsg
$U-E OOm=m -5

h. Gouvernement-Generaal (
enne (Frankrgk),  hertr. m. Semuel  Bernardeau, refugié

van Suriname Commis-
uit Fontenay-le-Conto in Poitou.

+-$ oe +-
$-mrYm  4* saris Politicq 1. h .  Con- Jean Drouilbet uit Caumons in Cuienne  (Frankrijk),

,uJo gxm Pm-
D 2. ._ e. oo z- -? 2 ventus Deputatorum rofugie,  Lid v. h. College v Commissarissen van Kleyne

’ s, 4 ID
Zaaken, Ouderling Fransche Kerk, weduwn. v. Anna de

r;_mo  P
a tco;

X 9 Mei 17-5
w=--‘z

t.
akp

Marie Drouilhet. Grange \

pser =-.,
X 4 Oot. 1699

_JmF\ b
0 kjl #=-:e. w 1 Benigne Walraven, réfugioe,  uit la Roohelle (Frankrijk)b

Jkr. Adam Ernst van Haren, Grietman  en Ontvanger-
Generaal van het Bildt, Lid v.Cedep. Staten v.Friesland,
Raad ter Admiraliteit te Harlingen

X 21 April 1709
Emilia Henrietta Wilhelmina barones du Tour.

Ambassadeur,Commissaris:
Generaal der Zwitsersche
troepen, Geoomm. t. Staten-
Gieneraal,RaadvanStateen
Admiraliteit Amsterdam,
Grietman W eststelbngwerf,
Diob ter

X 11 Febr. 1738
Sara Adel van Huls.

Mr. Samuel van Huls, Burgemeester, Schepen en Raad van
‘s Gravenhage, Controleur der Convooien en Licenten op,
de Maas, Auditeur te Maastrioht

X 4 Maart 1703
Catharina Rover.

Dr. Rhijnvis Feith, Burgemeester van Zwolle, Ceoomm.
tcnLauddagevanOverijssel(hertr.HendrikaMargaretha
Isabella  Breun)

X 12 Juni 1724
Geertruid Seekman.

Barend Henrious Spaer, Eige?  v. h. landgoed Boschwijk

Machteld Sohuoking.

Mr. Peter Feith, Vice-Adju-
daot der studenten in 1747
en ‘46, Ontv  der Conv. en
Li:Li;en, Uemeensman  te

X 26 April 1761
Elsabé Spaer.

Engelke Groeneveld, geb. 16 Mei 1650 in Oost-Friesland
X 2 Deo.  1704

Ockje Sluyter, geb. 6 Juni 1685.
Hinrioh Groeneveld, Lid v. h.

Administratoren College
van Oost-Friesland

X 22 Nov. 1741
Ooke Criesen  (Gryse).

Henrick Criesen,  geb. 29 Maart 1675 in OostFriesland
X

Geertjen  Harms Homsfelt.

Willem Jan baron van Dedem van den Berg, Luitenant-
Kolonel, Stadhouder der Leenon, Lid der Ridderschap
van Overijssel

X 1696
Gerberich barones van Delen van Maurik en Oldenaller.

Joan baron vau Isselmnden van de Rollecate, Lid van
de Riddersohap en Gedeputeerde Staten van Overijssel.

X 29 Juli 1704
1 Jkvr. Theodora Margriet van Essen van Helbergen.

(fijsbert Willem baron van
Dedem van den Berg en
Driesborg, Lid der Ridder-
schap v. Overijssel

x 1727
Theodora Judith Margriet
barones van Isselmuden
van de Rollecate.

Jan Arend GodertbarondeVos
van Steenwijk van Havix-
horst, Nijerwal, Noord- en
Zuidwelle, Nederhorst den
Berg en Overmeer, Land-
drost van het kwartier
Vollenhove

X 11 Febr. 1743
O-eertruida Agnes barones
van Isselmuden van de
Rolleoate.

Jan Arend baron de Vos van Steenwijk van Nijerwal en
de Havixhorst, Lid van de Ridderschappen van Drenthe
en Overijssel

b<
9 Febr. 1’708

Susanna  Leonora arones van Tuyll van Serooskerken.

Joan baron van Isselmuden van de Rolleoate, Lid van de
Riddersohap en Gedeputeerde Staten van Overgssel

X %-J Juli 1704
Jkvr, Theodora Margriet van Essen van Helbergen.

Harmen van Marie
X Jan. 1710

Egbertina Hiddinok.Berent  van Marie, Ontvanger-
(ieneraal  van Salland

y 1745
Helena Eva Goltz.

Mr. Gerrit Willem Goltz, Ontvanger
Licenten en aemeensman te Zwolle

X 9 Doo.  1711
Aleida Barbara Queyeen.

der Convooien en

,
Mr. Wilhem Henrio Wioher.

Mr. Verhard Wioherlinok, Secretaris van Zwolle

linok, Burgemeester en
X 4 Maart 1726

Knmeraar van Zwolle
Maria Jordens wed. van Dr. W. Royer.

,
X 4 April 1755

Judith Muntz.
Mr. Balthasar Muutz,  Burgemeester van Zwolle

X 18 Oct. 172?
Ca(harina Tobias.

(1) Zie noot (1) op kolom 271. Opgemaakt door Mr. H. W. VAN SANDICE.
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64 Kwartieren van Leonard Hendrik Willem-, Johan Chrirstiaan  Frederik-, en

Willem Jan van Sandick. (B. van moederszijde),

Isaak  Weyer Vermeer, Hop-
/

Ggsbcrt  Vermeer, Hopman der Burgerij te Nijmegen

man der  Burgerij  te Nij-
X 29 Jan. 1723

Anna Geertruida van den Bergh.
megen

X 9 Aug. 1751
Johanna Vermehr.

Leonard Hendrik Vcrmehr. Kapitein in Statendienst

Agneta Vermeer.
x 1719

Otto van den Bergh, Med. Doctor en Ned. Herv. Predt.
te Rhenen

X 23 Febr. 1692
Elisabeth Roukens

Bernard van Altena,  Ned. Herv. Predt. te Mier10

Elisabeth Roukens.
X

Laurens  van  den  Bergh ,
Ned. Herv Predikant te
Utlees en Neerbosch

X 17 Jan. l i 2 3
Catharina van Altena.

i

Jlacobus Losecaat, Dros- ’ be rgen  (her t r .  Mar ia  Laosbergen)
Antonie Losecaat, Schepen en Vroedschap van Zeven-

aard  vau Asten en Ommel,
Secretaris van Asten, Om-

X 3 Juni 1714

me1 en Lierop
Cornelia van de Meeberg.

x 11 Oct. 1741
Geertruyda  Hampen.

Gerrit Hampen, Burger van ‘8 Gravenhage
X

Johanna Cornelia van der Poel.

?ieter Gerard  v a n  Esveld,  1
Subst. Rentmeester der Abraham vnn Esveld te Drie1
Domeinen, Notaris, Procu-
rem, Secret.  v. Eindhoven

X 15 Juni lï38 (
Geertruida Opgelder.

X

Helena de Oester, wed. v. N. N. de Gester
Jan Hendrik %folengraaff,
Notaris, Stadhouder v. h. N. N. N., van

X

Drossardsambt te Eind- \
Waalwijk.

1 hoven.
Mr. Job de Wildt, Ontvanger-Generaal der Admir. te

Amsterdam, Eerkmeester Z. K., Meesterknaap van
Gooiland

X 13 Aug. 1730
Maria Susanna  van Collen.

Mr. Michiel Pompe van Slingelandt

Beatrix van Assendelft.
X

Hugo de Wildt, Burgemees-
ter, schepen en Veertig-
raad van Leiden

X 4’Dec. 1764
Maria Anna Pompe van
Slingelandt.

D i rk  Hendr ik  Bosboom,
Commissaris v. Amsterdam,
Overman van het Laken-
bereidersgild, Kerkmeester

i

Frans Bosboom,  Kolonel der Burgerij, Overman van het
Lakenbereidersgild te Amsterdam

X 9 Dec. 1738
GCeertruy  Bontekoning.

der Oude Kerk Jan Jacob de Bruyn, Koopman en Bankier, Overman
X 21 Maart 1769

Susanna  Wilhe lmina  de
van het Makelaarsgild te Amsterdam, Eigenaar van
aroenesteyn

Bruyn. X 27 Juni 1743
Johanna van den Bosch.

Quintinus Noortbergh, Predikant ‘te Wrnis, Strijen  en
@ouds

Hester  Herenbraa.
X 27 Nov. 1723

Mr. Gerard van Brandwijk,  Heer van Bleskensgraaf,
Secretaris van Gouda

X 28 Jan. 1727
Emerentia Snels.

Hr. Jan Noortbergh. Heer
van Bleskensgraaf, Burge-
meester, Schepen en Raad
van Gouda.  Gecomm. ter
Staten. Diikeraaf van de

I uu

Krimpenerwaard
X 3 Ang 1761

C+eertruid  van Brandwgk.

Jasper Dabenis

Anna Catharina Graauw&t,

Mr. Jan Frederik Berewout, Bewindhebber der W. 1. C.,
Directeur der Societeit  van Suriname, Regent v. h.
Burgerweeshuis te Amsterdam

Debora Bor.
X 1786

Jonathan Dabenis
X 27 Mei of Juni 1’769
Anna Maria Berewout.
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Onde Indische Families,

door W. WIJNAENDTS vox RESANDT.

(veYvozg.)

VI-

[ E e t  g e s l a c h t  C o u p e r u s . ]

(Pervolg  van XXVI, 243).

w.

(Kinderen van Petrus Theodorus Couperus (III. 3) en
v a n  C a t h a r i n a  R i c a  Cranien.)  ’ ’ ’

1.

2.

William Jacob Thomas Raffels Couperus, geboren
te Batavia 4 November 1812, aldaar overleden 8
November 18 14.
Henry William Leonard Couperus, geboren te Ba-
tavia 17 Maart 1814, overleden te Breda 28 Augus-
tus 1872, huwde te Buitenzorg 25 Februari  1848
Petronella Gterardina Johanna Kulenkamp Lemmers,
geboren te Kuilenburg 23 Januari 1823, overleden
te Breda 17 December 1872, dochter van J. H.

3.

272

L. Kulenkamp Lemmers en van Petronella Holm-
berg de Beckfeldt.

Et dit hzcwelijk  sproterc 7 kinderen, die
volgen sub IV.

H. W. L. Couperus werd in Nederland opgevoed en
trad op 22 Sept. 1829 in dienst als cadet bij de Kon.
Mil. Acad:? zijn verdere staat van dienst luidt: over-
gegaan bu het regiment Huzaren no. 6, 19 Juni 1831;
korporaal-titulair, 27 Sept. 1831; wachtmr-tit.,  16 Aug.
1832; 28 luitenant bij het regiment Lichte Dragonders
no. 4,. 7 Nov. 1832; overgeplaatst bij het reg. Huzaren
no. 7 m OostIndia, 17 Aug. 1834; aangekomen te Batavia,
16 Febr. 1835; le luitenant, 26 Dec. 1836; ritmeester,
24 Febr. 1843; majoor der cavalerie, 30 Mrt. 1850; met
verlof naar Nederland 19 Jan. 1852; van verlof terug,
6 Dec. 1853: on verzoek eervol ontslagen onder toekenning
van pensióen, -7 Dec. 1864.

Hij maakte in 1831. 32. 33 en 34 bii het mobieleleger
den “opstand in België en in 1848 als”commandant  zer
cavalerie de tweede expeditie tegen Bali mede.

Na zijne pensionneering werd hij landheer en was
o. a. administrateur van Tjicoppo bij Buitenzorg en
eigenaar van Djati-wangi in Cheribon.

Petrus Theodorus Couperus, geboren te Batavia 14
Februari 18 15, ongehuwd overleden te Buitenzorg
28 Juni 1872. (27)

(27)  Hij verwekte bij de inlandsche vrouw Sarina  6 natuurlgke erkende kinderen Couperus, die met hunne afstammelingen - als
vertegenwoordigende den onwettigen tak van het geslacht - hieronder volgen:

Petrus  Theodorus Couperus,
resident (zie boven).

Wilhelmina Johanna
Couperus, geb. Batang
Singalang (Padangache
bovenlanden) 16 Febr.

1849, ov. Pasoeroean
16 Jan. 1874, tr. Probo-

lingo 18 Sept. 1867
Richard Mac  Neill (zn.
van Alexander en de inl.
vrouw S’ienak)  geb. Sema-
rang 10 Apr. 1842 en
hertr. te Bangil 8 Mei

1675 met Johanna
Wilhelmina de Lange.

Georgette Geertruìda
Petronella Couperrcs,  geb.
Batang Singalang 8 Sept.
1850,  wonende te Soerabaja,
tr. Probolingo 2 Maart 1871
Jan Benedictus Swens, (zn.
v.’ Jacob Sleght Swens  en
Johanna Sebilla Geertruida
de Sigers ther Borch) geb.
Hoogeveen in 1839 eerst
adminr  ondern.  Loemadjang
(van Baron Baud), later
koopman te Soerabaja.

Petrus Theodorus

~~l&$

ongehuwd ’
overleden
te Solok

11 Maart 1880.
‘:

John Couperus, geb. Fort de Kook 10 Maart
1855, employe  suikerfabr. Boedoean, ov.

Emile  Couperus,

Sitoebondo 8 Jan. 1889, tr. Besoeki  9 Febr.
geb. Fort de Kook

10 Maart 1857,
1880 Afaria  Sentielena  Gwttenberg (dr. van
Simoti en de in1 vrouw Pura) geb. Kedong

ov. Nijmegen 1862
*:

Kebo 30 Jan. 1860 en hertr. te Soeraba,ja
26 Sept. 1898 met Eduard van Berckel
Bik. (Uit het huwelijk met John C.
2 kinderen?. en bovendien had deze 2 voor-
kinderen bg in1 vr. Mina).

, 4

Emilie Wilhelmine Petronella Theodora Ricus Theodorus
Couperus, geb. Sitoe- Couperus, geb. Sitoe-

George Petrus

bondo,  erkend te bondo, erkend te
Couperus, geb.

Besoeki 14 Nov. 1880,
Couperus, geb.

Panaroekan 31 AUP. Panaroekan 20 Nov. emolové suikerfabr.
Besoeki 2 Apnl 1882,

ov. aldaar 16 Mei
1876, ov. Besoeki”

10 Mei 1850.. .

P. Th. Couperus werd in Nederland opgevoed, keerde
in 1835 in Indië terug en werd in Nov. van dat jaar
benoemd tot klerk ter Algemeene Secretarie van N.-i.
Vervolgens: geëmployeerde bij het kabinet van den
Gouv.-Gen.,  1 Apr. 1836; 28 commies ter Algemeene
Secretarie, 31 Mei 1838; controleur 3c klasse bij de lande-

(1) Dezelfde Kwartieren als de vaderlijke sub d vermeld hebben de
kinderen van wijlen Mr. Onno  Zwier van Sandick,  geb. te ‘s-Qraven-
hage 2 Febr. 1805, overl. te Arnbem 80 Nov. 1Sc3,  Advooaat  te
Zwolle, Kapitein-Commandant der 4e Comp. 2e bat. le afd. mobiele
schutterij van Overgssel tëdens  den Belgischen opstand, Burge-
meester van Avereest en Nieuwleusen,  Notaris aldaar, Subst. Offioler
van Justitie b” en Reohter in de Rechtbank te Zwolle, Griffier van
het Hof van d ”vergsael,  versierd m. h. Metalen Kruis, en van Catharina
Susanna  Lwnora barones van Dedem van de Rollecate  geb. te
Deventer 21 Sept. 1806, overl. te Zwolle 2 Juli 1876, te weten:

Henriette Engelina  van Sandick geb. te Nieuwleusen 6 Ootober
1834, overl. te Zwolle 23 Sept. 1876.

Judith Wilhelmina Johanna v. S. geb. ald. 17 Dec. 1835.
Onno Zwier V. S. geb. ald. 24 Juli 1837, oud-Commies der Posterijen.
Willem Jan v. S. geb. te Zwolle 8 Maart 1839, overl. te%-Qraven-

hage 9 Sept. 1907 Candidaat-Notaris, Commies bi het Ministerie van
Finanoiën, Seoretaris-Penningmeester v. d. polder Nootdorp, Dtikgraaf

1876. ov. aldaar Boedoeran bij d. a. v.
26 Maart 1877. Soerabaja. . .

. .
4

l ijke inkomsten en cultures in de resla P e k a l o n g a n ,
24 Mrt. 1839; met twee jaren verlof naar Nederland,
11 Juni 1841; 10 commies bij de directie der cultures,
20 Jan. 1844; assistent-resident van Agam (Sum. West-
kust) 23 April 1846; idem van Lima Poeloe  Kots, 11 Mrt.
1848; idem van Ajer Bangis en Rau, 31 Mei 1850; resi-

v. d. Tedingerbroekpolder, Hoof ’
-iDelfland, Diaken der Franaohe Ker

eland van het Hoogheemraadsohap
, Lid v. d. Raad, v.h. Burgerlijk

Armbestuur en de Commissie voor het @emeentemuseum  te ‘s-Graven-
hage, geh. 10.  m. Johanna Willemina v. d. Bergh, dr. v. Johannes
Willem, Notaris te ‘s-Gravenhage e. v. Grietje v. Hettin a Zromp,
20. m. Alida v. d. Bergh,  dr v. Mr. Hendrik  Frans 8riffier  der
Rechtbank te Dordrecht en v. Cornelia  Elisabeth Roodenburg.

Johan Gerbrand v. S. geb. te Zwolle 2 Juli 1840, overl. tezutphen
5 Juli 1879, Officier der Infanterie.

Catharina Susanna Leonora v. S. geb. te Zwolle 2 April 1842, geh.
m. Hendrik Huibert van Har

lf
en

B v. Adrianus  Lodewijk 9.
Kuyper oud-Notaris te Amsterdam,

K. e. v. Bertha  Elisabeth Viervant.
Karel Willem v. S. geb. te Zwolle 15 Oot. 1844, Riksontvanger  der

Direote belastin
van Dr  Hendrz%

te Amsterdam, geh. m. W@ntje  van der Lee, dr
Cornelis Pieter v. d. Lee, Geneesheer te Purmerend

en Johanna Elisabeth Brat.
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4.

5.

6.

dent van Tapanoeli, 23 Oct. 1851; resident der Padangschf
Bovenlanden, 15 Mei 1853; resident van Palembang
22 Jan. 1867; in commissie gesteld tot het sluiten van
een overeenkomst met den Sultan benevens de rijks
grooten van Djambi, 20 Mrt. 1868; ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw, 24 Mrt. 1859; met
twee jaren verlof naar Nederland, 6 Sept. 1860; resident
van Besoeki, 20 Nov. 1862; resident van Probolinggo
22 Juli 1865; 0~) verzoek eervol ontslagen uit ‘s lands
dienst onder’toëkenning van pensioen,33  Apr. 1872 en
twee maanden later overleden.

Idr. John Ritus Couperus,  geboren te Batavia
24 Februari 1816, overleden te ‘s Gravenhage
13 October 1902,  huwt te  Batavia 31 Naart
1847 .Jonkvrouwe  Catharina Geertruida Reijust,
geboren te Batavia 18 April 1829, overleden te
‘~Gravenhage  15 Februari 1893, dochter van Jhr.
Joan Cornelis Reijnst, (28) vice-president van den
Raad van Indië, wd. gouverneur-generaal, en van
Catharina Geertruida Scherpingh.  (29)

Uit dit huwelijk  sproten 11 kinderen, die
volgen sub 1 V bis.

M. J. R. Couperus werd in Nederland opgevoed, waar-
heen hij op 3;iarigen  leeftijd vertrok. Hij was van 1833-
1837 student in de rechten te Amsterdam en promoveerde
in laatstgenoemd jaar te Leiden tot Doctor Juris met
proefschrift: ,,de Servitute apud Romanos”. Kort daarop
vertrok hij naar Indië,. waar hjll de volgende ambton
bekleedde: werkzaam bU  den fiscaal te Soerabaja, 1 Jan.
1838; ter beschikking gesteld van Mr. P. Merkus, gouver-
nements-commissa,ris ter Sumatra’s Westkust, 1839;
toegevoegd aan den resident van Ajer Bangis, 20 Sept.
1839; maakt de expeditie mede onder kolonel Michiel8
tegen Kota Gedang, Oct. 1839; controleur der cultures
te Semarang, 1840, en te Cheribon, 1842; secretaris en
fiscaal van het Omgaand Gerecht te Batavia, 1843;
Escaal bij den Raad van Justitie te Padang, 1844; lid
van den Raad van Justitie te Batavia, 1846; griffier bij
de beide Hooge Gerechtshoven, 1849; raadsheer in het
Hoog Gerechtshof, 1850, tevens lid van het Hoog Militair
Gerechtshof, 1854; ridder in de Orde van den Nederland-
schen Leeuw, 1860; met verlof naar Europa, 1860; op
verzoek eervol ontslagen uit ‘s lands dienst onder toe-
kenning van pensioen, 1762; woonde daarna van 1862-
1872 te ‘s Gravenhage, van 1872-1878  te Batavia en
van 1878-1902 wederom te ‘s Gravenhage.

Catharina Rica Couperus, geboren te Batavia 5
September 1817, overleden op het laudhuis Eramat
bij Batavia 31 Maart 1819.
Wilhelmina Jacobina Theodora Couperus, geboren
op het landhuis Eramat bij Batavia 29 November
1818,overledente’sG’ravenhage30April1899,huwtte
Soerabaja 3 Mei 1837 Guillaume Louis Baud, ge-
boren te ‘s Gravenhage 27 December 1801, aldaar
overleden 5 Januari 1891, zoon van Jean Baud,
ontvanger der directe belastingen, en van Maria
Wellenkamp.

Vit dit huwel&jk  sproten 11 kinderen.

G. L. Baud was o. m. resident van Kediri, 1834 ; en
van Semarang, 1838; directeur der inkomsten en cul-
tures, 1841-45 ; mimster  van koloniën, Nov. 1848-Aug.
1849; staatsraad in b. d. en lid van den raad van State,
1849-58; enz. enz., voorts commandeur in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw en grootofficier in de Orde
van de Eikenkrooc. (30)

(28) Zie: Eet @eslacht  Reijnst, in het Maandblad van het Gen. Her.
Qenootsohap ,,De Nederlandsohe Leeuw”, jaarg. 1907, van mgn hand.

(29) Deze was weduwe van Jean Baptist Theunissen.
(30) Zijn volledige staat van dienst zal opgenomen worden in het

artikel Ba&,  dat later zal volgen.

7.

8.

9.

George  Gerard Couperus, geboren te Batavia 25
December 1819, aldaar overleden 20 Juni 1876,
huwt te ‘s Gravenhage 13 Maart 1872 Jonkvrouwe
Geertrude  Jeanne Westpalm  van Hoorn,  geboren
te Vlissingen 18 Januari 1849, wonende te Doorn,
dochter van Jhr. Jan Westpalm van Hoorn, heer
van Burgh, burgemeester van Gorinchem, enz. en
van Jkvr. Johanna Abelina Wilhelmina Otteline
von Schmidt  auf Altenstadt.

Dit ÏiuwelQk was kinderloos.

G. G. Couperus werd in Nederland opgevoed en keerde
2 Juni 1836 in Indië terug; surnumerair-ambtenaar der
landeldke  inkomsten 38 kl., te Soerabaja, 23 Dec. 1837;
idem te Semarang, 29 Sept. 1838; controleur 3e kl. bij
het Binn. Best. te Semarang, 23 Apr. 1839; op verzoek
eervol ontslaaen uit ‘slands dienst. 15 Am. 1841.

Daarna bleéf hij zonder beroep en was itichter,  eige-
naar en landheer van het land Tiisella in de residentie
Bantam. (31)

De weduwe 8. G. Couperus, geb. Gc. J. West-
palm van Hoorn hertrouwde te ‘s Gravenhage 24
Mei 1879 met Willem Karel van Helden, gepens.
luitenant-generaal-inspecteur der cavalerie, adjudant
in b. d. van H. M.
Elisabeth Wilhelmina Petronella Couperus, geboren te
Batavia 11 Aprtl1821, overleden teParijs  29 December
1889, huwt te Semarang 17 December 1839 Dr Abra-
ham Johan Daniël Steenstra Toussaint, geboren te
Aarlanderveen 5 Juni 1813, overleden te Batavia
24 Juni 1876, zoon van Mr. Johan Daniël Steenstra
Toussaint, advocaat te Alphen a/d. Rijn, schout en
maire, later burgemeester van Aarlanderveen, enz.,
en van Johanna Bronk.

Uit dit huwelijk  sproten 6 kinderen.

Dr. A. J. D. Steenstra Toussaint studeerde aan de
Hoogescholen  te Gent (1830) en te Groningen (1831) en
maakte als student bij laatstgenoemde universiteit als
vrijwilliger den Belgischen veldtocht en de batailles bij
Wersbeek en bij Leuven mede ; gepromoveerd tot Doctor
in de medicijnen (1835) en tot idem in de Chirurgie (1836).

Vertrok begin 1837 naar Java en was daar achtereen-
volgens : stadsgeneesheer te Semarang, 1838-Dec.  1842,
tevens chirurgtin-majoor van de schutterij aldaar; begaf
zich daarna in het landelijke, was eigenaar en admini-
strateur van de landen Pekantjilan en Tji-coppo bij Buiten-
zorg, 1843-1850 ; daarna vestigde hu zich weder als
med. doet. te Batavia, 1850; 3” stadsgeneesheer aldaar,
1855-63, le stadsgeneesheer aldaar 3 Jan. 1863 tot
zijn overlijden, tevens officier van gezondheid bij de
Bataviaasche dd. Schutterij, van af 1850, het laatst als
dirigeerend officier van gezondheid der Ze klasse.

HU was als ridder versierd met de volgende ordetee-
kenen: Nederlandsche Leeuw., Legioen van Eer, Frans
Joseph van OostenrUk,  St. Mauncius en Lazarus van Italië,
Villa Viciosa van Portugal, het Metalen Kruis. het
herinneringsteeken van het Roode Kruis van FrankrUk
en het eereteeken voor XXV-jarigen dienst bij de dd.
Schutterij. (32).

Geeina Rica Couperus, geboren te Batavia 26 Juni
1822, overleden op het land Tjisella in Bantam  13
November 1892, driemalen gehuwd ; 10.  te ‘s Gra;
venhage 18 December 1840 met Ludwig Alexander

(31) Nederland’s Adelsboek, jaarg. 1905, blz. 359 en jaarg. 1908,
blz. 196 meldt steeds foutief Tjisella op Bantam,  daarvoor te lezen
Tjisella in Hantam,  zijnde Bantam  eene residentie van Java en geen
eiland, wat de uitdrukking ,,op” zou aangeven.

(32) Zie o. a. over hem: ,,Histoire CIBnBrale,  partie qui comprend
les Hommes de Soienoe”,  Genève, 1870.
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de Sturler de Frienisberg, (33) geboren op den V. Gerarclus v. L., koopman te A’dam op de Oude
Hatert bij Vierlingsbeek 16 Juli 1808, overleden zijds burgwal het 2de huis van de Barresteeg ; V.V. :
te Echternach (Luxemburg) 9 Augustus 1851, zoon Lambertus  gend.  1793.
van Louis Gabriël de Sturler de Frienisbeg  en VI. Lambertus Johannes v. L. koopm. te A’dam ; tr.
van Anna Paulina Vijfhuis. Adriana  Corpzelia  van Afelen,  gend  1793.

Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen. VIL Cornelis Arianus  v. L., assistent te Amboina 24

L. A. de Sturler de Frienisberg was majoor bij het Febr. en 22 Sept. 1792.
Luxemburgsch contingent en ridder 40 kl. in de Orde VIII.  Jan v. L., v. A ’ d a m ,  i te Malakka 1793, 9
van den Rooden  Adelaar. Jan . ; tr. E&abeth  van Goor, O.V.:

Zii huwde 20. te ‘s Gravenhage  in 1852 met Constantijn
1. Jan Christoffel, 1808.
2. Johannes C%ri&aan,  1808.
3. &argaretha  tr. Roelof Lindt,
1X. Jan v. L. g e b .  R ’ d a m ,  T

oud 34 jr.

Leoiard Scheidler List, geborente  Breda 4 Januari 1824,
wonende te ‘s Gravenhage, zoon van Frederlk Carel List,
luitenant-generaal der artillerie, minister van oorlog, adju-
dant in b. d. van Z. M , enz. enz, en v a n  A u g u s t i n e
Nering Bögel.

Uit dit huwelijk - dat 17 October 1861
door echtscheidiug  werd ontbonden -
sproten 2 kinderen.

C. L. Scheidler List werd 1 Juni 1842 benoemd tot
2e luitenant der cavalerie en werd 24 April 1885 gepen-
sionneerd als generaal-majoor van dat wapen.

1808.
Djokja 18 Mei 1830

R. M. W. 0. 4e kl.,X. I;eonard v. L. geb. f 1828.
tr. Maria Paulina Virginia  van Chatelet, O.V. :

na!nniel  iWarie Leonard gb. Dj. 28 Juni 1863.

L a c a z e .
1. Petrus 5. van R’dam, in 1737 met de Rijnhuizen

naar Indië : predikant te Amboina 1737-1745 ; tr. Anna
Cornelia Soitman  (1) ; test. 14 Sept, 1739,. toen zij
zwanger was.

11. _Davdiel  L., v. R’dam in 1737 met de Rijnhuizen
als aas. n. 1. ; boekh. en secr.  huw. zaken 19 Nov. 1746;
onderkoopman en secr. v. pol, 1748-58 ; koopman en
fiskaal te Banda, 1 Febr. 1760 ; tr. Carolina  J o h a n n a
Sostman, v. Ambon, test. 9 April 1751.

Een zuster v. Daniel was LàtBarina L. gend.  22 Sept.
1751  ; woonde te R’dam en 1754 te Delft.

(1) Sostman.
Emanuel  S. professor te Dantzig, V .V . :
Emanusl  van Rixtel secr. v. d. gouv. v. Ambon Adriaan

van der Ste l ; onderk. en seor. v. just. 24 April 17 19 ;
+ 19 Oct. 1725; tr. Johanna BerghuizeB  (2) wede.gend.
27 Sept. 1732, 21 Juni 1744 ; zij test. 4 Jan. 1735, O .V . :

a. Anna Cornelia 1732  onmondig ; tr. 10.  P. Lacaze vnd.
20. Gabriel Girssen.

b. Carolina Jahanna 1732 onm. ; tr. D. Lacaxe  vnd.
c. Johan Hendrik 1732 onm. ; aas. 1746 ; boekh.

25 Juli 1753.
(2). Berghugzen.

A. Hendrik Johannes B., onderkoopman en sjabandar
te Makasser ; tr. Cornelig  Tjong  gend. 1697 ;
wede. 18 Juni 1720, 6 Oct. 1732 ; i_ 1742, O .V . :
a. Johanna, tr. E. Sostman vnd.
b. SusaErta  gend. 4 Jan. 1734 ; ‘tr. Pieter Reaal

van A’dam ; onderk. 7 Juni 1734, 8 ; koop-
man en fiskaal te Banda 1742 ; haar stief-
grootvader was A b r a h a m  Pietersz en haar
grootmoeder Annika  Tjong.

B. Johannes B. notaris (3) te Hatavia 1702.
L a c h. (1)

1. Sebastiaan L. V. Neurenberg 1763 met de Aschat
naar Indië.

IT. C. L a c h  geb .  R’dam f 1798, t te MYangirang
(Djokja) 3 April 1829.

III. Jan Lagh v. Keulen, constabel,  test. 8 Sept. 1741
op het uit Indië terugkeerend schip Schelbach voor den
.boekh.  Christiaan Paniso.

Broeder was: Johannes Dignes Lagh te Keulen.
Oom was: Jacobus NOC&.
(1) Te Steenbergen werd ged. 5 Nei  1633 AZbertus

L a c h ,  zoon  van  Jazz. Get. Maeke  Cornelis en Leunt@
Wz’ldeman.

Daarna huwde zij : 30. te Solothurn 10 Juli 1865 met
Jonkheer Gerard Frederik van de Poll, geboren te Arnhem
25 April 1835, overleden te Sindanglaja 6 September
1877, zoon van Jhr. Archibald van de Poll en van Fre-
derica  Louise baronesse van Heerdt.

Dit huwelijk was kinderloos.

Jhr. G. F. van de Poll was van 1849-1851 adelborst,
werd daarna cadet der cavalerie en 21 Juli 1855 ZOluite-
nant bij het 1’ regiment dragonders; RIS zoodanig eervol
ontslagen, bleef hij zonder beroep en was laatsteluk
landheer van het sub 111, 7 hiervoor genoemde land
Tjisella, dat thans behoort aan de 2 nog in levenzijnde
kinderen zQner  echtgenoote,  verwekt bij L. A. de Sturler
de Frienisberg.

(Slot vozgt.)

6Ieslachtknndige  aanteekeningen  verzameld
te Amboina.

(Aangevuld met aanteekeningen  verzameld te Wang,
Djokjakarta en Padang).

( Perwolg van XXVI,  81.)

V a n  L a a r .
1. Jan v. L. in 1721  met de Midloo naar Indië ; korp.

te Saparoea ; t ald. 1783 v66r 9 Sept.
11. Hugbert v. L. had tot zusters Aadriana Agneta en

Magdalena Elisabeth v. L. ; 1751 Utrecht.
Zijn zoon was :
Allard Antony  v. L., onderkoopman en secr. te Palem-

bang ; test. ald. voor den aas. Jacob T’erschragen  26
Dec. 1752 ; i_ 16 Jan. 1753 ; had een dr. :

Antonia  Bella .Maria.
111. Albert v. L. tr. Fenna  van der Paarts  ; zij hertr.

Jan Bos; 1766 Hattem, O .V . :
1. Gerrit, kapt. mil., test. te Batavia 31 Mrt. 1767,
2. 5ubbertus.
3 .  R u t g e r .
4. Petronelb.
5. Alida.
IV. Hendrik Jan v. L. jm. test. te Batavia 21 Oot. 1751.

(33) Zie Nederland%  Adelsboek, jaarg.  1905, blz. 683, r. 17 v. o.
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Te ‘s Hage werd ged. 23 Sept. 1643 Koenruud  Lach
zoon van David.

In het arch. te A’dam komt op fol. 719 v. h. reg. der
coll. successie voor :
Obl.

Catharirza  Lach, obüt. 3 Sept. 1734.
op het alg. Land’s kantoor te ‘s Hage ten name

van Warnar  Lach en Jan Lach.

L a d e n i u s .
(Zie N. L. jrg. 1904, 5 en 6).
1. Mevaso (Meerten)  Harmanus  L., kwam 1686  als

busschieter in Indië ; kapt. mil., lid R. v. Just. te Ambon
1722-25; tr. Catharìna  Blikland; test. 22 Jan. 1725
te Ambon; hij test. 1 Mrt. 1731 te Batavia na het overl.
van zijne vrouw ; 0 v.

1. Cornelius in 1731 ord klerk ter secr. te Batavia.
2. Zegdonius,  aas. te Batavi 1. ; tr. Petronelku  Gravier.
3. Maria,  tr. 10. Egbertus  Broeckhuijsen,  vaandr. mil.

te Batavia, 20. Hendrik Luders bode coll. schepenen te
Bat.  1731.

Voorts adopteerde hij :
4. Theodora Nargaretha.
11. Jacobus Gijsbertus  (Gijstus) L. 1756, 7 te Frangano ;

koopman en 20 pakhuismeester in het nieuwe kleeding
mag. te Batavia ; tr. Elisabeth Maria (Murgaretha)  man
Ravesteijn,  dr. v. A d r i a a n  en Margaretha  Cammer t  ;
beiden test. te Batavia 7 April 1762.

III. Gijsbertus  Laden& van Zutphen als sergt met de
Elisabeth Dorothea in 1765 n. 1. ; boekh. en gecommit-
teerde in de Westzijdsche  pakhuizen te Bat.avia 10 Juli
1776, j- Bat. 21 Aug. 1781.

L a k e m a n .
1. ïV~coZaas L., onderkoopman t te Suratte 1710.
11. Frans L. van de Beemster, $ Bat 20 Oct. 1770.
111. Frans Willem L. van Edin (?) 1780 als hoopl.

met de Morgenster,  n. 1. ; gend. tot 1786.
IV. Cornelis L. in 1729 met de Goudriaan als bottelier

n. 1. (kamer Delft) ; boekh. te Fernate ; tr. Elisabeth
Soselie ; test. te Ternate 11 Jan. 1745 voor Jmob Sdeerens.

V. Wiggert L. chirurggijn, i_ vóór Maandag 28 Febr.
1763, tr. Leonora Hendriks  gend. 1771 ; wede. 12 Juli
1776 ; kleindochter van dnthony  Jans (1) ; haar nicht
was Susanna Jana ; O.V. 5 kinderen W .O . :

1. Johannes, luit. burg. 21 Aug. 1784, 7.
2. Sara, tr. Johan Frederik Hirsch  (2) van Stettin

ondertimmerman 1779,90  ; scheepstimm. 1800 ; baas der
timm. 8 Aug. 1808 ; O.V. :

a. Johunnes  gend. 1783.
b. Hendrik Wiyyert  gb. Ambon, kapt. infie; j- 14

Dec. ; 1844 oud 56 jr. ; tr. Anna Theresia Curre!
gb. Bauda, t 20 Dec. 1831 te Amb. oud 36 jr. ; O.V. :
cm  Sara Bendrika , geb. 9 Mei gd. 24 Mei.1841

te Amb. get. Johan Ad. Wiederhold  en Barbaru
Geert,uida  Twijsel.

(1). Jansz.
Anthony Jnnsz. tr. Susanna  Salmons O .V .: (gend. in

een test. van 1738).
a. ilfarìn,  b. RagAael,  c Rachel,  d. Cutrina,  e. Susanna,

f. Sara. o. Salomon.

8.
B.

c .

(2$ Hirsch (Hersch, Herst, Hers).
Andries Berst, korpl. 30 Dec. 1784.
Hendrik Herst, tr. Juliana Talahatu O.V. :

a. Jacobus Lambertus gd. 12 Juli 1796.
Govert Hirsch,  luitenant, t 16 Mei 1805 te Banda,
neef van J. H. Hirsch  bovengend.
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D Hirsch  tr. Esther Schreuder,  wede. gend. 10
’ Jan.‘1804.

E. Johan Jacob Hirsch  gend. 15 Mei 1811.
E. Johanna Geertruida Birsch  (N.L. 1906, bl. 104).
VI. Jacob L. extr. ord. R. v. N. 1. tr. Susanna  Lief-

tink, beiden test. Batavia 24 Sept. 1743, O .V . :
1. Gerrit Jacob in 1739 naar Nederland vertr.
2. Catharina.
VIL Philip L. test. te Batavia 10 Juli 1795.

V a n  L a n g e l a a r .
1. Matheus  v. L. tr. Franc ina  Fremery, + als wede.

te Utrecht 15 Maart 1744, O .V . :
1. A n t h o n y  geb. Utrecht (zie N.L. 1907), tr. Sara

Loos; zij test. te Batavia 10 Dec. 1741 ; O.V . :
a. Francirca  Petronella gb. Febr. 1740.

11. Jacobus v. B. van R’dam in 1792 met de Draak
n. 1. ; t Batavia hosp. 19 Juli 1797.

L e m m e r s .  ( 1 )
1. Frans L. vao Maasminster (?), t 3 Nov. 1762 op

het schip de Overnes.
11. Johannes L., van Aken, 1771 naar Indië, + Batavia

hosp. 4 Jan. 1772.
111. Lodewijk  L , van Capelle in 1772 n. 1. ; -f Bat.

hosp. 8 Sept. 1787 ; was van 1775 tot 1787 te Ambon.
IV.  Jan- L. van’ Haarlem, in 1773 als hoopl. n. 1 . ;
op Honcoop op de terugreis 5 April 1775.
V. H e n d r i k  Mathijs  L. van A’dam, 1774 naar 1.;
Bat. hosp. 24 Aug. 1776.
VL Jacobus L. van Grietera, in 1778 naar 1. ; vermist
April 1782.
VII. Carel  Lodewijk L. kadet t/z. a/b van de Iris

had bij Cardeno :
1. Curolina  Elisabeth gb. 3 Dec. 1826 ; gd. te Ambon

30 Mei 1829, get. Etienne DuElier  en Elisabeth Dullier
geb. Sofrensky.

2. Abraham gd. 14 Febr. 1830 te Ambon.
VIII. Anthony Louis L. had bij dmalia Christiaans :
1. Abraham geb. Ternate 20 Dec. 1821, ged. 13 Jan.

1822 get. Hendrik ‘Viesen  en Amonica van Diest.
2. Wilhelmina Louisa  gb. Ternate 10 Aug. 1826,

ged 17 Sept.
3. Anna gb. Ternate 4 Mei 1829, gd. 24 Jan. 1830.
1X.  Paulus L. v. Delft in 1723 als soldt. met de

Koning Carel n. 1. ,. test. te Triconomale voor den aas.
Johannes Eppinghe  13 Jan. 1736.

X. Willem Roelof L. _F te Batavia 28 Juli 1816.
X1.  B. Lemmers leefde 1817 te Djokjakarta.
X11.  Ca,roliinn  L. geh .  Te rna te  1812 ,  t r .  t e  Amb.

Hermanus  Olijslager,  14 Aug. 1845.
(1). Lemmers.

A. (Archief A’dam).
a. Jacobus L. gb. A’dam . . . . 1637/38  t . . . ;

boekverkooper in de Lisdel (Niesel), boekverk.
gilde 23 Juli 1663 ; t r .  10. t e  A ’ d a m  aang.
28 Mrt. 1664 Jannetie Wellekes  gb. A’dam. . . .
1638139,  i_ tr . . . . dr. van Abraham en . . . ;
20. te A’dam aang. 6 Nov. 1665 Noria  Leuven
g e b .  A d a m  . -f . . . wede. van Johannes
P a d b r u u e e ,  dr. van . . . . ; O.V. : kinderen W.V.
slechts bekend :

Nicolaas L. geb. A’dam . . . . 1672, t . . . .
goudsmid ; 2 Mei 1699 poorter; tr. te Diemen
10 Juni 1696 (ondertr. A’dam 12 Mei 1696)
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Sara Renst gb. A’dam . . . . 1676, -t . . . . .
ar. van . . . . . en Alida Drijvers ; O.V. :
1. Nicolaas L. geb. A’dam 15 Jan. 1706, get.

Jacobus L. en Alida Dr$ivers.  (Oude kerk).
2. Sara Jacoba L. gb. A’dam . . . . 1708.

b. Sara Clasina L. geb. 7 Oct. 1750!  begr. A’dam
Dec. 1807 ; tr, Joseph E$na v. Bordeaux gb.
28 NOV. 1747, j- A’dam 26 Dec. 1830.

c. J. Lemmers makelaar te A’dam 1720.
d. Sara Jacoba L. (= a, 2 ?) tr. te A’dam 27

Jan 1737 Johannes Kluppel, gb. Zutphen 23
Dec. 1694, predikant te Olst, 1745 consul
generaal te Tripolis, t ald. 17 Juni 1753.

B, (Archief Utrecht met aanv. uit tijdachr.)
a. Abraham L. gb. A’dam . . f- . . . ; x te

Utrecht 21 Mei 1754 Johanna Geertruida Juliaans
gd.  Utr. 9 Febr. 1730 ; + . . . dr. van Sarnout
en Barbara van der Scdildsn  ; o.v. :
1. Jacobus Johannes gd. Utr. 7 April 1756, stud.
te Utr. 1776 ; -f . . . . (B o. Zoom?); tr. te
Utr. 5 Mei 1778 Charlotfa Rebecca  van Freijtag
gb. . . , . i_ . . . . dr. van . . . . ; O. V . :
aa. Susama Clasina god.  . . . . t . . . .
bb. Lucretia  Johanna geb. B. o. Zoom 21 April

1778, t B. o. Z. 2 Sept. 1834; tr. 2 Jan.
1803 Johau  Drabbe gd. B. o. Z 3 Dec. 1777,

t B. o. Z. 27 Juni 1835.
2. Barbara Arnolda gb. Utr. 18 Dec. 1757, gd.

21 d.a.v. t te Loenen 20 Jan. 1846 ; tr. te
Utr. 17 Juni 1780 Johan Floris graaf 2rapc
1Vassau  Lalecq.

3. Nicolaas gd. Utr. 10 Febr. 1760, t A’dam 21
Jan. 1822 schout bij nacht; tr. te . . . .
Carol ina  Loecisa  Klopman  gb . . . . t Adam
30 8. 1822 dr. van . . . . ; O.V. :
aa. Johanna Geertruida gd. Utr. 16 Nov. 1791,

i_ 3 Febr. 1876 te Kampen ; tr. te A’dam
8 Aug. 1822 Johan Govert Samlert  Bijl
de Vree,  gd. 25 Nov. 1789 te B o. Zoom,
t 14 Sept, 1829 te . . . . luit. t/z. le
kl. R. M. W. 0.

bb. Esther I;ouisa  gb. Bergen o. Z. 24 Aug.
1800, 1_ . . . . tr. te Coevorden 25 Oct.
1824 (gesep. 3 Mrt. 1829) Dirk Bzj’l  de
Proe gb. 22 Dec. 1797 te Wouw 1_ 14
Mei 1879 te Haarlem, Vice admiraal dir.
en comdt. der marine ; hij hertr. Alida
Johanna Colina  de Haan.

4. Susanna Elisabeth gd. Utr. 13 Aug. 1763, i_
4 Febr. 1839 begr. te Kortenhoef; tr. te Utr
15 Aug. 1785 Govert B$ de Proc, gd. 3 Nov.
1762 Woudrichen, I_ Loenen 28 Nov. 1850;
hij hertr. Barbara Arnolda dr. van Johan
Floris van Nassau Lalecq en Barbara Arnolda
Lemmers. (Zie betr. gesl. de Vree Taxandria
1904).

b. Jacobus L. tr. Christka  Uuijster  ; O.V. :
aa. Maria gd. Utr. 8 Juni 1718.
bb. Anna Maria gd. Utr. 18 Juli 1730.

c. Jan, L. jm. tot Gouda tr. te Utr. 7 Jan. 1 7 3 9
Geertruyda Regard  gb. Utr.

C. (Archief Delft).
u. Bishiel Lemmers tr. Hillego?ada Corne&sse  ; O.V. :

1. Pieter gd. Delft, 26 Mrt. 1704.
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2. Aafje gd. D. 7 Juli 1711.
D. (St. v. 0. Rijks arch.)

a. . . . Lemmers kapt. had dochters, die in 1607
peneioen genoten.

b. Frederik L. in st. v, 0. 1715-1734, gepens.
ing. Res. 20 Sept. 1714.

E. (Uit tijdschriften enz.) In Suriname :
a. Jacob L. 1697  weesmeeeter en commisa.  onbe-

heerde boedels.
b. Te Leiden studeerden : Jacobzcr  _L. v. Suriname,

J. 11 Sept. 1750 ; Louis  L. van Suriname J.
19 Sept. 1781 oud 22 jr.; te Utrecht: F. G.
Lemmers uit W. In& 1753 ; N. Lemmers 1753;
te Harderwijk : Nicolaas Cornelius  .L. v. Suri-
name J. 30 Juli 1776.

c. N. Lemmers Mrt. 1763 weesmeeeter en comm.
onbeh. boedels.

d, Johannes Petrus L. Febr. 1791 curator nieuw

e.

i.

1.
m.

7%.

0 .

P*

q*

r.

8.

t .

u.

wees cur. en onbeh. boedelkamer ; 1793 id
Jucobus  L. geb.. . . . . -f- . . . . . ; tr. . . . . . Theo-
dora Roepe1 geb.. . . . . t . . . . . ; o. v.

-Nicolaas  gb Suriname 24 Febr. 1793 ; t Para-
maribo 25 Febr. 1828, luit. kol. comdt. Bat.
jagers no. 27 te Paramaribo ; ongeh.
Abraham L. 1793, 5 : lid hof v. politie, heemraad
beneden Commewijne, comm. tot de monstering
en burgerkrijgskas, comm. etabl. Voorzorg en
eigenaaar v. plantages, geb. . . . . . -f . . . . . ?
J. J. Lemmers, comm.  a. b. en ROUB  lieuit. tit.
le comp. jagers 1793, 5.
Wed. C. Lemmers, eigenaresse plantage Amster-
dam ; 1793.
Wed. N. Lemmers, gb. Kulenkamp, eig. plant.
Kulenkampspruit 1793,5.

Comb namen Kubnkamp-lemmers  :
G. Kulenkamp-Lemmers tr. Q. L d’Abo;  zn.

Otto d’Abo, 1_ Arnhem 27 Nov. 1884.
Anna Maria K. L. ti. M.r Frederik Jacob

Graevestein; dr. Susanna,  gb. Kuilenburg 4 Sept.
1808, j- 1 Mei 1890 ‘8 Hage.
.. Wilhelmivaa  Petronella Frederica  K L., t r .

Pieter Vreede  Bik, gb. A’dam 13 Juni 1806,
gouv. v. Celebes, R. 0. N. L. en coma. E. Kr.
Abraham L. adm. plantage Lugtenberg 1793,5.
J. P. Lemmers en Mr P. C. v. Stuyvesant 1793
eigen Maccaracibo 1793.
Wed. G. Lemmers, eig. pl. Ongegunt 1793.
A. Lemmers en G. Knip, eig. pl. Kweekhoven
1793 ; adm. was J. P. Aemmers.
Mr v. Stuyvesant en A. Lemmers, adm. v. Son-
nebloem 1793.
J. P. Lemmers, eig. pl. Theodora en Susanna
en Utrecht 1793, 5.
G. J. Lemmers ia 1793, 5 dir. pl. Welgemoed
en Toevlugt.
J. P. Lemmers  en CO handelaren en gros in
Amerikaansche waren 1793, 5.
C. Lemmers Godefro$  ia 1795 diaken te Para-
maribo.
In 1825 zijn gebr. Lemmers, voor de helft eig.
v. pl. Alkmaar ; 1828 is eig. N. Lemmers.
In 1825 zijn erven 8. Lsmmsrs, eig. van Kweek-
hoven.
Onder de eig. v. h. land Nakkarakbo waren in
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de  -Burygrave  Gillisz.  geb. C_ 1683,  -i_ te Beu.
schote  29 Nov. 1749.

1828 : X Lemmers, 8. Lemmers en C. Juliaans
en in 1831 Cornelis Johannes Wolff Juliaans
erv. A. Lemmers en erv. ïV. Lemmers.

u. In 1830 waren eig. v. Lemmershoop : boede
J. J. Lemmers en in 1831: F. J. en J. G. Lemmers

w. F. A. Lemmers Godegroy 1825 eig. pl. Boston ; zijl
kinderen waren 1828131  erv. v. pl. Zoelen.

F. (Uit andere geneal. tijdscbr.)
a. Christoffel L. tr. Sara Pieters, o. v.

1) Reynier  gd. in Brazilië in Aug. 1649.
b. Magdalena L. tr. 3 Juli te Watervliet Pietel

c.

d.

e.

f*

. . . . . L e m m e r s  tr. Johanna  vmn Emlerum, zl
Anthonius Henricus v. Meinertshagen, gb. 1708.
Marianrae  L. gb. 24 Mrt. 1748 te . . . . . t A’dam
20 Nov. 1804, tr. 15 Sept. 1771, te . . . . . Col
nelis Aapnoud  Alexander Gallas, gb. 25 Dec. 1748.
Susanna Elisabeth L. tr. Abraham v. Neerten.
gb. ‘s Hage 21 1193 ; griffier civ. en mil. ge.
rechtshof te Suriname, R. 0. N. L., t_ Para.
maribo 30 Jan. 1853.
Quirijn  Geo-e  Pichot, gb. Maastricht 12 Jan.
1776, adm. plant. te Suriname, heemraad ald. 1822;
tr. te . . . . Clasina Susanxa  L. gb . . . . ?_ Para.
maribo 3 Dec. 1828, begr. Nieuw Oranjetuin S.pr.

9.

h.

2.

Zì@ broeder Frederik dugust I’ichot,  gb. 2 5
Aug. 1777 tr te . . . . . A b i g a e l  Duntfort  L.:
zuster v Cl. S. Lemmers; f- te Paramaribo en
begr 2 April 1808, in de Nieuwe Oranjetuin.
Willetlt Bedloo tr. 20 23 Mei 1719 J o h a n n a
Maria Lemrrrers,  gb. . . . . . 1_ 20 Oct. 1776.
Adriaan Seijffert  bijgea  Wossinck, -f Suriname 1746,
t,r. Anna Maria Lemmers, j- Suriname . . . . . 1788.
Mi N,icolnas L. Jacobz.,  t r .  . . . . . Susanna  EG-
subeth  Winne, zij hertr. 20 April 1769 te.. . . .
Marcellis Brouwer, gb. 30 Aug. 1740.
Henriette L. gb. (Suriname) 28 Sept. 1751, t
A’dam 11 Juni 1793, tr. 10 Mei 1772 te.. . .
Johnn?Les 1;. Gemert, gb. Kopenhagen 13 Nov.
1742, t A’dam 22 April 1814.

k. Nicolaas Jacoby,  tr. . . . . Jacqueline Lemmers,
gb . ...>. j- . ...; kleinzoon is Franpois de
Mey  tr. Mei 1762 Anna Maria du Peyrou.

1. Hendrik L. gb. te . . . . . j- . . . . . tr. . . . . . Theo-
dora  v.  Iialen;  o. v.
1) Maria Elisabeth gd. ‘s Ijosch 16 Mei 1766,
ge t  Mat th ias  Keuninkx  en Wilhelma  Lemmers,
tr. 10 te ‘s Bosch 18 Jan. 1788 Cornelis v. Im-
bijze  v. Batenburg, 2O 11 Jan. 1799 te Zalt-
Bommel Jhr. Jacob Arnoud Bastìngius Bloys  v.
Treslong.

m.  Lucia  Rebecca L. gb. .  . . . -f tr. l”. dntony v a n
Overstraten t B. o. Z. 14 April 1809 ; 20 Johan
Per&n~&  Eursteiner,  condt. v. de Willemstad.

n. Mr. Jacobus L. raad en sch. v. B o. Z.. tr. 8 Jan.
1759 Murin  CatlZarina  de .Brauw,  gb. Suriname
23 Nov. 1739 dr. v. Adriaan en Maria Catharina
Brouwers.

o. Gerard L., lid van de kamer der Pellekanisten
Haarlem 1744-46.

p. A. 8. Lemmers, t A’dam Dec. 1902, oud 60 jr.

v a n  Lent.
1. Theodorus v. L. van A’dam, in 1757 met ,,‘t Casteel
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van Tilburg” n.
Febr. 1762,

1) Jacobus Carel v. d. B. geb. A’dam t_ Batavia hosp.
16 Dec. 1768.

1. als opperchirurgijn ; te Ambon 22
2 Juli 1774; lid R. v. Just. 1763-70; -j-

vóór 7 Aug. 1781 ; tr. Jacomina Magdalena Hendriks,
gb. Amb. 1723 ; beiden test. 31 Jan. 1760, 8 Jan 1768;
zij was eerst geh. met Forwerk, daarna met Bobbelt  Mnr-
tens, t 1758 en hertr. Bartholameus van de Walle,  resi-
dent van Waaìjer,  gend. 14 April 1790.

Hij zegelde met initialen onder een kroon.
11.  Dirk v. L. tr. Aalrje varr Garderen. wede Hendrik

vau der Boom, gend. 21 Febr. 1772.
Uit haar eerste huw.

III. .Laurens  v. L. en Richardua v. L. beiden v. A’dam;
de eerste gend. 1783184,  de tweede 1783/1800  te Batavia.

IV. (Archief Buren).
a. Leendert v. L., begr. B. 28 Juni 1768.
b. JZMartinus  v. L., jm. tr. 28 Jan. 1781 Geertruyt

Smits,  v. B .
c. lda v. L., t 3 Sept. 1 8 1 4 .
d. Martinlu  Johannes v. L. t 19 Jan. 1816.
e. Berendina v. L. tr. 16 Juni 1814 Gerritjl4uyert.

f. Martina Geertru.yda  v. L., tr. 4 Juni 1835 Paulus
van den Hoven.

L e p e 1 t a (c) k.
1. Lambertus 1;. in 1737 met de Rooswijk  als onder-

k o o p m a n  n .  1. ; opperk. en secunde  te hmb. 18 Oct.
1752 ; test. 25 Mei 1754 ; -I_ 24 Oct. 1754 ; zn. van
Nicolaas en van Johanna Isabella  vun Sandick Johansdr.
es Jkvr. Isabella Ploos van Amstel.

Z i j n  z u s t e r  w a s  .&!argaretha  Isabellcc.  L. g e h .  m e t
Heinrich Lehmer Kon. Pruissisch  ontvanger te Schelm
in Westfalen, zonder kinderen. en zijn broeder was
Andries L.; zijn oom Rombout L. en zijn tante’s waren
Xagtilde  en Geertruida L.

Rij adopteerde zambertus  (moeder Roxina  Jansz),  over
welk kind bij deu doop gestaan hebben Cornelz’s  Bitterus
Hodenpijl  en Sara Fiers.

Wapen (volgens een onduidelijk zegelafdruk) gedeeld :
a een vogel ; 6, een boog. Helmteeken : de vogel.
11. Lambertus L. (de gead. zoon ?) sergt. ; sous lieut.

17 Dec. 1780.

L e y d e c k e r .
1. Hendrik  L., burger te Macasser 1670.
11. Xelchior  A., predikant te Batavia 1672, test. ald.

3 Hrt 1701 ; zijne kinderen zijn :
1. Elisabeth tr. Lodewijk Wijs.
2. Antonia.
3. Maria.
4. ./ohanna.
Zìja  broeder is Marinus L. boekh. 1701.

(Wordt vervolgd.)

Gnichenon  de ChastiUon,

door W. J. F. JUTEN.

In 1854 liet de heer Mr. W. J. van Ham  te Vianen,
let licht zien een boekje van 52 bladzijden en X11  pagina’s
roorwerk,  dat hij den titel gaf van ,,Het geslacht Stalpert
an der Wiele  1279-1853” ,200 mede eenige bijzonder-.
,hedeu betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den
,20 April 1851 van Frederik Thomas de GuichenoB de
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n Ch&atillon,  laatste afstammeling van Gaqard  11, Graaf
,van Colligni,  admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en
iin de St.“Bártholomeus  nacht, op din.22 Augustus 1572,
,,vermoord”.

De schrijver neemt daarin uit  ,La Haye, par un
Babitant” eenigo pagina’s over, waar, in den gezwollen
stijl dier dagen, wordt medegedeeld, dat omstreeks het
midden der 19e eeuw in den Haag een schoenlapper
woonde, die Frederik Thomus de Guichenon de Chastillon

heette en de laatste afstammeling zou geweest zijn van
Gaspard  de Colligny, een der slachtoffers van den
Bartholomeusnacht.

De eerste afkondiging van het huweKjk  had plaats
10 Juni 1780 te Venlo; de echt werd vermoedelijk te
Zaldenkirchen gesloten, waarheen attestatie verleend werd.

Uit dezen echt werden te Venlo in de katholieke’kerk
gedoopt  :

Indien dit waar is, dan schijnt het de afstammelingen
qan dit doorluchtig huis niet voor den wind te zijn gegaan.

Althans ik vond ook te Venlo verschillende personen van
dien naam, die tot een zeer nederigen levensstand ge-
raakt waren.

Deze of gene onder de lezers van dit Maandblad kan
er misschien voldoende belang instellen om er hier
mededeeling van te doen.

1. Narimiliacrn  Guichenon de Chasfillon, jongman  van
Maastrictt, luitenant in het regiment van den luitenant-
generaal CWZS huwde 6 Juli 1734 voor den pastoor te
Venlo en 9 Augustus 1735 voor den predikant aldaar
Gerarda Verheyen,  jonge dochter van Emmerick,  hg was
niet, zij wel katholiek ; hij wordt later nog genoemd
kapitein in het regiment Smissaert en overleed vóór zgn
vrouw, die 14 Januari 1763 te Venlo begraven werd.

Uit dit huwelijk werden verschillende kinderen geboren,
van welke ik vond:

10.

20.

4::

50.

80.

70.
80.

11.

Josephus Carolus  Franciscus G. d. C., gedoopt
30 November 1733 in huis, 9 &tei 1758 in de
kerk, beide malen te Venlo.

Hij overleed  12 September 1821 aldaar, ongehuwd.
Henrica Francisca  G. d. C., coelebs, sexagenaria
nata in Meenen,  begraven 9 Juni 1795 te Venlo.
_ïïaxi&ianus  G. d. C., gedoopt 8 Juni 1735 te Venlo.
Zacharias Gasparus 0. d. C., gedoopt  14 Apri l
1739 ; hij trad in de orde der Kruisheeren.
Joanna  Cornelia G. d. C., gedoopt  10 Mei 1744
te Venlo.
Franciscus Fredericus G. d. C., gedoopt 5 Augustus
1745 te Venlo.
ï%anciscus  Wilhelmus G. d. C. volgt onder II.
Henrica  Aleida G. d. C., gedoopt 24 October 1752
te Venlo, woonde te Beek (Ubbergen), toen zg in
ondertrouw werd opgenomen met Wilhelm Skene,
gereformeerd; de eerste afkondiging had plaats tf
Venlo 7 October 1787 en de volgende telkens vaI
zes tot zes weken.

Franciscus Wilhelmus Guichenon de Chastillon
gedoopt 24 Augustus 1748 te Venlo, overleden 7 Me.
1821 aldaar; hij was advocaat en substituut-controleu]
der convoycn  en- licenten te Venlo.

In 1780 trad hij in het huwelijk met Johanna Xariu
Skene, die 15 Februari 1761 in de Hervormde kerk tt
Venlo gedoopt was en 13 Februari 1824 te Venlostierf
Peters. (1) Sen ara Catharina Landmeter waren hare ouders

(1) Pieter 5’keeN  j.m. z)an Midtintar,  provincie Bbberdeen, Sohotland
huwde 18 Februari 1’751 voor den predikaat te Venlo, Sara Catharinc
Lan&nee>ters,  weduwe van P&er Dom, aldaar wonende.

Als weduwnaar van S. C. Landmeter hertrouwde Peter Skenl
8 Februari 1’787 te Venlo met ElZsabeth  Passage, j. d. van Ngmegen
Roomsch.

10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80,

90.

-Helena  Ludooica  G. d. C. op  15  Me i  1780 ,  en
5 December 1863 aldaar overleden.

Zij was er 10 Mei 1815 gehuwd met P e t e r
Willem Bossen, kleermaker, geboren 3 April 1782
te Leuth, zoon van Christiaan en Christina Rutten;
hij overleed 23 December 1849 te Venlo.
Maximilìaptus  Josephus G. d. C., gedoopt 28 Novem-
ber 1781, overleden 11 October 1784 te Venlo.
Henrica Bernardina G. d. C., gedoopt 2 Augustus
1784, begraven 13 Augustus 1788 te Venlo.
Josephus ï!Iaximilanus  G. d. C., gedoopt  28 Juli
1788 te Venlo.
Wilhelmus Zaclzarias  G. d. C., gedoopt 20 Februari
1791, overleden 21 Augustus d. a. v. te Venlo en
er 23 Augustus 1791 begraven. Zijn oom, de kruis-
heer, was peter.
Franciscus Joannes ff. d. C., geboren en gedoopt
5 September 1792, begraven 23 September 1795
te Venlo.
Maria Awna Catharina G. d. C., gedoopt 6 October
1794, overleden 7 Juli 1878 te Venlo als rente-
nierster, Zij was kleedermaaketer, toen zij 20 October
1835 te Venlo huwde met Theodoor Joseph  Sax,
schilder, gedoopt 19 Maart 1782 te Venlo, zoon
van Hendrik en van Maria Catharina Custers.
Alexandre G. d. C., overleden 11 Vendémiaire, jaar
X1 (3 Oct 1802) te Venlo, oud 2 maanden .
Jeanne Josephine G. d. C., overleden ,le 3me jour
complémentaire”,  j aar X111  (20 Srpt. 1805)  oud
8 dagen.

1. Frederik Hector (Guichenon) de Chastillon was niet
katholiek ; hij huwde 1 Mei 1730 te Venlo als ,vendrich
in het regiment van den colonel  baron won Leithen” met
Anna Gertrudis de Thibault,  en liet zich 15 November
1736 te Venlo door den pastoor in het huwelijk verbinden.

In 1738 en 1759 wordt hij kapitein genoemd, later schgnt
hij den majoorsrang te hebben gekregen.

Z?jne echtgenoote  werd 12 November 1759 te Venlo
begraven.

Ik vond van hem de volgende kinderen vermeld:
10. Zadarias Petrus G. d. C. volgt onder 11.
20.  Maria Aldegonda G. d. C., geboren t.e Zutphen

en 19 Mei 1810 te Venlo op de hoeve ,GFroethoff”
overleden, 76 jaar oud.

30. Maria Agnes G. d. C., gedoopt 8 Mei 1738 te
Venlo, overleden 1 December 1814 aldaar op
,,Groethoff”.

11. Zacharias Petrus Guichenon de Chastillon, gedoopt
3 Januari 1731 te Venlo, begraven 5 Augustus 1783
aldaar. Hij was kapitein in het regiment van den luitenant
generaal Onderwater.

Hij huwde in 1753 met Maria Agatha Foeyt.
De eerste afkondiging van dit huwelijk ging 30 Sep-

tember 1753 te Venlo, attestatie werd overgelegd v a n
Emmeclaar en Leusden. (2)

(2) Heer Hendrik Poeyt  was eerst gehuwd met Maria de Leeuw,
uit welk huwelijk 18 Februari 1725 te Venlo een zoon Florentius
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Maria  A&ha  Foeyt hertrouwde 18 Januari 1787 t e
Venlo Martinus Rippens, die weduwnaar was van Anna
Gertrudis  van Krottenberg  en te ‘s Hertogenbosch woonde.

Uit het huwelijk van Zacharias Petrus en X. A. Poeyt
werd te Venlo geboren :

113 May

10.  A?lna  Bnrbara  G. d. C., gedoopt 9 Januari 1755
en 15 October d. a. v. aldaar begraven. De luitenant-
kolonel Hendrik Foeyt  van het regiment Maleprade,
tevens grootmajoor der stad Venlo, was haar peter.

Bergen op Zoom. W. J. F. JUTEN.

1692. 27

Geertruida ten Oever, j. d. van de H. J o h a n
ten Oever, der beiden rechten dr tot Deventer.
1683. De H. Ed. Heer Godaert nlrzander van
Mekeren,  Luit. onder de Heer Collonel  Jyijnbergen
en H. Ed. Vrouw  Negtelt  von T-alkenstein,  wed.
van de Heer Frans van Westerbeek.
Januari. De E. Johanrles  Ram, j. 0. Soon van
de Burgemeester Ram, j. u. d. tot Steenwijck
eñ  Ee rba re  Aummechen  Helmerirzg  wed . van
Zal. Jan Timens  Ter Heil.

Arehiefsprokkels.

Kerkelijk archief te Steenwijkerwold.

Medegedeeld door W. S. v. 5.

1698.  14 Aug. de Heer Albert Borchart de Jonkheer,
Capitein onder ‘t Regiment van de Heer Generaal
W . . . en Juffer dlettu  Isabella  de Jonkheer. -

1704. 29 October. De Hr Zeno Ernst van den Clooster
en Helena van den Clooster  op attestatie woont
op Robruggen. -

1710. 20 Januari. De Heer Henri Veltman  Ritmeester
in ‘t Regiment van de Hr Pritis van Hessen
Homburg  en vrouw  Alida  Hullegraef wed., van
Steenwijk, met attestatie van Groeningen en
Steenwyk.

G e t r o ú t  S t e e n w i j k e r w o l d .

2 November 1662. De hoochedelgebooren Gestrenge Heer
Henrick van Raesfelt heere tot den Eese ende
Hoochedelgebooren Juffer Elisabeth Narquedt
van Eyk erfdochter tot Hendrik Gassendonck
en  Olrñont.

14 November 16G9.  Jacob vau der Heyde,  cap. des armes
onder de comnaenie  van de Heer C?ar>itein  Vvch
ende Juffr. Anna Hnquet, alhier ge&puleertop
attestatie van D. de David.

28 TvIaart 1674. Philip do Carorl  vaendrig van de Comp.
van dc EI. Johan Scheltinga en Dorothea Dannen-
berg jm. van Steenwyck met atest. van Steenwyck
door D. Benthem  gegeven.

28 Februari 1675. Lucas Halenhardt.  Barbier uit Steon-
wyck en Juffr. Geertruida de Quade,  j. d. van
Zal. Jurrien de Quade  in sijn leven rentmeester
Rovisoor van de armen tot Deventer.

8 Maart 1676. Jlonsr  Jolias Georch Reiche,  Juris Candidai
en patricius soon van Zal Justus Xeiche patriciuf
en in syn leven Raedtsheer  in Hamele en Juffr

1

Henricus gedoopt werd, misschien was deze het “kind van heel
HePzdrik  El” dat 23 November 1730 aldaar begraven werd.

Daarna had hij tot eohtgenoote Barbara van der Pecht of van der
Peck;  dit huwelijk werd 28 September 1730  te Amersfoort gesloten in de
katholieke kerk aan den Krommen Elleboog; Margaretha  v. d. P.
en Catharina van der Linden waren getuigen.

Den 26 1 ecember 1729 was echter in die kerk reeds gedoopt Florentius
Henricus, zoon van Hewicus  Feyt en Barbara  van der Peckt.

Zij werd 5 October 1765 te Amersfoort (St. Joris) begraven; hij
(Jonker Hendrik F. onder Emmeclaar overleden) 16 Maart 1763 in
dezelfde kerk. Hij liet kinderen na.

Ik vond de volgende kinderen uit het huwelijk Foeyt-van der Pecht.
10. Jacobus Cns~mms  F, gedoopt 24 Januari 1738 te Amersfoori

(kerk der Oud-Hissch. Clerezij aan Muurhuyzen). Jhr. Jacoy.
Caspar  Foeyt w e r d ‘27 Staart  1510  te Amersfoort (St. Joris:
begraven. De nnnterkening noemt hem 62 jaar.

20.  Maria Elisnbrth  Foeyt, gedoopt l’> December 1744 te Venlc
(kath J begraven 24 September 175i aldaar.

30 Curolina  Elisabeth F, gedoopt 17 Mei 1746 te Venlo (kath ).
Nog zal een zoon van H. Foeyt geweest zijn:
Jvr. Floris Gijsbert  Foryt van Emmeclaar, 10 December 1789 tc

Amersfoort (St. Joris begraven),

1

I

t
,
I

,

<

Hendrik Foeyt wordt in 1744 genoemd kapitein in het regimenl
van den generaal Z’WI  Dortk en plaats-majoor (te Venlo) en in 1757
luitenant-ko!onei  ten dienste der Vereenigde Nederlanden en groot.
majoor der stad (Venlo).

Flore&ius Fooyt en Gijsbe,.ta  van der Borch va?h  Velthuysenlieten
te Amersfoort in de kerk der Oud.bisschoppelijke  Clerehy  aan .Uuur-
huyzen  doopen.

l”. Marie Elisabeth Agtles  op 13 Januari 1674; zij werd 7 September
1746 te Amersfoort (St Joris) begraven.

2O.  Agatha Marc,aretha  op 6 Maart 1676.
30. Cornelia Francisca  op 22 Mei 1678.

1663. 24 December. .Xarin van Runden, schoondochter
van de prcdicant Hammingen.

1665. 24 Marty. De hooch Ed geboorn vroú Elisabeth
M a v - g r e t a  van  E@l, huisvroiï  van sijn hooch
Ed. geb gestr. de Heere van de Ese.

1673. 24 December. Adriaan  ten Oever
1679. Op Paschén, den 18 April. De Hooch Ed. Wel-

geboren Juffer Agnes  Sophie v(cn Kaesvelt.
1707. Op Kersttyt. Juf. Helena Lucia ten Oever.
1708. 24 December. Dr. Gerrit Jan ten Oeoer.
1712. op kerstyt. Anna Willemina,  ten Oever.
1714. op kerstyt. Hendrika Marie ten Oever.
1718. 22 December. Fenna Geertruit ten Oecer.

d’Eerw.  Gods en Welgeleerde D. #‘i2h.  Ten Oever,
d. S. Minist.  Candidatus, gekozen den 21 September 1671

1712. 31 Januari. Hendrik  Gerrit8 j. g. van ‘t Wolt en
Roelefien  Berens, j. n. vaïí Xoer. Dese met si@
Vader Gerrit hebben voor Godts aenschyn mij
aen de hand belooft om Roelefien  by de religie
te laten blijven en niet te sullen dwingen tot
‘t Pausdom.

1713. 16 Juli. De Hr Gerrit Jan ten Oever j. u. d. en
Ouderlink alhier j. g. en juffer Anna Gesitia  van
Reinoy, j. d. van Steenwyk geboren tot Geithoorn.

1713. Den 1 October. De Heer Wilhelm  Albertus  Cramer,

1715. 7

Cornet in ‘t Regiment van syn Hoocheyt de
Erfprins van Hessen Cassel, in de Compagnie
van de Heer Ritmeester Johan Sleet  tot den
Plattenburg, geboortig van Zwolle, j. g en JufTer
Helena &ucia  ten Oever, j. d. van Steenwykerwolt.
April. Johannes Rudolphes Veen j. g. S. 5. Minist.
Candidatus Schoutes  van IJsselham,  Paesloe en
Oudemerk  Cum Annexis,  geboortig van Campen
en Juffer Anna CYilhelmina  ten Oever geboren
op Steenwykerwolt, j d.

L i d m a t e n  d e r  G e r e f o r m e e r d e  Kerke
t e  S t e e n w y c k c r w o l t .

1656. 10 October. Hendrick  van Raesvelt?  Here toe der
Ese ende tegenwoordich gecommlttecrde  ter ver-
gaderinge van de Geueraliteits  Reken Camer in
‘s Gravenhage.



287

tot predikant te Steenwykerwold in plaats van den Eerw.
Gods. en Welgeleerden D. Everh. ab Hannigen, verleden
jaer godsalighlyck in de Heere ontslaepen.

In den jaere  1672 en ‘73 dese plaatse van den viandt
benaut.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Hinkle.  - De vraag wordt gedaan of er in de Ned.
Marine een admiraal Hilzkle (Hinkel?) is geweest wiene
dochter huwde met Joseph  H’utchins  van Gosport  in
Engeland.

R.

Op den Hooff-Schelkes.  - Everardus Schelkes,
Majoor der Cavalerie, huwde te ‘s Gravenhage 8 April
1761 Anna Maria Bzcteux, geb. te Middelburg 26 Febr.
1734, dochter van Dr. Pieter Buteux, Schepen en Raad
van Middelburg, President der Staten-Generaal en van
Agnes Anna van Sandick,

Welke afstammelingen zijn uit dit huwelijk gesproten?
Van de kinderen is alleen bekend Anna Navia Schelkes,

geb. te Breda April  1772,  te  Vianen gehuwd met
Lambertus op den Hooff, secretaris dier stad, uit welk
huwelijk (0. a. ?) een zoon Mr. Johannes op den Hooff,
President yan den Hoogen Raad (en lid der Staten-@ene-
raal?) in Aug. 1822 gehuwd met Emilia Christina
van Braam. Uit dit huwelijk (0. a. ?) EmiZia  Christiza
op den Hooff, geh. met wijlen Rlr Carel Adriaan van der
Kemp, i. 1. Wethouder van ‘s Gravenhage en Lid van
.Ged. Staten van Z. H. Waren er nog meer kinderen?

In 1811 was Jan Hendrik op den Hooff maire van Vianen.

v. 5.

Houten. P. B I N K H O R S T.

Wapens gevraagd. - 1. Het familiewapen der
(Friesche?) familie Van Wigheren.

Kan iemand mij iets naders mededeelen van het
Vlaamsch-Zeeuwsche geslacht De Nunck  of de Meunck.

Uit eeu stamboom de Vriese blijkt tij:
Mr .  Cornelis Versluys, geb te Vlissingen 10/2/1656,

gest. te Middelburg 4/3/1720,  was Raad en Burgemeester
a ldaar  en  huwde  20. te Souburg  6/8/1690  Adriana  de
Munck, geb. ?, gest. te Middelburg 4/1/1695.

Haar vader en moeder waren:
Alexander de Munck, geb. te ? den ?, gest. te ? den ?,

Burgemeester van Vlissingen, huwde te ? den ? Johanna
Stalins,  geb. te ? den  ?, ge&.  te P den-  3 .

, Bij Smallegange vind ik nog:
1. Pieter, gecommitteerde wegens Veere 8/4/1670.

, 2. Mr. Alexander de Meunk,  Burgemeester van Middel-

1
burg 1696, Heer van Oosten Souburg.

3. Zijn vader Alexander de Meunk, Bewindhebber der
0. 1. C., kiezer van Middelburg 1696.

4. Verder vind ik er vermeld. Geslacht de Meunk
afkomstig uit Vlaanderen hebbende tot Gendt in de
Regering geweest op het jaar 1445 en Henr ick  de
Meunck,  wiens edel wapen ons vertoond wordt door
Espinoy ,Recherches  des Antiquites de la Noblesse de
Vlandres”. Goud met een fasse van keel waarboven
3 sinopele klaverblaadjes, had een zuster getrout met
Adriaen van Rijmsdijck,  afkomstig uit een hoogedel bloed
uit Gelderland, daar in 1467 ambtman  was Jacob van
Rijmsdijck.

Dan vind ik nop vermeld Adraen Bouwense Muvnck
1599, Burgemeeste;  van Veere.

Y

van Jeger .  - Joannea  Lambertus van Jeger huwde
7 Mei 1726 te Amersfoort Anna  Christina (baronesse?)
van Tulder,.  Misschien is hij dezelfde die 7 April 1792
te Breda overleed en er 11 d. a. v. begraven werd ; doch
dan zou hij zeer oud moeten geworden zijn.

Wie waren zijne en hare ouders ; waar en wanneer
werden beide geboren?

Dr.  J .  L.  van Jeger, die te Breda overleed, was
generaal-majoor.

Ook andere gegevens van deze van Jegers zullen
welkom zijn.

Bergen op Zoom. W. J. F. JUTEN.

Geslachten de Jongk ena. (XXVJ, 223, no@. 29
en 30). - Opgemerkt zij  dat  het  daar genoemde
geslacht zich noemt en schrijft: Crena de Iongh e n
niet Crena de Jongh.

v. K.

H. H. v. D.

_ van der Lith-Helvetins.  - Men vraagt het wapen
van Tido  Hendrik van der Lith, geb. 20 Maart 1660 te
Bremen,  + 25 Mei 1723 in den Haag, 9 Jan 1698 ald.
geh. met Elisabeth Baldina Helvetius  (6, 12, 1629-31,
10, 1748) alsmede haar wapen.

R.

INHOUD  1008, No. 8.

(Het was mij bekend, maar er bestaat natuurlijk geen
onderscheid tusschen de Jongh en Iongh. De inzender
van het artikel is de heer E. niet C. van Dorsser. Bed.)

Tot lid zijn benoemd. - Genealogie eener  Maastriohtsche familie
Collard, door Fr. Dazert, te Maastricht. - Bijdrage tot eene genea-
logie van het geslacht van Melisdyck. - 64 Kwartieren vanLeonard
Hendrik Willem-, Johan Christiaan Frederik-, en Willem Jan van
Sandick. (A. van vaderszijde, B. van moederszgde).  - Oude Indisohe
Families, door W. Wgnaendts  van Resandt. Vl. Het geslacht Couperus
(vervolg van XXVI, 245). - Geslachtkundige aanteekeningen  ver-
zameld te Amboina. (Aangevuld met aanteekeningen  verzameld te
Serang, Djokjakarta en Padang), (vervolg van XXVI, 81). -
Guichenon de Chastillon, door W. J. F. Juten.  - Archiefsprokkels.
Kerkelijk archief te Steenwijkerwold.  Medegedeeld door W. S. v. S. -

van Vianen_Woedman  (XXVI,  g  5). _ ‘j’heodora

Woertman,  geb. te Utrecht 15 Maart 1708, 1_ te Utrecht
;;; g,;ier; n_* n t w 0 0 r d * n: Hinkle. - OP den ,HoofiSchelkes.  -

Geslachten de Jongh enz. (XXVI, 223, nes. 29 en 30). -
varl Vianen-Woertman (XXVI, 95). - Wapens gevraagd. - van der

3 Juli 1766, dochter van Johan en Johanna Verhagen, Lith_Helvetius
huwt Juni 1742 Hermannus van Vianen, geb. te Utrecht
3 Maart 1712 als zoon van Johan en Engeltje Mulder. Gedrukt bg Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.
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Zij zijn waarschijnlijk niet te Utrecht gehuwd; het
trouwboek geeft geen datum, de aanteekening  wordt
bloot vermeld tusschen de data% 12 Juni en 9 Juli 1742.
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No. ll.

Genealogie eener  llEIaastrichtsche
familie  Collard,

door F R . DA Z E R T, te Maastricht.

(vervolg ela slol van XXVI, 263.)

VIT. Pieter Lodewijk Albert Collard, verificateur der
registratie en domeinen in Limburg, later inspecteur der
registratie in Henegouwen en directeur der registratie te
Breda, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw,
commandeur iu de orde van de Eikenkroon, (18) huwde op
12 April 1815 te Geertruidenberg Wilhelmina Keuchenius,
dochter van Pierre Keuchenius, predikant te Geertruiden-
berg, en van Cornelia Angelica van Nieuwenhooven. Pieter
Lodewijk Albert Collard overleed te Baarn op 6 October
1868. Uit voornoemd huwelijk sproten de volgende
kinderen :

1. Quirinus Cdxar,  geboren te ‘s Hertogenbosch op
9 Februari 1816, die volgt X.

2.  P e t r u s  Marius,  g e b o r e n  t e  M a a s t r i c h t  o p
2 9 M ei 18 1 7, officier der marine, ridder van de Militaire
Willemsorde 3ae klasse, overleden te Breda op 6 December
1858, huwde Rebekka Johanna Vlielander, geboren te

Numansdorp op 14 December 1825, overleden aldaar
in 1904.

3. P a u l u s  W i l l e m ,  geboren  t e  Maas t r i ch t  op
9  O c t o b e r  1 8 1 8 ,  o v e r l e d e n  t e  M a a s t r i c h t  o p

-30  J anua r i  1819 .
4. Alexander,geboren te Maastr icht  op 9 Octo-

b er 18 18, tweelingbroeder van den vorige, ontvanger
,der directe belastingen, overleden te Nijmegen op 14 October
1870, huwde Catharina Helena Elisabeth de Man, ge-
boren te Breda op 23 Augustus 1811, overleden te
Leeuwarden op 24 October 1888, begraven te Ubbergen.

5. Justinus Johannes ,  geboren te Maastricht OF
20 December 1819,  die volgt  X1.

(18) Deze heeft van zine meter L. A. Collard haar buitengoec
.Balanka te Valkenburg en den Ravensbosoh gekregen.

l ’

6. Angelica Cornelia, geboren te Maastricht op
1 9 Apr i 1 18 2 2, overleden te Hilversum op 29 October
1864 (zie onder no. 1X).

7 .  dmelia Wilhelmirta,  g e b o r e n  t e  M a a s t r i c h t
op 2 4  S e p t e m b e r  1 8 2 3 ,  o v e r l e d e n  t e  M a a s -
t r i ch t  op  9  December  1824 .

8. F r e d e r i k  Marinus,  geboren te Maastricht  op
2 Juni 1825, die volgt X11.

9. Willem, geboren t e  M a a s t r i c h t  o p  2 9  M e i
18 2 7, die volgt X111.

10. Lodewgk,geboren  .teMaastricht  op 21 Juni
18 2 8, overleden op 9 Juni 1829 te Weespercarspel.

ll. Genina Isa&a  J o h a n n a ,  geboren  t e  Breda  op
15 Januari 1833, overleden te Grave op 12 Mei 1876,
luwde Dr. Willem Jan Snoeck,  predikant, geboren te
Juyck a/M. op 19 Januari 1835, overleden op 14 December
1905.

12. Emilia, geboren te Breda op 16 Augustus 1834,
overleden te dier stede op 12 April 1837.

13. Alaria Johanrza  Cornelia, geboren te Breda op
3 Augustus 1840.

VIlI.  Isaac Lodewgk  Collard, ontvanger te Limbricht
en te Geulle, vervolgens te Susteren, overleden te Valken-
burg (Palanka) op 2 October 1839, huwde te Eisden
Marie Gertrude Coenegracht, dochter van Lambert  Paul
Coenegracht, kolonel, gestorven te Waterloo op 18 Juni
1815, en van Maria Elisabeth Hoekstra, geboren te
Groningen op 4 December 1802, overleden te Maastricht
op 18 November 1862.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen gesproten:
1. Petrus Albert Alexander, geboren te Geulle op

16 Juni 1825, die volgt XIV.
2. Jeanne  Agatha Elisabeth, geboren te Susteren op

20 April 1827, huwde te Maastricht op 26 Mei 1863
Emile Gabriel Bénoît NQve,  geboren te Lille op 12 April
1819, zoon van August Julien Joseph Nève en van Marie
Rosalie Delwarde.

3. WiZhelmi+za  Jeann.e,  geboren te Susteren in 1829,
huwde te Roermond op 27 Juni 1853 Louis Hellwig,
gestorven in Neuwied in April 1875.
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4. Amelia  Jolaanna Petronella,  geboren t e  Sus te ren op 9 Juli 1902, huwde te Utrecht op 18 Januari 1877
op 24 Juni 1830, overleden te Meerssen op 7 September Alida Pauline Bisdom.
1907, huwde Frederikus Jacobus van Pelt. Uit dit huwelijk:

5. Louis dieaunder,  geboren te Maastricht op 27 Maart a. Justiuus  Johannes, geboren te Zutphen op 16 Januari
1832, overleden in 1863. 1878, overleden te Breda op 13 Naart 1899;

6. Fréderique,  geboren te Valkenburg op 22 April b. Otto, geboren te Giessen bij Gorinchem op 27 April
1834, gestorven te Neuwied op 30 November 1883. 1879, overleden aldaar op 30 Augnstus 1880.

7. &larie  Louise, genaamd Eveline, geboren te Valken- 3. Aiexandrina  Joanna, geboren op 25 September 1851.
burg op 20, Augustus 1836, overleden te Sittard in 1881. 4. Sara Oswoldina,  geboren te Breda op 17 September

1853.
1X.  Wolter Louis Albert Collard, ontvanger der directe 5. Joanna Josina , geboren op 2 October 1855, over-

belastingen, invoerrechten en accijnzen, huwde op 22 April 1 d
1844 te Breda Angelica Cornelia Collard, dochter van

e en te Amersfoort op 27 Nei 1904, huwde G. J. Buys,

Pieter Lodewijk
oud-luitenant ter zee, directeur der H. B. S. te Amersfoort.

Albert Collard en van Wilhelmina
Keuchenius. (Z’

6. Justinus Joannes, geboren op 8 October 1858,.
re onder no. VII). Wolter Louis Albert

Collard overleed te Hilversum op 8 December 1864. Uit
overleden te Delft op 20 Maart 1874.

voornoemd huwelijk sproten de volgende kinderen : X11. Frederik NaGnus  Collard, kolonel der artillerie,,
1. Pieter Lodewijk  Albert, geboren te Assen op 9 Mei huwde

1845, die volgt XV. 8. op 17 Juni 1852 te Breda vrouwe Maria Petronella
2. Johanna Gesinu, geboren te Dalen in Drenthe op 30 Sep- d’Aumerie dochter van Gideon Anthonie Balthazar

tember 1847, overleden te Meerssen op 29 Januari 1897. d’Aumerie’  en van Sara Keer.
3. ISUCIC,  geboren te Beilen op 15 Februari 1850, die B. op 25 Mei 1882 vrouwe Cornelia Henriette Bredius,

volgt XVI.
4. Wilhelm%  geboren te Cuyck op 20 September 1852. 1835, dochter van Cornelis Jan Bredius en van Henriette

geboren 25 Juli 1838, gestorven te Utrecht op 8 Augustus

5. Quirin.  César,  geboren te Cuyck op 12 hlaart 1855, J h
die volgt XVII.

o anna Gijsberti Hodenpijl. Frederik Marinus Collard

6. Louis Albert, geboren te Cuyck op 24 Mei 1857,
overleed te ‘s Gravenhage op 14 Mei 1899.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
die volgt XVIII. 1. Petrus  Lodewÿk  Albertus,  geboren te Delft op.

7. Angelica Cornelia, geboren te Cuyck op 15 Maart 1860. 8 M *
8. Wolter Louis Albert, geboren te Cuyck OP 10 Augustus 0. I, leger,  ridder M. W. O., huwde

el 1853, gepensioneerd majoor der infanterie v. h.

1861, die volgt SIX. A. te Gorinchem op 21 Juni 1877 Françoise Christine

X. Quirinus Cézar Collard, ontvanger der registratie, Jeannette Blom van Assendelft,  geboren op 29 Mei 1854,

overleden te Amsterdam op 7 Februari 1867, huwde overleden op 31 Mei 1881.

Samuela Jacoba  Keuchenius, geboren te Schoonhoven op B. op 28 Januari 1886 hlbertine Geesje  Collard, dochter

21 October 1812, overleden te Utrecht op 1 October 1886. van Petrus Albertus Alexander Collard en van Geesje

Uit dit huwelijk sproten de volgende kinderen: Scheltens (zie onder no. XIV).

1. hTilhelmina,  geboren te Neesenbroek bij Heerlen op 2. Sara, geboren te Delft op 3 Juni 1855 en over-

3 September 1841, overleden teutrecht  op 16 Februari 1896. leden te Gombong (Java) op 13 September 1887, huwde.

2. Maria Christiua dngelica,  geboren te Meesenbroek Petrus Lodewijk Albertus Collard (zie onder no. XX).

op 26 November 1843. 3. Willem, geboren te Delft op 23 Mei 1858, gepen-

3. Catharina  Ilelena  Elisabeth, geboren te Heerlen op sioneerd luit.-kolonel der art. v. h. 0. 1. leger, huwde

19 Mei 1845, overleden te Amersfoort op 15 Februari 1876. te ” Gr a v e n h ag e Op 27 Februari  18g6  Naria  Rosalie
4. Petrus  Lodeu$ Albertus,  geboren te Waalwijk op Jacobson, geboren te Frankfurt a. N. op 12 September

2 Februari 1847, die volgt XX. 1868, dochter van Edward Jacobson en van Maria Johanna

5. Paulus Willem, geboren te Dordrecht op 13 October Wilhelmina Zoetelief.

1849. 4. Wilhelmirza  Caro&a,  geboren op 5 Augustus 1860,

6. Christiaan  Johan Willem, geboren te Dordrecht op overleden te Delft op 6 November 1860.

13 November 1852, huwde in Augustus 1906 Elisabeth 5. Karel Frederik, geboren te Delft op 31 Januari 1862,

Johanna Vervat. die volgt XXI.

7. Alexandrina  Justina Frederika, geboren te Maastricht 6. Wilhelmina, geboren te Delft op 9 Naart 1864,

op 30 September 1854, overleden te Utrecht op 2 December overleden te Goes op 22 November 1898, huwde te

1902, huwde op 23 Juli 1878 Dirk Frederik van Esveld, Utrecht op 7 Juli 1887 Dr. Willem Lamers, geboren op

leeraar  aan de Veeartsenijschool te Utrecht. 20 April 186 1, predikant, zoon van professor Dr. Gijsbert
Hendrik Lamers en van Anna Catharina Fijnvandraat.

X1. Justinus Joannes Collard, kolonel der artillerie,
overleden te Scheveningen op 15 Juli 1897, huwde te X111.  Willem Collard, notaris te Soestdijk en intendant
Boxmeer op 4 September 1845 Josina Joanna d’Aumerie, van het Paleia aldaar, huwde op 9 October 1850 te
geboren op 4 September 1822, dochter van Gideon Klaaswaal Christina Johanna van Andel, geboren op
Anthonie Balthazar d’bumerie  en van Sara Keer. 5 Februari 1823, overleden te ‘Urecht in 1878, dochter

Uit dit huwelijk: van Jan Casper van Andel, notaris te Klaaswaal en lid
1. Wilhelmina,  geboren 11 Januari 1847 te Breda der Prov. Staten van Z. H., en van Alida Johanna van.

overleden op 14 Augustus 1867. Zoutmaat.
2. Gideon Justinus, oud-majoor der genie, geboren te Willem Collard overleed te Amsterdam op 15 Maart 1882,.

‘s Gravenhage op 19 November 1848, aldaar overleden Hunne kinderen zijn:
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1. Alida .Johanna,  geboren te Breda op 14 September
1851 (zie onder no. XV).

2. Wilhelmina, geboren te Breda op 1 April 1854
(zie onder no. XVI). Zij overleed te Bandong (Java) op
4 Juli 1877.

3. Pieter Lodewijk  Albertus, geboren te Breda op
4 Sept. 1857, (zie onder Xx11).

XIV. Petrus Albert Alexander Collard, oud luit. kol.
0. I. L., huwde in 1861 Gesiua Scheltens, geboren op
2 Juli 1834.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen :
1. Narie, geboren te Batavia op 27 Maart 1861.
2. Albertine Geesje,  geboren te Voorschoten op 14 Juli

1862 (zie onder no. X11).
3. Jean Emmius, geboren te Batavia op 4 .Juli 1864.
4. .Z%t?dt?rique, geboren te Hatavia op 11 October 1866.
5. Elise, geboren te Batavia op 19 Juli 1868, gestorven

te Breda op 10 September 1883.
6. Catharina Elisabeth, geboren op 8 Mei 1870, over-

leden te Makassar in 1872.

XV. Pieter Lodewijk Albert Collard, oud-burgemeester
en notaris, huwde te Baarn op 19 Maart 1873 Alida
~Johanna Collard, dochter van Willem Collard en van
Christina Johanna vau Andel (zie onder no. X111). Pieter
Lodewijk Albert Collard overleed te Pretoria op 15
October 1897.

Uit hun huwelijk sproten de volgende kinderen:
1. Willem, geboren te Breukelen-Ngenrode  op 21 Maart

1876.
2. Angelica Cornelia Christina Johanna, geboren te

IBreukelen-Nijenrode  op 12 Maart 1879.
3. Christina Johanna  Angelica Corneiia,  geboren te

Beek (L.) op 12 Mei 1885.
4. Johanna Gesina Wilhelmina, geboren te Beek (L.)

<op 25 December 1887.

XVI. Isaac Collard, resident van Rembang (Java),
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, huwde

d. te Baarn op 30 October 1874 Wilhelmina Collard,
,dochter  van Willem Collard en van Christina Johanna
van Andel  (zie onder no. X111).

Uit dit huwelijk slechts één zoon:
Wolter Louis dbert, geboren te Baarn op 12 October

1875, (zie onder XXIII.)
B. te Pasoeroean (Java) op 15 Januari 1885 Aleida

Johanna van Delden,  dochter vau Frederik Godfried van
Delden, resident van Pasoeroean, en van Maria Elisabeth
_Haverkorn  v a n  Rijsewgk.

XVII. Dr. Quirin César Collard, arts, huwde op
16 Augustus 1883 te Zeist Antoinette Hanken,  dochter
.van Carl Gerhard Heinrich Hanken  en van Johanna
~Antonia Pluijm.

Uit dit huwelak  werden de volgende kinderen geboren :
1. Henri, geboren te Baarnbrugge op 6 Juni 1884.
2. Johanna Antonia,  geboren te Assendelft op 18 Januari

‘1888.

XVIII. Louis Albert Collard, oud officier der infanterie,
zecretaris  der gemeente Breukelen enz. huwde op 19
October 1885 te Hoorn Guurtje Klasina Graftdijk, dochter
van Klaas Graftdijk en van Guurtje Stuurman. Hij
*overleed  te Breukelen op 30 Aug. 1905.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen, allen geboren
te Breukelen-Nijenrode.

1. dngelica  Cornelia Klasinn  Louisa, geboren op
18 Juli 1886.

2. G&na  Johanncc  WilAelmina  Angelica Corneli?, ge-
boren op 15 Juni 1890.

3. Cornelis,  geboren op 24 Juli 1891.

X1X.  Wolter  Louis Albert, overleden te Kepandjen
(bij Malaug) op 15 September 1901, administrateur van
koffielanden, huwde eene Javaansche vrouw.

Uit dit huweiijk:
1. Quirien C&ar, geboren te Pakisadjie (Malang) op

11 April 1886.
2. Bngelica Cecilia, geboren te Goenoeng Toenggangan

(Loemadjang) op 5 Augustus 1887.
3. Marie, geboren te Soemberrowo (Loemadjang) op

11 April 1889.
4. Eveline, geboren te Soemberrowo op 1 Juni 1890.

XX.  Petrus Lodewijk Albertus Collard, oud kolonel
der infanterie van het 0. 1. leger, ridder M. W. O., huwde

A. te Willemstad (S. Br.) op 21 December 1881 Sara
Collard (zie onder no. X11).

B. op 8 September 1896 Joanna Françoise Henriette
Meertens, weduwe van P. van der Weide, in leven resident
op Java. Zij is geboren te Soerabaja op 26 April 1856.

Kinderen uit het eerste huwelgk:
1. Quirinus Frederik, geboren te Gombong (Java) op

7 Januari 1884.
2. Frederik Willem, geboren te Gombong op 5 Sep-

tember 1887.

XXI. Karel Frederik Collard, gepensioneerd Iste luitenant
der infanterie, huwde te Amsterdam Elisabeth Menalda,
geboren te Groningen, dochter van Gilles Manalda en
van Cornelia Willemina Winter.

Uit dit huwelijk :
Frederik  IlIarinus,  geboren te Rotterdam op 14 Januari

1901.

XXIT. Pieter I;odewijk  Albertus Collnrd,  doctor in de
rechts- en staatswetenschap, President van den Raad van
Justitie te Padang, huwde 17 Aug. 1893 Kate Maas
Geesteranus, geboren 10 Januari 1868.

Uit dit huwelijk:
IYilhelmina,  geboren te Magalang (Java) op 20 Juli 1898.

XXIII. Wolter  Louis Albert Collard, doctor in de rechts-
wetenschap, referendaris bij het Departement van Justitie
te ‘s Gravenhage, huwde te Overveen (Bloemendaal) op
27 Maart 1906 Esselina Keijzer,  geboren te Breukelen-
Nijenrode op 4 Juli 1883, dochter van Dr. Kegzer, arts,
en van Maria Elisabeth Schmand.

Uit dit huwelijk:
Sngelica  Esseline  Charlotte, geboren te ‘s Gravenhage

op 9 April 1907.

Het Geslacht von nnd zn Schkr,

medegedeeld door 1. F. VAN BEECK CA L K O E N, aangevuld
door Jhr. E. K. G. FA L C K.

Dit geslacht bloeide in de 13de eeuw in Berg, Gulik
en Keulen, waar het zeer aanzienlijke adellgke land-
goederen en eereambten bezeten en bekleed heeft.
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Wapen : in goud een dubbel getinneerde faas van zwart,
gekroonde helm, helmteeken pauweveeren in natuurlijke
kleur.

1. . . . . . . von UT&  ZU Schuier werd  in 1 4 3 0  d00r

den Hertog van Berg beleend met de visscherij ; hg
trouwde met eene joffer von Eller,  wier moeder eene von
Detfordt  was.

11. Hun zoon trouwde met . . . . . von Calcum gena.
Leuchtmar. In 1450 werd hij beleend als zijn vader.

111. Rutger von und zu Schuier, zoon van l aa t s tge -
noemde, trouwt Anna Lethmate gena. Cayli~. In 1470
werd hij in de Ridderschap beschreven.

IV. Hun zoon Rutger von und zu Schuier tot Kaulen,
Geller en Drinhause etc. in het Guliksch ambt Broel,
in 1538 Maarschalk van het Hertogdom Berg, Opper
Ambtman  van Solingen en en Medman en in 1530 met
de visscherij etc beleend, trouwt 1515 Margaretha van
Heerde (Heerdt) dochter van Jr. Johan en Magdalena
van Meeckeren.

Hunne kinderen waren :
1. Rutger die volgt onder V.
2. Mechteld trouwt Jr. Johan von Bodlenberg gena.

Kessei, zoon van Jr. Johan en Belia Op den Berg.
3. Eberhard v. Schuier ambtman  te Biankenberg t 1560.
4. Conrad v. Schuier.
5. Margaretha  v. Schuier huwt Stephan  von Quadt zu

Alsbach.
6. Ebarhard? v. Schuier, Domheer te Speyer.

V. R u t g e r  zlon und zu Schuier,  Heer zu V i e n a u
en Sechten  enz, in 1548 in de Ridderschap v/h Hertog-
dom Berg beschreven, in 1585 op de Gulichsche Tour-
noyen met acht kwartieren opgezworen, in 1568 Ambtman
van Medmao, geb. . . . trouwt 13 Mei 1550 Elisabeth von
Qua&! tu FPickradt,  erfd. van Vienau, dochter van Jr.
Wilhem,  erfschenker, heer van Voorst, Horst en Vienau
en van Catharina von Plettenberg, erfschenketer en erf-
dochter van Horst.

Kwartieren :
Quadt Plettenberg.
Pallandt (Breidenbent) Horst zu Horst.

Hun zoon Carl volgt onder VI.
Verdere kinderen en Duitsche tak zie bijvoegsel ,Falck”.

VI. Carel von und zu Schuier,  Ridder, Keizerlijk Kamer-
heer, Overste-Luitenant (Luitenant-Kolonel Red.) verlaat
zijn vaderland (Hertogdom Berg) om de Religie, en begeeft
zich den 10 Maart 1595 naar Bergen op Zoom waar
hij overleed. Hij trouwt 1) 20 Jan. 1580 te Dusseldorp
Jkvr. Johanna von Bodlenberg gena. Kessel, geb. . . . .
dochter van Jr Johan, Heer van Hakhausen en Kessels-
berg ambtman  te Medman en Mechteld von und ~1:
Schuier, bovengenoemd. Kwartieren :

(1) Nader bleek mij uit correspondentie van Mr. 1. van Schulerme
baron v. Bodlenberg, dat o.a. ‘t huwelijk van Mechteld v. Schule
met Johan v Bodlenberg wB1,  niet echter dit huwelijk bekend was. Dt
trouwacte is mogelijk dus niet te vinden. Evenwel gaf notaris C. val
Beest, te Utrecht 18 Febr. 1760 verklaring af ten behoeve van del
Hoogwelgeb .  Heer  Jonkheer  Jan  van  Schuier (zie X1),  dat een1
gemaakte copie (in bezit van Jbr. F.) acoordeerde  met ‘n oud orginee
wapenbord onder denzelven berustende, met 16 kwartieren van Jhr
Carel v. Schuier, zoon van ‘t echtpaar v. Schuier-Bodlenberg. Falok

Bodlenberg-Kessel. v. Schiiler.
Op den Berg. v. Heerde.
v. Aldenbokum. v. Lethmate gena Cuylink..
v. Eller. v. Mekeren.

Hun zoon Carel volgt onder VII.

VIL Carel von und XM Schuier,  Heer van den Hoeven
;eb. 22 Oct. 1580 Burgemeester van Bergen op Zoom,
bverl.  12 Apr. 1642 te Bergen op Zoom, trouwt 19
Augustus 1601 te Bergen op Zoom Adriana  van Ravens-
‘erg gena. Laureys geb. 17 Juli 1582, overl. 18Wov. 1651
#e Bergen op Zoom. (1)

Hunne 11 kinderen waren :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

l l .

Jeannette von Schuier, geb. 25 Aug. 1602 te Bergen
op Zoom j overl. aldaar 25 Sept. 1602.
Jeannette von Schuier,  geb. 31 Aug. 1603 te Bergen
op Zoom; trouwt aldaar  1 Maart  1625 Jan
Beeckrnan, waaruit eene dochter.
Maria von Schuier, geb 14 Sept. 1605 te Bergen
op Zoom; over].  14 Aug. 1628, trouwt te Bergen
op Zoom 11 Juni 1627 Jacobue  Drabbe Burge-
meester van Breda geb. 5 Sept. 1602 te Bergen
op Zoom, overl. te Breda Sept. 1663 zoon van
Jacob en Styntje Marinusdi. waaruit een dochter
wedi.  van Jacoba van Baillistraten,  hij trouwt 30.
1 Mei 1629 Digna  Bellaerts CorBelisdp.
Carel von Schuier,  die volgt onder VIII.
Adriaan von Schuier,  die volgt onder VIIIbis.
Hendrik von ScAuler,  geb. 6 Jan’. 1612 Bergen
op Zoom; overl. 2 Mrt. d.a.v.
Elendrik  von Schuier, die volgt onder VIIIter.
Johannes von Schuier,  geb. 15 Apr. 1615 Bergen
op Zoom; overl. aldaar 23 Janr.  1619.
Dl&.  Johannes von Schuier,  die volgt onder VIIIquater.
.&afcrentia von S&uler,  geb .  5  Nov .  1621  t e
Bergen op Zoom; overl. aldaar 22 Augs. 1678
trouwt aldaar 13 October 1643 Anthony Ferburght,
overl. 12 Apr. 1658 te Bergen op Zoom,
Zij schonk hem zes kinderen.
Abraham  von Schuier, geb. te Bergen op Zoom
28 Febr. 1624 ; overl. aldaar 22 febry. 1626.

VIII. Gare1 von Schtiler,  geb. te Bergen op Zoom 14 July
1607 ; overl. 17 Apr. 1670 te Amstm., predikant 1634 te
Jt. Kruys Schans, 1635 Prinsenland bij Breda, 1647
steenbergen, 1 July 1652 bevestigd als predikant te
Amsterdam trouwt le 15 Augustus 1634 Catelina  (de Vos)
van Steenwyck, overl. 9 Nov. 1653 te Amsterdm dr. van
Frederik en Catharina v. Langen 14 Maart. 1679.

Hij trouwt 10 April 1657 20 Ann3  Boudaan  overl.
lochter  van Casper en Suzanna du Bois, wede. Nicolaas
sterlings.

Uit
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

het eerste huwelijk 10 kinderen :
Carel von Schuier, die volgt onder 1X.
Johannes von Schuier,  ,,
Laurens von Schuier, n 1 :

IXbis.
IXter.

Frederik von Schuier, n IXquater.
Catharina von Schuier, gebnte  Prfnsenland  19 Mei
1644 ; overl. aldaar 8 Sept. 1644.
ddriana  von Schuier,  geb. te Prinsenland 10 Oct.
1645; over\. aldaar 17 Jan. 1646.
Johanna von Schuier, geb. te Prinsenland 9 Deo_.
1646.

(1) Men vgl. hiermede Maandbl. XX 99 en de opmerking van Jhr,
Falck hierachter ( RE D. )
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8, Theodorus von Schzcler,  geb. . . . . te Steenbergen.
9. Theodorus  von Schuier.  geb. 2 1  Jun i  165!.  . . .;

overl. 14 Nov. 1652. ’ v
10. N. von Schuier,  geb. te Amstm.  3  Nov.  1653;

en denzelfden dag overleden.

VIIIbis  Adriaan von Xchuler, geb. te Bergen op Zoom
30 Sept 1609 ; over1 22 Augs. 1642, trouwt 26 September
1634 Soete van bon Isaacsdg*.  St. 2 April 1662. Zij huwt
,voor de 2e maal met Sybragt ‘s Qraeuwen,  geb. 22 April
1601, overl. 22 Jan 1669 Burgem. v. Breda.

Hieruit 4 kinderen :
1. Cawl von Schuier,  die volgt onder IXquinquies.
2. Isaac von Schuier  ;
3. Adriaan  von Schzcler  ; sterft 22 Aug. 1642.

VIIIter.  H e n d r i k  v o n  Schuier, geb. 7 Janr. 16 13
Bergen op Zoom; overl. 7 febry. 1666,  trouwt 14 Sep-
tember 1639 Evnmeren,tia  Reyniersdp.  overl. 10 Oot. 1672.

Hieruit 8 kinderen :

a:
3.

4.

5 .

6.
7.
8.

Catelijntje  von Schuier,  overl. 13 Oot. 1669.
Daniel  von Schuier,  geb. 24 Aug. 1656, tr. Apollonia
(de) Booth,  welk huwelijk kinderloos bleef.
Adriana von Schuier  trouwt 14 November 1669
Johannes Boudens.
M a r i a  v o n  Schuier, geb. 21 Mrt. 1649,  t rouwt
Daniel Hewnekens,  wien zij één zoon schonk.
Johannes von Schuier  geb. 1 Aug. 1653, st. te
Amsterdam 24 Aug. 1733, tr. 10. te Nieuwendam
11 Jul i  1677 Anna Les  Cailli, s t  Dec.  1707,
weduwe Proone ; 20. 11 Nov 1714 Anna (van)
Broekhuysen.  st. te Amsterdam. Uit geen van beide
huwelijken kiuderen.
Carel von Schuier,  overl. 11 Nov. 1672.
Rendrik von Schuier,  die volgt onder IXsexies.
Emmerentia von Schuier,  overl. 15 Juny 1676.

VIIIquater.  Johannes von Schuier,  geb. 10 Augs. 1619 ;
averl. te Ureda 1674, Theol. Doctor, Predikant te Zundert
1643, Prinsenland 1647, Roozendaal 1653, Breda 1656,
Professor in de Philosophie te Breda trouwt le te Hooge
Zwaluwe  13 Juni 1645.

Clara Sulacms, overl. 8 Juni 1665, dochter van Christiaan
en Anna Haneoop, trouwt 27 Oot. 1669, PIaria  van
,&n Brandeler, geb. Breda 3 Mei 1627 dochter van
Roeland en Maria Beens. (1).

Uit het eerste huwelijk 2 kinderen.
1.

r8.

Christine von S&uler, geb. te Breda 8 Ja@. 1652
t r o u w t  10.  Da. Qerardus  Stoaans,  P r e d i k a n t  t e
Waalwijk; overl.‘ 9 Sept. 1678.

20 21 Sept. 1681 Cornelis van Dun, uit welk
laatste huwelijk 5 kinderen werden geboren.
Sophia Catharina v o n  Schuier  trouwt Christiaan
Nens, geb. 1656, overl. in Roozendaal 29 Juni
1731, zoon van Abraham en Johanna Libberts,
waaruit kinderen.

1X. Carel von Schuier, geb. 26 July 1635; overl.
13 Sept. 1689, predikant op de Leur, trouwt 9 November
1666 Suzanna  Kloppenburg geb. . . . . . 1647 ; overl.
1 Augs. 1690.

Hieruit 3 kinderen:
1. Suzanna Catharina von Schuier,  geb. 27 Jan. 1668 ;

(1) Zie over Dr. Johannee  von Sohuler en z@e echtgenooten dc
.genealogie  van den Brandeler in het Jaarboek voor den Nederlandsohen
-Adel, 4e Jaargang, 1904, blz. 22. (RED.).

2.

3.

overl. 22 April 1707, trouwt 2 April 1698 Johannes
Dukerus geb. . . . . 1664; overl. te Berkel 27 Sept,
1733 predikant te Berkel.
Carel  von S&uler,  geb. 17 Sept. 1670 ; overl .
1 Jan’.  1692 als Thedlogisoh  Student.
I+lias  von Schuier,  geb. 16 July 1676 ; overl. 25
Febr. 1701 als Theologisch Student.

IXbis. Jan von Schuier,  geb. 18 Mei 1637 ; overl.
15 Nov. 1686 te Sijbeoarspel en a!daar  begraven in
t Koor met zQu wapen, predikant te Sijbeoarspel trouwt
e Sijbeoarspel 5 Augustus 1670 Hortensia Constantia
lan der ?óoj  t, geb. Venetie 29 July 1647, overl. 30 Juli
,697 te Hoorn,  dochter vau Gualterus  en  Suzanna
3oudaen.

Hieruit 3 kinderen :
1.

2.

3.
4.

C’onstantia  Catharina von Schuier,  geb. 15 Mei 1670
te Sijbeoarspel ; overl. 13 Mei 1716 te Hoorn,
trouwt Mei 1693 te Hoorn met Jacobus Carbasius,
geb. 1669, overl. 2 Oot. 1697 te Hoorn, Boekhouder
der Oost-lndisohe Compagnie ter kamer van Hoorn,
zoon vau Nicolaas en Maria Baoheragh. Uit dit
huwelijk 2 zoons.
Carel von Schuier,  geb. 5 Oot. 1673. st. op reis
van Ternate naar Batavia 3 1 Juli 1724, opper-
koopman op Ternate, tr. l”. 1701 Wilhelmina Loeff,
wier v a d e r  p r e d i k a n t  o p  Amb’oina  was, 20. te
Amboina 13 Nov. 1712 Wilhelmina van Heemskerk.
dr. van Marten v. H. en sohoondr. van de Gouv.
v. d. Stel
Hij liet geen kinderen na.
Johannes, geb. 0 Mei 1676 en overl. 20 d. a. v.
Louis von Schuier  die volgt onder X.

IXter. Laurens von Schuier,  geb. 21 Juli 1639?  trouwt
Yanra  Carpentier.  Dit huwelijk bleef kinderloos.

IXquater.  Frederik von Schuier,  geb. 6 Febr. 1642,
bverl.  12 Sept 1676 te Amstm., trouwt 30 July 1 6 6 9
7eertruid  Aíartens, g e b . 19 Nov. 1647; overl. 21 Oot.
1722 te Beverwijk.

Zij hadden de volgende kinderen:
1. Carel von Schuier,  geb. 22 Dec. 1670; overl. 25

Juny 1671.
2 .  Anna  von  Schuier,  geb.  23 Apr .  1672 ; over].

1 Sept 1675.
3. Carel von Schuier,  die volgt onder Xbis.

IXquinquies.  C’arel  von Schuier,  geb. Oot. 1635, trouwt
14 April 1663 Lydia IZovers  dr. v. Govert en Lidia de
3met. Zg hertrouwt met Jan van der Burch.

Hieruit 4 kinderen :
1.
2.

3.

4.

Lydia 0012 Schuier,  gehuwd met Lzccas van Tongere,&.
Adriana von Schuier,  geb. 26 Augs. 1669, trouwt
te Sloterdijk 12 Augustue 1691 Gerard Heckhuysen,
geb. 6 Febr. 1669, zoon van Gerard en Catharine
Poelwijk.
Johanna von Schuier,  geb. 6 febry. 1671, tr. 1”.
Nicolaas (van de) Capellen,  waaruit eene dochter
Jacoba von Schuier,  geb. 13 Nov. 1673, trouwt
28 Januari 1701 Constantiin van _&angenhoven,  iu
leven Kapitein ter zee bij de
Amsterdam zoon van Martinus  en
waaruit 4 kinderen. Hij trouwt
Naria  von Schuier (zie 1X qexies

Admiraliteit vau
Maria Roetering,
20. 8 Mei 1731

onder 3).
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IXsexies.  Hendrik von Schuier,  geb. 7 Nov. 1659 :
werl  . . . . . . 1741, trouwt 22 Augustus 1684 A n n e
Schut, -dr. van Jan en Aagie Ruynveld, overl. 16 Dec
1727. Hieruit 6 kinderen :

1.

2

3.

Emmsrentia  von Schuier,  geb. 11 Juni 1686 ; over1
16 Jan’.  1688.
Jan van Schuier,  geb. 13 Oct. 1688 ; overl. l(
Augs.  1689.
M a r i a  von Schzcler,  geb. 10 Augs. 1690, trouwi
10.  23 Juni 17 11 Jan Dirk Vnn der Schuur, Raad in dc
Vroedschap te Utrecht ; overl. 5 Mei 1729, waar
van geen kinderen ; trouwt 20. 8 Mei 1731 Constantya
v a n  Ltragenhooen,  wedi. van Jacoba van Schader:
(zie 1X quinquies, onder 4).

4.

5.

6.

Ook uit dit huwelijk geen kinderen.
Anna von Schuier, geb. 7 Nov. 1633 ; overl. 24
Juny 1700.
Hendrinu  VOR  Schuier,  geb. 7 Nov. 1 6 9 3  ; overl .
26 Nov. 1699.
Hendrina von Schuier, geb. 1 Dec. 1694 ; overl.
9 Dec. 1699.

&. Louis von Schuier,  geb. 24 Janr.  1684; overl. te
Utrecht 16 Jan’. 1745.  Ontvanger der  2Oste en 40ste
penning te Utrecht.

De naam zijner eerste vrouw is mij onbekend. Hij
t rouwt  20. 22 September 1727 Elisabeth Jacoba van
Ochten  (de Tattigny),  geb. 6 Maart 1693, overl. July 1782
Utrecht, dochter van Mr.  Godart en Johanna van Leusden,

Alleen uit dit tweede huwelijk kinderen:
1. Johannes von ScAuler,  geb. 28 Sept. 1728 ; overl.

6 Apr. 1733.
2. Jan won Schuier,  die volgt onder X1.
3. Godart von Schuier, die volgt rnder XIbis.
4. Louis von Schuier, geb. 31 Augs. 1732 Amstm.
5. Constantijn Hendrik  von Schuier,  geb. 21 Augs.  1733.

Xbis.  Carel von Schuier,  geb. 18 Juni 1674; overl.
30 Mei 1730 te Beverwijk, Burgemeester van Beverwijk
trouwt te Beverwijk 6 Otober 1723 Maria Hartsinck,
geb. 9 Nov. 1690 ; overl. July 1751, dochter van Carel
en Anna Rebecca Amya, wedr. Ds.  Nicolaas Luls, predt.
te Beverwijk.

Hieruit 2 kinderen :
1. Geertruid  Jacoba von Schuier,  geb. 29 AugE. 1724

te Beverwijk.
2. Gare1  von Schuier, geb. 5 Mei 1726 te Beverwijk.

X1. Mr Jan von Schuier,  geb. 22 Mei 1730 te Amstm. ;
overl. 23 Oct. 1803 te Utrecht, Ontvanger-Generaal van
Utrecht, Commies der Statenkamer der Provincie. Hij is
degeen, die deze genealogie heeft samengesteld. Hij trouwt
l”. 22 Juni 1756 te Tiel A d r i a n a  Sophia van Reede
van Oudtshoorn, geb. 14 Nov. 1739 ; overl. 14 Nov. 1757,
dochter van baron Pieter en Sophia Boesses.

Hij trouwt 2O. 24 februari 1761 te Tiel Hendrika
wan Oyen  geb. 4 Mrt. 1738 te Tiel, overl. te Utrecht,
dochter van Hendrik Jan en Gijsberta van Eek.

Uit het eerste huwelijk 2 kinderen:
1. Elisabeth Jacoba von Schuier,  geb. 11 Oct. 1757,

trouwt 25 Mei 1778 te Utrecht Jhr. Mr Otto @%llem
Philippus Falck, geb. 28 Nov. 1747 Japara ; overl. 25
Janr.  1822 Maarssen, zoon van Jonker Gare1  Gustaaf

/ en Johanna Maria Cornelia Kien; uit dit huwelijk
6 kinderen.
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2, Peter b%llem Ferdinand Aclriaan  van Schuier,, die
volgt onder X11.  (1)

XTbis.  Godart won Schuier,  geb. 6 Juny 1731 te Amstm.
;rouwt 1762 of 63? Johanna Egberta van Reecle van
OudtsRoorn,  dochter van baron Pieter en Sophia Boesses,
dochters :

1.

2.

Louise Johanna von Schuier,  geb. 18 Sept. 1764.
Utr. ; overl. 27 Nov. 1840 Zwolle tr. Cornelis uan
Aerssen  Beyeren  van Voshol, geb. 19 Mrt. 1 7 6 2
‘s Hage  ; overl. 21 Aug9. 1791 Kaapstad, zoon van
Albert Nicolaas en diens 2e vrouw Josine Mathilde
Anna Bentinck. Zij hadden 1 zoon.
Johanna Egberta  Constantia von Schuier, geb. Apr.
1778 Kaapstad ; trouwt 3 februari 1798 te Kaapstad
Andreas Everhard vaa Braam Houckgeest, geb .
1 Nov. 1756 te Werkhoven ; overl. 8 July 1801
Amsterdam, zoon van Francois  Thomas en diens
2e vrouw Everharda Catharina van Nimwegen,
Opperboekhouder der Oost-Indische Compagnie in
China, gescheiden echtgenoot van Cornelia Catharina
van Reede  van Oudtshoorn. Zij schonk hem één zoon.

X11.  Pieter Willem Ferdinand Adriaan VO?~ Xchuler,.
;eb. 2 Nov. 1757 Utr. ; overl. 1 AugH. 1796 St. Galle,.
1pperkoopman  der Oost-Indische Compagnie op Ceylon,.
vas als le Luitenant der Artillerie aanwezig’ bij de
Begrafenis van Mr. Iman Willem Falck Gouvern.  van Ceijlon
1785 dragende den rouwdegen, trouwt 13 July 1783
Colombo  Wilhelmina Catharina  Leembruggen, geb. 28 July
1768 Ngapatnam ; overl. 10 Aug*.  1796 Galle dochter.
ran Hendrikus en diens 30 vrouw Dorothea Maria de Diar.

Hieruit. 6 kinderen :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

J o h a n  Heuclrik  van Schuler,  geb. 13 Janr.  1785,
Colombo.
Godart  Willem Adriaan van Schuier,  geb. 28 Jaw.
1787 Colombo.
Louis Carel Constantijn van &huler,  geb. ,8 febry,
1789 Colombo.
Willem Jacob van Schuier,  geb. 26 Juli 1791 Galle.
Elias von Schder,  die volgt onder X111.
Seophiz  Adriana van IS’chuler,  geb. 16 Sept. 1794
Oalle.

X111. Elias  v o n  Schuier,  geb.  10 Mrt ged.  13 Mrt
,793 aal1 ; overl. 8 Apr. 1817, trouwt 10.  . . . . 1811
Yatharina  Francina Martheze, die hem geen kinderen
chonk ; 2O. 19 Augustus 1815 Justinu Suxanna  dugier.

Uit het tweede huwelijk een eenig kind :
1. Anna Carolina Wilhelmina  Suzanna von Schuier.
Nog komt voor: Berend  WilheZm  Adolph  van Schuier,

luitenant ter zee 1800, zoon van?

Aanvullingen en verbeteringen op de genealogie v.
Tchuler, naar manuscripten etc. voornamelijk afkomstig
‘an Joi Mr Jan van Schiiler  in den jare 1803 te Utrecht-.
verleden, en wat den Duitschen staak betreft, naar een
iterst  fraaien stamboom eveneens in het bezit van Jhr. Falck.

Broeders en zusters van Carel v. Schuier  (VI) dus-
Nok behoorende bij de VIe generatie:

a. Agnes v. Schuier,  huwt 10 Bertram  des H. R Rijks
vrijheer von Nesselrode,  heer te Rade, Maarschalk

(1) Overleed A. S. v. R. v. 0. Nov. 1757, hetgeen juist sohijnt,  dam
an P. W. F. A. V. Sckuler  geen zoon van haar zijn, daar E. I. D.
Guler  11 Oct. 1767 geboren werd. Behoort misschien onder 23.ibi.s..
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.b.

4.
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van het Hertogdom Gulik. 20.  Jonker Carel van
Baexen.
Eberhard v. Schuier Dominus  in Weyenau? Ridder
op ‘t Guliksche tournooi 1585.
R u t g e r ,  heer va+a  Sclruler en Vicnau,  Ridder op
‘t Guliksche tournooi 1585. Drost van Solingen en
Medman, trouwt Agnes  van zffeereti gena Hall, dr.
van  ridolph,  Heer v a n Angeren en -Disternich  en
Margareth,a  von Bernsau zu Hardenberg.

Kwartieren :
Efferen Bernuau.
A nstel. Plettenherg.
Bongard. _&$l.
Riedesel. Scheyffart v. Merode.

Zij lieten na :

VII. 1. Agnes Magdalena E’reiin  von Schuier, huwt
Hans Ditrich von Metdernich, Heer van Mullenarck.

2. Margaretha Freiila  von Schöler, erfdr. van Pienau,
trouwt Carel van Baexen, Heer zu Vienau en Eyffeld.

3. Geertruid Johanna Agnes Freiin v Schuler, getrouwd
met Henrich Ferdinand, Freiherr von Bernsau Heer
van Cattenhorst, Gronddreven, Bernsau,  Röttgen, Collen-
berg, Vernich Millenfort en Gaugelt,  Westphaalsche en
Chur Keulsche kommandeerende generaal, overste der
cavalerie  en infanterie, ambtman  van Liun en @dingen.

4. Agnes Elisabeih  Freiin v. Schüler,  trouwt Heinrich,
Freiherr de Berge von und zn Trips und Anstel.

5. Rutger Bertram Freiherr  von und zu Schöler, Heer
zu Schöler,  Nevil len,  Sechten  en Grund, Drost van
Medman, Paltz-Neuburgsche Kamerheer en Gcheimraad,
beschreven en opgenomen in de Ridderschap van het
Hertogdom Berg, huwt l” 1631 Elisabeth Juliana von
Bulick-Butgenbach, dr. van Joha%  Reinhart  en M a r i a
von Metternich.

20. 1633 Mechteld von Neuhoff gent Ley dr. van Johan,
-Heer van Grund en Gorchausen en Elisabeth  (v. a. Mar-
garetha)  vau  Plettenberg, erfdochter van Grund :

30. 1649. Anna von Metternich  xu Mullenark,  dr. van
Albertus en Anna von Burscheidt- Bollesheim.

Kwartieren : 28 vrouw
v. Neuhoff gen. Ley v. Plettenberg
v. Quadt v. Hauss-iVierhofe
Staal v. Holstein v, Nesselraet-Stein

V. und BU der Lage.v. Adelepsen
‘Kwartieren 3e vrouw

..%‘etternich
Bleuse gen- Berg
Zwiefel
Hertzingen

Uit ‘t 2e huwelijk:

Barscheidt
Zwiefel
Veldbrug

Reven

VIII. 1. Anna Maria (of Johanna Margaretha) Freiin
-X.K  Schöler, huwt Frans (of Johan) Reinhart  Walbott von
~Bassenheim.

2. Rutger Casper Freiherr von Schöler, 3 Maart 1671
~Ridder van de Duitsche Orde, daarna Commandeur te
_Ramerstorff?

3. Wolfgang  Wilhelm Freiherr von und au Sch.uler,
Heer van Schöler, Grutheu Dussel, Opmedman, Sechten,
Nevillen, en Kessenich, Chur Paltisch  Kamerheer ,
beschreven in de ridderschap van ‘t Hertogdom Berg en
directeur der Bergsche landstenden, geb. 1634, trouwt
15 Febr. 1665 Anna Sebastiana Elisabeth baronesse von
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Wylicrh, XU Bernsau  dr. van Johan zu Grossen Bernsa:c
en Josiaa von Nesselraet,  Freiin in zu Stein.

Kwartieren :
Wylich Nesselraet
Brem@ Loë
Hochsteden Stecke-Herde
Pallandt-  Bohen Flodorp-Leuth.

Uit dit huwelijk 2 dochters t w. :
a. Machteld Maria Margaretha, E’reiin von Schijler,

erfdr. van Schöler etc. geb. Dec. 1667, trouwt Joha%
Friedrich  Graaf Schaesberg, Heer zu Kerpen, Lichten-
berg, Wiesenburg, Heinsberg, Gerdringen, Heringen
en Wankum.

Zij sterft 4 Nov. 1708 begraven te Dusseldorf.
Hij sterft 1723.
Kwartieren :

Schaesberg Eynatten v. Lichtenberg
Landsberg Colges  v. RrusdaeE

b. Gaertruid .Johanna  Agnes Freiin von. Schöler geb.
Febr. 1670.
huwt: Nicolaas TPolj+ang,  Freiherr von Steinen,
Heer van Scherffen,  Landdrost van Misenlohe.
20. Ferdinand Gerard Baron v. Bernsau,  Generaal.

4. Magdalena, Freiin v. Schiller, Geestelijke Bernardine
;e Zissendorff, huwt Johann  Bertram  von Bulich-Mullheim.

5. pJudith, Freiin v. Schöler, Geestelijke als boven.
6. Agnes Margaretha (of Anna Agnes) Freiin v. Schöler,

luwt Christoph Philip Baron von Bersau.
7. Frederik Adobph Freiherr v. SclrLöler.
8. Carolus Wilhelmus Freiherr v. Schöler.

Hollandsche Tak.

__In  sommige genealogiën staat_  als v_rouw_  van_ @reS
Tenoemd  Adrillna  v. Ravensberg  gen. Laureys, in andere
Adriana  Laurens van den Abeele, als dr. van Jan Laurens
7. d. Abeele v. Maelstede en Anna van Daele v. Gryps-
rerke.

Kwar.tieren  :
Laurens v. d. A. v. Daele
Poppendamme v. Daele
Abeele v. Maelstede
v. Staapele

v. Grzjpskerke
v. Wulpen

Off i c i ee l  lu idt  de  t rouwacte  echter  C a r e l
7arelsen en A d r i a n a  L a u r e n s  dr.vr~n, L a u r e n s
A d rszfl.

Hij was in 1622 Schepen, in 1624 rentmr. van Bergen
)pZoom  ( o f f i c i e e l )  n.1. Carel C a r e l s e n  Schuier.
Zonder af te breken hetgeen mijn voorvader Mr. 1. vaa
Schuier  e. a. hebben neergeschreven, verwondert het mij
;och dat de zoon van zóó aanzienlijke Edelen als ‘t
xhtpaar v. Schuier-Bodlenberg,  n i e t  a n d e r s  i n  d i e
>fficieele acte wordt aangeduid, reden voor mij, waarom
ik mededeeling van nadere bewijzen (wellicht reeds
geleverd, doch mij nog onbekend) voor de afkomst van
iezen Schepen Ca,rel  Carelsen Schuier als zoon v a n
vrijheer Carel v. und zu Schuier, keizerlijk kamerheer en
overste  Lt en zijne echtgenoote  Johanna uo% Bodlenburg
gent Ressel, gewenscht acht. Mogelijk is natuurlijk, dat
na de vlucht van ‘t echtpaar Schuier--Bodlenberg  in
1595, hun levensstaat aanmerkelijk veranderde. De ge-
boorteacte van den schepen Carel Carelsen Schuier  van
22 Oct. 1580, waarschijnlijk te Dusseldorf te vinden, zou
veel kunnen oplossen, zoomede overlijdensacten zijner
ouders te Bergen op Zoom.
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Eerst bij zijn klein- en achterkleinzoon wordt de
schrijfwijze weer geregeld Schulerus  of van Schuier.

VIII. Deze Carel (van) Schuier  wordt ook evenals z$r
vader Heer van den Hoeven genoemd (Genie I. v. ScRtcZer.)
eu zijne echtgeuoote vermeld als baronesse v. Steenwijk.

Kwartieren :
Steenu@k Langen
Ermelen Kuonrad
Ghoer Heisf eld
Merlgede Pless.

IXbis Deze familie behoorende tot den Belderschen
Adel, waarvan de Heraut Engelbert Flacchio 8 Juni 1650
bewijs afgaf (in bezit van Jhr. Falek).  Zij wordt ge-
woonlijk genoemd van der Voort gezegd van Molenaere.

Hare kwartieren zijn :
17. d. voort Boudaerc  (J )
Hureau du Bois.

X. Van Ochten  de Wathigny.
Bwartieren :

v. Ocfiteti v. Leusden
v  Oldenborg v. d. A%eupoort
v. Bemmel v. Eeden
v. Eeden v. Hagenouen.

X1. Hij wordt bij zijn huwelgk  Joncker  genoemd 1756.
In brieven meestal als ,,Baron” betiteld.

Kwartieren :
v. Reede Roesses
v. Eys de Knuyt
de Ylumiq v. Oudshoorn rastricx
Verster Cosins gena lYezayen.

Oude Indische Families,

door W. WIJNAENDTS VAN R E S A N D T.

VI_

H e t  g e s l a c h t  C o u p e r u s .

(vervolg en slot van XXVI,  275).

V.

(Kinderen van Henry William Leonard Couperus
(IV, 2) en van Petronella Gerardina  Johanna

Kulenkamp Lemmers.)

1. Qeorge William Couperus, geboren te Soerakarta
28 December 1843, ongehuwd overleden te Bandoeng
28 Juni 1891.

Hij was landheer en administrateur van landelijke
ondernemingen op Java.

2. Adèle Cornélie Couperus, geboren te Soerakarta
6 Januari 1846, wonende te ‘s Gravenhage; huw1
te Buitenzorg 19 Maart 1870 Dr. George Benjamin
Lowe, geboren te Amsterdam 30 Juni 1846, over-
leden te Soerabaja 24 Januari 1900, zoon van
George  Benjamin Lowe en Henriette Gilhuijs.

Dit huwelijk was kinderloos.

(1) Dit kwartier op wapenborden in bezit van Jhr. FaZck vaak
-vermeld als Le Baedair,  van ViZZws.

3

4.

5.

Catharina Rica Couperus, geboren te Batavia 10’
Januari 1848, aldaar overleden 3 Juli 1848.

John Francis  Couperus, geboren te Batavia 11 AU-
gustus 1849, overleden te Salatiga 19 October 1850.
Louise Maria Huberta  Couperus, geboren te Semarang
8 September 1851, wonende te ‘R Giravenhage, huwt~
te Semarang 21 April 1881 Frederik Hendrik Bouma,
geboren te Kotterdam in 1838, overleden te Semerang
3 Februari 1890, zoon van Hendrik Hendriks Bouma
en van Anna Maria Wiks en weduwnaar van
Maria Adriana de Klerk.

6.

(Kinderen van Mr. John Ritus Couperus (111,  4) en
van Jonkvrouwe Catharina Geertruida Reijnst.)

Uit haar huwelijk sproot 1 dochter.

F. H. Bouma was koopman te Semarang.

Henry William Leonard Couperus, geboren aan
boord bij Kaap Landsend 30 Mei 1855, huwt te.
Yokohama 26 November 1890 met Johanna Kamé
Geerts,  geboren te Nagasaki  30 Juni 1870, dochter
van  J .  A  C. Geerts.

Dit huwelijk is kinderloos.

H. W. L. Couperus werd 24 Aug. 1876 benoemd tot
28 luitenant der militaire administratie van het N.-I.-L.,
en werd in 1879 op zijn verzoek eervol ontslagen. Na in
verschillende handelszaken werkzaam te zijn geweest,
is hu thans onder-directeur van ‘slands gevangenis tel
Batavia.

IVbis.

Dr. G. B. Lowe was sedert 1897 gepensionneerd  als
dirigeerend officier van gezondheid le klasse-titulair
(kolonel) van het N.-I.-L.  en daarna geneesheer der N.-1.
Mijnbouw-Mij. te Paleleh. Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.

1.

2.

3.

Johanna Cornelia Couperus, geboren te Batavia.
21 Januari 1848, overleden te Wiesbaden 16 Januari
1906; huwde te Batavia 4 Augustus 1875 met
Carel.  Servaas Fayan Vlielander Hein, geboren te
Brielle 2 Februari 1846, overleden te Wiesbaden
3 Mei 1900, zoon van Johan Wilhelm  Hein en
van Maria Johanna Magdalena Fayan Vlielander.

Uit dit huwelijk sproten 2 kinderen.

C. S. Fayan Vlielander Hein was aanvankelgk  notaris,.
later deelhebber en commissaris in verschillende handels-
en landbouwondernemingen op Java.

Petrus Theodorus Couperus, geboren te Batavia
9 Mei 1849, thans verblijfhoudende te Meerenberg.

P. Th. Couperus trad in dienst als cadet der infanterie
aan de K. M. A.. doch 31 December 1873 benoemd tot
2e luitenant der ‘militaire administratie van het N.-LL.;
in 1875 op zijn verzoek eervol ontslagen, werd hij 25 Aug.
1875 aspirant-coutroleur bij het B. B. op de buitenbezittin-
gen; controleur 28 klasse, 20 Aug. 1876; met verlof wegens
ziekte, 1880-1883; controleur der 1” klasse, 19 Maart
1883; met verlof wegens ziekte,. 1884-1886; eervol uit
‘slands dienst ontslagen, 15 Mei 1886.

Catharina Rica Geertruida Couperus, geboren ten
Batavia 1 October 1850, wonende te ‘s Gravenhage,
huwde te ‘e Gravenhage 25 Mei 1871 met Mr. Benja-
min Marius Vlielander Hein, geboren te Brielle
2 December 1838, zoon van Johan Wilhelm  Rein
en van Maria Johanna Magdelena Fayan Vlielander,

Uit dit hnwelijk sproten 9 kinderen.
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5.

6.
7.
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Mr. B. M. Vlielander Hein is advocaat bU den HoogeL
Raad der Nederlanden te ‘s Gravenhage en oud-lid der
Eerste Kamer.

Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Louise Johanna Baptiste Charlotte Couperus, geboren
te Batavia 29 December 1851, overleden te ‘s Gra-
venhage, jong.
John Ritus Couperus, geboren te Batavia 24 Naart
1833, huwt 10. te Soekaboemi 26 Augustus 1881
Camille Clémentine Rédier de Prairie, geboren te
Cheribon 29 Maart 1857, overleden te Djokjakarta
in Apri l  1906, dochter van Achille Bédier de
Prairie en van Madeleine Mina Chaulan ; h/j huwde
20. t e  Djokjakarta 19 Februari 1907 met Mary
Rica barones van Lawick, geboren te Pandéglang
(Bantam)  22 April 1873, dochter van Prosper  Henri
Julius baron van Lawick en van Wilhelmine Marie
Bernadine de Sturler de Frienisbcrg.

Mr. F. E. Couperus werd 26 Nov. 1884 ter beschikking
gesteld van den voorzitter der landraden te Pasoeroean
en Bangil; vervolgens: 30. subs..griffier  bij het Hoog-
gerechtshof van N.-I.,  1 Febr. 1887; griffier bij de land-
raden te Mr. Cornelis en Bekasi. 19 Sept. 1887; lid in
den Raad van Justitie te Semarang, 25 Juli 1889; buiten-
gewoon voorzitter van den landraad te Loemadjang,
21 Aug. 1891; waarna-president van den Raad van Justitie
te Makassar, 26 Apr. 1894; voorzitter van delandraden
te Sampang en Pamekasan,  10 Apr. 1895.;  met verlof
naar Europa, Mei 1896-Me1  1898; voorzitter  van de
landraden te Serang, Pandèglang  en Rangkasbitoeng,
Juni 1898; lid van den Raad van Justitie te Semarang,
sedert 24 Aug. 1901.

9.

10.

11.

Beide huwelijken zijn kinderloos.

J. R. Couperus werd 14 Dec. 1874 ambtenaar ter
beschikking bij  het B. B. te Semarang; controleur der
20 kl., 26 Maart 1876; controleur der 1” kl., 26 Sept. 1883;
van 1882-1884 à la suite van zijn korps, eerst toegevoegd
aan den resident van Batavia,, daarna als secretaris aan
den gouvernements-commissarrs  in zake zake de veepest;
van 1886-1888 met buitenlandsch verlof; assistent-
resident, 20 Apr. 18S9  (resp. van Ponorogo, van Klaten
en van Mr. Cornelis;; resident, 13 Juli 1900 (resp. van
Besoeki en van Djokjakarta); op zijn  verzoek eervol uit
‘s lands dienst ontslagen ondor  toekenning van pensioen,
3 Maart 1908.

Johanna Francina Fernanda Couperus, geboren te
‘s Gravenhage 29 Mei 1860, aldaar jong gestorven.
Maria Catharina Eleonora Couperus, geboren te
‘s Gravenhage 10 Juni 186 1, aldaar jong gestorven.
Louis Marie Anne Couperua,  geboren te ‘s Graven-
hage 10 Juni 1863, wonende te Nice, huwt te
‘s Gravenhage 9 September 1391 met Elisabeth
Wilhelmina Johanna Baud, geboren te Batavia
30 October 1867, dochter van Jan Willem Carel
Ritus Theodorus Baud en van Johanna Wilhelmina
Petronella Steenstra Toussaint.

LXt huwelijk is kinderloos.

L. M. A. Couperus is als ,,Louis Couperus” bekend
als een der beroemdste van de Nederlandsche schrijvers.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder In de Orde van den Nederlandschen Leeuw.

doodgeboren kind te Batavia 13 December 1854.
Geertruida Johanna Couperus, geboren te Batavia
7 Mei 1856, wonende te Soerabaja, huwt teBatavia
28 Februari 1877 Gerardus Johannes Petrus de
La Valette  (34) geboren te Semarang 4 Juli 1853,
zoon van Jacob Va.lette en van Constante  Cathérine
Hubertine Bastings.

1

Uit dit huwelijk sproten 6 kinderen.

G. J. P. de la Valette was resident van Tegal, daarna
van Pasoeroean en Probolinggo en is thans president
van het Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten op
Java en zijne departementen.

Hij is ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw,
ridder der Orde van het Legioen van Eer, Commandeur
der Orde van de Kroon van Siam en officier der Orde
van den Witten Olifiant van Siam.

Zijn 16 kwartieren zijn : Haar 16 kwartieren zijn :
C)ouperus, Reijnst, Baud, Toussa,int,
Cranssen, Scherpingh, Couperus, Couperus,
Koek, Radermacher, Wellenkamp, Bronk,
Hartman, Yske, Cranssen, Cranssen,
Ro_ppinga,_ Bicker, Klinkerstee,  Steenstra,
Eesse, . . . . . . . Koek, Koek,
ZIeuIer, du Peyrou, Pullen, Lugtermans,
Domburg. . . . . . . . Hartman. Hartman.

V.

(Kinderen van Mr. Francois  Emile Couperus (IV, 8)
en van Marie Ernestine Clémentine Cuny).

1. Louise Henriëtte Clémentine  Couperus, geboren te
‘s Gravenhage 5 Augustus 1897, overleden te Oeugaran
26 November 1901.

Mr. Francois  Emile Couperus, geboren te Batavia
28 Augustus 1857, wonende te Semarang, huwde
te Elaten 4 Juli 1896 Marie Ernestine Clémentine
Cuny, geboren op het land Getas  onder Bojolali
1 October 1876, dochter van Julcs Alexandre Cuny
en van diens tweede echtgenoote  Louise Henriëtte
Clémentine Caiez. (35)

2. John Ritus Couperus, geboren te ‘s Gravenhage
11 Augustus 1898.

Hij is de eeniye,  die dezen tak van het geslacht
kan voort doen leven.

Uit dit huwelijk sproten 2 kinderen,
die volgen sub V.

4eslachtknndige  aanteekeningen  verzameld
te Amboine.

(341  Sedert 1902 de La Valette en eenie  lid zijner  familie. die ver-
g&&g tot naamswijziging heeft verzooh7.  Deze”familie  Val& stamt
uit het dorp Alignan-du-Vent bij BBziers.  Blijkens een daar ter plaatse
ingesteld archief-onderzoek, is de geregelde stamreeks te volgen tot
Bertia& Vulette,  die geboren is te Alignan-du.Vent in 1369 of 1370;
de geregelde stamreeks loopt daarna aldaar onafgebroken door tot
Jean valette, geboren 15 Qct. 1763, welke de eerste waB die het dorp
verliet. in 1784  te Amsterdam kwam en de stamvader werd van de
tegenwoordig in Nederland en Ned. Indië levende R. K. familie VuEette.
Uenoemde  Jean Valette ia o. m. de grootvader van 6. J. P. de La Valette.

(35) De eerste echtgenoote heette Adeline  Bastien.

(Aangevuld met aanteekeningen verzameld te Serang,
Djokjakarta en Padang).

(Vervolg van XXVI, 282).

111. Hendrik Leydecker, v. Gelder,  vrijburger, kapt. der
burgerij lid R. v. Just. ; j- 1 Juli 1691/1 Juni  1692;
tr. Cornelia  Snaats, zij hertr. Fmnçois Valentijn.

Ouders van :
(In de l&t der inwoners te Amb. komt hij 15 Juni
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1690
1692

1.

2.

3.

4.

voor met 4 Eur. kind. en 2 mestieze kind. ; in
met 5 kinderen).
Petrorlella L. tr. Balthazar de Bruijnne,  secr. van
pol. 13 Mrt. 1708; koopman en hoofd van Hila
24 Aug. 1714, 19 Sept. 1718; geëligeerd opperh.
v. Banda 24 Mrt. 1719; te Banda 1721,2.
Gerrit (Gerard) L. vaandrig der burg, 5 Sept. 1708 ;
kl. v. pol. 18 Sept. 1710; burg. luit Sept. 1720/26;
oud Ned. burg. luit. 22 Sept. 1729 ; tr. Anna Molkman
(1) wed. van Paulus Rumphius (2), zij wordt ge-
scheiden gend 10 Febr. 1718, 31 Mei 1720; t
15 Jan 121 Febr. 1721 dr. van Mattheus  X. opper-
chirurg@  te Amb. en Elisabeth Wijnbergen.
Bartholomeus L., klerk v. pol. 1709; 15 Juli 1712;
ass. 16 Sept. 1713; tr. voór 12 Oct. 1713BcZriana
Auguetina  Rumphivs,  zij wed. gend. Jan. 1718.
Aletta L. geb. 1681, gend te Dordrecht 26 Juni
1696, tr. Pieter Bosch, Wede gend 22 Aug. 1718.

(1).

(2).

Molkman.
In St. v. oork. komen voor:
Philip M. 1610 onder de op pensioen gestelden.
Pieter M. 21 Juni 1636 voetv. rep. Gelderland.
Pieter M. 1648, ‘63, 68 voetv. rep. Holland.
Charles  M. kapt. voetv. Holland 1699-75.
Pieter M. 1675 onder de gereform. off. rep. Zeeland.
Rumphius.
Georg Euerhard  (Juriaan)  R. in een beschrijvings-
brief van een erf 16 Nov. 1656 rooimeester gend
enz. (zie R. gedenkboek), t 15 Juni 1702, tr.
10.  Susanna  . , . . t bij een aardbeving 17 Febr.
1 6 7 4 ;  20. 1690/1691  te Amb. . . . .

Uit het le huw.:
a. Paulus Augustus gb. Hila, 1689 aas. gezw.

kl. en secr. v. d. R. v. Just.; 1691 boekh.
en hoofd v. Hila, koopman 1696; tr. vóór
1690 Alzna Molkman;  zij test. 14 Jan. 1721
voor den secr. v. pol. Emanuel Sostman e n
benoemde tot exec.  test. Adriaan ‘t Hooft,
Jochem  Forujerk,  en Johanna van der Schalm
wede Gonst. Th,eod. Cru$ipenning  ; O.V . :
aa. Adriana Augustina, tr. Bartholomeus Ley-

decker vnd. ; beiden gend 12 Oct. 1713,17  15 ;
zij wed. Jan, 1718. (Zie N. L. 1906 bl. 57).

bb. Hendrik, onderkoopman, in het test. ziner
moeder gend verongelukt.

b. . . . . dr. tr. Frederik Twijsel,  w. v. een der
afstammelingen in de 20 helft der 19e eeuw
in Ned.-Indië vergunning verkreeg zich te noemen
Rumphius Twijsel.

Susanna  Rumphius (dr. of kl.dr. van Georg
Everhard  ?) tr. Herman  Graswinckel  v. Leiden,
onderkoopman te Batavia, gend 17 17, ‘20,
24 Mrt. 1724. (Zie N. L. 1906 blz. 61).

IV. Jan Hendrik L. boekh. te Soerabaja gend 1767 ;
burger ald. 1777 ; test. te Batavia 15 Dec. 1777 ; tr.
Catharina Wum.

V. Bdriaen  L. v. Heusden, onderk. en soldyboekhouder,
tr. Maria Elisabeth Bagilet van Madura ; beiden test. te
Galle 6 Aug. 1739 ; O.V.  :

1. Jacobus Cornslis.
VI. Johan van der Kemp tr. Chatarina L. 1781 wede; O.V. :
1. Ggsbert  Anthony v. d. K. van Zutphen, als sergt.

in 1777 naar Indië; t Batavia 28 Mei 1779.

2. Ce&?ìa  Petronella v. d. K.. 1781.
2. Francois  ddrianus  v. d. K., 1781.
VII. Johan Adam Lgdekker  van Stuldorp, in 1781 n.

Indië t_ Bat. 2 Nov. 1782.
VII. Paulus L. v. A’dam in 1790 n. Indië, t op de

Alblasserdam Jan. 1692.
1X.  Evert L. v. A’dam 1790 n. 1. t Bat. hosp.

13 Juli 1798.
X. Paulus L. v. A’dam zn. van J. Leijdecker  vertrok

1787 als hooglooper naar Indië.
X1. Albert Leijdekker v. A’dam vertrok 1787 n. I., -/-

Bat. hosp. 17 Mrt. 1789. Met hem worden gend. Johannes
Leydekker  1789 en drnoldus  Leijdekker.

X11. In Staten v. Oorlog komen vóór:
C!aessen Leydecker 1 Sept. 1636 tot 15 April 1640

:omm. v. monsteriog rep. Gelderland; werd als zoodanig
opgevolgd door NEcolaas L.

V a n  L i m b u r g .
1. Otto v. L., boekhouder te Ambon, t vóór 19 Mei 1753.
11. Jasper  van L. vader van :
1. Jasper i_ 11 Jan. 1720 op de Loenderveen.
2. Ary, gend. 17 Febr. 1722 te Dordrecht.
3. Casparina tr. Cornelis  de Wijs.
4. Catharina tr. Jan Rijcken.
5. Mathijs 1722 in 1.
6. Pieter v. L., van Dordrecht in 1719 met de Waddings-

veen als busschieter n. 1.; onderstuurman en equipage-
meester te Padang, test. en t ald. 1746 ; tr. Eva van
Ternate; O.V.

a. Pieter, gb. Padang, aas. tr. 10. Wìlhelmina  Joseph,
20. 1758 CZara Anthonia Wìkkenkamp.

b. Petronella.
c. Johanna Catharina.
d. Helena Engela.
111. Gerrit v. L. v. Amegden  t Batavia 2 Oct. 1764.
IV. Floris Diderik v. L. van Oena, naar Indië 1760;

1766 sergt.; t Bat. 17 Oct. 1781.
V. Tertius v. L. v. A’dam 1768 n. I., t op de West-

Friesland 11 Febr. 1770.
VI. Anthotiy  w. 5. v. ‘aHage,  1 7 7 2  n .  I.
VII. Carel Anna Ilendrik  Graaf van Gronsveld en van

Limburg van Berlijn in 1774 als onderkoopman n. I.,
verbleef tot 1778 te Batavia en keerde 1778 terug.

VIII. Hendrik v. L. v. A’dam vertrok 1748 als hoop-
looper n. 1.; 13 Sept. 1787 over boord gevallen en ver-
ironken  ; gend. wordt Laderius  v. L.

1X. In Staat v. Oorlog 1611 komt onder pensioen
genietenden  rep. Holland voor Balbara  van Leeuwen wede
Frans vare Limburg.

L o b r y ,  L o b r i e .  ( 1 )
I. Jacobus Lobry v. Zutphen deed als oppermeester op

de schepen der 0. 1. Comp (A’dam) verschillende reizen
heen en terug 1758-1766; tr. Catharina Oterlck.

11. Laurens Lobry v. Zutphen in 1752 oud 21 jr. ;
met de Hoop (A’dam) als jongen n. I., ass , 11 Juli 1766 ;
boekh. 5 Juli 1769/1774;  t te Batavia vóór 11 Aug. 1784;
tr. Anna Catharìna Samuels (2); beiden test. 29 Juli
1774; O.V. :

1. Cornelia Sibilla,  gd. Amb. 21 Oct. 1766, get. Joachim
Adriaan Treno  en Lea Cornelia van Rijswijk.

2. Anna Geertruida gd. Amb. 13 Juni 1769, get.
Cornelis Sinkelaar  en Anna Catharina Meyer; gend.
20 Juli 1776.
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3. Margaretha Petronelba gd. 20 April 1774, get.
Nicolaas Jou en Petronella Horst ; eend.  20 Juli 1776.

Deze kinderen zijn jg. t, daar hij in een test.
van 15 Dec.  1777 te Batavia gep.  verklaarde
geene ouders of kinderen te hebben en alles ver-
maakte aan Laurens Hendrik Smit te Amb., zn. v.
Johannes en Maraaretta  Clasernaker.

Lobry. ”
Hans Lobry adj. regt. kolonel Daniel Wolff Dopff
1702--‘21  Dec. 1703.

Jan L. Lob- luit. ter zee le kl. admiraliteit
A’dam 1794.
Samuels.
Sam S., huistimmerman; tr. Anna C a t h a r i n a
Me$er v. Amb. gend. 1752, 2 Mrt. 1764; test.
als wed. 26 Nov. 1783; O .V. *

a. Johanna, tr. Cornelis Sinkelaar, gouverneur
van hlacasser;  1783 te A’dam.

b. Bnna  Catharina, tr. 10. Simon Glasemaker (3),
20. Laurens Lobry vnd.

c. . . . . . dr. tr. Hendrik Philip Horst (4j.
Glasemaker.
Simon GZ. v. Crefeld, in 1739 als koopl. met
de Padmos (Zeeland) n. 1.; sergt. te Sawaay
(Ceram) 1754; tr. A. C. Samuels bgend.; beiden
test. 2 Febr. 1762: zii wed. eend. 3 Aug. 1762,
3

a.
Aug, 1767 ; her&. 2aurens”Lobry;  ouders van I
H e n d r i k  J a n  Gl. 2 Febr.  1762 onm.;  ass.
28 Mrt. 1773; boekh. ; tr. Saru Carolina Lakeman,
wed. gend. 10 Febr. 1775,26  Dec. 1783; O .V .:
au. Anna Hendrina

b.

C.

Johanna Margaretha Gl. 2 Febr. 1764 omm.;
tr. 10. Johannes Smith van Maastricht, .sergt.;
beiden test. 14 Maart 1775; 20. Jacob Botten.;
zij test. als wed. 31 Juli 1802.
Geertruijda.

(4) Hendrik Philip Horst van Frankfort a/M.,  van 1753
als soldaat naar Indië ; korpl. 25 Jan. 1759, sergt. 30 April
1’764; test. 20 Juni 1764; tr. 10. . . . . . Samuels.
20. Hemriefta  Albertina Schreuder, gesep. gend 10 Febr.
1771; wede 18 Nov. 1790; j- 23 April 1823.

Uit het le huw.:

2. Sophia Cornelia, ged. 28 Sept. 1800, get. Daniel
~~~  Mackau  e n  Sòphìä  Corneliä~Haukë.  ~~~
111. Robe& Mackay,  luit. kol. in Eng. dienst, comdt

te Banda, 1800.

1 1

a. Catharina Petronella tr. Nicolaas Michiel Nou boek-
houder.

v a n  L o o .
1. Isaac v. L., sergt. burg. te Batavia Juni 1665.
11. warnerus  PI. L., predikant (komt niet voor in de

predikantenlijst aanwezig in de kerk te Ambon) zoon van
Coenradus te Nedermoer (Friesland); tr. 10. Cornelia w.
Westhoven, (2) b ei en test. kort voor hun huw. 18 Oct.d
1734 ; zfj  was wed. van Johannes Hartholt, (1) 20. Hendrika
Verlee,  wed. Albert wurn  Petten.

(1) Kinderen :
1, Philippina Cornelia Ha,rtholt.
2. Maria Reiniera Hartholt.
(2) tien Cornelia 2). Westhoveti,  wordt 7 Mei 1752,

wed. gend van Lubbertus  Vermeer.
111. Everhard v. L. (1) woonde f 1730 in Arnhems

omstreken te Bergzigt, tr. . . . . . Coyett; o. v.:
1. Frederik Julius, geb. Arnhem, 1712 als adelborst

met ‘t Raadhuys v. Middelburg n. I., onderkoop-
man en pakhuismeester te Suratte; geëligeerd opper-
koopman van Brootchias; test. te Suratte 3 April 1730.
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2. Susanna  Helena.
(1) Zijn volle neef van moederszijde was Freder ik

Jullius Coyett, opperhoofd en sjabander te Batavia.
IQ. Cornelis v. L. van Axel, aas. te Samarang 1735,

boekh. ald. 1741  ; op het retourschip Nieuwlant, verbleven
te K. de Gtoede  Hoop, test. ald. 5 Mei 1743. Zijne zusters
waren : Maria v. L. te Vlissingen en Anna v. L., -f vó6r
1743 ; de laatste was geh.

Q. Jacob  v. L., koopman; tr. Adriana  Brake1 gen. 1709.
QI. Aletta v. L. tr. Jan Hendrik Reinach  van Utrecht

als boekh. 1764 met de Amerongen n. 1.
QII. Jan Frans v. L , geb. + 1796, adopt. te Djojakarta.
1. Johannz  Catharina, geb 6 Nov 1838 i_ jg.
2. JoBanna  Catharina, geb 13 Oct. 1839.

M a c k a y ,  Makay.
1. Aeneas Mackay, onderkoopman buiten emplooi 3 April

1790; soldijboekh. 30 Oct. 1792, 8 Oct.  1802 ; lid R. v.
Just. 1790- 1800 ; vendumeester 27 Sept. 1802. boedel-
meester 1794: tr. Anna Sara Treno;  o. v.:

1.

2.

Barbara  Chris!ina,  ged. 12 Nov. 1797, get. A n n a
Clarisse  wed. v. d. predikant Rousselet en Anna
Elisabeth Mackay.
dnna Elisabeth, ged. 23 Maart 1800, get. Anna
Josina Gaup geb. Treno.

Hij adopteerde 21 Mei 1791 Catharina Petronella,
waarbg  get. waren: Pieter Coerts en Catharina
Muller.

11. Robert Mackay, sergt in Engelschen dienst, had
bij Sara Wiegers :

1. Gesina Elisabeth, ged. 20 Mei 1798 get. Laurens
Hendrik Smits en Johanna Elisabeth Deeaera.

IV. Danylo Makey tr. Liesbeth de Costa; o. v.:
1. Hendrik Jacobus, ged. 1824.

d e  M a c k e n a .
1. Eduard Baron de Mackena van Kilbersleven in 1764

11s korporaal  n. 1. ; vaandrig mil. 1765; t te Batavia
24 Nov. 1766, tr. Adriana.  van Boxel.

11. Patricius  Baron de M. v. Skaranageragh, in 1764
51s sergt. n. I., te Batavia tot 1766, te Samarang 1768/‘69,
3n te Banda 1769 tot zijn dood; i_ Banda 23 Juni 1772
21s kapitein militair.

111. François Baron de ,JJ. van Dublin in 1765 als
3ergt n. I., te Colombo tot 1794.

M a c q u e l i n ,  M a c q u e l i j n .
1. Jacob Macpuelin, assistent te Bantam 1659 ; 1663

;e Ambon.
11. Jacobus M geb. Amb., burger 1690 ; oud inl. burgerij

kapitein 17 Jan. 1725; tr. . . . . . . Coijett  in 1714
reeds dood.

111. Nicolaas M. geb. Amb., oud burger raadspersoon
sn weesmeester gend 1690,5; had in 1690 een en in
1692 2 kinderen.

IQ. Petronella M., geb. Amb.; 1 Juni 1690, 3, te
Amb. wed. gend van den chirurgijn Matthgs Handschut.

Q. Nicolaas M., korpl te Hila 5 Mei 1720; tr. Juliamz
Domingos, gend  17 Juli 1714.

VI. Constantia M. 1693, 5, wege gend  van Barend
jan der Storm; hadden een kind gend 1693, 5.
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VII. Alexandra  M. 2 Oct. 1732 wed. gend van den
procureur Math$is  Sloot.

VIII. Jacobus Macpuelijn, ned. burg. vaandrig, 15 Aug.
1736, lid R. v. Just.

1X.  Macquelin, had:
1. Nicolaas geb. Amb. korpl 19 Sept. 1767 ; burger 1787 ;

tr. Victoria de Sanchius;  beiden test. 5 Mei 1769.
2. Susanna  tr. Pieter Lucasx,  t_ vóór 29 Juli 1779.
X. Octavio  M. geb. Amb. vaandrager 1763, 5.

d e  Marez, de  Maré, d e  M a r r e e .
1. Johannes de Zarex in 1694 te Amb. als soldaat in

dionst der 0. 1. C. ; sergt te Pas Baguela 4 Dec. 1719 ;
comdt te Manipa 27 Maart 1723; vaandrig mil. 29 Mei
1723; luit. 4 Jan. 1735, 27 Mei 1748; kapt. 1751,
18 Aug. 1761; test. 7 Nov. 1759, 30 Oct. 1761 en

5 Juli 1762 ; j- go% 1762; had tot naneef Nicolaas

v. Houten (zie N. L. 1907).
11. Johanna Cornelia  de Ni. tr. Johannes Hellekota ;

zij gend 28 Juli 1762.
111.  Elisabeth de Mare tr. Johannes Taut; & 1783

te Ternate.
IV. Abraham, Evert e n

A’dam, gend 1790, 2.
V. Jan de Marees  burger
VI. Andries de Marees  v.

Batavia Oct. 1784.
Zusters zijn :

Jan de Ma&,  kooplieden te

te Batavia 1762.
Haarlem in 1771 n. I., Jr te

Tr&jntje in 1806 wede van Jacob Kerkhoven.
Sara, gend 1806, tr. Dirk Homan.
Jacoba, gend 1806, tr. David Pols.
VII.  Hendrik de Marree v. Utrecht 1766 n. I., t o t

1794 te Colombo.
VIIT. Jan de Marees  v. Gent, koster Holl. kerk te

Amb. ,169l.

M ars.
1. Cornelis Jansx M. v. A’dam, 1692 onderstuurman

op de chialoup de Haas, 1694,5 op de cbialoup Ceram,
gezaghebber en werfbaas 24 April 1699; rooimeester
1705-1720,  opperstuurman en equipagemeester 17 15-
1720; tr. Agnieta Hanevelt  wed. Nederhoven (Nederhout?);
wed. M6r.s gend 18 Juni 1721, 27 Mei 1728.

Uit haar eerste huw.:
1. Margaretha Petronella Xederhoven,  17 17 te Batavia,

nog gend 12 Mei 1720.

111. Nicolaas Mareus M., geb. Rembang, 1775 sergt;
6 Juni 1792 schepen te Batavia.

IV. Johanna Margaretha M. tr. Jan Coenraad KaldeweQ,
chirurg. te Joanna,  wedr van Catharina Schooff;  zij test.
te Joanna 26 Febr. 1788; hij ?_ ald. Oct. 1789.

Uit zijn eerste huw.:
1. Frederik Willem Kaldewec.
2. Johanna Maria Kaldeweg.
V. Johanna Margaretha M. (= IV ?) tr. Jean Lassis,

boekh. te Japara, + ald. Sept. 1784; test. 29 April 1780.
Hij was we& van Susanna  Gerrits.

Uit zijn eerste huw.:
1. Johannes Cornelis Lassis.
VI. Hendrik Levin M. onderkoopman en secr. van

Just. te Gale 1784, tr. Gerardina Maria de Leg,  dr. van
Arnoldus  en Maria Cornelia Schuttrup.

VII. Tammo Petrus Adriaan M., geb. 17 April 1783,
t 20 J a n . 1830, gezw. kl. v. ~~01. en beampteschrijver
1 Sept .  1807;  ass. resident van Hila en Larike ; tr.
Elisabeth Carolina Mazel, geb. 10 Juni 1789 ; -f 31 Juli
1833. Zij adopteerden 1808 Gesina Petronella, voorkind
van hem bij de inl. chr. vr. Juliana Frederiks;  ouders.van  :

1. Helena  Carolina,  geb. 1 April, ged. 20 April 1809,
get. Elias Mazel  en zijn vrouw Helena Petronella
Huijgenbaard; -f 11 Maart 1831; tr. Johan AdoZph
K uihZ.

2. . . . . . . -t_ 3 Juni 1821.

M a u g i n .

11.  Johannes M., burger; v. v. :
1. Philip Carel  29 April 1720 gend.
111. Johannes Mars, (kan ook zijn Maes), tr. Elisabeth

de Tentros,  dr. van Leonora de Wentros en den burger
Johannes Anthonsz; wede gend 25 Jan. 1713,27  Juli 1718.

IV. Johannes M., boekh. te Banda 27 Juli 1718.

Jacobus M. luit. mil. tr. dnna Elisabeth Chatalin,  1749
wonende te Schiedam; o. v.:

1. Jean Robo,  vaandrig mil. 31 Aug. 1746, 13 Sept.
1749 te Amb.

2. Jacobus Claudius.
3. Anna Louisa Philippina.
4. ,Jeanne  Jacquette Magdalena.
Een zuster van A. E. Chafalin vnd was Esther Chatalin.

M a z e l .
Elias  M. van A’dam in 1763 met de West Vriesland

V. Cornelia M. wede  v. d. ondcrchirurgijn Ambrosius 1 1 (Hoorn) n. 1. als hooplooper  ; boekh. en secretaris van
He$asx, 9 Mai 1738. Just. 1768; pl. res. te Boeroe  17 Febr. 1768; boekh.

VS. Isaac M., geb. Amb. in 1734 sol&,  sergt 17 &Iaart  en gezw. kl. van politie te Amb. 16 Febr. 1785, 1 Mei
1753, 10 Mei 1754; tr. Jacoba van Hoven, geb. Amb.; 1790; onderkoopman en geëligeerd secr. van pol. te Banda
beiden test. 21 Mei 1759 ; o. v. : 31 Jan. 1793, ald. tot 1797 ; notaris te Amb. 1798, 1802;

t r .  10. Cornelcia  Margaretha Vonk, beiden test. 14 Jan.
1784; 20. 23 Jan. 1803 Helena Petronella HuQgenhaaro?

Mars (zie N. L. 1906, bl. 103). geb. Larike; wede gend 11 Aug. 1818.
VIlI.  Gerrit ïb!.  v. A’dam in 1767 als hooplooper n. 1. Uit het le huw.:
1X. B’iZZena Dirksz  M. v. Zaandam, 1765 als jg. matr. 1. &artha  Elisabeth, 1714.

n. I., retourneerde 1772. 2. Maria Jacoba, 1784.

Frederik August v. M. van Diere,  in 1743 als soldaat
naar I., kapt. mil. 1745 ; kapt. van de buitenposten
20 Aug. 1748; lid R. v. Just. 1749-‘51;  1757 te Malakka,

Oct. 1757
ald. verongelukt ~~ * tr. 10. Anna Elisabeth Davids,sept.  1758 ’
gend 12 April 1749, dr. van Elias en Aletta Carelsz;
test. met haar man 21 April 1750 ; 20.  Susanna  Margaretha
TwQsel,  geb. Amb., gend 26 Mei 1752.

Martheze.
1. Isaac Constantijn M. onderkoopman 1751; admini-

strateur te Soerabaia  1755,s.
11. Nicolaas BeLnardus’  M., boekh. en eerstgezw. kl.

v. pol. te Galle 1752,58.
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3. Cornelia  Margaretka:  1784.
4. Susanna  Amelia, 1784.
5. Elixabeth  Carolina,  geb. 10 Juni 1789, get. Nicolaas

Galloo  en Catharina  Martens; j- 31 Jul i  1833;  t r .
Tammo Petrus Adriaan Xarthexe.

den Haag. L ACH DE B~RE.

Albertine, princes  van Oranje, vorstin van
Nassau, Gravin tot KatzenElnbogen  enz. :

getuige bij het huwelijk van Hans Aelbrecht von Walffers-
dorf, ritmeester, met Anna Margrita van Cuyck in 1666.

In nahmen der Allerheyligsten Dreifaltigkeit.
Kundt und zu wissen sey manniglichen hiermit, dasz

ausz Schickungs undt Versehungs Gottes des Allmächtigen
mit raht undt ,vorwiszen beyderseiths freunde und Ver-
wandten,  zwischen dem HochEdelen  gebohrnen undt
Gestreng herren  Hansz Aelbrecht von Walffersdorff herren
zu Bornszdorf und Tornans  (?) Ihrer Churfen  Durchlt  zu
Brandenburg wollbestelten Rittmeister der Trabanten,
und Fiirstlicher Naszawscher Haurszman der Aembter
Schenckendorff und Friedslands, ahn einer, und dem
wollgebohrnen Fräwlein, Fräwlein Anna Margaretha
gebohrne von Küick,  Frewlein zu Metteren, ahn der
arideren  seithen, auff unten bemelten dato eine Christliche
Ehe beredet und geschloszen worden, folgender gestalt.
Erst l ich haben Sie sich mit einander Christl ich und
ehelich versprochen, wollen auch solche ehe ehestes tages
gebiihrendt  bestätigen und vollziehen, und die tage
~ihres  Lebëns ifi sölchén àtänd~-freündtlichund  friedtsams,
wie Christlichen Eheleuthen gebühret, zubringen : Ihrer
zeitlichen giitter halber aber zu Vorkommungs allerhandt
miäzverstandes und gezäucks sich folgender gestalt verein-
bahret und verglichen ; Tors Erste, verspricht der von
Walffersdorff in donationem propter  nuptias ahn und
zuzubringen, sein von seinem Liehen Sehl. Vatter aner-
erbtes Erbtheil,  weszwegen Er nach seiner Heimkunfft
fürderligst mit seinen Brüdern in theiling tratten, und
also den dariiber ein inventarium ausz antworten wil1 :
Hingegen vors ander verspricht in gegentheil das Frewlein
von Xetteren,  ahn Ihren Liebsten ahn und zuzubringen
ihr kiudtliches  Erbtheil, und alle Ihre in bahrschafft,
Schulden, Reutc, und Zinszen, Silberen und goltkleinodien,
und sonst bestehcnde  gütter, nichts  ausz bescheiden,
wie solches alles in beijgehendem inventario specificiret
wirdt, und zwar nlso dasz Ihm, Ihren Liebsten freijstehen
~011,  solche mittel nach seinen willen zu disponiren und
zu Ihrer beijder besten anxuwenden, jedoch  aber alles
mit Ihren gut t f inden und Rath, welches alles, wie
auch das jenige so beijde diese antrettende Eheleute
Eünfftig gewinnen und besparen werden, unter Ihnen
gemein sein, und sie die tage Ihres Lebens mit einander
einträchtig, lieb, und freundlich gebrauchen besitzen
und genieszen sollen : Wan nun zum dritten nach den
Willen des Allmächtigen über Kurtz oder Lang sich
zutragen oder hegeben würde, dasz diese Eheleuthe einer
vonden andern (: welches doch gott lange verhüten wolle :)
todes verfahren, und ein oder mehr eheliche Kinder  von
Ihnen beijden  gezeuget hinterlaszen würde, sol1  es mit
der succession folgender gestalt gehalten werden, dasz
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die drei Kinder, welche der Herr Rittmeister mit seiner
voriger Eheliebsten gezeuget hatt, alle anitzo beij Ihm
vorhandene in silberen und goldenen  geschiere,  kleinodien,
Zinne und wüllen bestehende mobilien, wei1  es alles von
lhrer Fraw mutter  herkommen gantz und allein behalten,
maszen davon, durch derer  Vormünde ein bestendige0
Inventarium auffgerichtet, und beijgebracht  werden solle,
und sollen demnagst mit denen ausz dieser Ehe erfol
genden  kinderen in die Vatterliche gütter zu gleichen
theilen succedirea, die ausz dieeer Ehe hinterlaszene kinder
aber sollen hingegen lhre mutterliche gütter ebenfalsz
allein haben  und behahen.

Z u m  vierten  falsz der Herr Rit tmeester vor dero
Liebsten mit tode abgehen, und kinder  oder keine kinder
ausz dieser Ehe hinterlaszen wtirde, solchen falsz (bes)itzt
wol1  gedachte Seine Liebste seiue vatterliche gütter,
sambt allem dem, wasz Sie stehender dieser ehe ahner-
worben, welche Ihr hiermit und krafft dieser Ehepacten
pro hgpotheca gestellet seijn sollen :) unturbiret einbehalten,
besitzen und genieszen. solange sie in den wittiben stande
verbleiben wirdt; jedoch dasz sie die kinder  Erster  ehe,
darausz gebührendt erziehcn, und wan sie zu ihren. . . .
schreiten, darausz standmäsz auszstatten sol], wan sie
aber zur anderwertigen Ehe schreiten wurde, sol1 sie
doch dar ausz ehender zu weichen nicht schuldig seijn,
noch darausz ehender zu weichen nicht schuldig seijn,
noch darausz möge verdrungen werden, bisz darahn Ihro
ihre allata, u n d  a l l e s  wasz
darahn verwendet,

sie ausz den Ihrigen
undt eingeschossen haben  mögte

vollkommentlich auszgefolget und restituiret seijn würde,
wie auch die halbe scheidt der conquesten, unter welchen
jedoch  die Erbfalle, so von einer oder der anderen seithen
herkommen mögte, nicht gerec_&n$__sondern  sollen nach
ä r t  -ütíd ~~ñ%t-ú?~~~dë~-  äggebr&hten  güthëf geachtet,  und _~ ~~
also damit gehalten werden. Da aber zum fünfften woll-
gedachte Frewlein von Xetteren  vor Ihrer Liebsten mit
todt abgehen solte,  und Kinderen oder keine Kinderen
hinterlaszen würde, sol1 Ihr Liebster der Herr Rittmeister
in gegentheil Ihre gantze Verlaszenschafft alle auszste-
hende mittel wie sie auch nahmen haben, bisz in seinen
todt allein unperturbiret bcsitzen und geuieszen : Nach
seinem todt aber sollen solche mittel ahn Ihre Freunde
wieder zurückfallen, oder wie wollgedachte Frewlein
darüber  sol1  disponiren beij testament, die acquisita aber,
was nehmlich diese Eheleuthe beij stehender Ehe gewinnen,
sol1 der Herr Rittmeister, wan das Frewlein  vor Ihm,
olme kinderen nachzulaszen, todes verfahren würdc,
allein haben  und behalten erblich und ewiglich. Und ist
endtlich beijderseiths  mit handt und mundt zugesaget,
angelobet, und versprochen; gleich dan auch hiermit
auff das allerbestendigst, solches immer geschehen  aolle,
kan oder mag, zugesaget, angelobet auch vcrsprochen
wirdt, diese Ehepacten in allen puntten und articklen,
wahr, st&tt und fest auch gantz unverbrüchlich zu halten,
dar wieder nichts zu reden, zu handeln, noch ZU  thun,
noch zustatten, dasz dar wie der gethan oder gehandelt
werden solte : zudesto mehrer bekräfftigung, hatt die
durch-leuchtigste  hochgeborne Fürstin  und Fraw, Fraw
Albertin  gebohrne Princessin von Orangien & Fürstin
zu Naszaw, Graffin zu KatzenElnbogen,  Viande,  Diets
und Spiegelbergh, Fraw zu Beilstein, Baronnesze von
Lieszfeldt etc , Wittib, Vormiinderin, und regentin  etc.
nebenstandere interessenten, und hierzu erbettene freunden
u n d  a n v e r w a n d t e n  dieses mit eìjgener  handt unter-
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geschrieben und mit Ihren ahngebohrenen Pettschaften
betrucket.

Cleve den loten September. Anno 1666. get. : .Albertine
D’ornnge” (met afdruk van haar vollledig wapen in zwart).

Voorts, d : rechterrij onder elkaar:
,Hans Aelbrecht von Walffersdorff” met afdruk van

zijn wapen in rood; dit toont in 8 hoek: een springend
paard ; links van het cimier,  zijnde een uitkomend
springend paard, de letters ,H. A.“, rechts AV. W.” Geen
kleuren aangegeven.

Blumenthal”n * *_. - . _ (voor zoover zichtbaar) met
wapen in rood ;

Gedeeld : her. links de Pruisische dubbelkoppige adelaar,
her. rechts op grasgrond een paal waarom heen zich een
slangvormig dier met pooten slingert. Hartschild: een
ankerkruis. Det  geheel gedekt door 2 gekroonde helmen ;
helmteekens : 1. de  dubbele adelaar ; 2. een man houdende
in de eene hand een krans, in de andere een zwaard (?);
her. rechts van de helmteekens : ,,C. C.” her. links van de
helmteekens : ,,F.” Geen kleuren aangegeven.

,Hansz George  von der Narloitz  (?)” met onduidelgk
wapen in rood: 2 mannen (?) , helmteeken : uitkomende
man (3) tusschen aanziende vlucht.  Geene  kleuren
aangegeven.

,J ulius Hazebergh” met wapenafdruk in rood : Door-,,-
sneden : boven, een uitkomende-leeuw ; onder, een rooster
met handvat. Geen kleuren aangegeven. Geen helm-
teeken.

B : Linkerrij onder elkaar.
,,Anna Margrita van Cuyck”, met afdruk van haar

wapen in rood: (in goud) 2 (roode) dwarsbalken, ver-
gezeld van 8 meerltjes 3. 2. 3, rond schild gedekt door
9 paarlen-kroon (zie Cuyck-Brab., Arm. Général). oeen
kleuren aangegeven.

,,B” (mogelgk ,P”) van Cuyck”, met toevoeging ,in
absentie van mijn heer vader mede voor mijn selve”,
wapenafdruk in rood, alsvoren, kleuren aangegeven, gedekt
door  een ,mit Edelsteinen besetzte füufblätterige Laub-
krone”.  Schildhouders 2 omziende leeuwen.

. . J. B.” of _B.” von Ghendt”, wapenafdruk in rood:
1 en 4 een getraliede dwarsbalk; _

2 en 3 twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.
Geene  kleuren aangegeven, 9 paarl-kroon met punten.
Xaar het origineel medegedeeld door

ïi’el. Jonkhr. VAN K I N S C H O T.

Testament van Lydia Catharina van Hattem,
Hertogin-Donairibe  van Chandos.

C o p i e  v a n  T e s t a m e n d .

Uytgetrokke van de Secretary van het Prerogatyf hof van
Canterbury.

.Ik, Lydia Catharina Hertoginne  Douariere van Chandos
Deesen 23sten dag van Januarg in den Jaren onzes heeren
1748 oude styl, maak Deese myne Laaste wil en Testamend
herroepende alle andere wille en Codicille aan eenige andre
testamente voor deese gemaakt in wiens hande deselve  ook
mooge gevonden zyn.

Op de nederigste wyse begeef ik myne Siele aan den barm-
hertige god door de verdienste van onse gesegende Saligmaaker
Jesus Christus, die alleen ons bequam kan maake om voor de
oneyndige Regtvaardigheyd te verschijne de wysheid goedheyd
eu voorsienelyke sorge van onze heemelsche Vader maake ik
hier de openbaarste En deursaamste Erkentenis van die in
myne magt is Want grootelyks heb ik deselve ondervonde
in myn geheele Leevensloop.

Myn Lighaam verzeek ik mag geleyd synin deselfde Graft
met myn geweesene waarlyk ge Eert en dierbaar man James
hertog van Chandos volgens de vriendelijke Bestiering van Syn
Eyge testamend maar met geene andre oncoste dan een
doodkist gelyk die van mylord dewelke Ik versoek dat de
heer Lünd mag beschikke En my plaatse in die gedeelte van
het graft de welke hy weet voor my benoemd is de prys van
de de doodkist niet bove de Qyf en seventig  ponde te gaan
En geene andre onkoste als een koest met dienstboden om
myn lykkoest te volge En met dag Ligt te begrave Ik begeer
en versoek hem met myne beste wensen aan te neeme de
welEdelste James baydges. Schildknaap gemeenelyk  genoemd
marquis van Carnarvan alle de jeweele die syn grootvader
myn geweesene geliefde aan my gaft de Inventaris van welke
word aan deese testamend gehegt alsook alle het gemaakt
Silverwerk En penningen die my toekomen doorhet  testamend
van syn gemelde grootvader die door my aan de tyd van
myn overlyde syn met ontvangen geweest, En alle agter-
stallege van annuïtyten? door gemelde testamend aan my
gegeve  welke aan myn overlyde schuldig gulle syn En alle
het. gemaakt Silvergoed hetwelk ik melde sal in Eenige Schrift
aan dese gehegt syn grcotvader  toebehoorende In myne
besittingen misd dat deselve niet noodig gulle gevonden syn
om myn geweese Lord syne schulde te betalen Wand ik ben
ten volle overtuigt ran syne opregtigheyt sowel als van myn
eyge de geregtigheyd moest Eerst plaas neme maar het is
myn wil En ik hierdoor ordoneer myn executeur om gemelde
jeweele En silver werk te Legge in de bank van Engeland
tot dat gemelde Lord van Carnarvan het ouderdom Qan een
en twintig jare berykt En soo hy niet soude leeve om die
jsre te beryke dan sulle de jeweele het Eygendom syn Qan
mevrou Carolina Baydges syn suster het gemaakt silver goed
en al de agt.erstallenge van Legate En annüityte van myn
Lords testamend aan my schuldig En aan de tijd Qan !myn
dood niet ontfange geve ik aan de tegenwoordige Hertog Qan
Chandos misd dat hy betaald aan den Eerwaarden dotter
Theophilus Leigh tegenwoordig meester Qan Caliol Collegie t,e
Oxford de somma van een duysend ponde Steerling by gebrek
van welke ik geeve alle de agt,erstalinge tost arrears myner
geldlegate aan my door myne dierbare geweesene Lord gegeve
aan gemelde doctor Leigh als overtuigt synde van syne
opregtigheyt agtinge voor myne Lord syn oom.

Ik geeve aan myn Vader Johan van Hattem Syne naast
bestaande in holland  vyf honderd ponde  om op Eene Eegale
wyse onder haar verdeelt te syn soo als de wettsvan hollttnd
sulle bewyse hetwelk my wiert Qersogt t.e doen aan myn
overleeden Qan myn geweesen Neef de heer Johan van Colema
die my in de tyd Synes LeeQens het geld gegeven heeft met
versoek dat ik het in syne naam wanneer ikquam te sterve
wilde doen En daarom is het Een Schuld En ik belast mynen
Excecuteur  om het in de Eerste plaats te voldoen.

Ik geeve aan myne Neef Johan van Hattem schildknaap
le drie duyzend ponde  belast op den boedel vanmyne huyse
En alle agterstallinge van interest daar op welke in mijne
magt staat om te geeve aan d;e Qan mijne broeders Kindre
dien ik wil.

Ik geeve aan dorothea Randagsh myne oppaster de somma
van vyftig ponde Steerling aan Elisabet Silmer dertig ponde
Sterling En Francis Bewen mijn huys hofmeester Qyf-en-
twintig ponde Sterling En aan myn neef John Qan Hattem
Exquire of Schildknaap mijn geheele inboedel Silverwerk
Jeweele En meubele uytgenoome degeene demelke in den
Inventarissen hieraangehegt zyn En maak hem Eenigste
Executeur En Legateur Qan deese myn laaste  wil En dat
myn testamend getuyge myn hand den dag en Jaar boove
geschreve  Lydia Catharina Chandos.

Geteekent uytgegeven En overgelevert  met het woord
Imboelens En aan de tijd van mijn doot tussen geregelt  in
de tegenwoordigheyd  Qan ons.

Tomas Matthews
Mary Matthews

Een Inventaris van Jeweele die mijn Lord mij gegeven
heeft Ende welke Ik versoek datse hergemoge zyn aan syn
klynsoon James Lord Carnarvan. Indien f e gehulde van myn
Lord betaald kunnen syn sonder deselve te verkoope En ten
dien Eynde versoek ik myn excuteur  omse in de bank van
Engeland neder te sette tot dat de Lord Carnarvan het
ouderdom Qan Een-en-twintig jare herijkt.

Een groote Roos diamant En twee Klynder gemerk B
van agtere.
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Briljanddiamsnte. Een geemailleerde Schildery van mylord ’
de geweese hertog van Chandos door links geset met 4 groote

i geheele inboedel getuyge myn hand en gesegelt In de tegen-

en 24 klynder. Een repetitie goud orlogie door graham In een
woordigheyd van ons

swart sagrynkast geset met Een groot En taggentig klyne ) Jan. 27: 1748. Thomas Matthews
briliantediamante twee haak& van Een en sestig Roos Mary Matthews
diahante Elk een paar tafel diamant kncope Rond geset met
agt seer klyne diamante Elk een groot Emerout Los Een
kruys Een pandnnt dito Een klyn robyn gesp. Een topasring
Een moriaanshooft in Een ring de daufyn van frrtnkryk.
Syn portrait - Portrnit van de -Koningintie van boheme tien
goud Equipasie Keeten  Een haak. Een brillekas van goud
met brille in goud geset daar in mylord portrait in klyn met
veertig groote paarle. Portrait van S. Catharina met klyne
diamante aan de hoeke die een schoone aaaat is Portraittes

Ik betaalt hebbende aan Vaders naast bestaanden Een hondert
ponde.  Zoo versoek ik datter vier alleen aan haar gegeeve
syde aan myn doot En juffr. Dorothy Randolf gegaan synde
om met haar broeder te wonen aan wien ik Toen ter tyd
twintig pond gaf. Soo zal de 55 & die aan haar liet aan myn
executeur gaan alle de Legete die ik in gelden koest en
paarde te gaan aan myn executeur als onderteekend.

Oct. 29, 1748. Lydia Catharina Chandos.
van Koninginne Anna, Mylord, Lady Childrtwee  Lord Carnar- 1
van, Een Lord Middleton alle Klyne vier Klyne Krulle van 1
hair en twintig seer klyne diamante en eenig andre klyne !

1749 MeY  1Ode  Ik heb nog Een hondert pond betaald aan
myn Vaders nabestaanden, maar 300 is nog Schuldig om

Enkelde diamnnte die in de wagenschot doos svn alwaar ~ betaalt te zYn  En niet meer.
deese alle syn Een Locket van KÖninginne  Anna hair in een 1
vernagelt kassie. Een Corneliaan brunne  van cansantinne /

Lydia Catharine Chandos.

Een ñ~orrinanshooft  in agaat in goud @set. Een groot goud
snuyfdoos. 1:n deese syn alle voor sooverre als ik weet die
ik heb van diegeene  die Mvlord mv eeaeven heeft verschv de
van de diaman:e  heb ik ge”geven in gex Leeve van syn genade
aan mevrou Carolina. En eeniae klvne enkelde diamante En
eenige paarle waare verloorë en “deese  zyn alle in de plat
wagen schot de sleutel waarvan is op de bos.

Shaw, Nov. 29, 1745.
LYDIA  CATHARINA CHANDOS.

De Daufyn vau Vrankryk was de soon van Ludovecus de
veertiende my Lord heeft mij gesegt dat hij die in Vlaandren
gekoft gedekt met een diamant van deselve groodheidonder
welke diamand my Lord had Een portrait van den hertog
van Marlboroueh Late sette  die hv in een rina eenresenteert
heeft aau de hërtogicne van Narlborough en d& Is geloof ik
de ring die door de gewesene hertoginne van Marlborough
aan de hertoginne van Nontangie bij testamend gelate.

Deesen is Een Inventaris van het nemaak Silvergoed  door
m@rds testámend aan mij gelate ‘i welk jk wil-dat myn
executeur In de bank van Engeland Laat nedersette tot dat
de wel Edelste James Brydgesdoor de bank genoemd Marquies
van Carnarvan het ouderdom van Een-en-twintig jare berykt
en dan dat hy het overlevert In de hande van gemelde Lord
Carnarvan. Soo hy die jare niet berykt dan geeve ik het aan
myn execut,eur  golyk ik ook geeve al myn ander gemaakt
Silver en meuble de jeweele waarvan de Inventaris aan de
andre Kant staat van dit papier om neder gezette syn In de
selve plaast en maniere maar ingeval de bove genoemde Lord
Carnarvan quam te sterve Eer dat hy het ouderdom ran een
en twintig jnre berikt  dan geeve ik de jeweele aan de andre
svde van dit DnDier aan svn Sustcr Ladv Caroline Brvdees
tot hare gedngténisse van” haare Eerwaärdigste  groo&aaer
wiens liefde vcor  syne Klyn Kindre is opregt geweest.

Alle de overige van mynejeweele geeve ik aan myn executeur
John van Hattem Esqre. of denton  hall in Bukkinghamschire
daar se alle aan my gegeven ware door de gewesene Sir
Tomas de Val1  van wien hy is de wettelyke erfgenaam.

Een ovaal Schotel 75 onsen 3. - 4. Vier Schenkborde 23
oncen - 7, 23 oncen 1110 oncen  7 9 oncen 19. -Een buygende
Kandelaar, 2 dozyn en agt borde met de wapene van Chandos
en Lake 4 strooppotten met de wapenen van Chandos en
van Hattem - Een pot weegende 33 once met de wapenen
van Chandos en Willonghby Een seer Klyn coppie  en deksel
geene wapene Een Klyn deksel aan een beker de beker selve
is myn eyge. En gaat aan myexecuteur. Een ronde Schotel
56 once - 15 De wapene van Chandos en Lake Een commetie
en deksel 28 ons 12 syn gelyk 28 ons 18 de Chandos en van
Hattems wapene gelyk een groote tureen? Schootel en
deksel in de hande van mynheer Child de goudsmid Een
paar gedreven Kandelaren Een oude snuyter Een voet met
de wapenen van de graaf van Carnarvan alle reste van myn
Silvergoed alstaande Chandos wapenen daarop wierd door
myn selb gekogt En ik geeve alle myn silver goed en juweele
In dit stuk papier niet gemeld aan myn boven gemelde neef
John vau Hattem En maak hem Resduary Legaten van myne

Ik Lydia Catharina douariere van Chandos op deeaen tiende
dag van Mey Een duysent Seeve hondert negen en veertig
maake deese cocidille aan mvne laaste testamend gemaakt.

In den jare 1747/8  oud st$l Jan 23 dewelke ik hier door
In alle andre deele bevestig maar de vvf en twintig Donden
aan Francis Bewen gemaakt, soo sal & geen deel%& hem
betaalt svn maar bove gemelde vvf-en-twintig  ponde  aan- -
Mary en ” Elisabeth Trasy  verdeelt -.zyn inplaats  daarvan en
iuffr. Dorothv Randolnh hebbe in de mynen dienst st,dert
gelaten. Soo heb ik h&r  by die ockasie gëgeve  wat ik goed-
keurde Ik wil dat John Philpot myn tegenwoordige rentmeest.er
twint,ig van die vyftig pond soude hebben En de overige
dertig aan myn executeur te garn En niet aan haar Ik hebbe
betaald twee hondert ponde Ban myn vaders naast bestaande
Soo verzoek ik dat sy drie hondert alleen Soude hebben als
in koome te sterve

Ik gekogt hebbende de heerlykheede van groot en klyu
Stammore Sedert het maake van myn testament in dien de
WelEdelste James Brydges Es zoo lang leeft dat hy beryk
het ouderdom van een-en-twintig jaare Soo geve ik myn
gèheële-Re&  efï es% -Zaarop  aan hem En versoëk dat hy
deselve aanneeme Soo hy die jaare niet berykt dan maake
ik daarop myn geheele Regt en Egs daarop aan myn neef
Johan van Hattem Schildknaap Esq  get.uyge  rn)rn hand en
seeeel de dae en iare boven eeschreeve -

Lydia Catharina Chandos.
Aanaeteekent En overgemaakt, In de tegenwoordighevd

van 01% A. P. Wright, Thomas  Matthews, Märy Matthëwi
Ik heb de Legate van onder in desen testament gemeld

maar dewyl daar geen getuyge in dat gedeelte syn soo doe
ik hier wederom moeyte te vermeyde van myn handteeke-
ninge të bewyse En hetgeen0 dat ik meene door myn regt
en eys op de heerlykheedens van Stammore is de negen
hondert ponde van mynheer Cappers door de persoon aan
wien ik deselve laat moet aan hem betaalt zyn door de geene
die door deese testament die twee heerlykhede Erve en niet
uyt myne personele goedre  Want ik heb na myne gevoelens
geen regt En eys daarop tot dat die neege  hondert ponde
Syn betaalt dewelke ik hoop sal verstaan Syn myn intensie
te weese getuyge myn hand den 13 Mey 1749

Den 15 Desemb 1749/50.
Lydia Catharina Chandos.

Waarde Neef.
Alschoon  Ik heb orders gegeve  in myn testament dat myne

begraaffenisse te Witchurch by myn Lord Egter  terwyl de
tegenwoordige hertog van Chandos En ik niet Eens syn soo
ben ik van sin verandert Ik denk met rede En versoek
alleenelyk gelegt  te syn in een goede yke doodkist met swart
fluweel gedekt in ‘t midde van Schagkerk met een swart
marmere Serk ever my met dit opschrift: Lydia Catharina
hertoginne douarière van Chandos door haar yge ordre legt
hier begraave in hoope van een vreugdelyke opstanding door
de oneyndige genadens van de gesegende drie Eenigheyd ik
versoek dat gy my myn heer Matthews 10 guinias voor de
lykdienst geeft.

Den 3 Dec. 1760.
Is voor my Personeel gecompareert ElishaBiscoe van den

binnentemple London gent’leman  En hebbende syn Eed afgelegt
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op de vier Evangeliste om de waarheyt te verklare soo heeft
hy syn Eed gemaakt als volgt dat hy heeft wel gekent haar
genade Lydia Catharina geweesene hertoginne douarière van
Chandos overlede en is seer wel bekent in haar maniere en
carakter van handschrift hebbende haar dikwyls sien schryven
En hebbende met aandagt besigtigt en doorgeleese het papier
schrift hier aangehegt sig inhoudende als een codiuills aan
de laatste wil en testament van gemelde overledene begin-
nende aldus ik heb de leaste van ondre in mvn testament
gemeld En eyndigende akdus, getuyge myn hand En aldus
onderteekent Lydia Catharina Chandos Soo verklaart deese
geswoore getuyge dat hy waarlyk geloof dat den geheelen
inhout van gemelde papier schrift als ook de naam Lydia
Catharina Chandos daaraan gestelt en onderteekent is alles
van het eyge handschrift van gemelde Lydia Cathsrina
geweesene hertoginne douarière van Chandos overleede.

Elisha Biscoe.
Op deselve dag leyde gemelde Elisha Biscoe syn Eed behoor-

lyk af aan de waarheyd van deese attestasie voor my John
Bettesworth tegenwoordig gedeputeerde.

Den 5 Desemb. 1750
Hen. Stephens  N. P. S.

heeft voor my personeel gecopareert John Pudsey van de
paroghie van St. Maria La Bonne in de graafschap van Middleser
heer En hebbende syn Eed op de heylige Evangeliste
afgeleyd soo heeft hy op verklaart als volgt dat hy heel
wel gekent heeft haar genade Lydia Catharina geweesene
hcrtoginne douarière van Chandos overleede En was welbekent
met haar maniere en carakter van handschrift hebbende haar
dikwijls sien schryve en hebbende nu met aandagt besigtigt
en doorgeleese het papier schrift hier aannex sig voorgevende
te syn een codisille aan de lanste wil en het test,ament  van
gemelde overledene beginnende aldus ik heb de legate van
ondre In myn wil gemeld En eyndigende aldus getuyge myn

hand En aldus onderteekent Lydia Catharina Chandos soo
verklaart deese geswoore dat hy waaalyk  gelooft het geheele
Lighsam  en inhoud van gemelde papier schrift oft Codicille
en ook de naam van Lydia Cathnrina daaraan onderteekent
te syn het eygen handschrift van gemelde Lydia Catharina
geweesene hertoginne douarière van Chandos overleede

John Pudsey
op deselve dag heeft gemelde John Pudsey syn Eed behoorluk
afgelegd aan de waarhevd van deese attestasie voor mv teaen-
wÖord<ge  gedeputeerde _

_ _

Hen. Xtephens N. P. S.

Dit testament met seeve codicille van de WelEdelste Lydia
Catharina geweesene hertoginne douarière van Chandos hier
aangehegt wiert te London beweese  voor de Eerwaarde george
lee doctoor van de Wette oonerbewaarder oft commissaris
van het prerogative court var Canterbury wettelyk gecon-
stitueert den llde dag van September 1750 door den Eet van
John van Hattem schildknaap Neef van den overleden En
Eenigste Executeur aan wien atministrasie wiert toegestaan
nadat hy op een behoorlyke wyse syn Eed afgelyd had om
te administreere

Sept. 29, 1750.
Wm. Legard
Pet. S. Eloy

l

gedeputeerde

Hen. Stephens Secretarissen

de Mathe. - Johannes Alexander (le Prevost) baron
& Matha!  in 1729 luitenant kolonel van een Waalsch
regiment dragonders onder brigadier van Wassenaar, later
genoemd luitenant generaal der infanterie, huwde als
weduwnaar den ljen Februari 1729 te Maastricht Maria
Catharifza  (gravin) de Caris,  gedoopt 18 October 1702
te Luik. Hij was . . . . . . te Trier geboren en overleed

te . . . . . Zijne ouders waren . . . . . ?
Zin’dochter  dnna Francisca Carolina, in 1732 te Maastricht
gedoopt, huwde . . . . . . te . . . . . . . den majoor
Joannes  Hieronymus van Dopff.

Claudius Franciscus (Nicolwas  Carolus le Prevost) baron
de Muthn, zoon van Jonnnes Alexander en Augusta Amelia
de Gndeman  (misschien de eerste vrouw van Joannes
Alexander bovengenoemd) werd 7 Mei 1725 te Maastricht
gedoopt en overleed . . . . . . te . . , . . . Hij huwde
. . . . . . te . . . . . . Theresio Bachner.

Waar en wanneer werd deze geboren (gedoopt); waar
en wanneer overleed zij; wie waren hare ouders? Hun
zoon Alexander Johannes baron de Matha werd 11 October
1774 te Moskou geboren.

Bergen op Zoom. W. J. F. JUTEN.

de Sabelb.  - Inlichtingen worden gevraagd omtrent
een Haarlemsche familie de Sabelis  die waarschijnlijk op
het einde der 188 eeuw uit Italië zich aldaar zou ge-
vestigd hebben en een tak zoude zgn van het Italiaausche
vorstengeslacht Savelli ! R.

Tierens Biirghli. - Janetta Petrouella Tierens was
gehuwd met Huybert Bürgkli  die sneuvelt als Luitenant
der Zwitsers den 16en Augustus 1747 bg het verdedigen
van ‘t Lunnet ,,Zeelandia” bij het beleg van Bergen op
Zoom. Is te Tholen begraven. Kort haart+sche&t de
Wede. het leven aan eene dochter, genaamd Uubèrtä _
Johanna. J. J. BASTERT.

Znm Treubel  of Trenpel. - Heeft hier te lande
eene familie van dien naam of ongeveer van dien naam
bestaan, voerende in blauw een zilveren dubbel gebroken
dwarsbalk 2 Men vermoedt dat zij met Prins Willem van
Oranje naar Dillenburg is getrokken, alwaar zij nog ge-
vestigd is. R.

Wapens gevraagd. - De ondergeteekende betuigt
zijn vriendelijken dank voor de van verschillende leden
ontvangen wapens en beveelt zich verder gaarne asn.

STEENKAMP.
(Medegedeeld door E. van Dorsser.)

I
INHOUD1908,No.U.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. Genealogie eener  Maastrichtsche familie Collard, door Fr. Dazert,
te Maastricht. /Vervolg en slot van XXVI, 262.) - Het geslachtvon
und au Schuier,  medegedeeld door 1. F. van Beeck  Calkoen, aangevuld
door Jhr. E. K. G. Falck. - Oude Indische Families, door W. Wljnaendts
van Resandt. Vl. Het geslacht Couperus. (Vervolg en slot van XXVI,
275). - CfeKlachtkundiae  aanteekenineen verzameld te Amboina. (Aan-
gevuld met aanteekeiingen  verzameld te Serang, Djokjakarta  en
Padang), door Lach de BBre. (Vervolg van XXVI, 282.) - Albertine,
princes  van Oranje, vorstin van Nassau, Gravin tot KntzenElnbogen
enz., door Jhr. van Kinschot. - Testament van Lydia Catharina van
Hattem, Hertogin-Douairiere  van Chandos, medegedeeld door E. van
Dorsser.  - Vragen e n  A n t w o o r d e n :  V a n  Balveren  (XXVI.
224). - CottouU- de Matha. - de Sabelis.  - Tieren8  Biirgkli. -.
Zum Treubel of Treupel. - Wapens gevraagd.

Van Balveren. (XXVI ,  224).  - In 1644 had
Christoffel van Balveren  in Domburg eene buitenplaats.
Meer is aldaar van hem niet bekend. L.

Cotton. - Père Cotton (neveu) van P&e  La Chaise
was biechtvader van Henri IV.

Jan  Keer en Christi%  Cotto%  waren doopgetuigen bij
den doop van Christianus, kind van Johannes Ftxznçois
Moltxer  en Johanne Cotton + 1725. Bestaat er familie-
verband tusschen genoemde zottons?

Breukelen. J. J. BASTERT. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te ‘8 Gravenhage.
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw.”

Dit blad verschi’nt  maandelijks en wordt alleen
asn de leden vin iet Genootscha gezonden. Bij-
dragen en corres ondentie betre
van het Mwndbla B

Bende de rednctle
en opgaven van adresverandering

zijn te zenden aan den redacteur, Mr. El. W.vax
SANDICK~  101 Jan ean Nassuustmat,  te Is Gmvenhap.

: Opmerkmgen  omtrent de verzending en attnvragen
. om  exemplaren van vroeger verschenen Maand-
bladen zijn te richten aan den bibliothecaris, W.

Baron SXOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan van
Na.ssaustra&, te ‘s Gravenhage.

ep k’
I

Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Genoot-
schap te richten aan den secretaris, Jhr. Mr. E.
B. F. F. WITTERT  VAX  HOOGLAND, 190 Riouwstrnnt,
die betreffende de bibliotheek aan den bibliothecaris.
W. Baron SROUKAERT VAN SCHAUBURQ. 96 J a n
wm iVa.ssaudraat,  b e i d e n  t e  ‘S Gravenhap.  -
Contributitin enz. ssn den penningmeester. ,c. VAN
ERPECUM,  Maliestnznt 1 8 ,  t e  ‘s Gravmhaye.  -
Leden te ‘sGravenhage betalen per jaar f 10
contributie, zij die buiten ‘s Gravenhage wonen
f 13.

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

No. -1;s. XXVle Jaargang. 1908.

Ds. JACOBUS ANSPACH.
Op den 4den October 1908 is te Bergeyk overleden ons correspondeerend lid Ds. JACOBUS A N S P A C H,

g e b .  t e  Zalk bij Eampen 16 Februari 1830, zoon van Dr. Jan Adolph, Jacobuszoon ex Margaretha
Siblesz. en van Johanna Judith ter Haar, Barendsdr ex Johanna Judith Hamming.

Den 27 Mei 1859 huwde hij te Maurik (Neder Betuwe) met zijne achternicht Euphrosina Maria van
Braband, geb. te ,Amsterdam  22 November 1838, st. te Eek en Wiel 28 December 1878, dochter van
Jacobus Willem, Jacobus Willemzoon ex Euphrosina Anspach en van Maria Braun.

In 1848 werd hij theologisch student aan het voormalig Athenaeum te Deventer, ging in 1850 naar
de Hoogeschool  te Leiden, waar hij onder toezicht van professor Juynboll bij het Warneriaansche legaat
in 1853 uitgaf een ,Specimcn  e Litteris Orientalibus exbibens Historiam Kalifatns  Al-Walidi et Solaimani.”

Verliet als Theol. Licentiaat de Academie en werd met agreatie van Lady Child Villiers, geb Elisabeth
Mary gravin van Reede  Ginkel, vrouwe van Amerongen en Znylesteyn, ambachtsvronwe van Eek en
Wiel, op deze laatstgenoemde plaats beroepen, alwaar hij als predikant z&r intrede deed op 6 Aug. 1854
en vierde er 5 Augustus 1835 de gedachtenis van volbrachten 40jarigen Evangeliedienst.

In de laatste jaren was hij emeritus.
Sedert 1885 was hij lid der Maatschappij van Nederlandsehe letterkunde te Leiden. Behandelde in de

,,Nomina  Geographica Neerlandica” Dl. III ,,De plaatsnamen in Gelderland” bl. 5-306. Schreef ver-
schillendo artikelen in vele tijdschriften o. a. in ,de Heraldieke Bibliotheek”, in ,de Geldersche volks-
almanak”, in ,de Ned. Heraut”, in ,de Tijdspiegel”, in »Euphonia” in #het  Algemeen Nederlandsch
Familieblad”, in het ,Maandblad  van het Genealogisch Heraldiek Genootschap de Nederlandsche Leeuw”, enz.

Sedert 1880-90  wae hij redacteur van het tijdschrift ,de Navorscher”, dat hij reeds spoedig verrijkte
door ieder jaar een zeer uitvoerig register zamen te stellen op de namen en zaken daarin voorkomende,
wat niet weinig heeft bijgedragen om de raadpleging van die deelen  van dit zooveel bevattend werk, te
vergemakkelijken en te veraangenamen.

Door zijne voortdurende werkzaamheid en het aanteekenen van allerlei geslachtrekenkundige bijzonder-
heden, uit allerlei bronnen, over verschillende familiën, was de heer A NSPACH in staat, zijne artikelen
met een groot aantal mededeelingen te verrijken, die anders, niet dan met veel moeite en tijdverlies
zouden kunnen worden bijeenverzameld.

Dit had evenwel tengevolge dat somtijds aanteekeningen, betrekking hebbende op gelijknamige, doch
niet verwante geslachten, in één artikel voorkomen ; zoodat het niet altijd gemakkelijk is, die uit
elkander te houden.

Men duide hem dit niet ten kwade, want hij gaf liever te veel dan te weinig.
Ook voor ons Genootschap de Nederlandsche Leeuw, waarbij hij op 20 Februari 1894 tot correspon-

deerend  lid benoemd werd heeft hij zich steeds zeer verdienstelijk gemaakt door zijne veelvuldige genea-
logische en geschiedkundige mededeelingen over een groot aantal geslachten in het Maandblad, zoodat
zijn afsterven een groot verlies voor ous Genootschap is.

Hij ruste in vrede. J, C. v. D. M.
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Tot lid zfin benoemd:

Mr. W. E. J. baron VAN B A L V E R E N,
Particulier . . . .

289. J. HUIZINQA.  Stamboek of geslachtregister  der nako-
CL

J..A F. MÖRZER BRUIJHS,  le Luitenant
Arnhem.

der Cavalerie . . . . . . . Saldigo  (fl. 1.).
C. P. BURGIER,  Bibliothecaris der Uni-

ve r s i t e i t sb ib l io theek ,  q. q . .
D. W. van DAM,  Student Technische

Amsterdayn.

Hoogeschool  . . . . . . . . J)e@
N. H. DE G R A A F, Particulier, 50 Jan

Luykenstraat , . . . . . . Amsterdum.
Jhr. 8. F. K. G R A S W I N C K E L , kapitein

Grenadiers en Jagers , 7 Nassau
Zuilensteinstraat  . . . . . .

Dr. J. HUIJQENB,  Officier van Gezond:
‘s Graveflhage.

heid 1 ste klasse, 108 Bootenmakers-
straat . . . . . . . . . Zanndam.

J. REEPMAKER, Particulier, 37 Wester-
singel . . . . . . . . Rotterdam.

.L. D .  J  ~CHAS,  P a r t i c u l i e r  . . . . Bennekotn.
Jhr. W., HORA  SI C C A M A, Particulier,

69 Wilhelminastraat .

melingen van Samuel Petei  (Meihtiizen)  en Barbara
Frij, van Contenschwijl (Aargau - Zwitserland)*
Omvattende de jaren (1671) 1714 tot en met 1889:
Groningen 1890. 40.
J. HUIZINUA.  Stamboek of geslachtregister der nako--
melingen van Fiepke Foppes en Diever  Clferts (?).
(Geslacht Coolman)  in het jaar 1655 gewoond heb-
bende te Meiden in het Oldampt, Provincie Gro-
ningen. Opgemaakt van 1655 tot 1887. Groningen
1887. 4”.

spoorwegen 16 Mauritsstraat . . . Utrecht.

290.

291.

292.

293.

294.

J. HUIZIRC+A.  Stamboek of geslachtregister der nako-
mel ingen  van  Derk  Pieters  en Katrina Tomas,.
gewoond hebbende te Huizinge  op de landhoeve
Melkerna.  - Geslacht Huizinga.  Groningen 1883.40.

De Nummers 289-291  van Mr. A. S. MIEDEMA.
H E R M. FR I E D R. MACCO  Aachener  W a p p e n  u n d
Genealogien.  Ein Beitrag zur Wappenkunde  und
Genealogie Aacheuer, Limburgischcr und Julicher
Falien - 11 Band. Aachen 1908. 40.

Van den Schrijver.

J. M. VERSPYCK, Adj. InspecteurStaats:
Ginneken. Mr. A. H. VAN KLEFFENS.  Stamboek van het geslacht.

van K2effens  1883. 4O.
Van den Sohrijver.

Dr. P. J. VERMEULEN.  Tijdschrift voor oudheden,,_,

Adresverandering.

Jhr. Mr. FRANK 1~. VAN LE N N E P, villa Erin . Zandvoort.
Mr. R. J. VAN SONSBEECK, Stationsweg 25b . Rotterdam.

statistiek, zeden en gewoooten,  regt, genealogie en,
andere deelen der geschiedenis van het bisdom. de
provincie en de stad CTtrecht,  met platen, 3 deelen.
in 1 band. Utrecht 1847-49. 8O.

Boekwerken enz. ontvangen voor de
Bibliotheek en het Archief.

Vervolg van Maandblad XXVI,  kolom 226.

281. W. F. H E S S E L I N K. Genealogie geslacht Heselink.
Z.j. en pl. S”.

Van den Heer J. DE GROOT.
282. Dr. GEORGI SCHMIDT.  Das Geschlecht vo?z  der Schulen-

burg. 1 Teil., Ursprung Wappen, Lebenswesen U.S.W.
Beetzendorf 1908. 8O.

Aangekocht.
283. P. M. H. W E L C K E R . Urkunden und Aufstellungen

zur Genealogie und Gescbichte der Familie Welcker.
Numansdorp 1907. 80.

Vun den Schrijver.

Bijdrage tot eene genealogie van het geslach&

van den Berg(e) (1) (Brielle, Rotterdam).

Van verschillende zijden ontving ik vragen om inlich-
tingen  betreffende bovenstaand geslacht, naar aanleiding
van den door mij gepubliceerden kwartierstaat in Mdbl.
XXV K. 49, 50; hoewel nog onvolledig geef ik hier wat
mij uit aanteekeningen  bekend is. De oudere generaties,
zijn uitvoerig te vinden in ,, De Brielsche vroedschap” van
de Jager in voce van den Berge  ; hiervan geef ik alleen
le rechte lijn tot Rotterdam.

Met (b) geteekend is aan een bijbelblad ontnomen.

W. J.  HOFFMA~  J.J.zN.

284. W. J. H O F F M A N N  JJzN.  Beiträge zu einer Genea-
logie der Familie Hoffmnnn sus Hachenburg (Wester-
wold).  Delft 1908. 80.

Van den Schrijver.
285. Mr. PETER VAN MEURS.  Inventaris van de goederen,

nagelaten door Gilles  Pandelaert, rentmeester van
de Beierlanden. (Overdr., Oud-Holland 1908. 28 afl.).

Van den Sehrijver.

W a p e n . Wapenkaart v/d. Rotterdamsche Vroedschap_
Archief Rotterdam. MichieZ  VIE gekwartilleerd  (1 4) van;
jen Berg in blauw een natuurlijke berg. 2 3 Dullaert
:zie dit wapen in hetzelfde nummer vau het Maandblad.
;en. Du!laert).

286. 8. J. SERVAAS VAN R O O Y E N. Catalogue de tableaux
anciens et modernes  du Musée municipal de la Haye.
La Haye 1908. Eio.  3e druk.

287. A J. SERVAAS VAN R O O Y E N. Catalogus der schilde-
rijen van het Gemeente Museum van ‘s Gravenhage.
Den Haag 1908. 8O. 56 druk.

288. A. J. SERVAAS VAN ROOYEN. Catalogus der Geschied-
en Oudheidkundige voorwerpen van het Gemeente-

-, Museum van ‘s ,Gravenhage.  ‘s Gravenhage 1908.80.
., 30. druk.

1. Guilkuume van den Berge, (2) 19 Jan. 1599 Poorter
7an den Brie1 (misschien uit Leiden) Bovenier,  koopman
.n groenten aldaar, i_ vóór 1612, geh. Laurentza  Coeman&
:Coomans)  Pieter&.

Kind o .  a .
11. Pieter van den Berg(e), -f 9 Nov. 1661 (b), geh. 10.

j Oct. 1632 Muertje  Joris, wed. Jan Leendert de Wit,
b vóór 5 Aug. 1639, geh. 20. 1 Mei 1640 Yaerfje  GW

De Nummers 286-288 van den Sohrijver.

(1) Sommige leden van dit geslacht schreven zioh ook van den.
3ergh,  Zie noot bij IVb en Vb. (Red.)

(2) Uit een noot in “De Brielsche vroedschap“ blijkt dat hij ineen
Brieleohe  Resolutie van 15 Juli 1595 genoemd wordt Guilliamme  z;ad
Bergen; evenzoo in eene resolutie van 7 Febr. 1692. (Red.).

Van Kolunel J. D. WA~NER.
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zan &r Noort,  (dochter van Gtillis Jordensz en Heiltje
Thonis). Vroedschap, schepen, raad in ‘t college der magi-
atraten,  burgemeester van den Briel, aldaar Diaken.

Kind  o .  a .
111.  Joris run. den Berg, geb. Brielle 25 Nov. 1635 (b),

i_ 12 Jan. 1695, 26 Mei 1658 te Brielle ondertr att.
9 Juni Rotterdam huwt 10 Juni 1658 Rotterdam (b)
&riana Verstolk (Ariaentje Verstolck), geb. 24 April 1635
(b) j.d., wonende tot Rotterdam uit Beierland, dr. van
Aert Verstolk (zie mijne publicatie betreffende deze familie
in Mdbl. XXIII, 274, waarin deze echter niet vermeld ;
zkj  is een zuster van Aert V. geh. M. Hadewy v. Driel,
uit een bijbelblad), -t 5 Juli 1675 (b), huwt 20. 28 Sept.
1678 (6) Cutharina  Cantier,  t 23 Mei 1710.

K i n d e r e n .
IVa. Aryaan,  geb. 21 Mei 1658, t 10 Juni 1659 (b).

IVb. Adriaan, die volgt.

TVc. Maria, geb. 8 Feb. 1663, 1_ 14 Juni 1663 (b).

TVd. Maria, geb. 28 Juli 1664, t 25 Maart 1665 (b).

IVe.  Pieter, geb. 2 Aug. 1667, t 5 Dec. 1667 (b).

IVf.  Pieter, geb. 25 Oct. 1669, t 21 Sept. 1676 (b).

Waarschijnlijk ook een kind IVg Lena Joris van den
Berg, j.d. van Cralingen, ondertr. in den Brie1 17 Mrt.
-1686  Cornelisz Simons van der Poel, j,m. van Portegaal,
wonende in den Briel, timmerman.

N.B. De getuige bij doop hunner kinderen is nl. o. a.
Maeyken Aerts (Verstolk, tante).

IVb.  ddriaen  van den Berg, (2) geb. 17 Dec. 1660 (b),
i_ 29 Oct. 1710, begr. 2 Nov, huwt 7 Juni 1690 ( b )
Sophia Dullaert (dr. van Michiel en van Engeltje van
der Lee), geb. 11 Maart 1667, -/- 27 Febr. 1748, begr.
3 Maart, makelaar te Rotterdam aldaar, Regent werkhuis
.1673-‘75,  weeshuis 1682-‘87,  1706-‘10.

K i n d e r e n .
Va. Zoon, geb. en t 30 Maart 1691.
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1760, huwt 1 April 1733 Berbert van der
23 Sept. 1693,

Mey, geb.
_F 19 Maart 1775.

Sinds 17 15 notaris, eerst achter ‘t stadhuis, na zijn
huwelijk Houttuin en later Nieuwe Haven (1740)  sinds
1735 procureur v. d. vierschaar, 1737-‘38  Schepen van
Schieland.

Ve. Joris, geb. 17 Juni 1697, t 11 Sept. 1701.

Vf. _iYngeltje  (Etigdina)  van den Berg, geb. 10 Juni
1699, i_ 8 Feb. 1773, huwt 26 Mei 1723 Johan Fenix,
geb. 19 Nov. 1690, 1_ 1 Mei 1763, woonde Rijstuin.
Diaken Ned. Herv. Gem. 1723, ouderl. 1736 ‘37, ‘47,
‘48, ‘49, ‘50, ‘61, ‘62.

Vg. Johanna van den Berg, geb. 29 Juli 1701, ?_ 17 Mei
1785, huwt 19 Maart 1727 C;rqorius  Mees, geb. 2 Febr.
1675, t 4 April 1763, (zoon van Rudolphus Mees, waarn.
refactiemeester te Rotterdam in 1699, en van Maria
Baelde) sinds 17 17 makelaar op de Oeldersche  Kade,
later Z. Blaak te Rotterdam, kassier, Diaken Ned. Herv.
gem. 1734, ‘37, ‘38, Ouderl. ‘41, ‘42, ‘45, ‘46, Thesaurier
diakonie armen 1737, ‘38.

Vh. Wilhelmina, geb. 25 Juni 1703, t 30 April 1705.

Vi. Cutharina, geb. 14 Sept. 1704, j- 27 April 1706.

Vj. Wilhelmina Cornelia van den Berg, geb. 17 Oct.
1705, -i_ 16 Oct. 1701, huwt 10 Mei 1730 Gregorius  de
Sterke, (zoon van Petrus en Marg. Mees) geb. 6 Oct.
1703, T 3 Juli 1770, makelaar te Rotterdam in de Houttuin.

Vk. Michiel, die volgt.

Vl. Pieter, geb. 31 Juli 1717, f 1 Sept. 1710.

Vk. Michiel van den Berg, geb. 23 Mei 1708, t 14 Maart
1760 ,  huwt  10. 6 Aug. 1738 Cornelia Grimes, geb.
2 Sept. 1719, t 11 Feb. 1750, huwt 20. Maria Cath.
wan  Dorp, (dr. v. Cornelis, veertigraad en schepen van Leiden
en van Maria Fremeaux) geb. 12 Juli 1706.

Raad in de vroedschap en ged. ter dagv., schepen van
Rotterdam, 1741 schepen van Schieland, woonde Hoogstraat.

-
Vb. Adriann  varb den Berg, (2) geb. 30 Mei 1692, K i n d e r e n  (10. huw. ) .

t 12 Nov. 1775, huwt 26 Oct. 1718 Hendrik Caan, Via. Sophia Adriana van den Berg, geb. 19 Juni 1741,

{zoon van Hendrik en van GFeertruid van Asperen) geb. I_ 1800, huwt Mr. Jacob Philippus  Boogaert van Alblas-
10 Juli 1692, 1_ 17 April 1754. Handelaar in granen te serdamy  geb. lg Ju1i 1737.
Rotterdam in de Rijstuin aldaar, Vendrig 1742-‘44, Raad in de vroedschap, baljuw van Rotterdam, Hoofd-

Lt ‘45-‘49  en o. a. 1732 vinder of warandiin over de 1 schout  van den Haag*
,granen  en draagloonen. VIb.  Frederica, geb. 4 Oct. 1743, t 12 Juni (April) 1745.

Vc. Michiel, geb. 20 Juni 1694, t 3 Juli 1694.

Vd. Maria van den Berg, geb. 23 Aug. 1695, t 31 Aug.

(2)  Volgens het Algem. Ned. Fam.blad  van 1905, bl. 220, Genealogie
CaaN, door ons medelid Mr. P. C. Bloys WUI Treslong  Prins, is de
dochter A d r i a n a  (Vb) met Heyndvick  Cnan gehuwd als A d r i a n a
van. den Bergh ,  dochter van Aclrrianzcs  van den Bergh  en Sophia
.Dullaert; getuigen waren Joris van den Berg, Catharina Cantier en
Engeltje va7t  der Le. Zij is ook 1 Juni 1692 gedoopt als dochter van
Adrianus oan den Bergh.

Bij den doop van den eersten Adriaan.  CaaH zijn getuigen: Sophia
LJ;~?;, J o h a n  Fenzx  en Engelzna  o. d. Berg, van den tweeden

* Sophsa Dullaert wed. A. van den Bergh,  Jan Fenix en
Engelina*  v d. Bergh, van den derden Adriaan: Soph ia  Dul laer t ,
Maria en Michiel uapk den Berg. Deze huwde met Hester van Staphorst
vrouwe van Urshem, de Braak en Rustenburg, weduwe van Adriaan
Mees, uit welk huwelijk Adriana Hendrica Caan, bg wier doop o p
18 Juni 177% Adriana van den Berg getuige WBB.  Deze huwde met
Dr. Petrus Jacobus Groen van Prinsterer, staatsraad, enz. (Red.).

VIc.  ddriana Henrica  van den Berg, geb.  22  Apr i l
1745,  i_ Rotterdam 13 Juli 1778, huwt 20 Jan. 1765
Mr. Adrianus Justinus van Ravesteyn. (1)

Practiseerond advocaat te Rotterdam, eerst Haringvliet,
na z@ huw. Leuve-Haven, secr. kamer v/h. zeegerecht.

De afstamming van het geslacht Coppier,

later Coppier van Calslagen.

Slaat men van Leeuwen op, dan treft men op folio 921
de genealogie van een geslacht Copier aan, voerende
eeneu halven leeuw van zilver, gekroond van goud, op
een veld van keel.

(1) In verband hiermee zg opgemerkt, dat aan 8. H. van den l3.
in de Genealogie Reepmaker een foutief wapen wordt toegekend.
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, ’ Als stamvader wordt daar opgegeven .Virk Copier Roelofs
zoon, die met Hertog Willem van Beijeren in Holland
kwam wonen. Waar hij vandaan kwam, wat zijne werk-
kring in Holland was, of wanneer hij voorkomt, wordt
niet vermeld. Feitelijk begint dus de stamboom met zijnen
zoon .Henrik  Copier, secretaris van Hertog Willem, ver-
meld in 1404 en 1412, overleden in 1423.

lntusschen leidt het’ wapen er toe, dat wij de herkomst
<dezer  familie kunnen vaststellen Zij kwam n.1. niet uit
>den vreemde, maar uit Culemborg, waar zij van ouder
,op ouder in de regeering had gezeten. De eerste van dezen
naam, van wien wij melding vonden gemaakt, is D i r k
Coppier, landgenoote Golverdingen in 1333 en getuige
van den heer Culemborg in 1341.

Later treedt o.a. op Bernt  Coppier, schepen in 1366
en 69, mogelijk dezelfde’ als Aernt Coppier, gehuwd met
Catharina Koe Reiniersdochter,  die hertrouwde met Elias
van Broeckhuysen, en vader van Abid  Coppier, welke
blijkens het oudste Culemborgsche leenboek omstreeks
1400 leefde. Mogelijk was hij de vader van Dirk Coppier
schepen in 1396, wiens goed bewaard gebleven zegel het
door van Leeuwen opgegeven wapen vertoont Intusechen
moet men hem niet verwarren met den schepen D i r k
Coppier Jacobsz., die in den aanvang der 15de eeuw
leefde, aangezien deze tot eenen  bastaardtak der heeren
van Culemborg behoorde, welke zijn oorsprong in’ eene
Coppier moet gevonden hebben.

Aernt Coppier Dirkszoon  werd in 1412 beleend met
twee morgen land te Parijs en wordt uitdrukkelijk als
broeder vermeld van Hendrik en Aleid. Hijzelf komt voor
tot 1423 en was waarschijnlijk dezelfde als Aernt Coppicr,
de vader van Dirk en Hugo Coppier. Deze Dirk Coppier,
die dood was in 1474, had twee kinderen, Aernt en Agnes.
Aernt wordt vermeld in 1470, en ‘74 en was kinderloos
dood in 1485. Zijne zuster staat insgelijks in 1474 te
boek en ook zij was zonder nakomelingen overleden in
1485, in welk jaar als hun erfgenaam optrad hun neef
Arent  Coppier Hugenzoon, priester. Deze wordt nog ver-
meld in 1489 en ‘91 als kanunnik der St. Barbara-kerk
te Culemborg en had eene getrouwde zuster. Met hen
stierf blijkbaar deze tak uit.

Vóór wij nu overgaan tot bovengenoemde Hendrik en
Aleid Coppier, moeten wij gewag maken van Jacob Coppier,
die mogelijk wel een broeder van hen was. Jacob w a s
meermalen schepen tusschen 1395 en 1429 en komt ook
herhaaldelijk als richter te Culemborg voor, hetzij op
Parijs, hetz te Lanxmeer. Zijn zegel vertoont ook het
bovenomschreven wapen. Ongetwijfeld was hij de vader
van Dirk Coppier #scouten soen”, vermeld in 1417.

Hendrik Coppier komt in de Culemborgsche leenboeken
voor tot en met 1423 en zonder twijfel is hij dezelfde
als Henrik  Copier, dien wij zooeven als stamvader aan-
wezen. In het Culemborgsche archief bevindt zich nog
zijn testament, in dato 22 November 1415. In die acte
heet hij klerk van den kanselier van Willem, graaf van
Holland, hetgeen zijne identiteit voldoende bewijst.
Tevens blijkt er uit, àat hij nog een huis te Culemborg
had, leen der heeren  van die stad. Hendrik had destijds

ieder geval twee bastaarddochters, d-largaretha  en
%?isclbeth,  en eene zuster Aleid, gehuwd met de .Van. Uit
andere acten berustende in het Culemborgsche archief
blijkt, dat Aleid gehuwd was met Dirk de Man en dat
zij als weduwe nog lzefde  in 1435 en ‘36.

Van Leeuwen geeft Henrik Copier eenen zoon Jacob
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Copier, die het geslacht voortzette. Hij is ‘dezelfde als
Jacob Coppier Hendriksz , beleend door Culemborgs heer
in 1454 en vermeld in 1469 als tollenaar te Qoudersluis.
Zijne dochter Elisabeth huwde met Willem van Boschhr6ysen,
die zijne vrouw in 1477 tochtte aan een Culemborgsch
leen, hetwelk zijn schoonvader te zijnen beh.oeve  ha&
opgedragen.

W. A. BEET~AERTS..

Bijdrage tot een genealogie van het

geslacht Dnllaert.

Het onderstaande is voornamelijk ontleend aan aan-
teekeningen in handschrift, vermeerderd met enkele ge-
gevens uit tijdschrift en archief.

Iedere aanvulling is ten zeerste welkom.

W.  J .  HOFFMAÑ  J.JzN.

W apen : Rietstap. D’arg à une tête de mort surmon-
tant deux os de mort, passés en sautoir le tout au nat.
et placé entre  deux rameaux de laurier de sin. courhés
en couronne les uieds et les sommets croisés et liée d’un

L

ruban de gu.
Veel overeenkomst [heeft dit wapen met dat van den

scheuen  te Rotterdam 1669: Adriaen Pietersx Velthuusen
(afgebeeld bij Unger). E

.,
en doodshoofd met een doods-

been in de mond, om alles heen een lauwerkrans. In
verband ook met dezelfde voornamen schijnt dit wel op
verwantschap te wijzen.

‘t Onderstaande omvat verschillende takken, die oogen-
schijnlijk bij elkaar behooren; nog onbekend echter in.
hoeverre.

Reeds in de 15e eenw komt de naam voor.
1472. Gerrit Dullaert sanger Y. d. Hertog door den

graaf tot pastoor benoemd tegenover Jan v. Montfoort..
Pastoor te Weesp. Gesch. Bisdom Haarlem X11 en VIII.

8. Dr. WiZZem Dullaert, Leproosmeester te Rotterdam,,
Diaken Waalsche gem. Rdam. 1631 Ouderl. 1630 geh.
Hester Pels. [Zie opm. bij IIb].

Kind: Johan die volgt B.

B. Johan Dullaert, (1) gehuwd 6 Jan. 1654 [huw. afk..
geref. kerk 14 Dec. 1653 te Dordrecht. Joh. D. woon.
tot Rotterdam en juff. A. v. B. j. d. van Dordrecht woon.
tot den Hagel Bana van Beverwijck  [zie Balen 11 pag. 9831,

K i n d e r e n :
Cr. Jonnnes D., ged. ger. Rotterdam 9 Sept. 1657.
Cs. Johanna  D., woonde 1680 te Leerdam.
Cs. FFìZlem  D.
Ck. Mariu  D .

1. Pieter Dullaert.
K i n d e r e n :

Abraham, volgt Ha.
MicAiel, volgt IIb.

IIa. Abraham Pietersz Dullaert  geh. Maertje  Hendriks

(1) Een J. Dullaart is schrijver van een te Amsterdam by M. de
Groot  in  1679  verschenen  t reurspe l :  ,,Alexander  de Mediois  of
‘t bedrooge betrouwen”. (Red.).
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Bos(ch) Hij was eerst officier in het leger van Mansfeld
,811  later van Prins Maurits, daarna te Rotterdam en
volgens Unger (Vroedschap Rotterdam) Gec. raad 16 19 -
‘22.  Boonheer  1621.  Baljuw 1622-‘45.  V r o e d s c h a p
1618-‘22,  Ged. ter dagv. 1619 te Rotterdam.

K i n d :
IIIa. Neeltje  D., ged. te Rotterdam 2 Jan. 1622.

IIb. Michiel Pietersx Dullasrt geh. N. N. Heilige geestmr
l619-‘21.  Leproosmr 1624-‘26.  Regent weeshuis te
Rotterdam 1627-‘29,  ‘32, ‘35-‘37.

N.B. Hij was de gecoren  vooght in 1632 van Hester
Pels, wed. Dr. Willem Dullaert hier te voren onder B
genoemd.

K i n d e r e n :
IIIb. Evert Dullacrt geh. 10.  Nichieltje van Nelis-

dijck,  geb. 17 Oct. 1596, + 5 Sept. 1631 [zie gen.
v. Melisdyck, K. 264 e. v.] geh. 20. &faerGe  Roelands.

IIIc.  Cornelis, die volgt.

111~. Cornelis Dullaert Michielsx, Regent Pesthuis te
Rotterdam 1662-‘87,  geb. 10. 1630 Sofia van Melisdyck
[zuster van Michieltje hiervoor genoemd], geh. 20.  Maertje
Louwer+  van Tol.

K i n d e r e n :
10. huw.

IVa. Heiman  Dullaert, ged. Rotterdam 8 Feb.
1636, 1_ 1684 Rotterdam; zie Immerzeel en Rotter-
damsche historiebladen, bekend schilder. Diaken
Waalsche gem. Rdam. 1666-67 ouderl. 1671-78.

IVb Michiel, die volgt.
IVc.  Geertruid D., ged. 30 Maart 1641 Rotterdam.
IVd.  Hendrik D., die volgt.

20. huw.
IVe. Louwerijs D., ged. Rotterdam 11 Oct. 1646.
IVf.  Geertruìd D., ged. Rotterdam 4 Feb. 1648,

gehuwd Cornelis van der Heym.
IVg.  Agnìeta D., ged.  Rotterdam 5 Meï 1650

[had aau de Delftsche vaart een huis van 1693-17151.

IVb.  Michiel Dullaert, ged. Rotterdam 17 Dec. 1638,
-i_ 18 Maart 1688. Regent weesh. ald. 1675-‘86,  huwt
Rotterdam 6 Dec. 1661 Engeltje Cornelìsdr.  van der Lee
(dr.  van Cornelis  Wllemsz van der Lee eo van . . . . .)
.geb.  15 Nov.  1 6 4 0  ( n i e t  t e  R o t t e r d a m  ; waar ?), t
28 Mei 1706.

K i n d e r e n :
Va. Cornelis, ged. Rotterdam 24, geb. 21 Mei

1663, t 16 Juni 1688.
Vb. Piefer, ged. Rotterdam 14, geb. 13 April 1664,

f 5 Jan. 1666.
Vc. Sophie Dullaert, ged. 13 Maart (geb. 11) 1667

Rot te rdam,  t 27 Feb. 1748, geh. 7 Juni 1690
Adriaan ~UYZ  den Berg, geb. 17 Dec. 1660, t 29 Oct.
1710, makelaar te Rotterdam, zie Gen. v/d B. in
ditzelfde nummer van het Mdbl.

Vd. Pieter, die volgt.
Vs. Murtinus,  ged. 17 (geb. 16) Dec. 1673 Rotter-

dam, -/- 6 Mei 1682.
Vf. Naria,  ged. Rotterdam 21 (geb. 19) Jan. 1676,

t 14 Oct. 1677.
Vg. Maria, ged. Rotterdam 27 (geb. 26) Juli

1678, t 12 Feb. 1740, geh. 6 Mei 1705 Theodorus
oan Velthuysen, geb. 18 Nov. 1671, t 14 Mei 1744.

Vh. Yagdalewa  Dullaert, ged. 17 (geb. 15) Nov.
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1680, t 12 Oct. 1759, geh. Rotterdam 27 Oct. 1706
Isnäc Pink, g e b . 1 Jan. 1678, i 9 Mei 1752,
woonde, o. a. Hoofdsteeg en Zuidblaak. Ouderl. Ned.
Herv. gem.

Vi. ddriana, ged. 19 (geb. 18) Aug. 1683, t 25 Oct.
1687.

IVd. Hendrik Dullaerl  ged. 22 Maart 1643 Rotterdam,
geh. Delft 28 Jan. 1664 Chrìsltna van der Bart, j.d.
won. te Delft.

K i n d e r e n :
Vi. Cornelis, ged. Delft, 0. K. 1 Mei 1669
Vk. Adriana, ged. Delft N. K. 29 Jan. 1671.
Vl. Hendrik, ged. Delft N. K. 11 Aug. 1673.

Vd. Pieter Dullaert, ged 4 (geb 3) Dec. 1670, j- 9 ApriI
1709, geh. 25 Jan. 1695 M a r i a  Blockhuys(en),  geb.
8 Feb. 1676, t 31 Maart 1743.

Ki.nderen:
Via. Swanerìna, ged. R. 29 Sept. 1697
VIb. . . . . . . .
VIc.  Engeltje, ged. R. 24 Dec. 1701 I

jong f-.

8. Hugo Dullaert.
K i n d :

B. Pieter Huigen Dullaert, Regent Pesth. te Rotterdam
1652 en ‘53, geh. 10. Maertje Claesdr.  v/d. Hagen, geh.
20. Leentje Pietersdr. van Heel.

K i n d e r e n :
10. huw.

Lijsbet,  ged. Rotterdam 20 Juni 1638.
Hugo, die volgt C.
Reut&,  ged. Rotterdam 21 Cet.  1640.
Saertje, ged. Rotterdam 25 Feb. 1642 [komt 1676

voor].
20. huw.

Jannetje,  ged. Rotterdam 28 Juli 1643.

C. Hugo Dullaert, ged. Rotterdam 2 Oct. 1639, geh.
10. Lysbet v/d.  Beker,  geh. 20. Cornelia Uitterweer.

K i n d e r e n :
10.  huw.

Jannetje,  ged. Rotterdam 23 Juli 1670.
Peterus, ged. Rotterdam 21 Aug. 1672.

20. huw.
Peterus, ged. Rotterdam 10 April 1676.
Adrianus,  ged. Rotterdam 21 Nov. 1677.
Hugo, ged. Rotterdam 26 Mei 1680.
Abraham, ged. Rotterdam 15 Mei 1683.

1. Jacobus Dullaert geh. Sara vaa  der Hagen [misschien
broeder van Pieter A: zie overeenkomstige namen kinderen].

K i n d e r e n :
Jacobus, ged. Rotterdam 31 Jan. 1655.
Jacobus, die volgt 11.
Nicolaas, ged. Rotterdam 15 Feb. 1658.
Hugo, ged. 14 Maart 1659.
Aysbet,  ged. Rotterdam 17 Sept. 1662.

11. Jacobus Dullaert, ged. Rotterdam 4 Maart
;eh.  Narietje  Pietersdr. IJse.

K i n d e r e n :
Sara, ged. Rotterdam 17 Jan. 1677.
Pieter, ged. Rotterdam 4 Dec. 1678.

1656,
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. Jticob, ged. Rotterdam 3 Ont. 1683.
Jacob, ged. Rotterdam 5 Juni 1685.
Jacob, ged. Rotterdam 13 Dec. 1693.
Sam,  ged. R0tterda.m 31 Juli 1695.
Nicokaa~,  die volgt 111.

III. niicolacas,  ged . Rotterdam 10 Nov. 1697, geh.
Geertrui de Bruin.

K i n d :
Jacobus, ged. Rotterdam 31 Juni 1726.

Johannes, ged. Rotterdam 8 Aug. 1700.
Salcu, ged. Rotterdam 27 Nov. 1701.

Nog komt voor Claes Dullaert geh. m. Janneke  Melis, die
21 Juli 1675 te Rotterdam een kind Josinu  laten doopen.

Vosch van Avesaet.

Maandblad 1906, kol. 185/6.

V a r i k (R. C.). Anno 1725. Die 5 Septembris Baptizata
est Joanna  Cathurina filis legitima Dni Hermani Vosch
van Avesaet et Cornelia  van Ochten.  Susceperunt ASSU~~US
van Dolree et Gerarda van Schoenenburch

id. id. Die 6 Septembris Baptizatus est Wilhe lmus
filius legitimns praefati Dni Herman,i  Vosch van Awesaet
.et Cornelia vun Ochten.  Susceperunt Theodorus van Lielaer
et Barbara Vosch van Avesaet. N. B. fuerunt gemini.

De Coek van Delwijnen.

Yurochie  Farik (R. C.).
l3 e es e 1. 1) Anno 1708. Die 23 Februarii Baptizata

est Joanna  filia legitima Joannis de Cock et Georg iae
de Cock van den Bergh. Susceperunt 1jenricus van d e n
Bergh et Aldegtindis  de Cock.

id. Anno 1734. Die 14 &Laii  Baptizatus est Gisbertus
filius legitimus Joanni de Cock et Aldegundis. Suscepere

.Christianus  de Cock et Domicella De Cock.
id.. Anno 1735. Die 6 Novembris Baptizata est Georgia

filia legitima Joannis de Cock can Dilwijn~~  et Aldegundis.
Suscepere Joannis de Cock van Dilwijnen  et Domicella
De Cock  van DilwQ’nen.

id. 1736. Die 23 Februarii Baptizatus est Egbertzcs
filius legitimus Joannis de Cock van Dilwijnen et Alde-
gundis  van Qamere. Suscepere Joannes de Koek van
Dilwqnen  et Annta  de KOT%

id. 1737. Die 31 Januari Baptizata est Geor!jia  filia
legitima Joannis de  Kok van Delwijnen  et A1de.gundi.s
van Garneren. Suscepere Joannes  de Kok van Delwijnen
et Adelgundis van Delu@en.

id. 1739. Die 14 Maii Baptizata est &zrgareta filia
legitima Joannis de Kok van Delwijnen  et Aldegundis
can Garneren. Suscepere Antonius van Gameren et Joanna
van Geren.

id. 1740. Die 23 Septembris Baptizatus est Gisbertus
filius legitimus Joannis de Kok van Delwijnen  et Alde-
yundis van Gam2ren.  Suscepere &ltonius van Garneren
et Joanna van Geffen.

id. 1746 Die 27 Martii Saptizatus  est lienricus filius
‘legitimus Joannis de Cock van Delwzjnen  et Aldegundis
van Gamere.  Suscepere Antonius van Garneren et Anna
van den Bergh.

(1) Nu kadastraal Heesselt.

id. 1750. Die 18 Julii Baptizata est Clara filia legitima
Christiarri  De Koek  et Annae  de Cor@. Suscepere Gerardus
de  Cortg  et Joanna de Cortg

id. 1752. Die 1 Septembris Baptizata est Georgiafilia
legitima Christirrnii  de Koek  et Anna de Corti. Suscepere
Joannes de Kok van Deiwzjne  et Aldegundis van Garneren.

id. 1759. Die 9 Octobris Baptizatus est [Lenricus
filius legitimus Christiani  de  h’ock v n n  Delw&jnen  e t
Asnae de Kortij.  Suscepere Gerardus de Kort9 et Joanna.
de Kortij.

V a I’ i k. Anno 1769. Die 26 ïYIaii Baptizata est Alde:.
gundis  filia legitima Gerardi de Cok vun I)eZw$nen  et-
G’eorgiae de Gok  vcln Delwijnen. Suscepe rc  Joannes  dé
Cok van Delu@nen  et AlQundis van Gnmeren.

id. 1770. Die 10 Februarii Baptizatus est Stephanus
filius legitimus I#‘ilheEmi  van de Ge@ et Georgiae de,
Cok van Delleu@en.  Suscepere Cornelius Putters e t .
AdricLna  Putters.

id. 177 1. Die 20 Januarii Baptizatus est Stephanzcs
filius legitimus Gerardi de Cok et Georgine de Gok.
Suscepere Joannes  de Cock et Adriana Putters.

id. 177 1. Die 17 Fcbruarii Baptizata est Maritr  filia.
legitima Filhelmi  van de Geijn  et Georgiae de Cok van
Dellewijnen. Suscepe re  BartholomPus  van de Ge@. et
Joanna  Schook.

id. 1772. Die 1 Decembris  Baptizatus est Bartholomeus
filius legitimus #%helmi  van de Gelj’n et  Georgiae de
COL v a n  Delwijnen.
Joanna uxor  G$ns.

Suscepere Joannes van de Gijn et

id. 1773. Die 23 Octobris Baptizatus est Joannes-
filius legitimus Gerardi  d e  K o k  va.n  Dellewgnen e t
Georgiae de hók van Delwijnen coujugum. Suscepere,
Gisbertus de Kok et Armx  ipsius mater.

id. id. Die 11 Novembris Baptizatus est A d r i a n u s
filius legitimus Wìlhelmi  van de Gijn et Georgiae d e
Kok van Dellewijnen  conjugum. Suscepere JoanMes de
Kok van Delwijnen  et Adriana  Slooters.

id. 1776. Die 2 odartii Baptizata est W i l h e l m i n a
filia legitima Wilhelmi van de Gijn et Georgiae de Kok
van Dellewijnen  conjugum. Suscepere Joonnes van cie
Gijn et Jonnna van Os

id. id. Die 6 Aprilis Baptizatus est Gisbertus filiue
legitimus Gerardi de Kok vum Dellewijnen  et Georgiae
de Kok van DeZlew@en  conjugum. Suscepere Gisbertusm
de Kok van. Dellewzj’nen,  et Joanna  van Os.

id. 1778. Die 14 Jauuarii Baptizata est Dorothea
filia legitima Wilhelmi van de Gzjn et Geburgae de Kok
van Dellew&jnen conjugum. Suscepere Joannes van de
G@a et Joanna van Os.

id. id. Die 7 Septembris Baptizata est Wilhelmina
filia legitima Gerardi  de Kok van Dellewijnen  et Geburgue
de Kok van Dellewijnen  conjugum. Suscepere Theodorus
Slookers  et Aleyda  van Maanen.

id 1779. Die 16 Januarii Baptizata est Joanna  filia.
legitima Vilhelmi  van de Gijn et Geburgae de Kok van,
DellewQ’nen  conjugum. Suscepere Sebastianus Schook et
Joanna van ds G@a.

Hes s e 1. Anno 1779. Die 29 Maii Baptizatus est
Stephanus filius legitimus Jonnni de Kok van Dellew@ae,
et Joannae van Apekdore conjugum. Suscepere J-5unnes.
van den Anker et Maria van den Anker.

V a r i k. Anno 1781. Die 6 Februarii Baptizatus est.
Aegidius filius legitimus Gerardi de Kok van Dellew&e,,
et Geburgae de Kok van Dellew$‘ne  conjugum. Suscep-
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toree Petrus Ackermans et Alegunda van Gaamere.
id. id. Die 23 Augusti Baptieatus eet Bartholomeus

filius legitimus Wilhelmi van de Gijn et Georgiae de
Kok van Bellewijnen  conjugum. Susceptores Sehastianus
Schook et Joanna  van de Gijn.

H e s e 1. Anno 1781. Die 6 Decembris Baptizatus est
Rolandus filius legitimus Joannes de Kok van Dellewijne
,et dnnae Appeldooren conjugum. Susceptores Cornelius
Putterse et Alyda  Stookers.

’ id. 1783. Die 24 Augusti Baptizatus est Joannes
-filiue  legitimus Gisberti de Kok van b DelZewi@en  et
Margaretae Versteeg  conjugum. Susceptores Joannes d e
Kok van Dellewgnen et Geburga de Kok van Dellewqnen.

V a r i k 1784. Die 3 Januarii Baptizatus est Petrus
+ilius legitimus IVilhelmi  van de G$n  et Geburgae d e
K o k  van Dellewijnen. Susceptores Gradus de Kok van
Bellewijnen  et Geburge de Kok van Dellew&aen.

Enz.
V a r i a .

V a r i k (Hervormd). 1798. April de zoon van Arent
de Raet en Elisabeth Alida van Cats E L. geb den
12 April is Gedoopt  den 29 dito, Genaamd : Jacob van Cats.

(R. C.) 1717. D’le 1 Septembris Baptizata est Xaria
-filia illegitimata Elisa Bethae Bernardische vagebundae,
pater dicitur Joannes Dirsche ex Leodio

R.C. Par. Varik. Ao 1699. Die 2 Junii Baptizatus est
Joannes Franciscus, filius legitimus Domini  Petri Francisci
Bugx et Dominae Adrianae Elizabethae Huninga  van
Oostwol,  Suae uxoris. Susceperunt Dnus Joannes Molenberyi

oan Yosselaert  et Dun Bialrix Hadwigis van Dorth.
27 Apr. 1701 : Petrus Godefridus, idem, Suc. D. Petrus

Godefridus  Seellane et Dna Clara Catharina Mast.
Tiel. Jhr. v. E.

Everts. Limburg, Uitgestorven. (Nederland’s  Adelsboek.)

lees :

Everts. Protestant. Arnhem.

Wapen: In blauw 3 gewende zilveren wassenaars.
Bij de verheffing in den adelstand van Hendrikus Petrus
Everts, werd het wapen vereenigd met dat van zijn moeder,
Maria van Herenthals, die hij de laatste van haar stam-
-huis noemde, toen hij een teekening van het door hem
,verlangde wapen inzond.

Dit geslacht stamde af van Berend hverts en Hendrina
Brants, die 11 Mei 1703 met attestatie van Weztervoort
te Arnhem werden ingeschreveu  om huwelijksgeboden te
hebben, en vandaar 30 Mei een attestatie kregen, om te
Westervoort te trouwen.

In de inschrijving staat Bernd en Brantsen, maar in
.de na te melden doopinschfgvingen  en magescheid (d. i.
boedelscheiding) komen die namen als Berend en Brcnts
.voor. De Hervormde trouwboeken van Westervoort begin-
nen pas met 1728, zoodat niet nagegaan kau worden,
vanwaar Perend  afkomstig was. Te Arnhem werd zijn
doop niet gevonden. Er kwam nog een Everts uit Wester-
voort te Arnhem voor. 23 Apr. 1740 werden hier voor
de huwelijksgeboden ingeschreven Nicolazcs  Hakfort,  j. m.
van Oud-Zevenaar, en h’verclina  Evert.e,  j. d. van Wester-
voort, beiden nu wonende te Arnhem; getuige de oom
-van de bruid Gerrit Everts; gezien de toestemming van
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des bruidegoms vader Lijer Hakfort.  Zij trouwden te
Arnhem 15 Mei.

Uit een magescheid (l), 21 Aug. 1761 opgericht over de
nalatenschap van Berend Everts, in leven man van Hendrina
Brants, en van deze, blijkt, dat hij reeds eerder getrouwd
was geweest. Als zijn erfgenamen traden daarbij op:

zijn zoon Richardus  Everts,
zijn kindskinderen E’lisabefh Cornelia DulmBorst  en haar

man, Jacques François de Gumoins, Johan Karel Dulmhorst
en zijn vrouw, Winanda  Bruyns,  Henriëtta  C o m e l i a
Dulmhorst en haar man, Daniël de Cocq van Nergnen,
en Hendricus Gerardus Dulmhorst,

en zijn zoon Hendrik Everts en zijn vrouw, Gerhardina
Florentina  Rutgers, welke laatsten tevens als eeuige erfge-
namen van hun moeder, Hendrina Brants, optraden.

De geslachtlijst moet dus als volgt beginnen:

1. Berend  Everts, was dood 8 Juni 1743 bij de in-
schrijving voor de geboden van zijn zoon, werd inge-
schreven Arnhem 11 en tr. Westervoort 30 Mei 1709
of kort daarna, in tweede of later huwelijk, met Hendrina
Brants, leefde nog 8 Juni 1743, en was dood 21 Aug.
1761. In de Arnhemsche doopboeken vindt men twee
echtparen waarvan de man Berend Everts  heette en de
hier bedoelde kan zijn. 13 Maart 1651 lieten B e r e n d
h7vers  en Naleken Jurriëns een zoou Evert  doopen. Het
tweede echtpaar heette Berend Evers en Iiendrina  uan
Guden bij den doop van RQksken,  11 Nov. 1688, e n
Rerend Everts en Hendrina van den Oldcn bij den doop
van Ger&u, 12 Febr. 1692. Met ,,van Guden”  en ,,van_ ^__ _ _ . . -
den tilden” wordt zeker de zelfde vrouw bedoeld. Onduide-
lijke doopbriefjes waren oorzaak van veel onna&iwkeurig-
heden en tegenstrijdigheden.

Kinderen van Berend Everts uit het eerste of een
/ eerder huwelijk:

1.

2.

Richardus,  leefde nog 17 Oct. 1761, toen aan hem
en aan Hendrik Everts en Jan Karel, Elisabeth
Cornelin en Hendricus Gerardus Dalmhorst een huis
op de etadskorenmarkt te Arnhem werd opgedragen.
Margaretha, was dood 21 Aug. 1761, werd, als
j. d. te Arnhem, 16 Dec. 1702 daar ingeschreven
met Andries Dulmenhorst, j. m., adjudant van het
regiment van den graaf van Tilly  ; getuige van de
bruid Berend Evers; gezien het consent van des
bruidegoms vader. Zij kregen 24 Dec attestatie om
elders te trouwen. Uit dit huwelijk van Andr ies
Dulmhorst  (sic) en Maryaretha Everts werd één
kind te Arnhem gedoopt, Henriko, 13 Nov. 1704.
De andere kinderen zijn boven vermeld.

Kinderen van Berend Evërts en Hendrina Brants:
3. Henricus, ged. Arnhem 18 Mei 1710, t jong.
4. Hendricus, volgt 11.

11. Hendricus Everts, ged. Arnhem 18 Juni 1711,
woonde ta Arnhem ten minste tot 1750, en weer 1761,
in welke jaren daar kinderen van hem gedoopt werden.
In de tusschenliggende  jaren schijnt hij elders gewoond
te hebben, omdat het onwaarschijnlijk is, dat al dien tijd
geen kinderen zouden geboren zijn, en het onder 5 ge-
melde kind, dat in dien tijd geboren zai zijn, niet te
Arnhem gedoopt werd. In of na 1761 vertrok hij naar
Den Haag, vanwaar hij in 1764 als lidmaat te Bemmel

(1) Rijksarchief Arnhem, Protokol Wester-binnenkwartier 11.
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Xham.  In dat ielfde jaar stierf, hij, want 14 Juni ‘1764
gaf zijn wede vóór schepenen van Arnhem een volmacht,
om een door haar man vóór het ambtsgericht van Over-
betuwe begonnen rechtsgeding te hervatten. Hij werd t e
Arnhem 8 Juni 1743 ingeschreven met Gerhurdina  Florentia
Rutgers; getuige wegens de moeder van den bruigom en
wegens de bruid Arend Wielhesen.  Haar tweede naam
komt behalve bij het huwelijk voor als Florentina. Zij
trouwden te ‘Bemmel 29 Juni, beiden woonachtig te
Arnhem. De wede richtte 4 Sept. 1764 een magescheid
met de voogden van haar onmundigen zoon Bernardus
op (2). 2 Oct. van het zelfde jaar gaf zij vóór schepenen
van Arnhem een volmacht aan Bart de Wifth,  om met
haar minderjarige en de momboren  over haar onmundige
kinderen een magescheid op te richten, en bij  onwilligheid
van de meerderjarige kinderen dezen door beLwame
middelen daartoe te dwingen. 29 Dec. van het zplfde jaar
gaven de onder 1 en 2 te melden dochters vóór schepenen
van Arnhem een volmacht, om een wagescheid,  volgens
een op 15 Nov. 1764 door tusschenepreken van commis-
sariën uit den magistraat gemaakt akkoord, op te richten
met haar moeder, nu hertrouwd met Aart de Wit. Di t
magescheid tusschen moeder en twee dochters kwam
1 Febr. 1765 tot stand. (3)

Kinderen van Wendrìcus  Bverts en Gerhardina Florentina
Rutgers :

1. BernaFdina  Hendrina, ged. Arnhem 29 Nov. 1744,
aangenomen te Bemmel 1765, kreeg 19 Mei 1764
te Arnhem een attestatie, om te Bemmel te trouwen
met Johan Frederik Dietz,  maar ik vind hun huwelijk
niet onder mijn Bemmelsche aanteekeningen.  Jan
Frederik Bietz  was ged. Elst 9 Sept. 1731, z. v.
Pcfer, dijkschout, en Hendrina Smits, aangekomen
als lidmaat te Bemmel uit Elst 1764, en wordt
ontvanger genoemd in bovenvermelde volmacht van
29 Dec. 1764.

2.

3.
4.

Wilhelma  Geertruid,  ged. Arnhem 18 Aug. 1746,
aangenomen Bemmel 1765, later vertrokken naar
Arnhem, ingeschreven Bemmel 13 Febr. 1769 met
Ja?&  Frederik Ammon, te Arnhem, zij gewoond
hebbende te Bemmel. Hij kan een bloedverwant
van Jan Frederik Dietx geweest zijn, omdat hij de
zelfde voornamen droeg.
Zjernardus, volgt 111.
Johanna, ged. Arnhem 12 Apr. 1750.

Misschien 5. - Hendrika Aleida, -aangenomen Bemmel
1769, ontviog attestatie uaar Den Haag 1 Apr. 1772.

5 of 6. Ilendrikus  Righardus, ged. Arnhem 15 Maart 176 1.

111. Bernardus Euerts,  geb. Arnhem, daar ged. 25 Juli
1748, tabakskooper te Rotterdam, woonde in den Rijstuin
bij zijn huwelijk, op de Spaansche kaai bij de doopen
van 1770, 1772 en 1774, en op de Groote Markt bg den
doop van 1777, tr. Rotterdam 11 Juni 1769 Maria van
Herenthals, geb. Rotterdam, wonende op de Kipstraat.

Kinderen, allen ged. Rotterdam :
1. Hendrikus Petrus, ged. 2 Aug. 1770, t jong.
2. Hendrikus Petrus, ged. 31 Mei 1772, t jong.
3. Gerhardina ïl4aria,  ged. 4 Oct. 1774.
4. Jhr. Hendrikus Petrus, volgt IV.

IV. Jhr. Hendrikus Petrus Everts, geb. Rotterdam

(8) A. v.
(3) A. v.

,

10 Mei 1777, daar ged. den 3Oen d. a. v., werd ofl?cier
in het Fransche  l ege r , ging in 1795 in dienst van de
Bataafsche republiek over, en nam aan de meeste kr$gs-
verrichtingen in de volgende jaren deel, ook in Duitschlaid
en Rusland. In 1805 werd hij majoor, in 1807 luitenant-
kolonel, in 1815 bevelhebber van de 14eafdeelinginfanterie,
in 1820 kolonel, in 1825 generaal-majoor en provinciaal
kommanda.nt van Groningen en Drente. In 1830 behoorde
hij tot de divisie van generaal Cort Heyligers. Bij
koninklijk besluit van 12 Febr. 1821, toen hij te Mechelen
in garnizoen lag, en diploma van 15 Dec. d. a. v. werd
hij tot den adelstand verheven. Hij was ridder van de
1Vil.  Willemsorde 40 klas eu van het Legioen van Eer,
en stierf te Groningen waar hij na zijn pensioneering
was blijven wonen, 20 Maart 1851. Een kleine beeltenis
van hem op 20-jarigen  leeftijd als 2e luitenant, in pastel,
berust  bij Mevr. Beekman-Everfs. Tr. Batenburg  3 Juli
1 7 9 7  J o h a n n a  I-lendrika Heshusius, geb. B a t e n b u r g
2 Aug. 1777, woonde te Kleef in 1856 bij het ovc,rlijden
van haar zoon.

Kinderen :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Bernardus Willm, geb. Nijmegen 9 Febr. 1798,
i- jong.
Jkvr. Johanna #aria  Catharina, geb. Ut rech t
26 Apr. 1800, -/= Kleef 15 Juli 1845.
Jhr. Uendrikus  Petrus, volgt V.
Jhr. Jas Willem Hendrik, geb. Nijmegen 12 Jan.
1807, 29 luitenant van de infanterie bij het 0. 1.
leger, sneuvelt Tappanolie (Westk. van Sumatra)1
5 Sept. 1831.
(Jkvr. 3) ilfaria Hendriku,  geb. Batenburg 1 Juli
1811, j-.
Bernardus van Herenthals, geb. Batenburg 6 Maart,
1815, i_ jong.
Jhr. Bernardua van, Herenthals, geb. Maastricht.
18 Nov. 1819, öud ontvanger van de direkte be-
lastingen, woont te Groningen.

V. Jhr. Hendrikus Petrus Everts, geb. Utrecht 30 Nov.
1803, officier vau de infanterie, +, als kapitein bij het
le regt.  Maastricht 12 Febr. 1856, tr. daar, als le luiti.
bij het 70 regt , 22 Febr. 1843 ïWaria  Jacpuelina Hubert&
Emma van W&tershoven,  (R,-Kath.), d. v. Frederik Jan,
luitenant-kolonel, kommandeerende het reserve-bataljon van
het 30 regt infanterie, in garnizoen te Arnhem, ridder in de
orde van den Ned. Leeuw, en van Anna Josephina Wìl-
helmina Janssens, geb. Maastricht, oud 24 jaar. Zijging,
na voor de tweede maal wede te zijn geworden, te Hrussel
wonen, en f- Jupilles, bij Luik, 23 Maart 1896, oud 78
jaar, na hertrouwd te zijn, Maastricht 20 Mei 1858, met
Carel Alexander Eduard van Bommel, geb. Den Haag
14 Febr .  1811, kapitein bij het 36 regt infanterie,  1_.
Maastricht 20 Nov. 1870.

Kinderen van Jhr. Hendrikus Petrus Everts en Auaria
Jacpuelina Hubertina Emma van Wintershoven (R.-Kath.) :

1. Jkvr. Emma  Josephina Henriette Joanna, geb.
Bergen-op-Zoom 27 Dec. 1845, tr. Maastricht 1 Juli
1867  Albertus  Franciscus Johannes Josephus Beekmafr,
geb. Bergen-op-Zoom 2 Apr. 1840, als kandidaat--
notaris te Maastricht 16 Aug. 1874 benoemd tot
notaris te Kerkrade, kreeg 29 Mei 1875 vergunning,
met ingang van 15 Juni zijn standplaats over te-
brengen naar GluIpen,  23 Jan. 1879 benoemd tot.
notaris te Venlo, gin,w in 1884 te Brussel wonen
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en aanvaardde er een administratieven werkkring.
Zij wonen nu te St. Gilles bij Brussel.

2. Jkvr. dosephina Ursula  Constante Mathilde,  g e b .
Maastricht 18 Sept. 1849, + daar 19 Febr. 1864.

Tegelijk met het echtpaar Bevend Everts en Hendrina
Brants leefde te Arnhem het echtpaar Frederik Everts
en Willemina Branfs, van wie men mag aannemen, dat
zij na verwant, waarschijnhjk  broer en zuster van de
eersten waren.

I. Frederik Everts tr. @‘illemina Brants. Zij waren
dood 25 Sept. 1742, toen .hun kinderen een mageecheid
oprichtten (4).

Kinderen, alle ged. Arnhem :
1.

2.
3.

4.

Jan, ’ ged. -22 Nov. 1708. Zijn broers H e n d r i k
Willem, met zijn vrouw, en Willem richtten 28 Aug.
1749 cen magescheid over zijn nalatenschap op,
waarbij aan W’iElem huizen enz. te Arnhem werden
toegedeeld, die bij overlijden van dezen aan Hendrik
Willem kwamen volgens registratie van 6 Febr.
1782 (4).
Henrik willem~,  volgt 11.
Wilhelmus, ged. 30 Aug. 1711, gewoonlijk Willem

genoemd. Hem werd 19 April 1765 nog een huisje
en schuur te Arnhem opgedragen. Zijn erfgenaam
was zijn broer Hendrik Willem. (Zie boven.)
Everhardus, ged. 13 Aug. 1713, t jong.

IT. Henrik Willem Ewerts,  ged. Arnhem 4 Mei 1710,
komt verder meestal voor onder de namen Hendrik Willem,
kreeg 23 Mei 1734 te Arnhem een attestatie, om te
Elst te trouwen met Maria Anna de Ronde. Aan haar
werden 30 Apr. 1762 huizen te Arnhem toegedeeld bij
magescheid tusschen haar moeder Hendrika van Rlinken-
berg, wede van Adriaan de Ronde, naderhand van Johan
van Nuys, en haar tien kinderen bij Adriaan de Ronde,
van wie Marin Anna er één was (5). H. W. Everts e n
M. A. de Ronde verbonden 16 Maart 1785 nog een huis
te Arnhem voor f 1800. Hun kinderen en erfgenamen
richtten 22 Mei 1789 een magescheid op (6).

Jacobus  Di&ricus,  volgt 111.
Hendriku  Willemina, ged. 8 Aug. 1737, t jong.
Adriaan, ged. 26 Sept. 1739, -/- jong.
Hendrika Willemina, ged. 29 Juli 1742.

Kinderen. alle ned. Arnhem:
1.
2.
3.

:: Frederik, ged. 18 Octr  1744.
6. Willemina Levina,  ged. 11 Sept.
7. Adriaan, ged. 23 Maart 1749, +
8. Willemina , ged. 30 Aug. 1750.
9. Adriaan,  ged. 2 Juli 1752.

10. Wilhelmus, ged. 14 Febr. 1754.
l l . Maria Anna, ged. 7 Dec. 1755.
12.

1746.
jong.

Maria IiEa&& ged. 24 Juni 1759, ondertr. Huisen,
en ook ingeschreven Arnhem 15 Mei 1782 met
Steven Stekelenburg, j.m., geb. te Htrecht,  wonende
te Arnhem. Op order van het Hof werden zij
opnieuw in ondertrouw opgenomen te Arnhem en
daar 31 Mei 1782 ingeschreven, hij als Stephanus
van Stekelenburg, vanwaar ze 16 Juni attestatie
kregen om elders te trouwen.

(4) Rijksarchief Arnhem, Protokol Ooster-binnenkwartier 11.
(5) Protokol Wester-binnenkwartier 11.
(6) Protokol Ooster-binnenkwartier 11.
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Van al deze kinderen waren er 9 Febr. 1790 nog
maar twee in leven. Op dien dag droegen J. D. Everts
en A. Goedhart, echtelieden, de gemachtigde van K. van der
Kaa en M. A. Breton, echtelieden, en S. van Steekelenburg
en M. Everts, echtelieden, samen kinderen en erfgenamen
van H. W. Everts en M. 8. 0% Ronde een pakhuis enz.
aan de Korenmarkt te Arnhem op aan J. P. Breton.
Een van de zoons zal dus getrouwd zijn geweest met
M. A. Breton, hertr. met K. van der Kaa, of een van
de dochters zal getrouwd zijn geweest met AC van d e r
Kaa, hertr. met M. A. Breton.

ILI. Jacobw  Didericus Everts, ged. Arnhem 5 Mei 1735,
komt verder voor onder de namen Jakob Derk. Hij e n
zijn vrouw deden 20 Aug. 1792 nog opdrachten te Arnhem.
Zijn wede deed 8 Mei 1797, als voogdes van haar minder-
jarige kinderen en geautoriseerd  bij appointement van
10 Apr. tevoren, met de mecrdcrjarige  kinderen, Bendrik
Willem Everts, Antonij  de Veer, als man’ van Reiniera
Bverts, P. v a n  Elkom,  a l s  m a n  v a n  Antonia  Ewrts,
en Naria Everts, opdrachten te Arnhem. Hij kreeg 9 Juni
1761 te Arnhem een attestatie, om te Elden te trouwen
met Antonia  Goedhart, die nog leefde bij het huwelijk
van haar zoon in 1804.

Kinderen. alle ned. Arnhem:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hendrik W$em,  volgt IV.
Willem,  ged. 19 Dec. 1763, 1_ jong.
Reiniera, ged. 22 Sept 1765, tr. Bntonii  de Veer.
Zij leefden 1797.
Maria Anna, ged. 3 Mei 1767, t jong.
Maria Anna, ged. 12 Mei 1768, leefde 1797.
Frederika, ged. 4 Juni 1770, t jong.
Antonia,  ged. 31 Oct. 1771, tr. P. van Elkom.
Zij leefden 1797.

8. Willem, ged. 10 Febr. 1774.
9. Frederika, ged. 24 Sept. 1775.

10. Frederik, ged. 5 Jan. 1777.
l l . Hendrika, ged. 1 Nov. 1778.
12. Willemina, ged. 5 Apr. 1781,
13. Grada Hendrika, ged. 31 Oct. 1782.
14. Hendrika Willemina, ged. 27 Juli 1785.

IV. Hendrik Willem Everts, geb, Arnhem, daar ged.
21 Maart 1762, woonde te Arnhem toen hij daar op
42-jarigen ouderdom 21 Apr. 1804 ingeschreven werd
met Maria Peters van Maanen,  geb. Ede en wonende te
Arnhem, oud 26 jaar. Zijn moeder consenteerde, haar
ouders waren dood. Het huwelijk werd 6 Mei 1804 ter
raadkamer voltrokken. Hij leefde nogin 1821 (Zie beneden).

Kinderen :
1. Hendrik  Willem, ged. Arnhem 25 Apr. 1802, erkend

9 Jan. 1821 bij akte vóór den notaris Mr. Jacob
Nijhoff verleden.

2. Jacobus Didericus, geb. Arnhem 29 Jan. 1805.

Waarschijnlijk is deze niet-adellijke tak nog in wezen.

Eindelijk heeft er nog een derde echtpaar Evetts-Brants
bestaan. Jan Everts, j.m., van Bemmel, werd daar 12 Oct.
17 15 ingeschreven met Geertrui Brants, j.d., van Borken.
Wegens den tijd waarin zij leefden en het ook te Bemmel
voorkomen van den eerste tak, bestaa,t  er eenig ver-
moeden, dat zij verwanten, misschien ook broer en
zuster, van de andere echtparen waren.

Allard E en P. v. M.
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Een gensnrpeerde  titel?

Blijkens de registers van den Burgerlijken Stand tc
Amsterdam zijn aldaar gehuwd den 15 November 1907
Gabriel Louis Raymond Jean Hébrard graaf de L’e’llars
kapitein van het ‘760  linie-infanterie regiment van hei
Frausche  leger, geboren te Le Rugue  (Frankrijk) 39 jaar,
zoon van E t i e n n e  en van Jeanne  Elina Fyançoise  dt
Sénailhac (beiden overleden) met Renriette Sehbelee,  ge-
boren te Amsterdam, 2ti jaar, dochter van Hendrik Willem
en van Anna van Steedetz.

Ook advertentien in de couranten kondigden dit huwelijk
aan, ‘t geen mij aanleiding gaf om te onderzoeken tof
welke grafelijke familie den kapitein behoorde.

De resultaten van dat onderzoek volgen hier.
In de eerste nlaats geef ik afschrift.en van de geboorte-

acte van den kipitein.”

‘1.

Extrait du registre des
actes de naissance de
la Commune du Bugue.

A n n é e  1868.

Du trente aoút mi1 huit
cent soixante buit, midi.

Acte de naissance de Mr.
Grabl-iel  Louis R a y m o n d
J e a n  Hr’brard  de Villnrs,
enfant du sexe masculin né
le vingt neuf aoíìt à sept
heures du soir au Bugue
des mariés Mr.  le Comte
de Yillars,  Etienne, hgé de
trente-quatre ans, capitaine
au co rps Imp&ial  d’Etat
Major et Dame Jeanne  Elina
Fvancoise  de Stkrilhac,  âgée
de treute-quatre ans, sans
profession, domiciliés au
Bugue.

Sur la déclaration faite
par Mr. le Comte de Villars,
Louis, âgé de soixante ans,
grandpère de l’enfant, maire
de la Commune de St. Cha-
massy, demeurant au ch%eau
de Verlhiac, dito commune.
Témoins : Valette, Jean, âgé
de quarante et un ans, cafe-
tier ct Castanet, Pierre, %gé
de trente ans, négociant,
demeurnnt tous deux au
Bugue.

Constaté suivant la loi par
neus Maire de la Commune
du Bugue, arrondissement
de Sarlat, département de
la Dordogne, officier de
I’Etat-civil,  soussigné.

L e  c o m p a r a n t  e t  l e s
témoins ont aussi signé le
présent acte après lectnre.
Signé: de Villars, Valetts,

11.

Extrait du registre des
actes de naissance de
la Commune du Bugue

A n n é e  1 8 6 8 .

D u  t r e n t e  un août mi1
huit cent soixante huit, midi

Acte de Xaissance de M.
Gabriel Louis Raymond,
Jean Hkbrard  de Vi l l a r s
enfant du sexe masculin,
né le vingt neuf août à
sept heures du soir au Bugue
des mariés M. de Villars
Etienne âgé de trente quatre
ans, capitaine au corps im-
périal d’r’tat m a j o r  e t  d e
dame Jeanne Elina Frangoise
de SheilJiac  âgée de trente
quatre ans sans profession
domiciliés au Hugue.

Sur la déclaration & neus
feite par IMonsieur  de Vilbars,
Louis âgé de soixante ans
grand père de l’enfant maire
de la Commune de St. Cha-
massy ,  y  demeurant  qui a
présenté l’enfant. Témoins :
Valette, Jean, âgéde quarante
un ans cafetier et Castanet,
Pierre, âgé de de trente ans
négoclant  demeuraot tous
les deux au Bugue.

Constaté. suivant la loi
par nous Maire de la Com-
mune du Bugue, arrondisse-
ment  de  Sarlat, Dordogne,
officier de 1’Etat civil,sous-
signé.

L e  c o m p a r a n t  e t  l e s
témoins ent aussi signé le
présent acte après
faite.

SignA : de ?‘illars,
Castanet, Feytaud,

lecture

Valette,
maire.

Castanet et Feutauä!. maire.
Certifié po& copie con-

forme par Neus, Maire de
la Commune du Bugue.

Au Bugue, le 25 Sep-
tembre 1907.

(get)  C HAUSSAUE.

VU pour la législation de
l a  signature  de  Mr. Chaus-
Sade, Henri, Maire du Bugue
par Nous, Juge de Paix du
canton du Bugue.

Au Bugue, le 23 septembre
1 9 0 7 .

get. VALETTE.

V U au consulat Royal des
Pays-Bas pour législatlon de
la signature de Mr. Valette.

Parisle 25 septembre 1907.

Le Consul (get.) VIRuLY.

Pour c0pie conforme.
Le Bugue le quatorze

sep tembre  mi1 neuf cent
huit.

Le Maire.

(get.) DELFOUR.

[In margine] no. 43.
Acte de Naissance de

Gabriel Louis Raymoncl Jean
Hébrard de Villars.

VU pour la Iégislation de
de la signature de M. Delfour
par nous L. Lassagne 2me
suppléant Juge de Paix, du
canton du Bugue.

Le Bugue le 18 7bre  1908.

(get.) LASSAGNE.
2ibme  suppléant.

1 is een Extract uit de minuten berustende ter griffie
van de Arr. Rechtbank te Amsterdam, en bijlage be-
hoorende tot de Registers van den Burgerlijken Stand
te Amsterdam, en wel speciaal van de trouwacte van
genoemden G. L. R. J. Hkbrard  graaf (?) de Pillars  en
H. Sebbelee dd. 15 Nov. 1907.

11. is een door den huidigen Maire van Le Bugue aan
mij afgegeven gelegaliseerd extract uit de registers van
geboorten dier gemeente.

Het zijn dus twee authentieke afschriften yfn een en
dezelfde authentieke acte, afge.geven en gelegaliseerd door
de daartoe aangewezen beëedlgde  ambtenaren, het eene
afschrift afgegeven door den Maire Henri Chaussade, den
23 September 1907, het andere door den Maire Delfour,
den 14 September 1908. De beide extracten zijn door
beide Maires gewaarmerkt: ,pour copie conforme”, en
toch valt er behalve een paar kleine afwijkingen (1) éen
cardinaal  verschilpunt te constateeren. In het oudste
extract wordt n.1.  aan den vader éu den grootvader van
den jonggeborene den titel van graaf toegekend.

Ware het andersom, bevatte n.1. het nieuwste extract
den titel, dan zou men kunnen denken aan het releveeren
van een ouden titel, doch dan zou daarvan toch zeker
op de kant der acte melding zijn gemaakt. Toen ik
dan ook den heer Maire van Le Bugue om opheldering
vroeg, ontving ik het volgende welwillende antwoord:

Le Bugue, 29 7brs 1908.
Monsieur!

En réponse à votre lettre du 23 courant j’ai l’avantage
de vous  faire connaître que la copie de l’acte de nais-
sance  qui vous a 6té adressée, est conforme au registre
de l’état civil, il n’existe pas dans le corps de l’acte
le titre de comte au père et au grand-père de M. de
Villars.

Peut-6tre  Monsieur Chaussade s’est-il trompé, car en
dernier  il était malade  et n’avait pas toute sa lucidité
d’esprit.

(1) In 1 wordt als dagteekening van aangifte opgegeven 30 Aug.,
in 11 caarentegen 31 Aug. Van den grootvader Louis Comte (?)  de
Villars wordt in l gezegd dat hij woont azc chdteau de Verlhiac,  wat
in 11 in ‘t geheel niet wordt vermeld, en dus ook niet in de orgineele acte.
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Voilà, Monsieur, tout ce que je puis vous  faireconnaître.
Veuillez agréer, Monsieur, etc.

Pour le Maire,
(get.) [handteek. onleesbaar].

Hoe men zich vergissen kan door in een afschrift
tweemaal een titel te vermelden welke in de oorspronkelgke
acte ontbreekt, is mij een raadsel, terwijl dan toch ook
de persoon, die de acte heeft aangevraagd, in casu de
kapitein de Villars moet hebben bemerkt, hoe zijne ge-
boorte-acte aan zijn vader en grootvader een titel toekent
welke men tevergeefs zoekt in vroegere authentieke acts,
en die hij, zoo hij de geboorte-registers van zijn geboorte-
plaats gaat raadplegen, daarin ook niet zal aantreffen.

De trouwacte  van den vader van den kapitein die in
1867 te Cendrieux (Dordognc) huwde, luidt als volgt:

,,Du 15 juillet 1867, acte de mariage de Etienne de
,,Villars, capltaine de 28 classo au corps d’Etat major,
,,détaché au 8~ régiment de hussards,  ágé de 27 ans, né

’ C<t. Chamassy domicilie à Verliac,  dite commune;
$ls”majeur et légitime de Louis de Villars et de Jeanne
,,Celine Soulier,

26
Et Jeanne Françoise Elina de Sénailhnc &gée de
ans née a St. Aait de Vialard demeurant  à Durestal,

‘commdhe de Cendrieux fille de Raymond André de
ZSénailhac  dbcédg  et de Ursule Eveline de Galard de
,Bbarn, etc. . . . . . .

Dat aan den ka,pitein de Villars in zijne trouwacte te
Amsterdam den titel van graaf werd gegeven is volkomen
in den haak. Aan den ambtenaar van don Burgerlijken
Stand is een gelegaliseerd geboorte-ext,ract  overgelegd
dat aan den vorm en alle andere voorschriften voldeed.
H$ì  had niet te onderzoeken of de Maire, die dat extract
afgaf physiek ongeschikt of misschien moreel onwaardig
was om zijn verantwoordelijk ambt te vervullen, doch
zeker is het, dat op deze wijze de deur openstaat voor
misbruik en . . . . erger.

Stel het geval, dat kinderen van dezen kapitein de
Villars (die met eene Hollandsche Dame huwde) zich
naderhand in Nederland komen vestigen en zich na verloop
van tijd laten naturaliseeren, dan zal men hen op grond
van de hier te lande overgeleverde geboorte-acte van den
vader en van diens huwelijks-acte den graventitel niet
kunnen onthouden, - titel - die hun vader blijkbaar
te danken heeft aan de afwezigheid van ,toute la lucidité
d’esprit” van een Maire van Le Bugue! !

‘s Gravenhage. M. G. WI L D E M A N .

De Heer Dirck Danen Thesaurier,  syn
tractement . . . . . . . . . . . .

Jacob pieters de Swart Capn syn tractement
Burgermr  L e o n a r d  v a n  N a e r s s e n  . . . .
Diederick van Hoogendorp drost mitsgrs

rentmr  van eenige domynen van syn Hooghheyt
Pieter Biscop Commis gencrl. tractement .
UHr. flevicxit  van Naerssen commissaris

van de Leenbank, tractement. . . . . .
DHr. Brauw als boven. . . . . . . .
D Hr. Gerard van Berckel commissaris vande

monsteringe, tractement. . . . . . . .
Capn  Braeckel . . . . . . . . .
D Hr. Arent  Vapour Thesaurier van de stadt
Willem Boon, Commis ter rechergie , .
Dirck van der Monde Bsuckhouder  van

de Oostindische Comp. . . . . , . . .
Jacob van Rijsoort  als jd. Latijnsche meester.
Barent  Strick provoost. . . . . . . .
Johan van der Muijl rentmr  vant Weeshuys
Isaac van Buyren, Major . . . . . .
Enoch  van Sorgen, Contrerolleur van de

beleeninge . . .- . . . . . . . . .
Johannes Tydt als boven . , . . . .
Jacobus Henritius  , als meester in de La-

tijnsche schele  . . . . . . . . . . .
Pinter  van der Heul, Commis vant comptoir

van de gemeene middelen . . . . . . .
Jacob Jansz. Nagel. equipagiemeester  van

de Oostindische Comp voor syn tractement
D Hr. Aert van Nes als admirael syn tractemt
Mr. Huybrecht Jorisz. voorleser inde groote

kerck  . . . . .
Eíïi vai Weihe;s  S  . Se&ts:  iractement  .‘t’ *
Gillis van Braem, Commis van de Licenten

op de paerden tractement . . . . . . .
Tsaac van der Ruycht gerechtsbode o . ._ . _ n

555
500

700

315

547. 1
3 600

215
400

250
150

Willem PieteFs on siender van de havven 1 & 10 f$ daegs.
Laurens  Cornelii  Coster tractement . . .
Quirinus van blanckenbergh organist . .
Nicolaes  van Dongen onderschout tractement
Adam Elsmaus Collecteur van het Maengelt

nu Jasper  van Gaes.. . . . . . . . .
D Hr. Mr. Johan vander  Meyden voor syn

tractement als Gecommitteerde Raedt . . .
als Bewinthebber . . . . . . . .
Mr Bernhard Swaerdecroon als Rentmeester

ende Secretaris van de hooge TIeemrade van

200 2
250 ,,
650 ,,

4co
396

1200

600
800

200
(200)

570
396
400
300

500
500
150
600
700

oe
n

n

n

n

n

1200 ,,
1200 n

Schielant. , . , . . . . . . 100  guldens.
D Hr. Willem Baitiaens  als admirael van

Noorth ollandt . . . . . . . . . . f 3600

Rotterdamsche  ambtenaren en  hun
tractementen.

Overgenomen pag.  194 uit  : quohier van den
200 penn. ofte groot familiegelt va,n de goederen
ende effecten der persoonen woonachtich in de
stadt Rotterdam geformeert in gevolge  van de
Resolutie bij de Ed. Gro. mo. Heeren  Staten
van Hollant ende Westvriesland genomen op
den 22 december 1673.

De naervolgende posten syn vande  officianten ende
andere persoonen, Tractementen  van den staet ,  stadt
ende andere  Col leg ien  & treckende  gevonden in de
respective  24 wijcken ende q u a r t i e r e n  v a n  d e  s t a d t
Rotterdam.

D Hr. Cornelis van Couwenhoven als bewint-
he’uber van de Oostindische Comp. . . . .

D Hr. Mr. Adriaen paets  als bewinthebber
vande Oostindische Comp. . . . . . . .

Goosewyn Stuyvenbergh Commis ter recherge
Evert van der Hegge. . . . . . . .
Pet rus  Swaerdecroon  doc to r  van  de

admiraliteyt . . . . . . . . . .
D Hr Herman  van Zoelen raedt ter admiraliteyt
als bewinthebber . . . . . . . .
D Hr Adriaen Sourys als fabrycqmr der stad .

1 Arent Noordeloos als binnevader int werck-
lhuys . . . . . . , . . . . . . .

1

J

n

200
nlooo &
1200 oe

300

250
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Leendert van Wyngaerden camerbewaerder
van de Oostindische Compagnie . . . . .

Adr iaen  Coning  a l s  onderschout  . . . .
W i l l e m  R e y e r s  slants C h i r u r g y n  . . .
A b r a h a m  Berck  beed ich t  c l e rcq  . . . .
Johannes Hordelois als voorleser inde france

kerck . . . . . . . . . . . . . .
Claes Vosburgh a.ls provoost van Burgerie .
Jacobus van Wassenhoven als rentmr  van

gast en pesthuys . : . D . . . . . .
Francoys van Persyn,  gerechtsbode deser

stadt . . . . . . . . . . . . . .
D Hr mr Samuel  Beyer pens ionar i s .  . .
Lamber van der Val&  Bode van de admi-

raliteyt . . . . . . . . . . . . .
Claes pauls van Brouckenes  als clockestelder.
* . . . als preceptor in de Latyn-

sche Schele  . . . . . . . . . . .
Henrick Ravesteyn, als cassier van de

wisselbank . . . . . . . . . . . .
M a r i n u s  v a n  Gelder,  D r i l m e e s t e r .  : .
Thomas Dnvidts, knecht van de Dyaconye.
Moyses vau der Nagel, camerbewaerder .
Isaac Vogel, coster, . . . . . . . .
Antony de bie, coster, . . . . . . .
Witte van Celder,  coster . . . . . .
Hugo Verboom,  provoost . . . . . .
Antony  Hartman  suppoost  in de Banck

van Leeninge . . . . . . . . . . .
Willem Beyerus suppoost in Banck van

Leeninge . . . . . . . . . . . . .
Pieter  Hartman  suppoost als boven . . .

. van Wielich suppoost als boven
Pieter’  Maerlandt rentmr van de kerck . .
Davidt Doelman, boeckhouder  van de Leen-

banck. . . . .
Henrick Sonman

. 1
opsiendei van het Oost-

indische huys . . . . . . 30 st. daegs
P i e t e r  Sonmans onderbeleender in de

Leenbanck  . . . . . . . . . . . .
Esaias de Lint, Cassier van de Lossinge in

de banck van Leeninge. . . . . . . .
Michiel de Lind als pandsoecker ibidem .
Jsacus @uterus  rector in de Latynsche schele
Jan van Roosmale, gerechtsbode, tracte-

ment . . . . . . f 150

150&
f 200

:“,5,““’

,, 600

n 150
n 2000

: 500

8 5co

n 600
n 350
n 200
n 350
n 118
,, 238
; 150 118

,, 250

b 1000
; 350 600

,, 260

,, 600

D 605

n 750
n 220
n 1000

noch als voorleser . . n 150

f
Claes Simons van Vorsten stads exploictier n
Cornelis van de Bel als voorzanger in de

Zuyderkerk . . . . . . . . . . . . n
frans van der Willigh exploicteur vaut collegie
Ewout Doelman, camerbewaerder van de

Heeren  Vredemaeckers . . . . . . . .
Gerrit van Steuyeu als camerbewaerder van

Schepene, tractement  . . . . . . . . f
Adriaen de Lange stadsdocter . . . . . ,,
Willlem Jansz sieckentrooster . . . . . ,,
Pieter Jacobs sieckentrooster ,
J a n  A e l b e r t s  d e  Haes rentmr  ;an “t ‘Le: ’

prooshuys . . . . . . . . . . . ,,
Isbrnut Isbrants, stadsdocter, tractement  . ,,
Guillielmus, Hoviies preceptor in de Latyn-

eche Schele. . . . . . . . . . . . n

--
300
650

150
120&

120 oe

150
200
450
370

300
200

600
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Pieter  Bordels  commies ter  recherge . .
Jan Engelen, cleermaecker int weeshuys .
Govert Thoen, cassier in ,de wisselbancq .
Steven Gerrits camerbewaerder van ‘t col-

.egie ter admiraliteyt . . . , . . . .
Abraham van Ruynen waegmr  . . . .
Claes Volckerts binnenvader int weeshuys
Catharina Eduarts binnemoeder int weeshuys
Gerritje  Phil ips mede binnemoeder . . .
J a c o b u s  E x t e r  chirurgyn  int weeshuys.  .
Willem Nieuwpoort als cassier van de Oost-

mdische compagnie . . . . . . . .
De Heer Adriaen Hertman  als commissaris

van de wisselbansk tractement  . . .
D Hr secretaris Lodensteyn, tractement  .

.

.
Johannes van Marienburgh als commis  op

de couvoyeu . . . . . . . . .
De Heer Johan van der Meer, ontfanger,

tractement  . . . . . .
en als convoymeester . . . . .

Hillebrandt van der Walle als commis van
de binnenlandtse  paspoorten . . . . . .

C a p i t e y n  pieter de Liefden, tractement  . .
Gerrit van Halen clercq ter admiraliteyt .
Boudewyn Hyn vendumr  van de admiraliteyt
Jan Cornelis van Wijck toesiender van stads

haven tot . . . . . 1 gld. 5 st. daegs
Claes  j e remias  s t ad t s t immerman  . . . .
Gerrit van Heel bode van de admiraliteyt
Gerrit van Luynen bode uts . . . . .
Adriaen van der Heyde Bode uts . . .
Arent  van Aecken  bode uts . . . . .
Johannus  Vredenburgh  bode  u t s .  . . .
Pieter de Ruysscher commis ter recherge .
Barlet van Raet bode van de admiraliteyt  .
Johan Snaets capiteyn geweldige. . . .
Cornelis Nautenius 40 clercq, syn tractement
Maer ten  Royer  commissis ter rechergc  . .
De Heer Ewout Blanckert als commissaris

a de Leenbacck . . . . . . . .
Peter Willem Hal cassier van de Westindi:

sche Compagnie . . . . . , . . . .
Johan van Nes’ als viceadmiraal . . .
Johannes Saymans  commis op het convoy
Nicolaes  Teunemans boeckhouder  van de

Westindische compe . . . . . . . .
Paulus Borsman voor syn tractement  als

commis ter recherge . . . . . . . . .
Louis Elsevier  als comnis op ‘t convoy .
Johan van der hars? Boeckhouder  van de

wisselbancq . . . . . . . . . . . .
Points als contrerolleur vant convoy . ,
De Heer Mr Michiel van den brouck als

fiscaal ter summe  van . . . . . . . .
Hendrick  va,n Vliet als commis ter recherge
Johannes Iserlo als clercq van de admiraliteyt
Dirk Cleyn als bode van de admiraliteyt .
Francoys poppe als equipagiemr ter somme

van . . . . . . . . I . . . .
Hendrik ian der Maes als lants timmerman
Johannes Silvius conrector in de Latyn-

sche school . . . . . . . . . . . .
P h i l i p s  Almonde schout  by  nacht  . . .

f 3 0 0
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fl 135
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,, 1600
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Nicolaes Beverwijck  commis  t e r  r e c h e r g e  ,  f 2 0 0
Johan van Halen opperclercq ter secretarye

.van de admiraliteyt . . . . . . . . . n 750
Henrick van Cruyskerck als Helbarbier . ,, 300
Jan Brouwer binnenvader int pesthuys. . = 250
Jobge moeder in ‘t gasthuis tractement . )i 100
Ary pieters binnevader van het oude man-

nenhuis voor syn tractement . . . . . ,, 200
W i l l e m  Visch als rentmr.  vant manhuys . n 3 0 0

Medegedeeld door W. J. HOFFMA~~  J. JzN., Delft.

De Bezitters der Xasteelen  Schonanwen en
Beverweerd tot omstreeks 1400.

Mogelijk wekt het bevreemding, dat hier sprake is van
bezitters van twee Utrechtsche ridderhofsteden, terwiJ
het toch bekend is, dat die uitvoerig beschreven worden
door Jhr Mr Wittert van Hoogland iu diens Genealogische
en Heraldische Bladen. Intueschen heb ik gemeend, dat
de hieronder volgende aanteekeningen den lezers van dit
blad mogelijk welkom zouden zijn, immers zij verschillen
wel eenigermate met bedoelde uitgave en kunnen dus aan-
leiding geven tot een nader onderzoek. Ook omtrent
andere ridderhofsteden zou het een en ander kunnen
medegedeeld worden, doch ík was van gevoelen mij hier
tot twee voorbeelden te moeten bepaleu  en koos derhalve
twee der meest bekende kasteelen.

S c h o n a u w e n .
Heer Dirk Splinter van Bosivchem,  ridder, werd 2 8

Augustus 1305 beleend door zijnen neef (broederszoon)
Johan van Bosinchem, knape, heer van Culenborch, met
het huis te Scbonauiven,  destijds Blancouwen geheeten,
benevens dertien morgen land. Dirk gezegd Splinter
komt als knape voor van 127 l-‘81 en als ridder sedert
laatstgenoemd jaar. Blijkbaar is hij nog ín 1305 of uiter-
lijk ín 1306 gestorven, immers dit is de laatste acte,
waarin hij vermeld wordt, terwijl zijn zoon Hubert, reeds
ridder in 1305, sedert dien voortdurend voorkomt. Heer
Hubert beeft zijnen geslachtsnaam laten varen voor dien
van v. Schonauwen, waaronder bij tusscben 1305 en 1312
veelvuldig vermeld wordt.  Zijn zegel Vertoont, evenals
dat van zijnen vader, drie zuilen (2 : l), waarboven een
barensteel met drie hangers.

Na zijnen dood kwam Scbonauwen aan zijne dochter,
Clementia vnn Schonauwen, gehuwd met heer Jau van
I;eyenburcR,  ridder. Dit echtpaar, hetwelk nog in 1348
vermelä  wordt, liet o.a. twee zonen na, Hubert en Otto.

Hubert van Leyenburclz, heer van Schonauwen, was
ridder in 1355, In welk jaar bij voorkomt met zijne
echtgenoote  Johanna, vrouwe van den Binckhorst. Hun
oudste zoon, Jaw van Aeyenburch, erfde van zijne moeder
den Binkhorst en werd 18 Augustus 1374 als erfgenaam
zijns vaders beleend met Scbonauwen, doch droeg dit slot
ten zelfden  dage aan den leenheer op ten behoeve van
zgnen  oom Otto van Aeyenburch.  Twee jaren later werd
deze, die maarschalk van het Nederkwartier en kastelein
van Vreeland  was, doodgeslagen en kwam Scbonauwen
weder aan zijnen neef Jan.

B e v e r w e e r d .
Heer Zweder van Zuylen, ridder, heer van Wiltenborch,

bekwam Beverweerd door zijn huwelijk met Hillegond
(van de Velde ?). Deze laatste komt met haren man voor
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in 1288 en was dood in 129G,  hetgeen tengevolge had,
dat Beverweerd tijdelijk aan hare familie terugkeerde,
wat mogelijk meer op papier dan inderdaad plaats had.
Zooveel is zeker, dat beer Zweder na Hillqonds  dood
hertrouwde met Beriha  Grauwer&  Petersdochter, vermeld
met haren man in 1299. Nadat heer Zwcder  ín 1304
gesneuveld was op Duiveland onder de banieren van den
Bisschop van Utrecht, wiens maarschalk hij was, in den
strijd tegen de Vlamingen, ís Bertha  eerst hertrouwd
met Gijsbrecht, heer van Ruwíel, en vervolgens met beer
Otto van IJsselstein, ridder. De laatste wordt vermeld van
1304-‘52,  maar Bertha  was reeds dood in 1343. Heer
Otto ís vbór  1343 hertrouwd met A~achteld  van Zuylen,
kleindochter van heer Johan, broeder van heer Zweder
voornoemd, weshalve  hij dispensatie behoefde, welke bij
na zijn huwelijk den 5den Dec. 1343 verkreeg. Bever-
weerds vrouwe hertrouwde na den dood van heer O t t o
ín 1354 heimelijk met Zweder van Vianen, knape, wíen
zij eveneens in den vierden graad bestond. Deze euvel-
daad werd gestraft met excommunicatie, doch reeds 23
xaart 1355 werd het hun vergeven. Ztieder van Tianen
klom tot de ridderlijke waardigheid en wordt vermeld
tot 1400, toen Machteld reeds enkele jaren dood was.

W. A. BE E L A E R T S.

Acten ,,de Virien.”
Maandblad XXIIT, 1905, K. 308, laatste alinea.

Virieu.
Regel 1.

n 2.

n 3.

n 4.

n 5.

7l 6,

n 7.

n 3.

» 9.

- Dc acte aangehaald als boven luidt :
,Guillaume p a r  l a  grace d e  dieu, p r i n c e
,,doranges  conte  de Nassau,  de Vyande, Díe tz ,
,,Catzenellebogbe,  de Charny, dc”
,tonnerre  etc , seigneur baron de breda etc.,
,visconte  heritable d’anvers et de besançon,
,,berítíer universel de Mons. le prince doranges
,Renc deffunct, comme par le”
,trepas dudt Sr.  prínce Rene deffunct les povoirs
,et commissions de ses officiers tant de recepte
,que de justíce soient este consumees  expírees
,et estaintes, Et a ceste cause pour”
,,la bonne conduite de nos affaires et conser-
,,vatíon  de 110s d o m a y n e ,  r e v e n u ,  prouffltz,
,droíx et amtez, soit besoing y pourveoir de ñre
,part, savoír faisons  que deuement”
,informez  d e  l a  b o n u e  conduíte  de n?e cher
,,feal et bíen aimé Jeban  Vírieu,  escuyer  en
,la charge et entremise quíl a en soubz ledt Sr.
,prínce deffunct de la recepte  de n?e princípauté”.
,,doranges,  membres, appartenances et deppen-
,dences  . . . . . e t  de  noz t e r r e s  e t  Seurïes
,dorpierre,  treíscluz, montbríson, cuvenier, et
,la paresie de Nonesam,  aeffines au Daupbiné,”
,Et noue a  p l a i n confians des preudboñïie
,integríté  et bonnes  dílligences dícelluy. Nous,
,,pour ces causes  et autres  Justes considerations
,de ladvís cousentement au&”
,,expres de mëssës  Jehau Sr. de Merodes baron
,de Leefdale  et Claude  Bouton  Sr.  de Corbaron,
,chers nos tutteurs, cusateurs et mambours,
,avons contynué et contynuons,  et mèsmement”
,instítuC et instítuons de nouvel le dit jehan
,,Vírieu au dit estat de reoepte, luy donnant
,plaín povir  et  aticté de  au  nom de  nous
npoursuyvre recepvoir et faire venír en8 noz”



‘Regel 10.

n ll.

n 12.

n 13.

n 14.

* 15.

,, 16.

n 17.

% 18.

* 19.

n 20.

1) 21.

Tkl.
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,domayne, revenu, droix, prouffits et emolumens
,quelzconques  de nos dits principauté, terres,
,,et seurics. Et de a cebt effect contraindre  par
,,toutes  manières de constrainches”
,deues et raisonnablcs, noz formiers,  admodiateurs,
,censiers, rentiers, et  autres  qui nou8  s e r o n t
,)redebuables,  et a iceulx, bailler et passer quitance
,une ou plusieurs telle quil”
,a,ppartiendra. Les quelles tiendrons pour bonnes
,et vaillables, Et en outre de bailler a ferme
,et admodiation noz panges  deau et de terre,
,grand pre doranges, tasques”
,molins,  fours, vergiers,  pasturaiges,  eauz,  et
,,estangz, et autres biens quelzconques a nrë
.plus prant  prouffi t  que faire se pourra et
,generallement  faire tout ce que”
,recepveur deuement institué peult et doibt
,faire non moins  que si le tout fust par ces
,pntes particulierement declaré et specifie. A
,la charge de nois en rendre  bon compte”
,,et reliqua en me chambre  des comptes ordonnée
,,a Salms, Aux gaiges, prouffitz, honneurs et
,emolumens  anchiens et accoustumez, Le tout
,,sans povir dyminuer ou”
,autrement  aliener nos domayne en anchiens
,droix si donnons en mendement a noz gouvernes,
,,president,  regent, conseillers, juges et officiers
,de nos dite principaulté terres”
,,et aries, Et requerons tous autres qu’ilz ayant a
,andere congnoistre et admettre ledt Jehan Virieu
,comme  nre recepveur deuement institué, et
,,aufaict de sondt office et de ce qui en”
,appendra.  11s facent et donnent toute addresse,
,assistence  faveur et ayde. En tesmoing de ce
,,nous avons a ces pïïtes faict appendre nre seel Et
,,requis ausdt ses de”
,,Merode et de Corbaron  noz  mambours  l e s
,vouloir Eubscripre  de leure noms. Ce que nou8
,mambours  dessnommez avons voluntiers faict
,en approbation que ce soit eete faict”
,de nre consentement et auctorité expresse Et
.mèsmement  uous avons pour  nou8  t a n t  q u e
,besoing  est contynue  et contynuons ledt recep-
,veur en tout tel pouvoir et charge que”
,contenu est en ces pntes. Donné  à Bruxelles
,le dixieme de mara premier jour de karcsme
,Lan mi1 cincq cen quarnn te  c incq  s t i l  de
,,la chancellerie de brabant”.

(get .)  ,J. de Merode. C. 2outon”.

Medegedeeld naar eene copie door
Jonkhr.  VAN KINSCHOT.

Maandblad Xx111,  1905, E. 309, regel 9 v. b.

van Virieu. - De acte, aangehaald als boven, luidt:
“Wilhelm  bii de pratien  G o d t s ,  P r i n c e  v a nRegel 1.

n 2.

i) 3.

ioracngien,  Grave “van Nassau van Catzenelle-
,, bogen”.
,van Vianden, van Dietz, van Bueren, van
,Leerdamme,  Erfheere ende Baron van Breda,
,van Diest, van Arimbergen, van . . . . . , van
,,Nozeren,  Erf borchgrave van”
,Antwerpen,  ende van Besançon, Stadthouder
,ende Capiteyn generaal over Hollandt, Zeelandt,

Regel 4.

n 5.

n 6.

n 7.

n 8.

fl 9.

n 10.

n ll.

n 12.

n 13.

n 14.

n 15,

n 16.

n 17.
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,, Westvrieslandt ende Uytrecht,  allen derghenen
,die dese tegenwoordige sien”
,oft hooren lesen sullen, Saluyt. - Alaoo ter
,cause  van onsen Qouvernemente  van  desen
,,Lande van Hollandt  de Staet ende officie van
,houdtvester  van denselven lande tot”
,,onser dispositie ende collatie is staende, ende
wij teghenwoorde noodich bevindende iemandt
,,vertrouwd  daertoe te stellen opdat die Bosschen
,ende het wilt daarinne zijnde des”
,te betere bewaert ende gaede gheslaen mach
,,worden,  Doen te weten dat om die goede
,,kennisse  die wy hebben  van  onsen l i e v e n
,ende  ghetrouwen Jonckheer  franssoys”
,van Virieu en de van den goeden en de
,ghetrouwen  diensten, die hij ons over veelc
,langhe jaeren  ghedaen heeft ons volcomentlyck
,,betrouwende  t zijnder  vroomicheyt  ende son-
,, derlinghe”
,getrouwicheyt wy denselven ghestelt geordon-
,,neert ende ghecommitteert  hebben stellen
,ordineren ende committeren by desen io den
,,staat ende officie van houdtvester van deaen
,, Lande van”
,,Hollandt,  ghevende hem macht authoriteyt
,ende sunderling bevel, drnselven staet voortaen
,te houden, te cxerceeren ende te bedienen.
,,Des C o .  Mate ende o n s e  H o o c h e y t  ende
n gerechtiche”
=daerinne  te beweren diede op zicht te hebben
,dat alle des Co. Mats Bosschen ende het wilt
,,daerinne synde wel ende behoirlycken onder-
,,houden ende gaedegheslaen worden, sonde?’
,,te ghedooghen dat by iemanden  nyet daertoe
,gheautoriseert zynde of te egheen  speciael  bevel
,hebbende  eenig wilt gheschote, oft ghevanghe,
,ofteoock einig gheboomte aff ghehouden worden”
,Ende  off iemandt zulcx dede sal hy daerteghen
,procedere  ghelyck als naer rechte behooren
,sal, Ende voor t s  a l  doen  tghene  da t  den
,goet ende ghetrouw houdtvester van Hollandt”
,schuldich is ende b e h o o r t  t e  d o e n ,  Totten
,eerenwedden,  rechten, proffyten vervallen en de
,,emolumenten  daertoe staande ende behoorende
,,syn Leeffdaghe lanck waerop ende van”
,hem ons exerceren ende bedienen van de voor-
,,schreven  staet de bovenghenoempde Joncker
vFranchois  Van Virieu ghehouden wordt den
,behoorlycken  eedt in onzen handen te doen,
,ordoneren”
,ende bevelen daerom van weghen  Co. Mat
,,allen Rechteren, Justicieren, officieren ende allen
,anderen, des Co Mat ondersaeten hemt selve
,officie van houdtvester van Hollandt”,
,,midtsgaders  de eerenwedden, Rechten, prouf-
,,fyten vervallen ende emolumenten voorschreven
,te geven, laten ende ghedooghen, rustelyck,
,,ordelyck ende volcomelyck exercere  ghenyeten
,,ende”
,ghebruycken, cesserende alle betetten (?) ende
,wedersegghen  ter contrarien  w a n t  onsen ern-
,,stigben  wille ende bevel zulcx is. Des t’oirconde
hebben wij deze met”

n 18. ,onsen name gheteeckent ende ons seghel daeraen
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,doen hanghen.  G h e g e v e n  t o t  D e l f t  opten
,veerthiende  dach der maent  van Maye int Jaer
,,ons Heeren  duysent”

Regel 19. ,,vyff  hondert ende scventich ende drye”.

(get.) QUILLE  DE NASSAU.

Aan de achterzijde staat:
,,Op huyden heeft Jonckeer franchoys van
,,Virieu,  houtvester van de bosschen van Hollt,
,,gedaen de behoorlycke eede in syne commissie
,aen dandersyde van dese vermeldt. Actum ten
,burele van de Rekeninghe tot Delft op ten
,,XVIen May 1573. My tegenwordich, (get ) C.
,van der Laen Jzn.”

Tiel.
Medegedeeld naar eene copie door

Jonkbr .  VAN KINSCHOT.

BOEKAANKONDIGING.

Znr Reformationegesclpichte  Aachens wiihrend
des 16 Jahrknnderts.  Eine kritische Studie
bearbeitet  nach Arcbival ien von Herm.
Friedr.  RIacco ( A a c h e n  Verlags-und  Druckerei-
Gesellschaft, Aachen 1907).

In 1900 verscheen van ons eerelid den heer H. F.
Macco destijds te Aken, een geschrift ,,Die reformatorischen
Bewegungen während des 16 Jahrhunderts in der Reichs-
stadt Aachen”, waarin op grond van broonenstudie werd
verkondigd dat in de tweede helft der 16e eeuw de
stad Aken overwegend protestantsch was en slechts
met geweld tot het katholicisme kon worden terugge-
bracht, dat de bloei van Aken door de verdrijving van
de protestanten werd te nietgedaan en gedurende eeuwen
daardoor bleef vernietigd. Tegen  deze beschouwingen is
van katholieke zijde te velde getrokken door den Aken-
achen Griffier Johannes Froyer  in een brochure ,,Zur Ge-
schichte Aachens im 16 Jahrhnndert, Aachen 1905”.
Omdat sinds 1906 het oorkondenmateriaal over de geschie-
denis der kerkhervorming te Aken inderdaad belangrijk
completer is geworden, heeft de heer Macco in de verschij-
ning van Frey’s brochure alleen aanleiding gevonden dit
gewichtige tijdperk nogmaals te behandelen.  Het kon
echter niet anders of het nieuwe geschrift werd eene
bevestiging en nadere uiteenzetting van het verhandelde
van de eerste brochure en eene bijkans doorloopende be-
strijding van Frey’s geschrift.

Na eene inleiding, waarin over het verdwijnen van
archiefstukken wordt gehandeld, begint de auteur met den
aanvang der reformatorische beweging te Aken te be-
schrijven en vermeldt hij daarbij ter loops dat voor de wel
eens geuite meening, dat in de eerste 20 jaren der 16e
eeuw vele aanhangers van het nieuwe geloof uit de
Nederlanden naar Aken zouden zijn gekomen., feitelijk
niet het geringste bewijs bestaat. De hervormmgsbewe-
ging te Aken zou zich, ook volgens een onlangs ver-
schenen werk van den predikant Wolf& zelfstandig, onaf-
hankelijk van de gebeurtenissen in de Nederlanden, ont-
wikkeld hebben. Als de eerste reformator te Aken wordt
aangemerkt Albrecht  von Munster, die in 1524 optrad
en beweerd werd een vreemdeling te zijn geweest uit
Westphalen die na tot het katholiek geloof te zijn terug-
gekeerd, ter dood gebracht is op eene beschuldiging en
bekentenis een jongen man te Wezel te hebben vermoord.

Op grond van mededeelingen van den Raadsschr&er  Bal-
thazar von Munster  is door Peter a Beeck  en in navolging
van hem door alle latere geschiedschrijvers aangenomen
dat deze een vreemdeling zou zijn geweest, afkomstig
uit Munster.  Wolff heeft er echter op gewezen dat in
dit geval de Raad niet had mogen berechten, zooals geschied
is, doch dat hij dan volgens de .jkensche constitutie onder
de jurisdictie van de schepenen en van den door den Hertog
van Gulick benoemden vogtmeier der stad zoude gevallen
zijn. Nutoont Macco op genealogische gronden en steunende
op archiefstukken uit het Rijksarcbief te Wetzlar aan dat
in het begin van de twintiger jaren inderdaad een Akensche
burger met name Albrecht, hillof of Albert von Munster
geleefd heeft, in tw+eede l~uwelijl~  getrouwd met eene.
dochter uit het in de stadsgeschiedenis bekende geslacht,
von Cronenberg. Zij komen voor in twee transportacten
van 7 Nov. en 9 Nov. 1520 en een andere Albert,  Ailoffe
of Adolff von Munster komt noch in dien tijd noch
gedurende de 160 of 17e eeuw in Akeosche  oorkonden voor,
en daar de secretaris  Baltasar von Munster  de  man
is op wien Peter a Beeck  zich beroept en juist Iluprecht
en Nikolaus von blünster  een zeer voornaam aandeel
hebben genomen aan do tegenreformatie, hadden zij
er wel belang bij den terechtgestelde als een vreemde voor
te stellen waarbij de naam van de Westphaalsche stad
hen hielp.

In 1530 verklaarden de afgevaardigden van Aken nog
op den Rijkdag te Warms  dat de stad in het katholiek
geloof volhardde, doch reeds enkele jaren later boort men
te Aken van wederdoopers en Lutherschen ?ra den val van,
Munster wilde men Aken tot het middelpunt van de
wederdoopers maken. En ook onder den adel vond die
secte aanhangers, getuige het proces tegen Johann  Beulart,
zoon van Jonker Simon Beulart von Beulartstein en van
Helena Lentz op den Drieseh en kleinzoon van Johan die van
1441 tot zijn dood in 1459 in den adellijken schepenstoel
te Aken zitting had. Johan’s zoons en 3 dochters waren
weder katholiek en de kleinzoon, eveneens Johan geheeten,
werd in 1598 na het herstel der katholieke heerschappij
te Aken aldaar schepen.

In de veertiger jaren wordt voor ‘t eerst van het pro-
testantisme in engeren  zin melding gemaakt, en wel bij
het op 8 Oct. 1544 in de stad roepen en met groote voor-
rechten begunstigen van een 25 of 30 wolwerkers, ,,ansehn-
lichen Persone mit ihren gangen Hausrat.en aus Flandern,
Artois und darumbtrent, die sich alhier nieder zulassen
begeren umb die Wursyen und Arreschsn  zu machen
und die. Bürgerskinder diese kunst zu lehren” zegt het raads-
besluit. Macco betoogt dat ten onrechte tot dusverbeweerd
is dat deze hun protestantisme verzwegen hcbbon en zij
ter sluiks binnen gekomen zijn. Het was algemeen bekend.

In 1545 trad te Aken op een in de geschiedenis der
Hervorming van ons land bekende persoonQkheid  Jacob van
Utenhove en in 1558 stichtte de predikant Adriaan van
Haemstede, die met 13 uit Antwerpen gevluchte familiën
naar Aken gekomen was, aldaar in stilte eene gemeente. Hij
zelf bleef er echter kort. In 1559 kwamen vele protes-
tantsche Nederlandsche familiën zich te Aken vestigen, in
zoo groot aantal dat het een stijging der waarde van de huizen
ten gevolge  had, en deze Nederlanders werden als burgers en
gildebroeders aangenomen. Reu verzoek aan den Raad om een
bezoldigd predikant in de kerk te mogen hebben werd hun
echter 26 Jan. 1559 geweigerd. Het komt den heer Macco
voor dat de Akensche protestanten bestonden uit Calvi-
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nisten en Lutherschen en dat eerst na den godsdienststrijd
van 1581 een scherpe scheiding ontstond, want 266 kan
hij slechts verklaren dat families, uit het calvinistische
Antwerpen gevlucht, als van Eden, van Brpecum,  van Ganse-
poil (Macco noemt ze alle ,von”) later in dc kerkboeken
der Luthersche g::meente  voorkomen, en omgekeerd. De
burgers, die de vrije uitoefening van hunnen godsdienst
hadden verzocht, verwees de raad naar den Rijksdag, en de
stade syndicus Dr Gerlachs  Badermacher,  die toch naar den
Rijksdag ging, bood zich zelf aan hun zaak te bevorderen.
De zoon van den burgemeester Adam von Zeve1 Goswin
von Zeve1 reisde daarop namens de protestautsche burgers
naar den Rijksdag De katholieke raad herkoos niettemin
in Mei 1559 Adam van Zeve1 als burgemeester. Van hen
die de petitie aan den Rijksdag onderteekenden noem ik de
de volgenden, wier naamgenooten later in Nederland voor-
komen : Gerlach Radermacher, Franz  en Hycrich Myes
(Mees) Servaas en Thijs von Collen, Laurenz Teschema-
cher! Gerhard Schorer  en Goddert Slicher.

Uitvoerig schetst de schrijver daarop de lotgevallen
van den protestantschen burgemeester Adam von Zevel,  hoe
deze door den Jood Levita beschuldigd werd een oproer
onder de protestanten te willen verwekken en de stad zelfs
in brand te willen steken, welke beschuldiging geheel
valsch bleek, waarom de Jood werd ter dood gebracht;
hoe v. Zeve1 zich beklaagde over de wijze, waarop de
instructie was geleid en dat dit bezwaarschrift door den raad,
die zich inmiddels bij raadsbesluit alleen voor katho-
lieken toegankelijk had verklaard, zoo beleedigend werd
geacht, dat hij, die in den dienst der stzcl vergrijsd wati,
voor zijn leven uit de stad en het rijk van Aken werd
verbannen.

Bij besluit van 15 Febr. 1560 werden de protestanten
van alle stadsposten uitgesloten en allerlei maatregelen
tegen hen genomen. Toch nam hun aantal toe, vooral na
3 567, toen Alva’a schrikbewind vele vluchtelingen uit
Vlaanderen en Brabant naar Aken hun toevlucht deed
nemen. Het waren meest gezeten burgers die spoedig
deel uitmaakten van de eerste kringen van den handels-
stand en die niet alleen huwden met leden van het patri-
ciaat maar ook van den ouden adel. Macco releveert dit
omdat Frey die vluchtelingen als het schuim der Neder-
landen betitelt, hetgeen volgens Macco zijn geringe histori-
sche kennis verraadt, daar uit den aard der zaak zij,
die wat te verliezen hebben, emigreeren en het een
erkend feit is dat o. a. ook Frankfort a/M. zijn plaats als
eerste handelsstad van Midden-Duitschland voornamelijk
aan de Nederlanders dankt, die daarheen, vooral onder
Alva’s bloedig regiment, gevlucht zijn.

Onder hen die in 1581 nog katholiek waren, doch het
volgend jaar tot het protestantisme overgingen, noemt
Macco den raadsheer Johann  Meess.

De protestanten kregen het geheelc bewind in handen,
doch slechts voor betrekkelijk korten tijd. In 1593 was
het weder de beurt der katholieken, en van dien tijd af
heeft een voortdurend uittrekken der protestanten uit
Aken plaats.

De schrijver wijst uitvoerig op de voor Aken ver-
derfelijke gevolgen dier emigratie en, zooals wij dit van
den geleerden schrijver gewend zijn, laat hij zijne verschil-
lende betoogen  op afdoende bewijzen steunen.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Groenendaal. - Wordt gevraagd het wapen van
Geertruida  Groenendaal,  geb. te Dordrecht 21 Nov. 1709,
overl. aldaar 25 Nov. 1788, gehuwd aldaar 4 Febr. 1731
met den heer dnlold  van Poelien.

(3. v. 8.

Prins. - Is de afstamming bekend van Cornelis
Arnoldus  Prins, in de le helft der 188 eeuw secretaris
van politie en justitie op Ceylon, misschien afkomstig
uit Haarlem, wiens afstammelingen in Engelsch-Indischen
dienst zijn overgegaan ? Hij was een familielid van W%em
Prz’ns, die inNederlaud  in dienst was van de O.I. Compagnie.

R.

de Schepper. - Kan iemand ook opgeven waar
Barthold  Jan de Schepper, vaandrig onder de Friesche
garde van Zijne Doorluchtige Hoogheid in Leeuwarden,
den 6 April 1768 geboren is? den 8 Aug. 1794 over-
leden is ? wanneer en waar hij gehuwd is met Adriana
IJsenbeek,  geb. te P den P 1773, overl. te Hoogehidum
(gemeente Ferwerderadeel) in Friesland 2 Nov. 1826.

G. v. 8.

de
Wapen gevraagd (XXVI, 160). - Het wapen van
familie vati der Souw is doorsneden: 1. een rijksappel,

met kruis en omgording ; 11. gedeeld, a. een rechtop-
geplaatste vogelpijl ; b. een achtspakig wiel (kleuren van
een en ander onbekend).

v. R. v. D. K.

Ondergeteekende belast zich met het schilderen van
familiewapens,  kwartier&aten  en dgl. in ge-
wenschten  stijl. Tarief staat op aanvraag ter beschikking.

Aanbevolen door Mr. B. F. W. VON B RUCKEN POOK.

JAMES FRATER,
kunstschilder,

109, D w a r s k a d e, Middelburg.

I N H O U D  1 9 0 8 ,  N o .  1 2 .

Im memoriam Ds. Jacobus Anspach. - Tot lid zijn benoemd. -
Adresverandering, - Boekwerken enz. ontvangen voor deBibliotheek
en het Archief. - Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van
den Berg(e), door W. J. Hoffman J.J.zn. - De afstamming van het
geslacht Coppier, later Coppier van Galslagen,  door W. 8. Beelaerts. -
Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Dullacrt, door W. J.
Hoffman J.J.zn.  - Vosch van Avesaet en de Cock van Delwijnen, door
Jhr. v. K -Everts. Limburg. Uitgestorven.  (Nederland’s Adelsboek )lees:
Everts. Protestant. Arnhem, door Allard E. en P. v. M. ‘- Een geusurpeerde
titel? door M. G. Wildeman. - Rotterdamsche ambtenaren en hun
tractementen,  medegedeeld door W. J. Hoffman J.J.en.  - De beeit-
ters der Kasteelen Sohonauwen en Heverweerd tot omstreeks 14009
door Jhr. W. 8. Beelaerts. - Acten ,,de Virieu”,  medegedeeld naar eene
copie door Jhr. van Kinschot. - Boekaankondig ing  - Vragen
e n  A n t w o o r d e n :  G r o e n e n d a a l .  - Prins. - de  Schepper .  -
Wapen gevraagd (XXVI, 160. - Advertentie.

Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuyien te ‘~Gravenhage.
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Beverwijk (van) 88, 328, 345.
Beyer  343.
Beyer  (de) 20fi.
Beyerus 343.
Beyland  210.
Beys 192.
Bicker 145, 306.
Bie (de) 343.
Bie (Pelgrom  de) 253.
Bik 280.
Bimmelsberch (van) 23.
Binkhorst 129.
Binnendijk (van) 103.
Biscoe 319.
Biscop[ej 255, 342.
Bisdom 291, 292.
Bisschop 108, EO.
Bissier  189.
Bitter 177.
Bitterus Hodenpijl 282.
Blanckenbergh  (van) 342.
Blanckert  344.
Blank 38.
Bl.ankend~el  212.
Blaricum (van) 38.
Blasuhek 151, 153.
Bleuse gen. Berg 301.
Bleyswijk  (van) 193,  227, 228.
Bleyswijk Tierens (van) 228.
Blikland  275.
Black  53, 55. 180.
Blocke 196, 19ï.
Bloclihuys 330.
Bloemarts 28.
Bloeymans 163: 164, 165.
Blom 38, 155.
Blom van Assendelft  292.
Blondeel  77.
Blonde1 de Sagny  186.
Bloos 139.
Bloys van Treslong  281.
BlOyS  van Treslong  Prins 35,

201, 232.
Blumenthal 315.
Blij (de) 2Oï.
Bockholt,  44.
Bode 343.
Bodlenberg (von) 295, 302.
Bodt 173.
Boeckholt  (van) 184.
Boecon  89.
Boekgoud 103.
Boelens  27, 75, 18’7.
Boeles  71.
Boelhouwer 79.
Boenynge ‘ï0.
Boer  (de).
Boer (Kappen de) 76.
Boerhave  86,87, 181, 186,187,

191, 192.
Boers 105.
Boesses 299, 303.
Boetzelaer (van) 184.
Bogaert 239, 261.
Bois (du) 86, 296, 3O3.
Boisroux (Helis de) 63.
Bolhuis  75.
Bol1  i20.  122, 191.
Bolle 96.
Bommel (van) 336.

Bon 54.
Bond (de) 201.
Bonga 59.
Bongard  301.
Bongartx 44.
Bongoert (van den) 44.
Bonstedten (de) 171.
Bontekoning 2i0.
Boogaert van Alblasserdam

326.
Bi3;  &y der) 282.

Boort (vin) 114.
Boot 256.
Booth 53, 140>  144, 145, 190.
Booth (de) 29’1.
Bor ‘270.
Borch van relthuysen  (van

der) 285.
Borchgrave (de) 163.
Borchorn Iran) 32.
Bordels  323.
Boreel 132. 133
Borgesius <Goe&an)  100.
Borman 19%
Born 105, 108.
Borre van Amerougen  191.
Borsman 344.
Borssele 61.
Bosch 40, 01: j_, 301.
Bosch (van) 125.
Bosch (van den) 114,133,270.
Bos (van den) 63. 55.
Boshiijsen 6,‘27,‘28, 327.
Bosinchem (van) 345.
Bosmau 329.
Bossen 284.
Both 121, 122.
Botten 309.
Botter 13, 16.
Bonckenon  lY7.
Boucquet  3.
Boudaan  296. 298, 303.
Eoudnen  Courten 138.
Boudens .29T.
Bouma 304.
Boumnn  1%.
Boúmeister 44.
Bourbon Oï.
Bourgonje 177.
Bouwens  172, 26ï, 269.
Bousquet  239.
Bout (van den) 41.
Bouwmeester  13, 49.
Boxel  (van) 310.
Boynenburg  gen.  H o n s t e i n

(van) 13, 44, 45, 51, 52.
Braam 74.
Braarn (de) 188.
Braam (van) 188, 287.
Braam Houckgeest (van) 300.
Braband (van) 7, 322.
Brneckel 342.
Braekel 5.
Braem (van) 342.
Brake1 89, 216, 310.
Brandeler (van den) 297.
Brandenburg (v.) 57.
Brandwijk (van) 270.
Brandijn 138.

Bransen 174.
Brants 199, 333, 334, 337.
Brantsen 135,  175, 178, 333.
Brat 272.
Braun 268, 322.
Brauw (de) 281, 343.
Bredehoff (van) 189.
Bredius 100,  109:  151, 2%.
Bregmans 256.
Brelius 210.
Bremer ïS, 212.
Bremnt  (van)  184. 302.
Brem$ (vai Plettenberg  ge-

nant van) 13.
Brentano 186.
Brethon 189.
Breton 338.
Breugel (van) 28, 181.
Brians 27.
Brienen (van) 87, 178,  183,

184, 201-207, 232-235.
Brienne (de) 201.
Bringues (de) 224.
Brisson 31.
Britton  268.
Broeck (van den) 163, 164,

193.
Broek (van den) 228.
Broeke (ten) 70.
Broeke  (van den) 24.
Broeckhuysen (van) 227, 277:

297.
Brom 126.
Bronckhorst  (van) 93.
Bronk 274, 306.
Brouck (van den) 344.
Brouckenes (van) 343.
Brouwer 87, 102, 149, li8,

196, 213, 217, 224, 228, 242,
254, 281, 345.

Brouwer van de,r WerE, 228,
229.

Brouwers 281.
Bruch  216.
Brugge 265.
Bruggen 160.
Brugghe (van der) 203.
Bruin (de) 186, 331.
Bruins 77.
Brumaus 53. 55.
Brun 27, 88.
Brundt ‘750 262
Bruyn 1124.’ ’
Bruijn (de) 128, 236, 270.
Bruyne (de) 53, 307.
Bruvns  57, 184. 334.
Bruière 8ï. 157.
Brydges 317.
Buchell (van) 44, 140, 141,

142. 144 1841 .
Buddinc Si.
Budt (de) 131.
Bheren (van) 44, 59, 121, 191.
Buffel (van) 177.
Bruin (de) 71.
Buisson (du) 158.
Bulderen (van) 243.
Bulick-Butgenbach (von) 301.
Buning (Werumeusj  UT, 56:

97, 104, 146, 148.

3nnting  188.
3urch  (ter) 89.
3urch  (van der) 19’7, 264, 298.
3urchard 158.
Burcht (van der) 114.
3uren (van) 120, 184, 188.
3urggrave (de) 281.
3urgkley  229.
Btirgkli  320.
Burla machi  78.
3urscheidt-Bollesheim  (von )

301.
6~s 106, 110.
Bussing 227.
But 53, 53.
Buteux  287.
Buyren  (van) 342.
Buys 29, 292

*Bavsen  143.
B;$$ool  (De Groenwinkel de)

>
Duyt’endyck  (van) 120, 121.
Buys 333.
Bve  (de)  160.
Byjl  579:
Bijl de Vree  279.
Byll (van der) 108, 150.

d’.

Zaan 266, 325.
Yaiez  305.
Zailli  (Les) 297.
Oalfs  53.
Jalcum (von) 295.
%llioen (van Ueeck) 120.
Zallenfels  53.
8ammert  277.
Camp 102.
Zmpbell  105.
Clampen (van)  30, 137.
Campo (del) 102.
Cnnneel  238.
Cannegieter 100.
Canneman  30.
Canter  (van) 171.
Cantier 325.
Capelle 39.
Capelle (van der) 56! 95.
Capellen  (van de) 298.
Carbasius 298.
Carelsz 312.
Caris (de) 145, 320.
Caron 285.
Carnarvan 316.
Carpentier 298.
Carré 277.
Carstens 139.
Casand  207.
Casembroot (de) 144, 145.
Castanet  339, 340.
Castel (du) 259, 261.
Casteleijn 99.
Castens 203.
Cate (ten) 158.
Cats 135, 146, 333.
Catshoek  24.
Cat,z  198.
Cau 192.
Centen 192.



Chabot 27. 87.
Chambre (de la) 52! 53.
Chambrier (le) 169.
Chandos (van) 315, 318.
Charost 88.
Chassé  237.
Chastel  de la Homarderies (du)

162.
Chztalin  319
Chatelain  (lij 152.
Chatelet  (van) 276
Chaussade 340
Chimay (van) 46.
Choiseul (de) 186.
Christoffela 77.
Chronet 261.
Chijs  (van der) 92, 265.
Citters (van) 137.
Claessens 221.
Clais  56
Clarisse 310.
Clavius 212.
CleeK  (van) 93, 123.
Clercg (lej 132, 133.
Clercx 56.
Cleyenberch 120, 121.
Clevn 344.
Cleynael  168.
Clooster (van den) 198, 286.
Ci~~~e;~urg 38.

( .
Cluppelhout 92.
Cnuppelhout  92.
Co& van Delwijnen (de)

331-333.
Coclers 186.
cocq (de) 76, 96. 98, 99,

174, 331.
Cocq  van Neerijnen  (de)
Coebergh  254.
Koehoorn  (\Tanj  185, 187.
Coelemey 192.
Coenders  70.
Coenen 146.
Coert 108.
Coerts 310.
Coetsvelt 176.
Coeverden (van) 108.
Colfs 55.

123,

334.

Colges  van Brusdael 302.
Coligny  (de) 57, 283.
Collard 257-263:  ;?89---294.
Collen (van)  270, 331.
Collot  cì’Escury  ‘lil.
Colverschoten (van)  62.
Comans 114.
Coninn 343.
Conins 259.
‘Co01  121, 256.
Coolmnu 324.
Coomans 324.
Coop  53.
Cooper-Hert’yng  209.
Coot,en (vanj 152.
Coperslegeï 43.
Copier 326, 327.
Coppert.  255.
Coppier 326 3X.
Cops í8, 73.
Coptiten 165, 168.
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Gorm’bie  5. 1).
Cornelis 72.
Cornelisze 53. Daatselaer (van) 184.
Corput (van den) 143, 145. Dabenis  290.
Cors 7ï.
Cortessem (de) 217.

Dael (van) 194.
Daele (van) 302.

Corty  (de) 332. Daelder 86.
Cosins  N e u y e n  3 0 3 .gen. Daems 61, 116, 117.
Cosmans í9. Daenens 189.
Cost van Doorninck 109, 151: Daiwaille 236.

204.
Costa (de) 310.

Dalen (van) 21-22.
Damas 137.

Costenobel 136. Dam (van) 53,54.97,  155,  156. i
Coster 43, 157, 158, 312. Dam van Isselt (van) 155. I
Costerus 76.
cottoll  319.
Couderc 3.60
Couper 208: ‘209.
Couper of Strode  209.
Couperus 20S7213: 239-243,

271-275, 303.
Couperus Steyn Pnrvé 243.
Court van Krimpen (del) 35.
Couweubergen (Oranje van)li8.
Coumenburgh 96.
Coowenhoven(van)94,200,342.
Cowper 208,  209.
Cowper-Compton,  209.
Coyett 309, 310.
Coymans 6.
Uraan  79 136
Craayvauger  44, 189; 204, 206.
Craem 177.
Cramer  286.
Crane (de) 28.
Granen‘ 259.
Cranendonck  78.
Cransen  271.
Cranssen 240, 241, 306.
Crebber  254.
Crena de Jong11 223.
Creatz 80.
C -a”lame  í9.lL?l b
Croese 186.
Croesn-ijc  (van) 255.
Croit’z  80.
Cr011  22.
Crols  !G.
Cronenberg (van) 350.
Cronenborgh  45.
Croock 145.
Croockewit 138.
Croon 25, 188. 254.
Cru11 263.
Cruypenninck  139.
Cruypenning 307.
Cruyplant  160.
Crnyskerck  (van) 345.
Cuilenburg  (van)  46, 93.
Culenborch (vau)  191.
Cunes  78.
cully 305.
Cupere  (de) 52: 53.
Cuperus 209.
Curtenius 38, 39.
Custers 284.
Cuyck (van) 313, 315.
Cuylinc 295.
Cuyper (de) 52.

Damme  (van) 156. ’
Damme  (van den) 156.
Danckaert  56.
Danen  342.
Daniels  56.
Dannenberg  285.
Dantfort 281.
Darthuisen 191.
Darthuyzen  91.
Dnvorveldt (van) 30.
David (de) 285.
Davids 332, 343.
Dazert 257.
Dedem (van) 269-270, 271.
Deegen  310.
Deelen  (van) 122.
Deking  Dura 150, 153.
Delden  (van) 293.
Delff 178, 179, 180, 181, 182.
Deltt lS1.
Deil 59.
Delen (van) 268. 1Dullaert  2G6, 324, 325, 328,
Delfour 340. 331.
Delwarde 290.

~

Deneken  (von) 169.
1 Dullier 278.
~Duimhorst 334.

Dennetières de Lassus 182. Damouceau  236.
Derthesen (van) 89. ~Dun (van)  297.

Dnrsdaill’(van)  27.
Dussen (van der) 93, 125, líl.
Dutrv van Haeften, 191.
Duvelser  137.
Duyn (van der) 59, 87, 157,

255.

Desormeaux  26: 87.
Deym 197. 198, 227, 228, 229.
Dezentje 79.
Dias 160.
Diar (de) 300.
Dicbier lG5,  167.
Diepenbroeck (van) 256.
Diependaal (van) 254.
Dierken  130.
Dierlrens 138.
Dierquens 138.
Diert G, 255.

Duinen (van) 24.
Daywentda,elders  253.
Duyrelaer  24.
Dy& (van) 185.
Dijk  (van) 257, 258, 259, 260,

26‘l.

Dolree  (vanj 331.
Dom 283.
Domburg  38, 240, 306.
Domingo 310.
Dominicus 207.
Domis  243, 256.
Dompselaer (van) 207.
Dongen (van) 342.
Donkers 32.
Doorninck (Cost van) 109, 151,

204.
DoptY (van) 309: 320.
Dorp (van) 180, 326.
Dorreboom 265.
Dorsser (van) 36, 39, 97, 104,

103, 1.08, 109, 111, 149, 150:
131, 153, 319.

Dorsten (van) 160.
Dorth  (van) 285, 333.
Douglas 59.
Dou 185, 186.
Doudijns 197, 198.
Drabbe 279, 296.
Drnecke  61.
Drencwaert (van) 3, 5.
Driebergen (van) 137.
Drie1 (,vau) 325.
Driewegen (van) 137.
Drouilhet 169, 268.
Drijvers 279.
Dubaris  198.
Duden 100, 106, 109,110, 111:

131, 152.
Duivenbooden (van) 26.
Dukerus 298.

196.
Dingemans 25.
Dinter  (van) 163, 165.
Dirckens 1.38.

Diest (van) 52, 53, 60, 278.
Dieterich 213.
Dietz 254, 335.
Dilbeek van Attenhoven 195,

Dirsche 333.
Dit#z 25.

E

Eek (van) 44, 91, 184, 232,

Eckhardt 39, 105, 155.
Eckringa van Spranglt  269.

299.

Eden (van) 331.
Eechaut 42.
Bede  (van den) 1X! 122.
Eeden (van) 303.
Eekhout  78.
Een1  (van der) 6, G4.
Efferen  (van) 301.
Effert,z 250, 252.
Egmond (van) 16, 18, 200.
Egmond van der Nyenburch

Dobbelsteyn (van) 176, 178.
Doelman 343.
Doensz. 255.
Doerne (van) 115.
Does (van derj 120, 121, 143.
Dohna (von) 64.
Dolegins 227. (van) 6.
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Egten  (van) 169.
Elderen  89, 91.
Elema 147.
Elias 93, 178, 179, 182.
Elkom  (van) 338.
Eller 216, 295, 296.
Eloy 319.
Els tot Boelenham  (van) 183,

184.
Elsbroek  (Noltenius van) 30.
Elsevier 92. 344.
Elsmaus 342.
Emde (van) 235-238.
Emmius 69.
Ende (van den) 98.
Enderum (van) 281.
JCngelberts  99.
Engelen 8, 85, 137, 204, 247,

230, 343.
Epen (van) 85, 161.
Eppinghe 278.
Erbach  (van) 261.
Erckelens (van) 85, 86, 216.
Ermelen  303.
%rnst  150.
Erpecum (van) 35, 36, 75, 351.
Es (van) 104.
Eschauzier 86, 92, 181, 253.
Ese (van de) 286.
Esperon 87.
Essching 70.
Esselens 185.
Essen (van) 42, 85, 195, 196,

268.
Esveld  (van) 270, 291.
Ets (van) 256.
Everdingen van der Nypoort

E(rZr7827.
Everts 333, 338.
Everwijn  205.
Ewijk (van) 152.
Exter 344.
Eyk (van) 285.
Eykmans 115.
Eyll (van) 301.
Eyma 279.
Eynatten (van) 302.
Eynthoven (van) 124.
Eys (van) 303.

E‘ .

Faa 210.
Fabricius 200.
Page1 175.
Falck 294, 295, 299, 300.
Fannius 145.
Fayan Vlielander Hein 304.
Feitema  40.
Feit11  71, 72, 268.
Feltz  (van der) 215.
Fenix 326.
Ferwerda 135.
Fey 77. 87, 234.
Fegtaud 339. 340.
Feyter (de) 198.
Fierlingen (von) 224.
Fiers 282.
Flacehio 303.

Flines  (de) 39, 40, 202.
Flodoru-Leut11  302.
FloersLvan  Dinter  163, 165.
Floortsc 90.
Rock (van Brucken) 129.
Fockens  101.
Foeyt 284, 285.
Fontaine (de la) 171.
Foppes 324.
Forbach 221.
Forwerk 281.
Francois  185, 234.
Frank 263.
Franquinet 181.
Fraser 169.
Frater 352.
Fremeaus 326.
Premerv  -278.
Freyer  “349.
Ereytag  (van) 279.
Frieswijk 88, 153.
Frij  324.
Fuentes !,de la Palma de St.)

137.
Eijck  255.
Fîjnvandraat  292.

G.

Gabriel (Leirhag) 112.
Gaeu (van) 32%
Gagny (Blonde1 de) 186.
Galard de Béarn (de) 341.
Gallas  281.
Galle 29.
Gallé 1’73.
Galloo 312.
Garneren (van) 331, 332.
Gansepoil (van) 351.
Gansfort  71.
Garderen  (van) 282.
Gasinjet 76.
Gassendonck 285.
Gaup 310.
Gaveren  (van) ‘7.
Gaymans 246, 248.
Geefs 238.
Geerts 304.
Geffen (.van) 166, 331.
Geland (van) 189.
Gelder  (van) 343.
Geldorpius 86.
Gelhaver  232.
Gelre  (van) 6’2, 96.
Gend (de) 196.
Gendt (van) lí.
Gent (van) 7.
Gerardi 32
Gerlichs 155.
Gerligs 37, 104, 149.
Gerlings 160.
Gerlings (Oortman) 161.
Gerrits 124, 286, 344.
Gesseler (van) 201.
Gester  2í0.
Geuler  212, 213, 306.
Geus (de) 150.
Gevaerts 185.
Geyn (van de) 332.
Gheest (van der) 28.

Ghoer 3(J3.
Gilhuys 303.
Gillisze 53, 54.
Gillon (le) 133.
Gillot  26 27 87.> ,
Girssen 276.
Gla 157.
Glasemaker  309.
Gleym 160.
Gleyn 160.
Glimmer 138, 229.
Glinderman 153, 154.
Glymes (de) 194.
Goben  115.
Gockinga 69, í3.
Godefroy 8í > 280, 281.
Goedhart  338.
Goes (van der) 184.
Go11  van Franckenstein 186.
Goltz 268.
Gongrijp  76.
Gooi (van het) 126.
Goor (van) 276.
Goosens 62.
Gorter (de) 86, 87.
Götte 107.
Goude (van der) 255.
Gou(d)swaart  (d) 53, 54, 55.
Gouswaart 54, 55.
G-outhoeren  (va.n) 3, 4.
Goverdeu (van) 15.
Goy (van) 126.
Goye (de) 126.
Goyertsdr. (de) 53.
Graaf (dej 67.
Graauwhart 270.
Graef (de) 52.
Graevestein 280.
Graeuwen’s 297.
Graftdijk 293.
Grancy 172.
Grange (de) 268.
Gra,swinckel  307.
Grauwert  346.
Graven 80.
Gravier 27í.
Grey 111.
Griesen  268.
Grimes 326.
Groenendaal 352.
Groeneveld  268.
Groenewegen (van) 265.
Groenewoude van der Aa (van)

(i2.
G-roenhove 255.
Groesbeeck  216.
Groisbeeclc (van) 252.
Gronsfeld  (van) ‘256.
Gronsveld (van) 308.
Groot (de) 76, 137.
Grootenboer 53, 55.
Grootvelt 89.
Grotart 168.
Grovestins (van) 1’72.
Gruterus 343.
Gruyter (de) 195.
Grijpskerke (van) 302.
Guden (van) 334.
Guènaud 88.
Guerre (de) 92.

Guffens  220.
Guichenon  de Chastillon

28X-285.
Guldenknecht 180.
Guttenberg 272.
Guyster 279.
Gijn (van) 108, 150.
Gijn (van de) 332.
Gijsberti  40, 292.
Gijsberti Hodenpijl 161.

IX.

Haan (de) 80, 99, 149, 254,
2ï9.

Haar (ter) 322.
Haas 24.
Habaru 246.
Hncfort tot ter Horst 247, 248.
Hachtman 160.
Hackert  ll.
Hadion  ((de) 246.
Haeck  25.
Haemstede (van) 350.
Haes (de) 343.
Haesdall (van) 221.
Haesbergen (van) 233.
Haeze (de) 138.
Hagen (van der) 330.
Hagenouen (van) 303.
Hagoort 227, 228.
Haine (de la) 39.
Hakfort  333.
Haksteen  254.
Hal 344.
Halbritter (von)  224.
Halen (van) 28í, 344, 345.
Halenhardt 285.
Halfwassenaer 235.
Hall 301.
Hallegraef 286.
Hallings 3, 5.
Halmael  (van) 40.
Halmaele 40.
Hamal  (de) 215, 218, 210.
Hambruecx (van) 255.
Hamel 63, 88, 92, 189.
Hamet  88.
Hamming  322.
Hammingen  286.
Hampen2íO.
Hanau CV.)  57.
Handschut  310.
Hanecop 297.
‘s Hanen 56.
Hanevelt  311.
Hanken  293.
Hanneman 184.
Hanningen  (ab)  287.
Haquet~285.‘  ’
Hardenbroek (van en tot) 171.
Hardering  71.
Hardtmag  25
Haren (van) 134, 169, 170,268.
Harencarspel (van) 145.
Harn (van) 282.
Harpen Kuyper (van) 272.
Harris of Maldon 184.
Hars (van der) 344.
Harscamp (van) 233.
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Harskamp 204.
Hartholt  309.
Hartman  210. 3OG : 343.
Hartsinck 299.
Hartstein (van) 160.
Hattem (van1  191. 315.
Hatting 63. ’ ’
Hattum (v.) 89, 91: 191.
Hanke  310.
Hauss-Nierhofe (von) 301.
Hauterive  (van) 7.
Have (van der) 93.
Haverbult 103.
Haverkorn van Riisewijk  293.
Hay 210. ” I
IIaze (de) 131: 137.
Hecker  246.
Reclihuysen 298.
Heden (van der) 197.
Beding 71.
Heeck  255.
Heeckeren (van) 125, 188.
Heel (van) 330, 344.
Heemskerk (van) 298.
Heer (de) 39.
Heerde  295, 296.
Heerdt  (van) 275.
Heereman 5, 27, 28, 5!1,  88, 89.
Heerma 28.
Hees (van) 89, 94.
Heesac.lter  (van den) 115.
Hegge (van der) 342.
Heide  (Auf derj 28.
Heiden (van) 43.
Heidenrijk  188.
Hein 30;.
IIein Wielander 304.
Heiningen (van)  200.
Heisfeld 303.
Helden (van) 2’74.
Hel1  (Ter) 286.
Hellekota  311.
Helmering  286.
Helmw 2T.
Helvetius 28s.
Remert (vanj 8, 9, 10, 11:

Cl0 216 217:  2 8 1 .
Hgrnkt (iunins van) 199.
Hempal  (van) 335.
Hendericks  93.
Hendriks  71  , 85: 237.
Hengel (van) 98.
Henneltens 2Rï.
Heuritius 3$2.
Hepen 06.
Héraugieres  (de) 144.
Heremans  27.
Herenbras  250.
Herenthals (van) 333, 335.
Herla  41, 107.
Herler (van) 10, 2lG.
Hermxle (van) 31.
Hermans  32: 58, 150, 153.
Hers 2’77.
Hersch 257.
Herst 2ií.
Hertaing  (de) lS4.
Hertel1 li0.
Hertman  344.
Hertsbeeke  (van) 160.

11

11
1
1
1

11

Iertzingen 301.
Ierwaerden (van) 22ï.
Ieshusius 336.
Iesse 240, 306.
Iesselberg 261, 263.
Iesselink  323.
Iesselt  van Dinter  145, 163.
lessen  (van) 196, 198.
Zessen  Hombarg (van) 286.
Iessings 196.
Ietsinck  71.
Tetterscheidt,  204.
Icttinga (van) 272.
Ieuckelom (van) 154, 216.
Ieul  (van der) 343.
Ieurn (van) 189.
Ieusch  (de) 185.
Ieusden (van) 150, 153.
Ieuvel  (van denj lG7,  179, 264.
Ieydanas  28.
Ieyile  (van derj 285, 344.
Ieyden (van der) 28. 254.
Ieijljgendorp  53, 55, 189.
Ieyligers 336.
leym (van der) 329.
leymans  115.
leymen  (van) 177.
leynz 311.
leyting  63.
Ieze  (de) 220.
-2iddinck  2G8.
‘iierges  (van) 142.
Zill of Honilay  184.
lilligensdorr,  53, 55.

Hindeel  (vin) 17.
Hinkle 287.
Hirsch 2ï7,  2i8.

I Hochenied cde1 213.

‘IJ
iI

sochsieden‘  302.
Xodenpijl  (van) 198. 2@, 292.
Soeck 255.
~oecklnm  (van)  86.
FIoeffnagliel  184.
Zoek  i~van  j 186.
Zoekstra  85. 290.
FJoekzemn  148.
Zoen  (‘t.) 341.
EToernken  í0.
Hoeth 101.
tIocufYt  192.
Hoeve1 van den) 43.
Hoëvell  (van) 109.
Roeven (van der) 52.
Hocy  (van) 227.
HofY 2-17, 248.
Hoffinafi  264.
Hoflmann  323, 328.
Hofstede 100.
ETogendorp  ivan)  li0, lïl.  3Q.
Hogenhouck  146.
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176, 191, 214, 219, 244.

Rengers  í0.
R.enne (van der) 28.
Rens 150.
Renst 279
Xentzen (&n) 87.
Reven 301.
Reydams 226.
Reyers  343.
Reii nders 99cu<

Reinst  273, 304, ?nl-
Reijnties 189.
Reyssenberg 31.
Rhede  (van) 117, 174.
Rhee (van) 10s.
Ribbens 213.
Rihl+nn  9-n-I_ ;l--..l  -0-f.

Ridder (de) 25, 53 : 54,
Riebeeck (van) 90, 123.
Riedesel (von) 301
Riemsdijk  (ValIj  ‘26
Rieswick (van) 44.
Riesz 241.
Riet’hapren  237 ? 238.
Rietwqck (van) 120,
Xngels  101.
R.inssem  21G.
Rippens 284.
Ris 32.
Risoir 184.
Rixen  63, 189.
Rixtel (van) 276.
R o b b e r t s  1 7 7 .
Robit 186

121

R.oque (in) 92.
Rodenburch (van!  120,

191.
Roeck 206, 233.
Roelants 94, 95, 111, 207,

256,  329.
EGel 179.
Roelofs 124.
Roelsius 29.7,

147.

121.

Koemers  209.
Roempot  166.
Roepe1 280.
Roese  2Oï.
Roessingh  207, 263.
Roetering 298.
Roevers  44.
LZomberg  72.
Römer lU7,  111, 112, 153
Ren (de) 263.
Ronde (de) 337, 338.
Rondeau 27, 88.
R;fibe;i;rg  2ïY.

Roosmale (van) 343.
Roovere (de) 127.
Rosa 27.
Roscaut (de) 134.
Rosenburg 135.
Rosoij 7.
R,ossem  (van) S, 9: 10: 12, 13.

16, 17, 18, 21, 216.
Rosman  78.
Rossenyhien (de) 185.
IXothenhan  (von) 224.
Roubergen (van) 135.
Roukens  187, 270.
Ronse 233.



- _- ~~__ -_- -__._ ~ ~_._ __,

Rousseau 169.
Rover 268.
Rovers 298.
Roy (de)  212._ I
Royaards  93: 137, 158.
Royer (del 161, 268, 344.
Royestein (van) 53.
Rubens l@ 186.
Rue (de La) 128.
Ruen (van) 40.
Ruhle 169.
Ruisdael de Voorde (van) 186.
Ruischeberch 216.
Ruiter (de)  261.
Ruiters 204.
Rumpf 171.
Ramphius 307.
Rutgers 40, 106.
Rurich 216.
Rurinck 43.
Rutgers 334, 335.
Hutten 284.
Ruwiel  (van) 62.
Ruycht (van der) 31,2.
Ruyneu  (van) 38, 344.
Ruynveld 299.
Ruysch 60, 89, 91.
Ruysscher  (de) 344.
Ruijter  (die) 81.
Rycken 50, 308.
Rijn van Jut.phaes  (van) 122.
Kijnesteyn  (van) 29.
Rijnsburch (van) 159.
Rijsewijk  (van) 293.
Bijsoort  145, 342.
Rijswijk (van) 308.

9.

Sabelis (de) 320.
SablonnGre  (Lussanet de la)

. 108.
Saksen (van) 57.
6ala  238.
Sallandt (van) 184.
Salomons 136, 137.
Salverda 243.
Samuels 308, 309.
Sanchius (de) 311.
Sander 63.
Sande (van) 40.
Sandick (van) 35, 36, GT, 91,

97, 125, 136, 139, 148,
169, 189, 267-272,282,287.

Santheuvel (van den) 169.
Sas 52.
Sasbout  (van) 204.
Sassen 35, 87, 88.
Sauert (van) 71.
Savelli 320.
Sax 284.
Saymans 344.
Stade  (van) 140, 141, 143.
Schadijk  (van) 51.
Schaep 44, 135.
Schaesberg 302.
Schagen 78.
Schaghen  137.
Schalcken  186.
Schallig  108.

Scharff  233.
Gharphuysen  (van) 139.
Schaut  (van der) 115.
3cheidius  247, 248.
Jcheidler  List 275.
%heffel  109, 151, 154.
schelkes  287.
Ghellart 254.
Schellens  166.
Uellinger  63, 95, 192.
schelte  (van) 78.
%heltens  292,  293.
scheltinga  285.
3cheltus 199.
Schenck  28.
Schepper (de) 352.
Scherer 261.
Schermbeek (van) 152.
Scherpenzeel
Scherpingh  273, 306.
Schie  (van) 266.
Schiet#katte  207.
Schilden (van) der 279.
Schilpeloeck (von) 224.
Schilthouwer 197, 198,

227.
Schimmelpenning Cl,  154,

1%.
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Schuurman 237, 241.
Schuyl  5, 192.
Schuvlenburch (van)

aai.
Schuijning  176.
Schuyrinck 72.
Schwalb 150, 151.

.59, 198,

Schwartzenberg (van) 171.
Sebbelee 339, 340.
Sedyck 53, 55.
Segers 22.
Segwaert (van) 145.
Sénailhac (de) 339.
Senn van Basel 243.
Sens (de) 203.
Serclaes (‘t) 194.
Sersander  197.
Servatius 212, 243.
Seyffert 281.
Seellane 333.
Siblesz 187, 322.
Sigemund  79.
Sigers ther Borch (de) 271.
Siehers 73.

199!

158,

Schimmelpenningh 31.
Schimmelnenninck  61.
Schimmel~enninck  van der

Oye 246, 248.
Schmand 294.
Schmid  von Malans  170,267.
Schmidt  auf Altenstadt (von)

274.
Schoenenburch (van1 331.
Schöler  (von) 301-302.
Schalm (va.n  der) 307.
Scholten  49, 169.
Scholten  (Fannius)  169.
Schonauwen (van) 345.
Sc1100ff  312.
Schook  332, 333.
Schoole  25’)
Schoonhoven (van) 7! 132.
Schoore  155,  156.
Schoren 95.
Schorer  95, 158, 351.
Schoulenburch 159.
Schouten 200.
Schouwenburg (van) 76.
Schrassert  206.
Schreick  141.
Schreuder 278, 309.
Schrevel  3.
Schreversteijn 211.
Schroeff (van der) 38.
Schucking  268.
Schnlenburg (von der 1 124,

323
Schuier  (von) 294.-303.
Schulerus 201.
Schultens 237.
Rchultetus 69.
Schulting  159.
SchUt 43, 227, 254.
Schuttrup 312.
Schutz  172.
Schuur (van der) 125, 299.

Sigmond  149, 153.
Silvius 344.
Sim 240.
Simonsdr. 179.
Sinkelaar 308, 309.
Six 185.
Skene 283.
Slangenburgh (van) 175.
Slicher 351.
Slochteren (van) 149.
Sloet 286.
Sloot  311.
Sloot (van der) 228.
Slooters 332.
Sluis 263.
Sluis (van der) 255.
Sluysken 206, 233.
Sluyter 268.
Slijpe (van) 261, 263.
Smallega.nge  130.
Smet (de) 298.
Smeth van Alphen (de) 186,

187.
Smit 44, 309.
Smith 73, 148. 234.
Smits 253, 254, 282, 310, 335.
Snaats 306, 344.
Snels 270.
Snethage 77.
Snoeck  32, 173, 290.
Snouckaert van Schauburg 35,

161, 183, 184.
Snoye (van) 127.
Snydo  à Nienhuis 263.
Soëlen (van) 45, 110, 152.
Sofrenskv  278.
SoldaeteU  177.
Someren  (van) 196, 197.
Son (van) 239, 297.
Sonderdanck 180.
Sonman 343.
Sonmans 343.
Sonnemans  86.
Sorgen (van) 342.
Soselie 277.
Soselisa 80.

sostman 276, 307.
soulier  341.
3ourijs  342.
souw  (van der) 160, 352.
3paen  (van) 93, 190.
spaer 268.
Jpandow  100,  149.
Spanjaard(s)  53, 54.
spee 28.
sprenkelman  63.
spierinclr 29.
Spiering  5, 168.
spieringshoeck  (van) 255.
spil (van) 159.
spoltman  206.
Spoormaker  52.
Qrang (van) 160.
3prengport.en  (van) 173.
spruyt 51, 197.
&ru$e  193.
Staal van Holstein  301.
staats 169.
Stalins 288.
Stalpert van de Wiele  198,282.
Stavenisse 96.
Staveren  (van) 186.
Stayacker  (van den) 116.
Stecke-Herde  302.
Steeden (van) 339.
Steenber (vanj  51.
Steenbergen (van) 47.
Steenderen (van) 45.
Steengracht 93.
Steenhúis  44.
Steenhuys (van) 184.
Steenhuysen (van) 200.
Steenstra Toussaint 274, 306.
Steenwech 166.
Steenwinckel  (van) 233.
Steenwijk (van) 70, 303.
Steindam 211.
Steifien  (vonj 302.
Stekelenburg 337.
Stel (van der) 276, 298.
Stembor (vanj  12, 14.
Stephens 319.
Stepraed (van) 84, 120.
Stepraet de Betou 254.
Sterenborg 73.
Sterk 61, 194.
Sterk (de) 128.
Sterke (de) 326.
Sterkenborch (216).
Sterkenborg (van) 8.
Sterlings 296.
Steuyen (van) 343.
Stevensz  13, 16, 20, 23.
Steyn Parvé 193, 242.
Stienstra 102.
Stockem (vanj 42, 46.
Stockum (van) 18.
Stoep 255.
StofYels  53, 55.
Stol1  239.
Stolp (van derj 128.
Stolpe  (van de) 24, 95.
Stommel (van) 48, 216.
Stookeas 333.
Stoop 108.
Stooters 166.



Storm 182.
St#orm van ‘s Gravesande 189,

190.
Storm (van der) 310.
Rtoutenborch (van) 122.
Stoutenburg 96.
Straelen  (van) 184.
Straeten (van) 52.
Stralen (van) 224.
Straten (van) 63.
Straten (v. d.) 137.
Btratingh 71.
Strick 342.
Strijeii (van) 197.
Sturler de Frienisberg 275,303.
Stuurman 293.
Stuyvenbergh 342.
Stuyvesant 280.
Suchtelen (van) 176, 234.
Suermondt 184, 199.
Suriugar  241, 260.

Swaans  297.
Swaerdecroon 342.
Swalme (van der) 200.
Swancke 25.
Swart (de) 342.
Swarte (de) 208.
Sweerts 116, 183, 184.
Swens 271.
Swerts 116.
Swieten (van) 120, 122.
Sijleman 263.
Sylvius 40.
Sijmonsdr. 179.
Sypkens 148.
Sypesteyn (van) 140-146,187.

T.

Taeitsma 73.
Taets van Amerongen 61, 62,

94, 241.
‘Talahatu 277.
Tasman 74, 100, 149.
Taut 311.
Teller 60.
Tempel (van den) 266.
Ternate (van) 308.
Tersincl- 234
Teschemacher  301.
Teulinck  116.
Teunemans 344.
Theonville 284.
Theunissen 273.
Thibsult (de) 284.
T h i e l e n  2 5 4 .
‘I!hienen  (van) 123.
Thiessen 25.
Thoen  344.
Thomassen 254.
Thompson 158, 159.
Thonis 88.
Thorn 139.
Thouars (de) 172.
Thulden (van) 116.
Thijens 70.
Thijssen 241.
Tiddens 101.

Tielman  81.
Tierens 193-201, 227-229.
Tierens Btirgkli  320.
Timmerman 32, 38.
Timmerman Thiissen 239, 242.

1.
Tirion 157. ”
Tissot van Patot 17
Tjaden 187.
Tjepkema 102.
Tjong 276.
To bias 268.
Tol (van) 186, 329.
Tolinck 116.
Tollickens 22.
Tongeren (van) 86, 298.
Toorenburg (van) 76.
Toppinga 72.
Torck 183, 184, 217.
Tour (do ia) 57.
Tour (du) 134, 171, 172, 268.
Toussaint 906.
Toutenel 87.
Traa (van)  150.
Trasy 318.
Trem (de la) 57.
Treno 308, 310.
Treubel (zum) 320.
Trip 254.
Tromp 272.
Troost 186, 265.
Tulden (van) 116, 287.
Tulleken 22, 190, 205.
Tulloch 242.
Tumor  184.
Tuyll van Serooskerken (van:

9, 11, 58, 94, 268.
Tuuk (van der) 239.
Twijsel 77, 277, 305, 312.
Tijdeman 226.
Tijdt 342.

u.

Ubbergen (van) 13, 91, 22, 24.
Uden (van) 164.
Uiterwijk 31.
Uitterweer 330.
Ulderik 98.
IJmelop  69.
Unia (van) 210.
Uniken  100.
Utenanb  265.
Utengoye 126.
Uyl (ten) 92,
Uyttenhooven 107.
Uytterwaert 143, 144.

v.

Vnxrts (van der) 275.
Vaernewvck (van) 140.
Valck 25%.
Val& Bode (van der) 343.
Valentijn 306.
Valette ide la) 303. 339.
Valck (van)  197.
Valk (v. n.) 53, 54.
Valkenstein (van) 286.
Vapour 342.
Vastrik (van) 254.

Vastricx 303.
Vecht (van) 11, 12.
Vechter 73, 74.
Veen (van) 28, 63, 64: 286.
Veenlants 2.55.
Veer (de) 338.
Vegelin van Claerbergen 172
Vegt (van der) 110, 152.
Veghter 73.
Veldbrug 301.
Velde (van de) 80, 133, 186

198, 207, 345.
Veldtman 73.
Velters 130, 131, 134.
Velthuysen (van) 52: 106, 111.

285, 329.
Veltman 286.
Venman  139.
Venningen (van) 243-253.
Verboom  136, 138, 139, 159:

343.
Verburght 296.
Verhagen 1.93, 228, 287.
Verhagen (de Jong) 148.
Verhelle 131.
Verheyde 212.
Verheyen 128, 283.
Verhoeven 220.
Verhove 140.
Verhouve 140.
Verlee 3U9.
Vermande 105.
Vermeer 183, 269-370,  309.
Vermehr 2ïO.
Vermeulen 12.3.
Vermuer 89, 91, 123, 191.
Vermuyr 123.
VernBde  169.
Verpoorten 197.
Verschenre 28.
Verschragen 275.
Verschuer  (van) GT.
Versluijs  26. 288.
Versteeg  333.
Verst,ein  4.
Verster  41, 139, 303.
Verstolk  3%.
Vervoorn  196. 197.
Verwey 22.
Veselaer tot Lanternhof 181.
Vette 255.
Vetter 134.
Veth 130, 135.
Vhelen (van) 12.5, 160.
Vianen (van) 95, 192,287:  346.
Victoors 186.
Vierling 138.
Vierssen (van) 63: 130, 135.
Viervnnt 272.
Viesen 278.
Vieux 163.
Vieweg 76.
Vilain 196.
Villain  de Gand 185.
Villars  (de) 339, 340.
C’illiers  323i.
Vingerhoedt 266.
Vink 330.
Virieu (de) 346-348.
Visch 345.

Visschere (de) 135.
Vissers 53. 55.
Vivien 224.
Vladeracken (van)  6. 163, 165,

166. ’
Vlaming van Oudshoorn (de)

145,  190, 303.
Vleuten (van dor) 161.
Vlieland& 289. ’
Vlielander Hein 304.
Vlierden (van) 31, í6.
Vliet (van) 344.
Vlietinck 129, 130, 131!  138.
Vliet (vau der 7, 109.
Vlissingen (van) 198.
Vlochoven (val:) 116.
Vlostadt 203.
Voerst (van) 48, 49, 50.
Voet van Winssen  233.
Vogel 25, 343.
Vogels 233.
Voigt 97.
Volckerts  344.
Volkens 90.
Vonk 312.
Voorduin  227.
Voorloop 53, 54.
Voorspoel (van) 39, 40.
Voorst (van) 42, 48, 85, 190.
Voort (van der) 26, 269, 298,

303.
Vorm (v. d.) 53.
Vorsten (van) 343.
Vt;;$er;yln  v a n  Oyen  134;

vos  43, 147.
Vosbnrgh 343.
V0sc11  89.
Vosch van hvesaet 31, 331.
Vos  van Seenwgk (de) 31,

196, 268,  296.
Vosselaert (van) 333.
Vrancken  220.
Vrecken  (van der) 230.
Vredenburgh 344.
Vree (de) 137, 204.
Vreede  280.
Vresen (de) 51.
Vries (de) 77, 266.
Vree  (de) 279.
Vroesen 59.
Vrijberghe  (van) 146.
Vij  thuis 275.
Vijg11  184, 285.

Waal (van de) 197, 208.
Waal gezegd Pot’(van  der) 198.
Wachendorif  (vin)  232.
Wadde 24.
Wael (de) 198.
Waelre (van) 116.
Wageningen (van) 105, 109,

lil, 160, 153 .
Wagner 35, 187, 191.
Wagtendonk (van) 28,35,  216.
Waibott von Bassenheim 301.
Walburgh (van) 124.
Waldeck (van) 261.



Waderle (van) 116.
Walcourt 7.
Walens  138.
Walle  (van der) 344.
Walffersdorf (von) 313, 315.
Walkers  77.
Walle (van de)  2S2.
Walraven  6-169, 268.
Walscapelle 186.
Walsche (de) 81.
Walijen 158, 159.
Warnaars 159.
Wassenaer 28, 4’2, 155, 156,

186, 187, 256.
Wassenhoven (van) 343.
Water (van de) 161.
Waterbeek 232.
Wnttier 79.
IVatzelaar  143.
Waverams (de) 132.
Waveren (van)  51, 53, 143.
Way (de) 24.
Wayfort (van der) 108, 150.
Weede (van) 51. 5 2 .
Weele &a,n  der; 54.
Weenink  64.
Weide (van der) 294.
Weits 160.
Wel (van)  227.
Welcker 323.
Welheus  31”.
Wellelies  248.
Wellenkamp 2ï3, 306.
.Wely  (van) 124.
Wens 149.
Wentros  ( d e )  3 1 1 .
Werff  (van der) 103, 186, 228
Werff (Brouwer van der) 228
Werverden (van) 177.
Werumëus 69. 73, 101.
Wesel  (van) 195, 196.
Wesselman 25.
Westendorp 94.
Westeri)eek  (van) 286.
Westerholt  (van) 43-44, 49,

60,  184.
Westermann  239.
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W’estervelt  (van) 176.
Westhoven (van) 309.
Westpalm  van Hoorn 274.
Westrenen (van) 125,
Weteringe (van de) 266.
Weyers  200.
Neyningen (van) 159.
White 99.
Wicherlink 268.
Wichers 101. 160, 188.
Wichmans 254.
Wiek (van, 44.
Wiederhold 277.
Wiegand 98.
Wielhesen 335.
Wielich 89.
Wiesenberg (von) 224.
Wiersum 148.
Wigbold 70.
Wiggert 277.
Wighezen (van) 288.
Wiging 207.
Wilikenkamp 305.
Wiks 304.
Wilbers  152.
Wildeman 8, &2! 81, 116, 162:

214. 233. 237. 256.276. 341.
Wildérvanck  lÓ0,  10.2, ld8.
Wildt (de) 2ïO.
Wilhelm (del  110 .
Willekens  198.
Willemsen. 52, 53, 79.
Willer 104.
Willigh (van der) 343.
Willinge 103, 104.
Willink  158.
Wiltenaer 160.
Winne 281.
Winsem (van) 89.
Winssen (van) 233.
Winter 2X, 294.
Winter (van) 183: 1%.
Wintershoven (vanj  336.
Wissel 191.
Wissinck  17.
Wit (de! 52.
Wit (de) 32-1.

Wits 32.
Witsen 145.
Witsius 31, 32.
Witt (de) 95, 146, 198?  266.
Witte (de) 60, 62, 96, 255.
Wittert van Hoogland 35,36,

162, 346. -
Witth (de\ 335.
Woelderei  (van) 25, 253,254.
Woerden (van) 29, 122.
Woert (van Wijk van der) 146.
Woertman 95, 287.
Woibers 100.
Wolf 221, 241.
Wolff 349, 350.
Wolff Juliaans 281.
Wolff van Westerrode (de) 207.
Wolffsen  207.
Wolfson 145.
Wolters 18, 100.
Wonderling 77.
Woodbury (Wroth of) 184.
Wossinck  2Sl.
Wouters 51, 52, 56.
Wouwerman 186 187.
Wreesman 1%.
Wright 318.
Wroth of Durans  183, 184.
Wulpen 302.
Wulven (v.) 62.
Wum 307.
Wuytiers 232.
Wij bersz 23.
Wijborch  125.
Wij&  91, 191.
Wij&  (van) 344.
Wij&  (van der) 172.
Wijckersloot  (v.) 91 .
Wijhersz 23.
Wijl  (den) 25.
Wylich (van) 184, 302.
Wynaendts van Resandt 35.

97, 187, 208, 221, 233, 239,
303.

Wijnbergen  (van) 205, 307.
W  yneghem (Roelants de) 95.
Wijnen 204.

Wijngaerden (van) 343.
Wijngerden (van) 197.
Wijntgens  180.
Wijs (de) 64, 90, 120, 12
Wyttenhorst 21.

1,308.

P.

Yse 330.
Ysenbeek 352.
Yske 306.
Ysselstein (van) 346.

z.
Zaels 141.
ZaKele  (van der) 160.
Zanders 41, 106, 111.
Zelandre (de) 95.
Zeve1 (von) 351.
Zevener  (van) 43, 44.
Zeylmans  199.
Zintzerdorff (von) 64.
Zoelen  (van) 255, 342.
Zoetelief 292.
Zon (van) 102, 166.
Zonders 40, 41.
Zoute (de) 139.
Zoutmaat  (van)  292.

191, 345,

(van) 13,

Zuiderweg  110, 151.
Zuylen (van) 89, 91,

346.
Zuylen  van Nyevelt

16, 17,  143.
Zuvlenstein 183.
Zvdeweld  53, 54.
Zij11  (van) 64, 90,

122, 198.
Zijpe (van der) 28.
Zwaen 132.
Zwager (de) 187.
Zwaluw 53, 54.
Zwart 102.
Zwiefel  301.

91, 120,
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