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BERICHT.

H.H. Leden wordt in herinnermg gebracht, dat ingevolge besluit
van de op 3 April 1909 gehouden Algemcene Vergadtaring, op elken
eersten Mamdag der maanden Januari tot en met Mei 1910, deu nrzmiddags ten 4& uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de bovenraal der Bodega 0 porto, Hoogstmat te ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
J. J. A. K NOOTE . . . . . . . . .
‘s-Gravenhage.
Jhr. P. H. R EYNST . . . . . . . .
‘s-Gravenhage.
C. J. VAN DUSSELDORF. . . . . . . Delft.
F. C. Baron QUABLES DE Q U A R L E S
‘s-Gravenhage.
H ET R I J K S A R G H I E F in Gelderland . . 1 Arnhem.
Jhr. W. E. V A N D E R DOES DE B IJE . . ‘s-Gravenhage.
Jhr. G. K. V A N D E N S A N T H E U V E L . . . R o t t e r d a m .
K. F. C. baron VAN O M P H A L M U L E R T . ‘s-Gravenhage.
A. J. VAN
VESBEM . . . . . . . .
Utrecht.
C ARL
KÖFFLER. . . .- . . . . . .
‘s-Gravenhage.
J. C. F. baron D’AULNIS DE BOUROUILL. ‘s-Gravenhage.
G. b a r o n V A N D E N BOGAERDE VAN TenBRUGGEN
. . . . . . . . . . . Brussel.
J. H. V A N D E R H E GG E ZIJNEN . . . . ‘ s - G r a v e n h a g e .
. . . . . ,s-Gravenhage.
W.
J. E NGER
. . . .
H. W. B. C R O I S E T V A N SCHELEN . . . D e l f t .
D. J. V A N D E N H O N E R T , h. Ehze . . . Almen.
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Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief
der gemeente ‘s Gravenhage,
door J. C.

VAN DER

MUELEN.

(Vervolg van XXVII, 243).

G e l a n t Damis. Sch. v. Schiedam. Een merk in de
vorm van een kruis op een drievoet (plaat NO 7).
Helmt. Twee rechtopstaande, van boven iets naar buiten
omgebogen kleine figuren (messen ?). 1570 NO h h.
Johan Damks, Soh. v. Haarlem. Gedeeld: 1 twee
schuin gekruiste zwaarden, de punten omhoog; 2 twee
dwarsbalken. Aanz. helm. Helmt. De twee zwaarden
tusschen eene vlucht Rands. S. Hans . . . . ‘Tegenzegel
een merk in een schild. (Plaat NO 8). 1626 NO 97 rood.
Platgedrukt zegel.
Mr. Johan .Dedei. Sch. v. ‘s Gravenhage. Drie lelien.
Helmt. twee bekleede armen met de handen eene lelie
vasthoudende. Tegenz. Het schild met helmt. 1678
NO 733.
Joost Dedel. Sch. v. ‘s Gravenhage. Drie lelien. Helmt.
Eene lelie tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild
met helmt. 1615. NO 698.
Philips Dedel. Sch. v. Delft. In een ovaal schild.
Drie lelien Aanz. helm. Helmt. Twee bekleede armen
met de handen eene lelie vasthoudende. Tegenz. Het
schild met helmt. 1701 NO 00.
Mr. Jan Hlhdde Dedel. Sch. v. ‘s Gravenhage. A l s
Philips Dedel 1737 NO 252. Opgedrukt zegel.
Het Hof va?a Delft. Een vierkant waarin een paal.
Het tegenzegel is een kapel of kerkje (plaat NO 9) in
een cirkel. Randsch. S. Pieter van der. . . e. 16112 NO 56.
De stad Delft. In het cirkelvormig zegelveld; twee
torens ieder met een spits dak, kanteelen, raam en
eene poort met valhek. Tusschenbeide een soort van
paal, golvend gedwarsbalkt van vijf stukken. Randsch.
geschonden en onleesbaar. Tegenzegel. In een cirkel.
Drie gekanteelde torens, de middelste iets langer en
met een laag spits dak. De beide uiterste vereenigd

3

4

Simon van der Does. Als Willem voornoemd, doch
door twee stukken muur, die ieder eenigzins schuin
naar beneden gaande, aan elkander aansluiten. Rands. de moor ongekleed. 1652 NO 223.
Willem Donkpr. Sch. v. ‘s Grave?bhage. Twee stijgClavis sigilla de Delf; in onicale letters 1520 N” w w.
Jean Deutz. Sch. v. Amsterdam. Twee schuin gekruiste beugels naast elkander en daaronder een kop en hals
zeisen. Aanz. helm. Helmt. Een uitkomende man, ter van een schaap. Helmt. De kop en hals van een schaap.
zijde gezien eene zeis over den schouder houdende. Tegenzegel. Het schild met helmt. 1657 NO 355. *)
[N. B. De onderste figuur is hier kop en hals van
Tegenz. Het schild met helmt. 1649 NO 30 rood.
een schaap genoemd, naar de beschrijving in het ArHendrik vun Deyl. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevierendeeld met een hartschild; 1 en 4 eene ster; 2 en 3 drie morial Géuéral, doch op de zegels gelijkt dit kleine
figuurtje meer op een brakkenkop en hals.]
recht opstaande gekronkelde slangen, naast elkander,
Jacob van Dorp. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevierendeeld
de koppen omhoog en naar rechts gewend. Op het
1 en 4 drie afgerukte leeuwenkoppen; 2 en 3 gekeperd.
hartschild eene viool of bas, de steel’omlaag, tusschen
3 rotten (van Duijnen of Rottermond). Het helmt. ge- Helmt. Een leeuwenkop. Tegenz. Het schild tusschen
broken. Tegenz. zooals het hartschild waarboven de de letters 1 en W en overtopt door de letter D. 1 6
April 1565 NO 592.
letters H. V. D. 1622 NO 699. gebroken. 1)
Hij heeft later een ander zegel en tegenzegel geSimon. Deym. Sch. v. ‘s Grauenhage. Een keper verbruikt, want 21 November 1565 NO 1582 en 1584 NO 3
gezeld van drie rozen. Helmt. Eene vlucht wa,artusschen
zegelt 1111: Gevierendeeld : 1, 2 en 4 alsboven, doch op
eene roos. Tegenz. In een ovaal een merk en de letters
het derde kwartier een dwarsbalk waarover een geS. J4. Plaat NO 10. 160s NO 319.
Evert van Dichteren. Sch. v. Culenborch. Een haan, schaakt St. Andries-kruis. Helmt. stuk. “) Tegenz. Het
de rechter poot opgeheven. Het schild vastgehouden schild tusschen de letters 1 D. W. alsvoren. 26 Mei
door een ter linker zijde staande griffioen 1539 NO 116 1585 NO 161 blauw zegelt hij weer als 16 April 1565.
i&r. François Doublet. Sch. v. ‘s Grauenhage. Gevierenrood. Beschadigd zegel.
Mr. Johan Pietersx. Dierquens. Sch. v. ‘s Gravenhage. deeld : 1 en 4 drie lanspunten in de vorm van antieke
Een adelaar Helmt. De adelaar uitkomende. 1732 N” kroonen ; 2 en 3 drie schuin geplaatste bijJen 2 en 1,
de 2 bovenste afgewend. In een hartschild twee ge413. Opgedrukt zegel.
Ghijsbrecht Dirksx. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevieren- kruiste zwaarden. Helmt. Een tournooilans tusschen eene
deeld: 1 drie meerltjes; ‘L en 3 een schuine figuur, als vlucht. Tegenz. Het 10 kwartier met het hartschild.
Helmt. Alsboven. 1697 NO 130.
een rechter schuinbalk, doch onduidelijk ; 4 weg. Helmt.
Philip Doublet. Sch. v. ‘s Gravenhage. Als Mr. François
Een antieke vlucht, Rands. S. Ghisb.. . . 1520 NO 298.
Doublet. Tegenzegel. Het schild met helmt. 1645 N” 68 “)
Beschadigd zegel.
Cornelis van Drenkwaart. Sch. v. ‘s Gravenhage. Eene
Jacob Dirksz. in Geulen. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevierendeeld: 1 en 4 een merk (plaat NO 11); 2 en 3 zwaan. Helmt. : Eene uitkomende, gekleede vrouw,
acht vogeltjes 3, 3 en 2, het 1” bedekt door een effen zonder armen. Tegenz. in een schild geplaatst tusschen
de letters C”. en M., een merk, plaat N” 12. 1586
kanton. Helmt. De figuur van het le kwartier. Tegenz.
Het schild, waarboven de letters I. D. 1617 NO 697. NO 1. “)
Dirck Bruijnsz. van der Dussen. Sch. van D e l f t .
In 1612 NO 604 is het tegenz. het merk tusschen de
Gevierendeeld : 1 een stappende hond ; 2 twee beurtelings
letters I. D. alles in een cirkel.
Mr. JucoO van Dishoeck. Sch. v. Vlissingen. Doorsneden, gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken ; 3 ge1 op een metselwerk een huisje en ter linkerzijde een keperd; 4 een dwarsbalk waarover een geschakeerd
St. Andrieskruis. Helmt. Een stappende hond, tusschen
soort van vuurbaak op een paal; 2 een leeuw (het
eene vlucht. 1606. N” 129.
veld loodrecht gestreept). Halfaanz. helm en randsch.
Dirck Jansz. Duijcke. Drie lelien naast elkander in
1’791 NO k.
Willem Dolde. Sch. v. Vianen. Een wiel van 5 spaken, het schildhoofd. Half aanz. helm. Helmt. weg. 1560
vergezeld van een bal in den rechter bovenhoek. Helmt. NO 135 blauw. Van dit zegel is slechts een klein stukje,
Een hoed met omgeslagen rand, waarboven het wiel. waarop het bovenste gedeelte van het schild, over.
Mr. Johan van Duijnen. Sch. v. ‘s Gravenhage. Eene
Rands. S. Willem l)oDbe NO 16 potlood.
Johan Doedijns, Sch. v. ‘s Gravenhage. Twee schuin viool of bas de hals omhoog, tusschen drie rotten.
gekruiste zwaarden. de punten omhoog. Helmt. Een Helmt. De viool tusschen eene antieke vlucht. 1650 N” 95.
[De zegels van van Duijnen en die van Rottermond,
valk met kapje, met afhangende linten en lange staart.
zijn geheel gelijk, zoodat men alleen aan het randschrift
Tegenz. Het schild met helmt. de vogel tussschen eene
kan zien van wie zij zijn.
vlucht, 1647 N” 370 ; 1646, N” 534.
Zie ook bij Symon Adriaensz.]
Willem van der Does. Sch. v. ‘s Gravenhage. Negen
Govert van Duijnen. Sch. v. ‘s Gravenhage. Als Johan
ruiten geplaatst 5 en 4, elke rij aaneengesloten. Helmt.
Een uitkomende, gekleede moor, zonder armen, met van Duijnen. De rotten met afhangende staarten. Rands.
een hoof dwrong.
_
Tegenz. Het schild met helmt. 1647 NO 42.
1) Willem Donker. Het door den heer v. R. v. d. K. opgegeven
1) Henrik van Deyl. Het door den heer v. R. van der K. genoemde

wapen is ook vermeld in Rietstaps Armorial met de bgvoeging
(HOL), doch dat dit van den ‘s Grnvenhaagschen schepen zoude zin
blijkt uit niets, maar uit zijn zegel blijkt dat, hij een geheel ander
voerde.
Bij Rietstap is nog een wapen van Deyl uit Gelderland vermeld.

wapen is fout. Bij Rietstap is het juist vermeld.
11 Jacob van Doro. Deze scheuen heeft dus in het ”íaar 1565 het
wapen op zijn eogel vermeerderd met dat van van der Dussen.
8) Mr. François en Philips Doublet. Door den heer v. R. v. d. K.
is het hartschild niet vermeld.
4) Cornelis van Drenkwaart. Zegelde met een niet gevierendeeld
wapen.
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Go&t Jacobsen van Duijnen. Tegenzegel. Het schild
met helmt. 1606 NO 26.
[In de 3% afdeeling is nog een acte van hem als Gouert
Jacobsz van Duijnen, die zonder dat dit daarin vermeld is,
voor hem, door een andere schepen bezegeld is. Dit
zegel stelt voor een vogel. Het schild gedekt door eeue
kroon met paarlen, waar boven een helm. Helmt. weg.
Tegenz., het schild met een bos struisvederen als helmt.
Dit is niet het zegel van Johan Quartelaar of Heyman
Kiggelaar , die in 1604/5 tegelijk met hem schepen waren.]
Fra.ns Duijst v a n Voorhout Dirksz. Sch. v. Delft.
Drie zwanenhalzen met koppen. Helmt. : Een zwanenhals
en kop tusschen eene vlucht 1658 NO k k. Er is slechts
een stukje van het zegel over.
Johannes van Dijk, Schout van de ambachtsheerlgkheid van Sassenheim. Doorsneden : 1 drie regts geplaatste
eikels 2 en 1; 2 drie afgerukte leeuweukoppen 2 en 1.
Aanz. helm. Helmt. een eikel tusschen eene vlucht. 1732
NO 93 rood, in roode was.
Frederik van der Elburch. Sch. v. ‘s Grauenhage. Een
toren met kanteelen. Helmt. onduidelijk, eene vlucht?
1686 N” 2.
Wijnand Jansz. van Elst. Schout van Rijswijk. Drie
jachthoorns. Helmt. Eene jachthoorn tusschen eene vlucht.
Tegenzegel. Het schild waarboven de letters W. 2.
1619 N” 66 rood.
Frans Aertsx. van Everdingen. Sch. v. Vianen. Drie
rechterschuinbalken. Geen helm 1662 NO 12 rood.
Gerard Euersdijk. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevierendeeld
1 en 4 een wild zwin of varken; 2 en 3 een aanziende
leeuw. Kroon van 6 bladeren. Schildh. Een varken en
een leeuw. 1760 NO 737. Opgedrukt zegel.
Mr. Gerard van Eversdijck. Schout van het ambacht
van Rijswijck. Gevierendeeld : als Gerard Eversdijk voornoemd. Aanz. helm. Helmt. een varken, 1740. N” 87
rood, in roode was.
Gerard van Euersddck. Schout van den ambnchte van
Rijswzjck. Gevierendeeld als boven. Aana., helm. Helmt.,
weg. Tegenzegel het schild gedekt door eene kroon van
vijf bladeren, 16 . . N” 20 rood, in roode was.
Cornelis de la Faille. Schout van Delft. Een keper
met drie figuren (onduidelijk) Halfaanz. gekroonde helm,
Helmt. een liggende wassenaar waarin eene lelie staat.
16., N” 6”. Platgedrukt zegel.
hTycasius Anthonisz. van Florij. Sch. v;Ln ‘s Gravenhage.
Drie onduidelijke figuren (volgens het Armorial Général
drie uilen) 2 en 1. Helmt. twee arendsbeenen , de
klauwen omhoog (onduidelijk) 1642 N” 1542. Zie Nicasius.
Andries Frisius. Sch. v. Culemborch. Gevierendeeld :
1 en 4 een springende vos ; 2 en 3 een halve adelaar
van de deelingslijn uitgaande. Helmt. Een uitkomende
vos. 1669, in bruine was. 2a en 2b rood.
Jacob Fijck, Adriaansxoort. Baljuw en schout van
Naedijck. (Uit de acte blijkt dat dit moet zijn Naeldwijck).
Drie flepkannen. Helmt. Eene flepkan tusschen eene
vlucht 1683. NO g.
François van Geesdorp. Sch. v. ‘s Gravenhage. Drie
ruiten 2 en 1, Helmt. Eene ruit. Tegenz. Het schild
waarboven de letters F. V. G. 1626 NO 52.
Adriaen Gerritszoon. Sch. v. ‘s Gravenhage. E e n
springend paard Helmt. Een antieke vlucht. Rands.
S. Adriaen Gherits . . . (eert ?) 1620 NO 298. Zie Paerdt.
Cornelis Prs. Gheertsz. Schepen van Poortvliet (Tholen)

in het schild een merk (plaat N” 13). 1617 NO 36.
Rutger Ghysbertsz. Schepen van Vianen. Drie zwaarden
de punten omhoog. Geen helm. 1662 NO 112, rood.
Adriaan Adriaansz. van der Goes. Sch. v. Middelburg.
Drie vogeltjes (N.B. geen bokkenkoppen) 2 en 1. Helmt.
weg. 1610 NO 46, rood.
Anthonis Goris. Sch. in de bank van Zuijlichem.
Doorsneden 1 drie kaarsen naast elkander; 2 een
menschenhoof d. Aanz. helm. Helmt. Eene kaars
tusschen eene vlucht. Rands. S. Anth. Goris step 2%
bank v. Zuylich N” 17 potlood.
David Graswinckcl. Sch. v. Delft. Drie roggen, 2
en 1 de staarten om1aa.g. Helmt. Een uitkomende eenhoorn Tegenz: Het schild zonder helmt. 1767 N” 5.
Elisa Gordon. Sch. v. Vianen. Drie wilde zwqnskoppen
2 en 1. 1722 NO 115 rood. Beschadigd zegel.
Gemeen zegel van den Hage (‘s Gravenhage). E e n
groote poort met drie torens 1403 N” 120 enz. Zie de
afbeelding bij de Riemer.
Maerten ‘s Gravesa,nde. Schout van den dorpe en
ambachte van Voorburg. Gevierendeeld. In ieder kwartier een leeuw. Helmt. Een pauwenstaart. Tegenz. Het
schild met helmt. 1710 N” b.
Ysbrant Dirksz. van Groenesteyn. Sch. va.n ‘s Gra.verthage. Geschaakt van 6 rijen, iedere rij van 7 stukken,
en een lambel met drie hangers over de 20 rij. Helmt.
Tusschen eene vlucht een gekromde dolfijn, op de
staart liggende, de kop en staart naar rechts. Tegenz.
In een cirkel een merk uit de dooreengestrengelde
letters Y D en G bestaande. Zie plaat N” 14 1).
Pieter van Groenevelt. Sch. v. ‘s Gravenhage. E e n
keper vergezeld van 2 klaverbladen in de bovenhoeken
en een boom in den schildvoet. Helmt. Een boom.
Tegenz. Het schild met helmt. 1668. NO 57 blauw. “)
Gheryt van Gronsvelt. Sch. v. Vianen. Drie ballen.
Helmt. weg. 1662 NO 112 rood. Beschadigd zegel.
Jacob van Gpypskerke. Sch. v. Middelburg. N e g e n
lelien 3, 3 en 3. Helmt. Een uitkomeude griffioen.
1666 N” V.
Joan van Gybelant, Baljuw en schout vau de baronnie
van Wassenaer en Zuijdwijck. Half aanz. helm. Helmt.:
Een uitkomende adelaar, Rands. onleesbaar. 1736. N0
m m. Het zegel is geheel plat, zoodat de figuren in
het schild niet meer te zien zijn.
Jacob Back Hëricksz. Sch. v. Hëwarde. [Herwaarden].
Drie palen van vair en een schildhoofd beladen met
drie schuin geplaatste klophamers. 1516 N” 79 rood.
Caspar van der Haer. Sch. v. ‘s G,ravenhage. Twee
beurtelings gekantelde en tegengekantelde dwarsbalken.
Helmt. Twee paardenpooten tusschen eene vlucht.
Tegenz. Het schild met helmt. 1678 NO 733. “)
Johan Halling. Sch. v. ‘s Gra,venhage. Drie halve
leeuwen 2 en 1.. Helmt. Een uitkomende leeuw (onduidelijk). Tegenzegel. Het schild waarboven de letters
1. H. 1621 N” 409.
Nicasius Hanneman. Sch. v. ‘s Gravenhage. Een keper
*) IJsbrand Dirksz. van Groenesteijn. Bij den heer v. R. v. d. K.
is de lambel niet vermeld.
8) Pieter Groenevelt. Van twee dwarsbalken is op dit zegel niets
te zien.
8) c. van der Haer. De beschrijviqg van de dwarsbalken,~zooals
bij den heer v. R. v. d. K., is mijns Inziens onjuist. Zie de noot bij
E. Brand.
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kepersgewijze -verdeeld: 1 beladen met 3 sterren ; 2
beladen met drie St. Andrieskruisjes in de richting van
den keper geplaatst. Helmt. Een pronkende pauw
tusschen eene vlucht volgens het schild. Tegenzegel.
Het schild waarboven de letters N. H. 1624 NO 303.
Johan Harlaer. Sch. van den ambacht van Soetermeer.
Gevierendeeld: 1 en 4 drie gekroonde afgerukte leeuwenkoppen ; 2 en 3 een beurtelings gekantelde en tegengekantelde dwarsbalk. Helmt. Een gekroonde leeuwenkop.
Tegenz. Het schild waarboven de letters I. H. lö45
NO 42 rood. In bruine was.
Hubrecht de Hase. Sch. v. Middelburg. Twee sterren
naast elkander in het schildhoofd en een loopende haas
in den schildvoet. Helmt. De haa,s uitkomende. Tegenz.
Het schild met helmt. 1667 NO c. c.
Elias van Hees. Schout van buiten de Wittevrouwe
poort te Utrecht. Drie molenijzers, ‘L en 1. Helmt. Eene
vlucht. 1659 N” R.
Johan van Hees. Sch. v. ‘s Gravenhage. Doorsneden:
1 een boom ; 2 een St. Andrieskruis. Het schild gedekt
met een kroon van 5 bladeren. 1794. NO 684, opgedrukt
zegel.
Gortzalo Henripues. Sch. v. Middelburg. Een merk,
(plaat NO 17.) Het schild vastgehouden door een ter
linkerzijde, zittende griffioen. 1586 NO u. (zie J a c o b
Scotte).
Kerstiaen Heynricxzoon. In het cirkelvormig zegelveld
een stappend schaap. Rands. . . . erstiaen Heijn. . . 1472
N” 19.
Dirk Heijnricsz. in t’ spoir. Sch. v. Delft. Drie vogels
en een hartschild beladen met 9 ruiten, geplaatst 6
en 4. Het schild vastgehouden door een daar recht
achterstaande vogel met lange hals (zwaan?) en nederwaartsche vlucht, zoodat iedere vleugel naast het
schild komt. Randsch. S. Di& Heijnricsz. 1578 NO 144
rood (ligt, tusschen de blauwe nummers.)
Willem ‘t Hoen. Sch. v. ‘s Gravenhage. Drie jachthoorns.
Helmt. Een hoen staande tusschen eene vlucht. 1786
N0 857. Opgedrukt zegel.
Gerrit Jacobs Hoeve of Hoene. Sch. v. Delft. E e n
springende eenhoorn. 1658 NO KK.
Van der Hoeven zie van der Houven.
Jacob Jacobst. van Hofwegen. Schout van den ambachte
van Rijswijck. Op een grasgrond een boom met drie
bossen bladeren, als een klaverblad geplaatst, Helmt.
De boom uit het schild. Tegenz. De letter A in een
schild waarboven de letters 1.1. 1608 NO 60 rood.
Holland. Willem, b. der genaed. goids palensgraüe
optë riin, htogë i n beyen, graue van heneg, van
Hollät, enz. (Willem VI). Gevierendeeld : 1 en 4 de
Beyersche ruiten ; 2 en 3 weder gevierendeeld van
Henegouwen en Holland. Aanziende gekroonde helm.
Het helmt , weg. Het schild omgeven door een vierpas
en randsch., onleesbaar. Afgebeeld in de Handvesten,
privilegien enz. van Haarlem op de achtste plaat,
gemerkt pag. 66 en 68. Tegenz. In het rond zegelveld
omgeven door een lint met onleesbaar randschrift, een
half aanziende helm. Helmt: een zittende leeuw. Afgebeeld op dezelfde plaat, gemerkt pag. 65 NO 2. In
den Hage 4 Sept. 1414. NO 448 in roode was.
De Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en
West-Friesland. Een op de achterpooten zittenden leeuw,
de staart tusschen de achterpooten en voor het lijf uit-

komende, in de voorpoot een rechtop staande stok’of
lans houdende. Alles in eene omtuining van vlechtwerk
met een hek. 1694, NO 94. Roode was.
Zegel der Staten van Holland. Een leeuw in een
cirkelvormig zegelveld 1704 NO aaa; in roode wa,s ;
platgedrukt zegel.
Zegel der Raden en Meesters van de rekeninge der
domeinen van Holland. Een leeuw. Kroon van drie
bladeren en tusschen iedere 2 bladeren eene punt waarop
3 paarlen. Tegenz. idem. 1700 NO G. In roode was.
(Wordt vervolgd.)

Het geslacht Pauw.
1300-1550.
In het nlgemcen kan aan de betrouwbaarheid van
geslachtslijsten opgesteld in de XVII” eeuw niet veel
waarde gehecht worden, indien zij niet bewezen worden
door origineele of authentieke bescheiden. Vele genealogiën in die eeuw vervaardigd steunen op berichten
van oude schrijvers of genealogen waarvan er meer
dan een als falsaris bekend staat. Gemakkelijk was
het zeker, zooli~ng het niet aankwam op bewijzen,
onder de geslachtslijsten van voorname oude geslachten
hier of elders er een te vinden van een familie met
gelijkluidenden naam en deze gevonden zijnde, trof
men daarin allicht een mannelijk descendent aan die
nimmer gehuwd was of wiens nakomelingen onbekend
gebleven waren. Hoe gemakkelijk kon dan die descendent dienen tot stamvader van een ander gelijknamig geslacht. Even gemakkelijk was het, indien de
afstamming niet bewezen behoefde te worden, het
oudst bekend mannelijk lid eener familie, met behulp
van een gefingeerden vader, Ban te sluiten aan een
andere oudere familie, en ik twijfel er dan ook niet
aan dat tal van Nederlandsohe geslachten, indien zij
hunne beweerde herkomst moesten bewijzen, daartoe
niet in staat zouden zijn.
De genealogie van het geslacht Pauw werd in het
jaar 1684, waarschijnlijk op verzoek van den heer Mr.
Franco Pauw, secreta& van de Rekenkamer van Holland, vervaardigd door den heer P. A. de Launay,
heraut van wapenen van Zijne Cath. majesteit, in Brabant. Daartoe waren ter zijner beschikking gesteld
aanteekeningen betreffende de familie-geschiedenis , verzameld door Cornelis Pauw Reinierszoon, consul te
Aleppo in 1613 en buitengewoon gezant naar koning
Gustaaf Adolf van Zweden in 1631. Zij werd in het
jaar 1900 aangevuld uitgegeven door den heer Mr. H.
J. Koenen.
In het handschrift van den consul Pauw wordt als
stamvader vermeld Dirk Gerardszn. Pauw, burgemeester
van Gouda in 1440 en 1449. De heer de Launay beweerde en trachtte te bewijzen dat Gerard, de vader
van Dirk zich omstreeks het jaar 1400 te Gouda vestigde,
aldaar trouwde met juffer Jenne van Berghele en afkomstig was uit Gelderland, meer bepaaldelijk uit Tuil
in den Tielerwaard, dat hij van adellijke herkomst was
en in rechte lijn afstamde van Nicolaes Pauw ,,miles
et consiliarius” van Otto 111 graaf van Gelre in 1230.
Deze beweringen van den heer de Launay verdienen
om verschillende redenen geen geloof en terecht wordt

9
dan ook door den heer Koenen in het voorwoord van
de door hem uitgegeven genealogie de herkomst van
het geslacht uit Gelderland gewantrouwd. De heer de
Launuy steunde zijne bewering hoofdzakelijk ‘op den
inhoud van drie oorkonden van de jaren 1264, 1336
en 1425, waa.rvan afschriften in de door hem geleverde
genealogie voorkomen. De echtheid dezer stukken mag
minstens worden betwijfeld. In de oorkonde van 1336
b.v. verklaren Klaes Pauw, dijkgraaf van den Tielerwaard, vrouwe Lisbet Cock van Waerdenburch en hun
oudste zoon Gerard Pauw, schildknaap, dat ,,in onsen
gerechte voor onsen schoute die wij daertoe gheset
hadden ende voor de lantghenoten ende gheburen die
daerthoe hoorden, quamen Walburch van Varick, die
Hendriclcs Pauw wijf was, ende Jonkvrou Marie haer
beijder dochter” en gaven aan het kapittel van St.
Maarten te Utrecht den eigendom van een hoeve land
gelegen te Tuil. Het is wel mogelijk dat door de
weduwe van Hendrik Pauw en haar dochter in 1336
een stuk land aan het kapittel werd geschonken, maar
het is m. i. geheel onaannemelijk dat de betrekkelijke
giftbrief door den dijkgraaf Klaes Pauw, zijn echtgenoote en zoon ‘) werd opgemaakt en niet door den
ambtman van den Tielerwaard met de schepenen van
de bank van Tuil. Curieus is het ook dat deze oorkonde werd bezegeld door den dijkgraaf, door Walburch
van Varick, en note bene ook door het begiftigde kapittel.
Een aldus opgestelde en bezegelde akte van schenking
is mij vóór dezen nimmer voorgekomen. Zij zal, evena,ls
de twee andere door hem bijgebrachte bewijzen, haar
ontstaan te danken hebben aan, en voortgekomen zijn
uit het fantastische brein van den meergemelden heraut,
te meer daar het zegel dat het kapittel aan de akte van
1336 gehecht zou hebben, geheel afwijkt van de zegels
die het aan echte oorkonden van de jaren 1322 en Ij338
heeft bevestigd.
Op grond van deze drie stukken werd door ‘den heer
de Launay beweerd dat Nicolaas Pauw, ridder, i n
1230 een zoon had genaamd Gerard die schildknaap
was en in 1280 overleed ; dat deze Gerard, behalve
andere kinderen, bij Jeane van Herwijnen verwekte
Nicolaas Pauw, ridder, dijkgraaf van den Tielerwaard,
overleden in 1350 ; dat deze Nicolaa,s bij Lisbet de Co&
va,n Waerdenburch vijf zoons had waaronder Gerard
Pauw, die leefde in 1425, wegens de inlandsche oorlogen
uit Gelderland week, zich te Gouda vestigde en aldaar
trouwde met Jenne van Berghele. Verder verklaarde
hij dat uit laatstgenoemde echtgenooten Dirk Pauw
geboren werd en dat deze Dirk de reeds genoemde
burgemeester van Gouda in 1440 en 1449 geweest zou
zijn. Indien de drie bedoelde oorkonden als echte stukken
vertrouwd konden worden, zou het nog achterdocht
verwekken dat tusschen de jaren, waarin zij werden
geschreven (1264- 1425), dus in 161 jaren, slechts vier
generaties van het onderwerpelijke geslacht geleefd
hebben. Bedenkt men daarbij dat uit de eerste generatie
in 1264 reeds een volwassen zoon bekend was en dat de
vierde generatie in 1425 nog niet was uitgestorven,
dan gevoelt men dat de opgegeven generaties niet
volledig kunnen zijn. Men heeft dit bezwaar vroeger
ook reeds opgemerkt, want in de door den heer Koenen
‘) Volgens de genealogie ouders en broeder van Hendrik Pauw.
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uitgegeven genealogie werd tusschen de vierde en
vijfde generatie nog een Gerard Puuw gevoegd en
aangenomen dat hij de vader van Dirk te Gouda was.
Wat hierva,n ook zijn moge, vast staat dat, hoewel in
den Tielerwaard en te Gouda in de XIVe en XVe eeuw
families Pauw woonden, na jarenlange nasporingen in
het archief aldaar het bestaan van een Dirk Gerardszoon Pauw en van zijn moeder juffer Jenne van Berghele
niet kon worden aangetoond, terwijl het ook niet bekend
is dat in lijsten van den Gelderschen adel het geslacht
Prauw wordt vermeld. Vreemd is het eindelijk dat de
heer Mr. Franco Puuw de samenstelling van zijn genealogie opdroeg aan een Brabantschen heraut van
wapenen en dat deze in de door hem geleverde genealogie naast afschriften van de drie oorkonden eene
verklaring van de adellijke herkomst van het geslacht
stelde, waartoe hij niet bevoegd was, als zijnde het
afgeven van dergelijke verklaringen den herauten van
wapenen binnen de vereenigde Nederlanden op straffe
van ,nulliteit en arbitraire correctie” verboden. ‘)
De beweringen nopens de XVe eeuwsche generaties van
het geslacht Pauw te Gouda en hunne adellijke herkomst
uit Gelderland zijn dus onbewezen en onaannemelijk.
Het wantrouwen van den heer Koenen bleekvolkomen
gegrond te zijn. Trouwens de X1X” eeuwsche nazaten
van den heer ï&-. Franco Pauw, i. h. b. de heeren ï&s.
ridders Pauw van Wieldrecht, hebben zelf nimmer aan
de absolute waarheid van de beweerde afstamming
geloofd en zij hebben daarom moeite noch kosten
gespaard om hunne ware voorouders te ontdekken.
Door den brand, die in het jaar 1906 het kasteel
Broekhuyzen bij Leersum verwoestte, ging ook het aldaar
aanwezige archief verloren. Dit archief bevatte talrijke
voor de familiegesohiedenis belangrijke documenten die
eerst na jarenlange nasporingen verkregen of door de
in de geschiedenis van ons vaderland zoo eervol bekende
XVIe en XVII” eeuwsche voorouders van den heer Mr.
M. J. ridder Pauw van Wieldrecht nagelaten waren.
De mij gegeven opdracht om de verbrande bescheiden
zooveel mogelijk door duplicaten of copieën te vervangen,
kon niet behoorlijk worden uitgevoerd zonder het eenige
jaren vóor den brand gestaakte onderzoek naar de ware
voorouders te hervatten, l>e meening, in de noot op
blz. 12 van de door den heer Koenen uitgegeven genealogie, dat de filiatie van af den Goudschen burgemeester Dirk Pauw bewezen kon worden door stukken
die zich in het familie-archief bevonden en dat daaruit
ook blijken zou dat hij.een zoon van Jenne van Berghele
was, berust op een misverstand; de heeren Pauw van
Wieldrecht hebben die bewijzen nimmer bezeten.
Uit den brand was eene verzameling aanteekeningen
gered, die het resultaat vormden van de vroeger in het
Rijksarchief te ‘s-Gravenhage en het gemeente-archief van
Gouda gedane nasporingen. Uit deze aanteekeningen
bleek dat in de XIVe en XVe eeuw te Gouda families
woonden die den naam Pau.w als geslachtsnaam voerden.
Door het bezit van leen- en allodiale goederen is hun
onderlinge verwantschap deels volkomen, deels onzeker
te bepalen. Reeds in het jaar 1368, bezat Willem Pauw
een huis te Gouda in Groenendale, in 1391 werden
1) Memorie over de stukken door Jhr. J. L. H. van Wassenaer,
heer van Ruijven, aan de Balye van Utrecht overgelegd, blz. 10.
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Jacob en in 1392 Wouter Pauw en Pieter Gijsl>rechtszoon
Pauw aldaar poorters. Tot de leengoederen behoorde
een ,,viertel van 3; morgen land,” gelegen bij de
kerk te Stolwijk. Met dit land werden beleend:
23 Februari 1380 fiirnola Heinenxoon;
1 Juli 1389 en St Martijnsdag i/d Winter (11 Nov.~
1398 Gijsbrecht Simonszoon ;
3 October 1418 Jacob Paeuwenzoen van der Goude;
18 October 1426 Glwijt Paeuwenzoen, broeder van
voornoemden Jacob ;
29 October 1452 Glaijsbrecht Paeuwe, na doode van
Gerrit, zijn vader;
13 Aug. 1465 Jacob Pauwe Pieterszoon, door opdracht
v a n Ghijsbrxht Pfluwe Gerritszoon.
Jacob Pcluwe Pieterszoon (alias m’. tollenaar, priester),
verkocht het land 2 Sept. 1523 aan Jacob Joost
Aelbrechtzoon , die daarmede 3 October beleend werd. l)
J~ob Pchul(,enzoo,n stichtte in 1434 het St. Jorisaltaar
in de kerk te Gouda. Hij was gehuwd met lbarrigje 8.
en had in 1434 geen kinderen. Hij overleed tijdens een
bedevaart naar het Heilige graf vóór 1438. Ten behoeve
van het door hem gestichtte altaar schonk hij een stuk
land genaamd ,,den Bieskamp” gelegen in het kerspel
van Amersfoort naast een stuk land van zijn broeder
Gerrit, hetwelk hem op Woensdag na St. Odulphus
(16 Juni) 1434 door Heijnric Bot voor schout en
schepenen van Amersfoort werd overgedragen.
Gerrit Pauw begiftigde het altaar met een rente van
5 Engelsche nobelen ‘s jaars. 2) Hij overleed vóór 3 Maart
1452 en was gehuwd met Griet 3. die op dien datum
als zijne weduwe in het ,,eigenboek” van Gouda voorkomt. Zij hadden twee zoons Gesbert en Jan die 7 Januari
1452 verklaarden 2 gouden Eng. nobelen jaarlijksche
rente schuldig te zijn uit hun huis en erf gelegen aan
de westzijde van de Haven te Gouda naast een ander
hun toebehoorend perceel.
Psiet Pauwen Gerritszoon die 13 November 1458 in
het poortpandingboek voorkomt kan hun broeder geweest zijn. Indien hij een zoon had moet het de priester
Jacob Pauw Pieterszoon zijn, wion in 1465 het leenland
te Stolwijk werd overgedragen. Door de voormelde
beleeningen en den eigendom van huizen en erven aan
de Westhaven te Gouda staat vast dat de genoemde
personen tot hetzelfde geslacht behoorden. Waarsch3nlijk
waren zij verwant aan de nakomelingen van Szmon
Willemszoon Pauw t 1458, die in 1452 bezittingen had
in Tevekoop, buiten de Tiendewegspoort en aan de
Westzijde van de Haven. “) Deze Simon had bij Ave N.,
zijn vrouw, vermoedelijk Jacob, Pieter en Jan, waarvan de eerste en de laatstgenoemde kinderen hadden,
te weten: 10. Jacob een zoon Dirk + 1489 en twee
kleinzoons Dirk, priester in 1489 -/- 1497, en Jacob die
in de thesauriersrekening van 1480 als rentheffer staat
aangeteekend. 20. Jan een zoon Simon - die in 1504
,,zwager” van JncoB Pauw genoemd wordt (zie blz. 9) -en vier kleinkinderen : [jonge] Ka~trijn , geb. 1506,
.~.~

Hendrik, Jan en Bennerich, geb. 1512, die volgens
haar verklaring, afgelegd 19 Juni 1634! ten huize van
W7itte Verhoef of van Houff (zie blz. 10) heeft gewoond.
Behalve deze kennelijk de geslachtsnaam Pauw
voerende personen woonde in de XVe eeuw te Gouda
Gerrit Paeu , wiens naam een patronymicum was. Hij
had bezittingen aan de oostzijde van de Gouwe en in
de Peperstraat. Zijn zoon moet geweest z+r Paeu Gerijt
Pauwenzoonszoon , die in de thesauriersrekeningen en
in de ,, eigen boeken” van Gouda herhaaldelijk voorkomt en, blijkens akten van 20 Augustus en 19 December
1475, kort voor laatstgenoemden datum overleed als
weduwe nalatende Aecht N. - Gerrit Pauw, de vader,
bezat 10 December 1443 een huis aan de Westzijde
van de Haven dat, volgens een akte van 6 Augustus
1462, later Paeu Gerijtsxoon toebehoorde. Deze Gerrit
Pauw[enzoon] was de schepen van Gouda in 1440 en
1449 die volgens Mr. H. J. Koenen Sr in zijn ,, Adriaan
Pauw”, blz. 126 eigenlijk Dirk Pauw genaamd was. 1)
Behalve in die jaren trof ik hem nog in 1439 a l s
schepen aan, maar in de door hem bezegelde schepenbrieven, noch in de ,eigenboeken” en andere registers
en stukken kon ik de bevestiging van ‘s heeren Koenen’s
verklaring vinden, hetgeen ook niet mogelijk kon zijn
daar zijn naam geen geslachtsnaam was. Van het zegel
dat hij gebruikte zijn in het gemeente-archief van Gouda
nog een aantal exemplaren los of aan schepenbrieven
bevestigd, aanwezig. Zij vertoonen alle een door een
vrouwenfiguur vastgehouden schild waarop een pronkende pauw met naar rechts gewenden kop.
De hierboven behandelde personen, hetzij dat zij. den
naam Pauw als geslachtsnaam of als patronymicum
voerden, bleken niet tot de voorouders van de heeren
Ridders Pauw van Wieldrecht te behooren en na jarenlange nasporingen moesten zij erkennen dat al hun
moeite om het rechte spoor te vinden, mislukt was.
Te verwonderen was dit niet, want, hoewel de beweerde
afstamming uit Gelderland onwaarschijnlijk achtende,
hadden zij toch vastgehouden aan de van ouds gehuldigde overlevering dat Dirk Gerardsxoon Pauw hun
stamvader moest zijn en om voor deze legende een
bewijs te vinden waren de nasporingen uitsluitend
ingesteld. Daar Dirk Gerardsxoon Pauw echter in geen
enkel handschrift van de XVe eeuw aangetroffen werd
moesten de nasporingen wel vruchteloos blijven.
Het na den brand vernieuwde onderzoek werd daarom
aangevangen met Reinier Pau.w l3endrikszoon ? burgemeester van Gouda, overleden in 1547, die bewezen
kon worden een voorvader in rechte lijn van de heeren
Pauw van Wieldrecht te zijn. Het resultaat van mijne
navorschingen laat ik hier volgen. Om niet in overbodige
verwijzigen naar bronnen te vervallen, meen ik in het
algemeen te kunnen volstaan met de verzekering dat
de bewijzen zich in originali in het Rijksarchief te
‘s-Gravenhage en in de gemeentearchieven van Gouda,
Haarlem en Amsterdam bevinden. Bovendien zijn daarvan authentieke afschriften in het archief van den
heer Mr. M. J. ridder Pauw van Wieldrecht aanwezig.
Alleen in bijzondere gevallen zullen de bronnen worden
opgegeven.
Den 10en September 1513 verkochten Reijer en Gherit

1) Leenregisters van de graaflijkheid van Holland.
2) Stukken betreffende de stichting, in het archief te Gouda.
3) Ghijsbrecht Pauw Willemszoon komt voor in de sententien van
het hof vau Holland van 2’7 Oct. en 23 Nov. 1475. Dirk Simonszoon
Pauw zou volgens de aanteekeningen bij vroegere nasporingen gemaakt, in het “eigenboek” van Gouda op 27 Juni 1461 vermeld
worden. Ik heb hem op dien datum daarin niet aangetroffen.

1) Zie de genealogie Koenen, blz. 11 noot 3.
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Pauw ‘) en den 9 Bn Februari 1514 Frans Henrickszoon
en Marijtgen Henricksdochter met hun voogd, aan
Dirk Henrikszoon Pauw, ieder 5_ gedeelte van een huis
en erf staande op de Goude bij de Potterspoort naast
Adriaan Claeszoon. In andere akten worden Gerrit en
Reìjer of Reijnier voortdurend xoons vnn Hendrik Pauw
genoemd. Uit het gemeenschappelijk bezit van het
verkochte huis, in verband met hunne namen, volgt
dat de verkoopers broeders en zuster van den kooper
geweest zijn. Zij waren kinderen van Hendrik Pauw,
vroedschap van Gouda in 1496, overleden in September
1500, en van Fije dochter van Dirck Dirckszoon Nijnc.x:.2)
Na September 1500 komt zij herhaaldelijk als zijn
weduwe voor. Hendrik en Fije of Sophie, moeten omstreeks 1485 gehuwd zijn, omdat zij met haar broeders
(en zwagers?) den 11en October 1484 van Jacob Dirksz.
Praat een half huis, gelegen aan de Haven naast heer
Paul van der Veer, kocht, welk half huis zonder haar,
doch met Hendrik Pauw, door haar broeder den llen
December 1486 weer werd overgedragen aan Baernt
Hendrickszoon. Dezelfde personen verkochten 22 Maart
1488 aan Dirck Dirckszoon ieder het hun competeerende
aandeel in een huis op de Haven naast Cornelis Hermanszoon, dat zij geërfd hadden van hun ,,oude moeder”
Nanne Frericks . weduwe. Nanne Freriks bezat een
losrente van 5 pond groot ten laste van Gouda, verschijnende op St. Bartholomeusdag. Deze rente werd
in 1494 ontvangen door Hendrik Pauw, in 1503, 1504,
1509 en 1510 door Fije Henrik Pauwen weduwe, i n
1510 door Dirck Henrikszoon, in 1511 door Gerrit Pauw,
in 1513 door Frans- en Mnprregie Henrlcks en in 1512
en 1515 door Reinier Pauw. Henrik Pauw bezat verschillende huizen en erven gelegen op de Goude en
aan den Stadssingel tusschen de Kleiweg en de Potterspoort. Van een huis en erf gelegen op de Goude
naast Claes Janszoon van Dobben kocht. hij den 130’1
Juni 1491 de helft van Dirk, Pieter en Adriaan Jansz.
Hij bezat verder in 1485 met Simon Jansz. (zie blz. 6 en
9) een huis en erf op de Goude dat hij in dat jaar aan
den mede-eigenaar verhuurde. Bijna zonder uitzondering
wordt hij in de akten betreffende gekochte en verkochte
perceelen en in de door hem wegens ontvangen renten
afgegeven kwitantiëu Hendrik Jacobszoon Pauw genoemd.
Ook in een renteboekje van het St. Catharina-gasthuis
te Gouda, aangelegd op Dertiendag 1482 staat hij
vermeld als ,,Henrick die sone van Jacob Paeu”. Vader
en zoon hebben een tijdlang het bovenbedoelde huis
gelegen op de Goude naast Clrres Janszoon van DobOen
in gemeenschap bezeten. De wederhelft van dit huis
werd 30 Juni 1481 aan Jacob Pauw overgedragen door
Ewout Allaertszoon. Waarschijnlijk is dit hetzelfde huis
waarvan vier kinderen van Hendrik Pauw ten behoeve
van hun broeder Dirk den lO”*l September 1513 afstand
hebben gedaan. Een nader bewijs wordt ook hier weer
geleverd door de kwitanties van de door de stad Gouda
betaalde renten. Ten lijve van Dirk Henricksz. Pauw
en Frederik Pauw was door Jacob Pmw een r e n t e
gekocht, die eerst aan hem zelf, daa.rna aan Frederik
werd betaald. Nadat Frederik in 1515 was overleden
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werd de helft dezer rente uitgekeerd aan Dirk Henrickszoon Pauw. Ook een losrente in bezit van- en tot 1507
ontvangen door Jacob Pauw werd in 1509 en daarna
voldaan aan GeFrit Henrickszoon Pauw. Evenals zijn
zoon bezat Jacob Pauw huizen en tuinen op de
Goude en aan den Stadssingel buiten de Potterspoort o. m. een huis dat in 1504 door zijn zwager Simon
Jtr?tszoon (zie blz. 6) en in 1618 door zijn schoonzoon
Witte Aertsz. Verhoeff (zie blz. 10) bewoond werd.
Jacob Pauw komt voor het eerst te Gouda voor op 13
Januari 1473 als kooper van een huis van Willem Kers.
Hij moet in 1489 lid van de vroedschap geweest zijn.
In de thesauriersrekeningen komen verschillende posten
voor wegens kosten van reizen van stadswege door
hem gedaan naar Antwerpen en Amsterdam. Vermoedelijk
is hij meer dan eens getrouwd geweest. In een koopbrief van renten ten li;jve van zijn kinderen Jan e n
Kathrij?z , wordt zijn vrouw Bennm-ich genoemd. Hij
moet omstreeks 1510 zijn overleden.
De bovengenoemde kwitantien behooren tot eene
groote verzameling stukken van dien aard afgegeven
d o o r d e bela,nghebbenden v o o r a a n h e n d o o r d e
thesauriers betaalde renten. Vóór verder te gaan is
het wenschelg k iets aangaande deze kwitantien te
zeggen. Tot voor enkele jaren bewaard op den zolder
van het raadhuis te Gouda werden zij nog niet lang
geleden in drie of vier groote kisten gepakt, o v e r gebracht. naar de bewaarplaats van het oud-archief der
gemeente. Zij da,gteekenen van het laatst der XVB tot
het midden der XVII” eeuw en behooren tot de verificatoire bescheiden van de thesauriersrekeningen. Voor
zoover kon worden nagegaan werden zij vóór mij door
niemand geraadpleegd. Toch bleken zij voor de kennis
van de XVo en XVI” eeuwsche Gouwenaars belangrijk
1 te zijn, terwijl zij ook in andere opzichten belangstelling
verdienen. In de XVo en XVI0 eeuw werden zij vaak
loor
belanghebbenden zelf geschreven en door een hand/ (
)f zoogenaamd huismerk bekrachtigd. Op sommige exem/ 1plaren werd zoowel dat merk als de handteekening
van den rentheffer gesteld, waaruit blijkt dat deze
teekens niet alleen door analphabeten gebruikt werden.
Verder is het merkwaardig en verdient het vermelding
iat het merkteeken van een rentheffer onveranderd of
met een kleine wijziging ook door zijn vrouw en kinderen
3nder de door hen afgegeven kwitantien geplaatst
werd , waardoor verwantschap, indien die uit de
acquiten zelf niet blijkt, kan worden afgeleid. Hiermede
i:meen ik op voldoende wijze de aandacht van belangstellenden op deze merkwaardige verzameling gevestigd
/ ’te hebben en tot de verdere behandeling van mijn
mderwerp te mogen terugkeeren.
Door de bedoelde kmitantiën, de thesauriers-rekeningen
3n de leggers van lijf- en losrenten van Gouda en van
soortgelijke rekeningen en registers van Haarlem, kan
worden bewezen dat Jacob Pauw behalve zijn zoon
Hendrik, minstens zes kinderen gehad heeft, namelijk :
10. Jan, die in en na 1487 ,,broeder” was in het
regulieren-convent te Heiloo bij Alkmaar.
20. Cornelis, wiens lijfrente verschenen op St. Joh.
iecoll. (29 Augustus) 1492-1509, door het St. Luoienl) De naam werd vroeger vaak .Paeu” of ,,Paeuw” geschreven.
:onvent te Amsterdam werd geïnd. Hij was dood in
g, Direk Dircksz. Ntjncx was schepen van Gouda. Zijn zegel vertoont
1614 volgens de kwitantie door het convent in dat
drie haringen en is bevestigd aan schepenbrieven van 3 Febr. 1497
jaar afgegeven voor renten ten lijvevan zijn zuster Agnies.
en 12 Juni 1493.

1i

15

16

30 en 40. Agnies, geboren in 1471, en Aef. Ook de renten
op hun leven gekocht, werden van af 1492 aan het
convent van St. Lucie te Amsterdam voldaan. Zij waren
aldaar ,,geprofessijde besloten Susteren”. Agnies overleed
in 1525. Aef verliet het convent vóór 1528 en vestigde
zich te Gouda. De toestemming om aldaar te wonen
verkreeg zij bij een merkwaardig contract, den 70”
Juni 1538 door het convent gesloten met haar zwager
Witte Aertsz. van Houff, waarbij tevens in een tusschen
contractanten te Amsterdam gevoerd proces door arbiters
werd uitspraak gedaan.
50. Frederilc, tot zijn overlijden op 13 Maart 1515
schepen van Gouda. Hij was gehuwd met Marregien N.
en had bij haar vier dochters waarvan de oudste,
Agnies, in 1508 den leeftijd van vijf jaren had bereikt.
60. Kathrijn, geboren m 1481. Zij was vóór of in
1514 gehuwd met Witte Aertszoon van Hou#, burgemeester van Gouda, en werd in November 1543 tegelijk
met eene ongenoemde dochter in de kerk te Gouda begraven, nalatende eene andere dochter hmme vttn Houf,
geboren in 1519. Kcrthrijn moet in haar jeugd ook in
het St. Lucienconvent te Amsterdam verblijf gehouden
hebben omdat een rente ten haren lijve, ten laste der
stad Haarlem, tijdelijk aan dat convent werd betaald.
Ook de herkomst van Jacob PUUW kon door de meergemelde kwitantien , registers en rekeningen overtuigend worden vastgesteld. Daar de meeste renten te
Amsterdam verkocht waren en vier zijner kinderen
aldaar verblijf hielden, ontstond het vermoeden dat hij
geen geboren Gouwenaar doch een Amsterdammer
moest zijn. Dit vermoeden werd volkomen bevestigd.
Kort voor 1490 gaf hij aan den thesaurier van Gouda
een kwitantie af luidende: ,,Ic JocoO Pauw wan d e r
Gou ken ontfan te heebben twue pont groet syaers
dye houden op haer Jan Pau, priester van Am[ster]dam ,
dye dot is ende voirt op Nyesgen Jacob P~i,uluendochter”,
etc. l), en voor de renten verschenen op St. Agatha 1492
en 1494 bewijzen inhoudende : ,,Ic J~cop Pauw keen ende
lijde ontfangen te heebben van dije stede van der
Goude twue pont grot dye mijn ancomt van heer IJan
mQn Broder daer Got dije sijel of heeb ende nu comt
OP Nijergcn m+a dochter”, etc. Deze rente werd dus
gekocht op het leven van den priester Jan, broeder,
en v;ln Agnies, dochter van Jacob Pauw. Volgens de thesauriersrekeningen van Haarlem was Jan Pauw, priestor
te Amsterdam, in 1435 geboren. Hij had bij Aef Luijtgensdochter een natuurlijke zoon mede Jan genaamd, geboren
in 1480, die in 1515 Karthuizer te Leuven was en den
31”” Januari 1531 overleed. Als oom en voogd van
dezen natuurlijken zoon wordt in bedoelde thesauriersrekeningen Melijs Puur vermeld, die een zoon had
Cornelis, geboren in Mei 1472 en overleden in Mei 1505.
Deze Cornelis Meliszoon Pauw te Amsterdam en de
bovengenoemde Frederik Jncobsxoon POUU: te Gouda
hadden te zamen een lijfrente van 4 Q ten laste van
Gouda, verkocht te Amsterdam, welke rente na het
overlijden van Cornelis in 1505 is ,,overgheset in de
Goude” zooals in den ligger van renten ten laste der
stad genoteerd staat. Ook een rente van C’o,~nelis Meliszoon Pauw ten laste der stad Haarlem, werd na zijn

overlijden bet#aald ,,bij quictancie van Witte van Hoef”
die wij leerden kennen als schoonzoon van Jacob Pauw
te Gouda.
De priester Jan en Mel+js Pauw te Amsterdam en
Jacob Ptruw te Gouda waren dus broeders. In de registers
van de weeskamer te Amsterdam worden nog als
zoodanig vermeld Ere&& en Kln~s Pauw, l) terwijl
ook Gerbrcc,nd POUW nagemeld, die in 1464 geestelijke
werd, een broeder van hen geweest is (zie blz. 14).
Frederik PUUU: overleed vóór 1475. Hij was gehuwd
met Wendelmoet N. en had twee kinderen, namelijk
Aleid, geboren in 1458 overleden 11 Januari 1540 en
Reyer, geboren in 1461. Beide kinderen behoorden
later waarschijnlijk tot den geestelijken stand. 2) Van
Aleid weten wij zeker dat zij in 1521 Begijn was.
Melijs Pfiuw w a s schepen van Amsterdam van
1489--1501, weesmeester aldaar in 1502 en 1503. Hij
was eerst gehuwd met N.N., die in 1476 mo8t zijn
overleden, en daarna met Geertruit Jan Lambrechtszoonsdochter, geboren in 1435 en overleden in Januari
1503. Bij zijn eerste vrouw verwekte hij Cornelis, 36
raad van Amsterdam in 1504, hiervoor vermeld.
Clnes PUuu~, geboren in 1443, was schepen van
Amsterdam in 1486 en 1488. Zijn vrouw was .Qsbeth
Pieter Geerytszoonsdochter, geboren in 1450. Hij had bij
haar een dochter, Hillegont, geboren in 1478 overleden in November 1530, die de door haar afgegeven
kwita,ntiën onderteekende met een merk geheel gelijk
aan dat waarmede stukken van denzelfden aard werden
bekrachtigd door haar oom JncoO Pauw te Gouda en
zijn kinderen Frederik, Agnies en Aef, en met een
kleine afwijking door zijn andere kinderen en kleinkinderen.
Clnes en Melijs Pauw worden in de thesauriersrekeningen van Haarlem en in meer andere bescheiden
vermeld als zoons van Jan POUW, waaruit volgt dat
ook de priester Jan en Frederik en Jacob zoons van
Jan PUUZO geweest zijn. Dit wordt weer nader bewezen
door een akte van 19 Februari 1465 waarbij .lacob,
$lelijs e n Claíls, zoons van Jan Pauw “), gebroeders,
voor schepenen van Amsterdam aan Hendrik Allertszoon kwijtschelden een rente van 3: g. g. Wilh. hall.
schilden, gevestigd op + van een huis op den Myddeldamme te Amsterdam. Deze rente was door hun moeder
Agniese , weduwe van Jan Pauw, den 7en Juni 1454
(vgl. blz. 14j ten overstaan van schepenen van Amsterdam gekocht van Vechter Willemszoon. 4)
Uit de scheiding van den boedel van de weduwe, van
Frederik Pauw en haar twee kinderen in 1476, bleek
reeds dat hun oudoom Gerrit Pauw was, die dus een
broeder van Jän, de vader van Jacob en zijn broeders
geweest is. Ook deze verwantschap kon nader worden
bewezen. Jtrn Pauwe, priester, met Melzj~ Jan Pauwenzoon, zijn broeder en voogd, verkocht aan Geryt Pa,euwe,
zijn oom, den 11 on Januari 1475 4) een tuin met het
daarop staande huis gelegen achter de Nieuwe kerk te
Amsterdam. Dit huis en tuin werd den lSen Juni 1479

1) Deze kwitant,ie is niet gedateerd. De rente was verschenen in
het jaar ,,drije ende tachtijch.”

1) 1” en 2” inbrengregister fol. 229/230 en folio 15.
2) Mr. W. R. Veder: Inventaris van de archieven van de gasthuizen te Amst,erdam, N” 969.
J) Jan Pauw wss sGhepen van Amsterdam in 1433.
4) Mr. W. R. Veder: Inventaris van de archieven van de gasthuizen te Amsterdam, N”” 519, 652, 783 en 758.
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door Gerijt l’aeuwe weer verkocht aan Vranck Jan die
Walenzoon, met vermelding in de akte, dat verkooper
de perceelen van zijn neef Jan &euwe, priester, gekocht
had. Blijkens een akte van 12 April 1466 1) was Gerijt
Paewa:e bewaarder van de huiszittende luden van 0. L.
V. parochie te Amsterdam. H;j was gehuwd met ï&~=
griet N. In de rekening van het schoutambt van
Amsterdam over 1452153 wordt een post verantwoord
van XIV sch. wegens van haar ontvangen ,zeventuig”.
Gherijt Pauw schonk 9 September 1477 aan de huiszittende arme luden in St. Nicolaasparochie aldaar
verschillende huizen, erven en renten tot een ,vrij
eigen” om die to doen bewonen door tien maagden of
vrouwen die het naast aan hem of zijn vrouw verwant
zouden blijken. Hij overleed vóór 25 April 1486, waarschijnlijk kinderloos, omdat op dien datum Reijet* en
Aleid, kinderen van Frederik Paula, met Clrtes )truzo,
hun oom en voogd, aan hun oom iUel$s Pauze transporteerden hetgeen zij van hun oudoom Gerijt Pau~o:
gehuwd met Ahrgriet N. aan land, huizen, renten en
,scepspaerten” geërfd hadden. In de schenkingsakte van
9 September 1477 heet hij Ge’rrit Gerhtrndsxoon PUUUI.
Zijn broeder ,7«n, gehuwd met Agnies, moet dus ook
een zoon van GerDrcrnd ï?-ou~o geweest zijn.
Door al het vorenstaande acht ik onbetwistbaar bewezen te zijn dat Reinier Pauw, overleden te Gouda
in 1547, een zoon was van Benndrik Pauw, overleden
aldaar in September 1500; dat Hendrik een zoon was
van Jrrcob Pwuw , die te Amsterdam .geboren werd,
zich in of vóor 1473 te Gouda vestigde en aldaar
omstreeks 1610 stierf; dat. ,ltrcob een zoon was van
,Jrrn Pauw, overleden vóór Juni 1464, en een kleinzoon
van GerOrand Pouw, en dat zijn ouders en zijn grootvader te Amsterdam hebben gewoond. .lacob’s voorouders
konden verder nauwkeurig worden opgespoord.
Tot de leenen van de graaflqkheid v a n H o l l a n d
behoorde een stuk land, 2; deemden groot, ,,die
Kerchem” gena.amd , gelegen bi,j de kerk van Zuiderw0ua, ten zuiden van Monnikendam. Het was een
erfelijk leen dat altijd aan de zwaardzijde moest
overgaan. Het werd door Maximiliaan en Marie,
graaf en gravin van Holland, den 24en Juni 1478
,ten vrij e i g e n ” verkocht aan Jacob Pauw Jtrnszoon ,
die er 10 Februari 1473 mede beleend was en het
geërfd had van zijn broeder Vrederik Jun Poeuwenzoon. “)
f-Uyz. 11). Vóór JocoO werden met dit stuk land

3 Mei 1396, Gtrrbrtrnt Jansxoon. Het leen was hem
,,angecomen bi dode van Jan Paeu Willem die GrebOerssoen”.
10 Januari (Dinsdag na Dertiendag) 1380 1) , JU?Z
Paeu Willem de Gt*ebbe,*ssoon. Deze Jan Paeu had drie
zoons. In den leenbrief staat de bepaling ,wer dat
sake dat Jans vorsz. ghebrake so soudt comen op
Gherbrant sinen zoen en ghebrake Gherbrant op Melijs
sinen zoen, en ghebrake Melijs up Jan sinen zoen,
ende ombrake deser enich sonder wittachtighe boerte
so selt comen up den outsten ende den naesten die
ghecomen is van Jan Paeuwen swaert”.
Het land ,die Kerchem” behoorde vroeger tot de
eigen bezittingen van Jan Pau~r. Hij droeg het op aan
heer Wouter van Heemskerck en ontving het daarna
van hem in leen. Door den dood van Wouter van
Heemskerck , omstreeks 1380, verviel het leenheerschap
aan de graaflijkheid van Holland.
Broeders van Willem de Grebber voornoemd waren
Jwn , Mel?ljs, C’ltres e n Ge,+l.rtnd d e Gl.ebOeï. “) Huu
vader mede Wilhz genaamd werd 6 December 1339
door graaf Willem van Henegouwen aangesteld tot
schout van Markerhoofd. “) In een akte van Sondag
na Dertiendag (11 Januari) 1316 wordt hij vermeld als
baljuw van Waterland en als zoon van Jacob die GrebOer
wiens vader, volgens een oorkonde gedateerd ipse die
Clementis (23 Nov.) 1309 4) eveneens Jacob de Grebher
genaamd was.
De heeren Pauw van Wieldrecht stammen dus. in
rechte lijn uit het zeer aanziensjke geslacht de of
die GreOber, dat in vorige eeuwen m nauwe verhouding
tot de graven van Holland moet hebben gestaan en
vele leen- en allodiale goederen bezat o. a. in Waarderbroek bij Edam, te Cadwoud en Zuiderwoud bij Monnikendam en op Markerhoofd. Reeds in 1296 trok
Clnes die G’reObe/* -waarschijnlijk dezelfde die in 1306
baljuw van Waterland was, 5) - met de Westfriezen
op tot ontzet va,n graaf Floris V. Hij schijnt toen hun
aanvoerder geweest te zijn. In het hoofdstuk dat door
L. van Velthoen, tijdgenoot van Olnes die GrebOer, in
zijn ,,spiegelhistoriael” of rijmkroniek. boek 111, cap. 46
blz. 205, aan dit voorval gewijd werd, heeft hij ons
Glnes die GreOOer doen kennen als ,,een onape wel vermeten ,” dragende ?,des graven cleder”. Le Long teekent
in zijn kantteekenmgen op het door hem uitgegeven
handschrift van genoemden Velthoen aan, dat de Grebbe1
behoorde tot een bekend adellijk geslacht in Westfriesland. 6) Ook W. van Goudhoeven telt het geslacht
de Grebbe,, onder de edelen van Holland. 7) De berichten
dezer schrijvers kan ik nog door geen officieel document
bewijzen, hetgeen echter volstrekt geen reden mag zijn
tot het vermoeden dat zij zich vergisten. Integendeel hoop
ik door een voortgezet onderzoek later in staat te zijn
het bewijs te leveren dat hunne mededeelingeu op echte
stukken steunden en niet, verdicht waren.

11 april 1464, V~ederick Jcln Pcreuwenzoon , n a d a t
het leen was *open geworden” doordien Gerbrctnt ,
broeder van Frederik, zich in het convent der regulieren
te Oude Naerden begeven en aldaar ,,professie” gedaan had.
10 September 1451, G(rrbsran t Jan Pneuloenzoon ,
wien het land was ,aanbestorven bij der doot van
synen vader”.
21 Juli 1414, 6 Dec. (ipse die Nicolai ep.) 1430 en
9 April 1439, Jan POUU~. In den leenbrief van 1414
staat dat het land hem was ,aanbestorven bij doode
van Gerlirant Puu,w zijn vader”.
_
_
1) Mr. W. R. Veder: Inventaris van de archieven van de gast-

huizen te Amsterdam. No. 656.
*) Volgens het register ,,valor feudorum” aangebracht in 1476 cas
J. fol. 230: Frederik Jan Paeuwenzoon te Amsterdam.

‘s Gru~enhage, December 1909.

P. BERENDS.

‘1 Leenregister XVIII, 1375-1390. Cas E. Albertus. fol. 106.
2) Leenregister E. L. 43. fol. 59.
E. L. 3”i. fol 76 verso
;/ Leenregister XVIII. Cas. E. Albe& fol. 105 en 109.
Kroniek v. h. Hist. Genootsobap te Utrecht, XV. 1859, fol. 77.
6) Uitgegeven te Amsterdam in 1727.
7) Kroniek van Holland, Zeeland en Utrecht, dl. 1 blz. 120.
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Evert van W e e

Geslacht van Weede.
Onder dezen titel werden in dit Maandblad op blz.
61 e. v. van jaargang 1908 eenige extracten gepubliceerd , ontleend aan Booth’s manuscripten, welke d e
tot dusverre aangenomen stamreeks van dit geslacht
aantastten.
Aan de hand van die extracten zal de stamreeks
der tegenwoordige familie van Weede, zooals die voorkomt op blz. 574 van Nederland’s Adelsboek, 1909,
zijn opgesteld, een stamreeks welke geheel afweek van
die, welke in jaargang 1905 voorkwam.
Zijn inderdaad de door Booth gegeven acten juist
- en daar twijfel ik niet aan -dan moet ik een ernstig
woord van protest doen hooren tegen de bepaald onjuiste
mededeelingen welke de stamreeks in het laatste Adelsboekje geeft, en wensch ik in dit verband de aandacht van belangstellenden op de volgende fouten te
vestigen.
Eén van Booth’s acten leert, dat in 1542 Willem
Bosch en Aleid zijn vrouw een kwijtschelding doen ten
behoeve van Evert en Rijkje, ,s_ijn twee kinderen
d i e hij hadde b i j W i l l e m l e s i j n voorwijf”,
terwijl m e e n daaraan voorafgaande acte, mede van
1542 genoemd worden o. a. Gerrit Willemsz. Bosch.,
Willem Bosch en Aleid, benevens dezen Willem Bosch’s
twee onmondige kinderen Evert en R$%je.
Derhalve : Willem Bosch huwt 10 Willernpje (Wilh,elmina), waarbij 2 kinderen Eoert en Rijkje, beiden in
1542 onmondig ; Willem zelf is vóór 1542 reeds hertrouwd met Aleid.
Uit andere acten blijkt verder dat Willem Bosch tot
broeders had Gerrit Willemszn. Bosch en r7an Willemszn.
Bosch, zoodat Willem’s vader mede Willem heette.
Slaan we nu de stamreeks in het Adelsboekje van
1909 op, dan lezen we tot onze groote verbazing
sub. 11 en sub. 111, dat Willem Bosch in lb48 gehuwd
zou zijn met Alijd va,n Schadijck en d a t d a a r u i t o p
21 Sept. 1563 geboren zou zijn een zoon Euert Bo~cla.
Dit nu is beslist onjuist, want blijkens hooger bedoelde
acten was Willem reeds vóór of in 1542 hertrouwd
met Aleid en was zijn zoon Evert vóór 1542 r e e d s
geboren uit een éL;rste huwelijk.
Vergelijken we Evert’s geboorte met de gegevens uit
de manuscript-genealogie waarvan sprake is op blz. 61
van dit Maandblad 190.8, dan vinden we dat volgens
deze, Evert op 21 Sept. 1533 geboren is, wat volkomen
klopt met zijn nog minderjarig zijn in 1542 en dan is
een protest niet overbodig tegen de onbegrijpelijke wijze
waarop in de stamreeks in het Adelsboekje die geboortedatum op 21 Sept. 1553 - dus 20 jaar later werd gesteld. Bovendien is het jaar van zijn huwelijk
onjuist als 1579 gemeld, wQ1 het volgens meergenoemde
manuscript-genealogie 1570 was, terwijl het tweede
huwelijk van zijn vader in het Adelsboekje mede onjuist op 1548 wordt gesteld, terwijl blqkens de acten
van Booth dat huwelijk reeds in of vóór 1542 plaats
vond, terwijl ten slotte Evert geen zoon uit dat huwelijk is.
Uit de door Booth gegeven aanteekeningen is het
volgende stamtafeltje op te stellen.

! __. ___.
I

IJsbrand van Wee Hendrik van Che8je van W e e
Wee
j. 1525.
x
Geertmid. . . . .

I

Gerrit Bosch

X
Mechteld . . . .
I
2 doollters.

Jan Bosch

X

I

WiUem Bosch

X
....
I

Aieid

Willem Bosch

I

X

1”. Wilhelmina. .
2”. A l e i d . . . .
Jan kosch (vóor 1542) 1
(uit 1” huw.)
Rijckje
1 dochter Evert Bosch
getr. met, later van (beiden in 1542
coop.
Weede.
onmondig).
Anna.

...

Met opzet is door mij Willem Bosch met een stippellijn
onder hvert van Wee gebracht; het feit dat hij met
diens kinderen IJsbrand, Hen&-@ en Claesje in 1525
in één acte voorkomt, gepaard aan de mededeeling in
de manuscript-genealogie dat Euert van Wee(de) eerst
gehuwd was met Nicoläa (CZaesje) Pijl1 en in derde
huwelijk met Hillegond Bosch, Willem Gcwitsdr. doen
mij er niet aan twijfelen of de Willem Bosch v a n
bovenstaand staatje was een zoon van Evert van Wee,
uit diens derde huwelijk, welke zoon ter onderscheiding
van zijn half broeders, zijn moeders naam Bosch voerde.
Zoolang het tegendeel niet uitdrukkelijk bewezen is,
kan men veilig de genealogie aanvangen met Evert
van Wcejde), wat natuurlijk niet uitsluit dat oudere
acten nog tal van bewijzen kunnen geven, die de
stamreeks nog hooger opvoeren; deze zijn mij evenwel
op het oogenblik niet bekend en da.t is de kwestie hier
ook niet; ik voelde mij verplicht te wijzen op de
onjuiste gegevens in het Adelsboekje in verband met
de acten van Booth.
Wat nu overigens aan die afstamming uit Evert va,n
Weede en Hille,yond Bosch het door Mr. B. v. T. P.
gereleveerde feit er toe af kan doen, dat de broeders
Gerrit en Jun Bosch (zie mijn staatje) in de manuscriptgenealogie niet genoemd zijn, vermag ik werkelijk niet
inzien. Die takken stierven al dadelijk in mannelijke
lijn uit, en zullen daarom niet uitdrukkelijk vermeld
zij u geworden , daarvan zijn meer voorbeelden bekend
en heeft dit feit naar het mij voorkomt dan ook niets
uit staan met eene afstamming al dan niet uit Evert
van Weede en Hillegond Bosch. (Men lette overigens
nog op den na,am Gerrit Willemsz. welke èn bij Bosch
èn bij van Neede voorkomt.)
Ik uit ten slotte den wensch dat de kwestie nader
door anderen onder de oogen worde gezien, opdat:
du choc des opinions jaillit la vérité” bewaarheid worde,
en mocht mijn zienswijze juist zijn, dan is het urgent
dat de stamreeks van Weede, zooals zij thans gegeven
werd, zoo spoedig mogelijk in een der volgende jaargangen van het Adelsboekje , verbeterd worde opgenomen.
Weltevreden, 12 Sept. 1909.

w. w. v. R.
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Zestien Kwartieren der kinderen van Jacob van
Sandick (1644-1694) en Jkvr. Agnes Ploos
van Amstel, en hunne afstammelingen,

h. Jkvr. Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll,
geb. te Zeist 15 Mei 1872.
3. Jhr. Willem, die volgt onder VL
4. Jhr. Gerard Frederik van de Poll, geb. te Arnhem
25 April 1835, oud-Luit. der Dragonders, Landheer
in N. I., tr. te Solothurn 10 Juli 1865 Gesina Rica
Couperus, geb. te Batavia 26 Juni 1822, overl. in
Lebak 13 Nov. 1892, dochter van Petrus Theodorus
en Catharina Rica Crnnssen, Wed. van Lodewijk
Alexander de Sturler de Frienisberg en gescheiden
vrouw van Constantin Leonard Scheidler List.

door Mr. H. W.

VAN

S A N D I C K.

(Vervolg en slot van Maandblad XXVII, 258).

Vbis. Jhr. Archibald van de Poll, geb. te Amsterdam
16 Febr. 1756, overl. te Arnhem 12 Maart 1850,
Referendaris bij het Dept. van Waterstaat, tr. te Emmerik 24 Maart 1827 Frederica Louise barones van
Heerdt, geb. te ‘s Gravenhage 24 Maart 1792, overl.
te Dordrecht 12 April 1858, dochter van Graaf Timon
Cornelis en Johanna Jacoba Herbertina van der Does
tot Noordwijk en gescheiden echtgenoote van Jhr.
Anton Cornelis Twent.
Uit dit huwelijk:
1. Jhr. Archibald van de Poll, geb. te Cassel 21 Febr.
1827, overl. te St. Michielsgestel 21 Nov. 1871,
Officier der Marine, tr. 10 te Aruhem 30 Nov. 1852
Maria Henriette Carolina Louisa Grothe, geb. te
Utrecht 27 Nov. 1831, overl. te Arnhem 30 Mei
1854, dochter van Lodewijk Jan en Carolina Dorothea barones Taets van Amerongen, 20 te Vreeswijk
8 Nov. 1860 Wilhelmina Conrad geb. te Rotterdam
9 Aug. 1831, overl. te Parijs 2 Mei 1880, dochter
van Frederik Willem en Jacqueline Marie Br;Lber,
die hertr. 14 Juni 1873 Jhr. Coenraad Hendrik
Otto van Heemskerck van Beest.
2. Jkvr. Henriette Wilhelmina van de Poll, geb’ te
Bummal 21 Juni 1829, tr. te Arnhem 29 Juli 1852
Jhr. Frederik Harmen van de Poll, geb. te Amsterdam
9 Jan. 1823, oud-Inspecteur der Registratie, oudDirecteur van KOSI~OS, zoon van Mr. Frederik,
Burgemeester van Amsterdam, Staatsraad, Commissaris des Konings in Utrecht, en Clara Catharina
Bonn.
Uit dit huwelijk:
a. Jkvr. Frederica Louisa Henrietta van de Poll, geb.
te Elst 5 Sept 1853, Dame du palais honoraire der
Koningin, Hofdame der Koningin-Moeder.
b. Jkvr. Clara Catharina van de Poll, geb. te Doesburg
17 Maart 1855.
C. Jkvr. Louise Pauline van de Poll, geb. te Bergen
op Zoom 21 April 1857.
d. Jhr. Mr. Frederik van de Poll, geb. te Zeist 17 Maart
1860, Directeur der Levensverzekering-maatschappij
Kosmos.
e. Archibald van de Poll, geb. te Zeist 26 Febr. 1862,
ald. overl. 3 April 1865.
’
Jhr.
Andries
Jacob
van
de
Poll, geb. te Zeist 17
f*
Oct. 1864, overl. te Delft als Pol. Student 27 April
1885.
g- Jhr. Willem Hendrik Jan van de Poll, geb. te Zeist
11 Mei 1867, Ritmeester der Cavalerie, tr. te
Haarlem 11 Oct. 1894 Jkvr. Anna Agatha Geertruida
Gevaerts, geb. te ‘s Gravenhage 8 Jan. 1873, dochter
van Jhr. Paulus, heer van Geervliet en Wilhelmina
Adriana Geertruid barones van Sytzama, uit welk
huwelijk :
1. Jhr. Frederik Hendrik van de Poll, geb. te Amersfoort 15 Juni 1897.
2. Jkvr. Wilhelmina Adriana van de Poll, geb.
aldaar 29 Jan. 1901.

VI. Jhr. Willem van de Poll, geb. te Emmerik 27 April
1831 , overl. te ‘s Gravenhage 6 Sept. 1893, tr. 10 te Vreeswijk 20 Aug. 1857 Martina Henriette Conrad, geb. te ‘s Gravenhage 5 Au g. 1835, overl. te Beverwijk 13 Sept. 1880,
dochter vau Frederik Willem en Jacqueline Marie
Braber , 2” te ‘s Gravenhage 9 Juni 1881, Cornélie
Justine Wibbiue Conrad, geb. te Rotterdam 27 Febr.
1836, overl. te ‘s Gravenhage 30 Nov. 1887, zuster der
eerste vrouw. Uit het eerste huwelijk drie zoons, ongehuwd overleden.
ILIquater. Marie Rembrandina Agnes Buteux (dochtet
van Dr. Pieter Buteux en Agnes Anna van Sandick),
geb. te ‘s Gravenhage 26 April 1760, overl. op den huize
Vogelenzang 12 Juli 1790, tr. te Amsterdam 20 Maart
1764 Jkr. Jan van Marselis, heer van Zandvoort, geb.
1 Nov. 1731, overl. 7 Aug. 1792, Bankier, Directeur
van den Levantschen Handel, Schepen van Amsterdam,
Kolonel der schutterij, weduwr van Catharina Yda Loot,
vrouwe vau Zandvoort dochter van Paulus heer van
Zandvoort en Schoten en Elisabeth Bert,ha van Geulen
en zoon van Mr. Jan, eveneens schepen van Amsterdam,
Joriszn ex Anna Elisabeth Pater en Johanna Clifford
Georgesdr ex Johanna Bouwens.
Uit dit huwelijk:
1. Jkvr. Johanna Henriette van Marselis , geb. 10 April
1765, overl. 4 Oct. 1818, tr. 7 Oct. 1781 Jan
Hartsinck, geb. 21 Oct. 1759, overl. te Delft 30
April 1823, Schepen van Amsterdam, zoon van Mr.
Pieter, Schepen en Raad van Amsterdam, Bewindhebber, der O.I. C. Mr. Jan Caspar’szn ex Susanna
Cornelia Pels en Johanna Margaretha Hasselaer
Cornelisd’ ex Anna Margaretha Pasques de Chavonnes
waaruit:
a. Jan Pieter va,u Marselis Ha,rtsinck, geb. 5 Dec.
1784, overl. te Amsterdam 2 Dec. 1859, Consul der
Nederlanden te Alicante, Wethouder van Delft.
0. Henriette Agnes van Marselis Hartsinck die volgt IV.
C. Catharina Susnnna van Marselis Hartsinck, geb. 24April
1796, overl. te Brummen 10 April 1874, tr. 6 Juli
1820 Hendrik van Marselis Hnrtsinck hierna te
noemen.
d. Maria Rijnbrandîna van Marselis Hartsinck , geb.
24 Nov. 1800, overl. te Amsterdam 17 Mei 1860.
2. Jkvr. Maria Petronella van Marselis, geb. 27 Dec.
1766 overl. 20 Sept. 1818, tr. 21 Sept. 1785Pieter
Cornelis Hartsinck, geb. 16 Dec. 1756, overl. 6 Juni
1809, broeder van Jan, eveneens Schepen van Amsterdam, waaruit :
a. Pieter van Marselis Hartsinck, geb. 3 Dec. 1786, Lid
van den Raad van Amsterdam, overl. 18 Juni 1859.
b. Hendrik van Marselis Hartsinck, geb. 31 Dec. 1790,
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overl. te Rrummen 16 Mei 1872, Auditeur bij den
Staatsraad, Controleur der belastingen, tr. 6 Juli 1820,
Catharina Susanna van Marselis Hartsinck voornoemd,
uit welk huwelijk o. a. Jean Henri van Marselis
Hartsinck, geb. te Amsterdam 17 April 1821, overl.
te Nunspeet 25 Dec. 18’77, Burgemeester van Ermelo,
tr. 10 te Leeuwarden 6 Aug. 1846 Maria Berdina
Jongsma, geb. te Leeuwarden 3 Mei 1820, overl. te
Delft 14 Mei 1853, 20 F. Vitringa Coulon, uit welk
eerste huwelijk o. a. geboren werd :
Henriette Catharina Susanna van Marselis Hartsinck ,
geb. te Leeuwarden 13 Sept. 1847, tr. te Delft 14 Nov.
1867 Ernst Simon van der Aa, geb. Leeuwarden 25 Aug.
1840, Kap.-Luit. ter Zee, verongelukt met de monitor
Adder 5 Juli 1882, zoon van Mr. Charles Ménard
Adelaide en Tetje Julia Jongsma;
c. Susanna Maria Johanna van Marselis Hartsinck, die
volgt IVbis.
cl. Willem Georqe van Marselis Hartsinck, geb. 23 Oct.
1793, overl. te Amsterdam 14 Sept. 1876, Ontvanger
der Registratie aldaar, tr. 28 April 1819 Dorothea
Frederica Klingenspoor geb. 9 Maart 1792, overl.
te Amsterdam 19 Dec. 1869, dochter van Frederik
Lodewijk en Anna Georgine Knop, waaruit o. a. :
10 Marie Petronella van Marselis Hartsinck, geb.
ti Juli 1860, tr. te Amsterdam 2 Aug. 1855 Cornelis
Willem Matthes, geb. 20 Oct. 1817, zoon van George
Hendrik en Petronella Elisabeth van Lankeren, met
kinderen; 20 Anna Wilhelmina Frederika van Marselis
Hartsinck, geb. 21 Sept. 1821, tr. te Amsterdam
22 Aug. 1872 Adriaan Cornelis Hanegraaff, geb.
10 Febr. 1811, weduwnaar van Elseline de Klopper,
3” Peter Wilhelm van Marselis Hartsinck, geb. te
Kleef 3 Sept. 1826, tr. te Bmsterdam 1 Aug. 1867
Sophia Elisabeth Matthes, geb. 7 Oct. 1846, met
twee zonen : Willem George Frederik, geb. te Amsterd.
9 Febr. 1870 en Karel George Reinhold, ald. geb.
22 Juni 1871, 40 Catharina Henriette van Marselis
Hartsinck, geb. 11 Dec. 1834, tr. te Amsterdam
Oct. 1870 Baltus Dekema.
e. Maria Agnes van Marselis Hartsinck, geb. 18 Nov.
1796, overl. te Utrecht 14 Maart 1868 tr. te Amsterdam 16 Juni 1825, Mr. Reinout Carel baron
van Tuyll va#n Serooskerken , vrijheer van Heeze
en Leende, geb. 25 Maart 1798, Raad en GeneraalMeester van de Munt, Ridder in de orde van den
Ned. Leeuw, zoon van ba,ron Jan Diederick en
Johanna Catharina van Westrenen. Dit huwelijk
was kinderloos.
Hare 16 kwartieren waren: Hartsinck, van Marselis,
Hasselaer, Buteux, Pels, Clifford , Pasques de Chavonnes , van Sandick , Hattingh , Pater, Tack ,
Huygens , Valckenier, Bouwens, Kien, de Néale
(Jaarb. Ned. Adel 1894)

Borculo 31 Dec. 1863 Gertruidn Velthorst. geb. ald.
23 Aug. 1824, dr. van Hendrik en Cornelia Damen.
Uit dit huwelijk:
1. Jkvr. Johanna Hendrica van Winter, geb. te Borculo
10 Mei 18.59, tr. te Amersfoort 2 Juli 1881 Robert
Thomas Maitland , geb. te ‘~Gravenhage 29 Sept.
1855, zoon van Charles Adrianus Edward en Maria
Petronella Hommes.
2. Jkvr. Cornelia Geertruida van Winter, geb. te Borculo
19 Febr. 1861, tr. te Amersfoort 25 Maart 1884
Pieter Hendrik Arend Veeren, geb. te Huissen 18
Jan. 1849 overl. te Brummen 2 Jan. 1892, gerneentesecretaris van Brummeu 1849, zoon van Johan Frederik en Theodora Aurelia Hamaker.
3. Jhr. Pieter Jacob van Winter, geb. te Amerfoort
6 Dec.. 1864, Cand.-Notaris, t,r. te Utrecht 29 Aug.
1893 Clasina Proper, geb. ald. 27 Mei 1866, dr.
van Willem Hendrik en Judith Johanna Francina
Nolet, uit welk huwelijk:
a. Jhr. Pieter Jan van Winter, geb. te Utrecht 2
Aug. 1895.
b. Jkvr. Judith Johanna Frangina van Winter, ald. geb.
17 Oct. 1898.

IV. Henriette Agnes van Marselis Hartsinck, geb.
3 Mei 1789, over]. 19 Juni 1819, tr. 9 Juli 1809 Jhr.
Josua Jacob van Winter, Pieterse. geb. te Amsterdam
18 Jan. 1788, en overl. 1 Sept. 1840, Wethouder dier
stad; hij hertr. Jkvr. Jeanne Catharina Bicker.
Uit dit huwelijk:
Jhr. Pieter Jan van Winter, geb. te Amsterdam 12
April 1818, overl. te Amersfoort 20 Aug. 1880, tr. te

IVbis. Susanna Maria Johanna van Marselis Ha,rtsinck,
geb. te Amsterdam 25 April 1792, overl. te Parijs 20
April 1846, Dame du palais, tr. te Amsterdam 17 Aug.
1815 Albertus Johannes Schuyt van Castricum, heer
van Kronenburg, Backum, Castricum, en Stabroek,
geb. 2 Maart 1783. overl. te Hanau 10 Dec. 1855,
Ecuyer van Koning Lodewijk Napoleon , later jagermeester en opperstalmeester, kolonel der schutterij, litl
van den Raad van Amsterdam, Ridder Ned. Leeuw,
weduwnaar van Ma.rie Henrietta Muilman, zoon van
Mr. Albertus Cornelis, schepen van Amsterdam en van
Johanna Albertina Geelvinck, vrijvrouw van Castricum.
Uit
dit
huwelijk:
’ ”
1. Albertus Petrus Schuyt, geb. 22 Dec. 1816.
2. Elisa Maria Petronella Schuyt, geb. te Amsterdam
25 April 1819, tr. ald. 5 Dec. 1844, Prof. Dr. Jan
Justus van Toorenenbergen, geb. 12 Febr. 1812,
Theol. prof. te Amsterdam.
3. Henri (‘orneille die volgt onder V.
4. Franvrois Jan Schuyt van Castricum, geb. te Amsterdam 24 Aug. 1822, tr. ald. in 1850 Louise Regine
Henriette Hamel, geb. te Amsterdam 12 Dec 1819
overl. te Parijs 16 Dec. 1880.
Uit welk huwelijk:
a. Fra#ncois Jean Schuyt , geb. te ‘s Gravenhage 3 Maart
1849, uit wiens huwelijk met Auguste Livoir drie
zoons en eene dochter zgn gesproten.
b. Albert Henri Jean Schuyt, geb. te Parijs 26 Oct.
1856, benevens twee kinderen, ongehuwd overleden.
V. Henri Corneille Schuyt van Castricum, oud-Burgemeester van Sluipwijk en Stein en van Lisse, tr. te
Stein 27 Juni 1861 Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver,
geb. te Krimpen 11 Maart 1832, overl. te Amsterdam
12 April 1875. Uit welk huwelijk :
1. Wilhelmina Susanna Johanna Maria Schuyt van
Castricum, geb. te Gouda 10 April 1862, overl.
Apeldoorn 20 April 1904, tr. te Oegstgeest 15 Mei
1889 Jhr. Scato Gockinga, geb. te Groningen 21 Juli
185 1, oud-Burgemeester van Appingedam, zoon van
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

Jhr. Mr. Wolter en van Gerarda Anna Paulina
Wolthers, uit welk huwelijk twee zoons.
Albertina Marie Jeanne Schuyt van Castricum, geb.
te Gouda 5 Maart 1864, tr. te Oegstgeest 10 Jan.
1894 Carl George Reinhold van Marselis Hartsinck,
geb. te Amsterdam 22 Juni 1871, uit welk huwelijk
twee zoous en twee dochters.
Jacobus Gerardus Schuyt van Castricum, geb. te
Gouda 16 Sept. 1866, ald. overl. 14 Januari 1868.
Jacobus Johannes Schuyt van Castricum, geb. te
Gouda 14 Augustus 181j8.
Alida Arendina Jeannette Schuyt van Castricum,
geb. 14 Juni 1870, tr. te Oegstgeest, 2 Febr. 1893
Jhr. Mr. Carl Adolf Elias, geb. te Amsterdam 27
December 1869, Burgemeester van Zaandam, zo011
van Jan Maurits, c. i. en van Adelaide Josephine
Broms, uit welk huwelijk twee zoons en drie dochters.
Elisa Jeanne Justine Schuyt van Castricum, geb. te
Lisse 21 Juni 1872, tr. te Oegstgeest 20Febr. 1895 Lambertus Johannes Apollonius Braaken burg van Backum,
geb. te Assendelft in 1862, Arts, Officier van Gezondheid 2e klasse, zoon van David Johannes en van Helena
Gerarda Sabelis, uit welk huwelijk twee dochters.
Cornelia Clara Wilhelmina Schuyt van Castricum,
geb. te Lisse 9 Juni 1874.

KLEINE MEDEDEELINGEN.
Grafelijke families De Vries?!
De Nieuwe Rott. Ct. van 2 Dec. 1!)09 bevat het
volgende bericht :
,De Daily Mail verneemt uit New-York, dat ,graaf
P. A. de Vries, de Nederlandsche edelman”, ten slotte
Rockefeller over het plan tot drooglegging van de
Zuiderzee heeft gesproken. Het was op het golfveld, terwijl
Rockefeller door bleef spelen. Veel indruk maakte,
volgens de Daily Mail, ,,de Nederlandsche edelman”
met zijn plan niet, op den Bmerikaanschen rijkaard.”
Zou deze graaf (!) in eenige familiebetrekking staan tot
zijnen naamgenoot, een Amsterdamsch Israëliet, die door
den Paus tot graaf verheven, in Le livre d’Or des Salons
de Paris, voorkomt als Comte C. de Erise, 6, dvenue du
Bois de Boulogne en Chàteau de Grandbourg par EvryPetit-Bourg? Zijne echtgenoote wordt in deze uitgave genoemd eene Baronne de Heine-Geldern.
W.

Titels en namen.
(Vgl. Maandbl. 1905, kol. 63, 145, 236, 1909, kol. 10,86).
In ,,De Nieuwe Courant” van November 1909 pareert de advertentie:
Getrouwd: C. J. H. Muller, weduwnaar vnn Vrouwe A. W. de Groot,

Jonkw. Th. Ch. A. G. von Stzkhausen.
Frendelburg,
-. 25 Nov. 1909.
Genoemde Dame heeft geen recht op het Nederlands& praedicaat.
De N. Rott. Ct. van eind Nov. vermeldt:
Heden overleed tot mijne diepe droef beid, nn een langdurig lijden,
mijn geliefde Echtgenoot,, de Heer
FRANQOIS MISPELBLOM BEIJER,
gep. Hoofd-Ingenieur van B. 0. W. in Ned.-Indië, in den ouderdom
van 77 iaren.
P. E. MISPELBLOM BEIJER, Jonkm. DE FLORIYONT.
Arnhem, 30 November 1909.
Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving.
Een familie de Florimont behoort niet tot den Ned. Adel.
RED.
Y

26

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Van Balveren. Wat is er bekend van een niet-adellijk
geslacht van dien naam P Hiertoe behoorden :
van Balveren, tr. T. Glastra, waarbij een zoon,
R&,erda,m, Oct. 1900.
G. C. van Balveren , te Ravestein, slaagde bij het
eksamen voor het lager onderwijs in Den Bosch, 8 Mei
1903, benoemd tot onderwijzer te Deest (gem. Druten)
Maart 1904, Appeltern Nov. 1905, weer te Deest Nov.
1906, slaagde voor de hoofdakte bij het eksamen te
Arnhem op 18 en 19 Aug. 1909.
A.-Z.
Van Campen-Berlin(c)khoff. Ik vind geen volledige
be-antwoording van de vraag van den Heer v. Meurs
in Nav. XXXIII, 39 (zie Nav. XXXIV, 106 en VI,
55j over bovenstaande kwartierstaat. Gaarne vernam ik
aanvulling van het volgende : Euerhardus v. Campen,
Premier-Commies ter Griffie H.H. Mag., huwt 8 Juni
1728 te ? Aletta Adriana Berlinkhoff, dr. van ? en van ?,
geb. of ged. den ‘? te 2, + den ? te ‘s-Gravenhage.
D. W. V A N D A M.
Van Dam. Komen te Amersfoort, behalve de familie
van Dam van IJ~sselt, meerdere geslachten van dien
naam voor, en wie wil dienaanga’ande inlichten ?
H. H. v. D.
Everts (XXVII, 74). De Heer B. v. T. P. zegt : ,De
Heer P. v. M. schijnt te meenen, dat de redactie van
Nederland’s Adelsboek haar werk volmaakt acht.” Deze
uitlating kan nergens anders betrekking op hebben dan
op het opschrift dat de thans in Indië vertoevende
Heer Allard E. en ik plaatsten boven de geslachtlijst.
Dit opschrift luidde : ,,Everts Limburg. Uitgestorven
(Nederland’s AdelsOoek~. Lees : Ever&. Protestant. Arnhem”, en ik had gedacht, dat de reden waarom juist
dit opschrift gekozen werd, nog al voor de hand lag.
Nu dit niet het geval blijkt te zijn, en men er iets
anders in zoekt dan er in lag, volge een woord van
verklaring.
Een opschrift ,,Evert’s” of ,,Geslacht Everts” zou natuurlijk nietszeggend geweest zLJn, omdat het aantal
geslachten dat dien vadersnaam draagt, ontelbaar is.
Door ,Everts. Gelderland”, of ,Everts. Arnhem”, zou
verwarring met het andere adellijke geslacht van dien
naam zijn gesticht, omdat dit gedurende een paar
eeuwen te Arnhem gewoond heeft. Toevallig stammen
beide geslachten ook af van een generaal, die in 1821,
de eene in Januari, de andere in Februari, geadeld
werd. Hoe wij ook zochten, wij konden geen practischer
opschrift bedenken dan dat waaronder het geslacht tot
nog toe bekend heeft gestaan ,,Everts. Limburg. Uitgestorven”, hetwelk trouwens (de Heer P. merkt het
terecht op) geen uitvinding van het Adelsboek is, maar
door dit werd overgenomen van Rietstap, De Wapens
van den Ned. Adel. - Omdat dit opschrift echter onjuist
was, lieten wij daarop de juiste aanduiding volgen.
Mocht ik er dus nog eens toe kunnen komen, iets
over het andere geslacht van dien naam te schrijven,
dan zal men begrijpen, wa’arom dat geschiedt onder
het opschrift : ,,Everts. Protestant. ‘s-Hertogenbosch
(Nederiand’s AdeZsOoek) , lees : ,Everts. P r o t e s t a n t .
Kempen”.
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Wij hebben natuurlijk niet gemeend, ,,dat de Redaktie
haar werk volmaakt achtte”. Niemand, die iets va.n den
aard van zulk werk weet, zal daaraan den eisch van
volmaaktheid stellen, evenmin als men deze mag verlangen van een woordenboek of encyclopedie, die een
eersteling op zijn of haar gebied is.
De Heer P. merkt nog op, dat het minzamer geweest
zou zijn, als wij aan een van de Redakteuren schriftelijk of telefonisch hadden meegedeeld : ,,U vermeldt in
uw Adelsboek in voce ?Everts (Limburg) uitgestorven”.
Ik merk u op, dat dit geslacht uit Arnhem komt en
nog bestaat”. Deze fout was dan in 1907, 1908 en
1909 niet bestendigd geworden”.
Ik zou hiertegenover de vraag willen stellen, of het
niet minzamer was geweest, als de Heer P. eens had
bedacht, of er niet een reden kon bestaan hebben,
waarom deze meedeeling niet kon geschieden. Deze zeer
eenvoudige reden was, dat de geslachtlijst ook ons
onbekend was, toen die Adelsboeken bewerkt werden.
Toen wij de gegevens kregen, was de E van het Adelsboek van 1909 al lang gedrukt, want eenige weken
later zag dat boek het licht.
Aa,n zoo’n kort bericht zou de Redaktie toch ook
niet genoeg gehad hebben. Een kleine opmerking kan
men desnoods telefonisch maken, b. v. ,U noemt
Ruysch uitgestorven. Er bestaat nog een niet-adellijke
tak”, of ,,U noemt Verstolk Rotterdamsch, maar het
stamt uit Oud-Beierland” , of ,, Weet u wel zeker, dat
Van der Plaat uitgestorven is ? 28 Maart 1903 stierf
nog te Versailles Jonkvrouw Helena Margaretha van
der Plaat van Honswijk, geb. Amsterdam 17 April
1819) wedo van den Graaf De Rosmorduc. Leeft haar
zuster Jonkvrouw Maria Suzanna, geb. Amsterdam 29
Aug. 1816 niet meer ?”
Maar als wij, zooals de Heer P. wil, hadden getelefoneerd ,,Everts komt uit Arnhem en bestaat nog”,
dan zou toch de vraag wel gevolgd zijn : ,Geef ons
dan de geslachtlijst” , en omdat deze uitvoeriger had
kunnen bewerkt worden, door vermelding van magescheiden enz., dan in het kader van het Adelsboek
past, konden wij haar toch niet anders dan in een
tijdschrift bekend maken.
Een kleine aanvulling tot de geslachtlijst volge hier nog:
Hendrika Willemina Everts (XXVI, 337, no. II, 4)
trouwde Lent 2 Aug. 1763 op attestatie van Arnhem
met Peter Breton.
Wegens het verband waarin de stamvader tot Westervoort genoemn wordt, en de nabijheid van deze plaats
tot Zevenaar, laat ik ook deze aanteekening volgen :
Ondertr. Elst (Betuwe) 1 Nov. 1696 Jan Evertsen,
j. m. van Oud-Zevenaar, en Jenneken Ja,kobs, wede
van Hervnan Weyman, te Pannerden. Zij hadden er 3
P. v. M.
geboden.

a a n g a a n d e Anneken Olyslagers , die 23
rerschaffen
Januari 1648 als j. d. van Westerholt te Nijmegen
,huwt met Lambert Israelszoon van Woelde”.
C. 8. VAN W O E L D E R E N .

Van der Mime. Testament <Jan v. d. M. en Adriana
Dycxhoorn , Egteluyden , voor Nota De Bas te Delft.
D. W. v. D.
1735, 8 Febr. no. 13.
Nieuwenhuys (XXV, 254 en XXVII, 208). In de
registers der Luthersche Gemeente te Deventer komt
in de jaren 1750 tot 1775 noch Bartka, noch ,een
STOEM D E G R A V E.
andere Nieuwenhuys voor.
Olyslagers. Wie is zoo welwillend mij gegevens te

Paravicini. (1757, Sept. 29. no. 54). TsttaWmyt;an
.
.
.
.
Elias P. vóor nats Prijn te Delft.
Portretten. [van Rijsoort X Martini].

Jacpues Martini tr. Philipote van Sypesteyn.
_s_
AmOrosius 1Martini tr. Jaco- IUagdalena Martini tr. Mr.
Corn. van Rijsoort.
ba Crook,
I
Geertruit van Rijsoort.
Kapitein Wolffson, ob. ‘s-Hage 1742,
tr. 1. Jacoba Crook, Wed. Martini vd.
tr. 2. Maria van der Vliet, Wed. Hetzler.
tr. 3. Geertruid van Rijsoort vd.
Bij eene schilderij voorstellende een familiegroep
Martini staat : ,hiervoren genoemde Heer en Vrouwe
,,van Rijsoort (dus R@soort-Martini) daar zijn twee
,groote Pourtraiten van die ik behouden heb” enz.
enz. (get.) G. van Kinschot 1760.
In diens boedel (1820) komen deze schildergen echter
niet meer voor en ze berusten ook niet meer bij de nog
levende afstammelingen van voornoemden Gaspar v. K.
Er is dus met hen iets ,,gebeurd” tusschen 1760 en
1820. Wie kan hieromtrent inlichtingen geven ?
Jhr. V A N KINSCEOT.
Tiel, Sept. 1909.

de Prato, Geisweit, Goris. Bij het uitwerken van
een kwartierstaat de Prato vond ik onder meer, volgende
gegevens, waarvan iedere aanvulling mij ten zeerste
welkom is, vooral van de familiën Gf-aris en Geysweit.
de Prato. - 1. Alexander Leoninus de Prato. Dominee
in Vluyn 1611-1653.
Naar overlevering zou hij stammen uit een oud adellijk
fransch geslacht en door zijn vader tot voortzetting
van zijn jur. studie, naar Genève zijn gezonden, daar
echter tot het protestantisme zijn bekeerd, en er zijn
theol. studie hebben volbracht.
N.B. Hij komt niet als student te Genève voor, wel
een Georg’ius de Prato. Sedunensis 29 Juli 1598 [Sedunensis = Setten Kanton Wallis].
rn N. N., waaruit een zoon :
11. Bernhard Adolf de Prato 1653-1673 dominee te
Vluyn, waar hij stierf;
wiens zoon :
111. Alexander Libuines de Prato 1680, 8 Jan. te
Leiden ingeschreven als Hollandus 20 T., Hij was
1686-1708 Ds. te Neukirchen, graafschap Meurs, hij
werd uit zijn ambt ontslagen toen Meurs Pruisisch werd
en hij den Koning niet wilde huldigen.
UI 1683 Aemilia Immendorp 1) [Borger].
(Cecilia)
Cecilia Imendorp 1_ te Neukirchen en werd 2 Aug.
1694 begraven.
1) Deze familie misschien uit Bommel, vooral in verband met het
huwelijk van den zoon ook in Bommel. Men vindt nl. ingeschreven:
Leiden 5 Apr. 1683 Petrus Immmdorf, 24 M. Utrecht 1684 Petrus
lmmmmdorf, Boemel, Leiden 18 Juli 1715 !Pheodorus Imendorpf, Bommelia Gebrus 50 m. cand.
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Kinderen :
IVa. Cicilia de Prato [de moeder Cecilia 1.1 ged. te
Neukirchen 1 Aug. 1694.
IVb. Bewaardus Adolphus de Prato ( L u b f i l ) g e b .
Aug. 1685, 1714 Pred. te Hoogblokland (Gouda), ald.
als prop. 1715 beroepen, f- 1751 15 Aug., laat seen
weduwe achter, was even tevoren wegens zwakte emeritus.
Hij had de scholen te Meurs en de akademie te
Duisburg bezocht, daa,rna Groningen en Leiden 19 Oct.
1707, B. A. de P. Neoecclesia Mörsensis 21 T. cand.,
was een tijd lang te Gorinchem, 7 Juli 1715 te Hoogblokland bevestigt.
IVc. Andreas Jacobus die volgt.
IVc. Andreas Jacobus de Prato, geb. Nenkirchen ingeschreven te Leiden 19 Oct. 1707 Neoecclesia Mörsensis
21 T. en later nog eens op gevorderden leeftijd 23
Juli 1768 Evang. minister Olim in Stolwijk, 1709
proponent, 1710 te Stolwijk als zoodanig, ald., LIS. 1723
en 1728 emeritus, waarop hij zich te Rijswijk (Z. H.)
vestigde, i_ 1770, huwt te Gorinchem 21 Nov. 1721
Anna Catharina Geisweit [zie over hare familie hieronder], ged. Gorinchem 2 Nov. 1696, dr. van Willem
en Johanna van den Broek.
Uit dit huwelijk:
Waarschi@&jk en dan te Stolwijk geboren.
10. Wilhelmina de Prato, ondertr. den Haag, 3 Aug.
1755, huwt Scheveningen 18 Aug. 1755 Johannes
Hermannus Pagenstecher [1769-17801, dominee bij
de Zwitsersche garde in den Haag.
20. Clasina de Prato, geb. Stolwik, huwt Rijswijk 29
Nov. 1741 Isaac Johan Constantijn Pielat.
30. Petronella Bernhardina de Prato, geb. Stolwijk,
huwt Rijswijk 8 Juli 1749 cTohan Frederik de Para-quin, geb. Ettighof Palts , Kapitein Regt van Oyen.
De nu volgende kinderen te Rijswijk gedoopt.
40. Gerardus de Prato, g. R. 10 Feb. 1732, van 1748-55
extra ord. Luit?. Kamer op de Maze, ‘55-‘57 ordin.
Luit”. , ‘57-‘62 kapitein, woont 1770 te Rijswijk.
50. Willem de Prato, g. R. 23 Aug. 1733.
60. Aleita Bernhardina de Prato, g. R. 29 Jan. 1739.
70. An.na Catharina de Prate, R. R. 29 Dec. 1737.
Waarschijnlijk is zij de A. C. de P. geboortig uit
Rijswijk, won. in den Haag, die 19 Mei 1784 J .
Groesbeek uit Scheveningen huwt.
80. ? Johanna. Cecilia de Prato, 1750 bij de Paraquin
getuige of ook wel IVa.
N.B. De volgende de Prato’s vond ik nog zonder ze
met zekerheid te kunnen plaatsen.
CL. Alexander Lubuinus di Prato, Bernhard fil, kwam
1708 te Asch (Buren) als pred., f er 1718. Misschien 111.
6. Alexander de Prato, pred. te Vlissingen.
c. Bernard Adolph de Prato (Alex. fil) te Vlissingen.
d. Johannes de Prato.
f- 1733 Herborn Joan Philipp Joseph de Prato, Juris
consulto.
Geisweit. - 1. Johannes Geisweit uit Grave, 21 April
1648 te Harderwijk ingeschreven, 7 Nov. 1653 burger
te Zaltbommel, ald. schepen 1676, ‘89 raad, 1688
burgemr 27 Nov. 1669-1676, huwt 10 Aug. 1652
Zaltbommel, Jacomine Goris, i_ 28 Sept. 1720.
Kinderen :
10. Anna Margaretha Geisweit, i_ 18 Sept. 1727, j. d.

van Zalt-B., huwt (a4 Nov.) 12 Dec. 1700 te Haeften
Cornelis van der Sluys, j. m. van Dordt.
20. Catharina Geisweit, + 10 Nov. 1743, oud 88, gehuwd Jan Joosten von Driel, laten kinderen doopen
te Zalt.-B.
10. 6 Nov. 1682 Joost, 20. 13 April 1688 Wilhelmus,
30. 15 Dec. 1698 Martinus.
30. ? Françoise Geisweit huwt Elias Berangier (laten
18 AU P. 1696 te Z.-B. een kind doonen).
40. WillegGeisweit, die volgt \ worden broeders genoemd
5”. Martinus Geisweit
j
40. Willem Geisweit huwt 26 Dec. 1694 in de Fransche
kerk te Dordt als j. m. van Zaltbommel [aanget. 12
Dec. 1694 Ned. Herv.] Johanna van den Broek, j. d. van
Dordt, won. bij ‘t stadhuys [heeft een zuster Cecilia].
Hij woonde te Gorcum, waar 10 Dec. de geboden gingen.
Kinderen :
1”. Anna Catharina Geisweit, ged. Gorcum 26 Oct.
1696, t jong.
2”. Anna Catharina Geisweit, ged. Gorkum 2 Nov. 1696.
Zij huwt 21 Nov. 1721 Andreas Jacobus de Prato.
[iie boven].
30. ? Willem Geisweit , ingesch. uit Gorcum te Harderwijk 22 Mei 1720 20 T. te Utrecht 1729, Predik.
te Zevenbergen 1741-43, -f 2 Feb. 1762 als pred.
te Utrecht.
40. Cornelis Geisweit, ingeschr. te Harderwijk uit Gorcum 30 Sept. 1723 21 T., predikant te Edam 1741
naar Schiedam, van hem kerkel. reglement of instructie voor de legerpredikanten bij de veldtroepen
van de Staaten deezer landen, Schiedam 1762, kl.
4t.o. K. Geisweit.
5”. 2llartinu.s Hermannus Geisweit , ingesch. Harderw.
uit Gorcum 1‘1 Dec. 1733 25 M., wordt 1764 med.
Dr. genoemd.
Deze familie scheen ook in Duitschland voor te komen
het is een plaatsnaam uit het Siegerland. Wij vinden te
Siegen 1588 Heinrich Geisweit, rathsverw. ingeschr. te Herborn d9 Mei 1613 Philippus G. uit Siegen, later aldaar Pädagogarch en 12 April 1649 Johannes Jacobus G. uit Siegen.
Later teekende ik nog aan Joh. Jacoba Keuchenius
[1776-18631 X Cornelis Anthonie Geisweit vun der
Netten 1) [1772-18471, generaal-majoor vermoedehjk
uit de vrouwelijke linie van deze familie afstammende.

Goris. De familie Goris “) vindt men ook in Bommel, 10
Jan. 1630 teekenden daar aan [geh. in Culemburg]
1) -C. A. Geisweit van der Netten (1789-1847) ridder i. d. orde
van den Ned. Leeuw, trad in dlenst 1804, werd benoemd tot 2d’
luit. der Cavalerie 16 Juli 1807 ; 1” luit. 20 Juli 1809; ritmeester
1 Nov. 1812: maioor 30 Jan. 1819: luit.-kol. 15 Aura. 1822: kolonel
16 April 183Ó ; generaal-majoor 18’ Maart 1838, qt”p. 5 Sept. 1835,
overleden 27 Mei 1847.
J. A.. F. Ceisweit van der Netten (1809-1883). ridder M. W. 0. 4ds
kl., trad in dienst 1823, werd 2d”‘luit. der cavalerie 24 Juni 1826 ;
1” luit. 19 Maart 1831; ritmeester 3 Jan. 1839; majoor prov. staf
3 Febr. 3853; luit.-kol. 2 April 1856; gep. 24 Juli 1864, overleden
11 Aug. 1883.
Voorts bevat de Bibl. der Maatpij v. Ned. Letterk. een gedicht op
de groene bruiloft van W. Beisweit en GL. Lambert. - TJtre,cht 1756. 4”.
RED.
2, In Kneppelhout’s, St. Pieterskerk te Leiden, komt een grafzerk
voor van Gerard Qoris, onder No. 168. - Zie ook Gat. Gem. Mus.
Leiden. - Te Nijmegen in Groote of St. Stevenskerk is een grafzerk
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Jacob Goris, j. m. van Bommel en Christina van Rossem,
j. d. van Bommel, won. in Culemborg.
Misschien zijn dit de ouders van Jacomina 8. hierboven genoemd.
1633 vinden we te Z.-B. een diacon, Gerardt Goris.
In de Ned. L. XXIV, 7, komen eenige Z.-B. Goris voor.
Mededeelingen over alle bovengenoemde geslachten
zijn ten hoogste welkom aan:
W. J. Hoffmañ J.Jzn.
New-York.

Rant van Oyen en Tephelen. Heeft een geslacht
van dezen naam bestaan? Zoo ja, is dan een geslachtslijst bekend en waar is die te vinden ? Wapen? Wapen
W e l s e n e s 0 Graf Bant en Welsenes te Oud-Eik-enDuinen? Ook losse gegevens omtrent dit geslacht zullen
ga,arne ontvangen worden door :
Jhr. VAN KINSCHOT.
Tiel.
Schutter. (XXVII, 175 e. v.). Mevrouw Schutter, geb.
van Everdingen van der Niepoort , overleed te Soerabaja
in December 1812. In verband hiermede kan het geboortejaar van haar op blz. 179 genoemd 3e kind niet juist
zijn, tenzij voor 1814, 1804 gelezen moet worden. l)
Haar dochter &!. C. L. Schutter, in 1817 te Soerabaja gehuwd met J. H. van Kervel, wordt in deze
w. w. v. R.
gegeven geslachtslijst niet genoemd.
Van Veen. De volgende aanteekeningen zijn ontleend aan gegevens der doop-, trouw- en begraaf-boeken
van de stad Utrecht, en uit de doop- en trouw-boeken
van Linschoten. Voor aanvullingen en mededeeling der
familiewapens houd ik mij ten zeerste aanbevolen.
1. Hendrik van Veen , g e b ? + Utrecht 22/1/1692,
huwde 10 ? Christina van Boort, geb. ? i_ 91211652,
h. 20. Utr. 16/1/1653 Geertruijdt van de Vecht, geb.?
gest. Utr. 6/8/1653 ; zij was wede van Gerart van
Boort. Uit het eerst,e huw. 2, uit het 20 huw. mij
ékn kind bekend (onbek. waar gedoopt).
11. 1. Ds. Petrus van Veen, pred. te Linschoten, ged.
Utrecht 7/1/1644, + Linschoten 6/4/17dd, tr. aldaar
2211211674 Maria Struys, geb. ? gest. ? tr. 20. Linschoten 18/10/1686 Theodora de Vrij, geb. ? gest. ‘?
Wonnen (2e huwel.).
a. Christina Catrina ran Veen, ged. Linschoten
12/12/1686, gest. ? h. 10. ? Carel de Cupere, schout
e n secr. van Velthuysen , Polanen, Heeckendorp,
Linschoten , Ma.stwijk en den Enk, geb. ? gest. 2
Zij h. 20. Utr. 13/12/1722 Herbertus Henndricus van
aanwezig van Lambert Goris, in leven secundus der stad Nijmegen,
en juffr. Ma& van Panhuys met de kwartieren:
v. Panhuys
Goris
Mantens.
Lamers
1650 23 Maert.
(Vgl. Van den Bosch, Nederland’s Verleden uit steen en beeld.
Roelants , Schiedam 1901, bl. 339).
Ook te Arnhem in St. Eusebius moet nog een grafschrift bestaan
op monument voor den gelderschen raa,dsheer Maarten Goris. (Vgl.
v. d. Bosch, pag. 81).
Alsnog te raadplegen ,,Genealogie v. h. Geslacht Hoeufft, MiddelRED.
burg, J. C. en W. Altorffer, 1905, Bijlage 111.
1) Het derde kind Karel Willem .4driaati S., overleed te Delft 25
Maart 1882, oud 67 j., en werd 6 Juni 1814 te Hellevoetsluis geboren blijkens eene officieele mededeeling van de secretarie ald. De datum van het overlijden der moeder, Soerabaya dec. 1812,
moet dus foutief zijn, tenzij twee dames van Everdingen van der
R ED.
Niepoort met den hr. Schutter zijn gehuwd geweest.
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Dam (zoon van Anthoni van Dam en van Ida van
Veen) ged. Ut,recht 26/9/1684, + Linschoten 8/11/1726.
Hij was eveneens schout en secr. v. Velthuyzen, enz.
b. Jacoba Maria van Veen, huwt vóór 1739 Jacobus
Byland.
2. Ida van Veen, ged. Utr. 10/3/1650, -i- d a a r
21/1/1703, h. 10 ? Adriaen Boonsayer, geb. ? gest. ?
h. 2”. Utr. 30/8/1681 Anthoni van Dam (zoon van
Herbert van Dam en van Bertie Gerbrandts van
Abcoude), ged. Utr. 9/7/1627, -f daar 3/6/1708.
H. H. VAN D A M.

Vertholen-van Schagen. (XXI, 48 ; XXVII, L59).
Als koster te Bergen op Zoom komt voor 1632-1625
Ferdinand Vertalen (Zie Nav. LVII, 281/82). Wellicht
is daar iets te vinden, hoewel de mogelijkheid bestaat,
dat door de nabijheid van Tholen de naam veel voorkomt, zonder dat de dragers daarvan tot eenzelfden
D. W. v. D.
stam behooren.
Wapens gevraagd. ;- Fumal (de), tot welke familie
behoorde Willem Richard de Fumal, luit.-kol. der Infanterie, die in 1715 te Zutphen huwde met Aleyda
Cremer. Zijn de namen zijner ouders bekend 4 Leeuw
(van der), Limburg ; Muur (van der), Delft ; Pols,
Zuid-Holland en N.-Brabant ; Schwanefelder , Utrecht
en N. O.-I. ; Simons, waartoe o. a. behoort lsaac S.,
geb. Altona, koopman, poorter te Amsterdam (12/10/1712),
wonende UTarmoesstr. ; ondertr. A’dam 4/1/1687 met
Adriana de Visscher. Hun dochter Adriana Sirnons, geb.
A’dam in 1690, is ald. ondertr. 17/4/1710 met J a c o b
Viruly.
Visscher , de (zie hierboven).
H. H. v. D.
Amsterdam.
Correspondentie.
Ons lid, kapitein Jhr. GRASWINCKEL te ‘s-Gravenhage,
zou gaarne van EIH. Leden, die duplicaten mochten bezitten van enkele nummers, zoo mogelijk zijn serie
Maandbladen aanvullen met de volgende afl. - : Jaargang
1883, no. 1; 1889, no. 10 ; 1899, no. 1. 1900 nrs 1 en
2 ; 1904, no. 1; 1905, no. 12; 1906,nn6en?; 1907,
no. 2.
INHOUD 1910, NO 1.
Bericht. - Benoeming tot lid. - Adresverandering. - Beschrijving
van zegels aanwezig in het oud-arahiof der gemeente ‘s-Gravenhage
(vervolg) door J. C. van der Muelen. - Het geslacht Pauw, 13001550, door P. Berends. - Geslacht van Weede, door W. W. v. R. Zestien kwartieren der kinderen van Jacob van Sandick (1644-1694)
en Jkvr. Agnes Ploos van Amstel, en hunne afstammelingen door
Mr. H. W. van Sandick (vervolg en slot). - Iileine mededeelingen:
Grafelijke families De Vries?.1 door W. - Titels en namen, door
Red. - Vragen en Antwoorden: Balveren, v. - Campen, v. Beriln(c)khoff. - Dam, v. - Everts (XXVII, 74). - Minne, v. d. Nieuwenhuys (XXV, 254 en XXVII, 208). - Olyslagers. - Paravioini. - Port,retten (Rijsoort, v. X Martini). - Prato, de -, Geisweit, Goris. - Rant van Oyen en Tephelen. - Schutter (XXVII,
175 e. v.) - Veen v. - Vertholen. - v. Schagen (Xx1, 45; XXVIl,
159). - Wapens gevraagd. - Correspondentie.
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aanvragen

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen i
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen, correspondentie betreffende de redactie
van het Maandblad, opgaven van adreaverandering, opmerkingen inzake de verzending en aan-
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redacteur, hl. G. W I L D E M A N , &mdinekstraat &o, i

‘s (havenhe.
y-- ..~

d
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Contributiën, enz. aan den Penningmeester,
5. VAN ERPECUJ~, 26 Princessegracht, ‘sGravmRage.
1
Leden te ‘sGravenhage betalen per jaar f 10
/ contributie, zij die buiten ‘~Gravenhage wonen f6.
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De redactie van het Maandblad wijst. er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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BESTUURSBERICHTEN.

Bijeenkomsten.
H.H. Leden wordt in hermnering gebracht, dat ingevolge besluit
van de op 8 April 1909 gehouden Algemeene Vergadering, op elken
eersten Maandag der maa.nd, tot en met Ofei 1910, des namiddags
ten 4J uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de bovenzaal
der B o de g a 0 p or t o, Hoogstraat te ‘s-Giavenhnge.

Betaling contributie.
H.H. Leden, in het Buitenland woonachtig, worden
dringend uitgenoodigd ter vermijding van de hooge
kosten van invordering, hunne contributie over het
jaar 1910 ten spoedigste per postwissel te willen overmaken aan den penningmeester, C. v. E RPECUM , Princessegracht 26, te ‘s-Gravenhage.
H.H. Leden verblijf houdende in onze Koloniën wordt
verzocht de verschuldigde contributie over 1910 te willen
zenden aan het Corr. lid van ons Genootschap Mr. P. C.
BLOYS V A N TRESLONG PR I N S , L a a n v a n d e r Wyck,
Bwitenzorg.

Paiement de cotisation.

Pour éviter les frais importants d'encaissement , M.M.
les Membres, résidant & l’Etranger, sont priés de hien
vouloir remttttre au plus tôt possible leur cotisation
pour l’an&e 1910 par mandat postal au trbsorier M.
C ONSTANT VAN E R P E C U M , Princessegracht 26, La Haye.

Bibliotheek.
De Bibliothecaris brengt beleefdelijk ter kennis der
H.H. Leden, dat hij uit hoofde van de bewerking van
den nieuwen Catalogus voorloopig geen boekwerken in
leen kan uitgeven, en verzoekt tevens alle in eigendom
aan het Genootschap toebehoorende boeken, handschriften, enz. , welke nog onder H.H. Leden mochten
berusten, ten spoedigste aan het adres der Bibliotheek
[Adelheidstraat 1 8 8 , ‘s-Gravenhage] terug te mogen
ontvangen.

1910.
Tot lid zijn benoemd:

M. T YDEMAN
. . . . . . . . . .
A.
VAN
DEN
CORPUT . . . . . . .
Jhr. J. L. VAN CITTIXRS . . . . . .
Jhr. Mr. T. A. M. A. V A N H U M A L D A
VAN
EYSIN~A . . . . . . . . .
C. W. E. VAN V OORST VAN B EEST . .
Vicomte
A.
DE
F ARIA
. . . . . .
T. J. CREYGHTON
. . . . . . . .
J. M. H. VAN LELYVELD. . . . . .

‘s-Gravenhage.
Brussel.
Heemstede.
Wormerveer.
Delft.
Parijs.
‘s-Gravenhage.
‘s-Gravenhage.

Rectificatie.
In kolom 1 van Maandblad 1910, Na 1 leze men voor F C. baron
Quarles de Quarles, T. L. baron Quarles de Quarles.

Adresverandering.
R J.

VAN

S

ONSBEECK

. . . . . . .

Rotterdam.

Diergaardelaan 68~.

Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief
der gemeente ‘s Gravenhage,
door J. C.

VAN DER M U E L E N .
(Vervolg val, SXVIII, 2).

Johan Honneur. Sch. van ‘s-Gravenhage. Een keper
vergezeld van drie liggende wassenaars. Helmt. Een
wassenaar tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild
waarboven de letters I. H. 1619 NO 568.
Adrijaen de Hooch. Sch. v. Rotterdam. Twee beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken.
Helmt. Eene vlucht. 1612 N0 91. Het zegel is plat
gedrukt.
Willem van Hooff. Bailluw en schout van Naeldwijck.
Vier palen. Het schild vastgehouden door een aan de
linkerzijde, gedeeltelijk er achter staande vogel. 1565
NO 142.
Joost van Hoogenhouck. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie
arendsbeenen, 2 en 1. Helmt. Een arendsbeen tusschen
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eene vlucht. Rands. S. Joost Jacobsz. van Hoogenhovck.
1587. N” 179. ‘)
Zie Joost Jacobsz.
Jan van Hoornbeek. Sch. van ‘s-Gravenhage. Drie jachthoorns, 2 en 1. Helmt. Een hoorn, waarop in het
midden, een uitkomende man zonder armen en met
een lint om het hoofd (een morenbuste?). 1724. NO 195.
Opgedrukt zegel. In 1729 NO 104 zegelt Johan Steenis
voor hem.
Jan Adriaensz. Houck. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld: 1 en 4 vijf leliën (onduidelijk, of schoppen-azen, de steel omhoog) 2 en 3 een vorkkruis. (Rietstap,
Handboek, blz. 118.) Helmt. Een der figuren uit het
1” kwartier, tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild
waarboven de letters 1. A. H. 1607. NO 18.
Otto Gerritsz. Houckgeest. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een
dwarsbalk beladen met eene lelie en vergezeld van 3
ruiten : 2 en 1. Helmt. Eene ruit. Tegenzegel. In het
cirkelvormig zegelvlak de letters 0. G. door een streep
afgescheiden van de daar onder staande, aaneengesloten
letters VIV. 1610. NO 705, waarop evenwel de ruiten
niet duidelijk zijn. Deze komen wel voor op de zegels
van 1610 N” 607; 1611 NO 45 en 1612 NO 41, doch
op deze niet erg duidelijke zegels heeft het er meer van
of er twee dwarsbalken zijn met de lelie er tusschen. 2)
Coenraedt Houtuyn. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een leeuw.
Helmt. De leeuw uitkomende. Tegenz. Het schild waar-boven de letters C. H. 1634. NO 152.
Aan eene acte van 1632 NO 186 schijnt het dat de
leeuw geplaatst is over een golvende dwarsbalk.
Mr. Jacob van der Houven. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Doorsneden : 1 drie St. Andrieskruisjes, naast elkander;
2. een liggende wa,ssenaar overtopt door eene ster.
Helmt. Een St. Andrieskruis. Rands. S. Ia . , . der
Hoeven. Tegenz. Het schild met helmt. 165. NO 355.
1657 N” 354.
Marcz6s van der Houven. Schepen van ‘s-Gravenhage.
Als 1M.r. *Jacob vin der Houven. Rands. S. Marcvs van der
Hoeven. Tegenz. Het schild met helmt. 1668 NO 57 blauw.
Mr. Johan Ten (sio) Hove. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een
St. Andrieskruis, vergezeld van een dubbele adelaar in
het bovenste canton en drie droogscheerders scha,ren.
Helmt. Eene schaar tusschen eene vlucht. 1726. NO 124.
Opgedrukt zegel._
Dr. Joha.n van den Hove. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een
rechtopstaande gekroonde, kronkelende slang. Aanz.
helm. Helmt. De slang tusschen eene vlucht. Tegenz.
Het schild en helmt. 1665. NO 44 potlood.
Johan van den Hove. Sch. v. *s-Gravenhage. Als
Dr. Johan, maar in plaats van de vlucht van het
helmteeken : twee struisvederen. Tegenzegel : Het schild
zonder helmt. 1657. NO 412.
Frans Hubrechtsz.. Rch. v. ‘s-Gravenhage. 1567. N” 14.
Helaas ! geheel platgedrukt.
1 Joost van Hoogenhouck. Het kan zijn dat andere leden van dat

Adrianus Huyghen den ouden. Sch. v. ‘s-Gracenha,ge.
Twee zamengevlochten kepers, waarvan een het onderste
boven. Helmt. Een druiventros met 2 bladeren, de tros
rustende op den helm. Rands. Adriaen Hugensz. de oude.
Tegenzegel. In het cirkelvormig zegelveìd de letter A
staande in de letter H plaat NO 15. 1596. NO 460. 1)
Jacob Huqgensz. Schepen van Poortvliet (eil. Tholen).
Een merk als twee aansluitende driehoeken boven elkander ; plaat NO 16; op de bovenste schildrand drie
vogeltjes naast elkander. 1617. NO 35.
Jan lmmensdorff. Sch. van Vianen. Doorsneden: 1.
Twee staande gekronkelde slangen, naast elkander; 2.
drie St. Jacobschelpen 2 en 1. Aanz. gekroonde helm.
Helmt. Een uitkomende vos. 1722. NO 125 rood.
Nicolaas Boudewijns van Isenhout. Sch. v. Middelburg.
Drie dorre boomen op een schildvoet staande. Halfaanz. helm. Hclmt. Een dorre boom. Rands. op een
gekronkeld lint onder het helmt. doorgaande: S. n;icolais
Bovdew+ns van Isenhowt. 1695. NO aa en bb.
Ferdinando Jacobs. Sch. v. Middelburg. Een merk,
plaat N” 18. Het schild ter linkerzijde vastgehouden
door een griffioen. Ränds. S. Ferdinando Ia. . . . 1594.
No. x. 1595 b.b.
Thomas Jaccbs. Sch. ,,op te stat gelegen onder ‘t
quartier van de Landen van Putten” (Stad aan ‘t Haringvliet). Een merk in een cirkel (plaat NO 19). Rands.
weg. 1574 N” ll.
Jacob ,Jacobszoon in ‘t Ossenhooft. Schepen van Delft.
Drie arendsbeenen 2 en 1. Helmt. Een arendsbeen tusschen
eene vlucht. Rands. S. Jacob Janssoen. 1564. Testamenten : Is dit van Hoogenhouck 2
Adriaen Jacobsz. Sch. v. ‘s Gravenhage. Er is slechts
een stukje van het zegel over, waarop het helmt. zijnde
een antieke vlucht. 1513. NO 136 blauw.
.Joost JacoOsz. Sch. v. ‘s-Gravenhnge. Drie arendsbeenen
2 en 1 en eene ster tusschen de 2 bovenste. Geen helm
of helmt. Rands. S. Joost. . . s . . . n. Tegenzegel: Een
omgewend antiek manshoofd, tusschen de letters 11,
alles in een cirkel. 1658 NO 277. In eene schepenacte van
1652 NO 63 blauw, door hem bezegeld noemt hij zich
Joost JixoOsz. goutsmit. Is hij een van Hoogenhouck ?
Bouwe?8 Jansz. Schout van het ambacht van Wassenaer
en Zuidwijck. Drie meerbladen. Helmt. een antieke vlucht.
8. Bovven Jansz. lb59 NO 7 rood. In bruine was.
Euert Janszoon. Rentmeester der memorien van
Conincxvelt (bij Delft). In een cirkelvormig zegelveld
met randschrift : Een meerman of meermin, in de linkerhand een schild met afgeronde voet houdende, beladen
met drie sterren. Hij zegelt voor Willem Sproncszoon,
die verklaart geen zegel te hebben. 1671. NO 106 en
107 beide rood.
Job Jansz. Sch. van ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld:
1 en 4 acht St. Andrieskruisjes, 3, 3 en 2 ; 2 en 3
drie loopende honden 2 en 1, Helmt. Een zittende
hazewind. 1691. N” 332.
Willem Jansz. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie afgerukte leeuwenkoppen. Helmt. Een antieke vlucht. 1512. NO 68 blauw.

peslacht het helmteeken hebben zooals de heer v. R. v. d. K. beschrijft, doch daar voor de afbeelding der wapens in de ramen der
vestibule van het Raadhuis te ‘s-Gravenhage, de schepenzegels gevolgd
zijn, voor zoover die op te sporen waren en men die niet zoogenaamd
verbeterd heeft, was er geen reden om het arendsbeen (niet arendspoot) anders af te beelden dan geschied is. Hoe is de afbeelding in
het diploma van Ridder des H. R. Rijks?
2) Houokgeest. Hoewel de afdruk van het zegel van Otto Gerrits
Houckgeest niet erg duidelijk meer is scheen het mij toe, dat er
niet een, maar twee dwarsbalken in voorkomen.

1) Adriaen Huyghen den ouden. Waarom dit wapen niet voorkomt
op de ramen der vestibule weet ik niet.
Bij De Riemer staat hij op A0 1604-5 als burgemr., idem 1605-6
doch nu met deze aanteekening: “doch vermits zijn overlijden voor
den gedanen eed in deszelfs plaats aangesteld Everard Quirynsz.”
Hij schijnt dus wel benoemd, maar niet in functie geweest te zijn.
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Willem Jansx. Sch. v. Rotterdam. Drie posthoorns
2 en 1 en eene ster in het schildhart. Helmt. eene
vlucht. Tegenz. In een cirkelvormig zegelveld een merk
tusschen de letters W. I. (plaat NO 20) 1680. NO 24 rood.
Sijmen Jansz. Schout van het ambacht van Alckemade.
Drie klaverbladen, Helmt. : Denkelijk een klaverblad.
1662. NO 94. Eenigszins beschadigd zegel.
Arent van tJutfaas. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Acht leliën
3, 2 en 3 en een hartschild waarop eene lelie. Helmt.
Eene lelie tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met
hartschild. 1553. NO 222. Zie Anthonis Arensx.
Hezjman Kiggelaer. Zeven vogeltjes, 4 en 3. Helmt.
Een vogeltje. Tegenz. In een cirkel een merk, plaat
NO 21. 1696. NO 596.
Mr. Gijsbert van Kinschot. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Gevierendeeld: 1 en 4 een beurtelings gekanteelde en
tegengekanteelde dwarsbalk, vergezeld van drie bijen
2 en 1 en een vrijkwartier, de eerste bij bedekkende,
beladen met een vogel (valk) met opgeheven vlucht;
2 en 3 weder gevierendeeld : a en d drie rechterschuinbalken, de middelste beladen met drie kleine figuren,
brandende harten of lindebladeren’? b en c een kruis
beladen met een hartschild waarop ook een kruis. In
het le en 40 kanton van b en c een meerman of meermin met opgeheven armen. Over alles heen een hartschild beladen met een beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk. Het schild gedekt met een kroon
van 13 paarlen. Daar op een gekroonde helm. Helmt.
De vogel uit het vrijkwartier, tusschen een antieke
vlucht, volgens het 1 0 kwartierschild. Schildhouders.
Rechts, eene vrouw, in de opgeheven hand een brandend
hart houdende; links een gehalsbande eenhoorn. 1720.
NO 236. Opgedrukt zegel. ‘j
Gijsbert van Kinschot. Sch. v. ‘+Gravenhage. Dit
wapenzegel is plat gedrukt, maar toch is nog zichtbaar
dat het helzelfde voorstelt alsdat van 1720. Tegenzegel:
Het schild met helmteeken. 1716. Na 408; ook 1704.
NO 425.
Mr. Jasper van Kinschot. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Zoo
als het le en 40 kwartier van dat van Mr. Gijsbert
voornoemd. Tegenzegel : Het schild en helmteeken, doch
iedere vleugel beladen met een schuin naar boven gaande
balk. 1622. NO 631.
Adriaan Koene. Drie St. Jacobschelpen, vergezeld
van eene ster in het schildhart. Hclmt. : Eene ster
tusschen eene vlucht. 1766. NO 23. Zie Schilperoort.
Herman de Laet. Sch. van Zalt-Bommel. Doorsneden:
1. een loopende vos ; 2. eene lelie tusschen vier liggende
blokjes (onduidelijk) 2 en 2. Helmt. Eene vlucht. 1653.
N” 149 rood.
Antonis van Lalaing, eerste graaf van Hoogstraten,
enz., stadhouder-generaal van Holland. Aaneensluitende
ruiten. (3, 3, 3, 1). Het schild omhangen met de keten
van het Gulden Vlies. 1531. NO 49 rood. Van dit zegel,
in roode was, is slechts een klein stukje over.
Jacob Hendrik LamOerts. Drie klaverbladen. Aanz.
helm. Helmt. : Een uitkomend beest (leeuw of hond)
1777. NO t.
Willem Jansz. Lauweris. Sch. van &iddelburg. Eene
ster. Helmt. Een vogel met uitgespreide vlucht. 1606.
NO 228.
1) vm Kinschot. De enkele benaming gekanteelde dwarsbalk kan

Leeuwarden. Een leeuw. Aanz. gekroonde helm.
Helmt. Een leeuw. Rands. . . . maius sigyllum. Tegenz.
Het schild zonder helmt. Rands. Sig Civ. Leovard. ad
causas. 1676. NO 47 rood.
Claes I’hl’s van Leeuwen. Er is slechts een stukje
van het zegel over, waarop in de rechter bovenhoek
een figuurtje (lelie?) en in het midden van het schild
iets ronds. Helmt. Denkelijk twee arendsklauwen. 1091.
NO 137 rood.
Claes P?iilips van Leeuwen, Schout in de ambachte
van Alphen. Drie figuren 2 en 1. Half-aanz. helm.
1097. NO U. Onduidelgk zegel.
Frans Adriaense. van Leeuwen. Sch. v. Leiden. Drie
vogels met bekken, maar zonder pooten. Helmt. Eene
vogel tusschen eene vlucht. 1606. N” 89 rood.
Pieter Lenertsoen. Sch. ,,op te stat gelegen onder ‘t
quartier van de Landen van Putten” (Stad aan ‘t Haringvliet). In het cirkelvormig zegelveld een merk voorstellende de letter A. (plaat NO 22). 1674. No. 11.
Abraham Leseur. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een dwarsbalk beladen met eene ster. Boven op de dwarsbalk
een grasgrond waarop een grazend beest (een hinde?)
en in den schildvoet een boom. Helmt. Het beest uitkomende. Tegenz. Het schild waarboven de letters A. L.
1619. NO 630.
Willem Lesier. Sch v. Nijmegen. Drie klaverbladen
2 en 1. Het schild hangende aan twee linten, vastgehouden door de snavel van een ter linkerzijde staande
vogel met lange hals, lange pooten en geopende vlucht.
1616. N” 12.
Zie Lezier.
Pieter Leunissen. Sch. v. Middelburg. In een schild
de letters P. en L. aan elkander (plaat N” 23)) 1610.
NO 45 rood.
Willem Lezier. Sch. v. ‘s-Gra.venhage. Drie klaverbladen. Helmt. Eene vlucht. Tegenz. Het schild met
helmt. 1676. NO 417.
Zie Lesier.
Adriaen Gerritse van Liesvelt (of van Lusvelt) Sch.
v. Middelburg. 1610. NO 45 rood. Het zegel geheel
plat gedrukt.
Mr. Carel de Lille. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een gekroonde leeuw, in de voorpoot een bijl met kromme
steel houdende, staande op een grasgrond met hoog
opstaand gras. Het schild gedekt met een kroon van
9 paarlen, Opgedrukt zegel, 1751. N” 309.
Diederik van der Lisse. Sch. van ‘s Gravenhage. Gevierendeeld : 1 en 4 drie palen, die de schildranden
niet raken, ieder met een dwarsbalkje voorzien; bij de
twee buitenste in het midden, naar de buitenzijde, bij
de middelste iets lager naar links; 2 en 3 een staand
zwaard de punt naar boven, vergezeld van 2 ruitvormige gespen. In een hartschild: Drie zwemmende
visschen boven elkander. Helmt. De eerste paal van
het kwartier tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild
met helmt. 1658. N” 5 blauw. l)
Arent Jacobsz. Lodensteyn. Sch. v. Delft. Een zeer
sterk golvende dwarsbalk, vergezeld van een barensteel
met drie hangers in het schildhoofd. Helmt. Eene vlucht.

aanleiding tot verwarring geven. Zie de aanmerking in het begin.

1) Diderik van der Lisse. De rangschikking der kwartieren in de
beschrijving van dit wapen door den heer Mr. Jacob’van der Does
komt niet overeen met die op het boven beschreven zegel.
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Tegenz. Een merk in een schild (plaat N” 24). 1608.
NO 11 rood.
Abraham Louysen. Sch. v. Vlissingen. Een dwarsbalk
vergezeld van 3 klaverbladen 2 en 1 en eene ster
tusschen de beide bovenste. Helmt. Eene ster. 1791. N” k.
Johan van der Maa. Sch. v. ‘s Gravenhage. E e n
rechter schuinbalk beladen met drie rozen. Helmt. Twee
molenwieken als een omgekeerde keper geplaatst.
Tegenz. Het schild met helmt. 1676. N” 417.
Johan Maes. Sch. v. ‘s Gravenhage. Drie vijfbladen
en een vrijkwartier het eerste vijf blad bedekkende,
beladen met eene zuil. Aanz. Helm. Helmt. Een vijfblad
tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt.
1658. NO 9 blauw.
#eger van der Maes. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevierendeeld : 1 Drie meerbladen 2 en 1; 2. drie rozen (of
sterren?) 2 en 1 de eerste bedekt door een vrijkwartier
beladen met (drie ?) palen ; 3 drie zwemmende visschen
boven elkander; 4 vijf aaneensluitende ruiten 1, 3
en 1. Helmt. Een meerblad tusschen eene vlucht. 1617.
NO 479 plat gedrukt en zonder tegenzegel; doch 1617,
NO 81 beter en met tegenzegel: Het schild en helmt.
Catharina Malepert, v r o u w e v a n Gronesteijn. E e n
ruitschild bezaaid met leliën en een vrijkwartier beladen
met (onduidelijk en stuk) 1615. NO K. In rood lak, op
het pergament gedrukt.
De naam is eigenlijk Malapert of de Malapert en de
fig. in het vrijkwartier moeten z&i drie hazewindhonden
boven elkander.
Margriete geboeren Graefinne v a n d e r Marck e n
Arenberge, vrije vrouwe van Barbanson, van Zevenbergen,
vrouwe van Naeldwijck , van Honselaersdijk ende ter
Capellen , Erfmaerschalckinne van Hollt. Een dwarsbalk,
geschaakt van 3 rijen, iedere rij van 8 vierkanten,
waarboven een uitkomende leeuw. Rands. geschonden.
Geen helm of helmt. 1570 NO E. In roode wa,s.
Jan Elias Martijn. Sch. v. Vianen. Drie klaverbladen
2 en 1, waartusschen een halve ring, de onderzijde
ontbreekt. Aanz. helm. Helmt. Een klaverblad. 1.730.
N” 0. De onderste helft van het zegel ontbreekt.
Dirrick Matensz. Sch. v. Comstrijen. Twee zwemmende
visschen , boven elkander. Helmt. geschonden, denkelijk
eene visch. 1626. N” 73 rood.
Gerard Dirksz. Meerman. Sch. v. Delft. Een meerman
met schild en zwaard. Helmt. De figuur uit het schild
tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt;
1606. N” 129.
Adriaen van der Merwede. Sch. v. Heusden. E e n
dwarsbalk vergezeld van 15 ballen (of bezanten) 5 en
4 boven, 3, 2 en 1 beneden den balk. Helmt. Eene
figuur gelijkende op een bal of rond scherm, waarop
van boven een bos van vederen of pluimen uitsteken.
1618. NO 108 rood.
Cwnelis Messing. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie ruiten.
Helmt. Xene ruit tusschen eene vlucht. 1570. N” 814,
gebroken zegel.
Mr. Philippus Matthias de Mestre. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gedeeld : 1 een leeuw; 2 een vogeltje (een uil,
zie Rietstap: Srmorial général) een gebladerde tak
in den bek houdende. Helmt. Een uitkomende hazewindhond met halsband. Schildh. Twee omziende, gehalsbande
hazewindhonden. 1769. NO 307. Opgedrukt zegel.
Dr. Joha,n Mestringh. Een rechter schuinbalk bela.den

met eene lelie tusschen 2 rozen en vergezeld van twee
rozen. De helm met een kroon van 5 bladeren. 17.. .
NO Z. Zegel in rood lak op het pergament gedrukt.
Willem van der Meijde. Sch. v. Haarlem. G e d e e l d :
1. drie boomen naast elkander;. 2. doorsneden : a,. eene
ster, 0. drie half ronde figuren door 2 streepjes vereenigd ; onduidelijk.
Volgens het Armorial Général op ,,van der Mebjden”
Haarlem. ,,De sa a deux croissants, accostés d’arg. celui
B dextre brochnnt sur celui à senestre”, en ziju de
boomen populieren.
Helmt. Een boom uit het schild. 1607. NO 133 rood.
Bijna platgedrukt zegel.
Zegel ter saeken van Middelburg. Een burcht. Het
schild geplaatst op de borst van een adelaar. Rands.
in gothieke letters. 1652. NO W.
AelOrech,t Adrinensz. Minne, Sch. v. Gouda. Een dubbele
adelaar. Helmt. Een dubbele adelaar. Tegenzegel. Een
merk (plaat NO 25). 1614. NO 45.
Gregorius van Moerselle. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Vier
rechter schuinbalken. Helmt. Eene roos. 1565. N” 90, blauw.
Het ambacht van Monster. In het cirkelvormig zegelveld eene kerk met toren (plaat N” 26). 1617. N” 53-59
slechte zegels; 1680. NO 4 rood.
Cbrnelis Jansx van Montfoirt. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Geschaakt van 6 rijen ieder van 8 vakken. Helmt. Een
antieke vlucht. 1530. NO 850.
Pieter Mortamer. Sch. v. Middelburg. Een rechter
schuinbalk vergezeld van twee sterren. Helmt. Eene
ster tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt.
1655. NO dd.; 1655. NO V.
Hendrik van MuerOeek. Sch. v. ‘s Gravenhage. Doorsnedeu : 1 twee palen; 2 negea hermelijnstaartjes 6
en 3. Helmt. Een haan. Tegenz. Het schild met helmt.
1587. NO 749.
Van Nassau. Zie op Oranje.
Mr. Abraham van Ne&. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie
jachthoorns 2 eu 1. Helmt. Een jachthoorn tusschen eene
vlucht. Opgedrukt zegel 1776. NO 175.
Willem van Ne&. Als Mr. Abraham. Tegenz. Het
schild en helmteeken. 1716. NO 427.
De Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. In
het cirkelvormig zegelveld cene hand uit wolken voorkomende en een bundel pijlen vasthoudende. Met randschrift 1709. NO T.
Anthonius Nicasius. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie vogeltjes Helmt. twee vogelpooten, de klauwen omhoog.
Rands. S. Anthonis Nicasivssoen. 1550. NO 139 blauw.
Zie van Florrj.
Henrick v a n Nispen, Heeren Adriaens , kerkmeester
der groote kerk te Dordrecht. Gedeeld: 1. Een omgewende
leeuw; 2, op een grasgrond, drie, takken of boomen
met bladeren. Helmt. Een leeuw uitkomende uit een
kuip. Tegenzegel, een merk in een schild waarboven
de letters H. v. N. (plaat NO 27), 1570 N” 70 rood.
Johan Hendriksz. Nobel. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld : 1 en 4 drie rozen ; 2 en 3 een schuinrechts
geplaatste visch tusschen twee sterren. Helmt. Eene roos
tusschen eene vlucht. Tegenz. Alleen het schild. 1620.
N” 46.
Jacob de Noest. Schout in den ambachte van Soeterwoude. Een dwarsbalk vergezeld van drie meerbladen.
1571 N” 41 rood.

41
Sigillum capittulu Sinte (Nicilia merti? onduidelijk).
Een springende haas. Het schild gehouden door een daar
achter staanden geestelyke T met een mantel bekleed,
in zijn rechterhand een krms houdende. 1497. NO A 8.
Claes Cornelisz. van Noort. Sch. v. Leiden. Een St.
Andrieskruis gevormd door ruiten, waar van er slechts
in ieder der 4 hoeken van het schild twee zichtbaar
zin. Tegenzegel, het schild tusschen de letters C. N.
en overtopt door de letter V. 1603. NO 12.
Aelbrecht van Nuijssenborch. Sch. v. Zult-Bommel.
Helmt. Denkelijk een uitkomende leeuw. Tegenzegel.
Het schild met helmt. Op dit schild is van onder iets
te zien als een hoekige afscheiding of schildvoet. 1507.
N” 127 rood. Platgedrukt zegel en tegenzegel.
Adrijaen .lan.sz. van 2Vijerop. Schout in den banne
van Stompw$. In een schild een merk (plaat NO 28).
1696. NO 29 rood.
Het ambacht van Oestgeest. Twee schuingekruiste
sleutels de baarden omhoog. Het schild vastgehouden
door een ter rechterzijde staanden leeuw, in de rechter
klauw een opgeheven krom zwaard houdende. Rands. . . .
stadt . . . . 1693. N” F. F. ; 1635. NO v. v.
G’ornelis corneliszoon van Olsh‘oorn. Schout tot bevenhlqsen. Drie jachthoorns 2 en I, vergezeld van een
klaverblad in het schildhart. Helmt. Een vlucht. Rands.
Cornelis Corn. von Oulsthorn. Tegenzegel. In een cirkel
een merk (plaat NO 29.). 1601. NO f. f.
Hendrick van Ommeren. Sch. v. Zalt-Bommel. D r i e
aanziende loopende leeuwen, boven elka.nder. Helmt.
Eene vlucht. 1653. NO 149 rood.
Cornelis Cornelisz. Onbeschaemde, de jonge. Sch. v.
Rotterdam. Twee staande vogels en in het schildhoofd
een dito vliegende. Helmt. Een vogel. Tegenz. In een
cirkel een merk (plaat N” 30). 1397. N” 36 rood.
Cristiaan van Oostrum. Sch. v. Vianen. Een adelaar.
Helmt. Een uitkomende adelaar. 1721. N” 117 rood.
Jan van Ophoven. Schout van het ambacht van Voorbu.rch.
Doorsneden: 1. Vijf boomen 2,1 en 2; 2. weg. Helmt. weg.
[Dit 2e gedeelte is volgens het Armorial GénBral:
In groen drie zwemmende eendjes op een blauwe zee
(of water) en de gekroonde helm heeft een zwanenhals en kop als helmt.]
Tegenz. Het schild waa.rvan in het onderste gedeelte
drie vogeltjes zwemmende op een gegolfde schildvoet.
1667. NO 114 rood; beschadigd zegel.
Frederik Henderick, bij der gratie Gods Prince van
Orange, enz. Gevierendeeld en een hartschild waarop
een adelaar met nederwaartsche vlucht: 1 en 4 nogmaals gevierendeeld , Nassau, Dietz, Vianden en Catzenelnbogen; 2 en 3 nogmaals gevierendeeld met een
hartschild waarop het wapen van Genevois: 1 en 4
ChàJons, 2 en 3 Oranje.
Het schild gedekt door eene kroon va.n drie bladeren
en tusschen iedere twee bladeren eene punt waarop
drie paarlen 1 en 2. Het randschrift geschonden. Tegenzegel. Als het wapen. 1625. Y Y en Z Z in roode was.
Wilhelm bij de gratie Gods Prince van Orangen,
grave van Nassau, enz. Gevierendeeld : Nassau, Dietz,
Vianden en Catzenelnbogen , en een gavierendeeld hartschild met een middenschildje van Genevois , 1 en- 4
Châlons, 2 en 3 Oranje Op het schild 3 helmen.
Helmt. in het midden Oranje, regts Ch&lons links
Nassau. 1583. NO H. H.
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Wilhelm bij de gratie Gods prince van Orangen,
grave van Nassau, enz. Als het vorige wapen, gevierendeeld hartschild en middenschildje, alsmede in het
schildhoofd een schildje met het wapen van Veere en
een met dat van Buren in den schildvoet. Het schild
gedekt door eene kroon van 3 bladeren en twee punten
alsvoren. Rands. . . . D. Wilh. D. G. PR: AV: D. Pola.
Naeld. Honsel. Water. 1648. NO D. in roode was.
Cornelis Oudt. Sch. v. Haarlem. Gedeeld: 1. Een
golvende schildvoet; 2 eene figuur, op een man gelijkende.
Helmt. Eene figuur op een St. Andrieskruis gelijkende
denkelijk het merk van het tegenzegel. Tegenz. Een
merk in een schild (plaat NO 31). 1626. N” 97 rood.
Onduidelijk zegel.
Mr. Hendrik. van Ourijk. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gedeeld: 1 Een halve adelaar van de deelingslijn uitgaande ; 2 een dwarsbalk vergezeld van 6 klophamers,
2 en 1 boven, 2 en 1 beneden den balk. Helmt. Een
klophamer tusschen eene vlucht. 1740. NO 161. Opgedrukt zegel.
Clement van Ouerschye. Sch. v. ‘s Gravenhage. Een
vogel met korte hals en lange staa.rt (een valk Y) staande
op een dwarsliggende tak. Helmt. De vogel. Tegenz.
Het schild waar boven de letters C en 0. 1622. N” 8.
Op een zegel van 1621. NO 463 heeft het ,tegenzegel
een helmt. zooals dat van het wapen.
Jan van Ouwen. Sch. v. ‘s Gravenhage. Gevierendeeld :
1 en 4. Een gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk, 2 en 3 onduidelijk, vier verkorte palen, mogelijk
een barensteel met 4 hangers, (vergelijk het Armorial
général , waar de kwartieren evenwel andersom vermeld zin). Helmt. Een uitkomende, gekleede man met
opgeheven bloote armen. 1065. NO 592.
Bdriaen Gerrits Paert (of Padt 2) Sch. v. ‘s-Gravenhage
Hetzelfde zegel als Bdriaan Gerritszoon. 1519. N” 141
blauw. Onduidelijk zegel.
Pieter ,Jansz. Pcrlesteijn. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie
kolommen naast elkander ieder overtopt door een
figuurtje (plaat NO 320). Helmt. Eene kolom. Tegenzegel.
Een merk en de letters P. I. in een schild (plaat N” 32b)
1606 NO 132. In 1606 NO 369 zegelt hij voor Johan Wolf.
Johan Patijn. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld.
1 en 4 drie molenijzers 2 en 1; 2 en 3 drie liggende
schaatsen boven elkander. Helmt. Een molenijzer. 1752.
NO 227. Opgedrukt zegel.
Mr. Jacob Peckius. Sch. v. Middelburg. Doorsneden.
1. Een loopende leeuw; 2 en 3, drie dwarsbakken.
Gekroonde helm. Helmt. Een uitkomende leeuw. Tegenzegel: Het schild met helmt. 1663. N” 43 rood.
Ewaldus van de Perre. Sch. v. Middelburg. Doorsneden
1. Een uitkomende adelaar ; 2. Drie bekers met deksels
2 en 1. Aanz. helm. Helmt. Een adelaar uitkomende
uit eene kuip. Rands. 8. Ewout van de Perre. Tegenz.
alleen het schild. 1667. N” c. c.
Andreas van Persijn. Sch. van ‘s-Gravenhage. Gedwarsbalkt van zes stukken, de onevene beladen met
9 St. Andrieskruisjes 4, 3 en 2. Helmt. Een St. Andrieskruis tusschen een antieke vlucht. Tegenz. Het
schild met helmt. 1669. NO 60 blauw.
Jan Damiasz. Pesser. Sch. v. Rotterdam.. Een leeuw.
Helmt. De leeuw uitkomende. Tegenz. In een cirkel, een
merk en de letters I. D. (plaat N” 33)) 1612 N” 91
rood ; platgedrukt zegel.
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G+jsbert Pieck van Tienhoven. Sch. v. ‘s-Hertogenbosch.
Een kruis. Het schild gedekt door eene kroon van 12
paarlen en eene paarl op de beide uiterste en op de
beide middelste. Aanziende gekroonde helm. Helmt. weg.
1670. NO 120 rood.
Mr. Willem Anthony Pieterson. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Een keper vergezeld van 3 St. Jacobs-schelpen en een
schildhoofd beladen met een loopende omziende haas.
Gekroonde helm. Helmt. Een vogel met opgeheven
vlucht. Schildh. Rechts een omziende adelaar, links
een omziende griffioen. 1724. NO 195. Opgeplakte zegels.
In 1729 NO 104, zegelt Paulus van Assendelft voor hem.
Willem Antony Pieterson. Sch. v. ‘s-Gravenhage. 1716.
NO 408. Het afhangend zegel is weg.
Aren t Piefersz. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een smalle
keper vergezeld van drie torens 2 en 1 met 2 rijen
kanteelen. Geen tegenzegel. 1527. NO 147.
Pieter van. de Poel. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie droogscheerders-scharen met de punten omhoog, 2 en 1.
Helmt. Eene schaar tusschen eene vlucht. 1768. NO 183.
Opgedrukt zegel.
Willem Poelman. Sch. v. ‘s-Gravenlaage. Een dwarsbalk, vergezeld van eene lelie. Helmt. onduidelijk. 1792.
Uit de 3” afdeeling. Opgedrukt zegel.
Jacob van der Poort. Sch. v. MiddelDwg. Twee schuingekruiste hellebaarden en een liggende wassenaar over
alles heen. Helmt. Een wassenaar. 1689. NO 135 rood.
Mr. Henri& Pots. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een ijzeren
pot op 3 pooten met hengsel. Helmt. Eene vlucht.
Tegenz. Het schild met helmt. 1678. NO 373. Aan eene
acte van 1679 N” 115 is het tegenzegel zonder helmt.
Herma,nus Potteij. Sch. v. Middelburg. Een beurtelings
gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk, vergezeld
van drie ijzeren potten. Helmt. Eene pot tusschen eene
vlucht. Tegenz. Het schild met helmt. 1663. NO 43 rood.
Jan Quarles. Sch. v. ‘s Gravenhage. Een hoekige
dwarsbalk, waar boven 2 vogeltjes. Het vogeltje onder
de dwarsbalk is op dit plat gedrukt en onduidelijk
zegel niet zichtbaar. 1712. NO 750.
Mr. Arent Quartelaer. Sch. v. ‘s Gravenhage. D r i e
vogeltjes (kwartels ?) Helmt. Een vogeltje tusschen eene
vlucht. Tegenz. Het schild waarboven de letters A. Q.
1633. NO 51.
<Joh,an (in 1612 Jehan) Quartelacr. Sch. v. ‘s Gravenhage.
Gevierendeeld : 1 Drie vogeltjes (kwartels), 2 twee
groote spitsruiten naast elkander ; 3 drie druiventrossen
de steel omhoog, 2 en 1, waarvan de eerste bedekt
is door een vrijkwartier beladen met een wiel; 4 drie
eenigzins ovale figuren met een lus of hengsel aan de
bovenzijde (beurzen of zakken of iets dergelijks). Helmt. :
Een vogel tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild
waarboven de letters I. Q. 1612, NO 141. Aan eene
acte van 1613, N” 400 is het tegenzegel gevierendeeld
1 en 4 drie vogeltjes; 2 en 3 de figuren van het boven
beschreven vierde kwartier.
Burgemra en raad der stad (Quintin?) In het cirkelvormig zegelveld een leeuw. Met randschrift. 1654.
N” 1. Dit zegel is gedeeltelijk stuk en onduidelijk.
Willem QuirCjnwn. Sch. v. Middelburg. Drie horizontale
gekronkelde sla’ngen boven elkander. Helmt. Twee uitkomende slangen, als 2 hoorns gebogen, de koppen
omhoog. 1654. N” 44 rood.
Albert van Ravesteijn. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie

raven, 2 en 1. Helmt. Eene raaf tusschen eene vlucht.
Tegenz. Het schild waar boven de letters A. V. R. 1620.
NO 46.
Jacob Willemw. Ravesteijn. Sch. v. Middelburg. Gedeeld
en ingehoekt van 5 stukken. (Als Duiveland). Helmt.
Een beest op 4 pooten, waarboven iets als een stralenkrans. 1595. NO a a.
Mr. Hendrik Ravestezjn. Sch. in den ambachte van
Rijszoijck. Drie zonnen. Het schild horizontaal gestreept.
Aanz. gekroonde helm. Helmt. Drie struisvederen, uit
een koker oprijzende. 1764. NO 18. Opgedrukt zegel.
Hugo Repelaer. Sch. v. Dordrecht. Een lepelaer. Helmt.
Een lepelaer staande tusschen eene vlucht. Rands. S.
Hvvch Repelaer. 1608. NO e e.
Jan Reers. Sch. v. Vlissingen. Doorsneden: 1. Een
hert, de kop omgewend, het lijf bijna geheel bedekt
door een daarvoor loopende hond; 2. een dwarsbalk
waarboven een naar links loopende haas. Helm en helmt.
stuk. 1791. N” k.
Kilian van Rensselaer. Sch. v. Vianen. Een ankerkruis. Helmt. weg. 1722. NO 116 rood.
Johan van Roe&. Sch. v. Vianen. Een keper vergezeld van drie eikels. 1647. NO 113 rood.
Willem Jansx. Roos. Soh. v. Rotterdam. Eene roos.
Helmt. Eene roos. Rands. S. Jacop Janssoon Roos.
1580. N” 24 rood.
Mr. Adriaen Rosa. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Eene roos.
Helmt. Eene roos tusschen eene vlucht. Tegenz. het
schild waarboven de letters A. R. 1669. NO 180.
Mr. Johan Rosa, Sch. v. ‘s-Gravenhage. Als Mr Adriaen
Rosa,. Tegenzegel : het schild. 1686 NO 304 ; 1689 NO 37.
Cornelis Michiels van Rossum. Schout van den ambachte
van Alphen en Outshoorn. Het schild stuk. Half aanz.
helm. Helmt. Een vogel tusschen een antieke vlucht.
1581. NO eee.
In het Armorial Général geeft de heer Rietstap op,
Van Rossum, Legde. D’arg. B un oiseau de gu. perché
sur un chicot au nat. Daar de vogel ook in het
helmt. staat, zal de door hem beschreven figuur,
wel in het schild gestaan hebben.
Rotterdam. Zie de afbeelding bij Ungcr. Rotterd.
schepenzegels. Rands. Sigillum Maivs civitatis Roterdamensis. Tegenz. Doorsneden 1 en 4 gevierendeeld in
ieder kwartier een leeuw; 2 een paal. 1596. NO 121 rood.
Ten gevolge van deze wijze van het schild te verdeelen kan het karakter der klimmende leeuwen van
Henegouwen-Holland beter worden uitgedrukt, dan
in het moderne wapen, met een schildhoofd, waarin
deze leeuwen bijna altijd als gaande afgebeeld worden.
Willem Rottermont. Sch. v. ‘s Gravenhage. Eene viool
met de hals omhoog tusschen drie rotten 2 en 1 met
nederhangende staarten. Helmt. Eene viool tussohen
eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt. 1679. NO
115. In 1679 NO 193 is het schild van het tegenzegel
beladen met iets gelijkende op een verkort St. Andrieskruis. Helmt. Een geharnaste arm, in de hand een
zwaard houdende.
In 1680 NO 630 is het tegenzegel dat van Pieter Pots
wiens zegel ook aan die acte hangt.
Zie Xymon Adriaens en van Duijnon.
Mr. Johan Ruysch. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Eene roos.
Aanz. helm. Helmt. Een gekleede man, zonder armen.
Tegenz. Het schild met helmt. 1660. N” 61 potlood.
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Dirk van Ruyven. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie meerbladeren. Helmt. Een meerblad tusschen een antieke
vlucht. Tegenzegel. Het schild waarboven de letters
D. V. R. 1628. NO 211.
Pieter Rijker& Schout der stede Nyedoq. Een meerman of meermin vergezeld van drie sterren in het
schildhoofd. Half aanz. helm. Helmt. weg. 1588.
NO 27 rood
Pieter Riens. Sch. van Zevenhuijsen. Een dwarsbalk,
vergezeld in het schildhoofd van een beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk. Helmt. Een
borstbeeld van een moor of iets dergelijks, met van
boven links twee fladderende lintjes. 1630. N0 146 rood.
J a c o b van Rijgersberge. Sch. v. b&ddell>urg. E e n
reiger een paling in zijn snavel houdende. Aanz. helm.
Helmt. De kop en hals van een reiger. Rands. S. Inc
v . . . . gersberch. 1655. N” d d.
Adricten vwn Rzj’msdijck. Sch. v. Middelburg. Een
dubbele adelaar. Helmt. Eene kuip, waaruit 5 struisvederen uitkomen. Tegenz. Het schild met helmt. 1687.
NO 61 rood.
Mr. .Nicolans van R+jn. Sch. v. ‘s-Gnhvenhage. Gedwarsbalkt van 6 stukken en een hartschild beladen met een
leeuw. Gekr. helm. Helmt. Een uitkomend hert. Tegenz.
Het schild met helmt. 1658. NO 9 blauw.
J&n van Rijwijck ., wonende te Leiden. Twee gebogen
visschen naast elkander, de koppen omhoog. Het schild
aan de linker zijde vast gehouden door een vogel met
half opgeheven vlucht, op de linker poot staande en
met de rechter het schild vast houdende. 1544. N” 6 rood.
(Wordt vervolgd.)

In Augustus 1905 teekende ik in de Groote Kerk te
Zwolle, voorzoover de zerken zichtbaar waren, de 72
nog leesbare grafschriften op. Een dier zerken vertoont
net volgende opschrift :
,Anno 1637 den 18 juni l)
1s in den heer gerust
die Weledele Manhaf :
Arent van Hcfersolte
in sijn leven dros(saert)
van Bredevoort
en luytenant colonel.
Anno 1626 den.. . . “) nov
is gestorven die Weled :
erentrijcke vrou Elis :
van Brìenen dochter van
der Latmer sijn huisvrou.”

Aanvulling op de genealogiën der geslachten
van Hoeckelom en van Brienen.
(Zie Maandblad 1909).
Het is zeker eene toevallige omstandigheid, dat op
beide bovengenoemde gelijktijdig in dit Maandblad gepubliceerde genealogiën eene aanvulling gegeven kan
worden, welke zoowel de eene als de andere dient.
Op blz. 154 van jaargang 1909 teekent de heer Jhr.
W. A. Beelaerts van Blokland in een noot aan, dat
door hem de alliantie ANNA VAN HOECKELOSI X HERJIAN
VAN H AERSOLTE niet voldoende bewezen geacht wordt.
Toch is, naar het mij voorkomt, die alliantie wèl te
bewijzen. Wanneer men vertrouwen stelt in de in
Nederland’s Adelsboek , jaarg. 1908 opgenomen stamreeks van de familie van Haersolte, dan leest men
daar op blz. 140 dat HERMAN VAN HAEILSOLTE, enz.
i_ 1623, te Harderwijk in 1584 huwt met AXNA
VAN HOECLUM, dochter van Sweer en Elisabeth van der
Lawick. Deze ouders zijn dezelfde als de in het artikel
van den heer Beelaerts aan Anna van H. gegevene.
Een ander bewijs voor deze alliantie is te putten uit
de genealogie der Veluwsche van Brienen’s, wijl men
op blz. 195 van dezen jaargang vindt, dat eene Elisabeth van Brienen huwde met Arend van H«ersolte, die
een zoon was van HARMEN VAN HAERSOLTE en A N N A
VAN H OECKELOM .
Mocht men beide vorenstaande gegevens onvoldoende
achten voor het bewijs der verbintenis HaersolteHoeckelom, dan moge het volgende, meest afdoende
bewijs, dienen.

Met een uitgesleten hoofdwapen en 8 uitgesleten
kwartierwapens, waarvan de daaronder gestelde namen
evenwel nog zeer wel leesbaar waren. Die kwartieren
luidden :
Brienen
Haersolte
vc1n Moersbergen
H eukelum
Coppcl(len) 2:nn d e Wooninx
Hnersolte
Rossum.
Lawjjck
En hiermede is dus een derde bewijs geleverd voor
het bestaan eener verbintenis Haersolte-Hoeckelom,
nader te definieeren aldus : Haersolte (ex matre Haersolte) X Hoeckelom (ex matre Lawick).
Aan de hand van bekende gegevens valt het thans
niet meer moeilijk de kwartieren op te stellen :
Jacob van Brie-nen Dirk de. Wad van
Nweder van
J a n z<an HaerMoembergen
Hoeekdom
solte
X
Elizabeth van der
X
X
x
Heesken van
Elizabeth uan der Gapellen 21a71 de
Christina van
Haersolte.

Lawick.

HERMAN VAN HARRSOLTE
X
ANNA VAN HOECRELOM.

Rossum.

Wonin.3.

Hendrik van BrieBen

X

Petronella de Wael zim Noembergen
V

Arent van Haersolte
drossaard van Bredevoort
en luitenant-kolonel
t 18 Juni 1637
X
Elisabeth van Brienen
1_. . November 1626.
(hun beider grafzerk met 8 kwartierwapens nog t,e Zwolle aanwezig.)

Ten slotte wil ik nog opmerken, dat volgens deze
grafzerk van een tweede huwelijk van Arend van
Haersolte , als op blz. 195 van jaarg. 1909 van dit
Maandblad vermeld, niets blijkt. In ieder geval vult
het grafschrift, èn de gepubliceerde genealogie Van
Hoeckelom, èn die van Van Brienen aan.
W, W. v. R.
Weltevreden, 10/9/09.

Bentinck-Rijtesel [Riedesel, vonJ
In een genealogisch manuscript, aanwezig in de
Stadsbibliotheek te Haarlem en waarvan ik de herkomst
beschreef in de Nederlandsche Leeuw jg. 1909, kol. 146,
in welk handschrift o. a. aanteekeningen voorkomen van
1) Kan ook jany zijn.
5) Onleesbaar.
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de Geldersche geslachten Van Eioeclum, Witten, Schrnssert
e. a,. komt voor het verhaal eener erfeniskwestie tusschen
de families Bentinck en Rijtesel.
Op de bladzijde voorafgaande aan den tekst zijn de
gekleurde wapens geplaatst van ,,Henrick Bentinck op
den Leuwenburgh, Drost van Veluwen, Rigter van
Arenhem en Veluwensoom” en van ,juffer Ermgnrt
van den Anztel l), Syn EdelGeb. twede Huysvrou. Het
wapen Bentinck vertoont in vier kwartieren: 1 in
blauw het zilveren ankerkruis; ‘2 in zwart een zilveren
staande lanspunt; 3 schuingevierendeeld van zilver en
rood; 4 in goud een dubbele adelaar van zwart. Het
wapen Vwn den Anxtel , eveneens gekwartilleerd , vertoont in 1 in rood een zilveren ankerkruis, 2 in goud
een zwart hartschild omgeven door 8 roode merletten,
3 in goud een halve ezel van zwart, in den bek een
distel met 2 bloemen, 4 in rood een zilveren faas,
boven vergezeld van 3 rozen van zilver.
In margine van de tekst staat ergens: ,,Met de hant
van Reyner Schrassert.” Deze Dr. Rejjner Schrcrssert ,
zoon van Otto Schrnssert en juffer Elberta vtcn Steenler
en geboren 23 Mei 1584 ,,als de ouders tot Amersfoort
gevlught waeren”, trouwde 3 Febr. 1613 in de Broerekerk te Arnhem met juffer Megtelt bchneff, dochter
van willen Hopman Hans Schnef (in leven gouverneur
van RtJnberck en daar 29 Sept. 1598 aan de pest
overleden). De moeder der bruid was Clementin dochter
va,n den drost Henric Bentinck en van Ermgnrt vun
den Anxtel, met wie Scheef 18 April 1587 was getrouwd.
Uit dat huwelijk was op ,,Vrijda,gh voor Middenvasten
1592 Megtelt Schctef geboren, volgens aanteekening
,,met de eijgen handt van salige Hopman Scha,ef agter
den Biebel van Marten Luyter.”
Zij was dus een kleindochter, haar man Dr. Reyner
Schrtcssert een aangehuwde kleinzoon van Henric Bentin& van wien straks sprake is. Cleme&ia Scha,ef hertrouwde met Ritmeester Abrahum Panny, uit welk tweede
huwelijk in 1604 ,des Vrijdaghs quatertemper in de
Vasten” een dochtertje geboren werd, Ermgart. D e
moeder overleed kort daarop, 10 Nov. 1604 en ,,leyt
met haer man tot Arenhem in de moederkarcke (Broerekerk ?) begra,even.”
Thans volge het verhaal uit het handschrift. De
pagineering is aangegeven met (l) , (“), en (‘). Op
bladzijde 3 staat het genealogisch overzicht.
(‘) Aengaende de fa,mily der Rijteeles (Rijtesels).
Philips van Rijtese heeft naegelaeten vier stamhuysen.
Eerstelijck op ‘t principale huys genaemt Eesenbagh
w o o n t Coenrunt von Rietesel en daertoe gehoren vier
en veertigh dorpen waervan Coenraat Rijtesel negen
dorpen is gebruijckende en syn vrye erfgoederen die
op dogteren mogen erven.
Nogh eene behuysingh genoem Lodowigseck (in margine : anders Lubbenseck) en ongeveer een ofte twe
mijlen van Roetenbagh ofte Rottenburg heeft tegenswoordigh Coenraut Rijtesels broeder genaemt Jurrien
Rijtesel; deselve is sonder lijfserven gestorven, doe ist
huys en goederen geerft op Coenraet Rijtesel: en soo
men verstact ist selve goet en huys een Hessens land-

graven leen : als sij sustineeren, dan daer nae moet
men beter vernemen.
Nogh een huys genoemt Stockhu!/sen, nogh insgelijx
een genoemt Luytenbach: mede bij Coenrnet vcln Rijtsesel
en den sijnen gebruyckt: daer toe een steetje behoort:
genoemt als ‘t voorseyde huys, welk huys en steetie
in pantschap genomen is bij die van Rijtesel van den
Abt van Volla en daer op geleyt een goede somme
penningen welke penningen ook deylbaer syn.
(In margine: Hier onder stont met een andere hant :)
Anno 1548 den 22 Februarij schrijft Henrick Bentinck
aen sijn broeder Willem Bentinck dat Lucas is geweest
b;j onsen swnqer Johan Rijtesel de welke de broeder i s
van Jurrien Rijtesel toe Lodowichsecke en heeft veel
met hem gesprooken en heeft Lucas goet cier gemaeckt
en bekend dat hen bijden Erfgoederen aengestorven
sijn : insgelijx dat salige Harmen Rijtesel dewelke in
Vranckrijck is doot gebleven hem wel geseght hadde
dat de goederen hem aengestorven waeren daer nogh
om gedaen wolde werden van ethjcke van adel in
Neerlandt. Hadde ock geseyt soo de broeders van
Bentinck goet bescheyt en bewijs uytbrengen konden,
daer toe nader te sijn als sijluyden , wolde sich alsdan
der gebruike (?) gerecht (Yj holden en doen wat reght
weer, sij werde des reghts nich meer ontwassen als
wijrluyden.
(“) (In mergine: Met de hant van Reijner Schrassert).
Ua.sus schijnt dese te wesen. Dat Philips Riijtesei in
sijn leven als men verstaet erfmarchschalk des lands
van Hessen dewelke is getrout aen Juffr. Iburgh vun
Holttorp, woona,gtigh int lant van Guligh, gelijck ick
van mijn grootvaeder van deselve egteluijden noch
besegelde brijven gehadt hebbe, de ene beginnende :
Wir Philips Reydesel und Yburg syn huysvrou eijndigende
geboren (lees: gegeven) int jaer onses heren 1492 auf
den H. Eschsdach, den anderen beginnende: Ick Pieter
van Buckel doe kont sooals de voorseyde Philips van
R$ tese1 : eyndigende : aldus gegeven in den jaere onses
Heren 1492 op den dagh invocavit in de vasten, welke
brijven salige Henrick e n Wilhem Bentinck van hare
nigt Margnrita van Berensauw wed. van Hnl zu Disternier
en hare suster Ccrthnrina vun Efferen genaemt Hal xu
Mutsenrat, hebben bekomen op den 22 Februarij 1583
onder belofte van de selve brijven haer weder te geven
en soo sij in ‘t landt van Hessen ijt.s kosten wijtrigten
haer souden mededeylen , doch naderhant heeft de selve
C&arina von Bal voorst. coram Notario daervan gerenuntieerd Ao 1583 en nogh in de tosten willen contribueren , nogh vant gene sy winnen ijts genieten.
Die voerseyde Phitips Rijtese en Yburgh h e b b e n
tsamen geprocreeert een soon, soo men meent Hnrmen
Rijteesel en een Dogter C a n d a v a n Rijdesel en syn
alsoo samen int land van Gulick gekomen met den
Ceurvorst van Cuelen die te voren landgraef van Hessen
was : circa annum 1490 en aldaer gewoont op des
voorseyde Iburgs oude woninge.
Canda van Rìjtesel is aldaer getrout aan Jr Ca,-styen
van den Anxtel bij welke sy geprocreeert heeft een
soon genf &nrYcn van den Anxtel en een dogter ïllnrgarita vc~a den An.rtel : midlerwijl de voorseyde Mwten
Rijdesel broeder van de voors. Curda vtrn Rijdesel sigh
syne vaderlijke goederen int land van Hessen heeft
bescreyt (3) en alsoo deselve endelijck sonder egte ge-

1) D’Bblaing van Giessenburg in zijn ,,Ridderschap van Veluwe”
bl. 71, noemt haar Erwtgard van Amstel, dr. van Marten, en Elisabeth
van Wis&
RED.
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boorto na te laten is overleden, soo is eyndelijck hier
te lande gekoomen een van de vrinden genaemt Ha,rmen
van Rijdesel waervan de Nederlandsche Historien nogh
vermelden Anno 156’7. Namelijck bi,j dese occasie dat
de prins vau alle canten seer veel volx aeunam tegens
dut d’Alve die hy haer loopplaes bestelt had in ‘t
land van Trier bij een klooster genoemt Roemerstorft
en daer de capteyns van de ruijterij waeren als in ‘t
volgende dat te sien is. (4) Frederick Rolhuysen, marschalck van Hessen, Dirig van Schoonburgh, Justus
Grave van Schouwenbargh, Graeve Albert van Nassauw, Graef Burgart de Barbi, Otto de Malsburgh,
Harman Rijdesel en Adam Velse. Dan alsoo dut d’Alve
niet begeerde te slaen maer sich om Maastright begraven hielt, sijn sij eyndelyck gescheyden en dese
met de Prins in Vrancrijck getogen daer hij in d’ slag
is doot gebleven.
Die voorseyde Rijdesel heeft aen du vrinden alhier
verwittight van de doot van syn vaders oom Hasme
vcln Rijderel genaemt , welke broeder van Cu~dn was
en alsoo deselre’ nu geen kinderen had naegelaeten ,
dat bij G’oent-cret, Jurrien en Johcrn von RGjtesel in land
zu Hessen desselfs gehele ervenis was aengeslagen (in
margine : 1583) waerom eyndelijck Drost Hen/%% Ben-

tinck met wilm Bentingh en juffer Margg«ritn van
Berenssccuw gent Hal hun hebben verbonden deselve
ervenis met vrinschap ofte reght in te vorderen en
hebben daertoe gevolmagtight een Hessens edelman
genoemt Hans Alberts van Wastorf om sich op alles
wel te informeeren.
Dan alsoo deselve geen bescheyt en schreef sturen
sij hun Dienaer Lucas daerheene, die sich bij de
vrinden vervoeght heeft: gelijck voorgeseyt is en ontbooden dat den voorseijden Wastorff ontroulick daermede
hadde gehandelt: daardoor de drost Bentingh in de
Brief die hij den 22 Febr. 1584 aen syn broeder heeft
geschreven : onder anderen schrijft hij dat Lucas den
meijnedigen schelm Wastorff te Marspurch hadde vereyscht.
Daernae door de occasy van Henrick van Boinenburgh genaemt Hemster heeft Wilhem Bentink medegeschreven op den 22 Martij Ao 1590 sen Hans Wissen,
secretaris der stadt Rottenburgh die de voerseyde
Boinenburgh in syn reghtvorderinge diende, dat hy
sigh op alles wilde informeren etc. waerop de selve
Johan Weyse burger te Rottenbergh aen Wiihem Bentick
weder heeft geschreven, dat hij sijn uyterste vlijt sou
doen em van alles pertinente informatij te hebben.

l

( Narten
ELisabet
Jr. Ermgart v a n d e n Anstel Clementia, hugsvrou v a n Jan
Megtelt
huysvrou van d’ Drost
gouverneur Scha+
i Elisabet
Henric Bentinck laet na:
Avmtel
\ Canda.

1

Maden Rijde&
obiit, sine liberis

\

Marten van de Anxtel kout
Jr. Elisabet oan Wie laet
nae 2 dogters als

Philip van Rijdesel
en Iburgh van Holsterp laeten nae
i

Carda Rijdesel huysvrouw van C’arsten
van den Anxtel.

\

Margarita van den Amm? el
huysvrou 2ran Eferen gen t.
HaU

Jr. Henrica zla% der Anxtel
Huisvrou v a n Wilhem
Bentinck rentmeester van
Velumen.
Daam van Efferen gent. Hal
getrout aen Jr. Margarita
v a n Berenssarw .ZU Disterm&.

whark *an Efferen

gent.

H a l zu Mutsenrat, Huysvrou 2ran Bremt.

In de tekst komen o. a. de volgende wapens voor,
op het vorenstaande betrekking hebbende. Schaef: in
blauw een opspringende zilveren hond, gehalsband van
goud; Schrassert doorsneden (1 in groen drie sterren
van gqud , b in zilver 2 hermelijnstaarten; vm Steenler
in rood een zilveren ankerkruis, in het hoofd vergezeld
van 2 sterren van zilver.
Mr. A . S. MTEDEMA.
Haarlem.

Lijst van begravenen in St. Jacobskerk te
‘s-Gravenhage , í600-1607,
(fragment). ‘)
Medegedeeld door W. N. A RNTZENIUS .
Begravetighe van de dooden bij
d e n coster vavz S;j,t Jacobs
kercke alhier in de weeskaemer
aengebrocht sedert den eersten
Janneuary sestyen hondert.

1600. Den Ilen Janneuarij begraven *Jo& Mijnnijn.
1) Deze aanteekeningen werden door den Heer Arntzenius gevonden
tusschen de bescheiden van de Wees- en Momboirkamer der Hofstad.

Johan Wilhem van Offerden
gent Hal, Amtman van
Caneberbroeck bij Nuijs.

Bremt, raet&eer yan Oede

bij Kempen.

Den 6%” Janneary begraven Fylps van Mijerop
deurwaerder van ‘t Hof.
Den XXVIIIen begraven men heer Mulwyck.
Den IXe February begraven de huysvrou van
Jan de mandemaeker.
Den XVIen begraven docktoer Huysenegus.
Den XXIIIIen begraven de huysvrou van de
mesemaeker int vapen van Brabant.
I n d e maent v a n Marcq.
Den XVIen marcy begraven Joffrou Telshout.
Het zijn opgaven door den koster der St. Jacobskerk verstrekt aan
de Weeskamer, welke, hoe onvolledig ook, het bestaande materiaal
aanvullen. Zooals bekend, vangt het oudste Grafboek der St. Jacobskerk eerst aan in 1620. (Vgl. De oudste grafboeken der Groote of S”.
Jacobskerk te ‘s-Gravenhage door M. G. Wildeman. Firma Robijns
en Co., ‘s-Hertogenbosch, l&@).
Van vó6r dien tijd is alles gedrukt wat tot dusver in de archieven
werd gevonden, n.1.
Aanteek. u i t ReutmI. rek. Groote kerk 1557-1567 door M. G.
Wildeman. Werken van de Vereeniging ,,Die Haghe”, no. 111,
‘s-Gravenhage, Mouton en Co., 1897.
Id. id. over de jaren 1573, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 door
denzelfden in ,,De Wapenheraut”, 1902, bl. 241, 305, 337, 401. RE D.
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Den selven dach ‘begraven de huysvrou van
Matijs Vyleers.
Den XVen begraven Martyen Vermeer.
Den XVIIIen begraven raetsheer Hesels.
Den XXIen begraven Dammys in de Pooten.
Den XXIIIon begraven Marten Langlee, Foeryer
van s @der excelencye.
Den XXVIen begraven Joffrou van Leeuen.
D e n XXVIen begraven Claes Jansen Poelwijk
noertende.

Den XVIIen marcy
.~ begraven een man, gestorven
de drie symbellen op het spoeij.
XXIIIen marcy begraven NeZtgen Pijer wijl.
I n d e m a n t v a n AprQl.
Den IIIIen aprijl begraven Wittgen de Viskoeper.
Den XVIen aprijl begraven de huysvrou van
Gerijt Jansen, kleermaker.
Den XVIIen begraven Trijn Gouwen.
Den XXIIIe” begraven Joffrou Snockers.
Den XXVIII”” begraven Henderyck de Vrijes.

In de maent van October.

In de maent van Mey.

Den vier October begraven de huysvrou van Jan
van Kampen, cleermaeker.
Den VII Gyelix Jansen cleermaeker.
Den XVen October begraven Henderyck Faes,
metselaer.
Den XXen October begraven de heer van der Ae.
Den selven daoh begraven men vrou Blyenbuerch.
Den XXVI”” begraven en vrou op het spoey
naest de Bla,ue Schuyt.
Den XXVIIen begraven Pyeter Back op te mart.
Den XXVIIIO” begraven Melscher , schrywercker
in de vlamijnstrat.

Den VIIe may begraven Aem Pyeter@.
Den selven dach begraven de huysrou van
Pyeman , Houtsager.
Den VIIIen May begraven de moeder van Henderyck de Vryes.
Den XVen May begraven de huysvrou van Dierck
Jansen van Woerden.
Den XVIen begraven Hans de schoelapper in de
Veenstraet.
Den XVIIen begraven de swa,ger van de Leepen
op het spoey.
Den XXIIII”n begraven Joffrou van Dy&.
Den XXVQ” begraven Jan Ipelaer.
Den naest lesten may begraven de suster van
Jorijs Jansen, bode van den Hage.

In de maent v a n N o v e m b e r .
Den XVIIIen begraven Cornelis Mol, vyskoper.
Den selven dach begraven Geertgen Steels t afterom.
Den XXVIen begraven de raetsheer Vermeer.
Den XXVIIen begraven Raemet.
Den XXVII”” begraven Neeltgen Bossen over de
Wage Bregge; noch begraven de huysvrou van
mester Jan Vosmars.

In de maent van Juny.
Den IIIIen Juny begraven Geryt van Sychem op
te plaets.
Ten selven dage begraven de huysvrou van
Tuenys Moeyael.
Den lori begraven Cornelys Clasen in den back.
Den XVIIen begraven Jan Arysen op het spoey.
Den XXIIIIen begraven Joffrou Cocks.
Den lesten Junij begraven de vrou van Grysen.

D e n maent van Desember.
Den eersten Desember begraven Joffrou Waddels.
Den IIpn begraven monsuer Lescijer, gestorven
in den Buerch.
Den IIIIen begraven de huysvrou van Huech
Jacobs op te plaets.
Den selven dach begraven de huysvrou van
Capeteijn Crystal, gestorven in de pooten.
Den Ven begraven de neef van Cornelys Banchers.
Den 1x0” begraven Haes G’leyn Jan op te graft.
Den XXVIen begraven Fylps Crekel.
Den XXVIIen begraven Jan Consen.

In de mant van July.
Den eersten July begraven monsuer de Prees.
Den IXen begraven Megyel van der Velden.
Den Xen July begraven Govert Jansen op te graft,
Lyndeweever.
Den XXen begraven Buerch in de pooten.
Den XXVen begraven Cornelijs Jansen, weever
op te graft.
Den XXVIII”” begraven Joffrouvan Groenenhoven.
Den Xx1X”” begraven de weedeue van Harmen
Prost.
In de maent van AugustiJ.
Den vier Augustij begraven mester Arent van Dorp.
Den VIElen Augusty begraven Martgen Jacobsdochter.
Den X1111”” begraven Neeltgen Consen.
Den XVIIen begraven Gors, een palfenyer vàn
synder excelencye.
Den XXXen begraven de huysvrou van Harper
de Booe.
De maent v a n S e p t e m b e r .
Den llen September begraven Jan Barensen.

1601.

In de mant van Janneuary
sestijen h o n d e r t e e n .
Den XIen Janneuary begraven Josijna G’laes in
den Vqnberch.
Den XIIen Janneuary begraven een vrou, gestorven in t huijs van Henderck Clasen in de
papestrat.
Den X111”” begraven raetsheer Pijl.
Den XIIIIen begraven Harmen Schol, schoemaker.
Den XVen begraven Cornelijs Degelijckman.
Den XVII”” begraven Joest Jansen, schoemaker.
Den XXVIIIen.begraven Dier& Fransen, goutsmijt.
In de maent van Febrijarg.
Den IIIen begraven Lysbet Jans van. Mekelen.
Den 1111 begraven Ide Jacobs dochter.
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Den
Den
Den
Den
Den

XVIIen begraven Ael Fransen.
XXen begraven gijlyam de boode.
XXIIIen begraven Joffrou lvoens.
selven dach begraven Tryn Pofter van vaert.
XXIIIIe” begraven Annemoer op het Hof.
In den maent van Martij.

Den 1”” Marcy begraven Angenyetgen Cornelys
gestorven in t Verhout.
Den XVIen Marcy begraven Marode, gestorven
achter het rochgen.
Den XXen begraven de huysvrou van Leendert
Isbransen.
Den XXIIIIen begraven de huijsvrou van mester
Adryaen scholmester, gestorven in t verhout
aende boscij.
Den XXVen begraven de weedeue van geronemijs
van Bruqqe.
Den XXVIIBn begraven Beuckel Janse Verhoeck.
In de maent van Apryl.
Den 110~ apryl begraven de huysvrou van men
heer Casopijn.
Den Xen Apryl begraven Ide Louwerys op te graft.
Den XTIl” Aprijl begraven de moeder van J a n
Wijnsent in den Buerch.
Den XVen Aprijl begraven Geryt Val.
Den selven dach begraven Arent Golten.
Den Xx111 begraven mester Hans, cock van
graef Lodewijck.
Den XXVIIon Apryl begraven twee adelborsten
die ter neder geleijt sijn.
In de maent van Meij.
Den IIIen b e g r a v e n Pijeter Tijsen cleermaker
gestorven tot Quartelaer.
Den Xe May begraven Jan Stoel, bode van de
raet van de staten.
Den XIIIen may begraven Marten Crijnen, gestorven op het spoey.
Den XIXen begraven de dochter van Pyeter
Spronsen op te Sijngel.
Den XXIIen May begraven de huysvrou van Me&,
de pasteij backer.
XXIIIen begraven de huysvrou van Jan Sueker
op het spoey.
Den selven dach begraven een Byervoerder op
het spoeij die het byer op het Schevelijn vaert.
Den XXVIII”” begraven Joffrou van Teijlingen.
Maand ?
Den Ven begraven Capeteijn Glaudy , gestorven
in roesel.
Den XVen een Frans Baeron die bynne Berck
geschoten was.
Den XXIIIIen Jan Hanneman ; noch Yrijn Arijsdochter.
Den XXVen Jan Jacobsn op t spoey achter de Steur.
November
den IIIen de Broers vrou van Aeryen Huygen
Buregemester
den Ven men heer Storm
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noch de dochter van Jacob Pveter@ moelenaer
den VIen de soon van men he& Boelen
den IXen Luentgen Arens dochter
den XIen Joffrou van Droegendijck
den XVon de weedeue van Jan Roelen
den X1X”” men heer Grysen
den XXVIIIon de soon van Jan Stoel
den XXXe* de huysvrou van menheer de Burgemester Eevert quyerijnss.
Dyt syn doodm dye begraven
eyn mm den tweeden Desember
sestijen hondert *es tot den last e n Desember sestijen hondert
seeven toe soe hijr nae volcht.

Den 110~ desember de vrou van Pyeter Ja.cobss
molenaer.
Den XIIen de geweldijchen In de pooten.
Den selven dach de vrou In de fonteijn.
Den XIIIIen de coperslagers’vrou op te varemijs
mart.
Den XIXen Hender@k Jansen nobel.
Den XVIIen Wyllem Jansen, schoemacker, Jonckgesel.
1607. Janneuarij sestijen hondert seeven.
Den 1”” Janneuarij Pyeter de coperslager.
Den Ven Joest Pau, Jonckman.
Den VIIen Godefroeij , Coperslager.
Den XBn Dyerck Jansen, kleermacker.
Den XIIen mester Ru.tgert van Ilem.
Den XXen de vrou van mester Domijnekus.
Den XXVen de swager van Robbrecht de Booe.
Den XXVIII Jan Jacobs.
Den selven dach balten, de cruijger
noch Jan Ame. tiimmerman.
Den Xx1X”” Claes de bleycker.
”

Februarij.
Den Ien Februarij de weedue van Jan Magijelsen
de spoeystrat.
D,nn 111~~ Adryaen Schrevelsn Buregemester.
Den VIen de man in soetermeer op t spoey.
Den XIIon neeltgen Joeseps dochter.
Den XXVI aeryen Harmens vader int weeshuys.
Den XXVIIIon een vrou vuijt Jan Henderijckstrat.
,

,

Marcij.
Den IIen Marcij de vrou van Jacob Pyeter9,
molenaer.
Den VIIIen de vrou van Jan Buijs.
Den Xen notarijs Claermont.
Den XVIII t Waterschijp.
Den XXVIen Jan Aerense op t spoey.
Den selven dach menvrou vnn Weenhuysen.
Den XXVIIen Anne van Da.m.
Aprijl.
Den
Den
Den
Den
Den

VI de vrou van den aetwocat Vermeer.
1X”” Vastert Jacobsn.
XII”n de dochters man van Hans Bowensn.
XVen Huych Jacobsn op te Plaets.
XXVIIIen Joncker Carel Ben t+n.

-. -.
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M aij.
Den 10 may Niclaes Dubbelet.
D e n XXVe* Powel Vorman.
Den XXVIen de wyelmacker inde molestrat
den selven de weedeue van mester Daeneijel,
scholmester.
Den XXVIIIen moyses de steenhower
noch Jacola Eeversert boode.
Junij.
Den VI moer van der Mijl.
Den Xen Reygers Bergen
noch een vagenaers vuQt verhout.
Den XXIIIIQn Joffrou Barelekens.
Julij.
Den XXQ~ de soon van Pyeter Jansen Palesteijn.
Augustij.
Den Ven Hans de Reeck
Den XVen de dochter van’ mester Jan van Haerlem.
noch maijtijsen vuijt de pooten.
Den XVIen Heer Jan Poot.
D e n XVIIIen Arijen Keijser.
Den XXIen mester Jan Hueftijngen.
Den XXIII”” de vrou in de vergulde laers.
Den XXVIIIen Eesyas Sattelijn.
September.
Den XVen de vrou van den prockeruer genderael.
Den XXen de vrou van Henderyck de berduerwercker.
Den XXIen cie vrou van den ouwen Conteluer.
Den lasten September de rytmester du Boa(r) ?
October.
Den X111”” de vaert in de vergulde speelwag.
Den X11110” de weedeue van Henderyck Jansen
Nobel.
D e n XXIen de vrou vchn Cassep7j’n.
Den XXVen .een dyender van de Heer van Breederoede.
noch Jan Keedo f.
Den lasten Pyeter Conijn.
November.
Den llen de wedeue van Robbrecht de Booe.
I)en Xx11”” de vrou van Heyman Gyelyssen
noch makke sy ueyt pesthuys.
Den Xx1X”” een vrou inde candelaren t afterom.
Desember.
Den eersten de vrou van Cornel+ Arent Goiten.
Den IIen Crock den duerwaerder.
Den IIIen sanne goutsmijt.
Den 1111”” Jacob Stalpert.
Den VIII Aen Syeren.
Den XIen den ouden Conteluer.
Den X111 de vrou van Henderyck Roeken.
Den XVIII de vrou van Claes Jansen over de
vage bregge.
Den XXIIIO” de soon van Paep Bontgen.
D e n XXVI’” de vrou vnr~ Dyerck Pau.
Den XXXen de vrou van Cornelis Bleycker.
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Regesten van notarieele acts betreffende
Don Emanuel, Prins van Portugal en de Prinsessen
van Portugal.
19 Maart 1661. - Pieter van Kempen, Ruiter onder
le Compagnie van zijne Vorstelijke Genade Don Emanuel,
Prins van Portugal, Ritmeester van een Compagnie
,, paarden” , ten dienste van den Staat dezer geunieerde
Nederlanden, in garnizoen liggende te Orsouw , machtigt
iemand in zijn zaak tegen den Prins. (Prot. Nota Pieter
van Roon, Den Haag).
6 Mei 1666. - Ten verzoeke va.n den Heer Everaert
Stalpert van der Wiele, als lasthebbende van den
Heer Steven de Chermont zoo voor hem zelf als voor
de verdere ,domisticken”, als ook met kennisse van
de andere crediteuren, die de goederen hadden gearresteerd en daarna weder ontslagen, ten huize van
den vendumeester Back op de Prinsengracht alhier
verkocht de goederen van goede gedachte, - is dit
een Protestantsche uitdrukking voor het Roomsche
zaliger gedachtenis’? - de Prinsesse van Portugal, e n
van verscheidene andere personen, bedragen de verkochte goederen de somma van 2125 gulden, 9 stuivers
(Venduen, Den Haag, fol. 2 1 verso, April-Septr 1666).
10 September 1680. - Acte betreffende eene uitkeering aan Don Emanuel van Portugal (Prot. Not.
Mart* Beeckman , Den Haag) Belangrijk ook voor genealogie en leeftijden der kinderen; zie ook 21 Febr.
1682 en volgende a.cten.
14 October 1680. - Elisabeth Maria, geboren Prinsesse
van Portugal, gemalinne van Adriaen Baron van Gent
(Prot. Nota Corn. De Haen, Den Haag).
17 Nov. 1698. Adriaan Baron van Gen&, mitsgaders
Elisabeth Maria. Prinsesse van Portugal. Afrekeningsacte
met een koopman. (Prot. Nats C. van Hoorn, Den Haag).
1 Mei 1702. - Jacob van Kinschot verhuurt aan
E l i s a b e t h M a r i a , geboren Prinsesse van Port,ugal ,
Baronesse van Gent, een huis in de Nobelstraat,
thans bewoond door den Ambassadeur van Heemskerke,
voor f 675.-.
25 October 170% Elisab. Maria Prinses vnn Portugal
(Prot. nats Hugo Frang. van Aken).
(Medegedeeld door A. J. S ERVAAS VAN ROOYEN).

Verklaring inzake een wapenbord Nys-Quack,
in de Kloosterkerk te SGravenhage.
,,Op huyden XVIe July ao 1655 compareerde voor
Abrah. v. Tongeren, Not. ‘s (Xrav. Dirck Arentsen Tol,
koster van de Kloosterkercke, dewelcke verclaerdt ter
req. van joffre Hillegonda Ruys dattentyde joffre Cor1) Deze kleine bijdrage geeft ons aanleiding de aandacht oneer
Leden te vestipen’ on een in 1909 verschenen werk van de hand
van den vicomte A. de Faria, getiteld: Descendance de D. Antonio,
r>rieur de Crato, XVIIIi*me roi de Portugal. Livourne, Imprimerie
Raphaël Giusti, ‘1909; en de tweede uitgäve daarvan. De schrijver
heeft met eene zeldzame toewiidinp alles verzameld wat hii over
dezen ephemeren Koning en zijne n&aten kon vinden in Portugal,
Frankrijk, Zwitserland en Holland. Zooals bekend is, huwde de
zoon van genoemden Koning met Emilia van Nassau (dochter van
Prins Willem van Oranje bij diens tweede echt,genoote Anna van
Saksen). - Bovenstaande regesten hebben betrekking op de kinderen
uit dit huw. gesproten.
Het rijk geïllustreerde werk van den Vicomte de Faria is o. a.
aanwezig in de Bibl. van het Rijk+Arobief te ‘s-Gravenhage.
RED.
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nelin Qunck weduwe van den geweldigen CcLrel Nys
in de voorz. kercke wert begraven het waepen twelck
voor het lyck gedragen, ende in de kerck opgehangen
wert is geweest van soodanige beeltenis als in de
mergine vau deesen staat affgetrocken, dat naderhant
hetselve waepen wederom is affgehaelt uyt de kerck
gebracht verschildert ende jegenwoordich is van soodanigen fatsoen als in de mergine onder het eerste
waepen is geteekent”.
[De in margine geteekende wapens vert’oonen : 1. Ruitschild: gedeeld a. dubbele adelaar; b. drie vogels met
lange snavels (2 en 1). - 2. Ruitschild: gedeeld: Q. weder
gedeeld : 1. halve adelaar uitkomend van de deelingslijn;
2. niet te definieeren meubel; b. keper vergezeld van
drie vogels (2 en l).] ‘)
Den Hang.
A. J. S. v. R.

uuren ons derde kind mede door mij gedoopt en genaamd
Geertrug.
80 1733
d’ 28 April wierd geboren s’nagts tussen twaalf en een
uur ons vierde kind ook door mij gedoopt en genaamd
Mrtria Jobina dog tot onse droefhiid ontslapen in den
ouderdom van seven dagen op den 4 may.

Familie-aanteekeningen Schonck.
Medegedeeld door W. M. C. REGT.
Ao 1703
wierd ik Willem Schonck uyt Egte Lieden, met naeme
P h i l i p : C~spar Schonck en Maria van Oostbroek, op
den 13 April tot Nymegen geboren en na de latynsche
scholen in mijn vaderstad gelijk de Hoge School van
Utrecht met genoege doorgegaan te hebben bij de E:
Classis van Thiel tot proponent aangenomen den 6
Maart 1726, tot Predikant beroepen te Herwijnen in
November 1726, voor de E: Classis van Bommel geexamineert d’ 18 december desselve jaars en in den H:
Dienst ingesegent door den WelEerw: Heer D a v i d
Bogislaus Cassius , Predikant te Soelen en extraordinair
Predt te Thiel d’ 19 JatiEr 1727 (en vandaar na Hedel
beroepen en bevestigt door D : 1. R. Metz, predt te
Driebergen d’ 16 December 1731)
nae omtrent negen maanden in het werk des dienstes
te Herwijnen besig geweest te sijn, wierd ik met
Dorotheu ElisuOeth Mefz J: D: geboren uit E. L. met
name Adam ChriAtincrn Mefz en Geertru y Heckers te
‘s Hertogenbosch den 21 Maart 1706, in den Echten
Staa#t ingesegend in voo% stad door mynen broeder
Johannes Schonck toenmaals Proponent, op den 11
November 1727.
Ao 1728
d’ 21 AugEt wierd geboren smorgens omtrent vijf uuren
ons eerste kind, door mij gedoopt en genaamd Philippus
Casparus, dog tot onse grot,e droefhiid overleden in
den- ouderdo&- van seven maanden en 1”4 dagen op den
1 April 1729.
80 1730
d’ 25 April is geboren smorgens tussen elf en 12 uuren
ons twede kind ook door mij gedoopt en genaamd:
Bdam Chrisliaan.
Ao 1732
d’ 13 Juny kwam ter wereld s’avonds tussen 7 en 8
l) Rietstsp, A. G. heeft op Quack: D’azur au chevron d’argent,
accompagné de trois oiseaux de gueules ailés et membrés d’argent.
Van de wapens Nys ald. vermeld, komt alleen gedeeltelijk en dan
nog niet in alle opzichten, overeen, dat der fam. Nys in Beyeren,
herkomstig uit Vlaanderen, Beyersche graven in 1762, en id. des
H. R. R. 7 Sept. 1790. - Het 1” en 4” kw. vertoont n.1. in zilver
een zwarte adelaar.
(RED.)

ho 1735
d’ 17 Jun-y wierd geboren smorgens tussen drie en vier
uuren ons”v3fde kind ook door &j gedoopt en genaamd
Philip Willem.
Ao 1736
den 10 October is geboren tussen thien en elf uuren
ons sesde kind mede door mij gedoopt en genaamd
Theodorus Petrus.
Ao 1740
den 13 May wierd geboren ‘s avonds tussen seven en
agt uuren ons sevende kind hetwelk ik insgelijks dog
om redenen binnen ‘s Hertogenbosch gedoopt en genaamd
hebbe Jan Rnbo.
Ao 1742
den 14 October is geboren ‘savonds tussen 8 en negen
uuren ons agtste kind mede door mij gedoopt en genaamd Maritr.
A0 1745
den 23 January werd gebooren smorgens tussen elf
en twaalf ons negenste kind mede door mij gedoopt
en genaamt Evert Jcrn Beqzjamin na den HoogWelgebooren Heer Baron wn Goltstein in syn HoogWelgeb.
Leven Praesident van de Rekenkamer in Gelderland.
Ao 1747
den 3 September. Is tot groote droefhyd van onze
waarde Moeder en ons 7 susters en broers op Sondag
savonts omtrent 7 uren overleden onsen Waarde Vader
Wilhelmus Schonck, Praedicant te Hedel in den ouderdom
van 44 jaren.. . . . maanden en.. . . . dagen, leggende
op die selve tijd onse Moeder Dorothea Elisabeth Metz
ook gevaerlijk krank, dog is door Gods goedhyd en
tot onzen troost weder gelukkiglijk herstelt.
Voor de artikelen betreffende Schonck , voorkomende
in het Biogr. Wdb. van van der An en ook voor dat
van Frederiks en c,un den Branden zijn bovenstaande
familieaanteekeningen ongetwijfeld van belang.
In het Leidsch Studentenalbum zijn ingeschreven:
Nicolnus Schonck, Suecus, 24, - 7 October 1640.
Johannes Schonck, Suecus, 20, - 7 October 1640.
Samuel Schonck, Suecus , 28, Mag. A. et L. - 18
Aug. 1662.
Jacob Schonck, Neomago-Gelrus, 20, J. - 26 Sept. 1791.
Deze laatste is zeker dezelfde als de volgende:
Jacobus Schonck, Neomagensis. J. - 19 Sept. 1788 te
Harderwijk als student ingeschreven.
Voor Jan Rabo Schonck, in de familieaanteekeningen
vermeld, zie men Alg. Ned. Familieblad IV: 19.
G. C. Schonck in 1891 overleden, Zie Ned. Leeuw X : 29.
Duniel Schonck , Heer van Cleyn Poelgeest, zie Leidsch
Jaarboekje 1907.
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Uittreksel uit de poorterboeken van Amsterdam
165?%-1725, voor zooveel betreft den naam Van Dam.

,mit Aernt van der Lawyc horen gecoren mombar,
,en droech op ‘t guet geheiten ten Bijssel, gelegen in
,Veluwe in den kerspel Dorenspic. . . . . . . Ende doe
,beleende Mijn Here rechtevoert Henric van Brienen,
,,horen soen, datselve guet.” Zooals gezegd geen dezer
personen komt in de opgenomen genealogie voor.
Trouwens ik vrees dat als een kritische hand, b.v. die
van den heer W. A. B., de eerste generaties dier
genealogie eens toetst aan de leenregisters, er nog wel
meer voor den dag zal komen, wat onvolledig c. q.
onjuist zal blijken en ik vraag mij af, wat men heeft
aan mededeelingen zonder een enkel jaartal, soms zelfs
zonder een enkelen plaatsnaam, als onder de vier
eerste generaties van dit geslacht (k. 167 en 168) en
die onder B op k. 196 gepubliceerd werden. Hiermede
is geheel in tegenspraak de inhoud van den redactioneelen noot op k. 248 van jaargang 1909 van dit
W. W. v. R.
maandblad. ‘)

Medegedeeld door H. H.

VAN

DAK

231611696. Willem van Dam kleermaker van Thiel.
1/4/1704. liuybert Jansen van Dam van L e i d e n
boterkoper als getr. hebbende Tryntje Cornelie Framerig.
17/7/1726. Christiaan Albrecht van Dam van Ussoho
commies ter admiraliteit.
29/2/1720. David van Dam van Hogeveen als getr.
Beatrix van Veen dr. v. Gerrit Willems van Veen.
31411720. Tymon van Dam van Utrecht als getr.
Aaltje van den Broeck Piedersdr.
18/10/1721. Jan Willem van Dam van Maasland
varentman.
8/7/1711. Harpert Cornelisz. van Dam scheepstimmerman, zoon van Corneiis Martens van Dam sleeper alhier.
1/3/1712. Cornelis van Dam van Amsterdam, varentman als getr. Jacoba Alberts dr, v. Albert Claas Nyl.
23/10/1714. Cornelis van Dam van R’dam toebackkooper als getr. Anna van Dijck dr. van Adriaan
distillateur.
17/2/1718. Anthony van Dam boekverkooper, zoon v.
Herbert Thonis van Dam, corenmeter.
1/1/1689. Jacobus van Dam van Utrecht, treckwerker,
als getr. Magteld Brink dr. Jan Jacobs Brink.
21/7/166.5. libout Cornelisse van Dam heeft poortereed gedaan als getr. hebbende Saartje Jansd. dr. Jan
Adriaans, slager ende poorter.
10/8/1691. Johannes van Dam distillateur, zoon van
Jan Jans.
1680/6. Jan Paulusz. vauz Dam van Nicoburg, stalmeester.
25/1/1685. Arent van Dam drager, zoon van J a n
vaa Dam, koorndrager.
29/10/1687. Christiaan van Dam schoenmaker, zoon
van Jan van Dam, schoenlapper en poorter.
20/7/1657. Adriaan Cornelisse van Dam van Dordrecht,
schoenlapper.
9/6/1690. Augustijn van Dam van den Haag, kleermaker, als getr. Elisabeth Mayboom Willemsd.
23/6/1689. Matthys Cornelisse van Dam, sleeper.
6/10/1675. Cornelis Martens van Dam uit Beverwijk.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Brienen [van]. (XXVII, 167, 196). Onder de oudste
generaties van het Veluwsche geslacht van grienen,
geeren o. a. van Bijssel, mis ik noode de in 1410 voorkomende leden Jan van Brienen gehuwd met Geertruid
van Aller en hun zoon Hendrik van Brienen, heer van
Bijssel. De eerste heer van Bijssel welke in het door
den heer B. v. T. P. geleverde artikel voorkomt, is
Johan van Brienen, heer van Bgssel of Biessel , ridder,
1480 (zie k. 196 sub. c, V). Zeventig jaar eerder komen
blijkens het Stichtsch leenboek van bisschop Frederik
van Blankenheijm reeds van Brienen’s als heeren van
Bijssel voor, referte de mededeeling van J. H. H. in
den Gelderschen Volksalmanak van 1904 uit bovengenoemd leenboek afgeschreven en luidende : ,, 1410,
,,op sinte Dyonisius dach (9 October) quam Gertrud
,,Diericxdochter van Allar, Jans wijff van Brienen ,

Corput. (van den) Wapen : In keel een gouden haan,
het schildhoofd geopend van drie stukken van ‘t zelfde.
De stamboom dezer familie komt voor in het werk:
,Beschrijvinge der stad Dordrecht” door Matthijs Balen
(Dordrecht 1677), bladz. 1016 e. v., waar men op blz.
1018 onder VIII vermeld vindt: Nikolaas van den
Corput, secretaris te Breda (naam der vrouw onbekend,
doch wenschte men deze te kennen). Rij de twee
kinderen, die Balen hem toekent, zou er een derde
behooren te worden gevoegd 2) : Petrus v. d. Corput,
waarschijnlijk geboren te Breda den 6 December 1589.
Hij huwde met Catherine Cellenaers , dochter van Johan,
van Antwerpen.
Verder is bewezen 3) dat er bloedverwantschap bestaat
met eene familie Van den Corput, afkomstig van Breda
en die hetzelfde wapen voert. Deze familie stamt af
van een zekeren Cornelis, welke omstreeks 1609 leefde,
en die te Oosterhout of Braekel gewoond moet hebhen.
Ik zal mij ten zeerste verplicht gevoelen jegens
collega’s die mij de voorzaten van genoemden Cornelis
zouden kunnen mededeelen [zijne vermeende echtgenoote heette Elisabeth Dingeman] ten einde na te gaan
of ze met Petrus in betrekking. staan.
ARMAND

DE

BI%HAULT

DE

DORNON.

Daehne. (XXVII, 234). De sub 111, 6, genoemde
Guillaume Pierre de Sturler, overleed niet in 1828,
doch werd 4 Augustus 1824 als 0. 1. ambtenaar te
w. w. v. R.
Batavia begraven.
Fumal (de) (XXVIII, 32). Voor de Namensche de
Fumal’s raadplege men de geslachtslijst in het vrij
zeldzame werkje ,Fragmens généalogiques par Dumont,
Tome IV. Gand. Duquesne 1862” in voce.
A. F. VAN B E U R D E N .
Roermond.
Goris (XXVIII, 28). Goris (Roermond).

Wapen: in zwart drie brandende gouden kaarsen,
paalsgewijs geplaatst.
1) De geachte inzender vergeet, dat ons Maandblad eerst sedert
Juni 1909 van redacteur is veranderd, die natuurlijk de vervolgartikelen welke zich in portefeuille bevonden, liet afdrukken. De
noot op k. 248 mag dus in geen geval hier in het geding worden
RED.
gebracht.
9) Op welke gronden? Gaarne wordt het bewijs tegemoet gezien,
en in ons blad gepubliceerd.
RED.
3) Waarop grondt, zich dit bewijs?

__
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Henricus Goris, schepen van Roermond 1650-1664,
burgemeester in 1661, overleden Roermond 1664, werd
6 Aug. 1644 burger, X aldaar 24 Juni 1646 Joanna
Bordels, gedoopt (R. C.) Roermond 2 Nov. 1618, dochter
Andries en Francisca de Veer.
Hunne kinderen waren :
a. A n n a Mari:L Goris, ged. Rmd. 26 Juli 1647 X
Mathijs de Bruijn van wie a. ged. Rmd. 7 April
1680 Philippus 6. ged. Rmd. . . . . . Joanna.
6. Elisabeth Goris, ged. Rmd 20 Febr. 1649, religieuse
in het Groot Klooster te Maeseyck in 1680.
c. Gerardus Goris, ged. Rmd. 10 Oct. 1651.
d. Joha Franca Goris ged. Rmd. 4 Dec. 1653.
e. en f. Anna Gertrudis Goris en Agnes Catha Goris,
ged. Rmd. 27 Nov. 1656.
Een andere Henricus Goris was gehuwd met Dena
Catha Wilkenhuijzen ; hunne kinderen waren o. a. a.
Joanna Goris, ged. Rmd. 6 Aug. 1660; 0. Jacomina
Goris, ged. Rmd. 4 Mei 1662.
Assuerus Goris was gehuwd met Margaretha Alaerts.
Hun zoon, Jacobus werd te Rmd 16 Jan. 1676 gedoopt.
In mijne ,,Handelingen van den Magistraat der stad
Roermond 1696-1696” komen voor Go&, burgemeester
bl. 139, Henricus 122, Peter 130, 147, schepen Goris,
121, 125, 129, 130, 134, 143, 145, 147, 150, wijlen
schepen Goris 166, J. Gorissen 177.
Goris (Venlo).
Gerardus Goris was gehuwd met Anna N. N. - Hun
zoon Henricus werd te Venlo geboren 16 Dec. 1616, peter
Willem Moeitz J. U. L., meter Maria van den Dunck.
Goris (Arnhem).
In Arnhem in de Sint Eusebiuskerk zag ik een
doodsbord Goris met weidsch opschrift en wapen.
In Belgie waren geadelde Goris, die voerden doorsneden 1. Van sabel met drie brandende gouden ka,arsen
paalsgewijze geplaatst 2. Van azuur met een moorenkop
van terzijde gezien van sabel. Op den helm dwarsstaande
vlucht.
A. F. VAN B E U R D E N .
Roermond.

en getuigen te Londen 1761 Oct. 13), Samuel Hebert
te Amsterdam (pr. Borgem. en Reg. v. A. 1761, Sept. l),
Stephanus Hebert te Schoonhoven (pr. Borgem. en Reg.
ald., 1761 Sept. 4), Johannes Tiquet te Gouda, gehuwd
met Maria Hebert (proc. Borgem. en Reg. ald., 1761
Nov. 1)) Susanna Hebert te Delft (proc. Nota Prijn
ald., 1761 Aug. 30), te zamen eenige en universeele
,erfgenamen ab intestato van Jan Boudouin. (Volgens
Nav. XXVIII, 702 komt in Lap. Zeyl. een grafzerk
voor van J. W. B. Bn v. Imhoff, j- Ceylon 13 Dec.
1736, waarop naam (en wapen) als 16de kwartier is
uitgehouwen). Vgl. ook Wapenheraut X111, 162.
D. W. v. D.

Grafzerken Wesel. (XXVII, 237, 238). Bj het 4e
grafschrift wordt achter den naam Schulle een ? geplaatst. Blijkens het wapen is Johanna Schulle onafwijsbaar een lid van de zeer oude Tielsche regeeringsfamilie Schuil, waarvan een zerk inderdaad te Wesel
voorkwam, welke familie volkomen hetzelfde wapen
voerde en waarvan de heer H. J. van Wessem te Tiel
eene uitvoerige genealogie bezit. Haar man Goossen de
With behoorde dan wellicht eveneens tot de Tielsche
regeeringsfamilie de With en zou dan hiermede het
wapen’ van dit geslacht, waarnaar vruchteloos door mij
werd gezocht, gevonden zijn! n.1. 3 akoleien (2 en 1).
Is ook een betere beschr+ng daarvan te bekomen,
c. q. de kleuren 2 en blijkt uit de registers te Wesel
iets van de herkomst van dit geslacht de With (de
Witt) uit Tiel? Wellicht bezit de inzender van het
artikeltje meerdere gegevens uit die plaats hierover?
w. w. v. R.
Hebert. Verkoop vóor Schepenen van Zalt-Boemel
1762, 6 Ang. van een huis en erf aldaar door Jean
Hebert te Amsterda.m , mede als gevolmachtigde van
Pieter Hebert te Londen (procuratie NotR George Schuts

l;

Van der Leeuw (XXVIII, 32). Van der Leeuw’s
komen voor te Stevensweert (L).
Abraham van der Leeuw j. m. van Stevensweert,
secretaris v. den Graaf van Heiden Hompesch, schout,
huwt aldaar 22 April 1769 Amelia Louisa Köberling,
ged. 13 Dec. 1744 (sic), dochter van Joh. George
Köberling en Anna Maria Numans.
Hunne kinderen waren Fred. Wilh., Sigismund Vinc.
Lodewijk, Willem, Joh. Corna, Ca@ Dor”, Anna Corna,
Dora Louisa , Louisa Wilha, Adelaïde Sophie.
A. F. VAN B E U R D E N .
Roermond.
Niel. (van) Kan iemand mi opgeven waar en wanneer
omstreeks 1700 zijn gehuwd Anthonie van Niel Ontvanger , Schepen en Burgemeester van Zalt Bommel,
met Johanna de Jong(h)?
Anthonie van Niel werd gedoopt te Tiel 15 Augustus
1661, als zoon van Johan van Niel en Cornelia Udents.
Johanna dc Jong(h) 1766 te Zalt Bommel begraven,
was de zuster van Martinus de Jong(h), Ontvanger te
S.
Zalt Bommel.
Nieuwenhuis (XXV, 254 en XXVII, 208). Blijkens
het ,,Ledematen-boek voor de Doopsgezinde Gemeente
te Enschede” werd aldaar geboren den 3”” Mei 1767:
Bartha Nieuwenhuis, dochter van Lucas Nieuwenhuis
en van Catharina Stenvers.
Uit hetzelfde register blijkt, dat Lucas Nieuwenhuis
een zoon was van Gerrit Nieuwenhuis en Catharina
ter Mors.
Omtrent de twee laatstgenoemde personen waren
geen gegevens meer te vinden. Kan iemand mij soms
mededeelen wie hunne ouders waren ?
Omtrent Catharine Stenvers vermeldt het register nog:
Catharina Stermors, huisvrou van ,,Lusas Nieuwen,,huis, met een wettig getuigschrift van Haarlem voor
,,zuster aangenomen 1 Januari 1762.”
Verder werd omtrent deze Catharina Stenvers of
Stenvors nòch te Enschede, nòch te Haarlem iets gevonden.
Wie kan mij iets omtrent hare ouders mededeelen?
H. W I J N A E N D T S.
Breda.
Palm. De Indische leden worden opmerkzaam gemaakt op een uitgebreid geslachtsregister van deze
familie, waarvan een klein uittreksel, gemaakt te Rembang in 1783 door W. A. Palm, de herkomst leert
kennen :
,,1740. 19 Mrt. Is Willem Adriaan Palm, zoon van
Abraham Lodewijk Palm, en Anthonia Elizabeth
Cau te Coeverden geboren.
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1761. 22 Sept. Trouwde Hij Elizabeth Morison, Dogter
van Jacob Morison , Architect van ‘s Comp:
Scheepsbouw tot Batavia , en van Anna Catharina
van Gorcum. Zij was geboren den 27 Julij 1743,
te Amsterdam.”
Hieruit tien kinderen, die medegedeeld kunnen worden.
Of het h.s. nog bestaat, is mij niet bekend.
D. W. v. D.

Udents. Johan van Niel,.de vader van bovengenoemden
Anthonie van Niel [zie vraag Vun Niel hierboven] huwde
te Tiel op 1 November 1657 met Cornelia Udents.
a. Waar en wanneer werd Cornelia Udents gedoopt;
7>. waar en wanneer is zij overleden; c. wie waren hare
ouders; d. waar en wanneer is Johan van Niel overS.
leden ; e. wie waren zijne ouders?

Pauw (Schepenregister Beusichem, R. A. Arnhem.)

Ao 1715.
Paulus Willems Pauw
Cornelis Janse van der Lingen
Voogden van de
Jan en Willem Dirckse Pauw
onmundige kinderen
Dirk Knobbout
van
Gerrit van Everdingen
Wijlen Anthoni Knobbout X Nenneken Pauw.
De onmundige kinderen erven van Aert Willems Pauw
en Herdrikje @@Oerts Ao 1715 [Bosichem.]
Ao 1698.
Aert Pauw en Hendrik Pauw woonden te samen te
Bosichem. Hendrik sterft 1698.
Zijne erven waren: Paulus Pauw; Aert Pauw; Nenneken Pauw X Anthonie Knobbout; Neeltje Pauw X
Jan van der Lingen.
In 1709 trout Willem Pauw als kerkmeester te Bosichemvoor. A. F. VAN B E U R D E N.
Roermond.

Rink. XXVII 125, 158.

Anna Wiltjens (X Hendrick Backer) wordt Maria
Anna Wedjes genoemd in Sloet en Van Veen.
Reg. Leenaktenb. Gelre en Zutphen. K W . Veluwe
D. W. v. D.
bl. 323.

Sabelis (XXVI, 320, XXVII, 30). Van dezen naam

komt voor in Prot. v. d. Delftschen Notaris Brouwenaar
(Rijks-Arch. Den Haag) 1754 Sept. 21 no 54. Procuratie ad
D. W. v. D.
Negotia van Abraham 8. op Pieter S.

Tasman. Aanvulling wordt gevraagd op de volgende
aanteekeninnen :
1. CorneG; Tasman, geb. ? t ? tr. N.N., waaruit:
11. Wigger Cornelisz. Tasman, geb. :Z i_? tr. Maritge
Molenaar, geb.? f ? waaruit:
111. Willem Wiggerse Tasman, geb. Hoorn 2 Nov. 1723
i_ ald., 13 Juli 1787, tr. Hoorn 6 Juli 1749 Neeltje
mijdenes, geb. Hoorn 15 Juli 1729, t_ 13 Oct.
1753, dr. van Dirk, en Jannetje Stevensdr. Sant.
waaruit :
IV. Wigger Willemsz. Tasmcrn, geb. Hoorn 8 Oct. 1753
-i_? tr. ald. 3 Juni 1773 Petronelle Rolhergen geb.
Hoorn 6 Jan. 1747, i_ ?
Waaruit :
1. Aaltje Tasman, geb. Hoorn 2 Oct. 1774; 2.
Willem Tasman, geb. Hoorn 1 dec. 1776; 3. Leendert
Tasman, geb. Hoorn 23 April 1779; 4. Lena Tasman
geb. Hoorn 23 Juli 1790. Van deze kinderen worden
de nakomelingen gevraagd.
De familie Tasman wordt gezegd af te stammen
van Abel Jansz. Tasman. Volgens een cachetafdruk
vertoont het wapen een man met een tasch. Iedere
inlichting wordt dankbaar aanvaard door :
C. J. VAN D U S S E L D O R P.
Delft.

van Vlierden. (XXVII, 239). De sub 15 genoemde
Sara Jansd. van Vlierden is niet dezelfde als de sub 9
genoemde gelijknamige persoon. Láátstgenoemde was
de tante van no 15. De sub 14 genoemde Reijke van Vl.
W. W. v. R.
heette n. f. Sijtje.
Wapens (XXVIII, 31, 32).

Boonzajer. Van goud met een halven leeuw van keel,
genageld en getongd van azuur.
Helm gekroond. Helmteeken : de uitkomende leeuw.
de Cupere. Van . . . . . . met een hakmes.
Van.. . . . . paalsgewijs.
Van Dam (Montfoort). Van . . . . . met 3 weerhaken
van. . . . . (2, 1).
De Fumal. Van goud met 5 kepers van keel, de
bovenste overgaande in den bovenkant van het schild.
Pols. Van. . . . . met 3 vogels van. . . . . (2, 1).
De Visscher. Gevierendeeld. 1 en 4. Van zilver, met
een zwemmenden dolfijn op een zee van azuur (de
dolfijnen toegewend) 2 en 3. Van azuur, met een
meermin in een spiegeltje kijkend, van zilver, h e t
haar van keel (de meerminnen toegewend).
Simons. Van goud, met een vos van keel gaande op
een grond van sinopel. Helmteeken : de uitkomende VOS.
Bovenstaande wapens zijn uit mijne nu al tot een
paar duizend aangegroeide wapencollectie van Nederl.
geslachten, niet vermeld in het Armorial Général van
Rietstap.
Voor verdere aanvulling en vervollediging houdt
ondergeteekende zich dringend aanbevolen.
Kapitein S TEENKAMP .
Batjanstr. 27 den Haag.
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Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief
der gemeente ‘s Gravenhage,
door J. C.

VAN DER

M U E L E N.

(Vervolg en slot van XXVIII,

34).

Joha.n le Sage. Sch. v. Middelbz~rg. Gevierendeeld : 1 en
4, drie sterren 2 en 1; 2 en 3 een keper vergezeld van
drie morenkoppen. Helmt.: Eene ster tusschen eene vlucht.
Tegenz. Het schild. 1677 NO cc.
Dirk Dirks van Santen. Sch. v. Delft. Drie springende
bokken. Helmt. Een uitkomende bok tusschen eene vlucht.
Rands. S. Dirck Dirlcsz. v. Sant. Tegenz. Het schild
tusschen de letters D. D. 1578. NO 144 rood (ligt tusschen
de blauwe nummers).
Henrik Dircx van Santen. Sch. v. Delft. Drie sprin-

gende bokken. Helmt. stuk. (denkelik als boven). 1680.
NO 143 rood (ligt tusschen de blauwe nummers).
Mr. Willem van Schilperoort. Sch. v. Leiden. Gevierendeeld: 1 en 4 drie St. Jacobsschelpen, 2 en 1; 2 en 3
drie vogeltjes 2 en 1. Helmt.: stuk, denkelijk eene vlucht.
Tegenz. In een achtkantig zegelveld een merk gevormd
door de letters W. en S. (plaat N” 34). 1661 N0 c.
Adriaen Koenen van Schilperoort. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie St. Jacobsschelpen. Helmt. : Een antieke
vlucht. 1666. N” 679. Niet erg duidelijk zegel.
Wijnant Schill. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een schuin
geplaatste visch (een schol) de kop omhoog naar rechts.
Helmt. : De schol uitkomende de kop naar links, tusschen
twee palmtakken (of pluimen?) alles rustende op de
omslag van een hoed. 1696. NO 140.
Willem Ja.nsz. Schouten. Sch. van ‘s-Gravenhage. Drie
St. Jacobsschelpen. Helmt.: Een antieke vlucht. Rands.
~5. Willem . . . , . 1513. N” 130 blauw. Beschadigd zegel.
Mr. Willem van Schuijlenburgh. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Gevierendeeld: 1 en 4 drie wolfshaken 2 en 1; 2 en 3
een dwarsbalk waarin eene eend zwemt, die iets boven
den balk uitkomt. Helmt.: Een haak uit het schild.
Tegenz. Het schild met helmt. 1681. NO 405.
Phylips Louwerijs Schuijt, tot Rijswijk. Een beurtelings
gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk vergezeld
van 7 bijen, 4 boven en 3 onder den balk. Het helmt.
is weg 1537. N” 62 rood. Iets beschadigd zegel.
Jas06 Scotte. Sch. v. Middelburg. Een merk (plaat
NO 17) gelijk aan dat van Gonsalo Henriques. 1686
NO u. Geschonden zegel.
Sijmon Scotte. Sch. v. Middelburg. Een arendsbeen,
de rest onduidelijk. 1606. NO 228.
Adriaen Screvelsz. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een springende
eenhoorn. Helmt.: Een uitkomende eenhoorn. Tegenz. Het
schild met helmt. 1607. N” 701.
Doctor Ewaldus Screvelsz. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Als
Adriaen Screvelsz. Rands. Sig. Ewaldi Screvelsz. doc.
med. Tegenzegel. idem. 1616 NO 467.
Hij komt ook voor als Ewout Tedingerbroek, vroed-
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schap 1611 en 1612. Op het gegraveerd portret van Dr.
E. Screvelsx. van TedingerOroek staat zijn wapen, de
eenhoorn rood op een zilver veld. (Leids& archief).
Mr. Bartholomeus van Xegwaert , Heeren Meindertsz:
Sch. v. Dordrecht. Gevierendeeld: 1 en 4 een rechter
schuinbalk, 2 en 3 een jachthoorn. Helmt.: De hoorn
tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt.
1608. NO ee.
Johan Sissink, redger tot Uitwijda en Holwijda. Een
zandlooper. Helmt. : Een boom. Tegenz. Het schild met
helmt. Delfzijl 23 Dec. 1669. Aan het testament van
G’ornelis van Duivenvorden, wonende te Delfzijl.
Jan Slicher. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een dwarsbalk,
vergezeld van drie hoefijzers, naast elkander in het
schildhoofd en een molenijzer in den schildvoet. Het
schild gedekt door eene kroon van drie bladeren en
tusschen iedere 2 bladeren eene punt waarop 3 paarlen.
Opgedrukt zegel 1772. NO 394.
Govert Franco van Slingelandt. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Twee beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde
dwarsbalken, en een vrijkwartier beladen met een
ijzeren pot. Het schild gedekt door eene kroon van 5
bladeren. Opgedrukt zegel. 1776. NO 175.
Mr. Hendrik van Slingelundt. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Twee beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken. Kroon van 3 bladeren en tusschen iedere 2
bladeren eene punt waarop drie paarlen. Opgedrukt
zegel. 1737. NO 177. ‘1
Hendrik van Slijchtenhorst. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Gedeeld: 1 drie klaverbladen, 2 en 1; 2 doorsneden:
a: drie schuin geplaatste pijlen naast elkander, de
punten omhoog, naar rechts; 0 : 5 leliën 3 en 2. Helmt.:
Eene vlucht. Tegenz. Het schild waarboven de letters
H. V. S. 1626. NO 62.
*Johan Smout. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een dwarsbalk,
vergezeld van 3 liggende wassenaars 2 en 1. Helmt.:
Een liggende wassenaar tusschen eene vlucht. Tegenz.
Het schild waarboven de letters 1. S. 1627. NO 197.
Mr. Jacob Snels. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gedeeld: a.
Een omgewend beest, op de achterpooten staande, gelijkende op een schaap of ram (volgens het Armorial
Général ,,een beer”). 0. idem, doch niet omgewend.
Helmt. : Het beest van het 20 gedeelte uitkomende.
Tegenz. Het schild met helmt. 1639. NO 636.
Steven Snot&, schildknape. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een
dubbele adelaar, op de borst beladen met een ovaal
schild beladen met eene lelie. Helmt.: De adelaar met
het ovale schildje, uitkomende. Tegenz. Het schild met
helmt. 1639. NO 636.
Mr. Cornelis van S’outelande. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Een leeuw met een lambel gaande over de borst van
den leeuw. Helmt. : Eene meermin. Tegenz. Het schild
waarboven de letters C. V. S. 1635. NO 208. Slechts
een stuk van het zegel is nog overgebleven; 1638.
NO 410.
Pieter van Soutelannde. Sch. v. ‘s-Gravenhage. “) Gevierendeeld: 1 en 4. Een leeuw met een lambel over de
borst; 2 en 3, twee dwarsbalken ieder beladen met drie

rozen. Helmt. : Eene meermin met spiegel en kam,
tusschen eene vlucht. Tegenz. De leeuw met de lambel;
boven het schild de letters P. S. 1555. N” 1 blauw.
Aan een acte van 1554, NO 218 hangt een zegel van
hem zonder tegenzegel.
Mr. Adriaen van Spieringshouck. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Drie zwemmende spieringen, boven elkander. Helmt. :
Een beker met 3 uitkomende spieringen, de koppen
omhoog, tusschen eene vlucht. 1770. N” 112. Opgedrukt
zegel.
Aan eene acte van 1702, NO 381, hangt nog een stukje
van een ander zegel van hem, in was, waarop nog
alleen het tegenzegel duidelijk is nl. het schild met helmt.
Johan Splinter. Sch. v. *‘s-Gravenhage. Twee dwarsbadken. Helmt.: Een leeuwenkop tusschen eene vlucht.
1545. NO 69.
Johan Claesz. Splinter. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Twee
dwarsbalken. Helmt.: eene vlucht. Tegenz. Het schild
met helmt. 1613. NO 400.
Pieter Jansz. Splinter. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Als Johan
Claesx. Splinter. Tegenz. idem. 1630. NO 372. Het zegel stuk.
Mr. Nicolaes Splinter. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Als Johan
Claesz. Splinter. Tegenz. idem. 1675. NO 246.
Michiel van der Stael. Sch. der stede Geertruijdenberge.
Drie hoefijzers, met de kalkoenen naar beneden, 2 en
1. Helmt. : Een hoefijzer. 1695. Testamenten.
Mathys van Sleenbecke , wonende te Delft. Doorsneden :
1. Drie omgewende, gaande hondjes 2 en 1 en eene
viool, met de steel omlaag, in het schildhart. 2. Een
achtpuntige ster. Geen helm. 1540. NO 61 rood.
Johan, Philip Steenis. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie
aanziende, gaande leeuwen (luipaarden) boven elkander.
Gekroonde helm. Helmt.: een uitkomende leeuw. 1778.
NO 110. Opgedrukt zegel.
Johan Steenis. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie stappende
honden, boven elkander. Gekroonde Helm. Helmt. : Een
uitkomende hond. 1717. N” 415. Opgedrukt zegel.
In 1729, NO 104, zegelt hij voor Jan van HoornOeek,
doch dit is niet in de acte vermeld.
N.B. Het zijn duidelijk honden en geen luipaarden
zooals in het zegel van Johan Philip.
Christian Stilck. K. K. Paltz. und Hof Graff., Kon.
Schwedisch Hoch. fürstl. Bischofll. Lubeckisch Herzogl.
Schleswig Holsteinischer Hoff und Finantzen Rath,
Canonicus zu Hamburg und beijder Rechten Doctor.
Gaffelsgewijs verdeeld : 1 Een gevleugelde bal; 2 geschuind in tweeën, ieder deel beladen met drie 8 puntige
sterren ; 3 een adelaar; en in hartschild, over alles
heen, een vos. Het schild gedekt door eene kroon van
5 bladeren en tusschen iedere 2 bladeren eene punt
waarop eene paarl. Daarboven een aanz. helm. Helmt.:
Een vos. Hamburg 5 Sept. 1754. 30 afdeeling. In roode
was in een koperen doos.
Het zegel is zeer plat gedrukt en daardoor onduidelijk.
Zegel ter zake der banne van Stompwijk. Twee schumgekruiste sleutels. Het schild ter linkerzijde gehouden,
door een leeuw, die een opgeheven krom zwaard in
zijn rechter klauw houdt. Rands. S. der stadt Ke . . . n
(onduidelijk) banne van Stompwijk. Tegenzegel zie bij
de cleyne. 1643. N” ii.
Sacharias Swart. *) Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een aan-

1) Mr. Hendrik van Slingelandt. Hij voerde op zijn schepenzegel
alleen zijn stamwapen en niet het eamengesteldc, dat de heer v. R.
v. d . IK.-opgeeft.
“) Pieter van Soutelande voerde dus een gevierendeeld wapen en
niet alleen het stamwapen.

‘) Sacharias Swart, niet de Swart.
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ziende gekleede man. Helmt. : Een rechtopstaande arm
met de hand iets vast houdende (een zwaard?) Tegenz.
Het schild en helmt. 1689, NO 267.
Cornelis Sybrantsx. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een leeuw
met een barensteel over de borst gaande. Helmt.: Een
leeuw. 1579. N” 201.
In 1581 komt hij voor als Cornelis Syhrantsz. van
Brederode.
Cornelis Sijmonse. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gedeeld :
1 weder gedeeld: a. twee palen (of gepaald ?), b. een
gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk ; 2 drie
leeuwen 2 en ï en een zijkwartier de le leeuw bedekkende.
Helmt.: Een dolfijnkop tusschen een antieke vlucht.
Rands. h. Cornelis .imon (onduidelijk) 1550. NO 139.
Jacob Symcinsz. w o n e n d e i n ,Schevelinge.” Sch. v.
‘s-Gravenhage. Drie St. Jacobsschelpen. Helmt. : Eene
vlucht. 1553. NO 640.
Pieter Sijmonsz. Sch. v. Vianen. Een schuin geplaatste
visch, de kop omhoog, naar rechts. Geen helm. 1547.
N” 113. rood.
*TicoEaes Corn(elisx.) Tenijs. Sch. v. Middelburg. Gedeeld. In ieder deel een klimmende bok, die in het
le omgewend. Helmt. : Een uitkomende bok. 1606. NO 228.
N.B. In het Armorial général staat in het 2e deel een
voetboog.
Willem Teulinck Geraertsz. Sch. v. Heusden. D r i e
drielingbalken en een schildhoofd beladen met 3 vogeltjes
naast elkander, het 1” omgewend. Helmt. : Een vogel.
Tegenz. : In een ovaalvormig zegelveld een merk samengesteld uit de letters W. T. en G. (Plaat N” 35). 1618.
NO 108 rood.
Dirk Troost Rutgersz. Schout van den ambachte
van Oestgeest. Een dwarsbalk, vergezeld van drie molenijzers 2 boven en een onder den balk. 1583. NO f. Van
dit zegel is slechts een stukje over.
Willem Turnhout. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gedeeld: 1
doorsneden : a een schip met 3 masten op een zee of
dwarsbalk. b een keper van onder vergezeld van een
anker; 2 een dwarsbalk en daarover een rechter schuinbalk. Helmt. : Een anker tusschen eene vlucht. Tegenz. :
Het schild, met helmteeken. 1699. NO 424.
Utrecht. Geschuind schild. Schildh. twee leeuwen.
Kroon van 3 bladeren, tusschen iedere 2 bladeren een
punt waarop 3 paarlen. Tegenzegel. Idem, met dit randschrift. Sig. secret. civitatis Ultraject. Roode was. Gedeeltelijk stuk. 1658. NO ‘fff.
Het hof van justitie van Utrecht. Gevierendeeld 1 en
4 een kruis, 2 en 3 een leeuw. Omringd van 4 kleinere
wapenschilden ; boven : een geschuind schild ; heraldisch
rechts met een kruis; links en van onder geschonden
en stuk. 1699. NO tt.
Zegel van schout en schepenen van Utrecht. Een poort
met valhek tusschen 2 torens. Onder het valhek een
geschuind schild (Utrecht). In de linkertoren een gevierendeeld schild met 4 leeuwen. De rechterzijde van
het zegel is weg, en het zegel is zeer geschonden. Tegenzegel : Een geschuind schild, en zeer geschonden randschrift. 1644. w. w. 1650. NO M.
Mr. Johan Vallerea. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld: 1 Drie St. Jacobsschelpen 2 en 1; 2 doorsneden
a een leeuw; b twee leeuwen tegen elkander staande,
de le omgewend ; 3 een dwarsbalk vergezeld van drie
ronde figuren (rozen?) 2 en 1; 4 drie leeuwenkoppen

2 en 1. Kroon van 15 paarlen, waaruit de helm komt.
Helmt. : Een opstaande naar links gebogen arm, in de
hand iets rechts vast houdende (een stok of zwaard?)
Boven het helmteeken een lint waarop eenige letters
(onleesbaar). Tegenzegel. Alleen het 1” kwartier met
kroon, helm en helmt. 1674 N” 340.
Adriaen van de Velde. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld 1 en 4 drie molenijzers 2 en 1; 2 drie
dwarsbalken ; 3 drie posthoorns 2 en 1; 4 een geschaakt
St. Andrieskruis. Helmt.: De kop en kromme hals van
een vogel (reiger of zwaan?) met lange bek. 1565.
NO 70 blauw.
Huijch Adriaensz. van de Velde. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Als Adriaen van de Velde, doch de hals van de vogel
van het helmteeken, is hier niet zoo lang, en recht
naar boven gaande. Tegenzegel, een merk gevormd door
de letters H. A. ( p l a a t NO 36) 1547. N” 677; Zie
Huych Adriaens.
Achter een zegel van 1543 is het merk op het
tegenzegel eenigszins anders. Zie plaat NO 366.
Mr. Jan van Velde. Rentmeester der memoriën van
Coninxvelt (bij Delft). Een geënt schildhoofd. Helmt.:
Een vogeltje. Hij zegelt voor Willem Sproncszoon, die
geen zegel heeft. 1741. NO 10. 106 rood en 107 rood.
Dr. Willem Verbrugge. Sch. v. Delft. Drie pijlen 2 en 1
de punten omhoog. Aanz. gekroonde helm. Helmt. : Eene
pijl. Tegenz. Het schild met helmteeken. 1767. N” 5.
Claes Henriks Verburch. Sch. v. Delft. Twee schuin
gekruiste pelgromsstaven, vergezeld van eene achtpuntige
ster in het schildhoofd en 2 liggende afgewende koeien,
naast elkander ? de koppen aanziende, in den schildvoet.
Helmt. : Eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmteeken.
1608. NO 111 rood.
Jacob VermEj. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Die palen. Het
Helmteeken is weg. 1554. NO 219. beschadigd zegel. ‘)
Andries Jaspersz. va.n Versanevelt. Sch. v. Leiden.
Een vogel. Helmt. De vogel tusschen eene vlucht.
Tegenz. Het schild waarboven de letters A. 1. en waarin
de vogel staande op een merk (Plaat NO 37). 1612.
NO 90 rood.
Jan JacoOsz. Verwey , notaris te Leiden. 26 Oct. 1611.
Acte van huwelijksche voorwaarden van Johan van
Geesdorp en Juffr. Geertruyt van der Laen Willemsdr.
In een ovaal schild een dwarsbalk met drie sterren.
Opgedrukt in zwarte inkt. Rood la en 10.
Steven Vlackz. Schout in den banne van ‘s Herambacht
Denkelijk twee schuingekruiste zeissen met de ijzers
naar buiten. Rands. weg. 1456. N” A. Platgedrukt zegel.
Johan Vlacq, de oude. Sch. v. Gouda. Gevierendeeld:
1 en ,4. Een boom; 2 en 3, drie roskammen onder
elkander. Aanz. helm. Helmt. : Twee uitkomende paarden
1) Jacob Vermij. Daar de kleuren van zijn wapen niet op zijn zegel
aangegeven zijn en het vermoeden van den heer v. R. v. d. K. dat deze
schepen tot het geslacht van der Mije behoorde, toen nog niet bekend
was, heeft men voorzichtigheidshalve in het voorhuis van het Stadhuis de kleuren bij dit wapen weggelaten, Dat de kleur der palen
en het wapen van dezen schepen en burgemeester, zwart moet zijn
is zeer waarschijnlijk, doch nog niet positief zeker, als men leest
wat in het Algemeen Nederl. Familieblad 1901 blz. 182, noot vermeld is, in het artikel Fan Dueren door H. J. Schouten. nl. Te
Oudshoorn komt in een der kerkramen voor het wapen van Jan
Gerritsz. Vermij 1670 armmeester. In zilver vier zwarte palen [de
Haagsche schepen voerde er driej, geen helmteeken, dekkleeden
zilver en zwart en het wapen van Cornelis Sijmonsz. Vermij 1670
schepen aldaar, doch van dit wapen zijn de dekkleeden blauw en
zilver en de helm voorzien van een blauw-zilveren vlucht, enz.
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het 2” o m g e w e n d . R a n d s : 8. Jala Cornelissoo~~ Vlacq.
Tegenz. Een merk en boven het schild de letters 1. C. V.
(plaat N” 38).
Cornelis van Vliei. Schout in den ambachte van Voorburch. Onduidelijk, denkelijk een vogel. Helmt.: Eene
vlucht. Tegez. onduidelijk, een schild met 3 beesten
vogels (of hondjes?). 1636. N” 97.
Pieter de Vries. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een wiel met
zes spaken. Helmt..* Het wiel tusschen eene vlucht. Geen
tegenzegel 1570. N” 772.
Wolfert Leunnis van der Waal. Substituut schout van
Vianen. Een adelaa’r. Helmt. : Eene vlucht. 1721. rood.
Jacob de Waer. Sch. .v. Middelburg. Een merk (plaat
NO 39). Het schild gehouden door een wildeman met
knods over den rechterschouder, ter linkerzijde van het
schild staande. Rands. S. Iacop . . . erd. 1594. NO X.
Cleinzegel van Wageningen. Een wiel met 8 spaken.
1648. NO Q. Platgedrukt zegel.
Willem Jansz. Want, in Engelant. Sch. v. ‘s-Gravenhage. een leeuw. Helmt. : Een uitkomende leeuw tusschen
eene vlucht. Rands . . . janssoen. 1512. NO 152. blauw.
Willem Claesx. Warmont. Sch. v. Leiden. Een leeuw.
Helmt. : onduidelijk. Tegenz. : Het schild met helmteeken n.1. een kuip met een uitkomende (leeuw?) 1616.
NO 9 r o o d .
Henrick Welcker. Richter der stad Culemborch. Een
dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen 2 boven en
1 onder den balk. Helmt. : Twee olifantstrompen, waartusschen een hooge figuur. Tegenzegel. Het schild met
helmt. 1669. N” 2a rood, platgedrukt en gebroken zegel,
in bruine was; 1669. N” ‘LZ, rood; onduidelijk zegel.
Hendrik van Wesferveld. Sch. v. Vianen. Doorsneden:
1 drie jachthoorns, 2 en 1; 2 drie vogels (duiven ?).
Helmt.: Een jachthoorn. 1704. NO 118. rood.
Mr. Adriaen Wevering. Schout van den dorpe en
ambachte van Voorburg. Drie golvende rechterschuinbalken, vergezeld van 4 ringen. Helmt. : Een struisvogel
tusschen eene vlucht. 1717. NO 152.
Adriaen Stalpert van der Wieie. Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Drie palen van vair en een schildhoofd beladen met
een verkort St. Andrieskruis. Half aanz. helm. Het
helmt. weg. Rands. S. Adriaen Stalp . . . 1538. NO N.
Pieter Xtalpert van der Wiele. Sch. van ‘s-Gravenhage.
Drie palen van vair en een schildhoofd beladen met
een verkort St. Andrieskruis. Aanz. gekroonde helm.
Helmt. : twee toegewende, uitkomende leeuwen in de
voorpooten een St. Andrieskruis houdende. Tegenz. Het
schild waarboven de letters P. 8. V. D. W. 1632. N’J 91.
Johan van der Wijell. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Gevierendeeld: 1 en 4 drie palen van vair en een schildhoofd
beladen met een verkort St. Andrieskruis, niet zoo uitgerekt als op de latere zegels en afbeeldingen ; 2 en 3
een geschakeerde dwarsbalk van drie rijen. Halfaanz.
helm, zonder helmt. 1584. NO 51. blauw. Het zegel
plat en onduidelijk.
François Louis van der Wieilen. Soh. v. ‘s-Gravenhage.
Gedeeld: 1 Drie pijlpunten met weerhaken, de punt
omlaag, 2 en 1; 2 een dwarsbalk waarover een leeuw.
Helmt. : Een uitkomende leeuw. Tegenz. Het schild
zonder helmt. 1693. N” 306.
Michiel de Wilhem. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een keper
vergezeld van twee wolvenkoppen en in den echildvoet
een stappende wolf. Helmt. : Een uitkomende griffioen.

Tegens. Het schild waarboven de letters M. D. W.
1621. NO 463.
Claes Willemsz. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Drie vogelklauwen 2 en 1. Helmt.: Een vogelklauw. Rands. S. Claes
Willemszoon. 1517. NO 29 blauw.
Wermbrecht IWlemsz. Sch. v. ‘s-Gravenhage. D r i e
vogelklauwen. Helmt. : Een antieke vlucht. Rands. X.
WermOrecht 14’illems 1520. NO 32 blauw. Gebroken zegel.
Claes Maertensz. de Witt. Sch. op den dorpe van
Scheve?zinge. In een cirkelvormig zegelveld, een golvende
zee in het onderste gedeelte, waarboven een vliegende
meeuw ; l) met randschrift. Tegenz. In een cirkel een
merk waarboven de letters C. M. D. W. (plaat NO 40).
1702 N” 381.
Kornelis de Witt, zie Cornelis Fransz. Wiftens.
Mr. Adriaen Wittens. Schout van Zoeterwoude. Een
dwarsbalk vergezeld van eene ster in het schildhoofd,
beneden de dwarsbalk is het schild rechts geschuind
van 4 stukken (onduidelijk, mogelijk eene fout bij het
afdrukken). Helmt. : Eene ster tusschen eene vlucht.
Rands. S. Aar. Wittens. 1686. NO a. In roode was. Dit
zegel doet dienst als tegenzegel van dat van Zoeterwoude.
Cornelii Fransz. Wittens, Burgemeester van Dordrecht.
Een loopende haas vervolgd door een hazewindhond,
beide in het schildhoofd en in den voet een brakhond,
met krulstaart. Helmt.: De haas tusschen eene vlucht
1590. NO 70 rood.
Dit zegel is van Cornelis de Witt, gehuwd 10 met
Maria Heymans en 20 met Kornelia van Beverwyk.
Zie Balen, Beschrijving van Dordrecht blz. 1318.
Johan de Wolff. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Een stappende
wolf. Helmt. De wolf uitkomende, tusschen eene vlucht.
Tegenz. Een merk in een schild, waarboven de letter
W. (plaat NO 41). 1605. NO 203; 1617 NO 570.
Arent van den Woude, te ‘s-Gravenhage. Het zegel
is stuk, slechts zichtbaar de staart van een leeuw. Het
schild ter linkerzijde gehouden door een arend met
opgeheven vlucht. 1438. N” C.
Gualterus Woutersen. Schepen van Middelburg. Een
schip met drie masten en zeilen, naar rechts zeilende.
Helmt. weg. Tegenzegel : Het schild met helmteeken
1681. NO 52 rood; platgedrukt zegel.
Cornelis JacoOsz. van Wouw. 2) Sch. v. ‘s-Gravenhage.
Eene zwaan met een kroon om den hals, staande op
een grasgrond, zonder paaltje. Helmt. : De zwaan tusschen
eene vlucht. Tegenz. Het schild (de zwaan met een
1) Claes Maertene. de Witt. De vogel zal wel als zinspelende op
den naam van dien schepen: geen arend, maar een wit, een meeuw
zijn.
2) Van Wouw. Het vermoeden van den heer v. B. v. d. K. dat de
vogel in het wapen dezer familie een wouw moet z;jn is door geen
enkel bewijs gestaafd. Het zou dus een zoogenaamd sprekend wapen
zijn, maar hoewel men zoo als reeds gezegd is, uit de afbeelding
der vogels op zegels of wapens., dikwijls niet kan zien welke soort
zij voorstellen moeten, zoo is hier bij de verschillende afbeeldingen
geen twijfel? maar overal ziet men eene zwaan. Ook op de steen
boven den Ingang van het Hofje van Wouw op de Lange Beestenmarkt te ‘s-Gravenhage is de vogel, met zijn korte pooten en lange
gebogen hals, duidelijk eene zwaan.
Het wapen van Wouw, afgebeeld in een der ramen van de vestibule
van het raadhuis te ‘s-Gravenhage en al de andere wapens in de
ramen aldaar, zijn ontleend aan de authentieke zegels der personen
die zij moeten voorstellen en de archivaris de heer Servaas van
Rooyen, heeft niets verzonnen, zelfs niet de onbekende kleuren, en
ook niet, het wapen, dat volgens de verklaring van den heer v. R. v. d.
K. bij geen enkel wapenkundige bekend is.
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touw of iets dergelijks verbonden aan een er voor staand
paaltje) í.615. N” 93. blauw.
Mr. Jacob van Wouw. Sch. van Delft. In een ovaal
schild eene zwaan met een kroon om den hals. Aanz.
helm. Helmt. : De zwaan uitkomende, met opgeheven
vlucht. Tegenz. Het schild met helmt. 16. . N” 5.
Johan van Wouw. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Eene zwaan
met een kroon om den hals. Helmt.: De hals en kop
van de zwaan tusschen een antieke vlucht. Rands.
Johan Cornelisse van Wou . . Tegenz. : In een cirkel
een merk tusschen de letters I. C.-V. W. (plaat N” 42)
163.9. NO 240.
Pieter van Wouw. Sch. v. ‘s-Gravenhage. Eene zwaan
met een kroon om den hals, op een grasgrond, met
een poot aan een daarvoor staand paaltje vastgebonden.
Heimt. De zwaan met opgeheven vlucht. Tegenz. Het
schild met helmt. 1657. NO 412. Niet erg duidelijk zegel.
Zie Aelbrechts.
Harmanus .van Wylick. Sch. van Schieda.m. Een keper
vergezeld van eene ring in den schildvoet. Helmt.: Een
menschelijke figuur zonder armen. Tegenz. : Een merk
in een schild (plaat NO 43). 1680. N” 26 rood. Onduidelijk
zegel.
Brui+&& van Wyngaerden, l) heer van ‘s Heerarentderge, Amers, Westlterclce etc. Een breede dwarsbalk
beladen met een uitkomenden leeuw en vergezeld van
lb liggende blokjes 5 en 4 boven en 3, 2 en 1 onder
den balk. Helmt. : De leeuw uitkomende, tusschen een
antieke vlucht. 1597. NO 7 potlood. In roode was.
Claes Yezoen. Een uitgerukte boom met 2 bladertrossen,
gerplaatst tusschen een liggende wassenaer en eene ster.
Rands. . . . s yesen 1472. NO 19. Aan dit zegel ontbreekt
een stukje.

In het jaar 1905 verscheen bij W. P. Stockum & Zn.
‘s Gravenha’ge : ,,Verslag van een voorloopig onderzoek
,, te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial , Simancas en
n Brussel, naar Archivalia belangrijk voor de geschiedenis
,van Nederland, op last der Regeering ingesteld door
,,Dr. Th. Bussemaker, Hoogleeraar te Groningen.”
Op de blz. 142-196 geeft Dr. B. verslag van zijn
onderzoek in het Rijksarchief te Brussel. Hij vermeldt
dat het slechts een beperkt doel. had: om zich namelijk
op de hoogte te stellen, wat uit den tijd, dat Spanje
en de Nederlanden dezelfde vorsten hadden, te vinden is.
Hij geeft dan ook verschillende bronnen aan, die
geraadpleegd kunnen worden, bijv. uit* de 10 Afd.
(Première Section) de rubriek stukken, geheeten : ,Secré,,tairerie d’Etat et de Guerre , XVIo-XVIIIo siècles” ,
die uit 2731 Nes bestaat, en waarvan een afzonderlijke

inventaris is : ,,Inven taire sommaire, etc.,” par A. Gaillard
et E. de Breyne. 1)
En uit de 2~ Afd. (Deuxième Section) de ,,Papiers
,d’Etat et de 1’Audience: Correspondence, etc., commis,sions et instructions; chartes ; restitutions autrichiennes,
,,XIVe-XVIIIe siecles , 3167 NS (Inv. somm. par Ed.
,de Marneffe.)” , waaronder zich bijv. bevinden, de
correspondentie van Karel V, Margaretha van Savoye,
Maria van Hongarye en Philips 11; de diplomatieke
correspondentie onder de regeeringen van Karel V,
Philips 11 en de Aartshertogen en de correspondentie
van verschillende bekende persoonlijkheden uit dien
tijd. - Verder documenten uit het regeeringstijdperk van
Philips 11, o. a. de: ,,Papiers du Conseil des troubles”,
,Liste des personnes mêlées aux troubles ,” ,,Sentences,”
,Inventarisation des biens, etc., confisqués ,” Procès,” etc.
,,Gouvernement des Rebelles établi à Anvers et gou,vernements de 1’Archiduc Matthias et du Dut d’Alenç,on.
,,Brieven en stukken uitgegeven en gericht aan de
,Staten-Generaal, van Dec. 1577 tot Mei 1583.”
Uit diezelfde afd. wordt verder vermeld de rubriek
,,Cartulaires et manuscripts , 1X-XVIII siècles ,” bestaande uit 1500 NS en waarop een inventaris bestaat,
die in 1895 te Brussel werd uitgegeven door de ,Com,mission royale d’histoire.”
Dit zijn in hoofdzaak de bronnen, door Dr. B. aangegeven, met het oog op de hem gegeven opdracht.
Doch, behalve uit een geschiedkundig oogpunt, bevat
het Rijksarchief te Brussel natuurlijk nog veel meer
bronnen voor onderzoek op ander gebied, voornamelijk
betrekking hebbende op die, tegenwoordig tot ons
land behoorende landstreken, welke vroeger deel uitmaakten van het oude Hertogdom Brabant. In hoofdzaak zijn dit de oude leenregisters en het Rekenkamerarchief van het Leenhof van Brabant, beide te Brussel.
Na de verovering van belangrijke deelen van het
Hertogdom door Prins Maurits, en de vestiging van
het landsheerlijk gezag der Staten-Generaal van de
Vereenigde Nederlanden over die deelen, bleek de
wenschelijkheid der instelling van een opperste gerechtshof, tevens leenhof, voor het veroverde gebied.
Aldaar kon de rechtsmacht der Brusselsche colleges
zich natuurlijk niet meer laten gelden, en gelegenheid
tot appel van rechtspraak en verhef van leenen, ontbrak dus.
Na een voorloopigen maatregel van Prins Maurits
van 1586, richtten de Staten-Generaal bij besluit van
26 Sept. 1591 een Hof op, bestemd voor de behandeling
van alle zaken, eertijds behoorende tot de berechting
der beide, zoo even genoemde colleges te Brussel.
Dit Hof kreeg den naam van: Raad en Leenhof
va,n Brabant en Lade van Overmaze, en zetelde te
‘s-Gravenhage. Het legde een leenregister aan, en hield
protokollen bij, der leenakten ter ziner griffie gepasseerd,
welke tot 1795 loopen.
Naarmate er meerder gebied veroverd werd, strekte

1) Van Wijngaarden. Dezer heer schijnt zijn familienaam Oem
verloren te hebben.
XXVII Col. 256 Cornelis Couwenburch van Belois. In de aanvullingen en verbeteringen, Wapenheraut 1905 blz. 334. staat dat hij
een hartschild voerde, blijkens zijn zegel voerde hij &t.
XXVIII Col. 3 Jacob Dirksz. in Ceulen. (idem blz. 334). Deze voerde
blijkens zijn zegel een geheel ander wapen dan in de Wapenheraut
1905 is opgegeven.

1) Op verschillende andere rubrieken der 1” Afd. bestaan o.m. nog
de volgende gedrukte invent,arissen:
Inv. somm. des Aroh. du Conseil d’Etat , XP-XVIII’ sièole, 627 N”
par A. Gaillard.
Inv. somm. des Arch. du Conseil des Finances, XV”-XVIII” s.
5350 NS par E. de Breyne.
Inv. somm. des Ar&. des Etats de Brabant. XIV-XVIII” s.
10830 NS par A. d’Hoop.
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het rechtsgebied van laatstgenoemd Hof zich verder
uit, en eindelijk na den vrede van Munster, over het
geheele tegenwoordige Noord Brabant, met uitzondering
van de landen van Ravenstein en Megen en het Hollandsche gedeelte. Dit laatste bestond voornamelijk uit de
Landen van Heusden en Altena, Werkendam, de Zwaluwen, Zevenbergen, de Klundert , de Langstraat, enz.
Nog eenigen tijd nà 1591 echter, werd ook te Brussel
nog aanteekening gehouden, van den overgang van
enkele leenen in de grensstreken gelegen. Die grensbewoners stonden vóór den vrede van Munster eigenlijk
tusschen twee vuren. Ofschoon ze daardoor op dubbele
lasten kwamen, gaven ze echter voor alle zekerheid er
de voorkeur aan, bij overgang, verkoop of versterf,
hunne leenen zoowel te Brussel als te ‘s Gravenhage te
laten inschrijven.
Na 1648 zijn enkele Brusselsche registers afgegeven,
die zich thans in het Rijksarchief te ‘s Hertogenbosch
bevinden, waarheen ook in 1884 de archieven van het
Haagsche Hof, van 1591-1795 loopende, zijn overgebracht. Ook bevinden zich aldaar nog verschillende
afschriften en uittreksels van oude registers ,van het
Leenhof van Brabant, o. a. die, welke gedurende eene
reeks van jaren door den Heer P. Cuypers van Velthoven te Brussel zijn genomen, uitsluitend met het
oog op Noord-Brabant.
In Dl. VI der: ,,.Verslagen omtrent ‘s Rijks oude
Archieven”. Jg. 1883, blz. 12 en vlg. vindt men eene
opsomming der manuscripten van den Heer Cuypers,
welke kort tevoren door het Rijksarchief te ‘s Hertogenbosch waren aangekocht.
Wanneer men dus uit die streken van ons land, welke
vroeger tot het oude Hertogdom Brabant behoorden,
het een of ander te weten wil komen, bijv. omtrent
oude leenen, geslachten, verbeurd verklaarde goederen,
munten, cijnsen, enz. die daas vóór het jaar 1600 bestonden, enz., dan kan men dit meestal slechts vinden
in het Rijksarchief te Brussel. Doch wegens de enorme
uitgebreidheid der archieven van het oude Leenhof van
Brabant en der Rekenkamers, dient men althans eenigermate vertrouwd te zijn met de inrichting van genoemd
Archief en met de daar op bestaande inventarissen.
Wanneer men vervolgens weet, dat er alleen voor
de 2~ Afd. behalve den vijf groote foliant deelen vormende,
gedrukten inventaris van het Rekenkamer-archief, ook
nog + 500 kleinere, zoowel gedrukt als geschreven,
bestaan, zoodat dan ook de hooge noodzakelijkheid
bleek van een Jnventaire des inventaires de la 2””
,,Section”, die door den Heer J. Cuvelier , sous-chef dier
gfd. werd samengesteld - dan ligt het voor de hand, dat
een wegwijzer voor belanghebbenden niet overbodig is, en
wordt daarmede ook het doel van onzen arbeid verklaard.
Ten slotte nog een enkel woord over de inventarisatie
van het Brusselsche Rijksarchief.
Reeds kort na het aanvaarden der regeering , en wel
den 17en Juli 1834, gaf Koning Leopold 1 last, om een
inventaris op te maken van het Archief van het Leenhof van Brabant. Onder toezicht van den toenmaligen
Algemeenen Rijksarchivaris, de heer M. Gachard, werden
die archieven geordend en geïnventariseerd. Dit archief
werd in twee groote deelen gesplitst:
1 de eigenlijke Leenregisters en 11 het archief der
Rekenkamers van het Hof.

Met het inventariseeren van 11 werd begonnen. Het
le Dl. er van verscheen in 1837 in druk, het 20 in
1845, het 30 in 1851, het 4e in 1865 en het 5~ in
1879, onder den titel: Jnventaire des Archives des
,,Chanzbres des Comptes de la Cour féodale de Brabant,”
de beide laatste deelen onder toezicht van den Heer
Pinchart. Zij vormen een onderdeel der 20 Afd. van
het Archief.
Het 10 Dl van 1 verscheen in 1870, het 2” in 1884,
onder den titel: Jnventaire des Archives de la Cour
,, fdodale de Brabulzt.”
B e i d e deelen werden door den Heer L. Galesloot
samengesteld.
Zij vormen een onderdeel der 30 Afd. van het Archief.
Behalve in de, voor het publiek bestemde werkkamer
van het Rijksarchief te Brussel, vindt men exemplaren
dier zeven lijvige folianten in ons RQksarchief te
‘s Gravenhage en gedeeltelijk in dat te ‘s Hertogenbosch.
Uit die inventarissen, welke .door ons alle werden
doorgezien, teekenden wij de afdn en onderafdn aan,
alsmede zooveel mogelijk de archief-na waaronder ze
werden ondergebracht, van die documenten, welke ons
voorkwamen voor het zoo even vermelde doel, van nut
te kunnen zijn.
Met dien arbeid gereed zijnde, hebben wij ons naar
Brussel begeven , om dien, daar ter plaatse, te verbeteren en aan te vullen, en daarbij de meeste hulp
en bereidwilligheid ondervonden van de aan het Archief
verbonden Heeren, inzonderheid van den Heer Joseph
Cuvelier, sous-chef der 20 Afd. en van den Heer Edouard
Laloire, archivaris bij de le Afd.
De Heer Cuvelier vestigde toen o. a. onze aandacht
op het verslag van Prof. Bussemaker, ‘t welk ons
toen nog onbekend was, en de Heer Laloire had de
vriendelijkheid ons overdrukken aan te bieden van twee
artikelen, het eerste voorkomende in de ,Revue des
,,Bibliothèques et Archives de Belgique, T 1. fasc. 1
(1903) getiteld : ,,Les archives générales du royaume
,,par Ed. Laloire et E. Lefèvre attachés aux Archives
,,générales du Royaume” en het tweede, voorkomende
in den .,, Annuaire de la Belgique scientifique, artistique et
,litéran-e , 1907/08, getiteld : ,Les Archives en Belgique ,
,,Notice sommaire par Edouard Laloire, préface de
,,Joseph Cuvelier.”
Beide artikelen geven een kort en duidelijk overzicht
van de indeeling in hoofd- en onderdeelen, waaruit ten
duidelijkste de rijkdom van het Brusselsch Rijksarchief
blijkt. Het tweede artikel is in zekeren zin eene verbeterde en aangevulde opgave van het eerste artikel,
waarbij tevens een globaal overzicht wordt gegeven van
de provinciale en gemeente-archieven ? alsmede van
enkele kerkelijke en particuliere verzamelingen in
België. Beide artikelen zijn ons van zeer veel nut geweest, bij de nu volgende globale indeeling van het
archief.
Het Rijksarchief te Brussel, in de onmiddellijke
nabijheid van de Place Royale gelegen, is op alle werkdagen van 9 v. m. tot 6 n. m. toegankelijk. In de, voor
het publiek bestemde werkzaal, liggen steeds ter inzage
exemplaren van alle bestaande, gedrukte inventarissen
van onderdeelen van het archief, alsmede een catalogus,
der tot het Rijksarchief behoorende Bibliotheek, die
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-+ 7000 deelen tolt. Bovendien bestaan er ook nog
verschillende, meer in bijzonderheden afdalende manustript-inventarissen van enkele onderdeelen, die men op
verzoek ter inzage kan bekomen.
Het archief is ook in het bezit eener geclassificeerde
zegelverzameling, die, uit 26500 na bestaande, zoowel
origineele als afdrukken en afgietsels, onder toezicht
staat van den Heer A. Mesdagh. De voorwaarden
waarop afschriften van stukken of afdrukken en afgietsels van zegels kunnen verkregen worden, staan
vermeld op bl. 744 jg. 1907 van den ,,Almanach royal
n official.”
Bovendien berusten op het Secret,ariaat van het
Rijksarchief , geschreven inventarissen der archieven
van alle gemeenten in België, opgesteld ingevolge eener
Ministrieele aanschr., van 20 Aug. 1836.
Onmiddelijk naast het gebouw van het Rijksarchief
is de Koninklijke Bibliotheek gelegen, eveneens steeds
op dezelfde uren toegankelijk. De daartoe behoorende
Section des manuswits, bevat ook vele oude archiefstukken. Eene, uit 6 deelen bestaande: Catalogue des
manuscrits de la Bildiothèque royale de Belgique, door
den Heer R. P. J. van den Gheyn samengesteld, verscheen te Brussel in de jaren 1901-1906, terwijl reeds
in 1878 aldaar verscheen een catalogus der manuscripten van Goethals , door den Heer A. Pinchart
samengesteld; beide catalogussen kunnen geraadpleegd
worden.
Het geheele archief - verdeeld in vier groote afdeelingen (Sections) - staat onder het opper-toezicht
van den Algemeenen Archivaris, thans de Heer A.
Gaillard, wien een secretaris is toegevoegd, die hem
in zijne werkzaamheden ter zijde staat. Aan het hoofd
van elke afdeeling staat een Chef de bection, onder
wiens onmiddelijk toezicht werkzaam zijn een sous-chef
en een of meer archivarissen.
De H.H. Archivarissen, bijgestaan door het noodige
hulppersoneel, houden beurtelings toezicht in - en
geven met de meeste bereidwilligheid inlichtingen aan
bezoekers van de voor het publiek bestemde werkzaal.
Behalve de voor ons land van minder belang zijnde
verzamelingen, bevat o. a. de PremiPre Section de volgende archiefstukken : Corzseil privé (jr. 1531-1794).
Deze verzameling telt 4076 n*. Een ,Inventaire som,,maire” daarop, samengesteld door den Heer A. Gaillard,
ligt ter inzage in de werkzaal. Wij stippen daaruit aan:
De nes 670-680, die de sententiën van het Hof bevatten.
NO 768: Tableau historique. (Généalogie) jr. 1517.
Chancellerie Autrichienne des Pays-Bas , 16e-18~ eeuw.
1024 na. ,,Inventaire sommaire” daarop samengesteld
door den Heer E. de Breyne (ter inzage als boven).
Wij vermelden daaruit :
N” 593. ,Instructions pour le Gouvernement des
,,Pays-Bas, données a Marguérite de Parme , A l’Ar,chiduc Albert, etc.” jr. 1559-1716.
Jokte des monnaies, l@--19” eeuw, 402 ns ,Inv.
,somm.” samengesteld door den Heer E. de Breyne ,
(ter inzage als boven). Deze verzameling bevat o. a. een
register (zonder noa) : ,, Monnaie de Nimègue , monnaie
,,de Ruremonde et monnaie ayant tours en Gueldre”.
jr. 1544-1700.
Eveneens zonder no een register:

,,Register van alle de wercken van goude en silvere
,,myntten gemunt in Z. K. Munte tot Nijmegen”, jr.
1558-1561.
Als boven, een register:
,Boeck van den waerdeyn van de Munte van Gelre”.
jr. 1552-1557.
Als boven, een register:
,,Monnaie de Maestricht”, jr. 1571-1628.
Als boven, een register:
,,Monnaies ayant tours dans la province de Lim,,bourg”. jr. 1700-1773.
De Deux&me en Troisi$me Section, bevatten de voor
ons land en ons doel meest belangrijke stukken. Wij
zullen deze afdn. hieronder elk afzonderlijk behandelen.
De Quatrième Section eindelijk, bevat alleen stukken
op België betrekking hebbende, uit het laatst der 1%
en de 19e eeuw.
Bet Archief van de 2” Afdeeling.
Behalve het archief der Rekenkamer van het Hof
van Brabant, dat zeker wel het leeuwenaandeel vormt
dezer afd., d e : Papiers ZEtat et de l’dudience 1) e n
de Cartulaires et manuscrits reeds door Prof. Bussemaker vermeld, bevat deze Afd. onder meer, ook de
Chartes de Brabant, uit de 12” tot de 170 eeuw, 11000
stuks in het geheel, waarop een inventaris bestaat, die
het NO 422 heeft. (Zie hieronder).
Zooals we reeds in de inleiding met een enkel woord
mededeelden, bestaan er, behalve de vijf groote deelen,
die den gedrukten inventaris op het Rekenkamer-archief
vormen, nog -t_ 500 kleinere inventarissen voor deze Afd.
Nadat het 5” dl. in 1879 in druk was verschenen,
en men voor deze onderafd. tot het Archief-no 45669
was gekomen, werd door vondsten, schenkingen, aankoop, enz. deze onderafd. voortdurend aangevuld. Telkens
werden van die aanwinsten inventarissen opgemaakt,
die van een doorloopend n” werden voorzien, te beginnen met N” 6. (de vijf deelen van den gedrukten
inventaris, kregen de NOS 1-5). Ook afschriften van
oude inventarissen werden daarin opgenomen, waarbij
werd aangegeven de tegenwoordige archief-nes waaronder ze voorkomen.
Mede werden onder de inv.-nog opgenomen, manuscripten van verschillende personen, bevattende inhoudsbeschrijvingen, alfabetische naamllj’sten , chronologische
naamlijsten van adelsdiploma’s , repertoriums, enz., getrokken uit verschillende registers der 20 Afd. Het aantal
invn breidde zich zoodoende hoe langer zoo meer uit,
en bedroeg omstreeks 1902 reeds een aantal van -+ 500.
Toen zette de Heer Joseph Cuvelier zich aan den
arbeid, en stelde hij een: $ventaire des inventaires
,,de la 2’116 Section des Archzves gdnérales du royaume”
op, die in 1904 te Brussel bij H. Weissenbruch in het
licht verscheen. “)
De Heer C. geeft eerst eene korte inhoudsopgave der
gedrukte invn , die van 1837-1879 het licht zagen en
welke uitsluitend het Rekenkamer-archief betreffen, en
1) Arch. W 878 dezer serie is een manuscript, getiteld: ,,Lettres
*patentes d~annoblissement” , uit de jaren 1530-1633. Aan het slot vindt

men eene alfabetische lijst op de familienamen.
z) Een ex. van dezen Inv. d. InvB, berust in de Bibliotheek van
het Rijksarchief te Arnhem en zeker ook wel in die van Rijksarchief
te ‘s Gravenhage.
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die in LXXI Hoofdstukken zijn verdeeld, welke alle
door hem werden vermeld (omdat bij de supplementinvn telkens verwezen wordt naar de hoofdstukken waarop
ze betrekking hebben) en vervolgens eene beschrijving
van de overige invn, welke bijna allen betrekking
hebben op het Rekenkamer-arch., doch enkele op andere
rubrieken uit de 20 Afd.
Prof. Bussemaker, die bij zijn bezoek aan het Rijksarchief te Brussel, reeds gelegenheid had met den
arbeid van den Heer C. kennis te maken, zegt daaromtrent het volgende, op bl. í42 van zijn verslag.
,Dit werk geeft eene beschrijving der inventarissen,
,, ten archieve aanwezig, op de verschillende verzame,lingen van documenten der 20 Afd. waarbij de auteur
,met groote zorg en scherpzinnigheid de oude inven,, tarissen , vervaardigd in een tijd toen de verzamelingen
,,gansch anders waren geclassificeerd als heden heeft
,onderzocht, en aangewezen op welke nummers der
,,tegenwoordige indeeling zij betrekking hebben. Sommige
,,dier oude inventarissen geven uitvoerige regesten der
,,beschreven stukken, zoodat zij ook den onderzoeker
,van heden belangrijke diensten kunnen bewijzen. Wie
,,zich met verzamelingen uit de 20 Afd. heeft bezig te
,, houden , vereuime derhalve niet, Cuvelier’s werk te
,,raadplegen.”
In zooverre ze betrekking hebben op het door ons
beoogde doel, zullen we hieronder verschillende inventaris n” vermelden, te beginnen met de groote gedrukte
en daarbij.. aangeven de n8 en titels der hoofdstukken
waarop w’~ de aandacht wenschen te vestigen.
Vooraf echter een enkel woord over de oude Rekenkamers.
De verschillende Rekenkamers die vroeger in België
bestonden, werden in 1785 tot een enkele vereenigd.
De oorsprong dier Rekenkamers, dateerde van het einde
der 14% en begin 158 eeuw.
De rekeningen der Brabantsche leenen beginnen o. a.
met het jaar 1368. Er waren Rekenkamers te Rijssel
en Brussel; met het oog op de onrustige tijden, deed
Don Jan van Oostenrijk in 1577 die Rekenkamers overbrengen naar Namen, van waar ze in 1585 weder
werden verplaatst naar Brussel.

H. XXVIII: ,,Comptes des taxes imposées sur les fiefs
,au 15” et au 160 siècle.”
id XxX1X: ,,Comptes des droits de nouvel acquêt.”
id
id LI-LIV : ,,
de l’armée de mer , artillerie,
,,munitions , fortifications et bâtiments militaires.”
Inv. 5. (Uitg. 1 8 7 9 ) . H . L X V I - L X X I e n d e NS
28594-456&9.
H . L X X I : ,,Registre des eens, rentes et redevances
,,dus au tlomaine.”
Nadat de 5 bovenvermelde inv. reeds in druk waren
verschenen, werd dit gedeelte van het archief voortdurend uitgebreid en daarop supplementaire invn. samengesteld. die achtereenvolgens de Ne 6, 7 en 8 kregen.
o Inv. ‘6. Bestaat uit 5 Cahiers en bevat suppl. op H.
1 en 11.
Inv. 7. Bestaat uit 6 cahiers en bevat suppl. op H.
111-XXIV.
Inv. 8. Bestaat uit 8 cahiers en bevat suppl. op H.
xxv-LXVII.
De in deze inv. vermelde stukken, kregen de NE
45670 -49532.
Na het opmaken dezer 3 suppl. invn. werden nog
een groot aantal niet geïnventariseerde stukken van de
Rekenkamer gevonden, die in Inv. @is voorloopig werden
genoteerd, in afwachting van een 60 Dl. ‘t welk men
voornemens is in druk uit te geven, en waarin ongeveer
5000 stukken, vermeld in 6-@is, analytisch behandeld
zullen worden. In afwachting daarvan, kan men voorloopig van deze 4 gebruik maken; vooreerst is er
echter nog geen sprake van het verschijnen van Dl. 6.
Inv. 8bis, bevat hoofdzakelijk opgave van later aan
het archief toegevoegde cijnsregisters en domeinrekeningen.
Inv. 23. Manuscript van 104fos. De akten uit Ar&.
NO 8 (Zie hieronder) worden hierin analytisch behandeld.
De Heer Cuvelier zegt omtrent dezen inv. o. a. het
volgende : ,Le present inventaire peut rendre des
nservices sérieux en ce sens, qu’il contient une analyse
,,assez détaillée , en flamand , de chacun des actes contenu
,,dans ce registre.”
In dezen inv. bevinden zich bovendien twee bundels
stukken ; de eene uit 4 bladen bestaande, geeft eene
globale opsomming der akten uit Regr 8, de tweede
bestaat uit 29 bl. waarin de akten uit R. 8 geclassificeerd
sta.an volgens de plaatsen waaruit ze afkomstig zijn.
Het is echter onvolledig en bevat nog niet de helft
der akten welke in R. 8 voorkomen.
Inv. 24. Manuscr. van 84 f. Omtrent dezen inv. zegt
/de Heer C. o. a. : ,Cet inventaire fait en partie double
,,emploi avec l’inv. 23, mais il contient en outre B la
,première page, une partie de la table alphabétique du
,,Reg. 8 auquel il se rapporte. Cette table qui se trouve
,,au complet dans le Reg. 8 même, est tres précieuse
,,en ce sens, que toutes les matières y ont été réunies
,,par ordre alphabétique, qu’elles sont précédées de la
,,date des actes en question et suivies du feuillet du
,,registre où l’acte se trouve.”
Inv. 27. Manuscr. in 40 van 39 fes. Bevat een alfabetisch
repertorium op verschillende regs der 2e Afd. o. a. op R. 8.
Inv. 28. Manuscr. in 40 v. 187 bl. Bevat een gedetailleerde inv. van verschillende regs uit de ae Afd.
o. a. van no 8.
Inv. 52. Manuscr. in 40 v. 167 bl. Bevat o. a. eene

Inventaris N” 1. (Uitg. 1837). Omvat de Hfdst. 1 en
11: ,,Cartulaires et receuils généraux et les registres
,,generaux des départements de Brabant et de Flandre
et des deux départements réunis en 1787.” Behandeld
worden de Archief Na 1 tot 1776.
Inv. 2. (Uit,g. 1845). Omvat de Hfdst. 111-VIII en de
21; 8 1777-15715.
Wij vermelden daaruit H. VI: ,,Comptes particuliers
,,des domaines.”
Inv. 3. (Uitg. 1851) H. 1X-XXVI en de Ns 1571622636. Waarin o. a. :
H. X.: ,Comptes des reliefs des fiefs.”
id X11: ,, id
des monnaies.”
id
des confiscations pour cause de sédition
id X111 : ,,
,,et de revolte antérieure au règne de Philippe 11.”
i d X I V : ,,Comptes des confiscations pour cause de
,,troubles du 16” siècle.”
id XVI : ,,Comptes des confiscations pour cause cl’hérésie.”
Inv. 4. (Uitg. 1 8 6 5 ) H . X X V I I - L X V e n d e NS
22237-28593.
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chronologische lijst van adelsdiploma’s , eerbewijzen, enz.
door de verschillende vorsten, die over de Nederlanden
heerschten verleend, getrokken uit de Reg. 13í’-153
en loopende over de jaren 1132-1783.
Inv. 53. Gedrukte lijsten (56 st.) van adolsdiploma’s,
enz. verleend van 1659-1762, door Philips IV, Karel 11,
Philips V, Karel VI en Maria Theresia, getrokken uit
de Reg. 146-152 en 831-851.
Inv. 57 Manuscr. in 40 van 91 bl. getiteld:
,Inventaire des Chartes de Brabant, fait par Mr”
,,Pierre de Waelhem, conseiller garde des Chartes de
,Brabant, de l’an 1550”.
Deze inv. werd op last der landvoogdes Maria samengesteld.
Inv. 58. Bevat verschillende kleinere invn., betrekking
hebbende op heraldiek, genealogie, bewijzen van adeldom, enz.
Inv. 182. Is een soort repertorium op Reg. 8.
Inv. 267. Manuscr. in 40 van 172 bl. Is een inventaris
der losse rekeningen. Nadat die rekeningen in de maand
Oct. 1892 waren nagezien, werden ze in doozen gelegd
of tot bundels vereenigd, en van NO 1-3048 genummerd. Bij elk NO wordt aangegeven de namen der plaatsen
en de jaartallen (13e tot 16e eeuw) waarop ze betrekking
hebben. Eene kolom is er opengelaten voor eventuëele
opmerkingen. De heer Cuvelier heeft op dezen inv. eene
alfabetische lijst der plaatsnamen samengesteld. (Zie
hieronder ook Inv. 468.
De Inv. 360-368, bevatten de inv. van verschillende
regs. der Rekenkamer van het Hertogdom Gelre, en
andere losse stukken, die uit het Rijksarchief der
Rekenkamer te Brussel, indertijd gelicht waren en die
men in 1869 met Nederland wilde ruilen ; de onderhandelingen daaromtrent leidden echter tot geen resultaat.
We zullen ze hieronder elk afzonderlijk behandelen,
Inv. 360. Manuscr. in 40 v. 306 bl. Bevat tabellen
der onderwerpen, behandeld in 14 Regr. betreffende
charters, octrooijen, enz. in het Hertogdom Gelre uit
de jaren 1681-1748.
lnv. 361. Manuscr. in 40 v. 77 bl. Alfabetische tabel
op Inv. 360.
Inv. 392. Manuscr. in 40 v. 249 bl. Alfabetische tabel
op, inv. 360.
Inv. 363. Manuscr. in 40 100 bl. Inv. van verschillende
documenten, Gelderland betreffende, uit het jaar 1636.
Inv. 364. Inv. der documenten, den 80, Febr. 1651
van Arnhem naar Roermond overgebracht.
2nv. 365. Manuscr. in 40 v. 831 bl. Inventaris der
stukken, die uit Arnhem naar het kasteel van Hellenraedt en van daar, op last van den Keizer, den 20””
Mei 1683 naar het college der Jezuieten te Roermond
zijn overgebracht.
Inv. 366. Inv. van de stukken der Rekenkamer te
Roermond, opgesteld in de maand April 1655.
Inv. 367. Verschillende pakketten, bevattende gedeeltelijke en beknopte invn van op Gelderland betrekking
hebbende stukken, die bij het Rekenkamer-archief te
Brussel berusten.
Inv. 368. Inv. van een groot aantal brieven, titels
en andere stukken, die 3 koffers bevatten, welke
indertijd in de stad Grave werden gevonden, en in het
jaar 1540 in het bezit der Rekenkamer kwamen.
Achterin staat een inv. der stukken, die 20 Juni

1598 aan de Rekenkamer te Roermond werden teruggegeven, alsmede een inv. der stukken, die 10 Sept.
1613 door den president der Rekenkamer werden teruggegeven aan een lid der Rekenkamer van Gelderland.
Omstreeks 1903 werden aan dezen Inv. nog de Invn
368bia en 368ter toegevoegd. De eerste geeft de archief-ns
aan (466’8246742) waarmede de, in inv. 360368
vermelde. documenten, voorloopig genummerd werden,
en de tweede eene beknopte lijst der stukken, die men
in 1869 met Nederland wilde ruilen.
Inv. 422. Bevat de inv. van de 11000 stuks Brabantsche charters uit de 120 tot de 170 eeuw, die zich
in het archief bevinden.

De Inv. 433 tot en met 472.
Omstreeks 1860, werden door den Heer Jules Huyttens,
een bekend genealoog, alfabetische lijsten gemaakt op
de familienamen, voorkomende in verschillende registers
van het Rekenkamer-archief. In bijna al die lijsten werden
behalve de familienamen, ook de voornamen vermeld,
benevens no en folio van het register, waarin ze
vermeld worden.
Die naamlijsten werden in 1902 door het archief in
eigendom verworven, door den Heer Cuvelier met de
grootste zorg geordend en maken thans eene verzameling
van 40 boekdeelen uit, die de hierboven vermelde invm
nummers kregen.
Zoo bevat Inv. 433 eene naamlijst der personen, die
van het jaar 1424-1685 brieven van adeldom verkregen,
g e t r o k k e n u i t d e Arch. NS 264-266 e n 2 6 8 - 2 7 2 .
Evenzoo bevatten de Inv. 434-437, listen van zeer
vele namen, voorkomende in de NOS 1059-1157. (20
helft der 148 tot einde 18e eeuw) van minder belang
voor ons land, daar het bijna uitsluitend houders van
Zuid-Brabantsche leenen betreft.
De Inv. al-462 bevatten de naamlijsten uit de
NB 17144-17165.
(Hfdst. X: ,,Comptes des reliefs des fiefs.” loopende
over de jaren 1366-1599.) Zoo bevat o. a. Inv. 441 d e
naamlijst getrokken uit NO 17.244 (A” 1366-1389).
Inv. 442 die uit NO 17145 ( 1400-1418).
17146 ( 1432-1449).
Inv. 443 id
N.B. Van de jaren 1389-1400 zijn geen rekeningen
voorhanden, van 1417-1432 echter, zijn de minuten
voorhanden en vindt men die onder Arch. n” 396 van
de 3e Afd. (Zie aldaar).
Van af Inv. no 443 loopen de rekeningen geregeld
door, bijv. :
Inv. 460 bevat de naamlijsten uit n0 17163 (1580-1588).
Inv.
461
,, ,, ,,
n n 17164 (1588-1594).
17165 (1594-1599).
Inv. 462
De Inv. 4t!3267 en” 469--27;, hebben betrekking
op leenverheffingen in Vlaanderen, Henegouwen, de
heerlijkheid Mechelen, enz. en omvatten de arch. nummers
17342-17849.
Inv. 468. Bevat eene alfabetische lijst der namen,

getrokken uit de 3048 bundels losse rekeningen. Deze
lijst vermeld, behalve de familienamen, ook het jaartal
en nummer van den bundel, waarin zij gevonden werden.
Omtrent dezen inv. zegt de Heer Cuvelier: ,,Elle complète
,d’une fapon très heureuse , l’lnv. 267.
Deze bundels met losse rekeningen, uit de jaren
1282-1456, zijn door den Heer Gachard beschreven
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in Dl. VI, 20 Serie van de ,,Bulletins de la Commission
,,royale d’histoire,” onder den titel: ,,Notices des comp,tes en rouleaux conservés aux archives générales du
,,Royaume”. Een afdruk van dit artikel is op het archief
voorhanden.
Bij het raadplegen der naamlijsten door den Heer
Huyttens samengesteld, zal men een enkele maal den
aangegeven naam niet op het vermelde jaar of folio in
het betrokken archiefnummer vinden. Dit schrijven wij
daaraan toe, dat enkele registers na 1860 op nieuw of
doorloopend gefolieerd zijn geworden. Elk register
bestaat namelijk uit eenige bij elkander gebonden jaarrekeningen, welke van Paschen tot Paschen (oude stijl)
loopen, zeer licht kunnen dus vergissingen voorkomen
in de opgave van het jaartal vooral voor de rekeningen
tusschen 1 Jan. en Paschen. In bijna alle regs. is elke
jaarrekening afzonderlijk gefolieerd en sommige nog eens
doorloopend. Bij eenig zoeken, vindt men echter steeds
in het aangegeven archiefnummer de aangegeven rekening. Althans, samensteller dezes, voor zich zelven +
50 aanteekeningen uit de lijsten van den Heer Huyttez
in de betrokken regs. nagaande, vond ze allen vermeld,
ofschoon bij een 6 of ‘ï’-tal verkeerde fa. of jaartallen
aangegeven waren.

NO 9. ,,Diverses privilèges touchant mon très gracieux
“seigneur, de l’an 802 & 1221”.
Het oudste stuk is een privilegie, door Karel de Groote
aan de Friezen gegevan.
N” 87. ,,Pièces touchant Maestricht”. Uit het jaar
1531. Handelt voornamelijk over de privilegies en
jurisdictie aldaar, van Keizer Karel V als Hertog van
Brabant.
NO 107. ,TraictB de Gheldres, faict à Gorchem en
,,Octobre l’an XVc XXVLIJ”.
NO 211. ,,Régistre d e s condamnes et bannis, à cause
,,des troubles survenus en ce pays, depuis l’an 1568 à
,, 1672”.
Bevat voornamelijk afschriften der vonnissen van den
Raad van beroerten, aan de rekenkamer van Brabant
gezonden, ter contrôle van de verbeurdverklaringen.
De eerste fs (i tot en met 5) bevatten de afschriften
der vonnissen van 28 Mei 1668, gewezen tegen den
Prins van Oranje, Egmond, Hoorne , v. d. Bergh,
Lodewijk van Nassau en Brederode. ‘)
Fol. 6 en vlg. bevatten de vonnissen waartoe 37
andere personen, den 14” Mei 1668 veroordeeld werden.
NO 112. ,Noms des condamnés à csuse des troubles
du XVIo siècle”. Op de le bladz. wordt vermeld:
,,Déclaration des noms et surnoms de ceulx qui pré,,sentement sont esté banniz ou exécutez, et dont en
,,la Chambre des Comptes sont esté envoiees les copies:
“le tout, par l’ordre de l’alphabet”. Aan het slot wordt
vermeld als datum: 15 Febr. 1569.
Hoofdst. II. 9 7. Fiefs.
N” 542. ,Leenboec des hertoigdoms van Brabant
,,ende Lymburg”. Geheel in het Latijn geschreven in
het jaar 1312.
Bij den dood van Jan 11, Hertog van Brabant, (1312)
werd door Willem van Cassel, klerk van den hertog,
voor Jan 111, die zijn vader had opgevolgd, eene lijst
,opgemaakt der leenmannen. Dit is het oorspronkelijke,
zoogenaamde ,, Latijnsboek ,” het oudst bekende leenboek
van Brabant.
In 1350 werd die lijst door hem in alfabetische volgorde opgemaakt. Deze laatste is als NO 1 opgenomen
in den: ,Inventaire des archives de la Cour féodale de
,,Brabant”. (Zie h’ieronder bij het archief der 30 Afd.),
en in 1865 te Brussel door den Heer L. Galesloot,
onder den titel : ,,Livre des feudataires de Jean 111,
dut de Brabant (1312-_C 1356)” uitgegeven. Een ex.
er van berust o. a. op het Rijksarchief te ‘s-Hertogenbosoh. De in 1350 opgestelde lijst schijnt aangevuld te
zijn door Jan Stoot, opvolger van Willem van Cassel.
NO 547. ,,Dénombrement” (zie daaromtrent de noot
bij NO 9 der 38 Afd.) “der leenen in ‘t kwartier van
,‘s-Hertogenbosch in 1440”. Vooraan een index op de
plaatsnamen. Dit register is het dubbel van n” 9 der 3e Afd.
NO 555. ,Dénombrement der Brabantsche leenen in
,,1653”. Een groot foliant van 719 foE. prachtig geschreven
en geconserveerd. Het betreft echter alleen de leenen
uit de kwartieren van Leuven, Thienen , Brussel en de
Walsche landen in Brabant; voor ons doel dus van
(Wordt vervolgd.)
minder belang.
~~_

Wij laten nu volgen de, naar onze meening en voor
het beoogde doel, meest belangrijke archiefnummers,
voorkomende in de voornaamste der hierboven vermelde
inventarissen, benevens enkele daaraan ontleende aanteekeningen.
Uit Inv. 1.
(Dl. 1 van den gedrukten inventaris, Uitg. 1837).
Hoofdst. I. NO 3. Getiteld :
“Register van alrehande privelegiën, etc. der steden
“van Loven , Brussel, ‘s-Hertogenbosch en andere steden
“van Brabant verleent”.
Uit het jaar 1295.
NO 8. Groot foliant van 687 fo8. met index op de plaatsnamen, getiteld : ,,Registre des privilèges et exemptions
,remis et délivrés en cette ohambre par diverses personnes
“soit prélats, nobles, communautés ou autres, ès années
‘,XIIIJc XCVIIJ et MD”.
Philips de Schoone vond dat de opbrengst zijner
domeinen in Brabant en het Overmaassche sterk verminderde, en verlangde nu vóór 1 Januari 1501, hernieuwde opgaven van steden, abdijen, kerken, kloosters,
heerlijkheden. Daaronder komen o. a. voor, de opgaven
van : 's-Hertogennbosch , Boxtel, Kuilenburg, Eindhoven,
Geffen, Haren, Helmond, Heze, Hilvarenbeek, Maastricht
Oosterwijk, Os&, Sittard, Xteenbergen, Tilburg, Venlo,
R aalwijk.
Zoo vindt men o. a. op fo 45- een afschrift van het
privilegie van vrijdom van tol voor Boztel, d.d. 26 Dec.
1391 ; - fo 67” privilegie voor die van Eindhoven ; fo 68. Idem voor Venlo; - fa 74. Idem voor St. Oedenrode; - fo 105-146. Idem voor het Kapittel van St.
Servaas te _&?aastricht over de jaren 1087-1467; fo 186. Verklaring der leengoederen van den heer van
Kwilenburg ; - fo 315”-318, privilegie voor die van Helmond, (van 18 Febr. 1372 -9 Juli 1499); - f0 346-348.
Idem voor die van ‘s-Bosch van 11 Jan. 1330, enz.
(Men raadplege hierbij ook de inventarissen 23, 24,
27, 28 en 182.).

1:

Ij

1:

1) In het jaar 1735 verscheen te Amsterdam een werkje, getiteld:
,,Indagingen van den Hertog van Alba,” enz. waarin deze vonnissen
ataan afgedrukt.
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Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
van Hoekelom (XXV, 7; XXVII, 16).

van den Geldersen Hertog, toen deze iemand met goed
in Hassum beleende.
Als zoon van dezen Randolph komt in aanmerking:
Randolph van Hoekelem, onze jager, die 1396 met
het olde goed te Hoekelem op Veluwe beleend werd
(v. Doorninck Bijvoegsel Geld. Leenreg.).
Indien wij uit het voorgaande dus kunnen besluiten
dat Hokelom’s reeds vóór 1350 in Kleefschland goederen
in leen bezaten, dan komt van zelf het vraagpunt bij
ons op: zijn er nog andere sporen van die familie in
het land van Cleve te vinden? En die zijn er werkelijk.
Zij schijnen zelfs nadat de familie leenen in Veluwe
had ontvangen, nog in het land van Cleve verbleven
te zijn.
1272. Theodericus Hukelman, schepen van Goch ,
over eene overdracht van goed te Leempt bij Weeze.
1273. Th. dictus de Hokelem (kennelijk de voorgaande
Theodericus Hukelman), schepen van Goch, over eene
overdracht van den hof Oberelve in Weeze.
1363. Dideric van Hokelem, schepen van Aefferden
(in het Overkwartier, aan de Maas).
1381. Eene Aleydis , gehuwd met Hendrik van
Hokolom, heeft den hof Oberelve in Weeze in pacht
voor 12 grooten, de hof groot zijnde 33 morgen.
1396. Deric v. Hoekelum door Gelre beleend met
den hof te IJssem in kerspel Asperden, ambt Goch en
tocht aijne vrouw Alit daaraan.
1402. Derich v. Hoeckelum, burger van Goch, beleend als voren.
1403. Herman v. Hoeckelum, beleend als voren.
1413. Reiner de Jeger was gehuwd met Lubberg
van Wamel en gegoed in Duffelwaard (N. W. van Kleef)
(zoude deze Reiner niet zijn Renne van Hoeckulem die
1402 met het olde goed te Hoekelem werd beleend en
Renne die Jeger Gadensoon van 1403. Renne toch
heeft meer van Reiner dan van Randolf.)
1429. Aernt van Hoeckelem en Peter . . . . echtgenoten
zijn gegoed in Duffelwaard.
1434. Aernt v. H. verkoopt wat voor den richter
van Rynderen.
1437. Arnt v. H., gerichtsman te Duffelwaard.
Na deze ontmoet men Hoeklum’s: 1449-1596 te
Nijmegen , zijnde de eerste Wilhelmus 1449 aldaar
rector der Nijmeegsche school; 1470-1484 te Gent in
Overbetuwe en 1534-1556 te Cranenburg.
Het derde geslacht v. Heukelom blijkt dus een oorspronkelijk Kleefsch geslacht te zijn; het heeft zich
van uit Cleve verspreid over Veluwe, Nijmegen en
Overbetuwe. De naam Hokelem zou in verband kunnen
staan tot de plaats Hukilheim, in 814 liggende in de
Duffel (Mr. van den Bergh, Middel-Nederl. geographie
blz. 206) en dan te meer een bewijs zijn voor hun afkomst uit Kleefschland. In alle geval meent men aangetoond te hebben dat de Hokelom’s, jagers van den
Gelderschen Hertog, uit het land van Cleve afkomstig
zijn en zij wellicht aan het goed op Veluwe hun naam
geschonken hebben; terwijl de in 1675 requestreerende
Gerhard van Hoekelum Willemszoon tot dit geslacht
behoort en niet tot de ram voerende Hoekelum’s, die
in de Veluwsche Ridderschap waren beschreven.
J. D. WAGNER.
~.___

Er zijn drie families van Hoelcelom bekend geweest.
In de eerste plaats het uit Arkel gesproten geslacht,
dat de Arkelsche fasces met een barensteel voerde en
dat twee verschillende helmteekens, waarvan één een
gekr. ramskop, bezigde. Dan het geslacht dat in de
Veluwsche ridderschap is beschreven geweest en dat
vermoedelijk uit Over+sel stamt, daar het volmaakt
hetzelfde wapen voert als de Overijsselsche Salland’s ,
namelijk in zwart een klimmende zilv. ram met gouden
hoorns en tot helmteeken de ram uitkomende tusschen
eene zwart-zilveren vlucht. Het derde geslacht is ons
bekend als een Nijmeegsch regeeringsgeslacht , het voert
in zilv. 3 zwa. rechterschuinbalken en heeft met de
Nijmeegsche families Kelfken en de Beyer (thans in
den Nederl. adelstand verheven) éénzelfde wapen,
slechts verschillend in het helmteeken.
Ter bepaling van de streek waaruit het derde geslacht
van Hoekelom afkomstig is, vindt men belangrijke
gegevens in de oorkonden medegedeeld door Dr. Scholten
in zijne beide werken: Das Kloster Grafenthal en Die
Stadt Cleve. Aan deze geschriften is voornamelijk het
volgende ontleend.
In het land van Cleve vormden Asperden, Kessel,
Hommersum en Hassum eene mark, welker bewoners
een groot woud Heimbolt of Heimholt in gemeenschappelijk eigendom bezaten. Het woud was leenroerig aan
den Hertog van Gelre en aan het klooster Grevendael;
verder behoorde het met de bosschen Herforst en Kammerforst tot het oude Rijkswald, dat zich dus kennelijk
ook ten Z. van de Niers uitstrekte. Dit is van belang
te weten omdat Herman v. H. in 1481 spreekt van het
verlies van het jagerambt in Veluwe en in het Rijkswald. Een kondschap van omstreeks 1350 zegt wie in
dat woud Heimholt hout mochten hakken en voor
hoeveel varkens men er eikels uit mocht betrekken.
Zo0 leest men: meyster Randolph’s ind synre kynder
jegherleen, dat ten Schaere leiget, heeft al zoo goed
recht in het woud als iemand en nog eikels voor dertig
varkens en een beer; dat goedt dat Randolph’s kynder
hebben, dat gelegen is te Kessel up ten Hoeuel, heeft
dezelfde rechten als het goed ten Schaere.
De Hertog van Gelre geeft 12 April 1357 aan
Randolf van Hoklem onsen jegher het goed te Schaer,
dat hij van ons te leen had, in vrijen eigendom, opdat
Randolf het aan des Hertogs zuster Isabella, non te
‘s Grevendael , zou kunnen verkoopen ; voor welk goed
te Schaer Randolf ons ander goed bewijst heeft in
Veluwe van ons te leen te houden. (Dit goed te Schaer
behoorde tot de heerlijkheid Rynderen en was gelegen
in Kessel in het gezicht van Asperden).
Ra.ndolf van Hokelem, jagher des hertoghen van
Ghelren myns lieven heren, oorkondt den 20 April
1367 dat hij te Schaer voor 325 pond kleine penningen
aan jonfrouwe Ysabellen van Gelren verkocht heeft.
Hij zelf geen zegel hebbende, verzoekt her Arnde van
Erkel minen lieven here voor hem te zegelen.
Graaf Johan van Cleve keurt 13 Mei 1357 dezen
verkoop goed, wordendc Randolf daarin genoemd Randolfe van Hoklem zonder de bijvoeging van jager.
Randolf van Hoklem is 27 Juli 1357 man van leen
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Geslacht Van Weede (XXVIII, 19).
De zonderlinge aanval van den in N. 1. gevestigden
medewerker aan Nederland’s Adelsboek den heer
Wijnaendts van Resandt op het artikel Van Weode in
jaargang 1909 , geeft mij eene welkome gelegenheid in
ons Maandblad de reden van het gewijzigd standpunt
der Redactie in zake Van Weede mede te deelen. Over
de mededeelingen van den heer Wijnaendts, die alle
onjuist zijn, straks.
Inderdaad is, gelijk de heer Wijnaendts vermoedt, de
stamreeks van het geslacht Van Weede in jaargang 1909
van Nederland’s Adelsboek opgemaakt aan de hand
van de extracten ontleend aan Booth’s manuscripten en
gepubliceerd in ons Maandblad jaargang 1908 bl. 51
en v. In het kort komt de questie hierop neer: In
jaargang 1905 was aangenomen, dat Everard van
Weede een derde huwebjk gesloten had met Hillegond
Willemsdr. Bosch en daaruit een zoon naliet: Willem,
die den naam zijner moeder voerde en wiens kleinzoon
zich Bosch van Weede, en achterkleinzoon weder alleen
Van Weede genoemd hebben ; van dien achterkleinzoon
stammen de tegenwoordige Van Weede’s. Uit de extracten
vermeld in dit maandblad scheen echter te volgen, dat
het derde huwelijk van Everard van Weede met Hillegond Bosch slechts pour le besoin de la cause was uitgevonden en dat daaruit dus ook geen zoon Willem
gesproten was, maar dat een zekere Willem Bosch
goed gekocht had in Weede; dat daarom diens kleinzoon zich Bosch van Weede noemde, en later alleen
Van Weede. De afstamming der Van Weede’s uit Weede
verviel hierdoor en hun stamvader werd Willem Bosch.
Aldus werd de afstamming vermeld in 1909. Sedert
dien echter, kreeg de Redactie stukken in handen,
waaruit haar bleek, dat de afstamming uit Weede wèl
bewezen is. Vandaar de wederom gewijzigde stamreeks
in Adelsboek 1910. Met een enkel woord moge deze
wijziging nader worden toegelicht.
Het ging vooral om de vraag: Heeft er een derde
huwelijk van Everard van Weede met Hillegond Willemsdr. Bosch plaats gehad, ja of neen? En is er een zoon
uit dit huwelijk geboren geheeten Willem, die, gelijk in
dien tijd meermalen gebeurde, den naam zijner moeder,
Bosch, heeft aangenomen? Daar nu blijkens onderstaand
extract, beide vragen bevestigend moeten beantwoord
worden, en de afstamming der van Weede’s uit Everard
van Weede bewezen is, heeft de Redactie gemeend op
het standpunt, in 1909 ingenomen, te moeten terugkomen.
Extract leenregister abdij van St. Paulus:
28 Maart 1492. Geertruyd Gerrit Evertsdr. geeft te
kennen, dat zij georven heeft van Evert Gerritsz.
hoeren brueder sekere goederen te weten een stuc lants
geheeten die Cortecamp , gelegen in die Slage onderdeylt
met Willem Gysberts Erffgenamen elx die rechte helfte,
dair of, dair Noirtwert , naast gelant is die lange Camp
ende Zuytwert Doerennoert; item twee mergen veens
gelegen in Zoesveen , opstreckende van den Hardem aen
Hezerveen toe, die zy gemeen heeft met Willem Bosch
hoeren brueder enz. . . . en vraagt de beleening daarmede.
15 Februari 1497. Cornelis Willem Gerritsz verschijnt
voor den abt en doet afstand van ,,die helfte van eenen
tamp lants gelegen sen in den ouden Slage geheten
die Cortecamp die hij op heeden Hyldegont zynre suster
oic voer ons overgaf te houden.”

Doe dit gedaen was ter selven tydt verleyden wy
(de abt van St. Paulus) ende verleenden ‘t voorz. goet
Evert van Weede tot behoiff van Hyldegondt Willem
Gerritsz. dochter synen wyve, Cornelis voorz. suster.
Hierdoor is dus het 3” huwelijk van Everard van
Weede met Hillegond Willem Gerritsdr. Bosch bewezen.
Deze Hillegond Bosch hertrouwde na den dood van
Everard van Weede met Hendrick Vonck en kreeg
bij hem twee kinderen.
Den maandag na St. Pieter 1613 kregen Hendrick
Vonck en Hillegond sijn wijff vóor Schout en Schepenen
van Amersfoort ,dat derdendeel onderdeylt van den
Moolenwerff met de Landen daertoo behorende soo dat
van ouds gelegen is buyten de Utrsche Poert ten cynde
van den hoeck van de Steenstraet daer zalgr. Evert
van Weede een moolen op den werf geseth heeft.”
In het Protocolboek van Amersfoort op Die post
Victoris 1520 komt voor: Willem Bosch en Alyt syn
wyf scholde te goede Henrick Vonck syn twee onmundige
kinderen Dirck ende Jacob, al sulck recht en toeseggen
sy hebben tot dat derdendeel van een Molen en buyten
de Utr[echt]sche poert enz. als Willem voorz. aengekomen
is van doode syn moeder zalg’. gedachtenis.
Hieruit blijkt dus dat Hillegond Bosch een zoon heeft
gehad Willem Bosch, die huwde met Alid. Dit blijkt
ook nog uit een aantal andere stukken betreffende
denzelfden molen buiten de Utrechtsche poort, welke
ik hier niet alle vermelden zal.
Den 1 December 1662 kocht Willem Bosch Willemz
van Weede en Aeltgen van Schaeyck syn echte Huysvrouwe een losrente van Aernt van Schaeyck.
Hiermede moge volstaan worden. Uit het bovenstaande
blijkt voldoende, dat het 3e huwelijk van Everard van
Weede met Hillegond Bosch geen verzinsel is geweest,
en dat zij een zoon Willem Bosch hadden, die huwde
.
met Alyd.
Thans een enkel woord naar aanleiding van de onjuiste mededeelingen van den heer Wijnaendts.
De heer Wijnaendts schrijft, dat hij een ernstig woord
van protest moet doen hooren tegen de bepaald onjuiste
mededeelingen in het Adelsboek. Tegen wien dit protest
gericht moet worden, mogen de lezer van het onderItaande en de heer Wijnaendts zelf beslissen.
De heer Wijnaendts geeft groote verbazing te kennen,
eegt dat beslist onjuist is en teekent ernstig protest
aan tegen de mededeelingen in het Adelsboek, dat
Willem Bosch in 1548 gehuwd is met Alyt van Schalyck, dat daaruit op 21 Sept. 1553 geboren is Evert
Bosch, en dat deze in 1579 gehuwd zou zijn. Want,
<egt de heer Wijnaendts : Willem bosch is gehuwd vóór
1542, Evert is geboren 21 Sept. 1533 en is gehuwd
n 1570.
Uit de thans volgende extracten zal blijken, dat het
Adelsboek volkomen gelijk heeft.
,,Dit naevolgende is den tydt der geboorte van myn
lroeders , suster en my, getrocken uyt het Register
nyns vaders Willem Bosch van Weede.”
- - * ,7 Evert is geboren anno 1553 den 21 Septembris
s morgens tusschen een en twee uuren” (dus niet 1533)
Obiit den 1.6 Martii 1624 hora 4 Matitunae die Veneris).
,Den 19 Septembris 1686 stilo veteri is t’hmersfoort
n den Heere gerust myn vader Willem Bosch van
Weede, wesende sondag s’avonds ten acht uren, ende
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begraven in St. Joriskercke, op St. Mattheus, wiens
ziele Godt genadich zy, oudt wezende 59 jaren ende
in Echten staat geprocreert hebbende de voorz. zkinderen, wesende den tyd synder huwelic by de 37 jaren
(dus 1548 en niet vóór 1542).
,,Den 15 Februarii 1693 stilo veteri wesende Donderdach is binnen Amersfoort in Godt gerust ende gestorven
myn moeder Alid van Schadyck nae den noen omtrent
half vier uuren, oudt geweest zynde 65 jaren, begraven
in St. Joriskercke in ‘t middelste buen voort choor,
wiens ziele Godt genadich zy, en alsulcx 7 jaren,
5 maanden en twee dagen nae mijn vader.”
,,Op den 9 Aprilis in ‘t jaer ons Heeren duysent vyf
hondert negen en tseventigh (dus niet 1570) wesende
d0nderda.g heb ick Evert Bosch van Weede myn Huysvrouwe Cornelia Jans, dochter van Diest, beslapen.
WITTERT V A N HOOGILANU.

Fragment-genealogie Leuven.
Medegedeeld door H. H. VAN D A M.
Het onderstaand fragment is opgemaakt naar gegevens
uit de oude kerkelijke registers te Amsterdam en Rotterdam. De naam der familie komt oudtijds voor in
de vormen Lueven, Lueve, Leuve en Loven.
Wapen: Gevierendeeld: 1 en 4 in groen een kroes
van goud; 2 en 3 in rood een stengel met zes bladeren
op grasgrond, alles van groen; drie bladeren aan elke zijde
en met drie bloemen van purper, eene op den top en
twee andere onder de twee bovenste bladeren. Dekkleeden
goud en groen. Helmteeken: zwarte leeuw getongd en
geklauwd van rood tusschen een goudgroene vlucht.
1. Dirk Leuven Jansz. woonde inhet huis : ,de Kranke
Paus”, N.Z. Voorburgwal. Hij passeerde 16.12.
1585 een rentebrief groot 37 gl. 10 st. Hij huwde
N. N., waaruit :
11. Hendrik Leuven (genoemd als getuige bij het huw.
van zijn zoon Claas) woonde Coningsgracht.
Hij huwde N. H. bij wie :
1. Claas Leuven (die volgt 111.)
2. Jan Leuven, tr. Sara Ruts , bij wie:
a. Jan Leuven, geb. Amsterdam . . . . . 1637.
0. Adam Leuven, geb. Amsterdam 20.8. 1641.
111. Claas Leuven, schoenmaker, poorter t.e Amsterdam
woonde Coningsgracht ; geb. Amsterdam (1696)
overl.? tr. ald., 13 Aug. 1619 1) Evertie Arentsdr.,
geb. Amsterdam (1597) dr. van Arent Huygens.
Waaruit:
1. Eva Leuven, ged. Amsterdam 12.2. 1640, i_
aldaar 23.9. 1702.
2. Arent Leuven, (die volgt IV.).
IV. Arent Leuven , geb. Amsterd. (1624) j- sld. 20.10.
1691, koopman, poorter (29.6. 1674) woonde
Coningsgracht. Ondertr. Amsterdam 7.3. 1652 “)
1) Kerk.-Huw. Inteekenreg. Amsterdam. ,,Den 13den Augnsti 1619 oompareerden alsvoren Claes Henrixs Leuven, schoemaker oud 23 jaren
gheassisteert mit Henrick Dircxss. Lueven wonende op de Coninghsgraft, cnde Evertien Arents, oud 22 jaren gheassisteert mit Arent
Huygen hare vader, wonende op de Coninghsgraft”. . . . . . enz.
*) Kerk.-Huw. Inteekenreg. Amsterdam. .Den ‘7en Maart 1652
compareerden alsvoren Arent Leuve van Amsterdam oudt 28 jaar
geas& met siin moeder Evertic Arents wonende 01, de Coninxgracht
en Maria Layten van Amsterdam out 22 jaer woonende op de N.Z.
Voorburgwal geassisteerd met haer (vader) Wouten Layten”. . . . . enz.
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met #aria Leyfe(n) Woutersdr., geb. Amsterdam
(1630) i_ aldaar 6. 7. 1684. Waaruit:
1. Nzcolaas Leuven, koopman, poorter 21. 10. 1680.
2. Wouter Leuven. koopman, poorter 21. 10. 1680.
3. Aarnout Leuven, (die volgt V.).
4. Maria Leuven, geb. Amsterdam (1665) begr.
Rotterdam (Groote Kerk, Trans 36) 12. 1. 1719
tr. 6. 4. 1693 aldaar Robertus de Vos, ged. Rotterdam 24. 9. 1659, begr. ald., (Groote Kerk
trans 36) 28. 12. 1739. Brandmeester 1710,1711,
luit. der schutterij 1711-1720 (Zn. van Barent,
en Maria Junius).
6. .Jacobus Leuven (die volgt Vbis.)
6. Samuel Leuven, gcb.Amsterdam, + ald., 31. 12.
1696, lakenkooper, poorter 29.4. 1694. tr. Marya
Ymants. Hij woonde in nLeuven” op den Vijgendam. Uit dit huwelijk Arnold Nicolaas Leuven.
7. Petronella Leuven (als getuige genoemd in 1696
en 1698).
8. Hester Leuven, geb. Amsterdam (1669) i_ Rotterdam, en dd. begr. Groote Kerk (Noord-pand
284) 28. 8. 1734. tr. Nicolaas Lammers.
9. Adriana Leuven, ged. Amsterdam 20. 6. 1676,
begr. Rotterdam (Gr. K. Noordp. 284) 25. 1. 1760.
Tr. Amsterdam 3. 12. 1707 (ondertr. Rotterdam
15. ll. 1707) Paulus Gevers [zoon van Abraham
en van Aletta Ha,llingh], ged. Rotterdam 12. ll.
1680, ald. overl. 24. 7. 1757, en aldaar begr.
den 2gn d. a. v. Volgens Unger was hij : Commissaris van het waterrecht 1717, schepen 1718,
1719, 1723 en 1724. Hij woonde ten tijde van
zijn huwelijk op den Schiedamschen dijk. Uit dit
huwelijk spruit o. a. het geslacht Gevers Leuven
[Vgl. Nederland’s Adelsboek 1910.].
V. Aarnout Leuven, geb. Amsterdam. (1661) begr.
Rotterdam (Groote Kerk Trans 19) 24. 12. 1706.
Tr. Rotterdam 24. 4. 1695 Anna Gevers gd. Rotterdam 3. 9. 1669, begr. Rotterdam (Gr. Kerk.
Trans 19) 31. 7. 1754 (dr. van Abraham, en Aletta
Hallingh). Hij was koopman te Rotterdam, handelde
onder den naam 1) Valk en Leuven” [Zie protocol
Notaris G. de Koning. 1695 en 16961. Zij testeerden
voor dien Notaris ll. 3. 1696. Uit dit huwelijk:
a. Mi Aarnout Leuven, ged. Rotterdam 8. 6. 1696
ongehufud overl. te Rotterdam en ald. begr.
(Groote Kerk Trans. 45) 9. 1.2. 1768. Vroedsch.
1723, ‘24, ‘27, ‘28, ‘33, ‘34, ‘38, ‘39, ‘43, 44;
schepen 1723, ‘26, ‘31, ‘32, ‘36, ‘37, ‘46, ‘47;
bailluw 1748-1751. Hij woonde Nieuwe Haven.
b. Abraham Leuven, ged. Rotterdam 12.6. 1698.
ald. begr. (Groote Kerk Trans 19) 29.1. 1731.
Ongehuwd. Boekhouder op de Wisselbank. Hij
woonde Wijnhaven, hoek Glashaven.
c. Johannes Leuven, ged Rotterdam 2.1. 1700
ald. begr. 27.1. 1767. Ongehuwd. Commissaris van
het waterrecht 1728, ‘29, ‘34, ‘37, ‘38, ‘48 ‘49.
d. Robbertus Leuven, ged. Rotterdam 14.2. 1702,
aldaar begr. (Groote Kerk. Middenpand n” 96)
23.3. 1786. Ongehuwd. Woonde Glashaven.
e. Alletta Leuven, ged. Rotterdam 18.-7. 1706. ald.
begr. (Groote Kerk Trans 19) 9.-7. 1776. Ongehuwd. Woonde Wijnhaven hoek Glashaven.
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Vl>&. Jacobus Leuven, geb. Amsterdam (1666) ald. overl.
10.1. 1702. Kruidenier; poorter 29.4. 1694; hij
woonde Nieuwendijk tr. Abcoude 27.4. 1698.
(ondertr. Amsterdam 5.-4. 1698) Petronella I mants,
geb. Amsterdam (1679) ald. overl. tusschen 1702
en 1722.
Zij winnen:
VI. Arnout Leuven, geb. Amsterdam (1699) -i_? wijnkooper, poorter 9.3. 1723, woonde’ Keiiersgraiht.
Tr. aldaar (Waalsche Kerk) 4.10. 1722. Sara van
de Ven, geb. Amsterdam (1703) i_ ? (dr. van Justus
en Maria Elisabeth Veranneman, Wed. Nicolaas
van der Aak).
ZE winnen:
1. Petronella Catharina Leuven, geb. Amsterdam 9.4.
1726, overl. Rotterdam 9.2. 1803. Regent van het
werkhuis ald. Tr. ald. 25.6. 1.752 Frederik van
Wynoxbergen, geb. Breda 9.4. 1724, j- Rotterdam
8.4. 1807 (zn. van Cornelis, en Magteld Magdalena
Dalemans.
2. Adriana Leuven, geb. Amsterdam. 2. 1727, jRotterdam en ald. begr. (Westerkerk graf 19) 20.9.
1793. Ongehuwd.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Wapens der aangehuwde families :
Leyte: Doorsneden. a. Van rood met een gouden
leeuw op grasgrond. b. Van zilver met een roos van
rood.
Gevers. Van blauw met een zilveren lelie.
De Vos. Van blauw met een boom au naturel op
grasgrond waartegen een vos van goud aanspringt.
Van de Ven. Van goud met een gegolfde faas van
blauw beladen met drie eendjes van zilver.
Van Wynoxbergen. Van zilver met drie druivetrossen
gebladerd en gesteeld van groen.

Onderscheidingsvlag voor Prinses Juliana.
Bij Kon. besluit van 8 November 1909 (Staatsblad 358)
is het volgende bepaald:
De door Hare Koninklijke Hoogheid Juliana, Prinses
van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg te voeren
vlag is een langwerpige vlag van oranje kleur, waarvan
de hoogte Q van de lengte bedraagt, driehoekig uitgesneden over + van de lengte van de vlag ; in vier vakken
verdeeld door een staand vierarmig kruis van Nassausch
blauw, ter breedte van $ van de hoogte der vlag, het
midden van het kruis liggende op ,sz van de lengte der
vlag, gerekend van de broekzijde; in het midden van
het kruis een medaillon van oranje kleur, ter middellijn
van ,$ van de lengte van de vlag, waarop geplaatst
ons wapen zooals dit is vastgesteld bij het Kon. besluit
van den loden Juli 1907 (Staatsblad No. 181), nader
gewijzigd bij het Kon. besluit van den 13aen Juli 1909
(Staatsblad No. 271); het schild gedekt met de Koninklijke Kroon; in het bovenste oranjevlak aan de broekzijde een jachthoorn van azuur, gesnoerd en geopend
van keel, beslagen van zilver (Oranje); in het onderste
oranjevak aan de broekzijde een aanziende stierenkop
met afgerukt halsvel van sabel, geboord van zilver,
getongd van keel en gekroond met een driebladige
kroon van goud (Mecklenburg).

Campen (Van)-Berlin(c)khoff. (XXVIII , 26). Opgaven van de geboorte, doop, overlijden en ouders van
Aletta Adriana Beriinkhoff, de vrouw van Everhardus
van Campen , kan men vinden in het Haagsch Jaarboekje
van 1897, blz. 320 en vlg. Men zal daaruit zien, dat
zij door haar moeder, An,na van Deventer, het eenige
kleinkind was van den vermaarden Dr. Hendrik van
Deventer, wiens beeld in een gedenksteen zich sedert
eenige jaren bevindt op de Amsterdamsche Veerkade,
in den Haag. Slechts één harer kinderen liet nakomelingen na, n.l., Anna Cornelia van Campen, gehuwd
met Nicolaas Stephanus Werdenier. Ook dit echtpaar
had maar één kind, Antonia Elisabeth Werdenier, gehuwd met Mr. Peter van Meurs , waaruit afstammelingen.
Door afstamming van hen en onderzoek, was ik in staat
verschillende opgaven over Dr. van Deventer en zijn
schoonzoon Berlinkhoff, beiden geneesheer te Voorburg,
te verschaffen van Dr. R. Krul, die meermalen over
Van Deventer geschreven had. *) ZEd. verwerkte die
opgaven niet, maar plaatste ze onder mijn naam in het
P. v. M.
bovengemelde Jaarboekje.
Groot. (de) (XXVII, 23). De bedoelde Jhr. Nicolaas
de Groot was een zoon van Hwygh de Groot Claesx.
en van Johanna van Cuyl, en behoorde tot het geslacht
van Diemen gezegd de Groot waarvan Balen in zijne
Beschrijving van Dordrecht eene opgave doet. Genoemd
echtpaar vindt men daar vermeld bl. 1038, doch niet
hunne kinderen die het geslacht trouwens niet hebben
voortgezet, zoodat de volgende aanvulling misschien
niet onwelkom zal zijn.
Van Huygh de Groot zegt Balen dat hij doodbleef in
een hartvang den 16” October 1681 2) en dat hij secretaris was van het Hof van Holland. Hij had er bij
kunnen voegen weesmeester van den Haag van 1575
tot zijn dood toe. Bij zCjne benoeming en in iedere akte
waarin hij als weesmeester optreedt wordt hij tevens
genoemd Secretaris van het Hof, zoodat de Riemer zich
vergist moet hebben waar hij in zijne Beschrijving van
‘s-Gravenhage (deel 11 bl. 217 noot) dien weesmeester
Hugues Groote en een Vlaming noemt. “)
Huygh liet twee kinderen na, den meer gemelden
Nicolaas kinderloos schijnt te zijn overleden. Johanna
van Cuyll is vóór 10 Juni 1686 hertrouwd met Jeremias
van der Molen, die haar als haar echtgenoot assisteerde
toen zij op genoemden datum eene donatie deed aan
haar twee zoons Nicolaas en Floris de Groot (Transp.
Reg. den Haag 98.)
Nicolaas de Groot bovengenoemd huwde Johanna
Croeser dochter van Mathijs en van Anna Schooff, en
eerder wed. van Hercules van der Houven die haar
twee kinderen had nagelaten Mathijs van der Houven,
de latere schrijver der Handvestkronijk en Anna van
1) Zie vooral Dr. R. KRUL, Hazgsche doctoren, 148-1’71 en vgl. Die
Haghe, Bijdragen en Mededee?ingen 1901, 177.
21 18 October 1581. Huych de Groot seoretariu van den hove van
hoilandt was. viiff uoesen (beluidX
(Rentmr. áeki. vin de St. JacÓbskerk, uitgegeven door den Heer
G. E.
M. G. Wildeman).
3) In die lijst ‘komen trouwens meer fouten voor, zoo leze men
voor Ramaecker, Camaeoker, voor van Aelburg, van der Elburg,
voor van Rimcre van Riviere, enz.
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der Houven (Bat. 111. bl. 993), die later huwde ToOias
vaw der Werve, het uit dien echt geborene dochtertje
Elisabeth van de Werve werd vermeld in het codicil
harer grootmoeder waarvan in de vraag sprake is.
Op 10 Mei 1608 ‘) begaf Nicolaas de Groot die te
Bergen op Zoom woonde zich op reis naar den Haag
waar hij bijna onmiddelijk ziek werd en op 17 Mei
daaraanvolgende overleed ten huize van Adam Warnier
oude kleerkooper in het Achterom. Nicolaas had herhaaldelijk getesteerd meestal ten behoeve zijner stiefkinderen, ten laatste had hij Anna van der Houven
tot universeele erfgename benoemd. Toen nu echter
bleek dat zijne goederen meest in Brabant gelegen,
te veel met schulden waren bezwaard, heeft Tobias van
de Werve de nalatenschap namens zijne vrouw verworpen.
Een neef Evert van Diemen te Amsterdam wierp zich /
G. E.
toen als erfgenaam op doch zonder succes.

(

Mersch. (van der) Wie weet iets mede te deelen
aangaande cJacob van der Mersch, die als landmeter &
1575 te Hoorn voorkomt?
v. R.
‘s-Gravenhage.
Muyden. (van) (de Jonghe van Muyden). De oorspronkelijke naam dezer familie was waarschijnlijk de Jonghe
en Muiden de plaats harer herkomst, eerstgenoemde
naam ging echter spoedig verloren.
Mr. Cornelis van &!uyden ad+. te ‘s-Gravenhage huwde
10. BarBara van Xteynemolen dochter van Mr. Rombout
en van Luidgard Sandelijn.
Op 21 December 1561 werd voor Rarbara een graf
geopend in de St. Jacobskerk waar zij eéne maand na
haar kindje werd bijgezet.
Een groot huis in de Juffrouw Idastraat dat in het
cahier van 1561 nog ten name der kinderen van Mr.
Rombout stond schijnt toen op Mr. Cornelis van Muyden
te zijn gekomen, die bij den verkoop van omliggende
perceelen telkens als belending wordt genoemd, soms
als Mr. Corneiis de Jonghe van Muyden, doch later
meestal alleen met laatstgenoemden naam. Hij huwde
20 Corneiia Anthonisdr. die in 1612 nog als weduwe
in leven was. In 1581 woonde hij met zijn gezin te
Leiden 2) klaarblijkelijk om de lessen aan de Universiteit
bij te wonen waar hij op 1 Mei 1681 ingeschreven werd
als Cornelius Junius Mudenus J. lic. et Adv. Cur. Holl.
In een Haagsch Cohier van 1685 wordt hij nog vermeld
als absent, doch schijnt later teruggekeerd te zijn.
Hij stierf vóór 1612, en liet 4 kinderen na:
10. Geertruyd Cornelisdr. van Muyden testeerde als
bejaarde vrijster 12 Juli 1626 vóor Nat* Ketting te
‘s Gravenhage; aan dat testament zijn de meeste bizonheden ontleend.
20. CorneZia van Muyden, is op 20 December 1607 als
j. dr. aangeteekend met Everard Quzjrz@sz., Oud-Burgemeester van 's-Gravenhage , weduwnaar van Soetje
van Santen. Zij testeerden 19 Febr. 1612 voor Nat”.
Ketting.
1) De volgende bieonderheden zijn ontleend aan eene Sententie van
het Hof v. Hd van 12 Nov. 1610. Evert van Diemen te Amsterdam
als eischer ter eenre tegen Juffr. Johanna Croeser wed. Nicolaas de ,
Groot te Bergen op Zoom., ter andere. (Hof. Reg. 623. N’ 174).
*) Bevolkings Cohier Lelden A” 1581. fn 80 vo. Op de Papegraft.
Mr. Cornelis van Muyden student, Neeltgen Thonisdr. zijn vrouw
uit den Haag. Geertruyd , Neeltje , Pieter, Dirck, Gerrit en Antonis
hun kinderen. Lysbeth zijne natuurlijke dochter.

3”. Mr. Pieter Corneiisz. van Muyden (in 1626) med.
te Botterley (Botley?) in Engeland zijn zoon Jacob van
Muyden werd door zijne tante Geertruyd met hare
boekerij begiftigd.
40. Anthonis Cornelisz. van Muyden, op 11 December
1592 te Leiden ingeschreven als Antonius Junius
Mudenus Hagensis Juris. Hij had in 1626 minstens één
kind genaamd Geertruyd van Muyden. Aanvullingen
G. E.
zullen welkom zijn.

Romondt, van - Jacoba Hendrina van Romondt,
[dr. van Mr. Cornelis, en Elsabe van Dinter). ged. in
Jacobikerk Utrecht 9 Juli 1702, i_ Amerongen 19 April
1758 (kinderloos ?) tr. Utrecht 18 Oct. 1728 Frederik
van den Honert , heer van Darthuizen, drossart der
hooge vrije heerlijkheid Leersum, geb. te?. . . . . 1696,
f te?. . . . . . 1760, zoon van ? Behoort deze Frederik
v. d. H., tot de bij Balen beschreven familie van dien
v. R.
na,am ?
Wapens gevraagd. (XXVII).
Hoevenaar. (Holland). Van goud, met een halven
leeuw van keel.
de Wil&. - (Holland). Van zilver met een golvenden
dwarsbalk van azuur, een eendje van keel ondersteunend.
Schrijver. (Amsterdam). Van sabel met een band van
goud of van sabel met een band van goud vergezeld
van een ster van hetzelfde in den linker schildhoek.
van der Hagen. (Brabant). Gegeerd van zilver en
sabel van 8 stukken.
van der Hagen. (Bergen op Zoom). Doorsneden:
1. gedeeld. a. van zilver met een boom ep een grond
van sinopel; b. van zilver met 3 koeken van keel ;
2. van zilver met een aanziende loopende haas van. . . .
op een grond van sinopel. Helmteeken: de boom.
van Xprang. (Dordrecht). Van azuur met een boom
S TEENKAMP .
van (zilver of goud)?
Wapen gevraagd (XXVII, 270). In rood keper van
zilver vergezeld van 3 gouden gekroonde leeuwenkoppen.
Helmteeken : gouden basilisk. - Hierop geeft antwoord,
Zelandia Illustrata, Dl. 11, bl. 330 waar de grafzerk
met wapen wordt beschreven van Nicolaas Nicolaasz.
Basyn [+ 29 April 15061 in de kerk te St Maartensdijk. Door sommige afstammelingen van Mr. Jan Boogaert,
med. dr. en schepen te Bergen-op-Zoom , die í663 huwde
met Maria Basyn, werd dit wapen gevierendeeld met
dat van Bogaert gevoerd.
Rietstap g e e f t o p Basyn, n i e t d i t , wèl 2gar$er
. .
wapens.
Wapens gevraagd. Op zilver afkomstig uit de nalatenschap van den heer C. Cock te Leiden komt navolgend
alliantiewapen voor :
Mannenwapen : Een hand (herald. links) die en pal
een degen vasthoudt, waarmede een zwijnskop wordt
doorstoken ; in ‘t schildhoofd vergezeld van twee (6. p.)
sterren.
Vrouwenwapen: doorsneden a. een adelaar met uitgespreide vleugels, b. een keper vergezeld van twee (6 p.)
sterren, tusschen de keper een heral. rechts springend hert.
Welke geslachten voerden deze wapens 2
V AN L E X A U FRNSWIJK.
Doesburg.
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Waye. Deze familie wordt vermeld in:
1. Het Vademecum van Arthur Merghelijnck 1896/97,
NO 129;
2. De ,,Annuaire des familles nobles et patriciennes de
Belgique” 1900. D. G. van Epen. Liste des familles
nobles de Belgique et des Pays voisins, principalement de la Hollande, etc., qui ont obtenu des
diplômes de noblesse ou des titres;
3. De ,Indicateur nobiliaire de Belgique, etc., 1869
(Brussel G. A. van Trigt en ‘s-Gravenhage Martinus
Nijhoff). M. (Bibliothèque héraldique au ministère
des affaires étrangères) p. 162, 172.
4. De Raadt. Sceaux armoriés IV p. 183.
C. C. B. Acquits de Lille:
1.38. Chrétien Waye, homme de fief du Comte de
Flandre au bourg de Bruges vers 1398;
13.14. Wauthier Waye, échevin de Menin 1423.
6. d’H. St. et Jules Huyttens. La noblesse de Flandre:
Josse Waye, fils de Francois, tient un fief situé a
Desselghem le 18 Mars 1618.
6. Het poorterboek van Delft:
Joost Way(e), stoeldraaier van Meenen, wordt
poorter 6 October 1585.
Kan men mij ook gegevens omtrent deze familie verschaffen? Hoe zijn de gegevens bedoeld in bovenstaande
punten 1 en 3 het gemakkelijkst te verkrijgen? 1)
J. G. K I S T.
Leiden.

mogen betreuren dat aan eene Academie van Beeldende
Kunsten dergelijke onzin wordt onderwezen?
Zooals hierboven reeds gezegd kunnen we uit hoofde
der weinige plaatsruimte slechts op enkele zaken wijzen.
Ten slotte dus alleen nog de uiting onzer verbazing, dat
op bl. 117 de bejammering wordt uitgesproken: ,,dat
bij het aanbrengen van dergelijke wapens (er is hier
sprake van wapenversieringen op rijtuigen) meerendeels
onbetrouwbare geestelooze Fransche voorbeelden gevolgd
worden, waarin alle regelen en beginselen der historische
heraldiek absoluut miskend zijn, terwijl het veelal bij
den wapenvoerder aan kennis ontbreekt den juisten vorm
hiervoor aan te geven.” De schrijver duidt geen tijdstip
aan, doch daar hij in ‘t algemeen spreekt, moge hierbij
worden opgemerkt, dat in de laatste 20 jaar, wat
‘s-Gravenhage betreft , vele wapenschilderingen op
rijtuigen zijn vervaardigd door den heer J. E. van
Leeuwen, wapenteekenaar bij den Hoogen Raad van
Adel, enz., Hollanderstraat 6, ald., bij wien die hoofdleeraar Kuyper zonder twijfel nog, en we hopen met
vrucht, in de leer zou kunnen gaan.
.
R E D.

Boekaankondiging.
De Heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken
door J. KUYPER, medailleur-modelleur , teekenaar,
hoofdleeraar aan de Akademie van Beeldende
Kunsten, Den Haag. - Amsterdam, C. J. VEEN .
MCMX.

Gaarne zouden wij eene uitvoerige bespreking aan
dit werkje wijden, doch ons Maandblad biedt daartoe
te weinig ruimte. Of de litteratuur op heraldisch gebied
evenwel door deze uitgave is verrijkt, meenen wij te
mogen betwijfelen. Het is eene troebele bron, waaruit
dorstenden naar heraldische kennis al heel weinig
gezond voedsel zullen putten, zelfs waar dit wordt toegediend, in oorspronkelijke uitingen van den schrijver, een
hoofdleeraar der Academie van Beeldende Kunsten in
de Hofstad. Dat de eenvoudigste grondbeginselen der
Wapenkunde voor dezen Hoofddleeraar een gesloten
boek zijn, blijkt genoegzaam uit de onderschriften der
voorbeelden op bladz. 77, waar hij de geijkte en juiste
term gedeeld, als gespleten voorstelt, en van gedeeld
spreekt als zulks doorsneden. moet luiden. Verder wordt
door hem een voorbeeld, dat geblasoneerd zou mogen
heeten: van zilver met een paal van azuur, de rechter
schildrand rakende, door dezen hoofdleeraar eenvoudig
beschreven - ja eenvoudiger maar ook onzinniger kan
‘t niet - als. . . . . . . ,Cjde rechts”. Een gevierendeeld
schild heet bij hem ,gevierd”. Een verschoven paal heet
een verschoven . . . . balk. Het vair wordt steeds als ,,feh”
aangeduid. Waar we zouden spreken van: ,;In zilver
twee palen van azuur” meent onze hoofdleeraar dit te
te mogen uitdrukken als ,,4 X gespleten dubbele paal”.
Spreken deze voorbeelden niet genoeg, om het te
1) De onder 1 en 3 genoemde werken zijn ni fallor te raadplegen
op de Kon. Bibl. te ‘s-Gravenhage. - Ze behooren vermoedelijk wel
RED.
tot de rubriek gedrukten, welke in leen worden uitgegeven.

Correspondentie.
H.H. Leden zullen zich herinneren, dat op de laatste
Algemeene Vergadering o. a. werd besloten in het
Maandblad eene nieuwe rubriek te openen, waarin de
namen zouden worden gepubliceerd van hen, die zich
met elkander in verbinding wenschen te stellen om in
ruil gelijkwaardige gegevens uit de archieven van de
plaats hunner inwoning of nader te noemen plaatsen
te verschaffen.
Naar aanleiding daarvan vraagt de Heer P. F. W.
VAN R O M O N D T , Regentesselaan 47, 's-Gravenhage , g e gevens uit de archieven te Zwolle, Deventer, Amsterdam
en Uirecht, waartegenover hij bereid is gegevens te
verschaffen uit de archieven te ‘s-Gravenhage.
Ons lid, de Heer C. A. VAN WOELDEBEN, Admiraal
van Cfhentstrant 33, te Utrecht, vraagt of een der HH.
Leden ook een duplicaat bezit van no 10 jaargang 15’89
van ons Maandblad, het eenige nummer dat aan zijne
serie ontbreekt.
H.H. Leden, die auth.L acts in hun bezit mochten
hebben aangaande de familie Leusden, later Pels Leusden
worden beleefd verzocht daarvan mededeeling te doen
aan den Redacteur.
INHOUD
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Genealogisch heraldiek Genootschap , De Nederlandsche Leeuw,”
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Dit blad versohijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij- i
dragen, correspondentie betreffende de redactie I
van het Maandblad, opgaven van adresverande- i
ring, opmerkingen inzake de verzending en aan-,
vragen om exemplaren van vroeger verschenen,
Maandbladen gelieve men te richten tot den
redacteur, M. 0. WI L D E M A N , Sweelinckstraat SO,
1’s (hmmhage.

\*_-_
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Brieven , aanvragen, enz., betreffende het Ge- 1
nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W. I
’ VAN ROYONDT, 47 Regantesselam, en die betreffende ~
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCBAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jam van Nassau- ~
stsaat, beiden te ‘s Gravenhage.
Contributiën, ene. aan den Penningmeester,
C. VAN EEPECUP, 26 Ptincsssegracht, ‘s&avalqe.
Leden te ‘sGravenhage betalen per jaar f 10 /
i contributie, zij die buiten ‘B Gravenhage wonen f 6. /

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

No. 4.

XXVIIP Jaargang.
-

Bij dit nummer wordt é~n der pls:cn verzonden, behoorende bjj het art. van Kapitein Steenkamp: ,,Het paard
in de Wapen- en Zegelkunde”.

BESTUURSBERICHTEN.
Bijeenkomsten.
H.H. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit
van de op 3 April 1909 gehouden Algemeenc Vergadering, op elken
eersten Maandag der maand, tot en met AI& 1910, des middag3
ten 44 uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de bovenzaal
der B ode g a 0 p or t o, Hoogstraat te ‘s-Qraoenhage.

Adresverandering.
W.

WYNAENDTB

VAN

R ESANDT

. . . . .

Hilversum.

Gids voor Nederlandsche bezoekers van het Rijksarchief te Brussel,
bewerkt door Kolonel C. P. J.

VAN

V L I E R D E N.

(Vervolg en slot van XXVIII, 73.)
NO 556. ,,Taxatie der leenen in ‘t k w a r t i e r v a n
,,Antwerpen A” 1506”. Achterin staat echter een protokol
van taxatie van leenen, gehouden te ‘s-Hertogenbosch
van 12 Sept.-15 Oct. 1606.
N” 569. Bestaat uit een cahier, aangevende de leenen
in ‘t land van Valkenburg in de l@ eeuw.
NO 570 en 571. ,Landboek van Valkenborch.” Lijst
der leenen in 1600.
NO 572. ,Leenboeck van Overmaze”. Omstreeks midden
der 160 eeuw samengesteld. Manuscr. in 40 van 84 bl.
zonder index.
Hoofdst. II. 9 9. Confiscations.
NO 609, 610 en 611. ,,Geconfisceerde goederen en renten
,in ‘t kwartier van ‘s-Hertogenbosch.
NO 609 bevat o. a. op de fa 1-4 de lijst der geconfisceerde goederen van Mr Hendrik Agileus, wonende
te ‘s-Hertogenbosch ,,In den Hooren”.
N” 610. Is een register van verhuring van verschillende
geconfisceerde huizen te ‘s-Hertogenbosch.

1910. -

NO 611. Rekening en verantwoording der geconfisceerde renten in geld en rogge, zoowel in de stad als
in de Meiery van ‘s-Hertogenbosch. Op fol. 8 wordt
o. a. vermeld eene geconfisceerde hjfrente van 6 Q
10 Sc., die Herman de Ruyter ten behoeve zijner vrouw:
Mariken, dr. van Jan Liefkens, bij het domein der stad
genomen had.
Uit Inventaris 2.
(Dl. 11 van den gedr. inv. Uitg. 1846.)
Hoofdst. VI: ,Comptes particuliers des domaines”.
(Voor eventueel suppl. raadplege men ook Inv. 6.)
9 4. ,Quartier de Bois-le-Dut”.
,,Domaines de Bois-le-Dut”.
Non 5232-5238. Zeven rekeningen opgemaakt van
7 Mei 1403 tot 19 Aug. 1403, door Henri Dicbier.
NOS 5239-5241. Drie rekeningen van 19 Aug. 1409
tot 7 Mei 1412, door Jan Joden. Het laatste nummer
dezer rubriek is 5458 en loopt tot 4 Juni 1648.
Domaines de Bréda.
5459-5462. Van 6 Juni 1625-IJlto. Juli 1629.
$ 6. Maestricht, Grave et Pays de Cuyck.
Domaines de A1aestricht.
5463-5519. Van 8 Aug. 1403-UW. Sept. 1632.
Domaines de Grave et du pays de Cuyck.
5520-5550. van 7 A u g . 1495-Juli 1 6 2 2 .
NO 13004. Bevat 32 jaarrekeningen der onderschouten
van ‘s-Hertogenbosch. Op de eerste blz. van elke rekening
staan de namen van hen, die in den loop van ‘t jaar
poorter werden te ‘s-Hertogenbosch. Loopt over de
jaren 1437-1458.
Vit Inventaris 3.
(Dl. 111 van den gedr. inv. Uitg. 1851.)
Hoofdst. X. ,,Comptes des reliefs des fiefs”. (Voor event.
suppl. raadplege men ook Inv. 7.)
5 1. ,,Souveraine tour féodale de BraOa.nt et de Limbourg”.
NOS 17144-17301. Loopen van Paschen 1366-1794.
Behalve het reeds medegedeelde bij Inv. 443 bestaan
Q”?--,
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er ook gapingen over de jaren 1783, 1784, 1789,1790,
1791. (Referte Nofi 441-46’2.).
Hoofdst. XII. ,,Comptes des monnaies” (Voor event.
suppl. raadplege men ook Inv. 7.).
Munt te ‘s-Hertogenbosch.
De NOS 1797’2-17284, bevatten de rekeningen van
de navolgende particuliere muntmeesters aldaar.
Jan de Leeuw (1581-1691); Reinier van der Laer
(1591-1694) ; Adriaan Fransz. (X95-1604) ; Corneiis
van den Leemputte (1606-1609 ; Nicolaas Bloemert
(1614-1618); Cornelis van den Leemputte (1618-1619);
Lieven van Craywinckel alias Crywinclcel (1620-1684).
Munt van Maastricht.
(De munt der Hertogen van Brabant te Maastricht,
was te Vroenhoven, thans een dorpje aan de Belgische
grens op -C_ 1 uur afstands van Maastricht.).
De NOS 18073-18093, bevatten de rekeningen van de
navolgende particuliere muntmeesters aldaar:
Jan Michiels (1418-1419) ; Jan van Woestbroek
(1500-1501); Jan Smet (1502-1516); Lieven van’tZaern
(1516-1528); Pieter Huys (1528-1535 en 1542-1548);
Willem van Libbeke (1548-1558 ; Zacharias Cornachini
(1568-1563) ; Clement van EnaDrugghe (1563-1664) ;
Renier Borreman (1566-1569) ; Emmanuel Meynarts
(1569-1572); Christophe Baedel (1572-1676); Gilles van
Halbeeck (1575-1580) ; Meynart van Zwol 1582-1598);
Thielman Coomans alias Goemans of Cooman (1601-1610);
Adam Dries alias Driesch (1611-1616); Gijsbrecht van
Coubergh (1616-1621); Artus Huybrechts (1624-1629))
Artus Emons (1631-1632.).
Munt van Arnhem, Nijmegen en Zaltbommel.
De Nes 18100-18102 bevatten de rekeningen van:
Adriaan van Lokere (1474-1475); Bernard Proys
(1480-1485); Reinier van Eembrugge (1544-1658) ;
H e n d r i k Hanssen en zijne vrouw Heeze, Haga of
Hadewijck dr. van Arnout en wed. van Reinier van
Eembruggen (1558-1567) ; Jacob Diericxsone Alewin
(1569-1574) en Jan Ghijsbert de Jonge (1586-1591.).
(NO 18100 heeft tot titel: ,Rekening van den gulden
,,en de zilveren penningen geslagen in de munten van
,Gelre, sinds 25 Dec. 1474.).
Hoofdst. XIl. ,,Comptes des confiscations pour cause
d e se’dition et de révolte, antérieurement au règne de
Philippe II”. Bevat de NOS 18243-18257, loopende
van het jaar 1382-1649.
Rebellion des seigneurs de Croy, sous Charles le
Téméraire. Bevat de Non 18258-18302, loopende van
het, jaar 1464-1472.
Hoofdst. XIY. ,,Confiscations pour cause des Troubles
au XFIB siècle”. De ATos 18303-18310, bevatten de
rekeningen en verantwoordingen omtrent het beheer
der geconfisceerde goederen van 1 April X73/74 tot
31 Dec. 1577. N” 18303 o. a. bevat op de eerste blz.
die omtrent de goederen, vroeger bezeten door den
Prins van Oranje, Egmond, Hoorne, Hoogstraten,
Berghen, Montigny , de Graven van Culemborg en van
den Bergh, enz. over de maanden April, Mei en Juni
1674.
5 2. Kwartier van Antwerpen.
De Na 18312-18320, bevatten 9 rekeningen en
verantwoordingen als boven, opgemaakt door Guillaume
le Saige, raadsheer en ontvanger-generaal der domeinen

en verbeurdverklaringen in het kwartier van Antwerpen,
loopende van 13 April 1667 tot St Jan 1576.
De NS 18314, ‘16’, ‘17, ‘18 ‘19 en ‘20 z& voorzien
van alfabetische lijsten, bevattende de namen van hen,
die terechtgesteld of verbannen werden.
Zoo komt o. a. op f” 47 van NO 18318 de rekening
en verantwoording voor der geconfisceerde goederen
van Alardt Six en zijne vrouw .Jehanne Dragon wonende
te Antwerpen. Hij bezat aldaar een huis in de Kipdorpst,raat , geheeten ,,la charue”, en zij een huis te Rijssel,
afkomstig van hare moeder: Marae Smerpot.
De Ne 18321-18332, bevatten 12 rekeningen, opgemaakt door Cornclis Verhoeven, raadsheer, ontvangergeneraal, enz. loopende van 20 Aug. 1586-30 Sept. 1607.
N.B. Met het oog op het groot aantal personen, die
tijdens het bewind van Alva en na 1586, [toen die
stad na ingenomen te zijn door Parma, weder
onder het gezag des Konings kwam] wegens de
religie uitweken naar Noord-Nederland , zijn bovenstaande archief-nm hier vermeld geworden.
N0 18321, loopende van Aug. L686-Sept. 1588,
draagt tot titel: ,,Confiscatie der goederen van personen,
,,zich ophoudende in steden en plaatsen geoccupeerd
,,door de rebellen en vijanden van den Koning.”
fi 3. Stad, Kwartier en Markiezaat van
Bergen op Zoom.
De Ns 18333-18336, bevatten de rekeningen der
verbeurdverklaringen aldaar, van 3 Febr. 1667/68-30
Sept. 1582.
9 4. Stad en Rwartier van ‘s Hertogenbosch.
NO 18337. Rekening en verantwoording van Jacques
van Brecht over de verbeurdverklaringen in de stad
‘s Hertogenbosch, over de jaren 1567, ‘68 en ‘69.
Op fo 10” vindt men o. a. die van den verkoop der
meubelen van Herman de Ruyter, die slechts 25 car.
gld. opbrachten.
NO 18338 en 18339. Twee rekeningen opgemaakt
door Cornelis de Backer, alias van Ophem, ontvanger
der verbeurdverklaringen in ‘t Kwartier van ‘s Hertogenbosch, vanaf Paschen 1667-31 Mrt 1570/71.
Op f” 20’ van NO 18338 vindt men o. a. die omtrent
het verhuren van een huis ‘t welk Herman de Ruyter
had toebehoord ,den bellaert” geheeten, staande in de
Orthenstraat. Leunis van Wyck had het in huur voor
f 60.- ‘s jaars; het was vroeger bewoond door Hermans
broeder : Hendrik, - als mede van geconfisceerde renten.
NS 18340-18342. Drie rekeningen, opgemaakt door
Cornelis Cleerhaghe van 1 April X70/71-30 Sept. 1671
en van 1 Oct. 1573-Sf Jan 1676.
NS 18343-18354. Twaalf rekeningen, opgemaakt door
Jan Splinter van Voorn van Dec. 1680-30 Juni 1593.
NS 18355-18357. Drie rekeningen, opgemaakt door
Simon Fierlants van 1 Juli 1693-30 Juni 1696.
NB 18358-18368. Elf rekeningen, opgemaakt door
Martin Fierlants van 1 Juli 1596-30 Juni 1606, en van
1 Juli 1607-30 Juni 1608.
,$’ 5. Stad en Kwartier van Breda.
Na 1836’9-18393. Loopen over de jaren van 1 Jan.
1568/69-1608.
0 8. Stud Grave en land van Cuyck.
NB 18542-18558. Van 6 April 1667/68-Paschen 1602.
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9 13. Stad _&!aastricht.
NS 18603-18636. Van 13 April 1567/68_30Sept. 1607.
fi 15. Stad en land van Steenbergen en vrijheid
van Rosendaal.
NO 18666. Rekening en verantwoording van den
ontvanger der verbeurdverklaringen Mathieu van der
Goes, over het jaar 1689.

NO 26391. Idem, idem van de vesting ‘s-Hertogenbosch van 17 Dec. 1600-27 Aug. 1605.
Na 26392-26396. Idem van de herstellingen aan de
vestingwerken van ‘s-Hertogenbosch van 1 Jan. 161431 Dec. 1629.
Na 26397-26409. Idem over de herstellingen, enz.,
der Bredasche vestingwerken en onkosten van het garnizoen van 1590-1636.
n‘@ 26431-26435. Idem van de vesting Grave v a n
1 Maart 1491-19 Sept. 1602.
NS 26453 en 26454. Idem, idem Maastricht v a n
1552-1694.
Na 26988-26999. Idem, idem Gelder van 1643-1701.
NI 27000. Idem Kasteel Roosendael van 1401-1406.
NB 27001-27003. Idem vesting Roermond van 10 Dec.
1673-31 Oct. 1793.
NB 27004-27011. Idem, idem Stevensweert vau 1 Jan.
1659-31 Dec. 1699.
NS 27012-27020. Idem, idem V e n l o van 1 Jan.
1658-31 Juli 1696.
NO 27137. Idem, idem Heusden gedurende het beleg
door de Spanjaarden van 1 Mei-31 Oct. 1589.
NO 27156. Rekeningen over het kasteel van Rolduc
van Paschen 1389-6 Nov. 1693.
Uit Inventaris 5.
(Dl. V v. d. gedr. Inv. Uitg. 1879).
Hoofdst. LXXI: ,,Régistres des eens, rentes et rede,,vances dus au domaine.”
Ornstreken van ‘s-Bosch en Kempenland.
NS 45038 en 45039. Cynsregisters van Oirschot, Vugt,
Esch, Zon, Stiphout, Lieshout, Aarle, Bakel, Deurne,
Vlierden, Someren, Lierop, Rode, Liempde , N u n e n ,
Tongerle , enz., enz. AO 1340 en 1342. (In h.et lat@).
nis 45040 en 45041. Idem van enkele plaatsen in
Noord-Brabant, o. a. Oirschot, vernieuwd Ao 1380 en
1394. (In het lati@.)
NO 45042. Idem alleen van Oirschot Ao 1394. (Idem).
NB 45043-45062. Idem van enkele plaatsen in NoordBrabant, loopende van het jaar 1429-1660. (Tot 1522
in het lat@.)
NS 45063-45071. Idem van Oss, Orten, D o n g e n ,
Hees, Nistelrode, Schijndel, Berlicum , Rosmalen van
1380-1639. (Tot 1534 in het latijn.)
Land van Oisterwyck.
NB 45072-45085. Idem van Mierde, Beek, Helvoirt,
Oisterwyck , Tilburg, Hilvarenbeek , Diessen, Westerbeers,
Haaren, Heukelum en Esch, van 1380-1640. ( T o t
& 1550 in h.et latijn.)
Peelland.
Ng 45086-40100. Idem van 1380-1640. (Tot 1543
in het laten.)
Maastricht, enz.
NO 45101. Idem van Lenculen (?) en Maastricht uit
de 2” helft der 149 eeuw. (In het laten.)
NO 45102. Idem van het kwartier van Maastricht en
graafschap Vroenhoven, in 1614 opgesteld. ‘)

Onder den titel: ,,Comptes spéciaux des confiscations
,,sur les seigneurs, gentilhommes et autres”, vindt men
o. a. in de NS 19213-19216, vier rekeningen en verantwoordingen , opgemaakt door Barthélémi Wiels,
loopende van 1 Oct. 1569-St Rémi 1593, over de verbeurd verklaarde goederen van Lamoraal van Egmond,
en wel die, gelegen te Gavre , Sotteghem , Velsique,
Essche (St Liévin) , Schoonenberg , Moerbeke en Vianen.
NO 19217. Bevat een staat der inkomsten en uituitgaven van de goederen te Gavre, van af den dag
der inbeslagname van de goederen van Egmond, tot
30 Sept. 1675.
Na 19233-19249. Bevatten 17 rekeningen, opgemaakt
door Jan Conincx, over de in 1567 verbeurd verklaarde
goederen van Jan van Hoorne, ridder, heer van
Beaucignies, enz. te Boxtel, Kessel, Esch en Liempde.
NO 19308. Bevat eene rekening en verantwoording,
opgemaakt door Rogier van Zelle, over de heerlijkheid
Mont Ste Aldegonde, loopende van 1 Oct. 1621-St Jan
1626 , verbeurd verklaard op Willem van Oldenbarnevelt ,
heer van Stoutenburg , als echtgenoot van Walburg van
St Aldegonde, vrouwe van St Aldegonde.
De NB 19320--19326, bevatten 7 rekeningen en verantwoordingen , opgemaakt door Christophe de Reiffembergh, loopende van 11 Mei 1570-30 April 1580, over
de heerlijkheid Butgembach , gelegen in Luxemburg en
verbeurd verklaard op Prins Willem van Oranje.
Hoofdst. XVl. ,,Comptes des confiscations pour cause
,, d'hr'r&ie" . Na 19662-19679. Loopen o v e r d e j a r e n
1633-1763.
Vit Inventaris 4.
(Dl. IV v. d. gedr. Inv. Uitg. 1866.)
Hoofdst. XXXVI21. ,,Comptes des taxes imposees sur
,,les fiefs au XVe et au XVIO Siecle.”
fi 1. Duche’ de Brabant.
NO 24639. Rekeningen van Jan van Olmen, rentm’
van Brabant in het kwartier van Brussel volgens
opdracht van den Hertog, van 3 Sept. 1470.
Hoofdst. XXXIX. ,,Comptes des droits de nouvel acquêt”.
NO 24660. Draagt tot titel:
,Compte rendu par Jean van Arcle écoutete de Bois,,le-Duo , et Pierre de Thyelt, de la taxe pour l’amor,,tissement des nouveaux acquêts faits par les maisons
,religieuses et gens de main morte, depuis 60 ans,
,dans le @artier et la mairie de Bois-le-Dut (1476); et:
nCompte de la taxe établie, au mois de Décembre
,1476, pour l’amortissement de nouveaux acquêts faits
,,par les maisons religieuses et gens de main morte de
,la ville de Maestricht et des pays d’outre-Meuse”.
Hoofdst. LIV: ,,Comptes de l’armee de mer, artillerie,
,,munitions , fortifications et bâtiments militaires.”
NO 26390. Rekeningen over de versterkingen van het
,,fort St Andries en Crèvecoeur bij ‘s-Hertogenbosch 1699.

1) Bij het raadplegen der oude cijnsrega houde men in het oog,
dat doorgaans aan het handschrift van hem die het reg’ opmaakte,
te zien is, wie de c@s verschuldigd was, in het jaar waa.rin het
reg’ werd opgesteld. Hij liet steeds de noodige ruimte voor latere
bijschrijvingen. Deze reg” werden geregeld bijgehouden, doch daar er
niet altijd voldoende ruimte was om onder den naam van hen, die
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N.B. Cynsregisters uit lateren tijd, vindt men hieronder
vermeld sub Inv. sbis.
Uit de supplementaire Inventaris 6.
Behalve suppl. op de Hoofdst. T. en 11, bevat deze
inv. ook eene opsomming van enkele losse domeinrekeningen, die dus eigenlijk aanvulling zijn op Hoofdst.
VI, o. a. op fo 35v-37, enkele stukken uit de jaren
1419-1607, betrekking hebbende op ‘s-Hertogenbosch ,
Maastricht, Grave en ‘t land van C’uyck en op fo 38
enkele stukken uit de jaren 1607 -1789, betrekking
hebbende op Limbthrg en de landen van Overmaas.
Uit de supplementaire Inventaris 7.
Suppl. op Hoofdst. X: ,,Comptes des reliefs des fiefs.”
fo 55. Limburg en landen va,n Overmaas, e n k e l e
stukken uit de jaren 1400-1679, en een stuk van
1632 van Gelre en ‘t graafscha,p Zutphen.
Suppl. op Hoofdst. XlI: ,,Comptes des monnaies.”
f” 68” Munt van ‘s-Hertogenbosch, een stuk over de
jaren 1606-1609.
f” 59. Idem Maastricht, 12 stukken uit de jaren
1516-1610.
fo 59”. Idem Nijmegen, 2 stukken uit de jaren 1494
en 1544 -1547.
fo 60. Idem Dordrecht, 2 stukken uit de jaren
1532-1535 en 1536-1539.
fo 60. Idem L e e u w a r d e n , 1 stuk uit de jaren
1527-1630.
fo 60”. Idem Kampen, 1 stuk uit de jaren 1629-1532.
Suppl. op Hoofdst. XIII: ,,Confiscations, etc. anté,,rieur(?) au rrgne de Philippe 11.”
f” 64. Dertien stukken uit de jaren 1576-1693, betrekking hebbende op Limburg en de landen v a n
Overmaas.
fo 67”. Een stuk van 1569/70 betrekking hebbende
op Ri+wijk (Z.-H.)
fo 70. Een stuk van 1544 betrekking hebbende op
de Lutheranen te Delft.
Uit de supplementaire Inventaris sbis.
De in dezen inv. vermelde stukken, dragen voorloopige
(of oude ?) nummers. Vermeld worden o. a. daarin :
fo 22. No201. Cynsregister van Bergeyck uit de 17eeeuw.
fo 28. NO 240. Idem Nistelrode Ao?
fo 39. Ne 221,222,223. Domeinrekeningen uit Limburg
A0 1735.
fo 40. NO 325. Idem uit Maastricht en Vroenhoven
Ao 1632.
fo 57. NO 442. Cynsregister van Waenrode, den Prins
van Oranje toebehoorende Ao 1.669.
fa 90. p 650. Rekeningen van oorlogscontributien,
geheven te Bergen op Zoom, Breda, de Meyery van
‘s-Hertogenbosch en omstreken in de jaren 1580-1683.
Uit Inveniaris 52.
fo 69. Lettres patentes de Chevalier pour Jean Wittert,
donnAes à Vienne le 22 fevr. 1727.
fo 90. Idem de Baron avec confirmation de noblesse

pour Everard Boniface Witte&, données à Vienne le
14 Juin 1778.
f0 93. Permission à Elisabeth, Marie, Cornélie, Oem
de Moesembroeck, veuve de Jean, Théodore Roest
d’rllkemade, pour pouvoir faire assumer et porter à son
fils cadet Jacques Godescalck les noms et armes de la
famille Oem, en dnte du 20 Avril 1781.
Uit lnventaris 75.
f” 1-21. Fiefs et hommages de Brabant. A0 1191-1644.
f” 31. Idem Bois-le-Dut et Ravestein. A0 1440-1454.
fa 56 en 57. Idem du Duché de Brabant. A0 1284-1434.
fa 6 0 - 7 2 . I d e m Ma,estricht. Ao 1229-1542.

in het jaar van opstelling do c;Jns verschuldigd was, den naam zijns
opvolgers in te schriiven. geschiedde die aanteekening dikw’iils
b’ove; de oorspronkel$ke &&hrijving , eoodat van eene-geregelde
opvolging in de namen dergenen, die acht,ereenvolgens den cijns
verschuldigd waren, meestal geen sprake is. Daar bovendien de
oudere re2 allen ii het latijny (meestal met de toen gebruikelijke
afkortingen) geschreven zijn, leveren zij zeer veel moeilijkheden op
voor den onderzoeker.

Het Archief van de 3” Afdeeling.
Behalve de beide, in de jaren 1870 en 1884 in het
licht verschenen invn op de archieven van het Leenhof
van Brabant, die we reeds in de Inleiding bespraken,
zijn nog de volgende gedrukte invn op andere onderdeelen dezer afdeeling voorhanden.
,,Inventaire des mémoriaux du Grand Conseil de
Malines” , par 8. Gaillard, in 2 dln. resp. in 1900 en
1903 uitgegeven. l)
Deze rubriek bestaat uit 47030 nummers, en bevat
stukken uit de l@--180 eeuw.
,,Inventaire sommaire de la Drossarderie de Brabant”,
par H. Nelis. 144 nummers uit de 14”---18” eeuw.
,&ventaire sommaire du Tribunal de la Foresterie
,,de Brabant”, par H. Nelis. 235 nummers uit de
1 58-188 eeuw.
Op een ander onderdeel dezer afdeeling, geheeten :
,,Archiues communales , greffes scabinaux et seigneuriaux
,,et tours fkodrtles du Brabant, XIIIe-XVIIIe siècles”.
23000 nummers tellende, is door den Heer A. Gaillard
samengesteld een : ,, Tableau synoptique des anciens
,,greffes scabinaux, seigneuriaux et féodales de la province
,,de Brabant.”
Op de, ook tot dezs Afd. behoorende protocollen van
Brabantsche notarissen uit de 16e-19e eeuw (17207
nummers), paf de Heer L. Galesloot in 1862 een inventaris uit, en de Heer H. Farlier in 1864 te Brusssel
een alfabetische lijst der Belgische notarissen.
Eindelijk bevat deze Afdeeling nog een aantal particuliere archieven en familiepapieren uit de 14”-18”
eeuw, die 760 nummers bevat, en 252 stukken uit de
14e-180 eeuw *. ,,Conseil souveraine et féodale de Gueldre”.
We laten nu ten slotte hieronder volgen de archief-n”
van de, naar onze bescheiden meening , voor het be-oogde
doel meest belangrijke registers uit den: .Inventaire
,,des Archives de la Cour féodale de Brabant” T. 1 et 11,
die in ‘t geheel 1320 nummers bevat.

_

NO. 1. Is de, in het jaar 1360 door Willem van Cassel
uit zijne in 1312 opgestelde lijst der leenmannen van
Jan 111 van Brabant, doch thans in alfabetische volgorde.
Zooals we reeds bij 2\io 542 van de 2% Afd. zagen,
publiceerde de Heer Galesloot in 1865 die lijst. Jaartallen komen er bijna niet in voor. Door de latere bijschrijvingen is niet altijd na te gaan, of de genoemde
persoon reeds in 1312 leenman was van Jan 111. Bij
1) Omstreeks 1879 verscheen te Brussel een “Inventaire des
,,archives de la Cour fhodale du pays de Malines”, par Charles Piot,
waarvan een ex. op het Rijksarchief te ‘~Gravenhage aanwezig is.

105

106

het raadplegen van het ,,Livre des featdataires”, is het
dus wel gewenscht , om daarbij steeds het oorspronkelijke
,,Latijnsboek” (NO 542 der 2e Afd.) te raadplegen.
NO 2. Leenregister geschreven door Jan Stoot, klerk
van Jan 111. Het loopt over de jaren k 1355-1370
en heet naar hem : ,,Stootl>oek”. Het bevat de leenen,
toen gelegen in het kwartier van Leuven, Brussel,
Antwerpen, Thieuen , Wals-Brabant , Kwartier van
‘s Hertogenbosch en ‘1 land van Overmaas. Bij gebruikmaking van dit register, raadplege men vooraf:
NO 3. Geheeten: ,Index Stoot”. Het bevat eene lijst
der leenen vermeld in N” 2, voor elk kwartier staat
aangegeven op welke lijst men het vermelde in laatstgenoemd N” vindt.
NO 4. Heet: ,,Spechtboek”. Het werd in 1374 samengesteld door Nicolaas Specht, die omstreeks 1382 overleed. Voorin leest men:
,Ende dit boeke maecte Nycolaus Specht, notarys
,ende clerc myns heren des hertogen van Brabant ende
,,myner vrouwen des hertogaynnen Johannen van Bra,,bant, die omtrent XXX jaer int hoff van Brabant
,hadde gewoent ende die leenboeke XXV jaer of meer
,gehouden hadde. Ende dese leen hier inne bcscreven
,,syn vergadert ende versament uten ouden rolle, uten
,ouden leenboke, uten boeke dat Jan Stote maecte ende
,oec ute alrehande brieven ende gescryften die dese
,,voirs. Nycolaus daer af vonden hadde,” enz.
De Bossche leenen worden daarin vermeld op
f” 156-206; die in ‘t land van Heusden fo 207-222”;
landen van Overmaas f” 281-298; Limburg f” 299-307;
Valkenburg f” 325-335.
Het loopt verder dan 1382 en schijnt dus door Specht’s
opvolger gedurende eenigen tijd te zijn bijgehouden.
Ook hierbij dient in het oog gehouden te worden, wat
door ons reeds is opgemerkt bij het raadplegen der
oude cynsregisters. Ook in het Spechtboek, is meestal
zijn handschrift vrij duidelijk te onderkennen.
NO 5. Oud leenboek van verloren leenen. (,,fiefs dont
,la possession était douteuse ou contesteé”) ongeveer
uit het jaar 1400.
NO 9. Dénombrement l) van de leenen van het kwar-

!ier van ‘s Hertogenbosch, NO 1440, met Index, waarin
worden aangegeven al de namen van steden, dorpen,
gehuchten, enz. in het ambacht van ‘s Hertogenbosch;
met vermelding der folio’s waar te vinden. Is eene copie
lit het jaar 1647; het oorspronkelijke werd aan de
Staten-Generaal overgegeven.
NO 20. ,,Régistre aux dénombrements et reliefs d e s
,fiefs, du quartier de Bois-le-Dut, des années 1441-1628.
Dit regr werd in 1647 samengesteld op last van den
Markies van Castel-Rodrigo , gouverneur-generaal.
Vooraan bevindt zich eene alfabetische naamlijst van
51 de plaatsen, die in dit regr worden vermeld, met
aangifte der folio’s waar te vinden. Feitelijk is dit regi
slechts een afschrift van het oorspronkelijke, ‘t welk
zich in het Rijksarchief te ‘s Hertogenbosch bevindt en
daar bekend is onder den, op den band staanden titel:
,,Strick , Grefier 1581”, vermoedelijk het jaar waarin
strick het liet inbinden. Echter bevinden zich achter
in het afschrift nog eenige akten meer dan in het
oorspronkelijk register.
2lio 27. Leenboek van ‘s-Hertogenbosch. Ao 1423-1528.
Is voorzien van een Index met de plaatsnamen. De
akten in dit regr opgenomen, zijn meest allen vermeld
in NO 20.
NO 30. Dénombrement van Bossche en Antwerpsche
Leenen, Ao 1530, met naamtafel. De P 1-178 bevatten
de Bossche leenen.
ï%o 35. Dénombrementen en leenverheffingen in ‘t
kwartier van ‘s-Hertogertbosch, loopende over de jaren
1441-1696, met Index op de plaatsnamen.
NO 43. Idem uit de 16e en 178 eeuw.

1) Art. 1 van het Edict van 1523, medegedeeld in de voorrede
van Dl 1 van den ,,Inventaire,” enz. P XLIX en vgl. luidde:
,,Het dénombrement is, dat de leenhouder oft leenman, binnen den
,,tijde herboven verhaelt” (6 weken na het leen te hebben verheven)
,,in handen van den leenheer oft synen stadhouder, scriftelijk ende
“Dertinentelvck behoort over te brengen ende te declareren, om ge,,annoteert “ende geënregistreert te worddene, niet alleene’ bij wat
,,titel oft middel hij aent leen is gecomen maer ooak de grootte,
“palen,
limites, gelegentheyt ende qualitegt van dyen, midtsgaders
.._
,,te expresseren’ alle de last& ende renten-indyen daerop eenige s y n
,,oft staen belast, ende oook de achterleenen indyen daervan eenige
+yn dependerende , ende bij wgen ende hoe lange sulcke lasten
“daer op staende syn originelyck gemaeckt, sonder daer aff yet te
,,verswygen”. Bovendien werden nog van tijd tot tijd a.lgemeene dénom.
brementen gevraagd van alle leenen, zooals bijv. in de jaren 1440.
1474. 1493. enz. voornameliik was dit om uit te maken. wat deleenmannen moesten bijdragen voor den militairen dienst. ’
Den 30en Juni 1530 werd op last van Keizer Karel V, wéér een
algemeen dénombrement gevriagd, omdat gebleken was dat, naaI
aanleidinrr van het Edict van 15’33. oniuiste oaeaven waren eedaan.
(Belastiniontduiking scheen dus toén Gok reeds -te hestaan !) Er werden toen nieuwe regs aangelegd, de 510 bundel van w 609
bevat o. a. de dénombremersten-uan l@O. _
Zooals men weet, moest bij overgang van Iconen, bij verkoop
erfenis, enz. de nieuwe bezitter den leenheer hulde bewijzen en eer
eed van trouw aan hem afleggen. Vrouwen en minderjartgen werder
daarbij vertegenwoordigd door een ,,besetman” goederen m de doodt
hand (kloosters, abdijen, enz.) door een ,,sterfrBan”. Minderjarige1
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Wij laten. nu volgen de nummers der voornaamste
protocollen van leenakten, leenbrieven, transporten,
deelingen , renten, enz. De regs waarvan de nummers
vet gedrukt zijn, zijn voorzien van een Index.
NO 119. Loonende van het iaar 1396-1477 : NO 124. id.
id. 1466-1486 N” 125. id. id. 1481-1487; ho 126. id.
id. 1487-1497 NO 127. id. id. 1498-1504; NO 128. id.
id. 1504-1513 ïY0 129. id. id. 1513-1519; ïV0 130. id.
id. 1519-1524 ; NO 131. id. id. 1623-1530 ; NO 132. id.
id. 1530-1533 NO 133. id. id. 1533-1536; NO 134. id.
id. 1536-1540 NO 135. id. id. 1540-1536; NO 136. id.
id. 1647-1599.
NO 137. Is een repertorium, aangevende datum en
korten inhoud van elke akte, alsmede deel en folio
waar te vinden. Het is samengesteld in de 2e helft der
1EP eeuw, omvat de Nrs 120 tot en met 136 en geeft
moesten bij het bereiken der meerderjarigheid, de eed van hun
besetman hernieuwen. Voor sterfman werd doorgaans een bepaald
roy;;2jke aangewezen, bij wiens dood een nieuwe benoemd moest
Groote leenen, van welke de verschillende erfgenamen het voordeeliger vonden om ze onverdeeld of in hun geheel te laten: “ten
,,broederlijcke ende susterlijke rechten,” zooals men het noemde, konden
eveneens vertegenwoordigd worden, door een door de familie te benoemen aterfman of sterfvrouw, die de gezamelijke erfgenamen vertegenwoordigde. Men nam hiervoor zoo mogelijk een zeer jong
familielid, omdat bij elke inboeking van een nieuwc sterfrnan of
sterfvrouw, het heergewaad betaald moest worden.
Daarvoor konden zelfs kinderen aangewezen worden. Zoo werd
bijv. 9 Dec. 1625 Phi&pips van Wierden, door z;jn schoonmoeder Anna
van Dale, wed. van Paul van Gemert, tot sterfvnam der heerlgkheid
Heysbroek bij Berlaer benoemd, en na zijn dood zijn zoont,je Philips
Felix die toen pas 4 of 5 jaar oud was. Gregor Mertens legde toen
den leeneed voor hem af en na diens dood Wijwant de Wale.
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den korten inhoud van stukken uit de jaren 1446-1559.
1Jo 1%% Loopende van het jaar 1559-1569; NO 139. id.
id. 1569-1584; W 140. id. id. 1585-1600; N” 141. id.
id. 1686-1600; N” 142. id. id. 1600-1611; NO 143. id.
id. 1611-1614; NO 144. id. id. 1614-1616; NO 140. id.
id. 1616-1623 ; ATo 146. id. id. 1623-1630; W 147. id.
id. 1630-1637; NO 148. id. id. 1638-1643; NO 149. id.
id. 1643-1650, enz.
Deze Ns loopen door tot NO 179, ‘t welk over de
jaren 1730-1795 loopt. Behalve de NB 150, 151, 153,
154, 155 en 156, zijn alle andere tot en met N” 179,
voorzien van een Index.
In den gedrukten ,,Inventaire” wordt bij de NB 124179, telkens de korte inhoud der voornaamste akten
aangegeven, en aan het slot daarvan (T. 1 p. 232-242))
nog eene: ,,indication des terres , seigneuries et fiefs dont
,,les lettres d’investiture et les actes de relief, par suite
,,de vente, de cession ou d’héritages , sont transcrits dans
,,les régistres 124-179.
De N” 341 tot en met 395, loopende van het jaar
1447-1795, hebben tot titel: ,,Ontfanck”. Zij bevatten
de boeking der ontvangsten van de rechten, bii overgang der leenen, hetz: bij koop, gift, ruil, “erfenis
en ook bii inboeking van een nieuwen ,,sterfman”.
De gedétailleerde wijze waarop die” akten werden
ingeschreven, zijn vooral van belang tot het nagaan
der overgangen v a n d e leenen. In de ,,lnventaire”
worden uit elk der Na 341-395 de inhoud van eenige
der voornaamste akten medegedeeld. Alleen NO 360
(1557-1558) is van een Index voorzien.
De NS 396-438, loopende over de jaren 1417-1498
en 1611-1783, hebben tot titel : ,,Rekeninghen” : ,,droits
,,de relief ou d’investiture, payable à chaque mutation
,de fief; les feudataires devaient acquitter en même
,,temps des droits de chambellage (camerlinc recht) et
,,d’enrégistrement (boecrecht)“.
De NE 439-491, zijn van verschillenden aard.
De NS 492-542, bevatten de correspondentie van
het Leenhof.
De NB 543-557, bestaan uit 15 bundels met losse
akten, in chronologische rangorde geschikt, loopende
over de jaren 1220-1786.
De NS 558-642, dragen tot titel: ,,Aveu:x; et dénom,,brements”. Het zijn bundels oorspronkelijke stukken,
(7884 in aantal) uit de jaren í312-1752, de meesten
met zegels of handteekeningen.
De I\is 643-908, zijn bundels processtukken (2978
dossiers) uit de jaren 1434-1794.
De NS 909-936, zijn portefeuilles met besluiten,
adviezen, enz. van het Leenhof, uit de jaren 15821794.
De lN0 937-941, zijn portefeuilles met processtukken
in appel of revisie, uit de jaren 1580-1768.
NO 942, is een bundel met conclusiën in processen,
uit de jaren 1513-1533.
De NB 943 en 944, bevatten resolutiën van het Leenhof
uit de jaren 1444-1773.
De NS 945 en 946, zijn bundels met adviezen uit de
jaren 1627-1761.
De NB 947-969, zijn bundels met rekesten, uit de
jaren 1505-1791.
De NB 970-1036, zijn van verschillenden aard en
loopen over de jaren 1316-1759.

De overige NB uit het Leenhof-archief (de NS lO371320) zijn voor het beoogde doel van minder belang.
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Nadat het bovenstaande reeds geschreven was, werd
onze aandacht er op gevestigd, dat in 1906 bij Guyot
te Brussel is verschenen, Tome 1 van den: ,,Inventaire
,,sommaire des Archives des anciens gouvernements des
,,Pays-Bas , conservées aucc archives génkaies du Royaume
,,cì Bruxelles”. Het is eene verzameling van reeds
vroeger, elk afzonderlijk verschenen, kleine inventarissen, die nu tot één bundel vereenigd zijn. Dit deel
bevat de elf volgende kleine inventarissen: 1. D e s
papiers d’Etat et de 1’Audience. 2. De la Sécrétarie d’Etat
et de Guerre. 3. De la Chancellerie Autrichienne des
Pays-Bas. 4. Du Conseil d’Etat. 5. Du Conseil privé.
6. Du Conseil des Finances. 7. Du Conseil du Gouvernement Général. 8. De la Jointe des monnaies. 9. De
la Jointe des Administrations et des affaires des subsides.
10. De la Commission des études. ll. Des Etats Belgiques unis.
De prijs van dit Dl. is 4 francs, exemplaren er van
bevinden zich o. a. in de Rgksarchieven te ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch en Arnhem.
C. P. J. VAN V L I E R D E N .
Arnhem, Octr 1909.

Het Paard in de Wapen- en Zegelkunde,
door Kapitein J. C. P. W. A. S T E E N K A M P.
Met twee pluten.
Motto:

OMNIS

NOBILITAS

AB EQUO.')

Het oude woord blazoen voor ,,wapen” en het hiervan afgeleide Dlaxoeneeren of beschrijven van wapens,
is afkomstig van het Duitsche ,,blasen”.
De ridders kondigden hunne aankomst op het tournooiveld aan, door den hoorn te laten schallen, waarna
de herauten of wapenkoningen de trompet staken, de
wapens blazoeneerden van hen die zich aangemeld
hadden en als het te pas kwam, met luider stemme
hun de noodige loftuitingen gaven of hunne heldendaden vermeldden.
Wapens en paarden gingen dan ook al van den beginne af samen. De ridders en knapen droegen wapens
op hunne overkleeden, de paarden op hunne dekkleeden.
V o l g e n s de Rouck, de schrijver van ,,den Nederlantschen Herauld ofte tractaet van wapenen en politycken adel”, uitgegeven in 1645, komt het paard in
wapens voor, als een bewijs ,dat men steeds bereid
was ten oorlog te trekken, evenals het krijgsros vurig
wordt bij het hooren der krijgsmuziek.”
Max Jähns zegt in zijn ,,ROSS und Reiter” :
,Die Heraldik gebrauchte das Ross gern als Sinnbild
des Mutes und der Kìinheit, oder sic d e u t e t e ( d i e s
freilich wol erst in neuerer Zeit) gute Pferdezucht und
Dressur dadurch an.”
Op Punische medailles is het paard het symbool
van Carthago , dat volgens het orakel gebouwd werd
op de plaats waar men een paardenhoofd had gevonden.
Het springende paard is een zinnebeeld van Spanje,
waar men uitstekende paarden vindt; soms van behaalde overwinningen bij volksspelen, zooals OP de
1) Alle adel stamt van het paard af.
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medailles van koning Hiëron; een ander maal is het
de Bucephalus van Alexander de Groote, of eenvoudig
het symbool van Macedonië, waar men ook uitmuntende
paarden had.
Weidende paarden beteekenen vrede en vrijheid, of
wel een land waar men veel goede weiden aantreft.
De Incita,ti te Rome, hadden voor symbool een
rennend Barbarijsch paard met de spreuk:
Dunt animos plagae 1)
en de Erranti van Brescia hetzelfde paard met het
omschrift :
Velocitafe palmam. “)
Menig ridder of dappere koos een geheel gewapend
strijdpaard tot zinnebeeld met de woorden van Virgilius :
Campo sese arduus inferet. “)
In wapens komen paarden als zoogenaamd heraldieke
fìguur méér voor, dan men wel denken zou; als helmteeken een enkele maal, als schildhouder zelden. Men
vindt ze als zoodanig (supports) bij de Engelsche geslachten Norfolk, Norbury, Munster, Milltown, Lonsdale
en enkele andere, bij Nederlandsche is mij geen enkel
bekend. “)
Een der duidelijkste voorbeelden, -- zooals men dat
noemt als sprekend wapen, omdat de naam er uit kan
worden afgeleid - is het wapen van het geslacht van
Rappard, een zwart paard (het Duitsche Rappe) op
een gouden veld (fig. 2). Niet minder, dat der Engelsche
familie Colt , die in zilver een zwarten dwarsbalk voert,
vergezeld van drie colts (veulens) van hetzelfde en als
helmteeken een der veulens uit het veld, terwijl het
geslacht Colthurst met een kleine variant hetzelfde
sprekend wapen voert.
Zoo voeren ook dergelijke wapens de navolgende familiën, wier namen dadelijk aan het paard doen denken.
Renner, von Pferdsdorf , von Rösler , von Rossberg,
von Braun, Full, von der Chevalerie, von Ka,phengst,
von Markreiter, von Rennfelcl e. a. meerendeels tot den
Duitschen adel behoorende.
Eenige andere voorbeelden uit de vele, waarbij wij
ons in hoofdzaak tot Nederlandsche geslachten zullen
bepalen, zijn de wapens der familiën:
Avenhorn: in zilver een steigerend paard van rood
op een grasgrond.
Boellaard (le kwartier) : in zwart twee steigerende
toegewende paarden van zilver.
Coopers : van rood met een springend paard van zilver.
Hesse: (Friesland), voert in blauw een galoppeerend
paard van zilver, terwijl dit geslacht in den Elsas een
rood paard op een gouden veld en de Groningsche
familie van dien naam, in goud een paard in natuurlijke kleur op een grasgrond heeft.
Voorts hebben : Cloppenburg , Fangman , van Assendelft, Assenburgh, van Heukelom , (fig. 1)) Schot, Marcu,s ) Rhijnvis Feith e n t a l v a n a n d e r e familiën ,
paarden in hun wapen. “)
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Ook verschillende gemeenten van ons land voeren
een of meer paarden in hun schild. Wij noemen slechts :
Hengstdijk (sprekend): in goud een zwart steigerend
paard op een grasgrond.
Strijp: van blauw met een stappend paard van goud
op een grond van hetzelfde.
St. Pancras : van zilver met een stappend bruin
paard op een grasgrond.
Deil: van blauw met een paard en een koe van
goud boven elkaar.
Voorts : Assendelft, Hoog-Karspel, Renkum ( e e n
schimmel en een zwarte), het Dijkbestuur der Buiksloter-, Broeker- en Helmer-meeren, dat in groen drie
schimmels elk op een grond voert, alsook Baarn (en
de Vuursche): in blauw een steigerenden schimmel die
door een gouden man aan de hand wordt geleid.
Het paard (cheval, soms ook poulain genoemd)
komt voor:
Stappend (passant) ; rennend (courant) ; hollend (echap’ ; steigerend (egrayé, effarouché, cabré of acculé) ;
izzadeld (sellé); getoomd (bridé) of omgord (sanglé)
d. w. z. van een singel voorzien.
Ziemitski voert b.v. in een rood veld een springend
paard van zilver, omgord van zwart, terwijl v o n
Rössler een getoomd en von Kaphengst een gezadeld
paard voeren.
De Fransche heraldiek, welker benamingen tusschen
haakjes zijn geplaatst, omdat zij ten onzent helaas
nog zoo dikwijls gebruikt worden, hoewel er toch behoorlijke hollandsche woorden voor bestaan - heeft
nog de volgende omschrijvingen :
animé, om de kleur der oogen aan te duiden ;
arme, om aan te geven, dat het paard het opgelichte
been waarmede het zich verdedigt, van een andere
kleur (émail) heeft ;
bardé, als het voorzien is van een harnas ;
crin&, als de manen (soms ook de staart) van een
andere kleur zijn als de robe;
gai, als het bloot is, geen tuig draagt;
hou& > als het een dek of een deken draagt, meestal
over het harnas heen en al of niet voorzien van
een of meer wapenshhildjes. Men noemt dit ook:
capara conné.
Meestal is het paard ongezadeld en zonder hoofdstel
(UU), in Nederlandsche wapens meest springend, steigerend of stappend, in vreemde wapens ook rennend
(galoppeerend) of staand.
Het heeft zware golvende manen en een vollen,
langen staart.
Meest komen schimmels (zilveren) voor, doch men
ziet ook wel bruinen, zwarten en ook gouden, al of
niet op een grond van hetzelfde staande of gaande of
op een grasgrond (groen). Een zeldzaamheid is een
grazend paard, doch het kan zooals gezegd is voorkomen als zinnebeeld van den vrede.
Niet alleen gewone, doch ook zeepaarden (chevaux
*) De slagen geven moed.
marinés) treft men aan. Zoo voert het geslacht Loch8) Onstuimig snelt hij over het slagveld.
man von Königsfeldt: in blauw twee zeepaarden van
1) Door snelbeid behaalt hij de overwinning (de eerepalm).
zilver enz. (fig. 11).
4) In Gulden Boek van Schiedam komt een wapen Gijsberti Hodenpyi
voor met rechts een paard, links een Zeeuw als supports.
Bij de geslachten van Karnebeek , Tulleken, Fabricius
(RED.)
‘) Eigenaardige voorbeelden zi$n o. it. nog: Marselis: In goud een
e. a. komt het zeepaard voor als schildhouder, terwijl
zwart paard stijgende uit een schanskorf. - Mollencs: In rood een
de gemeente Terschelling een zeepaard in haar schild
zilveren half paard uitgaande van de deelingslijn. - Yacar: In zilver
een rood stijgerend paard.
voert dat tegen een boom opklimt!
(RED.)
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Het zeepaard is een denkbeeldig .wezen, dat niet
verward moet worden met het bekende vischachtige
diertje van dien naam, dat men wel in aquariums
vindt. Het wordt steeds voorgesteld als een steigerend
paard, dat in plaats van de achterbeenen een gebogen
vischstaart heeft, terwijl de hoeven der voorbeenen
door zwemvliezen zijn vervangen.
Zoo vindt men ook het paard uit het schaakspel of
het schaakpaard (chevalier des échecs). Dit wordt voorgesteld door twee aan elkander verbonden afgewende
paardenkoppen op een voetstuk en b.v. gevoerd door
het geslacht Rohrman in Beieren: in rood een gouden
schaakpaard (fig. 7) alsook door de von Rochow’s: in
zilver drie zwarte schaakpaarden (2.1.) en Van Zij21
in Holland.
Zelfs het dichterpaard is niet vergeten cn de Pegasus
komt, voorgesteld als schimmel met een stel vleugels
achter den schoft, een enkele maal voor.
Zoo voert b.v. het geslacht Meyners: In blauw een
zilveren Pegasus, vergezeld van drie gouden leliën in
het schildhoofd (fig. 12).
Het Dordtsche geslacht Broemken: Gedeeld : 1. van
rood met een zilveren Pegasus komende uit de deslingslijn en een zwarte wolk in den schildvoet.
2. enz. l)
Halve paarden (de voorhand alleen) komen voor in
de wapens der familiën von Resingen ; von Berlach uit
vlammen te voorschijn komende bij den Pruisischen,
en uit water, bij den anderen tak ; von Wilkens ,
Wagensperg e. a. Paardenkoppen (buste de cheval) voert
het geslacht valb Hengst, en wel in blauw twee toegewende zilveren, getoomd van rood. Als helmteeken:
een aanziend en uitkomend zilveren paard. (fig. 8.)
Een aardig voorbeeld van een sprekend wapen,
hoewel het zonder explicatie de aandacht zou ontgaan,
is dat van de Penmarch’s in Wales, die in rood een
zilveren paardenkop voeren.
In het oude Kimrisch heet een paard ,,marsch” en
e e n h o o f d ,,pen”. De familie heet dus eigenlijk:
Paardenkop en voert dus een sprekend wapen van de
volkomenste soort.
Van Hoorn voert: van goud met een dwarsbalk van
rood, vergezeld van twee paardenkoppen van zwart in
het schildhoofd en een hoorn van hetzelfde geopend
enz., in den schildvoet (fig. 4),.
Zoo hebben nog von Ramm een paa.rdenkop, die uit
een kroon komt en von Breydcl drie paardenkoppen
in hun schild.
Ook de paardenpoot (pied de cheval) komt als wapenfiguur voor, b.v. in het wapen van de heerlijkheid
Kortenhoef, die in het 1~ en 49 kwartier in goud een
zwarte paardenpoot met gouden hoefijxer (fig. 15) voert.
Het geslacht van Haeften heeft twee paardenpooten
als helmteeken.
De exel (àne) ziet men hoogst zelden in zijn geheel. 2.
Terecht sch$it hij als wapenfiguur niet gezien te zijn.
In Engeland komen veel ezelskoppen (We d’%ne) voor,
kenbaar aan de lange ooren, vooral bij geslachten wier
naam met As, Ass of Ays begint.

Hier te lande voert het geslacht von Ittersum: in
zilver drie aanziende ezelskoppen van rood (2. 1.) fig. 14.
Von Riedesel voert: .in zilver een zwarte ezelskop,
die drie distelbladeren in den mond heeft, terwijl het
helmteeken eveneens de figuur uit het schild is.
De Eenhoorn (licorne) verwant met het paard wat
het model betreft, komt zoowel in het schild en als
schildhouder dikwijls voor.
Het is een denkbeeldig wezen, het embleem der onschuld of kuischheid en wordt gewoonlijk afgebeeld als
een springend paard, voorzian van een gedraaiden
rechten hoorn voor het voorhoofd, gespleten hoeven,
soms met een geitensik en een leeuwenstaart.
Buigt hij den kop voorover als om te stooten, dan
noemt men hem ,,op zijn hoede”.
Geslachten die eenhoorns voeren zijn:
Beeftingh : in zwart, een klimmenden eenhoorn van
zilver gehoornd en genageld (d. w. z. de gespleten hoeven)
van goud. Helmteeken: een eenhoornshoofd van zilver,
gekroond van goud.
Van der Myle : in rood een zilveren klimmenden
eenhoorn (fig. 10).
Voorts van Brienen, de With, van Ee, Aebinge van
Humalda, Vosmaer e. a. alle in het schild, alsmede:
Macare’, van Kinschot, Vosmaer van den Eynde, van
Hugtenbroek, Storm van ‘s Gravesande, Taets van Amerongen, Paspoort enz., die er een of twee als schildhouders hebben, terwijl de van Brienen’s en de Kamstra’s
hem als helmteeken voeren.
Er komen ook halve eenhoorns voor, b.v. Commelin
in blauw, drie van zilver.
De gemeente Menaldumadeel heeft zelfs in zilver een
liggenden eenhoorn met een omgewend hoofd van rood
enz., zooals men ze nog wel eens aantreft boven de
deuren van ouderwetsche apothekers of drogisten.
Ruiters en Ridders - natuurlijk te paard gezeten komen menigvuldig voor.
De geslachten Lantsheer, van Bassen, Reyers, onze
beroemde admiraal de Ruyter, hebben alle een geharnasten ridder van zilver, zwart of goud in hun schild.
Ripperda voert in zwart een geheel geharnasten
ridder op een springend paard van goud (fig. 9))
doch ook van onze gemeenten zijn er die een dergelijk
wapen hebben. Wij noem& slechts:
Averlhorn (fig. 23): van .goud mot een soldaat (in de
uniform van omstreeks J.800) op een bruin paard gezeten, galoppeerend op een grasgrond.
Andiik : van zilver met een ruiter, die een vlag vast
houdt 8p een bruin paard, stappend ‘op een grasgrond.
Hunxingo (eigenlijk Winsum): van rood met een
zwart paard, waarop een ruiter van zilver, die in de
eene hand een lans en met de andere een meisje vasthoudt, gekleed in blauw; achter hot paard een gouden
ster. Men leze hierover de Uithangteskens van Ter
Gouw na.
Maar het zijn vooral de bekende heiligen St. Maarten
en St. Joris of St. George, die. als ridders te paard
voorkomen. De familie Lampsins voert b.v. in het
40 kwartier : van goud met een St. Maarten van natuurlijke kleur op een grasgrond.
Tal van gemeenten hebben de bovengenoemde Heiligen in hun wapen herdacht, in ‘t bijzonder de Limburgsche.

1) De rest von de beschrijving wordt hier en verder als ter zake
overbodig, weggelaten en vervangen door enz.
2) Een Fransch spreekwoord luidt:
Ce sont les armoiries de Bourges, un âne dans un fauteuil.

.._
Maandblad ,,De Nederlandsche Leeuw”, XXVIII.
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St. Naarten (St. MAin) vindt men op de wapenschilden van :
Sint Maarten en Maartensdijk (fig. 20), Houthem,
Eethen, Dommelen, waar hij op een schimmel; op die
van Borgharen, Itteren en Stein, waar hij op een
zwarte zit.
Hij wordt meestal voorgesteld met zijn zwaard zijn
mantel doorklievend en de helft aan een arme schenkend.
In het wapen van Eethen [Heesbeen] geeft hij echter
een beurs en in dat van Sint -Maarten een ring. Hij
zelf heeft een zilveren of gouden gewaad.
St. Joris (St. George) doorsteekt met zijn lans den
draak of lintwurm en houdt dien aan den grond genageld. Hij komt o. a. voor in de wapens voor:
Berkhou t : van zilver, met een rooden mantel een
groene draak doorstekend - alles hoogst on-heraldisch
- op een zilveren veld.
Ridderkerk : van groen, met een St. Joris van zilver
gekleed in een maliënkolder.
Stratum (fig. 16): in blauw een St. Joris van goud.

van der Burgh (v. d. B. v. Lichtenberg) in hermelijn
drie roode.
Roskam (sprekend) : van goud met drie roskammen
van rood (fig. 6)) verder Schrieck, Alveringa, Hamersvel& e. a.
Sporen (éperons) komen niet veel voor, doch meer
de spoorraadjes alleen, of wel deze aan de spoorstang
(hals) verbonden. Meestal worden zij met de wieltjes
naar boven geplaatst.
Spoorraadjes of raderen (molettes) hebben in den regel
zes, anders vGf punten en een rond gat in het midden,
een der punten wordt naar boven gericht. Zij kunnen
echter ook hellend of omgekeerd voorkomen, doch dit
wordt er dan bij vermeld. Zitten zij aan de spoorstang
vast, dan heeten zij gehecht (colletées). In Fransche
wapens komen zij veel voor.
De Maere voert in blauw: drie gouden sporen.
de G’arpentier in het 20 en 3” kwartier in rood drie
hellende sporen van goud (2.1), de raadjes omlaag.
Willeboorts (fig. 22) van zwart met 3 hellende sporen
van goud, de raadjes rechts omhoog.
Spoorraadjes voeren :
Claarhout (fig. 13) : van zwart met een schildhoofd
van zilver beladen met 2 spoorraadjes van rood. Voorts :
De Savornin Lohman, Mesdagh, Cogels , Pajol e. a.
van CromOrugghe in Vlaanderen voert:
In rood 3 vijfpuntige zilveren spoorraadjes, gehecht
aan stangen van hetzelfde (2.1), de raadjes omlaag.
Wagens of karren ziet men hoogst zelden. Mij is
alleen het wapen van Transvaal bekend, dat natuurlijk
tot de nieuwere heraldiek behoort en dat van het geslacht Langewagen, dat een soort van Duitsche ,leiterwagen” in zijn schild voert. ’
Tal van geslachten voeren een of meer Wielen (roues)
of raden.
Bekend is het wiel van Heusden (fig. 24).
De gemeente Wijk voert: van zilver met 2 aesspakige wielen van rood.
Het geslacht de Brauw: in groen een vijfspakig rad
van goud.
Boll: in het roode schildhoofd 3 vijfspakige raden
van goud naast elkander.
Dronglen: in blauw, een zilveren rad met zes roode
spaken.
Voorts : _Niddelcoop , van Asch, Schoondiijk, van Wijnbergen (3)) van Druenen, van der Wiele (sprekend),
Oudheusden, Rosendaal en nog tal van andere.
De gemeente 21Tieuwkoop heeft als bijzonderheid nog
een rad, waaraan een velg ontbreekt (een rad heeft er
meest 6) en het geslacht de Bonzy heeft in blauw een
gouden wiel zonder velgen.
Het rad heeft in regel 6 spaken, die min of meer
versierd of gebeeldhouwd zijn. Is het getal anders, dan
wordt het opgegeven.
Wij kunnen nu nog noemen, de arrebellen of eenvoudig bellen (grelots). Valz Bellinchave b.v. voert:
in rood 3 zilveren bellen (53.1) (fig. 21).
van Collen voert er 0. m. twee.

Zoo komen we op verschillende wapenfiguren, die
met het paard in min of meer nauwe betrekking staan
en noemen dan in de eerste plaats: Het hoefijzer (fera-cheval) dat op de bekende wijze wordt voorgesteld,
meestal met een paar niet twijfelachtige kalkoenen
(uitsteeksels onderaan) die steeds naar beneden zijn
gericht - zoo niet - dan heet het @er omgekeerd.
Het kan ,,genageld” (cloué) zijn v a n e e n a n d e r e
kleur (metaal) ; gouden, zilveren, blauwe en zwarte,
komen het meestal voor.
Het geslacht van der Hoeven b.v. voert: in goud,
drie hoefijzers (2.1) van zwart (fig. 17).
Orsoy voert in het 20 kwartier : in goud een onagekeerd
blauw hoefijzer.
Slicher, drie hoefijzers van blauw, enz.
De heerlijkheid Wildenborch: doorsneden : 1 in rood
twee gouden hoefijzers naast elkander, 2 enz.
Vervolgens het zadel (selle) dat o. a. door de familie
de Jongh wordt gevoerd, het is van een antiek model
(fig. 18).
Dan de stijgbeugel (étrier), welke driehoekig wordt voorgesteld met twee afvliegende riemen, (fig. 19.) doch ook
zonder deze voorkomt b.v. bij het geslacht Leyendecker
dat in goud een zwarte stijgbeugel zonder riemen voert.
De Irreidel of neusknijper (broyes, paire de morailles ,
barnacles) , onze praam. Hij wordt dikwijls geïdealiseerd
voorgesteld en gelijkt dan op een festoen doch niets
op het bovengenoemde voorwerp. In oudere wapens
komt hij beter afgebeeld voor en gelijkt dan het meest
op een overeind staande vlasbraker.
Schedelick voerde: in zilver, drie breidels van rood.
Op den Berge: van rood met een breidel van zilver;
of in zilver drie roode breidels waarvan &n gekroond.
Varnhage von Ense: in goud een breidel van zwart
(fig. 29).
Het Steekijzer (bute), (hoefsnijgereedschap), heeft daarentegen vrijwel zijn oorspronkelijken vorm behouden.
Butet in Frankrijk voert in haar sprekend wapen:
van zilver met drie blauwe steekijzers (2.1) (fig. 6).
De roskam (étrille) wordt rechtop in het schild geplaatst met den steel naar beneden. De volgende geslachten voeren er:

11 Men zou hier nee kunnen noemen de triumnfwaeen in het
wapei Fan WCnter, wzke familie in 1830 verheven in &m Nederlandschen Adel, als hartschild voert: .,In blauw een gouden romeinschen triumpfwagen, naar links gewend, eene herinnering aan de
(RED.).
intocht te Amsterdam van Willem 1 in 1813.
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De ploeg (charrue) komt in enkele gemeente-wapens
voor b.v.
Beugen, Enschot, Sappemeer, Zelhem, Pernis, Borkel
en Schaft (fig. 26) in blauw een gouden ploeg, en ook
in het wapen der familie De Roock.
Het ploegijzer, of de ploegschaar (sec de charrue)
heeft wel steeds denzelfden vorm, doch soms een
anderen stand.
Agricola b.v. voert: In goud een recht opstaand en
van voren gezien ploegijzer in natuurlijke kleur. (Toespeling op landbouw).
De gemeente Liempde voert in het 2” en 3e kwartier
in blauw een gouden achterste1 van een ploeg.
De egge (herse de labour) staat altijd rechtop in het
schild, doch kan vierkant of driehoekig van vorm zijn.
De Marchant d’rlnsembourg voert in het 20 en 3e
kwartier: In zilver een driehoekige zwarte egge (fig. 27).
Sweerts de Landas twee in goud.
Het paardendek (housse) werd reeds vermeld, doch
het komt niet als afzonderlijk figuur voor; voornamelijk
ziet men het op ridderzegels en dan over het paardenharnas heen. Het bedekt het hoofd gedeeltelijk, de
borst en rug geheel en hangt uit of waait in plooien
op over de beenen. Soms zijn er een of meerdere
wapenschilden, leeuwen of andere heraldieke figuren
op geborduurd (fig. 31 Plaat 11).
De zweep (fouet) komt zelden voor.
Ten onzent voert het geslacht Boreel (fig. 30) o. a.
een keper van zwart, beladen met twee door elkaar
gestrengelde zweepen van goud.
De laars (botte) komt meer voor, is soms van een
anders gekleurde kap voorzien en meestal gespoord
(éperonné). Hier te lande voert het geslacht Leers b.v.
een paar gekruiste laarzen (sprekend wapen).
De ridderlans met of zonder vaantje, de banier, d e
jachthoorn, die toevallig op (fig. 4) voorkomt en dergelijke stukken laten wij verder maar buiten beschouwing,
daar dit te ver zou voeren; zij komen anders meermalen in Nederlandsche wapens voor.
De paardenvlieg (taon) komt paalswijs en op den rug
gezien voor, met samengetrokken vleugels, een enkele
maal uitgespreid. Het geslacht de Thou voert : In zilver
een zwarte keper, vergezeld van 3 paardenvliegen van
hetzelfde (fig. 28).
Curiositeitshalve zij nog vermeld, dat :
10. de struisvogel in de heraldiek meestal met een
hoefijzer in den bek wordt afgebeeld. Men meent dat
dit geschiedt, omdat deze dieren zulk een sterke maag
hebben, dat zij alles verteren kunnen, zelfs ijzer!
20. er nog een hoogst zonderling wapen bestaat, van
Halsteren n.m.
Deze gemeente voert: In blauw een man te paard,
die in beide handen een hoofd met hals geeft aan een
man te voet enz. (alles van goud).
(Wordt vervolgd).

Rotterdamsche en Amsterdamsche kooplieden, naast de
ridders van de Veluwe enz. een plaatsje vonden, aan
critiek te onderwerpen. Hij heeft er onbarmhartig de
schaar in gezet, en terecht. Maar hij heeft volstaan met
door te knippen en heeft blijkbaar geen verder onderzoek ingesteld. Dit is jammer. Een onderzoek toch
zou hem hebben doen zien, dat het ook in die fragmenten nog lang niet in den haak is, terwijl aan den
anderen kant hem zou gebleken zijn, dat eenige losgeknipte fragmenten weder aan elkaar dienden gehecht
te worden.
Tot staving van beide beweringen het volgende:
Op blz. 6 Jrg. 1909 staat onder 11 vermeld, dat
Jan van Brienen , huwde 2 Feb. 1622 met Cornelia Canis,
uit welk huwelijk [zie blz. 521 sproot Jacobus van Brienen,
die 3 Feb. 1622 huwt met Anna van Escalion: de zoon
huwt dus in hetzelfde jaar als zijn ouders, hetgeen niet
wel mogelijk is. Op blz. 6 huwt verder een kleinzoon
van genoemden Jan van Brienen , nl. Gijsbert, den
11 April 1657, dus 35 jaar na zijn grootouders, hetgeen ook niet zeer waarschijnlijk is.
Juist is, dat 3 Feb. 1623 de huwelijksche voorwaarden
plaats hadden tusschen Jacobus van Brienen en Anna
van Escalion; dit geschiedde te Brussel, waarbij getuigen waren Charles de Linden, kanunnik van St. Lambert te Luik, Dirck van Canis, Johan Hackfort,
Jacob van Haeften en verder familieleden van de zijde
der d’Escaillons. Verder blijkt hieruit dat Jacob’s grootouders waren : Gijsbert van Brienen en Anna van Hackfort tot den Zuetendael. Het vraagteeken bovenaan
blz. 6 kan dus vervallen. Eveneens het vraagteeken
betreffende Jacob’s ouders op bl. 52. Ook is juist het
huwelijk van Gijsbert van Brienen 27 Mei 1667 (na
huw. voorw. d.d. 11 April) met Geertruid Vonck
van Lienden.
Onjuist is dus de datum van het huwelijk van Jan
va,n Brienen met Cornelia Canis. In plaats van 2 Feb.
1622 zal dit moeten zijn: vóór 1600.
Dit wat betreft de takken van Brienen van Ramerus
en Guesselt.
Thans de Veluwsche van Brienen’s.
Op blz. 169 sterft Johanna van Brienen 12 Maart
1583 dus 163 jaar nadat haar oom Jan van Brienen
(V) in de Regeering van Arnhem was (1430).
Op blz. 169 huwt V. Jan van Brienen met eene
dochter van Hendrik van Middachten en Johanna van
Arnhem. Dit laatste echtpaar had echter slechts ééne
dochter, Elsebe van Middachten, die huwde met Johan
van Raesfelt.
Op blz. 172 laat de heer Prins: Hendrik van Brienen 1)
(VII bis) in de Ridderschap compareeren in 1619 en
sterven in 1620, terwijl op blz. 170 zijn broeder Wolter
(VII) in 1612 huwt en vóór 1637 sterft. Hendrik van
Brienen zou dus sterven meer dan 83 jaar na zijn
broeder en 108 jaar na diens huwelijk, hetgeen natuurlijk
niet mogelijk is.
Op blz. 195 is Jacob van Brienen (VIIter) in 1619
burgemeester van Harderwijk, dus 107 jaar na het

Van Brienen.
In dit Maandblad werden onlangs door Mr. P. C. Bloys
van Treslong Prins geslachtslijsten medegedeeld van de
verschillende families Van Brienen. De schrijver heeft
met zijn artikel bedoeld de bekende of liever beruchte
genealogie Van Brienen waarin alle Van Brienen’s, de

1) Zijne vrouw Johanna vau Lynden wordt eene dochter genoemd
van Jaspor van Lynden 22O” Land-Commandeur van de Duitsohe
Orde, Balye van Utrecht. Dit Ban niet, daar de Land-Commandeur
ongehuwd overleed in 1620.
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huwelijk van zijn broeder Wolter (blz. 170 VTI), hetgeen natuurlijk evenmin mogelijk is.
Op blz. 170 sterft Hendrik van Brienen (VIII) in
‘1620, dus ongeveer 100 jaren na zijn vader Wolter
van Brienen (VII) die huwde 1527 en 1537 stierf; hetgeen vreemd lijkt. Daarenboven zou hij minstens 108
jaar oud zijn geweest, daar zijn ouders in 1512 huwden.
Enz. Enz. Enz.
Uit onderstaande akten zal dan ook blijken, dat hier
groote verwarring heerscht, maar tevens, dat de mededeeling, dat de Arnhemsche Burgemeesters Van Brienen
met de Ridders van de Veluwe niets te maken hebben,
onjuist is.
26 December 1527. Sweer van Brakel, Johan van
Hackfort en Wolter van Brienen tho Lathmer verklaren
als gekozen bloedverwanten uit de Ridderschap van
Gelder in een geschil tusschen ,die Ed. Heeren Hendrik
en Jasper van Brienen, kinderen van wijlen Jacob
van Brienen en Vrouwe Elisabeth van Capelle, onse
lieve nichte saliger memorie” dat: genoemde Hendrik
aan zijn broeder Jnsper nutertijt Capiteyn in Duytsland
voor syn deel zal afstaan de goederen van wijlen zijn
ouders gelegen in de ampte van Eede en dat genoemde
Jasper aan Hendrik het bezit zal laten der goederen
hem aangekomen en geprelegateerd door wijlen Hendrik
van Brienen en Maria van Hesterwyck, alles op boete
van 200 oude Fransche schilden; geteekend: H. van
Brienen, Jas. van Brienen , J. van Hackfort en W. van
Brienen tho Lathmer.
13 Maart 1612. Accoord geteekend te Wageningen
13 Maart 1612. Tusschen de Edele Jan van Brienen en
Anneke van Brienen syne suster geassisteert met haere
eheman de edele Lodewick de Edel als haere gekoren
voegdt, kinderen van wijlen die edele Gysbert van Brienen
en van Anneken van Hackfort tho den Suetendael inderteyt eheluyden , ter eener en die eedele Arent van
Brienen , Schepen tho Arnhem ten andere zijde ; waarbij
bepaald werd , dat Jan van Brienen en Anneke van
Brienen de hoeven, bosschen en landen gelegen in de
ampte van Eede zullen behouden, gelijk aan hun vader
de genoemde Gysbert van Brienen waren geprelegateerd
door zijn vader die eedele Jasper van Brienen en Aeltie
van der Horst tot Mulckhave; en dat Arent van Brienen,
halfbroeder van Gijsbert , de goederen zal krijgen gelegen
in den ambachte van Arnhem te Ermel op de Veluwe,
komende van het 2e huwelijk van Jasper van Brienen
en zijn 2” vrouw Wyse Sasbout moeder van Arent;
geteekend : die eedele Lodewijck Sastbout, Frederick
van Arnhem, Arent van Brienen , oomen en oud oomen,
Jan van Brienen, A. van Brienen, E. d’ Edel en Arent
van Brienen.
Hieruit schijnt dus te volgen:
Hendrik van Brienen gehuwd met Maria van Hesterwijck.
Hieruit :
1. Wolter van Brienen, Heer van Lathmer overleden
na 26 Dec. 1527 (gehuwd in 1612 met Gerarda van
Wijnbergen).
2. Jacob van Brienen, overleden vóór 26 Dec. 1527
huwde Elisabeth van Capelle, overleden vóór 25 Dec.
1527, (ontbreekt nu Gerlach van Capelle en Geertruida van Heumen).
Hieruit :

A. Hendrik van Brienen gaf 26 Dec. 1627 de goederen
hem nagelaten door zijn ouders gelegen in Eede
aan zijn broeder Jasper en ontving van dezen de
goederen hem geprelegateerd door wijlen Hendrik
van Brienen en Maria van Hesterwijck.
B. Jasper van Brienen, kapitein in Duitschland in
1527, kreeg 26 Dec. 1527 goederen in den ampte
van Eede, en huwde 1.e Alida van der Horst tot
Mulckhave; 2~ Louisa van Sasbout.
Uit het le huwelijk:
a. GQsbert van Brienen, overleden vóór 13 Maart
1612 (op blz. 5 van dit Maandblad heet hij
kapitein, eene verwarring met zijn vader, en sterft
hij 29 Sept. 1627), huwde Anneke van Hackfort
tot Soetendaele, overleden vóór 13 Maart 1612.
Hieruit :
aa. Jan van Brienen, kreeg 13 Maart 1613
goederen in den ampte van Eede huwde
Cornelia Canis.
bb. Anna van Brienen, kreeg 13 Maart 1613
goederen in den ambachtte van Eede en
huwde Lodewijk d’Ede1.
Uit het 20 huwelijk:
b. Arent van Brienen (geboren 5 Maart 1523) Schepen
en Burgemeester van Arnhem, verkreeg 13 Maart
1612 goederen te Ermel op de Veluwe en overleed 25 Juni 1612.
(Van hem stamt af het Regeeringsgeslacht
van Brienen te Arnhem).
Dit weinige moge volstaan om aan te toonen, dat
in zake van Brienen het laatste woord nog niet is
gezegd, en een nader onderzoek door hen, die belang
in dit geslacht stellen, dringend noodig is.
W

ITTERT
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HOOC+LAND. :

Van Zuylen van Nyevelt.
Bij een onderzoek kwamen mij eenige akten in handen
waaruit mij wederom bleek hoe voorzichtig men moet
zijn met het raadplegen van de geschiedenis van het
Huis van Zuylen door Gaillard. Op blz. 65 en 66 komt
bij Gaillard het volgende voor:
Willem van Zuylen van Nyevelt en Agnes Foeyt
lieten na:
1. Willem van Zuylen van Nyevelt, overleden 28 October 1608 huwde 10 Catharina Ram en 2” Agatha
Booth en 30 Agnes T’Seraarts.
2. Jan van Zuylen van Nyevelt, ongehuwd overleden.
3. Gijsbert van Zuylen van Nyevelt, huwde Berta
van Dompselaar , dochter van den Heer van Dompselaar.
4. Maria van Zuylen van Nyevelt huwde Everard
van Dompselaar , broeder van Bertha voornoemd.
5. Antonie van Zuylen van Nyevelt huwde 10.. . van
Westrenen van Noortwijck , kinderloos overleden;
20 Margaretha van Wijnbergen, dochter van Sweder
en Geertruida van Hierde.
Hieruit :
A. Johan van Zuylen van Nyevelt huwde Elisabeth
Splijthof, kinderloos overleden.
B. Henriette van Zuylen van Nyevelt, huwde Albert
van der Heil, Heer van Oensel.
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Uit het onderstaande zal blijken dat van dit alles
ongeveer niets deugt.
21 Maart 1485 wordt Steven de Gruter Gijsbertsdr.
bij doode van hare moeder Alyd Stevendr. van Zuylen
beleend met een hoeve lands te Darthuysen.
17 Januari 1532 hiermede verlijd Willem van Zuylen
van Nyevelt na doode zijner moeder Steven de Gruter
Gijsbertsdr.
21 April 1656 Gijsbert van Zuylen van Nyevelt na
doode en krachtens testament van zijn vader Willem
en bij opdracht van zijn ouderen broeder Johan van
Zuylen van Nyevelt, , behoudens de lijftocht aan Agnise
zijn moeder.
11 October 1562. Gysbert lijftocht in die hoeve te
Darthuysen zijn vrouw Bate Jansdr. van Droeffelaer.
30 Juli 1590 Johan va.n Zuylen van Nyevelt na
doode van Gijsbert zijn vader.
2 Juni 1604 Elisabeth van Splitlof weduwe Johan
van Zuylen van Nyevelt, voor haar onmondigen zoon
Gijsbert.
Het Steenhuis te Noordwijck (bij Wijck).
16 Juli 1469 ‘Meus van Westrenen na doode zijns
vaders Peter van Westrenen.
24 Nov. 1512 Lambert van Westrenen na doode van
Meus van Westrenen zijn vader.
(Hij was gehuwd met Maria van Dompselaer).
10 Juni 1541 Heer Peter van Westrenen van Noirtwijck na doode van zijn vader.
18 Januari 1553 Frans van Westrenen van Noirtwijck
na doode van zijn broeder.
25 Feb. 1581 Gijsbert van Zuylen van Nyevelt voor
zijn onmondigen zoon Willem van Zuylen van Nyevelt
na doode van Willem’s oud-oom Frans van Westrenen
van Noirtwijck.
(Een zuster van Frans van Westrenen n.1. Foyse van
Westrenen van Noirtwijck was gehuwd met Johan
van Droeffelaer , waaruit Bate van Droeffelaer die huwde
met Gijsbert van Zuylen).
25 Nov. 1587 Johan van Zuylen van Nyevelt na
doode van zijn broeder Willem.
2 Juni 1604 Elisabeth van Splitlof weduwe Johan
van Zuylen van Nyevelt voor haar onmondigen zoon
Gijsbert.
13 Juni 1622 Johan van Zuylen van Nyevelt na
doode van zijn broeder Gijsbert.
12 Oct. 1624 Jhr. Leonard de Bars bij opdracht van
Johan van Zuylen van Nyevelt.
In plaats van hetgeen Gaillard meldt, moet dus
staan :
Willem van Zuylen van Nyevelt en Agnes Foeyt
lieten 0. 8. na :
1. Johan van Zuylen van Nyevelt , ongehuwd overleden.
2. Gijsbert van Zuylen van Nyevelt, overleden in
1590 huwde Bata van Droeffelaer, dochter van
Johan van Droeffelaer en Foyse van Westrenen
van Noortwijck.
Hieruit :
A. Willem van Zuylen van Nycvelt, 5_ 1687.
B. Johan van Zuylen van Nyevelt, I_ 1604 huwde
Elisabeth van Splitlof.
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Hieruit:
u. Gijsbert van Zuylen van Nyevelt 5_ 1622.
b. Johan van Zuylen van Nyevelt.
W
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HOOGLAND.

Geslacht Schalen. l)
(Gelderland.)
1. Gerhwdus Lucus Schalen in 1685 Provisor te Groen10 2)
en in 1693 als Burgemeester aldaar genoemd [zooals
blijkt uit de hierna te noemen doop-acte, waarbi,j
hij als getuige optrad]. Gehuwd met N. N., waarbij
o. a. de volgende drie kinderen:
a. Anna Margrita Schalen huwt te Groen10 1.0 Andries
Bonentak, afkomstig uit Groen10 , bij wien zij de
volgende kinderen won :
1. Lucas Arnoldus Bonentak, ged. te Groen10 24 Dec.
1693, getuige: Burgemeester Gerh. Lucas Schalen.
2. Anna Maria Bonentak, ged. te Groen10 18 Juli 1695.
3. Aleida Elisabeth Bonentak, ged. te Groen10 4
Februari 1698, waarbij als getuigen optraden
de vader en Aeltje Starinck.
Zi,i hertrouwt te Groen10 14 Dec. 1708 met Garrit
Clnessen 2;cLn Dzjk van Zoulen.
0. Gerhnrdus Lucus Schalen, geb. te Groen10 1661;
hij wordt 26 Mei 1687 als student in de Rechten
aan de Leidsche Hoogeschool ingeschreven.
IZudolf Jun Schalen [die volgt 111.
h’udolf Jm Schalen geb. te Groen10 1679, wordt 5
Juli 1701 als student in de Rechten aan de Leidsche
Hoogeschool ingeschreven. In 1710 als schepen en
in 1713 als burgemeester te Groen10 genoemd. “)

1;:

1) Anno f 1400 .ontfinok heeren Derck Schalen priester, tot sijn
,,lijve? alle slsuloke erve , gulde ende rente in den kerspelen van
,,Emrick, Elten ende Lobede gelegen, met allen sijnen toebehoren.”
%) Hot “Memorie en Resolutiën Boeck der Stadt Gronlo”, vermeldt:
,Ao 1685 den 11 Martij.
,Hebben de Heeren van de magist: geresolveert inplaats van de
,,tegenwoordige Stadtsbeampten anderen te stellen.
,,En is in plaats van.. . . . 1 enz.
,,En in plaats van den Provisor Israël Karnebeek is gestelt &rh.
,,Lucas #chalen, die ‘t selve hebben aangenomen.”
s, Het ,,Memorie en Resolutien boeck der Stad Gronlo” vermeldt:
,22 febr. 1710
,,Coram de Heeren Praes: Volmer, Colonius, Eybergen
“De Heere Praes: vergaderinge hebbende doen beleggen heeft in,gevolge ‘t Reglement over dese Stats regeringe geëmaneert de
,,twaalf Gecommitteerdens uut de Compagniën en Raeden tot het
“anteiokenen der Stemmen of te hooren gekoosen, in den eedt ge,nomen, luidende den eedt van woorde tot woorde als volght:
,,De namen der Gecommitteerdens: Ruisinok , Cobemeyer, van
,,Munster , J. Vellers, M. Hackenbroek, Masserol , Starinck Jr , Neusse
,,Senior , A. Hackenbroek, Neusse Junior, Strobant, J. Uiteninck.
“Wij Gecommitteerdens loven en sweeren tot Godt Almachtigh,
,,dat Wij omtrent dese nieuwe keur van de Magistraat in alle opqeohtigheit sonder aansien van persoonen sullen dirigeeren ende de
,,stemmen soo en als de selve vallen, getrouliok aanteickenen, sonder
,eenige persoonen door wenoken oft aansien van Haar voornemen
,,te beletten
Uoo waar ons Go& helpe
Juramunt omnes
eodem.
,De Gecommit#teerdens uijt de geheele Borgerie deeser stadt de
,,stemmen der Borgeren, tot eleoke der Magistraat aangeteeckent en
,,geexamineert hebbende, hebben bevonden dat bij meerdorheit van
,,stemmen door de Borgeren tot Schepenen sijn gekoosen voor drij
,,aghter een volgende jaaren de Reeren:
de Heere Dr Diderik Volmer
de Heere Henriok van Eybergen
de Heere Rudolf Jan Schalen
de Heere Harmen van der Hardt
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a.

b.
c.

cl.

11::

Ald. overl. tusschen 27 Nov. en 23 Dec. 1730. 1)
Hij huwde te Groen10 23 Febr. 1708 met Geerlruijt
Breedenbroeck , geb. te Hattem 7 Maart 1683 dochter
van ,,wijlen de Heer Albartus Breedenbroeck in
,,sijn leven BorgmstP. tot Hattem althans wonende
,,tot Amsterdam” en van Johanna Leestemakers.
Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
Johanna Alberta Schalen, ged. te Groen10 20 April
1710. Ondertrouwd aldaar 25 Jan. 1739 met Frederik
Albert van Ruhenbeeck uit Lochem en getrouwd
vóor de kerkeraad.
Antonelta Elisabeth Schalen, ged. te Groen10 27 Jan.
1713, vermoedelijk aldaar jong overleden.
Antonetta hlrsabeth Scholen, ged. te Groen10 30 Mei
1717. Ondertrouwd den lgen Nov. en getrouwd den
4en Dec. 1746 aldaar met Lambert Willem Willinck
(zie Nederland’s Patriciaat 10 Jaarg. 1910, pag. 480).
Helena Henrica Schalen, ged. te Groen10 2’L Juni
1719. Ondertrouwd den 13”” Maart en getrouwd
den 2gen Maart 1746 aldaar met Bernard Engelberth
Abbinck, in 1750 burgemeester van Groen10 [zoon
van Bernhard Abbinck , predikant te Groenlo].
Hieruit 8 kinderen:
1. Rudolf Jan Abbinck, ged. te Groen10 1 Jan.
1747, staat 19 Sept. 1767 als Jur. Stud. en 15
Sept. 1771 als Jur. Cand. aan de Hoogeschool
te Harderwijk ingeschreven.
2. Harmina Abbinck, ged. te Groen10 3 Nov. 1748.
3. Bernard Abbinck, ged. te Groen10 28 Juni 1750,
wordt 21 Sept. 1771 student in de Rechten te
Harderwijk.
4. Geertruijt Abbinck, ged. te Groen10 2 Juli 1752,
vermoedelijk jong overleden aldaar.
5. Geertruijt Abbinck, ged. te Groen10 5 April 1753.
Engelbert Abbinck , ged. te Groen10 25 Mei 1756.
;: Christina Antonetta Abbinck, ged. te Groen10
13 Aug. 1758.
8. Johanna Henrica Abbinck, ged. te Groen10 11
Jan. 1761.
Gerhardus Lucas Schalen [die volgt 1111.
Gerhardus Lucas Schalen, ged. te Groen10 5 April
1724 wordt den 2401’ Sept. 1743 als student in de
Rechten te Harderwijk ingeschreven en komt den
4011 Febr. 1746 aldaar als Jur. Cand. voor. Te
Groen10 is hij van 25 Juli 1747-24 April 1749
substituut-secretaris en wordt den 1 Jan. 1752 aldaar
,,als effectief Secretaris in eet genomen”.

de Heerc Dr Joh. Henr. Veldinck
de Heere Derck Hummelinck
,,is de Heere Praesident in eedt genomen en heeft de selve gepraesteert.
.Eodem coram de Voorst Heeren gecommitteerdens heeft de Praesident
,,Volmer de andere Heeren van de Magistraat, uytgesondert de Heer
,,SchaZen welcke wegens Lichaemswackheit niet konde compareeren:
,,in eede genomen, en hebben die selve den eedt ter praesentie van
.voorst: Gecommitteerdens
werckelick gcpraesteert en is den eedt
“van de Hr. flchalen gedelaieerd tot Sijn Edl. eerste comparitie.
“28 Febr. 1710 Heeft de Heer Br Schalen den Schepeneedtgepraesteert..
“22 Febr. 1713 wordt Rudolf Jan Schalm voor den tijd van drie
,,aghter een volgende jaaren tot Borgemr gekoozen.”
1) Hij was 27 Nov. 1730 nog in een vergadering aanwezig, terwijl
zoren vergabering op ,,Sabb?thi den 23 X br 1730” o. m. gezegd
: .Vermlds door het overlleden van de Heer ,,Bnrgr. R. J. SchaZen
“een scheepenplaatse is komen te vaceeren” waaruit aleoo besloten
kan worden dat hij tusschen 27 Nov. en 23 Dec. 1730 te Groen10 is
overleden.
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Mededeeling van de Geslachtwapens Schctlen, Breedenbroeck e n Leestemcrlcers, alsook aanvullingen in op en
neergaande lijn van bedoelde geslachten zullen dankbaar
aanvaard worden.
Ik vermoed dat het geslacht Schalen is uitgestorven;
voor bewijzen van het tegendeel houd ik mij echter
bijzonder aanbevolen.
Hetgeen in jaargangen 1901 en 1906 van ,De Navorscher” voorkomt, over den ,Borgemeester Albartus
Breedenbroeck” is mij bekend.
Schiedam.
J. WILLINCR.

Geheim Zegel.
Bij open brief van Albrecht, graaf von Henegouweia
enz., gegeven te ‘s-Gravenhage 6’ Maart 140314, werd
Garbront van den Couster, proost van Bergen in Henegouwen, benoemd tot zegelbewaarder en tresorier van
den graaf. Betreffende de bezegeling van den brief
leest men daarin: . . . . soe hebben wy desen brieff open
doen besegelen mit onsen zegele, hier an gehangen ende
overmits dat die zelve onse getruwe, die prosst voors.,
onse segel heeft ende van onser wegen bewairt, so
hebben wy buyten op onse segel by onsen rechtenwetenheyt onze heymelicke signet, dat wy zelve by
ons dragen gedruct.
[Rijksarohief te ‘s-Grav. Afd.
Rekenkamer n0 2 f” 151 v”.]

Medegedeeld door Ano. SASSEN.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bohlen (XXVII, 157). ‘De gezochte huwelijksacta
zijn denkelijk in de Vereenigde Staten van NoordAmerika te vinden, want nog in 1809 woonde B. Bohlen
als lid der firma B. & 1. Bohlen, kooplieden, in PhilaW. W. v. R.
delphia. (U. S.)
Braam, van. Wie waren de ouders van Geertruida
Helena van Br«am, geb.? t? te Batavia 13 Febr.
1820, getr. met Hendik btephanus uun Son?
C. J. VAN D U S S E L D O R P.
Delft.
Clootwijk, van. [Vgl. Balen, Dord/*echt , blz. 11141.
Volgens een te Delft in de Bibliotheek aanwezige volmacht liet Hend,*iccr von Drimmelen (of Dommelen) als
wed. van M«tthijs vctn Clootwijk, + 8 Febr. 1637, de
volgende kinderen na : 1. Jasper, rentmr en penningmr
der prinselijke domeinen van N. Beveland; 2. Muryreta
X Ds. Jacobus Vollensis; 3. Petronella X Mutthys Craen,
waterbaljuw van de grafel\jkheidsstroomen van Zeeland;
4. Johanna, w e d . v a n Thomcrs Brouwaert, raad en
tresorier-generaal van den Prins van Oranje, en nog
3 kinderen van 5. Johcrn.
Mr. L. G. N. B O U R I C I T J S ,
Archivaris der stad Delft.
Everwyn. Wie helpt mij aan gegevens betreffende
het echtpaar Arie (?) Everwyn, en C . . . . R . . . . omstreeks 1786 in leven 2 Hun beider portretten en een
door de vrouw bewerkte stoplap berusten in de Oudheidkamer te Zalt-Bommel.
D. W. VAN D A M.
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Goris (XXVIII, 28, 60). In mijne familiepapieren
vind ik de volgende genea,logie van het geslacht Goris
van de hand van wijlen Mr. W. A. Baron van Verschuer,
welke ik hierbij met eenige aanvullingen mededeel,
zonder echter dat zij aanspraak op volledigheid maakt.
In hoeverre toch de vele te Zalt-Bommel en de te
Roermond voorkomende personen van dien naam verwant zan aan het hier bedoelde geslacht Goris is mij
niet gebleken. Het wapen door dezen tak gevoerd is
doorsneden. 1. Van sabel met drie brandende gouden
kaarsen paalsgewijze geplaatst; 2. Van azuur met een
moorenkop van terzijde gezien van sabel.
De stamreeks vangt aan met:
1. Jan Goris, van wien verder niets vermeld staat.
Hij heeft een zoon:
11. Jacob Goris, Janszoon 1598. Jacob Goris, Raad
van Venlo, teekent met de overige gedeputeerden
dier stad de Unie van Utrecht 11 April 1679.
Deze heeft twee zonen : Martin Goris volgt onder
111 en Lenhart Goris volgt onder 1IIOi.s.
111. Martin Goris, geb. te Venlo 26 Maart 1570,
ingeschreven aan de Hoogeschool te Herborn
(Nassau) 1688, id. te Genève 20 Juni 1693,
wordt te Leiden J. U. D., en 24 Maart 1697 gecommitteerd tot Raad ordinaris in Gelderland,
6 November 1618 door de Staten-Generaal gecommitteerd tot de Nationale Synode te Dordrecht,
Mei 1620 benoemd tot Kanselier van Gelre en
Zutphen, t 1 Augustus 1632, op de terugreis
van Roermond en wordt eenige dagen later in
de Groote of St. Eusebius Kerk te Arnhem begraven; tr. 16 Januari 1698 Josina Lamberts
(dochter van Lambert Jansz.), uit welk huwelijk
acht kinderen, waarvan de vijf jongste begraven
liggen vóór het monument van hunnen vader
in de St. Eusebius Kerk te Arnhem.
1. Lambert Goris (volgt onder IV).
Jacob Goris (volgt onder IVbis).
;: Elisabeth Goris, tr. Hendrik van der Stegen o f
Verstege (weduwnaar van Jodoca Pauw).
4. Johan Goris, J. U. L. geb. 1600, -f- 4 Nov. 1626.
5. Jacob Goris., geb. 1603, + 26 Augustus 1606.
6. Arnold Gorzs, geb. 1606, _F 4 Maart 1607.
7. Willem Goris, geb. 1609, _F 4 Nov. 1626.
8. Margarita Goris, geb. 1617, _F 30 Sept. 1626.
IV. Lambert Goris, J. U. D. Professor in het Romeinsche recht te Harderwijk, bevestigd 31 Mei
1626, vervolgens Syndicus der stad Nijmegen
3 Mei 1.629, -i_ te Nijmegen 20 Juni 1661; tr. te
Utrecht 28 Juli 1635 Maria van Panhuys (dochter
van Johan en Geertruy Montens). Beide liggen
begraven in de Groote of St. Stevenskerk te
Nijmegen met de kwartieren:
v. Panhuys.
Goris

Lamers (LamBerts 2)

Mantens (Montens ?).

Uit dit huwelijk zes kinderen:
1 Josina Goris, ged. te Nijmegen 4 Jan. 1637,
i_ 1732, tr. 10 te Nijmegen 3 Sept. 1657 Willem
Huygens tot Cronesteyn, Burgemeester van Arnhem
en gecommitteerde ter vergadering der Staten-

2.
:*
5:
6.

Generaal, t 1670 (zoon van Johan Huygens,
colonel, en Margareta van Panhuys) ;
tr. 20 te Nij.megen 29 Oct. 1670 Martijn GorZs,
haren neef (zie hieronder).
Martin Cor&, ged. te Nijmegen 6 April 1638,
[was tweeling met zijn broeder die volgt.] 1_ jong.
Martin Goris, ged. te Nijmegen 6 April 1638.
Johan Goris, ged. te Nijmegen 6 Oct. 1639.
Geertruyd Goris, ged. te Nijmegen 25 Nov. 1641. l)
Maria Goris, ged. te Nijmegen 26 Dec. 1643.

IVbis. Jacob Goris, burgemeester van Nijmegen en
curator der kwartierlijke academie alda.ar , waldgraaf van het Nederrijksche Wald, f 1666; tr.
10. te Zutphen 1637 Anna Scheiffart (van Merode);
tr. 20. te Nijmegen 6 July 1645 Susanna Blanche

de Quaru. “)

Uit het eerste huwelijk drie kinderen:
1. Martijn Goris (volgt onder V).
2. Johan Goris (volgt onder Vbis).
3. Johanna Goris, ged. te Nijmegen 28 Febr. 1643.
Uit het tweede huwelijk zeven kinderen:
4. Anna Helena Goris , ged. te Nijmegen 26 July
1647, tr. te Wychen 6 Febr. 1670 Boudewijrz
van Rijswijck , kapitein.
6. Josina Goris, ged. te Nijmegen 12 Sept. 1648;
tr. 1678 Matthias Beek.
6. Agnes Margriet Cor%, ged.
te Nijmegen 25 Jan.
_
1660, i_ ongeh.
7. Jan Lambert GomIs, ged. te Nijmegen 25 Nov.
1661.
8. Willem Lambert Goris (volgt onder Vter).
9. Jacob Goris, ged. te Nijmegen 11 Mei 1656,
cornet.
10. Maria Mechteld Goris,, ged. te Nijmegen 21 Juli
1667, tr. te Sambeek 11 Mei 1697 Roelof Baron
Rengers , kapitein.
V Martijn Goris, ged. te Nijmegen 7 Aug. 1638,
raad ,en schepen van Nijmegen (is dood 1677),
tr. te Nijmegen 29 Oct. 1670 Josina Goris 3)
(weduwe Willem Huygens) zijne nicht (zie hier-

voren).

Uit dit huwelijk:

Martina Wilhelmina Goris, ged. te Nijmegen
9 Nov. 1671, ?_ 18 Nov. 1732; tr. te Nijmegen
29 Jan. 1688 Frederik van Heuckelom, geb. 2 3
Jan. 1641, secretaris van Nijmegen en van Gedeputeerde Staten van Nijmegen 4 [zoon van
Willem en Agnieta Fagel].
Vbis. Johan Goris , ged. te Nijmegen 10 Nov. 1640,
raad en schepen van Nijmegen, ontvanger van
de geestelijke goederen, tr. te Nijmegen 15 Aug.
1669 Johanna Christina Pagniet.
Uit dit huwelijk drie kinderen:
*) Een geschilderd portret van haar is in het bezit van Mr. B. P.
baron Van Verschuer te Arnhem.
*) Volgens genealogie van het geslacht Hoeufft door Jhr. %p. W. H.
Hoeufft (Middelburg, J. C. en W. Altorffer 1905) was zij cene dochter
[REIL]
van Esaias Blanche en Helena Limenich, ex Agneta Hoeufft.
8) De geschilderde portretten van dit echtpaar zijn in ‘t bezit van
baron Van Verschuer voornoemd.
4) Id. id. geschilderd door De Baen.
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1. ~;a,,r:lroRella Goris, ged. te Nijmegen 29
2. f,nny Marta Goris, ged. te Nijmegen 23 Nov.
3. Peter Carel Goris, ged. te Nijmegen 18 Sept. 1677.
Vter. Willem Lambert Goris, ged. te Nijmegen 18
Febr. 1663, tr. te Amsterdam 18 Jan. 1687
Geertruid van Thoor [wed. met drie kinderen van
Johan Hoeufft]. 1)
Uit dit huwelijk :
Susanna Johanna Goris, ged.. te Nijmegen 26
Aug. 1687, + 19 Jan. 1743, tr. te Nijmegen 16
Juli 1720 Peter van Suchtelen, ged. te Nijmegen
1 Febr. 1693, med. Doctor aldaar, -f 5 Sept. 1741.
IIIbis. Lenhart Goris, raad en schepen te Bommel,
ontvanger van Niewaal en Bruchem, tr. Johanna
Doyewaart.
Uit dit huwelijk:
IV. Gerard Goris, med. Dr. en gewoon med. Doctor
van Rijnland.
Wellicht is dit dezelfde Gerard als de Heer
Hoffmañ in XXVIII, NO 1 vermeldt als Diacon
te Zalt-Bommel in 1633.
Arnhem.
B. F. VAN V E R S C H U E R.

Goris (XXVIII, 28, 60). Behalve Henricus Goris,
door den heer Van Beurden opgegeven, werden te
Venlo nog gedoopt:
1”. Gisbertus Jacobus Goris op 3 Februari 1685 ;
20. Wilh.eEmus Alhertus Goris o p 3 J u n i 1 6 8 6 , h i j
werd 31 Mei 1689 te Venlo begraven ;
30. Florentina Margaretha Mechtildus Goris op 23
Augustus 1688.
Ouders waren : Wilhelmus Goris, schout van het land
;eyaerieckenbeeck en ( A n n a ) C a t h a r i n a v a n d e r
; als peter en meter komen voor: Gijsbertus
van der Heyden, ontvanger des Konings; Carolus van
der Heyden ; Elisabeth Hese, vrouw van den schout
van Bree, Herminus Gerardus Goris, raad van Venlo.
Deze laatste, Gerardus Goris, consul et scabinus der
stad Venlo, overleed aldaar en werd er 21 Augustus
1694 begraven ; 23 Juni 1692 was er begraven Barbara
Albers, de vrouw van den raadsheer Gerardus Gooris.
Na haar dood zal hij hertrouwd zijn met Domicella
Helena Chorus ; uit dit huwelijk werd 18 Februari
1694 te Venlo gedoopt Joannes Wilhelmus Gerardus
Goris; peter was de Eerwaarde heer Wilhelmus Theodorus Chorus, pastoor van Wachtendonck.
Bergen op Zoom.
W. J. F. JUTEN.

Van Halm. Bestaat er van deze familie eene genealogie ? In de 18de eeuw was eene tak. gevestigd te
Utrecht, welke door aanhuwelijking verwant was aan
de familiën Voet van Winssen, Martens, Verloren,
Van Lanckeren, De Villeneuve e. a. Te Utrecht woonde
Mr. Jacobus van Hctlm, geh. met Maria Sybilla van
Lanckeren. Hij was eenig overgebleven zn. van Volckert
van Halm en Adriuna va,n Pijlswaert, die te Rotterdam
geh. waren 16 of 20 Mei 1673.
Deze Volckert van Halm, koopman te Rotterdam,
‘) Komt niet voor in genealogie Hoedt.

[RE D.]

stond daar vermeld als jonge man van Hoorn en i_
Rotterdam, begr. 7 Sept. 1719, oud 71 j.
Hg had ook ééne dochter, Elisabeth, 12 Mei 1694
te Rotterdam geh. met Leonctrd vcr,n Koopstat, wiens
naam ook voorkomt als Koopstctdt, Coopstadt e. a. Deze
lieten kinderen na.
J
Is er iets naders bekend van de afstamming van genoemden Volckert v«n Hcrlm?
w. P. v.

Holleken--v. Haersolte. In de jaren 1382-1440 komen
in diverse acts personen voor met den naam Holleken,
ook wel Haersolte zoon van Hollekcn, en Hrtersolte
Holleken genoemd.
Deze personen komen in de bestaande genealogie
niet voor. Zij voerden het Haersolte-wapen, met dit
verschil dat de kepers gebroken zijn met loodrechte
streep. ‘)
Wie kan iets naders berichten omtrent die personen?
v. E.
Lith. van (Protestant. - Bommel). Wapen : Van zilver
met een rooden faas, in het schildhoofd vergezeld van
3 hermelijnstaarten van zwart ; helmt. : hermelijnstaart;
dekkleeden zilver en rood.
1. Willem van Lith , rentmeester van Z.-Bommel, geb.
te ? 3/7/1637, i_ Z.-Bommel 7/11/1707 X ? (Z.-Bommel)
Geertruydt Schay, geb.? +? (wapen?).
Zij wonnen:
1”. Geertruyd van Lith, geb. Z.-Bommel 17/9/1676,
j- ald., 6/5/1714 X Z.-Bommel 4/2/1697 Engelbert
Keldermrrn , (zoon van Reynier Kelderman en van
Jenetta Hoyers) geb. te? 18/4/1676, t te? 27/6/1728
(wedr van Clara Elisabeth Berk).
Johan vun Lith (die volgt 11).
Maria van Lith, geb.? ti’ (ongehuwd) ?).
Johan van Lith, burgemeester van Z.-Bommel,
geb. ? -i_ ? X te? den ? Agneta van Bijsterveld (dr.
v/d. convoyer en notaris Aernout, en van Helena
Notaeus) , geb. ? -i_ ?
Zij wonnen:
a. Arnout van Lith, burgemeester van Z.-Bommel,
geb. ? f-? X t e ? d e n ? &. AT. Viviono, dr. v.? X
van ? geb ? (kinderloos).
b. Petronella van Lith, geb.? i_? X te? den? R i j k
Vermeulen (zoon van ? en van 3) geb? i_ ?
H. H. VAN D A M.
Romondt , van. (XXVIII, 94). Bij brief van 23 Sept.
1760 vóor Schout en Schepenen van Darthuijsen gepasseerd wordt door Jan Kol, Rentmeester der H.H.
Edelen en Ridderschap ‘s Lands van Utrecht in qualiteit
als ,speciale gemagtigde” van de erfgenamen ab intestato
van ,den WelEdel Gestrengen Heer Frederik van den
,, Honert, in leven Heer van Darthuysen, Drossaert van
,de Hoge en Vrije Heerlijkheden Zuylesteyn , Leersum,
,Renswoude , Ginkel en Emmickhuysen” de Ambachtsheerlijkheid Darthuijsen getransporteerd aan Mr. Abraham Jacob van der Dussen.
De erfgenamen, wier familie-relatie tot den erflater
in den transportbrief niet vermeld wordt, waren :
,,Mejuffrouwen Hasia en S;iana van den Honesd, d’Heer
1) Wordt hiermede bedoeld een smalle paal of z.g.

vergette?

RE D.
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,,Anthony van den Honert, Vrouwe Wilhelmim Hart,man, wede van d’Heer Johan Obreen : d’Heer Anthony
,Hartman, de WelEdel&&. Heer gr. Joha.n van den
,,Honert, Raad in de vroedschap der stad Rotterdam
,etc., als in huwelijk hebbende Vree Anna van den
,Honert , en dezelve Vree Anna van den Honert , d’Heer
,Joha)anes van Otterbeek als in huwelijk hebbende Juffe
,, Johanna Brinkhuysen en d e z e l v e J o h a n n a Brink,huysen en d’Heer Johannes Brinkhuysen.”
De transportbrief is bezegeld met (zooals daarop vermeld staat) ,,het zegel van den overleden heer van
,Darthuysen, in deeze tot nog toe gebruikt.”
Voornoemd zegel vertoont een wapenschild gevierendeeld: 1 en 4 in rood drie springende honden (of
rossen) van zilver (2 en 1). 2 en 3 geblokt van? met
een leeuw van ? met een lambel van? over de borst.
Hartschild: In zilver, drie roode met goud beslagen
gespen 2 en 1 (Darthuyzen). Het schild gedekt met
een z.g. regentenkroon. Randschrift : - Dert - Hujjsen.
Hetzelfde zegel bevindt zich aan den perkamenten brief
van 17 Maart 1744, waarmede de Ambachtsheerlijkheid
van Darthuyzen door de erfgenamen van den Heer
.Joan van Beek getransporteerd werd aan den ,,Heer
Frederik van den Honert , Luitenant-Landdrost tusschen
de Lek en Suydersee.”
P A U W V A N WIELDREOHT EN D A R T H U I J Z E N .

als kapitein bij het 80 Regt InfiO gepensd 20 Mei 1867 ’ ,
en overleed te ? 2 Mei 1888. gehuwd?
‘s Gravenhage.
W. P. VEEREN.

Royer. Wat is het wapen van dit geslacht en wie

weet aangaande die familie meer mede te deelen?
Mij is slechts bekend:
1. Harmen Royer (Emden) tr. N. N. ; bij wie :
11. Coenraad Harmens Royer, geb. Emden (1674)) tr.
Amsterdam 21/6/1700 Maria Magdalena van Nes
(dr. v.?; wapen?), geb. 1666. Zij wonnen:
111. Cornelia Moria Ro er, geb. Amsterdam 14/11/1700,
+? tr. Vianen 216 r1728 Willem Keldermnn (Engelbertszn. ex Geertruydt van Lith), geb. Emmerik
19/4/1699 , 1_ ?
H. H. V A N D A M.

Van Schack. Wie geeft mij de 4 kwartierwapens
van Hendrina Elisabeth van Schack (tr. Coenraad Willem
van Dam), ged. ‘s Gravenhage 16/6/1776, dr. van Coert
(Gord) Hendrick van bchack en Baria van Asbeck [grootouders onbekend]. Haar zuster Jacobina Maria van
Schack (tr. ,Mr. Arnoidus van Gennep), is geb. H a m burg 231411767 en _t Rotterdam 4/9/1801.
H. H. VAN D A M.
Tasman. (XXVIII, 63). Aaltje Tasman, dr. v. ligger
Willemsa. en Petronelie Rolbergen, is waarschijnlijk de
dame, waarop de volgende advertentiën betrekking
hebben.
1. Heden zijn ondertrouwd:
Hoorn
Cornelis van Ea.hn
den 6 April
daEtjeenTa*man.
1797.
2. Hedenmiddag om half drie uuren is mijn geliefde Huisvrouw
Adtje Tasman zeer voorspoedig verlost van een welgesohaapen Zoon.
Com& van Halma.
Hoorn
den 7 Sept. 1800.

Een zoon: Polkert, geb. 3 Dec. 1807 is mij bij name
bekend. Van den in 1800 geboren zoon of andere
kinderen niets.
Volkert v. H. is eveneens te Hoorn geboren en werd

Verschoor. Aanvulling, gegrond op authentieke acts
gevraagd, van het volgend exposé.
1. Clies Verschool-, geb. ? {? t r . ? N . N . Bessem,
geb.? t? dr. van?
11. Marcus Verschoor, ritmeester eener comp. paarden,
geb.? f 1644, tr. Arnhem 24 Dec. 1616 Geertruida
v a n d e n Berge, geb. 3 j-? [dr. van Gijsbert, e n
N. N. Dunckel].
111. Pieter Verschoor, kapt. in Statendienst (1666),
geb.? sneuvelt vóor Goor 20 Sept. 1673; tr. ?
Geertruida Margaretha Seldens, geb. i’ i_? dr. van
Cornelis, en N. N. Barneveld.
IV. Reinier Verschoor, ged. Lent 9 Nov. 1662, t Nijmegen 10 Febr. 1733, heer van Tollenburg en
Tibenwart , luit.-kolonel en kapitein van een comp.
Gardes te Voet. Tr. te? 8 Juni 1700 Hermanna
Catharina Romswinckel, ged. Nijmegen 20 Mei
1674, j- ald., 8 Juli 1764 (dr. van Matthias, en
Margaretha Elveriok , gena Haas).
Verder bekend.
M. G. W.
Den Haag.
Vriese. Wie geeft mij de 4 kwartierwapens op van
Arnolda Engelbertha Vriese, geb. Amsterdam 10/6/1773,
i_ Utrecht 221111843 (tr. Anthony van Dam). Zij w a s
dr. van Herman Vriese, geb. Deventer (1741), zoon
van Jan )( ?) tr. (ondertr. 24/11/1769 A m s t e r d a m )
Anne Madelaine Surnimon, geb. (1739) Amsterdam (dr.
van Guillaume Surnimon, die 261411738 als wedr v.
Anna Magdalena. Arabours te Amsterdam, ondertr. met
Elisabeth Le Bruyn (of Le Bren), geb. Amsterdam
(1708). Hij wordt genoemd als wedr v. Maastricht.
H. H. V A N D A M.
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Bestuursberichten: Bijeenkomsten; adresverandering. - Gids voor
Nederlandsche bezoekers van het Rijksarchief te Brussel, bewerkt
door Kolonel C. P. J. van Vlierden (vervolg en slot). - Het paard
in de Wapen- en Zegelkunde, door Kapitein J. C. P. W. A. Steenkamp (met twee platen, waarvan een in dit nummer). - Van Brienen,
door Jhr. w. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. -- Van Zuylen van
Nyevelt, door Jh’. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. - Geslacht
Schalen, door J. Willinck. - Geheim zegel, door Aug. Sassen. Vragen en Antwoorden: Bohlen (XXVII, 157). - Braam (van). Clootwijk (van). - Everwyn. - Goris (XXVIII, 28,60). - Holleken.
- v. Haersolte. - Lith (van). - Romondt, v. (XXVIII, 94). Royer. - Schack v. - Tasman (XXVIII, 63). - Verschoor. - Vriese.
Atm dit nummer is vastgehecht het convocatie-biljet
voor de jaarlgksche algemeene vergadering den 23 April
a. s. ten 84 uur te houden in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis te WGravenhage.
1 Blijkens Naamlijst der gepensionneerde officieren van het Nederlandsche Leger. - 10. Jaargang, samengesteld door P. A. Janssen,
kapitein der Infanterie, Leeuwarden, A. Akkeringa, 1869, werd hij
nog 19 Febr. 1869, dus op den geboortedag van koning Willem 111,
benoemd tot Majoor. Hij was gerechtigd tot het dragen van het
Metalen Kruis, was in 1830 te Dendermonde, en maakte in 1831
den Tiendaagschen Veldtocht mede. In 1869 was zijn woonplaats
[ RE D.]
Hoorn.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. i L. SMITS. -
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Jaargang.

1910.

Mr.BONIFAÇIUS FRANÇISCUS WILHELMUS VON BRUCK'EN FOCK.
(8. 1. í841-26. 3.jl910).
Het is met eeuiMr Von Brucken Fock was een onwêersproken authogen schroom dat riteit en een vraagbaak op dit gebied voor velen.
ik, die slechts tot Zeer vele zijn dan ook de saamgestelde genealogiën van
de jongeren in het zijn hand. Verbazing wekte ziju kennen van nagenoeg
Genootschap be- elke familie, niet alleen uit Nederland, doch ook van over
?.”
hoor, enkele regels de grenzen, maar voel-al van die, welke stamden uit
ah<:._
a,an de nngedachzijn veel geliefd Oost-FriAand, in welk eigenaardig
tenis wijde van land hij den oorsprong der eigen familie zocht, en met
mi;in zo0 hoog verde aldaar gevestigde Von Brucken Fock’s relatie hield.
eerdenvaderlljken )
Zijn weten was niet alleen de vaak droge kennis
vrietid.
der schakels; hij wist met tal van kleine bijzonderheden
Alp.
Bon$~~~~ilrs uit het milieu en het dagelijksch leven de personen
I+o?,(G&Yrx
1 te doen herleven, zoodat de geslachtkunde ook voor
1Fi6/trltt/?~s ,1;01/
den beginner aantrekkelijk werd.
13,.rlc’l,:Pll I%l,:
Wie, om een voorbeeld te noemen., kent niet de
w e r d 8 Ja,nunri , a l l e r a a r d i g s t e w.ijze waarop hij famlllelegenden in
1841 te Middel- j verzen als sprookles vertelde? Alen zie o. a. de Leeuwarder
burg geboren als ’ Courant van 4 Juni 1906, van de oude Tadama’s
zooi1 v a n Nenri ,De st’em uit den Put” en ,,Het voorspellend ,JohanUig/,scs, Heer van niter kruis” der Lauta’s.
.
c7~1. Hooyc, en JoMet de meest beminnelijke welwillendheid werden
ltwnrzn C’aland.
steeds onmiddelijk alle genealogische vragen beantwoord ;
<
Waar jongere ook in ons Maandblad mocht hij gaarne op eene vraag
,
zoons uit dit gezin inlichtingen geven.
- a l s persoonlijkheMet zijn groote kennis dezer materie was hij steeds
den bekend wereenvoudig en bescheiden als het slechts een zelfbewust,
den op musicaal gebiccl en in de schilderkunst, daar edel mensch gegeven is te zijn. - Mr B. von Brucken
vond bij deu oudsten zoon deze genialiteit zijn uiting Fock studeerde in Utrecht, werd daarna advocaat b_ij
in het, met waarlijk hooge opvatting beoefenen der het Provinciaal Gerechtshof te Middelburg en honorair
genealogie CSI lleraldick als Wetenschap.
ambtenaar bij het provinciaal bestuur van Zeeland, een
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der directeuren van het Zeeuws& Genootschap der (1888). Iets over Schorer en Radermacher te Aken
Wetenschappen en lid der Oudheidkundige Commissie (1891). De familie Omeling(h) (1903). Roukens uit Van
van dit Genootschap, medestichter van het Provinciaal den Berg (‘~Heerenberg) (1904) en Zegels van Oostfriesche , Friesche , Groninger en Ommelander Edelen
Museum van Friesland.
Hij trouwde te Stra,lsund 12 Oct. 1871 Anqza Tl’& in 1422 (19(X), terwijl men bij het doorbladeren der
h elmina Schwing , dochter van Xal-1 Theodor, advocaat oudere jaargangen nop menige vraag of antwoord van
en notaris te Stralsund (zoon van den bekenden bur- zijne hand vindt.
Ook in vele andere tijdschriften op genealogisch gebied
gemeester dier stad) en van Sophia Grosskurd.
MT Von Brucken Fock is den 26en Maart 1910 in ) treft men bijdragen van hem aan. We noemen slechts
de studio over de familie Paus, Mogge Pous, Mathias
het Bad-Hôt,el te Vlissingen overleden.
: Pous en Stavenisse Pous in Heraldieke Bibliotheek; die
Eere cc zQ’ne nagedachtenis !
~ over de familie Xteengracht in Jaarboek van den Neder1 landschen Adel 1890 en talrijke artikelen in Het AlH. W. V A N EVF.RDIN~;EN.
gemeen Nederlandsch Familieblad.
Na.&rift der Redactie. MetI Mr. Von Brucken Fock
Onder de afzonderlgke uitgaven dienen genoemd te
ontva.lt ons een der oudste leden van het Genootschap. worden : f3et geslacht Mogge, met portret- en zegelZijn naam toch, komt reeds voor op de ledenlijst van afbeeldingen (1895), en de Genealogie der uit,gestorvene
Mei 1883, en het volgend jaar tootldc hij door een familie De Huybert bewerkt met zijn vriend, den Heer
arbeid over uitlgestorven Zeeuwsche geslachten zijne P. D. de Vos te Zieriksee (1906).
belangstelling in het orgaan van het Genootschap /
Verliest ons Genootschap dus irl hem een trouw en
(Vgl. 1884, 91 en 1889, 58). Voorts leverde hij eene werkzaam Lid, voor de genealogische wetenscha,p in het
algemeen is het verscheiden van deze kundige en bestudie over Wapens van Middelburgsche regeermgsfamiliën (1887), Genealogische Varia uit Lil10 en Lief- minnelijke persnonlijkheid een verlies, dat in ons kleine
kenshoek in de gemeente Rilland-Bath op Zuid-Beveland land dubbel zal worden gevoeld.

BESTUURSBERICHTEW.

Bijeenkomsten.
H.H. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit
van de op 3 April 1909 gehouden Algemeene Vergadering, op elken
eersten Maandag der maand, t o t e n m e t MC% 2910, des middags
ten 44 uur, bijeenkomsten zullen plaat,s hebben in de bovenzaal
der R o d e g n 0 p or t o, Hoophmzt te ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd :
A. F. J. ROMSWINOKEL . . . . . .
A. C. V A N DUSSELDORP . . . . . .
Mej. CORN~~T,IE DF, WA A L. . . . . .
E. V A N SON . . . . . . . . . .

‘s-GravenJqe.
Hilver.sum.
Middelburg.

‘s-&avenhage.

Adresverandering
C . F.

GIJSRB:RTT

Jhr. H.

VAN
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RNNECK LE Y S S I U S

H. F. C. baron

VAN

. . . Vriienban (Delft.)
#aagweg lÒ4A ’ ’
. . ‘s-Qravenhaae.

D E N P T J L

Voorloopig Bankastrant 129.

O MPHAL MULF,RT.

Amersfoort.

Adelsgunst.
Bij Kon. besluit van 21 Maart 1910 is Adrien Anne
C7ust de la Paisières , te Maastricht, met al zijn wettige,
zoo mannelijke als vrouwelijke, afstammelingen, in den
Nederlandschen adel ingel‘tifcl, met de praedicaten van
jonkheer en jonkvrouw.

Bevordering.
Ons lid, de Kapitein der Grenadiers H. F. 0. baron
v a n Omph,al il/lulert is bevorderd tot Maioor b.ij het
bao reg. Infanterie, en komt te Amersfoort in garnizoen.

Het Paard in de Wapen- en Zegelkunde,
door Kapitein J. C. P. W. A. STEF,NRAMP.
(Vervolg en slot van XXVIII, 108.)
Met twee platen.

Motto: OMNIS NOBIL*TAS *El EQUO.
Wat het paard in de xegelkunde betreft, kunnen wij
in hoofdzaak verwijzen, naar wat de op dit gebied
destijds zoo ervaren schrijver J. ter Gouw daaromtrent
zegt in zijn: Qudiën over Wapen- en Zegelkunde.
Paarden komen op zegels voor op de z.g. Ridderen op de ,Jonkheerxegels.
Op het ridderzegel is de vorst of edelman voorgesteld
in volle wapenrusting, gezeten op zijn galoppeerend
strijdros, met den helm over het hoofd en het schild
aan den linkerarm, terwijl doorgaans de rechterarm
uitgestrekt is en een breed slagzwaard voert. Vóór de
13” eeuw droeg hij geen, na dien tijd wèl sporen.
Het oudste bij ons bekende is dat van Graaf Floris 111
dat dateert van 1168. Op de oudste zijn de schilden
ledig, eerst in de 120 eeuw komen daarop blazoenen
(wapens) voor.
Floris 111 heeft dus nog een ledig schild, doch zijn
opvolger Dirk 111 heeft er de hollandsche leeuw op.
Ook ontbreken bij de andere de paardendekken, genoemde
Floris heeft b.v. een naakt paard. Op de twee bekende
zegels van Dirk is het oudste dit ook, doch het andere
vertoont een paa,rd met een maliënkolder.
In 1202 heeft Mathieu dë Montmorency een geblazoeneerde deken en eerst in de tweede helft der 1% eeuw
zijn zij algemeen.
De ridder heeft meest het zwaard in de rechterhand,
doch Willem de Veroveraar heeft er een lans in, Jan ITI
van Brabant een geblazoeneerde banier.
Heel dikwijls komen twee zegels tegen elkaar voor,
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e e n d a a r v a n h e e t het tegenze~yel en is rnuestal iets
kleiner. Soms vindt men op het eene de ridder met het
zwaard en op het andere met de lans.
Behalve het wapen op het schild aan den linkerarm,
liet men in later tijd nog eenige schilden los achter
den rug zweven, met wapens van gewesten waarop de
zegelaar recht had, aanspraak meende te hebben ofz.g.
gedachtenis-wapens.
De Tempeliers in de 13” eeuw zegelden met een vrij
klein zegel, waarop twee ridders achter elkaar te paard
zaten, vermoedelijk eene zinspeling op hunne gelofte
van armoede, die hen niet toeliet elk een eigen paard
te bezitten.
Edelen en zelfs regeerende vorsten, zegelden zoolang
zij qziet de r i d d e r l i j k e w a a r d i g h e i d veI’\vorvell, dus
nog niet den ricldcrslng ontvangen hadden. met e e n
jonkheerzegel.
Ook hierop waren zij ie paard afgebeeld, doch ongewapend, in hofkleedi; of jaclatgewaad, dikwijls ongedekt
met een ,callc in de hand en een Jzond bij zich. Het
paard is in stap.
Na Willem den Veroveraar, zegelden alle Engelsche
koningen met hun ridderzegel a.ls te~genregel en zelfs
koningin Elisabeth verscheen daarop te paard, doch in
stap. Willena III en Anna rijden - ook stapvoets - naast
elkander. Als voorbeeld geven wij het ridderzegel van
Willem IV, dat aan koorden van groene en roode
zijde aan een charter h a n g t vsn 1342 en - hoewel
eenigszins beschadigd, doch nog zeer duidelijk - te
Amsterdam bewaard wordt. Het omschrift luidt, als
men de ontbrekende letters en cijfers er btjdenkt:
Zegel van Willem (IV) graaf van Henegouwen, Holland,
Zeeland en Heer van Friesland. (fig. 31).
In het werkje van den Kapitein-Paardenarts F.
Lameris : ,,Het Hoefbeslag in woord en beeld,” vindt
men nog een tweetal afbeeldingen van zegels van hoefsmeden , die als pendanten naast het eerstgenoemde
zijn geplaatst. Het eene (fig. 33) is van Rolplz hoefsmid
van het bisdom Durham, het andere (fig. 32) van
Walter, hoefsmid van Mach. l)
Ook komen daarin nog meerdere verhalen voor betreffende hoefsmeden, bijgeloof en aauverwante zaken,
die wij den liefhebbers, evenals het genoemde werk
van Max: Jähn, kunnen aanbevelen.
Wij vermelden alleen nog dat Willem de Veroveraar
een .&jner edelen het toezicht over de hoefsmeden opdroeg en hem tot Graaf van F’errers 2) verhief. Volgens
het verhaal gaf deze zes hoefijzers voor zijn wapen en
voerde daarom: in zilver zes zwarte hoefijzers.
Zijn slot Oalcham had het privilegie! dat elke door de
plaats rijdende edelman, een hoefijzer of een gelijkwaardig bedrag als belasting moest betalen. Het ijzer
werd met zijn naam aan de slotpoort genageld.
Eduard 1II schonk aan de stad Gloucestcr een zegel,
bestaande uit zijn beeldenaar, omringd door hoefijzers
en nagels (fig. 35)) waarom is niet bekend.
Fig. 36 vertoont een zegel uit het j.aar 1485 waarop
een eigenaardig hoefijzer uit dien tgd voorkomt met
zeer groote kalkoenen, vermoedelijk om in de tournooien
en het gevecht, de paarden een stevigen stand te

geven. De beteekenis VUIG het opschrift is niet bekend.
Ook op munten, penningen en medailles komen paarden
V O O F . Het ZOU te ver voeren om deze alle na te gaan,
wij vermelden daarom allocn de bekende St. Georgc
penningen (fìg. 37) e n een oud-h’omcinscl~e m e d a i l l e
vermoedelijk uit den tijd van Diocletiauus (fig. 34j. De
rugzijde vertoont een liiurierboom met het woord triump
en tweemaal het getal 10. Men meent dat zij is geslagen
ter herinnering eener overwinning en als hulde aan do
ruiterij, van daar dan de aanwezigheid der hoefijzers.
Tijdens het afdrnkken vonden wij nog de volgende
wapens :
An,dreae. Leeuwarden gedeeld, 1. doorsneden, u. van
zilver, met een ?uugeqa van natuurlijke kleur, enz.
Peclen. Van zilver, met een ploeg van natuurlijke
kleur op een bouwland van sinopel.
Bolleman. Doorsneden, 1. enz. ; 2. van zilver, met,
een ploe,q getrokken door twee paarden en een landman
met klappende zweep er achter, alles van natuurlijke
kleur, op een bouwland van sinopel.
Obreen. Doorsneden, 1 van zilver, met een geharnasten
ridder op een zwart paard, met gevelde lans, galoppeerend op een grasgrond; 2 enz.
V o l g e n s ~012 Petberg’ : ,,Geschichte der deutschen
Wappenbilder”, kwamen in de 13” eeuw al paa,rdenOeenen met Jzoeoen voor, waarbij hij waarsch\jnhjk bedoelt,
,,Jr~oefìjzrr 0’ want deze zijn op de teekenmg duidelijk
herkenbaar. Zij zijn hierin faasgewijs boven elkander
geplaatst en boven de hak, (het zijn achterbeenen)
afgesneden. In de 150 eeuw komen ook drie vorksgewi,js
gekoppelde paardenbeenen voor in het schild en twrc
van deze omgekeerd kepersgewijs , als I~rlnzfeeliP~z- meermalen.

1) 8 = Sigillnm.
2) Ferwr = faniet T:LTI fnbnr-fcrrarius = wcrknl:w i n ijmr =
I~oefsmid.

Van Ceters-Van Citters.
Ter aanvulling van het ,,C:eslncJlt-Re,yiste~. rtrn CJac~b
ran (7eter.s en Maria van Wieringen ,” voorkomende op
pag. 17 en volg. van De Wapenheraut 1910, kan ik
het een en ander mededeelen uit de (7 Roïle aonteelceningen
Oetrefferade het Geslacht cva de familie Vera Cete, s of oan
Citters , b~ee~acerzctnaeld en eigcnhnradig gcseJ1 rtwe2a dool*
i%Zr. Jacob van Citters . geb. 3 DW. 1708, gest. 29 Maart
1792”. Men zal hieruit zien dat behalve de tak waaruit’
voornoemde Jacob van Ceters sproot, nog een andere
tak van het geslacht van Citters in ons land heeft
voort,geleefd , waarin eveneens de oorspronkelijke naam
is bewaard gebleven. Over de reden der naamsverandering
van Ceters in Citters houdt Nr. Jacob van Cit,ters een
lang, maar zeer duister betoog, hetgeen hij zelf ook
beseft. Hij zegt namelijk: ,,Uijt welke dugsterheijd zouw
,kunnen resulteeren de vraag boe het in tijd en wijlen
,in regten tuin vollen te bcwi,izcn ZOLIW zijn dat Aarnout
,van Citters de zoon geweest is vitu Arent of Aarnout
,van Ceters, t’geen door ~gec:u anclre middelen , zooveel
,men tot nog toeligt hcef’t, ZOLIW kuuuen g e s c h i e d e n ,
,dan door betoog dat de ;tmbagsheerl~jkheijt van ter
,Gapinge van zijn vaders naam op zijn naam gebragt
,zijude, wederom door hem in den Jare 1670 is verkogt
,,geworden aan den Heer van Reijgersberge wanneei
,niet Ceters, maar van Citters gewoon was te schrijven”.
Ik laat nu verder Mr. Jacob van Citters aan het woord
zonder commentaren op zijn genealogische aanteekc-
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ningen te maken; slechts zij vermuld dat dc hier
gegeven notities, zonder hare volledigheid te hebben,
althans niet in tegenspraak zijn met de in het Nederlands Adelsboek van 1909 gepubliceerde stamreeks.
,,C’o~~nelis vcrn c’eete,*s weegens de nederlandse troublen
,en spaense vervolginge uijt Antwerpen geweeken zijnde
,daar met zijn familie gewoont heeft, alwaar twee van
,zijn zoons, en moogeli;jk meerder kinderen hem ge,booren zijn, heeft waarschijnlijk eerst tot Dart opge,,houden, van waar hij bij drij van zijne zoonen die na
,,Middelburg gevlugt waaren, en sig aldaa,r ter neder
,geset hadden, voor zijn doot ook is koomen woonen,
,daar in hoogen ouderdom deu 20 Mt van t’jaar 1599
,overleeden en in St. Pieterskerk, of anders oude
,,genaamt, begraaven i s geworden. Wie sijn vader of
,moeder was kan men met geen seekerheijd bepalen,
,niet onwaarschijnlijk egter is hij geweest een zoon van
,,Corne&is Jncobze van Ceters tot Breda, 1522 gestorven’)
,,en soo men op de overleevering en eenige aanteeke,,ningen, in de familie berustende, staat kan maken,
,heett hij den ouderdom van 96 jaaren bereijkt en
,derhalve gebooren ten jare 1503. 2)
,,Heeft tot vrouw gehadt Mw-lintc , die savons tussen
!,ll à 12 uuren op 8 Aug. of Sept. des jaars 1581
,overleedt. Hoe verder deze IMartina genaamt geweest
,,is, blijft tot toe onseker, dewijl in de aanteekeningen
,,van haar zoon Aarnout alleen staat den etc. stierff
,mijn moeder Martina zaligr, zonder verclre @drukkingen
,,van naam of plaas alwaar dit sterfvnl is voorgevallen”.
Hierna volgt een beschouwing over de al of niet
aannemelijkheid der door den secretaris van Middelburg
de la Palma aangevoerde bewijzen dat Martina eene
vTcn Velzen was en over ,,het met fundament presumeeren
,,dat Martina genaamd is geweest van Hasselt”.
Wij laten deze beschouwing weg, vermoedende dat
de in de stamreeks (in Nederlandsch Adelboek van 1909
gepubliceerd) genoemde naarn : Mcwtincr Aernou ts d’r.
Tielens de juiste is. Wij vervolgen het handschrift:
,,Of meerder vrouwen dan gedagte Martina getrouwt
,,heeft is geheel onbekend ook hoeveel kinderen heeft
,,verwekt en nagelaten. Met seekerheijt kan men alleen
,,seggen dat drij van zijn zoons sig te Middelburg hebben
,,nedergeset, van wien nog descendenten overig zijn,
,namentlijk: 10 Aernout of Av-end (waaruit het nu nog
levend geslacht van Citters, zie verder Nederlandsch
,,Adelsboek 1906 en 1909). 20 Cormelis (die wij onder
,letter A laten volgen) en 30 Augustijn (die wij hierna
,onder B zullen noemen)“.
,,Meergemeelde Cornelis van Ceters, d’oude moet ten
,,jare 1591 ook eenige dogters in t’leeven gehadt hebben,
,dewjl zijn zoon Cornelis bi,j zijn testament, gepasseert
,den 9 July desselven jaars, aangedagten zijnen vader
,,niet alleen legateert zes ponden vla.ams ‘s jaars , zijn
,, leeven lang gedurende, maar ook gelijke elff ponden
,,aan zijn broeders en susters, zonder eenige uijtdrukkinge
,,van naamen, doch men is tot nog toe geheel onkundig
,,wat er van de dogters is geworden”.
,,Cornelis van Ceters (de oude) heeft sig waarschijnlijk

,eurst in Dordt opgehouden, d i t w o r d buvestigd un
II buijten bedenking gesteld, dewi.jl in t’ register der
,ledematen tot Middelburg gehouden, aangeteekent staat:
,het avondmaal OlJ den 10 Junij 1590 op Pinxsterdag,
,,no 8, Cornelis van Ceters in de Bellinkstraat in ,de
,,dry duyfkens van Dordt. Welk huijs de drie Duijffkens,
,,staande in de Bellingstraate in dese stad Middelburg,
,,door zijn zoon Arent van Ceters gekogt is ten jare
,,1589 en wederom door hem verkogt 1663, na doode
,,van zijn vader ten jaare 1599 voorgevallen, uijtwijsens
,,de aanteekeningen ten comptoire der Registratien
,,alhier berustende.
A. ,,Cornelis vwn Ceters, zoon van Cornelis van Ceters
,,en van Martina is tot Antwerpen geboren gelijk blijkt
,,in het trouwboek deeser stad LMiddelburg, alwaar als
,Jongeman en geboortig van Antwerpen is aangete!jkent
,,dog in wat jaar of dag zijn g e b o o r t e voorvoel is
,,onbekent , gelijk ook met geen seekerheijt bepaald
,,kan worden of een jonger dan een ouder broeder
,,geweest is van Aarnout of van Augustijn van Ceters,
,,die hier agter volgt. Trouwde voor de eerste maal alhier
,,tot Middelburg op den 29 Junij 1590 met Mal*tinken
,, Jcrcobs , j. dogter van Brugge, dochter van Jan Jacobs
,,en Martina Jacobs, welke vrouw in de maand Januarij
,,A” 1597 is koomen te overlijden, heeft daarbij. ver,wekt kinderen, onder anderen Cornelis geb. m de
,,maand van Oct. 1591, blijkende uijt het doopboek der
,Stad Middelburg, dat den 22n dier maand is gedoopt,
,,waar van hier nader (onder A.A.) melding staat ge!,maakt worden. De overige zijn waarschijnlijk jong en
In kindse jaaren gestorven.
,,Trouwde ten tweede maal alhier tot Middelburg op
,,den 81~ October 1600 met Anna de Cha,mp van Nivel, ‘)
,,weduwe van Jasper Coorne bij welke ook kinderen
,heeft verwekt, met naame Pietronella, die ten Jaare
,,1633 nog in leeven w a s , d o g w a t v a n g e m e l d e
,,Petronella en van de andere kinderen geworden is,
,heeft men tot nog toe niet kunnen naspeuren, waar,,sch+lijk jong en ongetrouwt gestorven.
,,In de maand van Julij Ao 1609 is gemelde Anna
,de Champ, benevens haar man Cornelis van Ceters,
,alhier te Middelburg van eene contagieuze siekte ge,storven. Heeft bij mutueele testamentaire dispositie
,,met zijn eerste vrouw, gepasseert voor notaris en ge,,tuijgen In dato S Julij 1691 aan zijn vader Cornelis
,,van Ceters z{jn leven lang gedurende B 6 vl. jaarlijks
en gelijke d 11 aan zijn broeders en zusters gelegateerd.
,,Zijn portrait benevens dat van zijn vrouw zijn in weesen
,,dog eenigzins twijffelagtig of het de eerste of tweede
,,vrouw is. “j
AA. ,,Cornelis vwn Ceters, zoon van Cornelis ra,n
,,Ceters en van Martijnken Jacobs , hiervoren gemeld ,
,is gebooren binnen Middelburg in de maand van 0ct.3)
,159l. Trouwde in den Brie11 den 19” April1 1616 met
,,Clementia, dogter van d’heer Jacob vc(n Velzen, Bur,,gemeester der stad Brie1 en Susanne van Berchem.”
Het nu volgende sluit aan op het in De Wapenheraut
gepupliceerd Geslagtregister van Jacob van Ceters-

*) Burgemeester, Van Goor, Breda 219”. Aanteekening van de
hand van Mr. Jacob Verheiie van Cittrrs, noon van den opsteller
der genealogische n,anteeke&gen.
*) Zijn poltret is aanwezig op het Rijksmuseum 33 CM. hoog en
31 o?il. breed. Collectie van Citters.

1) ,,Doodboek: Anne de Champ of van de Velde van Nijveld”.
Aant. Mr. J. Verheija van Citters.
9) D e z e p o r t r e t t e n zijn niet in de collel:tie van Citt,ers in het)
Rijksmuseum aanwezig.
J) ,,Nat. 9 September 15Sl “, Asnt. M.r. J Verheije v. Citters.
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Maria van Wioringcn”. Enkele afwijkingen komen in
de aanteekingen van Jacob van Citters voor, wat betreft
data van geboorten, zoo o.a. vermeldt hij dat Cornelis,
de oudste zoon van Cornelis en Clementia van Velsen,
den 26” April 1624 (niet 15 Dec. 1621) is geboren en
tot doopheffers had: Aarnout van Ceters en Hendrik
Pieter van Velzen. l)
Uit het voorafgaande blijkt dat de bewering, als
zou Jacob van Ceters ,Eijge Chermeijn” geweest zijn
met den Ambassadeur Aernout van Citters, volkomen
gegrond is. Wij gaan over tot:
B. ,Augustin von Cetetx die mede een zoon is van
,Ceters en van Martina Velsen, hiervooren gemeld en
,broeder van Aarnout en Cornelis van Ceters hiervooren
,mede vermeldt, dog of een ouder of jonger broeder
,dan die beijde is geweest, is tot nog toe onseker. Is ge,, boren tot Antwerpen , gelijk blijkt uijt het Trouwboek
,der Stad Middelburg onder 17 Dec. 1589, alwaar als
,jongeman van Antwerpen staat aangeteijkent, trouwende
,met Snrrc Verhrcghen, mede jongedogter van Antwerpen,
,,alwaar deselve ondertrouw zijn gedaan, gelijk blijkt
,uijt. schrijven van Notario , dat si in presentie van
,vrlenden en magen voor Notario belooft zijn.
,NB. Dit staat in t’ trouwboek.
,,Bij welke S(!~‘crrcc Verhnge verscheijdene kinderen heeft
,,verwekt, die waarschijnlgk jong gestorven zijn; onder
,,andren Augustijn gedoopt tot Middelburg den 27 Jan.
,1592 en begraven in d’Nieuwe Kerk den 5 Febr. van
,,t’jaar 1593 ; uijtgesonderd een zoon Buyus2in genaamt
,gebooren in de maand Meij Ao 1597 van wie hier nader
,(onder BBj meldin g staat gemaakt te worden. Volgens
,eijgenhandige annt,eijkening van zijn broeder Aarnout
,is deesen Augustin van Ceters (de oude) tot Middelburg
,gestorven 24 Febr. 1633 en volgens het geannoteerde
,t’register der begraavingen den 2811 daaraan in de
,,Nieuwe Kerk ter aarde besteldt.
BB. ,, Augustin ‘v</,n Ceters , zoon van Augustin vau
,Ceters en S’cr~~r Verhage, h i e r v o o r e n gemeldt, is tot
,Middelburg gebooren en aldaar op den 1811 Meij 1597
*gedoopt. Trouwde den 12” April 1621 binnen Mid,delburg met M«ijlcen de Smit, jongedochter van Mid,delburg. Bij. welke eenige kinderen heeft verwekt als:
,Joo.st tot Middelburg, 17 April 1624 gebooren, waar,schijnlijk jong gestorven ; IYccrie , meede jong gestorven
,en Augustin, waarva,n hier (onder BBB) melding staat
,gemaakt te worden. 2)
,,Deesen Augustin van Ceters (BB) is tot Niddelburg
,gestorven in Jul\j 1626 en op 23 dito in de Nieuwe
,,Kerk begraaven , dus eenige jaaren voor zijn vader
,onder B gemeldt.
BBB. ,A~~gustijn urn Ceters, zoon van Augustijn van
,,Ceters en Maijken de Smit, hiervooren gemeldt is te
,Middelburg geb. den. . . . . . . Trouwde voor de eerste
,maal den 9” Nov. 1644 met ~f~~t*itr Jord«ctns, jonge
,dochter van Vlissingen en ten tweede maal met Mc~ricc
,de Brtce, jcnge dochter van Antwerpen, alhier binnen
,Middelburg op den 10” April 1662, nadat alvorens op den
,22” Febr.
_
_van t’selvde jaar tot Lilloo was ondertrouwd. 3)
l) Dit laatste, aa.nteekening van Mr. J. Verheijc v. Citters.

,,Bij d’eerste vrouw heeft hij verscheijde kinderen
,,verweckt , die meest jong of sonder kinderen natelaten
,, zii n gestorven, uijtgenomen Jacobus waarvan hier
,, (onder BBBB) melding sal worden gemaakt; en uijt,genomen Maria 1) en Sara. -)
,NB. Deesen Augustin leefde nog Anno 1670. “)
BBBB. ,Jncobus van Ceters, zoon van Augustin van
,Ceters en van Maria Jordaans is tot Middelburg ge,booren en aldaar gedoopt 30 Juli 1651 , trouwde voor
,de eerste maal tot Middelburg den 911 Julij 1674 nadat
,alvorens tot Delft ondertrouw was gedaan met A.furiu
,,zxrn Leeuwen, jonge dochter van Delft. Ten tweede
,maal op den 10n Meij 1679 met Jlariu Prrrent, jonge
,dochter van Sluije. En op den. . . . voor de derde maal
,met Constctntirr Pctnul. Bij welke vrouwen verscheijdene
,kinderen heeft verwekt als onder anderen bij zijn
,eerste vrouw Augustin, geb. tot Middelburg en aldaar
,gedoopt den Sn Febr. 1675, welke in Indiën in qua,liteijt van onderkoopman ongetrouwt is gestorven.
,,Bij zijn tweede vrouw een dogter Mark G’rcthrwincc,
,te Middelburg gebooren en op den 19’1 Januarij 1677
,(sic) aldaar gedoopt, welke met haar vader na Indiën
,is vertrokken en aldaar jonge dochter gestorven, gelijk
,mede desen Jacobus van Ceters, h a r e n v a d e r o p
,den . . . . . . aldaar het tijdelijke heeft afgelegt, nadat
,eenige jaaren b e v o o r e n s i n qualiteijt v a n onder,,koopman na derwaarts was vertrokken, hebbende alhier
,tot Middelburg verscheijdene jaren apothekers stijl in
,nering geoeffendt , zijne verdre kinderen zijn meede
,,jong en sonder dessendenten na te laten gestorven,
,soodat er van hun geene kinderen, en van de Branche
,van Augustijn van Ceters geene meer zijn overgebleven,
,die naam van Van Ceters voeren”. ‘)
Hiermede eindigt het handschrift van Mr. Jacob van
Citters, van eenige aanteekeningen voorzien van de
hand van zijn zo& Mr. Jacob Verheije van Citters en
van zijn kleinzoon Jhr. Mr. Laurens de Witte van Citters.
Aan het handschrift is toegevoegd een bundeltje brieven
geadresseerd aan den Heer Verheije van Citters en geschreven door Bu.rimiliactn, Emnnuel Henry vnn Citters.
Deze heer was in 1777, blijkens het Naamregister van
HH. militaire officieren van dat jaar, Luit.-Kolonel
in het 3e Batt. 7e Comp., in garnisoen te Doornik en
den 1011 Juli 1795 bij resolutie van HH. IMM. gepensioneerd als E.H.tr. Generaal Majoor der Infanterie met
f 2400 jaarlijks pensioen. Tusschentijds schijnt hij ook
in franschen dienst te zijn geweest; in een brief van

%) Heeft nagelaten twee kinderen. Zie Acte van verweesing tot
Middelb. N” 5976. Bant. Mr. ,J. V. v. Citters.
In e vermelt in een monst,errolle van de Comp. van den Heer
C~!nLL&ur . Jacob Winkelman : Aagustinm mm Citer, solliciteur.”
Aant. J. V. v. Citters.

1) Ma&. gedoopt tc Niddelburg 19 Januari 1648 (sic) trouwt
Wijbrand Diephoud > een dochter uit dit huwelijk Maria Diephoud
trouwt.. . Abelmond, daaruit wederom een dochter, gehuwd met.. .
van dm Bossche, Schipper op Oostindiën.
1) Sara, Gedoopt te idem 9 Dec. 1657, trouwt ddolff van Weevwgem,
e e n e d o c h t e r Isabt& Maria can Weenegem, tr. Jacobus M e n s c h a a r t .
8) N0 2299 der oude Zeeuwsche obligatiën luijd op naam van
Augustijn Czj’tezs en is d.d. April 1673 in capitaal £ 141.13.4. Regs
der Rekenkamer 1” RegO fol. 148, do 15 Juli 1673 - Aant,. Mr. J.
V. v. Citters.
4) De Ned: Staatscourant van 4 Juni 1834 N0 130 bevat een Staat
van gelden voortspruitende uit boedels, welke door de Weeskamer
te Batavia of door particuliere executeuren zijn gelikwideerd. (zesde
vervolg). Hierop komt voor dat ten name van DanieZ de Reijke, c. s.
een som van f 402.56j te boek staat, afkomstig van Jacobus mm
Citters de Reijke, voortspruitende uit een kapitaal van f 231.26: ter
Weeskamer gestort met f 171.30 aan rente.
N.B. In het Regeerings- en naamboekje van regeeringspensioen te
Batavia, Jaar 1794, p. US komt, voqr A” 1792 Jacobus v. Citters de
Reijke, capiteijn ter zee.

.
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13 Aug. 1789 geeft hij zijn adres op: &o~~sìctcr um
Citicrs, colonel wu service de Ftw~ce, chsunlier de l’ot~tEt*e
h)oyd et Militair*c de St. L o u i s , clzez Af. le chevtriieï
de G’ouij d’Ansereu1 à To~ww~“. I n 1 8 0 1 w o o n d e hij
tc ‘s-Gravenhage, waar hij testeert. Hij schrijft aan Mr.
Verhcije Citters ,,mou testament est fait par le procureur
,,Freijhof, vous este le maistre et avez plein pouvoir si
,,contre toute attente mes neveux ou nièces s’oublient
,,cn la moindre chose, vous aurez droit de leur retrancher
:,& votre volonté. Je les connoit point tous; ils sont au
:,nombre d e six: trois garsons et trois fìlles, ils sont
,,nobles, beaucoup d’enbysion de leur noblesse, leur nom
,est de hegelsom. . . . . . ils sont à bruxelle”.
In Maart 1806 was hij overleden. - Mr. Verheije van
Citters schrijft aan zijn zoon Laurens de Witte van
Citters ,,Ik ben blijde gij het lichaam de laatste eer
,,aangedaan zult hebben. Wie zijn vader geweest is, is
,,mij geheel onbekend en de parentnge tussen den over,ledenen en ons is altijd maar ondersteld, maar nimmer
,aangeweten geweest, egter de blijken van vriendschap
,,voor de familie van zijnentwegen zijn zeer groot en
,,effectiev geweest, want door zijn credlet bij den Prins
)ivan Salm heeft mijn vader en neev Willem van
,,Citters elk een csnonicdy te Boxtel gehad”.
M. E. H. van Citters ving zijn brieven aan den heer
Verheije van Citters met nmonsieur mon cher cousin et
ami“’ aan en cacheteerde zijn brieven met het wapen
der Zeeuwsche familie van Citters.
Voor zoover ik weet is door Jhr. Mr. Laurens de
Witte van Citters, later Voorzitter van den Hoogen
Raad van Adel, nooit uitgemaakt op welke gronden
de zoogenaamde familierelatie tusschen hem en den
J. W. D E S T O M B E .
Generaal berustte.

Kumpcrvccn” l), tarwi,jl ook het lidwoord .!,cïc” rnuet
vervnllen , daar onderscheidene BisschoppelIJkc l.eonen
bestonden uit tienden te Kamperveen.
Om nu echter terug te komen op Alphert van l.,
beleend in 1456 en dood in 1469, deze kan niet identiek
ziju met den in Nederland’s Adelsboek genoemden
Alphert van I., aangezien zijn vader niet Johan maa#r
Hessel heette, zooals vorige beleeningen met hetzelfde leen
ten duidelijkste uitwijzen. Ook Hessels vader is bekend,
want hij komt o.a. op de oudste nog in wezen zijndc:
lijst van leenmannen van het Sticht (1382) voor als
Hessel dlpherssoen , zoodat wij deze opvolging kri,jgen :
1. Alphert, omstreeks 1360.
TI. Hessel , 1386-1394.
111. Alphert, 1395-1456.
In de eerste helft der 16do eeuw heeft echter wel
een Slphert van 1. geleefd, die eenen Johan van 1.
tot vader had. Uit het Stichtsche leenregister blijkt,
dat Alpher ven Yselmuden 1 April 1440 tienden te
Heerde opdroeg ten behoeve van Henric van Essen.
Met dit leen was hij 26 October 1396 nog onmondig
zijnde beleend onder hulderschap van Lambert vau
Yselmuden, in welke acte hg slechts wordt aangeduid
als ,, Johan Roden Kockessoen”. Zijn vader ,, Johan van
Yselmuden, anders geheiten Roden Kot,” werd nog
beleend 28 April 1394, zoodat hij in dien tusschent!ld
moet zijn overleden. Ook ki.j komt voor op de oudste lijst
van leenmannen van het Sticht - ,, Jan van Yselmuden ,
anders gheheiten Roedencocke - als bezitter van ,,een
tiende grof ende smal mit al sinen tobehoren, als die
gheleghen is op Camperveen”. Met Johan van Isselmuden, genaamd Roddenhorst, kan derhalve niemand
anders zijn bedoeld dan Johan van I., genaamd
Roden Koe.
Het is m. i. een droevig verschi.jnsel, dat werkelijk
oude geslachten zoo stiefmoederlijk worden behandeld,
terwijl aan geslachten zolder geschiedenis meer aandacht wordt besteed dan vaak wel gewenscht is.
W. A. B.

De afstamming van het geslacht van Isselmuden.

Reeds in 1906 deelde ik een en ander betreffende
het geslacht van Isselmuden mede in dit Maandblad
(zie kol. 117 en 118). Daarop kom ik thans terug naar
aanleiding der in Nederland’s Adelsboek (19 10) uitgegeven
stamreeks van dit geslacht.
Geslacht van Romondt.
Bedoelde stamreeks vangt aan met ,,Johan van I.,
Op aanwijzingen d e r Heeren P. Berends en Dr. M.
genaamd Roddenhorst, tr. begin der 15”o eeuw N. N.
E. Honck, geraakte ik door de welwillende tusschenvan Brienen”. Een jaartal en elk ander gegeven, aan l 1komst van ons lid A. P. M. A. Storm de Grave, tc
de hand waarvan deze Johan kan worden opgespoord,
Deventer, in het bezit van onderstaande acten uit hut
ontbreken. Zulks is niet het geval met zijnen zoon
md-archief aldaar.
Alphert van I., immers bij hem staat vermeld: ,,beleend
mot de tienden op Campervcen in ‘t Kerspel van Vol- ’
Liber Renunciationum 1506-1512. Fol. 271(los blaadje).
luuhove 1456, j- voor 11 Mei 1459”. Dit is een gegeven !
Coram Strubbe. Zallant. Lune in profesto Elisabt.
van belang en oogenschijnlijk betrouwbaar. Het schijnt
Tiduwe. a” ut supra X”O [Maandag vóór 19 Nov. 1610,
echter gewenscht te vernemen, waar die bcleening is
1. i. 18 November].
te vinden. Mij is n.1. slechts één Kamperveen bekend, l ’ Lyze naegela,ten weduwe zaligen Johans van Remunde
doch dit ligt - zooals reeds de naam doet vermoeden - , 5e%t besat ende gegeven tot enen rechten testamento
niet verre van Kampen en geenszins bij Voilenhove.
; #en ijrsten 81ij12er~ oer olste dochter die groete kyste
Dat hier echter niet aan een tweede Kamperveen moet j nder kamer staende myt allet datghene daer inne sijnde.
worden gedacht, getuigen de Stichtsche l e e n b o e k e n , .t. oerre dochter Hermans kynt Johan van h’emundc
waaruit blijkt, dat Alphert van 1. 24 October 1466 ; ;enoempt hondert golden guldens 11 horns g. voirden g.
werd beleend met ,enen tienden, die gheleghen is op ’ Yep),?nn oere zaligen mans natuerlicke 8onw allet dat
Campervene ,” en dat hij 11 Mei 1459 dood was, daar .
toen zijn zoon Pelgrim van 1. werd beleend. Blijkens
andere beleeningen moet voor ,in ‘t Kerspel van ,.
Vollenhove” worden gelezen : ,,in het kerspel van i:
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gheno hij in Komcnschap onderhanden hefft niet uthbescheiden. Voirt vufftich golden gulden van gewichte
daer men en deylinge van doen sol1 ende wes daer
aver blijf%’ solmen voirt schicken inde Gaidts eer. Item
den veer biddern oer den elck 1 golden g. van gewichte. Sanct Lebuïnus 1 golden gulden van gewichte.
It dnrtich paer schone om Gaidtz Willen. It. den
Cappelaens elck 1 horns g. ende den koster 1 oert. It.
int haverhuys den armen bij den brudern 1 golden g.
terstont nae onsre doet allet voersz. uthrechtende van
onssen Gueden. Sander arglist Actum ut supra.

St$wcken van Remunde , ende Lijsken v a n Remundc
dese drie mit oeren tutore vercofft Gewith van Rcmunde ende s+en erfYg. oer alinge Anpart Recht ende
gerechticheijt s o s i e enichsins Hebben anden Erve
ende Huyse gelegen in die Lange Biscopsstraete tuschen peter van geseke, ende juffer ide ten Loe tobehorende an beijde zijde. verteg. ut.11. Sunt Augustinus
g i l d e 19 g.g. ende V lichte 4, ende Johan Veltkamp
V g.g. jaerlicken Renthen, ende anders elcken malck
syn Recht. Ende wanneer sie noch hebben twie onm u n d i g e Kinder van oerre Z. suster Jennecken van
Remunde die welcke mede tot desse vursz. Huyse gerechticht sijnen, H e n r i c k ende Harman genant, so
gelaven die verkoepers vursz. daervoer tallen tyden
in testaan, dat sij tot oeren mundigen jaeren gekomen
wesende, desen Acten mede retificieren sollen. Sonder
Arglist. Actum coram Doyss ende Snel opten XVI
Septemb. Anno LXI. (1561).

Idem fol. 350.
Voer die selven (de schepenen Zwaeffken ende Leyden ,
blijkens de voorafgaande acte) Mathys van Remunde
ende Marijken syn suster myt Xathys oeren b r o e d e r
vursz. als myt oeren gekaren momber. Konden dat
Gheryt Zelndinck thymmerman ende marijken syn
huysfrouwe oerre beiden moeder hem hebben guetlicken
uitgericht vernaiget ende betaelt van alsodane erfnisse
ende versterve uthbescheyden die Pacheyt als den
selven vermytz doede Gadertz van Remunde oers zaligen
vaders In ennyger manieren angeerft ende angekomen
is Ende bedanckeden die voirz. Gheerde ende synre
huysfrouwe daer van gueden uthrechtenge vernaicherge
ende betalinge. Actum Lune post Luce. (20 October 1611).
Catalogus der archieven van het Groote (vroeger
Hei.lige-Geesten-) en Voorstergasthuis te Deventer. Mr.
J. 1. van Doorninck. no 783. V.G.
1499. Op sante Gereonis ende Victoris auent (9 Oct.).
Willem Krijt en Henrick van Bulderen, Schepenen,
doen kond, dat Johan van Remonde en Lysbefh diens
vrouw aan Henrick Meyntssoen verkocht hebben. het
erve en huis in de Nieuwstraat op den hoek van de
Diefsteeg, met den nputgang” daartoe behoorende , naast
Johan van Graes, behoudende da.aruit de stad 5 kapuinen jaarlyksche rente. Met 2 schepenzegels.
Liber Renunciationum. 1559/1569. Fol. 71.
Marckel, Scherff. Gerrith van Remunde, ende ElisaOetha
syn Suster mit oeren bruder vursz. oeren m o m b e r
vercofft Johan Veltkamp ende Jennecken syn huysf.
vijff g.g. offte die rechte werde daervoer jaerlicken
Renthen u t h oeren Andeel ende Anpart d a t E r v e s
ende huyses gelegen in die lange Biscopstraete tuschen
‘t Erve ende huys van Juffer ten loe tobehorende an
die ene Zijdt ende Peter van Geseke an die ander
Zijdt. Ende die jaerlix theffen op alle paeschen. Uth t
Sant Augustinus gilde 1; g.g. ende V lichte Q. jaerlicken Renthen ende anders elcken malck sijn Recht.
Hierop ein Loffttallen tijden met Hondert gulden R. g.
van gewichte offte die rechte werde daervoer, ende
met allen Renthen dan verschenen wanneer sulcx +
jaer tveurens is opgesecht. Ende ingefall dit vursz.
onderpandt tot oeren guete niet guet gevunden were
hebben dese vursz. verkoepers gelaefft tallen tijden
beter vestenisse tdoen. Actum coram ScherfY opten
X11 aprilis Ao ut supra. (1561).
Idem. Fol. 96.
Doijss, Snel. Henrick van Remundc, Hillecken van
Remunde die weduwe van Z. Johan van Remunde,

Uit de Trouw- en Doopboeken der Mariakerk to
Deventer blijkt:
Gehuwd tusschen Paschen en St. Michael 1.558. Johan
van Remunde ,
Hilleken Jan Wyntgens van Arnhem. Gehuwd tusschen Paschen 1561 en Christus’ yeboorte
1562. Gerardus van Remunde,
Aeltgen Arens dochter. Gehuwd tusschen Sacramentsdag 15ti4 on Pasohen
1565. Johan Buser,
Lyse van Remunde. De eerste acte dd. 18 Nov. 1510 is zeer onduidelijk
en lijkt mij eene genealogische puzzle. Ik kom tot
onderstaande geslachtslijst :
Johan van Remunde (overl. tusschen 9 Oct. 1499 en
18 Nov. 1510) tr. Lyze N.N., waaruit :
1. Styne v. R. ;
”
2. Hermanna v. R., tr. N. N.
Waaruit :
Johan van Remunde.
Bovendien een nat. zoon van Johan den Ouden,
genaamd Herman. Dit is mijns inziens de beste
lezing. Misschien zullen de archieven te Deventer
meer licht kunnen verspreiden.
Uit de twee laatste acten, in verband met het
medegedeelde uit de trouwboeken, meen ik onderstaande genealogie te mogen opmaken :
. . . . . van Remunde tr. N. N.
Waaruit :
1. Henrick v. R.
2. Johan v. R. (overl. voor 16 Sept. 1561) tr. Dev.
1558 Hilleken Wyntgens Jandr.
Stynecken v. R.
Lysken (Elisabetha) v. R. tr. Dev. 1564165 Johan
Buser.
5. Jennecken v. R., tr. (Johan Veltkamp ?) , waaruit :
a. Henrick (Veltkamp ?)
6. Harman (Veltkamp ?)
6. Gerrith v. R. tr. Dev. 1561/62 Aeltgen Arensdr.
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van Hoeckelom (XXV , 7, XXVII, 16, XXVIIl , 85).

muer recht zonde mon mogelijk kunnen vragen, of Ruiner
de Joger van 1413 niet een voorvader was van Reiner
de Jeger, die in 1619 met Hoekelom werd beleend en
eene ster van keel in een veld van zilver voerde.
Dergelijke hypothesen zonder eenige schaduw van bewijs
hebben m. i. echter niet de geringste waarde en kunnen
W. A. B.
derhalve gevoegelijk achterwege blijven.

Naar aanleiding der belangrijke mededeelingen van
geacht medelid, den heer J. D. Wagner betreffende
drie verschillende geslachten van Hoeckelom, zij het
mij vergund nog een enkel woord in het midden te
brengen.
De heer Wagner stelt voorop, dat er drie families
van Hoeckelom bekend zyn geweest, t. w. 1 het uit
Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht
Arkel gesproten geslacht v. H., 2 het in de Veluwsche
,,Cordelois” te Rotterdam.
Ridderschap beschreven geslacht v. H., hetwelk uit
Overijssel zoude stammen, en 3 het Nijmeegsche reWapen :
geeringsgeslacht v. H.: en zegt ten slotte, dat de v. H. ‘s,
Volgens Rietstap ,, Armorial général” : Van rood
die jagers van den Gelderschen Hertog waren en als
beladen met een keper van goud, vergezeld van drie!
zoodanig het goed H. op de Veluwe bezaten, uit wassenaars van goud (2 en 1). Hartschild van blauw,
Cleefslahd afkomstig waren en wellicht aan hun goed beladen met een gouden lelie.
hunnen naam hebben geschonken. Dit laatste geslacht
Op de Naam- en Wapenkaart der Heeren Raden in
nu zoude volgens den heer Wagner behooren tot het de Vroedschap der stad Rotterdam voorkomende in
Nijmeegsche regeeringsgeslacht , hetwelk in zilver drie den zoogenaamden ,,Atlas van de I/ou” is de lelie in
zwarte rechterschuinbalken voerde. Hiertegen nu zie het hartschild van het wapen van Mr. Jan Cordelois,
ik mij verplicht ten sterkste op te komen, immers ik
Heerc van Wiltenburg - 1758, van zilver waarover
meen reeds vroeger in dit Maandblad afdoende te een roode dwarsbalk.hebben aangetoond, dat het in de Veluwsche Ridderschap beschreven geslacht v. H. afstamt van de bekende
1. Jeun Cordelois , 1) afkomstig uit Frankrijk, begr.
wildvorsters , hetgeen trouwens ook vroeger nimmer
tusschen 30 April en 6 Mei 1684 te Rotterdam,
in twijfel is getrokken. Dat de jagermeesters v. H.
voorzanger en koster van de Waalsche Kerk ald.,
inderdaad den springenden ram hebben gevoerd, bewoonde in 1665 naast den dijkgraaf en in 1688
wijzen onder meer twee zegels van 1436. Johan v. H.
achter de Waalsche Kerk, tr. 1” cJeanne du Prck
en Otto v. H. bezegelden toch, zooals bereids is mede(ook du Bey), begr. tusschen 12 en 19 Juli 1665
gedeeld, den verbondbrief van 1436 tusschen Ridderte Rotterdam, tr. 20 Rotterdam 28 October 1665
schap en Steden van Gelre onder de knechten ‘s lands
in de Waalsche Kerk Mary Castel.
vanVelu we en hun beider zegels vertoonenden springenden
Kinderen:
ram (het tweede daarenboven in den linkerbovenhoek
le huwelijk.
eene vijfpuntige ster). Het staat dus vast, dat er geen
a. Cornelia, Lordelois, geb. in 1657, begraven te
onderscheid bestaat tusschen het in de Veluwsche
Rotterdam 9 Januari 1720 in het familiegraf in
Ridderschap beschreven geslacht v. H. en de wildin de Waalsche Kerk NO 87, tr. 9 November 1688
vorsters v. H.
te Rotterdam Barent de Ridder, (weduwnaar van
Voorts zegt de heer Wagner, dat Gerhard v. H.,
Annetje Pissers), geb. te Stad Ham, begr. RotWillems zoon, die 1675 admissie verzocht in de Ridderterdam tusschen 23 en 29 November 1721 iu de
schap van Veluwe, niet behoorde tot het geslacht van
Waalsche Kerk, woonde bij zijn huwelijk in de
dieu naam, hetwelk reeds vroeger in die Ridderschap
Weste Wagenstraat en bij zijn dood in het Oude
was beschreven geweest, het’geen evenmin juist is,
Mannenhuis.
aangezien zijn overgrootvader daarin was beschreveu ;
b. Anna Cordelois . geb. te Rotterdam in 1658 en ald.
\.
zie jaargang 1909, kolom 154 en 156.
geref. ged. 12 Mei 1658, begr. 27 Mei 1747 in de
Overigens kan ik mij bezwaarlijk vereenigen met de
Waalsche Kerk NO 88, tr. 19 Maart 1709 Jacobus
door den heer Wagner op kolom 86 geopperde onderKenteling (ook Kentelinck), weduwnaar van &argrie+
stelling, als zonde Reiner de Jeger, vermeld in 1413
Termaat, geb. in 1657, begr. 2 November 1733 m
un gehuwd met Lubberg van Wamel, dezelfde zijn als
de Waalsche Kerk, huurkelder N” 143, mr. bakker
Renne VRII Hoeckulcm, die in 1402 met het olde goed
woonde bij zijn huwelijk en sterven in het hem
te Hoekelom werd beleend, en Renne die Jeger Gadentoebehoorende huis aan de Oostzijde van de Huibrug
soon , vermeld in 1403. De eenige grond voor deze
Prot. NO 2441.
hypothese schijnt te zijn, dat ,,Renne toch meer heeft
20 huwelijk :
van Reiner dan van Randolf.” Het komt mij voor,
C. Franco Cordelois die volgt II.
dat de heer Waguer ook hier niet bijzonder gelukkig
d . Mar<je Co,.delois, ged. Rotterdam 2 Juni 1669 in
is geweest in zijne redeneering, immers uit het Gelderde Waalsche Kerk.
sche leenregister alleen reeds blijkt, dat Renne identiek
11. Franco Cordelois, 2) geb. in 1666 te Rotterdam en
is met Randolf. Kwartier van Veluwe blz. 47 is in
Cordel&.__wns afkomstig
uit Hainaut (Henegouwen)
1465 sprake van Be?/. v. H., die op blz. 48 in 1473 1) Jean
_
..
__ , s.7en werd
111 Janww lö.32 met egne ecfitgenoote
Jemne 1Iupree lid van
d e
Karde Ileet , waarmede kan worden vergeleken de op Wnalache kerk te ‘s Gravenhage na de Roomsch K:ttholieke Godsblz. 19 iu 1401 voorkomende Rende Rtrndssoon. Ook dienst afgezworen te hebben.
2) Franco ComMois wns van 1710-1780 geassocieerd met, zijnen neef
is, Ili1il.l’ ik meen , reeds vroeger in dit Maandblad aanden makelxtr Jan de Vrijer onder de firma ,,Cordelois en de Vrijer”. 1n
getoond, dat Reuze v. H., vermeld in 1402, dezelfde 1720 werd in deze nssoolatic opgenomen de makelaar Qregorius Mees,
was als Randolf Rnudolfsz. (des Jegers) v. H. Met zoon VM~ Rudolf’ Xces en Maria Baelde, wiens moeder eene zuster
ons

Behoort bij No. 5, 1910, vma Ma~andblad ,,De Nederiundsche Leeuw”.
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ddau goruf. gd. 9 S e p t e m b e r ltiti6, begr. 10
S e p t e m b e r 1 7 3 5 in de Waalsche Kerk NO 87
(familiegraf), makelaar en kassier, regent werkhuis
17Od--1709, oprichter en directeur der ,,Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Releening
der Stad Rotterdam” van 20 Juni 1720 tot 5
Augustus 1722, wonende eerst aan de Wijnbrugstraat
later aan de Geldersche kade, tr. 2 November 1689
Catlxarina Baelde jonge dochter wonende op de
Botersloot, geref. ged. 7 Februari 1666 te Rotterdam begr. 30 Mei 1718 in het familiegraf in de
Waalsche Kerk NO 87, (dr. van Michiel en Catharina
Grooswijck).
Kinderen.
a. Latharinw Maria Cordelois, geref. ged. te Rotterd.
17 December 1693, begr. 2 Maart 1754 in het
familiegra,f in de Waalsche Kerk N” 88, tr . . . . .
AOraham Prins , ged. 26 Maart 1677 te Rotterdam
begr. 3 November 1744 in de Waalsche Kerk
NO 88, (zoon van Daniel, gasthuismeester 1691
-1ti93, regent diaconiehuis 1705, brandmeester
1705-1708, en Catharina Teunemans) , secretaris
eu boekhouder van de Rekenkamer der stad Rotterdam, diaken Waalsche Kerk 1706-1716, brand-

b.

111.

w3.s der echtgenoote

meustcr 1708-1711, woonde b[j ei,jnen dood aan
de Oppert.
Johannes Cordclois (die volgt 111.).
Mr. Johannes Cordelois, geb. 3 September 1697
en geref. ged. 5 September 1697 te Rotterdam, -f
30 October 1759, begr. 3 November 1759 in het
familiegraf in de Waalsche Kerk N” 87, ingeschr.
als jur. stud. te Leiden 14 September 1715, adv. op
de Geldersche kade in 1720, schepen van Schieland
1721, diaken der Waalsche kerk 1721-1722,
Vredemaker 1725, 1726 1747, schepen van Rotterdam 1727, 1728, 1748, 1749, kapitein der
schutterij 1734-1747, woonde in 1721 aan het
Haringvliet, in 1726 aan de Hoogstra.at, tr. 10
28 Juli 1720 te Rotterdam Clara Margaretha Barons
jonge dochter wonende aan het Haringvliet, geb. 9
Januari 1700, geref. ged. 10 Januari 1700, ge&. 14
April 1729, begr. 19 April d.a.v. in het familiegraf
in de Waalsche Kerk N” 87, (dr. van George,
koopman, commissaris van het Zeegerecht 1715,
1716, 1720, 1721, oprichter der ,,Maatschappij van
Assurantie, Disconteering en Beleening der Stad
Rotterdam” en directeur dezer maatschappij 20
Juni 1720-20 Febr. 1726, ouderling Engelsche
k e r k 1 7 2 0 - 1 7 2 2 e n Clara van der Walle), tr 20
10 April 1740 Johanna Engels, geb. 9 Maart. li94,
gest. 28 October 1759, begr. 3 November 1759
(denzelfden dag als haar echtgenoot) in de Waalscho
Kerk
1.
. NO 35 te Rotterdam, (uit dit huwelijk geen
kinderen.).
Kinderen :
le huwelijk.
Franco Cordelois, geb. 27 September 1721, geref.
ged. 30 September-& a.v. te Rotterdam + 2Äpril
1743, ingeschr. als jur. stud. te Leiden l$ Augustus
1740.
Jan C’ordelois (die volgt IV).
AOraham Cordelois, geb. 9 December 1726, geref.
ged. 12 December d.a.v. te Rotterdam 1 f 27 Maart
1749, begr. 1 April 1749 in het famlhegraf in de
Waalsche Kerk NO 88, als jonge man gewoond
hebbende Haringvliet.
Mr. Jan Cordelois Junior, Vrijheer van Wiltenburg 1)

van Cordelois. Deze was 1 Januxi 1712 oy
vijftierl,jnrigen leeftijd op het kantoor van zijnen oom Cordelois gekomen.
De firma wns vervolgens van 1X--1733 ,,Cor&Eois, de Vrijer en
Y%?es” ) VRII 1733-1736 ,de Vrijei, e n Xlees”, vervolgeus .Gregorius
Xe&’ en werd ten slotte na nog eenige kleine naamswijzigingen naar
Rudolf Mees den zoon van Gregorius Mees. .R. Jiees & Zoonen”
genaamd, onder welken naam zij thans nog bestaat. Het kantoor
was tijdeu de eerste jaren gevest.igd aan de Gelderschn kade.
a.
Jan de Vrijer betaalde gedurende de jaren 1727-1729 jaarlijks aan
Franco Cordelois f 200.- kostgeld.
Toeu de Heeren George Roeters en Edmond Hoyle, die in 1720
uit. Londen overgekomen waren om te Rotterdam eene compagnie
van assurantie te stichten, aan de Vroedschap verzocht hadden hen
0.
,,eeu publiek Miniat,er en eeoige voorname koopluiden” toe te voegen,
c.
om tot. de oprichting dier maatsobappjj mede te werken, behoorde
Franco Cordelois tot- de vijf voorname kooplieden, die met den
Secretaris der stad Mr. Herman vau Zuyleu van Ngovelt, hen als
gecommitteerden t,oegevoegd werden.
Bij de oprichting werden elf directeuren door geinteresseerden benoemd waarvan hij meer stemmen verkreeg dan eenige andere benoemde
directeur. Uit de resolutieboeken der thans nog bestaande .Ma.atIV.
scbappij van Assurantie, Disconteeriug en Beleening der stad
Rotterdam” blijkt dat hij gedurende den moeilijken tijd, dien deze
in de aanvang doormaakte, als de ziel der maatschappij was te be1) Jan Cordeloia Jr. verkreeg bij testament een huis aan het
schouwen. Wanneer hij 5 Augustus 1722 als directeur aftreedt heeft Haringvliet Prot. So 3983, dat George Ba.rons 23 Nov. 1714 gekocht
de maatschappij hare grootstI! moeilijkheden :rcht.er den rug.
had. In 1701 bewoonde hij dit huis tezamen met zijnen vader.
In een der na te noemen schotschriften wordt medegedeeld, dat
In het Gemeentearchief te Rotterdam berust een lijkdicht: .De
hij a l s dil,ecteur “werd afgezet en kreeg den schop”. Dit. is echter Klagende Dichtkunst ter uitvaerte van. . enz.” vervaardigd door
oqjuist,, daar uit de reeds genoemde Resolut)iebooken blijkt, dat hij J. V. Waning Jr. uit. naam van het Genootschap: ,,Studium Scienaftrad, daar zijn volgens de st,at,utcn bepaalde tijd verstreken was. ~ tiarum Genetrix”. ter eedacht.enis van Mr. Jan Cordelois. vriibeer
ran Wilt.enburg.
Het gebeurde dan ook niet zonder veel bedankjes der nog aanDe Hofstad WiZtmbwg (niet te verwarren met het vroegere kasteel
blijvende directeuren. Cordelois schijnt levendig deel genomen te
hebben aan den windhandel vau Ilet beruchte Actie-jam (1720). In het van denzelfden naam in de nabiiheid van Utrecht) was eeleeen bii
4”’ vervolg van de’ .Latynsche en Nederduitsche Keurdichten” uit- Oucoop en Sluipwijk op de grenzen van Holland én Utrëcht; maag
gegeven bij Pieter van der Goes, boekverkooper te Utrecht, 1729, behoorde tot geen van deze beide provinciën. Zij had een eigen
s,Jn verschillende schimpdichten, regen hem gericht, te vinden als: rechtspleging en hooge jurisdictie, terwijl de gevangenis zich in het
.Sc,hetse van den Ouden Frnnko Goddeloos” bl. 130, *Toegift” bl. heerenhnis bevond. Zij had volkomen vrijdom van alle lasten e n
134, en “Troost voor den GeAteurden Frank” bl. 138.
imposten, beschreven en onbeschreven middelen. Haar wapen was
Franco Cordclois en zijne nakomelingen waren zeer vermogend, ~een zilveren lelie op een rood veld met de spreuk: ,,Quam parva
zooals o m. blijkt uit de vele onroerende goederen, die zij te Rot.terdam
cedo nulli”. -- Het boven omschreven wapen weed door Mr. Jan
bezeten hebben. Door den eerstgenoemde werd o.m. 5 ,Mei 1698 een Cordelois Junior met verandering der kleuren als hartschild in zijn
lluis aan de Geldersche kadi: prat. N’ 4020 voor f 14000,- gekocht.
wapen gevoerd.
De nevenliggende perceelen pl,ot. w’ 4017, 401X en 4019, zijnde de
Genoemde Cordelois verkreeg de heerlijkheid door zijn huw. met
yeweeen brouwerij ,,de Zwarte Leeuw” kocht, hij 24 April 1702 voor dnlzo Catharina van Velthuyzen , wier vader deze in 1736 gekocht had.
f 28’287 -. -- H”IJ verkreeg 8 September 17 10 vergunning t,ot het, ver- ~Aan Cordelois en eijne opvolgers werd door de toenmalige Vrouwe
grooteti van zijn tuinhuis golege aan de buitenzijde van den Cool- / van Sluipwi,jk nen vrije zitplaats in de bank van de Heeren v a n
singel bij de I&uiskade. Hij maakte 21 Oct. 1734 zijn t,estamcnt voor Sluipwijk 1n do Kerk ald., geaccordeerd. .~- Mr. A. F. Fremaux
Schepenen van Outnhooru en de Knephorst.
verkocht als cxeouteur-test. van d. C. van Velthuyzen, wed. van
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geb. 19 October 1722 te Rotterdam on aldaar geref.
gcd. 22 October d.a.v. -i_ 24 Mei 1780 te Rotterd.
aldaar begraven in het familiegraf in de Waalsche
Kerk NO 87, ingeschreven als jur. stud. te Leiden
13 Aug. 1740, schepen van Schieland, Kapitein der
Schutterij 1759-1762, Vroedschap 1759-- 1780 ,
Boonheer 1759, 1764, 1765, 1775, Weesmeester
1759, 1760, 1762,1763, Commissaris van de Wijken
1759, 1764, Gedeputeerde ter Dagvaart 1759, 1761,
1763, 1766, 1769, 1778-1780, Commissaris van de
Leenbank 1761, Kolonel der Schutterij 1763,
Fabrijkmeester 1764, 1769, Rekenmeester 1765,
1766, 1777, Gecommitteerde Raad 1766-1769,
Baljuw 1769- 1775 , Burgemeester 1778, Commissaris van de Wisselbank 1780, Vredemaker
1780, Maecenas van het Bataafsch Genootschap
1769-1780, wonende aan ‘t Haringvliet, tr. 10
Mei 1751 te Leiden Anna Catharina van Velthuijzen,
geb. te Leiden in 1720, -i- te Gouda 31 October 1796
aan verval van krachten, begr. 4 November 1796
‘s avonds in de Waalsche Kerk NO 87. (dr. van
Samuel, Vrijheer van Wiltenburg en Anna ikiaria
Reijnders).
Kinderen:
a. Clara Johanna Cordelois, geb. 20 Mei 1752, geref.
ged. 25 Mei d.a.v. -/- 2 Januari 1753, begr. tusschen
2 Januari en 6 Januari 1753 te Rotterdam.
0. IYaria .lohanna Cordeiois, geref. ged. 4 October
1753 te Rotterdam, 1_ te ‘s-Gravenhage, (als kraamvrouw), begr. 20 Februari 1792 ‘savonds in het
familiegraf in de Waalsche kerk te Rotterdam NO 87,
tr. 26 November 1770 te Rotterdam Mr. Pieter van
Schoonhoven (weduwnaar van Constanck Locquet) ,
f te Leiden, als gesepareerde man van Maria Johanna
Cordelois, aan een beroerte, begr. 14 April 1783 bij
nacht in de Waalsche Kerk te Rotterdam NO 134
(zoon van Mr. Thimon en Maria Johanna Witthein) ,
uit dit huwelijk geen kinderen, tr. 20 Mr. Johannes
Pols, Raadsheer in den Hoogen Rade van Holland.
c. Clara Eleonore Cordeiois, ged. 11 Februari 1759
in de Waalsche Kerk te Rotterdam, i_ 18 Ja,nuari
1770, begr. tusschen 21 en 27 Januari 1770.
Nadere aanvullingen op deze genealogie benevens
levensbijzonderheden betreffende hare leden zijn mij
ten zeerste welkom.
Rotterdam.
W. C. M EES AWBN.

horen, is zeer do vraag Voor zover ik heb kunnen
nagaan , zi,jn zij afstammelingen van Harm Hendrik
Wu,bOen geh. te Zouteveen (gem. Vlaardinger-Smbacht),
29 April 1810 met Lena Touw; omtrent zijn herkomst
is het mij echter niet mogelik geweest iets te vinden.
Aangaande het geslacht E6Dinge is hier in hoofdzaak
slechts afgedrukt wat ik onder de aantekeningen van
mijn grootvader vond ; naar een volledige genealogie
van deze zeer uitgebreide familie, reeds In de 140 eeuw
(of vroeger) te Groningen voorkomend, is hier niet
gestreefd.
Het geslacht EbBinge WubBen is zo volledig mogelik
behandeld.

Over de geslachten Wubben, Ebbinge en
Ebbinge Wubben.
Het onderstaande is opgesteld naar door mijn grootvader F. 8. Ebbinge Wubben nagelaten aanteekeningen ,
naar gegevens in doopboeken te Esens (Oost-Friesland) en
te Peize , en naar opgaven van nog levende familie-leden.
Wat het geslacht W&hen betreft, in hoeverre de
vele dragers van die naam in de streek Den HaagDelft-Vlaardingen tot de hier behandelde familie beJan Cordelois Jr. in 1797 de hofstad met landerijen en vrije plaats
in de Kerk te Sluipwiik aan Cs cn Ewout Rijkaart. Later werd het
heerenhuis afgebroken”, terwijl slechts een ;jeeren hek met wapens
en eene boerenwoning daar ter plaatse is blijven staan. Meerdere
b i j z o n d e r h e d e n betrefTende deze heerl,ijkheid zijn te vinden in:
Griffioen van Wnardor, ,,Mijnc Herrinnenngen van Gouda” uitgegeven
bij de Erven J. Thierry cn C. Mensin,w & Zoon tc ‘s Gravenhage, 1%11

Wubben.
1.

Johann Wübben, geb. geb. te Esens (Oost Friesland) heeft een zoon:

IT.

Johann Friedrich, wever, te Esens gehuwd 1”
27 Nov. 1733 met Neelke Hanscn (geb. 1708,
overl. te Esens 25 Aug. 1734) ; 20 7 Mei 1737
met Helena Hayen (overl. te Esens als ongeveer
61-jarige weduwe, 2 Jan. 1768). Kinderen:

Ir’I. 1 . Johann Christoffer, geb. te Esens 22 Aug. 1734 1) ;
aldaar overl. 10 Sept. 1734.
2. Johann, geb. te Esens 9 Maart 1738. Verder
onbekend.
3. Catharina Elisabeth, geb. te Esens 19 Febr. 1740,
aldaar overl. 24 Febr. 1740.
4. Christiaan Maurits, geb. te Esens 22 Oct. 1741,
overl. in Den Haag 30 Nov. (24 Dec. ?) 1822.
Achtereenvolgens bakker (i)) in Den Haag, Garde
du corps (sedert 15 Febr. 1766) en Exploiteur van
de Hooge Milit. Vierschaar (sedert 12 April 1775).
Gehuwd met zijn volle nicht Anna Agneta Kalkhoven, geb. in den Haag 15 Febr. 1750 en aldaar
overleden 8 April 1.824. Kinderen onder IV.
5.
~. Christopher, geb. te Esens 12 Juli 1748 2) overl.
te Heemse 18 Maart 1804 en daar begraven in de
kerk ,,op het koor tegen de bank van den huize
Welgelegen”. Gehuwd te Groningen in Aug. 1789
met Adriana Hendrika Ebbinge ; (zie bg Ebbinge,
111 b).
Was 1779-98 chirurg@-majoor bij het Regiment
Oranje, Stad en Lande en Drenthe; na 1798 med.
dr. te Hardenberg. Zie verder bij Ebbinge Wubben.
[V.

Kinderen van Christiaan Maurits Wubben en
Anna Agneta Kalkhoven :
1. Johan Frederik, geb. in Den Haag 12 Juli 1776,
Heer van Bögelskamp bij Denekamp (Overysel).
Gehuwd 10 op Sincgraven 2 Maart 1804 met
Golda Frederica Catharina Johanna de Thouars,
die 22 April 1805 kinderloos overleed, 21 jaar
oud; 20 met Wilhelmina Dingelduin geb. te Borgbeuningen. Kinderen onder V.
2. Helena, geb. 20 Maart 1781, overl. 11 Jan. 1811;
geh. 19 Juli 1805 met J. A. Spille.

1) In het doopboek te Esens staat bij ziju geboorte- en doopaangifte genoemd als ,,Gevatter”, Christoffer Wiibben: die ik niet
thuis kan brengen.
2) Als GevattIer staat genoemd &eister Hum Anton Wübben.”
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Kinderen ven J o h a n Fruderik Wubbon ou Wilh.
Dingelduiu :
1. Christiaan M a u r i t s J o h a n n e s Predorik, geb. tu
Dcnukump 3 Sept. 1821, ongehuwd aldaar ovurl.
I R een schuur op do Bögelskamp was een vijftien

jaron geleden nog con steuu gometscld met opschrifi :
,,C. M. ,J. E‘. W. 1828.”
2. Johanna Justina Anna Agnola, geb. tu Denekamp
lb: Dec. 1826, geh. mut Johannes Bernard van
Blanken.
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J ohann Wübben ( Wubben)
I

1

1. Jolun~~

2. JOlI1:dllll
Christoticl

3.

/

I
l
Christ.
5. Chrislol~hc~
Elisabeth Mawit s
I

/
I
:>. Adriana 1. Hillcgondn
Hcndrika

4.

c:tLIP

/

I
1. Johann 2. Helunn

I

1. Allard

1

/
1 . Bartuld 2 . J a n

2. Gerrit Jan
Hillegondus

Adriaan
Hendrik

3. Allert

/

i

3. Ignatia
Jaooba
Maria

4. Cornolis
Pllilipl>us

I
3. Frederik
Hcnricus

Margarotha
Cornelia

/

I
1. A n n a

~~.

Jan

I

3. Hilligju

1. Burteld 2. Halm- 3. Hendrik
tien

a llard

l

r,. Jacobus
Allard

I

4. Henricttc
Sara
Nilcnc
Antonia
Johanna

I
ti. Ignatia
Jacoba
Maria

l
5. Mariu
Louisc

l

Catharioa
Eliznbeth
~~~

I
/

/

1. Christo&r

_~~.

2.

l
Frederik Allard

Frederik

Allard

I

I

3. Jacoblts
Allard

~~~

2. Christoffer
Adriaan
Hendrik.

(Wordt ~ueroolytl).

~~

Familie-aanteekeningen Hessels, later Hessels van
Bueren en Van Buren.
1
Door ons lid, den Heer H. H. van Dam werd mij
’
ter plaatsing in ons Maandblad toegezonden een afschrift van een in de Gemeente-bibliotheek te Dordrecht
berustend handschrift betreffend familie-aanteekeningen
Hessels [Delft, Buren, Dordrecht] uit de l@ en 1’7<10
eeuw.
2.
Het feit, dat deze aanteekeningen vau belang kunnen
zijn voor eene familie iran Buren, welke in het laatst
3.
der 17dU eeuw te Dordrecht was gevestigd, gaf mij
aanleiding, om, voor zoover de oude Kerkregisters 4.
nog aanwezig zijn, de mededeelingen in het h.s. vervat
te contrôleeren. Het resu1taa.t daarvan volgt hier,
terwijl het afschrift van het h.s. a.ls bijlage daaraan
(Red.)
~z.
wordt toegevoegd.
7’
1. Jmques IleC~sels! geb. 1066, -)Y kn.merlin_g v a n d e
Prinses van Oranje ‘) ondertr. Delft 2~ Januari ( 8’
1586 “) met (~ul7~~li?ze E’lorens van Waert, ,camerire tt’

van mijn G. Joffr. van Nassau”, geb. 12 A p r i l
1561 ) -j- 18 Maart 1621.
Waaruit:
ICilEenz Hessels, geb. Delft 12 Nov. 15%, ì- te?
24 Oct. 1636; tr. te? den? Bachtel Pieters, geb. te?
Waaruit:
Kutryna Hessels , geb. te? 28 Maart 1623, i_ tc:?
13 0ct. 1636.
Philips Hessels , geb. Delft 20 Dec. 1588, -i- ald.
31 dec. d. a. v.
dnnel;en Hessels , geb. Delft 4 Jan. 1591.
Philips Hessels , geb. Delft 3 Febr. 1593, + te?
26 febr. 1622, begraven Cr&vecoeur den 1 Maart
d. a. v.; tr. teu den? Sara N.N. geb. te ? den ? -1 te ?
begraven C&vecoeur 1 Maart 1622.
WalOurch Hesselx, geb. Delft 8 Aug. 15%.
Agnyta Hcssels, geb. Buren 29 Oct. 1597.
Goosen Hesxds. geb. Buren 25 1Maart 1600.
Hesscl Hessels, geb. Buren 1 Maart 1602.
Floris Hessels (die volgt II).

1) Hiermcdo is ni Eallor b e d o e l d V a r i a (doclrt,er van J’~iw Wdhu 1, IT. Floris Hessels, geb. Buren 17 Febr. 1605, begraven
Dordrecht 21 April 1678 1) (als Hessels van Bueren) ,
cn z i j n e e e r s t e Echtgenoote Bnaa wzn Egmond) l.%ö-1616: g e h u w d
met Philips van Hohenlohe-Langenbnrg.
2) Huwelijksligger Delft. 25 Januari 158ti Jakes H e s s e l s vacu)
11 Hij overleed 20 April cn werd den volgendeu dag in de Grootc
O o s t e r w y c k J o n c k g e s e l l e C a m e r l i n c k va(ni Mijn Ghcnadige Joffr.
va(n) Orange - - Cuthaline Florcns vn(n\ Waart JongPdt.. (‘amwire K. b e g r a v e n . Register der dooden: “Den Zl”’ e e n b a a r bij de Renra
voor Floris van Boeren sllvcramit, twoemael llliens.”
vn(n) m i j n (+. Jo&. w(n) Naswn.
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1.
‘2.
3.
4.

zilversmid, tr. Dordrecht 21 Sept. 163s *) met
~Janneken Ariens van der Werf, geb. ? f- Dordt cn
ald. begraven 10 1Mei 1687 [dr. van Arien en
Heiltien Pieters].
Waaruit:
Jacobus Hessels, (later Jacobus van Buren), ged.
Dordrecht (Groote Kerk) 15 November 1639, 2)
begr. aldaar 25 Mei 1687.
Adria.an Hessels , (later Adriaan van Buren), ged.
Dordrecht (August. K.) 5 Sept. 1641,“) koopman.‘)
Heiltgen Hessels, ged. Dordrecht 22 Juli 1643, 5)
aldaar overl. 23 Oct. 1644.
lieiltgen Hessels , ged. Dordrecht 4 Febr. 1646, 6)
aldaar overl. 23 Maart 1647.

Thans volgt de bijiage, eene copie van de aanteekeningen vervat in een perkamenten bandje, en gecatalogiseerd onder 567a ter bibliotheek der gemeente
Dordrecht.
(fol. 7.) Ick Jasques Hessels ben gheboren in heit
jaer 1556 op Sint Jacopsavent oude stil.
Een Latrine min live husvrouwe is ghehoren in het
jaer 1561 den 12 dach van April op een Saterdach
saevens omtrendt 8 uren alde stil.
En(de) is dieser werrel overleden den 18 den Mert
1621 ouden stil.
Mijn vader is de werlet overleden den 15 September
Anno 1625 nae den ouden stiel.
(fol. 8.) Indt jaer ons Heren 1586 hebbe ick min
lieve husvrouwe ghetrout den 12 Februarius stile noeve
in die stadt Delft.
(fol. 9.) 1586 Minen soene Willem is geboren den 12
November Ao 1586 een kortier nae den elven (of viven)
des savens op een dinsdach stile noeve.
En hebben gheheven vruelen Anna van Nassouwen,
cn min Here graef Willem van Nassouwen En jufvrouwe
van Roeyen, En Symon Janson van Bredae disspensier
van Hare Gen. van Orangen.
Anno 1587 is hare Gen. van Nassouwe getrout met
zin Gen. graff Willem. In November Ao vorss. ende is
deser werelt overleden in A” 1588. ’ )
.‘) Huw. Inteekenreg. - ,,Den 5 September 1638. Floris Hesselse,
mlversmlt, j.m. van Bueren, wonende in de Hofstraat - Janneken
Ariens v~tn der Werf, j.d. van Dordrecht, wonende bugten de
Speupoort. - Den 21 Sept. 1638 getrout.”
2) Doopreg. Gr. K. Dordrecht. - Nov. 27, 1639. Floris Hesrelsen . .
‘t k. Jacob.
J) Doopreg. Gr. K. Dordrecht. - Sept. 5, 1641. Floris Hesselsen
van Bueren, . . ‘t k. Adriaen.
4) Hij kocht 11 April 1669 het, huis de Gapert op den hoek van
de Groote Spugstraetsteygert voor f 2000. - (waaronder f 1800, aan
drie schepenbrieven, welke 14 Sept. 1680 afgelost werden). In het
reg. van den 200”” penning komt hij voor met een aanslag van f 12.
K, Doopreg. Dordrecht Ju1.y 22. 1613. Floris Hesselsen van Bueren
en ‘Jannêkeñ Ariens . . . ‘t k.. . Heyltgen.
6) Doopreg. Dordrecht Febr. 4. 1646. Floris Hesselsen van Bneren
% k.. . . Heyltge.
7) Hiermede wordt bedoeld: Anna (dr. van Prins Willem 1, by
diens 2da gemalin Anna van Saksen), die 25 Oct. tiiet Nov. 1587 te
Delft ondertr. Het t,rouwboek te Delft bevat de volgende inschrgving:
“Den 25 Octobris (158’7) Den Welghebooren heer, heer Wille(m)
Lodewick Grave van Nassau ende gouverneur van Vriesla( -- de
hooched(e)l(e) wel ghebooren joncfraeuwe Anna van Nassau, dochter
van wylen hoghedaoht, mynheercn den P. van Ornngien. ~. Ghct(ronwd)
te Leenwerden.”
Zy overleed te Leeuwarden 13 Juni 1588.
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(fol. 10.) 1588 Minen eersten soene Pltilefs is geburen
den 20 Desember 1588 een cortier voor 4 uren op eun
Vrijdach styla noeve.
En hebben gheheven vruelen van Oranien , E n
sekreta,reis Viersen , En Janneken Heindrickx En
Philips van Sons.
En is die werelt afgeleden den 31 desen selfden maendt.
(fol. ll.) Min dochter Anneken is gheboren int jaer 1591
den 4 Janeuarius op oen vridach te savens tusschen !1
en 10 uren. En hebben gheheven zin D. graeve van
Hoenloe, En vruelen Immilia van Nassauw, En mevrouwc
van Brederode.
Mijn dochter Anneken is gebeten geworden van een
berre tot Delft ijn het logement van zijn Gen. grave
van Hohenlo den 24en September 1593 nye st. ende
was out een jaer, 10 maenden, 15 daghen.
(fol. 12.) Mijnen soone philfs ys geboren den 3
Februarius 1595 op een Wonsdach des savens omtrendt
te half sessen 1593.
En(de) h e b b e n g h e h e v e n J a n Govers Glimer E n
Franssoeys van den Barch, En Egbert, klermaker
woenende op het ende in die Kocstraete in Montoe.
Philps is deser werelt o v e r l e d e n d e n 260” Februwaryns 1622 en syn husvrouwe Xara is mede overleden
den 1”” Mert 3 dagen voordat Philps gepaseert was
en syn alle beijde in een graf geset op Kreveceur den
len Mert 1622, stilo novo.
(fol. 13) 1595 Min dochter Wulburch is geboren den
8 Augusty op een dinckxdach des savens omtrendt te
half vyven int jaer ons Heren 1595 stila nova, Ende
hebben geheven haer Gden die Grafinne van Muers
ende z i n Gd011 graf Casymire van Hohenloo, Ende
margreta van den Krasboom in die lelye. Alles tot Delft.
(fol. 14) Tot Bueren.
Mijn dochter Agunta is geboren den XXIX october
1597 stila nova op een Wonsdach des savens omtrent
te halver zeven uren, ende hebben geheven mijn suster
Margrieta Florens ende Johannes Dol onse swager met
noch Klaerken Kools genampt in die wandehjnghe
Menaneken to Bueren.
(fol. 15) Bueren.
M y n e n zoene Boosen is geboren den 25”” Maeyus
1600 stilo vetry op een sondach te savens omtrendt to
acht uren ende hebben geheven Marya Florens die
husvrouwe van Bdo1f-T Spranckhusen onse nichte Gertrut
van Zonst tot Lerdam Florens van Oort tot Bueren
Daneyel Partrys Bottellier van Zin Gen. van Hohenlo.
(tol. 16, 1602) Bueren.
Myn zone Hessel is geboren den len dach van Mertyvs
ho 1602 op een maendach tsavens omtrendt een kortyer
voor vyff uren en hebben geheven Gerardus Verstege
predecant Dyrck Florensoen Tryne Severts husvrouwe
van Kevert van Oey ende Dirck nychte husvrouwe
van Peter Lauwerens.
(fol. 17). Tot Bueren. 1605.
Mynen sonne Floreis die is geboren den 17811 Februwaryus 1605 des sondachs snachs omtrent te halff
twalff uren den lel> sondach in die vasten en hebben
geheven juffrouwe van Mechelen drostinne tot Bueren
met juffrouwe Anna van Hohenlo ende Juryaen Krenck
met den sekretaris Kryspin van Muelengracht.
(fol. 17~8”) Machte1 Piefers min huisvrou is gebooren
int jaer Eenentnegentich.

153

154

(fol. 18). Mijn is oun do&cr guboorun v a n M a c h t e 1
Pictersen op den 28 ~Mayus 1623 op soendaoh smiddachs
ten half twalffen en hebben geheven Joryes Louwerensen
Achtgien Cornelies min huisvrou moeder met Anneken
Hessels min suester.
( f o l . 18~~“) M y n d o c h t e r Katryna is deser werelt
overleden op Maendagch tusschen een ende twee uuren
op den 13 October 1636. Myn man Willem Hesselse is
desen werelt overleden op Vrgdach d e s s m e r g e n s
tusschen drijen ende vijeren uren op den 24 October Ae
1636.
(fol. 20.) Ick Floris Hesselsen hebben mijn lieve huysvrou
getrout den 20 September 1638 in den Augustijne Kerck
t.ot Dordrecht.
Myn outsten zoon Jacobus is geboren den 16 November
1639 tussen 11 en 12 uuren des middachs en is gedoopt
den 27 dito in de Grote Kerck en hebben geheven als
peters Pieter Josten van Aerdennen en Jaques Teller
als peter (lees: meters) mijn huysvrouwen moeder
Heiltien Pieters en Geertruyt Tellers.
(fol. 20~~0). Mynen soon Adriaen is geboren den
26 Augustus 1641 des avonts ten neghen uieren en is
gedoopt den 7 September in den Augustijnenkerck en
hebben geheven als peters Jacob Ariensen van der
Werf en Heltien Pieters mijn huysvrouwen moeder en
Anneken Leenders en Ariens van der Werf (fol. 21).
Mijn dochter Heiltien is geboren den 29 Jueny 1643
des morgens een kortier naer tienen en is gedoopt deti
22 Juely in den Augustynenkerk en heeft geheven Jan
Thuenissen van den Berch en Heiltien Pieters mijn
huysvrouwen moeder en Claertien Jacobs Tacx.
(fol. 21~““). My ne dochter Heilken is geboren den
29 Jueny 1643 des morgens een kortier naer tienen
en is gedoopt den 22 July in den Augustijnen Kerck
en heeft geheven Jan Tuenissen van den Berch en
Heiltien Pieters mijn huysvrouwen moeder en Claertien
J acobs Tacx.
( f o l . 21~““) M y n d o c h t e r HeiEtien is deser werelt
overleden den 23 October 1644 tussen den Sondach
ende Maendach snachts ten hallef elven.
Myn 2‘ do dochter Heyltien is geboren den 27 Jannewary een quaerttier voor elleven des middachs int
jaer 1646 en is gedoop den 4 Feberwary in de Grote
Kerck en heeft geheven Antoni van der Beek assieuer
en Maria Tobias huysrrou van Aelbert Pietersen van
der Werf en Batien Aeriens van der Werf myn huysvrouwen suster.
(fol. 22.) Myn 2 dochter Heyltien is desen werelt
overleden den 23 Maert 1647 des morgens een kertier
uiers voor sevenen.
Myn huyômouzoe moeder Heiltien Pieters van der
Werf is deser werelt overleden den 16 July 1656 op
eenen Saterdach smorgens ten 3 euyeren.
(fol. 22va*‘) D e n d0 Aprijl 1678 soo is myn lyeffe
wder overlede savens tussen 9 en + 10 nre en is in
de Groote Kerck begraven t,ot Dort hij is genaemt
$‘!orys Hess& vnn Bwwn.

De vlag van Prinses Juliana. (XXVIII, 91.)
L)oor een toeval kwam mij dc: officieele afdruk in
handen van de teekening der vlag van Prinses Juliana,
waarbg het volgende werd opgemerkt.
le. Is de hoorn van het eerste kwartier (oranje) aan
de onderkanten van het beslag (de ringen) voorzien van
twee kwastjes. Bij de overige vlaggeteekeningen komen
die niet voor en ook elders trof ik ze nimmer aan. l)
20. Is de stierenkop in het 30 kwartier (Mecklenburg)
gekroond met een kroon, zooals die op het zegel van
Hertog Albrecht 11 van 1349 voorkomt, volgens de
opgave in het bekende werk van Ströhl ,Deutsche
Wappenrolle.”
3e Is het afgedrukte halsvel van dien stier aan
wêerskanten van den hals geteekend.
Noch in het officieele Mecklenburgsche wapen, noch
op den Groot-Hertogenlij ken standaard, komt de stierenkop aldus voor, terwijl ook de kroon op beide een
geheel andere is. “)
vraag.
Om welken reden heeft de teekenaar (dezelfde of
een ander dan die der eerste vlaggen) zich deze fantasiën veroorloofd ?
Of is het werk van Ströhl bovengenoemd -waarnaar
toch die stierenkroon geteekend is - niet betrouwbaar?
Hoogst waarschijnlijk wel.
S T E E N K A M P.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Byler, van. Van waar komt, en wat is bekend aangaande deze familie, die voert: In zilver een schildhoofd van sinopel beladen met, drie gouden zesp. sterren
naast elkarder ?
B.
Cavalerie-Officieren van het Nederlandsche leger.
Dezer dagen verscheen de Vijfde Serie van nieuwe
inschrijvingen, aanvullingen en verbeteringen op de
tweede, in druk verschenen uitgave van 1 Mei 1898
der ,Chronologische lijst ‘van Heeren Officieren der
Cavalerie van het Nederlandsche Leger, van af 1813”,
door Kolonel J. C. Wilbrenninck. (Niet in den h.andel).
Uit deze 5de aanvullingslijst blijkt dat den samensteller nog van 13 officieren de noodige gegevens ontbreken wat betreft datum en plaats van overlijden. De
door den algemeen hooggeachten bewerker van dezen
ook voor genealogen nuttigen arbeid, verdient algemeene
medewerking, waarom onzen leden wordt verzocht zoo
mogelijk inlichting te verstrekken aangaande datum en
plaats van overlijden der navolgende personen.
R ED.
A. NEDERLANDERS.
Buuman (fianbxus), geb. 2 Maart 1779. (Zoon van Sebastiaan
en Maria Wals]. Den 27e” Juni 1814 met demissie uit Franschen
dienst teruggekeerd, werd hij bij verzoek van 15 Febr. 1815
geplaatst. bij het 5e Regiment. Cavalerie, bestemd voor Oost-Indië.
Den 8en Maart 1816 nam hij in Indië zijn eervol ontslag. Omtrent.
den verderen levensloop is het niet gelukt eenig licht te ver1) Op de oudste zegels van Oranje [reeds in de Mu* eeuw] worden
de kwastjes aan het beslag aangetroffen.
2) Het offioieele model van den gekroonden stierenkop is uit,
Mecklenburg aan Z. K. H. onzen Prins toegezonden en danroa
door den Hoogen Raad van Adel overgenomen voor de vlag van
H. K. H. Prinses Juliana.
[ RE D.]
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krljgen. Op het, slagveld van ‘Li I”ebruari 1814 verwierf hij het
Legioen van Eer.
Yan O s (Reij,ert) : geb. Zalt-Hommel 12 _4ng. li80. ( Z o o n
van Reijnert, en Catharine Geertruida Kroon 1. Hij nam eervol
ontslag 16 Nov. 1830. Verkreeg eene benoeming tot Luitenant,
bij het Belgische Regiment dagers te paard, maar werd den
22e” Dec. 1830 wegens ziekt,e, te Antwerpen in verlof, ontslagen. Volgens zeer bejaarde achterneven moet, hij in die stad
gestorven zijn. Het, is niet gelukt dit te kunnen constateeren,
noch bij den Burgerlijken St,and? noch bij de Crriffie van de
Rechtbank.
Reuser (R.), verliet den dienst in 1814, heeft zich naar het
Huit,enland begeven, zonder met de familie eenigen band aan te
houden.
Prevenier {Jan Hendrik Christoffel), geb. Lochem 22 April
1788. IIZoon van Cornelis Leonard en Geertruida Siilner 1. Hij
verliet den dienst als Ritmeester in 1817. Vo!gens familie-a.anteekeningen heeft hij zich gevestigd te Havana ot te St. Domingo.
Omstreeks 1868 hield hg zich op te Brussel en Schaerbeek.
Nasporingen in genoemde stad en de aangrenzende voorsteden
bleven vruchteloos.
Santen (Abraham uan), geh. te Versailles 25 Maart 1812.
(Zoon van Abraham en F:lisabet,h Broekhuijzenl. Hij nam eervol
ontslag in 1833 en is ter koopvaardg gaan varen. Na het overlijden zijner beide ouders (waarvan de laatste -;- 5 Mei lE%Rj,
is hij voor hunne nalatenschap niet opgekomen, en was volgens
bBne zijner zusters toen reeds in Indiii overleden.
VeTel&& (Jean Armad), geb. Versailles 15 Aug. 1811.
IZoon van .lean en Henriette de Boom~l. Hij werd den lel] Maart
1846 als Sergeant der Tnfanterie van het O.-T. Leger gepasporteerd.
B. l~El& EN.
P1etinck.x (Victor Antoine), geb. Brussel 25 .Tuni 1783. (Zoon
van Nicolas en Tsabelle de Majuliel. Hij verliet den dienst als
Ritmeester in 1819. Het is ons nog niet gelukt den tak zijnet
familie te vinden.
Chevalier (Joalz Joseph François Francolet), geb. Brussel
32 Oct. 1785. [Zoon van Guillaume Emmunuel, en Marie Guillemine Hyacinthe Riilberg]. Hij verkreeg eervol ontslag Oct. 1815.
Zijn vader overleed den 12en Aug. te voren, en hij kwam
daardoor in het bezit van een vermogen van beteekenis, werd
Heer van Ravenstein, Terwegnst en Terbiest ; met deze gegevens
zoude men mogen onderstellen den verderen levensloop gemakkelijk ware na t,e vorschen, maar dit is tot heden nog niet gelukt.
Duesberg (Bernardus) , geb. Verviers 17 Sov. 1787. IZoon
van Gerardus Bernardus en Marie Elise Duesberg]. Hij maakte
in 1812 den veldtocht, naar Rusland mede, werd in 1814 bij
terugkeer uit krijgsgevangenschap opnieuw als officier inpedeeld.
Zijne rnoeder , destijds weduwe, woonde te Brussel, No. 1448
ik Is Putterie. In 1817 nam hij ontslag; verdere navorsching
aangaande zijn persoon bleven vruchteloos.
Momertz (Joseph Gaspard), geb. Luik 5 .Tuni lï88. [Zoon
va.n Joseph en Barbara Debihel. Hij nam in 1816 zijn ontslag
en is -I_ vciór 20 April 1835, op welken datum zijne weduwe
te Luik is overleden, zonder kinderen na te laten. Eene zuster
van dezen Officier, Marie Louise, huwde in 1802 te Luik met
Bernard Joseph Gomrée. Een kleinzoon van dit echtpaar, Erglest
Gomrée, Tndustrieet , te Luik woonachtig, is niet in de mogelijkheid eenig licht omtrent het verscheiden van zijn oud-Oom
te verschaffen.
Wesel (Arnoldus van), geb. Brussel 12 Oct. 1791. [Zoou van
.Tan en Ida MulensII. Hij nam ontslag in 1819. Den 18e* Juni
1833 huwde hg Eulatia Hu.bertina Josepha Degrave, geb. lï81.
Hij wordt in de huwelijksakte aangegeven als ,,employé des
accisses” in de Belgische hoofdstad. Navorschingen bij de Depnrtementen van Financiën, zoo te Brussel, als te ‘s-Gravenhage,
bleven vruchteloos.
C. FWANSCHEN.
Warms (Hewi Michel), geb. te Piit,tetange, dep:lrt.ement Moezel,
2 Febr. li86. [Zoon van Nicolas en Elisabeth Reder], Tot. het

U~or~jxu’ van 1813 steeds met bijzondere onderscheiding in
P’rankrijk ,gediend. In April 1815 verzocht hij bij ons leger in
te treden. Den
bij Waterloo medegemaakt, als Adjudant,
van Generaal Baron Ghigny , en voor ziju hoogst lofwaardig
gedrag bij l~oninklijk Besluit van den 18C1] .luti 1815 benoemd
tot, Ridder 4e klasse Militaire \VilIernsorde. Hij nam 7 Octobel
1815 zijn ontslag. Vele vergeefsche pogingen zijn door hem
aangewend opnieuw in het. l’ransche leger in te treden; het
laatst in 1823, toen hij zijn bescheiden voor de eventueele benoeming aan het Departement van oorlog te Pu@ heeft teruggevraagd.
Pagot (Antoine) verliet den dienst in 1814. Volgens mededeeting van een achterneef te Parijs, werd hij te Mouconnrd
bij Chamonis geboren, en heeft den veldtocht van 1812 naal
Ttusland medegemaakt. Ni1 zijn ontslag bepaf hij zich in den
vreemde zonder eenigen band met de familie aan te houden.
SliIg

Clements. Sara Clements geb. Amsterdam (1657) dr.
van? Wie wil mij het wapen en de namen der ouclers enz.
opgeven?
Arnhem.
R.
C r è v e c o e u r . Wie kan op authentieke gegevens
steunende aanteckeningen aangaande deze fa.milie vcrstrekken?
Bekend is het volgende. Te Amsterdam huwden 26.
3 . 1 6 3 4 Louys Cr&ecoeur e n B l e s ? dc 1Mnro of de
i%ars. D e z e Louys waS den 21. 2. 1634 als lidmaat
der Wale-kerk te Amsterdam aangenomen, komendo
van Vlissingen. I n L e i d e n w e r d i n D e c . 1 6 4 9 lidma
d e r Wale-kerk Jacques Codefroy C., o p a t t e s t . v a n
Clermont.
Pierre C’&aecoeur wesd als lidm. te ‘s G r a v e n h a g e
aangenomen 12. 3. 1731 na afzwering van het R. K.
geloof; vermoedelijk dezelfde Pierre 6’. is 20. 6. 1734
o n d e r t r o u w d t e ‘s Gravenhage en 4 Juli d. a. v. te
Voorburg getrouwd met Judith Lestavzg, j.d. te ‘s Gravenhage geboren. In die trouwacte heet hij geboort,&
van Namen. Het echtpaar vertrok in 1735 van ‘s Gravenhage naar Londen.
Tieleman CI., van Delft, en Anna &OUZ va.n ‘s G r a venhage huwden 8 Mei 1740 te Rotterdam. Aldaar
werd 12 Mei 1763 ged. Anne, dr. van Thieleman C.,
en Marie van den Berg (vermoedelijk de gae echtgen.).
Voorts zijn 11 April 1802 te ‘s Gravenhage aangeteekend :
rllaria J o h a n n a Cr&ecoeur te Breda, met A n t h o n i e
lUoreno (dit Petit) sous-lientenant te Breda. Nog werd
te ‘s Gravenha,ge 3 Sept. 1804 begraven Tieleman G.,
oud 18 j. ongeh., terwijl te Zwolle 11 febr. 1.814 overl.
Paùline &!arie S o p h i e , eenig kind van cf. C%t%ccoez~r,
en H. C. 1). Cr&xcoeur, geb. Sloltze.
M. G. W.
Cynsboeken van Grimbergen. Kan iemand mij
inlichten, of de C@asboektiz van G r i m b e r g e n van de
vijftiende eeuw zich bevinden in het Archief-de Merodc
en c. q., waàr zich dat archief bevindt, en tot wien
zich te wenden, om te trachten er gebruik van te
maken? In andere archieven vond ik die boeken niet.
den Haag.
J. VAN DER M INNE.
G a a d e . Wie heeft de goedheid onderstaande in te
v u l l e n ? Martijn Gaade , j.m. gek. uit Duitschland tr.
Groote Kerk den Haag 22 . . . 1731 Christinu Versteeg,
j.d. geb. te? den ? Hun zoon Christianva .lohanvzes getI.
G Sept. 1739 in de Kloosterkerk ‘s Gra.vnnhnge tr. 10
&wi<t. Cooper g e b . ? $-? Hij tr. 20?
R.
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Goris jXXLTIII, 2s). Ook te NXW~CU z:t.tcn MW
van het geslnoht Goris in de stedchjke regoering.
Ik vond:
Symon Jacob.jz. Goris, schepen 1600 en 1603, burgemeester in 1606, ‘08, ‘21 en ‘23.
Gysbert Goris schepen in 1691 ‘93, ‘95, ‘97, ‘99.
Op het graf van Symola Jacohx. Goris (overl. 18 Sept.
1625) ligt in de Groote of St Vituskerk te Naarden
een fraaie zerk waarop het geslachtswapen nog vrij
goed te onderscheiden is, behalve de kleuren. De familie
voerde : Gedeeld: 1 drie jachthorens 2 en 1; 11. drie
kaa,rsen 2 en 1. Helmteeken: een jachthoren tusschen
een vlucht.
Aangezien te Naarden tal van uitgeweken Vlaamsche
en Fransche familien gevestigd waren, veronderstel ik
dat zij van Vlaamsche oorsprong zijn geweest. Hun
wapen komt nl. overeen met dat van de door den heer
Van Beurden genoemde adellijke Belgische Gorissen.
P. L. TBTERESS.
Haarlem.

&Li~~lr~cv gctr. mut dltr& 1’crlrli?~(h Hloch:, w i e r dochtor
geb. (den Haa,(TP.) Liuia ~\‘icolina, als wed’: den 30 Nov.
1842 te Arnhem overleed ?
R.
Romondt, van-Honert, van den (XXVIII, 92). Mr.
H. C. Obreen heeft de welwillendheid gehad, het
navolgende uit zijn familiepapieren mede te deelen.
Dirk van deu Honert , geb. te Dordrecht Januari 1632,
Luytenant-Landrost te Amerongen (zoon van het bij
Balen op blz. 1282 voorkomende echtpaar <Johan v. d.
H. en Hasia van der ,Ifeyde) huwde te . . . . . 1 6 5 4
Josina Fremyn.
Hun zoon Frederic ,van den Honert geb. 14 Oct.
16% en ged. te Amerongen 19 Oct. cl. a.v. (getuige
was o. a. Mevrouw van Zmjlesteijn d. i. de echtgenoote
van graaf Frederik), overl. te :C 16 Mei 1710 Luytenant
Landdrost van Amerongen, drossaard van Leersum ,
huwt: 10 Leersum 27 Dec. lti74 -4qana Croot. Uit dit
huwelijk o. a. eene dr. Anna vara den Honert die huwt
m e t Jara Hartman, waaruit : Wilhelmina Hartman
gehuwd met Johan Obreen. Hij huwt 110 Veenendaa,l
29 Januari 1678, aaria Brinckhuis. Uit dit tweede
huwelijk 13 kinderen, waarvan het twaalfde Frederik
van den Honert te Amerongen ged. werd op 2 Aug.
1696, overl. te? 15 Febr. 1760, Heer van Darthuysen ,
Drossaard van de Hooge Vrije Heerlykheid van Leersum ,
Zuylestein , Ginkel en R enswoude. Hij huwde te Utrecht
18 Oct. 1728 Jacoba Hendrinn van Romondt, uit welk
v. R.
huwelijk geene kinderen.
Rosterman, Pauw, Huygens, van der Helst, Mitz ,
Oosterman. Zou men de goedheid willen hebben het
ontbrekende in onderstaand fragment aan te vullen:
1. Jan Rosterman, geb . ? -b P X ?“I!~argariet N.N. geb? $-?
2. T h i b e m a n Rosterman .Tansz. geb. ? + ? >c: ? Alyda
Pauw Reiniersdr.
3. darnoud Rosternaala geb . ? -i- ? X ? Macht&1 Huygens
geb. ? -i_ Y
4. Thieleman Rosterman geb. ? f- ? X 2 tr. 10 Cecilia
van der Helst, 20 Maria Milz.
5. Alida of Aletta Ro.jterma.ra geb. ? $- ? X ? J o h a n
R.
Oosterman geb. ? 5 :Z
Simons-de Visscher (XXVIII, 32). De wapens
dezer fa.milies zijn mij onbekend; misschien kan het
echter op het spoor helpen, dat Adriana de Visscher,
de vrouw van isaac Simons, eene dochter was van
Andries de Vis.sch,er en Adriana Hollaer. Het huw. van
haar dochter, in mijne aanteek. Catharina Adriana
Simons geheeten, werd 9 Mei 1710 te Baarnbrugge
ingezegend.
B. v. B.
Peking.
Stamford. Gevraagd data van geboorte, huw. en
overlijden van <Tohan Ti’ilhelm Stamford, die in 1792
h u w d e m e t Frbderique Sophie gravin von HeidenReineutein.
W. v. H.
Straten, Van der. Gegevens gevraagd aangaande:
Reijnouca vara der Straten 20 April 1749 te Nes
(Ameland) gehuwd met Pieter Kuyper.
Willem Hobbe van der Straten, gehuwd met jonkvrouwe Christina Zuhm (17 . .?).
Samuel van Pietsen, Heere van der Straten, Ro!J~~hu@sera , _Meulena.cker etc. Hij was, volgens octrooi 20
Dec 1635, uitvinder van z.g. hospitaallinnen.
‘s Gravenhage. *- H. DE V OOGD VAK DEH. STRAATEN-HZN.

Halm, van. (XXVIII, 120). Cornelis van Halm, geb.
Hoorn 1. 3. 1774 tr. Hoorn 3 April 1797 Aaltje Tasman,
geb. Hoorn 2. 10. 1774 _C? (dr. van l/V@qer Willcmsz. T,
en Petronellcr Rolbergen). Waaruit: 1. Elisabeth v. H.,
geb. Hoorn 9. 2. 1798 tr. Frans van Uven; 2. Wigger
v. H., geb. Hoorn 7 Sept. 1800, tr. Elisabeth Morgan;
3. Petronelle v. H. , geb. Hoorn 12. 2. 1804; 4. Volkert
11. H., geb. Hoorn 3 dec. 1807; Simon v. H. geb. Hoorn
29 Aug. 1813.
IMedegedeeld naar gegevens uit een familie-register
Tasman, door :
C. J. v. D.
Delft.
Heraldiek in de bouwkunst. (XXVIII, 95). Naar aanleiding van de beoordeeling in NO 3 van dit Maandblad,
van J. Kuypers’ ,,De Heraldiek in de bouwkunst en
aanverwante vakken”, deel ik nog mede, dat in 1903
reeds te Berlijn bij Wilhelm Ernst & Sohn is verschenen :
,Da.s heraldische Ornament in der Baukunst” von
E. Zellner, en dat legio afbeeldingen van dit werk in
het eerstgenoemde zijn overgenomen - natuurlijk zonder
S TEENKAMP .
bronnen-aangave.
Messing. Dr. Nicolaas Jacobus Christophorus Messing,
in 1741 med. dotter te Amsterdam, later te Haarlem,
was, blijkens zijne inschrijving als student te Harderwijk, geboortig van Ellrzca-Cheruscus. Wat is de vertnlmg van deze latiniseering ? Gegevens worden verzocht
nopens dezen Dr. N. J. C. Messing en zijn gezin.
w. w. v. R.
Nieuwenhuis. (XXV, 264 ; XXVII, 208 ; XXVIII ,
27, 62). - Cafharina Stenvers kwam waarschijnlijk
uit Gronau , in welke plaats in ieder geval hare famille
in dien tijd gevest,igd was. Denkelijk zal men ook leden
van het geslacht A?euwenhuis in de registers van Gronau
w. w. v. R.
ontmoeten.
Putt, Van der. Zou men de goedheid willen hebben
om de bijzondere data enz. op te geven van Jan van
der Putt Jansz. gehuwd met N. N., wier dochter Sophia
Miwia, geb. Amsterdam 1686, ald. overl.? te? huwde
26 Jan. 1707 met Pieter Bols Lucassn. ex Sara Clements
en als wed. hertrouwd met Ds. Petrus Elsevier uit
R.
Utrecht.
Richier-Black. Wie waren de ouders van Johannes
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Thijs. Hloe is het ,luqe?~ en wie waren de ouders van
G’uthaxìncc Tlbijs geb. 1617, en ttls wed. van Sun~uel
van &wol Jaasz. boekhouder 0. 1. Comp. gehuwd te?
2 Dec. 1642 met Dr Allard ~‘loeck _&annin,gs’an geb. 1588.
Arnhem.
R.

Door welkc geslachten werd gevoerd:
1. L)00rs11edu11 : a. een horizontaal geplaatste pijl
(punt herald. rechts) ; 0. een stappende leeuw op een
grond. Helmteeken : een uitkomende leeuw.
2. .Drie gestengelde en gebladerde vijfbladige bloemen,
opstijgende uit een hart. (het menschelijke hart in den
traditioneelen vorm geteekend , paalswijs, de punt onder.)
Helmteeken: Een naar (herald.) links gebogen arm,
waarvan de hand een zwaard houdt, tusschen de letters
H en G.
(De kleuren zijn op beide cachetten niet aangegeven )
B.

Weede, van. (XXVIII, 19, 87). Mijn dank aan den
heer Wittert van Hoogland voor de welwillende bespreking van mijn ingezonden stukje ,,van Weede”.
Met genoegen zag ik er uit, dat de door mij aan het
slot ervan, geuite wensch vervuld werd en dat het
,,du choc des opinions jaillit la vérité ,” wederom bewaarheid werd. Was toch mijn artikeltje in de pen
gebleven, dan zouden de leden van ons Genootschap
waarschijnlijk thans nog in onwetendheid verkeeren
nopens de waarheid in zake de afstamming der familie
Van Weede. - Intusschen mag ik niet onopgemerkt
laten dat zonder wetenschap van de door den heer
Wittert medegedeelde acten, het niet mogelijk was
om uit de door den heer B. v. T. P. gepubliceerde
aanteekeningen tot eene andere conclusie te komen dan
de in mijne beschouwing door mij kenbaar gestelde.
W. W. v. R.
Hilversum. 14/3 ‘10.
Wolff-Cieesteranus. Den 2 December 1704 huwden
te Haarlem, Gerard Wolff, jm. van Woerden, en
Alettu Geesteranus, j.d. van Haarlem. 1) - Gerard Wolff
was notaris te Leiden. - Wie kan mij inlichten omtrent
dit echtpaar (ouders, geboortedagen)? Een zoon uit dit
huwelijk was Adrianus Wolf, predikant in den Beemster ,
die huwde met Elisabeth Bekker (de bekende schrijfster
Betje Wolff).
J. G. K I S T.
Leiden.
Wapens gevraagd. Birkenfeld, uit Willemstad, (0. a.
Frederik B. stads-chirurgijn te W. begin 19e Eeuw).
Breedveldt-Boer uit Passaroean. Cleef, van, de uitgeversfirma te ‘s Gravenhage en Amsterdam.
Dirks, uit Oost-Friesland (0. a. Marten Dirks die 3
Juni 1788 poorter te Rotterdam werd ; geh. met Adriana
Homberg).
C’ornie$e uit Leiden. Gryp, van der (0. a. G e r a r d
v. d. G., Lijfarts van wijlen H. M. Koningin Anna
Paulowna). Heuven van Staereling, van (0. a. Adrien
Henri v. H. v. S. Kapitein Kwartiermeester te Yperen
_C 1860). Holsboer, in de lSe en lg8 Eeuw te Arnhem.
Huijding (0. a . Cornelis H. eind der 1% Eeuw te
Alkmaar.
Loon, van (in de 178 en 18” eeuw te Hoorn en
Gorinchem, in de 19” Eeuw te Rotterdam). Klerck, de
of Klercq, de [in de 18” eeuw te Vlissingen.]
Molenaer Böse , (0. a. Johannes M. B. in 1840 te
Hillegers berg).
Mol@, in de 18% eeuw te A’dam 190 eeuw te R’dam.
PilZo uit Tiel e4 Arnhem in de 180 en 19e eeuw.
Tramburg (0. a. Frederik Joachim T. die vóor 1843
gehuwd was met Hendrika Margeretha Maria van den
Vrijhoef te Bima, N. 0. 1.) Uitenboscá , (ook Uyttenbosch)
in de 180 en 19e eeuw te Noordwijk.
C. K.
‘s Gravenhage.
1) rVan genoemde Aletta Geesteranus is te Haarlem niets te vinden.
In ’ de familiepapieren Maas Geesteranus komt, eene Aletta (Aaltje)
Geestermus voor ~ die t,e Gonda den 31 Ang. 1367 is gedoopt, als
.d o c h t e r val, Ds. Tbeodorus, cn Anna van Le&wen.
R ED.]
Genoemde Ds. was remonstr. pred. te Gouda bot 16%.

Correspondentie.
Ons lid? de Hr. W. Wijnaendts v a n R e s a n d t t e
Hilversum is voornemens om, ter publicatie in ons
IManndblad, aanteekeningen te verzamelen uit de oude
Kerkregisters van Het Gooi (Hilversum, Laren, Blcrricum,
‘s Graveland, Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, enz.)
In verband daarmede is hij bereid bij zijn onderzoek
tevens onzen leden van dienst te zijn met het opsporen
van gewenschte gegevens uit genoemde plaatsen.
Ons lid, de Beer F. H. de Vos te Galle (Ceylon)
zoekt naar de ouders en verdere ascendenten van
Victor de Vos, geb. _C 1610, die 27 Dec. 1642 te Brugge
huwde met Maria Jooris, ged. te Brugge 10 Juli 16 14,
dr. van Josse <Joo& en Marie Bussier.
Josse ,7ooris was zoon van Jacques Jooris en Christina
Hellinck. Marie Bussier was dr. van Augustin Bussier,
en Jacqueline Lanthaes.
De hr. de Vos verklaart zich tevens bereid om inlichtingen te geven uit de archieven te Ceylon. Met %Ed.
kan in ‘t Hollandsch, Fransch en Engelsch worden
gecorrespondeerd.
Bij dit nummer wordt verzonden plaat 2 behoorende
bij het art. van Kapitein Steenkamp: ,,Het paard in de
Wapen- en Zegelkunde”.
Het verslag der op 23 April gehouden Alg. Vergadering
zal worden afgedrukt in m 8, teneinde het op tijd verschanen van dit nummer niet noodeloos op te schorten.
INHOUD 1010, NI) 5.
In Memorinm Mr. B. F. W. von Brucken Fock (met partretj. -~
Bestuursberiohten:Bijeenkomsten; benoemingtotlid;adresveraodeting.
- Adelsgunst. - Bevordering. - Het paard In de Wapeu- el, Zegelkunde, door kapitein J. C. P. W. A. Steenkamp (vervolg en ~101;
met eene plaat). -- Van Ceters-van Citters, door J. W. des ‘l?omb~~.
- De afstamming van het geslacht van Itiselmudeu, door W. A. Ii.
- Geslacht van Romondt, door P. van Homondt. - Van Hoecktalom, door W. 8. H. - Bijdrage tot eene genealogie van tiet .geslacllt,
Cordelois te Rotterdam, door Mr. W. C. Mees. - Over de geslachton
Wubben, Ebbinge en Ebbinge Wnbben, door dr. C. H. Ebbingo
Wnbben. - Familie-aanteek., Hessels, later Hessels van Bneren en
Van Buren, door H. H. van Dam en den Redticteur. - De vlag
van Prinses Juliana, door Kapt. Steenkamp. - Vragen en Antwoorden: Byler ; Cavalerie*officieren van het h’ed. Leger ; Clement s ;
Crèvecoeur; Cgnsboeken van Grimbergen ; Gaade; Goris rXXVIl1,
28); Halm, van (XXVIII, 125), Heraldiek in de bouwkunst ; Messing;
Nieuwenhuis (XXV, 255, XXVII, 208; XXVIII, 37, 62) ; Putt, van
der; Riohier-Black; Romondt,, van - Honert, v. d. (XXVIII, 99) ;
‘ Simons
Rosterman, Pauw, Huygens, v. d. Helst, Metz, Oosterm?n.
- de Visscher (XXVIII, 32); Stamford; Straten v. der; Tllys;‘;Veede,
v. (XXVIII, 19, 87); Wolff-Geesteranus. - \Vallens g~~vl~agd. Correspondent,ie.
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Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen, correspondentie betreffende de redactie
van het Maandblad, opgaven van adresverandering, opmerkingen inzake de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men te richten tot den
redacteur, M. G. W I L D E M A N, Sweelinckstraat 80,
‘s Qravmhage.
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Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Ge- ~
nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN ROMONDT, 47 Regentesselaan, en die betreffende
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCKAERT YAN SCHAUBURG, 9 6 Jan z’an. ATassaustaat, beiden te ‘s Cravahage.
Contributiën, enz. aan den Penningmeester,
C. VAN ERPECUX, 26 Primmsegracht, ‘s&avenhnge.
Leden te ‘8Gravenhage betalen per jaar f 1 0
contributie, zij die buiten ‘~Gravenhage wonen f 6.
p--Y,

De redactie va.n het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of’ den inhoud der onderteekende stukken.
_. ~. .~~~
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Tot lid zijn benoemd :

Portefeuilles en banden.

Jhr. Mr. A. R. P. VAN KINSCHOT . . ‘s-Gravenhage.
G. VAN R OSSEM
. . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Jhr. Mr. J. A. S T O O P V A N RTMJEN . . ‘s-Gravenhage.
J h r . M r . J . W . C . V O N WEILER . . . ‘s-Graveduge.

Voor H.H. Leden worden verkrijgbaar gesteld portefeuilles (met verschuifb. rug) en banden, beide tot
berging van hoogstens 4 jaargangen van ons Maandblad; de eerste tegen den prijs van 50 ets., de laatste
tegen dien van 60 ets. Aanvragen gelieve men te
richten tot den bibliothecaris, den Hr. W. ba.ron Snouckaert van Schauburg , Jan van Nassaustraat 96,
‘s-Gravenhage.

Rectificatie.
Onder ‘de benoemde leden 1910, kol. 131, komt o.a.
voor de Heer E. VAN SON; men leze h. VAN S O N.

Adresverandering.
P H . F. L.
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‘s-Gravenhage.
Sweelinckstraat 155.

J.

J.

‘s-Gravenhage.

BASTERT . . . . . . . . .

Kminginnegracht 18.

H.

H.

Rotterdam.

DAM. . . . . . . . .

VAN

11, Koningin Emmaplein.

A.

0.

EVRILTS

A. P. M. A.

. . . . . . . . . Weltevreden.
9 , Koni~zgspkGn, 8.

S

TORM

DE GRAVE

...

Diepenveen.
Huire De Hoek”.

W .

J .

HOFFMAI~.

. . . . Saratcrga S’r&.s (AT.- Y).

J h r . 1Mr. W. A. HRELAEHTS

VAN

135 Circular street.
BLOKLAND Tl’assenaar.

Bestuur voor 1910/11.
De heer Jhr. W. J. P. van den Bosch zijne benoeming tot bestuurslid aanvaard hebbende, is het
bestuur voor het loopende jaar samengesteld als volgt:
Jhr. C. H. C. A. VAN SYPESTEYN, Voorzitter.
P. F. W. VAN ROMONDT, Secretaris.
C. VAN ERPECUM , Penningmeester.
W. bAron SN O U C K A E R T V A N SCHAUBURGI , Bibliothrccrris.
M. G. WILDENAN, &xlacteztr v a n hd Maad!dntl.
Jhr. W. J. P. V AN DEN BO S C H.
Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTICBT VAN H O O G L A N D .

30ste Algemeene Vergadering van het Genootschap.
Den 23 April werd in het Zuidhollandsch Koffiehuis
te ‘s-Gravenhage, de 30~~~ Algemeene Vergadering
gehouden. Aanwezig waren de Heeren: Jhr. C. H. C. A.
van Sypesteyn , C. van Erpecum, L. Calkoen, Mr. J.
van de Kasteele, Mr. W. C. Mees, L. F. Duymaer van
Twist, J. Reepmaker, Jhr. J. A. Hoeufft, Jhr. P. H.
Reynst , B. van Haersma Buma, J. J. Rastert, W. baron
Snouckaert van Schauburg , A. Sassen, D. G. van Epen,
W. N. brntzenius, H. P. Witsen Elias , J. J. A. Knoote,
N. G. van Gemert, Jhr. F. Storm van ‘s Gravesande,
P. F. W. van Romondt, Jhr. E. K. G. Falck, W. J. J. C.
Bijleveld , Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland,
G. H.J. Gijsberti Hodenpijl, M.G. Wildeman, Mr. M.G. P.
del Court van Krimpen, en G. Haitsma Mulier.
Na opening der Vergadering door den voorzitter
Jhr. van Sypesteyn met een woord van welkom aan
d e leden: werden de notulen der vorige alg. vergadering door den secretaris den Heer Van Romondt
voorgelezen, waarbij door den Heer Duymaer van Twist
werdt opgemerkt, dat hij zijne toezegging om aan de
Regeering eene subsidie voor het beschrijven der oude
kerkregisters te zullen vragen door zijne vele ambt’sbezigheden niet heeft kunnen gestand doen, doch dat
hij bij de a.s. Begrooting zijne belofte a.lsnog hoopt
na te komen.
Naar aanleiding van de klacht van den Heer Hoynck
van Papendrecht op de vorige vergadering geuit,
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wenscht de Heer Van Epen op te merken, dat thans
de maandbladen op tijd verschijnen. Uit eigen ervaring
wetende hoe moeilijk dit t.e bereiken is, wenschte hij
hiervoor hulde te brengen aan den redacteur. De aanwezige leden gaven door applaus hunne instemming te
kennen met deze hulde.
Na de goedkeuring der notulen, bracht de secretaris
in hoofdzaak het volgend verslag uit:
Op ultimo December 1909 bedroeg het ledental:
10 eere-leden , 8 corr. leden en 192 gewone leden.
Dank zij de, door den Voorzitter in het leven gebenoemingsbrieven , waarin op beknopte wijze
“‘“d4,el en de werkwijze van het genootschap werd
uiteengezet , is het ledental in de 4 eerste maanden
van dit kalenderjaar met 33 vermeerderd. De belangrijke
toename in de laatste maanden van 1909 moet dan
ook grootendeels worden toegeschreven aan genoemden
maatregel. De midd~gbijeelalcomstelz werden door vele
leden bezocht, en mogen een succes worden genoemd.
De nadere kennismaking der leden onderling leidde
vaak tot opheldering van gezochte gegevens, terwijl
b[jna altijd belangwekkende teekeningen, manuscripten !
enz. ter tafel werden gebracht.
Het voorstel van de H.H. Duyma,er van Twist, en
Van Erpecum , om te trachten in ruil te treden met
het Bestuur van den Oudheidkundigen Bond en dat’
der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Recht
en Geschiedenis, werd wat het eerste betreft afgewezen,
terwijl wat laatstgenoemde Vereeniging aangaat, ruil
van de uitgaven in uitzicht werd gesteld.
Uit het Maandblad 11/12 1909, en uitvoeriger uit
,De Nieuwe Courant” heeft men kennis kunnen nemen
van de uitstekende wijze waarop de excursie, den 25
Aug. 1909 naar de Kasteelen Amerongen en Zuylesteyn
gehouden, geslaagd is, - waarbij in deze volle vergadering van het Genootschap nogmaals een woord
van dank niet mocht achterwege blijven, voor de
innemende en de van echt oud-hollandsche gastvrijheid
getuigende wijze, waarop onze leden door de Familie
Bentinck ontvangen zijn. Als uiting hiervan hebben de
deelnemers den volgenden dag aan Mevrouw Gravin
Beutinck-Van Bylandt een bloemenhulde van orchideëen
aangeboden. Een woord van dank aan de regelingscommissie der excursie, in ‘t bijzonder aan haar lid
Jhr. mr. Wittert van Hoogland, mocht tevens niet
ontbreken.
Vervolgens werd verslag uitgebracht door den bibliothecaris, W. baron S nouckaert van Schauburg, die tot
zijn leedwezen den zoo lang verbeidden nieuwen Catalogus in deze Vergadering nog niet ter tafel kon
brengen. Evenwel zijn de titels der aanwezige hoekwerken alle op fiches gebracht, zoodat het raadplegen
der bibliotheek op de daarvoor vastgestelde dagen
voortgang kon hebben. Bijzondere aandacht is geschonken aan de dossiers met genealogische fragmenten,
zoodat deze verzameling ongetwijfeld aan belangrijkheid
heeft gewonnen.
De toestand der boekerij en van het bergingsmateriaal
mag voldoende worden geacht. Het bezoek nam gestadig toe. De voornaamste geschenken werden in het
Maand blad vermeld, terwijl de Genootschappen, waarmede in ruil is getreden, hunne verplichtingen getrouw
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n kwamen. Uitbreiding der bibliotheek door geschenken
van nieuwe uitgaven of van werken op geschied-,
geslacht- en wapenkundig gebied, welke nog niet in
de verzameling aanwezig zijn, blijft steeds gewenscht,
te wijl voor de completeering der genoemde dossiers,
in ending van uitvoerige genealogiën , kennisgevingen
v ;in geboorte, huw. en overlgden, enz. wordt aanbevolen.
Het verslag van den penningmeester, den Heer
C. van Erpecum , wijst in Ontvangst aan, een bedrag
v rn f 1811.65, waartegenover dat der Uitgaven f 1534.19,
zobdat een batig saldo aanwezig is van f 277.46, waarbi dient te worden opgemerkt, dat het drukloon van
M6andblad over 1909 slechts pro memorie is vermeld.
Alsnu was aan de orde de verkiezing van drie bestuursleden tengevolge van het periodiek aftreden der
H.H. Van Erpecum, Van Romondt en Snouckaert v.
Schauburg , en de benoeming van een zevende bestuurslid.
De Hr. Duymaer van Twist stelde voor de aftredenden b\j acclamatie te benoemen, ‘t geen den Hr. Sassen
aanleiding gaf om te betoogen, dat het z. i. de voorkeur
verdiende, om bestuursleden steeds te kiezen bij gesloten stemming, aangezien benoeming bij acclamatie
later ongewenschte antecedenten kon scheppen. Dienovereenkomstig werd besloten. Uit de stemming bleek
dat de aftredend:e bestuursleden met bijna algemeen%
stemmen waren herkozen, en dat tot zevende bestuurslid was gekozen de Heer Jhr. W. J. P. van den Bosch,
gep. Majoor, Knmerheer en Adjudant i. b. d. van H. M.
de Koningin. De aftredende bestuursleden verklaarden
hunne herbenoeming gaarne te zullen aanva,arden.
Op voorstel van het Bestuur wordt (nà stemming
met gesloten briefjes) benoemd tot Eerelid, de Hr. J. D.
W agner , oud-kolonel der Artillerie en oud-voorzitter
van het Genootschap, en tot Correspondeerende leden
de H.H. W. J. F. Juten te Bergen op Zoom, en Mr.
P. C. Bloys van Treslong Prins te Buitenzorg. .Nn
eenige besprekingen werd het bestuur verder gemachtigd om een nieuw diploma te doen ontwerpen,
en dit nà raadpleging van specialiteiten op dat gebied,
te laten vervaardigen. Aan de Vergadering werden
vervolgens portefeuilles en bandjes voorgelegd, geschikt
voor ‘t opbergen der jaargangen (hoogstens 4) van
‘t Maandblad. (Zie dienaangaande de aankondiging onder
de bestuursberichten in dit nummer).
De Voorzitter deelde verder mede, dat het Bestuur
het wenschelijk heeft geacht in ‘t vervolg certificaten
te verstrekken betreffende de deugdelijkheid van bij dat
college in te zenden stamreeksen, kwartierstaten en
daarbij behoorende geslachtwapens.
Teneinde aan zoodanige certificaten meerderen waarborg te geven, stelt het Bestuur evenwel voor dat bedoelde verklaringen na onderzoek der in te zenden
bewijsstukken moeten worden onderteekend door eene
door de Slgemeene Vergadering te benoemen commissie
van zeven leden.
Na toelichting en daarop gevolgde ampele bespreking
door de H.H. Duymaer van Twist, Sassen, Del’ Court
van Krimpen, Van Epen, Van Haersma Buma, Wittert
van Hoogland, Gijsberti Hodenpijl e. a., en nadat bij
stemming was uitgemaakt, dat zoowel de commissie
als het Bestuur over bedoelde aanvragen tot onderzoek
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zullen beslissen met ten minste algemeeue stemmen op
&n na, wordt het geheele voorstel aangenomen, terwijl
aan het Bestuur de vaststelling van tlti noodige regiementen en de verdere uitvoering van bovengenoemd
besluit wordt opgedragen. Uit de voordracht van 14
personen door het Bestuur opgemaakt, worden voor de
eerste maal tot leden der commissie (welke gerechtigd
is bij vermindering van het aantal zich hoogstens twee
leden te nssumeeren) beuoemd, de H.H. W. N. Arntzenius, W. J. J. C. B$evold, L. Calkoen, G . H . J .
Gijsberti Hodenpijl, J h r . H . H . Röell, ALI~. S;issen en
J., D. Wagner. D e a a n w e z i g e Heeren aanv:lardden
hunne benoeming.
De commissie voor de excursies stelde bij monde van
Jhr. Wittert van Hoogland voor, om haar te ontbiuden,
daar het de voorkeur verdient de voorbereiding van
eene excursie over te laten aan het Bestuur, dat desgewenscht de medewerking kan inroepen van een of
‘meer leden die daartoe voor elk afzonderlijk deel in
aanmerking komen. Aldus wordt besloten en de commissie onder dankbetuiging voor haar gewaardeerde
diensten ontbonden verklaard.
Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering
door den Voorzitter gesloten met dnnkbetuigiug aan
de aanwezigen voor hun opkomst.

acte d.d. 21 Mei 1615 als getuige genoemd wordt,
Gerryt Derxksen Olyslager. Dit in verband met het
voorkomen van de familienaam ,va.n Woelde” in verschillende Overijselsche acten, o.a.. sedert 29 Juli 1365
(Zie Tijdrekenkundige lijst van stukken Oud-Archief
Gemeente Oldenzaal, J. J. van Doorninck). Ook zou
men door het vermeld worden van Steven Israelsz. als
getuige bij een doop te Nijmegen 24 Sept. 1650 (zie
noot 1. hieronder) de herkomst kunnen trachten na te
gaan van Steven van der Wolde( die gehuwd met
Jacomina Dibbits te Srnhem van 7 April 1675 tot 8
Mei 1687 kinderen laat doopen (zie XXI. 223); de
familie Dibbits stamt uit Terwolde onder Deventer, dat
evenals Woolde onder Delden vóOr de 17~1~ eeuw ,ter
Woelde” of ,Woelde” genoemd werd. Inmiddels is
echter de eenige, bepaalden samenhnng vertoonende
opgave, die ik over de oude van Woeltle’s vond eene
fragment-genealogie van bastaarden van (der) Woelde
genaamd Peckedam (zit hierover ook Maandblad XXI.
223 en 234). Ik vrees, door vergeefsche onderzoekingen
daartoe geleid, damt er, misschien door den tachtig-jarigen
oorlog eene zeer belangrij!ie schakel is zoekgerankt.
Over oudere familiepaplercn heb ik bij mijn onderzoek
niet beschikt, deze zullen wel met andere zaken der
familie van Woelderen verloren geraakt zijn in den
Franschen tijd, die gelijk bekend is, aan Noord-Brabant
in de eerste plaats niet uitsluitend goeds heeft gebracht.
Met het plubiceeren van mijne voorloopige result.aten
heb ik intusschen niet langer willen wachten.
Van Woelderen. Wapen : Blauwe Zandlooper in
gouden veld.
Helm met blauw gouden wrong en goud blanwe dekkleeden. Helmteeken : een blauwe zandlooper. tusschen
eene gouden vlucht. (c).

Genealogische Aanteekeningen Van Woelderen.
Door C. A. VAN WoEr~nEHE~.
.
Toen ik voor eenige jaren het plan opvatte om eene
genealogie samen te stellen van de familie Van Woelderen
beschikte ik over een niet geheel volledig uittreksel
uit de doop- en trouwregisters te Cuyk en te Grave,
aanvangende met Hendrik van Woelderen, schepen van
Cuyk, indertijd door mijn Vader met zijn neef E. H. E.
van Woeltleren in een verloftijd, beide als jong ma,rineofficier, ter p1aatst.e verzameld, en verder over een
overzichtsstaat van de jongere generaties.
Thans volgt hieronder eene volledige opgave van de
afstammelingen van Issrael Pel,grum Lambertsz van It’oelde(n), welke diens naam hebben gevoerd, waarbij alle
opgaven getoetst zijn aan officieele gegevens - met
uitzondering van eenige opgaven uit Grave, waar dit
door den brand in het archief aldaar onmogelijk was.
Bij de aanverwante familien moest echter hier en daar
op gegevens van anderen gesteund worden, zoodat
aanvullingen en zoo noodig verbeteringen daarin mij
eventueel zeer welkom zullen zijn.
Het is m\j tot nu toe niet mogen gelukken, de geregelde reeks verder op te voeren : het onderzoek wordt
zeer bemoeilijkt door het groot aantal plaatsen Woude,
Wolde, Woelde , Wolderen enz. , die in ons land bestaan
of bestonden. De omstandigheid, dat de sinds zeer
korten tijd weduwnaar zijnde Lambert Israelsz. 23
Januari 1648 hertrouwde met Snneken Olyslnger(s),
misschien dus eene verwante, althans eene relatie van
vroeger, gaf tot nu toe slechts aanleiding tot vermoedens,
omdat de plaats van herkomst Wesrerholt nog niet
met zekerheid is vast te stellen, hoewel hiermede
waarschijnlijk de buurschap Westerholt (thans Westenllolte) bedoeld is, gelegen tusschen Zwolle en Kampen,
ook omdat in dien tijd in dir: beide plaatsen Olyslagers’
woonden, terwijl bovendien te Westerholt zelf in eene

1. LamOert lsraelsz. v a n d e r Wout h u w t 1” te Nijmegen 10 Februari 1639 Grietjen Adriaells, w e d u w e
van Cornelis Dirickz. [misschien als dochter van Pet,er
Adriaens van Neerbosch 23 Februari 1612 te Nijmegen
gedoopt] hij wordt daarna 27 Maart 1639 burger van
Nijmegen, afkomstig van Woude. Hij hertrouwt 2” 23
Januari 1648 Anneken Olyslagers j.d. van Westerholt
en 3” te Nijmegen 19 Januari 1662 G’hrixtijn. Vrij (van
N.) Volgens het ,,Quoier ofte Register van de huyseren
ende erven gehorende tot het Hopmanschap van Arnt
van Gendt van 1649” woonde hij in de Lange Burgtst,raat
en bezat in deze straat twee huizen. Onder de getuigen
bij het doopen van zijne kinderen komen voor ,Stevc~z
Israelsz. en Ja?a lsraelsz., wellicht zijne broeders.
Uit het eerste huwelijk werden gebören:
1. Israel Pelgrum volgt onder 11
2. Cornelis gedoopt te Nijmegen 15 Dec. 1644.
3. eJo??.ann,es gedoopt te Ni.jmegen 12 September 1647.
Uit het tweede huwelijk werden geboren:
4. Anneken gedoopt te G\jmegen 4 Maart 1649.
24 Sept. 1650.
5. Hermen
T:
n
n
14 Mei 1652.
6. Margriet
,, ,,
15 Oct. 1604.
7. Anneken
,,
,,
z

.
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8. .MeyteZct ‘) gudoollt to Ni,jmugun 24 Mei 1657 (waarschijnlijk ook uit dit huwelijk geboren.
I T . I s r a e i Pelymrn ImrzOePtsa. aan Woelde(ren) is

gedoopt, tc Nijmqon 20 F e b r u a r i l&%‘L un h u w t “) 29
J u n i 1664 te Nijmegen Hendrika WGnen j. d. v a n
Cuyk. Zij is de dochter van Hendriclc Wijnen schepen
van Cuyk en van Meriken Peeters. ~enclriclt Wjnen
was blijkens het Register Protocollen Cuyk R. A. den
Bosch onafgebroken schepen van Cuyk van 1645-1671;
hij was de zoon van Wijnand Qerrits en van Deridcxken
Hendricx van de Laer. Bij erfmaohgescheyt van 18 April
1650, waarbij de regeling van de verdeeling van de
baten van het veer te Cuyk onveranderd blijft, wordt
hem toegewezen de helft van den Veerhof (ook Maeshoff genaamd) en de Swaensecamp, toenmaals 12
morgen groot, langzamerhand vergroot blijkens erfmagescheid van Hendrik van xToelderen van 29 April
1749 (Zie Maandblad XXVI. 263), toen hij in bezit
kwam van Israel van Woelderen. De Swaenscamp was
oorspronkelijk in bezit van de familie van de Laer
blijkens acte van 29 Aug. 1616, waarbij de erfenis
gedeeld wordt van Jan Henricx van de Laer en
Lijsken Segers. “)

*) Zie de trouwregisters te Nijmegen:
1639. 10 Febr. Lambert Israels walz der Wout, j. m. wonende alhier
ende Grietjen Adriaens wede Cornelis Diricksz.
Getuigen: Gerrit Teuniss . Pierre Guvon,
I , Hendrick Teuniss,
Anneken A d r i a e n s . ’
1.648. 23 Januari Lambert Israels wedlr cndc Anneken Olislagers j. d.
van Westerholt wonende alhier.
Getuigen: Gerrit Smit, en Mechteld Tennickhof.
1662. 19 Januari Lambert Israels we&. En Chl-istijn Vr;j van N.
1662. Cop. 2 Febr. T. Willem Janssen, Elsken Janssen.
Zie de doopregisters te Nijmegen:
1642. 20 Febr. Israe1 Pelgruwt e. van Lambert Israels.
Get. huisvr. van Lcnnep, Gertje van de Velde, vrouw van Daet.
1644. 15 Dec. Cornelis e. van Lambert IsmeIs en Grietge Adriaens.
Get. Gerrit Smit, Tryneke Adriaens, Aeleitje Stevens.
1647. 12 Sept. Johawnes z. van Lambert Israels en Grietkc -4driaen.s.
Get. N.N. en N.N.
1649. 4 Maart Anneksn dr. van Lambert Israels en Anneke Olyslngers.
Get.. Merg Roelens, Mecht,eldje ten Hary.
1650. 24 Sept. Hernlen e. van Lambert Israels en Anneke Olieslagers.
Get. Jacob Corten, Steven Israels, Ida Ernestus.
1652. 14 Mei. Margriet d. van Lambert Israels. - (zonder getuigen’.
1654. 15 Oct. Anneken dr. van Lombert Israels en Anneken Otyslager.
Get. Vrouw van Santvoort, Mechteld Tenuickhoven en Adriaen
Cornelisa.
1657. 24 Mei liegte&? dr. van Lambert Israels en Mayken Olislagers.
Get. Jan Israels, Tryneke Olyslager, Tryneke Stevens.
Het Oudrechterlijk Archief van Nijmegen van de jaren 1689-1670
(onvolledig) is in zijn geheel doorgezocht, daarin komt Lamberts
Israels slechts op de drie volgende, weinig belangrijke plaatsen voor:
a. (Zie Ordinaris ende Extraordinarisse Geriohtsdagen van den
Jsere 1653).
Welderen Iud. Sabbathi den XV Januarv A” 1653.
Isaak Hendricx exp. den Notaris Jan van Bergsum.
Verbolt
Lambert Israels, Roelof Jansen ende Peter Lenardts
Vijgh
Verheyden.
dit. tot Dincxdagh naestcomende.
b. ibid.
Veneris den XVIII Sept. 1663.
In saecken van Jan Hermensz. Hoefsmit en Lambert Israels aenlrLn
ten eenro tegen den Procureur Herman Daenen verweerder tor andere
sijde verstaan de Heercn Schepenen, dat de verweerder gehouden is
die geëischte copie van de voorwaarden in den tijd van 8 dagen te
leveren.
Veneris X111 November 1663.
c. ibid.
In saecken van Jan Hermens Hoefsmit en Lambert Iwaels als gepostponeerde crediteuren van Adam Biel aenlegeren ten eenre tegens
den Notaris Herman Daenen verweerder ter andere sijde verstaen
de Heeren Schepenen dat de verweerder schuldigh gehouden is in
den tijd van 14 daeghen tot toste van d’aanlegeren die gevorderde
copie van het vercofte huis van de Wede van Adam Biel te
leveren en sullecks peremtoir ofte andersins de bewijseeliohe interesse
aan d’aenlegeren te voldoen.
Omtrent Adriaens is niets gevonden, wel vermelden de trouwregisters te Nijmegen :
1638. 12 Aug. Gijsbert Dericksx. j.m, van Cuylenburch ende Aenneken
Adriaens j.d. van Wijck bij Duurstede.
Volgens de alphabetische lijst der geboorten werd te Nijmegen
gedoopt :
Aeriaens Grietge 23 Febr. 1612.
De daarop betrekking hebbende acte in dc doopboeken luidt echter:
1612 22 Febr. V. P e t e r Adriaan8 van Neerbosch. M. Grietge. K i n d .
Een onleesbare naam.
OlysZager(s) is een oud Overijseluch geslacht. Zie o. a. J. J. van
Doorninck. Tijdrekenk. Register op het Oud Provinciaal Archief van
0 veriisel :
18 A;g. 1383. Godert van Oestenwolde wijst een orde1 tusschen Gerit
Stipper en Hen& OZysZager.
6 Nov. 1394. Goossen den Olyslager te Ter Hunnep.
13 Nov. 1420. Henrik Olyslager als stedeling uit Zwolle te Albergen
vermeld.
14 Juni 1494. Onder hulderschap van Jacob Olislagher eene beleening
ten behoeve van het klooster te Albergen.
11 Nov: 1527. Acte van verkoop aan den Heer WigboZt Olysleger
Vicarius binnen Oldensaill.
Zie ook J. J. van Doorninck. Catalogus der Archieven van het
Groote en Voorster Gasthuis te Deventer.
11 Juni 1442 (zie ook 29 Jan. 1454) Rele Olyslagers.
17 Jan. 1606. Erfgenamen van Boert Alysleger (Olyslegev).
Bestaat er eene genealogie ,OlysZagers” i>

2) Zie de t)rouwregisters te Nijmegen:
1664. 29 Ma.y. Jsrael Lamberts J.M. van N. En Hend&ken Hendrise
Haffen a) J.D. van Cuyk (attest gegeven op Cnyk den 7G Jnny
1664) D. Lettpenij.
a) Blijkbaar dus de eigenliike familienaam.
Zie de. troüwregisters te Cujk: _
1664. 2 Juni sijn wettelijk ondertrouwt Israel Lamberts j.m. vau
Nieumegen en Hendriksken Hendrik3 Haffen j.d. van Cuyk met
volkomen consent vsn Lambert IsraeZs des bruydegoms vader
en in tegenwoordigheid van Hendrik Wijnen en Merritjen
Peters des bruyts ouders.
1664. 29 Juni sijn naa drie onweedersprookene Sondsgsche proclamat,ies getrouwt Israel Lamberts en HeFzdriksken Hendrik8 Hoffen.
8, Door de medewerking van den Heer A. F. van Beurden to
Roermond zijn afschriften van een vrij groot aantal acten uit het,
oud-archief van Cuyk en Grave in mijn bezit, betrekking hebbende
op ,, Fan Woelderen” en aanverwante familiën , waarvan de naar mijne
meening meest belangrijke volgen.
Zie Protocol der Hoofdbank Cuyk n0 318 van 1596-1642 (Rijksarchief te ‘s-Hertogenbosch) blz. 111 en 112. Deeling.
Voor schepen van Cuyk compareeren 29 Aug. 1615
1. Henrick Henriax van Wollenberch X Jenneken dochter Willem
Mooren saliger
ter eevare
TI. Wijnant Gewits X Derisken d o c h t e r Henricx van de Laer
111. Lenart
Thilmans
X
Aefken
,, n
,, ,, ,,
IV. Jan Aerts X Willemkem
V. de Wed. Jan Martens gend. Aelken i:
1
i : n
VI. Jan van Rijn voor hem selven ende
de man van Iken van Rijn gend Peeter de Groot voor sich cn voor
haar broeder Henrick van Rijn, wonende in Spagnien ende de
onmund. kind Billiken van Rijn X Peeter Wis
Stijntken Jans van Rijn X Stoffel Henricx
de wed. Henrick van Rijn thans gehd. met Herman van Beokum
genaamd Metken
ter andere syde
xijnde erven wijlen
Jam Henricx van de Laer X Lyskm fiegers syn huysfrouw
te samen deelende derselver goederen onder Cuyk worden tocgeweeen : I
Aan 1 Henrick Henricx van Wollenberch X Jenneken een st,uk
lant Grietken Caelslant achter Rijck Verbetens cnmp een Holt.
morgen en een stuk erf de Spaerstege, groot 13 Hotl. morgen, een
oamp aan de Saelberg groot lf morgen ens. enz.
Aan 11: Erven Jan Henrickx van de Laer geeametijk.
a. de Piccard groot 18 morgen.
5. de Swaensche kamp, belast met 100 philipsgulden.
1. een stuk lants de Preuteldijk, 1 morgen.
Verder wordt in de acte geseg d, dat men een einde wil maken
aan het verschil, dat geweest is over de validiteit van het testament
van Jan Henricx (van de Laer).
Verder wordt besloten, om Henrick van de Wollanberch toe t)o
wijzen het huis tot Bommel staende aan de Gamersche Atraet;
item eene rente van 600 gulden capitael;
item eene rente van 400 gulden capitael;
item eene rente van 1000 gulden capitael;
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Israel Lambertss. vertrekt in 1668 of 16tiS naar Cuvk
en wordt daar grondeigenaar en kerkmeester, in ‘de
actenboeken der Hervormde Gemeente wordt hij gonoemd als kerkmeester o. a.: Gehuwd 9 Aug. 1695 de

Heer Ottho Hendrik Hoeve11 ende juffrou Antonette
Wevelinckhoven, in de tegenwoordigheyt van de kerkmeester en diaken Israël Lamberts, Petrus Leupenius
en Hendrik van Oyen. Hij woonde 9 Jan. 1717 nog te
Cuyk blijkens eene acte in het schepenregister, waarin
hij genoemd wordt met zijne meerderjarige kinderen
Lambert, Hendrik en Maria. Uit zijn huwelijk werden
geboren : 4l
1. Lambert, gedoopt 7 Mei 1665 te Nijmegen.
2. Pieter, gedoopt 10 Augustus 1666 te Nijmegen.
3. Lambert volgt onder 111.
4. Margariet, gedoopt te Cuyk 15 December 1669, -f
aldaar 9 Maart 1670.

item de schulden op den heer van Hemcrt, met nog 100’ gulden
in een cofferken gevonden, verder:
den eigendom van het huis te Cuyk, welverstaande, dat gedelgd
zullen zijn de 25 gld. capitael, die Jan Henricx (van do Lner) daarop
is hebbende ;
dat voorts hij sal hebben f van de schulden op Cramersheym en
van de schulden op Willem Tollers ieder de helft. Item de schulden
op de erven van Joost van Minnen sal. en de obligatie op Henrick
de Swart.
Nopens het Veer wordt besloten, dat de penningen, waarvoor het
overgedragen is, zullen zijn ten profijte der Erven.
Transporten Cuyk R. A. den Bonk 1644-1654 w 13 blz. 117.
Jan Verheijen wonende tot Venray X Willemken Reyniers hebben
gevest ten behoeve aan
Jutken Wijnen (eene voordochter van Wynant Gerritu, zie akte van
5 April 1616 blz. 46 Prot. Hoofdbank Cuyk Na 318 van 1596-1642)
en haeren erven eenen Weycamp tot Sint Agatha naest Jo? Baexen,
Claes Willems 16 Nov. 1649.
Register Cuyk 1644-1655 blz. 156 Erffmaechgesoheyt, 18 April
1650. Wij, Peter van der Gheest ende Jan Verheyen, schepenen der
hoofdbanck Cuyck doen cent ende getuygen bij desen erffmaegescheytbrief, dat voor ons als in gerichte is gecompareert ende verscheenen Hendrick W;j,en ende Mewiken heters sijn h u y s f r o u w ende
Peeter Meuwssen ende Heylken Wijnen sijn huysfrouw ter anderen
sijde ende vcrclaerden de voors. comparanten reciprocke over end
weder, dat sij luyden naer voergaande weerderinge , estimatie, equipatie, schichtinge, s c h e y d i n g h ende deylingh vriendolgok ende
minnelijck metten anderen egalijck gepnert , geschieden ende gedeylt
te hebben alle desulcke gronden ende erffgoederen als hun comparant
- van Wijnant Geerits ende Dericksken Hendricx ehel. - hun gewesene vader ende moeder nagelaten ende aanbestorven sijn ende
oversulcx tot desen jegenwoordigen daegen toe onverdeylt gebleven
sijn, dienvolgende daervan gemaecht twee egale stukken, lotten,
welchen volgende ten deel gevallen is:
Peeter Meeuwsen ende Heylken Wijnen sijn huysfrou.
1. eenen bouwcamp groot anderhalven rnergen ongereer liggende
metten eenderzijden nevens het kerckelandt en de ander sijde nevens
Hendrik Wa@en erf, mitten eenen eynde schietende op den Bottercamp
ende metten lesten eynde op Hermen Gijssen erff; voorts metten heggen
ende eenen eynd van de hegh nsest de meulen ofte de Veluw sall
comen bij den voors. bonwcamp en het holgewasch enz. met twee
boomen buyten den voors. bouwcamp.
11. 4 van den Heycamp dwars doorgedeelt ende gutcr gegraven
sijnde, waarin de schey steenen sijn gestelt, het eynt naar Cuyk
gelegen is mede ten deel gevallen den Voors. Peeter Meeuwsen.
111. de helft van den Hoff, geneamt de lQ’eerlt@, suytwnarts naest
Anthony de Pessohers erff, mitsgaders:
de helft van huys en hoff naest ‘t Westen gelegen schietende
voorhoofs tot achter op het erf van Jan Verheyen met al wat acrd
ende nagelvast.
Het veer aan de Maese sal blijven soe ende gelijck ‘t selve gcdeylt
en bij speciale opdragt opgedragen ende overgegeven is.
Ende den voors.
Hendrika Wijnen ende Meriken sijn huijsfrou sijn ten deel gevallen:
A. eenen weycamp genaemt den Swaenseneaq, gelegen neffens
den voors. bouwcamp groot ongercrlijck anderhalven mergen metten
heggen ende het, houtgewasch enz.
B de helft van den VeerhofOostwaerts neffensHendrikThonissenerff.
Mitsgaders de helft van ‘t huis enden Hoff daer Peetcr Meeuwsen
op woont de Oostzijde naest Jan van Rijns erff ende overmits het,
eerste lot beeter is dan het tweede loth, soo is veraccordeert en
versproken dat het eerste lot aan het tweede uitkeert 206 Carolus
gulden, waervoor H e n d r i k Wijnen en Xeriken syn huysfrouw v e r klaren voldaan te zijn enz. enz. Samen zullen zij een scheidsmuur
bouwen. Ook is geconditionneerd, dat de Swaenscnmp het bouwland zal wegen. Na nog eenige onbeteekenende voorwaarden volgt
sluiting der acte 18 April 1650.
Transp. reg. Cuyk 1644-1654 Na 13 blz. 75 worden op 5 Febr.
1648 in het testament van Mr Marten Robbers genoemd als schepenen
Hendrick W;jnen, Peeter van der Gheest , Jan Verheyen en Jacop
Thonissen.
Ibid. blz. 76 Hendrik W$nen en Meriken Peeters verkoopen aan

Peter Willems X Peeterken een stuk bouwland onder Cuyk naast
Scholtis Rutger de Heen andere zijde Peetcr Mceuwscn 1 October 1658.
Ibid. blz. 152. Rentebrief van 15 Aug. 1668 van Hendrik Wijnen
en Merikm op hun huys in den Swaenscamp van 63 gl. voor Godefridus Bodinckhuysen ende Hendrickscen Velter eheluyden.
Protocol 1669-1682 Cuyk R. A. den Bosch blz. 95.
Rentebrief van 9 Sept 1671 ten laste van Heyltje Weynen op den
Swaenscamp naest gedeelte van H e n d r i k W;jnen Oost, naest het,
Kerkecaelke, schietende metten cenen einde op den Botterkamp.
4) Zie de doopregisters te Nijmegen:
1665. 7 Maii Lambert z. van Israel Lamberts en Harnske Wijnen.
Get. Lambert Israel, Gerrit Wijnen, Marij Wijnen.
1666. 10 Aug. Pieter z. van Israel Lamberts en Hendrioksko Wijne.
Get. Lambert Israels, Christina syn Huisvr.
1668. 11 Febr. Lanlbert z. van Israel Lamers en Hendrikje Hondriks.
Get. Lambert Israel, Christijne (moeilijk leesbaar).
Zie verder doopregisters te Cuyk:
1669. 15 Dec. Margariet d. van Israel Lamberts en Henderske Wijnen,
obyt 9 Maart 1670.
1671. 8 Maart eene dochter gedoopt van Israel Lamberts en Hendersken Wijnen gent. Naria.
1673. (geen datum) gedoopt dochter Israel Lamberts on Hendriksken
Wijnen genaemt Margarit door D. Neomagus, obiit 1676.
1674. 26 Mei een soon van Israel Lambert en Hendersken Wijnen
ten tijde der Fransche regeering gent. Wynant.
1677. 38 Maart een soon gedoopt van Israel Lamberts cn Henderske
Wijnen S. H. (P) genaemt Petrus.
1679. 23 Juli is wegens miine (d. i. Ds. Hermanus Ribbius) sieckte
en swackheyt ë*n kint gedoopt tot Gennep van Israel Lamberts
en Henderisken Wijnen gent Hendrick.
De heer Van Beurden schreef m;j o. it.:
,,Niet te vergeten, dat Nijmegen eene Staatsohe stad was, waar de
Hervormden de ambten bezet hadden en van daaruit de Protestanten
in de diaspora steunden. Cuyk was bezitting der Oranjes, in 1648
was daar op hoog ltevel de regeering Hervormd gemaakt en werden
scholen en alle ambten door Hervormden bezet. Wie dus van Níjmegen daar heen ging en in aanzien was, werd gesteund en kreeg
daadwerkelijken steun. De Gemeente der Hervormden was klein.
In een werkje schreef indertijd Anspach, nu overleden, dat de Gcmeente groot was blijkens het, groot aantal ingeschreven huwelijken,
maar hij vergat, dat het Echt-reglement ook aan de Katholieken
voorschreef de drie roepen in de Herv. Kerk t.e doen plaats hebben
en te trouwen voor het Hervormde Kerkbestuur - een voor onze
tegenwoordige toestanden vrij onbegrijpelijke maatregel. Daardoor
werden de aanzienlijke Hervormden ook schepen, kregen en namen
de leveranties aan het Statengarnizoen van het nabijliggende fort
en kasteel hliddelaar, Grave en Gennep. Xaar door de kleinheid der
keuze onder geloofsgenooten zien we hen trouwen in de omgeving,
dus Grave en Gennep.
Gennen was afhankeliik van Cleef (met Oeffelt vlak bij Cuijk), de
predikaLten predikten haar bij vacatures enz. Daardoor verklaart
het zich ook, dat, huwelijken met geloofsgenooten aldaar plaats
vonden. Gennep en Oeffelt werden als 8en beschouwd, schoon de
Maas daartusschen liep.
Een bewijs, dat van Woelderen’s in de gunst der hooge regeering
deelden, vind ik in het veerbezit; wel te verstaan was dat door koop
en verorviog verkregen, maar ook het veer was een bezit, Tooral
in die dagen van oorlog en trekken van soldaten, dat onder voortdurend toezicht gehouden werd.
Dat, alles leidt, er mij toe, om daar eens op te wijzen bij het. vermelden van de positie der familie in die dagen.”
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5. illcwia gedoopt tu Cuyk 8 Maart 1671. Zij huwt
JacoOus &Gts , scl~3pci~ van Grave [zij wordt 0. a.
als getuige genoemd bij den doop van Hendrik van
Wooldercn 4 October 1730 te Cuyk]. 6
6. Yblcrrgarit gedoopt te Cuyk in 1673, _F aldaar 1676.
7. Wjnant gedoopt te Cuyk 26 Mei lti74.
ti. rctrus
28 November 1677.
9. Hendrilc volgt ond)er IfIBis.

dleida ,can Woelderen huwt te Cuyk 21 Mei 1738
Hendrik Bends *) , Notaris te Grave, uit wolk huwelijk :
cc . Jlwcellus Bcrnts, gedoopt te Grave 1 Maart 1736.
b . Helena Bernts , gedoopt te Grave 7 December 173%
17 Januari 1742.
c. Cntherina
Gernts
Lambert van WoeliL(ren)n her;frouwt t e C u y k m e t

IK Lambert van Woeldc(ren) “) gedoopt 11 Februari
1668 te Nijmegen, huwt 28 Maart 1699 te Cuyk Aleida
~~dkxn 7), hij laat met haar te Cuyk 7 Februari
1700 ecne dochter Bleida doopen. (Aleida Hacksteen
was de weduwe van Hendrikus Huyberts , schoolmeester
te Cuyk, bij wien verscheidene kinderen). Aleida Hacksteen was blijkens eene akte reeds in 170S overleden
(zio blz. 62 Prot. Cuyk 1702-1715.) Zie ook 7).

kc Ister t,ot Cuyk geassisteerd met Johan van Diependncl, fiscaal in
dc :n lande van Cuyk in desen haeren gekoorneren met rcgt toc6’:wcsen momboir , Johan Huybers van sijns vaders en Peter Wacsfeeqt
er1 den notaris cn procureur Rutger de Hacn van moedcrszijde
vlleesohelijkc oome en volgens bloedmomboirs van Johanna, Christi aen, Reynier en Johannes Huybers, onmundige kinderen door dc
v, ,orseydc eerste compsrante verwekt bij Mr. Henricus Huybers CI 1 hebben den coop gestedigt aan Cornelis Boon onsen medeschepen
x1 Juf&. Catharina van Eybergen van eene rente van 40 gl.
Ibid. bis. 81, 8 Juli 1699.
Peter Hacsteen, meerderjarig jongmen heeft gevest voor de dinconie:men der waerc Gereformeerde kerke te Cuyk, eenc rentc van 8
ar. gulden op comparants huijs, hof enz. te Cayck, het huis Oost,
uid en West de gemeente, Noord huis van Gerrit Verheycn, ende
en Hof ten Oosten en ten Westen tegen het erf van Winant
Iroevendaal en Israel Lamberts vr$ erf.
Compareerde l’ietev Haksteen en LavnberttAs p)ar& Woelden als in huwejk hebbende Alida Haksteen hebben gevest a,an den stadhouder
[endrik van Oyen X JufYr. Amelia yan d e n B o s c h e e n huys t e
uyk aan de Maes, noordwaarts neven erf Gerrit Verheyen, Oost
e Ma.es en voorts a/d gemeente, met den Moeshof daar tegenover,
estwaarts neven ervc Israel Lamberts, suijd Gerrit, Verhcyen en
oorts de gemeente. Item schuyr en Moeshof in de Moesstraat
lsschen erf commissaris Boon en Derck Peters.
Ibid. blz. 36. Prot. 1700-1707 dd. 14 Juni 1706.
Notaris en procureur Rutger de Haan X Anna Catharina IsSrael
cc :hteluydeu woonende te Cuyck geven over aan juffr. Aeltie van don
T eynaert wed. van J. van Aldenburgh eene rente van 20 Csr. gulden
01 1) het huijs, hoff enz. te Cuyk aan den Dijk gelegen.
Ibid. blz. 127. Prot. 1705-1715 dd. 24 Sept. 1714.
Rut,ger de Haen, bloetsmomboir ende Dom. Gijsbert Kaai als gexrogeerd in de plaats Dom, Abraham Huyberts over de kinderen
an Blida Hakstee?& X 10. H e n d r i k H u y b e r t s , X 2O Lambert napz
Voelden mitsgaders deJen Lambert van Woelden soo voor hem selven
n so verder als vader over sijne onmundige dogter Alida van Woelden
ebben gevestigd en afgestaan ten behoeve Rutger de Haan X Anna
atharina Isracl s e e k e r e n bouwhof in da Hey ongeveer scs Hall.
nlorgen groot,, rondomme in de Gemeente Haps gelegen.
Ibid. blz. 62. (Prot. 1703-1715) dd. 28 Juni 1708.
Rutger de Haan, als bloetmomboir, Dominus Gìjsbcrtus Kaai als
angestelde momboir in plaats van Dominus Abraham Huyberts,
srael valz Woelden, bloet en aangestelde momboir nver de onmundige
indercn van dlida Haksteen bij zap Mr Hendricus Huyberts ende
,arnbertus can Woelden respectieve verweekt endc nog den voorn@
tambert rran Woelden nis weduwnaar van de voors. Aiido Hakstccn:
,elkc in uonformiteyt octroy 28 Febr. 1708 gcstedigt, gevest hebben
:n behoeve rm den Heer derardus Verhorst, Controleur van (Z. M. !)
‘allen t o t G r a v e e n deszelfs huysvrouw Amarantha Vcrlijk cene
mrl. rentlre van 45 cor. gulden uit seeckeren bouwhoff, genaamt
e Hcy , boys : schr, weilanden ene.

5. %io protocollen Grave 1.731-1737 R. A. te den Bosch.

Jacobus Srnits, schepen van Grave 1735.
Op blz. 101 gcsubstitucerd scholtis (11 Febr. ti’36 en 3 Oct. 1731).
Id. bla 1.57 op 9 Dec. 1738:
Hclcnn van Stecnhuys wed. Joh. de Moyer verkoopt aan Jacobus
Smits x Juffr. Maria Z<~R Waclderea eghteluyden 4 Weykamp in de
Hoogervelt.

6) Onder het hoofd ,,van Woelde” wordt hij in het archief van
Rherneu ( A r n h e m ) vermeld als Lambert 2;a~h Woeide.
Prot. Cuyk 1696-1703 blz. 44 dd. 7 April 1700.
Iennekcn Lnmberts voor haar selven en geassisteerd met Willem
Lamberts , Huybert van Sambeek ende Hendrik Martens, momboirs
van Ilnre onmundigo kinderen, mitsgaeders van haer man s&ger,
sijntlc ir~gevol~e het, consent en octroy van S. Hgw.G. Hr. W. Baron
de Stccnhnys en ons schepenen geexhibeert, dewolke aan der gesubst.
rrgtcrs kond hebben gestedigt en gevest ende opgedragen ten behoeve
ra11 Isme1 L a m b e r t s v a n W o e l d e n ende Lambs van Woelderr en hare
crvcn een huys ende moeshoE soo g r o o t cn soo klein als hetselve
onder dcsen gcrigte is gelegen, Oostwaarts gemeene straat, Westwaarts uovens erf Campanje en meer erven, Noortswaarts nevens het
crP \-nn Jacob van Drie1 en srlytwaarts nevens de Meulstraat wry
allodiaal.
Zi<: Heraldieke Bibliotheek 1581. blz. 74.

7) Zie ook trouwregisters te Cuyk:
1699. 28 Mam%. Lambert uan Woelde j. UI. van Nimwegen ende Alida
Hacksteen wed. van Hendrik Huyber. T. Isrnel Lamberts bruydeg.
vader, Jan en Peter Huyber.
Zie doopregisters te Cuyk:
1700. 7 Febr. gedoopt cen dogter van Lambert eam Woelde en Alida
Haksteen en is genxemt Alida.
Joumes HacksteePL wos 15 Oct. 1662 schepen van Cuyk, zie bla. 18
l~~~olocol Cuyk 1662-l668. Hendrik Boschman X Trijntje Hendrice
an.11 Johannes Haeksteen X Alida Diependaal erfrente 6 bar. gulden.
Do Nominatieve Staat der manschap in den lande van Cuyk AO.
1664 vermeldt:
.lohan?&es Ilacksteen , procureur hem soperlick generende met het
voors. umpt, belast met een hups vol Cleyne kinderen.
Prot. 1694-169ö. Cuyk blz. 2 op 20 Juli 1694:
Vrouwe .4lidx van Diependael laatst. wed. Reynier de Haen, nats,
pro(:’ cu soliepen te Cuyk n.ls moeder en voogdesse van kinderen uit
llcl 1” huwcli,jk met wijlen Joannes Haksteca, alsook in tweede huwelijk met Royuier de Huen (testament dd. 4 Maart 1692) zij boedelhoudcrc_;sc gcnssisteerd met haren zoon Rutger, voor zich en broeders,
dr:lagt over nau Mr. Jan vnu Aldenburg, mr. metselaar te Nijnlugeu i< delijen van den Teynnert ecne rentc van 50 carolus gulden.
Ibid. lti .111n1 lö96, Protocol N0 43:
Rutger dc Hnan, prooureur, g e m a c h t i g d d o o r AKda Haksteen,
wcdrlwc wijlen Mr. Henricus Huyberts , Margaretha H a k s t e e n , Petev
Kakstee7b - hnnn ~l:~rgmet~lm de Han,n en Josnnes de Haan, sijne
mcdebrocders cn medeaustcrs crvcn van wijlen Alida van Diependan], laatst wcduwe van Reynicr dc Haan, notaris en procureur bij
Iprouuratie voor Wijnnlld Drocvendncl cn Cornelis Boon, schepen dd.
2 t Apt’il 1696 en J~~~hx~uw hr111:~ Cnthsrinn Isrnel, zijne huysvrouw,
genssislc’crt, mot tlnu voorn. haren eheman hebben gestedigt gevest
- ton l~ol~onvc vau - Hcrmnn vao Lol turn een stuk land 11 mergen
iu dc Oeycp - nnnst, Gcru’t, %rten.
Ibid. I’I.OIOC. 1696-liO0 blz. 24, 23 Jau. 1699:
Vrouwc Alida Haksteeva wed. H e n d r i k a s Huybert,u, in zijn l e v e n

s) Zie trouwregist,ers te Cugk:
1735. 21 May (ondertrouwd) Hendrik Bernts jm. tot Grnvo met
lida van Woeldere j d. tot Cuyk. t. Peter Hmits en gnvcn dc ouders
er Bruyt mondeling hare toestemming. (5 Juni 1735 getrouwd).
H e n d r i k Bernts is wellicht de zoon van Marcel& Bernts cn van
[elena Reyniers, die 18 Nov. 1685 te Gennep eenc dochter laton
oopen. (Zie Maandblad XXI 150.)
Hendrik Bernts was not,aris te Grave Ann” 1735. (Zie blz. 1.57-159
‘rotocol en Grave 1731--1735).
Simon Bernts was schepen van Grave 21 Febr. 1663. (Zie blz. 15
‘rot. Grave 16u’L--1684).
Ibid. 29 Mei 1671. Peeter Bernts X Geertje Bles en
Jan Bernts Schepen Meer en Niel in de Duffel.
De doopregist,ers IC Grave vermeldden:
736. 11 Mnart. Marcellus, z. van Hendrik Bernts en Alida van Woelderen echtelieden, get. Johanna Bernts.
738. 7 Dccembor Helena, d. van Hendrik Bernts en Alida van Woelderen cchteliedcn get. Hermina Reyners wed’ Jan Huyberts.
742. 17 Jan. &tha&a d. van Hendrick Bernts en Alido van
Wocldcrc,n E. T,. get. Cat,harina Kroon, huisvrouw van Hendrik
van Woelderen.
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Xarid (Catharina) hael, uit dit huwelijk werden geboren : “)
1 . Heruh-ik Igrael , gedoopt tt! Cuyk 2 April 1713.
Jong +.
2. Hendrina, gedoopt te Cuyk 5 Aug. 1714.
3. Y d a , gedoopt te Cuyk 12 Januari 1716.
4. Anna Gertruij, gedoopt te Cuyk 10 Maart 1720.
Lambert van W. is vdór 27 Mei 1724 overleden, op
dezen datum wordt in eene akte in het schepenrcgistor
van Cuyk zijne weduwe Maria Israel genoemd.
IIIa. Hendrilc van Woeldere?z wegens ziekte van den
predikant Hermannus Ribbius van de Gereformeerde
Gemeente te Cuyk, gedoopt te Gennep 23 Juli 1679.
Hij is volgens de gerichtelijke signaten van Cuyk 12 Mei
1718 aangesteld tot schepen van Cuyk, en blijft onafgebroken schepen tot 1749. Volgens het collier van
de landerijen gelegen onder den dorpe van Cuyk en
Heeswijk behoorde aan hem de Swaenscamp onder
Heeswijk. In de Nabuercedulle van de Ingezetenen van
Cuyk in 1726 staat hij vermeld als de hoogstaangeslagene.
Hij is kort voor 22 April 1749 te Cuyk overleden,
blijkens eene acte op dien datum. Zie voor zijn erfmagescheid van 29 April 1749, Maandblad XXVI,
blz. 253. Hij huwt te Cuyk 18 Augustus 1708 Cutharina Croon(en) 1 “), j. d. van de Milsbeek. Zij werd ge-

boren 16 September 1684 te Gennep, d. van P e t e r
Ckoon en dlida Hueck. Uit dit huwelijk werden geboren: 1 1 j
(Wordt vervolgd).
~--

8) 1713. 2 April is gedoopt cen hoon van

Lambert valc Woeldex en

Maria Israel en genaamt Hendrik Israel.
1714. 5 Aug. gedoopt een dogter van Lambert van It’oelden en M a r i a
Isreel genaamt Heltdrina stonden tot getuigen Rutger de Haan
en Catharina Kroon genaamt van Woelden.
1716. 12 Jan. gedoopt een dogter van Lambett cau Woeldeu cn Maria
Inrael genaamt Yda, stond als getuige Anna Katharina Israel.
1720. 10 Maart is gedoopt een doghter van Lambert van Woelderen cn
Maria Catharina Israel genaamt _&nn Gevtruy en stond tot
getuyge Alyda de Haen.
1”) Zie de trouwregisters te Cuyk:
1708. 18 Aug. H e n d r i c k vau Woeldeu j.nl. \-an Iíuyk met Katharina
Croon j.d. van de Milsheek getr. op de rigtc tijd t,e Gennep.
T. Iwael Lamberta van 1Voelde-n en Vrouw Kroon bruytsmoeder.
De familie Croon ontleende haar naam aan het huis ,,de Croon”
gelegen aan de Milsbeeck onder Ott,ersum. In een huurcontract van
1 Maart 1725, toen inmiddels Alida Haeck hertrouwd was met
Albert Thiessen, worden genoemd hare ,,grootjacrige kinderen” Fritz
Ditz, Hendrick van Woelderea, Hendrick de Katt, John~a Otto Hardtman
(volgt hieronder) en Hendrick Wesselman (wellicht de vader van den
oudst bekenden stamvader der familie Wesselman van Helmond,
nl. van Peter Wesselman, die dan evenals (c. q. zijn neef) Peter
van Wo$lderen heet naar zijn grootvader Peter Croon). Zij verhuren
de Croon aan Hendrichs Thiessen en zijne huisvrouw Hendrina
Willems. (Zie ook Maanblad XXVI, 25).
Te Gennep werd gedoopt 1686 28 April Gerard zoon van l’eter
Croon en Aeltjen Haeck, hij zelf liet daar met eijne huisvrouw
Sybilla Mooren doopen een zoon Jan Petrus 17 Jan. 1717 en eene
dochter Maria Alida 6 Maart 1720. Sybilla Mooren wed’ van Gerard
Kroon hertrouwt 5 Sept. 1728 Johan Otto Hartman. (Zie Maandblad
YXI, 150).
Verder lieten Fritz Dietze cn zijne huisvrouw Rijkske Kroovs te
Gennep doopen : 1707 16 Jan. Anna *Mechteld ; 1709 19 Aug. Engelbert;
1713 3 Sept. Samuel; 1716 13 April Sntonetta Willemina.
Blijkens het register der overledenen der Prot. Gemeente te Gennep
overleed Peter f3oon aldaar 22 Juni 1689. Hij was eerst gehuwd met
Deriske Deusingh , met wie hij 13 Oct. 1677 eene dochter Dorethea
te Gennep laat doopen. (Op verschillende plaatsen in de Gennepsche
registers komt van 1652-166.5 voor Johan Deusinz gehuwd met
Theodora Stulenii, dochter van den predikant, ook later Hr Borgemeester Deusiugh X Alida Braam 18 Aug. lö86 en 19 April 1688
eene dochter Jahanna Alida te Gennep doopen).
In “Naohriohtung der Communicanten dieser hieaiger Gemeine”
van Gennep begonnen 1.649, komt in 1678 voor Lysbet ingen Crun,
en later Johanna Croon, Geertruydt Croon, Catharina Croon, Gerardus
Kroon, Maria Alida Kroone, Maria Alida Kroon.
Zie ook protocol 1685-1707 Grave blz. 36 dd. 30 April 1689

Archiefsprokkels uit Naarden.
Medegedeeld door P. L. THIEEENS.
Eunigon tijd geleden begaf ik mij naar Naarden teneindc ten archievo aldaar een en ander na te zien. Het
rechterlijk en notarieel archief der stad berust in het
Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, doch de
overige archiefstukken zijn te Naarden ten stadhuizu
gebleven en er is veel te vinden wat belang kan
inboezemen.
Na het verval der stad, vernam ik, werd het archief
niet meer geordend! doch op bijzonder verdienstelijke
wijze heeft de archivaris, de heer A. N. J. Fabius,
daarin verandering gebracht. Thans is het keurig in
orde en gecatalogiseerd.
Ik heb er er een oogenblik over gedacht om, behalve
de burgemeesters, schepenen enz., ook de 36-raden in
ous Maandblad te noemen, doch heb daarvan afgezien,
Gerard Croon drossart tot Sulandt voor hem en acte van rolm.
hebbende van Juff. Aletthn du Pyn syn huysvrouwe draagt op ten
behoeve van frowlijn Henriette Agnes Baronesse van Weede zeker
huys in de Begijnenstraat.
Ook vond ik vermeld Cbr&ia Croon geb. lti Juni 1714 te Rees,
gehuwd met Abraham van Thie heer van Opmeer.
Zie verder Prot. Cuyk 1720-1725 N” 45s blz. 10 dd. 20 Mei 1721
Compareerde J’ Wynant Drocvendael oud president schepen heeft
gestedigt en gevest ten behoeve Hendrik van Woelderen schepen alhier
en Catharina Crooner eghteluyden seeker huys met het maesbofkcu
daeragter alhier in den dorpe van Cuyk -- Oost nevens erf Cooper,
Suyt Gerrit Verheyen, West weduwe Heer Boon, Noord gemeeno
straat, item Maeshof aen de Maes Oost Gemeente, zuijt en west
erve Stadhouder de Haan, noord Kooper voor f 200.
Prot. 1725-1731 n” 459 bis blz. 46 dd. 28 Juli 1729.
Compareerde Heer Cor@ Heinsius landschrijver en Griffier X Abiga&l Br. . hebben gevest en overgedragen uan Hendrik van Woelderen
en Catharina Croonen 4 van het Cuyksohe Maasvecr mot de f der
schepentuigage enz. voor f óO0.
11) Zie de doopregisters te Cuyk:
1705. 9 Juni gedooot een doeter van Hendrik van Woelden en
Catharini Kroon genaakt Hendrina, stond tot gctuyge haar
moeder.
1712. 24 Juli gedoopt een dogter van Hendrik van Woelden en
Catharina Croon, genaemt Abida en stond dc vrouwsmoeder
tot getuyge.
1715. 7 April is gedoopt een xoon van Hendrik van Woelden cndo
Catharina Kroon, daarvan tot getuyge stond haar suster van
Goch Geertruyt Kroon en genaamt Israel.
1718. 6 Oct. gedoopt een soon van Hendrik oan Woelderen en Cntbrina
Croone is genaamt Peter, stont tot getuige Jacobus Smets.
1721. 28 Sept. gedoopt eene doghter van Hendrik van Woelderen
en Catharina Croon genaemt A-na Geertruy stonden tot getuygen Johannes Bekker en Rixke Croon.
1724. 4 Juni gedoopt een soon van Hendrik van Woelderen en
Catharina Croon genaemt Gerardus en stonden tot getuygen
Peter Diets en Sybilla.
1727. 30 Maart gedoopt een soon van Hendrik van Woelderen en
Catharina Croon genaemt Hendrik Willem en stonden tot, gctuygen Willem Jan Heynkus en Ida de Haan ende is mede
tot getuggen opgegeven Hendrik van Vastrick tot Randwijok
obiit.
1730. 4 Oct. gedoopt een soon van Hendrik vsn Woelderen en Catharina Croonen genaemt Hendrik en stont tot getuyge in plaets
van Maria van Woelderen huysvrouw van Jacobus Smits
schepen te Graaf Ida de Haan.
Zie de trouwregisters te Cuyk:
1726. 26 Oct. Henrick van Vastrick j. III. van Randwijck en H e n d r i n a
van Woelderen j. d. te Cuyk. ‘t Is ons gebleken eene schriftelijke attestatie van D. E. Wyckniet V. D. M. te Randwijck
behelsende het consent van de vader des bruydegoms en hebben
de ouders des Bruijts hare toestemminge mondeling verklaart.
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eerstens omdat het aa#n de meeste medelezers wellicht
geen belang zou inboezemen, en twoedens mi.j de tijd
er voor ontbrak.
Ik heb mij nu slechts bepaald tot het vermelden der
functiën in de regeering bekleed door leden van die
familiën, welke thans nog bloeien of in vroeger eeuwen
ook elders bekend waren.
Vun de meeste familiën loopen mijne aanteekeningen
slechts van 1650 tot _C 1750. Evenals bij de meeste
Hollandsche steden, werden ook in Naarden in de
15” en 160 eeuw de familienamen in de regentenlijsten
dikwi,jls weggela’ten en door patronymica aangeduid.
Volledige opgaven zouden moeilijke en tijdroovende
onderzoekingen met zich brengen.
Eerst iets over de stad zelf.
Het Oud-Naarden werd tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten verwoest.
Het Naarden van thans werd eerst omstreeks 1350
gesticht, doch kreeg direct van Graaf Willem V de
vol10 stadsrechten en vele privilegiën. Dat de stad door
hare ligging op de grens van Utrecht eene belangrijke
plaats en voor Holland van veel nut kon zijn, begreep
men steeds, vandaar dat de stad vanaf hare stichting
reeds vesting was.
Naarden behoorde dus tot de jongere Hollandsche
steden, doch was volgens de [Zie ook ,,Navorscher”
1!)03, afl. n” 21 ,,Generale lijst van het getal der
Huyzen in de steden van Zuyd en Noord-Holland met
de vermeerdering en vermindering zedert 100 jaren
vitu 1632-1732 incluis” , welke lijst in de Utrechtsche
Universitoits-Bibliotheek berust, de 148 in grootte. In
tegenstelling van de meeste andere steden ging Naarden
in de 178 en 1% eeuw vooruit, om daarna in verval
te geraken. Kerk en huizen, waarvan nog enkele in
wezen zijn,o wijzen op het vroeger meerder aanzien
der stad. Als belangrijk strategisch punt had zij meerdere
belegeringen te doorstaan.
Het poorterschap werd destijds aan hen gegeven,
die 400 rijders gegoed waren.
Opmerking verdient het, hoevele Fransche en Vlaamsche
familiën zich in den loop der 17” en 18” eeuw te Naarden
vestigden.
In verband daarmede was er ook een Waalsch
Protestantscho Kerk, behalve de Groote of St. Vituskerk en Gasthuiskerk.
De regeering der stad bestond uit drie burgemeesters,
&n schout-crimineel en één schout-civiel, zeven schepenen,
twee secretarissen en een a,djunct-secretaris, één thesaurier,
zes rekenmeesters, drie weesmeesters en drie kerkmeesters.
De 1st” secretaris der stad was tevens secretaris over
de dorpen ‘s Graveland , Hilversum, Bussum, Laren,
Blaricum en Huizen, die tot de jurisdictie van Naarden
behoorden (Stad en Lande van Goyland).
Alphnbetisch laat ik hierbij eenige familiën volgen,
wier leden regeeringsfunctiën te Naarden bekleed
hebben. Misschien kunnen deze aanteekeningen nog
ter aanvulling van genealogiën dienen.

Barch.

Atten.
Mr. Jacob Atten, schepen 1655, burgemeester in 1657,
‘60, ‘61, 62, ‘64, ‘65, ‘68 en ‘69.
Jan Atten, schepen in 1676, ‘78, ‘80, ‘82, 84, ‘86,
burgemeester in 1688.

L)it-lc Hendrilcszn. Barch, schout in 1614.
Anthony Jamz. Bmch, schepen 1627, burgumcuster
in 1629, ‘33, ‘37, ‘39, ‘40, ‘43, ‘44, ‘49, ‘ 6 0 .
Larnbertus Bar& ; schepen 1641, ‘50, burgemeester
in 1651 en ‘55.
Dirk Bar&, schepen 1656, ‘61, ‘67, burgemeester
in 1670, ‘72, ‘73.
Aant. Op een’ zerk in de kerk, waaronder Cornelis
Cornelisz., Hubertus Cornelisz. en Beatrix Cornelisdr.
Barch rusten, kan men nog gedeeltelijk het wapen
onderscheiden. Het is gedeeld: 1. een vrijkwartier in
rechter bovenhoek. de wapenfiguren zijn echter weggehakt; 11. een ruit, helmteeken: een pijl met punt
omhoog, tusschen een vlucht.
Boogaert.
Willem Boogaert , schout-crimineel 1645, burgomeester 1652.
Louis Boogatv?, schepen 1692.
Aant. In 1647 werd Willem Boogaert tot bailluw
van Goyland benoemd als opvolger van Mr. Pieter
Cornelisz. Hooft. In 1662 waren het bailluwschap van
Goyland en de functie van burgemeester van Naarden
in Willem Boogaert vereenigd, waardoor een tijdperk
van rust in ‘t Gooi aanbrak. Bijna steeds toch waren
de bailluw van Goyland en de stad Naarden met elkaar
in conflict. De regeering van Naarden wilde nooit
cenigen invloed van den bailluw erkennen noch dulden
en werd in bijna alle quaesties door den Stadhouder
en de Staten van Holland in ‘t gelijk gesteld. Tot
welk geslacht Boogaert deze Naardensche regenten behoorden, weet ik niet. De gelegenheid ontbrak mij om
alle schepen-acten te raadpleggen. De zegels zouden
het waarschijnlijk uitwijzen.
Brouwer.
Cornelis Brouwer, schepen 1656.
Frans Jacobsz. Brouwer, burgemeester 1574.
Gerrit Anthonisz. Brouwer, schepen 1638, ‘58.
n/fr. Cornelis Brouwey , thesaurier, schepen 1672, ‘73,
‘81, weesmeester 1708, kerkmeester 1693, ‘94, burgemeester 1675, ‘76, ‘82, ‘83, ‘86, ‘88, ‘89 > ‘91, ‘92,
‘95, ‘96, ‘98, ‘99, 1701, ‘02, ‘09, ‘10, ‘12 en ‘13.
[Omtrent zijn overlijden vond ik: 1 April 1713 de Hr.
en ïl&r. Cornelis Brouwer gestorven en in zijn kelder
onder ‘t koor begraven].
Vincent Brouwer, kerkmeester 1716.
Cornelis Brouwer, schepen 1726, ‘28, ‘31, ‘38, ‘40, ‘42.
Aant. Deze familie was geparenteerd aan van Oldebarnevelt gezegd ,,Tullingh”, Gansneb gezegd Tengnagel1 , Sohrieck e. a.
Beukeker.
Di& Beukelaer , weesmeester 1692, ‘93, burgemeester
1696, ‘99.
[Blijkbaar was h$ majoor in ‘s Lands dienst, daar
hij als wcesmeester genoemd wordt ,,de majoor Beukelaer”).
Wapen: Twee schuin gekruiste zwaarden [de punten
omhoog] van zilver op veld van keel. In den schildvoet een 1iggend.e rondas van goud met den punt omhoog.
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Bonnet.
Hans Bonnet, schepen 1642, ‘48 ‘52, ‘59, burgcmeester in 1661, ‘63, ‘67, ‘68, ‘74, “75.
Bartel Bonnet, schepen 1680, ‘83.
Gijsbert Bonnet, schepen 1716, ‘28, ‘45, weesmeester
in 1740, kerkmeester 1734, 42, burgemeester 1729,
‘31, ‘33, ‘35, ‘37, ‘41, ‘43, ‘44, ‘45 > ‘46, ‘47.
i$mon. Bonnet, schepen 1719, ‘21.
Bartel Bonnet, weesmeester 1745, 46, kerkmeester
1747 ) ‘49 ) ‘50 > ‘51.
Aant. De familie Bonnet, volgens door mij gevonden
aanteekeningen uit Zwitserland afkomstig, heeft meerdere
geleerde mannen opgeleverd, o. a. de bekende hoogleeraar Bonnet (Zie Nieuwenhuis’ Woordenboek).

Als weduwnaar van Cornelia Banningh huwde hij
20. met Maria Baclde [Delft].
De familie de Fremery was een der vele te Naarden
wonende, uit Frankrijk om de religie uitgeweken geslachten. Leden van het geslacht zouden ambachtsheeren van het dorp Fremery in het N.-0. van Frankrijk
(Lotharingen) geweest en door Hertog Karel 111 in den
adelstand verheven zijn.
Deze laatste gegevens berusten op geslachtregisters
dezer thans nog bloeiende familie.
Wa.pen: een keper van azuur op veld van zilver. De
keper beladen met drie wassenaars van zilver en vergezeld van drie merlettes van sabel, 2 in het schildhoofd en 1 in den schildvoet.
Groeqahout.
Mr. Ritmer Groe?ahout, schepen 1631, burgumeestcrl657.
Aant. Een tak dezer familie was in aanzien tc Rotterdam en Delft.
Glasius.
Claes Junsz. Glasius , schepen 1675 ? ‘80, ‘82, ‘86, ‘90.
Jan Gerritszn. Glas&, schepen 1631.
De Gavere.
Willem de Gavere, burgemeester 1677.
Aant. De familie ,de Gavere”, die tc Naarden on
naar ik van geachte zijde vernam, ook te Haarlem
voorkwam, is vermoedelijk het uit Vlaanderen om de
religie uitgeweken geslacht. In Vlaanderen behoorde hut
tot de aanzienlijkste geslachten. (Zie het bekende werk
van ,de 1’Espinoy”). Een enkele maal ontmoet men
het ook als ,,vava Gavere” zoowel te Naarden als in
,de 1’Espinoy”.
\Vnpen: Drie klimmende leeuwen, 2 en 1 van goud
op veld van keel.
Van der Graeff.
Goris van der Graeff, schepen 1724.
Aant. Verwanttxhap met het Delftsche rugcntengeslacht van dien naam heb ik tot nu toe niet kunnen
vinden.
De Graeff:
Lumbertus de Groef, schepen 1731, ‘35, ‘37, ‘39,
‘41, ‘43) ‘45) ‘47.
Jacobus de Graeff, schepen 1735.
Aant. In het Amsterdamsche geslacht van dien naam
komt ook de naam ,Jacob” voor. Verwantschap noch
wapen heb ik kunnen vinden.

Coenen.
Reeer Henclriksz. Coenen, schout-trim. 1590--1602.
Copal.
Jan Jacobsz. Copal, schepen 1637, ‘41, ‘53, burgcmeester 1643, ‘45, ‘48.
Ja,coD Copal, s c h e p e n 1657, burgemeester 1663,
‘64 ‘ 6 7
Pieter' Lievensz. Copal, schout-trim. 1650, ‘51, ‘52, 53.
Jan Copal, burgemeester 1471: ‘72, ‘76, ‘77.
Alliantiën : van Oldebarnevelt gezegd Tullingh on
Ploos van Amstel. (Zie Rietstap).
Duirkan t.
Adriaan Duirkanf , schout 1725.
Aant. Deze familie, ook wel als Duurkant voorkomende, was een uit Vlaanderen om de rcligic uitgeweken geslacht. Een tak vestigde zich in Zeeland.
De familie was in 1740 door Willem Duirkant in
den Hoogen Raad vertegenwoordigd.
Wapen: Een dwarsbalk van sabel op veld van goud,
vergezeld van drie ruiten van keel, tweo in het schildhoofd en 88n in den schildvoet.
Ue+
Claus Deyn, schepen 1514, burgemeester 1529.
lllr. Jan Deyn, advocaat-fiscaal der stad 1563.
Dirk Jans?. Deyn, schepen 1602, ‘07, burgemeester
in 1600, ‘05, ‘09, ‘14, ‘18, ‘21, ‘22, ‘25. In 1625 werd
hij tot Iston secretaris van Stad en Lande van Goyland
benoemd.
Aant. Uit dit geslacht sproot mede voort &. Theo-door Deyn , ook wel voorkomende als ,,Deinius”. In
de 160 eeuw schijnt hij tot de bekende rechtsgeleerden
te hebben behoord.
Een fraaie zerk dekt in de Groote Kerk te Naarden
het familiegraf. - De wapenfiguren zijn echter weggehakt.
Duncan.
íVr. Johan Dutacan, schout 1724.
De Fremery.
Hadriaan de Fremery, schepen 1656.
Pieter de Fremery, 36-raad, schepen 1659, ‘67, ‘68,
‘75, ‘77, ‘81, ‘84, burgemeester 1679, ‘81, bewindhebber der O.-I. Compagnie ter Camer van Amsterdam
1679 en ‘80.
Hermun de Fremery , 36 raad 1657, schepen 1662,
‘65, ‘70, ‘71, halmeester der lakenhal 1669.

Adolf Heshicysen , schout-trim. 1686.
[Hij was gehuwd met Helena Leydecker].
Adolf Adolfsz. Heshuysen , w e e s m e e s t e r 1 6 9 3 ,
‘94, ‘96, kerkmeester 1692, ‘95, ‘98, burgemeester
1684, hoogheemraad der Zuiderzeeclijk 1700.
Andriesz. ddolfsz. Heshuyse?a, kerkmeester 1693,
‘96, 1702, ‘08, ‘21, ‘24, weesmeester 1699, 1709,
‘10, ‘12, ‘13, ‘16, ‘19, ‘20, ‘22, ‘25, ‘26, burgem e e s t e r 1 6 9 4 , ‘90, ‘96, ‘98, 1700, ‘01, ‘18,
schout-trim. 1702, ‘08 in de plaats van zijnen
vader, die in 1702 overleed.
Andries Heshuysen , heer va,n Dreischor , vertrok
van Naarden naar Zierikzee, werd ook daar burgemeester, rentmeester-generaal van Zeeland, b.n.
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de Schelde en eigenaar van het slot Windenburg
op Schouwon.
3. E’raqlcois Sdolfs~. Heshuysen , kerkmeester 1725,
‘29, ‘35, ‘ 3 6 , ‘39, ‘42, ‘43, ‘46, weesmeester
1730, ‘31, ‘37) ‘38) ‘40) ‘44 > ‘45, ‘48, ‘49) ‘51)
‘52, h o o g h e e m r a a d Zuiderzeedijk 1728, schouttrim. 1740, schout-civiel 1750. Tevens was hij
kapitein van een der Vendels-Schutterij [het
Oranje-vendel).
sis. Frans Andriesz. Heshuysen, schepen 1721, ‘24,
kerkmeester 1712, ‘25, ‘26, ‘28, ‘30, ‘31, ‘34,
‘37, ‘38, ‘40, weesmeester 1717, ‘18 ‘%9, ‘31,
‘35, ‘36, ‘39, rekenmeester 1718, schout 1717,
‘26, burgemeester 1711, ‘13, ‘15, ‘16, ‘19, ‘20,
‘22, ‘23, “Ló, hoogheemraad Zuiderzccdijk 1729.
Hij stierf 15 Maart 1740.
xis. Mr. Andries Frangoisz. Heshuysen , kerkmeester
1740, ‘44, ‘47, ‘50, burgemeester 1745, ‘46,
vendrig der burgerij. Hij vertrok naar Haarlem,
waar hij zijdeweverijen had. Hij werd er schepen.
Zijn portret kan men vinden op het Hofje van
Noblet.
Francois Franco&. Heshuysen, vendrig Oranjevendel 1747.
Aunt. Het geslacht Heshu,ysen is af’komstig uit Westphalen , waar zij tot den kleinen adel schijnt behoord
te hebben. Men vindt in de Weselsche kerkregisters
den naam op verschillende wijzen geschreven, als :
von Heszhus, von Heskuysen, von Heshusen, Hesshusen. !l’ileman von Heshus (Tilemanus Heshusius) was ten tijde
der Hervorming een militant theoloog, een befaamd
prediker, o. a. te Wesel. Nog in de 18” eeuw komt de
naam te Wesel voor.
De familie Heshuysen was te Naarden exploitante
der Posterij op Hamburg, eene belangrijke onderneming,
dit vele vertakkingen had, o. a. naar Keulen en Bremen.
Zij was de belangrijkste verbinding tusschen Amsterdam en Noord-Duitschland in de 171: en 180 eeuw, met
hoofdkantoor te Naarden, vanwaar brieven, goederen
en geld verder verzonden werden. Gedurende meer dan
twee eeuwen werd zij in particulier erfelijk bezit door
dc Heshuysen’s beheerd. In 1609 was, volgens eene
oude aanteekening , Otto von Heshuysen, Postmeestergeneraal. Hij was gehuwd met eene ElisaOeth Lodewycksdochter. Wie zij eigenlijk was, is niet bekend. Hun
zoon Fra,ncois van Heshuysen had bij zijne vrouw Glara
Forckenbecp (uit eene aanzienlijke, thans nog bloeiende
Duitsche familie), o. a. eenen zoon ,,Adolf” (1)) van
wien de Naardensche regenten afstammen.
Van François van Heshuy.\en berust in het notarieel
archief vau Naarden eene overeenkomst met den Bisschop van Munster over de Posterij, waarin hij zich
beroept op een voorrecht door zijne voorouders, postmeesters der bewuste Posterij, altoos genoten, waaruit
zou voortvloeien, dat zijn vader niet de grondlegger
van de onderneming is geweest.
De thans nog levende leden van het geslacht Heshuysen stammen van Mr. Andries Hesku,qsen af. Aan
Haarlem heeft de familie twee burgemeesters gegeven.
Te Amsterdam heeft zij niet in de regeering gezeten,
maar het eens machtige bankiershuis Adolf Heshuysen
oefende er in ‘t laatst van het Stadhouderli~jk tijdperk
grooten invloed op de geldmarkt uit. Frans Jacob

Heshuysen vindt men te Amsterdam als Commissaris
van een dor Colleges ten stadhuize gonvcmd. De tak
van dc Haarlemsche burgemeesters is, als ik mij niet
vergis, uitgestorven.
Om ten slotte nog even terug te keeren tot de bakermat der familie Heshuysen, Duitschland. De Rittorgütor
Neuhof?‘, Latum en Hamm behoorden in de 170 eeuw
reeds tot het bezit der familie. Zij gingen over in
eigendom der Freiherren von Geyr Schneppenburg ,
andere stukken aan den Prins van Aremberg. Van het
huis ,das Haus Hamm” is thans geen steen meer op
den anderen, omdat daar ter plaatse de Rijnhaven van
Dusseldorf is gegraven.
Wapen der familie Heshuysen : Twee aanziendu
menschelijko oogen op veld van azuur.
( W o r d t vervolgd).

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr.

VAN

KINSCHOT te TIEL.

In het ,,Register van de Huir en landpaghten, Renten
en Tijnssen a,ls oock Andere inkoomen van de Ste
Martenskercke der stadt Thiell midsgaeders van conditien en resolutien beginnende D’ Anno 1727” vindt
men op:
p. 202 e. v. Liistc van de Groeven in de Ste Martonsk&ck beginnende van den inganck van do
kerck de eerste ganck de regterkant om
naer den Toorn:
N" 1. erffgenaemen Breunis voeten : Lanck ‘7 ; Breedt 5.
aen de kerck vervallen. Get. K. modo De weduwe
Anthony Bonenbakker, gebore van Oosterhoudt
en ha,are Erven. Verkogt den 160 Julij 1803 voor
f 64 door den boekhouder A. H. van Eek.
N* 2. A4attheu.s v. Eek. 7 X 5. De Heer schepen Pieter
ocln den Bergh ad J. H. G’ock E. L. modo H. J.
Cock van Oyen.
NO 3. LI’ Erffgen. Hr. Schuil. 8 X 6. modo Mntth. Lambertus Sckull zijn Erven.
NO 4. aan de kerck vervallen. Lieutent. Collonel Hss.
8 X 6. modo de kerck & ,Jacob Bout en G.
Schrijvendijk.
NO 5. Hen&. Schuil. m o d o H e n d r i k .i+ancken zin
Erven. 8 x 5.
N” 6. Ludolphus van der Lienden. 8 X 5. Goedefridus
vnrl der Lienden zijne Erven.
N” 7. Benthem. modo Otto van hek secretaris der stad
tiel zijn erven. 8 X 5.
NO 8. Borgemr. Blanckens Erven. 19 X 10. L. van
A.selle en M. Blancke. modo Juffrouw Margtrretha
Blancken hare Erven.
N” 9. Vulders Erven. 8; X 5. modo kerck.
NO 10. Jcnneke Coenen off D’ Ermelens. 8 X 6. Jan va’n
Leeuwendael en desself kinderen. Modo de Hr.
Beziender Boddenhroek modo de Jufirouwcn C. en
M. Strikling. N.B. alzoo de kerkmr. Hoogend$k
op dit nummer 10 abusive heeft aangeteekend,
daar Jun van Leeuwen daar niet dit zijn graf
aan de Heer Bottenbroek verkogt heeft, maar
zijn graf op numm. 136 daar hij Bottenbroeck
ook ‘begraven is zoo . .diend sulks voor memorie.
.N” ll. Hier volgt een graeff van de Irerck. 10; X 5.
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NO lljl2). Jrrn Brou,ruer. 7 x. 5. Cutri?~n en Jrtn Brouwer.
Een Leegc placts voor de kerck.
(Doorgescllrapt ; zie hierna).
N* 50. Gumeen gelijck als de grocff sub NO 38. 8 s 5.
Nu 12(13). V r o u w B r o u w e r s . 13 X 7. Fcnenntr illaritr ,
Foijerts Erven.
Anna Crrtrina e n Johtlnnn Geertruy Brouwer.
N” 51. Willem van Oijen. burgmr. Verkerk.
N* 13(14). Breunis. 7 X 5. kerck.
NO 52. De Wanders. 8 X 5. de k e r k .
Na 14(15). IWcs E r v e n . Boramr. &ttJ~eu,s G’oclc e r v e n .
hier volgt een groeff van de kcrck. 9 X 5.
nu schepen Pieter v& den Bergh en J. H. Cock NO 53. Bartens. N u Hooge~adijk c n BuddigagJL !J >( 5 .
Burgemeester 11. d. vctn Lidth de Joude dit alhier
_ _ E. L. Erven. 7 X 5.
Nu 16(16). <Jun Taa(j. 8 X 3. k e r c k .
ook begraven is met zijne Ehevrouw vc(n F%,ceZer.
Nu 16(17). Leeuwen. 8 X 5. Borgm. J«n UUIL L e e u w e n N0 54. Lam.s erven. 14 X 5. de kerk.
erven.
NO 55. Bouzoens. 8 s 5. de kerk.
N.B. Twee plaatsen va,n dc kcrck ijdur van 8 en N” 56. Momboir Eclc. 8 s 5. G. van Geclkcrke?~ Erven.
5 voeten tussen beijden.
N0 57. v r o u w 1’e h’ooij. 8 X 5. C:. P. vun Litlth tic Je&?.
N” 17(20). Ozjen, weduwe ritmeester Helldrilc ?J~ctn v a n N” 58. Johannes Waeter. 7 X 5. de kerk.
Ooijen hare Erven. 8 X 5.
NO 59. vrouw Vau Uund*ijcl;. 9 X 5. de k e r k .
(21). Borgemr. Bl«ncks Erven in de NO 8. keruk.
Een Leege plaets voor de kerck.
NU 18(22). Vun Zoele~. S;Z X 5. k e r c k .
NO 60. De toets = hier van de graeff Valz Hoorn. L)c: kerk.
N” IQ(23). V(an DijcJ~. 8 X 5 . m o d o Jun Du&m. k e r c k .
Zeevende Rij der groeven van het oosten.
N” 20(24). Tijnqqel. 7 X 5s. m o d o B e s i c r VoncJc.
Leege plaats van de kerck.
7 .X 5;. k&ck.
.
NO 61. W i l l e m vnvt, Ooijela en H o l . C: L. Tilajaus. Erven.
N* 25. Pror L)e Roever. 7 X 5. zijne Erven.
NO 62 Fralas illoore?a. 8 X 5. de k e r k .
N* 26. Liesvelts Erven. 7 X 5. modo de keruk.
NO 63: D’ Erffgen. 11lom. 8 X 5. de kerk.
N0 27. Dor Blrrncks. 8 X 6 . m o d o Herrnunus HnrdenEen Leege plaats of streep voor de kerk.
ber.gh zijn Erven.
N0 64. Gewet vu?a Helst. 9 X 5. LiDertus de Wit.
N” 28. Ottla C’ersteegen. 8 X 6 . m o d o Verkerk.
Het gestoelte van het gcright van Zand-Wij&
N” 29 Teffelen. 8 X 6. nu de kerk.
alsmede van d’ ouderlingen en Diaconen.
N” 30: Hermen Vdentz. 9 X
Nog een Leege plaats voor de kerck.
, . 6. nu de kerk.
NU 31. B o r g e m r . Lidts. 9 X 6. Het Heercngestoolte à N0 65. De Groots Erven. 8 X 5. nu C. P. vcl,n Lidth de
15 V. L. 7 br.
Jeudc Erven.
N0 32. Tuejais C’kiessen. 9 X 6. modo ,11. Verkerlz 1V illtwzoon.
NO 66. Jan van Dams Erven. 8 X 5. modo L. d. ‘twa
N0 33. Vrouw De RijcJ~. 9 X 6. de kerk.
Oijefa zijn Erven.
NO 34. Jun Rrccct. 8 X 5. de kerk.
NO 67. Cw$cnbzlr~gh. 8 X 51. modo P. ‘~i((ra Wiggen e n
N0 35. Pelt. m o d o d e e r f f g e n . v a n apothecar Pelt.
H. Delfschun.
Raadsheer van Lidth de Jeude. Erven. ook thans
(Wordt vervolgd).
Boesses. 14 X 6.
NO 36. Gespers. modo Dirk Roodbol. 74- X 9. modo JCIC~OO
Eene onderlinge verzekering de Ao 1683.
ddricrtrn Htr,rdenBerg.
NO 37. Fooijert. 8; X 6 . naderhand Ecl~ en nu modo
Alodegedeeld door W. bl1 SNOUCKAERT VAN SCHAU~UU.
Xírrcus Verkerk.
Bij het ordenen van het archief der Luthersche GuNG 38. Tijntrgel vervallen aen do kerck 1723 dd. 10
moente
te ‘s-Gravenhage, kwam mij een eigenaardig
aug. de Borgem. Verkerck. dit graff van den
stuk
onder
de oogen, dat ik hier in ‘t kort zal medckerckm. Eek gekogt. de kerk.
deelen,
daar
het uit een geslachtkundig oogpunt niet
N” 39. Vcrn der Llnge?a. 8 X 5%. de kerk.
onbelangrijk
is.
Ook werpt het een eigenaardig licht
NO 40. ~‘orrtelk van Lidts. 8 )( 5;. de kerk.
op
de
wijze
waarop
een6 onderlinge verzekering reeds
N” 41. Beijnhem. 9 X 5. d e k e r k .
bij
het
voorgeslacht
ingang heeft gevonden.
N* 42. Batenburg. 9 X 6. modo Seijdclaar zijn Erven.
Den
XIIII
Januari
1683 kwamen onderstaande pcrN” 43. Jan Eijl. 9 X 6. modo C. P. can Lidth de Jeudc.
sonen
ten
overstaan
van
den notaris Dirclc Toorenvliedt
Erven.
te
Leiden,
in
presentie
van Georgius Poelgeest en JuNU 44. J a n Tijssen. 9 X 6. m o d o C Y. uc(?a L i d t h de
cobus
dldenhoocen
overeen,
onder zekere conditiën en
Jeudc. Erven.
voorwaarden
het
fournissement
van eene somme van
NU 45. Schaerdenbergh. 9: Y, 5. de kerk.
capitaal
te
constitueren
op de respective
15000
gl.
NO 46. Sert Teunis.sen. 10 X 5. d e k e r k .
lijven
van
30
persouen
van
ongelimiteerde
ouderdommen :
Na 47. De W e d . H. J. ‘van Galen. 7 X 6 .
lmr v. ïUaersc*he op mijn dochter JuditJz van
N0 48. Joost vn?a Eek, 7 X 6. d e k e r k .
d e r Xaersche, oucl 1 0 jaaren . . . f’ 500.Zesde Rij der groeven beginnende van de muir
Justus Hogeuhouclc op mijn soon out 1 5
van het oosten.
(N.B. De tweede, derde, vierde en vijfde Rij ~
jaaren genaamt Pieter, gewonnen bij
500. waren resp. v e r m e l d voor N” lö(14), r!n NO :
Anthonia
Desquiens.
. . . . . . 20($4), voor N” 27, voor N” 36, maar zijn door- p’ de G’rctuwelacrr op mijn dochter Sara Maria
500.geschrapt met ander6 aanhalingen).
de
Crauwelaar out 7 jaaren. . . . il. Schrewlius o p Adrimus Le Plcr,, o u d
Een Leeg6 plaats voor de kerck.
N” 49. W i l l e m d e Witt. 8 X 6;. m o d o d o c t o r .J. lxc?a
11 jaaren, Pieter le .Pla, oud 9 jaaren ,
Lìdth de Jeude Erven.
d’or?aelis Shrevelius o u d 4 Jaaren ,
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Jolaannes Schrevelius, oud 1 jaar, daar
moeder af is ElisclOcth vrrn i%wnc. .
Daniel E l s e v i e r o p Jnn Dnniel Elseuier
mijn soon out 4 janren, gewonnen bij
Emerentk vcln Swtsr,evelt . . . . .
Bdr. Tielen ten lijve van ikaria Thielen
out 1 4 jaaren, Hendrick Alexander
T h i e l e n o u d 11 jaaren, Constclntia
Thielen out 8 jaaren, daar moeder
van was Sctrn 1’Empereur van Opdyck
ider 500 gl. en sulcx te saamen . .
P. Burgersd@cl; op siin vier kinderen, Constant& Burgersclijck oud 11 jaaren,
Catharina Burgersdi$c oud 10 jaaren,
Franco Burgersd@k , oud 9 jaaren,
Anthony Burgersdijck out 6 jaaren,
daar moeder af is Conslantic~ J7erspreet.
Pieter van der Codde, op sijn dochter
Clementia van der C’odde, out 7 jaaren,
g e w o n n e n b i j Annn von Twist. . .
dntoll Ma,ttheus , op sijn dochter Anthonid
Mtrithen out 14 jaaren, w a a r v a n
moeder
is
EliscrOeth Pater . . . .
Jacob Kloeck, op Lnmbert veen Mullen, daar
moeder van was Cornelia Kloeck . .
Petrus van Campen , op mijn soon Cornelis
v a n C’ampen, out 9 jaaren, d a a r
moeder af is Maria de Hcctcs . . .
Wolferdis Senguerdiz, op mijn dochter Hester
Sequerdis out 13 jaaren, daar Moeder
van der Does . . .
af is Elisabeth
Ick Lodewijclc Schop, als last hebbende van
van de Hr. Capiteyn Niclaas M«rrevelt, ten lijve van Niclaas Marrevelt,
d e J o n g e , out sijnde 17 jaaren. . .
Noch ten lijve van Hester Marrevelt , out
sijnde 11 jaaren, daar moeder van is
juf? Hester Seruijs . . . . . . .
J; Baucn, op sijn soon Florentius Raven,
out 10 jaaren, daar moeder af is
c’ornelia Schuyl . . . . . . . .
Dìrclc van Outshoorn cum socio, ten lijve
van sijn neef Abraham Toorenviiet,
out 6 jaaren, soon van den nat”
Dirck Toorenvliet (geb. 23 : 1 : 1678,
clnar moeder af is Etisabeth v a n
Outshoorne
. . . . . . . . . .
Adriaan Wittert van der An, ten lijve van
sijn s o o n Adrincrn Wittert, out 1 0
jaaren, daar moeder af is Mcrrlu ICnotter
S. V. Vliethoorn, op sijn dochter Clasinn
Vliethoorn, out 16 jaaren, daar moeder
van
is
Alidn Bucquoy zal’ . . . .
Johan vcrn Groenelldijck, ten lijve van s$n
dochter Petronelln , out 5 jaaren, daar
moeder van is ECyther de la Court. .
Jokcnnes Donctrn, ten lijve van sijn soon
Robbertus Doncan out sijnde 16 jaaren,
daar moeder van is 2Wagdalena van
E
lacque
. . . . . . . . . . .
cJolhan van der Murck, op sijn soon Hieronimus g e w o n n e n bij zalp Theodoru
van Leeuwen,
out 11 jaaren . . .
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f ‘L.Ooo.- 500.-

- 1.500.-

- a.ooo.500.500.600.500.500.-

500.500.500.-

500.500.500.500.-

500.500.-

Op sijn soon Zgic&s , gewonnen bij Josinu
de Vrocde, oucl 2 jaaren . . . . .

f \~ ~.~~500.f 16.000.-

Deze akte was geteukent : Jac. Aldenlaoooen, 0. van
Poelgeest, lager stont ‘t welk ik affirmeere D. Toorenvliet Notaris Publycq 1683:. Nog lager stont: Wij
Gecommitteerdens verklaaren, dat
ondergeschreeven
ofte van weegens de E. H* Burgemeester Theodorus
Sclarevelius ten hjve van Adrianus en Pieter le Plu, e n
van Cornelis en Johan Schrevelius, oud sijndc als
booven, op ijder der voorsz. vier lijven gefourneert is,
een somme van vijff hondert guld, en sulcx dat de
selve uijt dien hoofden en ter dier somme geinteresseert
is in ‘t voorenstaande Contract ‘t welk na collatie is
bevonden te accordeeren, met het origineele onder
no 1 gepasseert op den 21 en eenige volgende daagen
der maant Januarius 1683 voor den nat? Dirck Toornvliet, waar van de principale in de gemeene kist is
berustendo en was geteeckent :
#Johan ,van der Murcl;.
P. Burgtx&jck.
R. Groenend+<.
Aan de keerzijde van deze akte staat nog:
,,Compendieus Register van de dertig11 naamen, op
,,welckcns lijvc dese renten sijn geconstitueert
als :
1696 obiit.
1. Judith van der Maarsche.
++ 1691 obiit
2. Pieter Hoogenhouck.
Sara Maria de Crauwelaar.
3.7. 1741 obiit.
19.12. 1703 obiit.
4: Adrianus le Pla.
6. Cornelis Schrevelius.
obiit 9.10. 1751.
7. Johan Schrevelius.
8. Jan Daniel Elsevier.
1698 obiit.
9. Maria Thielen.
obiit 8.7.1752.
obiit vóor den 12
Maart 1725. 10. Hendrick Alexander Thielcn.
obiit 9.4. 1738. l l . Constantia Thielen.
obiit :f 1730. 12. Constantia Burgersdijck.
y 1716 obiit. 13. Catharina Burgersdijck.
1702 obiit. 14. Franco Burgersdijck.
1718 obiit. 15. Anthony Burgersdijck.
20.10. 1733 obiit. 16. Clementia van der Codde.
++ 1705 obiit. 17. Anthonia Matthea.
5 1700 obiit. 18. Lambert van Mullem.
1739. 25.2. obiit. 19. Cornelia van Campen.
22 1716 obiit. 20. Hester Senguerdis.
voor den 12 Maart
1712 obiit. 21. Niclaes Marrevelt , de jonge.
vóor den 12 Maart
1707 obiit. 22. Hester Marrelvelt.
obiit 12 1712. 23. Floren tius Raven.
obiit U’ 1730. 24. Abraham Toorenvliet.
+i 1713 obiit. 25. Adriaan Wittert van der Aa.
27” 1706 obiit. 26. Clasina Vliethoorn.
2 1727 obiit. 27. Petronella Groenendyck.
5 1703 obiit. 28. Robbertus Doncan.
1697 obiit. 29. Hieronimus van der Marck.
obiit 18.10. 1731. 30. _/Egidius van der Marck.
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Over de geslachten Wubben, Ebbinge en
Ebbinge Wubben.
(Vervolg en slot van XXVIII, 117).

Ebbinge.
1.

(Op één lijn staand met de eerste generat.ie in
het geslacht Wubben): Allnrd en Aebeltje Ebbinge
[kinderen van Freerk Ebbinge, Ette der Landschap
Drenthe en van Aaltje Wolters]. Aebeltje is gehuwd
met ds. Helperi te Siddeburen ; Allard , Eigenerfde
te Peize, met Hilligje Bavinge. Uit dit laatste
huwelik 4 kinderen :

11. 1. Aline(?) gehuwd met haar neef Barteld Ebbinge.
Kinderen onder IIIa.
2. Allardina ; gehuwd met Dubbeld Hemsing , zoon
van J. Hemsing en Rolina Willinke.
3. Freerk, geb. te Peize 26 Dec. 1’720, overl. te Goes
12 Sept. 1789, geh. te Bergen op Zoom 22 Dec.
1760 met Jacoba van Overstraten, [dochter van
Engelbertus van Overstraten en Adriana Vervoort],
overl. te Breda 22 Maart 1756. F. E. werd aangesteld tot vaandrig 19 Maart 1748; tot souslieutenant 20 Auv 1749; tot lieutenant 12 Juni
1752; tot capitein-kommandant van een grenadierscompagnie 1 Juni 1774; tot majoor in het tweede
bataillon van ‘t regiment Orange Stad en Lande
en Orange Drenthe (1787 Y).
Kinderen onder 111 b.
4. Aaltje, ongehuwd overleden.
TIIa. Kinderen van Aline(?) Ebbinge en Barteld Ebbinge :
1. Allard, geh. met Aaltje Luinge. Kinderen onder IVa.
2. Jan, geh. met Grietje Ebbinge. Kinderen onder IVb.
3. Hilligje, geb. met Harma.nnus Mensinge.
IIIL. Kinderen van Freerk Ebbinge en Jacoba van
Overstraten :
1. Hillegonda, geb. te Vries 26 Sept. 1751, overl.
te Staphorst 2 Sept. 1821 en begr. in de kerk te
Roureen ,, bij het inkomen onder de vrouwenbanken
onder een zerk met inscriptie”. Geh. teEmmelenkamp
(Bentheim) 1790 met Gerrit Jan Crull, [zoon van
Jan Cru11 en Anna Theodora Cramerus], scholte
te Hardenberg, later ontvanger der dir. bel. te
Staphorst, aldaar overl. 9 April 1830 en begraven
op het kerkhof te Rouveen. Zonder kinderen.
2. Adriana Hendrika, geb. te Doornik 13 Nov. 1763,
overl. te Rouveen 27 Jan. 1831 en aldaar op het
kerkhof begraven. Gehuwd met Christoffer Wubben;
zie boven onder Wubben (111, 5) en beneden onder
Ebbinge Wubben. (1).
3. Jacobus Allard, geb. te Breda 20 Maart 1756,
overl. te Peize 26 Sept. lSlZ(?). Ongehuwd.
IVa. Kinderen van Allard Ebbinge en Aaltje Luinge :
Barteld, geb. te Peize 13 Mei 1788.
;: Jan, geb. te Peize 1 Aug. 1792.
3. Allert, geb. te Peize Jan. 1797.
IVb. Kinderen van Jan Ebbingc! en Grietje Ebbinge:
Barteld , geb. te Peize 19 Febr. 1792.
:: Hartien, geb. te Peize 23 Febr. 1794.
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3. Hendrik , geb. te Peize 8 Juni 1798, geb. 3 Juli
1829 met J. F. Wilkens.

Ebbinge Wubben.
1. (op één lijn staande met generatie IV in de beide
vorige lijsten). Frederik Allard Ebbinge Wubben ,
zoon van Christoffer Wubben en Adriana Hendrika
Ebbinge, geb. te Deventer 13 Juli 1791, overl.
te Staphorst 26 Juni 1874; begraven te Rouveen.
Geh. te Ulrum 14 Nov. 1828 met Margaretha
Cornelia de Groot [dochter van Cornelis Philippus
de Groot en Anna Geertruida Hofstede], geb. te
Leer 1 Mei 1799, overl. te Haren (Gron.) 7 Aug.
1892 en begraven te Rouveen. - F. A. E. W.
,verkreeg in 1810 de aanstelling als Verwalterscholtus en in 1811 die van Maire der gemeente
Staphorst. Na de omwenteling van 1813 bleef hij
de betrekking van Hoofd van het Plaatselijk Bestuur bekleeden, en ontving eerst in 1852 zijn
eervol ontslag als Burgemeester. In 1833 werd
hij benoemd tot Heemraad van het IIde Dijkdistrict
in Overijsel, en een jaar later tot Notaris te Staphorst, welke laatste betrekking hij tot 1862
waarnam, toen hij de voldoening mocht smaken
zijn oudsten zoon hem te zien opvolgen. In 1845
werd hij gekozen tot Lid der Provinciale Staten.” ‘)
Kinderen :
1 1. 1 Christoffer Adriaan Hendrik, geb. te Staphorst
10 Mei 1831, over]. in Den Haag 24 Dec. 1899,
gehuwd te Beetsterzwaag 17 Juli 1862 met Anna
Catharina Elisabeth van Herwerden [dochter van
dr. Claudius Henricus van Herwerden, en Maria
Anna Suzanna Elisabeth Sara von Schilling], geb.
te Beetsterzwaag 24 Maart 1833. - C. A. H. E. W.
promoveerde te Groningen tot Meester in de
Rechten 24 Juni 1864 en was notaris te Staphorst 11 Oct. 1861-1 Sept. 1889. Kinderen onder
IIIa.
2. Gerrit Jan Hillegondus , geb. te Staphorst 11
Febr. 1834, over]. te Roden 11 Mei 1908. Gehuwd te Staphorst 2 Mei 1867 met Suzanna
Catharina Maria van Nes, [dochter van Pieter
Eliza Karel van Nes en Milene Antonia Johanna
Sara Henriëtte von Schilling], geb. te Ommerschans
(gem. Avereest,) 18 Jan. 1836. - G. J. H. E. W.
werd burgemeester van Grijpskerk 19 Sept. 1861;
burgemeester van Smilde 16 Jan. 1867; notaris
te Roden 17 Xaart 1868. Kinderen onder IIII>.
3. Ignatia Jacoba Maria, geb. te Staphorst 18 Dec.
1835, ald. overl. 6 Sept. 1837; begraven te
Rouveen.
4. Cornelis Philippus, geb. te Staphorst 22 Mei 1837,
overl. te Hoogeveen 29 Nov. 1904 ; geh. te Ouder
Amstel 4 Juli 1871 met Henriette Catharina Marie
Eskes, [dochter van Hendrikus Philippus Eskes
en Sophie Helene Pauline Gemen], geb. te Amsterdam 3 Maart 1835. - C. Ph. E. W. was ontvanger te Putte (N. Br.) c. 1867; en burgemeester
van Vries 1876 (K. B. van 6 Jan.) 1892 (K. B. van 27 Jan.) Geen kinderen.
1) Zie zijn Levensbericht door E. Verwijs in de Hand. vrtn de Mij
der Ndl. Lettk., 1576.
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6. Jacobus Allard: geb. te Staphorst 28 Juli 1839,
geh. te Assen 11 Sept. 1879 met Maria Louise
Jana Boom [dochter van Harm Boom en van
Rolina Johanna Slingenberg] , geb. te Amsterdam
19 Aug. 1850. Geen kinderen.
6. Ignatia Jacoba Maria, geb. te Staphorst 28 Dec.
1841, geh. te Staphorst 10 Juni 1869 met Scato
Lohman, [zoon van Scato Lohman en Imke Smid],
geb. te Groningen 22 Nov. 1842; sedert 14 Sept.
1875 notaris te Haren.
IIIa. Kinderen van Mr. Christoffer Adriaan Hendrik
Ebbinge Wubben en Anna Catharina Elisabeth
van Herwerden :
1 Frederik Allard , geb. te Staphorst 15 Mei 1863;
scheepsklerk bij de Marine Sept. 1880; adjunctadministrateur 1 Juli 1883.; officier van administratie
2de kl. 1 Maart 1885-16 April 1890. Adjunctcommies bij den Pensioenraad voor burgerlijke
ambtenaren (Den Haag) 1 Jan. 1831-1 Oct. 1905.
2. Claudius Henricus, geb. te Staphorst 9 Febr. 1874,
geh. te ‘s-Gravenhage 13 Juni 1907 met Aline
Baudine Elisabeth van Mansvelt, [dochter van
Constant George van Mansvelt en Debora Henriette
Elisabeth Suringar], geb. in den Haag 15 Maart
1881. - C. H. E. W. promoveerde te Leiden tot
Doctor in de Nederlandsche Letteren 7 Juli 1903
en werd benoemd tot Wetenschappelijk Assistent
aan de Koninklijke Bibliotheek 1 Oct. 1908.
Kinderen onder IV.
1116. Kinderen van Gerrit Jan Hillegondus Ebbinge
Wubben en Suzanna Catharina Maria van Nes :
1. Johanna Margaretha Cornelia, geb. te Roden 18
Sept. 1868, geh. aldaar 28 Ang. 1893 met Georg
Johann Friedrich Schenck, [zoon van Christian
Friedrich Schenck en Barbara Elisabeth Diebold] ,
geb. te Karlsruhe 10 Aug. 1860, ,,Vicar” te
Zadenburg (Baden) najaar 1884; ,Stadtvikar” te
Freiburg (Baden) voorjaar 1885; ,,Pfarrer” te
Sandhausen (bij Heidelberg) najaar 1892; ,,Hofprediger” en ,,Consistorialpräsident” te Luxemburg
Juli1 895.
2. Pieter Eliza Karel, geb. te Roden 12 Nov. 1871,
luitenant ter zee le kl. 2 Aug. 1907.
3. Frederik Allard, geb. te Roden 14 Aug. 1873,
gepromoveerd tot Meester in deRechten teGroningen
17 Dec. 1897, griffier bij het Kantongerecht te
Hulst 25 April 1903-8 Sept. 1909, daarna in
gelijke betrekking te Dordrecht.
4. Henriette Sara Milene Antonie Johanna, geb. te
Roden 7 April 1876.
5. Marie Louise, geb. te Roden 11 Aug. 1878 :
aldaar gehuwd 29 Juni 1900 met Mr. Johannes
Petrus Amshoff, [zoon van Fokko Koerts Amshoff
en Maria Bruistens van Hoek], geb. te Hoogeveen
8 Oct. 1865, Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht arr. Dordrecht te
Dordrecht 5 Mei 1899; in gelijke betrekking te
rnhem 1 April 1908,
Breda Nov. 1903; te
Substituut-officier va,n ju$titie te Leeuwarden 15
‘. i
Oct. 1908.
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IV. Kinderen van dr. Claudius Henricus Ebbinge
Wubben en Aline Baudine Elisabeth van Mansvelt:
1. Anna Catharina Elisabeth, geb. in den Haag 1
Maart 1908.
2. Christoffer Adriaan Hendrik, geb. in den Haag
20 act. 1909.
C. H. EBBINOE WURBEN.
Den Haag, Maart 1910.

Aanteekeningen uit de oudste trouwregisters
van Hilversum.
In 1766 brandde in deze gemeente het stadhuis, de

kerk en nagenoeg het halve dorp af, en daarbij ging
het geheele oud-srchief verloren. Hierdoor bevinden
zich te Hilversum geen kerkelijke registers van vóór
het jaar 1767.
Van af dit ja,ar bestaan er twee oude trouwregisters,
welke tot titel dragen:
Register van trouwen en begraven 1767-1794, en
Register van trouwen en begraven 1795-1812.
De datums van inschrijving zijn echter niet die van
het huwelijk, doch van de afkondiging der huwelijksche
geboden.
Hoewel Hilversum thans een belangrijke en groote
gemeente is, was het in den tijd waarover beide genoemde’
registers loopen een zeer onbelangrijk boerendorp.
Amsterdamsche families hadden er - zooals in het
naburige ‘s Graveland b.v. - nagenoeg geen buitenverblijven en de vreemdelingen die toevallig hier in
het huwelijk traden waren toenmaals ook zeer enkelen.
Het afschrijven van al de boerennamen uit deze
registers kwam mij weinig loonend- en te zéér tijdroovend voor, zoodat hieronder alleen volgen die huwelijksinschrijvingen, waarvan de namen mijns inziens er ten
minste aanspraak op mochten maken om aan de vergetelheid te worden ontrukt.
Dergelijke kleine aanteekeningen bevatten dikwijls een
aanwijzing in zich naar een lang gezochte acte, dan
wel naar de richting waarin een verder onderzoek geleid
moet worden.
13 Sept. 1771. Gerrit van Manen, j.m. en Jnnnetje
PZOOS, ‘) weduwe van Elias van Doona.
5 Aug. 1786. J a c o b Antonis van Ontphal , j.m. met
Magtelda Maria Cornelia ter Brugge,
j.d. van Eijsselsteijn. 2)
29 Mei 1787. Jacob Ploos,‘) j.m. met Lijsbet Eiosenbe?g,
j.d.
9 Mei 1790. Frederik Ham, 3) predica.nt alhier, en
Johanna Jacoba Kok, j.d. tot Naarden.
29 Juni 1790. Damis fìordijk, j.m. van Gouda, en Neeltje
Abr. Hogenbirk. j .d.
14 Mei 1791. Otto bas, wedr van Wilmina vnn der
Wezjden , en Hendrina van Staveren, van
Waarder.
1) De tegenwoordige familie Ploos van Amstel kwam als .Ploos”
uit het naburige Loosdreoht; uit deze aoten blijkt. dus dat nog op
het einde der 18” eeuw personen met den naam Ploos (zonder v.
Amstel) in het Gooi woonden. (Zie ook later de uit ‘u Gravclnnd dnrcdo
te deelen acteu.)
2) Zij hertrouwde in 1789 met Frederious Arnoldus Bernard Hugenholx, en geeft deze acte eenige aanvullingen op de iu het St.amen Wapenboek opgenomen genealogie Hugenholz.
s) Hij was n. f. verwant aan de Qorinohemsche familie Van Vlierden.

189

4 Jan. 1796. Hendrik Pineman, i.m. geboren te Braams

in het Osnabrugsche en woonende binnen
deze Jurisdictie, en Johanna lVgentgank,(?)
j.d. geboren te Deventer en woonende te
Amsterdam.
16 Febr. 1797. Martinus van Walbeek, j.m. gebooren en
woonende te Loenersloot , en Neeltje
Pieterse Reijn, j.d. gebooren en woonende
alhier.
12 April 1797. Marten Eppinga, j.m. geboren t’e Oude
Marde in Vriesland en wonende te Balk,
en Jannetje de Groot, j.d. geboren en
woonende alhier.
27 Mei 1797. Pieter Joseph Sch&, j.m. geboortig te
Nieuwenhagen bij Mastricht en woonende
aldaar, en Brigitta D~@‘kers wed. Mathijs
Hamers, geboren te Bronscha en woonende
aldaar.
21 Juni 1797. Frans Reijnier du Bois, wedr van Francoise Marie Josephine le Compte, gebooren
te Mastricht en woonende alhier, en
Hendrina Françoise Keijzer, wed. van
IJbrand Hendrik François Vincent ,l) geb.
te Wageningen en woonende te Manrtensdijk (bevestigd te Maartensdijk).
3 Jan. 1804. Franciscus Rijnier Joseph du Bois, j.m.
wonende in den Haa.g met Elizabeth
Theodora Hendricn Vincent,‘) j.d. wonende
te Hilversum.
20 Oct. 1806. Henricus Pompe, j.m. geb. te Kuilenborg
en wonende alhier, en Catharina Huvakker
j.d. geb. en wonende alhier.
23 Oct. 1806. Jacobus de Liefde, geboren te Utrecht,
gewoond hebbende alhier, en Pleunt,je
van Tt’aw-en, geboren en wonende In
de Loosdrechti .
W. W. v. R.
Hilversum, 414’10.
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Op 17 Maart 1612 testeerden zij voor Notr” Dassigny te Delft reciproque en op de kinderen, die zij
te zamen hoopten te gewinnen. Volgens de genealogie van Lodesteyn (Mbl. V. 45.) lieten zij drie
kinderen na :
CI. Jafa Bogaert, secretaris op Colijnsplaat.
0. Snnn Bogaert, e n
c. Pieter Bogaert, vendumeester van de Admiraliteit
in Zeeland in 1.646.
11. P?Lilip Pieterw. Bogaert b o v e n g e n o e m d , teekende
7 Febr. 1610 als j. m. van Delft te ‘s-Gravenhage
aan met Aeclltje Jan&. van der Loo 1) j. dr. van
alhier. Hij was zijdenlakenkooper in ,de Roscam”
w/z Hoogstraat te ‘s-Hage, en testeerde 6 April
1610 met zijne vrouw voor Notaris Dassigny ; beiden
zijn overleden vóór 3 Aug~ 1635 toen hun kinderen
het ouderlijke huis verkochten. Zij lieten vier
kinderen na :
cl . Johamaes Bogawt , med. dr. eerst te ‘s-Gravenhage en later te Geertruydenberg; hij is 29 Maart
1648 in eerstgenoemde stad aangeteekend met
EIester Macaré, j. dr. wonende te Delft.
b. HillegoTad Bogaert nis j. dr. op 22 Sept. 1647 te
‘s-Hage aangeteekend met dertaout Macaré, j. m .
van Mi*ddelburg; in 16% was hij schepen van Hulst.
c. Pieter Bogaert , secretaris van Wouw (dit is een
der door B.B. genoemde personen), is 18 Jan.
1662 als j. m. nangeteekend met Xqqaretha
Brozcwers, j. dr. van Bergen O/Z. (Nav. XXI. 155).
d. Anlaa of ,Johanna Bogaert leefde 1655 ongehuwd
te Wouw.

Wat nu betreft Cornelis Dircksz. Bogaert (de laatste
der personen waarnaar gevraagd werd), hij was een
zoon van Dirck Lenaertsz. Bogaert , schepen van Monster
en van diens laatste echtgenoote Pietertje Cernelisclr.
Hij huwde echter niet ïblaertje Jorisdr., d o c h w e l
Maertie Jansdr. van Adrichem; zulks blijkt uit hunne
hnweiijksvoorwaarden op 22 Juni 1645 gepasseerd v<ior
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Notrs ‘Willem van Assendelft te Delft.
_
Cornelis Dirsltsz. Bogaert, j. m. wonende te Monster
Boogaert (XXVII, 267). Omtrent de familie van als toekomend bruidegom, geassisteerd door Pietertje
twee der genoemde personen, kan ik eenige nadere
Corneiisdr. wedt Dirck Lenaertsz. Bogaert zijne moeder,
gegevens mededeelen.
I?illem Adriaelasz. van der Salm, en Oorwelis Franckensx.
Pieter Bogaert (waarsch+li,jk Pieter cJansz. Bogaert 2) va?a der Zfouff zijne goede bekenden allen wonende t,e
cramer te Delft, die op 29 Jan. 1609 met zijne vrouw M o n s t e r t e r eenre, en Uarytje Jan&. uan Adrichem
Hillegond Cornelisdr. voor Nou8 Jacob Dassigny tes- j. dr. wonende te Honsholredi,jck als toekomende bruid
teerde op hun kinderen, wier namen echter niet in de g e a s s i s t e e r d d o o r Adriaeia .Jansz. van Adrichem te
akte vermeld worden), had meerdere kinderen, waarHonsholredijck haar broeder, Dircl; .Torisz. van Adrichem
onder Danckert en Philip die volgen.
brouwer (,& de Slangh”) te Delft haar neef, en ,leronimus
1. Danckert Pietersz. Bogaert: teekende 12 October Jacobw. de Lezrteringh te Delft ter andere zijde, maken
1608 als j. m. van Delft, te ‘s-Gravenhage aan met huwelijksvoorwaarden.
ilnneyie &nsdr. van der Loo, j. dr van -Alhier. Zij
w. g. ,,Maertgen Jans”, ,,Cornelis Dircksz. Bogert” ,
schijnt spoedig kinderloos te zijn overleden, want ,Ary Jansz. van Adrichem”, enz.
in eene akte gepasseerd einde 1611 komt hij reeds
G. ESCHAUZIICB.
voor als gehuwd met Grielje ,lansdr. van, Lodesteyn ,
Braam. Van (XXVIII, 122). De gevraagde ouders
die eene dochter was van Jan FTacobsz. van Lodesteyn
van Geertruida Helena van Braam zijn ,Tacob Andries
en van Anna Govertsdr. van Beaumont.

1) Wellicht behoorende tot de Indische familie Vincent. - Vgl.
ook Ned. Adclsboek 1910 - du Bois de Fcrrières.
2) Zijn naam komt. ook TTOO~ onder de naasto bloedvcrwwtcn vnn
vaders en moedersziido der kindcrnn vn,n Mr. *Jasper WZN Kinschot cn
Joaina PijU, hij het openen van hun testament- op 11 Dec. 1601.
(Mbl. XXV. 182.)

l) De naam wordt ook gespeld Vwloo. Op 20 NW. 1611 testeerde
v0or Notnris Pieter vm Groeneveld t,e ‘s-Gravenhage Johan Vedoo,
j. m. op A e c h t g e n . .JnnscZr. Verloo, zij~w zust,cr g e h u w d met Philip
Ho.Jnert, ~ijdcnlnkenlroopor , mits nit,lceercndo f 200 nnu ieder zijuer
t.wee broeders Jacob Ver100 wonende alhier en hi’colaas Verloo wonende
te Voorburg.
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vun Braam , raad van Indië , cn Attzbrosia IVilheltt~i~ta
van R$ck. Zij ovorloed te Batavia 9 Maart 185%
W. W. v. R.

Heycop. Wie weet mede te deelen, wanneer leefde
0.
Nicolaas Heicop , kannunik te Egmond ?

Coleta de Guichtenarde. Wie kan aangaande dit

geslacht iets mededeelen.3 Het moet o. a. in Vlaanderen
R ED.
vertegenwoordigd zijn geweest.
Co01 en Kool. Van deze beide geslachten bestaan
verschillende wapens.
10. Het wapen voorkomende in Balen’s Beschrijving
van Dordrecht, in de geslachtsregisters Cool. In
dezelfde geslachtsregisters worden echter sommige
leden met een K gespeld.
20. Het wapen door enkelen gevoerd die met een Kspellon
en zijnde: Gevierendeeld 1 en 3 in groen een klimmende leeuw. 2 en 4 in goud een klimmende leeuw.
De kleuren der leeuwen zijn mij onbekend.
Weet iemand ook oorsprong of nader aanvulling van
dit laatste wapen, het verband te verklaren tusschen
de beide geslachten Co01 en Kool, of iets dat hierop
E. v. D.
betrekking heeft, mede te deelen?

Crèvecoeur. (XXVIII, 156). Te ‘s Gravenhage zijn
ondertrouwd 9. 6. 1811 Gerrit Crevecour, j. m. met
Henriette Christine Dorothea Holze, j. d. beide wonende
te Straatsburg. - Jacob Crèvecoeur, j. m. geb. Rotterdam
en won. te Meenen met Alida Bernardina Surmout,
j. d. geb. en won. hier, werden in ondertr. te ‘s Gravenhage opgenomen 22. 2. 1824.
C A R L KÖFFLER.
‘s Gravenhage.
Grebber. De Naar aanleiding van het artikel Pauze

door den heer Berends (1 jaarg. 1910) zij opgemerkt
dat ik te Naarden als schepen vond in 1711 Adriaan
de GreOber. Tijd ontbrak mij om in schepenacten naar
zijn zegel te zoeken.
P. L. T H I E R E N S .
Haarlem.

Halm. Van Mr. Jacobus van Halm (zoon van Volckert
en Adryana van Pylsweert), geref. ged. Rotterdam
21 Juni 1685, + Utrecht 19 Sept. 1742. Hij was te
Utrecht Kameraar van den Lekdijk 1716, 19. Ontvanger
van de generale middelen, Burger te Utrecht 28 Aug.
1716. Huwt (te Utrecht 6 Dec. aanget., 20 Dec. attestatie gegeven) 1716 Maria Sybilla van Lalrkeren (dr.
van Laurens van Lankeren , Schepen, Raad, Burgem.,
Gecommitteerde van Utrecht en Jacoba van Nellesteyn),
ged. Cru+gasthuis Utrecht 28 Aug. 1696, i_ Utrecht
29 Mei 1771.
Hun dochter Adriana Arma van Halm, geb.? i_? tr. ?
Mr. Paul Engelbrecht Voet van Winssen (zn. van Paul
Engelbrecht en Agnes Ormea tot Papendorp), geb.? +?
heer van Sevenhoven , raad in de vroedschap van Utrecht.
W. J. HOFFMAII w. i n g .
ver. St. van Amerika.
Hartmann. Christian Beuningh, geb. Utrecht? + Harmeln , 23 Sept. 1777, ><? 1749 (wahrsoheinlich in
Utrecht) Maria Christine Hartnzann , geb. ? t Hnrmeln ,
9 Nov. 1804, Tochter von ? Wappen Hartmann?
H. F. MACOO.
Berlin-Steglitx.
Huygens. (XXVII , 168). Te Breda werd 30 Maart
1648 gedoopt Machteld, dr. van G@sbert Huygens, e n
Dingentien Atbtuiaens. Vgl. ook De Na.vorscher 1895, 706.
Dr. J. BUYC+ENS.
Zaandam.

Messing. (XXVIII, 157). De Germaansche stam der
Cherusken bewoonde het gedeelte van Duitschland
tusschen Elbe en Weser. In die streek ligt het plaatsje
Ellrich of Elrich, nabij Erfurt. Waarschgnlijk is dit de
T. M. PALbl.
plaats bedoeld met Ellrica-Cheruscus.
Wapen gevraagd. Welk geslacht voert: ,in goud
een rood klimmend hert”? Antwoord gaarne rechtstreeks aan Jonkh. van Kinschot, Tiel.
Woutersen, Gualterus. (XXVIII, 72). In a descriptions of seals in the old Archive (Hague) by Mr. J. C.
van der Muelen , that of Gualferus Woutersen, schepen
of Middelburg, is interesting. The same arms as there
mentioned were borne by Gualterus Woutersx., Commandeur of Jaffna (Ceylon) who died in Batavia on
the 5 Feb. 1739 (Navorscher XLVIII, 511; LII, 497).
His mother was, 1 believe , Ursuia Wees, and his sister,
Anna Margaretha Woutersz., who with him, stood
sponsor (17 Sept. 1736) in Macassar to a child of Mr.
Willem van Duyvenuoorde and Margaretha Lucretia
Schrik (Wapenheraut V, 132). The wife of Gualterus
Woutersz. was Hester Otley, daughter of the Master
o f t,he Seminary at Jaffna, I%rk Otley.
What was the relationship between these two Gunlterus Woutersz.? Possibly the schepen was the grandfather.
F. H. DE vos.
Galle, Ceylon.
Wolff , De - Reessen. Gezocht de vier kwartieren van
Pieter de Wolff en van Cornelia Reessen, wier dochter
Margaretha de Wolff 9 Juni 1756 te Amsterdam geboren is.
Pieter de Wolff behoorde waarschijnlijk tot de familie
de Wolf, vermeld in Alb. Thijm’s portretten van
Vondel; aldaar komt ook vroeger een Pieter de Wolff,
heer van Wolvenhoek, 1646 gehuwd met Susanna van
Hoeck, voor.
Omtrent Reessen vind ik, Gehuwd. Amsterdam 1726
Geert&d Reessen (dr. van Gerrit, koopman in de
Warmoesstraat en van Geertruid van der Keere) , ook
een huwelijk 1762 te Amsterdam (‘ora Reessen X Druyvesieyn. Zij was een dochter van Gerrit en Cornelia,
de Haan.
Zoo mogelijk ook om mededeeling der kwartierwapens
verzocht (de Wolff en Reessen bekend.)
W. J. HOFFMAÏÏ. W. 1.
Ver At. van Amerika.
INHOUD 1910, NO 6.
Bestuursberichten : Benoeming tot lid; rectificatie ; adresverandcring ; vermelding bestuursleden ; portefeuilles en banden ; verslag
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T?OELDEREN.

(Vervolg en slot van XXVIII, 165.)

Hendrina gedoopt te Cuyk 9 Januari 1709. Zij
huwt 26 October 1726 te Cuyk Henri& van
Vastrick j .m. van R,andwijck. Volgens erfmagescheid van 1749, leefden er in dit jaar drie
minderjarige kinderen uit dat huwelijk.
Abeida gedoopt te Cuyk 24 Juli 1712 _t te IJperen
20 October 1764. Zij huwt Hendrik Jacobus Reepmaker, * ‘) ged. te Maastricht 30 Juli 1721 i_ te
Besoyen bij Waalwijk, begraven aldaar 2 Juli
1816; hij was de zoon van Johannes Jacobus
Reepma,ker, officier in Statendienst en van Maria
Cathryna Reems. Hij was in 1749 ,,Lieutenant in
‘t Regiment dragonders van den Heer Generaal
Trips” te Maastricht, in 1755 Luitenant bij de
Dragonders va,n Matha en wordt later als kapitein
der Infanterie genoemd. Hij hertrouwt te Zutfen
11) Zie Protocollen Grave bl. 23 d.d. 10 Jun 1749. Compareerde
Monsr Israel van Woelderen woonaghtig alhier in qualiteijt als
lasthebber en procuratie hebbende van den heer Henricus Joannes
Reepmaker, lientenant in het Regiment dragonders van den Heer
Generaal Trips in vollen huwelijk met Mevrouw Alida van Woelderen
volgens procuratie voor notaris Tielen en getuygen te Maastrïcht
gepasseerd 19 April 1749 vestigt en draagt over ten behoeve van
Mathijs Abels en Maria Teunissen eheluyden eene sekere huijsingh,
brouwerij, hof, stallingen, ruyterquartier, erve enz., staande en
gelegen in de Vollerstraat, de eene zijde de binnen Hampoort de
andere sijde Huysman, voor en achter gemeenest,raat -voor 929 gl
en hondert en drie hoogen en een ton bier.

::
6.
6.
7.
8.

16 October 1755 Judith JacoOn Marchand. Uit het
eerste huwelijk werden geboren :
Carolina Hendrika Juslina Reepmaker g e b o r e n
25 October 1747 te Chalon, gedoopt te Maastricht
4 Mei 1749.
Pieter Martinus Adriaan Reepmaker gedoopt te
Maastricht 13 Juni 1751. (Zie ook Genealogie der
Familie Reepmaker door Jacob Reepmaker 8. Az.
R’dam 1905 bij Gebr. Tuinzing).
Israel volgt onder IV.
Peter volgt onder IVbis.
Anna Geertruy gedoopt te Cuyk 28 September 1721,
was in. 1749 reeds overleden.
Gerardus ged. te Cuyk 4 Juni 1724, volgens meergenoemd erfmagescheid doofstom.
Hendrik Willem gedoopt te Cuyk 30 Maart 1727
jong i.
Hendrik volgt onder IVter.

IV. Israel van Woelderen gedoopt te Cuyk 7 April
1715, President-Schepen en Provisor van Grave
S_ aldaar 21 Juni 1766; hij ligt begraven in de
St. Elisabethskerk te Grave. Hij was gehuwd
(proclamaties te Cuyk 18 Febr. 1741) met Petronella
Kleijn, waaruit geen kinderen. Bij erfmagescheid
van 29 April 1749 wordt hem o.a. de Swaenscamp
toegewezen. lz)
1%) Zie trouwregister Cuyk:
1’741. 18 Febr. Israel z)an Woelderen j.m. geb. Cuyk en Petronella
Klein geb. in de Klundert en wonende Wichen, geproclameert
en attestatie.
Zie o.a. Protocollen Grave (1769-1746) d.d. 19 Jan. 1744.
Compareerden Joh. de Geister voor zich zelf en als procuratie
hebbende van zijn vrouw Agnes van Santfoort (ingevolge procuratie
17 Jan 1744) en procuratie hebbende van Martinus Tessers borger
tot Breda en Maria de Gister, procuratie den notaris Adriaan
Waalwijk 10 Jan 1744 en Huybert de Geister, boekhouder Comp.
Ned. Indi8 volgens procuratie voor Peter Dobbelaere, notaris,
Batavia d.d. 30 Nov. 1742 dragen over aan:
Istael van Woelderen X Petronella Kleyn een sekere huysing eu
en erve staande en gelegen op den hoek van de Markt en de Rogstraat, de eene zijde de erve Frangois Andiger d’andere zijde de
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IVOis. Peter van Woelderen gedoopt te Cuyk 6 October
1718. Hij wordt na den dood van zijn vader 22
April 1749 aangesteld tot schepen van Cuyk en
blijft schepen tot 1795. Hij wordt 27 Maart 1795
verkozen tot regent van Cuyk, in zijne handen
wordt tegelijk afgelegd de eed van de medeverkozen regenten van Linden, St. Agatha en
Haps (zie desbetreffende acte).
Hij huwt 6 April 1751 1”) te Cuyk Anna Theodoru
&echteidis Plencker j.d. van Essen. Zij is de dochter
van Dr. med. Heinrich Wilhelm en van Daniella
ThPodora Brandt (bij den doop 30 Jan. 1785 te
Cuyk van Anna Theodora van Woelderen wordt
zij vermeld als 79-ja,rige overgrootmoeder, zij is
dus vermoedelijk in 1706 geboren).
Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Hendrik Willem volgt onder V.
2. Ißrael Daniel volgt onder Vbis.
IVter. Hendrik van Woelderen gedoopt te Cuyk 4 October
1730, Schepen van Grave. Hij huwt 24 April
1766 te Grave Catharina van Oyen 1’) j.d. van
Markt, achter schietende op de erve Krieger, voor gemeene straat,
voor 1000 gl.
Ibid. blz. 124 d.d. 1 Dec. 1755.
Gerard Torsinck rentmeester gemachtigd door H. Kon. Hoogheid
Print. v. Oranje Nassau verklaart in die qualiteit schuldig te zijn
aan aan den Heer 1sraeZ van Woelderen X Pet,ronella Kleyn 2000 gl.
ter zake van voorgeschoten penningen.
Ibid. blz. 160 d.d. 8 Dec. 1756.
Joh. van der Plaat enz. aan Isme1 wan Woelderen scbeepen der
stads X Petronella Kleyn een huis aan Hamstraat eene zijde stadhuijs
andere rij R. J. Malingres en voor aan de Gemeene straat voor
345 gl. 10 hoogen en een ton bier.
1s) Zie trouwregister te Cuyk:
1751. 20 Maart Peter van Woelderen j.m. van Cuyk en Anna Theodora
PZencers j.d. von Essen, woonagtig te Gennep, bevestigt 6
April 1751.
Zie doopregister te Cuyk:
1754. 10 Maart Hendrik Willem, soon van Monsr P. van Woelderen
en Mejuffr. Anna Theodora Mechel Renker E. L. get. Juffr.
Petronella Klein.
1756. 25 April Isme1 Daniel soon van Mons1 Peter van W o e l d e r e n
en Mejuffr. Anna Theodora Plencer get. de heer Israel van
Woelderen en Danicla Theodora Brant.
Wie kan do hieronder volgende gegevens ,,PZencker” aanvullen en
uitbreiden ?

1.
a.
b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grave t aldaar 5 October 1791. IJit hun huwelijk
wcrdon geboren I “) :
Cothavi~aa gedoopt te Grave 30 Januari 1757, zij
huwt 24 Juni 1779 te Grave Jan ,Qasse 1”) geboren en wonende aldaar, uit dit huwelijk:
Paulus Stasse ged. te Grave 7 Mei 1780.
Catharina Stasse ged. te Grave 21 November 1781.
A,qniet Johanna gedoopt te Grave 10 Sept. 1758.
Hendrik volgt onder Va,.
Gerardus volgt onder Va bis.
Amelia gedoopt te Grave 12 Oct. 1763 ‘1_ a,ldaar
7 Februari 1782.
Johan volgt onder Vater.
Pieteronella gedoopt 18 November 1767 te Grave
i_ aldaar 26 April 1771.
Johan Israel volgt onder Va prater.

Oyen ged. te Tiel 8 Mei 1704, Luitenant-Generaal der Infanterie
i_ ‘s-Hertogenbosoh 18 Aug. 1775 en van Maria Leopoldina de Quay,
geb. te Grave 20 Jan. 1709, ?_ Tiel 12 Dec. 1782? In mijn bezit is
de kennisgeving van het huwelijk van haar neef IsraeZ Daniel va?z
W o e l d e r e n a a n LMevronw d e W e d u w e d e Quay te Barendonck,
terwijl .de Hooch Edelgeboore Heeren Capiteyn Pieper”) t,ot Vierlingsbeek ende van Woelderen Heere van den adelijken Huyse Makken”
bij acte van 20 Sept. 17tJO op Huize Wel1 samen pachtten dc js,oht
onder Bergen en Aijen voor ,,seven hollandscho gerande ducaten”
(a) teekent de acte nls J. W. J. Piper.
De kwnrtiercn van Catharina uan Oyem zouden dan zijn:
de Quay.
Van Oyen.
Piper
Ingenool.
Zij kan echter ook blijkens den naam harer dochters Avnalia en
Johanna Amelia ecne kleindochter zijn van Hendrik van Oyen stadhouder te Cuyk eu van Amelia von den Bosch. (Zie noot 7 acte van
26 Mei 1700.).
Is) De doopregisters te Grave vermeldden:
1757. 30 Jan. Cathnl’ina d. van Hendrik van Woelderen en Catbarina
van Oyen E. L. get. is Petronella Kleyn, huisvrouw van den
heer schepen J. van Woelderen.
1758. 10 Sept. Agniet *Johanna d. van Hendrik van Woeldcrcn en
Catharinn van Oyen E. L. get. Johanna Ameba va,n Ooyen.
1759.. 14 Nov. Hendrik e. van Hendrik van Woelderen en Catbarine
van Ojen E. E.
1761. 13 Sept. Gerardus z. van Hendrik van Woelderen en Catbarina
van Oyen E. L.
1763. 12 Oct. AmaZia d. van Hendrik van Woelderen en Cntharine
van Ojen E. L. pct. Anna van Ojen wed. Huys.
1765. 24 April Johan e. van Hendrik van Woelderen en Cathai,ina
van Ojen E. L. get. Johan Ragay.
1767. 18 Nov. Pieteronelle d. van Hendrik van Woelderen en Cnthnrina
van Oyen E. L. get. Pieteronella Kleyn.

Dr med. Heinrioh Wilhelm Plencker X Daniela Theodora Brandt te Essen

I

1. Een zoon.

l

I
I

I

Hieruit de onlangs gepens.
hoofdcommies aan het Dep.
van Financiën Plencker.

I

I

2. Anna Theodorn Mechteldis.
X Peter van Woelderen
Isrsel Daniël

X
U

3. Anne Geertrude.
X Jean Henry Frederic Hchumachers

I
II

Caroline Theodora Fredcrique
geb. 19 Juli 1765 te Amsterdam

Hieruit van Woelderen.

De (onvolledige) uit Essen van het Evangelische Pfarrnmbt ontvangen gegevens over de familie Plencker zijn onduidelijk en stemmen
niet geheel overeen met bovenstaande opgave, die echter gedeeltelijk
berust op ,,familieverhalen”. Zoo vindt men te Essen behalve Dr.
med. Heinr. Wilhelm Plencker ook vermeld:
Gedoopt: am 8 1740. Anna Sybilla Wilhelmina Plencker, dochter
von Dr. Joh. Heinr. Plencker and Daniela Theodora geb. Brand. (Zie
in verband hiermede ook blz. 589 Jearg. 1909 vanNed. Adelsboek.).
13 De trouwregisters te Grave vermelden:
1756. 22 April Hendrik van Woelderen j.m. geboortig van Cuick
(met attestatie naar Beers vertrokken 9 May 1756) en Catharina 2ran
Oyen j.d. geboortig alhier, beide wonende alhier cn zijnde beide van
de gereformeerde Religie.
Is CathariNa van Oyen wellicht de dochter van Louis Anthonie ralz

I

4. Anna Sebilla Wilhelmina
X Carel Frederik Wesselmnn
18 Febr. 1770 te Amsterdam

1

l

Daniela X Mr. Adriaan
van Riemsdijk

Mr.’ Carel
Frederik

I

I

Hieruit Jhr
v. Riemsdijk.

Hieruit Jhr Wesselman van Helmond.

1769. 24 Sept. Johan Israel z. van Hendrik van Woelderen en Catrina
van Ojen E. L.
1773. 17 Jan. Petronella .Jacoba d. van Hendrik van Woelderen en
Catharina van Oyen E. L. get. Petronella Klijn.
1774. 12 Mei Johanna Amalia d. van Hendrik van Woelderen en
Catrina van Ojen E. L. get. Johanna Amalia van Ojen.
1s) De doop- en trouwregisters te Grave vermeldden:
1779. 24 Juni Jan Stasse j.m. (met attestatie om te trouwen te
Escharen den 11 Juli 1779) en Catrina van K’oeZderen beide
geboore en wonende alhier.
1780. 7 Mei Paulus z. van Jan Stasse en Catharina van Woelderen
E. L. get. Hendrik van Woelderen en Gecrtruy ‘l’uenissen.
1781. 21 Nov. Catharine d. van Jan Stasse en Catharinn van Woelderen
E. L. get. Catharina van Ojen.
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9. Petronella JacoOa gdoopt te Chvc 17 Jan. 1773.
10. J o h a n n a dmelia~ gd. tc Grave 12 Moi 1774.
Eene van heide laatste docht,ers is te Grave i_ 3
Aug. 1774.
V. Ds. Hendrik Willem van Woelderen gedoopt te
Cuijk 10 Maart 1754, _C te ‘s-Heereuberg 4 Juni
1840. Proponent onder Utrecht, irr 1780 op collatie
van Mr. J. Bouwens beroepen te Horssen (cl. van
Nijmegen) 16 Juni 1780 bevestigd; 25 October
1780 beroepen te ‘s-Heerenberg (cl. van Zutfen)
30 December 1781 afscheid te Horssen, 13 Januari
1782 bevestigd te ‘s-Heerenberg. In 1797 op collatie
van den Graaf van den Berg beroepen te Etten
(cl. van Zutfen) deed hij aldaar 9 April 1797
zijne intrede. Hij roept het Departementaal Schoolbestuur van Gelderland op als secretaris 6 September 1800. Hij vierde 18 Juni 18SO zijn 50;jarigen
dienst; 1 Januari 1835 emeritus. Hij was gehuwd
met Sara Louisa Baria van Made i_ te ‘s-Heerenberg 7 December 1840, zij was de dochter van
Peter Christiaan, commissaris van monstering ten
dienste van den staat te Oost-Vlieland, geb. 27
April 1721 te ‘s-Heerenberg en van Helena Catharina Voss, hare kwartieren waren :
van Marle
voss.
von de Wal1
Luiscius.
Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Helena ilheodortc gedoopt te ‘s-Heerenberg 28 Juli
1786 $ aldaar 23 November 1862.
2. Peter Christiaan volgt onder VI.
3. Johanna Cafharina Frederika gedoopt te ‘s-Heerenberg 25 Mei 1790 f aldaar 13 November 1873.
4. Daniel Lodewijk volgt onder VIDis.
5. Ann.a Isabella gedoopt te ‘s-Heerenberg 27 November 1798, aldaar ongehuwd overleden.
6. Anna Wilhelmina gedoopt te ‘s-Heerenberg 4 April
1803 aldaar hoogbejaard overleden. Zij huwt 13
Febr. 1844 te ‘s-Heerenberg met den weduwnaar
Willem van Ditzhuyzen , geb. te Zevenaar 6 Januari
1796 t te ‘s-Heerenberg 30 Mei 1870, waar hij
rentmeester voor den vorst van Hohenzollern over
de in de gemeente Bergh gelegen gronden en lid
van de Staten van Gelderland was.
Vl%% Isme1 Daniel van Woelderen gedoopt te Cuyk
25 April 1766 + te Roozendaal (Gelderland) 17 Juli
1836. Hij koopt 14 October 1786 het kasteel
Makken nabij Vierlingsbeek ,met al hetgeen
daartoe behoorde” van ,den Heer Jan François
van Eek en vrouwe Syna Anna Henrietta van
Wassenaar egtelieden”. Door groote finantieele
verliezen gedwongen verkocht hij het weer 16 Juni
1799 aan Christiaan August Baron van Hugenpoth,
met uitzondering van de Makkensche tienden,
(waarover met de latere eigenaren van Makken
langdurig geprocedeerd werd). Zie ook de NoordBrabantsche Volksalmanak van 1893 het artikel
van Jhr. A. van Sasse van IJyselt: ,,Het Huis
Makken in het land van Cuyk”, waarin betwijfeld
wordt of de eigenaren van Makken het recht
hadden den titel ,,Heer van Makken” te voeren).
Genoemde tienden bleven tot voor eenige jaren
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het uigcudom van clc! f a m i l i e v a n Woelderen.
israel Dnniel v. W. woonde daarna eenige jaren
te Tiel en nam eenigen tijd het ontvangerschap
van Grave waar, waarin zijn zoon Carel Louis
hem 1 December 1816 opvolgde. Hij huwt: ‘7)
10. Te Cuyk 29 November 1781 C a r o l i n e
Frederique Theodore Schumachers , geboren 19 Juli
1765 te Amsterdam d. van Jean Henry Frederic
en van Anne Gertrude Plenkers (Plencker), die
via Zwitserland uit Essen stamden ; daar Israel
Daniel v. T+1 met zijn volle nicht huwde, waren
de kwartieren ztjner vrouw:
Schumachers
Plencker.
Brandt. 1s)
Z.ij overlijdt ‘kort na de geboorte van haar 6do
kind te Tiel 8 April 1801.
20. Te Amsterdam 25 November 1803 ondertrouwd met Johanna Cornelia Aalstius den Appel,
wonende ,,op de Kijzersgragt bij de Lgdsegragt,
ouders dood”, geboren 1 Aug. 1773 te Weesp,
dochter van Ds. Hendrik Willem Aalstius den Appel
geb. te Waarder Nov. 1726, predikant te Bloemendaal, later te Weesp en van Frederica Jacoba
Cleyn. Hare kwartieren waren :
Aalstius den Appel
Cleyn.
Van Aalst
Bosch.
Uit het eerste huwelik werden geboren:
10. Pieter Frederik volgt onder Via.
20. Anna Theodora gedoopt te Cuijk 30 Januari
1785 f- te Nijmegen 1 Maart 1839. Zij was gehuwd
met Carel van Groin geb. te Coevorden 18 April
1771 j- te Doesburg 2 Dec. 1842, hij was Majoor,
Plaatselijk-Commandant van Grave en eerst gehuwd met Catharina Ketjen, geb. te Doesburg
5 Febr. 1783 1_ te ‘s-Gravenhage 6 Jan. 1818.
Hij was waarschijnlijk de zoon van Johan Cornelis
Albrecht van Graan geb. te Calcar 26 Mei 1736
gepensionneerd Luitenant-Kolonel en van Gosina
Arnoldina Bruinis. Uit zijn huwelijk met A n n a
Theodora van Woelderen werden geboren :
17) Zie de trouwregisters te Cuyk:
1781. 6 Nov. ondertrouwd (29 Nor. 1781 getrouwd.) De heer IsraeZ
Daniel van Woelderen j.m.. g e b o o r e ën woneride te Cuyk en
Jongvrouwe Caroline Theodore Frederica Schumackers geboore en
wonende te Amsteldam; attest gegcrcn naar Amsteldam, op
attest van Amsteldam alhier getrouwt 29 Nov. 1781.
Zie de doopregisters te Cuyk:
1783. 14 Sent. pedooat een soon van den Heer Isme1 Daniel van
Woeldere; en juffie Caroline Theodore Schumackers genaemt
P&er Frederik geheven door deszelfs grootmoeder geboore
Plenckers.
1785. 30 Jan. eene dogter van den Heer Israel Daniel van Woelderen
en juffrouw Caroline Theodora Frederika Schumacher genaemt
Anna Theodora derselver overgrootmoeder Mevrouw de Wed. - .
Plencker gebooro Brandt gaende H. Ed. thoen even in haer
LXXXO jaar.
1786. 24 Sept. gedoopt dogter van den Heer J. D. van Woelderen
en mej. C. Th. Fr. Schumaokers genoemt Henriette WiZheZmina.
1s) Het is mij tot nu toe niet gelukt de herkomst en de ouders
_
-_
__.^_
_
van Jean Henry B’rederzc rSchumachers op te sporen.
Zie doopregister der Walenkerk:
Au nom de Dieu. Amsterdam 1765.
Theodore, Caroline, Frederiqne, nee le lge Juilet, fille de Jean
Henry Frederic Schumachers et dnne Qertrvde Plenkers. Bant. le 25’
dit & West. Kerk par Mons’ P. J. Conrtonne Tcm”‘Le &ro h la
plaçe de mans’ Charles Reinsdorp ct Albertine Plenkers à la plaço
de Theodore Plenkers.
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a. Carolina Preder-icu Thxodora’ L o u i s e vun Grein
f;~b. te Grave 15 Augustus 1821, gehuwd met
Golxelis Verster, procureur tc Eindhoven, uit
welk huwelijk kinderen werden geboren.
b. Willem Frederik Johan van Grein jong overleden.
C. Willem Arnold Da.niel van Grein als Ontvanger
der Belastingen in het Noorden van ons land
ongehuwd overleden.
3. Benriette Wilhelmina gedoopt 24 September 1786
te Cuyk, huwt te Harderwijk 4 Sept. 1819 met
Jacob Deeleman , geboortig uit Noordwijk, hij was
hoofd eener Fransche school te Amsterdam en
woonde later te Deventer. Hij was eerst gehuwd met
12. S. Picforine Byde uit Zwitserland, waaruit:
a. Ds. Pieter Deelemnn, predikant der Fransche gemeente, te Zwolle gehuwd met Helena van Setten,
waaruit eene dochter, jong overleden.
0. Jacqueline Marie Jeanne Deeleman geb. 21 September 1808 te Amsterdam j- 5 Dec. 1840 te
Batavia gehuwd te Amsterdam 1 Sept. 1830 met
Hendrik Willem van Woelderen (Zie VIa ter).
c. Charlotte Antoinette ./eanne Deelerna? geb. in 1812
of 1813 te Amsterdam t 14 Febr. 1848 te Eindhoven gehuwd te Deventer 10 Aug. 1837 met
Daniel 5! heodoor van T+ oelderen (Zie Via quater).
íz. Felix Deeleman in Ned. Oost-Indië ongehuwd
overleden.
Uit het tweede huwelijk werden geboren:
e. Mr. Frederic Charles Theodoor Deeleman geb. te
Amsterdam 12 Febr. 1821 t 16 Juni 1849,
Secretaris van de Residentie Madoera gehuwd
5 Maart 1847 met Johanna Wijnanda van Husselt
geb. te Amsterdam 4 Nov. 1812. Dit huwelijk was
kinderloos. Hare kwartieren waren :
van Hasselt
van Hoecke.
vos
van Schuijlenburch.
f* Adrien Henri Deeleman geb. 10 Juni 1822 te
Amsterdam, koopman te Soerabaja, huwt Chwlotte Bruininga, waaruit ééne dochter).
Charles Theodoor Deeleman geb. 11 Dèc. 1823 te
Amsterdam, opgeleid aan de Koninklijke Militaire
Academie tot Ingenieur van den Waterstaat, later
in Oost-Indië Civiel-Ingenieur , hij huwt Adrienne
Tromp, waaruit kinderen.
h. Louis Henri Deeleman geb. 14 November 1827
te Amsterdam, Luitenant-Kolonel der Genie, huwt
M. Moser, uit welk huwelijk drie dochters.
4. Sophie Antoinette Nicolette Jeanne geboren 5 Dec.
17. . op het kasteel Makken nabij Vierlingsbeek
huwt te Cuyk George Hendrik vermeulen, gepensionneerd Officier van Gezondheid in Engelschen
Dienst. Zij woonden later te Cleve.
5. Carel Louis volgt onder Via bis.
b. Een zoon geboren 22 Maart 1801 te Tiel i_ aldaar
17 April 1801.
Uit het tweede huwelijk werden geboren.
7. Hendrik Willem volgt onder Via ter.
8. Daniël Theodoor volgt onder Via quater.
9. ~J~co6a Fredericn Johawa g e b o r e n t e T i e l 1 3
Februari 1806 -i_ te Lochem 9 September 1845
huwt te Velp 16 December 1834 Hendrik Christiaan
Vincent Helder geboren in Suriname, fabrikant
te Lochem, later te Aalsmeer, aldaar overleden.

II.

b.
C.

CL
e.

10.

Uit dit huwelijk werden geboren :
Margwetha Helde? geb. te Lochem 4 Maart 1839
-i_ te Loenen Juni 1910.
Cornelia Helder geb. te Lochem 16 Sept. 1840
woont te Lochem.
Maria Cornelia Helder geb. te Lochem 30 Dec.
1842 -i_ aldaar 9 Augustus 1843.
Willem Helder geb. te Lochem 17 Juni 1844 jong
in Ned. Oost-Indië overleden.
Hendrik Peter Theodoor Helder geb. te Lochem
23 Augustus 1845. Ongehuwd t.
Pieter volgt onder Via quinquies.

Va. Hendrik van Woelderen I “) gedoopt te Grave 14
November 1759, aldaar gehuwd 8 Juni 1784 met
Johanna Maria van Ha.11, weduwe van Theodorus
Rutten ,,geboren t e Campen , laatst gewoond
hebbende in de Willemstad, thans beide te Grave”
dit huwelijk bleef kinderloos.
Vabis. Gcrardus van Woelderen ’ “) gedoopt te Gra,ve 13
September 1761, huwt aldaar 7 Mei 1785 Petronella
van Hall ,,geboortig van Dieren, onlangs gewoond
hebbende te Grave, thans te Heumen”, uit dit
huwelijk werden geboren :
1. Hen&& gedoopt ‘te Grave 22 Oct. 1786 -i_ aldaar
27 Oct. 1786.
2. David ged. te Grave 16 Dec. 1787 f- aldaar 17
Febr. 1789.
3. Hendrik volgt onder VIb.
Vn ter. Johan (later vermoedelijk vermeld als Jacobus)
van Voelderen, gedoopt te Grave 24 April 1765,
gehuwd met Elisabeth Knollenburg. Hij staat vermeld in de overlgdensregisters als te zijn overleden te Grave 9 Sept. 1794, hetgeen echter niet
overeenstemt met een officiersboekje van 1795,
waarin bij het 3d” Bataljon 6a0 Halve Brigade
vermeld worden :
4”e Fusilier-Comp’” 20 Luitenant .7. van Woelderen 22 April 1796.
5”e Fusilier-Compie le Luitenant C. J. van .Woclderen 8 Juli 1796.
In het officiersboekje van 1797 komen beiden
niet meer voor. Intusschen is het mogelijk, dat
J. v. W. een jongere niet in de doopregisters te
Grave vermelde broeder van den hieronder volgenden c. J. v. W. is.
“3 De trouwrcgisters te Grave vermeldden:
1784. 8 Junij (HO Junij 1’784 getrouwd) Hendrik can TVoelderen, j.m.
geboren te Grave en Johanna Maria van Hall Wed. van
Theodorus Rutten. gebooren te Campen laatst gewoond hebbende in de Willemstad, thans bijde te Grave.
1785 7 Mei (25 Mei 1785 getrouwd) G%rrit ~4% Woelderen, j m. geboren en woonachtig te Grave en Pet,ronella van Hall j.d.
geboren te Dieren, onlangs gewoond hebbende te Grave,
thans te Heumen.
De geboorteregisters te Grave vermeldden:
1786. 22 Oct. Hendrik z. van Gerardus van Woelderen en Pctronella
van Hall E. L. get. Hendrik van Woeldercn en Johanna
Maria van Hall.
1787. 16 Dec. David z. van Gerardus van Woelderen. cn Petronclln
van Hall E. L. get,, Johanna Maria van Woelderen geboren
van Hall.
1789. 15 Oot. Hendrik z. van Gerardus van Wonldercn en Petronella
van Hall E. L. get. Hendrik van Woelderen en Johanna
Maria van Hall E. L.
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Uit dit huwelijk werd geboren te Grave 29 Mei
1783 con zoon duqclsli~~rls Heudrilc, 2 “) die aldaar
i_ 25 Juli 1783, in do overl\jdensregisters genaamd
Justinus Hendrik.
VU quater. Johan lsrael (later genoemd Cornelis Johan) van
Woelderen , gedoopt te Grave 24 September 1769.
Hij wordt, behalve in het officierboekje van 1795
als 1” Luitenant bi,j eene fusiliorcompagnie, 1 Maart
1800 te Zutfen aangetroffen als Luitenant-Quartiermeester van het 3do Bataillon 3d” Halve Brigade
van de Bataafsche Gewapende Burgermagt in het
I)epartement den Rijn in eene annonce, waarin
hij de geboorte van eene dochter aangeeft. Hij was
gehuwd met Suzanna Esther Coutl&e, geb. 15
Juni 1765 te. . . , + tc stad Delden 5 November
1818 dochter van Jean Jacípes ($10 Juni 1770 te
te . . .) en dlitla Jlaria Uro~~~uer (f 3 Juni 1796
ten). Zij hadden kinderen, waarvan slechts eén
zoon volwassen wordt aangetroffen :
1. Johannes Jacobus Cornelis volgt onder VIc.

1.
2.
3.

VI. Pieter Christiaan van Woelderen gedoopt te
‘s-Heerenberg 20 November 1787, j- aldaar 22
Maart 1863 7 kantonrechter te Zevenaar.
VIbis. Daniel Lodewijk van Woelderen gedoopt te
‘s-Hoerenberg 1 Januari 1795 i_ aldaar 8 December 1875, hij was burgemeester van Gendringen
van Juli 1831 tot Juli 1863.

Via. Pieter Erederilc van Woelderen gedoopt te Cuyk
14 September 1783 + 22 Maart 1837 te Veghel.
Hij was een van de weinigen, die terugkeerde
van de veldtocht naar Rusland in 1813 - zij. het
dan ook met bevroren voeten! Hij was notaris te
Ve,ghel en huwde 22 Spril 1824 te Boxtel A n n a
Wilhelmina Cornelia Ardesch geb. 14 December
1789 te Veere. Dit huwelijk bleef kinderloos. Zij
was de dochter van Generaal-Majoor Ardesch en
van . . . (de geboorteacte is te Veere niet gevonden).

Via bis. Ca,rel Louis vare Woelderen geboren 22 Juli 1797
op het kasteel Makken nabij. Vierlingsbeek + te
Dordrecht 20 Juli 1860. Hg werd 1 December
1816 te Grave belast met de funct,ien van ontvanger en beziener der watertollen, 1 Februari
1827 benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen
te Velp en Dieren, 1 Mei 1854 benoemd als zoodanig te Meppel, 3 September 1857 te Zwijndrecht
en kort daarna te Dordrecht. Verschillende kleinere
geschriften van zijne hand o.a. ,,Volksopvoeding”
(te Arnhem bij 1. A. Nijhoff 1848), ook is bekend
zijne uitgebreide correspondentie met Groen van
Prinsterer. Hij huwt 13 Augustus 1827 te Assen
met djargaretha Reddingius, geboren 30 Dec.
1803 te Schildwolde (Groningen) + 1 October
1865 te Nijmegen. Zij is de dochter van Ds. hon.
c. Dr. Gerardus Benthem R e d d i n g i u s e n v a n
Peronica Johanna Benthenz; volgens den ,Boekzaal der Geleerde Waereld” van Juli 1795 blz. 120
201 De eeboorterenisters te Grave vermeldden :
1783. 2 9 -Mei Augustinus Hendrik, z o o n vnn .Jacobm ma Woelderen
en E l i s n b e t Knollenburg E. L. gctuigc den Heer Schepen
Hendhk um Woelderen.

Cl.

4.
5.
6.
7.

werd deze 7 Juli 1795 ,,geuxamineerd en tot den
volledigen Evangeliedienst, waarin een twaalftal
zijner Vaderen bezig was, eenstemmig toegelaten”.
Hij was predikant te Minnertsga, Schildwolde,
Waardenburg en Neerrijnen en te Assen. Hij schreef
verschillende werken (zre blz. 13 Geslachtsregister
der Familie Reddingius door W. G. Reddingius Jr.
bij S. R. Schaafsma Dockum 1866). Hij was verder
schoolopziener, vice-president en president van de
Synode, Ridder van den Nederlandschen Leeuw
enz. De kwartieren van Margaretha Reddingius zijn:
Benthem.
Reddingius
Hilkes.
Lubeley
Smedes.
Benthem
Beerents.
Hilkes
Uit dit huwelijk werden geboren:
Hendrik Willem geb. 18 Augustus 1828 te Velp
_i 10 Januari 1842 te Hengelo.
Gerhmdus volgt onder VIL
Anna Isabelln geb. 29 October 1832 te Velp + te
Utrecht 2 November 1901, huwt 25 Augustus
1854 te Velp ïlYr. Jacob 11illem van de Laar, geb.
27 October 1827 te ‘s-Gravenhage i_ op Engbergen
nabij Gendringen 23 Maart 1889. Zij vertrekken
6 Nov. 1853 naar Ned. Oost-Indië en komen aldaar aan 6 Februari 1854. Hij vestigt zich 1 Nov.
1854 te Batavia als advocaat en procureur. Hij
wordt 3 Sept. 1863 benoemd tot burgemeester van
Gendringen cn blijft dit tot aan zijn dood. Hij is
de zoon van Andries Xartiirus koopman te Batavia,
later fabrikant te Koudekerk en van Hendrik«
Alidn Johanna Reeder. Zijne kwartieren zijn:
Reeder.
Van de Laar
Van de Water.
Varkevisser
Uit dit huwelijk werd geboren:
ìllr. Dr. Adolf Robbert van de Laar geboren op
Engbergen nabij Gendringen 22 April 1871, gepromoveerd cum laude te Utrecht 10 Juli 1895
op Proefschrift ,Landnationalisatie” ; woont op
Engbergen, redigeert het politiek-sociaal tijdschrift
,de Klaroen” en het Christelijk-sociale weekblad
,de Beukelaar”.
Sophie Georgette geboren te Velp 6 December 1834
woont op Engbergen nabij Geddringen.
Parel Frederik TJaeodoor volgt onder VlIbis.
Gare1 Louis volgt onder VIIter.
Peronica Johanna geboren 20 Mei 1841 te Volp,
huwt 24 November 1869 Johannes Hermaraus
Benthem Reddingius geboren 11 October 1839 te
Sneek + 19 Mei 1873 in Nederlands&-Indië als
Commandant van Zr MS stoomschip ,Bali”. Hij
is de zoon van Mr. Rutger Adolf, kantonrechter
te Sneek en van Johanna Hennana E’eickens. Hij
werd, afkomstig van de Kon. Mil. Academie te
Breda, Adelborst lsto klasse bij de Koninklijke
Nederlandsche Marine in 1857, Luitenant ter Zee
2do klasse in 1859 en Luitenant ter Zec lato klasse
in 1869. Zijne kwartieren waren:
Feickens.
Ben them Reddingius
Tichelaar.
Benthem
Het humelgk bleef kinderloos, Peronica JoJzanna
van Woelderen woont op Engbergen nabij Gendringen.
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8. Hendrik Willem, geb. 17 April 1843 te Velp +
aldaar 2S April 1846.
9. Hewrielte I~ilhelmina g e b . 1 4 M a a r t 1845 t
i
Velp i_ aldaar 8 October 1845.

e

VTa ter. Hendrik Willem van I$oclderen neboren te Tip !1
10 October 1804 + te Zalt-Bommelu 18 Mei lSS4
Vertrekt als Adelborst a/b van den Neander naa
Ncderlandsch-Indië, doch gaat aldaar over il
gouvernementsdienst en blijft als zoodanig werk
zaam v a n 1822--1854 o. a,. l a n g e n t i j d al,
Assistent-Resident der Bataviasche Ommelanden
Hij huwt 10. Te Amsterdam 1 September 183(
Jacqueline Marie ,Jeanne Deeleman (Zie Vl& 3b
5_ 6 December 1840 te Batavia.
20. Te Velp 18 October 1843 Wijbke Agatha
Reddingius , geboren Schildwolde 30 October lSO(
+ te Nijmegen 16 Mei 1859 (Zie voor verderc
gegevens hare zuster _&!urgaretha Reddingius ondel
YIa bis.)
30. Te Nijmegen 3 Augustus 1864 Johanw
Laminct Redding& geboren te Assen 25 Sep.
tember 1816 + te Velp 10 Mei 1902 (Zie VOOI
verdere gegevens hare zuster Margaretha Redding&>
onder Via bis.)
Alleen uit het eerste huwelijk kinderen:
1. Jacob Hendrik Victor volgt onder VIIa.
2. Jacoba Cornelin Theodora geboren te Batavia 22
Juni 1832 i- aldaar 24 Februari 1836.
3. Henrietfe I+ilhelminn geb. 26 Juli 1833 te Batavia
i_ aldaar 7 Februari 1853. Zij was gehuwd met
Jfeinm-d du Pui, geboren te Leiden 16 Maart
1829 ) zoon van Pierre Antoine en van Mariane
Louise Bucctille. Benoemd tot Tweede-Luitenant
der Artillerie 0. 1. L. 22 Juli 1849, aangekomen
te Batavia 28 April 1850. Eerste-Luitenant 15 Juni
1854. Kapitein 26 Mei 1858. Majoor 29 Juli 1865.
gepensionneerd 23 September 1869. Eervol vermeld voor zijn gedrag bij de gevechten in de ZuidOosterafdeeling van Borneo in de jaren 1860-1861.
Dit huwelijk bleef kinderloos.
4. Petronclla TrSeodora geb. te Batavia 28 Maart
1835 -1 aldaar 20 November 1836.
0. Pauline Henriette geb. 2 December 1837 te Batavia , woont te Velp. Zij huwt te Zalt-Bommel
Mr. Joannes Reywaan, geb. 23 Augustus 1829
te. . . Hypotheekbewaarder f 9 September 1894
te Zutfcn, zoon van Lambertus Johannes en van
Mary Adelaide Castle, zijne kwartieren zijn :
Reynvaan
Castle.
Caarten
Pusch Lever.
Uit dit huwelijk werden geboren:
u. Hendrik Willem Reynvaan geboren 29 April 1860
te Zalt-Bommel f- te Zutfen 13 Maart 1878.
1,. Mary Adelaide Reynvaan geboren 3 Februari 1863
te Zalt-Bommel, thans wonende te Velp.
c. Apollonius Johannes Reynvaan geb. 20 Mei 1866
te Zalt-Bommel boomkweeker te Velp.
6. Eduard Henri Eugene volgt onder VIIa bis.
VIu pater. Ds. Daniel Iheodoor van Woelderen geboren te
Tiel 24 April 1806 -/- te ‘s-Gravenhage 21 Juli
1891. Hij werd 20 September 1824 te Leiden ingeschreven als student in de Letteren en Theologie.

i

Hij word 29 Juli 1832 benoemd tot veldprediker
bij de ddO Divisie Infanterie (mot den rang v a n
kapitein). Hij herdenkt in de godsdienstoefening
op 17 Juni 1838 in het kamp van Rijen in tegenwoordigheid van den kroonprins en diens gezin
den slag bij Waterloo; hij was daarna va.n September 1838 tot aan zijn emeritaat 12 November
1876 predikant te Eindhoven. Hij werd 10 Mei
1849 benoemd tot Ridder der Orde van de Eikenkroon. Hij huwt te Deventer 10 Augustus 1837
met Charlotte Antoinette Jeanne Deeleman (Zie Vbis
3 c) _F te Eindhoven 14 Februari 1848. Uit dit
huwelijk werd geboren :
1. Jacob Hendrik volgt onder VIIb.
2. Frederik Karel Theodoor volgt onder VIi6 bis.
3. Helena Petronella geboren 28 April 1842 te
Eindhoven woont thans te Breda, gehuwd te
Eindhoven 26 Juli 1868 met Jacobus Leonardus
Cluysenaer geboren 11 Mei 1843 te Breda (dit
huwelijk werd gescheiden van tafel en bed bij
vonnis der Arr. Rechtb. te Utrecht 6 Januari 1888
en ontbonden in October 1895. Hij is de zoon
van Dirk G$sbert Louis Frederik 14 Juli 1813
gesneuveld als kapitein van het Ssto Regiment
Infanterie en van Jacoba Maria _Mersen Sens
van Basel; zijne kwartieren zijn:
Cluysenaer
Mersen Senn van Basel.
van Vierssen.
Fijck.
Hi;j werd in Juli 1863 Civiel-Ingenieur en als
zoodanig 1 Nov. 1863 benoemd tot opzichter 5do
klasse bij den aanleg van Staatsspoorwegen, in
Maart 1865 tot opzichter 3de klasse en in Juli
1866 tot adjunct-Ingenieur, 1 Aug. 1869 tot Leeraar
in de Wiskunde aan de H. B. S. te Breda, 1 Januari
1873 Ingenieur-Chef der Spoorwegopname op
Sumatra, 1 Aug. 1876 Leeraar in de Ingenieurswetenschappen aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, 1 Juli 1879 Afdeelingschef van
Weg- en Werken bij de Exploitatie Mij. van
Staatsspoorwegen, 1 October 1879 Hoofdingenieur,
1 Januari 1881 Secretaris van den DirecteurGeneraal. 1 Januari 1888 Directeur van de
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Mij.,
1 November 1889 Directeur-Generaal van de
Exploitatie Mij. van Staatsspoorwegen. Hij is thans
sinds 1 Juli 1900 te ‘s-Gravenhage Voor.&tter van
den Raad van Beheer der Nederlandsch-Indische
Spoorwegen en o.a. 31 Aug. 1907 benoemd tot
Commandeur van den Nederlandscnen Leeuw.
Uit dit huwelijk werden geboren:
a. Dirk Cluysenaer geboren 23 Mei 1869 te Breda,
t 1888 te Nijmegen.
b. Theodoor Cluysenaer geb. 24 September 1870 te
Breda burgemeester van Borculo, thans van Alblasserdam.
Jacques Cluysenaer geboren 14 September 1872
te Breda + 6 Mei 1873 te Batavia.
Karel Cluysenaer geboren 11 April 1874 te Padang
i_ 8 September 1875 te Padang.
3nnodine cJacoba Cluysenaer geb. 3 Aug. 1876 te
Eindhoven i- 7 Maart 1880 te Utrecht.
Jacobus Leonardus Cluysencler geb. 11 Mei 1879
;e Breda Commies der Posterijen te ‘s-Gravenhage
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g e h u w d m e t dbbertn Ludovin(~ vrrn Veldhuysen.
Y. Xi-. Omo Jncobus Cl~cysenctcr geb. 10 Maart 1881
to Utrecht Advocaat en Procureur tc Rotterdam,
daarna ambtenaar aan het Openbaar Ministerie te
Winschoten, thans Auditeur-Militair van het Vijfde
Millitair Arrondissement, te Leeuwarden, huwt
27 Mei 1910 te Makkum Irm~ Schotanus.
4. Kurel Lodewijlc volgt onder VIIZ, ter.
5. Aglrthe Henriette geboren te Eindhoven 23 Soptember 1845 huwt te Eindhoven 25 November
1874 Gerrit vctn Iterson, geboren 5 Januari 1844
te Waspik, zoon van Johrrl~aes ddrinrms ~‘n van
Neeltje Johanna Gerwdilla Vermeule?L , zijne kwartieren zijn :
van Iterson Vermeuleu van Eethen en Meeuwen.
Muntendam van Heusden. zHij werd 13 December 1864 benoemd tot surnumerair der Registratie en Domeinen, in 1876:
tot Inspecteur der Registratie en Domeinen te
Eindhoven. Bij de invoering van de vermogensbelasting in Januari 1893 was hij hoofdinspecteur
der Administratie te ‘s-Gravenhage en in 1894
administrateur der Registratie, Hypotheken en
Kadaster aan het Departement van Financiën,
27 Augustus 1895 te Amsterdam benoemd tot
Bewaarder der Hypotheken, het Kadaster en de
Scheepsbewijzen in het Arrondissement Amsterdam.
Hij is Ridder in de Orde van den Nederlandschen
Leeuw.
Uit dit huwelijk werden geboren:
fl. 3eeltje ,Tohnwacl Gercwdin« vctn Iterson , g e b o r e n
10 November 1875 te Eindhoven.
b. Frederik Kwel Theodoor vun Iierson, geboren 12
Maart 1877 te Roermond, Ingenieur bij de Gemeentewerken te ‘s-Gravenhage, sinds 15 October
1908 tijdelijk belast met het geven van onderwijs
aan de Technische Hoogeschool te Delft in de
toegepaste Mechanica.
c. L>r-. Gerrit wn Iterson, geboren 19 $ugustus 1878
te Roermond? 10 Juli 1907 met lof te Delft
gepromoveerd tot doctor in de Technische Wetenschappen op Proefschrift : ,, Mathematische und
Mikroscopisch-anatomische studiën über Blattstellungen nebst Betrachtungen über den Schalenbau
der Milolinen" , 29 Juli 1907 benoemd tot Hoogloeraar in de microscopische anatomie aan de
Technische Boogeschool te Delft, huwt 25 Februari
1904 met Anncc Blauw, uit welk huwelijk kinderen:
(1 dgathe Hewiette Jacqueline uc(n Iterson . geboren
10 December 1879 te Roermond, huwt 5 Maart
1907 te Amsterdam Dj*. Adrin«n Aten, lector in
de Electrochemie aan de Universiteit te Amsterdam,
hieruit een zoon.
6. Anw Sophicc Chtrrlotte, geboren 22 Januari 1848
te Eindhoven f aldaar 11 Februari 1848.
Via pinpies. Pieter v(m Woelderen, geboren 3 October
1809 te Tiel, + te Breda 19 December 1875. Hij was
Adelborst te Delft van 1 September 1884 tot 1
September 1827, daarna benoemd tot Adelborst
Iste klasse, tot Luitenant ter Zee ado klasse
1 Januari 1832, is 21 November 1841 Eerste
officier op den Schoener Windhond; Luitenant
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ter Zeo 1st~ klasse 1 Januari 1845, is 1 Mei 1851
Eerste officier op het korvet van Speijck, daarna
1 Februari 1852 Commandant van het stoomschip
Borneo, Kapitein-Luitenant ter Zee 1 Mei 1854,
Eerste officier op het Fregat de Ruyter 1 Sept.
1865, Eerste officier op het Wachtschip te den
Helder 16 Augustus 1856. Hij wordt benoemd tot
Havenmeester van den Helder 1 October 1856 en
daarna tot Kapitein ter Zee, gepensionneerd 1
Mei 1870. Hij werd benoemd tot officier van de
Eikenkroon 2 Juni 1868 en was bij zijn dood
Commandeur in die orde.
Hij huwt 27 November 1846 te Bergen-op-Zoom
Suz«nnch && ,.in geijdenreich, geb. 8 A u g u s t u s
1819 te...., overleden te Ellecom, dochter van
Wilhelm Friedrich, General-Majoor, Directeur van
het Tweede Artillerie-Commandement te Breda,
Ridder van het Legioen van Eer (eigenhandig
door Napoleon gedecoreerd), Ridder van het
Metalen Kruis, Ridder van den Nederlandscheu
Leeuw, Commandeur van de Eikenkroon enz.,
en van Henriette Jcccoba zicln der Placht, h a r e
kwartieren waren :
van der Plaat.
Heijdenreich
Tegelberg.
. . . .
Hun huwelijk bleef kinderloos.
VIO. Hendrik vctn Woelderen, gedoopt te Grave 18
October 1789, -i_ ongehuwd te Grave 8 Maart
1820, ontvanger der stadeigenmiddelen van Grave.
VIC. Johannes Jwobus Cornelis van Woelderen, ge boren
in het begin van 1799. Hij heeft gewoond te
Delden en huwde te Meppel 12 Maart 1827 Atrfke
Kiers , gedoopt 29 Januari 1797 te Beilen, dochter
van >1t*. Albertus Kiers Scholtis van Beijlen en van
Clasim Blom, zij overlijdt te Delden 11 April
1859, h$ i_ te Delden 9 Januari 1870. Uit hun
huwelijk werd geboren :
1. S’uzmna Ester geboren 1 Januari 1828 te Delden
+ te Meppel 1 Juni 1892.
Dat Suzannn Ester vnn Woelderen werkelijk de
laatste afstammelinge was van den tak der familie
c(ln Woelderen uit Grave, blijkt uit de omstandigheid, dat na haar dood ab intestato de afstammelingen van Petel van Woelderen (Zie IVOis) de
helft van haar vermogen geërfd hebben.
VII. Gerhtrrdus uw Woelderen, geboren te Velp 17
Maart 1830, ingeschreven als student in de Letteren
en de Theologie te Leiden 15 September 1847.
Vertrekt na zijn Candidaatsexamen te hebben
afgelegd, 3 Mei 1853 naar Nederlandsch Oost-Indië,
+ 26 April 1857 aan boord van de Adrians
Petronella op z;jne terugreis naa,r het Vaderland
aan typhus.
VIIbis. C(crel Frederik Theodoor vwn Woelderen, geboren
23 December 1836 te Velp, Adelborst te Breda
van 1 Sept. 1850 tot 1 Sept. 1853, daarna benoemd tot Adelborst l*to klasse, tot Luitenant
ter Zee 2de klasse 1 Januari 1856, tot Luitenant
ter Zee IstG klasse 1 Juli 1866. Hij was 30 April
1872 Commandant van het Stoomschip Banda,
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in Mei 1875 van het Stoomschip Banka. Bcnoumd
tot Kapitein-Luitenant ter Zee 1 Januari 1876,
Commandant van het Wachtschip te Hellevoetsluis,
daarn Commandant van het Ramschip Buffel tot
November 1881. Benoemd tot Kapitein ter Zee
1 Augustus 1882, Commandant van het Stoomschip
Leeuwarden, daarna tot 11 Oct. 1883 Commandant
van het Stoomschip Tromp. Hij was: behalve
drager van XXX-jarig officierskruis, Expeditiekruis-Atjeh 1873-1874 en Atjehmedaille, den 6den
October 1874 eervol vermeld wegens zijn gedrag
op de kust van Atjeh. Hij was uitvinder van
een nfstandsmeter, waarvoor hij zelfs bij acte van
17 Juni 1863 eene vennootschap sloot met de
Heeren A. E. Graaf van Bijlandt en M. C. K.
Catshoek, hetgeen intusschen , zooals het meer
gaat met uitvindingen, aan de vennooten niet
veel meer dan geldelijk verlies bracht.
Hij overleed 16 Maart 1884 te Middelburg wegens
ziekte op nonactiviteit gesteld.
VIlter. &reZ Louis van Woelderen, geboren 22 Juli 1839
te Velp, Adelborst op het Instituut te Willemsoord
van 15 October 1854 tot 4 Sept. 1857, daarna
benoemd tot Adelborst latG klasse; tot Luitenant
ter Zee ade klasse 19 Februari 1860, hij was
daarna aan boord van Z. M. Opnemingsvaartuig
Pijlades twee jaar werkzaam aan de opneming van
straat Bangka.. 20 September 1866 legde hij het
practische en theoretische examen voor Luitenant
ter Zee lato klasse met den eersten graad af, hij
werd in 1871 tot dezen rang benoemd 2’). In 1867
w e r d hij met den Luitenant ter Zee lste k l a s s e
J. H. Haakman gedetacheerd bij de practische
oefeningen in het kamp van Zeist en 10 Nov.
1867 aangesteld tot eerste-officier op Z M. stoomschip Timor. In Ned. Oost-Indie aangekomen werd
hij benoemd tot Commandant van Z. M. opnemingsvaartuig ,,Staveren” en was als zoodanig wederom
drie jaar werkzaam bij den dienst der Hydrographie,
In 1872 werd hij van Regeeringswege afgevaardigd
naar de Wereldtentoonstelling te Weenen en in
1875 gedetacheerd te Amsterdam bij de gereedmaking van Z. $1. r a m t o r e n s c h i p ,,Koning d e r
Nederlanden”. Op zijn verzoek 16 Febrauri 1877
eervol uit den dienst ontslagen, werd hem korten
tijd daarna namens Z. K. H. Prins Hendrik de
betrekking aangeboden van Directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Mij. ,Zeeland”,
waarop zijne benoeming spoedig volgde. Hij was
van 1888-1901 lid van de Provinciale Staten
van Zeeland, een der oprichters van de Vlissingsche
Zeevaartschool, lid van Rijkscommissie in zake
de Exploitatie van steenkolenmijnen; enz. enz.
Na eerst te Vlissingen en te Oost-Souburg ge- l
_.~ _~
21) Voor eventueel belangstellenden zij medegedeeld, dat sedert
1866 de eerste graad bii het examen voor Luit. ter Zee Iste klasse
eveneens werd v&leend Fcsp. aan de H.H. E. L. Ehnle, H. A. Sirks,
L. 8. Uitloff Tjassens, H. T. Kouwenberg, D. Stolp, D. A. P. Koning,
H. A. Schoonboven, A. T. Goossen, LM. J. van Alphen de Veer,
K. W. van dor Chijs, J. L. H. Luymes, D. E. Keus en E.P. Westerveld.
Gedurende dienzelfden tijd werd de eerste graad bij het examen
voor Luit. ter Zee 2dc klasse toegekend aan dc H.H. W. J. G. Umbgrove, A. J. M. A. van der Does de Bye, J. F. Graadt van Roggen,
W. C. Loudon, P. Haverkamp, H. J. Hartkamp en C. L. Schepp.
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w o o n d tu hebben, v e r h u i s d e h i j i n 18% natar
Middelburg. 1 Januari 1904 legde hij zijne betrekking van Ljirecteur der Kon. Ned. Stoomvaartm a a t s c h a p p i j ,,Zeeland” neer en vertrok naar
Dieren, waar hij 17 Februari d. a. v. overleed,
Hij was Ridder in de Orde van den Nederlandschen
Leeuw en Ridder van de Wasaorde van Zweden.
Bij zijn vertrek uit Zeeland werd hem 29 Dec.
1903 een huldeblijk aangeboden door ?tiS Notabele
Ingezetenen uit alle deelen der provincie”.
Hij is 16 Mei 1876 op Huize Landfort nabij
Gendringen gehuwd met Caroline Cornelia Emma
Hclene ,7ustine Luyken, geboren 20 November 1853
op Landfort, dochter van Dr. med. ,Johan?z Albert 2 2)
gevestigd te Amsterdam als specialiteit voor oogziekten, woonde sedert l&L3 op Landfort, hoogheemraad van het Waterschap van den Ouden IJssel
tot korten ti,jd na de invoering van de Wet van
4 Juni 1865 regelende de benoembaarheid van
vreemdelingen tot landsbedieningen , ,,Besitscr
.Rittergut Sonsfeld”, 2”) en van Emma Charlotte
VieOahn , 2 ‘) begiftigd met het Eiserno Kreuz fur
Frauen und Jungfrauen.
Mevrouw van Woelderen woont thans te Utrecht,
haar kwartieren zijn :
Luyken.
Viebahn.
Hannes.
Morenstecher.
Löhr.
Vollmann.
Nieuwardt.
Enneper.
Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Gare1 Albert volgt onder VIII.
2. E m m a Margareth.a geboren 20 October 1878 te
Vlissingen, huwt 3 April 1902 te Middelburg
Cal-1 Johannes Otto Lorenx geb. 13 Juli 1873 te
Hogerswerda (Silezië) zoon van Dy Jur. Heinrich ,
Justizrat te Cottbus en van E m m a liönemann,
z&e kwartieren zijn :
Lorenz.
Hönemann.
Unger.
Baltzer.
Hij wordt 17 Dec. 189i benoemd tot ,Leutnant
i m Feldartillerieregiment von Podbielski n” 5” te
--~~
.
12) Merkwaardigheidsbal ve zij vermeld, dat Daniel Luykm z. van Daniel
e n ivargaretha Hanves te Wesel werd geboren 5 Juli 1733; zijn zoon
1jr. med. Johann Albert Luyken te Wesel geboren 21 Dec. 1785, bij
Y viens jongste dochter Emma EmiZie, geb. 15 Febr. 1858 op huize
1dandfort, gehuwd mat Robert mm Habermas, Kolonel der Genie te
&? itrassburg, 9 Juli 1903 een zoon Friedrich geboren werd, dus bij
‘en afstand van drie graden een verschil in leeftijd van 170 jaar’!
Zie ook ,,Verseichniss der Familie Luyken, von G. Ch. Philipp
Luyken, zusammengestellt Ende 1886. Exemplare sind eu haben bei
Daniel Luyken Wesel”.).
23) Het Rittergut Sonsfeld ligt onder Haldern (Rheinland) en bestaat
lit Sonsfeld en Wittenhorst, het is groot 1461.5 Pruisische morgen
= 372.8 H.A.) Het is het ,,Stnmmgut ” der heeren von Wittcnhorst
-Sonsfeld, waarvan een der afstammelingen, Hans Earon von
’Iliittenhorst-Sonsfeld thans nog woont op huize Hüt.h 11ij Empel.
Sonsfeld is op 1 M.ei 1910 door de .Erben Dr. J. A. Luyken”
rerkocht aan den heer P. Bisohoff uit Munster.
24) Emma Charlotte %e&hn is geb. 13 April 1822 te Hamm d. van
)r. Johnnn Christian. conrector van het evmnnsium te Hamm,
;eb. 14 Nov. 1790 op huize Bernberg bij”?+umme~~baoh en van
:aroline Vollmwun, geb. 21 Juni 1795 te Halver. Dr. Johann Clrristian
ves de zoon van din Gutsbesitzer Johann Christian Viebahn, geb.
11 Dec. 1755 op huize Betnberg bij Gummersbacb en van Maria
Ciisabeth Morcnstecher.
D e z e (uitstervende) familie Tiebahk is een niet-adelijke tak der
egenwoordige Graven von Viebahn.
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Glogau , van af 1 October 1900 bij het 2do
Nicderschlcsische Feldartillerie Regiment n” 41 to
Glogau, hij wordt 16 Juni 1901 Oberleutnant en
was te Glogau resp. ,Bbtoilungs- nnd Regimentsadjudant”. Hij wordt 1 October 1902 gedetacheerd
bij de Kriegsacademie te Berlijn en 1 April 1906
gedetacheerd bij den Grossen Gencralstab en wordt
daarop 22 Maart 1907 benoemd tot Hauptmaun
untl Adjudant der 11 ton Feldartilleric Brigade te
Bruslau. Uit dit huwelijk werden geboren:
a. Emma Retha Ening Lo,rew, geboren te Berlijn
14 April 1903.
b. G’nrel Albert Hewic Lorenz, geb. te Berlijn 5
Januari 1907.
3. Xobcrl volgt onder VIIIn p.
4 . Hclme geboren 13 Mei 1885 te Oost-Souburg zal
eerstdaags in het huweli,jk treden met IVzlhcZm
Breithnlcpt , geb. 14 Januari 1880 te Strnssburg,
zoon wn Dy Jur. A~gd geb. 15 Dec. 1839 t’e
Finstcrwolde + 30 Juni 1899 te Naunburg a/d
Sanle, Ober-Regierungsrath, later Eisonbahndirections pracsident te Posen, begiftigd o. a. met het
Eiserne Kreuz 2”~ klasse en den Roten Adlerorden 2ter klasse mit Eichenlaub und Schwortern
an Ringen mit Brillanten en van 1Maria Plange,
zijne kwartieren zijn :
Plange.
Breithaupt.
Wiesmann.
Ebert.
Hij werd 30 Januari 1900 benoemd tot Leutnant
bij het 2do Niederschlesische Feldartillerie Regiment
n” 4 1 t e Glogan, waar hij Abteilungsadjudant
werd. Gedetacheerd aan de rijschool te Hannover
sinds 1 October 1908. Benoemd tot Oberleutnant
18 October 1909.
VILu,. Jacob Hewdrilc Victor t:an Woelderen, g e b o r e n
17 Juni 1831 te Batavia, -i_ te Lawang 22 Juli
1908. Hij ging op jeugdigen leeftijd als employé
op ecne tabaksplantage naar het Rembangsche,
was daarna waarnemend agent der Nederlandsch
Indische Handelsbank te Soerabaja. Hierna geruimen tijd Directeur der Timor Guano Maatschapp.ij
en na liquidatie dezer Maatschappij Commissaris
van de Brandassurantiemaatschappg. ,,Oosthoek”.
Bij zijne inlandsche huishoudster verwekte hij
e e n zoon Jacob Ttrillefrl, d i e d o o r h e m w e t t i g
erkend is. Deze had gedurend eenigen tijd een
Chemisch Laboratorium te Soerabaja, na langen
tijd zonder betrekking te zijn geweest, is hij
thans employé op de suikerfabriek Porrong. Hij
is ongehuwd en heeft geen kinderen.
VII[l, bis. Eduard Henri Eugene van Woelderen, geboren
18 Februari 1840 te Batavia, t 27 Januari 1903
te Rotterdam. Hij werd Adelborst op het Instituut
te Willemsoord 1 October 1855, benoemd tot
Adelborst luto klasse 16 September 1859 en tot
Luitenant ter Zee 2d” klasse 1 April 1862, eerste
officier aan boord van 2. M. Stoomschip Onrust
23 Febr. 1870, van Z. M. Stoomschip Princes
Amalia 4 Nov. 1871. Hij wordt benoemd tot
Luitenant ter Zee lyt* klasse 1 Juli 1873, op
nonactiviteit gesteld 31 Mei 1874, gopensionneerd
1 November 1877. Nadat hij den dienst verlaten
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had, w$ddo hij zich vooral aan hut schaakspel,
verschillondc problomon verschenen op dit gcbiud
van zijne hand.
VIIO. Jusob Hendrik van Woeltieren, g e b o r e n 1 9 M e i
1838 te ‘s-Hertogenbosch , beuoomd tot Officie1
van Gezondheid 3”o klasse voor den Geneeskundigon
Dienst in Nederlandsch Oost-Indie 16 Juli 1859 en
16 Mei 1860 geplaatst bij het Garnizoenshospitaal
te Ba.nda, Officier vau Gezondheid ‘@o klasse 10
Juni 1864 resp. geplaatst tc Semarang en Weltevreden, Officier van Gezondheid Iste klrsse 17
Juni 1872 resp. op Atjeh, Djokjakarta, Z. 0. afdeeling van Borneo, Weltevreden en Soerabaia ,
Dirigeerend Officier van Gezondheid 2”” klasse 1
Maart 1882, resp. op Atjeh, Weltevrcdcn en
Celebes ; Dirigeerend officier va,n Gezondheid lsto
klasse 5 Maart 1885 bij de 3”” Militaire Afdeeling
op Java. Gepensioneerd 1 Februari 1889; eereteekon
voor belangrijke krijgsbedrijven Atjeh 1873-1876,
en voor kr\jgsvcrnchtingen tegen Atjeh 1875,
1882, 1883, 1884. In 1887 met verlof in Europa
volgt hij gedurende een paar semesters eenigu
bekende colleges te Weenen, na op zijn verzoek
eervol uit den dienst ontslagen te zi.jn, oefendu
hij gedurende 10 jaar de praktijk uit te Schevingen
en woont thans te ‘s-Gravenhage:
VIlb bis. Frederik Gard Theodoor vapa l~oeltleresa, geboren
20 *Juli 1839 te Eindhoven l benoemd tot Cadet
der Artillerie 0. I. L. aan de Kon. Mil. Academie
te Breda 25 Aug. 1856, overgeplaatst bij de
Cavalerie 0. 1. L. 7 Dec. 1857, benoemd tot Ydo
Luitenant der Cavalerie 0. I. L. 22 Jan. 1861,
Eerste-Luitenant 30 April 1864, Ritmeest.er 24
Juni 1871, gepensionneerd. 29 April 1881. Hij
had het eereteeken voor belangrijke kr(jgsbedrij.ven
Atjeh 1873-1876, Gesp Atjeh lb73-1874. AtJehmedaille 1875-1874 en werd Eervol vermeld als
hebbende zich onderscheiden bij de tweede expeditie
tegen het Rijk Atjeh 1873-1874. Hij overleed
9 Dec. 1891 ‘in het Groot Militair Hospitaal te
Weltevreden.
VIIb ter. Mr. Carel Lotlewzjli un’)b Ikoeldercn, geboren 27
Januari 1844 te Eindhoven. j- te Roermond 5
April 1886. H ij promoveerde te Leiden in 1866
in de Rechtswetenschap op ,Stellingen”. Hij
werd benoemd 6 Sept. 1867 tot Surnumerair der
Registratie en Domeinen, 14 September 1872 tot
Ontvanger der Registratie en Domeinen te Oorschot,
4 April 1875 te Helmond en 2 December 1879
te Roermond.
VIII. Carel Albert I:CU~ Woelderen, g e b o r e n 1 2 J u l i
1877 te Vlissingen! benoemd tot Cadet aan dc
Cadettenschool te Alkmaar 24 Aug. 1893, tot
Cadet der Art’illerie aan de Kon. Mil. Academie
te Breda 6 Sept. 1893. Benoemd t,ot TweedeLuitenant der Artillerie 29 Juli 1899 en geplaatst
bij het 4do Regiment Vestingartillerie resp. te
Helder, Willemstad en Helder, 1 Nov. 1902 gedetacheerd b(j het 1 atc Regiment Veldartillerie te
Utrecht met gelijktijdige plaatsing op de R\jschool
der Bereden-Artillecie te Bergen-Op-Zoom, wegens
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ongeval eervol ontheven en 29 Juni 1903 geplaatst bij hot 4(lQ Regiment Vostingartilleric te
‘s-Gravenhage; 20 Juli 1903 benoemd tot Eerste
Luitenant,; 28 Maart 1904 Luitenant-Adjudant bij
het lst~ Regiment Vestingartillerie bestemd voor
den dienst bij de Artillerie-Schietschool resp. te
Zwolle en Legerplaats bij Oldebroek, 1 Mei 1906
hiervan op verzoek eervol ontheven en overgeplaatst
bij het korps Pontonniers te Dordrecht; 1 Februari
1907 gepensioneerd met behoud van volledig pensioen wegens lichaamsgebreken in en door den
dienst verkregen. Hij legt 10 Juli 1909 het Stantsexamen tot toelating aan eenc universiteit af en
studeert thans in de Rechtswetenschap aan de
Universiteit te Utrecht.
VIIIlris. Mr. Robert van Woelderen, geboren 30 Juni
1881 te Oost-Souburg, wordt te Leiden in Sept.
1899 ingeschreven als student in de Rechtswetenschap, Candidaat 14 Juni 1900, Doet” 24 Juni
1 9 0 3 , hij promoveert te Leiden 1.3 April 1905
op Proefschrift ,,de Privaatrechtelijke Zedelijke
Lichamen”. H i j v e s t i g t z i c h a l s A d v o c a a t e n
Procureur te Amsterdam, sedert October 1907 te
Utrecht, waar hij sinds 1 Januari 1909 geassociëerd is met Mr. Dr. W. A. van Zijst.

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr.

VAN

KINSCHOT

te Tiel.

(Vervolg van XXVIII, 180).

Aghste rij der groeven van het oosten.
N” 68. De I$)ammerz. 12 X 6. de kerk.
N” 69. Harriske Schuil. 8 X 5. Bartens modo Hoogendijk
en Bedding modo den 1 Junij 1810 Mr. A. ,J.
Hoogendijk van Domselaer deszelvs Erven of
Regt verkrijgende.
N0 7 0 . Vrouw van Ooijen en Yken. Vriessen nu A . V o s
en S. van Cleeff. 8 X 5.
NO 7 1 . Noots en van Geelandt. 11 X 5. de kerk.
D e Banck van de Kerckenraadt.
Een open plaats voor de kerck.
NO 72. Wijnants. 9 X 5. modo momboir Eek erven.
Een leege plaets aen de kerck.
N” 73. Bernt Claessen. 9 ,Y 5. de k e r c k .
Nu 74. De Paus. 7 X 5. modo J. Waater Erven.
Neegende rij van groeven van ‘t oosten.
NO 75. Van den Bergh. 8; X 6. Jan van Dam Erven.
NO 76. De Vries. Si- x 6. J. J. Kuijlenborch.
NO 77. hyken de Vries. 8 X 6. de kerk.
NO 78. Craeijvanger. 7 X 6. de kerk.
NO 79. Burgemr. Van den Steen. 10 X 6.
NO 80. Denselven. 9 X 6. modo de Weduwe van H. J.
van Oijen Erven.
NO 81. Frenske van Niel. 7 X 5. B. Cock Erven.
Een Leege plaets voor de kerck.
NO 82. Vrouw van Mare. 7 X 5. G. van Riemsd?Jck.
Een Leege plaets voor de kerck.
NO 83. Van Rheenen. 9 X 5. de kerk.
NO 84. Van de Graa.ff. 7 X 5. Het gerigt van Santwijck,
Thiende rij van het Oosten.
NO 86. Van den Ber.ge. 8; X 6. de kerk.
NO 86. Arien Dirx. 8; X 6. m o d o d e k i n d e r e n v a n

d’Heer Isaack de Riemer. 1 7 3 1 d e n 31~ O c t .
m o d o H. G. Verkerk Erven.
Nu 87. Hasselt. Nu B&eder en Compa+esb. 8 X 6. gehoord aan de kerk. Zie 109.
N” 88. Van der Steen. Ge& Willem van LTfacncn. 7 x 5.
N” 89. Peeter Sloup. 9 X 5. de k e r k .
N” 90. Captain Brouwer. 9 X 5. de kerk.
N” 91. Gerard de Roever. 8 X 5. de conrector Beueringh
Erven.
N* 92. Als N” 82 vrouw van M a r e zijnde de tweude
mael genummert 1729 bij meester vafb W+k
gekogt dd. 14. Septr. en altans modo donsolvcn
volgens conditie alhier f 240. De Consistorij.
No 93 Stock. M. C. Wijnantz oan Resand. Erven.
NO 94: 2enaeye. de kerk.
Elffde rij vant Oosten.
N” 95. Pronch 8+ X 6. Mevrouw Bnumo?at Erven.
N0 96, Steenis. 8i X 6. de kerk.
Een Leege plaets voor de kerck.
Nu 97. M a r i e loaìj. 7 X 5. modo Hen&. Bezrmer. de
kerk.
N” 98. Elst. 9 X 5. de kerk.
Een Leege plaets voor de kerck.
NO 99. Gernrd de Reuver. 8 X 5.
Een Leege plaets voor de kerck. Op de kaart,
naast de groeven van C’ctn den Steen. n u m .
100 en 101, dog welke kerkelijke groeven niet
zijn genommerd.
NO 100. Joncker De Reuver. 8 X 5. B u r g e m r . J. N .
t)an den Steen Erven.
NO 101. Seijmon van Eijsden. 7 X 5. Burgmr. J. N.
van den Steen Erven.
Nu 102. Vrouw uan Mare. 7 X 5. modo Juffr. Alida
Wijna,nts van Resant bij acte van coop 1 7 3 0
den 4~ Jan. de kerk.
NO 103. Riemsdijck. 9 X 5. de kerk.
NO 104. Roijerts Erffgen. 8 X 6. Gerrit Cöppers.
N” 105. Pieter den Admirael. 8 x 5.
N” 106. Cooten. 8: X 7.
Twaelffde rij vant oosten.
Een Leege plaats voor de kerck.
N* 107. Bormans. 8; X 6. modo Daniel de Win zijne
Erven.
V a n NO 1 0 7 t o t NO 1 0 8 verscheijde L e e g e
plaatzen voor de kerck als in de caert te zien.
Na 108. Van der Eijck 7 X 5. lsaalc de Riemcr Erven.
N” 109. Pelt. modo Besier en Compa,gne. 8 X 6.
N” 110. Riemsdijck. 9 X 5. modo burgemr. J. N. v~1.n
den Steen.
N0 111. Riemsdijck. 8 X 6.
NO 112. Bancnmp. 8 X 5. modo Filippus van iIeusichem
e n C. Schadd E. L.
N0 113. Ponssen. 8; X 7. modo DHr. Gertrrd DC(?Z Geelnnt,
Dirck van Lookeren.
NO 114. Piper. 10 X 6. de kerk.
INos
\ ~. 115, 116 en 117 worden niet genoemd.)
NO 118. W e s t r e e n e n . 8 X 511. Juffrouw A. iK Backer
weduwe E. Rinck. van ouds num. 118, dog nu
num. 158 gehorende nu num. 118 aan Steeven
Buddingh Erven.
NO 119. Juffr. Grimmeerus. 8 X 55. d e k e r k .
NO 120. Gerrit Pieterse &hoenmaeker. 7 X 54. de kerk.
NO 121. Bodack. 8 X 6. aen de kerck vervallen. G e r r i t
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ouu Geel«lzt Erven. hier volght een Leege
plauts voor de kcrck.
N* 1%. %jn«eCqtx. 8 x’ 5. de kerk.
NI’ 1.23 G’attenburgh. 8 X 5. modo 31. de Reuver.
NO 124: Frans van Eede. 7 X 5. de kerk.
hier volgen twee Leege plaetsen voor do kcrck.
NI’ 125. Juf!+. Grimmcrus. 8 >, 5;. H. Beumer.
hier volgt een Leege plaets voor de kcrck.
NO 126. _ Alert Ta,aij. 8 X 6. de familie vttn Oijen.
(NO 127 niet genoemd.)
N0 128. Alten&. 10 X 8: J. en G. de Reuvcr Erven.
De Vriesse kelder.
N” 129. BIsseZick met zijn vrinden. 8 X 8. Burgemeester
A. van Leeuwen en Erven.
hTo 130. &&e,* lI1om. J. en G. De Reuver cn Erven.
hier volgen 4 plaetsen voor de kerck zoo in
de kaart te zien is.
Na 131. Hendriek Hendrickse. 7 X 6. J. uan Campen.
N” 136. 1C:. van Pelt. en Douectnt. 7 X 5.
N” 133. de kerk 9 X 5.
N” 134. de kerk. 8 X 6.
N0 135. d. v~ln Leeuwendaal 8 X 5. modo BottenOroeek
en Strickelingh.
N” 136. t/m 154 in diverse afmetingen. De kerk.
Ni’ 155. Helena van Kouwendael. 9 X 5;.
N” 156. de kerk. 8 X 5.i
N” 157. de grafkel.der van Welderen. 21 X 14:.
N” 158. Juffer Rinck en hare Erven. 8 X 5;.
N” 159. de kerk. 8 X 5;.
NO 160. Juffer de weduwe IV. H. TanG en haar Erven.
7 x 5;.
N” 161. de kerk. 8 X 6.
N” 162. de kerk. 10 x 5.
NO 163. A. van Leeuwen burgemr. en zijne Erven. 8 x 5.
N0 164. A. H. van Couwend!~al. 8 >< 5.
Nes 165 t/m 170 de kerk. In diverse afmetingen.
NO 171. Francois van Altena burgmr. 10 X 8.
NO 172. den Ontfanger J. D. van Leeuwen. 8 >( 8.
NO 173. Weduwe Tanij en C. Taaij. 8. X 8.
N” 174. J. _Uom en C’. illom. 7 X 5.
Nog 175 t/m 179. de kerk. In diverse afmetingen.
aldus deeze Lijst der groeffsteeden naer de kaart
onder den coster berustende, gecompleteerd, ZOO als
deselven tnns is; heeden den 10 Junij 1797 : het doorgeslagene was ingerigt zoo als do grondslag der kerk
was naer de oude kaart voordat de vloer in deselven
nieuw gelegd was.
(Ter completeering volgt hetgeen doorgeschapt is hieronder :
Vóór NO 13:
14. De Tweede rij in deselve ganck beginnende
bij den inganck van de muir van het oosten.
na NO 19: Hier volgt een aroeff van de kerck.
tot de groote pilaar van den ‘Toorn.

NO 22. Bouwens aan de kerck vervallen. 8 X 5.
Den 10 Aug. 1763. Dc Borgemr. Verkerck
dit graf?’ van d’kerckmr. Eek gekogt.
Hier volgt een gelijke groeff van de kerck.
Item tussen de twee volgende Pijlaars twee
groeven voor de kerck.
Tussen de twee. volgendo Pylaaren het gcstoelte van d’Hceren van do Magistraat.
NO 23. Hendr. Verkerck. 9 X 7 .
N” 24. Brouwer. 7 X 2;.
na NO 26
vóór NO 27: Vierde rij van dc muir van ‘t oosten.
nà NO 28
vóór NO 29: hier volght een kercko groefh
nà NO 29 : Hier volgt een gelijcke grocfi van de korck.
Nog een van deselve groote.
Nog een van dcselvc grootc als voorsz.
nà NO 33: hier volgt een plaats van de kerck.
nà N* 3 5
vóór NO 36: vijffde rij der groeven beginnende van de
muir vant oosten.
n& NO 4 4
vdór NO 45: hier volgt een gelijcke groeff van de kurck.)
Pro Ecclesiae.
Op huijden dato naarvolgende conditien hebben wij
Laurens van den Brenk en Ja?a ATools als kerckmeesters
in der tijdt van de St. Martenskercke binnen Thicl
naar voorgaande approbatie van d’Heeren opperkerckmeesteren in eenen vasten steedigen Erffkoop verkogt,
gehjck deselve verkoopen, kragte deeses , een groeffsteede met den opleggende gebrooken sercksteen in de
Ste Martenskercke voornt. Lanck seeven voet en vijff
voet breedt, op de taart geteekent NO 82 oostwaarts
een Leego plaats voor de kerck, aen en ten behoeve
van Sart van Wijck stadsschoolmr. en voorsanger binnen
Thiel en zijn huijsvrouw GijsOarta 1Moring e n haare
Nakoomelingen gelijck d e s e l v e oock in coop is aanneemende sulx om en voor eene somme van vijf%’ en
twintig guldens met belofften deselve groeffsteede door
kerckmeesteren in der tijdt voor scheepenen ten gesinno
van cooper voorncl. ofY zijnen Erven op haar lieder
tosten zonder dat de kerck daar in hoefft te draagen
naarder te Transporteeren en waaren dit alles onder
verbandt als naar Regten den aanvanck zal wesen ten
eersten bij ‘t passeeren deeses: Des t’oirconde beteekent
binnen Thiel op den 140 Septbre 1700 neegen en
twintig was geteekent J. Noots kerckmr. m. tijdt.
L. v. d. Brenk.
Dusdanig stuk. NO 102 oostwaarts Sijmon van Eijsden
westwaarts Riemsdijck hercomstigh van den Borgemr.
-Gerrit van Mare en vervolgens op de serck geteijkent
Cornelis Fijnant.s aan en ten behoeve van Juffr. Alida
Wijnants van Re.sant . . . . voor en om eene somme van
seeven Rijndaalders off seeventien en een halve Carolij
gulden XX sts. HOU. ‘t stuck enz. Thie14 Januarij 1730.

Derde rij der groeven tussen de pijlaaren
beginnende van den ingnnck van de muir
van ‘t oosten nae den Toorn.
Wij ondergeschreeven kerckmeesteren in der tijdt
NO 21. Gerrit Adriaense. 7 X 5.
/ van de St. Martenkercke binnen Thiel, met approbatie
de erven van G. de Reuver.
Aen weerskants een Leegen plaats voor de van d’Heeren opperkerckmeesteren , bekenne ontfangen
te hebben u\jt handen van de kinderen van wijlen den
kerck.
H e e r Lssaaek de Reuvet. zalp de somme van vijfftig
Dirk Quakers. Erven booven. N” 21.
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g u l d e n vrijgeld over uoop van eeu groeff in voorsz.
kerckc mot du d a a r 01) LL_~
lvmonde sarcke NO 86 alwaar
zijn Eerw. begraavon leijt Leggende ten oosten vnqa
dela Betye ende ten westen Hasselt getoekent enz.
den 310 October 1731. Waaren onderteckent:
bI+zat*d Noots, J. Noots.

Ter voorkoming van inconvenicntitin un kosten aan
de kerk is goedgevonden dat van nu voortaan des
Zaatuurclags na de middags in de kerk niet moer sal
begraaven worden. Waarvan bj Extract deeser dc
kerkmeesteren zullen worden ge-mformeord. In Fidem
Extractie (get.) r VCLI~ Dugleretl Jr. Secretaris.

Vurkoop alsvorcn . . . . aan en ten Ervelijke behoeven
vun den WelEdelen Heere en Mr. dohnnncs Didericus
‘u(liô Leez,lzue?a , secretaris deezer stad en Vrouwe Adriana
Gerarda Johanna van Leeuwen geboren van Aitena,
Ehelieden een Grafkelder in geseijde kerk met de
twee daarop leggende zarcksteenen waar van een gebrooken is, Lang 8 voet en breed 8 voet op de caarl
geteckent NO 1’72. Zuijdewaarts de muur van de kerk
aan de Wal, Noordwaarts de Heere Borgemr. Arnoldus
‘1Iuja Lceuwe~a , herkomstig van wijlen de Heer Borgemr.
Rutger cie Man als op de inscriptie der gebrooken
zarcksteen te zien is, dog thans de kerk toebehoorende
undc zulcks voor een zomma van een en dartig guldens
tien stuijvers . . . . . Thiel 2 Novbr. 1764. Was onderteokend A. van Leeuwen, opperkerkmr. .Jara va,n Leeuwen
als boekhouder van St. Martenkerk Hen& Goclfs Verkerd~
ti*jdelijk kerkmr.
Pro Templo.
Verkoop alsvoren. . . . . ten behoeve van Constantijn
ua?L der Croogh, een Grafplaats in geseijde kerk onder
don Toorn en wel aldaar onder den Trap of opgang
van het Orgel met de daar op leggende gebrooke zark
Lang 7 en breed 5 voet op de kaart geteekent N” 94
en zulks voor eene somma van dartig guldens, waarvan
wij bij deezen verklaaren enz. Thiel den 7 Maart 1769.
Was onderteekent: Jan van Leeuwen als kerkmr. in
sijn tijd H. J. van Gaien qq.
Verkoop alsvoren. . . . . cedeeren hiermeede aan de
Heer en Mr. Francois van Altena en Zijnen Erven.. . .
NO 171 lang 10 voet Breed 8 voet enz. Actum Thiel
22 Maart 1776 was onderteekent J. van Leeuwen qq.
H. J. van Galepa qq.
Door de Erfgenamen Custos van Kampen verkogt
en getransporteert van juffrouw A. M. Bakker Wed.
van Heer Ontvanger E. Rink het graf in de St.
Martenskerk lang agt voeten en breed vijf en een
halve voet op de laeste kaart NO 158 en van ouds
NO 118 op welkers serk staet de naem van restrinen.
Act. den 289 Maart 1782.
Verkoop alsvoren . . . . cedeeren h i e r meede a a n
Mevrouw de weduwe H. J. vun Galel en hare Erven. . . .
NO 47 lang 7 voet, bekennende wij verkoperen qq.
van de koopspenningen ter somma van vijf en twintig
Gulden enz. Actum Thiel den 24 April 1792. Was
P . vati Galett. qq.
onderteekent A. H. vat1 Eek.
Verkoop alsvoren. . . . . cedeeren hiermeede aan Mejuffrouw de weduwe r. H. Taaij en haaren Erven. . .
. Actum Thiel
No 160 lang 7 voet breed 6’ voet
den 24 April 1792. Was onderteekeit’ A. H. VOII Eek.
P. van Galett. gq.
Copia. Het origineel is berustende Extract uit het Deliberatieboek van de
onder de kerkm. A. H. vntz Ed.
Magistraat der stad
Thiel en Zandwijk.
Woensdag den 20ste Januarij ‘1808.

Copie van hut contract dat gemaakt is omtrent hut
Buijtunkerckhoff met St. Martcnskerk to Tiel.

Also Mr. Jolz. Did. V(CII Leeuwett el1 8. Hettdrik OCIII Eek
voorneernens zijn voor sig en eenige inwooners deeser
stad uijtmaakende een Genootschap onder de spreuk
,Ter navolging” opgerigt in te stellen een Begraaffplaats buijten de stad op een stuk land van den
Gasthuijsmeester Willem vcttt Dugterett buijten de Buurensche poort reeds door hun Ed. daartoe gekogt ten
eijnde op de schaadolijke gewoonte van het begraaven
in de kerk en stad buijten gebruijk en dat buijten de
stad in gebruijk te helpen brengen en zig bij Requeste
des weegens geaddresseerd hebben aan de Wel Ed. en
Achtb. Magistraat deeser stad met eenige verzoeken
in het breede daarbij vermeld, quo relatio en dat hun
WelEdelen Achtb. na daarop gehad te hebben het van
hun WelEdelen Achtb. gerequireerd berigt van den
Tijdelijken kerkmeester Mr. H. J. va/t Gdelt voor do
solutien der suppll. en het nader Rapport van voorn.
kerkmeester die daar in condescendeerde Requireerde
bepaaling der conditien waarop voorn. Begraafpla’ats
aan de kerk soo als bij Requeste reets geavanceerd was
zoude overgegeeven worden bij contract met den kerkmeester te maaken zoo is het, om daar aan te voldoen
door Welgem. Mr. J. D. UUIL Leeuwen en 8. H. VRU
Eek qq. ter eenre en Mr. Berm. Dijckmeester B u r g .
en Raad en thans eerste schepen deeser stad als opperkerkmeester Mr. H. J. vutt Gnieja als kerkmeester ter
andere zijde geconvenieerd en besprooken dat also hun
WelEd. en Achtb. op het Request van eerste oontrahenten
bij Resolutie omtrent de belasting op den Uijtvaart der
Lijken reeds hebben verstaan hetgeen hier na Art. 3
breeder sal worden vermeld voorts de pogingen der
eerste contrahenten openlijk geapprobeert de voors,
begraafplaats in hunne protextie neemende ook van
het een en ander publicatie hebben lasten doen en dus
de voorschr. begraafplaats meede tot een algemeene
publicque begraafplaats zal kunnen gesteld worden
zoo als thans de kerk, het choor en het kerkhoff in
de stad is zodanig dat ijder desbegeerende daar sal
kunnen en moogen begraaven dat de voornoemde
Begraafplaats zoodra gereed is met alle baten en
voordeelen van dien aan de kerk sal worden overgegeeven voorbehoudens nog tans den Eijgendom der
Grafsteden van de Leeden van het Genootschap en op
de volgende conditie :
AKT. 1.
dat dezelve plaats daar toe nu en ten allen tijden zal
gehouden worden en onder de geheiligde en Religieusc
zaaken gereekend zonder dat dezelve plaats ooijt te
moogen aliëneeren nog tot eenig ander gebruijk dan
tot het begraaven der dooden te gebruijken.
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A R T. 2.
d a t eerste coutrahenten en qq. o p k o s t e n e n v o o r
Rcekening van het voornoemde Genootschap de voors.
begraafplaats zullen doen vaardig maaken op zoodanige
wgse als naai hunnen daar toogeschikte kasse reeds
sijnde of nog inkoomende zullen te rade worden.

A R T. 8.
dog dat doesu laatstc en 7”‘: art. geheel sal te niote
sijn zoodraa het Begraaven binnen de stad en kerk
algemeen zal zijn afgeschaft wanneer de plenaire
directie over de voorn. buijtenbegraafplaats geheel en
al sal staan aan de kerkmeesters in der Tijd.

A R T. 3.
dat van de Lijken die op voorschreve Begraafplaats
zullen begraaven worden vooral die op de gedestingueerde plaats welke voor de plaats van de kerk en
het choor zal gehouden worden, aa.n de kerk dezelve
en niet meerdere Jura zullen moeten betaald worden
dan of men in de kerk of op het choor begroeff gelijck
ook van diegene die min vermoogend sijn en op de
afzonderlijke plaats voor de plaats van het kerkhof? in
de stad sullen gehouden worden begraaven worden niet
meer sal betaald worden dan thans op het kerkhofl’ in
de stad geschied zullende de belasting van 24 en 12
gulden of welke anders op den Uijtvaart der Lijken
welke van hier op andere plaatsen begraaven worden,
gesteld geen betrekking hebben op de Lijken die op
voornoemde begraafplaats Begraaven worden.

A B T. 9.
dat kerkmeesters altijd sullen Respecteeren den Eijgendom der Grafsteede en van de Leeden des Genootschap
met wiens penningen de voornoemde Begraafplaats wordt
vervaardigt zooals die door eerste contrahenten aan hun
sullen toegedeeld worden en waarvan een kaart in
plano zal gemaakt en overgegeeven worden.

A R T. 4.
dat men soo veel mogelijk zijne devoire telkens zal
aanwenden om de meedeburgers en ingezeetenen deeser
stad tot het begraaven op voorn. begraafplaats buiten
door alle minnelijke weegen te overreeden en alzoo het
bcgraaven in de kerk en stad buijten gebruijk helpen
brengen
ART. 0.
dat nog tans voornoemde Begraafplaats nu tot een
algemeene begraafplaats voor ijdereen gesteld wordende,
niemand daar toe gehouden sal sijn op dezelve te
Bograaven, maar zulks vrijwillig zal zijn en van de
keuse en Begeerte der inwooners alleen sal dependeeren
tot dat het begranven in de kerk en stad mettertijd
eens algemeen verboode worde en hierom de Grafsteede
in de kerk en het choor gelijk ook het kerkhoff in de
stad voor als nog sullen moeten blijven en de eijgenaars
van deselve die al nog moogcn ter begraaving gebruijken
of anders daarmeedc handelen zoo als hen toestaat
te doen.
$RT. 6.
dat tot het begraaven der Lijken op voorn. nieuwe
begraafplaats de koster en doodgraaver deeser stad in
die hunne Functie ook aldaar sullen geemploijeerd worden
eeven als thans in de kerk op het choor en op het
Kerkhoff in de stad geschied en die daarvoor dezelve
Jura sullen genieten.
A R T. 7.
dat voornoemde nieuwe Begraafplaats gereed en aan de
kerk overgegeeven sijnde zal sta.an onder de directie
van kerkmeesters in der tijd zoo nogtans dat eerste
contrahente daar over met en neevens de kerkmeesters
het opzigt en directie meede sullen hebben en bij overlijden of verlaaten van een van hun telkens in desselfs
plaats een ander van de Leeden des Genootschaps en
elgerlaars der Graaven sal aangesteld worden te verkiesen door de Magistraat uijt eene Nominatie van
twee door de overige participanten met en neevens de
kerkmeesters te maaken.

A R T. 10.
dat van den dag af dat voornoemde Begraafplaats aan
de kerk sal sijn overgegeeven het onderhoud daarvan
zal sijn tot Lasten van deselve welke daarenteegen de
voordeelen weegens het begraaven der Lijken voorgemeld
niet alleen sal trekken maar ook op dezelve aan getal
van zestig Grafsteeden voor sig in vollen eijgendom
sal hebben haar door de eerste contrahenten toe te
wij.sen met welke kerkmeesters ‘t sij door die te verhuiren of te verkoopen ten profiJte der kerk zullen
kunnen handelen naar rade zoo nog thans dat in het
verhuuren der plaatsen ter Begraaving nooijt meerder
Jura zullen neemen als van het verhuuren der Grafsteeden van en in de kerk geschied.
A R T. ll.
dat het getal der Grafsteeden welke booven die aan
de Leeden als Genootschaps en aan de kerk als voorgemeld zullen toegeweezen worden, overig blijven het
Genootschap bij provisie aan sig sal behouden om aan
de geenen die tot het zelve nog mogte accedeeren
toetewijsen en met derzelver Entrée penningen te betaalen hetgeen hetzelve aan de reeds sijnde kassa zal
te kort koomen.
A R T. 12.
dog dat geen van deese overig blijvende Grafstecden
door het Genootschap aan anderen zullen mogen worden
verhuurt maar dit alleen zal sijn en blijven aan en
ten profijto van de kerk.
A R T. 13.
dat In val door het meerdere accedeeren van Leeden
tot dit genootschap en andere voordeelige inkomsten
of Giften de kassa eens meerder mogte bedraagen als
de kosten tot het aanleggen van voornoemde begraafplaats ge-impendeerd hetgeen bij het doen der Reekening voor en ten overstaan van twee Gecommitteerden
uit het genootschap opperkerkmeester en kerkmeester
te doen zal moeten blijken, de eerste contrahenden
die overig zijnde penningen zullen uitreijken aan de
kerkmeesters om verder met goedvinden van eerste
contrahenten of die in hunne plaats succedeeren zullen
zoo tot meerdere cieraad van de Begraafplaats als tot
aanmoediging van andere of dergelijk ge-emploijeerd te
worden en dat in zulk een cas ook alle de nog overig
sijnde Grafsteeden zullen koomen aan en ten profijte
van de kerk.
A R T. 14.
en Eindelijk Reserveeren de eerste contrahente tot
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het in train helpen brengen der gewoonte van buijten
te begraaven zoodaanc en nnderu ovcrrcedando minnulijke middelen te gebruijken als bij hen reeds bekend
zgn of zQ al nog te Rade zullen worden.

en JufY. dlitlzdu Krassers te Delft, waarin de Juffr.
verklaart tc consentecren on tevreden te zyn.
Aant. Zie de 2 vorenstaande Haga’s; ZIJ vormen
met dezen Hage één persoon.

Actum onder verband en submissie als naar Regten
en na Approbatie deese van de Wel Edlen achtb:
Magistraat de dato 29sten &laart Laastleeden
Beteekend Binnen Thiel op den 20~t@n April 1786.
(get.) J. D. VAN L EEUWEN .
A. H. V A N ECK.
H. DIJCKMEESTER .
H. J. V A N GALEN.

Harconet de Longeville. 1717 Monsr Charles H. d. L.
,,advocat au parlement , conseiller historiographe de
monseigneur le Dut d Orleans, oncle du Roy.”

Wij ondergeschreeven , kerkmeesters der stad Tiel,
bekenne bij deezen te hebben en dienvolgens te oedeeren
en te Transporteeren aan de Burgeres Jacoba de Roever,
weduwe van wijlen den Burger schepen Hendrik Luijvnes,
eene Grafstede op de Begraafplaats Ter Navolging
buiten de Burensche Poort dezer stad gelegen, zijnde
de Laatste onder de Grafsteden door het Genootschap
aan de kerk geadjudiceerd en geteekend met NO 72
lang 7 voeten en breed 3 voeten Rijnlandsche maat,
belend ten oosten de Heg, ten westen N” 71, ten zuijden
N” 81 en ten noorden N” 63, in welk graf NO 72 wijle
haar man Hendrik Luijmes voorn. den 15 Maart 1798
begraven is. Zulks op, om en voor eene somma van
12 Guldens boven de penningen tot inlage van dat
Lijk ter dier tijd aan de kerk betaald, welke kooppenningen door de ondergesr. ten behoeve van de kerk
ontvangen en betaald dientengevolge de kerk van het
voorsz. Graf N” 72 onteijgent e n o n r e g t i g d e n d e
koopersse en hare Erven daar aan weeder geeijgenden
geregtigd is met belofte van vrijing en wharing onder
verband en submissie en ten fine en effecte als naar regten.
Actum Tiel den 22” Maart 1700 Negen en Negentigh.
w. g. A. H. VAN E C K.
P. V A N GALEN.
(Wordt vervolgd.)

Familienamen en familiebijzonderheden.
Medegedeeld door A. J. SERVAAS

VAN

R OOYEN .

Haestjewat. ,,Beroerende de vier kinderen van Cornelis
< 7 ansz. H. , schippersknecht en scheepstimmerman.”
(Wees- en momboirkamer Den Haag, 1622.)
Haga. ,,uyt de mont van den Ed. Heere Haga, president van den Hoog E Raet die den tyt van ontrent
negen en twintich jaeren binnen Constantinobele heeft
gewoont.” 1651.
idem. C’ornelis Haga, 5 Mei 1674 (eene copie van 14
Mei 1672) Protocollen Not. A. van Warmenhuysen,
Den Haag.
Hage. 30 Juni 1622 ,,Compareerde den E. Heere
Johan Hage, als procuratie hebbende van zyne E.
broeder, den Heere Cornelis Hage, Doctor in de rechten
ende jegenwoordich der Ho Mo Heeren Staten Generaal
van de Vereenichde Nederlanden (1” helft onleesbaar)
. . . . . . . . . orateur by den Keysser tot Constantinopelen,
in dato 20 Jammri 1623”, in welke qualiteit hy wederom
machtiging heeft in Schiedam ,,om de huwelyksgeboden
te doen aenteykenen” tusschen de Voorsz. Heere orateur

Haren (van). 4 October 1739. ,,Soelce Haren daughter
of Onno Swier v. H., Member of the Council of State
and Sarah Hadel van Huls was baptized in the English
Church by me Robert Milling ; Soeke van Haren and
Catharina Roover Widow van Huls”; 21 Mei 1742
,, William Haren ; William van Haren and his wife” ;
29 Maar 1744 ,,Maria Anna Elisabeth. (Doopb. Eng.
Kerk, ‘Den Haag); 16 Febr. 1760, Het gaan van het
30 gebod van den Heer Willem van Hogendorp m e t
Juffr. Caroline Wilhelmina van Haaren, in Februari
haast 19 jaar, om redenen geschut; gevraagd door den
vader v. H.. Burgemeester van Rotterdam. Huwelijk
20 Maart te Scheveningen voltrokken (Resol. v. Schepenen in den Haag fol. 151 e. v.)
Harmanides. 7 November 1680. Juffr. Pousilia Terbeeck, Weduwe van Zaliger Qrutterus Harmanides, in
zijn leven Professor te Harderwijk.
Heins. Mr. Dnniel Heins, Advokaat voor den Hove
geeft procuratie (Prot. Notaris C. V. Disponteyn); 1
Dec. 1684 machtigt hij (Not. Joh. Oudaen)
Bennebo. Den 5 Juli 1711. Robbert H. jongman,
geboren te Leiden, ,cadet onder de comp0 blecqs (Y)
geleyt werdende by d’Hr. Brigadier de Roque in
guarnisoen tot Geertruydenbergh met Joh. Maria Carpentier jonge dochter geboren te Rotterdam”. (Register
van ‘t gaan der geboden.)
L’Eermite. Mr. Pieter L’H. - Sureté de corps voor 6
maanden. (Appointementen V. 7 Febr. 1663 fol. 19).
Heurnius. Otho H. ,,professor medicinae in de Universiteyt van Hollant die tot Leyden is”; hy maakt
13 Januari 1640 test,ament (Prot. Notaris Brasser ; zie
ook 14 Nov. 1640).
Beydanus. Johannes H., Dominee te Amsterdam ; genoemd in 1657.
Heyn. .,Op huyden den drie en twintichsten Aprilis
in den jaare XVIc een en dertich compareerde voor
my Johan van Steelant not. publ. binnen Delft de eer
ende deuchtrycke vrouwe vrouwe Anneke Claes Wed. en
Universeele erfgenaem extestamento van wilen den
edelen manhaftigen Heere Pieter Heyn in syn leven
Lieutenant Admirael van Hollant , wonende binnen
Delft en verclaerde machtich gemaeckt te hebben
Corn. Hobbe, coopman tot Amsterdam om te compareeren
voor de Ed. Heeren Gecommitteerden Raden ter admiraliteyt en by derselver Heeren te ontvangen ende versoucken voldoeninge van soodanighe toegevouchde
maentgeldon , buytgelden ende diergelycke gerechticheyt
als by hare Ed. voorn. man in syn leven al Fijn verdient, soo daervan alreede ordonnantie betomen is, enz.”
Aant. verkort medegedeeld.
X1X Octobris ao XVI” acht en dertich compareert
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d’eerb Joffrou 9Iancr iVicoltre.& Wed. wylon d o H o e r
Admirael P&et* l&c~sr. Hey,z. woonendc acnde Brab.
turfm. binnen Delft. Zij geeft te kennen, 2 Oct. 1632,
voor denzelfden not. verleden te hebben scker beslooten
testament waerby nae afftreck van verscheyde legaten
deene helft vermaeckt te hebben aen Maritgen Pieters
dr ~(1: huysvr. van Corn. Cornsz. Starreman haere
nichte enz. enz.
(Prot. Notaris De Graeff Delft).
Heynsius. 3 Aug. 1660 Mr. Nicolaas H. Advokaat
woonde in de Nieuwe Molstra,at; 6 Febr. 1669. Joost
H. ,meester schoenmaker huurt een huis a/d Oostzyde
v. d. Wagenstraat bij de oude Wagenbrug; 13 Maart
1674. Heynsius -Pothoff. (Prot. Nats J. Regenboog11 ,
Den Haag); 23 Juli 1677. Joh. H. jongman 21 jaar
maakt testament (Prot. Nat” P. van Roon, Den Haag);
9 Juni 1679 Daniel H. advokaat (Prot. Nats Abr.
Wiltens Den Haag); 9 Januari 1683. Mr. Anthonis H.
Raad en Pensionaris van Delft _,reysvaardig staande
naar Vranckryck” m a c h t i g t MeJuff. D’Edel l). w e d .
wijlen den Heer oud schepen Adriaen H. (Handteekening
van Anth. H.)
);
Hoch (wn). 3 Januari 1700. Pieter v. H., j. m. geb.
‘s Gravenhage, met Maria Copé, jonge dochter van
Wesel , beiden wonende alhier.
Hoeuft. Zie 20 Sept. 1701 Prot. Notaris Corn. den
Haen, Den Haag.
Hommius. 10 Febr. 1612 Protest van Festus H.
omtrent door hem gesproken woorden over v. Oldenbarnevelt (Prof. Not. van Altena Leiden; akte 23, met
zijne handt.)
Aant. Curieus.
29 October 1622. Verklaring van ,d’eersame D Festus
He, R e g e n t vau ‘t Collqic Theologie der Ed mo
Heeren Staten v. H. en W. Fr., binnen Leyden, oud
omtrent 46 jaren.
Aant. Zie fraaie handteelcening. (Prot. Nota Ewout
Beynsz. Craen).
9 Dec. 1623 Testament van Jannitgen Cuchlinus,
huisvr. v. d. ,,eerzamen godvruchtigen D. F. H.,
Regent, enz., en bedr d. H. Evang. (Prot. Nota Ew. Hzn.
Craen)
20 April 1627. F. H. ,,Docteur en Theol. en 1’Acad.
de Leyden, Regent du College des jeusnes Theologiens
flamengs et Ministre du St. Ev. en I’Eglise flamant en
la susditeville” (Prof. Not. J. Angelles).
Aant. Zie hands.
(Wordt vervolgd.)

af biskop Nicolaus Stephani i Vexiö. De hade sonen
Petrus Olwi Slwwl~, kyrkohcrdc i Vassunda redan 1610,
halshuggen 1639, och gift med %li?z Jonsdotter. A f
dessa makars barn bief sonen 1) 2Ciwlnus född 1614/14/4,
student i .Leiden 1640/7/10, Stockholms stads sekreterare
1645, hofrättsassessor , häradshöfding, landsdomare i
Blekinge , adlad 1660/12/1 med det gamla Skunckevapnet, ett beväpnadt mansben, j- 1676/4/12. Gift med
Mwgwetcc Cwlsdotter och hade med henne sonen C’crrl,
ryttmastare. En apnan son var troligen 2) Johwnne.~, som
inskrefs i Leiden 1640/7/10, rnen om hvilken man ej
har sig nagot mera bekant. En tredje var 3) Sumuel,
fodd 1632/15/3, student 1643, magister 1661, student
i Leiden 1662/X$3 under den utlaìïdska studieresa han
faretog i sallskap med Carl och Gabriel Falkenberg,
professor i grekiska i Upsala 1666, teologie professor
därstädes 1674, teol. doktor 1675, dí.?d 1685/5/8 och
begrafven i Upsala domkyrka. Gift med Alwgretn
Lithmcln. A f b a r n e n i d e t t a ä k t e n s k a p v a r Cm-1
moralium professor i Upsaln , f 1718.
GOVEI~T INDEBETOU .

Familie-aanteekeningen Schonck.
(xxv111, 67).
Om i dessa anteckningar nämnda i Leiden som studenter i n s k r i f n a Kicol«~~ Schonck, Johmnes Schonck
och SrlrnucE Schonck kunnn följande upplysningar lamnas.
Släkten Bllcunclc (àfven S’cho~ac~k) uppgifves af en del
författare härstamma frän den gamla norska adliga
släkten Skunck. Andra författare bestrida doek denna
uppgift. Den säkra härstamningen börjar med Olaus
Joncr? , kyrkoherde i Va.ssunda i Upland redan 1 5 7 2
och ännu 1602, och gift med Corin Nihdotte~, dotter
-.
‘) Duidelijke apostrophe tusschen D en E.; meermalen ontmoet.

Ons lid Majoor Gijsberti Hodenpijl van Hodenp$
had de beleefdheid ons de volgende vertaling van
bovenstaand stukje te doen geworden:
Over de, in deze aanteekeningen te Leiden als student
ingeschrevene Nicolaas Schonck, Johannes Schonck en
Samuel Schonck, kunnen wij de volgende ophelderingen
verstrekken :
Het geslacht Skunck (ook Schonck) stamt volgens
eenige schrijvers af van het oude Noorsche adelijke
geslacht Skunck. Andere schrivers bestrijden echter
deze meening. De met zekerheid te bewijzen afstamming
begint met Olaus Jonas , predikant te Vassunda in
Upland, reeds in 1572, en nog in 1602. Hij was gehuwd met Carin Nilsdochter, de dochter van bisschop
Nicolaus Stephani te Vexiö. Hun zoon Petrus Olai
Skunck was predikant te Vassunda reeds in 1610, hij
werd onthoofd 1639, en was gehuwd met Elin Jonsdochter. Uit dit huwelijk werd hun zoon 1) Nicolaus
geb. 1614/14/4, student te Leiden 1640/7/10, secretaris
van de stad Stockholm in 1646, assessor in den Hoogcn
Raad, arrondissementsrechter , landsrechter in Blekinge.
Hij werd in den adelstand verheven 1660/12/1, verkreeg het oude Skunck’s wapen: een gewapend mannenbeen, j- 167614112. Hij was gehuwd met Margareta
Carl’s dochter, en kreeg bij haar één zoon Carl, ritmeester. Een tweede zoon was vermoedelijk 2) Johannes,
die te Leiden werd ingeschreven 1640/7/10, maar van
wien niets naders bekend is. Een derde zoon was 3)
Samuel , geb. 163211513, student 1643 op elf-jarigen
leeftijd, vermoedelijk studeerende aan een Gymnasium
of andere School, meester 1661, student in Leiden
1662/18/8. Hij maakte een studiereis in het buitenland
in gezelschap van Carl en Gabriel Falkenberg. Was
Professor in de Grieksche taal te Upsala 1666, Professor in de Godgeleerdheid daar ter stede 1674, doktor
in de godgeleerdheid 1675, stierf hij 1685/5/8 en werd
hij in de Domkerk te Upsnla begraven. Hij was gehuwd met Margareta Lithman. Zij hadden onder meer
een zoon Carl, professor in de wijsbegeerte te Upsala,
+ 1718.
(get :) GOVEILT INDEBETOU .
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Helbig (von). Gevraagd plaats en datum van overli$ell
van : 1. J k v r . Amalia &aria L o u i s a ~01) HelOig geb.
1813 echtgen. van den oud-kapt. t/z JacoDus de Haun
( 1 8 0 4 - 1 8 7 7 ) . 2. Jkvr. Jeanne Herlrietfe Philippine de
Helbig, geb. 1820, die in 1858 met den kapt. kwartierm’
Arij Dunnes huwde. 3. ArZj Dunnes zooeven genoemd
geb. in 1821.
Bd.

Croon. Weet iemand mij geboorte- en huwelijksdatum a,an te wijzen van Gerard íTroon (Goen, Kroon)
vermoedelijk een zoon van Laurens Croon, die in 1607
te Nijmegen huwde. Gera,rd was gehuwd met Helena
Vooghts (Voechts, Voechs). Andere genealogische gegevens
over deze familie Croon zijn mij ook zeer welkom.
Vriendelijken dank aan den welwillenden beantwoorder.
.Maastricht.
Jos. VAN D E R V E N N E .
Ermerins. Wie was W. Ermerins wiens goedgeschilderd portret in 1860 gemaakt is? Gemerkt:
,,P. A. Balmakers fecit 1860”. Op de achterzijde van
het paneel staat: ,,l Augustus 1860.”
Rotterdam.
A. H O Y N C K V A N P A P E N D R E C H T .
[Het portret, kan wezen: a. van Willem. Ermerins, geb. Sluis 20.5,.
li94 i_ Teteringen 15.11.1866 laatst visitew der klaringen op het,
Uithuizerwad te Warffum , te ‘s-Gravenhage 31.3.1844 getr. met
Sophia Louisa Leschot 1806-1869. De kinderen uit dit echtpaar
geraakten in minderen stand.
0. van Willem E r m e r i n s , zoon uit. genoemd echt,paar, geb. Enkhuizen 28.12.1830, i_ Rotterdam 26.6.1808, ambt. bij de in- en uitgaande rechten, te Hellevoetsluis 20 Mei 1859 getr. met Catharina
Geertje Kerbyn (1830%-1891) waaruit 9 kinderen. - [Vgl. Het geslacht Ermerins door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, ‘s-Gravenhage, De Neder]. Boek- en Steendrukkerij voorheen H. L. Smits,
1909. RED ]
.

Goris (XXVIII, 123).
Kwartieropgave Lambert Goris (IV). Hier dient inderdaad Lamers te worden gelezen. Maerten Goris was
g e h u w d m e t Josinta Lrtmers, dochter van Lambert
Jansx. L a m e r s e n v a n _&í%rgaretha de Beyer. D e z e
familie Lamers voerde het wapen met het schuinkruis,
met de vlucht in het schildhoofd en de schapenscharen
in de drie andere cantons. ïb!cxg(rrethn behoorde tot de
(thans) adellijke familie de Beyer, waarvan de genealogie
in het Stam- en Wapenboek voorkomt, die echter herziening behoeft.
W. M. C. RECHT.
Goris. Henricus Ghoris, schepen van Roermond,
huwde 2 November 1659 te Venlo, Catharina van
Willekenhuijsen , misschien dochter van Jacobus Willickhuijsen en Katerina Bijll, die aldaar 24 Nov. 1618
waren gehuwd, en die er 24 October 1620 een dochter
Catharina lieten doopen.
Catharina Goris was gehuwd met. . . . . . . . Montens,
uit welk huwelijk 8 Maart 1645 een dochter Godefrida
Judoca Montens gedoopt werd.
W. J. F. JUTEN.
Guichenon de Chatillon (XXVI, 282, XXVIT 23).
Helena Buys weduwe van Daniel Wolf G. d. Ch.
Kapitein ten dienste dezer landen, begraven 25 Mei
1787 te Grave;
Zacharias G. d. Ch. luitenant-kolonel, kapitein van
compagnie artillerie, begraven 25 Januari 1792 te Grave ;
Maria Jacoba G. d. Ch. ongehuwd, oud 76 jaar en
8 maanden, begraven 18 Juli 1808 te Grave;
Henriette Francisca G. d. Ch. begraven 13 Februari
1828 te Grave.
W. J. F. JUTEN.
Bergen o. 2.
Gresnichs. Wat is bekend van een geslacht Gresnichs
voerende : In zilver 5 molenijzers van sabel (3 en 2).
Helmteeken : een molenijzer. Dekkleeden : zilver en sabel.
Het geslacht moet afkomstig zijn uit Limburg en Aken.
S T E E N K A M P.

Pauw. (XXVIII, 12). In een tijd dat men nog weinig
aan kritiek deed en zich niet bezig hield, met de beteekenis van geslachtsnamen na te gaan, vond Mr.
H. J. Koenen, toen hij iets schreef over het geslacht
Pauw, waartoe zijn moeder behoorde *), een zekeren
Gerrit Pauwensoen als schepen van Gouda vermeld.
Voor het thans levende geslacht kan er geen ,twijfel
aan bestaan , dat hier Gerrit, zoon van Pau(lus) bedoeld
wordt. Mr. Koenen begreep dat niet en meende, dat
men met weglating van den voornaam iemand bedoelde
wiens vader Gerrit Pauw heette, en hij vereenzelvigde
hem daarom met een zekeren Dirk Gerardszoon Pauw.
Bedenkt men, dat in de 15e eeuw, waarin deze personen leefden of zouden geleefd hebben, wel eens
geslachtsnamen werden weggelaten, maar nooit voornamen, omdat de menschen nog bijna altijd bij hun
voornamen genoemd werden en deze ook nooit door
een letter afkortten, dan blijkt de onmogelijkheid van
Mr. Koenen’s verzinsel voldoende.
Als men het nog een,Q ophaalt, zooals de heer Berends
deed, dan geschiede dit in ieder geval onder uitdrukkelijk protest.
P. v. M.
Schram. Wat is er nader bekend van de afstamming
en de nakomelingen van den Enkhuizer Vice-admiraal
Volckhart of Volkert Schram, gesneuveld, 7 Juni 1673
bij Schooneveld ?
STEENKAMP.
]Vgl. De Jonge, Het Nederl. Zeewezen 11, 378, 380, 432 en Cat.
R~n.1
Geschiedk. Tent. Ned. Zeewezen, Juli-Sept. 1900.

Schutter (XXVII : 174).
Indertijd verstrekte ik aan den Heer Gewin een opgave
omtrent de mij bekende predikanten van den naam
Schutter. Ik heb vergeten daarbij te vermelden : Wernard
Schutter zoon van Egedius, geb. te Wijk bij I%urstede
en daar gedoopt 9 Januari 1703. Hij werd als kandidaat
bevestigd te Werkhoven 19 Sept. 1728 en is daar overleden 17 Dec. 1793. Men vindt zijn naam kolom 174.
Bernardus Sagittarius predikant te den Andel (Groningen) in 1614, te Eenrum 1616, overleden 11 October
1631. Onbekend of ook deze tot de familie moet worden
gerekend.
W. M. C. REKT.
INHOUD
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Adresverandering. - Genealogische nanteekeningen Van Woelderen,
door C. A. van Woelderen (vervolg en slot,). - Eenige aanteekeningen
uit het kerkarchief te Tiel door Jhr. van Kinschot (vervolg). Familienamen en familiebijzonderheden door A. J. Servaas van Rooyen.
-- Familienanteekeningen Schonok (XXVIII, 57) door Govert Iudebetou, met vert. van J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl. Vragen en Antwoorden: Croon; Ermerins; Goris (XXVIII, 123);
Guichenon de Ctmtillon (XXVI, 282; XXVII, 23); Gresnichs; Hclbig
(von); Pauw (XXVIII, 12 ; Schram; Schutter (XXVII, 174).
‘) Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de kerk- en handelgeschiedenis
der zestiende eewo, 1842, blz. 126.
D e Ned. Boek- en Stcendrukkerg v./h. H. L. SMITS.
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PRINSES MARIE DER NEDERLANDEN.
(1841-1910).
Hare Koninklijke Hoogheid Wilhelmina Frederika
a als Prins Frederik was, zoo bemind was Zij. In hooge
Anna Elisabeth Marie , Prinses der Nederlanden , mate heeft Zij de kostbare gave gehad om eenvoudige,
Vorstin-Moeder von Wied overleed den 22 Juni 1910 natuurlijke vriendelijkheid te paren aan het besef van
te Neuwied en werd den 28 Juni aldaar in het familie- ~ den hoogen rang dien Zij in de Maatschappij bekleedde.
graf ter aarde besteld.
Prinses der Nederlanden, vermogend, door ieder op de
Met Prinses Marie is de laatste heengegaan van i handen gedragen, bleef Zij eenvoudig en innig gehecht
eene generatie waarvan het jongere geslacht alleen aan Hare vele vrienden, gehecht aan Haren geboorteHaar gekend heeft. Zij was de jongste dochter van grond. Als Vorstin was Zij eene beminnelijke vrouw ;
Prins Frederik der Nederlanden, wiens overlijden voor als vrouw was zij eene waardige Vorstin.
Haar een zeer groot verdriet is geweest. Zoolang Haar
In Haar hnwelijk was Zij wat Zij als Prinses geweest
Vader nog leefde kwam Zij telkeu jare met Hare was, vol toewijding en liefde. Maar het verdriet is ook
kinderen op het ,,Huis de Pauw” logeeren. Zoo bleven Haar niet bespaard geworden. Toen Zij na het overde Hagenaars met hunne geliefde Prinses medeleven. I lijden van Haren Gemaal, den Vorst von Wied, de
Toen Haar Vader overleden was hielden de jaarhjksche
Vorstelijke woning aan Haren Zoon, den opvolger zijns
bezoeken aan ,de Pauw” op; maar de relaties met Vaders, moest overlaten en zich eene nieuwe woning
Hare vrienden bleef Zij aanhouden en hield briefwis- bouwen moest, toen deed Zij dit met ééne gedachte:
seling met velen. En geen belangrijkc gebeurtenis in ~om er een goed verblijf voor Hare beide dochters van
het Huis van Oranje of ZQ nam er Haar deel in. Zoo ’ te maken. Tot het laatste heeft Zy hieraan gearbeid
was Zij tegenwoordig bij de Inhuldiging en het Huwelijk en tot in de kleinste bijzonderheden heeft Zij zich
van H. M. de Koningin. En ook bij de treurige gelegeu- hiervoor geïnteresseerd. En het. was nu gereed! En
heden ontbrak Zi niet.
alsof hiermede het laatste van Hare taak volbracht was,
Toen Zij het vorige jaar nog in den Haag vertoefde is Zij rustig heengegaan. Hare nagedachtenis blijve
met den doop van Prinses Juliana, werd zij allerwege in eere bewaard!
uitbundig toegejuicht, hetgeen bij het verlaten der
Prinses Marie werd geboren op het Huis ,de Pauw”
Willemskerk na de doopplechtigheid, grootsche verhouonder Wassenaar den 5 Juli 1841, als dochter van
dingen aannam; de Hagenaars waren Haar niet vergeten ! Prins Frederik der Nederlanden en Louise Augusta
Tijdens Haar verblijf alhier ontving Zij talrijke beWilhetmina Amalia Prinses van Pruissen. Zij h u w d e
zoeken op het Paviljoen te Scheveningeu en legde Zij
te Wassenaar den 18 Juli 1871 met Wilhelm Adolph
zelve ook bij verscheidene bevriende ingezetenen be- Maximilian Karel Vorst von Wied, die den 26 October
zoeken af. Toen dacht niemand, wanneer Zij Haar 1907 overleed. Uit dit huwelijk zijn nog vijf kinderen
vriendelijk ,,tot het volgend jaar” uitsprak, dat dit in leven, waarvan de oudste zoon Prins Frederik in
afscheidsbezoeken zouden geweest zijn.
1907 zijn Vader opvolgde als regeerend Vorst von Wied.
Prinses Marie heeft feitelijk na den dood van Haren
C. H. C. A. VAN S Y P E S T E Y N .
Vader de traditie van Zijn Huis voortgezet. Zoo bemind
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BERICHT.

Aant. De familie Leydecker ook wel eens Leyendecker
geschreven, stamt uit Arnhem, waar zij reeds in de
168 eeuw voor aanzienlijk gold. Van den Naardenschen
tak zijn in het Rijksmuseum te Amsterdam eenige
familieportretten.
Wapen: een keper van zilver vergezeld van drie
vijfpuntige sterren van zilver, twee in het schildhoofd
en een in den schildvoet op veld van azuur.

Tot lid zijn benoemd :

Lap.
Gijsbert Lap, schepen 1512.
Eldert Gijsbertsz. Lap, schepen 1561.
Aart La.p, burgemeester 1528, ‘36, ‘37, ‘39 obiit 1535.
ïl!tr. Marten Gijsbertsz. Lap, schepen 1531, ‘37, !4l ,
‘44. ‘52, ‘53; schout-trim. 1535.
Eldert Lap, burgemeester 1540, ‘62, 63.
Gijsber-t Gerritsxn. Lap, schepen 1551, ‘59; schoutciviel 1561.
Mr. Lambert Lap, schout-trim. 1557, ‘58, ‘62, ‘64.
Jan Arentszn. Lap, burgemeester 1565, ‘66, 68, 69.
Aart Junszn. Lap, burgemeester 1571, ‘72.
Honderd veertig jaar daarna kwam nogmaals een
lid der familie Lap in de regeering n.1. : IJsbrand Lap,
schepen, 1712, ‘19 > ‘21, ‘23, ‘25, ‘27 > ‘29.
Omtrent de familie Lap schrijft de heer Maas, de
vorscher van Gooiland’s oudheid in zijne ,Beschrijving
der stad Naarden: ,,Onder de leden van de vroedschap
,heeft vooral (in de 16” eeuw) uitgemunt Jan Aartszn.
,,La,p, die volgens Hortensius [rector van de Latijnsche
,school te Naarden], uitmuntte in geleerdheid en wel,sprekendheid. Het geslacht Lap was, zoowel te Naarden,
rials te Weesp, reeds in 1377 bekend. Uit dit geslacht
,hebben te Naarden van 1512 tot 1572 zeven personen
,,geregeerd als burgemeester, schepen en schout. Dat
,,de regeering van Jan Aartszn. Lap gekenmerkt werd
,,als eene familieregeering, blijkt duidelijk, waar wij
,,vernemen dat hij verwant was aan een raadsheer in
,den Hove van Holland die veel invloed had. Gelijktijdig
,,waren de twee schouten Lambert Lap en Gljsbert Lap,
,,één voor ‘t crimineele en één voor ‘t civiele en Etbert
,,Gijsbertzn. Lap, schepen; hieruit is genoeg op te maken
,hoe deze familie Naarden beheerschte”.

In de tweede hélft van September (de juiste datum
wordt nader bekend gemaakt) zal een8 excursie plaats
hebben o. a. naar het kasteel Roosendael bij Arnhem.
H.H. Leden, die hieraan wenschen deel te nemen, worden
beleefd verzocht vóór 1 Sept. a.s. daarvan mededeeling te
doen aan den bibliothecaris, W. baron Snouckaert van
Schauburg , 96 Jan van Nassaustraat. ‘s-Gravenhage.

L.
R.
VAN
D AM . . . . . . . . Soerabrrya,.
Jhr. E. T H . TH . H. V A N BENTHEM
V A N DEN BER~H.
‘s-Gravenhage.
.......
Colombo
(Ceylon).
G. R. ANTHONISZ
J. M. VAN DER S CHALK
. . . . .
Schiedam.

Bevordering.
Ons lid, de heer R. H. 0. baron van der Capellen,
Kolonel-Commandant van het 3de reg. Huzaren is bevorderd tot generaal-majoor, inspecteur van het wapen
der Cavalerie, en blijft te ‘~Gravenhage in garnizoen.
Ons lid, de heer J. H. van der Hegg! Zijnen, kapitein
der grenadiers, is bevorderd tot maJoor en benoemd
tot commandant van het Iste bat. van het llde reg.
Infanterie te Ede in garnizoen.
Archiefsprokkels uit Naarden.
Medegedeeld door P. L. T HIERENS .
(Vervolg en slot van XXVIII, 174.)

van Heussen.
Jan van Heussen, burgemeester 1602, ‘03 ‘04.
Een fraaie zerk dekt in de St. Vituskerk te Naarden
het graf van dezen regent, waarop het wapen - behalve
de kleuren - nog zéér duidelijk te onderscheiden is.
De familie voerde: Gevierendeeld : 1 en IV drie bollen
2 en 1 ; 11 en 111 drie dwarsbalken vergezeld van 5
ruiten 3 en 2 tusschen de balken.
[Het eerste en vierde kwartier is gelijk aan het
wapen door het geslacht, ,,Van Bleiswijck” gevoerd].
Helmteeken, een bol tusschen een vlucht.
van der Hoeff.
Claas Hendrikszn. van der Hoeff, burgemeester 1618,
‘19, ‘22, ‘23, ‘34, ‘35, ‘36. Hij overleed 4 Januari 1645.
Een vrijwel ongeschonden zerk dekt zijn graf waarop
de wapenfiguren nog duidelijk te zien zijn. Hij voerde:
Gevierendeeld : 1 en IV: drie dwarsbalken vergezeld van
drie hoefijzers 2 en 1 tusschen de balken. 11 een hoekige
dwarbalk vergezeld van drie vijfpuntige sterren 2 in
het schildhoofd en 1 in den schildvoet. 111 een burcht
geflankeerd door twee torens.
Leydecker.
Nicolaas Leydecker, schepen 1696, ‘98, 1700, ‘02, ‘10,
‘15 ( ‘23, ‘26, ‘29, ‘32, ‘35, ‘38, ‘41, ‘44, ‘47, kerkmeester 1717, ‘46, burgemeester 1708, ‘09, ‘12, ‘16,
‘21, ‘22, ‘24, ‘25, ‘28, ‘30, ‘31, ‘34, ‘36 > ‘37, ‘39,
‘40, ‘42, ‘43, ‘45, ‘48, ‘49; weesmeester 1711, ‘13, ‘20;
rekenmeester 1713; luitenant der burgerij 1713.

van Marken.
Mr. Ma,tthias van Marken, schout-trim. 1760.
Nagtglas.
Cornelis Gerritszn. Nagtglas , burgemeester 1677, ‘78,
‘82, ‘85, ‘90, ‘91, ‘98, 1702, ‘09. ‘11, 12, ‘14, weesmeester 1693, ‘96, ‘96, 1710, kerkmeester 1694, 1700,
‘01, ‘08, schepen 1697.
Hij was gehuwd 10 met Cathurina Reckers! 20 met
Anna Hage.
Gerrit of Gkard Nagtglas, schepen 1722, ‘26, kerkmeester 1712, 13, ‘19, ‘26, weesmeester 1714, ‘30,
burgemeester 1718, ‘20, 21, ‘23, ‘24, ‘26.
Hij huwde Maria Duurkant weduwe Johannes Ploos
van Amstel.
Jan Nagtglas, weesmeester 1418, 19, ‘21, 22, ‘24,
‘25, ‘27, ‘28, ‘31, ‘35, ‘36, ‘38, ‘42, ‘43, ‘48, kerkmeester 1741 , ‘44, ‘46, burgemeester 1747 , ‘49 ,
1luitenant der burgerij (blauwe Vendel) 1747.
Hij was gehuwd met _Margaretha Tìedemccn Arend&.
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Cornelis hTagtglas, luitenant der burgerij (oranje vendel)
1747, kerkmeester 1748, ‘49, burgemeester 1743,
‘49 > ‘62.
Hij was gehuwd met C’orneiin Johanna Ravesteijn.
J. H. Nagtglas, rekenmeester 1749.
Annt. De stamreeks dezer familie vangt aan met
Pieter Jacobszn. Nagtglas in 1695 raad te Amsterdam
en gehuwd met Agatha tweede dochter van den bekenden
Watergeus Ja,cob Simonszt~. de Rijk heer van Zaffelaar,
admiraal van Ter Veere en van Margaretha Hooft
Nicolaasdr. (Zie Commelin ,, beschrijving van Amsterdam
bladz. 304, Wagenaar id. deel 111 bl. 3b7 en de voorrede van het treurspel ,Jacob Simonsz. de Rijk” door
L. W. van Winter geb. van Merken.).
De familie verplaatste zich later naar Naarden waar
zij de hiervoor genoemden regenten opleverde. Tevens
sproot uit haar voort Evert Nagtglas in 1660 kapitein
van ‘s Lands oorlogsschip ,het Wapen van Alkmaar”
voerende 62 stukken, die tegenwoordig was bij verschillende zeegevechten onder admiraal de Ruyter.
Behalve te Amsterdam en Naarden bekleedden leden
der familie later ook aanzienlijke betrekkingen in ‘t
Sticht.
Mr. Jan Nagtglas geboren in 1727 te Naarden huwde
in 1768 met Jacoba Versteeg. Hg bewoonde de buitenp l a a t s ,de Liesbosch” aan den Vaartschen Rijn bij
Utrecht. De kinderen uit dit huwelijk noemden zich
Nagtglas--Versteeg. Uit een hunner kinderen Hendrik
Willem Nagtglas- Versteeg stamt deze thans nog
bloeiende familie. (Bussum).
Wapen: Eerst voerde dit geslacht een zespuntige ster
van zilver op veld van azuur. Later, vermoedelijk bij
overgang tot het Protestantisme, wijzigde zij haar
wapen en voerde op veld van azuur een zandlooper
van goud. Helmteeken : een zespuntige ster van zilver
boven een zandlooper van goud tusscheu een vlucht.
Devies: Virtus animi superat omnia.
De familie Nagtglas was geparenteerd aan de families
van Wilssum , Schrieck, Rnvestep, v a n O o r t , Proes ,
Voss van Zijll, Ermerins en van Renselaar (naar
Amerika vertrokken).

em kinderen van Mr. Jan Gerard Tallingh die, eenige
eafgenaam was van den Heer Mr Cornelis Brouwer in

2S.Eds leven raet, thesaurier en burgemeester dezer

l s ,tad met namen:

Guilliom Thierry majoor en capitein in ‘t Regiment
ran den Colonel Tilly ten dienste deser Landen, als in
mwelijck hebbende Margnretha van Oldenbarneveld gezoemt Tullingh.
Jan Gerard van Oldenbarnevelt , gennevnt Tullingh ,
C:ornet in ‘t Regiment van den Luitenant-Generaal Grave
l 7lan de Leek meede ten dienste deser Landen.
Mr. Balthnsar M~tndt, advocaat voor den Hove van
Holland in huwelijck hebbende Johnnnt Louise van
ï)ldenbnrnevelt genaemt Tullingh.
Antony Cornelis van Oldenbarnevelt genaemt Tullingh,
c :ornet in het Regiment Carabiniers van den Colonel
7ran der Gronden.
Pater.

Elbe] t Jacobsz. Pater, burgemeester lb98 , schepen
1602.
Hendrik Elbertszn. Poter. schepen 1606 en ‘13, burgemeester 1611 en ‘16.
Gijsbert Pater, schepen 1636 en ‘40, burgemeester
1646, ‘61, ‘66, 65, ‘68, ‘61, ‘62, ‘65, ‘66, ‘69, ‘70, ‘74.
Nicolaas Pater, weesmeester 1624, hoogheemraad der
:Guiderzeedq k in 1688.
Claes Pater, weesmeester 1695.
Aant. Uit dat geslacht sproten twee schepenen van
Amsterdam van wie een burgemeester werd. Zie hieri:omtrent het werk van Elias ,de Vroedschap van
i 1Amsterdam”.
Uit het huwelijk van een Naardenschen burgemeester
Elbert Jacobsz. Pater en Lijsbeth Jansdr. van Leeuwen
sproot 0. m. ,Mr. Johan P(,ter die advocaat voor den
Hove van Utrecht en schepen aldaar werd. Hij huwde
4 September 1625 Antonia Wttewtrel en overleed te
Utrecht in 1642.
Uit hun huwelijk sproot eene dochter Hillegonda
Pater. Zij huwde in 1660 te Utrecht Mr. Johan van
Nellesteijn, raad, schepen en burgemeester van Utrecht
sn weduwnaar van Geerlruid von Herlaer.
Van Oldenbarxeveld gezegd Tullingh.
Wapen: Gevierendeeld 1 en IV twee dwarsbalken
Jan Rijksz. of Rijersz. Tullingh, s c h e p e n 1 6 6 9 ,
van goud elk beladen met 6 ruiten van keel op veld
burgemeester 1676, ‘81, ‘86.
van azuur. 11 en 111 drie (2 en 1) roskammen van goud
Anthony Rijksz. of Rijersz. Tullingh, schepen 1661,
op veld van azuur.
‘62 > ‘66.
De Amsterdamsche tak voerde dit wapen eenigszins
Mr. Jan Gerard Tullingh, kerkmeester 1696, ‘97,
gewijzigd.
1700, ‘08, weesmeester 1692, ‘98, ‘99, 1701, gastPaets.
huismeester 1693.
Steven Gijsbertsz. Tullingh, schepen 1686.
Mr. Lambertus Paets, schepen 1690.
Gijsbert Stevensz. Tullingh, schepen 1688, ‘96.
Ploos van Amstel.
Anthony Tullingh, schepen 1734.
Hendrik Ploos van Amstel, schout-trim. 1654, ‘56,
Blijkbaar is dit een tak der Amersfoortsche v a n
‘56, ‘57, ‘68, ‘02.
Oldenbarneveldts, wat uit het volgende kan blijken :
Jacob Ploos von Amstel. kerkmeester 1692, burgeTusschen de regeering van Naarden en Mr. (Jan;
Johan Gerard Tullingh was over eene zaak - welke, meester 1691, 93.
Cornelbs Ploos van Avnstcl, gasthuismeester 1692,
zullen we hier buiten beschouwing laten - kwestie
kerkmeester 1699, 1700, weesmeester 1701.
gerezen. (Vroedschapsresoluties van 10 Mei en 17 Juli
Jan Ploos van Amstel, schepen 1697, ‘99, 1701.
1713). De heer Tullingh was inmiddels naar den Haag
Aant. In familiepapieren vond ik nog dat na 1760
vertrokken waar hij zich vestigde.
Boudew@ Ploos van Amstel burgemeester van Naarden
Ik vond verder: Bedoelde zaak is eerst den 23e0
is geweest. Hij was gehuwd met Sara van Dorsten
December 1734 beslecht met de erfgenamen ab intestatc
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dochter van Mr. Adriaan van Dorsten, advokaat voor
den Hove van Holland.

C. Backer “Iets over Gooiland”. Uitgegeven te Amsterdam bij Johannes Muller 1838.

Ruysdael.

Schuyt.

Jacob JtrcoBsz. Ruysda.el, 36 raad 1621, schepen 1620
‘23, ‘25, ‘31 , ‘35, ‘36, ‘40 en ‘46.
Aant. Wellicht hetzelfde geslacht als waaruit de
beroemde schilder sproot ! ?

Gijsbert Elberfsz. Schuyt , schepen 1574.
Jan Gijsbertsz. Achuyt, burgemeester 1603, ‘04, ‘07.
. Aurt Cf$dw-t.w. Schuyt, schepen 1629 en ‘38, burgemeester m 1610. ‘12, ‘13, ‘17, ‘22, ‘24, ‘26, 31, ‘32,
‘42, en 43.
Jacob Hendriksz. Schuyt , schepen 1617.
Heudrik Schuyt , schepen 1652.
Aant. Leden dezer zelfde familie waren in aanzien
te Amsterdam. Zie over hen het werk van Elias: “de
Vroedschap van Amsterdam” Drie hunner zaten er in
cie regeering.

Rademaker.
Anthony Rndemaker, schepen 1683, ‘87, ‘89, ‘93,
‘95, ‘98 en 1700.
Rauwenho ff.
Paulus Rnuwenhoff, schepen 1745, weesmeester 1746,
‘47, ‘49, ‘50, rekenmeester 1747, kerkmeester 1748,
‘51, ‘52.
Aant. Later werd hij tot gouverneur van Ternate
benoemd. Hij was gehuwd met Mnrgnretha Lostdrcrger
uit het bekende Enkhuizensche geslacht van dien naam
hetwelk heet af te stammen van Jw. Groot Allertszn.
burgemeester van Enkhuizen ob. in 1544. Deze stamde
af van Allert Groot Jonsz. van Egmond, natuurlijke
zoon van Jan 1 graaf van Egmond en Josina, dochter
van Waerver, heer van Wervershoofd. Uit het huwelijk
van _Fbulus Rauwenhoff met Murgnrethn Lastdrager
sproot eene dochter ,,Annn Mnrgnrethn” die den 29””
Maart 1763 in het huwelijk trad met François Heshuysen
regeerend burgemeester van Naarden. Dit huwelijk bleef
kinderloos. Zij hertrouwde in 1768 met Hendrik Costerus.
Schrieck.
Jan ,Jwnsz. Schrieck, schepen 1604, ‘09.
Gornelis Jansz. Schrieck , schepen 1637, ‘39, ‘40, ‘41,
‘42, ‘46, ‘60.
Jan Schrieck, schepen 1659.
Boudewijn Schrieck, schepen, 1686, ‘93, gasthuismeester 1692, weesmeester 1720, ‘21, ‘24, kerkmeester
1701, ‘02, ‘10, ‘11, ‘25, ‘39, burgemeester 1714, ‘15,
18, ‘19, ‘22, ‘26, ‘28, ‘29, ‘31, ‘32, ‘35, ‘37, ‘38, ‘40.
Hij stierf 1 Juni 1741.
Evert Schrieck, weesmeester 1729, kerkmeester 1730,
‘31, ‘35, ‘36, ‘45, ‘46, ‘49, ‘50, corporaal adelborst
der burgerij 1747.
Boudewijn Sehrieck , corporaal-adalborst der burgerij
1747.
Aant. Na 1750 hebben nog eenige leden dezer familie
in de regeering van Naarden gezeten. In het begin der
19” eeuw stierf dit geslacht uit. Reeds in 1400 wordt
het
vermeld.
Soudaen.
Benjamin 1 ymansz. Soudaen , burgemeester 165 1,
‘56, ‘09, ‘60.
Frank Soudnen, schepen 1693, ‘95, 1701.
Splinter (van Nyenrode.)
Gerrit Splinter, schepen 1612, burgemeester 1513, lb.
Gerrit Gerritsz. Splinter, schepen 1545.
Aant. Van dit geslacht wordt reeds melding gemaakt
in 1436 als behoorende tot de aanzienlijke familieën
van Goyland en ‘t Sticht.
Zie over deze familie het werkje van Jhr. Mr.

Samuels.
Hendrik Samuels, schen 1666.
Sflmuel Sumuels, schepen 1658, ‘61, ‘64, burgemeester 1665, ‘68, ‘72, 73, ‘74.
Gewit Samuels , schepen 1684.
Sonnemons.

!;

Jacob Sonnemans , schepen In 1668. in dit zelfde
jaar vertrok hij naar Rotterdam.
Willem Sonnemans, schepen 1679, ‘84, ‘87.
Jnn Sonnemans , schepen 1671.
Aant. Deze familie stamde uit Rotterdam waar zij
in aanzien was. Uit haar sproten o. m. eenige bewindhebbers der 0. 1. Compagnie. Ook te Dordrecht en
Delft komt deze familie voor.
Tol.

Boudewijn Jacobszn. Tol, burgemeester 1699 en 1600.
Jtrn Tol, schepen 1626; ‘30.
Clnns J(rnsen. Tol, schepen 1641.
Boudenwijn Tol, schepen 1638, ‘44, ‘52, burgemeester
in 1654 ‘56 ‘58 en ‘59.
Jacob ‘Tol “Luitenant der Burgerij 1713, rekenmeester
in 1718.
.Tocoi, Tol, schepen 1672, ‘79, burgemeester in 1682 ?
in 1692 werd hij hoogheemraad der Zuiderzeedijk.
Sant. Het hoogheemraadschap der Diemer- en Zuiderzeedijk beoosten en westen Muiden was destijds een
Invloedrijk college. Het bestond hoofdzakelijk uit ge:ommitteerden der steden Amsterdam en Naarden terwijl
jamens Muiden en Weesp de drossaerd van Muiden er
aittiug in had.
Namens Amsterdam vindt men er in vertegenwoordigd
1.eden der geslachten : Hooft, Reaal, van Marcelis, van
1Loon, Slicher , Weveringh Pels, Graafland, Sautijn ,
(zrommelin e. a. Het geslacht Tol behoorde tot de
;blliantiën van Ploos van Amstel (zie Rietstap) en
(Jansneb gezegd Tengnagell.
Gansneb gezegd Tengnagell.
Johan Gansneb gena Tengnagell , schout. trim. 1660,
7 61, 62, ‘63, ‘64, 66, 66, ‘71, ‘72, ‘77, ‘78. Hij over1.eed in 1682.
Adrianus Gansneb gena Tengnagell, schepen 1677.
Michiel Gansneb gena Tengnagell, schepen 1678, ‘92,
<.34, ‘99, weesmeester in 1696, ‘98, 1709, ‘12, ‘22 en
9 25, kerkmeester in 1715, ‘18, en ‘20, thesaurier in
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1713, hoogheemraad der Zuiderzeedijk in 1708, burgemeester in 1695, ‘97, 1702, ‘08, ‘10, 11, 13, 14, 16,
17 en ‘26.
Br. Johan Johnnszn. Gansneb gend Tengnagell, a d vocaat-fiscaal der stad 1680 en ‘81, in 1682 werd hij
tot schout-crim in de plaats van zijnen vader benoemd.
Gerard Gansneb ge& Tengnagell, weesmeester 1716,
‘17, ‘31 en ‘34, kerkmeester in 1726, ‘28, ‘29 en ‘32.
Hij werd tot schout benoemd in 1718. Meermalen komt
hij als ,,Gerrit” voor.

kelder van het gsslacht “van der Meer van Kuffelnr,”
van der Hoef, van Heussen, Goris en van een kelder
die boven den grond opgetrokken is. De naam van het
geslecht waaraan deze kelder behoorde is weggehakt.
Het daarop voorkomende wapen is: Gedeeld 1, drie
bladeren 2 en 1 met de stelen omhoog, 11 een hartschild beladen met . . . vergezeld van drie vogels, 2 in
het schildhoofd en 1 in den schildvoet, het hartschild
bijna rakende. Het doet sterk denken aan een alliantie
w a p e n ‘,vun der Meer,‘-,Storm van ‘s-Gravesande”:
De kleuren zijn niet meer te onderscheiden.
Nog zij oogemerkt dat in het weeshuis der Hervormde
Kerk, eertijds het huis der familie Heshuysen - het
vroegere weeshuis is thans de Infanteriekazerne - zich
eenige regentenstukken bevinden die de moeite en
kosten van het restaureeren wellicht waard zouden zijn.
Mogen deze schilderstukken de aandacht van deskundigen
niet ontgaan !

Ti(e)demnn.
Arend Ti(e)deman, kerkmeester 1709, 1314, weesmeester in 1710 en ‘ll.
Paulus Ti(e)deman , weesmeester 1715, kerkmeester
1711, ‘14, ‘16, 17.
Matthijs Ti(e)deman, weesmeester, 1739, 41, kerkmeester 1744, ‘49, corporaal-adelborst der burgerij 1747.
Paulus Ti(e)deman , corporaal-adelborst der burgerij
1747.
Aant. Van deze familie vond ik overigens weinig,
nl. alleen dat Arend Tideman een vermogen van ruim
Honderd Dertig Duizend gulden naliet.
Wapen: Een gehoornde ossenkop van keel, vergezelt
van drie zespuntige sterren van azuur, twee in het
schildhoofd en één in den schildvoet op veld van azuur.
Uyttenhove.
Christinan Uyttenhove, schepen 1737, ‘39, ‘41, corporaal-adelborst der burgerij 1747.
Valkenaer.
Goose Jacobszn. Valkenaer, schepen in 1620.
Verhoef.
Anthony Verhoeff, schepen 1629, ‘38.
Jacob Symonsz. Verhoeff, schepen 1633, ‘42, burgemeester 1635, ‘36, ‘40, ‘44, ‘45, ‘48, ‘49, ‘52, ‘53.
Rutger Verhoeff, schepen 1692, ‘94.
Bant. Van deze familie bestaat thans nog eene
,fundatie” te Naarden ter verzorging van oude lieden.
In den gevel leest men:
In memoriam benefici.
D Jacobi Verhoeff.
Diaconi ecclesiae Ref. Nardensis.
Hunc lapidem ponendum curavere.
CIoIoccYLI.
Later verplaatste deze familie zich blijkbaar naar
Amsterdam. ik vond nl.:
Anno 1740. Is de heer Jacobus Verhoeff tot Amsterdam
overleden en heeft na verscheidene legaten zijn resterende
capitaal aan de armen deser stad gemaekt.
Hiermede eindigen deze aanteekeningen die echter
op volledigheid geen aanspraak kunnen maken. Gegeven
het feit dat in de Groote Kerk meerdere kelders en
graven van aanzienlijken zijn, geloof ik dat in het
archief veel te vinden zou zijn wat belang zou kunnen
inboezemen. Een betreurenswaardig feit blijft het dat
men tengevolge der publicatie van Juni 1795 ook in
de Groote Kerk te Naarden als vandalen heeft huisgehouden en bijna alle wapens op de grafzerken geschonden zijn. Slechts van een viertal wapens zijn de
blazoenen vrijwel ongeschonden gebleven nl. op den

Aanteekeningen uit de oude kerkelijke registers
van Oud-Loosdrecht (= Oukerck) en van NieuwLoosdrecht (= de Zijp, Sype).
Medegedeeld door w. WIJNAENnrs

VAN

R ESANDT .

De tegenwoordige gemeente Loosdrecht bestaat uit
vijf afzonderlijke vrij ver uit elkaar gelegen deelen,
n.1. de dorpen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht ,
de buurten Oud-Over en Mijnden (hiertoe behoort ook
Nieuwersluis) en het gehucht Muideveld (ou&jds
Mijndenveld). Hiervan grenzen Oud-Over en Mijnden
aan de Vecht en ligt Nieuw-Loosdrecht het dichtst bij
Hilversum.
Terwijl Oud- en Nieuw-Loosdrecht eén - tusschen
beide in gelegen - raadhuis hebben, bezitten deze twee
dorpen reeds van de vroegste tijden af - en ook thans
nog - ieder een eigen kerk, voor welke afzonderlijk
een predikant beroepen wordt.
De Hervormde kerk van Oud-Loosdrecht heette en
heet nog algemeen de “Oude Kerk,’ en zoo komt het
dat het dorp Oud-Loosdrecht zelf in de oude registers
bijna steeds voorkomt als ,Oukerck”, waarbij dus niet
aan Ouwerkerk gedacht moet worden, maar aan de
oude kerk en het oude dorp (Oud-)Loosdrecht. In tegenstelling daarvan heet de kerk van Nieuw-Loosdrecht
de Nieuwe kerk of de Sypekerk en komt de naam van
laatstbedoeld dorp dan ook in de oude boeken steeds
voor als “de Zijp, (Sype)“.
Dichtbij de van 1350 dateerende Sypekerk - welke
bekend is om het uitzicht van zijn toren - ligt het
museum (tentoonstelling) van oudheden. Dit museum
- opgericht op den grond die eens het kasteel in der
Sype (Sypesteyn) droeg en eigendom van den voorzitter
van ons Genootschap Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn heeft alle reden van bestaan, als men bedenkt dat Loosdrecht een der oudste Hollandsche dorpen is, dat met
zijn omgeving in zeker opzicht tot de ,,terre classique”
van Vechtland behoort. Zijn naam brengt ons b.v. de
laatste dagen van Floris V in herinnering en is onafscheidelijk verbonden aan de geschiedenis van de ge-,
slachten van Amstel van Mijnden, van Sijpesteijn en
Ploos van Amstel.
Van beide eerstgenoemde geslachten is evenwel in
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het kerkelijk archief niets meer te vinden, omdat op het
tijdstip waarop het oudste register aanvangt, die families
reeds niet meer in de Loosdrechten voorkwamen. Ook
van de hoofdstam der familie Ploos van Amstel leveren
die registers weinig meer op, omdat deze toen reeds
naar Naarden en naar Utrecht was verhuisd * daarentegen komen de in die dorpen gebleven zijlinjën Ploos
nog talrijk in de oude trouw- en doopboeken voor. Voor
een onderzoek van vóór 1630 naar de. drie genoemde
geslachten is men aangewezen op het nog vrij uitgebreide oude schepen- en gerechtelijk archief der Loosdrechten , dat met de op die streek betrekking hebbende
leenregisters, in het rijksarchief te Utrecht berust.
Aangezien Loosdrecht eerst sedert 1819 tot de provincie Utrecht behoort en voor dien tot Holland gerekend werd, acht ik het echter niet onmogelijk dat
ook de rijksarchieven te ‘s Gravenhage en Haarlem nog
wel een en ander kunnen opleveren.
Aan die drie geslachten herinneren overigens nog de
wapens der dorpen Oud- en Nieuw-Loosdrecht. Het
eerste heeft hetzelfde wapen als dat van het geslacht
van Amstel, en der tegenwoordige familie Ploos van
Amstel. Nieuw-Loosdrecht voert dat der heerlijkheid
Sypesteijn , zijnde gevierendeeld : 1 en IV in goud een
rooden schuinbalk; 11 en 111 in rood drie zilveren merletten (2 en 1) ; en een hartschild : in goud een rooden
schuinbalk beladen met drie zilveren merletten.
Met het voornemen om eventueel later op het bovengenoemde museum van oudheden van Loosdrecht terug
te zullen komen, deelen wij thans mede dat op het
raadhuis dier gemeente in de eerste plaats berust een
vrij oud doop- tevens trouwregister van Oud-Loosdrecht,
beginnende met 13 December 1637.
Uit dat register volgen de onderstaande huwelijksinschrijvingen, de gegeven datums zijn die van het in
ondertrouw opnemen, terwijl over de daarin voorkomende
benamingen Oukerck en (de) Ziip hierboven reeds het
noodige is medegedeeld.
16 Jan. 1639. Elbert Willemse Ploos 1) en Marritie
Barents ! met attestatie gegaen na Zijp.
7 Aug. 1640. Lnurentlus Wibrandi g), j. m. en Sophia
Symens, j. d. getrout te Amsterdam na
3 proclam. gedaen hier in Oukerck.
17 Sept. 1645. Jan Wybransen en Sara Becks, beyde
van Amsterdam, met attestatie hier
getrouwt.
1 Mei 1648. Reijnier WiElses , van Leuwerden , wedr.
van Jannetje Adriaens won. op Muydenveld, en Neeltje Lamberts, j. d. van Edam.
. . . Mei 1650. Peter Lingen , secretaris in Oukerck , j. m.
en Lambertje Jans de Jong, j. d. van Naerden; met attestatie gegaen na Naerden.
22 Mrt. 1654. Pieter Gijsbertsz Ploos, j. m. van Zijp ,
en Reijertlen Cornelis, j. d. van Oukerck;
in Zijp getr.
19 Febr. 1657. Elbert Claessen Ploos, j. m. uijt Zijp ,
en Gerritien . . . . . , j. d. van Oukerck,
attest. gegeven na Zi,ip.

13 Mei 1657. Adrianus JUNIUS, wedr., rector van de
latijnsche schele tot Amsterdam aen de
nieuwezijde, en Maria van Oostwaert, j. d. ;
hier getr. op getuijgenisse van Amsterdam.
22 Juli 1658. Jeronymus Bartholomeus van Basel,
wedr. van Anna van der Hagen, woonende in Zijp, met Neeltie Jelis(dr.) van
&e&jert, woonende in Oukerck , hier getr.
12 Dec. 1658. Cornelis de W$s, j. m. Secretaris alhier,
met Johanna van Leeuwen, j. d. van
Amersfeort, met attest. na Utrecht.
15 Dec. iti58. Laurens Janssen Bosch, j. m. op Breukeleveen, m e t Dirkjen Laurens, j. d. op
Muydeveld, met att. na Tienhoven.
20 Jan. 1664. Elbert Schu.yt , j. m. van Naerden , e n
Adriaentien Jans, j. d. van Oukerck,
met attest. nae Hilversum.
6 Juli 1664. de heer Steven van Linden, heer van
Hoevelaecken , geeligeerde raet ter vergaderinge van de Ed. mog. H.H. Staten
‘s lants van Utrecht, en Jonckvrouwe
Jacoba Maria vaw Reede tot Renswoude;
met att. na Utrecht.
3 Aug. 1664. Jacob Elbertse Ploos, j.m. en Marretien
Cornelis, j.d. beijde van Oukerck, hier getr.
18 Jan. 1 665. Willem Elbertse Ploos, j.m. en Annetien
Peters, j.d. beijde uijt Oukerck; hier getr.
21 Febr. 1 666. Hendrick Ae-rtszen, schipper, j.m. van
Oukerck , e n M a y t g e n Jans(dr). van
Sypeste@n, j.d. van Westbroek, met att.
naar Utrecht of Westbroek.
29 Jan. 1 668. Adolf de Roy , wedr. van Cornelia var&
Delft, koster, en Elsien Robberts , j.d.
van Amsterdam; met att. naar Amsterdam.
28 Apr. 1669. Gerrit Meertense Kroock, wedr. van
Trijntien Leenaerts , van Nieuweveen,
met Neeltien Jans, wed. van Jan Claes
Dircksen op Mulj’develt ; hier getr.
5 act. 1670. Reynier Ysaacksen Prins , j.m. van
Breukeleveen , en Geertien Roelen, wed.
van Worm Luyten , van Loenen ; hier getr.
8 Febr. 1671. Lambert Willemsz. van Wijck, j.m. van
Maurick, en Jaentie Dircks , j.d., beijde
wonende tot Hilfersum; met att. nae
Blaricum.
22 Nov. 1671. Pieter Dirksz. de Roy, j.m. met Aeltien
A d r i a e n s Neijerts, j.d., beyde won. in
d’ Oude Loosdreoht ; met att. naer Hilfersum.
24 Jan. 1672. Thomas Cornelisz. Croock, j.m. van Abcoude, met Niesien Elberts, j.d. van de
Nieuwe Loosdrecht, beyde won. tot Abcoude; hier getr.
31 Mei 1672. Peter Elbertsz. PZoos, j.m. en Grietien
Gerrits, j.d. bijde van d’Oude Loosdrecht ;
hier getr.
den 8 Octob. (16Z?) is voorgevallen de
invasie der Fransse militair daerdoor de
Loosdrechters meest gevlucht ztin naer
Amsterdam.
1674 nae ‘t wederkeeren in de Loosdrecht.
5 Mei 1675. Tymon Jacobsz. Vonck, j.m., chirurgijn ,
woon. alhier, met Marretien Hendrzcks ,

1) De veel bij de Loosdreohtsche takken Ploos voorkomende voornaam Elbert is afkomstip van Elbert Jacobssn. Pater (van Raveschot1
van wien twee dochters met Ploosen huwden. Zie o. a. Stamreekg
Ploos van Amstel in Ned. Adelsboek 1909.
2) Blijkens het doopboek was hij de toenmalige predikant van
Oud-Loosdrecht.
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3 Mei 1676.

4 Juli 1676.
31 Jan. 1677.
4 Juli 1677.
28 Jan. 1680.
2ti Jan. 1681.

23 Febr. 1681.

9 Aug. 1682.

7 Febr. lti83.
6 Febr. 1684.

6 Aug. 1684.

18 Mrt. 1685.
28 Mrt. 1687.

9 Mei 1688.
9 Mei 1688.

6 Febr. 1689.
14 Dec. 1689.
26 Nov. 1690.

j.d. won. op Zinnickvelt onder Muijden,
met att. naer Muijden.
Joannes de Haen, j.m. van Amsterdam,
doch hier woonachtigh, met Annetien
de Somer, j.d. in ‘s Gravelant; met attest.
naar ‘s Gravelants.
GiJsbert Gerrits de Liefde, j,m. tot Nieucoop , en Pietertje rillems, j.d. van Nieucoop alhier woonende; alh. getr.
Jan Gijsbertsz. Zijpesteijn, j.m. uyt Zijp ,
en Annetien Jans, j.d. van Oukerck;
hier getr.
J a c o b Cornelisz. , wedr. van Claesien
Cornelis , m e t Annetien Pieters, w e d .
van Willem Elbertse Ploos; alh. getr.
Cornelis Pietersz. PZoos, j.m. met Gerretjen
Hendricks vogel, j.d. beyde van hier;
hier getr.
Jan Gijsbertsz. Sypesteijn, wedr. van
Annetien Jarts, w o o n . i n d e N i e u w e
Loosdrecht, en Rypje Everts, j.d. woon.
in de Oude Loosdrecht; hier getr.
Hendrick Hendricks Schoenmaker d e
Jonge, j.m. met Lijsbeth Elberts Ploos,
j.d. beyde van de Oude Loosdrecht; hier
getr.
Willem Edema, wedr van Mechteld Wqbrants , van Amsterdam, met Dieuwertien
Fredricks, j.d. van de Oude Loosdrecht ,
alhier getr.
Gerrit Geritsen. Ploos, j.m. van Zijp
woon. tot Loenen, met Neeltje Ihonis,
j.d. op Muydevelt; hier getr.
Dirck Elbertsz. Ploos, j.m. van de Oude
Loosdrecht , m e t A e l t j e n Phlipse, j.d.
woon. in ‘t Weesper Carspel, met attestatie
naar Weesp.
Jacob Sas, wedo van Dirckje Barents
Helling, woon. alhier, met Sophia II’;qbrnnts val1 de Oude Loosdrecht, woon
tot Utrecht; met attestatie naar Utrecht.
Willem Potersz. PZoos, j.m. met Marretjen
Cornelis van Gouwen, beyde van Oukerck,
hier getr.
Jan Gerritsz. de Ronde, wed’ van Niesien
Cornelis , woon. alhier, met Neeltje Jans
van Rhijn , wede van Cornelis Aertsz.,
in Oud-over.
Antony Bnrmentloo, j.m. woon. in de
Nieuwe-, met Gooltien Aerts Sas, j.d.
in de Oude-Loosdrecht.; alhier getr.
Pieter Jnnsz. Bout, j.m. van A l c m a e r ,
woon. in de Oude Loosdrecht , met Grietje
Lnmberts weduwe van Weesp; met attestatie naar Weesp.
Arie Pietersz. PZoos, j.m. met Geertje
Gijsberts, j.d. beyde v a n d’0ude Loosdrecht ; alhier getr.
R o e l o f H e n d r i k s z . v«n ïlfeteren , m e t
Aegje Jans van Sandbergen, hier getr.
met attestatie uyt ‘s Gravelandt.
Hendrick Ewoudsz. Heemskerck , j.m.
wonende in Oudover en Dirckjen Symons ,
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20 Jan. 1691.

8 Apr. 1691.
14 Sept. 1692.
15 Mrt. 1693.
16 Mei 1694.

2 Febr. 1697.

25 Oct. 1697.

26 Jan. 1698.

‘24 Apr. 1700.

7 Apr. 1709.
22 sept. 1709.

7 Dec. 1710.

j.d. van d’Oude Loosdrecht ; met attestatie
naer Loenen.
Jan Reyndertsz. van Lathum, j.m. laetst
woon. te Cortenhoef en Hendrickjen
Jacobs Hagen, j.d. van de Oude Loosdrecht, alhier getr.
Jacob Sas, wedr. van Sophia Wybrands,
met Marretje Streefkerck, j.d. beide woon.
in de Oude Loosdrecht, alhier getr.
Jan Groen, j.m. en Neeltje Laurens,
j.d. beide tot Amsterdam, hier getrouwt
na attestatie van Amsterdam.
Jacobus Aertsz. Stouthandel, j.m. alhier
woonachtich en Marretjen Pieters Ploos,
j.d. in de Oude Loosdrecht, alhier getr.
Tymon Symons Dolman wedr. van Geertjen
Adriaans Meyerts, en Swaantje Jans
Kuyck, j.d. beyde woon. in de Oude
Loosdrecht , hier getr.
Jacob Dirksz. Ploos weduwn. van Jannetje
Elberts Dolmnn en Adriaantje Dircks ,
j.d. beyde uyt de Oude Loosdrecht; 24
febr. alhier getr.
Jacob Sus wedr. van Marritje Streefkerk,
won. in de Oude Loosdrecht, en Megtelt
de Visscher, j.d. tot Utrecht, attestatie
gegeven naar Utrecht.
Willem Willemsz. Rome@, j.m. in de
Nieuwe-, en Maritje Cornelis VCI?Z Gouwen
wede van Willem Pietersz. Ploos woon.
in de Oude-Loosdrecht; den 16 febr.
alhier getr.
Jan Hendriksz. vogel, j.m. en Marritje
Pieters Ploos, wedo wijlen Jacoby Stouthandel, beydc won. alhier, den 9 mey
alhier getr.
Claas Claasz. PZoos, j.m. in de Nieuwe
Loosdrecht , en Aaltje Cornelis Timme,-,
j.d. alhier; 28 Apr. hier getr.
Willem Cornelisz. Barneveld wed* van
Willempje Gijsberts in de Nieuwe LOOSdrecht, en Reijertje Cornelis Ploos, j.d.
alhier , met attestatie naar de Nieuwe
Loosdrecht.
Aart Aartsz. Soetbrood, wedr. van Hilletje
Willems Loenen in de Nieuwe LOOSdrecht, en Willemtje Clcrns: wede. van
Jan Tol1 won. alhier, met attestatie na
Nienw Loosdrecht.
(Wordt vervolgd.)

Aanteekeningen betreffende uitheemsche geslachten,
vermaagschapt aan Nederlandsche familiën,
door M. G. W I L D E M A N.

1. De la Sarraz.
In het algemeen is weinig notitie genomen van de
familie-geschiedenis van uitheemsche geslachten, waarvan
een of meerdere leden zich hebben vermaagschapt aan
Nederlandsche familiën , hetgeen vooral storend werkt
bij het uitwerken van kwartierstaten. Men stuit dan
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dikwijls reeds op ‘t eind der 18de eeuw, en veel tijd
en kosten gaan verloren, alvorens een en ander naar
den eisch een volledig beeld geeft van den juisten
toestand. Zoo zoekt men te vergeefs in onze tijdschriften naar gegevens betreffende de familie De la
Sarraz, niettegenstaande deze toch reeds in de 17de
en 18de eeuw hier voorkomt.
De volgende aanteekeningen, welke ik hier en daar
sprokkelde, geven misschien aanleiding, dat een onzer
speurders een en ander aanvult en langzamerhand tot
volkomenheid brengt.
1. George Louis (of George François) de la Sarraz
huwde te Rotterdam 4 Maart 1705 l) met Madelaine Basnage [dr. van Jacques Basnage, seigneur
du Franquesnay , en Susanna Dumoulin z)]. Voor
zoover mij bekend sproten uit dit huwelijk 4
zonen, n.1. :
1. Jacques de la Sarraz, gedoopt te ‘s-Gravenhage
in de Groote Kerk 27 Sept. 1’705.
Deze werd in 1732 weder Roomsch-Katholiek,
blijkens het volgende bewijs van afzwering,
waarvan het origineel nog in het bezit is van
den Heer Charles Poyntz Stewart te Stevenage.
,,Abjuratio Haeresis. - Carolus Gaspar Guillelmus
de Vintimille ex Comitibus Massiliae Dn Luc, Misera1) De onde&.-acts te ‘s-Gravenhage luiden:

“Den XV Feb. 1705
aeorge Louis du Sarraz wonende alhier met Magdalena Basnage
wonende tot Rotterdam.”
(Waalsche Kerk). Le 15” Février 117051
keorge Louis de’la Sarraz demeuiant ;cy a la Haye d’une part et
Madelaine Basnage clemeurant & Rotterdam d’autre part.,,
2) In het bezit van den na te noemen Heer Charles Poynte
Stewart. F. S. A. Scot.. te Stevenaee. bevinden zich de volgende
bescheiden, be&ekking hébbende op Xe ‘familie De la Sarraz. --[Vgl.
Proceedings of the Huguenot Society of Londen , Vol. 1X, N”. 1 Londen Spott is woede & 0’. Ltd., 1909).
1725, 14 Nov. - Testament van Susanna Dumoulin, wed. Jacgues
Basnage, Ecuycr seigneur du Franquesnay, predikant der Waalsche
gemeente te ‘s-Gravenhage, waarbij zij tot erfgenamen benoemt hare
vier kleinkinderen Jacques, Pierre, Henri en Louis, kinderen van
Oeorge de la Sarraz bij haar eenige dochter I@adeleine Basnage, zijne
eohtgenoote, op voorwaarde dat zij protestant blijven, en zij onterfd
zullen worden indien zij van geloof veranderen, 6f naar Frankrijk
terugkeeren.
(Zonder datum). Request aan den Lord Kanselier (Charles Lord
Talbot). waarin Henri de la Sarrae en Pierre de la Sarrae. heiden
in Den’ Haag, zonen worden genoemd van George de la S&raz bij
Madeleine, eenige dochter van Susanna Du Moulin (die als wed.
Basnage te Haarlem is overleden) en dat verder vermeldt, dat
Susanna bij test. i. d. 14 Nov. 1725 tot hare erfgenamen benoemde
hare kleinkinderen Jacques de la Savras, de oudste; Louis de la Sarraa,
de jongste, thans overleden, en de requestranten (Henri en Pierre)
bovengenoemd - maar op voorwaarde dat zij nooit den Prot. godsdienst zouden verlaten en voor het geval, dat de oudste (Jacpues)
naar Frankrijk zou terugkeeren en zich aldaar vestigen (welke verzekering hij ook mocht geven, dat hij het geloof niet was afgevallen
uit overtuiging) zij hem onterfde, en dezelfde voorwaarde toepasselijk maakte voor al haar erfgenamen. Vervolgens wordt gerelateerd.
d;t de jongste broeder Lot& de la Sarraz, z&h op of ongeveer de;
24 Sept. 1729 heeft ingescheept op een vaartuig, waarvan Carsten
Oake bestuurder was !. ;an Altoná naar Amsterdam varende, welk
schip verging, waarbg Louis verdronk, toen omst,reeks 17 jaar oud
zijnde. Verder, dat Jacpues de la Sarraz, de oudste broeder, niettegenstaande de door zijne grootmoeder gestelde voorwaarde, omst.reeks Seot. 1732 zich naar Pariis begaf. en in striid met die
voorwaarde 23 Nov. 1732 het protest. geloof afzwoer.
”
1732, 2 April. - Verklaring in het hollandsch van Carsten Oke,
kapitein van het vaartuig dat schipbreuk leed, dat Louis de la Sapraa
daarbij verdronk op 29 gept. 1729.1732, 24 Nov. - Brief van den advocaat Brueys aan den Heer
Piquet De la Sarrar , officier in het reg. Holl. Gardes te ‘s-Gravenhage.
I

Y

YI

tione divina, et sanctae Sedis Apostolicae gratia Parisiensis Archiepiscopus , Dux Sancti Clodoaldi, Par
Franciae , Regii Ordinis Sancti Spiritus Commendator
Etc. Notum facimus universis , die vigesima tertia, mense
Novembris anni 1732 coram Magistro Antonio Lauzy
Pastore Ski Jacobi a Macello Parisiis. Jacobum de Lasoraz du Franquesnay 27 annos natum haeresim quam
antei profitebatur ejurasse, ac fidei Catholicae, Apostolicae et Romanae professionem, juxta formam ab
Ecclesiâ praescriptam emisisse, ipsumque a vinculo excommunicationis solutum quo propter dictam haeresim
ligatus erat, in Ecclesiae Catholicae communionem recepturn fuisse. Datum Parisiis in Palatio nostro Archiepiscopali , anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo
tertio die vero mensis Martii vigesima tert,ia.
G. D E ROIUGNY, Tic: Gen :
De Mandato Illustrissimi et Reverendissimi DD. mei
Archiepiscopi Parisiensis.
MARTIN .

Uit bovengenoemd geschrift blijkt dat Jacques
de la Sarraz reeds in 1732 ,,du Franquesnay”
bij zijn naam had gevoegd, welke heerlijkheid
hij vermoedelijk erfde van zijn grootvader
Basnage, die 14 Jan. 1717 overleden was. In
1736 komt Jacques voor als: ,Seigneur du
Franquesnay , Ecuyer , Contrôlleur du Dixième
aux Elections de Caudebec et Monvilliers”, e n
wonende te Caudebec. Den 10 Sept. van genoemd
jaar hield hij verblijf bij zijn vader, rue de
l’Echarpe, Paroisse Sf Paul, te Parijs.
Verder is mij van hem niets bekend.
2. Henri de la Sarraz, ged. te ‘s-Gravenhage 1 Sept.
1709.
Van hem is mij niets verder bekend? dan dat
hij in 1736 te ‘s-Gravenhage verblijf hield.
3. Pierre (of Pierre Georges) de la Sarraz ( d i e
volgt 11).
4. Louis de la Sarraz, geb. + 1713, verdronken
24 Sept. 1729 door ‘t vergaan van het schip
waarop hij zich bevond, op reis van Altona
naar Amsterdam.
11. Pierre (of Pierre Georges) cZe la Sarraz, ged. te
‘s-Gravenhage 10 Dec. 1711. Hij huwt te? den?
Charlotte Amélie Philippine de Bada , geb. te ? den ?
dr. van?
Waaruit:
1. George Philippe de la Sarraz, ged. te Breda 7 Mei
1741 1) qverl. te3 den? Hij werd 21 Sept. 1759
lidmaat der Waalsche Kerk te Breda, en tot
luitenant aangesteld 22 Maart 1766, tot kapitein
18 Maart 1767 en huwde te Groningen 1 Oct.
1777 ,Juliana de Mohr , geb. te? den ? + te ? den ?
dr. van?
2. Isaac Charles de la barraz, ged. te Breda 19 Aug.
1742 2), i_ jong.
‘) 1741. Le 7 de May George Philippe, fils de Monsieur de le Ssrras,
Capitaine nn Regiment d’Infant,erie du Collonel Baron d’Aylvit et de Charlotte Amélie Philipinne de Bada. La Marreine
Madame de Bada.
2) 1742. Le 19 d’ Aoust Isaac Charles,, fils de Monsieur Pierre de la
Sarraz , Captiaine d’ Infantene et de Madame Amélie Charlotte de Bada. Le Parrein est Monsieur de Sadouville,
Collonel de Cavallerie et la Marreine Madame son Epouse.
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3. Isaac Charles de la Sarraz, ged. te Breda 18 Oct.
1744. ‘)
4. Henri Fréderic Emilius de la Supraz, ged. te
Breda 1 Oct. 1747. 2)
5. Henriette Sophie Amélie de la Sarraz, ged. te
Breda 6 Juli 1749 J, werd 23 Sept. 1763 lidmaat
der Waalsche Kerk te Breda.
6. Marius Albert de la Sarraz, ged. te Breda 2 April
1762. 4)
7. Albert Marie Jules de la Sarraz (die volgt 111).
111. Albert Marie J~les de la Sarraz, ged. te Breda 8
Juni 1765 s), overl. te ? den ? Hij was 13 Juli
1768 vaandrig, 3 Juli 1775 luitenant, 11 Febr.
1782 kapitein en 9 Febr. 1788 majoor. Huwt 10. te?
den? 1785 (Huw. voorw. 18 Aug. 1785) met Charlotta Gernrda Frederica Baumhauer , geb. te? den?
-+ te? den? dr. van? Hij huwt 20. Breda 7 Juni
1790 Johanna Albertina lda de Salis, geb. te?
den? $ te? den? dr. van?
Uit het le huw. althans éen zoon:
James Albert Henry de la Sarrax (die volgt IV).
Uit het 2” huw.
Johan Peter Willem de la SaTsaz, ged. te Breda
10 Nov. 1791.
IV. James Albert Henry de la Sarraz, geb. te Grave
23 Nov. 1787, overl. ‘s-Gravenhage 1 Mei 1877,
oud-luit.-generaal der artillerie, minister van Buitenlandsche Zaken (15 Oct. 1843-1 Jan. 1848),
Minister van Staat, adj. i. b. d. van Z. M. den
Koning. Huwt: 10. te ‘s-Gravenhage 2 L April 1819
Amélia Wilhelmina Elisabeth Stctdnitsky , geb. te
Amsterdam 23 Aug. 1799, overl. Namen 3 Febr.
1820, dr. van Jan, en Geertruid Brechta Uitenhage
de Mist. Hjj huwde 20. Arnhem 22 Febr. 1828
Jonkvr. Jesznn Adelaïde Antoinette van Rappnrd,
geb. Arn- hem 16 April 1800, overl. ‘s-Gravenhage
9 Juni 1894 (dr. van m’.ridder Hendrik Anthon
en Johanna Benjamina van Thye Hannes).
Beide huwelijken waren kinderloos,
Voor zoover mi,i bekend is, stierf met den generaal
‘) 1744. Le 18 d’ Octobre Isaao Charles, fils de Monsienr Pierre de
la Sarraz, Capitaine d’Infant,erie et de Madame A m é l i e
Philippe Charlotte de Bada. Le Parrein est Nonsieur de
Sandouville, Genera1 Major et Collonel de Cavallerie et la
Marreine Madame son Epouse.
4) 1747. Le 1 d’ Octobre Henri Fréderic Emilius, fils de Mr. Pierre
de la Sarraz, Maior d’ Infanterie et de Madame Amélie
Philippine Ch&lot<e de Bada. son Epouse. Le Parein Mons.
Henri De la Sarraz et la Mareine Nadame Henriette Sandoz,
n%e De Bada.
‘) 1749. Le 6 de Juillet Henriette Sophie Amélie, fille de Mons.
P. De la Sarraa, Collonel d’ Infanterie au service de 1’ Etat
et Capitaine aus Garde Suisses et Amélie Charlotte Philipine
De Bada, son Epouse. Le Parrain est Mons. De la Sarraz,
Capitaine des Cent Sukses et la Narraine est Madame
Sandoz, née de Bada.
3 1752. Le 2 d’Avri1 Narius Albert, fils de Mons. Pierre De la
Sarraz, Collonel d’ Infanterie et de Madame Amélie Philippine Charlotte de Bada, son Epouse. La Narraine cst S. A.
S. Madame la Princesse Douairière de Hesse Philipsdall,
nee Comtesse de Styrum, qui a été représentée par Madsme
De Sandoz, née De Bada.
3 1755. Le 8 de Juin Albert Marie Jules, fils de Nr. Pierre de la
Swraz et de Madame Amélie Philippine Charlotte de Bada,
sen Epouse. La Maraine est sen Altesse Sérénissime Nadame
la Princesse Douairike de Hesse Philipstal, née Comtesse
de Styrum, représentée par Madame de Bada.
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De la Sorrax het geslacht op Nederlandschen bodem uit.
Misschien is een lezer van ons tijdschrift bij machte
mede te deelen, waar de nagelaten papieren van dien
opperofficier, tevens oud-minister van Buitenlandsche
Zaken, belandden. Bij de familie Van Rappard is zulks
niet bekend. En toch zou uit historisch oogpunt, de
wetenschap wáár deze papieren berusten - voor zooverre deze niet zijn overgeleverd aan de Departementen
van Buitenlandsche Zaken en Oorlog - van belang
kunnen wezen ; omdat deze collectie zonder twijfel interessante gegevens bevatten kan, waaruit de houding
der Nederlandsche Regeering (handelend onder den druk
der Orleanistische politiek) is te verklaren tegenover den
persoon van ,,NaundorfY’ (Lodewijk XVII), die in
Januari 1845 uit Engeland in Holland aangekomen,
aanvankelijk als ,lastig vreemdeling” werd behandeld,
totdat onze ridderlijke Koning Willem 11, voor zoover
dit in Zijne Macht was, met terzijdestelling van alle
politiek,’ de ,,koninklijke banneling” in ons land eene
vrijheid deed genieten, welke voor dezen althans één
lichtpunt moet zijn geweest op zijn lijdensweg. De
persoonlijke meening vau den generaal De la Sarraz
betreffende den persoon van ,,Naundorft” zou uit zijn
particuliere papieren kunnen blijken. Als Minister van
Buitenlandsche Zaken schijnt hij geloof te hebben moefen
hechten aan het leugencrcht~g rapport van den Prefect va,n
Politie te Prtr$s, dat hem door onzen toenmaligen gezant aldaar, Baron Fagel, werd overgezonden, hoewel
het uit eene aan dat rapport toegevoegde nota van den
gezant duidelijk blijkt, dat deze het officieel politierapport geenszins voetstoots als waarheid aannam.
Zoowel het rapport van den Prefect van Politie (d.d.
Parijs 17/3/1845) als de begeleidende nota van baron
Fagel (d.d. Parijs 18/3/1845) aan den Minister van
Buitenlandsche Zaken te ‘s-Gravenhage, vond ik in
copie terug in het archief van den toenmaligen Directeur van Politie te Rotterdam.
Het is hier de plaats niet om deze stukken, welke
elders zullen worden gepubliceerd, nader te ontleden.
Elke aanwijzing evenwel, wáár zich de papieren van den
generaal De la Sarraz kunnen bevinden, zal mij aangenaam zijn.

Aanteekeningen uit de oude registers van
‘s Graveland.
In deze gemeente vindt men drie oude trouwregisters,
getiteld :
1” ,Ontfangh van den impost gestelt op ‘t trouwen
zedert den 15 Novemb. 1&% over ‘s Gravelandt.”
20 ,Register van den Persoonen die sig om te trouwen
tot ‘s Graveland hebben aangebragt , beginnende
met de Jaare 17’5S.” (tot 1805) en
30 *Trouwboek begonnen, i Februari 1725; loopende tot
19 Oct. 1792.
Uit beide eerstgenoemde boeken volgen de onderstaande aanteekeningen , waarbij opgemerkt wordt, dat,
de datums in het algemeen niet die zijn van het
huwelijk, doch die waarop het trouwgeld bij den schout
van het dorp werd betaald. Bovendien sloot deze inschrijving nog niet in zich, dat het hzbwelijk zelf wel
altijd te ‘s Graveland werd voltrokken; zulks gebeurde
ook veelal elders.
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19 Apr. 1697. Jan Claesz Nagel en Geertruid Jans(dr)
van den Brinck.
19 Mei 1697. Sweer Sweers de Jong wonende alhier
en Haesje Pieters(drj Groen, w o n e n d e
tot Hilversum.
2 Febr. 1698. Matthijs va.n Herwaerden en Maria van
der List, beijde van Weesp, dog hier
getrouwt.
10 Oct. 1699. Jacob van Deutecom en Neeltje van de
Dysel.
16 Jan. 1700. Dirck Jansz. Hoogeveen 1) en Barbara
de Leeuw.
20 Apr. 1700. Jan van Deutecom, wonende alhier, en
Hilletje lynaens , wonende tot Amsterdam.
23 Apr. 1700. Hendrik van de Velde, wonende alhier,
en Johanna van Deutecom, wonende tot
Amsterdam.
9 act. 1700. Anthony van Becm, en Maria Ysuogel.
8 Apr. 1701. Claes de Ruyiey, en Gqsberta Wezjmans.
3 Dec. 1703. Hendrick van Batenburgh en Marritje Jans.
16 Oct. 1705. Dirck Cornelisz Mol en Geertje Everts.
2 Oct. 1706. Claes Jacobsz de Goyer en Jannetje
Teunisdr. Groen.
23 Dec. 1706. Jacob Witteveen en Maria de Leeuw.
15 Mei 1707. J o h a n n e s komma en Maria Sasselee,
wonende te Lenden.
27 Apr. 1709. Gijsbert Jacobsz van Brcyren en Grietje
Assueris.
17 Jan. 1710. Jan Dirkszn. de Ronde en Trijrtje Abrams.
10 Apr. 1711. Jan Dan der Noort en TrijntJe Steenhart,
tot Noortw$ck.
3 Juni 1715. Nicolaas Bloemert , en Catrina Pronck,
beijde van Amsterdam.
15 Jan. 1717. Willem PZoos Dirkszn. en Niesje ,7ans.
17 Nov. 1718. Fraqois van Berckel, wonende tot Leijden,
en Sara Sasalee.
15 Febr. 1720. Jasper van Rees, en Metje de Kleijn.
6 Apr. 1721. Frans v a n Hofwegen ~011. alhier, en
Claasje Gerrits Lankhoyr, van Weesp.
27 Dec. 1721. Ansem Portengen en Catrijntje de Goyer.
3 Mei 1722. Goossen Klaasz. M o l en Niesje Jans
Smaklenburg , van Hilversum.
5 Apr. 1724. Cornelis Jansz. Brasser en Marritje Dirks
PlllOS.
11 Jan. 1726. Hermanus van de Velde en Marritje
Gerrits Vleugel.
28 Mei 1726. J a n IVelbergen , w o n . t o t Sardam, e n
Eva Witteveen, won. alhier.
28 Dec. 1726. Arent Dirksz. van Donselaar, en Aeltje
Harmens van Blankevoort.
17 Mei 727. Andries Willemsz. Walraven, en Annetje
Jacobs.
13 Juni 727. Barent Pool en Margreta Schreuders.
6 Sept. 727. Adrianus Johannes Elsevier , predikant
alhier, en Johanna Magdalena de Marees,
won. tot Amsterdam.
26 Sept. 1 728. Pieter Roeters en Anna van Lennep,
beijde van Amsterdam, dog alhier getrouwd.

16 Oct. 1728. Matthijs Steenkamp en Lijsbet Joostens(dr).
van der Meer.
8 Apr. 1729. Cornelis Bos en Jannetje Ploos.
24 Febr. 1730. Jan Gerard de Marees en Anna Iu@e(!)
beijde van Amsterdam woonagtig , en
alhier getrouwd. (In het trouwboek heet
zij Anna Thijsen, van Wesel.)
14 Apr. 1731. Marten Schuijlenberg alhier woona’gtig ,
en Nelletje van Wageningen, won. tot
Hilversum.
28 Sept. 1731. Lambert Cornelisz Ploos en Niesje G$sberts(dr.) Bonje.
13 Juli 1732. Hendrick Claasz. van Doorn, won. alhier,
en Magtelt, van Eijk won. tot Muijden.
28 Juni 1735. Dirk Bierman, tot Amsterdam, en Catarina
Pronck wede van Nicolaas Blommert.
20 Apr. í736. Dirk van den Velde, en Grietje Krayetamp , tot Blaricum.
4 Oct. 1736. Jacob de Roy, uyt de gestigte (!) van
Uytregt , met Antonette Vos, alhier
woonagtig.
2 Febr. 1737. Harmanus van Oudenaller en Jannetje
van Gelder.
30 Juni 1737. David Leeuw van Lennep Dirkszn., van
Amsterdam, en Perina Roeters, van
‘s Gravelandt, (blijkens het irouzuboelc
aldaar getr. op 26 Juli 1737.)
7 Nov. 1737. Cornelis va,n Meerevelt en Everdina
Scheerders.
26 Mei 1739. den Heer Mr. Willem Munter, regerend
Burgemeester en Raad der stad Amsterdam,
en vrouwe Catarina Cornelia BakJcer tot
Amsterdam woonagtig ; alhier te trouwen.
2 Jan. 1740. Cornelis Rijkszn. van Rheenen en Maritje
Hendriks Decker.
2 Dec. 1741. Gerrit Rooseboom en Lijsbet beebis.
12 Jan. 1742. Jacob Haeselaar en Nelletje Harscamp.
17 Apr. 1742. Roelof Hofman en Barta Wildemans.
8 Febr. 1743. Aart Dorlant , alhier woonagtig , e n
Jannetje Edma , van Hilversum.
11 Apr. 1744. Willem van Meteren, en Willemje Baas.
10 act. 1744. Barent Pool en Maria van der Horst.
11 Nov. 1746. Jacob Cousijn, woont alhier, en Neeltje
Dros, won. te Laren.
10 Mei 1746. Cornelis de Noy , woont te Saandam, en
Annetje de Haan, die een dogter is van
de Schout deses dorps.
3 act. 1747. Frederik Christoffel Willem Lodewijk
grave van Bijeland, van ‘s Gravenhage,
enMaria Johanna Munter, van Amsterdam;
alhier getrouwd. 1) (blijkens het trouwboek aldaar op denzelfden datum gehuwd;
hij heet daarin geboren van Nijmegen,
en zij: qoeduwe van Mr. Jeremias van
der Meer.)
5 Juni 1751. Cornelis Kol 2) en Tymentje Boelhouwer.
24 Apr. 1753. Ds. Wilhelmus Lobé, woonagtig alhier,

de geslachtlijst
1) Blijkens het Stam. . - -en Wapenboek. begintA_“,..
.
. der
3
tegenwoordige farnlhe Hoogeveen omstreeks I’lbU In nes naoungf
de
‘s
Gravelandsche
Hoogeoeen’s
Loenersloot. Denkelijk behooren
eoomede de familie van dien naam te Laren, tot dit zelfde geslacht
Zie ook de hierna volgende huwelijken te Loosdrecht.

1) Blijkens Nederland’s Adelsboek 1910, blz. 100, sub SI11 C,
gehuwd te Amsterdam, blijkens deze acte evenwel op den aangegeven
datum te ‘s Graveland.
2) Deze familie kwam uit het met ‘s Graveland thans één gemeente
uitmakende Ankeveen.
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29 Juni 1763.
26 Apr. 1755.
10 Juli 1755.
16 Apr. 1756.
21 Mei 1756.

27 Aug. 1766.
22 Apr. 1767.
16 Juli 1757.

en Anna de Haas, won. te Ouwerkerk
a/d Amstel.
Lambert Pronck, w o o n a g t i g a a n d e
Stigtsen Berg, met Lijsbet Jans van den
W ijngaard.
Lambert v a n Vinselaer , van Stoutenburg, met Grietje van den Wijngaard.
Huybert Willemszn. Pronck, van Naarden,
en Nulletje Tymens van der Meer, won.
alhier.
Cornelis Ploos, won. tot Hilversum, en
Aaltje Stof6ergen, won. alhier.
Cornelis Wildeman l), won. tot Hilversum,
en Gijsje van der Vegt won. alhier,
(blijkens het trouwboek was hij geboortig
van Amsterdam en huwden zij 7 Juni
d. a. v.)
Wijnand 4201 en Lijsbeth Dekker.
Jan van S’chaik en Johanna van der
Pauw.
Jan van Twijlard en Stijntje van Gelder.

11 Apr. 1760. Andries van Schaik en Anna Serrijn.
8 Jan. 1761. Seeger van Doelen en IMaria van der
Horst.
23 Jan. 1762. Mathijs van der Elst en Maritge Boelen.
16 Juli 1762. Gerrit Kroon, woonagtig alhier, en
Grietje 7 emming , won. te Amsterdam.
22 Apr. 1763. Abraha.m Spoor, en Jacobje Schaa,p.
14 Sept. 1764. Jacob Brezj’er , woonagtig te Naarden,
en Hendrikje Werkhuystm, won. alhier.
18 act. 1765. Albert Xeijer en Willemijntje Piepers.
10 Apr. 1767. Willem Adam Bosch en Wijntje Hessels.
6 Sept. 1771. den WelEd. Gest. Heer Mr. Johan
Cornelis van der Hoop en Jonkvrouw
Agnes Dedel, bijde te Amsterdam woonagtig, dog alhier getrouwd.
2 Jan. 1773. Willem Post en Cornelia van den Burg.
7 Mei 1773. Jan Pool, alhier wonende, en Cornelia
van Hattum, van Zoest.
7 Mei 1773. Gijsbert v a n Buuren e n Gerritje van
Buuren.
24 act. 1773. Den WelEd. Ges. Heer Casper Zorn en
vrouwe Helena Wijva Oterlijk, woonende
te Amsterdam ; alhier getrouwd.
9 Apr. 1774. Pieter Beets, van Vreeland, en Barbara
Groot, woonende alhier.
15 Apr. 1774. Gerrit van Buuren, woonende in de
Beemster, en Geertruy Selgers, alhier won.
16 Apr. 1774. Martinus van Meeteren en Elisabeth Hovie.
16 Dec. 1774. Jan Willem Hooft en Jansje Gerbrands
Nets.
4 Jan. 1777. Elbert Bastiaan Kool en Marritje Jansz.
Dekker.
12 Dec. 1777. Adrianus Hooft en Evertje Seijnders.
22 Jan. 1778. Jan van Steijn en Neeltje Boelhouwer.
24 Apr. 1778. Jacob Walraven en Ferdinanda van der
Meer.
15 Mei 1778. Pieter Prinsen, van Hilversum, en Anna
Duurland, alhier won.
1) Personen van dezen naam woonden nog op het einde der 18”
eeuw in het naburige Laren.
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9 Juli 1779. Gijsbert de Kruijff, alhier, en Maritje
Ras, van Hollands Ankeveen.
30 Juli 1779. Jacob van Meeteren en Hendrikje Jans
Steenbeek.
25 Oct. 1781. Jacob van Dam en Hendrica van der
W eijden.
19 Apr. 1782. Fredrik Willem Donath, won. alhier, en
Jacoba van der Willigen, tot Amsterdam.
5 act. 1782. Mr. Hendrik Otto Arntzenius, wonende
te Amsterdam, en Helena Hodshon,
wonende alhier.
11 Oct. 1782. Gerbert Kruijff en Aletta Maria Kool.
11 Apr. 1783. Dirk Keijser en Cornelia Brands v a n
den Brink.
2 Mei 1783. Matthijs Anthony van Gelder en Jannetje
Mottes.
11 Juli 1783. Ds. Henricus Johannes van Wijk, alhier
won. en Maria Twisk, won. te Amsterdam.
12 Dec. 1783. Jan Prinsen en Maria Hooft.
12 Juli 1784. Arnoldus van Everdingen en Annigje
van As&
4 Juni 1785. den WelEd. Gest.r. Heer Pieter H o o f t
en Jonkvrouw Johanna Maria Bep , bijde
woonende tot Amsterdam; alhier getrouwd,
(blijkens het trouwboek op den 5 Juni
1785).
17 Apr. 1786. Herman van Leeuwen, won. te Amsterdam,
en Hendrikje Brasser , alhier wonende.
2 Juni 1786. Gerrit Pronk en Adriaantje Verwer.
23 Mrt. 1787. Arnoldus van Everdingen en Gijsbertje
Peeters (blijkens het trouwboek was hij
g e b o o r t i g v a n Velzen, en wedr v a n
Annigje van As.)
10 Oct. 1788. Jan van Sclaaik de jongste, en Cornelia
Schalkwijk.
27 Dec. 1788. Gerrit van Vinselaar en Grietje Bon.
29 Aug. 1789. den WelEd. Geb. Heer Mr. Jacob Bedel
en Jonkvrouwe Cornelia Corver Hooft,
byde tot Amsterdam woonagtig ; alhier
getrouwd (30 Aug. 17893
24 Sept. 1789. Claas van Paddenburgh junior, en Johanna
Catrina Cornie.
10 Apr. 1790. Ds. Govert va,n Bleijenburgh , woonagtig
alhier, en Geertruy Charlotha Denis,
woonende te Amsterdam, (blijkens het
trouwboek was zij weduwe van Pieter
Thomas Post).
28 Apr. 1790. Gijsbertus IMatthias Royaa.rts en Geertruy
‘van Blijenburgh, wonende te Amsterdam. ‘)
30 Sept. 1790. de Heer Frans Jacob van de Wal1 en
vrouwe Geertruyd Joanna d e G r a a f
(blijkens het trouwboek gehuwd op 17
Oct. 1790, en was zij wed. van Mr.
Izaak Ernst de Petersen.)
18 Febr. 1791. Huybert van Outersterp en Maria v a n
Vynselaar.
2 Nov. 1791. den WelEd. Gest. Heer Jan Willem van
Loon en Jonkvrouwe Philippina Constantia Isabella van Weede, bijde woon-,
agtig te Amsterdam, dog alhier getrouwd
(op 4 Dec. 1791).
*) Vergelijk Nederland’s Patriciaat, 1910, blz. 391 sub IV.
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31 Aug. 1792. den WelEd. Geb. Heer Jacob Salomon
van de Poll en Jonkvrouwe Françoise
Margaretha van. Weede, bijde woonagtig
tot Amsterdam ; alhier getrouwd, (op 2
Sept. 1792).
17 Nov. 1792. Jurriaan Muylman en Wijntje Mes.
9 Aug. 1793. den WelEd. Geb. Heer Dirk Willem
van der Brugghen en jonkvrouwe Anna
Maria Dedel, beijde woonende te Amsterdam ; alhier getrouwd. (op 11 Aug.
1793).
14 Febr. 1794. Jan Perk, woonende te Hilversum, en
Maria Johanna van der Velden, alhier
woonagtig.
26 Juli 1794. Gerrit van Vinselaar en Cornelia van
der Meer.
27 sept. 1796. Johan Buydecoper en Sophia Adriana
ten Hove.
6 Mei 1798. Pieter Waanders , woonagtig alhier, en
Johanna Kreijgsman , woonagtig onder
Cortenhoef.
25 Mei 1798. Jacob Hoogland, van Hilversum, en
Antje Haselager , won. alhier.
2 act. 1800. Johan Daniël Cornelis Carel Wilhelm
d’AuOling van Giesenburg , won. alhier,
en Henrica Elisabeth Corver Hooft, won.
te Amsterdam , (getr. 28 Oct. 1800).
5 Oct. 1800. Mr. Joan Graafland Pieterszn en Laurentia Clara Elisabeth van Haeften , beide
woon. te Amsterdam, en alhier getrouwd,
(op 5 Oct. 1800).
28 act. 1800. Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van
Schauburg en Maria Margaretha Corver
Hooft, beide van Amsterdam woonagtig ,
en alhier getrouwd, (op denzelfden datum).
9 Jan. 1803. Philip Ham en Anthonia van Vloten.
14 Jan. 1803. Albertus Kroonenburg en Jannetje van
Bruggen.
11 Mei 1804. Jan van Ee en Aletta Jesina ten Henpe.
16 Apr. 1806. Ebbo van Altena en Anna Magdalena
Pruijs.

23 Juli 1791. vrouwe Johanna Sara Pels wede van den
WelEd. (lest. Heer Mr. Jan Bernd Bicker,
op Hare Buytenplaats alhier overleeden;
getransporteerd naar Amsterdam en aldaar begraven.
6 Apr. 1792. Lambert Ploos.
23 Oct. 1793. den WelEd. Ge& Heer Jan Abraham
Dedel, commissaris der stad Amsterdam,
alhier overleeden, na Hilversum te begraven gebracht; ongehuwd gestorven.
3 Aug. 1796. Henrietta Cornelia Bakker (lees Bpcker)
woonagtig te Amsterdam, alhier overleeden en te Amsterdam begraven.
8 Aug. 1797. Gerrit Dedeb.
10 Aug. 1797. Cornelia Corver Hooft.
12 Aug. 1797. Salomon Dedel.
5 Apr. 1798. Brigitta Susanna Jacoba van Dam.
26 Sept. 1800. Statius van Rhee, wonende te Amsterdam,
alhier overleden en te Amsterdam te
begraven gebracht.
20 Juni 1805. Lodewijk Hovy.
In het oudste doopregister van dit dorp, beginnende
met 8 Juli 1725, komen een groot aantal kinderen
voor uit het hierboven medegedeelde huwelijk van
Ds. Elzevier X de Marez.
Voorts op 26 Mei 1727 gedoopt Dirkje, dochter van
Willem Dirkszn. Ploos en Niesje Jans;
Op 24 Oct. 1778 gedoopt Susanna Sophia, geb. te
‘s-Graveland 16 Oct. t. v. : dochter van den WelEd.Gcst.
Heer Mr. Joan Cornelis van der Hoop, Secretaris van
de Societeit van Suriname, en vrouwe Agnes Dedel.
Hilversum, 1814 ‘10.
w. w. v. R.

Uit de Rollen van crimineele _en civiele zaken
der stad Sluis.
(1492-1625).

Bij het doorzoeken dezer rollen kwamen mij o. m.
le volgende namen voor:
1492 zijn Raden van Sluis: He.yndric van Doorne,
7uy van Ardenburgh, Pieter vcbn Roo, Cornelis de
Vliegher, Ghys van Montfoort , Willem van Landsweerd.
Ook uit de beide registers van ontvangst van den impost op het BEGRAVEN 1[n 1493 komt de laatste voor als Willem vrrn Lamszte ‘s Graveland, maakte ik eenige aan- iweerd getr. met Margrieten Olivier Vastennudsdochter.
Den 16den in Sporkelmaand 1601 is hij dood en lezen wij :
teekoningen :
,De mage van wijlen Willem van Lamzweerde vervaet
16 Dec. 1727. Antony Oetgens van Waveren.
)ij ende voor dese loopend jaerschae de wet ijschent
5 Juni 1733. Jannetje Ploos.
lebben zes steent keersse en ivoren glaesken betaeld
17 Mrt. 1743. Willem Ploos Dirkszn.
j gr. 1.
17 Juli 1744. den Heer Jacob Roeters.
In 1492 is te Sluis ook Jan van buten gezeid van Doorne.
14 Jan. 1761. Bonaventura Oetgens van, Waveren, van
Guy van Ardenburgh is 1503 voogd van Onzer
Amsterdam, alhier begraven, ongehuwd
Vrouwken Gasthuis.
gestorven.
1501. Francois van Ardenburg pensionaris
26 Mei 1767. Marritje Ploos van Amstel l), huisvrouw
3 Febr. 1604 komt voor Gh! sse2brech.t von Ardenburgh.
van Hendrik Bin,nnendijk.
1492 zijn Schepenen van &luis o. it. J<rn Srolleboom,
28 Oct. 1787. Henry Clifford alhier overleedcn en te
4ntheunis vnn Meeuwen, J(tn van den Beyrtnrd, Snndys
begraven gebracht na Heemstede.
7arker. a
11 Aug. 1788. Abraham Daniël de Neufville.
Raadordinaris is Nicolaas van Pottelberghe.
17 Febr. 1789. Mr. Pancras Clifford overleeden tot AmHoogbaillu van de stad Sluis: Charles vcrn &lew~Jn
sterdam, dog alhier begraven.
/ iTs. Joos.
1) Opmerking verdient het feit dat de naam bier uitdrukkelijk als
löden Jan. 1492 komen voor Antheunis de Baenst e n
Ploos van Amst,el voorkomt, terwijl de bijvoeging van Amstel bij
Jan de Baenst.
de overige ‘s-Qravelandsche Ploosen niet genoemd wordt.
L
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1 Maart 1492. Piet Weymar is schuldig aan J a n
Scholleboom zes pond.
1 Apr. 1492
14 Nov. 1602 Cornelis Drabbe in acten van ‘t Vrijdom.
3 Nov. 1606 1
Den 4aen van hoymaand 1493 werd ontvangen Jacop
Borreel als pensionaris ten zulke wedden als men hem
ordineeron zal. Op 1 Sept. d. a. v. werd Cluis de Cletx
en Jacob Borreel gezegd, dat zij al de voordeelen van
de vierschaar komende moeten deelen. Den 14 Oct.
krijgt Joc. Borel als pensionaris van Sluis de som van
2 ponden.
i601 en 1502 heeft Pensionaris Jacob Boreel t w e e
deelen in verpachting van wijn en bier asseszen.
Later wordt hij nog clerc, secretaris en griffier genoemd en komt het laatst voor in 1620. Daarna is
lb22 clerck Jhr nyn (sic) Boreel fs. Jacop.
In hetzelfde jaar vinden wij deze Jhr nyn Boreel
afwisselend Jan en Jhr nyn genoemd. Hij is ontvanger
van de kerken en Heiligen Geest van St. Jan.
Zijn zuster Pieroonike Boreel heeft als voogd Adriaan
Cornelisse Piers.
Jooris Boreel priester laat 6 Oct. 1524 zijn goederen
na aan Jan Boreel en Pieroonike Boreel en is oom van
deze beide. Uitgesloten werden Joncvrouwe Katheline
Boreels weduwe van wijlen Pieter Poot ; Meester Chaerles
Clayssz. heere vau der camer van den Raedt en ontfr.
binnen den Lande van Vlaenderen, en Nycasis Clayssz.
Zeer waarschijnlijk was deze Pieter Poot dezelfde als
Pieter Poqt, coopman van Brugghe, waarvoor 9 Sept.
1606 Adrlnen van den Hille borg was.
11 April 1602 deelt Joos Clout in de nalatenschap
van wijlen Ploenis Wielant.
12 Febr. 1604 Jan de Cloet in een acte van ‘t Vrijdom.
23 Maart 1522 Jacop Clóet wordt poorter van Sluis.
22 Aug. 1622 Cornelis Cloet vennoot van schepen eu
visscherij.
14den van wedemaand 1524 Cornelis Cloet.
21 van wedemaand 1.624 Jans Cloet.
26 Juni 1626 wordt geordonneerd dat Hanneken Cloet
penniugeu betaa1.d moeten worden van 2 pond visch.
Ook blijkt uit de acte dat Hanneken langs de oorlogschepen had gevaren en daar aan ,aarbeyen en boonen”
had verkocht.
Zij behoorden tot de familie Kloet , de Cloet , de Cloedt,
waarvan Frnnçois t, 1629 burgemeester van Sluis en
diens zoon Sebastiaan , burgemeester van Aardenburg,
zegelden met : in azuur gouden keper beladen met
8-puntige ster en vergezeld beneden van een ree(?)k
Schildhouder: uitkomende engel, de vlucht nederwaarts.
(Oudheidskamer Sluis.) Als kwartier van Van den Heede
in Brugge voerde deze familie slechts in azuur gouden
keper, zonder bijfiguren.
In 1501 is Rombout vaa Wachtendonck borg.
10 Febr. 1602 Jonkvr. Johanna van der Gracht wedw.
van wijlen Joncksr Antheunzs van Praet anveerde als
hedent ‘t vrydom van de stad van der Sluus verleent
bij onzen geduchten heere ende dat jeghens Jonkvr.
Cltrre van der Gracht weduwe van wijlen Ghilam van
Metle van 11” LI11 van VIW en V” en voort de achterstellen van vyftigsten besteurt van de Stad van Middelborgh in Zeeland van X1X jaers tyts bedragende X1X
waerf zeven pond en metten kossen van de processe

te doen gaan uit het vrydom den loden in sporcle 1602.
12 Mei 1602 Clais Lamssins.
4 Aug. 1602
22 Dec. 1604 Pieter Lamssins.
31 Oct. 1606 t
behoorden tot de latere Vlissingsche familie Lampsijjs.
26 Mei 1602 is Fronçois de Vos pachter voor één
deel van bier en wijn.
Een broeder van hem Gjilam de Vos is 3 Mei 1604
zijn borghe.
23 Oct. 1606 Matthijs Everaert compere van de
Nieupoort anveert ‘t vrydom v. d. Sluus voor verschillende personen o. a. Wouter Ryckwaart , Cornelis
van der Meercqt , Willem Moreel, Jan Marchant , YCloestes
van loe bij Vueren, Jan metten langhen hare, Cornelis
de Vos, _Mayken, de moeye van Passchier Grijns.
23 Juli 1522 komt voor Joos de Vos.
In 1602 is vinder van ‘t Sint Loysgilde Corneelken
Aldeweerelt; in ‘t zelfde jaar Meter van de corf bissche :
François Boudaems.
1602, 16 in hoymaant komt in een acte als deelhebber voor Adriaan Stroop van Dordrecht.
1602, 16 Aug. Andries Lippens.
1603 Jacob Lippens kerkmeester.
Uit deze familie kwam: ,De heer Johannes Lippens
geb. tot Sluis in Vlaanderen, doctor in de mediceine
werd 8 Juli 1670 poorter van Middelburg.”
22 Sept. 1602 Alexander Pluckhoy.
26 Sept. 1502. Jaspar de Vriendt en Jacop de Hondt
waren voogden van Mayken ‘t kind van Willem Vlaminx.
14 Nov. 1602 komen voor in een acte van ‘t vrijdom:
Reynier van Baerle, Simoen van Steelandt en Joncvrouwe
Anthonia, zijn wijf.
19 Dec. 1502. François van der Linden en Philips
van weldern zijn voogden van de kinderen van wijlen
Corrrelis Jncops de Luere.
1603 is de deken van de broodbakkers Jacob van den
Perboeme (van den Pereboom).
27 Jan. 1604 wordt Jacop Fierens genoemd als
,poorter van der stad van de Mude” (St. Anna ter
Muiden).
3 Febr. 1604. Gillis de By.
21 Aug. 1606: Gilles de Bie anveerde ‘t vrijdom van
de stede van der Sluus, voor o. it. Andries Gordon uit
Schodtland en Jan Paradys.
3 Nov. 1604. Jan Wittewronghele in een acte van ‘t
vrijdom.
9 Nov. 1604. Tanneke de Vroe weduwe van Cornelis
fauwels.
4 Febr. 1506. Pieter Heinderictx Douw en Willem vaa
den Voorde.
7 A p r . 1 6 0 5 anveerde Stofels Beelaert ‘t v r i j d o m
van der stede van der Sluus.
24 Mei 1606 evenzoo Mutthys Kien en Cornelis Ctibbaerts zijn wijf. In deze acte komt ook voor Pieter Kien.
6 Aug. 1606 is borg Lauwerens Schaut (in dezelfde
acte Schout) over Clais Vierling.
24 Oct. 1606. Pieter van der Muulen van Brugge.
3 Nov. 1600 Jacop de Heere.
1606. Thomaes de Lombyse deken van de makelaars.
16 Mei 1606. Jacob Ellout.
1606. Michiel van derz Dale deken van de Schippers,
wordt 13 Juli 1622 genoemd Michiel van Dale.
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27 Juni 1522 Pier Steur heeft hypotheek van Jonkvr.
Margriete Bleekers.
Den eersten in sporkle 1522 is een stuk van St. Jans,
binder stede van der Sluus geteekend: Snouckaert.
12 Apr. 1522
Jan Breydel deurwaarder van wapenen.
17 Aug. 1523 i
19 Maart 1023 François van der Meersch.
25 Oct. 1523 Corneliszone Mogge.
6 Nov. 1523 Cornelis Pijl.
Kerkmeesters zijn in 1 5 2 3 Loys vcrn den Grnve,
Willem Jaquelot, 1624 schepen Pieter Spu.
1523 Jeronimus van den Berghe fs Sebastiaans is bode
van de Kerk en Heiligen Geest.
1524 François Manghelaar is vinder van de timmerlieden.
15 Apr. 1524 Jonkvr. Anna, de dochter van J a n
Nycasen Heyns ghezellenede van .Jooris 5! eerlinc.
Deze Jooris Teerlinc was ,burcheere van der courpse”.
C ORNELIE DE W A A L.
Middelburg.

Het Geslacht Buysero of Busero.
door W. M. C. REQT.
In de zorgvuldig bewerkte genealogie Hoeufft , familieuitgaaf, waarvan mij door den samensteller welwillend
een exemplaar werd toegezonden, vindt men op blz. 109
en 110 eenige gegevens betreffende bovengenoemd geslacht en dat wel naar aanleiding van het huwelijk
van Mr. Adriaan Busero met Anna Catharina Hoeufft.
Mogelijk is het den geachten schrijver aangenaam
nog eenige meerdere gegevens betreflende die familie
te ontvangen. Hieronder volgt, wat er mij van bekend is.
* B
1. Laurens Buysero , geb. ;e Middelburg, Ridder, Heer
van Dussen-Muilkerk , Ginhoven, Heeraartsheiningen,
Hulshout en Rame, Raad-ordinair, Rekenmeester,
Griffier en Secretaris der Prinsen Frederik Hendrik,
Willem 1I en Willem III, woonde reeds voór 1640
te ‘s Gravenhage, waar hij zich door den kundigen
bouwmeester Pieter Post aan den Boschkant , zuidelijken hoek van den Korten Voorhout, een vorstelijke woning deed bouwen, die hoewel thans grootendeels veranderd en verbouwd, nog in enkele details
oorspronkelijk is. (Zie Haagsch Jaarboekje 1908 blz.
181). De heerlijkheid Dussen-Muilkerk verwierf hij
bij koop, denkelijk in 1635, daar toenmaals die
heerlijkheid publiek werd geveild. (Zie Alg. Ned.
Fam.blad 11 waarin de aankondiging van den verkoop
is meegedeeld).
In 1667 schonk hij, op aansporing van zijn zwager
Jhr. Cornelis de Vlaming van Outshoorn aan de
nieuw gestichte kerk te Oudshoorn een gebrandschilderd glasraam , in 1906 geheel gerestaureerd,
waarop de wapens van hem en zijn tweede echtgenoote voorkomen en zijn titels in den breede zijn
opgegeven. (Zie mijne mededeelingen over de ramen
te Oudshoorn, geplaatst in Alg. Ned. Fambl. X11).
Volgens dit venster voerde hij gevierendeeld:
1 en 4 doorsneden, a in goud twee blauwe adelaars,
b in rood twee schuingekruiste, zilvergeharnaste en
dito gespoorde ridderbeenen , de teenen omlaag ;
2 en 3 in zilver een op de achterpooten zittende
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roode eekhoorn ‘1 wiens voorpooten een staande roode
(kruik?) omvatten. Hartschild: in blauw een gouden
lelie. Helmteeken een uitkomende blauwe adelaar.
Gaven wij hierboven aan hem den titel van Ridder,
het hiervoren beschreven hartschild duidt op adeldom
hem door den Koning van Frankrijk geschonken.
In 1668 werd hij door Willem, Prins van Oranje,
met Constantyn Huygens, Heer van Zuilichem , naar
Veere gezonden om daar ebn uitgebarsten oproer
te stillen, (Prins Willem was Markgraaf van Veere).
Zij volbrachten hun zending niet a,lleen met goed
gevolg, maar legden door hun handelingen ook den
grondslag tot ‘s Prinsen latere verheffing. (Zie
van der Aa.)
Laurens Buysero overleed 29 Klaart 1674 te
‘s Gravenhage en zijn stoffelijk overschot werd 6
April van dat jaar in de Kloosterkerk bijgezet.
Hij is tweemaal gehuwd geweest:
1.0 te ‘s Gravenhage in December 1637 (ondertrouwd
aldaar 6 Dec. 1637) met Elisabeth Volbergen. Zij
overleed in het kraambed van haar eenigst kind,
den later te noemen Adriaan, en werd in de
Kloosterkerk begraven 21 Sept. 1638, dochter
van Mr. Johan Volbergen, Tresorier van Frederik
Hendrik en van Wbllem 1I.
Een teekening van haar wapen is niet zéér
duidelijk: het roode veld bevat een figuur dat
denkelijk een stralende zon moet voorstellen.
2’ te ‘s Gravenhage in December 1641 (ondertrouwd
aldaar 17 November 1641) met Elisabeth de Vlaming
van Outshoorn , gedoopt te Amsterdam (N. K.)
18 Juli 1617, overleden nà Juni 1676, dochter van
Dirk en van Weyntgeti van Bronckhorst.
Zij voerde het gewone wapen van de Vlaming
van Outshoorn met de posthoorns.
Uit het eerste huwelijk sproot één zoon, uit het
tweedc huwelijk zeven kinderen :
1. Adriaan, volgt 11.
2. Dirk, volgt 1Ibis.
3. Cornelis Buysero , gedoopt in de Groote Kerk te
‘s Gravenhage 3 Mei 1645, overleed op 24-jarigen
leeftijd aldaar en werd 2 Mei 1669 in de Kloosterkerk begraven.
4. Anna Buysero, gedoopt in de Groot,e Kerk, als
voren, 10 Februari 1647, jong overleden.
5. Johan Buysero , gedoopt in de Kloosterkerk te
‘s Gravenhage 22 Januari 1649. Heer van Hulshout, Schepen en Raad, ook Secretaris van
Vlissingen. Huwde met N. Engelse, doch schijnt
kinderloos te zijn overleden.
6. Hendrik Buysero , gedoopt in de Kloosterkerk, als
voren, 22 Juli 1660. Volgens Mdbl. Ned. Leeuw
1900 blz. 49 was hij Heer van Hulshout en Tweede
Secretaris , Raad en Schepen te Middelburg. Als
zijn vrouw staat dáár vermeld Anna Busero (! 3)
7. Anna Buysero, gedoopt in de Kloosterkerk, als
voren, 30 Juli 1663.
8. Elisabeth Bredana Buysero, gedoopt in de Kloosterkerk, als voren, 7 December 1657.
11. Mr. Adriaan Buysero of Busero, geboren in September 1638, denkelijk te ‘s Gravenhage, maar zijn
doop is aldaar niet aangeteekend. Hij was Heer van
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Dussen-Nuilkerk en Ginhoven, Griffier en Secretaris
van Prins Willem HI en overleed te ‘s Gravenhage
28 Aug. 1680. Den 2”” September d. a. v. werden
aldaar ,16 poosen” over hem ,,geluyd”.
Hij huwde te ‘s Gravenhage, na aldaar 27 December 1665 te zijn ondertrouwd, met Anna Constantia, Hoeufft t e ‘s Gravenhage woonachtig. Zij
werd 19 Aug. 1646 geboren, waarschijnlijk te Amsterdam, en woonde als weduwe in de Noord Oostenr.
buurt, waar zij eigen huis bezat en vier dienstboden,
koets en twee paarden hield. (Zie Nederl. Leeuw
X1 : 63 kolom b bij: Mevrouw van Geenhoven
weduwe). Waarschijnlijk dus is met dat eigen hui;
het door Laurens Buysero gebouwde bedoeld, daar
de N. Oostenr. buurt zich ook over den Korten
Voorhout uitstrekte. Zij is daarin overleden 16 Juni
1737 en werd 22 Juni bij avond in de Kloosterkerk
begraven. Dochter van Mattheus Hoeufft en van
Maria Sweerts.
Uit dit huwelijk sproten 7 kinderen:
1. Laurens Buysero, gedoopt ouder de namen Laurens Mattheus in de Kloosterkerk te ‘s Gravenhage 19 Juni 1667. Hij ondertrouwde te ‘s Gravenhage 26 Februari 1708 met Susanna de Wilde,
j. d. aldaar geboren en wonende, en won bij haar
twee kinderen, n.1. :
A. Adrianus Jacobus Buyser-o, gedoopt te ‘s-Gravenhage in de Groote Kerk 18 November 1708.
B. Wilhelmina Adriana Buy.sero, gedoopt als
voren, 22 Maart 1711.
2. Elisabeth Catharina Buysero , gedoopt te ‘s Gravenhage in de Kloosterkerk 23 Dec. 1668, Vrouwe
van Dussen-Muilkerk en Ginhoven. Overleden,
volgens de genealogie Hoeuftt, 3 Dec. 1717 te ‘?
Begraven te Zierikzee 14 Dec. 1717 met kas,
blazoen en 4 kwartieren.
Zij huwde te ‘s Gravenhage 26 Maart 1692
(na aldaar reeds 20 Januari 1692 te zijn ondertrouwd) met:
Iman Willem Cau, geboren te Hulst 23 Febr.
1663. Schepen van Hulst, Raad en Burgemeester
te Zierikzee. Raad ter Admiraliteit van Zeeland
en Lid der Staten van dat gewest. Door zijn
huwelijk Heer van Dussen-Muilkerk en Ginhoven.
Overleden in 1734, misschien te Amsterdam, doch
in elk geval 3 Sept. 1734 te Zierikzee bij avond
begraven met kas, blazoen en 4 kwartieren (Ned.
Leeuw XXII : 120, 148) Te voren weduwnaar van
zijn nicht Petronella Marie Cau en zoon van Roland
en van Antoinette Schade van Westrum (Genealogie
Cau in het Stam- en Wapenboek 1: 144).
Uit zijn tweede huwelijk met E. C. B u y s e r o
werd 12 Nov. 1698 in de Groote Kerk te ‘s-Gravenhage een dochter gedoopt, wier naam was
Johanna Maria Cau.
3. Adriaan Buysero, gedoopt in de Kloosterkerk te
‘s-Gravenhage 17 Augustus 1670; begraven in die
kerk 12 October 1670.
4. Jan Buysero, gedoopt als voren 6 November 1671.
6. Maria Buysero, gedoopt als voren 10 Februari
1673, overl. te ‘s-Gravenhage en in de Kloosterkerk
begraven bij avond 2 Januari 1738. Huwde te
‘s-Gravenhage , na aldaar 16 Februari 1693 te
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zijn ondertrouwd, met den weduwnaar Reynier
van der Beecke , overleden als Luitenant-Generaal
in 1724. Uit hun huwelijk werd behalve een zoon
Willem (als Luit.-Generaa.1 bij de Cavalerie overl.
6 Jan. 1769) nog een dochter geboren, met name
Gijsbertha Elisabeth van der Beecke, gedoopt in
de Groote Kerk te ‘s-Gravenhage 10 October 1703
en begraven in de Kloosterkerk aldaar 16 Dec.
1771. Zij beërfde de heerlijkheid Dussen en was
gehuwd met Johan Iman Cau, Heer van Ginhoven
Raad in het Hof v. Holland, overl. 1771 begraven
in de Kloosterkerk voornoemd 27 Juni 1771.
In de Maasgouw XX (1898) staat een artikel
van A. J. Elament over de wapens en opschriften
in de Ned. Herv. Kerk te Venloo, waar o.a. over
Buysero wordt gehandeld. Daar in dat artikel
ook van der Beke wordt aangehaald (ik heb het
niet gelezen) komt het mij voor, dat hier een en
ander over R. van der Beke en M. Buysero wordt
vermeld.
6. Adriaan Buusero , gedoopt Kloosterk. ‘s-Gravenh.
26 Dec. 1675; begraven -in die kerk 1 Jan. 1676.
7 Anna Constantia Buysero, gedoopt als voren ‘Lb
Dec. 1678 ; begraven bij avond in de Kloosterkerk
24 Februari 1751.
IIbis. Dirk Buysero , gedoopt in de Kloosterkerk te
‘s-Gravenhage 8 Mei 1644, Heer van Heeraartsheiningen, Secretaris van Vlissingen en Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit, vau Rotterdam,
waarin hij 24 April 1706 vervangen werd en toen
dus denkelijk overleden was.
Hij schreef onderscheidene gelegenheidsdichten
en tooneelstukken, doch hij was meer een krachtig
beschermer der dichters dan een gelukkig beoefenaar hunner kunst. Vondel droeg hem 1670
,De ,,Herscheppinge van Ovidius” op. Zijn kluchtspel ,De Bruiloft van Kloris en Roosje is algemeen
bekend. Zie over hem het Biogr. Woordenboek
van van der Aa en dat van Frederiks en u. d.
Branden.
Hij huwde met Anna ‘C’elters en heeft kinderen
bij haar verwekt. Althans 17 Januari 1676 werd
een kind van den Heer van Heeraartsheiningen
in de Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage begraven.
Misschien komt hier te pas dat in de Groote Kerk
te ‘s-Gravenhage 8 Augustus 1700 werd gedoopt:
Theodorus , zoon van Dirk Buysero en van Gi&berta van Steenoven.
8 *
Tot de hierbeschrevwen familie heeft gewis behoord: Johan Buisero, Heer van Hulshout, Raad
in de Vroedschap te Utrecht, wonende in de
Muntstraat aldaar. Zijn vrouw Anna Maria Vervelst overleed te Utrecht 18 Februari 1748, en
werd in de St. Janskerk in een kelder bijgezet.
Bij die gelegenheid scheurde men 16 el laken en
betaalde men f 160 kosten, terwijl zij haar echtgenoot kinderloos naliet.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

heeft genoemd, dit in verband met den overgang van
de heerlijkheid Roon en Pendrecht (IJsselmonde) van
de famili”e Van Roon op Jhr. @%lem Bentinck , -Beer
van Drimmelen in de tweede helft der 17de eeuw.
C. A. v. W O E L D E R E N .

Van Byler. (XVIII, 164).
Carolus Carolinus, geb. te Amsterdam, werd als
kandidaat bev. te Spijk in Groningen 11 April 1686,
te Heerenveen Januari 1689, werd emeritus 1 Juni 1736
en overleed 27 Sept. 1744.
Zijn broeder was:
Johannes Carolinus, geboren te Amsterdam in 1663,
als kandidaat bev. te Wolvega in Aug. 1688, te Hoogezand in Oct. 1706 en daar overleden 21 Juli 1716.
Hij was gehuwd met Agnes van Byler, als weduwe
te Groningen woonachtig, en dochter van:
Henricus van (à) Byler, als kandidaat bev. te Noorddijk (Gron.) 2 Febr. 1662, Hoogezand 1668 en daar
overleden 6 Maart 1706; misschien de broeder van:
Gualtherus à Byler, als kandidaat bev. te Oldenzijl
1661, en overleden 2 October 1690.
* *
Johannes Carolinus voornoemd en Agnes van Byler
wonnen o. m. a. kinderen een zoon die zijn moeders
naam bij den zijnen aannam t. w.:
Henrzcus Carolinus van (à) Byler, geboren te Wolvega
1 November 1692. Als kandidaat bev. te Scherpenzeel
(Fr.) 6 Aug. 1719, Niekerk-Oldekerk en Faan 11 Oct.
1722, Oosterhesselen 30 Mei 1736, Gieten 13 Mei 1739,
overleden 26 Juli 1766.
Een zoon van dezen was:
Johannes Caro1inu.s van Byler als emeritus-predikant
van Yperen overleden 15 Mei 1792.
* *
Er zijn ook predikanten*geweest die den naam van
Bylert en van. Bi$laardt voerden, doch deze zullen niet
tot dit geslacht gerekend moeten worden.
W. M. C. REGT.
Oudshoorn.

Crï?vecoeur. (XXVIII, 156). Trouwboek Rotterdam.
Ondertr. 12 April 1744: Jan Crèvecoeur, J. M. geb. in
Delft en won. in den Rijs-thuyn, met Eva Rom J. D.
geb. in Gorinchem, en won. op de Glashaven. Hier
getr. 26 April 1744.
C ARL KÖFFLER.
Dronsberg. Te Utrecht ondertrouwen 9 Nov. 1732
(Herv.) : Wigbertus de Ruyter, j. m. alhier en A n n a
Catharina Dronsberg, j. d. van Lnngenberg tot Amsterdam. Geboden mede tot Amsterdam. In de Catr. Kerk
(Utrecht) getrouwt 2 Dec. 1732 door Ds. E. v. d. Putt.
Waar moet ik ,,Langenberg” zoeken ?
Wie waren de ouders van Anna Catharina Dronsberg ?
H. W I J N A E N D T S.
[Er ligt een Langerabevg, stad met 6000 inw., bij Dusseldorp. RED.]

Von Roon. Dit is een der vele geslachten, dat zijn
naam in het buitenland heeft hoog gehouden en eene
eer stelt in zijn beweerden Hollandschen oorsprong:
volgens familietraditie is de stamvader der Duitsche
Von Roon’s in lb67 uit ons land naar Frankfurt a. M.
,ausgewandert” ; de afstamming uit de oude Van Boon’s
(zie Maandblad XX blz. 17) is echter nog niet bewezen.
W. v. Roon, Hauptmann und Batteriechef te Bres&,
kleinzoon van den bekenden Generaal Graf von Roon
verzoekt mij voor hem te willen onderzoeken, waarom
zijn grootvader zich in zijne jeugd Bentinck von Roon

Ranisch, Ranitz (de). Den 16 Juni 1871 werd in
den Pruisischen adelstand verheven Kar1 Friedrich
Ranisch, generaal-majoor en kommandant der 2O”te
Infanterie-brigade. Hij was geboren te Gumbinnen
5 Jan. 1816 en 7_ Potsdam 12 Dec. 1873. Gehuwd te
Elkinehlen 23 Juni 1864 met Friederike Sophie von
Below, geb. Obrotten 31 Oct. 1833, waaruit: 1. Kar1
Friedrich Theodor: geb. Königsberg 19 Aug. 1866,
,landwirth” en 2. Marie Friederike Emma, geb. Königsberg 1 Juli 1858.
Behoort deze familie tot denzelfden stam als de
thans Hollandsche familie de Ranitz 2
R ED.
Snoeck. (XVII, 73 en 104). MatthZjs Snoeck, geboren
te Gorinchem, werd koopman te Amsterdam en huwde
aldaar 20 April 1638 met Clara Hauwen (niet Houtoen)
dochter van Lowijs Hauwen, van Hasselt in Luykerland, en van Anna ter Welborgh, ook, volgens hare
hand teekening , ter Welburch genaamd.
De vermelding op kolom 104 dat de aldaar bedoelde
Amsterdamsche Snoecken , als wapen zouden gevoerd
hebben in blauw een dwarsliggende zilveren snoek, is
geheel onjuist, aangezien op eene vrij oude afbeelding
der 8 kwartieren van Jonker Johan Johansz. van Fanhuys , heer van Stochem , hoofdofficier van Leiden en
van 1705 tot 1730 veertig aldaar, en van zijne echtgenoote Theodora Sautyn, blijkt, dat die Amsterdamsche Snoecken hebben gevoerd in zilver twee
knoestige groene tronken, liggende in het midden
boven elkander, vergezeld van drie zespuntige zwarte
sterren.
v. R. v. D. K.
Wubben (Ebbinge). XXVIII , 186 regel 9-10 staat:
Margaretha Cornelia de Groot, lees: Margaretha Cornelia Johanna de Groot.
C. H. E. W.
Wubben. (XXVIII, 148, regel 2 v. 0.) Helena Wu.bben,
gehuwd met J. R. Spille, Maire van Waddingsveen.
Zij werd in de kerk te W. begraven 24 Febr. 1813.
Hij schijnt hertrouwd te zijn, want Aleida Wild4
wed. J. Spille werd aldaar mede ter aarde besteld
1 Juni 1816.
W. M. C. REOT.
INHOUD 1010, NO 8.
In Mcmoriam Prinses Marie der Nederlanden. - Bericht. - Benoeming tot lid. - Bevordering. - Archiefsprokkels uit Naarden
door P. L. Thierens (vervolg en slot). - Aanteekeningen uit de oude
kerkelijke registers van Oud-Loosdrecht (= Oukerck) en van NieuwLoosdrecht (= de Zijp, Sype) door W. Wijnaendts van Resandt. Aanteekeningen betreffende uitheemsche geslachten vermaagschapt
aan Nederlandsche familiën, door M. G. Wildeman. - Aanteekeoingen uit de oude registers van ‘s-Graveland, door W. Wijnaendts
van Resandt. - Uit de Rollen der crimineele en civiele zaken der
stad Sluis, door Mej. Cornélie de Waal. - Het geslacht Buysero
of Busero, door W. M. C. Regt. - Vragen en Antwoorden: Bgler
Fvan) XVIII , 154 ; Crèvecoeur , XXVIII, 156 ; Dronsberg; Roon (von) ;
Ranisch, Ranite (de\; Snoeck, XVII, 73, 104; Wubben (Ebbinge)
XXVIII, 186; Wubben XXVIII, 148.
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XXVIII" Jaargang.

BESTUURSBEBICHTEN.
Excursie naar de kasteelen Rosendael en Bilioen.
H. H. Leden, die zich nog willen aanmelden om deel
te nemen aan bovengenoemde excursie, wordt beleefd
verzocht daarvan ten spoedigste te doen blijken door
mededeeling aan onzen bibliothecaris, den Heer
W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG,
Jan van Nassaustraat 96, ‘s Gravenhage,

1910.
Tot lid zijn benoemd:

H.

VAN

DER

MANDERE.

. . . . . . ‘Y Grnvenhage.
Jan van Naseaustraat 93.

Jhr. Mr. L. M. RUTQEHS VAN ROZENBULLG

Utrecht.
Maliebaan 41.

Mr.

ABRARAM

VAN

DEK

H

O E V E N

. . .

Rotterdam.
Qedempte Bierhaven 8.

J. H. VAN L I N D E N
Mr. J. P. A.

H EUVELL . V l a a r d i n g e n .
SCHCTURMAN . . . . Amstwdrrm.

V A N DEN

F.
ook met het oog op de noodzakelijkheid, om de H.H.
Leidsche Plein 7.
bezitters der kaateelen tijdig een opgaaf der deelnemers
Mr.
G. A. VAN HAEFTEN. . . . . . ‘s @rrr~xnh«ge.
te kunnen verstrekken.
Jamstraat Iel.
Aanmeldingen nà 5 September ingekomen, moeten hoe
ongaarne ook, als niet gedaan worden beschouwd.
De excursie is bepaald op Zaterdag 24 September.
Adresverandering.
Vertrek uit ‘8 Gravenhage 7.30 S.S.
ZIJNKN. . . . Ede.
Aan H.H. Deelnemers buiten 31 Gravenhage woonachtig H. J. TAN DER H EGOE
WIJNAENDTS . . . . . . . . .
Leiden.
wordt verzocht ten 10.10 aanwezig te willen zijn aan H.
Rijnsburgerweg 12.
Halte paardentram naar Velp, tegenover Station Arnhem.
Mr.
H.
W. VAN SANDICK. . . . . . ‘s Gravenh«ge.
Aan de Halte Roserdaelsche laan wordt uitgestapt, en de
Riouwstraat 18f3.
weg naar het kasteel (-t 20 minuten) te voet afgelegd.
Na het bezoek aan het kasteel Ros~ndael zal het ge- R. VAN HAFXSMA HUMA . . . . . . 's
Gravenhage.
Jan aan Aássaustraat 52.
zelschap per rijtuig naar het kaateel B ilio en worden
vervoerd. Aankomst aldaar & 2 uur. Het voornemen bestaat om nà bezichtiging van laatstgenoemd kasteel een
Onderscheiding.
rijtoer te maken dcor Arnhem% omstreken. Terugkomst
De
Duitsche
Keizer
heeft ons lid, den le luit. der
te Arnhem + 5.30, alwaar bij genoegzame deelneming ten
Gijsberti
Hodenpijl verleend de
grenadiers
G.
H.
J.
6 ure een gemeenschappelijke maaltijd zal worden gelcroon bij de Orde van den Rooden Adelaar 4”o klasse.
houden.
H.H. Deelnemer8 wordt vriendelijk verzocht alsnog te Deze onderscheiding wordt slechts bij uitzondering aan
willen melden 10 of zij wenschen gebruik te maken van vreemdelingen toegekend.
gezelschapskaarten per trein; P of zij wenschen deel te
nemen aan den gemeenschappelijken maaltijd; 30 of zij,
Ledenlijst.
voor het geval zij over geen eigen vervoermiddelen beschikken, bij den voorgenomen rijtoer eene plaats wenschen
Bij dit nummer wordt verzonden een nieuwe ledengereserveerd te zien in een rijtuig.
lijst opgemaakt volgens den toestand op 16 Augustus
De plaats waar de maaltijd te Arnhem zal worden ge- 1910. Sedert het ter perse gaan dezer lijst overleed op
houden, kan nog niet worden medegedeeld.
16 Aug. te ‘s Gravenhage ons lid, de Heer J. F. van
H.H. Deelnemers uit ‘8 Gravenhage kunnen met trein !
Beeck Calkoen.
0.40 uit Arnhem, de Residentie weder tijdig bereiken.
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Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,

IScn obl. tot Lasten van de stad Tiel à 4 pct., groot
f 300.-. Vorscbijnd don 10 December 1802 spruitende
uit den wederin koop van het Hoerengestoelte met de
Bijbels daarbij gchorende.
N.B. in den Jaare 1798 heeft de kerk van de stad
overgenomen de Regeeringsbanken van Tiel en Sandwijk - de twee officiers gestoeltens en Advocaten bank
en de bijbels tot deeze banken gehorende en is daar
voor betaald f 300.- contant welke f 300.- alna retourneerd in boven genoemde obl. van de stad en blijvt
alzo de kerk alsnog 1806 in vollen eijdendom van de
Regeringsbank van Zandwijk de twee officierengestooltens
e n A d v o c a t e u b a n k - dus heeft dezelve hier geen
nadeel bij geleeden.
Fol. 199. Volgens Reselussie in dato Junij 1752 hebben
D e WelEdelen en aghbaeren Heeren Der Stadt Thiel
verstaen een Nieuwen Vloer in De St. Martenskerk
Deser Stadt Thiel soude werden Geleijt en dat ider
graefplaas souden betaa,len ider na Rate als volgh:

medegedeeld door Jhr. V A N Kmsck~oF te Tiel. l)
((Vervolg van XXVII, 211).

Lijste vant geene de Ste Mnrteskercke competeert
van Gelug als anders over de Begravenissen ,
volgens o u d t g e b r u i j c k ervintelgck in de
Recckeningen bij de tijdelijcke kerkmeesteren
van tijdt tot tijdt gedaan.
Eerstel: over een kint beneden de 13 jaar een
geluij
van
. . . . . . . . . . . . 3.-.-.
Oover h e t s e l v e n o o k w e l e e n geluijd van . . 4.-.-.
V a n e e n kerckegroeff halff g e l d t t o t . . . . 3.-.-.
Voor die geene die een eijgen grocff hebben
wordt
betaald
halff
geldt
. . . . . . . 0.10.0 .
Bij avond begraaven off te Laaten sincken voor
hetselve meede
halff
geldt
. . . . . . 18.-.-.
Voor ‘t ophangen vant Bordt meede hnlff geld tot 3.-.-.
Voor
d’ugtvaart $
geldt
. . . . . . . . 24.-.-.
Voor perzoonen booven de 12 jaar:
. . . . . . . . . . . . CL-.-.
1 poos
van.
1
gelui,j
van
. . . . . . . . . . . . 12.-.--.
voor die geen die een eijgen groeff heefft wordt
b e t a a l d v o o r t i n d r a a g e n i n d e kerck. . . l.-.-.
Uij avond te begraaven of zincken wordt betanldt.
. . . .
. 36.-.-.
Voort
ophangen
vant
beidt: 1 1 1 1 : . 6.-.-.
Voor
de
Uytvaart nae buijten . . . . . . 24.-.-.
Hierna volgt de: ,Instructie waarnaar de geauthoriseerden metselaar Carel Campanje int ligten der sarken
en steenen in de St. Martenskerk sig sal hebben te
gedragen ,” en
,,Instructie waarnaar sig voort toekomende den coster
in s\jne Bedieningen sal hebben te gedragen.”
Fol. 144. De Luiiers haer gedeelte:
De coster komt van een geluij van 12 Gld. 1-10-0.
0-16-0.
1)
n
n
n
11
n
;:
1
o- 7 - 8 .
n
t)
n
n
71
n
3
))
o
- 6-0.
n
n
11
Dander ordinari8 Lu\ers
Awl Jansen, Aert van'Mu&er , Peeter van der haegde,
Jenneke Weijman en Vastrik.
De 2 laatsten met haar beijde van een
geluij
van
12
gld.
. . . . . . . . 0-16- 0.
van een geluij van 6 gld. . . . . . . 0- 7- 8.
van een geluij van 4 gld. . . . . . . 0- 3,12.
van
een
geluij van 3 5Jd. . . . . . . 0- 2- 8.
Fol. 183. Extract ugt de Ressollutie Boek der stad
Tiell. Merecurij den 8e October 1760.
Den Custos en Lugders der Clocken op den Toorn,
boven ontbooden siinde, si_n de Luijers gelast om wanneer
er geluijt wort , de Lugken voor de Galmgaaten te
oopenen, en na het Luijden d e s e l v e weederom toe te
maken op poenc van drie Guldens bij de oovertreeders
te verbeuren, als meede bij den custos Inval1 den selven
niet komt te vigileeren.
In Fidem Extract.
w. g. (3. VAN E C K.
Fol. 7. v. Obligatien en renten.
1) Zie ook: ,,Opschriften van grafzerken in de SC Maartens kerk te
Tiel”, door H. J. VAN WESSEM, opgenomen in ,,De Wapenheraut”, 1904.

Lank en

Voet. Iirect.
1762. 1 Julii.
N” 16(17) va& de Erven van De
Heer Jan van Leeuwen
in Leven Borgem. Der
. . . 9
stad Tiel .
168. Coster van Cimpen . 8
121. Gerit oan Gezant Erven 8;
7=
132 Ivouier Pels en jufferou
Doicant
7
6
6 . Godefridus ‘va;z ’ de
Linden.
. . . . . 8
6
108. Izaak de Reuver erven 8;
6
117. Magdalena Cornelie
T+ ijnan ts van Resan t . 7
6
95. Mevrouw Bemon erven 7
6
106. Erven van capteijn v a n
Cooten
. . . . . . 8;
7
2 6t 15.
-. _Borgem. Mattheus
Cock erven
7X6&7
6
64. Lamberkus de’ Witt. . 8
64
174. Jan. en Cornelie Mom 7
6
36.
Dirck Rootbal . . . 8
6
76. De erfgename van .Jan
van Dam.
9
5
86. Hendrik Godef&is ’
Verkerck
. . .
. 9
6
10. *Jan van Levendaei en
kinderen .
8
6
126. Den Hoog
ieb:
Heer van OoGen erven 9
123. Mighiel de Rcuver. . 84
G
6 0 . Foijert e r f g e n a e m e n . 82
u
105. Erfgenaemen van
Peter den Admiraal . 8
6
166. jufierou Anna Helena
9
van Couwendael.
69
100 & 101 & 110. De tieer
Burgm.van.denSteen. lOX6&9X6&7XS
80. Mevrouw De Wed. van
den Ritm. Ep. tT. v a n
Ooijen . . . . . .
8
6
27. De Heer capiteijn H .
Hardenberg
. . . . 8 6

z1

kei

Bedrag.

ll-19-.
3-16-.
7-.-.
4-.-.
8-14-.
12-lO-.
22-6-.
lO-15-.
ll-.-.
4-.--.
6-.-.
ll-6-.
4--19-.
12-lO-.
4-6--.
6-14-.
3-19-.
10-16-.
6-lO-.
7-.-.
9-lO-.
4-.-.
2-lO-.
3-.-.
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109. voor De Helften . . 8
13. jufferouw Brouwers . 13
25. procureur De Reuter
erven
. . . . . . 7
76. Jacob en Jacobis Johannis van Cuìjlenbwrg6 . 8
118. Erven Budding . . . 9
125. Hedrik Beumw . . 7
1.2. Chatarina en Jun
Brouwer
. . . . . 7
9
61. C. L. Tielanus
49. Dotter Johm scha iiili
d e Jeude .
í’z
35. Den Raedheeï ua?t &J;
de .Jeude . . . . . S
173. jufferou de Weduwe
van den pro: Toay en
Cornelis Tmy .
8
7. Den Heer Dnniel’ de
Wha. . . . . . . *;
85. Gewit van Jdanen en
Willem.
12
135. Aalbert van, ~ev~ndact 8
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21-16-.
te-lO-.
5-.-.
4-6-.
22-5--.
7-14-.
9-18-.
6-5-.
9-.-.
7-.-.
9-4-.
18-3-.

36-8-.
6--10-.
*z._.
Desen drie hondert n e g e n en sestigh guldens heeft
Den kerckmeester Mijnard Koot verrekent in siin Reeken.
g e d a e n 1s januwar: 1754 en over gegeven aen Den
kerckmeester ,Jan vcm Leeuwen en heeft Die somma
verantwoort in sijn extraordinaire Reckenin. in dato
Den 11 november 1756 van De nieuwe vloer in De
Kerk per memorie ontfengen van de graafplaassen.
~112 Tl~~&lt~ . . . . . . t;6-12-.
van
de
groef
3--lO-.
van
den
procureur
Ftwtdwz . . . . .
De
Heer
Overwijk . . . . . . . . .
o--lO-.
verreekent in de Reekeuin. as
1
. . 75--ld-.
boven 11 november lí56
ontfangen van Den Heer L. rafa Axsclen
N” 8. m a j o o r Blanck van haar graafsteedcn
19-10. . . . . . . . 63-4-.
102. Diwk vm Lookerm een graefplaets
verkogt
voor
. . . .
7 x 5 14-.-.
77-4-.
Dcsen seven en seventigh gulden vier st. verreekent
in mijn gedaene Reekenin. 20 desember 1757.
Generalen ontfa.nck 1648.
De kerck coompt van het luijen ende anders in cas
van Reeckening ende liquidatie als volgt:
van 3 clocken
*4
>1
een poos 1 te luijen
n6
n
drie posen vooruijt
n
6
n
2 dngcn
n6
)7
6
3 dagen
!
etde coo;pt de kerck van de Rest
dander helft:
een gl. thien st. so is 15 st.
voor de kerck.
twee gl. vijf st. so is 1 gl. 2g st.
n
vier gl. thien st. so is 2 gl. 5 st.
n
negen gl.
so is 4 gl. 10 st.
n
twaalf gl.
so is 6 gl.
n
een ende twint. gl. so is 10 gl. 10 st.
n

ofte om beter te vcrstaen:
Als het luijen Drie gl. beloopt soo coompt de kerck
v o o r uijt gl. 1 : 10.- ende wort de Rest half bij de
kerck ende dander helft bij den Coster ende luijaerds
getrocken.
Noteert wijder dat de kerck vorder
van het openen der groeven . . .
van
ider
Blasoen
. . . . . . .
van de doden te sincken. . . . .

coompt:
st. 1 gl.
st. 6 gl.
st. (oningevuld).

Ontfanck van ‘t gene de Si* Martenskercke
Tijel soo van Pachten, Renten, Luijden als
mede van Groefstede en ander t’ontfangen
ende in te beuren heeft aenvanck nemende
metten 3e Sept. Ao. 1648. (get.) H. ,4. HACK.
In den eersten öntfangen bij mijn H. A. Had als
kerkmr. van erfgenamen. van Trietgens Rutgers wegens
een groefstede in de St. Martenskercke de some van
vijff en twintich cars guldens actum den 16e Septemb.
1648. alhier. . . . . . . . . . . . 25.-0-0.
enz. nog ontf. van Peter Sluyskel& de soma van ses
gulden wegens sijn schoonmoeder In de kerck begraven
i s . A c t u m d e n 2 3 e n A p p r i l l 1 6 4 9 . . . . ti.-0-0.
enz. noch ontfangen van Custos Mellert Aertijn de
soms van sestien gulden 9 st. van wegen t’ overluijden 1)
van Mevrouw Van Soelen za: hier is ‘t maengelt bij
t’luijderged. afgetrogen den 31 dito (Augustus 1649)
16-9-0.
1650.
19 Febr. Noch ontfangen van Laurens <Jaqer de soma
van 28 guld& wegens de Erffgroefstede in de
Ste Martenskercke gelegen onder den Toorn en
23 dito noch ontfsngen van Borgermr. Adriaen Bouwenn
de soma van v$f en twintig cars gulden wegens
een erffgroefstede in de Ste Martenskercke gelegen nast den Hnlptgroefstede -- comt alhier
25-0-0.
22 dito (may) noch ontfangen van Dirck Aelberts de
soma van v$lY en twintig gulden wegens een
Erffgroefstede in de Ste Martenskercke dewelke sijn voorsaet Frans .Jamz. van de kerck
Gecoft
heeft
. . . . . . . . 25-0--0.
enz.
18 Aug. noch ontfangen van Mr. Gillis de Mare d e
soma van veertich gulden wegens den seeckere
Erffgroefstede in de kerck gelegen aen de
noortsijde onder den Toorn, van boven muijr
strecken tot de groefstede van erffgen. van
TI2lJzem
Vogel. Act.um d e n XVIII A u g .
40-0-0.
6 Oct. Noch ontfangen van Johan 11 ijnants van Resant
achtien guld. wegens een Erffgroefstede die
s;jn maet niet en heff en onlangs noch tot
profijt van de kerck gegraven is ten overstaan
van Bouwer 8. va?a Eek alhier enz. 18-0 -0.
1651.
26 Julij. Noch ontfangen van .Corn. Barten de soma
van twintich gulden wegens Erffgroefstede int
Cru& werck aens linckerhant als men tot de
kerck komt aen den Eersten Pijlaer om redenen
toegestaen omdat Corn. voorsz. op de voorz.
‘) Dit is de oudste luipost.

v. K
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groefstcrdc! hadde. . , . . . . . tc prctcndeeren B i j
Unm & Hack . . . . . . . . 20-0-0.
10 act. Noch ontfangen van Mijnheer Pieter Durfort
Dantieges sijn WelEd. Broeder za: J a c o b
Durfort Dunfieges, Capn. , de soma van vijff
en twintich gulden wegens een Erffgroefstede
in de Ste Msrtcnskoor omtrent Tij,@ groeffd5--0-0.
stede enz. .
Anno’ l&521 ’ * ’ ’
6c Dec. Noch ontfangen van Capn. Glooster de some
van vij@ en twintich gld. wegens een Erfgroefstede in de Ste Martens-kercke a,lhier.
25-0-0.
26 dito noch ontfangen van den ontfanger Maitheus
van Eek cie somc! van vijff en twintich gld.
wegens een Erffqoefstede in de kercke alhier
enz.
. . . . . . . . . . . 2.5-0-0.
Den lesten desemb. noch ontfangen uit handen van
T~~~l+l~en Willemsz. wed. van Wolfert Lubbertsz.
za: de some van vijff en twintich gld. wegens
een Erffgroefstede int Kruijswerck enz.
26-0 -0.
1653.
dito (12 Martij) nog ontfangen van Jan van Aelhu@sz
stadsbode de some van v$f gld. wegens een
cletjn plnetske neffens sijn- Erffg‘roefsiede van
Servaes Jòch.emsz. hergecome . . . 6-0-0.
2 desemb. noch ontfangen van Henri& Flipsz. de som.e
van vijff en twintich gld. wegens een Erffgroefstede gelegen onder den Toorn enz. 26--0-0.
(1663-1661 zeer slecht leesbaar, weinig omschrijving
waarvoor ‘t geld ontvangen werd en geen
v. K.)
post van f 25-0-0.
1661. Bij mijn confrater va,n Willem Roeloffsen wegens
een Erffgroefstede in St. Martenskerck in de Qa,nck
na de Wal1 gelegen ende int groote Boeck geteeckent op den 12 Maart 1661 ontfangenvijff &
twintich
gld.
. . . . . . . . .
26-0-0.
enz. noch bLJ mijn confrater op den selben dito
(lesten desemb.) van de Wed. van den Heere
Borgerm. De Man zal: ontfangen de somma van
vi;jff en twintich gld. en dat van een Erffgroefstede in de Sb@ Martens-kercke in den aegterste
ganck naest de wal1 enz. . . . . . 26-0-0.
1662-1665 enz. 1666. Vooreerst ontfangen van Herman
Hermansz. *) van wegen Q-errit Lam mullenaer
voor een dobbelde Groefstede aen de noordesijde
in de Ste Martenskercke getost ter some van
52-0-0.
1667 & 1668 enz.
1669. Den 20 November Ao. 1669 ontfangen van Hendrick
Paus van dat, hij sijn kindt bij avont heeft laeten
begraven
. . . . . . . . . . . 9 - 0-0.
1670, 1, 2 enz. Op den 26 April 1673 ontfangen van
,Joha.nnis van Wette over het Luijen van sijn kint
ende dat overmits de kcrckmr. Eclc niet bij de
hendt wa.s die anders dit en het voorshands most
ontfangen ende verantwoorden daera’ff ontfangen
3-0-0.

Bijlm elk ,jxw komt een afrekenin,m voor mot den Koster wegens
het luiden en ophangen der wapenborden. Gespccificcerd zou dit
v. K.
dus in de kosterb&kenmoctcn voo&omen.

1) Dit is een der rechtstrecksche stamvaders vsn het thnns nog
levendc geslacht Dijckmeester, wolk geslacht voorheen 2ram Herwaarden
Y K.
schijnt genaamd te zijn geweest.
Zie ook overluiding 1696, Dec. 5.

Nu volgt in mijn aant. boek hetgeen in uittreksel,
v. K.
te vinden is in Maandbl. 1907 p. 208 enz.
Vervol_g der overluidingen :

Cappittel van ontfanck van het luijen over de
jaeren 1694, 1696, 1696 en 1697.
1694. den 40 Januarij ontfangen wegens de vrou van
Willem van Lew ses gulden en noch wegens een
kerckegroeff ses gulden dus . . . . 12-0-0.
den 16” dito wegens de vrou van Aert de Leeuw
ses gulden en eene gulden voor het insetten van
het
graf
dus
. . . . . . . . . .
7-0-0.
den 18 & 190 en 20” dito wegens het lutjen van
de vrou van den secretaris bckul ses en dartigh
gulden en eene gulden voor het insetten van het
graft
dus
. . . . . . . . . . .
37-0-0.
den 230 dito wegens de vrou van Dirk RGken ses
gulden
. . . . . . . . . . . .
ô-0-0.
den 1~ Februarij wegens de soon van Laemert van
Meteren ses gulden.
. . . . . . .
6-0-0.
den 50 Meert wegens het kint van Gerardus Siclcel
ses gulden en tien stuijvers voor het insetten van
het
graft
dus
. . . . . . . , .
6-10-0.
den 12” April wegens mijn meuije Lijsbet Dircks
ses
gulden
. . . . . . . . . . . 6-0-0.
den 17” dito wegens Peter Teu?aissen ses g u l d e n
6-0-0.
den 23” dito wegens Willem Rijcken ses g u l d e n
6-0-0.
den 17” Meij wegens Rei$a Geritsen ses g u l d e n
6 - 0-0.
den 190 dito heeft de Raatsheer Lith de Jcude
drie posen doen luijen over s$n nicht Blancken
tot twaelff gulden en eene gulden en eene gulden
voor het insetten van het graft dus . 1 3 - 0 - 0 .
den 26% dito wegens de voorleser Dirk van Reetzen
twaelf gulden en voor het insetten van het graft
. . . . . . . .
13-0-0.
eene
gulden
dus
den 260 Meij wegens Bern& van de Sant ses gulden en eene gulden voor het insetten van het
graft
dus
. . . . . . . . . . .
7-0-0.
den 288 en 29” dito wegens Do Sele (3) ses e n
dartigh guldee en ses gulden voor een kerckegroeff
dus
. . . . . , . . . .
42-0-0.
den 130 Junij wegens het kint van den ontfanger
Stam ses gulden en voor een kerckegroef drie
drie
gulden
dus
. . . . . . . . . 9-0-0.
den 15” dito heeft Stijntje Jans drie posen doen
luijen over haer suster Lijsbert Jans weduwe van
Arie van Pelt en eene gulden voor het insetten
dus.
. . . . . . . . . . . .
13-0-0.
den 218 dito twaelf gulden wegens de vrou van
Claes Berntsen van Hoorn en eene gulden voor
het insetten van het graft dus . . . 1 3 - 0 - 0 .
den 230 dito twaelf gulden wegens het kint van
den Tolschrijver Eek en tien stuijvers voor het
insetten van het graft dus . . . . 12-10-0.
den 270 Junij wegens het kint van Willem Vos
. . . . . . . . . .
3-0-0.
drie
gulden
den 10” Juli wegens het kint van Gerardus Sickel
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ses gulden en tien stuijvers voor het insetten van
h0t
graft
dus
. . . . . . . . .
6-10-0.
den 210 dito ses gulden wegens Claes van der
Hwrst. .
6-0-0.
d e n 21” 0n 240 dito wegens m i j n Geur Eróeruelt
ses en dartigh gulden en ses gulden voor het ophangen van het bort 0n 0en0 gulden voor het insetten van hot gratt dus . . . . .
43-0-0.
den 24” dito ses gulden wegens hot kint van
.IWercus Verkerck en tien stuivers voor het insetten
dus
. . . . . . . . . . . . .
6-10-0.
den 80 Augustij ses gulden wegens Sander van
Seumercn
. . . . . . . . . . . 6-0-0.
den 9” dito twaelf gulden wegens de vrou van
meester Jan van Loockeren en eene gulden voor
het
insutten . . . . . . . . . .
13-0-0.
den 8~ Augustij tien stuijvers voor het insetten
v a n h e t k i n t v a n Josijn Jochems . . 0 - 1 0 - 0 .
den 100 dito wegens het kint van Johannis van
Wetten ses gulden en tien stuijvera voor het insetten
6-10-0.
den 140 dito ses gulden wegens de moeder van
Jacob
de
Rappe
. . . . . . . . .
6-0-0.
den 15~ dito vier gulden wegens het kint van
JoAannis uan
Hoppe
. . . . . . .
4-0-0,
d e n 160 dito ses gulden wegens Jan lielemans
6-0-0.
den 280 dito vier gulden wegens het kint van
Gerit
van
Eelant.
. . . . . . . .
4-0-0.
den 300 dito twaelf gulden wegens de vrou van
Hendrik van den Heuvel 0n ses gulden wegens
een kercke groef dus. . . . . . . 18-0-0.
den 6” Sept. twaelf gulden wegens de meuije van
Bastiaen JacoOse Spaen . . . . . .
12-0-0.
den 180 Sept. twaelf gulden wegens mee vrou
Ten fiove en noch wegens de uijtvaert dat sìj tot
Bueren begraven is vier en twintigh gulduns dus
36-0-0.
den 290 dito ses gulden wegens de vrou van
H e n d r i k Geritsen v a n G r o o t v e l t . . . . 6 - 0 - 0 .
d e n 270 28” en 290 dito wogene het luijen o v e r
de secretaris Johan van Goten ses en dartigh gulden en een0 gulden voor het insetten van het
graft
dus
. . . . . . . . . . .
37-0-0.
den 40 Octob. drie gulden wegens het kint van
Gerit
Post
. . . . . . . . . . .
3-0-0.
den 230 dito ses gulden wegens Peer . 6-0-0.
den 30” dito twaelf gulden wegens de vrou van
meester Jan van Loockeren de oude . 12-0-0.
don 6” November ses gulden wegens de vrou van
Hendrick
van
Pelt
. . . . . . . .
6-0-0.
den 100 November wegens de vrou valz Leeuwen
twaelf gulden en een0 gulden voor het insetten dus
13--0-0.
den 15” dito twaelf gulden wegens Govert de Jonge
en
sijn
vrou
.
. . . . . . . . .
12-0-0.
den 200 dito wegens Jan Roelofsen Verwey twaelf
gulden en eene gulden voor het insetten van het
graft
dus
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 27e Decemb. twaelf gulden wegens Peter
Tynaegel en eene gulden voor het insetten van
het
graft
dus
. . . . . . . . .
13-0-0.
den 29” dito twaelf gulden wegens het kint van

schepen ~Ifarten Rojer en tien stuijvers voor het
insett’en
dus
. . . . . . . . . 12--10-0.
1695. Den 160 Februarij ses gulden wegens de vrou van
Hendrik
Schocoers . . . . . . . .
6-0-0.
den 280 dito ses gnldun wegens hot kint van den
ontfanger Acxel en tien stugvors voor het insc?tten
dus . 7. ,. . . . . . . . . . . . 6 - 1 0 - 0 .
den
80 en 90 Meert wegens doctr. Lambertus
van Eek ses en dartigh gulden on eene gulden
voor het insetten dus
. . . . . . 37-0-0.
den 14” dito ses gulden wegens de man van
Anneken
Dirks
. . . . . . . . . 6-0-0.
den 19” dito ses gulden wegens Harnsken Loje
6-0-0.
den 100 April ses gulden wegens Dries de Nulder
6-0 -0.
den 20” dito wegens de vrou van Jan illertense
Vos
ses
gulden
. . . . . . . . .
6-0-0.
den 308 dito ses gulden wegens do vrou van
Herman v a n S c h e r e n b e e c k . . . . . 6-0-0.
den 30e April ses gulden wegens 01 van Grootvelt
6-0-0.
op dito noch ses gulden wegens Cornelis Co01 6-0-0.
den 170 Meij vier gulden wegens het kint van
Johannis de Cruijf en ticn stuijvers voor het insetten . . . . . . . . . . . .
4-10-0.
den 260 dito scs gulden wegens de moeder van
Marie Poulussen en ses gulden wegens een kerckegroef
dus
. . . . . . . . . . .
12-0-0.
den 10 Junij ses gulden wegens de doghter van
Leamaert
van
Oeveren. . . . . . .
6-0-0.
den 180 dito twaelf gulden wegens do doghter van
Do Vec(r?)koren(?) en drie gulden wegens een kerckegroef
dus
. . . . . . . . . . .
15-0-0.
den 220 dito ses gulden wegens Mouris van Bogken
6-0-0.
den le Julij drie gulden wegens het kint van
Johannis
de
Vaere
. . . . . . . .
3-0-0.
den 40 dito drie gulden wegens het kint van
Aert
Tij,sen . . . . . . . . . .
3-0-0.
den 208 dito ses gulden wegens het kint van
Reijnier
Artsen
. . . . . . . . .
6-0-0.
den 10 Augustij ses gulden wegens B e r n t
Willigenbos. . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 21” en 228 dito vier en twintigh gulden wagons
de suster van de Majoor van den Steenhur$se en
noch vier en twintich gulden wegens de ugtvaert
dat sij tot Megen begraven is dus . . 48-0--0.
den 29” dito ses gulden wegens Aert Janssen van
Deventer
1). . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 26” September drie gulden wegens het kint
v a n d e w e d u w e v a n G’orn. Co01 . . . 3-0-0.
den 2, en 30 Octob. wegens het luijen over de heer
Rigter Braekel vier en twintigh gulden 24-0-0.
den 80 dito twaelf gulden wegens Anneke de Hartig11
weduwe van Gerit Artsen van Geelkercken en cene
gulden voor het insetten van het graft dus 13-0-0.
den 16” dito ses gulden wegens Jan Tornassen
6-0-0.
Den 190 dito twaelf gulden wegens Willem Weijman
en eene gulden voor het insetten van het graft
*) Plaatsnaam ?

.
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dus
. . . . . < . . . . . . .
13-0-0.
den 190 dito ses gulden wegens de vrou van
Jacob vun Diest en eene gulden voor het insetten
. . . . . . . . ‘7-0-0.
dus . . . .
den 260 dito drie gulden wegens het kint van
Jacobus
Bel
. . . . . . . . . .
3-0-0.
den 90 November twaelf gulden wegens de vrou
van Geurt ScJteers en eene gulden voor het insetten
dus
. . . . . . . . . .
13-0-0.
den 1% dito ses gulden wegens de moeder van
.Jan ‘van Reeck . . . . . . . . .
6-0-0.
den 160 dito ses gulden wegens de vrou van
Hendrick Yy;jnt . . . . . . . : . 6-0-0.
op dito wegens twee kinderen van Clemen Volmeres
ses
gulden
. . . . . . . .
6-0-0.
den 19” dito vier gulden wegens het kint van
JoJLan SicJ;el en tien stuijvers voor het insetten
4 -10-0.
den 23e dito ses gulden wegens Teunis Sanderse
van
Xennetoijnen l) . . . . . . . . 6 - 0-0.
den 170 Novemb. ses gulden wegens de moeder
van
Jan
Laros . . . . . . . . .
6-0-0.
1696. Den 200 Januarij heeft Leendert Verbrugh sijn
vrou uijt de stadt laten dragen om tot Mourick
begraeven te worden met voorkennisse van den
Heere Opperkerckmeester Bodack on hier van
niet ontfangen dus pro memorie.
den 4 Februarij twaelf gulden wegens mijn confrater Otto Persteegh en eene gulden voor het insetten
dus
. . . . . . . . . .
13-0-0.
den 10” 110 en 128 dito ces en dartigh gulden
wegens het luijen voor de doghter van die Hoogh.
Ed. Welgeboren Heere Amptman Berrzhard van
Weelderen en aghtien gulden wegens het sincken
en ses gulden voor het ophangen van het waepenbort en tien stuijvers voor het insetten van het
graft
dus
te
sacmen . . . . . .
60-10-0.
den 70 Meert ses gulden wegens het luijen over
g,na
Ariens
. . . . . , . . . . 6-0-0.
don 140 dito vier gulden wegens het kint van
Cornelis Janssen ‘) van WicJagen en tien stuijvers
voor
het
insetten
dus
. . . . . .
4-10-0.
den 218 Meert wegens Laemert van Seumeren ses
gulden en noch wegens een korckegroef ses gulden
dus
. . . . . . . . . . . . .
12-0-0.
den 290 300 en 318 dito wegens schepen Adriaen
Pousscn ses en dartigh gulden en eene gulden
voor
het
insetten
dus
. . . . . . 37--0-0.
den 3G April vier gulden wegens het kint van
Gerrit
van
Gelant
. . . . . . . .
4-0-0.
den 9” dito hebben de kinderen van Aeltje Tomas
Extraordinaris luijster een poos doen luijen over
lmer moeder en daervan niet ont,fangen volgens
hut out gebrug+ dus pro Memorie,
den 23~ dito vier gulden wegens het kint van den
ontfanger Eukuma en drie gulden wegens het insetten v a n e e n k o r c k e g r o e f d u s . . . 6 - 1 0 - 0 .
den 6e Junij twaelf gulden wegens de vrou van
den oommissarius Dircli va+a Stoclc en eene gulden
voor het insetten Ende noch vijf en twintigh
1) Plaatsnamen? Zennewijnen in geme Ophemert.
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gulden wegens de kerckegroefstede onder den Toorn
38-0-0.
den 100 dito ses gulden wegens Grietje de Boijin 1)
3-o--0.
den 130 dito twaelf gulden wegens de vrou van
schepen Johan van Pelt en cene gulden voor het
insetten
dus
. . . . . . . . . .
13-0-0.
den 9 Julij vier gulden wegens het kint van
Sander Nam en tien stuijvers voor het insotten
dus
. . . . . . . . . . . . . 4-10-0.
den 20~ dito vier gulden wegons het kint van
Arien Udo el1 tien stuijvers voor het insettcn dus
4-10-0.
den 210 dito drie gulden wegons het kint van
Daniel va?a Outuorst . . . . . . .
3-0-0.
den 28~ dito drie gulden wegens het kint van
3-0-0.
Hcndrick Aelbertsen. . . . . .
d e n 290 en 308 Julij vier en twintigh gulden
wegens meevrou Louwick en ses gulden voor het
ophangen van het waepenbort en eene gulden
voor het insetten van het gruft . . . 31-0-0.
den 30 en 40 Augustij vier en twintigh gulden
wegens de doghter van de heer borgemeester
Gerard Sshul en eene gulden voor het insctten dus
26-0-0.
den 12” dito ses gulden wegens Hendrik Sloffelsela
6-0-0.
den 250 dito twi-lclf gulden wegens dockter Crockseus
cn eenc gulden voor het insetten dus 13-0-0.
den 50 Septb. twaelf gulden wegens de man van
j o f f r o u Vals Randick en eene gulden voor het
insetten
dus
. . . . . . . . . . 13-O- 0.
den 88 dito ses gulden Peter Petersen . 6-0-0.
den 9” Septb. heeft Cornelis de Jongh drie posen
doen luìjen over sijn swaeger Dirck Noot en eenc
gulden voor het insetten dogh heeft den Rendant
door veelvuldige aenmennige niet kunnen bekomen.
den 260 dito tien stuijvers voor het insetten van
het graft van het kint van Joost van Eek dus
0-10-0.
den 130 Octb. ses gulden wegens het luijen over
Jan
de
Groot
. . . . . . . . . . 6-0-0.
den 111” Novemb. twaelf gulden wegens de Apoteecker Twrcl~ en eene gulden voor het insetten dus
13-0-0.
den 50 Dccemb. twaelf gulden wegens de moedor
vao den Scholtus Herman Dijckmeester 2) en eene
gulden voor het insetten van het graft dus
13 -0-0.
den 270 28” en 29c dito ses en dartigh gulden
wegens de soon van de heer Raetshcer Jolzan vcua
Lith de Jeude en ses gulden voor het ophangen
van het waepenbort en eene gulden voor het insetten
van het graft dus . . . . . 43-0-0.
d e n 28, 290 en 30” dito ses en dartigh gulden
wegens het luijen over de Heer Borgemeester
Jacob Cock en ses gulden voor het ophangen van
het waepenbort, en eene gulden voor het insetten
van
het
graft
dus.
. . . . . . . 43-0-0.
den 31~ dito heeft de procurator Johan vala Cloon
1) Dezen bijussm geeft men te Tiel en omstreken nòg aan eene
. . . . dr.

vrouwelijke bode; verm. dus Grietje

4) Zie aam? hlervorcn.
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drie posen doen luijen over sijn moeder tot twaelf
gulden en eene gulden voor het insetten dus
13-0-0.
1697. Den 160 170 en 180 Januarij wegens het luijen
over mijnheer Riemsdîjck ses en dartigh gulden
en noch vier en twintigh gulden wegens de uijtvaert dat hij tot Wageningen begraven is dus
60-0-0.
den 21~ dito ses gulden wegens Gerit Jacobsen
6-0-0.
den 20 February vier gulden wegens het kint van
Reijnkr A r t s e n ,van d e n B o s . . . . 4 - 0 - 0 .
den 170 dito ses gulden wegens de moeder van vrou
Valz Guijlick . . . . . . . . , .
6-0-0.
den 200 dito twaelf gulden wegens de. vrou van
Willem Stevense en eene gulden voor het insetten
dus
. . . . . . . . . . . . .
13-0-0.
den 170 April vier gulden wegens het kint van
Van Lemmick en tien stuijvers voor het insetten
dus
. . . . . . . . . . . . .
4-10-0.
den 210 April ses gulden wegens de doghter van
Herman
Wouterse
. . . . . . . .
6-0-0.
den 229 dito ses gulden wegens de soon van
Adriaen
van
Est :’ . . . ‘1 . . . 6-0-0.
den 30 Meij ses gulden wegens het kint van mjjn
Heer Haemersteijn en tien stuijvers voor het lnsetten
dus
. . . . . . . . . .
6-10-0.
den 7e dito ses gulden wegens het kint van mjjn
heer Haemersteijn en tien stuijvers voor het Insetten . . . . . . . . . . . .
6-10-0.
den 140 dito drie gulden wegens het kint van
Volmers . . . . . . . . .
3-0-0.
Clement
den 188 dito twaelf gulden wegens het kint van
G e r a r d u s Sickel on tien st. enz. . . 1 2 - 1 0 - 0 .
den 270 dito ses gulden wegens Dirk Rìjcken van
der
Horst
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 290 dito ses gulden wegens Willem Antoniusen
Storm
. . . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 29” dito ses gulden wegens Jan Petersel&
6-0-0.
den 30 Junij twaelf gulden wegens Doris Tijnagel
on
eene
gld
enz. . . . . . . . .
13-0-0.
den 248 Julij wegens twee kinderen van dert de
Leeu
v.
h.i.
. . . . . . . . . .
1-0-0.
den 278 dito ses gulden wegens Willem van
Bisselick . . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 240 Augustij ses gulden wegens het kint van
de Heer Dockter Cock en tien st. enz. 6-10-0.
den 26” dito vier gulden wegens het bint van
Esegias P a c o t e n 1 0 s t . e n z . . . . . 4 - 1 0 - 0 .
den 7~ Sept. ses gulden wegens de vrou van Joha,nnis
Hart
. . . . . . . . . .
6-0-0.
den 10” Oct. ses gulden wegons de vrouwe moeder
van Johannis de Cruijff en eene gulden enz.
7-o--0.
den 210 dito ses gulden wegens de vrou van drie
Jansen
Schuijl . . . . . . . . . 6-0-0.
den 16” Novomb. vier gulden wegens Jacob de Haer
4-0-0.
den 200 dito vier gulden wegens de doghter van
Cornelis
Joosten . . . . . . . . . 4 - 0 - 0 .
1698. Ontfanck van luijen. 4 Jan. over de vrou van
Tijs Jansen
1
poos.
. . . . . . .
6-0-0.

15 dito over het kint vau Humersteijn 1 poos en
voort
graft
openen
. . . . . . . 6-10-0.
20 dito over Cornelis Joosten 1 poos . 6-0-0.
20/21/22 Febr. over Mevrou Has 9 posen 36-0-0.
voort
graft te openen . . . . . . .
1-0-0.
voort
bort
te
hangen
. . . . . . . 6-0-0.
2 Meert heeft vrouw Van Schaerdenbrg 3 poosen
over haor soon doen luijen voort openen vant graft
12-0-0 en 1-0-0.
12 ditto over de moeder van Marcelis 3 p o s e n
12-0-0.
2ti Mert over de moeder van Hermun de Cru;jff
1’
poos
: . . . . . . . . . . .
6-0-0.
31 Mert over de moeder van Peter Jansen 1 poos
6-0-0.
16 April 1 geluijt voor 4 gld. over 1 vremt man
4-0-0.
30 ditto over Cornelis Brouwer 3 pooseu 12-0-0
voort
openen
vant
graft
......
1-0-0.
10 Meij over de vrouw van borgert (?) va?a Beckum
1
poos
6-0--0.
graft.
. . . . . . l-0-8.
17 ditto over de vrouw van Cornelis de Nulder
3 poozen
12-0-0
graft.
. . . . .
1-0-0.
24 ditto over de broer van vrouw Van Deijsen
3 poosen
12-0-0
graft . . . . . .
1-0-0.
28 ditto over het kint van Willem Lievensen 1
. . . . . . . . . . .
3-0-0.
geluijt
van
31 ditto over de Wed. Hermen Wolfwinkel 1 poos
6-0-0
graft.
. . . . . . . . .
1-0-0.
14 Junij over de vrouw van Ezechiel Pacot 3
poosen
12-0-0
graft
. . . . . .
1-0-0.
62 ditto over de vrouw van den commissaris
Stock
3 posen en graft . . . . . .
13-0-0.
12 Julij over de suster van Cornelis Geurtsen 1 poos
6-0-0.
en in een kerckegraft
.
. . . . . .
6-0-0.
Ditto het kint van Re$jnier de Rnden~nker 1) een
geluijt
van.
. . . . . . . . . .
3-0-0.
30 ditto over Cornelis Smael 1 poos. . 6-0-0.
11 Aug. over Libarlus de Wit 3 poosen ld-0--0
graft
.
. . . . . . . . . . . .
1-0-0.
28 dito Neeltje Bali(?) begraven.
Ditto over het kint van den commissaris Stok 1
poos
graft
. . . . . . . . . .
6-10-0.
6 Sept. over Gerrit Post 1 poos 6-0-0 graft
1-0-0.
16 dito Peter Post kint voort openen vant graf’t
-10-0.
18 Oct. over Williken Langvoet 1 poos. 6-0-0.
23124125 ditto over de zoon van Lansz Foijert 9
posen
. . . . . . . , . . . .
36-0-0.
......
1-0-0.
voort
openen
vant
graft
voort hangen vant bort
. . . . . . 6-0-0.
3 Nov. over Borgerm. T’nfa Beckum 1 p o o s
6-0-0.
6 ditto voort openen vant graft vant kint van
Aert
de
Leuw
. . . . . . . . . . -10-0
3 Dec. Eeen geluijt van 4 gld. over de vrouw van
Johannis Waeter . . . . . . . . .
4-0-0.
5 Ditto voort openen vant graft van 2 kinderen
van
Abm
Noijen . . . . . . . . .
1-0-0.
1) beroep‘?
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24 ditto over de vrouw van Libert van Gelder 1 poos
6-0--0.
27 Ditto voort openen vant graft van 1 kint van
I+nnlcen . . . . . . . . . . . 10-0.
1699. 12 Jan. over de zoon van de Fabrijck 1 poos
6-0-0 graft 1-0-0.
7 Feb. Een gelurt van 4 gld. over Joh.annis
Goetsier hier van met conne becoome voort openen
vant graft.
14 Ditto 1 poos over Hermen Woutersen 6-0-0.
20 Ditto overt kint van Rutger Noot een geluijt
voortopenen
v/h graft . . . . . 4-0 & -10.
22 Mert voort openen vant graft van een bint
van
Bouwe
Cloon
. . . . . . . . -10-0.
22 april 1 gel@ van 9 poosen over juffrouw Wij
36--0-0.
voort
uij
tbrengen
. . . . . . .
24-0-0.
over Anttony
de
Bon . . . . .
12-0-0.
voort openen vant graft . . . . 1-0-0.
4 meij. Een geluijt overt kint van Jan Roelevsen
3-0-0.
20 ditto overt kint van Dries de Metselaer 1 geluijt
. . . . . . . . . . . . 3-0-0.
van.
1 Junij over de zoon van Willem Ernst 1 geluijt
van.
. . . . . . . . . . . . 4-0-0.
3 Ditto over de doghter van Evert de Reuver
3 poosen . . . . . .
12-0-0
graft
1-0-0.
17 Ditto over de vrouw van Willem Ernst e e n
gcluijt
van
. . . . . . ‘. . . . 4 - 0 - 0 .
19 Ditto Qzdakel 1 kint voort graft te openen
-10-0.
4 Julij over de vrouw van Ari van Gulik 3 posen
12-0-0 graft 6-0-0.
5 ditto over vrouw van Schaerdenberg 3 p o s e n
lg---0-0 g r a f t 1 - 0 - 0 .
6 Ditto over Anthony van Doornik 3 p o s e n
12-0-0 kerckegraft 6-0-0.
2 Aug. over juffr. de Xwart 3 p o s e n . 1 2 - 0 - 0
graft 1-0-0.
8 Aug. over de heer Altena 9 poosen. 3 6 - 0 - 0
graft 1-0-0.
over Gcrridt van E+xlen kint een geloijdt van
4--0-0 graft -10-0.
31 Ditto 1 Poos over het kint van juflr. Pellengrin’us (?). . . . . .
6-0-0
graft
-10-0.
9 Sept. over de vrouw van Cornelzs van de Graef
3
Poosen. . . . . . 1 2 - 0 - 0 g r a f t 1 - 0 - 0 .
2 Oct. over het kind van Marcelus 1 geluijt van
4-0-0.
24 Ditto over de vrouwe moeder van Pieter van
Reencla 3 Poosen . . . 12-0-0 g r a f t 1 - 0 - 0 .
.Ditto voort graft openen van 2 kinderen van Aert
de
Leuw . . . . . . . . . . .
1-0-0.
Ditto voor graft t’openen van een kipt van Tornas
,Jac~obse. . . . . . . . . . . . -10-0.
16 Nov. over Pieter Besiers kint een geluijt van
3-0-0.
27 ditto over de vrouw van Aden de Nap 1 poos
6-0-0.
8 Dec. over vrouw van Maes 1 geluijt van 4-0-0.
ld Ditto 1 Poos over Daniel Ha.maker 6 - 0 - 0 .
21 Ditto over de vrouwe Moeder van Jacob van
Pelt
3 posen . . . . 12-0-0 g r a f t 6 - 0 - 0 .
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21 Ditto over de Borgemr. Bodek 27 P o s e n
108-o--0.
voor
snagt
begraven
. . . . . 36-0-0.
voor graft te openen . . . , .
1-0-0.
voort bort te Hangen , . . . .
6-0-0.
(Wordt vervolgd.)

Familienamen en familiebijzonderheden.
Medegedeeld door A. J. SENVAAS

VAN

~AOOYISK.

(VerwIg “cm XXVlII, 21%)

Huygens. ,,BotaeIt meester Arent H.zn. een lijfrente
die hij hoeft opten Hagho van 3 gulden sjaers vuyt
saecke dat hy int jaor van 1528 voor den brantschat
van den Haghe als ostagier in Gelderland gevangen
gelede heeft, hem verschenen drye Coningen 82 (Tresoriersrek v. d. Haag fol. LIIIJ verso). - 14 Maart
1627 : ,Constantyn Huygens woonende alhycr in ‘s Gravenhage met Joffr. Susanna van Baerle wooncnde tot
Amsterdam” (Gaan der geboden). -- Christ. H. zegt 23
Juli 1653 uit Parys van de Comodie aldaar : ,,La Comédie
n’es guère plus belle que n’estoit telle dc sou Sltcsse
à la Haye”. - Vers van Maurits H. op het ,schimpig
leveren (sic) van de Heer Je Weet wcl
Neef van Zcelem ‘t brave quantien
Die sat gisteren avont laet
Met de lever in syn kantien
Luystert eens naer syne praet.
Hy deed anders niet dan Raesen
Van de lever desc snaeck
Doch ‘t was dichties by de glaescn
Dat hy met my stack den Drueck.
nog 5 quatr.
Signé M. 11.
Aug. 1652.”
Briet van 16 December 1660 Den Haag van C. H.
aan broeder in Madrid :
,,La comédie continue toujours ; la famille de Aerssons
ne manque jamais-y ont toujours de places retenues
pour elles”. - Christ. Huygens komt voor in Inturr.
e n recollementen 1 6 5 6 - 1 6 5 8 . - Uit eene akte van
1663, voor notaris A. Croll te ‘s Gravenhage, blijkt, dut
aan C. H ., ,,Heere van Zeelem” was vermaakt bij codicillu
van wijlen ,,den Erentfende manhaftigen Louys de Mauldc!
Heere van Manchart in date VI Oct. 1661 seeckere sync
hoffsteede ende landeryen gelegen onder de Heerlyckht
Donge in de Baronnie van Breda met alles wat daor
by zyn overlyden bevonden zal worden.”
,Op huyden den 18 April 1663 compareerde voor my
Willem van der Cruck not. in ‘s Gravenhage Mevrouwe
Petronella Camper, huysvrouwe van den Heere Johan
Eyckberch Secretaris vande Staten dewelcke haer constitueert als borge voor haren soon Jonckhr Christiaen
Huygens Drossaert van Cranendonck ende dat voor
soodanige Actie ende Pretentie als de wed. van Salomon
de Coster in syn leven orlogiemaeker alhier in den
Hage. op ‘voorn. Heer Huygens vermeent te hebben.”
4 Mei 1663. Christ. H., is geld schuldig (Prot. nats
C. Dispontyn) ;
,,Op huyden XX Nov. XVI ï ses en sestich” wordt door
twee personen verklaard ten behoeve van zekeren koctsier ,,hoe waer is dat dHeer Cristiaen H., Drost vande
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Baronnye van Crancndonck omtrent de derde halft jaer
gcleden scecker duyspuyt heeft gehadt met seeckerc
Coetsier als doon by hem wesende, met name Dirck
over hut scheuren van een Gordyn in desselffs Coets,
jae soo verre in woorden met denselven gecomen dat
den Heere H. syn degen heeft getrooken, dat denselven
Coetsier om hem te verweeren den gem. Heer Huygens
met de sweep om dc beenen heeft geslagen cndo alsdoen
de swecp hem toe gosmetcn en geseydt daer is de sweep
ryt selver, dat hy tot syn achterstallige huyre nyct
conncnde goraecken heeft mede genomen syn levereymantcl syndo een roode mantel geboort met silver en
blauw.”
(Prot. Nets W. van Millert den Haag).
,,Sommierc staut’! van Maurits ti.: achter ecnc acte
van dun ,lesten” Maart 1674 Prot. notB Gerrit Dalfsen.
Zie ook 16 April lki74.
Op huydun XVII April 1674. ,>Comparcerdc voor not.
Bceckman den Weledelgeb. Hcere Consta,ntyn Huygens,
heere van Zeelhem, Secretaris van syn Hoocheyt den
Heer Prince van Orangien, als in huwelick hebbende
v r o u w e Susanna Rykaart dochter van wylen Heer
Jacob Rykaart ende vrouwe Constantia Bartholotti en
verklaert tevredun te syn dat syn schoonmoeder gelden
transporteert.”
Insinuatie van Hendrick Craywinckel namens Francq
van der Burch, welke geinsinaeerdo had gezegd dat
by een twist tusschen v. d. Burch’s vrouw en Cr. zij
dezen had toegevoegd ,dat zyn geinsinueerdens huysvrouw was de hoer van den Heere van Zuylichem”
31 Juli 1677. Hy antwoordde ,,ick weet daer niet van
ick heb daerover niet gesproocken.”
(Prot. Notaris P. Kiggelaar Den Haag).
14 Nov. 168?. Anna H. (overleden) laat drie onmondige kinderen van Willem H. erven (Prot. Nota Corn.
Hartman).
18 Juli 1684. ,,Zeker huis op de Nieuwe Haven,
waarin alstoen wonende was Mevrouwe H. (Prot. Nota
C. V. I)isponteyn) ; 5 April 1685. Constantyn H. (Prot.
NotS Ma,rt. Beeckman Den Haag); 10 Dec. 1685 Constantyn H. (Prot. Nats Mart. Beeckman); 31 Juli 1686.
Belangrijke acte over de Heerlijkheid Fynaert en
Constantyn H. (Prot. Nat” C. den Hnen, den Haag).
2 Juni 1687. Constantyn Huygens en Oranjepolder
(Prot. Note Mart. Beeckman). 22 Sept’. 1688. Const. H.
hccre van Zuylichem, Secretaris, enz. familie Bartholotti (Prot. NotS Corn. Den Haen, Den Haag); 17 Mei
1691, 22 Sept. 1691, 16 April 1693 en volgende acte
Const. H. en Susanna Ryckaert (Prot. Nota Den Haen) ;
‘LG Febr. 1693. Johanna de Bergainje, wed. van Christiaan Huygens huurt cen huis a/d. Noordzijde van de
3Iolenstraat” (Prot. NotR P. van Roon , Den Haag).
,,Op huyden den sevenden Januarii seventien hondert,
compareerde voor my Lambert Vyfhuysen notaris in
‘s Gravenhage Leendert van du Werff mr. timmerman
nlhr dewelke verklaerde ten versoeke van den Heere
Constantyn tluygens, heere van Suilichem etc. wel en
exactelyck sigh te hebben geïnformeert, en geinspecteert de geheele hoffitede genaemt Hoffwyck, en wel
ter dege te hebben geëxamineert wat aldaer noodsakelyck diende te werden gerepareert, en als die reparatie
niet gedaen werde, bevonden te hebben, dat de gemelte
hoffst,de niet in staet soude blyven om buyten ruïne

geconserveert to kunnen werden.” Het geldt ,,de gooten
en lysten”, ,het loot”, ,,de kasynen op het dack en de
muyrplaten”, ,,a .lle de kasynen en onderdrcmpelen”, ,,de
ramen en vensters” , ,de deurkasynen en slooten” ; n van
gelycken, dat de vyver moet afgedamt en droogh
gemaeckt werden opdat den metselaer de kay onder
en rondom het huys sal kunnen maken: Endc alsoo
beyde de speelhuysen by den dept mede bevonden syn
heel vervallen te syn, verklaert hy dat hoogh nodigh
is, dat deselve mede gerepareert werden, ende dewyl
het prieel in den tuyn gansch verrot is, vcrklaert hy
d e p t nodig11 te syn, dat hetselve vernieuwt werdc,
gelyck oock het heck aen het bosch; dat hij dept mede
bevonden heeft dat het huysje op den bergh heel vervallen is, gelyck ooclr dat den heyningh in den thuyn
op vele plaatsen gerepareert moet werden”. Deposant
oordeelt tot herstelling noodig een som van duizend
gulden. De acte is gepasseerd ter presentie van Sybrant
Cats en Gerrit de Hnen, de laatste was een klerk van
den notaris; de eerste misschien ook.
Op denzelfclen datum verklaart Willem Klaptas, mr.
metselaar, aan welke gebreken de ,,hoffstode” wat zijn
vak aangaat, mank ging. Hij oordeelde een som van
450 guldens tot herstelling noodig.
4 Aug. 1704. Mevrouw Johanna Catharina de Bergaigne , ,naegelaetene weduwe van wylen den Heer
Christ. II., in syn leven Drossaert van Cranendoncq”
legt verklaring af (Prot. NotR Fred. van Renesso) ;
Cornelis H. ,gewezen brouwer te Gorinchem” ; insolvente boedel (‘s Grav. Ct. 9 Aug. 1737) ; in de ‘s Grave&.
Ct. van 15 Juli 1737 wordt Chr. H. als moordenaar
gesignaleerd, 11 Sept’. 1764 Chr. H. verkoopt rariteiten
door Pierre Gosse Jr. (App. van den Haag).
(Navorscher 1884, bl. 298). Het heeft misschien zijn
belang medetedeelen , dat in het Gemeente-Verslag
van den Haag over 1866, Bijlage H bl. 3, voorkomt
als aanwinst van het Gemeente Museum: ,,80 van hot
,Gem. Best. v. ‘s Gr. de slinger uit het uurwerk van
,den toren te Scheveningen met schakelrad, vermoede,lijk de eerste slinger, die aan een torenuurwerk is
,toegevoegd door Christ. Huygens”. Zie ook Tijdspiegel
van 1883, ,Uo 119, waar Dr. R. Krul, onder het
pseudoniem : h’claidna 8 zegt: ,,Of de oude slinger be,waard is gebleven, weet ik niet. Deze in 1657 onder
,,toezicht van Chr. Huygens gesteld, nlzoo de oudste der
,wereld. Ettelijke jaren geleden is het uurwerk ver,nieuwd”. (Zien Cats d. V. v. h. G. M.).
Immerzeel. (Jan 1.) ,Oost” het Plein te ‘s Gravenhage.
Venduen 1700-1702. Verkoop aan goederen f 1198
ongeveer.
Issac. 11 Febr. 1704 wordt de weduwe genoemd van
Pieter 1. ,in syn leven clercq en controleur van het
Groene Kleet van syn Con. May van Groot Brittannie;
vermoedelijk slaat ook op hem: 9 Mei 1705 lors qu’il
vivoit Drossard de la Baronnie de Herstalle”.
Itterwnz. 26 Februari 1686. Ritmeester Robbert 1.
tot Nyenhays Utrecht (Prot. Nat* Den Haen).
Aan t. Zie in de Welks-: Uit de &‘hoolwereld.
Jonge (de). Voor C. de Jonge van Ellemeet nazien de
akten van 24 Mei en 30 Juni 1721 en 2 April 1721
in de protocollen van Notaris Henricus Aalstius, Den
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Haag. Hij was raadpsfi en gehuwd met Maria Oyens.
0. a. ziin testament. 12 Mei Gedoopt door Ds. Verwev:
Willem’ Cornelis Mnry (geboren alhier den vijfden deezer
maand) zoon van Marinus de J. v. E. en Maria Wilhelmina Susanna van Outhoorn. Getuigen de Heer
Daniel Cornelis de Leeuw en Vrouwe Anna Maria van
Veldhuysen, huisvrouw van den Heer D. C. de Leeuw,
wonende in ‘t Noordeinde Wijk F nommer 97.

loor Diakenen v. d. Duytsche Gemeente ende Aelnroeseniers vandc Gemeenen huysarmen , mitsgaders
Diakenen van de Fransche gemeente en mede opsiencrs
3nde besorgers der selver gemeente”. Claude Michiel
fransch edelman f 600. (Prot. Nota Adr. Paedts Leiden).

Kerckhoven (van). Melchior v. K., Admiraal ten
dionste van de ,,Signorel van Venetiën” 1631-21 Feb.
1688. Inventaris van Vrouwe Walburgh v. d. K., ,voor
desen huisvr. v. d. Heere Houwart” ; hierin ook namen
van geportretteerden. ‘) (Prot: Nats Mart. Beeckman).
Kinlceed. 11 Uaart 1662 Jacobus K. ,,gewesen Gap”
in Noorwegen en Elysabeth Kinkeed”, zijn huisvrouw,
met anderen in en uit Noorwegen (Prot. Nats Pieter
van Roon, Den Haag); Rob. K. and Johanna Favon
were after three proclamations confirmed in the holy
State of matrimony on the Uith day of August St.
Nov. 1700.
Kinschot (van). Schilderijen de Ruyter. Zie ook over
‘t geslacht 12 Aug. 1685 en volgende akten. Zie Test.
v. Ester van Vorst, huisvr. van Jac. v. Kinschot. Harm.
Borsman Not. Den Haag 27 Dec. 1704.
1 Jan 1741. Mr. Jehan Anthony v. K. wordt Resident
aan ‘t Hof v. d. Oostenr. Nederlanden. Hij was Comm.
Gener. v. d. Gouv. en Lic., in zijn plaats werd benoemd
Johan van Teylingen. (‘sGrav. Ct. van 2 Januari 1741).
3 Maart. 1744. Not. Willem Nicolaas van Zevenhoven ;
,,Jan v. d. Kloot 71 j. en H. v. d. Kloot 37 j. beyde
rnrs. schilders verklaren ter req. van mr. Gaspart Rudolph
van Kinschot Heer van Nieuwerkerk, Secr. v. Delft,
dat zij geweest zyn in de Oude Kerck op ‘t Middelchoor ende a/d N o o r d z y d e v a n h e t z e l v e Choor het
Tiende Pleyn hebben zien hangen een Rouwwapenkas
en daarin een hooftwapen zynde een witte of zilvere
meerman met een Rondas in de Linkerhand en een
slaande swaart in de Regterhand en op het hoofd een
stormhoed op een swart veld en onder en boven Datumstucken zynde op het bovenstuk met vergulde letters
geschilderd CI313CCXXIIII ende op het onderstuk :
Obit den 28 Maart ende nevens hetzelve wapen agt
quart,ieren met wapens, letters en namen daerop en
boven geschilderd, alle in deselve ordre en rang hangende
en accorderende als in, nevens en bezyden het wapen van
Wylen de Heer Jacob Meerman, waervan door haerL. op den 27 Nov. 1748 een afteekening en een beeedigde
verklaring is gegeeven.”
‘t Kynt. 11 November 1620. ,,Is by den Ed. Heere
Barth. ‘t Kynt Heere van Cappelle (aan) Burgemeesteren verthoont behoirl. bewys van zyn adelycken
affkomst die daeromme vrydom van den Haechsen wyn
ende byeraccyns sall mogen genyeten, waer naer dan
de pachters hen sullen hebben tc reguleren” (Resol.
boek 1” 1612-1625, Den Haag).
Luet (de). 28 Juli 1629. Johannes de L. ,,mede bewinthebber v. d. W.-I. Compagnie wordt gemachtigd
1) In den Catalogus dor Verz. Schilderijen v. h. Gem. Mus.
vele portretten van dat geslacht voor.

komen

Leemputte (urn). Op 27 Juli 1621 Compareerde voor
een notaris te Dordrecht Roelant v. L., gehuwd geweest met Elysabeth Heermans te ‘s Gravenhage. Zijne
kinderen waren Johannes v. L. 21, Cathelyntgcn v.
L. 13, en Maria v. L., 2 jaar oud.
Leeuwenhoek (van). Anth. v. L. Testament van hem
en zijne dochter Maria, (Prot. Notaris Mr. Jan de
Bries). Het testament werd bi;i akte van 20 Mei 1744
(Prot. Nota Mr. W. van der Lely) geapprobeerd; eenige
bepalingen werden toegevoegd.
Legtse te bedth. 7 Juli 1614 (Prot. Nat” J. J. Verwey
Leiden). ,,Cora. Laurisz. Legtse te bedth, burger binnen
Leyden 48 jaer” vertoont aan not. en getuigen ,seeckere
certificatie in franchyn ende lat. tale geschreven mitsgaders onder op gedruckt hebbende een langhwerpigh
zeghel in witten wassche met papier becleet daermee
gefigureert was boven de Sendinge van den heyligen
geest en beneden ‘t voetwassen Christi van zyne apostelen,
waerby getuycht werdt dat hy Ct (sulckx ik not. daeruyt
hebbe cunnen verstaen) geweest is tot Jerusalem, daerop
door Constituant getuycht wordt dat hy dept d’voorgem.
certificatie met hem gebracht heeft uyt Jerusalem.”
Lempereur. Constantinus L. professor in de Hebr.
spraak en Doctor Johannes Wallens getuigen op 21
Juli 1631. Zie de handt. (Prot. Nota Jan MoteLeiden);
Sepl. 1636 genoemd L’empereur ; lO/lO 1681 Const.
L’Empereur va,n Oppyck Prof. Theol. Leiden, en
Raadsheer van den huize van Nassau (Prot. Nat”
Joachim Huyssen, Den Haag).
Lindei-shusen. 29 Septr. 1632 ,d Hoochgeleerde Heere”
Dotter Johannes Lindershusen, Prof. in de rechten
Leiden, en zijne huisvrouw approbeeren en amplieeren
hun testament van 14 Jan. 1618 (Prot. Nota Jacob
Jansz. Verwey , Leiden).
Lipsius. Copie Test. v. Justus L. op 12 April 1606;
acte 75 in Prot. v. d. Nats Seraert van der Wuert ,
Leiden.
Long. Isaac le L. (Prot. Nota Corn. den Haen, Den
Haag) 18 Septr. 1703. Wissel er boven 13/7ber 1703.
(Wordt vervolgd.)

Huwelijken te Laren en Blaricum.
Medegedeeld door W. W YNAENDTS

VAN

R E S A N D T.

Deze gemeenten waren - en zijn nog - overwegend
Katholiek; zoo werden in de 170 en 1% eeuw gemiddeld
slechts 3 huwelijken per jaar in de Protestantsche trouwregisters ingeschreven, Kerkelijk stonden Laren en
Blaricum onder één predikant, en ook thans is dit nog
steeds het geval.
Het oudste trouwboek - tevens doopregister - (Hervormd) dateert van November 1691 en draagt tot titel:
1 Kerckelijck Memorieboek aengaande de kercken van
,Laren en Blaricum, soo van de kinderen welcke daar
,,gedoopt sijn, als persoonen welke in deselve getrouwt
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,s@, beginnende van de bedicninge des predikamts
,rnn Gcrr-it Ploos wm dnastcl 1) i n d e k e r c k e t o t
,,Blaricum bevestigt synde den 15 november 1691.”
(20. g.) GE R. P LOOS VAN A M S T E L. 1)
predikant tot Laren en Blaricum.

3 May 1705 sijn door mij tot Blaricum getrouwt
P’ieter Duurkant, j.m. schout tot Laren,
en Maria Delhee, mijn vrouws suster,
j.d. van Naarden.
7 May 1705 sijn door mij tot Blaricum getrouwt Jan
de Jongh, J.m. gebooren in Moscovië,
woonende tot Amsterdam, en Susanna
Swedt (3) j.d. van Amsterdam.
16 Au!<. 1717 sijn door mij tot Blaricum getrouwt
Cornelis oan Daalen, wedr van Abigail
Arents van Nood en Caatjen Cornelis
Groenewou t , wedo van Gerrit Jans v a n
Eclc, woonende nu tot Blaricum.
26 Apr. 1725 sijn door mij tot Blaricum getrouwt
Matthijs Tiedeman, wedr van Gijsberta
Sas, woonende tot Naarden, en M I J N
DOUHTER Maria Ploos van Amstel, j.d.
van Blaricum. 1)
27 Apr. 1732 sijn door mij tot Blaricum getrouwt Mr.
Cornelis Adriaansx., j.m. van Blaricum,
e n A e g h j e P l e m p , wedo van Gi,jsbert
Montingh, van Eemnes buitendgx.
__
_

Het cerstc doel van dit register bevat de doopinschri,jvingen , het tweedo is getiteld : ,,Register van
de persoonen welcke hier getrouwt sijn ,” en volgen
thans de voornaamste dier inschrijvingen.
5 Oct. 1692 ssn door Ds. van Rhijn tot Blaricum get r o u w t MIJN VADER J a c o b P l o o s , wedr.
van Weijntjen Cornelis (dr) Beris van
Naarden, en Sara Sughtleven, wed. van
de Hr. Commandeur Paulus d’&Oars, van
Utreght , beyde woonende tot Naarden. I)
21 Nov. 16’94 sijn door mij tot Blaricum getrouwt MIJN
BROEDER JohanneslQos, j.m. van Naarden,
eu Maria Duurkant, j.d. van Blaricum.
20 xrt1. lti96 sijn door mij tot Laren getrouwt MIJN
R&OEDER Cornelis ploos, “) wedi v a n
Barbara Tol , en Catharina Tol, j.d.,
beyde woonende tot Naarde.
6 niay 1696 si,jn door ds. Altius getrouwt Jan Lambertsz. Brassart, j.m. van de Loosdreght ,
on Annitjen Jacobsdr. Scha, j.d. van
Wostbroek.
12 iVay 16’37 si,jn door mij tot Laren getrouwt Jan
Claas Nagel, j.m. en Geertruyd Jans(dr)
can den Brink, attestatie hebbende van
‘s Gravclandt.
28 Juni lGO9
< sijn door mij tot Laren getrouwt Marten
de Beer, wed* van Susanna de G r a a f ,
wooncnde tot Naarden, en Engeltjen
rle T’ries, wedo van Anthony van Tricr,
mede woonende tot Naarden.
12 Juli 1699 door mij tot Laren getrouwt Aäron Duurkant, J.m. en schout tot Blaricum en
aldaar woonende , en Annitjen van h’ieulxrk, j.d. van Naarden en aldaar woonende.
27 Juni 1700 sijn door mij tot Lareu getrouwt Andries
Bord, j.m. van Utreght en Jannitjen
Egcken, j.d. van Baarn, beyde woonende
tot Emenes buitendijx.
i nhy 1701 sijn door mij tot Blaricum getrouwt mijn
NEEFF Jacob Ploos, j.m. van Naarden,
en Annitjen Bastiaansz., j.d. van Delfshaven nu tot Naarden.
sijn door mij tot Laren getrouwt mijn
~zeeff’ Cornelis Bceris, j.m. van Naarden,
en Grietjen Oel, j d. mede van Naarden.
1) Kederlnnd’s Adelsboek, jaarg. 1909, blz. 437, noemt hem Gerrit,
Yloos [v:\n Amstel]: de hn:tkjes om ,,van Amstel” z o u d e n b l i j k e n s
d i t register kunuen vcrvallcn; roorts b e e t hij ditar: ,,predikant t e
HEarieu>n 16X?‘, WR:WVOO~ no gelezen kan worden: .predikant te Laren
m Blaricunz 16Yl. De naam zijner vrouw is DeZhee of de Lhee en niet
u’nn Lhee.
2) Vergelijk bovengenoemd Adelsboek blz. 436 (sub VII); W;jnt;je
Beris overleed niet op 28 April 1698, mitar op 28 April 1692.
3) Zie bovengenoemd Adclsboek blz. 436, sub VIII, zijn huwelijk
werd dus te Laren voltrokken. - Daarentegen komt het huwelgk van
zijn zoon Theodorus (sub 1X) niet voor te Laren; dit moet dus eene
vergissing zijn, De nsam van diens schoonmoeder is Delhee of de
Lhee en niet ua% Lhee.

Hiermede eindigen de inschrijvingen van Ds. Gerrit
Ploos van Amstel eu draagt het vervolg tot opschrift:
,,Kerckelijck Memorieboek aangaande de kerken van
Laren en Blaricum van perzoonen die in deselve getrouwt
zijn beginnende van de bedieninge des predik-ampts
van Adriaan Ploos van Amstel Ger(ardi) fil(ius) , aldaar
in den Heiligen dienst te Laren ingezegent door den
Eerw. DB Gerarden Klein, Evangelibode te Huizen den
19 July 1733.
(w. g.) A D R I A N U S P L O O S v . AM S T E L

predikant te Laren en Blaricum.

6 Dec. 1733 sijn door mij tot Laren getrouwt Jan
Bosch, j.m. van Naarden en Fijtje Wzjgers,
j.d. mede gebooren van Naarden.
15 Sept. 1734 sijn door mijn vader te Blaricum getrouwt
Gcorge Willem 2lletz, j.m. en Anna
Willemina &etz.
11 Mei 1738 sijn door mij tot Laren getrouwt Willem
Janzen Hoofd, j.m. van Laren en Teuntje
Lamberts, j.d. van Laren.
Van af Mei 1739 zijn de inschrijvingen
van Ds. Johannes Barbas.
3 Dec. 1740 in ondertrouw opgenomen en 18 Dec.
1740 te Blaricum getrouwt Jan Duurkant wed’ van Alida Nagtglas, en Aaltje
Jacobs Smit, wedo van Jan Lamberts
Haan, beyde wonende tot Blaricum.
21 Nov. 1742 in ondertrouw opgenomen en 16 Febr.
1743 attestie naar Nieuw Loosdrecht
Cornelis Hoogevee?a , j.m. woonende in de
N i e u w e Loosdrecht, eu Jannetje Dirks
Dros, j.d. wonende tot Laren.
24 Oct. 1744 in ondertrouw opgenomen en 8 Nov. 1744
te Blaricum getrouwt Coenraad Landweer gebooren te Over engelo geleegen
in het graafschap Ravensberg, thans
1) Hieruit stnmt de familie Tiedeman, later in Ned. Indie, en o. a.
verwant aan de familie Gevers.
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7 Bpr. 1748

16 Nov. 1749
26 Juni 1762

21 Mrt. 1754

31 Oct. 1760

29 Apr. 17Gd

1 8 May 17ti4

22 Nov. 1765

dl Aug. 1767

19 Apr. 1772

16 Dec. 1775

wonende te Blaricum, j.m. en Catrijntje
Dolleman, geboren te Dieren, thans
wonende te Blaricum.
te Laren getrouwt Willem Janzc Hoofd
wedrvanwijlenTeuutjeLanzberts,wonende
te Laren, met Jannetje lMatthijs(dr) Palm,
j.d. va.n Hilversum.
te Laren getrouwt Hannes Groen, j.m.
van Naarden met Neeltje van der Does,
wedo van Gerrit Sas, wonende te Naarden.
te Laren getrouwt Frederik Jan lfessels,
sous luitenant in ‘t twede battallion van
Oranje-Gelderland , geboortig te Grol
laast in guarnisoen te Yperen, met Aduwe
Nieuzukerk, van Amersfoort.
in ondertrouw opgenomen en 9 April
1754 getrouwt Aäron Duwkant Gerritszoon, j.m. gebooren en woonende te
Blaricum met Maria Nagtglas j.d. geboorcn
en woonende te Naarden.
ondertx. en 16 Nov. 1760 getr. Frederik
Hekmeijer , j.m. gebooren te Werven in het
graafschap Ravensberg, thans woonende
op de buitenplaats genaamt Oud-Bussum
met Teuntjc van der Jas, j.d. gebooren
te Laren, thans woonende te Blaricum.
zijn te Soest in wettige ondertrouw opgenomen en 17 May 1763 te Laren getrouwt Cornelis Hoogevee?&, wed’ van
Jannetje Dros, woonagtig te Laren, met
Jannitje Varenkamp, wede van George
lS7mit, wonende te Soest.
zijn te Ankeveen in wettige ondertrouw
opgenomen Willem Mol, j.m. van Ankeveen, met Willemijntje Jans Hark, j.d.
gebooren te Eemnes buitendijks, en laast
gewoont hebbende te Blaricum. -- 3 Juni
betoog gegeven om te Ankeveen of elders
te trouwen.
ondertr. en 8 Dec. 1766 te Laren getrouwt
Coenraadt Landweer, wedr van Catrijntje
Dollemans, wonende te Blaricum, en
Lambertje Elberts Cos, j.d. gebooren en
woonagtig te Huizen.
te Amsteldam in wettige ondertrouw
opgenomen George Brachet , j.m. wonende
te Blaricum, en Debora Elzevier, wedo van
Abraham van Appeldoorn, wonende te Amsteldam. - 6 Sept. 1767 bewijs gegeven dat
de geboden ongehinderd zijn afgekondigd.
te Laren getrouwt na 3 huwelijks-proclamaties te Naarden, Theodorus de
Groot, j.m. geboren te Utrecht, en Geertruy
Noyel, geboren te Naarden.
[Van af 16 Oct. 1774 zijn de inschrijvingen van Ds. T. J. Repelius.]
in wettige ondertrouw opgenomen Johan
van der Heijden wedr van Frederica van
Wakeren, met Helena Rademakers. Deeze
beide Perzoonen van De Roomsche godsdienst, z(jn op hun vriendelijk verzoek
in onze kerk te Laaren getrouwt, den
laten January 1776.
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13 Nov. 1776 zijn te Alkmaar in wettige ondertrouw
opgenomen Theodorus Johannes Be@l.bs,
Predicant te Wassenaar, j.m., en Josina
Baerb, j .d. wonende te Alkma,ar , ‘t welk
alhier bekend gemaakt is, omdat de
bruidegom nog geen jaar en ses weken
van hier geweest is, alwaar hij met veel
getrouwheid het Leeraarampt den tijd
van anderhalf jaar heeft waargenomen.
7 Dec. 1776 bewijs gegeven naar Alkmaar
dat de geboden onverhinderd zijn afgekondigd.
14 sopt. 1777 te Blaricum getr. Brie Dirkse. Klarenbeek,
j.m. en Annetje Gurrits van Wijk, m e t
attestatie van Westbroek en Kortehoef.
31 Mrt. 1780 in wettige ondertr. opgenomen Dirk
Hoogeucen , j.m. van Laren, en Catharina
Janszen Meijer , j . d . w o o n a g t i g o n d e r
Weesper Carspel.
30 Apr. 1780 te Blaricum getr. Jacob Schram, j.m.
wonende onder de jurisdictie van Naarden,
en Jannetje Venendanl, j.d. w o o n a g t i g
tc Naarden.
30 Juli 1780 te Blaricum getr. Cornelis vtrn der Heiden,
j.m. van Soest en Anna Dirks van Putten,
wed. van Juriaan Boon, woonagtig te
Hilversum.
[Van af 18 Jan. 1782 zijn de inschrijvingen van Ds. N. de Wilde].
2 Mei 1782 ondertr. Anthoni Tesselhoff, geboren to
Zoest , met Rijkje Hoogeveen, geboren
te Nieuwe Loosdrecht. - 17 Mei 1782
bewijs gezonden naar Zoest.
7 Nov. 1780 ondertr. Adrianus vnn Muntum, j.m. van
Laren, en Johanna Hooglund, j.d. van
Haarlem; 28 Nov. 1785 te Laren getr.
8 Jan. 1789 ondertr. Hendrik Schram, j.m. van Blaricum , en Roelofje Klundert, wedo van
Antonie Westreenen, wonende te Naarden ;
18 Jan. 1789 te Blaricum getr.
Behalve deze beide registers vindt men voor Laren
nog 2 registers getiteld ,,Ontvang van het middel van het
trouwen en van het begraven.” Deze beginnen met 16Y5.
De Katholieke trouwregisters vangen aan met het jaar
1704.
Ten gerieve van ons medelid, den heer Jhr. A. A. A.
Ploos van Amstel, teekende ik voorts nog uit het oudste
doopregister van Laren en Blaricum de volgende doopinschrijvingen betreffende zijne familie aan.
26 Dec. 1694 te Blaricum gedoopt Jacob
27 Oct. 1697 te Laren
gedoopt Cornelis
17 Juli 1699 te Laren
gedoopt Wijntjen
20 Febr. 1701 te Blaricum gedoopt Maria
14 Jan. 1703 te Blaricum gedoopt Gerrit
20 Aug. 1704 te Blaricum gedoopt Pieter ‘)
20 Aug. 1706 te Blaricum gedoopt Adrianus
15 Mrt. 1711 te Blaricum gedoopt Weijnandt
1 5
6 Nov. 1712 te Blaricum gedoopt Johannes
30 Dec. 1714 te Blaricum gedoopt Margrietje ’ h
1) Hij is de op bie. 437 van Adelsboek 1909, sub 1X vermelde
Pieter Ploos van Amstel.
2) De naam zijner vrouw komt in alle registers steeds voor als Delhee.
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Bij deze doopen worden geen doopgetuigen vormeld ,
terwijl geon andere iuschrQvingen betreffende de familie
Ploos van Amstel na 1714 daarin voorkomen.
Hilversunz, 11/4’10.
W. W. v. R.

Groote kerk door den Heer Predicant Gabriel
van de Velde is gedoopt en genaemt 2sacq en tot
peter en meter z[jn geweest Broeder en Suster
Wolffgank.
Anno 1723. Den 11 July is mijn vrouwtje om twaelff
uuren des voormiddaghs in de craem gecomen van
een soon, die des naermiddaghs in de Groote
kerk door den Heer Predicant Daniel PatQn is
gedoopt ende genaemt Gerrid Pieter tot peter en
meter J. Fredr. Tromer en Adriana Maria van de
Pol onse suster.

Aanteekeningen uit een familie-bijbel betreffende
het geslacht TROMER,
medegedeeld door A. VAAT DF,~ POEST C LEMENT ,
te Poortngaal.
De volgende nanteekeningen zijn genomen uit een
familie-bijbel laatst berustende bij Adriana. ,7o7wwuz
Tromer, wed. R. van den Berg, die 28 Sept 1909 te
Rhoon overleed in den ouderdom van 72 j., en 6 m.
,,Memorim van aaniqlicningen gelrouden ikij J o h a n n e s
Erctirik Tromer ,c/eboren in ‘s Haeghe den 18 februaq
16SO en C7wistzna, J o h a n n a va,n d e P o l .geboren t e
Heusden op den 31 JanuarrJ 1691 texaemen tn den Eght
vereenigt binnc~a Heusden op den 6 _Mey 1717.
Anno 1717. Den 14 April ben ik Johannes Fredrik
Tromer in ondertrouw opgenoomen met juffrouw
Christina Johanna van de Pol en op den 60 Mey
daeraenvolgende sijn wij in hu+ van onsen Heer
Vader Jan Fred. van de Pol tot Heusden getrouwt
door den Eerw. Heer Predicant, Hendrik Wagasdus onsen Oom.
Anno 1718. Den 30 July is mijn vrouwtje om half drie
uuren nae de middagh tot Breda in de craem gevallen van een Dqyhter die den derden Augustij
daeraenvolgende door den Heer Predicant Marcus
Bouraven in de groote kerk is gedoopt en genaemt Sara Christina tot peter en meter sijn
geweest mijn moeder Sara Otten en Broeder
Nicoiaes Tromer.
Anno 1719. Den 25 September is mijn moeder Sara
Gtten, weduwe Christoffel Tromer, des avonds om
ses uurcn tot Ho~asholred~jk overleden in den
ouderdom van 62 jaer, min een maendt en op
den 30 dito in ‘s Hae,ghe des avonds in de kloosterkerk begrneven.1)
Den 10 November is grootmama van de Pol
des middags om twee uuren te heusden overleden
in den ouderdom van omtrent 88 jaeren en op
den 18 dito tot heusden in de groote kerk begraeven.
Den 24 November is mijn vrouwtje om elff
uuren des voormiddeghs in de crnem gecomen
van een .hoon, die den 26 dito daeraenvolgende
in de Groote kerk door den Heer Predicant
Johannes Noorbergen is gedoopt en genaemt Jan
Fredp. tot peter en meter mijn Heer en Vader
Jan Fredr. van de Pol en suster Sara Elisabeth
van de Pol.
Obiit 17 k:y 48. getrouwt met C. í5’. de Vries,
die nalatende zonder kinderen.
Anno 1761. Den 16 Augustij is rnsn vrouwtje om half
twee uuren des naghs in de craem gecomen van
een soon, die den 20 dito daeraenvolgende in de
‘) Niet vermeld in ,,De registers der Graven in de Kloosterkerk
te ‘a-Gravenhage” door J. C. van der Muelen.
RED.

en obiit 17 &:: 48 ongetrouwt.
Anno 1726. Den zO februarij is mijn vrouwtje om halff
tien uuren des avonts in de craem gecomen van
een soon die den 21 dito in de groote kerk door
den Heer Van de Velde is gedoopt en genaemt
Nicolaes en tot meter Tante Hester Otten wedo.
Spoltman en door mij ten doop gepresenteert.
Obiit. Den 27 Mey 1726 tussen 12 en 1 uur is
onse soon Xcolaes overleeden out 3 maenden en
7 dagen en op den 30 dito in de groote kerk
alhier tot Breda begraven.
Anno 1727. Den 21 Mey is mijn vrouw om halff tien
uuren des avonts verlost van een Dogter die den
26 dito is gedoopt in de groote kerk door de
Heer Gabriel van de Velde en genaemt Margareta
Elisabeth tot peter mijn Heer en Vader Jan Fred=.
van de Pol en meter Sara Elisabeth van de Pol
onse suster, Broeder Sijmon Lodewijk heeft in
Papae’s naem gestaen.
o b i i t 1 7-_ $_.3 0 .
Anno 1729. Den 4 Maert is mijn vrouw om drie uuren
des naemiddaghs verlost van een Dtrgter, die den
7 do. is gedoopt in de Groote kerk door den heer. . .
umph en genaemt Calharincr Alida t o t p e t e r
Broeder Abraham van Neck en meter Catharina
Alida Tromer onse suster, dog sijn geen van
beyde present geweest, doch door suster Sara
Christina Tromer geheven.
Anno 1730. Den 19 Mey is onse doghter M a r g a r e t a
ElisaOetlz overleeden des avonts de clocke tien
uuren in den ouderdom van drie jaeren min twee
dagen en op den 22 dito alhier in de groote
kerk begraven.
Anno 1731. Den 22 febr. is min vrouw om twee uuren
des naghs verlost van een Doghter die den 25
dito is gedoopt in de groote kerk door de
Heer
. . . . . . en genaemt Margareta Johanna
tot peter broeder Symon Lodewijk van de Pol en
suster LMargaretha Johanna beyde present.
Obiit den 7 July 1731 is onse doghter &argareta Johanna des morgens om halff seven uuren
in den heere gerust ende in de groote kerk alhier
op den 10 do. begraven.
Anno 1732. Den een-en-dertigsten Juli des morgens om
halff twee is mijn vrouw verlost van een soon
die gedoopt is in de groote kerk des avonts gedoopt door de heer Gabriel van den Velden
ende genaemt Frederik Christiaen tot peter en
meter wij selfs en is door mij ten doop gepresenteert.
Anno 1734. Den 19 Juny des ‘s morgens om halff tien
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nuren is mijn vrouw verlost van een soon die
den 20 dito gedoopt is in do grootc! kerk des
naedemiddaghs door de heer Gabriel van den
Velden ende genaemt Jacob tot peter en meter
hebben gestaen Broeder Jan Lelius en suster
Adriana Maria van de Pol voor broeder Jacob
Celius en suster Sara Elisabeth van de Pol. obiit
17g45.
Anno 1745. ‘Den 12 October is onse soon Jacob in den
Heere gerust tot onser aller groote droefheyt
ende den 15 dito in de groote kerk begraeven.
Anno 1748. Den 27 Mey is onse soon Gerrit Pieter
overleeden des nademiddags om vijf uuren in de
ouderdom van omtrent vijf-en-twintig jaeren en
en is op de 1 Juny daeraenvolgende tot Breda
in de grote kerk begraeven.
Den 6 July is onse oudste soon Jan Frederik
in leven raed in den Edelen agtbaeren Hove van
Politie en Crimineele justitie over de colonie
Suriname &“. $“. op Paramaribo overleden en
aldaer begraeven in den ouderdom van negen-entwintig jaeren min vier maenden, nalaetende
sijne weduwe C. J. de Vries, edog geene kinderen.
Den 21 October hebbe ik Christina Johanna van
cle Pol tot mijne sielsmerte en overgrote droefheijd verloren mijn teder geliefden man Johannes
Fredrik Tromer, welke door den dood van mijne
zijde is gerukt na een langdurige insinking en
siekte wegens eene beroerte van ruym 4; jaeren.
In den ouderdom van agt en sestig jaeren agt
maenden en drie daegen, nadat wij ‘t saemen in
den Egten staet geleeft hadden een en dertig
j aeren vijf maenden en 21 daegen en is siIn
WelEd. op den 28 October daeraenvolgende in
de grote kerk tot Breda begraeven, mij nalatende
vier kinderen met name Sara Christika, Isaac,
Catharina Alida en Fredrk Christiaan Tromer.
Anno 1769. oen 28 Maert is onse veelgeliefde moeder
Clwistina Johanna van de Pol weduwe Johannes
Fredrik 2romer door de doodt van ons gerukt
na eene langduurige ziekte en laest een allersmertelijkst bedleger aan een naavelbreuk in den
ouderdom van agt en seventigh jaeren een maendt
en 28 daegen en is haer WelEd. op den 1 April
daeraenvolgende in de grote kerk te Breda i n
deselve grafstede bij onsen voornoemden vader
begraeven , n a a l a t e n d e haere voorschreve vier
meerderjaerige kinderen en universele erfgenaemcn
met naeme:
Sarn. Christina Iromer getrouwt met L u c a s
Braet , Isaac Tyomer getrouwt met C a t h a r i n a
Johanna Braet , Catharina Alida Tromer getrouwt
met _N*. Anthony Johan Damisse en Fredrik
C h r i s t i a a n Iromer getrouwt met M a r i a S a r a
Cornelia van der Steen.
Anno 1782. Den 24 April is te SimonshGeven overleden
onse suster Alida Hogendijk weduwe J a c o b u s
Braet en is vervolgens den 30 dito aldaar in de
kerk begraeven.
Den 10 Juny is te Breda overleden onse suster
Sara Clwistina Tromer, naelaetende haerEd. man
d h e e r Luca,s Hofma.us en vijf kinderen; en is
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vervolgens den 15 dito aldaer in de groote kerk
begraevcn.
Anno 1783. Don 14 Jannuary is te drusterdat~~ overleden onsen neeff dominus Kudolplws Ottinga en
is vervolgens den 20 dito te Alphen in de kerk
bijgeset en begraeven: Zijn welEerw. vooroverledene huijsvrouw was Catharina vaqa Neck, die
met huwlijkse voorwaerde met zijnEerw. in den
Egt getreden sijnde, haere vriende ofte nevo en
nigten van s’moederszijde tot haere Erfgenaemen
ex testamento heeft geinstitueert, en hetselve
metter dood bekragtigt op den 16 Meij 1781: dog
voorn haeren man moest daervan sijn leven, lang
het vrugtgebruij.k hebbe, dus sijn de kindere van
<T. F. Tromer m huwelijk verwekt bij C. J van
de Pol, nu met desselfs overlijden, van haeren
voorsz. boedel erfgenaemen.
(Wordt vervolgd.)

KLEINE MEDEDEELINGEN.
Bredero.
Vele oude geslachten worden geacht uitgestorven te
zijn. Men moet dat echter niet in zoo letterlijken zin
opvatten. In den tijd, dat het eerstgeboorterecht gold
gingen de goederen steeds op den oudsten zoon (soms
dochter) over. De verdere kinderen konden hun fortuin
zoeken (zoo als nog in Engeland) en waar de genealogische gegevens schaars waren, hoorde men later meest
al enkel van de oudste tak en zwijgt de geschiedenis
over de jongere takken, die daarom toch wel bestonden.
Het uitgestorven zijn slaat dan ook gewoonlijk op de
oudste tak; terwijl no g vele afstammelingen van jongere
takken voortleefden. Met het geslacht Bredero zal d;rt
ook wel het geval zijn geweest.
Er is ook een tijd geweest in de XVIe eeuw en wat
later, dat men bij voorkeur de eigen namen verzweeg
en alleen den vaders naam mede vermeldde; en al
waron er wel menschen van minder afkomst, die geen
eigen naam hadden, de meesten hadden toch wel van
ouds een eigennaam, waarvan alleen niet bleek.
Van den dichter Bredero veronderstelde de Roever,
dat hij zijn naam zou ontleend hebben aan een uithangbord : het wapen van Brederocle. Het is mogelijk;
doch, daar het een bekende naam was, is het ook
mogelijk dat zijn vader dit wapen aan zijn hus uithing
omdat hij Brederode heette. De naam komt ten minsten
al vroeger (als niet meer adellijk) voor, bijvoorbeeld
Evert Breroe, die in 1467 lid van het $t. Jorisgilde te
Harderwijk was.
Als het verband met oude geslachten niet dadelijk
blijkt,, zijn sommigen er al gauw bij, om het ontleenen
van namen aan andere oorzaken, zooals plaatsnamen!
enz. enz. toe te schrijven. Als echter de namen van
ouds bekend waren geloof ik, dat men in de eerste
plaats aan afstamming uit meer of minder in verval
geraakte jongere takken moet denken, al kan men
ook de schakels niet volgen.
Van het geslacht Bredero heb ik uit lateren tijd,
dat wil zeggen uit de kerkregisters, eenige an,nteekeningen gema,akt , die hier volgen:
C’ornelYs Brero, Bredero of Bredwode liet einde 1640
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te Hekelingen een zoon Johnn~zs doopen. Van hem
worden nog vermeld een zoon Pì&r, g e b o r e n t,e
Rrswijk, gehuwd te Overschie 30 Maart 1671 met
Dlrclie Ariëns, geboren te Delft, die zich te Schiedam
vestigde en van wien ik geloof dat de Schiedamsche
Bredero’s, die men in mijne ,Regeering van Schiedam,
enz.” kan vinden, afstammen. Een andere zoon Willem
huwde (afkondiging den Haag 11 December 1667) met
Trijntgicn Junsd. von der Haeclc. Zijn dochter FemmeGe
h u w d e 1~ met Jnn Jcrnse v’cln Slinge&nd, ( w a a r u i t
eene dochter Sophici, , gedoopt den Haag 29 Augustus
1675)
en 2” den Haag 13 December 1705 met Dnniel
-_ .
Obreen.
Gerrit Bredero gehuwd met Cornelin Deyl liet in
den Haap de volgende kinderen dooDen : Alettcr 15 ADril
1650, M&i« 20 Szptember 1652, .J&25 November 1653,
Pouwels 15 December lKó4, Pouwels 26 Januari 1656,
een kind 14 Augustus 1607 en Etisc~beth 11 Februari 1659.
Pcruwels Bredero, chirurg+, gehuwd met Catharin«
Dcrvidts vctn Singelshoeck , bij afkondiging den Haag
1S Mei 1652, had bij zijn vrouw twee kinderen: Jan,
gedoopt den Haag 23 Maart 1653, en Moria, aldaar
gedoopt 11 October 1654.
Een Jan Bredero werd 29 Juli 1708 te Amsterdam
begraven.
Of Cornelis , Gerrit en Ptruwels Bredero b r o e d e r s
waren weet ik niet. Er was ookeen Ccrthnrina Bredero
en een Willem Bredero, wiens zoon Pieter huwde (afkondiging den Haaag 23 December 1663) met Mqrtijntje
Joris van Aerts.
Willem Brederode is vbbr 1688 gehuwd met Murin
Nisaar, en afkondiging den Haag 25 April 1700 met
BlicZa Perhoogh, van Delft.
Leendert Brederode huwde (afkondiging den Haa,g 10
Maart 1709) met Petronelk Hogendijclc van Rotterdam.
Pirulus Brederode gedoopt te Leeuwarden huwde (afkondiging den Haag 13 Maart 1712) met Cornelicr
Oöerijn.
Pieter Bredero huwde (afkondiging den Haag 7 Juli
1709) Anna vcrn Broeckhove.
Meer heb ik er niet opgeteekend. Men neme het geringe voor lief.
J. V A N D E R MINNE.
den H0r1.9. .

Sprokkels.
Uit een Schepenboek van Middelburg, getiteld:
,Verbanden”, enz. noteerde ik eenige scherprechters dier
stad met hunne benoeming. Heel lang hielden zij het
blijkbaar niet vol.
23 October 1517 Joos Vlaminck,
31 Augustus 1518 Aernout Oosterlinck,
23 Januari 1523 2\‘icnsius Lanoy of L«nnooy,
26 Meij 1524 Donctes Croese,
19 November. 1524 Anth.0ni.s Provmir ,
5 Meije 1626 Mr .lnn,
1 Februari 1529 Mr Ath” grucceptner (2) ,
15 April 1532 Joose Adriaensx. van Haerlem,
6 Juli 1534 Franchois le Heremjjt, van Vnossce bij
Reijns in Sampaegie. _
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Van het gerecht te Monster noteerde ik:
Nicnsius Antho&z., schout 1534,
Michiel Vimme, schout 1588,
Heyndrick Adtrms , secretaris 1573,
Willem Sonnenberg , baljuw 1585,
Gideon Pollet, baljuw 1611,
Olivier Schouten, ba.ljuw 1628,
Jacob Adrictensz. vwn den Bergh, secretaris en bode 1631.
J. V A N D E R MINNE.
den Hacrg.

Titels en Namen.
(Vgl. Maandblad 1905, kol. 63, 145, 236; 1909, 10, 85).

In ,De Nieuwe Courant” van April 1910 komt de
volgende advertentie voor :
3 April overleed tc Gendce t8t onze groote droefheid, voorzien
van de genademiddelen der H. Kerk, onze zeer geliefde Vader en
Behuwdvnder , de HoogWelgeb. Heer
CARIMIR CHARLES GAMRAT DE SULIMA,
in den ouderdom van 82 jaar.
Jhr. F. G. Gaarna~ DE SULIMA.
T. D. E. F. GAXRAT DF: SULI~~A-TYNDALL.
6 April 1910.

Eene familie Gnmrcrt de Sulima heeft nooit tot den
M. G. W.
Nederlandschen Adel behoord.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Brandenburg, Van. Jan Alert vnn Brcrndenburg ,
geb. ? + ? beroep of ambt? tr. rC_ 1635 Agnes vc~n
Romunde (dr. van Jan, en Marga.ret.ha Vos). - Wapen?
v. R.
Herkel, te. Gezocht de 8 kwartieren (zoo mogelgk
met de wapens) v a n Lumincc te Herlccl, g e d . t e
Amsterdam 14 Aug. 1750 als dr. van Egbertus, en
v. R.
Willemins van Brinck.
Lanterburg. Genealogische gegevens gevraagd aangaande deze familie, waarvan een lid in de tweede
helft der 17de eeuw moet hebben gediend als kapitein
in een regiment Zwitsers ten dienste der Nederlanden.
De naam komt ook voor als Lotterburg, Lontherburg,
R E D.
Lattenburg, Lnnterburger.
Lom (van) (X11, 156).
De genealogie van deze familie, opgenomen in dit
tijdschrift kan worden aangevuld met het volgende:
Zeger tjnn Lomme (VIII B) liet uit zijn huwelijk met
Anna de Pu.t of Putectnus te Venlo de volgende kinderen doopen :
1. M a r i a , op 9 Februari 1617 ; Henricus Ingen
Huys ‘) en Aleida de Groot waren peter en meter.
2. Nicolaas, op 24 Februari 1619 ;
3. Murtinu.s, op 26 December 1620; Hubertus Ingen
Huys en Aleida Boenen waren peter en meter;
4. Jacobus, op 5 Februari 1622;
5. Martinus, op 9 Juli 1626.
Joannes van Lom, gehuwd met loanna N. 3. liet
te Venlo doopen:
Sibilla , op 2 Augustus 1615; Leonardus en Mechtildis
Croes waren peter en meter.
1) Henricus 1. H. of van Ruweel genant Huys wns 7 Februari 1616
te Venlo gehuwd met Elisabeth van Lom; Hubertus van Lom was
getuige; peters en meters bij hunne kinderen waren o.a. Anna v. L.
en Jacobus v. L. (zie de Aanvullingen en Mededeelingon op mijne
2O serie kwartierstaten van Ned. Katholieken, blz. 12b).
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Theodorus de Lom., gehuwd met Ch,ristina van
Groen enborg , was bij haar vader van Winandus, gedoopt 23 Februari 1619.
Jeronymus of Hieronymus van Lom, huwde 20 Februari 1628 te Venlo Maria Ingen Betouw ; Godefridus
van Cronenberg en Martinus in de Betou waren getuige.
Uit dit huwelijk werd te Venlo gedoopt:
C’atha.rina, op 26 Januari 1629.
S?ybilla de Lom huwde 5 Februari 1627 te Venlo
Petrus Staps.
W. J. F. JUTEN.
Bergen, op Zoom.

Gelderland voorkomende, eventueel met beschrijving
der wapens.
Een eu ander zal dankbaar aanvaard worden.
J. W I L L I N C K .
Schiedam.

Lutz, de.

Emmericus Josephus des H. R. Rijks ridder (sedert
1794) de Lutz, hofraad van den keurvorst van de
Paltz en Secretaris van den Bisschop van Roermond,
overleed 11 Mei 1796 te Roermond en werd 13 d. a. v.
te Beesel begraven.
Zijn huwelik enz. in 1788 is mij bekend; hij was
zoon van een officier en zou te Tongeren geboren zijn,
waar men echter zijn doop niet vinden kan.
Wie waren zijne ouders?
Kan Sylvester Lutz, kapitein in Staatschen dienst,
overleden 23 Mei 1787 te Roermond en 26 d. a. v. te
Beesel begraven, zijn vader geweest zijn?
W. J. F. JUTEN.
Bergen op Zoom.

Paddenburg. Balbian.

Wie waren de ouders resp. voorouders van Nicolaas
Paddenburg, procureur te Amsterdam; hij sterft 16 Juli
1701 en werd 21 Juli d. a. v. begr. te Weesp. Zijne
vrouw was Bcrrbartc Meerhout, die hertrouwde den
Colonel .lnn Pijll.
Zijn zoon F’rctncois Pnddenburg tr. Sclra Antonia P$l
(st. ‘s Hertogenbosch 1 .Dec. 1746), dr. van Jan, en v.
Adriana Balbian. Wie waren de ouders resp. voorouders
J. D. WAGNER.
van deze laatste’?

Pater. (XXVIII, 230). Bij het door den Heer P. L.
Thierens aangeteekende omtrent de familie Pa,ter, kan
ik ter aanvulling het volgende mededeelen: Mr. Johan
Puler en Antonia Wttewaal hadden behalve de door
den Heer T. vermelde dochter Hillegondtr , gehuwd
met Mr. Johnn van Nellesteijn , een dochter Aleik, die
27 Jan. 1663 te Utrecht huwde Jacob Martens, raad
en schepen aldaar, zoon van Carel en Jacoba Lampsins.
Deze zusters bouwden twee naast elkaar gelegen, oorspronkelijk gelijkvormige, huizen aan het Ja,nskerkhof
te Utrecht. In het door Alettu. (in 1661, dus vóór haar
huwelijk) gebouwde huis , thans bewoond door Jonkvr.
1. S. Martens, bevinden zich de portretten hnrer ouders.
Dat van Johan Pater vertoont in den linkerbovenhoek
een ander wapen dan het door den Heer T. opgegevene,
n.1. : drie (2 en 1) roskammen van keel op veld van goud.
In de jijsten van twee portretten van Aletta, Pater,
eveneens in dat huis aanwezig, bevindt zich hetzelfde
wapen en in een daarvan bovendien de kwartieren:
Pwter X vcm Nrrtrrdfll; Wttcwna,l x v a n H a l e n .
A. H. MARTENS.
Pothoff. - De Vendt.

Gaarne zou ik in het bezit willen komen van gegevens
of zon mogelijk van genealogii?en van de geslachten
Pothoff en De Vendt in het begin van de 17” eeuw in

Wapen gevraagd.

Welk geslacht voerde of voert: In rood twee schuingekruiste knoestige stokken van zilver in den schi Idvoet’
vergezeld van een schildpad of vogel. Helmtcekcn :
Een griffioen in zijn geheel liggende op den helm.
Het wapen komt o. a. ook voor op een schilderij in
het bezit. eoner familie te Goes, dat het jaartal 1666
M. D.. 11.
draagt, benevens ,Renovato d’nn 1698”.

Weber. Gevraagd de voorouders van Hendrik Weber,
wiens zoon Jacob 6 Juni 1771 te Zutphen werd gedoopt.
Z[jn vrouw was Akyda Swa.a?l. Vele leden van dit geslacht waren officieren in Statendien en drost te Meurs,
J. D. WA~NER.
Goch, enz.
Van Woelderen. Beleefd verzoek ik H.H. medeleden,
mij wel te willen berichten, als zij in het begin dor
17do eeuw bij onderzoekingen in eene der hierender
volgende plaatsen eenig spoor mochten ontdekken van
Lambert Israelsz. van der Wout alias van Woclde)ren),
j. m. van Woude:
Woelde gemeente Hengelo (0.) vroeger Woelde.
Terwolde gemeente Voorst, vroeger ter Woelde of
Woelde.
Het Woelt (na de 16do eeuw Wolthuis) a. onder Raalte,
b. in het kerspel van Wijhe.
Wolderen (oudtijds onder Vollenhove.)
ter Wolden buurt onder Epe 1668 Zie Gelrc Dl. X111
bl. 467.
Woold gemeente Winterswijk.
Wold gemeente Aalten.
Wold of Woud gemeente Ede.
Noordwolde in Friesland, dat ook als Wolde en Woelde
voorkomt.
Waalre (in Noord-Br. dialect Wolderen). Zie ook het
geslacht van Waelderen.
‘t Woud gemeente Berlicum N. Br.
Wouw oudtijds Woude N. Br.
Woudt of Woudc in het Westland, Hof-van-Delft.
Woud gemeente Ijergen N. H.
.
Het Woud Beemster N. H.
Het is merkwaardig, dat ook de familienamen Il’oelderinclc, Woelders, Woelderingh enz. alle naar Overijse1
terug te voeren zi.in , in welke provincie men tlczelfdo
combinatie va,n Aalderen, Aaldern en Aalderink nant’reft.
C. A. V A N W O E L D E H E N .
- INHOUD 1010,

NL) 0.
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benoeming tot lid; adresverandering; onderscheiding; ledenlijst. --Eenigo nanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel door Jhr. wn
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BESTUPIBSBERICHTEN.
Excursie.
Ten einde de verschijning va,n dit nummer niet te
vertragen zal het verslag betreffende de gehouden
excursie in No. 11 worden afgedrukt,.

Aanteekeningen uit de oude kerkelijke registers
van Oud-Loosdrecht (= Oukerck) en van NieuwLoosdrecht (= de Zijp, Sype).
Medegedeeld door W. W IJNAENDTS

VAN

R E S A N D T.

(Vervolg en slot van XXVIII, 233.)

15 Mrt. 1711. Cornelis Corneliszn. Hoogeveen, j.m. van
Cortenhoef, en Annetje Gijsbers de Liefde
Tot lid zijn benoemd :
j.d. alhier; 6 Apr. alhier getrouwd.
Jhr. A. R. E. VAN T~TS . . . . . . ‘s Brctvenlrnge.
22 Jan. 1713. Dirck Ariszn. Ploos, j.m. en Marritje
A? Sc?koolstrBat 10.
J~cobs, j.d. beijde op Muijevelt; 12 Feb.
M. H.’ P. A. R. baron D E G I R A R D D E
hier getr.
MIELET
VAN
COEHOORS. . . . . . ‘s Orcwenltnge.
31 Dec. -1713. Jan Jansz. Groen, j.m. en Reijertje
Ko&zginwgracht 36.
Willems Ploos, j.d. beijde van hier; 21
F. J. W. baron VAN PALLANDT, heer van
Jan. 1714 hier getr.
K e p p e l e n R o o s e n d a a l . . . . . Knstwl Rosc~adlccrl.
26 Aug. 1714. Cornelis Wiggertsz. Leije, j.m. in de
Nieuwe Loosdrecht, en Adriaantje Dirks,
weduwe van Jacob Dirkse Ploos, alhier;
Adresverandering.
9 Sept. hier getr.
L.
C ALKOEN
. . . . . . . . . . Amslerd<cm.
Pieter Cornelisz. Ploos, j.m. alhier, en
3
Jan.
1717.
55 Leidschegracht.
Cornelia Gijsse Qurtst, j.d. tot Niekoop;
N. G. VAN GEMERT. . . . . . . . ~~~~~~~
24 Jan. getr.
T . L . b a r o n QUARLES D E QUARLRS . . ‘s Grnve~~hcrge. 23 Jan. 1718. Jan Jansz. de Boer, weduwn. van Lobbetje
Daendel,wtraat 6.
Jans Vogel, en Lijsbeth Gijsberts Quo&,
wede van Evert Pietersz. Ploos, bijde
van hier; 13 Febr. getr.
Onderscheiding.
22 Jan. 1719. Arie Pietersz. TógeE, weduwn. van Lijsje
Ons Eere-lid Jhr. Xr. F. Beelue~is vwn Bloklctnd ,
Cornelis Timmer en Willemtje Willems
H. MS Gezant en gevolmachtigd Minister te Peking is I
Ploos.
j.d. bijde van hier; 12 Febr. getr.
benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen i
, 14 Sept. 1721. Matthijs Tiedemwa, j.m. tot Naarden en
z& eeuw.
Gijsberta Sus, j.d. alhier; 28 Sept. hier
getr. ‘1
Bevordering.
18 Febr. 1726. Dirk Zegerse van Oostveen, weduwn. van
Marritje Dirks , alhier, en Marritje Elderts
Ons lid, de luit. der Jagers N. 0. van Gemert, is
Loenen, j.d. in Nieuw-Loosdrecht; met
bevorderd tot kapitein bij het 10do regiment Infanterie
attestatie naar Nieuw Loosdreoht.
en ingedeeld bij het 1” Ba,t. te Hoorn in garnizoen.
1) Vergelijk de huwelijkon

t,e Laren en Blaricum in dato 22 Apr. 1725.
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17 Mrt. 1726. Harmanus S(l.s , jm. alhier, en Geertruyd
Tiedeman, j.d. tot Naarden ; met attestatie
naar Naarden.
23 Jun. 1726. Cornelis Pater, j.m. tot Amsterdam, en
Johanna vcIn der Roef, j.d. alhier; 1 Aug.
hier getr.
12 act. 1728. Christiaan Prince, j.m. van Maarsen, en
Marritje Harmense v<tn Kuijlenburg, j d.
van Soelmond; 2 Dec. hier getr.
13 Mei 1731. Dirk Jansz. Dolman, j.m. in de Nieuwe
Loosdrec,ht , en Aaltje Jacobs PZoos, j.d.
alhier; met attestatie naar Nieuw Loosdrecht.
16 Febr. 1733. Willem Jansz. Dolman, j.m. in de Nieuwe
Loosdrecht , en Jacobje Jacobs 1100s ,‘)
j.d. alhier ; met attestatie naar NieuwLoosdrecht.
23 Mei 1749. Dirk Adriaansc Kruyth,of, weduwn. van
Marritje Janse Jermcw , won. alh., en
Teuntje Cornelisse Hoogeveen, laatst wedo
v a n F r e d e r i k vo((n i’ooren, woon: te
Cortenhoef; alh. getr.
19 act. 1750. Gerrard Bredie, j.m. van IJsselstein gewoont hebbende te Nieuw Loosdrecht,
t e g e n w o o r d i g t e Amijden, en Geertje
SijOerden , j.d. te Oud-Loosdrecht; hier
getr 16 Nov.

20 Apr. 1784.

8 Apr. 1785.
16 Dec. 1785.

9 Juni 1786.

22 Febr. 1788.

2 Aug. 1788.

trouwdatums.

30 Dec. 1760. De WelEd. Heer Pieter vc(n den Berg,
j.m. van Nijmegen en Jonkvr. Maria
Helvetius, j.d. van Loenen.
21. act. 1764. Pieter Hoogeveen. j.m. van Nieuw Loosdrecht, won. : hier, en Grietje Advocaat,
j.d. van Oud Loosdrecht.
27 Nov. 1768. Hendrik Loef, weduwn. van Anna Ditmar , en Anna Elisabeth Bartens, j.d.
van Amsterdam, bijde alhier.
12 Febr. 1769. Mr. Jacob de íVol, j.m., baljuw etc.,
en Juffr. Eva van Eibergen, j.d van
Amsterdam.
6 Juli 1777. Jacob van Loo, j.m. van Naarden, beroepen predikant te Ootmarsum , en Alida
Clara de Mol, j.d. te Oud-Loosdrecht.
i&ekendatums.

28 Mei 1778. Gijsbert Goester, weduwn. van Elizabeth
den Hengst , e n Jacoba Ketfing, g e b .
van Naarden, bijde te Oud Loosdrecht.
6 Sept,. 1782. Egbert de Vries, j.m. geboren van Lavelt
in Oost Friesland, en Trijntje Hoogeueen,
j.d. geb. van Nieuw-Loosdrecht , laatst
gewoond hebbende in de Oude Loosdrecht
thans bijde wonende te Nichtevecht; 22
Sept. bewijs gegeven om te Nichtevecht
te trouwen.
3 Apr. 1783. De heer Anthony Broeg , j.m. won. alhier
en mejufvrouw Mari Rijnders, j.d. won.
1) Dit is het laatste huwelijk tc Loosdrecht waarbij een lid der
familie Pioos voorkomt, de in deze dorpen gebleven takken schijnen
omstreeks dezen tijd te’eijn uitgestorven dan wel naar elders te’zijn
vertrokken (‘s Graveland, Hilversum, Loenen). Op de lijsten der
lidmaten te Niewut Loosdrecht van 1719 en 1723 komt alleen voor
W&%WI Ploos; op die van 1729 geen enkele mannelijke persoon van
dien naam meer.

3 Dec. 1789.

20 Apr. 1792.

10 Mei 1793.

8 Nov. 1793.

2 Mei 1794.
18 Apr. 1800.
9 Apr. 1801.

te Amsteldam; 20 Apr. bewijs gegeven
om te trouwen te Amsteldam.
De Heer Huybert de Mol, j.m. gebooren
alhier en won. in Utrecht, met de Hoog
Ed’le Hoog Geboren freule Brigitta
Cornelia Philippina d’Ablnin de Giessenburgh tot Nieuwerkerk, gebooren te Maarson
en won. in Utrecht; 9 Mei 1784 bewijs
gegeven om te Engelen (Lande van
Heusden) te trouwen.
Jan Loef, j.m. en Lijsje Stam, b e i d e
geb. en won. alhier; alhier getr. den
1 Mey.
Claas Jansz. SCjpesteyn, j.m. geb. alhier
en Hendrikje den Hartoch, j;d geb. van
Kortenhoef, won. te ‘s Graveland, 6 Jan.
1786 bewijs gegeven om te trouwen te
Kortenhoef.
Gerrit van Eek, weduwn. van Mnrritje
Rijersd. SCjpesteCjn , geb. van Maurik, en
Jacobje de Lange, j.d van Bunschoten,
beide won. alhier; alhier getr. 25 Juni.
Hendrik Loeff, laatst weduwn. van Anna
Bartens , geb. van Amerfort, en won.
alhier, en Gerretje Dolman, j.d., geb.
en won. alhier; alhier getr. 9 Maart.
Barend Verhoeff’, j.m. geb. te Thienhoven
laatst gewoond te Kokkengen, thans
won. : alhier, en Marretje SkJpesteijn , j.d.
geb. en won. alh. ; alhier getr. 17 Dec.
Dirk Ameschot, weduwn. van Clasina
floog, geb. te Amsterdam en won. te
Hilversum , en Elisabeth Seldenrijlc , j .d.
geb. te Breukelen en won. alhier; alhier
getr. 26 Dec.
Adrianus de Haan, j.m. geb. te Weesp
en won. alhier, en Grietje Advocaat,
wedo van Pieter Hoogeveen, geb. en won.
alhier ; alhier get. 6 Mei.
Cornelis van Paddenburg, j.m: geb. en
won. te Ouderkerk aan den Amstel, en
Marretje van Bemmel, j.d. geb. en won.
alhier ; 27 Mei bewijs gegeven om te
Ouderkerk aan den Amstel te trouwen.
Jnn van Reenen, j.m. geb. te Hilversum
en won. in de Nieuwe Loosdrecht, en
Marretje Dag, j.d. geb. te Hilversum en
won. alhier; alhier getr. 1 Dec.
Ruth Hoogeveen, j.m. geb alhier en won.
te Kortenhoef, en Grietje Stam, j.d. geb.
en won. alhier; alhier getr. 26 Mei.
Pieter van Someren, j.m. geb. te Amersfoort , en Geertje Krook, j.d. geb. alhier;
alhier getr. 11 Mei.
De WelEerwaarde Heer Johannes Diederik
Dibbits , Predikant te Bunschoten, met
Mejuffrouw Jannetje de Liefde, geb. en
won. alhier ; 26 April bewijs gegeven
om te Bunschoten te trouwen.
Voor de in het dorp Nieuza Loosdw&?
gesloten huwelijken vindt men twee
registers :

10. Lidmaten, Huwelijken en Doopen te
Nieuw Loosdrecht 1719-1730, en
20. Trouwboek van de Nieuwe Loosdrecht
1730-1811.
In het sub 2 genoemde boek is ook
aanteekening gehouden van het crantal
gedurende die jaren per jaar voltrokken
huwelijken; dit getal wisselt af van 12
tot slechts 3.
Uit beide registers werden de volgende
inschrijvingen door mij genoteerd :
6 Dec. 1722. Luijt Elbertsen Pos, a.m. van de Nieuwe
Loosdrecht , en Marretje Cornehsd. Hoogt+
veen wede van David IJsbrantsen Lerfland
van Kortenhoef.
14 Febr. 1723. Jan Cornelisseu Hoogeveen, weduwn. van
Elsjen Jans K~uoon, en Marritje Jans
Sijpeste+jn, j.d. beide van hier.
23 Febr. 1724. Claes Gerritsz. Soetbrood, j.m. van IJselStein, en Stijntje Hendriks Moen, j.d.
van de Nieuwe Loosdrecht.
19 Nov. 1724 Jan Piotersz. Snel, j.m. in de Nieuwe
Loosdrecht , en Rijertje Cornelis Yloos,
weduwe van Willem Cornelisse Barneveld
in de Nieuwe Loosdrecht.
29 Mrt. 1733. Jacob Wassenaar, j.m. vau Rotterdam,
en Aaltje Jacobs I%oos, wed. van Dirk
Dolman, beide won. in de Nieuwe
Loosdrecht.
16 act. 1735. Kr@ Gijsbertsz. S’oetboot, j.m. u i t d e
Oude-, en Neeltje Megndertsd. Donker,
j.d. uit de Nieuwe Loosdrecht.
17 Aug. 1740. De Heer Eduard Arends, predikant te
Grootegast, j m. van de stad Embden,
en mejuffrouw Sara Christina ?:cln Steenwijk
j.d. uit de Loosdrecht.
13 Mrt. 1741. Johan Albert van Muijden, predikant
alhier, en Anna Christina van Harwamp,
beijde van Utrecht.
16 Febr. 1744. C o r n e l i s Jansz. Hoogeveen, jm. van
Nieuw Loosdrecht, en Jannetje Dirks
Dros, j.d. van Laaren.
2 Mei 1745. Paulus Antonisz. van Beefting, j.m. en
Marritje Hendriksd. Evenblrj’, j.d. beide
van hier.
30 Nov. 1746. Jan Hogeveen, laatst weduwn. van Marritje
Jans Srjpesteijn, en Arjaantje La Eonteijne
j.d. van Beusichem.
13 act. 1748. Ruth Pieters Hoogeveen, weduwn. van
Aaltje Cornelisd. Schaik, en Lijsje Stoffels
Rruqthof, j.d. van Huijzen.
6 Sept 1750. Antonie Barmentloo, lantst weduwn. van
Grietcie Hendriksd. Burgers, en Gerbertje
Aartse van Doorn, j.d. geb. van Hilversum
en won. alhier.
20 act. 1750. Cornelis Gijsbertsz. van den Hoorn,
weduwn. van Grietje Pieters Pos, won.
te Maarseveen , en Ariaantje Gerritsd.
la Fonta,i,l, wed. van Mr. Jan Hoogeveen
in de Nieuwe Loosdrecht.
_.
18 *Juni 1752. Jan Hoogeveen, weduwn. van Aaltje
Joosten Jonker, van hier, en N e e l t j e
Jans Schallen6erg, j.d. van Wilnis.

5 Mei 1708. Lucas 7’osbergh, j.m. van Amsterdam,
won. in ‘s Gravelandt, en Metje van der
Kemp, j.d. van Mijnden, won. in Nieuw
Loosdrecht.
3 Oct. 1769. Wijnand Bernhard, j.m. van Fridigerod
in “t Vorstendom Hessen, thans won. te
Zeist, en Sijtje Harmensd. iMeijers, j.d.
geb. en won. alhier; 5 Nov. getr.
9 Apr. 1773 Gerrit van der Kemp, j.m. geb. onder
Mijnden, en Glaasje Gerritsd. de Bruijn,
j.d. beide won. alhier; 2 Mei getr.
7 Apr. 17ï5. Willem van Maanen, j.m. geb. aan de
Vuursche en won. te Loenen, en Geertje
Timmer, j.d. geb. en won. alhier; 30 Apr.
hier getr.
Nov. 1776. Maurits ter Meulen, j.m. geb. te Zutphen,
en Vrouwtje Klaasz., j.d. geb. te Wolvega,
bijde wonende te Amsteldam; 10 NO V.
hier getr.
1 Nov. 1782. Jan Kingma Edema, j.m. geb. te Hilversum, won. in de Nieuwe Loosdrecht,
en Neeltje Smit, j.d. geb. te Hilversum,
thans te Kamerik; alh. getr.
Betreffende de overleden personen vindt
men voor Oud Loosdrecht:
,,Register der Graven zoo d e z e l v e
,,leggen in de Kerck van Oud Loosdr.
,,Beginnende van de trap af en is ver,hoogd in ‘t jaar 1735 met approbatie
,van de Wel Ed’le Groot Agtb. Heere
,van de Loosdregten, etc. in de maandt,
,November , e n
,,Doodboek van Oud Loosdrecht van 16
n Juni 1783--Fbr. 1812.”
1744. Regertien Ploos.
4 Febr. 1747. Reijk Hoogeveen.
Betreffende Niezczo Loosdrecht heeft,
men een register:
,Begraven lijken te Nieuw-Loosdrecht
1748-1813.”
10 Mrt. 1766. Jan Hoogeveell.
21 Juni 1776. Hendrikje Jacobs Phs.
29 Juli 1785. Jan la I+nte$ne.
30 Juni 1788. Elisa,beth Helder, van Amsterdam.
31 Dec. 1788. Marten van ~~~JSt?WYL
W. W. v. R.
Hilversum 418 ‘10.

Aanteekeningen uit een familie-bijbel betreffende
het geslacht TROMER,
medegedeeld door A. VAST DER P OEST C LEMENT ,
te PoortllgUal.
(Vervolg en slot van XXVlII, 281).
Anno 1785. Den 15 Sept. is te Zundert overleden onsen
Broeder Mr. Antony Johan Bamisse, naelaetende
zijtrEd. huijsvrouw , onse suster Catharina Alida
Tromer, zonder kinderen; en is vervolgens aldaer
in de kerk, op zijn begeerte stil bijgeset.
Den 28 November is te Gouda overleden onse
suster .Johanna Braet naelaetende haerEd. man
den welEd. Heer Bartholomeus Hermannus de
1
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lI!!OW , en is volgens te EVilliyelanyoalc in derselver grafkelder bijgeset en begraeven.
Anno 1789. Den 2 December is te Goudcc overleeden
de heer Bartholomeus Herma?a~zus de Moor en is
bij zijne huijsvrouw te Willigelangerak in derselver
grafikelder bijgeset en begraeven.
Anno 1’790 Den 2 February is te Zundert overleeden
v r o u w e Cutharina Alida Tromer, w e d u w e v a n
Mr. Anthony Johan Damisse, nalatende eene voordogter genaemt Johanna van Veggelen, die getrouwt is met de heer Bles secretaris aldaer en
is de overleedene aldaer begraeven.
Den 7 Augustus is te Breda overleeden de
heer Lucas Hofmans naerlaetende vier meerderjarige kinderen, verwekt bij Sara Christinu Tromer
en is aldaar in de Groote kerk begraeven.
Den 4 November is in Leiden o v e r l e e d e n
Jannetta Jacoba Mispelblom huijsvrouw van Mr.
Willem Noodt en dogter van Jan Jacob Mispelblom Beier verwekt aan Christina Johanna Tromer
nalatende haerEd. man en twee zoontjes gent.
Walrave Willem en Jan Ja,cob Christiaan Noodt.
Anno 1796. Den 24 Maert is te Schoonh jveti overleeden
Vrouwe Poulina Baria Scheltus , naerlatende haer
man den heer Jan Braat , heere van Zeeventer en
Cabaauw en vijff alle meerderjarige kinderen en
is aldaer begraven.
Anno 1797. Den 7 Januarij is te Heusden overleeden
den Heere Frederik (Yhristiann Tromer, secretaris
dier stad, nalatende zijne huijsvrouw Maria Sara
Cornelia van der Steen en eene zoon en twee
dogters alle meerderjarig, en is denselven aldaar
in de kerk begraven.
Anno 1800. Den 25 Mey is ten hmjse van neeff vurz
der Schalk te Schiedam overleeden vrouwe Maria
Sara Cornelia van der Steen weduwe van den
Heer Frederik Christiaan Tromer, wonende te
Heusden en is vervolgens ook te Schiedam in de
kerk int familiegraft van gemelde Heer Van der
Schalk, die getrouwt is met de oudste dogter van
de overleedene begraven.
Anno 1802. Den 26 November des avonds ten halff
twaalff uuren is de huijsvrouw van onze zoon
Isaac Tromer genaamt Maria van Oostzaanen t e
Pernis gelukkig verlost van een welgeschaapen
zoon welken op den volgenden Zondag aldaar is
gedoopt door dominus T. Vis en daarbij genaemt
Jan naer den vader van gemelde zijne huijsvrouw,
hebbend0 de vader hetselven ten doop gepresenteert.
Anno 1803. Den 29 Maert des avonds voor tien uuren
is onse dogter Johanna Catharina Vogelensank
geboore Yromer alhier te Rhoon gelukkig verlost
van een welgeschaepe dogter, welke op den
daaropvolgenden Zondag is gedoopt door haar
vader en genaemt Johanna Christina zijnde nae
mijn zuster Johanna en mijn overleedene zuster
Christina Johanna Tromer, zijnde door mijn vrouw
in naam van mijn zuster Johanna als meeter ten
doop gepresenteert en door mij als peeter daarb3
geassisteert.
Anno 1804. Den 27 Junij des avonds even neegen
uuren is de huijsvrouw, van onse zoon I s a a c

Yromer alhier te Bhoon, gelukkig verlost van een
welgeschaape zoon welke op den daaraanvolgende
Zondag is gedoopt door Da. L. Vogelensank en
genaamt Anthony naer de moeder van mijne
huijsvrouw , zijnde wij.als Peeter en Meeter daarbij
present geweest en is hetselve kind door mijn
vrouw ten doop gepresenteert.
Anno 1805. Den 6 April des avonds om elff uuren is
onse dogter Johanna Catharina Vogelensank geboore lromer alhier te Rhoon gelukkig verlost
van een welgeschape dochter welke op den vierde
daaraanvolgende Zondag is gedoopt door haar
vader en genaamt Louisa Catharina, nae haar
ouders, zijnde dit kind door de moeder, die
tegelijk haar kerkgang deed, zelve ten doop gepresenteert.
Den 23 September smorgens circa drie uuren
is mijne geliefde huijsvrouw _Muria Boogaard, aan
de kanker in de borst nae een smertelijk lijden
en bedleegering van ruijm acht weken in den
ouderdom van 56 jaaren een maand en tien dagen
tot mijne groote droefheid overleeden, nae dat
wij in den egten staat geleeft hebben 33 jaaren
2 maanden en 23 dagen, en is haar dierbaar lijk
door mij op gelijke wijse als dat van mijn vader
en moeder in statie plegtig doen begraaven, en
doen zetten in de familie grafkelder op het choor
in de gereformeerde kerk te Rhoon den 27 Sept.
daaraanvolgende - alwaar ik begeer bij Haar
naa mijn overlijden op dezelfde wijze gebragt en
geplaatst te worden.
Den 24 October smorgens circa drie uuren is
de huijsvrouw van onse zoon Isaac Tromer alhier
te Rhoon gelukkig verlost van een welgeschaepe
zoon welke op Zondag den 17 November 1805
is gedoopt door Ds. L. Vogelensank en genaamt
Hardeman, naar de vrouw haar Broeder en
Qrootvader, zijnde dit kind door de moeder die
tegelijk haar kerkgang deed, zelve ten doop gepresenteert, hebbende de vader daarbij geadsisteert.
n Memorie van aanteijkeningen gehouden bij Isaac
Tromer geboren te Breda den 16 Augustus 1721 en
Cathariraa Jokanna Braet, geboren te Vla.erdingen dera
I7 Maert 1719, te saemen in de Eght vereenigt Oinnen
den Brielle op den 18 februarij 1744.
Anno 1744. Den 31 meij is in den Brielle overleden
onsen Broeder Nicolaes Braet, sonder vrouw of
kinderen naer te laeten, en is vervolgens aldaer
in de groote kerk begraeven.
Anno 1745. Den 12 October is te Breda overleden onsen
broeder ,7acob Tromer en is vervolgens aldaar
in de grote kerk begraeven.
Den 2 December is op desselfs buijteplaats onder
Oostvoorn overleden onsen vaeder Jacobus Braet
en is vervolgens in den Brielle in de grote kerk
begraeven (moet zijn te Oostvoowa in een nieuwe
graf kelder).
Anno 1.746. Den 13 October is te Abberabroeke overleden
onse suster Cornelia Braet naerlaetende haer man
nijnant de Grruijter zonder kinderen en is vervolgens aldaer in de kerk begraeven.
Anno 1747. Den 10 September is te Bergambagt in den

CDLll?-.

297
huwelijken staet bevestigt onse suster Jöhunnn
Braet met den heer B. H. de Moor, m e d i c i n a e
dotter te Gouda.
Anno 1748. Den 27 Meij is te Breda overleden onsen
broeder Gerrit Pieter Tromcr ongetrouwt sijnde,
en is vervolgens aldaer in de grote kerk begraeven.
Den 6 Julij is op Paramaribo in Surinaemen
overleden onsen broeder Jan Frederik Tromer,
naerlaetende zijne vrouw CY. 8. (le Kies, zonder
kinderen en is vervolgens a,ldaer begraeven.
Den 21 October is te Breda overleden onsen
vaeder tTohu?a Frederilt Tromer, en is vervolgens
aldaer in de grote kerk begraeven.
Den 23 November is in den Brielle overleden
onse moeder JoJxmna de Jongh, weduwe Jacobus
Braet en is vervolgens aldaer in de grote kerk
begraeven.
Anno 1749. Den . . . . is op Paramaribo in Surinamen
overleden onsen broeder ddrianus Braet , naerlatende zijne VL‘OLIW Wiesman van der Horst,
zonder kinderen, en is aldaer begraeven.
Den 9 Meij is te Breda in den huwelijken staet
bevestigt onse suster Catharina Alida Tromer met
den heer Mr. Jacobus Eredericus van Veclzelen,
wonende aldaer.
Den 19 Augustus is te Breda in den huwelijken
staet bevestigt onse suster bara Chwistina Tromer
met den heer Lucas Hofmans, wonende aldaer.
Anno 1754. Den 16 December is te SchoonJkoven in den
huwelijken staet bevestigt onse broeder Jan Braet
met mejuffrouw Poulina Xaria #cheltus, wonende
aldaer.
Anno 1760. Den 10 Meij is te Breda overleden onsen
b r o e d e r i%Ir. Jacobus 3%edericus van Veehelen,
naerlatende zijn vrouw C’atharina Alida Tromer
en eene dogter en is vervolgens aldaer in de
klegne kerk begraeven.
Anno 1761. Den
October is te &hoo&o~en in den
huwelijken staet bevestigt onse suster Maria Braet
met den heer Otto Schellus Ottoosa. wonende to
Amersfoort.

Anno 1762. Den 29 April is te Heusden in den huwelij ken smet bevestigt onsen broeder F r e d e r i k
CJwistiaan Tromer met mejuffrouw Maria Saro
Cornelia van der Steen, wonende aldaer. en is hij
obiit 1797.
Anno 1763. Den 24 Januari.j is te Breda in den huwelijken staet bevest@ onse suster Catkarina Alida
Tromer, w e d u w e Mr. J. P. ‘van Vechelen m e t
den heer en 1%. Anthony Johan Damisse wonende
aldaer.
Snno 1769. Den 28 Maert is te Breda overleden onse
moeder Christina JoJaanna van de Pol, w e d u w e
Johan Frederik Tromer en is vervolgens aldaer
in de grote kerk begraeven.
Anno 1776. Den 21 November is te hhonshaven overleden onsen broeder Jacobus Braet naelaetende
zijn vrouw Alida Hogendijk, eene zoon en eene
dogter en is vervolgens aldaer den 28 dito in de
kerk begraeven.
Anno 1776. Den 2 Jannuarij is op do Hooge Swaluwe
overleden ab intestato, onse nigt mejuffrouw
Allegonda Maria Otten; zijnde sousgermame met
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ons van haer en onse vaders zijde en geen nadre
vriende hebbende, zijn wij met de verdre vrienden
van haers vaderszijde voor de hel.ft erfgenaeme
van haere naelaetenschap, haerEd. is nooijt gehuwt geweest, en op den 8 dito aldaer in de kerk
begraeven.
Den 11 Meij is te Goüdn overleden en vervolgens aldaer begraeven onse nigt gormaine
mejuffrouw Maria Bgatha de Xoor, zijnde nooijt
gehuwt geweest.
Anno 1777. Den 13 November is te Hoorn overleden
en vervolgens aldaer begraeven onse nigt germaine
vrouwe Anna Lambertina van Neck huijsvrouw
van den heer en _Wr. Jacob Hendrik van Hemert
raedsheer in den hoogen Raede van Hollandt enz.
Anno 1778. Den 24 April is te Vlaerdinge overleden
en vervolgens aldaer begraeven onsen germain
neefl Nicolaas van der 1;c erf, naerlaetende een zoon.
Den 14 augustus is. te Slu@ in Vlaenderen
overleden en vervolgens aldaer begraeven onsen
germain neeff H e n d r i k ;an de Pol, in leven
majoor en capteijn in het Regiment van Godijn,
zijnde nooijt gehuwt geweest.
Anno 1780. Den 18 July is te Gouda overleden en vervolgens aldaer begraeven onsen germain neeff
Bernhardinus de Moor, in leven Professor in de
theologie en Predicant op s’lands hooge schoole te
Leijden, zonder kinderen naer te laeten.
Den 31 July is te Vlaerdinge overleden en vervolgens aldaer begrneven onsen germain neef?
Gillis van der Wer1p naelaetende sijn vrouw en
verschijde kinderen.
Den 7 Aug. is in ‘s Haege overleden onsen
germain neef ïW?*. Jacob Hendrik van Hemert in
leven Raedsheer in den hogen Raede van Hollandt enz.
Den 11 Aug. is te hzwsfoort overleden onse
zuster Mariu Brast naelaetende haerEd. man,
den heer Isctnc Scheltus OZ . heere van Leusden,
en vier kinderen en is vervolgens den 16 dito in
de kerk begraeven.
Den 13 December is te Delft overleden onse
Tante Margareta ,Johanna Wagardus wed. onsen
oom S. L. van de Pol en is vervolgens den 20
dito aldaer begraeven.
Anno 1781. Den 16 Meij is te Alpken in Hollant overleden en vervolgens op den 22 dito aldaer begraeven onse nigt germaine vrouwe Catharina
,van Neck
huijsvrouw van den weleerwaerden
Heer Rudolphus Ottinga ; rustend Predikant van
Moerkapell, zonder kinderen naer te laetcn, dus
haerEd. volle neven en nigte haerEd. n a e s t e
vrienden in den bloede zijn.
Den 29 January 1744 ben ik lsaac Tromer in
ondertrouw opgenomen met mejuffrouw Catahrina
Johanna Braet en zijn vervolgens op den 18
Februa.ry met den andren in den huwelijken staet
bevestigt en getrouwt in de grote kerk in den
Brielle door den weleerwaerden Heere Predikant
Cornelius van der Sweth.
Anno 1746. Den 31 Maert sijnde Woensdag s’namiddags
o m h a l f t w e e uuren is mijne huijsvrouw tot
gelukkigh verlost van een welgeVlaértlingen
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schaepc dogter, dewolke op Zondag den 4 April
1745 aldaer is gedoopt door Dominus J. W. van
Ottingh, en genaemt Christina Johanna, zijnde
Peter en Meter mijn vader en moeder en is ten
doop gepresenteert door mijn suster Sara Christina
Tromer.
Bnno 1747. Den 10 Maert sijnde Vrijdag, des morgens
om half zeven uuren is mijne huijsvrouw tot
Vlaerdingen weder gelukkig verlost van een
wclgeschaepen zoon, denwelke op Zondag den 12
dito aldaar is gedoopt door Dominus J. Roeringh
en genaemt Jacobus, na wijle onsen vader Braet
zijnde meter onze moeder Johanna Braet geboren
de Jongh en is ten doop gepresenteert door onse
suster Johanna Braet.
Anno 1748. Den 6 Maert zijnde Woensdagh, des
morgens om tien uuren 1s mijne huijsvrouw tot
Vlaerdingen weder gelukkigh verlost van een
wclgeschaepen zoon, denwelken op Zondagh den
10 dito aldaer is gedoopt door Dominus J. Roeringh
en genaemt Johannes Fredrik, zijnde Peter en
Meter mijn vader en moeder en is door mij selffs
ten doop gepresenteert en heeft mijn broeder
Gerrit Pieter Tromer, daarbij als getuijgen geassiteert.
Anno 1749. Den 6 April zijnde Sondagh des morgens
om half zeven uuren, is mijne huijsvrouw tot
Vlaerdingen weder gelukkig verlost van een wel’
gesohaepe dogter, welk kind vijf uuren na desselfs
geboorte is overleden en op Donderdag den 10
dito in de kerk te Vlaerdingen beg.raeven.
Den 1 Junij, zinde Sondagh, des morgens om
elf uuren is onsen zoon Jokannes Fredril< Tromer
geboren den 6 Maert 1748 dus in den ouderdom
van omtrent vijftien maenden, na een ziekte van
negen da’gen tot onse smerte overleden en op
Woensdagh den 4 dito in de kerk te Vlaerdingen
begraeven.
Suno 1760. Den 20 Junij zijnde Saterdagh, des morgens
om drie uuren is mijne huijsvrouw , tot Rhoon,
weder gelukkig verlost van een welgeschaepen
zoon, denwelken op Zondagh den 21 dito, aldser
is gedoopt door Dominus B. van Velzen en genaemt Joha,nnes Fredrik; na wijlen onsen vader
Tromer, zijnde meter onse moeder Christina
<Johanna van de Pol weduwe Tromer, en is door
haerwelEd. solfs ten doop gepresenteert.
Den 11 November zijnde Woensdagh, des
morgens om acht uuren, is onsen zoon Johannes
Fred& Tromer geboren den 20 Junij 1760, dus
oud zijnde omtrent vijff maenden, na een ziekte
van 14 dagen tot onse smerte overleden en op
Zaterdagh den 14 dito in de kerk te R h o o n
begraeven.
Anno 1751. Den 20 J+j zijnde Dijnsdagh des morgens
om drie uuren 1s mgne huijsvrouw, tot R h o o n ,
weder gelukkig verlost van een welgeschaepe
dogter, dewelke op Zondagh den 25 dito aldaer
is gedoopt door Dominus A. Bieruma uit Poortugaal, en genaemt Johanna,, na wijle onse m,oeder
Braet, hebbende ik Isaac Tromer als Peter gestaan, en is door mij selfs ten doop gepresenteert.
Anno 1762. Den 17 Julij, zijnde Maandagh, des na-

rniddags om vi,jf uuren is mijne lmijsvrouw, tot
weder gelukkig verlost van een welgeschaepe dogter, dewelke op Zondagh den 23
dito aldaer is gedoopt door dominus J. Hubert,
en genaemt Pieternella Clasina Adriana , na wijlen
mijn vrouws Broeders Pieter, Nicolaes en Adrianus
Braet, hebbende ik Isaac Tromer als Peter gestaen en is door Inij selfs ten doop gepresenteert.
Anno 1754. Den 8 Augustus, zijnde Donderdag des namiddags o m h a l f d r i e uuren, is o n s e dogter
Pieternella Clasina Adriana Tromer, geboren 17
Juli 1732, dus oud zijnde twe jaer en 22 daegen
na een ziekte van seven daegen, aan de kinderziekte, tot onse smerte overleden en op Zaterdag11
den 10 dito in de kerk tot Rhoon begraeven.
Anno 1764. Den 15 Maert is onse dogter Christina
Johanna Tromer in ondertrouw opgenomen met
den weledGestr. Heer Jan Jacob MispelOlom BeGer
heere van Suqdscha,rwoude, Raed in de Vroedschap en Regerend Schepen der Stadt Schiedam,
dewelke vervolgens op den 3 April 1764 binnen
de voorst. Stadt Schiedam aau ons huijs door mijn
Heeren van de Weth met, den anderen zijn getrovwt, en in den huwlijken staet bevestigt.
Anno 1765. Den 15 November is onse dogter Mispelblom Beijer, te Schiedam gelukkig verlost van een
welgeschaepe dogter, dewelke vervolgens aldaer
is gedoopt en genaemt Christina Johanna.
Anno 1767. Den 4 Maert is onse dogter MispelOlom
Beijer te Schiedam weder verlost van een welgeschaepe dogter, dewelke vervolgens aldaer is
gedoopt ; en genaemt Jaennetta Jacoba.
Den 14 Maert zijnde Saterdag, des morgens
om elf uuren is onse veelgeliefde dogter Christina
J o h a n n a Tromer, huijsvrouwe van den Heere
J. J. MispelOlom Be$er in haer kraembedde tot
onse innige sielssmerte overleeden, oud sijnde
bijna 2d jaeren en naelaetende haere twe voorschreve dogtertjes, vervolgens is de overledene
op den 20 Maert 1767 in de kerk te Schiedam
met statie begraeven.
Anno 1769. Den
October is onse kleijndogtertje
C,%ristina~ Johanna MispelOlom geboren den 15
November 1760 dus oud zijnde bijna vier jaeren
aa,n een uijtterende ziekte overleden en vervolgens
in de kerk te Schiedam begraeven.
Anno 1772. Den 11 Junij is onsen zoon JucoOus Tromer
in ondertrouw opgenomen met mejuffrouw Naria
Bogaard (dogter van d e n weledGest. Heer V .
F. Bogaard, Raedpensionaris en eerste Griffier
s’lants van den vrijen, te Sluijs in Vlaenderen,
en vrouwe 8. J. Balkenende) en zijn deselve op
den 30 Juni daeraenvolgende te Sluijs in de kerk
met den andren getrouwt, en in den huwelijken
staet bevestigt.
Anno 1774, Den 17 Julij zijnde Zondag, des morgens
om vijff uuren is onse schoondogter Maria Tromer
geboren Bogaard, te Rh.oon gelukkig verlost
van een welgeschaepen tlogter, clewelke op Zondag
den 24 ditu aldacr is gedoopt door dominus J.
Hubert en gena.emt Johanna Catlzarina na min
nuijsvrouw als meter, zijnde voor haerEd. door
onse dogter Johanna Tromer ten doop gepresenXhoon,
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tuurt en heeft de vauder en ik bij deselve als
getui,jgen
geassisteert,.
Anno 1776. Den 13 Augustus zijnde Zondag, des morgens
om zeven uuren is onse schoondogter M a r i a
Tromer geboren Bogaard te Rhoon weder gelukkig
verlost van een welgeschaepen zoon denwelken
op Zondag den 20 dito aldaer is gedoopt door
Dominus J. Hubert en genaemt Vincel~t Ferdinant
na s’moeders vaeder als peter, zijnde door s’moeders
moeder ten doop gepresenteert en hebben die
beijde met mijn zoon als vaeder bij den doop als
getuijgen geassisteert.
Anno 1777. Den 12 November zijnde Woensdagh des
morgens om een uuren 1s onse schoondogter
ïlIccr_io~ Tromer geboren Bogaatd te Rlzoon weder
gelukkig \,erlost van een welgeschaepen zoon,
denwelken op Zondag den 30 dito aldaer is gedoopt door dominas H. A. Aitton, en genaemt
Isaac na mijn a,ls peter en is door mij selfs ten
doop gepresenteert en heeft de vaoder bij deselve
als getuijgen geassisteert.
Bno 1780. Den 26 Maert, zijnde Zondagh? des nam i d d a g s t e n s e s uuren is m;jne teedergeliefde
huisvrouw Catharina ,Johanna Braet , naer eene
langdurige ziekte en verval van levenskragten
en na veele geledene pijnen en srnerte sedert vele
jaeren, in den ouderdom van 61 jaeren en 10
daegen tot mijne innige zielsmerte en droefheijd
overleden en van mijne sijde gerukt nadat wij te
saemen in den egten staet verbonden en geleeft
hebben 36 jaeren eene maendt en 9 daegen, en
is haerEd. lijk op desselfs begeerte van Schiedam
naer 127100~~ getransporteert en aldaer op den 10~’
April daeraanvolgende in de kerk begraeven
in een grote gemetselde grafkelder, leggende
midden in ‘t choor van de kerk te Rhoon, dewelke nu voor mí#jn begraefplaets of familjegraft
gehouden wcrdt.
Anno 178-1. Den 9 Julij ben ik ïsaac dromer, weduwnaar van wijlen vrouwe Catharina Johanna Braet
in ondertrouw opgenomen met vrouwe Carolina
<TacoOn de Lille, eerst weduwe w$en den welEdelen gestrengen Heer Nr. Diederzk Chrisliaen
Pielat en laest weduwe wjjlen den weledelen gestrengen Heer &lr. hendrak van Bulderen, en zijn
wij vervolgens op den 25 July 1784 te zaemen
in den huwelijken staet bevestigt binnens Huis
in Schiedam voor mijn Heeren van de Weth der
voorsz. stadt’.
Den 1011 Maart 1795 is dit huwelijk gescheiden
door den dood van Vrouwe CTao-olika Jacoba de
Lille te Sckedam.
Snno 1796. Den 16 April 1796 is op de Schiekade
buiten Rotterdco,b overleeden Isaac 2ronrw, mijnen
geliefde vader na eene korte ziekte dog meest
door bezetheid op de borst en daaruijt gevolgde
stikking in den ouderdom van 74 jaar en 8
maanden en is zijn lijk van daar nae Rhoon getransporteert en aldaar door mij op gelijkewijze
als mijne moeder plegtig doen begraeven en bij
haarEd. lijk doen setten in onse grtlfkelder leggende
op ‘t midde vsn 't choor in de gereformeerde
kerk te Rhoon dus beide mijne ouders nu over-

leeden zijnde, nalatendc haar zoon
Jacobus ‘113rorner getrouwt met Mark Bogaurd.
Johanna Tromer meerderjarige ongehuwde dochter
en twee minderjarige kinderen van den Raadsheer
Wva. Nood welke zijn de kindskinderen van Christina Johawa Tromer zijne vooroverleedene dochter.
En werd deeze aanteekening door opgemelte
Jacobus Tromer vervolgt.
Anno 1797. Den 29 December is onse dochter Johanna
Cathtrrina !Lromcr in ondertrouw te Rhoon opgenomen met Ludoviczls Vogelensa&, weduwnaar
van ïkwtina C?wistina Eesten Predikant te Rhoon
en zijn deselve op den 178 Januarij 1798, ten
overstaan van den Gerechte van Rhoon door mij
zelve, als Secretaris opt huijs te Rhoon, met den
anderen getrouwt, en in den huwelijken staet
bevestigt en ingezeegent.
Anno 1798. Den 18 December des avonds om elff uuren
is onse dochter Johanna C%rtharina Vogelensank
geboore Tromer alhier te Rhoon , gelukkig verlost
van een welgeschaape dochter welke op den
daarop volgende Zondag aldaar door desselfs vader
is gedoopt en genaemt JncoDa Maria nae mij. en
mijne huijsvrouw als peeter en meeter, zgnde
door mijn vrouw ten doop gepresenteert en door
mij daarbij geadsisteert.
Anno 1800. Den 30 Maart des namiddags ten een uure
is onse dochter bovengemeld weeder gelukkig
verlost van een welgeschaape zoon denwelke aan
de sprouw op Zondag den 6 April ongedoopt is
overleeden.
Den 19 September is op Heiligenberg bij &lerspvoort overleeden onsen oom ls«c~c Scheltus Oz.
heere van Leusden, nalatende vier alle meerderjarige kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw
onse t,ante ÄIlnritl, Braet en zijn jeegenswoordige
huijsvrouw Swn Jacoba Becker.
Bnno 1801. Den 22 Meij des morgens over twee uuren
is onse dochter bovengemeld weeder gelukkig
verlost van een welgeschaape zoon welke op den
daaropvolgende zondag, door desselfs vader is
gedoopt en genaamt Anthony nae de moeder van
mijne huijsvrouw, zijnde wij als peter en meter
daarbij present geweest, en 1s hetselvc kind door
mijn vrouw ten doop gepresenteert.
Den 10 Oct,ober is onse jongste zoon Istrctc
Tromer ten overstaan van het geregte te Dordregt
getrouwt met Mwirr uw Oostztronen zijnde een
d o c h t e r v a n d e n B u r g e r <Jan vcw Oostzanefh
Timmermansbaas te Dordregt voornt.
Den 22 November des avonds ten vijE uuren
is de bovengemelte huijsvrouw van onse zoon
isctac Tromer gelukkig verlost van een welgeschaape zoon welke op den volgenden Zondag
den 29 dito te Hoogvliet is gedoopt door Ds.
Voogelensank en daarbij genaamt is JtrcoO,us
hebbende de vader hetselve ten doop gepresenteert.
Uit een handschrift van v. d. Lely: Wapenen vau zeer vele
oude ende voornaame familien welkers wapenen in de wapenknert
van Holland, Zeeland en Utrecht niet bekent staan en ook nog door
een notaris lromer op een acte gelakt, blijkt dat als wapen is gcvoerd: In blauw een rechter schuinbalk van goud vergezeld van
boven van een zilveren hond, en onder van ec,n zilveren lelie.
v. D. P. c.
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Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr. VAN KINSCHOT te Tiel.
(Vervolg van XXVIII, 259).
1700.24 Jan. heeft de schout Cok 1 kint gezonken
18-0-0.
voor ‘t graft t’ openen . . . . . - 1 0 - 0 .
De wieldraijer in de voorstadt een kint voort
graft
te
openen
. . . . . . . . -10-0.
27 ditto voort openen van ‘t graft van 1 kint
van
Stori . . . . . . . . . . . -10-0.
8 Feb. ontvangen van d’Erfgen. van W i l l e m
Luygen voor dat sy haar vader uijt de stadt gebragt hebben is geaccordeert omdat hij niet lang
in de stadt gewoont hadde, en over hem niet
wilde
laeten
luyden
. . . . . . .
12-0-0.
13 ditto 1 poos over D i r k Bcrltus . . 6 - 0 - 0 .
20 ditto over de vrouw van Dirk Caspersen 3
poosen . . . . . . . . . . . .
12-0-0
en
in
een
kerckegraft.
. . . . . .
6-0-0.
3 Mert over de Portier van Zantwijk . 6-0-0.
1 p o o s v o o r t g r a f t topenen . . . . 1 - 0 - 0 .
Ditto over de doghter van Juffr. van Li& 9 posen
36-0-0.
voort
graft
topenen . . . . . . 1 - 0 - 0 .
voort
bort
te
hangen
. . . . . . 6-0-0.
6 Ditto Peter Post 1 bint voort graft enz.
16 ditto 1 poos over Nelleken op Kleijberg 6-0-0.
23 Ditto 1 Poos over het bint van den luytent
Ingezuat . . . . . . . . . . . .
6
-0-0.
4 Mey over het kint van Bbm. Noye een geluyt enz.
4-0-0.
13 Mey ontfangen van de Uytvaert van de Heer
‘uan Hemmen . . . . . . . . .
24-0-0.
Noch tot Een vereering ontfangen . . 36--0-0.
22 Mey Is het kint van den Tol(lenaar) Eek gesonken
. . . . . . . . . .
18-0-0
enz.
29 Ditto is Gewidt de Haes na Cgten gebragt en
daer begraeven met kennis van de Bornem. Li&
zonder de geregtigheijt te betalen dus memoria.
1 Juni 1 Poos over Geusken Karmans. 6-0-0.
16 ditto voort Graff van een kint van Dom. VU’YL
Vierssen
te
openen
. . . . . . . . -10-0.
13 July over Dirk Jacopsen 1 poos 6-0-0 enz.
18 Aug. den ontfanger Cock 1 kint gesonken
18-0-0 enz.
7 S e p t . o v e r Qutckel 3 Poosen . . 1 2 - 0 - 0 e n z .
20 ditto over de vrouw van Albert Bartens 3
Poosen. . . . . . . . . . . .
12-0-0.
23 Ditto Een geluijt over een Schotsman van
4-0-0.
Ditto over het kint van Johunnis de Vaen E e n
geluij
t
. . . . . .
. . . . .
3-0-0.
25 Ditto over de vrouw ‘van Cornelis de Mulder
12-0-0.
3 Poosen . .
Ditto over den Gae&n siijder.3 Poo’sei 12-0-0.
28 Ditto over f%jn den Hovenier 1 Poos 6-0-0.
4 Oct. over de vrouw van Cranenborgh 3 Poosen
12--0-0 enz.
13 Ditto over het kint van Mevrouw van Gelderm a l s e n E e n geluijt van. . . . . 3-0-0 enz.
28 Ditto over de vrouw Girridt Noot 1 PO O S
6-0-0 enz.

2 N~Jv. Een geluyt van 3 Pooson ovc)r <Jan HenJrix
12-0-0.
7 Ditto over de moeder van Peperkoekenbacker 3
Poosen . . . . . . . . . .
3-0-0
enz.
25 Ditto over de vrouw van WIJtbier f?tqel 1 poos
6-0-0.
26 & 27 Ditto over de majoor Cock 6 Poosen
24 -0-0 enz.
4 Dec. over Hendrik Sckul 3 Poosen 13-0-0 enz.
10 Ditto over de vrouw van Henclrik van Ogen
6
Poosen . . . . . . . . . 24---0-0
enz.
27 Ditto 1 Poos over de wed. van Ba,rt van Hattum
6-0-0.
1701 2 Jan. voort’openen van ‘t graft van een kint van
den
Heer
Fawet . . . . . . . .
10-0-0.
25 ditto over het kint van Steven Willemsera een
geluijt
van.
. . . . . . . . . .
3-0-0.
29 dltto een geluijt van 3 poosen over de vrouw
van
S~aoeck . . . . . . . . . .
12-0-0.
6 Mert over Cotnelis de L’on een poos 6 - 0 - 0
voort
graft
topenen . . . . . . . 1 - 0 - 0 .
Ditto over Aert Tijse vrouwe moeder een poos
6-0-0.
9 ditto over vrouw Pronck drie poosen 12-0-0
voort graft enz.
Ditto e e n p o o s o v e r Girrit Arisse . . 6 - 0 - 0 .
19 dit,to drie poosen over Jan van Latum 12-0-0.
22 ditto ontfangen van de uijtvaer van den Heer
du Bilnn de Visconti . . . . . . 29-0-0.
Ditto voort graft te openen van een kint van
Anthoray Blom . . . . . . . - .
-10-0.
22 ditto een poos gel@ over de soon van Francken
6-0 e n z .
6 April voort openen vant graft van een kint van
Jacobus
van Geelkerkera . . . . . . -10-0.
9 ditto een poos over Cu$acne (?) . . 6-0 enz.
19 ditto drie poosen over den Tulder Paus 6-0 enz.
(Wordt vervolgd.)

Aanteekeningen betreffende uitheemsche geslachten,
vermaagschapt aan Nederlandsche familiën ,
door M. 0. WI L D E M A N.
(Zie Maandblad 1910, 23%)
ll.

Van (de) Gumoëns.

Deze familie behoort tot de oudste feodale geslachten
uit Waadtland, en is heden ten dage nog in het bezit
van het stamslot Gumoëns , liggende aan den weg naar
Echallens. Als stamvader wordt genoemd Littold de
Gumot%s of Goumoëns, die in 1060 te Orbe voorkomt.
Een neef van dezen, Albert von of de Gumoëns, komt
in 1090 als ridder voor. In de lade en 13de eeuw waren
leden van ‘t geslacht vasallen van ‘t bisdom Lausanne.
In de 14de eeuw splitste de familie zich in drie takken :
10. Gu’moëns-le-Juz. 20. Gumoëns-le-G’hâtel ( b e i d e
uitgestorven pl. m. 1?50) en 3”. Gumoëns-la- Ville,
die nog bestaat.
Vele leden van dit geslacht waren in vreemden krggsdienst, waaronder verscheidene in dien van de Republiek,
terwijl één lid tijdens ons koninkrijk den heldendood
stierf op de Citadel van Antwerpen.

305
De volgende ssntoekcningen - slechts sprokkels
zonder verband - kunnen te pas komen.
1. Jncques Ftarqis de G u m o ë n s ( d e Courcelles) tr.
Judic d’.Arbonnier. Hij werd 28. 7. 1695 benoemd tot
kapitein; in 1703 tot luit.-kolonel; 23. 7. 1716 kolonel;
11 Maart 1727 brigadier-generaal en is 7 Febr. 1729
te ‘~Gravenhage begraven (op dien datum werd het
recht van f 30.- voor hem betaald). Hij liet althans één
zoon na:
11. Jacques Frctncois de Gumoëns, ged. te Bergenop-Zoom 28 Dec. 1704, die te Namen 3 -4ug. 1731
huwde met Elisabeth, C’o’rnelitr Dulmhorst.
Waaruit zoover mij bekend 5 k., t. w. :
1. &aryuErite B«rLe de Gwmoi;ns, g e d . t e N a m e n
2 Aug. 1733; vermoedelijk overleed zij te Yperen, en
werd ald. begraven 14 Maart 1736 in de doodboeken
ald. vermeld als: ,,l’enf’ant de l’ofticier de Gumoëns”.
2. Fraderique 2Clarguérite de Gumoëns , ged. te Ypercn
5 Sept. 1734, begraven te ‘~Gravenhage 2 Nov. 1747
(Inpost. reg. o/h begr. op dien datum).
3. Charles André de Gumo&s , geb. te Maastricht
12 Mei, en a,ld. ged. 16 Mei 1746.
4. .laq,~es F,rancoi,s de Gumo~ns , ged. ‘s Gravenhage
28
1748.
5. Charles Louis de Gumoi;ns, ged. Breda 3 Nov.
1764, komt in 17ti9 (Paschen) voor als lidmaat der
Walekerk te ‘s Hertogenbosch, en was toen vaandrig.
Te Venlo werd 7 Dec. 1784 in een kelder begraven
Charles Louis de Gumoëns ; is dit dezelfde ?
Uunie Xoi< de Gunao&s, geb. te Bern, kapitein in
het reg. Zwitsers van Generaal-Majoor Constant de
Rebecque huwt (op att. van Doornik) te Maastricht
31 Oct. 1742, illargaretka, Elisabeth ïUariu, Lemker? geb.
te Maastricht.
George de G,umoëns luit.-kolonel tit. (10 Jan. 1707)
en luit.-kol. (11 Sept. 1708) ‘) huwt dnne Xarie de
Cartier. Waaruit:
a. Guillawle de GIWLOWS , ged. te Luik 8 Dec. 1709.
0. Vincent Dieudowat; de Gwnoi;ns, ged. te Luik 4
Juni 1713.
Pierre Gumoin , soldaa’t, werd te Yperen begraven
19 Febr. 1728. (Behoorde wellicht niet tot het geslacht.)
._~__
Margareta Ferederica de Gumoc;qas werd NOV. 1747 te
‘s Gravenhage begraven (bet. impost ad f 15.- op 2 Nov.)
Java de Gumoens werd Nov. 1747 te ‘~Gravenhage
begraven (bet. impost ad f 15.- op 11 Nov.)
Jacob Louis de Gumoëns werd Dec. 1747 te ‘s Gravenhage begraven (bet. impost ad f 15.- op 12 Dec.)
illexandre de Gumo&s, luit. in ‘t reg. Zwitsers van
Kolonel de Sturler, werd 16 April 1760 begraven te
Maastricht.
Louis de Gwnoëns! kapt.-luit. in voorn. reg. werd
4 Mei 1761 begraven te Maastricht.
Elisabeth Alexandrine de Gumoëns, werd op Pinksteren
1766 lidmaat der Wale-kerk te ‘s Hertogenbosch.
B. J. de Gumoëns werd 19 April 1768 benoemd tot
‘J 1.:Sen Qeorye de G%»Loëns cz’olsolld wcxl 1 I. 2. 1729 bcnocmd tot,

kolonel; dit zal vermoedel~k

niet dezelfde zijn.

majoor; 21 Maart 1772 tot luit.-kol.; 22 Juni 1779 tut
kolonel, en in 1796 of 1797 gepensionneerd.
Charles Bissat de GumoZSns werd 20 Jan. 1779 op
het kerkhof te Venlo begraven.
Narie de Gumoëns werd 12 Maart 1789 te Venlo in
een grafkelder begraven.
Xicolas Théodore t;opa Gumoëns ( 1 7 3 0 - 1 8 0 0 ) k o m t
als generaal-kommandant van een reg. Zwitsers voor,
dat vooral in den zoogenaamden postenoorlog in Vlaanderen zich bijzonder onderscheidde (Vgl. Bosscha,, Neerlands heldendaden te land, 111, 47, 56, 77, 87). Hij
was de vader van:
Sigismond Emmanuel v& Gumo&s (1753-1798) die
tot luit.-kol. werd benoemd 12 April 1780; kolonel
15 Oct. 1787 en gepensionneerd in 1796. Hij keerde in
dat jaar naar Zwitserland terug, en werd tidens een
oproer in 1798 vermoord. Hij huwde Xarie Sophie ‘vos
Gumoëns , waaruit o. a. :
Sicolas Fr&deric E,mmanuel von Gumoëns, g e b . t e
Orbe 19 April 1790, die zijn eerste opleiding genoot
ten huize van zijn bloedverwant, den advocaat F. von
Mülinen te Bern. Hij bezocht vervolgens de Militaire
Academie te Weenen, welke hij in 1809 verliet met
eene aanstelling als luitenant In het Infanterie regiment NO 30 (Prince de Ligne). Beeds het volgend
jaar verliet hij het leger om met den Aartshertog
Frans een reis naar het Oosten te ondernemen, om als
kapitein bij de Engels&-Spaansche troepen als adjudant
te worden toegevoegd aan den Generaal Doyle, met
wien hij de veldtocht op het schiereiland medemaakte.
Hij vocht vervolgens in Italie in het Anglo-Italiaans&
legioen, en ging in 1816 in hollandschen dienst over,
als majoor bij den Generalen Staf. In 1828 benoemd
tot luit,-kol. bij dat dienstvak, verwierf hij in 1830 de
M. W. 0. 4d* kl. en werd in 1831 kolonel. Den 22 Dec.
1832 op de Citadel van Antwerpen in het bastion
Fernando doodelijk gewond, overleed hij den 29 Dec.
d. a. v., en werd den 31 Dec. d. a. v. te Bergen-op-Zoom
begraven. Zijn stoffelijk overschot werd 28 April 1834
naar den Haag overgebracht, en aldaar op de Algemeene Begraafplaat,s onder het ter zijner eere door de
officieren van den Geueralen Staf opgericht monument l),
bijgezet. Dit gedenkteeken werd in 1907 hersteld op
kosten van de officieren van den Generalen Staf, en
eerst toen aan de Gemeente ‘s Gravenhage overgedragen.
1) Zie voor dit monument o. u. Jaarb. K. &lil. Acad. 1858; De Navoruoher 1892; De Nieuwc Rott. Courant van 20 Jan. 1903 en 2 Juni
1906. Voor port.ret kol. von Gumoëns, zie Muller N” 2065; voor afb.
Gedenkteeken, Muller, 20ö&
In de papieren van min grootvader. den gen.-maj. J. E. Wildeman,
vond ik nog de minuut van een brief door hem gericht aan den
Generaal de Constant Rehecque naar aanleiding van het opschrift
op het monument te plaatsen. (Dit ontwerp-afschrift werd door mij
afgedrukt in Navorscher 1892). Die brief luidde:
Breda le 17 F&vrier 1833.
Dans mes r&flexions sur l’ex&ution du projet, dont il est question
d’bonnorer la mdmoirc de notre excellent de Gumoëns , l’id&e m’étant
venue, qu’on jugerait peut 6tre bien A propos, par rapport L l’épit a p h e j placer sur sa tombe, de suivre la manière usit6e dans ce
pays-oi, pour les monuments en honneur des Héros morts pour la
patrie, savoir: de l’y fairc mettre en lnngue latine, j’ai essayé moimème de tracer quelques lignes ;L cette fin; et c’est après en avoir
eu des conférences nvec Mr. HoeufFt et Mr. IC Professeur Bosscha,
e t nprits avoir utilisi: leurs rwnn.rques, p o u r une &daction e n b o n
lntin, que j’ose les offrir A Vot,rc Excellcnue, en La priant, si ellcs
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Evers, Evcrts, Feorc dc Montigny (de), Flugi van Asi’crmont, Flunckenberg en Prosohlitz (von), Gansneb gen<’
Tengnagel, Gey van Pittius, Gericke, Gesseler te Lintelo
(van), Gelinck, Gevers Deyuoot, Egmond, hertog v a n
Gelre (van), Gerlach, Goethals, Ghigny (de), Girard de
Mielet van Coehoorn (de), Grégoire, Groenhoven (van),
Grunebosch, Groot Stiffry (de), Haye (de la), Hardy de
Beaulieu, Hauw (d’), Hania, Hasselt (van), Habets,
Heemstra (van), Heutz (van), Heeckeren (van), Helm
(van den), Herbosch (van), Heilman (van), Heidenri,jk,
Heerdt tot Eversberg (van), Huguenin, Hooft (‘tj, Howen
(de), Hombach, Ingen (van), Inniskilling, Ja,nssens,
Krayenhofi, Krahmer de Bichin, Kechel von Kechlau,
Kool, Koopman, Koek (de), Kuyck, Kruse (de), Kruseman? Larrey (de), Levingston, Leusden, Limburg Stirum
(van), Lippe (van der), Lotichius, Lycklama à Nyeholt,
Maanen (van), Madiol, Xassen (de), Matak, Mauvillon
(von), Merlen (van), Mercx (de), Merkes van Gendt,
Meij (van der), Meurs (van), Mollenbeek, Mosgöllor,
Nassau-Usingen (van), Nepveu, Neukirchen gen” Nyvenheim (van), Ninaber, Nobert, Orrock, Oudemans, Outhoorn (van), Pabst (van), Panhuys [van), Pesters (de),
Pestel (von), Perez (de), Perponcher (de), Pitsch, Plaat
(van der), Palthe Wesenhagen, Prevost (de), Poederlé
(de), Raimond, graaf vau ?‘oulouse-Lautrec, Reeder,
Reitzenstein (von), Reinccken, Rittner, Riou (de of du),
Roisin (de), Rottiers, Roock (de), Rudolph, Swaen,
Sarraz (de la), Scharnhorst (von), Slangenburgh (von
Baer von), Snabilié, Seelig, Stedman, Steuerwald, Sels,
Stevenart, Seyffardt, Sitter (de), Sloet van Oldruitenburg, Schouten, Schmoutziger, Schokker, Schmeling (de),
Schreuel, Schutter, Schrieck (van der), Sturler (de),
Schuyt, Schröder, Superville (de), Schmidt, Trip van
Zoutlandt, Trip, Tindal, Tiecken de Terhove (de), Tengnagel, Thouars (de), Thielen (van), Tombe (des), Tuyll
van Serooskerken (van), Veeren, Verhaegen, Ver Huell,
Verschoor, Volkhemer, ?Varin, Weber, Wiebeking, Wintershoveu (van), Worbert, Wyck (van der), Wynbergen
(van), Zuylen van Nyevelt (van), Ziegler.
Vooral ten opzichte van biographische gegevens betreflende leden van genoemde geslachten ka’n genoemd
archief veel ophelderen, w a t e e n a,nders -wijdloopig
onderzoek uitspaart. De bekende welwillendheid vau
den directeur, den gep. generaal-majoor F. de Bas, is
een waarborg, dat men nooit te vergeefs om eenc inlichting zal aankloppen.
RED.

Blijkens het 15 de Jaarverslag (loopendc tot 1 Oct.
1909) der Nasporingen en studiën op het gebied der
Nederlandsche Krijgsgeschiedenis zijn in bovengenoemd
archief genealogische gegevens voorhanden aangaande
de volgende geslachten :
hremberg (van), Aubremé (d’), Argenteau (d’), Aulnis
de Bourouill (d’), Anting,. Aalbersberg, Auffmorth, Bagelaar, Bannier, Béarn (de), Beaufort (de), Beelaerts,
Bellefroid (de), Bentinck, Berch (van den), Bigot de
Villandry (d’Harvant), Bons (de), Bos, Bouchenröder
(von), Boreel, Bosset (de), Booie, Bouwens van der
Boyen, Buno, Bülow (von), Burch (van der), Buys,
Byleveld, Bylandt (van), Bruen tot Engbergen (de),
Brute, Brugghen (van der), Breda (van), Brandt, Brienne
(de), Casimir (von), Ceva (de), Cousyn of Cousin, Constant Rebecque (de), Collaert (de), Cornabé, Cock van
Oyen, Cochius, Coenegracht, Chassé, Chastel (du), Clarion,
Croy (de), Crooy, Du Monceau, Dam van Isselt (van),
Davel, Delahaye, Delecourt, Delprat, Delwigh, Deumers,
Diederichs, Du Moulin, Dubois, Dinaux, Duyn (van der),
Dongen tot Oldengserden (van), Douglas, Eerens (de),
pourraicnt mériter son approbation d’en vouloir bien demander les
suffrages des Messieurs les officiers commissaires pour l’éreotion dit
monument.
A I’occasion de la visite que Mr. de Gumoëns, hère dn Colonel,
m’a fait l’honneur de me faire j’ni été frappé de la grande ressemblance entre eux pour la physionomie; et peur autant que je puisso
juger du pcu d’instans dc conrersation, que j’ai en avec lui, il me
semble.; qu’il possède aussi beauconp des nobles qualités qui distingualent son frbre si particulièrement,.
j’ai é’& bien ohnrm& d’avoir eu l’honneur de faire sa connnissance
e n regrcttant tout,esfois qu’nn si triste év&nement e n a i t r<meni:
l’ocoasion.
E n priant Votrc Exacllenee, d e vouloir bien ag&er l’sssura.noe
dc ma parfaite considération j’ai l’honneur d'ôtre . . . etc.
In de ,,Interlnédiaire des chercheurs et ourieux” van 30 Deoember
1905 komt de volgende vraag voor: Fnuche-Borel, libraire-éditeur ,
dc Neufohâtel (Suisse) était, paraît-il, dans une teile intimité aveo
los comtes do Provence et d’rlriois, quo oea deux frhros de Louis YVI
l’appclnient ,,mon uher Fauche”. 11 y a lieu de croire qu’il en snvait
long sur le mysti?re du Temple quoiqu’il ait pu Ocrire dans ces
célèbres m&moires &dités en .1.829 et devenus rarissimes. Or, Fauche
Borel, né en 1762 m o r t e n 1 8 3 . ne laissa apïès lui qu’une fille
formant, souche, Mekznie Fauche, mariée & lhéodore de Goumoëras , qui
Itabit,ait, en lS29! le cbâteau de Goumoëns pr.& Lausanne, ot avait
iL cette 6poque sz enfants. Prière d e couloir bien donner sur oette
famille de Goz~)noens des ronseignements utiles tendant à, faire connaître les maisons de oertaines phrases menagantes des fameux mémoires
de Fauoho-Borel. Car si Fauohe, l’nnoèt,re, n’a que de l’amour et de
l’ostime pour Louis XVI, malgré sa position . délieate, on sent
qu’il est plus restructif en ce qui concerne les frires du Roy Martyr
et surtout en ce qui ooncerne leur entourage: Puisaye , Antraigues,
Blacas, Maisonfort et tutti quanti.
D’autre p a r t i l d e m e u r o inooníestable maint8ennnt d’après l e s
infat,igables recherches de la pléiade de savants traitant, la question,
que Louis YVII n pass& qaelque tempx h Neuchâtel (Suisse) dans
une famille, dont le nom n’aurait pas encore été authe&yuement révélé.
11 y :I dans t,out cela un mystère que les mémoires de Fauche aident
u n pcu H. peroer, mais quc Les souvcnira personnels de ses petitsanfants et de scs-arriére-petit+enfants! act,uellement ri vants, contrébueront trés prohablement R, éclaircx. OB s o n t ces desoendants?
Quels sant-ils? Quo font-ils’? ot q u e pensent-ils?”
Op dezc vraag kwam t,ot op heden, September 1.910, in genoemd
tijdschrift geen antwoord. Wellicht is een onzer leden dool, Zwitsersche
connecties i n staat,, om hierop te antwoorden, ‘t geen tevens ons
fragment xou kunnen aanvullen; ter loops zi<j vermeld, dat sedert,
het stellen der vraag rcïschenen is: ,,Evnsion e t &rvie dtc lhIs d e
Louis s VS’, door Paul F. Mnoquat te La Clmux-de-Fonds, m e t
voorwoord van Otto Friedriohs. I deel, in 18. H. Daragou, 96-98
Bue Blanche, P:at,ix. Unotiu w o r d t h e t verblijf van ,,Naundorff”
(Lodewijk _XVII) in Zwit~serla.nd uitvoerig behnndcltl.
M. G. W .

Copie van het register der personen, die zich hebben
aangemeld tot het bijwonen van het H. Avondmaal in de Luthersche Kerk te ‘~Gravenhage
(16614760).
Medegedeeld door W. baron SNOUC,KAERT

VAN

SCHAURUM+.

In het archief der Luthersche gemeente te ‘s Gravenhage berust een register van personen die ten avondmaal bij die gemeente gegaan zijn. Uit genealogisch
oogpunt kan de zeer belangrijke inhortd bij menig onderzoek dienstig wezen, omdat bij de meeste personen de
plaats van herkomst wordt aangeduid. Het register is
getiteld : ,,Register van die namen van die geene die
,,bij ons, willende ten arontmael gaen , hner h e b b e n
n aangegeeven .”
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Anno 1661. Domin. Scxagesim (60 Zondag in de va.sten).
Frederick Lockman ; Magnus Blickx; Johannes Danielssoon ; Hendrick Helmbach ; Michiel Blandau.

Feria I. Pewtecost. J o h a n n e s Bornman ; Johannes
Hortsman ; Catharina Dirukx ; Hendrick Rode ; Mat,thias
Zeittelhever : Jüreen Everding; Christoffel Steilingen ;
W e i c h m a n ‘Scho&macher ; &&ria Dyckmans ; Niclas
Goortz.

Fer. I. Puschatos (Paasch Zondag). Johan Schmall;
Hans Jurgen Orgis; Johan van der Meden; Jurgen
Claassen ; Nicolaus Fries ; Margareta Jansen ; Cornelia
Verhaert; Albert Fritz ; Gesche Crutshen.
Fer. I. Penfecost (Pinkster Zondag). Hector Friderich
von Saccen i Petrus Bertram; Johan Christoffel Ahrnheim; Christlan Julius Ahrnhelm ; Petrus van Hemhsberg;
Gondeltie Charlé ; Cornelius Thiele; Friedrich Ulrich
Schuit ; Caspar Kelich ; Christoffer Friderici ; Barthold
von Barchenthien; Detlefl’ von Barchenthien.
Donz. X. Y. Trin. (1Oe Zondag nà Trinitatis). Anna
Dorothea Jasper ; anthon Gunther Lentzen ; Jacobus
Tikeus; Henrich von Sommern ; Christofl von Dirichshofen ; Hans Georg Perch ; Paul Christoff Perche ; Dan.
Georg Mirhoff; Friederich von Elfen ; Golhard Trendelburg ; Statius Leje ; Sophia Elisabetha Carisia ; Dirich
Disterbeen ; Margareta Schielen.
Domin. XX. post Trinitat. (200 Zondag nà Trinitatis).
Jan Erpecom ; Cornelis Thiele; Jan Knots; Hendrick
Tenoog ; Melchior Platen ; Melchior Everhardt Turck ;
Bernhardt van Lanto; Joachim van Metztorff; Jürgen
Ernst; Hans Bernhardt van Platen; Gottart Johan
Henning ; Hendrick Julius Black ; Henning Joh. Zegebott ; Leonardt Janssen van der Borch ; Isabel van der
Borch, sijn vrouw; Cunradus Jacobsen van Hamburch ;
Hester Jacobssen , sijn vrouw; Magdalena Janssen van
der Borch, de dochter.
Carel Hort, Nov. Suecus; Johan Wilhelm von Lechmarz, Nov. Magdeb. ; Paul Ulrich Pechtel ; Adolff
Degenfeld , Nov. Wurtemb.
Fer. 1. Natiw. Christi (1” Kerstdag). Cornelia Lucas
von Osenbrugge ; Ferdinand Dorignie de Cormond, Luov.
Austr ; Henrich de Grave; Harmen Grushoff ; Barthol.
Lente, Osnab; Hans Peter Schellneccer ; Cornelia Lucassen;
Mauritz Braen ; Hans Jansen; Margarita Lambertsen ;
Anche Jansen von Ripen.
Anno 1662. Domin. Sezagesimcte (Se Zondag in de
vasten). Anneke van Aeltsten ; Cecilia Crafft ; Hildegonde
van Leyden ; Johannes Plassin ; Otto Wilhelm Hering ;
Christiana Wilkintzel ; Catelina Valckeneria van Pionarola uyt Italien; Christina Nielant; Natte van Copenhagen; Aletha Catharina Mentzer ; Friderich van der
Burg ; Johannes Reuttner ; Melchior Hendrich Katt ;
Hans Georg van Merwitz; Cunradus Hilbrant van der
Merck.
Fer. I. Paschatos. Trincke &rollers; Hinrich Laman;
Hinrich Rören; Christ. Rören; Rainold Johan von
Vitinghoff; Bogislaus von Palen; Jochim Schulz; Joh.
Fried. Cornmesser; Anthon Gunther Gernhart; Stephanus
Cuvelier ; Hans Jurgen Klinge ; Johann Walther ; Christo#er Köhler ; Laurentius Funcke; Christ. Godfried von
Stampler ; Jurgen Simens ; Friederich Smeering ; Casper
Peil ; Petrus Clarisius ; Arend Hoyer ; Hans Wechter ;
Wolff Godfr. von Hahn; Lambert Jansen Sudhoff;
Johan Casper Steunitz ; Maria Hermans ; Henrich Velss;
Johannes Jacobi; Dorothea Seiberts; Joost Lambertsen.

Dominica XI. P. Trin. Bochart Munchhausen; Detleff
Brocdorff; Otto Rúmoor ; Theodorus Rumoor ; Andreas
Augsburg ; Detleff Rantzou ; Andreas Monchoo ; Hector
Mascovo; Michel Reichell; Jurgen Kisner; Lorentz Varch;
Christ. Dieterich Henning ; Wilhelm Groll; Hans Ernst
Scuppe; Balth. von Schweinitz; Maria Magdalena Nutten;
Joh. Wilh. v. Widzleben.
Domin. XXI. Posf. Triwit. Herman Berchhout; Anna
Janszen ; Margarita Janszen ; Georg. Melchior Muller ;
Johannes Ecksteyn ; Johannes Holltein ; Cornelia Meyers ;
Caspar Janszen ; Wilhelm Vos; Balthasar Groot; Hendrich Mey ; J o h annes Vogd; Otto Ernst Raab; Michiel
Zimmerman ; Susanna Knipper ; Gerhardus Coschiel ;
Jacobus Coschiel ; Laurenz Al brecht Reicharts ; Friderich Peppin.
Fer. I. Nativ Christi. Wolmar Wrangel; Joh. Adolph
Reichenberg ; Philip Carel Stubenech von Königsstein ;
Johannes Faber ; Welph Herman von Geering; Christoffer Steffens ; Johannes Wolff; Hans von Kuzonberg ;
Wolff Christ. von Springsfeld ; Anna Lisabet von Gouda;
Schweng Jonasson ; Hinrich von der Spyck; Margareth
Hillebrandts; Aeltie Gerrits; Anna Gerdrant van der
Burch; Jan Vranck.
Anno 1663. Domin. Quinqunges. Lijsbeth Kimmelinghoff; Margareta Heinsius ; Anna Kuschou ; Barchold
Petersen ; Ja,n Bosmeyr ; Tobias Vossch ; Sybillu Bruockm a n s ; Albrecht van Reichel; Joost Janszen Fiega ;
Albert Ancireessen.
Fer. I. PLrschtrtos. Marcus Barnhold ; Oleff Andreesen ;
Steffen -blartius Rossenstein ; Christian Jonson ; Gottfried
Rötzow ; Hero Willems ; Jan Stendel; Cirich Mölman ;
Jan Geressen Kramer; Fried. Ulrich de Luderitz ; Sigmund von Schindel; Benedictus von Buchwald; Marie
Normand ; Willemins Brechsels ; Ursula Brechsels ; Albrecht Johan Sinchyn ; Friederich Faroli ; Martina
Pfenning ; Maria Christiansen ; Johanna Christoffelsen ;
Jan Wolffsen von Made.
(Wordt vervolgd.)
Van Erp Taalman Kip.
Met Abra1~u.m Kip, echtgenoot vun dgnetcc Bek, vangt
in het Stam- en Wapenboek de geslachtslijst van bovengenoemde familie aan. Daar deze stamouders te Aken
woonden zal ook tot diezelfde familie hebben behoord:
Lambert Kipp Isaticsz , denkelijk Akensch burger, gehuwd met Gert,rud Jltmma, die omstreeks 1610 werd
geboren en de dochter was van Volpuin, rentmeester
te Aken en van Jfagdalena Hanssen. Méér hiervan in
Ned. Leeuw XXIV: 157, 178 en 180.
K l e i n z o o n v a n dlwa~ham Kip was : Maa,rten Kip,
geboren 25 Febr. 1637, denkelijk te ‘~Hertogenbosch.
Hij was wagenmeester-generaal, kolonel en commandeur
van de Willemstad en overleed 13 Augustus 1718. Zijn
naam blijft te Breda in herinnering doordat hij 28 Sept.
1715 aan de Ned. Herv. Gem. aldaar een groote en
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1782 te Nieuwveen ondertrouw en hertrouwde 16 April
twae kleine zilveren. broodschalen, ten gebruike bij het
Avondmaal, vereerde. Zie Inventaris Kerkzilver door 1782 te Utrecht met Mr. Nicolacss Abraham Rwuwinckel,
Oud-Commissaris der stad Haarlem, mitsgaders Schout
31. G. Wildeman.
en Secretaris van Nieuwveen, Uiterbuurt , Zevenhoven
Zijn tweede vrouw was Hester Poulle, bij w i e hij
eenige kinderen verwekte, waarvan er vier in de oude en Noorden, weduwnaar van Johanna Dorothecc Sellius.
Uit het lidmatenboek te Nieuwveen blijkt dat Ronzskerkregisters te ‘s Gravenhage voorkomen, en wel :
a. Frcderica , gedoopt in de N. Kerk 6 Febr. 1680. tuinckel en zijn tweede vrouw met kk. attestatie naar
Utrecht zijn vertrokken.
b. Aletta , gedoopt in de Kloosterkerk 13 Maart 1682.
Zooals gezegd is woonde ilil. J. L. Kip met zijn twecdo
c. Z+eclerik Willem , gedoopt in de Gr. Kerk 15
Maart 1690.
vrouw Ch~istinn 2Yara’a Taalmcrn te Hazerswoude. Of
hij te Leiderdorp begraven werd, zooals het S. en W.
d. Hester , gedoopt als voren 3 Februari 1692.
De eerste dochter, hierboven onder a vermeld, heet zegt, kan ik niet beslissen, daar alleen het impost
in het Stam- en Wapenboek: Catha,rina, geb. 4 Februari register te Hazerswoude van zijn verscheiden spreekt.
1880 en van hiiár wordt vermeld dat zij eerst met
DSárin staat : ,13 February 1769 ‘t Lyk van de Heer
N. N. Duurflwt en daarna met Isnäc la Vergne huwde. Generaal Majoor 3cwrten Jan Louis Kip, alhier overDeze Catharincr zal wel een dochter van &!aarten Kip, leeden, in de Eerste Classis, f 30”.
den Kolonel, zijn geweest, doch dan waarschijnlijk uit
Het echtpaar behoorde tot de Remonstrantsche Gehet eerste huwelijk. Haar geboortedatum is gewis foutief. meente en in een oud, half vergaan ,,Doopboeckie” van
Want Kolonel Wagner , die de registers te Willemstad die kerk, komen dan ook vijf van hun kinderen voor.
excerpeerde en ze in den Wapenheraut uitgaf, leert ons De inschrijvingen luiden als volgt:
d a t C’trthcrrino Henriette Kip j.d. geb. te ‘sHertogen1. Den 17 Juny 1754 gedoopt op de Hofstede Rhi:jnbosch; voor de eerste maal te Willemstad 9 Maart 1686
leven : Jo!~anna Marie/, dogtertje van den WelEd. Gestr.
ondertrouwde en denkelijk 24 dito te Maastricht is H e r e 3lotsrten Jma Louis Kip en Mevrouwe Kristina
gehuwd met Jticques Dwfmi de Monplesy, Luitenant _Ma r iïc 7ircrlmíln , ten overstaan van Mejuff. Kornelií~
onder het, Regiment van den Heer Torsay , - en dat ilZaritr ~‘aalman.
zij voor de tweede maal 28 Nov. 1709 te Willemstad
2. Op 26 Augustus 1755. Ot, de Hofstede Rhijnlevon
in ondertrouw werd opgenomen met Isaäc Lnvernhe j.m. gedoopt: Abuhrm (Ouders als voren) ten overstaan
geb. van Montoban, onlangs sigh onthouden hebbende der Ouderen.
in ‘sHage. Aan dit paar werd 18 Dec. 1709 attestatie
3.’ Den 17 July 1757 op de Hofstede Rhijnleven geverstrekt om te Fijnaart te mogen trouwen.
doopt.: ï?r’trncoisu Odelia (Ouders en getuigen als bij 2.)
De stam van Maarten Kip werd voortgezet door zijn
4. Den 22 Augustus 1758 op Rhijnleven : Chc~wlottn
zoon Mr. ADrclham Kip, in 1685 geboren, waarschijnlijk Louisa (Ouders en getuigen als bij 2.)
niet te ‘s Gravenhage, daar wij zijn naam bij een vluchtig
5. Den 21 September 1761 is gedoopt (wáár staat
onderzoek der oude registers aldaar niet hebben aan- niet vermeld, dus zeker in de kerk) Willem Frederik
getroffen. Deze verwekte bij Hester Wierts vijf kinderen (Ouders en getuigen als bij 2.)
waarvan er in het S. en W. 11: 157 vier worden verZooals men ziet kregen deze kinderen niet bij den
meld en het 50 in de bijvoegsels, deel 111 bl. 488 wordt doop den naam Taalman bij hun achternaam en moeten
aangetroffen, t. w. Nic«ltans Kip, echtgenoot van N. N. dezen dus later hebben aangenomen. Fwrqoise Odelia
heeft noch in Ned. Leeuw XVII : 69, noch in JaarJagelus. Het derde kind: Hester, huwde met Adrincm
twa der Does, geb. te Gouda 6 Dec. 1718, schout-bijboek Ned. Adel 1: 247 den naam Taalman bij dien van
nacht in dienst van de Admira’liteit van Amsterdam, Kip 1). Zij huwde te Gouda 5 Oct. 1795 met Mr. Pietel.
overl. te Gouda 16 Febr. 1784, zoon van Adriaan, Raad Snoeck, geb. te Leiden 1 April 1760 en wordt in de geneaen Schepen van Gouda, en van Catha&tc de Gwnde.
logie Snoeck vermeld als 15 Juli 1758 (lees 1757) te
Een dochter van dit laatste echtpaar en dus de zuster
Hazerswoude geboren.
van ddtsicc«n (echtgenoot van Hester Kip) was : Sybilla
Alwaham Kip, geboren 1755, werd luitenant ter zee
Elisabeth van der Does, geb. te Gouda 23 Nov. 17 13, en stierf 11 Febr. 1778. Het S. en W. laat ons in de
overleden 10 April 1747, die 28 Augustus 1735, denkelijk onzekerheid of hij gehuwd was ja dan neen. Mogelijk
is hij wel gehuwd geweest, want 14 Dec. 1779 werd
te Gouda, huwde met den broeder van Hester n.1. Xanrten
te Zierikzee begraven : Mevr. Cwnelia de Jonge, weduwe
Jan Louis Kip, geboren te Breda 24 April 1715, Generaalvan d’Heer Abraham Kip. Nog twee inschrijvingen
Majoor der Cavalerie, overleden 10 Februari 1769.
Deze Maarten Johan .Louis Kip heeft zijn ontslag uit vonden wij uit Zierikzee. Juffr. Huberta Elisabeth K i p
den ,militairen dienst genomen en leefde ambteloos met j.d. aldaar begraven 20 Febr. 1764 en 28 April 1815
zijn tweede vrouw op een buitentje of hofstede, genaamd
Mej. Dulcin Qzbirina Kip, weduwe van Georgius Hoogen,,Rhgnleven” te Hazerswoude. Hij had uit zijn eerste / ; dorp (Ned. Leeuw XXII).
Willem I+ederik van Esrp TLralman Kip , oud-Minister
huwelijk drie kinderen n.1. Hester, echtgenoote van
van Marine, overleed te ‘s-Gravenhage 16 Maart 1905.
Caspwus Beels, - Bruno Kip, luit.-kolonel der cavalerie,
te Alphen aan den Rijn overleden en daar in de kerk Zijn broeder Bruno uan Erp ïiwlmnn Kì;o overleed te
Amsterdam 6 Nov. 1908, oud 6!1 jaar, als weduwe
begraven 30 Juni 1803, - en NicnsSn *Johanna Kip.
nalatende Ii’nnny Johanna Groesbeek, een en zoon
In de oude registers te Nieuwveen bij Alphen komen
omtrent haar een paar mededeelingen voor. Uit haar
1) Zooals gebruikelijk, zullen alleen de zoons of &en der zoons later
trouwacte, tweede huwelijk, bltjkt dat zij te Bergennaam hunner moeder bij den hunnen hebben gevoegd. Voor
op-Zoom werd geboren en te Utrecht woonde als weduwe len
locht,ers had, en heeft znlks nog geen raison, omdat, zij het geslacht
van Evel~hcwdus vctn der Schroef. Zij deed 27 Maart
RED.
liet voortzetten.
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Bruto toen Officier van Administratie 20 kl. K. M.
Voor de plaatsnijders Jm en Willem Kip zie men
Immerzeel, Krnmm en van der Aa. Of de eerste kunstenaar dezelfde is als Johannes Kip, die 21 April 1680
te Sloterdijk huwde met Elisabeth Breda, en met zijn
vrouw te Amsterdam woonachtig was, is mij onbekend.
Ook van Hend~rik Kip in N. Nederland gehuwd met
Annu de Sille, dochter van Nicasius en Clornelitr Meulemccns , is mij niets naders bekend dan Wapenheraut
VI: 188 geeft.
Oudsh 001w.
W. M. C. REGT.

De grovtvadcr VU den onderteukcnaar der advertentie
is te Tiel gehuwd 15 Oct. 1814. Hij heet in die acte:
Christoplr Philip Antwy von Roesgen, kapitein, 46 j.,
geb. te Dollendorff, zoon van Cwel Philip von Roesgen
en &wi(c G’trthnrinct Ostwmwas , beiden overleden.
Bij de inschrijving ter ondertrouw zijn overgelegd
10 een extra.& uit het doopreg. der gem. Dollendorff
waaruit blijkt dat genoemde C. P. A. v. R. den 9 Febr.
1768 ald. is gedoopt; 20 een extract uit het doodreg.
der gem. Blanckenheim , waaruit blijkt, dat zijn utrrle,*
ald. 2 Sept. 1812 is overleden ; 30 een extract uit’ datzelfde register constateerende dat zijn moeder 30 Aug.
1796 is overleden; 40 een extract uit genoemd doodregister., . waaruit blijkt, dat zijn grootvader, genaamd
Maxh1~aa.n Philip de Roesgen en Anna X~ricr Roesgen
(zonder de!) geboren StofEl, overleden zijn. (Hierbij zijn
de data niet vermeld.)
Van waar komt de toevoeging ,,von Floss”, in genoemde acts niet vermeld ?
In Rietstap, Arm. Gen. adc Ed. vindt men :
Roesgen (von) von E’loss (Barons). (Prov. rhén., Aut.,
Holl.) Ecartelé : aux 1 et 4 d’azur à trois fasces d’or ;
au canton d’argent; aux 2 et 3 d’azur à la croix florencée
d’or. Sur le tout d’argent à la bande de gueules accompagnée de deux fleurs du gui sacré (improprement appelées ,l.oses) d u même. Cimier une statuette d’Hermann
(Hermctnns ou Ismen Silule) représentée sous les traits
d’Odin, habillée d’azur coiffée d’un casque antique d’or.
Lambrequins : d’or et d’azur.
We weten allen, dat Rietstap, de verdienstelijke
heraldicus, als genealoog niet zoo nauw keek, en veelal
opnam wat hem werd voorgelegd. Zoo zal de beschrijving
van dit wapen met de noodige toevoegingen dan ook
wel uit den koker komen van diens tijdgenoot. . . . den
zonderling . . . ., die als helmteeken den ,,Hermann”
voerde, en in dat verband van goddelijke oorsprong
heette te zijn. Vandaar die Hermann-Orde, waarvan
de onderteekenaar der advertentie ni fallor nog steeds
Grootmeester is !
M . Q. W.

Titels en Namen.
(Vgl. Maandblad 1993, kol. 63, 146, 236; 1909, 10.

85; 1910, 236).

Von Roesgen von Floss.
In de ,,Nieuwe Rott. Courant”, ,De Nieuwe Courant”,
,De Avondpost” en welicht nog meer bladen, komt de
de volgende advertentie voor :
Heden overleed , ,,Hnize Duinzicht”, Oegstgeest, in den ouderdom

van 73 jaren, voorzien van de laatste H. Sscramenten der H. Kerk,
nn een langdurig doch geduldig lijden, oneer geliefde Moeder en
Behuwdmoeder de Hoonweleeboren Vrouwe
Douairière PHILIP ANTHON LUDWIG
Ba,ron VON ROESGEN VON FLOSS,
geb. Jonkvrouw A NNA W ILHELMINA KAROLINA VAN nsn PL A A T.
Edelvrouwe der Hermann-Orde.
C. L. P. W. C. P. H. Baron Vos ROESFEX Von FLOSS
D. P. Baronesse V ON ROESGRN VON FLOSS-RAADYEN.
‘s-Gravenhage,
1 September 1910,
Laan c. Nieuw Oost-Indië 170.

De onderteekenaar dezer advertentie is Nederlandsch
onderdaan, en aa,ngezien nooit eene familie Ton Roesgen
of Von Roesgen von Floss, tot den Nederlandschen
adel behoorde, (nog minder als ba~.o~r is erkend of ingelijfd) usurpeert hij dezen titel, geeft aan de overledene een praedicaat dat haar niet toekwam, en
vermeldt eene ridderorde, die tot het rijk der fantaisie
behoort. Ziedaar dus een gelukkig zeldzaam voorkomende
combinatie van ongerechtigheden. Maar . . . , en die
,,maar” leidt tot verzachtende omstandigheden, men
men moet de leden van dit geslacht niet ,,au sérieux”
nemen. De echtgenoot van de ,,douairière” in de
advertentie genoemd, was een zonderling, die bij zijn
dood, die den 29 Aug. 1894 te Rotterdam voorviel,
door ,Het Vaderland” van 16 Sept. van dat jaar, als
volgt, werd uitgeluid : ,De bekende heer Ph. von Roesgen
von Floss is eergisteren in den ouderdom van 77 j.
te Rotterdam overleden. De man was de laatste twintig
jaar een bekende Rotterdamsche figuur geworden. Aan
ieder, die het hooren wilde verhaalde hij, dat hi,j hooge
betrekkingen aan het Hof had bekleed en door zekere
Ministers erg verongelijkt, geworden. Zijn kleeding was
langen tijd, die van een edelman in gala.”
Ook te ‘s-Gravenhage heeft hij door zijn faits et
gestes de aandacht getrokken. Men leze daarover maar
eens na, het verdie&elijk artikel van den hr. R. L. de
Haes in ,,Bijdrngen en Mededeelingen” van de Vereeniging ,,Die Haghe” (1905) hoe hij _h 1840 den Don
Quichot uithing met afwisselend succes, maar meest
tot vermaak van het publiek.
Misschien stelt een onzer leden er belang in om de
adellijke afkomst van dezen Don Quichot uit de 19°C
eeuw te bewijzen of t,e weerleggen. Ons ontbreekt de
tijd en lust daartoe, doch ‘t volgende kan een liefhebber op den goeden weg brengen.

Comte de Frise.
Onlangs vermeldden we een Con& et Comtessc de
Frise, de Baronne de Heine-Geldern , die (althans nog
in 1901) te Parijs woonden, 5 Avenue du Bois de
Boulogne, en op het kasteel Grandbourg (Seine-et-Oise).
Nu we nader weten, dat deze ,,Comte de la République
de San-Marino” eigenlijk heet Henri Wessels de Vrtes,
herkomstig uit, Amsterdam, zou een onzer leden te
Amsterdam zonder veel moeite de stamreeks van dezen
,,graaf” kunnen vastleggen.
M. G. W.
,, Henricus.”
De Nieuwe Courant van September 1910 vermeldde
onder de advertentiën de geboorte van Fredrik Jan
Cornelis Agathoon, zoon van . . . . Henricus. Nu kent
iedereen tegenwoordig een verdienstelijken schilder onder
dien naam, doch om dien ,,nom d’nrtiste” ook te
bezigen bij dergelijke mededeelingen, is de zaak wel
wat ver gedreven.
Blijkens de B. S. te Leiden is 15 September 1910 geboren : 2”redrik Jan Cornelis Agntlaoon, zn. van Hendricus
Jwnsen , oud 43 j., kunstschilder, en van Josephi~ae
Alidu Pluquet, oud 32 j.
M. G. W.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

n. Johannes Ar~zoldus val& Doorn, die volgt 111.
b. Anna Henrlette van Doorn, gd. te Dordrecht
23 Jan. 1774.
111. Johnnnes An~oldus vau Doorn, ged. Dordrecht 16
Febr. 1772, f- Katwijk 10 Juli 1821, maire van de
T w e e Katwijken; tr. ‘s Gravenhage 7 Mei 1794
Anna Christina van Haansbergen, geb. ‘s Gravenhage
18 Jan. 1777, i- te? den? (dr. van Mr. Cornelis
Johannes en Maria Henriette van Meerloo).
Waaruit:
Maria Cornelia Wilhelmina Elisa,beth van Doorn ,
geb. Leidschendam 22 Jan. 1799, + Nijmegen 13
Mei 1866; tr. Katwijk 10 Sept. 1823 Jen,i Jose)sh
Hnbets, geb. Maastricht 23 April 1792, f- Ubbergen
7 Oct. 1858, laatst generaal-majoor der Cavalerie,
ridder M. W. 0. 4de kl., commandeur in die der
Eikenkroon, gerechtigd tot het dragen van het
Metalen Kruis [zoon van Joannes Petrus, en Maria
Agnes Houtappel].
IIbis. Anthony Johannes vaal Doorn, heer van Wadenoyen,
geb. te? den ì’ -I- te ? den ? Raad in de vroedschap
te Gorinchem, tr. te ? den ? Ag«tha Maria van Veleen,
geb. te? den? T Voorburg, op ,,Buytenrust” 27
Juli 1821, dr. van:?
Waaruit:
1. ikarin Johanna van Doorn, geb. te? 24 Febr.
1779, i_ te? den? tr. te2 21 Mei 1797 Wille,,,
Jacobus Huygelts , geb. te ? den 2 + te ? den ? (zn.
van Joannes en Alida de la Faille).
2. Elisabeth van Doorn, geb. te? den? -1 te? den?
tr. te? den ? Arnoldus Gijsbertus Westerouen van
Meeteren.
3. Johan van Doorn, geb. Gorinchem 21 Jan. 1783,
-j- te? 6 Febr. 1816, ritmeester bij het regiment
Carabiniers no 3 der Keizerlijke Garde; tr. te?
den? Aletta Carolina Kraveth , geb. te? den?
-1 te? den; dr. van? Waaruit:
n . Anthony Johannes van Doorn, geb te? 25 April
1814, tr. te? den? Wtlhelrnina Christina Meyer.
b. Agathus Mtrrius van Velsen van Daorn, geb. te?
R E D.
den? f te? den?
De Hertoghe van Feringa. Welk wapen voert dezo
familie, en wat was de geboortedatum en geboorteplaats
van Elisabeth Anna de H. v. F., die 26 Dec. 1789 tr.
met Jhr. Mr. Gerhard Alberda van Menkema?
d7t~stetdarn.
F. E. P. M.
Memorie-boekjes De Rae(d)t. Een geneal. dezer fam.
(van de hand van Bn d’llblaing v. G. ?), eerste helft
der 19” eeuw (veiling Van Stockum’s Antiqt Nov. 1909,
n0 622/dOl) vermeldt twee memorie-boekjes , gehouden
door Elim de R. (1561-1631) en zijn dr. S-/ut,, geb.
1619, als ,,nog onder de familie berustende”. De uitgebreide aant. (minstens 170 blz.), ook over vele aangeh.
geslachten, doen mij vragen naar de tegenwoordige
verblijfplaats. Ook elke aanwijzing die tot opsporing
kan leiden, zal welkom zijn.
Ook is (later), 1881 geput uit pap. bij een Jhr.
Melvill van Carnbee. Waar kunnen deze thans zijn ?

Boemer. Mnria .Johirnn« Boemer geb. te? 12 Nov.
1736 > j- te? 13 Nov. 1790, tr. Dillenburg . . . Aug. 1764
Friedrich Albrecht Freiherr von Diepenbroick , geb. Dillenburg 5 Jan. 1729, t_ te? 14 Oct. 1772, obrist-leutnant
u. oberfortmeister. Zij wordt genoemd : Tochter des
holland. Kammer-Directers Boemer im Haag ? Wie was
dat, en met wie was hij gehuwd?
REL
Boxman. (Gorinchem). Bestaat dit geslacht nog?
Bekend is Antony Boxmun, geb. te ? den ? -i_ te ? den ?
tr. Gorinchem 21 Maart 1714 Ausrelia Pcrrroy , geb. te T
den ? -i_ te ? den ? dr. van ? Waaruit:
1. Jonrmes Boxmnn, gd. Gorinchem 7 Dec. 1714.
2. Adriana Boxman, ged. Gosinchem 11 Maart 1716.
3. Ma~~rietn Boxmnn, ged. Gorinchem 3 Dec. 1718.
4. Maria Boxmnn, ged. Gorinchem 28 Febr. 1720.
5. Margrietu Boxman, gd. G,orinchem 16 Juli 1721.
6 . &_xr~cc, Boxman, ged. Gorinchem 16 Oct. 1722.
(Zie op v(~a Doorn.)
7. Margrieta Bon:man, ged. Gorinchem 12 Maart 1724.
R ED.

Doorn, Van. Wie vult ‘t volgende fragment aan?

(Vgl. Ned. Patriciaat 1, 1910).
J(ln von Doorn (zn. van Arnoldus en Elisabeth van
Maurick), geb. te ? den ? -/- te? den 3 tr. Gorinchem
19 Juni 1742 Mnrin Bo~n/an, ged. Gorinchem 16 Oct.
1722, -i- te ? den ? (dr. van Antony en Aurelia Parroy).
Waaruit :
1. Mr. Arnoldus Gysbertus vßn Doorn, die volgt 11.
2. Anthony Johannes van Doorn , die volgt IIbis.
3. Willens Dirk van Doonz, geb. te ? den ? + te ?
den ? Kolonel van ‘t regiment Oranje Stad en Lande;
tr. te ? den ? Jacobo, Wiláelnrina uar1 Oudennlle~*, geb.
te? den? t_ te? den? dr. van ?
4. Johan Elisa VNL Doorn, geb. te ? den ? mi- Coelebs
te ‘s Gravenhage den ?
5. Elisnbeth Con~elia van DOOP’U, geb. te? den? f- te?
den? tr. te? den? Lodewijk Leder, geb. te? den? -i_ te?
den? zn. van?
6. Gljsbertus Corneiis van Doorn, geb. te? den? + te?
den? Raad der stad en rentmeester van het graafschap
Culemborg; tr. te? den? Cathar.ina Cornelia ‘van Oude/,aller, geb. te ? den? p te? den? dr. van?
II. Mr. A r n o l d u s Gijsbertus van D o o r n , gd. Geert#ruidenberg 9 Juli 1744, f te? den ?, baljuw van
Geertruidenberg , schout, dijkgraaf en secretaris
van Drimmelen en Standharen, tr. Dordrecht 27
F e b r . 1 7 7 1 1) _&.fachelina van Hombroek, gd. te
Dordrecht 19 Nov. 1762, -i_ aldaar . . . Januari 1774,
begr. Groote Kerk, 2) dr. van Hendrik en Anna
Neering).
Zij winnen :
1) Huw. reg. DordreclLt. ,,Dc Heer en Mr. Arnoldos Gijsbertns van
Doorn j. m. geb. te Geertruidenberg on aldaar woonachtig, genssisteerd met Zijn Ed”. vader den heer Johan van Doorn - met Me.juffrouw Machelins van Hombroek j. d. geboortig van Dordrecht
woont even buiten de poort, genusist,eerd met haarEd. Vader den
heer Hendrik ran Hombroek; den 27 Febr. alhier getrouwt.‘,
2) Begrafenis rog. Gr. K Febr. 1.774, den 3”“. - Vrouwe Meggelina
van Hombroek, huisvrouw van den IIcer en Mr. Arnoldnri Gijabertns
van D o o r n buyte dc Sluyspoort, met, seevcu koctee extra. Lact
kinders na.

R E D.

Palm. Wie kan op authentieke gegevens steunende

annteekeningen betreffende deze familie verschaffen ,
alsmede familiewapen ?
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Het volgende is bekend:
Abrcrl/«m Palm, geb. Dordrecht, mi- als luit.-kol. vóór
Juni 1694, tr. 21 Nov. 1666 Elistrbeth Htrrdemt;e, geb.
Zierikzee? _C? (nà J uni 1694) dr. van 9 Uit welk huwelijk o. m.
Adrioen Pc/lm? gedt Dordrecht 28 Oct. 1674, _CY tr.
als vendrich te Sluis 17 Juni 1695 Johann,n von del
Vlies , geb. Dordt? -1? dr. van? Uit welk huwelijk o. m.
AOrrrhctm Lodewijk Palm , geb. Princenhage bij Breda
11 Dec. 1695 ! i_ als kolonel te Coevorden 30 Maait 1750,
tr. als wedr van ? 2e te Zierikzee 6 Aug. 1730 anthonicr
Elisnbeth Cau, gedt te Zierikzee 16 Juni 1705, -i_? dr.
van Roland Cau en Catha.rina Maria Bornius, hetgeen
aansluit op het door D. W. v. D. XXVIII blz. 62 bedoelde geslachtsregister en waarin o. m. ook aanteekeningen voorkomen van de families v. Beusechem ,
Crawfort , Esche , Eybergen , Pilaer , Varkevisser enz.
Een afschrift van het door D. W. v. D. bedoelde
geslachtsregister is in het bezit van den Heer J. M. Palm
tact Shanghai.
‘s-Gr.
C. K.
Roelants. In de bestaande Genealogie van dit geslacht ‘) wordt als vermoedelijke stamvader genoemd
God& R. die pl. m. 1580 zitting had in de stedelijke
regeering van Breda. Er wordt ondersteld dat hij een
zoon naliet, G&rus, die huwde ElisnOeth v«n Arcndon~k, en uit dit huwelijk zouden gesproten zijn:
1. Maricl Roelnnts die huwde Johon Woutersen vc~z
Rijckevorscl.
2. /?eS’eOastitrrrn Roehcnts d i e h u w d e ïblclricc Pceters en
3. Johcrunes Rorltr~ts die huwde Adriccnn crrn Benzlcige.
Nadere onderzoekingen hebben mij doen blijken dat
deze afstamming geheel onjuist is en de genealogie
aldus moet luiden:
1. Roelnladt Phili?>s , kapitein (vermoedelijk te Breda>)
geboren te? den? overleden te 2 den? (vóór 23 Juni
1642) > gehuwd te? den? met Nctricc AelOerts (dochter
van ?) geboren te ? den? overleden te ? den ? (nà 1650).
Uit hun huwelijk:
1 . Phili’ls Roelcctats, geboren te P den? overleden te
Breda? vóór 1646, gehuwd met fl4<qcke Dirckxdr. de
Lange die 16 April 1646 hertrouwde met Bndries
d’HoiLmde van Wageningen, ruiter onder den Goeverneur d’Hauteville.
Uit het huwelijk van PJzi1ip.s Roelnnts X Maryke
Dirksdr. was éun zoon, PJhilips, die als ruiter o. a.. te
Leeuwarden in garnizoen gelegen heeft.
2. Mcrrj« Rocl«nts die geboren is te? den? en overleden te Breda den 3den December 1688, begraven in
de Groote kerk aldaa,r den Gd@11 d. a. v. Zij was gehuwd
met Johan Woutersen vm R+kevorsel.
3. Johtna Roelcrnts , geboren te ? den 2 overleden te
Breda den 27en Juli 1669, begraven in de Groote kerk
aldaar den 30Ston d. a. v. Hij was gehuwd met Adriauct
v(dn Bernoige.
Mogelijk zijn er onder de lezers van het Tijdschrift
personen die mij eenige nadere gegevens omtrent bedoelde Roelccnd Phll,ips kunnen verschaffen. Hiervoor
en ook voor invulling der opengelaten ruimten houd
ik mij ten zeerste aanbevolen.
Hilversum.
H. W. M. ROEUNTS.

Scherer. Wie vult het ontbrekende in het volgend exposé aan? Gegevens voor de opgaande lijn worden verzocht.
1. Johnnn Vcdentiqa Scherer, geb. te? 4 April 1736
+ Kirchheim a/d Eek 8 April 1780, luthersch schoolmeester te Freinsheim later te Kirchheim a/d E&.
(Landcommissariat Frankent.hal , Canton Griinstadt ,
Königl. Bayerischer Rheinkreis). Huwt Griinstadt 2 Dec.
1760 ‘) Dorothea Listemann geb. Griinstadt 1739/40 -;Kirchheim 6 April 1816. Waaruit:
a. Georg CJLristinn Scherer (die volgt 11).
b. Anna C’crtJ~«rintc Scherer, geb. Kirchheitn 27 Oct. 1761.
c. Georg Friedrich Scherer (die volgt IIOis).
d . Heipari& 2!1~ìcolnus Scherer , geb. ? -i_ ? predikant te
Mettenheim. Huwt?
e. _Uichnel Sclae,er, geb..2 -i_? handelaar te Stockstndt.
f. Bnrbctrcr Scherer , geb.? f ? huwt 2
g. Frederike Schersr , geb. ? + ? huwt ? N. N. Eekhardt,
oeconoom te Kirchheim.
11. Geosg C~J~ristin~~ Sc7lerer, geb. 20 Juni en ged. 24
Juni 1763 te Freinsheim “), overl. Kirchheim a/d Eek
10 Maart 1844 ; luth. schoolmeester te Kirchheim. Huwt
3* te Kirchheim 15 Jan. 1.796 ~Joohrr~a~~cc dlwg~~wthtr Loui,scl
~Uuth, geb. Kirchheim 8 Juli 1776, ald. overl. 2 Oct. 1846
(dr. van Wilhelm Lorcnz o en Johanna, Eleonora Bogen 4)).
1IOi.s. Geor,g Friedrich Scherer, geb. 16 April en ged.
20 April 1772 te Kirchheim a/d Eek, over]. Delft ‘Li
Juni 1843. Was vbór 11 April 1795 vuurwerker en
adjudant bi,j de artillerie; 26 Dec. 1799, 10 luit. der
art,. bij. de holl. troepen in Engeland. 1802 kapt,. bi,j
ontbinding van het corps; 12 Febr. 1814 kapt.; 1816
majoor; 181!) luit.-kol.; 1833 kolonel en gepen@. Knwt
Weinheim 25 Sept. 1803 Xurgtrrethfr Louise &th “) ,
geb. Kirchheim 13 Juli 1777, overl. Nijmegen 10 lm)oc.
1836 (dr. van Wilhelm Lorenz en Eleonorn Bogen).
Waaruit :
n. Plu&~yi~ae Chri.$tine Scherer , geb. W e i n h e i m 1 2
Juli 1804, -i- Utrecht 7 Febr. 1899. Huwt Antwerpen
26 Jan. 1826 .lhr. Willem Frederik Tjon Pestcl, geb.
Dillenburg 9 Febr. 1802, -ie Utrecht 30 Jan. 1880.
b . Eleopzore bcherer , geb. Gernsheim 7 Sept. 1805,
-i- Nijmegen 31 Jan. 1834.
c. Gustav Moritz Scherer (die volgt 111).
cl. dl icl/ael ddo@h Hcinriclr &‘ch.eres (die volgt ITIbls).
e . TI’illelw F~rederili Gcorye Lodcwìjl; S’c~h.crcr ( d i e
volgt IIIter).
111. &stnv Noritz S~~tcp.er , geb. Stockstadt 25 Juni
1810, -i_
Aangesteld tot itlc luit. art. 5 Jan. 1830; 1” luit.

‘) Zie Gulden Boek vau Schiedam.
\

c

1) Kirchenbuch d e r lutherischen Gemeinde , GriinAadt. 1760. .Johann Vnlentin Schwer. Evangelischer Sclluldicncr zu Freillsheim:
Churpfalzisoller Hoheit. und Dorotbea Listcmsuoin, des Herrn ~Johnno
C!onrsdt Li:temann’s, Kirgcrs nnd Wcissgerberrncist~ers
wie ancb
iiltcsten Iiirchen C!uratorjs ehlichc n o c h ledige Tochter, worde na&
dreymaliger Proclamat.ion d . 21”” Uexcmber iiffcntlich iu d e n H .
Ehest,andt eingesegnet.
2) Doopre~. Numerus bnptizntorom anno 1763. Parentes: Vdentin
Scharer, zeltlger Schulmeister cum ux. Dorothea Christi~cc. Nom. Infant,.
Georg Christin~z. Compatres: Chrlstian R i e d e l , Riirger u n d Weiszgerber in Griinstadt cum ux. Annn, Sybilla.
3) ,,JJeiningischer Forstmeiatcr” te Iiirohheim gehumd 1 Sept. 1760.
Hij orerleed nld. 2.5 DM. 3777, oud ruim 65 j.
4) Joh,znna Eleonorzt Bogen werd te Xirohheim g e b o r e n 8 Nov.
1739 a l s d o c h t e r van d e n ,,Schultheisz” Johan Conrnd B.. late1
Senator of Stndtrat van Mannheim, doch later (17X1) weder naw
Kiwhheim ternggckecrd: alwaar h i j 1 Dec. 1783 overlwd.
5, Io a r t . . J’on e n J’a)l Pestel, N e d . hdclqboek 191~ wordt, z;j
Beatha Xuth genoemd ; dit i3 beslist onjuist,.
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26 Juni 1834 ; kapt. 10 Sept. 1852 ; gep. ‘28 Maart 1864.
Gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis. Huwt
te? den7 Carnelie Eli&Oeth van Ermel , geb. te ? den ?
-i_ te? den? dr. van?
Waaruit o. a. de gepens. luit.-generaal F. 0. A. van
Ermel Scherer, en 13. H. J. Xcherer gehuwd Gorontalo
11 Mei 1886 met Guillaume Jules Antoine baron de
Senarclens de Grancy.
IIIbis. Michaël Adolph Heinrich Scherer, geb. Stockstadt 19 Febr. 1812, t Breda 16 Jan. 1869.
Huwt Breda 26 Febr. 1851 Maria Ulrika Charlotte
Kü,rstei?zer, geb. Bergen-op-Zoom 24 Mei 1819, f- Breda
23 Sept. 1900 (dr. van Johan Ferdinand en Lucia
Rebecca Lemmers).
Waaruit:
1. Lucie I;ouise Jacqueline Scherer, geb. Breda 10
Sept. 1867.
2. Louise Mnricr. Adolphinu Scherer, geb. Breda 26
Febr. 1860.
UIter. Willem Frederik George Lodewijlc Scherer, geb.
Utrecht 18 Juni 1816, _F Weltevreden 16 Juli 1848.
Gaat als sergeant art. naar 0. 1. 24 Juli 1846 ; wordt
bij Gouv. Besl. van 19 Mei 1847 benoemd tot ad, luit.
art. met bepaling dat hij zal worden belast met de
functie van magazijnmeester te Batavia. Huwt te? den?
Cornelin Frnnçine van Schaik, geb. te Delft? + t e ?
den? dr. van? Waaruit:
a. 2ïi. H. Scherer, geb. te? den? -1 oud 6 w.,
b. Anna Scherer , geb. te 2 den ?
RED.

Z) Re/& &rommedQ’k j- 1706, tr. 1667 Jacob Tjallis
1_ 1670 notaris en wijnkooper te Enkhuizen.
3 ) dntje KrommedGk, overl. 1701, tr. 1676 Gerrit
C’oster overl. 1681. ZQ hertr. 1682 C’ornelis Scholten
wijnkooper te Enkhuizen.

Schram. (XXVIII : 224).

(Vgl. Het Privilegie Semeyns en Wapenheraut 1908).
1. Pieter Schram tr. N. N., en heeft tot zoon:
11. Jan Schram tr. N. N Te Enkhuizen raad, schepen
ec burgemeester. Bewindhebber O.I. C. 1602.
Hebben o. a. tot kinderen:
111. a) WyDrauzt Schram.
Te Enkhuizen raad, schepen en burgemeester. Bewindhebber O.I. C. 1622.
Admiraal der O.I. vloot. Overl. in Indie 2 Febr. 1628.
Hij tr. 1600 met Rykele Semeyns gezegd Til (overl.
14 Nov. 1628) dr. van Jacob Simonsz. Semeyns gezegd
Til, kapitein ter zee, en Egbert Egbertdr.
Hebben 2 kinderen:
1) Jacob Schram, geb. 1602.
2) Albertje Schram, geb. 1609, overl. 1661.
b) Griet Schram, overl. 16 Aug. 1624. Zij tr. 10)
Gerbrand Blauhulk, geb ? f-?
20) Cornelis Jansz., t 28 Sept. 1638.
Uit het 1” huw. o. a.
1) Wouter Blauhulk geb. waar? 1696 of ‘97, overl.
20 Jan. 1646, tr. te Enkhuizen 12 Febr. 1623 Griet
Meynarts dr. geb. waar.3 22 Mei 1598, overl. 11 Juni 165 1.
2) Meynard Blauhulk, overl. 18 Mei 1637.
Verder vond ik nog in Enkhuizen: He&rilc Janz
Schram (vermoedelijk een broeder van Wybrant en
Griet) schipper, tr. 1636 Diew geb. 1602 (dr. van
Reinier Rutgers) X 1690. Rykele Krommedyk (dr. van
Siewert Jan zn. Krommedyk , schipper, super-Intendent
van Admiraliteit, en Diew Simonsdr. Semeyns).
Zij hebben 3 kinderen die den naam Krommedijk voerden.
1) SzIewert Krommedjjk overl. 1680: tr. 1659 Grietje
Volkers i_ 1662.

In ,,De Navorscher” jrg. lgS98 blz. 433 e. v. komt
0. m. voor:
,Het is meer dan waarschijnlijk, dat de Vice-Admiraal
Volkert Schram te Enkhuizen geboren en een zoon
geweest is van Adriaan Volkertsz en Brecht Preecks,
welke te Enkhuizen gehuwd zijn op den 27Stell September des jaars 1620” . . . .
,,Hij is gedoopt te Enkhuizen, den 161’ October des
jaars 1628, en aldaar gehuwd den 31” Augustus 1642
met Jantje Serakeles.”
Hierna volgen zijne 7 kinderen (zie t. a. p.)
v. R.
Thijs. XXVIII. 159. - V an dezelfde familie en waarin
ook de gevraagde persoon genoemd wordt, staat het
volgende in een h.s. geneal. De Rnedt, waarvoor van
gelgktijdige aant. is gebruik gemaakt: S.ura de Rrret,
(dr. van Ebirrs de Ruet en 20 Jurureken Adreinens VZuots),
geb. te Amsterdam 19 Sep. 1619 smorgens 64 uur,
ged. 24 Sept. in de N. K., tr. te Amsterdam 7 Sept.
1660 Chrìstofel TlGjs, in de N. K. ; haa.r huwlijksvrienden
waren haar zuster Rnq,~ (geb. de R.), haar broeder
Arnout , juf??. Ctrthwiwr Tltijs , wed. van den heer Albert
Cloeck, Pieter de Vos; geb.? -i_ 23 Aug. 1680, ten 12 uure.
,,Hij werdt met een Karos van buiten in haar
zustershuis gebragt en is 28 Aug. in de Oude Kerk
begraven savonds 10 uur, met 12 paar van de naaste
vrienden en is van de stadsboden (van Amst.) gedragen
met 12 lantaarnen”.
In verband met dit laatste, zal over dit geslacht wel
nader blijken in Elias : De Vroedschap van Amsterdam. * )
D.
Vgl. Elias, 1 284, 396, 398, II, 578.

Red.

Wapens gevraagd: Beylon. Caspar Beylon was chirurg-majoor b/h Regt Douglas Mariniers in de 2” helft dor
180 eeuw, oorspronkelijk uit Zwitserland. Frensdorff
uit Dillenburg (Nassau). Andreas F. (1733-1821) was
Geh. Kammerrath en gehuwd met Friedericke Ernestine
Reinhard, van Karlsruhe. Hiibner. Joh. Hendrik Hübner,
generaal-majoor, geb. Maastricht 21 April 1792, overl.
1849, zn. van Joh. Georg H. geb. Wesel 1746 ten 2e
gehuwd met Wilhelmine Potgieter, uit Zwolle.
‘s-GY.
C. K.
INHOUD 1010, NO 10.
Best,uorsberichtcrl: Excursie; benoeming tot lid,; adresverandering;
mderscheiding ; bevordering. - Aanteekeningen uit do oude kerkelijkc
-egisters van Oud-Loosdrecht (= Oukerck) en van Nieuw-Loosdrecht
= de Zyp , Sype) door W. Wynaendts van Resandt (vervolg en slot).
- Aanteekeningen uit een familie-bijbel betreffende het geslacht
rromer, door A. van der Peest Clement (slot). - Aanteekeningen
aetreffende uitheemsohe geslachten, vermaagschapt aan Nederlandsche
familien, door bid. G. Wildeman (vervolg). - Genealogische gegevens
11 het krigsgeschiedkundig archief van den generalen staf te ‘s Gravenhage. - Copie van het register der personen, die zich hebben
tsngemeld tot het bijwonen van het H. Avondmaal in de Lnthersnllc
K e r k t,e ‘~Gravenhage (1661-1760) door W. baron Snoucknert va,n
3chauburg. - Van Erp Taalman Kip, door W. 3I. C. Regt. - Titels
m namen (Von Roesgen vou Floss; Comte de Frise; Henricus) door
M. G. W. - Vragen en Antwoorden: Boemer; Boxman; Dooru
van); De Hertoghe van Feringa; Memorie-boekjes de Rae(tL)t; Palm ;
i?,oelants ; Scherer; Schram (XXVIIl , 224); Thys (XXVIII, 159);
Vapens
revraaad
(Beylon;
_
_
_,_ Frensdorff; Hübner).

--.-~_
_~.
De Ned. Boek- en SteendrukkerU v./h, H. L. SMITS.
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Genootschap ) De Nederlandsche Leeuw,”

kDit blad verschijnt maandelijks en n-ordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Rijdragen, correspondentie betredende de redactie
van het Maandblad, opgeven van adresrernndering, opmerkingen inzake de verzending en nanvragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men te richten tot den

i B r i e v e n , aanvragen, enz., betreffende het Ge1nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN RO~ONDT, 47 Regentesselam, en die betreffende
, de Bibliotheek 3x1 den bibliothecaris, W. Baron
~ fhOUCKAERT

VAN

SCHAUBURG, 96

stmat, beiden te ‘S Gravenhage.
1 ContributiBn, enz. aan d e n

J‘ltL

Van.

~‘LYScVC.

Penningmeester,

C . V*‘i Eiwxux, %G Princessegracht, ‘s G-ravenhage.

Leden te ‘sGravenha,ge betalen per jaar f 10
contributie, zij die buiten ‘s Gravenhage wonen f 6.

/Y_~ _..

i
~

j
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De redactie va’n het Maandblad .wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der ondert8eekende stukken.

No. ll.

.XXVIIIc
BESTUURSBEBICHTEN.
Tot lid zijn benoemd :

Excursie Kasteelen Rosendael en Bilioen.
Het verslag der excursie zal verschijnen in NO 12
van dezen jaargang.

Mededeeling van den Redacteur.
Door familie-omstandigheden gedrongen, geruimen
tijd in het buitenland door te brengen, zie ik mij tot
mijn groot leedwezen genoodzaakt, de mij opgedragen
eervolle functie van redacteur van ons Maandblad te
moeten neêrleggen. Met m{jn dank voor de ondervonden
steun en welwillendheid van leden en verdere medewerkers , gedurende den korten tijd, dat ik opnieuw de
leiding van het orgaan in handen had, spreek ik mijn
beste wenschen uit voor den verderen bloei van het
Genootschap.
‘s-Gravenhage, eind October 1910.
M. G. T\VILDEXaN.

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr. VU KIN~CHOT te Tiel.
(\-e~ol~ \-nn SSTIII, 301).
1701. 20 ditto een over de meijt ‘vnu A?cvcn TViblemse
6-0-0.
l) 5 Mny is vrouw Ferxleeq gesonken 36 gld. voort
graft te opene 1 , $1. hiervan nengctoont in ext,r.
ontfanck,
gecort 33 gl. rest. . . . . d--o--0.
G ditto over den ontf. Li& dc Jeude 15 p o o s c n
60-0-0.

Jaargang.

1010.

voort
sinkell. . . . . . . . . .
36-0-0.
voort Hangen van t’ bort . . . . . 6 - 0 - 0 .
9 & 10 ditto over Mevrouw Fi9.i 9 poosen. 36-0-0.
voort
openen
vaut grnft . . . . . 1-0-0.
voort hangen van het hort. . . . . 6-0-0.
15 Junij voort t’ graft van het kind van Jan de
Hte7L
te
opene
. . . . . . . . . -10-0.
clitto voor t’ grnft van het kint van de Luytent.
?X’>b de WCwt te
opene.
. . . . . . -10-0.
voort t’ graft te openen van het kind van Gewit Bos
-10-0.
21 ditto voor t’ graft te openen van 2 kinderen
rle/? clc
Leeuw
. . . . . . .
1-0-0.
van
1 Julij voort openen van t’ graft van de vrouw
van him ~vnu Le~cwen hiervan niet come become.
19: ;10 & 21 ditto over Borgerm. Lidt 9 poosen
36-Om-0.
voort
graft te openen . . . . . . . l-O-- 0.
voort bort te hangen . . . . . . . 6-0-0.
11 ,4ug. over JUS Yl1oj~~ een poos . 6 - 0 - 0 e n z .
31 ditto een poos gelu!jt over L~jsbet Spuens 6--0-0.
3 Sept. over het kmt. van iS’tez;en Wiilemsen een
geluijt
van.
. . . . . . . . . .
3-0-0.
5 clitto voost graft, voort kint va8n IT’ille?~z 2;an Ol/ela
te
openen
. . . . . . . . . . . -10-0.
21 ditto 9 poosen over dc oude vrouw van Lidt
36-0-0.
voor t’ grnft t’e openen . . . . . . l-O- 0.
voort
hort
te
hangen
. . . . . .
6-0-0.
28 ditto over Gocert Z’ICU U&li: drie poosen. í 2 - 0 - 0 .
11 Oct. een poo,s over filelxn WWo/zsen. 6-0-0.
1s ditto voor t” graft van t’ kindt van Dom. wu2
T'iwse22,
te
opmen . . . . . . .
. -10-0.
3 Nov. drie poosen over het kint van F&cebne)*
12--0-0 enz.
18 dit,to voor het openen van het graft van ilhic
Boer hiervan niet conne become.
22 ditto drie Poscu over vrouw Tay 12-0-0 enz.
van het kint vau AZW. 1Vo7/cn. -10-0.
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1702. den 6 januari heoit Ilc~rtlu%/; .P~~~~~Uc/;c eun k i n t
laeten begraven in de kerck komt voor het openen
van
het
graf’t. . . . . . . . . . -10-0.
den 19 dito heeft de wed. van den Tollener Z’ous
h x e r k i n t d o e n begracven . . .
3-0-0.
den 31 dito over de WOU van Jac~Ou,~ van Pelt
gelugt 3 p. . . . . . . . .
12-0-0.
enz.
den 7~ febru heeft Jun #as een poos doen luijen
over syn soon. . . . . . . . . . 6-0--0.
d e n 1 1 d i t o o v e r Acrt WW Bretanje 3 p o s e n
geluijt
. . . . . . . . . . . .
12-0-0.
den 140 dito over Belia vc~a Ccdtedorgh 3 p o s e n
geluijt
. . . . . . . . . .
12-0-0.
enz.
den 14” & l!+ ditto over joffer PipeTs 6 poosen
24-0-0. enz.
den l@ dito over het kint van Co~~lis IXL~ Holte
een poos . . . . . . . . . . 6-0-0 enz.
den 25 dito over de dogter van Jan Leur 3 posen
12--0-0. enz.
den 9 Mert over de vrou van Henderick d e
Radermaecker
een
poos
......
6-0-0.
den 11 dito heeft Da,niei van Out~~orst een poos doen
luijen tot 4 gld. over syn 2 kinderen tot . 4-0-0.
den 14 dito over de moeder van peter vu.~~
Waemern
een poos . . . . . . . . 6-0-0.
den 21 Mert over de doghter van Cornelis van
lIliel een poos . . . . . . . . 6-0-0. enz.
den 25 dito over Girret iVoot 3 poosen 12-0-0. enz.
den 27 dito over Joncker Ulft 9 poosen tot 36-0-0.
weegens
de
uijtvaert
.......
24-0-0.
den 1 April over de vrouw van Peter Driessen
. . . . . . . . . . . 6--0-0.
?eE ‘I?” dito over het kint van Claes van Geulen
een
poos
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 15 dito over de vrouw van Cornclis van #iel
6-0-0. enz.
den 20, 21 & 22 dito over Mijn Heer Bouwensch
9
poosen . . . . . . . . . . .
36-0-0.
voort ophangen van het Hort . . 6-O.-0. enz.
den 29 dito is over de vrouw van Vrederick
Buddingh een poos gelmjt . . . . . 6-0-0.
den 6 Mey over Antony vayz Hattum e e n p o o s
6-0-0.
den 30 & 31 May over Joffr. De Mombarste Eclc
9
poosen . . . . . . . . . . .
36-0-0.
1 Juny voort sinken . . . . .
36-0-0.
enz.
den 3 dito over vrouw va?z CWJC~ drie poosen
12-0-0. enz.
den 7 Junij over de doghter van Hennderick van
Noppen
een
poos.
. . . . . . . .
6-0-0.
den 30 dito heeft Girret in de Pouw met 4
kloeken laeten luijen over syne soon
. 4--0-0.
den 21 dito over de vrou van Dirck vnn Leersum
een
poos
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 26 dito heeft schont Dyckmeester een kint
laeten b e g r a v e n v o o r t g r a f t . . . . . -10-0.
den i July over de vrou van Girrct Declccrs een
poos . . . . . . . . , . . . . 6-o--0.
den 19 July over C’hristian Janse portier een
poos
. . . . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 8 August over de vrou van Luemert de
knoopemaecker
een
poos
.....
6-0-0.
den 19 dito heeft Willena vnn Alphen een kint

lauten begraven, v o o r t graft . . . . -10-0.
d o n 2s dito over het kiut van 1Ville~~~ WWL Eys
een
poos
tot
. . . . . . . .
6-0-0
enz.
den 29 dito heeft Geuit Post een kint laeten begraven
komt
voort
araft . . . . . . - l O - - 0 .
den 6 Sept. over de vrou van ,Jun Scl~~eningh 3
poosen . . . . . . . . . . 12-0-0 enz.
den 11 Sept. heeft capiteyn l?ie$xr een poos doen
luijen tot. , . . . . . . . . 6-0-0. enz.
den 140 dito heeft Jan. Udo een poos doen luijen
over
syn
moeder
. . . . . . . .
6-0-0.
den 180 dito heeft Hendericl; Verlcerck een kint
laeten begraven komt voort graft. . . -10-0.
den 21” dito over de WOU van Monsr. Du Tour
enz.
3 P oosen . . . . . . . . . 12-0-0.
den 22~ dito heeft Cornelis de Ruiter m u l d e r
met 4 kloeken laeten luijen over syn kint 4-0--0.
den 30” dito heeft Peter Besier een poos doen
luijen over syn soon. . . . . .
6-0-0.
enz.
den 1 Oct. heeft 7Villem van Alphen een kint
laeten
begraven
enz.
. . . . . . . -10-0.
den 4~ dito heeft Aert Lam syn kint laeten begraven
enz.
. . . . . . . . . . -10-0.
den 17” dito over Wille?lz vnr2. Leur e e n p o o s
geluijt tot . . . . . . . . . 6-0-0. enz.
den 210 dito over de vrou van Jan Lindertsen
een
poos
tot
. . . . . . . . . .
6-0-0.
op dito over Henclerick de Vrint van Nimweegen
een
poos
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
d e n 6” nov. over het kint van schout Cocl; e e n
poos
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
enz.
den 140 Nov. heeft schepen Cock syn kint laeten
begraven enz. . . . . . . . , . . -10-0.
d e n 21” dito heeft Peter Waute met 3 kloeken
laeten luijden over syn soon tot . . . 3 - 0 - 0 .
den 22 dito heeft schout Cock syn kint laeten
begraven enz. . . . . . . . . . . -10-0.
den 25~ dito over Henderick Beynen een poos tot
6-0-0.
den 280 dito over Hendriclc Hendrickse Fijnt een
poos.
. . . . . . . . . . . .
6-0
-0.
den 30” dito over de vrou van Hendriclc Be@aena
een
poos
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
den 2e December over de vrou van Hermen vals
illueswincld
een poos . . . . .
6-0-0 enz.
den 23” dito over Geertruij van Oort een poos tot
6-0-0.
den 278 dito heeft Rutger Noot syn kint laeten
begraven enz. . . . . . . . . . -10-0.
1,703. den 6 Jan. over Jast van der Heyden 3 p o s e n
geluyt tot . . . . . . . . .
12-0-0
enz.
den 18” dito over de vrou van Reynier Offermaqa
een
poos
. . . . . . . . . . . 6-0--0.
den 23” dito over Hendericl; Tielemans 3 poosen
geluijt
. . . . . . . . . . . .
12-0-0.
d e n 270 dito over Johannis Virhacr e e n p o o s
geluijt, . . . . . . . . . . . . 6-0--0.
den 10 , 20 & 30 Febr. over de heer capteyn Jolaula
Has 9 poosen
geluijt
. . . . . .
36-0-0.
voort
sincken
.
. . . . . . .
36-0-0.
voort ophangen vant bort . . . . ‘6-0-0 enz.
den 6” dito over dc vrou van dert de Hartogh
een poos . . . . . . . . . . 6-0-0 enz.

den 110 dito over dwl Jixtcu Hwk 3 posen o v e r
syn
soon. . . . . . . . . . 12--O--0
enz.
den 20e dito over Alrs*«7la11z 2w1a Uen2e een poos
6 - 0 - 0 .

den 34c dito over Jdzan Sidd 3 posen 12-0-0 enz.
d e n 100 Mert over de vrou van Roelof Bijl 3
posen
. . . . . . . . . . . 12--0-0
enz.
den 310 dit over Il’eybe . . . . 2:w& Wely een poos
6-0-0.
den 24~ April over Gerit mn HoAe een p o o s
6--0-0 enz.
d e n 5~ Mey over de soon van Girrit Ifeuj’ e e n
. . . . . . . .
. . . . G-0-0.
$zI” 190 dito over de wo,; van Luwo-t cm d e
Graef een poos. . . . . . . . ci--0-0
enz.
den 238 Rs 24 dit’0 over de moeder van Joff. VCVG
Aitena t w e e m s e l d r i e poosen. . . . 2 4 - 0 - 0 .
den 88 Junij over de clogter va,n Joncker I:UN &7c
d e f r e u l e valz Ec7; 9 poosen tot . . . 3 6 - 0 - 0 .
wegens de uijtvaert na Avesaet . . . 24-0-0.
d e n 90 dito over de wed. van Diwk vc11a Renen
een poos . . . . . . . . . . 6-0-0 enz.
den 120 dito over ,70hu?z Leur drie poos geluijt
12-0-0 enz.
den 20° dito over de ~0011s soon van SyOert vm
Sybert een poos van 4 kl. . . . . . 4--0-0.
den 23~ dito over . . . . de Hn&ylr. geluijt 3 posen
l_-0-0 enz.
den 14” July over Cowelis Root!mn en poos geluiit
6-0-0.
op dito over Joffr. WIYL Harsclt 3 poos g e l u i j t
12-0-0.
den 1% Juli heeft CoI-?leli.s Cloon 3 posen doen
luijen
over syn vrou . . . . . . .
12-0-0.
den 2~ Aug, heeft Jacobus Sfoyy 3 posen doen
luijen
over
zijn
vrou
. . . . . 12-0-Oenz.
den Yc, 8” & 91) Aug. over de Heer Schepen
Blanrken 3 maal
3
poosen . . . . .
36-0-0
voort ophangen van het bort . . . 6-0-0 enz.
den 15” Sept. over de vrou vau Jacob Leendertse
een poos . . . . . , . . . . . 6-0-0.
op dito heeft Coos ljn?L Heeteren een poos doen
luijen
over syn vrou . . . . . . . 6-0-0.
den 27e dito heeft de kerckm. Udeqls 3 posen doen
luijden over zijn wou . . . . .
12-0-0
enz.
den 10 Oct. heeft P7dip.s Vewey syn kint laeten
begraven
enz.
. . . . . . . . .
-lO--0.
clen @ d i t o o v e r Gietje ~Vil1igenbo.s e e n p o o s
6-0-0.
geluij t
den &Y ‘dito ave;- de dochter va’n ,iofí%. &n Hasselt
12-0-0
enz.
3 poosen. . . . . . . . . .
den 60 Dec. over de dochter van Petey Fanten (?)
e e n p o o s m e t 3 kloeken geluijt . . . 3 - 0 - 0 .
op dito over ds. Gliwmerizcs 3 pooscn geluijt.
12-0-0 enz.
den 15~ Dec. over de vrou van C7wistiaen Jansc
een poos . . . . . . . . . . . 6-0-0.
op dito heeft Giwet Post een kint lactcn begraven
-10-0.
d e n 2dc dito heeft .7a11 Tl’netw een 1300s d o e n
lai,jen met 4 kl. tot . . . . . . . -1-0-0.

dcll 27” dit(J oVC!r dU doChtCr vil11 hkí~ldyc/~ 3
posen
geluijt
enz.
. . . . . . . . 12-0-0.
704. 16 Jan. 1 Poos over de vrouw van Joris de Karman.
6-0-0.
5 Feb. dcltic van C,‘zrlenOo?g 1 Poos over ha.er soon.
6--0-0.
11 Feb. van het kint van kntho?ly Jncobs -10-0.
19 ditto 1 Poos over de meijt van Jan de Haan.
6-0-0.
23 dito 1 Poos over de vrouw van H. . . . . Keyser
6-0-0.
6 Maert over de soon van Hendrik Claesse 1 geluijt
van
. . . . . . . . . . .
3-0-0.
6 ditto 3 Posen over Xwi Sidola . . 12-0-0.
13 ditto geluyt Tan 3 P o s e n o v e r ,Jan Lew
12-0-0.
15 clitto 3 Posen over dlnwus T’wR:eVl’i ‘) 12-0--0.
1s ditto voort kint van fiN,ihOlI~?J CJacob.s -10-0.
22 d i t t o e e n k i n t v a n Ae?? LCWZ, . , . - l O - .
29 ditto 1 Poos over de med. van Willem Leur
6-0-0.
1 April 3 posen over Willem de Reuver 12-0-0.
12 ditto 1 Poos over Comelìs Stevense vcIn Hooften
6-0-0.
21 ditto een kint va,n ,Jm ïU+neiGu.s. . -10-0.
29 ditto 3 poosen over de wed. van ïUa~~ls VwliW7i. . . _ . . . . . . . . .
12-0-0.
30 ditto 1 Poos over het kint van &VY& VLMZ
E;//sdcG . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
10 May 3 Poosen over de jonge JUU van Loo7;ewn
12-0-0.
6-o--0.
17 May 1 Poos geluijt over Enqeltie.
20 clitto 1 Poos over ,IlQrc.~s fiilews (Ui 6-0-0.
22 ditto 1 Poos over Jmtie Tonis Reyw 6-0-0.
27 ditto 3 posen geluijt over Clnes vals C’lerfl’
12-0-0.
31 Mny 1 Poos gelnij t over Johnlanis .Merendo?,lç
6-0-0.
3 Junius 1 Poos over de soon va.n Dir7c de Biersleper . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
5 Junius 1 Poos over een kint van Schepen Leuwc?a
6-0-0.
12 ditto over de meijt van hvwt de Reuucr 1
geluijt van . . . . . . . . . . . 4-0-0.
13 dltto 1 poos over do vrouw van Dirk Poulussen
6-0-0.
19 ditto 1 poos over Adcr,.ie Bierslepers ‘) . 6-0-0.
1 Julij 1 poos over ,7071n?lqais de Cruzjff 6-0--0.
4 ditto 9 Poosen over de Hr. Xclrnegen 36-0-0.
voort sinken. . . . . . . . . X-0-0.
voort
gralt topenen . . . . . . 1-0-0.
voort
bort
te
hangen
. . . . . 6-0-0.
26 ditto over Peter Rootbeelas kint een geluijt van
4-0-0.
17 Sept. 1 Poos over de vrouw van Jan vun
6-0-0.
Reek .
‘~7 ditto ‘3 pos.en’ orer ‘J& v~n’L~n&n ‘12-0-0.
4 Oct. 3 Posen over Bnstiaen den Backer 12-O- 0.
voort graft te openen van een kint van lXjl~nzecster . . . . . . . . . . . -10-0.
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26

ditto

3

Pusun ovw clc: won V;UI uuu _l;r:d
ia-0-0.

1 Nov. 1 Poos over de soon van Aert van Lintte (3)
6-0-0.
18 Nov. 3 Posen over Hend& Brouwer. 12-0-0.
20/21/22 ditto 9 poosen over D. AlOert van Li&
de Jeude . . . . . . . . . . .
36-0--0.
voort ophangen van het bort . . . 6-0-0.
4 Dec. 1 poos over de vrouw van de jonge Jan
van
Reek
. . . . . . . . . . .
6-0-0.
20 ditto 3 poosen over Jan Fwwl~en. 12-0--0.
1703. 19 Jan. 1 Poos over do soon van .Ja,n Sas
6-0-0.
29 ditt.0 over het kint van AOram Xoyen e e n
gelult
van.
. . . . . . . . . .
4-0-0.
26 ditto 1 poos over 7euzui.s Reycrs. . 6 - 0 - 0 .
7 Feb. 3 Posen over vrouw Leur . . 12-0-0.
11 ditto over het kint van Hernaan van SchermOeelt
1
geluijt
van
. . . . . . . . . . 4-0--0.
28 ditto 1 Poos over de vrouw van Bercnt ?‘ccy
6-0-0.
21 Maa.rt 3 Poosen over de vrouw van G e r a r d
Siclcel . . . . . . . . . . . . 12-0-0.
28 ditto 3 Poosen over Nayken van Sdaerdenborg
16 April over het kint van Peter van Seumercn
1 ge1uij.t
van
. . . . . . . . . .
3-0-0.
20 April over Geertien van Wely 1 poos 6-0-0.
6 May 2 Poosen o v e r Jaques Stori . . 1 2 - 0 - 0 .
9 ditto het kint van de wed. Fwncl~cn -lO--0.
8 (SG 9 Junq 6 Poosen over de jonge juffr. van Lult
24-0-0.
v o o r t h a n g e n v a n h e t bort . . . . 6-0-0.
11 ditto 3 Posen over IIUlenz van Rumpt 12-0-0.
12 ditto over het kint van G’ervurd va?a Eysden
1
geluijt
van
. . . . . . . . . .
4-0-0.
ditto voort het graft te openen van een kint van
<Jan
Donker
. . . . . . . . . . --10-0.
19 ditto 3 Poosen over de dogter van ATeeltic
Besiers 1) . . . . . . . . . . .
12-0-0.
2 5 d i t t o 1 P o o s o v e r Bereni Jnnse . . 6 - 0 - 0 .
25 Julij 1 Poos over het Bint van ?JarL de Veer
6-0-0.
3 d i t t o 3 Poosen o v e r Harclenberg . . 1 2 - 0 - 0 .
31 Aug. mijn heer van der Does gesonken 36-0-0.
12 Sept. een kint van Sunderlnnt . . -10-0.
10 Oct. een vrouw van Wamel voort uijtbrengen
van 1 doode met kennisse des heer van Brake1
6-0-0.
20 ditto 1 kint van de Borgem. Foyert gesonken
18-0 -0.
7 Nov. 1 Poos over de moeder van Jan Leenders
6-0-0.
26 ditto over het kint van Peter van Seumeren
. . . . . . . . . .
3-0-0.
1 geluijt
van
3 Dec. 1 poos over de soon van Verhaer 6-0-0.
5 ditto 3 Poosen over Aert Joosten Hack 12-0--0.
28 ditto 1 Poos over het kint van een Engels
officier
. . . . . . . . . . . .
6-0-0.
1706. Den 2 Januari heeft Walraeven van der ï’Vae.gel
een poos doen luyen over sijne vrouw maer als00
sij een van de Luyaers is soo is daer niet van
1) Blijkbnar afkomst,ig van d e n bcroq)snnn.m ,,besie(nde)r”. Zit

hicrvoren.

v. K.

outfaugcn volgons ondur gowoontc dus l)ro mumoriu.
d e n 4 dit,to hcoft JIUL tic Rcclcer sijrl kint lneten
begraven komt voor het openen enz. . 0-10-0.
1 3 & 1 4 c l i t t o o v e r ICillem ?ian Oyen geluijt 6
posen
. . . . . . . . . . . .
24-0-0.
1, 2, 3 Febr. voor de wed. van den ontfanger
Lith 15 Poosen. . . . . . . . . 60-0-0.
voort
sincken
. . . . . . . . .
36-0-0.
voort ophangen van het bort
. 6-0-0 enz.
4 dito over de doghter van ,J&nnes Kool e e n
poos. . . . . . . . . . . . ,
6-0-0.
12 ditto over Jennel~e Bo-ers een poos 6 - 0 - 0 .
3 Mert over de WOLI van Evcrt de Reuver 3 posen
ge1uij.t . . . . . . . . . . . . lR-0-0.
op ditto over m e s t e r Jwa laey 3 poosen gelnijt
12-0-0.
4 ditto over Cornelis Wijd een p o o s . 6-0-0.
11 ditto over de vrou van Huybart Jostert een
poos
. . , . . . . . . . . . .
6-0--0.
13 ditto over de vrou van Roelof Flipse va?a des
Gezd
een
poos
. . . . . . . . .
6-0-0.
18 ditto over de moeder van Hendrik Pels een
poos
. . . . . . . . . . . . .
6-0-0.
20 ditto over de dochte,r van Johan& ttn?a Hoppe
een
poos
. . . . . . . . . . . 6--0-0.
23 ditto over Joris Xchul een poos . . 6-0--0.
25 ditto over HuyOart Josten een poos. 6 - 0 - 0 .
3 0 d i t t o o v e r Cornelis van Lcmmid~ 3 poosen
geluijt . . . . . . . . . . . .
12-0-0.
6 April over een Engelsche Vendrigh 3 poosen
geluij
t
. . . . . . . . . . . . 6-0-0.
10 ditto over de soon van Laemert Sch,ul een poos
6-0-0.
2 0 d i t t o o v e r ,Jacoi, Verscliuer 3 poosen geluijt
12-0-0.
22 ditt)o heeft Joffr. De Koclc haeren man tot
Echtelt laeten begraven maar niet van betaalt
door orden. van de Heeren van de Magistraet
dus pro memorie.
26 ditto over het kint van Marcelis Rootbeen een
poos
met
4 kloeken . . . . . . . 4--0-0.
1 Mey over de dochter va’n Peter Waden met 3
kloeken
geluijt
tot
. . . . . . . .
3-0-0.
20 ditto heeft Philip Verwey syn kint laeten begraven enz.
26 ditto over het kint van Willem va?L Leuwcn
met
3
kloeken
geluijt
. . . . . . . 3-0-0.
(Wordt vervolgd).

Familienamen en fainiliebijzonderheden.
Medegedeeld door A. J. SERVAAS

VAN

ROOYEN.

(Vervolg va,n SXVIII, 276.)

Mawhccnd. 19 Maart 1687 Geertruyd Verburch, wed.
van Prof. Stephanus M. (Prot. Nats W. van Ruyven
Delft), Zie Finantieele Staat no. 60 der acten. In 1691
wordt zij nogmaals genoemd.
Murets (des). Henri d. M. ,,bedienaer in de Walsche
gemeente dezer Stadt” legateert uit zijne handschriften
van Christelijke devotie”. (Prot. NotY W. van Ruyven
Delft).
Mwt (v. d.). 17/3 1691 Hugo v. cl. M. ,,Heer van
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Cluyn PuulgcusL”. Insinuatie: (Prot. Nats Pieter du Wocrdt
Den Haag).
~1&t~c~.~s. 20 Nov. 1693 Anthonius M. Prof. in de
rechten, Leiden (Prot. Nets Corn. den Haen Leiden).

Noyelle. - 7 Dec. 1710 Roburt van Taparul G r a a f
van Lugnasi Luytenant Gun’ en Commandcerende de
Ridderlijke Lyffwagt van zyn Coninklyke Majesteyt
van Polen met Maria Gravinne van Noyelle en Falais;
het 2~ en 3” gebod te gelyk gelesen op disp.

1Meer (v. d.). 24 Sept. 1683. ,,Adilia van Santen wed.
van za. Capn Nicolaes van der Myle 50 j, en Caty V . d.
Meer ongehoude doghter 71 j. verklaren ten versoeke
van Juffr. Maria Cornelis v. cl. Meer wed. van Samnel
Both van de Eem 91 j. (allen Delft) dat reqtO thans
is en eenige jaren geweest is de outste van descendenten van ‘t geslagte v. v. t.l. Meer, en dat niemand
v. d. geslagte altans in levende lyve is.”
W. v. Ruyven.
AlcruZa. 23 April 1600 Procuratie van Paulus M.
,,D. et pfessor der Historien in d’Universitcyt”, Leiden; hi,j
geeft procuratie als oppervoogd van twee ,,onbejaarde”
weeskinderen van Aechtgen Meruln ,,syn sustere geteelt”
bij Rich. Walen, Secrs der adm. in Z. H., beiden zaliger.
dfeuZen (van der). 21 Nov. 1587 Testament van
Jonkheer Jacob van der Meulen en Jnff. Marie van
Mijnden (Prot. Not. van der Wuert), Leiden; Willem
v. d. M. Prof. Theol. te Hanau in Duitschland 10 Oct’
1692 (Prot. Nats Corn. van der Hooch. Den Haag). Zie
voor Geslacht v. d. M. 26 Jan. 1692 (Prot. Not. H.
Bosman Den Haag).
&eezhs. Rhilip Moeun (P) , burger en tabaksverkooper
in den Haag verkoopt een huis 2 Vebr. 1680 (Prot.
Nat” Gijsb. de Cretser). Hij teekent Meeus.
d1oZ. - Geslacht M. Zie Haags& Appointementen 21
Sept. 1767.
Noem. - Pieter Moena, B a l j u w va’n Oude Tonge
21 Maart 1091 (Acte en Commissie; Apppointem v. d.
Rekenkamer fol. 55 verso)
19 Mei 1615 Nat,. Abraham van Altena Leiden.
,Den erntvesten Doctor Cornelis Pynacker professor
in rechten in de Bcaclemie der stadt Groningen constitueert Peter de Vries burger te Leiden om zyne verdiende incomenpenn. van salaris in te vorderen. Voorts
constitueert hy eveneens Peter Moons Capiteyn zyu
behoude (behuwd) zoon om te vcrvorderen do incomste
vaïi Erfl’enisse vervallen by dode eu o v e r l y d e n vau
Maddaleene Moons, rceckeninge te doen enz.”
illoritz, 3 Dec. 1762 Johan Jacob M. j.m. geb. te
Hcrborn met Pieternella Domergi j.d. geb. en beiden
wonende alhier (Trouwl. Ra,adhuis 3 Dec. 1752).
Xoxtart. - 27 Dec. 1608 Daniel M. klerk by den
Nat? van der Wuert te Leiden is getuige. (Prot. van
dien Notaris).
1\Tezuto~a. - 9 Juli 16tj9. Richart N. (Prot. Not. P.
van Roon , Den Haag).
Aant. Zie de handt., en zie over dien naam in ,,De
Hofstad” : Eng. boekverkoopers.
Nor~nifz. - Den Baron Norwita Ambassadeur van
Y
I are haj. van Engeland ten dienste van zyn taeffel:
een taefelcl. 6 L. 6 Sc.; 41@ taeffell. en servetten; voor
72 drouchdoucken 5 L 17 Sc.; wasschen en reinigen
linnewaet van hem en zyn broeder 2 L 4 Sc. ti p.
(Tresoriersrok. van den Haag 1688/1689 bl. 144.)

Otl?/c& (va,n). l<en interessante acte (Prot. Nats Corn.
den Haen, Den Hang 64 Juli 1702, ook 3 Juni 1702).
Cllivcrm. 12 Spril 1623 Notaris J. J. Verweij Leijden.
Testament van de Hoochgel. E. Philippus Olinerus
Geographus van de Universiteyt binnen d’voirsz. stede,
,,leggende sieck te bcdde. ” 0. a. draagt hij Prof. Heinsius
OP, aan drie professoren , Tysius , Vorstms en Curieus ,
curators in zijn boedel; om voor zijn voorgenomen Opus
Italiae Antiquae te concepieren ende maecken aen den
Prins ende Senaat van de wytvermaerde republyck van
Venegien doende dselve sulcx hij goetvinden sall met
uort verhaal van de gelegentheyt van hem Comparant
als dautheur , en syne kinderen tot recommandatie en
ten beste oirbaer en prouffyt van syne kinderen, daer
beneffens een prefatie ad lectorem van inhoudt van syns
compts goede meeninge om nae het volt,reck Italiae,
Greciam Antiquam ende andere treflelicke opera off
wercken t e beschryven off uyt te geven. Ende alsoo
hy compt d o o r versouck van sommige doorluchtige
graven eertijts tot Sedan gemaeckt heeft compendium
Geographicum, twelck hy Ct by leven en gesontheyt
blyvende insgelijcks uyt te geven es van meeninge
geweest, ende nu in veelcr handen es gecomen en dat
hij was beducht’ende, dat ‘selve Compendium naer syn
doot by eenigo anderc soude mogen werden gedivulgeert en in correckt in tlicht gebragt soo badt en versocht hy Ct dat Haer E. gelieven wilde te dragen serge
ende goede ordre te stellen dat Josephus Vorstius syne
geweesene discipel procurere ende bevordere dat ‘t voorz.
C o m p e n d i u m werde gedruckt en uytgegeven volgens
het exempl. by syn CF bant te veel plaetsen verbetert
twelck hij Compt indien hem de Heer intleven gespaert
op veel plaetsen ende insonderheyt in Asien sonde
hebben verbetert wyders oock mede te letten op de
leste ses capita dwelcke int voorn. bouck van Italia
Antiqua alsnoch resteren en bij den Ct wel syn ontworpen en innegestelt doch niet in tnet geschreven,
dat dselve op de beste maniere met tselve werck mogen
gedruckt en uytgegeven werden ende ten laetsten soo
iu den ontfanck van penn. en te doen wat goede Executeurs schuldig zijn.
Fol. CLXXIX. Zjjn Inventaris 15 July 1623 bij denzelfden notaris, waaronder zijn bibliotheek en kaorten
waaronder een caert bij de hand van hem.
Hij is overleden 20 April. Aen M. en B. Elzevier
p e r rest#e van huyshuur , geleent geld en geleverde
boucken tgeene sy hem voor de copie van Italien belooft
hadden wesende zes hondert gulden, affgetrokken driehonderd gulden geteeckent Orbis Antiquas.
Ooste.ya (van). Ciprianias Reynier van O., prof. in
de Rechten. Testament zijner vrouw Cornelia Boudewijns
dr. de Bye. Ook alleen Regneri. (Prot. Nat” Silv. van
Swanenburch fol. 3 van 1649) ; zie ook volgende Regneri.
Oostcrwyk (van). Testament van Mr. Heudr. v. 0.
advokaat tc Delft bclnngri.jk wegens enkele leg,aten ,
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0. ;i. a/d huisvrouw van Joan Meerman. 27 Out’ 1685
(Prot. Nat” Westerhovenj.

~ul~~dcc~uls. Uit cene akte van 24 Juni 1627 gcpsscerd
voor Not. v. Leeuwen Leiden blijkt dat ,de E. Hoochg e l e e r d e Jobws P&clanus doctor in de medicynen
. . . . ‘) soon van wylen J a n Henr. Burch ende Bartjen
Joppersdochter syu ouderen vorclaerdc van voornemens
te syn si& opte Reyse naer Moscoviën t e b e g e v e n
en aldaer voor con tyt te resideren.”
Leiden 19 bpril 1630. Adriaen den Oosterling, ,jongesel verlilaert ten verzoeke van Pieter Pietersz. Wijmer
dat hij drie jaar geleden als knecht van Doctor Jobus
Polidunus nae &Ioscovicn gereyst is met ende beneffens
den reqt, oude dat hij in Moscovien gecomen synde,
beneffens den reqt omtrent een half jaer lang denselven
dotter Politlamus nldaer gedient heeft, present geweest
te zijn als den voorsz. Doctor Polidanus in Moscovien
overleed ende mitsdien zeer wel te weten ende noch
in goede memorie te hebben dat den reqt denzelven
Doctcr ontwaeden ende o.a. denzelve een bonte rock
uytt,rock hetwelck geschiedde ten huyze van zeekere
wed. alwner gelogeert was de predicant Johannes Bulens
ende int bijwesen van de voorz. wed. daerover bij dezelve aen Dnvidt Rus met anderen tegenwoordig gesegt
werde dat enz.” d. Paedts.

Origunus. Huwel. voorw. van dc Hooghgeleerde Heere
Johannes Origanus doctor in de medicynen ende mathematicus en Joff. Catharina van Gelder weduwe van
wi,jlen mens’ Andreas Frise in syn leven licentiaet in
de rechten Leyden (3 Mei 1639 Prot. Nats J. J. Verwey).
7 January 1641. de E.Hooghgel. Heere Doctor Johannes Origanus mathematicus als man ende vooght
van Catharina van Gelder, Leiden, machtigt den
Eerentfesteu ende Hooghgelecrden Heere Joachim Hamermcester Landtsyndicus van ‘t Vorstendom van Pomeren omme te innen van Illr. Johan Christoff Moerler
indien hij tetreffen of te vinden sal syn f 465. Holl.
JOGANPI’ES ORIOINUS D. Med.
6 Juni 1641 Mr. Joh. Camerarins Vec!ltmeester Leyden
is geld schuldig aan de huysvr. van Joh. Origanus
Mat’hemnticus syn schoonmoeder.
Orlenns (van). Estiennes . . . . 1) van 0. (geslachtsnaam of plaatsnaam ?) musicien van zijnc Kon. Maj.
va.n Bohemen , j.m. met Cornelie van der Sloten j.d.
van Rotterdam, beiden in den Haag (trouwlegger 18
Dec. 1623).

Otierspoor (van). Nicolaes v. 0. oud schepen wonende
op de Vaart by Utrecht; Gerrit Otterspoor of Otterspeer (Rott. Hist. 2~ a.fd. deel 1 bl. 445 en 447); hy
was in ‘t laatst der 180 eeuw Hoofdman in het Grofschilders en Tegelbakkersgilde.

P.
Pauw. - IS Mei 1593. ,,D. Pieter Paeu ordinaris
medicinke professor der Universiteyt binnen Leiden 28
jaar oud; attestatie (Prot. Not8 W. van Oudenvliet
Leiden).
15 Mei 1596 Jacob Adriaensz. Paeuw brouwer in de
Paouw 2) te Delft (Prot. Not. Oudevliet); 1596 test.
van D. Peter Pauw, prof. in de medicynen te Leiden
(Prot. Nota Oudevliet fol. 137 verso) 1 Sept. 1617 D.
Petrus Paaaw ,,Doctor ende Prof.” in de Med. in de
Univ. te Leiden Testament. Eigenaardige en kernachtige uitdr. en wenschen; ook gebed (Prot. NotS E. H.
Crnen Leiden. Copie Akte 170) 25 Sept. 1625 Johan
PAUU Doctor in de Medic. (Prof. Nol? van Leeuwen).
I%ffelzroocle (van). - ,,Alsoo Jacob van P. ( z y n d e
drost van Gorinchem) affirmeert van de twaelfl gulden
die in voorgaende reockeninge tsynen laste als restant
werden verantwoort nyet en schuldig te wesen, maer
deselvo al by t’ leven van juffrouwe Catharine Boot
betaelt te hebben daervan moge ontfangen, dient hier
voor memorie.”
‘t Vorenstaande lees ik in de reeckeninge van
Pieter Diest aengaende de fidei Commissaire goederen
van Jouffr. Catharina Boot, ao 1631.

Pdlnnt (Vitn) 17 Mart,ius 1674 Maria Margriet,
dochter van Melchior Baron van Pallant en Sgnes Key ;
Puten Gerrit Bert Merincker (Doopbk. R. Cath. Kerk
M 2 Den Haag).
l) Onleeshnr.
2) Nanmsoorsprong?

Put@. 27 Bpril 1599. Andries P., wonende te Haarlem
is getuige (Prof. Not. W. Oudevliet). H.
PetGra. 6 Juni 1690; ook 7 Sept. 1695 (Prot. Nats
Corn. den Haen) Erfenis; hij was lang onder Parnassen
of ouderl. v. d. Joodsche Port. Amsterdam.
Aant. Bclamyijlc. Zien ook bij denzelfden Notaris 21
Mei 1691; 12 Mei 1694; 6 Apr’il 1705; 12 April 1706.
18 Dec. 1693 Juda Perera j.m. in den Haag met Sara
Abas j.d. te Amsterdam. (Trouwlegger; getrout de X1111
Marty 1702 present de Heer Brand. 23 Mei 1697
Jacob Pareira provisnndoor generaal van den Staat
(Prot. Not. Fred. v. Renesse) zien ook 25/2, 11/9, 1697
24/11 1698, 4 NO V. 1.699, 28/5 1700 (Prot. Corn. den
Haen) Zeer belangrijk testament 24/8 1703 en 3 Febr.
1704 (Prot. Nats den Haen) 27 Nov. 1709 (Prot. Nats
J. Oudaen Den Haag).
I+vegrinzls. Samuel Jacob Peregrinus (geboren alhier
den 11 deezer des avonds half zes uuren) zoon van
Jacob Arnold Keuchenius en Anna Catharina Duymaer
van Twist. Getuigen Samuel Keuchenius predikant te
Alen1 en Sara Jacoba van Twist echte lieden.
De famiiienaam Peregrinus werd door dit kind aangenomen naar zynen oud-oudoom Jacobus Peregrinus
in leven pred. in ‘s Gravenhage.” (Doopb. Groote kerk
20 Juni 1802). Zie ook Doopb. Gr. Kerk 15/3 1807
5/3 geb. 27 Nov. (geb. 23 Nov. 1808) Petronella Cornelia.
Philistw. 3 Mei 1704 Hermina Hendrica ?,toegenaemt”
Philister j.d. wonende te Bergen op Zoom.
I%.xnciz~s. 14 Apr. 1624. Ysaacus Pl. ,,Candidatus
Theol.” j.m. te Amsterdam toekomende bruigom, geassisteerd met Johanna Guebels wed. Petri Plancii in
zyn leven Bed. d. H. Evnng. te Amsterdam zyn moeder,
en Petrus Plancius Bed. d. H. Ev. te Kampen, zijn
broeder; 1637 Pet’r. Pl. te Kampen.
Plante. Mejuffr. Geertruyd van Toll, weduwe wijlen
Francois Plante in zijn leven Prof. en predt te Breda.
Ij Onleesbaar.
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tinnegieter. ; Prot. NotJ Ew. Hen. Craen Loidcn) ;yzi
Maart 1636 ; lij wordt ,,Leepelmaakcr” genaamd (Prot.
Not. Pieter Joostenszn. Warmont).
E’lu~~scoen. Geslacht&& achter de nktc: van 12 Dec.
1623 (Prot. Nats Ew. Hen. Craen).
Xester. - Jan Hendrik Pl., geboren 2 Sept’ 1756
t e W e e r d e n w a s d e z o o n vau Matthias Pl., die 28
D e c e m b e r 17% te Minkelcn geboren is; ZJXC moede1
was A a l t j e van Huet. Zy huwden ci Juni 17% te
Weerden. Grootvader was J. H. Pl., geboren in 1683,
overl. 2 Sept. 1741. D_e kleinzoon overleed 2 Dec. 1822.
Het testament van Matth. Pl. is gedateerd Borg (Terborg;
12 Aug. 1804.
PIU?J??ler. - Joost Pl. Amsterdam 10.
Polyanrler. - - Testament van Joh. P., Dr. en Prof.
der H. Thaol. Leiden 7 April 1634.
Po?%tu?aus. - 1662. Joh. Lsutius P. in zijn leve11
prof. in dc Academie te Harderwijk en historieschrijver
van het Hertogdom Gelderland en het Graafsch. Zutphen.
Por&. - 12 Juni 1626 Christ P., apotheker Leiden.
(Wordt vervolgd).

Het oudste Leenboek van de Doorwerth.
In het jaar 1904, werd het archief der Doorwerthsche
leenkamer, en verdere papieren afkomstig van liet huis
D o o r w e r t h , d o o r d e n H e e r Bl1 Ph. F. A. J. van
Brakell-Doorwerth, aan het Rijksarchief te Arnhem
in bruikleen gegeven. In den daarop gemaakten inventaris, geeft onze Rijksarchivaris alhier Mr. A. C. Bondam, de volgende beschrijving van het, in hoofdc dezes
genoemde Leenboek.

,,Leenaktenboeken.
,, Gemerkt 1. d. 1111° 1~ Leenaktenboek, enz.

,,Is een bandje in 3 folio, gemerkt -4’0, bevattende :
1. (Gefolieerd 1-6 en 10-X).
,,Een ligger van de leenmannen en leengoederen
,,vau Doorwert, erkend, door heer Henrick tot
,,Homoet tot Wissche en ten Doreweert en zijn
nvrouw Steven tot Homoet en tot Wissche, enz. ‘in
,,14?8; aangevuld met de vermeldingen der latere
,,verheffen tot in 1433 (dynsdag post Pen thecostes
,,= 3 Juni);
.,,2. (Gefolieerd 7--9). Een in het vorige ingehccht
?hggertje van de leenmannen, die de vrouwe van
,Homoet (en van Wisch) etc. verschreven heeft in
,1427;
,,_.Y. (Gefolieerd 16-22). Een ligger der leenon van
,,Dlrck, heer vau Wis&, aangelegd op Reminisce
;,(Y Maart,) 14i3, vervolgd in 1415 en aangevuld in
,,1420, 1423, 1424, 14dti en 1429. (Octavo Ascen?:sionis Domini - 12 Mei) ;
.,,4. Een circa 1560 vervaardigde tafel op de drie
,,hggertje volgens de doorloopende folieering met de
,, bijvoeging van vele jaartallen der verhefYen.
,,Op den omslag: ,) ,,Leenboeck TI’OU Steuens van
,, ,, Wysch , vrouwe t o t d e n Dorenweort”” e n
n n numero 1”” “.

,,Op folio 9 ts dt! vurmclding vau twee! beloouiugcn
1468 en 1618 l) bijgcschreven door don leen;,griffier E. Kreyvenger , die een dor twee bijschriften,
,,op 21 Juni 1631 gewaarmerkt heeft. Folio 10-16
,,eijn in blanco”.
Nu het laatste overblijfsel van deze eens zoo aanzienlijke bezitting: het oude j trotxhe kasteel, in den
laatsten tijd nog al eens ter sprakc is gekomen en thans
gelukkig voor geheel verval behoed is gebleven, achtte
ik het niet oneigenaardig, uit dat oudstc leenbock eens
mede te deelen, waaruit die bezittingen voor omstreeks
500 jaren geleden bestonden, en welke aanzienlijke
personen toen leenmannen van de Heeren ten Doorwerth
waren.
,,Wll

In de verschillende akten van belecning, worden de
volgende bezittingen vermeld :
Dc watermolen bij hrnhem ; het goed Wulvingen ,
gelecen in het kerspel Etde ; de Oorsprong te Oosterbeek ;
de tienden in den Cortenberch (k. Renkum); 4 morgen
land in ‘t k. Driel; het goed ten Broeck (1~. Redinchem) ;
de Kiphaenen weerd (k. Wngeningen) ; een niet genoemd
goed te Wageningen; 11 bont land aldaar, geheeten
,,die Spyck” ; kampen land bij de Broekpoort en op
den berg ; de Sanderska,mp aldaar ; de Vogelpoel bij
Randwijk; de Sonnenberg te Oosterbeek; het goed
Vredendael bij Elst; d e heorlqkheid Resande tusschen
Arnhem en Oosterbeek ; het Krommeland, de Horst en
het Radelant (k. Ilien); landerijen bij Dodeweert en
Heerde; de ,,Vier Deerne” bij H e t e r e n ; e e n h o e v e
landen ‘t Nybroek; de halve tienden tot Zetten; de
groote cn kleine tienden te Groessen; S morgen land
bij Veessen ; het goed te Berinchem; huis en hofstede
te Harseloo ; 8 morgen land in het Dodeweerder broek,
geheeten de Hoge Waerdt ; de Baeckenacker (k. Niel);
het Wullingsgoed te Ede; de Baersche Kamp in ‘t
Drielerbroek en nog bij Wageningen: de Hophof, de
Postmaet en het Hoogeland op den berg.
Al deze leenen werden ,,ten Zutphenschen rechte”
uitgegeven, zoodat, ook vrouwen er mede beleend konden worden hetzij bij vererving of anderzins. (Zie Jhr.
W. A. Beelaerts van Blokland’s : ,De praktijk van het
,,Leenrecht in Gelderland”. Leiden, S. C. van Doesburgh
1910, bl. 86).
Als leenmannen (vrouwen) werden vermeld :
do 1210. Dirik Hessels.
9. 1225’. Sander van Wely; Aguese van den Dam
(hulder Johan van den Dam Ludolfsz.) ; Arnt van Wely ;
Burchart van Nyel ; Johan van Wely; Daem van den
Caldenhauen ; Henri Doncker ; Juncfer Hille van Dolre
(hulder Otte van Dolre) ; Gert Mulart ; Johan Hermanszoen; Fije Jacobs wvyft’ vat1 Oy (hulder Jacob van Oy);
Willem van Eldich; Otto van Doernick; Wolter van
Herwen; Claes ter Hoeven ; Jacob van Loet; Alyt
Willems wijf van Liendcn (hulder Willem van Lienden) ;
Wynolt van Brnhem , heren Geritssoen ; Gcrtrut Otten
wyf van Herwijnen (hulder Otto van Herwijnen) ; Engelbert van Coldenhoeff; Henric die Lewe; Juncfer van
1) In 14.5~ belocnd R e y n o l t van Homoet, Heer t e n Doorweert,
H e n d r i k v a n Hnysuen met 4 morgen land en nog 3 morgen land,
beide stllkkcn gclcgcu i n IIct, kcrnpcl Angcrrn. Tn 151s b e l e e n d
Frcrick \-nn V o o r s t : I~eer teu Doorwcort, H. v. H. opnienw daarmede.
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R e d i n c h e m (hulder Johan Doys); Erert t e r H o v e n ;
J o h a n v a n W i j h e H e n r i c x z o e n e , t o t b e h o e f zijner
vrouw Hille; Johan van Wije heer tot Hemen; A r n t
van den Lawijc Ernsts zoene; Johan ten Start; Gert
van den Hage, Derck van Arnhem ; Gert ter Olymolen;
Lijzebet, Johan Tengenagels wif was (hulder Henric
Tengenagel oer zone); Willem va.n Lenen; Jacob van Lote.

Aanteekeningen over het oudste geslacht
VAN RESANDE (circa 1300).

Ao 141.5. Helmich van Dornick; Johan Brienen;
Wolter van Dulre; Gert Mulert; Johan Mom; Reijner
van Menderswick Coenraet zoen; Hubert die Wolf.
Ao 1420. Willem van Hoekelum ; Johan van Brienen ;
Jacob van Loear (?); Coenraet van Elder; Wijnalt van
Arnhem, heren Gherits soen.
Ao 1424. Johan Mom; Johan van Vollenhoe; Henric
ter Hoven; Jacob van Leet; Henrick Lewo; L i z e b e t
Tengnngels wiff; Henrick van Wije; Zander van Welie.
Ao 1426. Swaen Claes, bontwerckers wijf; Coenraet
Henrx Kremersz. ; Dirc van Aernhem ; Jacob van Laet.
do 1427. Otto van Toenen en zijn broeder Willem;
Jan Konynck en Aleit sijn huisvrou; Hubert Vogel;
Dijrck ten Noerde; Ghijsbert van Brueckhusen ; Dirck
Schade; Henric Ganserne; Werner van der Hulst; . . . .
van Raesfelde; Willem van Baeck; Bitter van Raesfelde; Frederick van Baer; D i r o k v a n B e l l i n c h a v e ;
Johan van Bellinchave ; Henri& die Onbedwongene ;
Jorijs van Lenep Wernerssoen; Jan van Auerha.ghe.
Ao 1428. Henrick ter Hoeven; Herman van Hueck-

lum ; Henrick van Wijha ; Jacob van Loet ; R o e l o f f

M o m ; Goesen van Tricht; d e p a t e r v a n R e d i n c h e m
(hulder Hendrick v a n G r u y t h u y s ) ; Ghijsbert Hack;
Niesken Mullerts; Johan van Brienen; Elbert die Roese;
Henrick Donk; Mette van Lymbeeck; Jan van Gouwen;
Aernt Coenraedtssoen van Meijerswijck; Steven van
Zulen; Gerijt van Wije ; J o h a n v a n Wije H e n r i c s z . ,
voor zijne vrouw en in 1433 voor zich zelf; Deeneken
van Ewijc; Genst van Maersle; Ghijsbert van Vlijemen ;
Jan van Well; Dijrck Hessell; Dijrck v a n A e r n h e m ;
Henrick ter Hoeven; Claes ter Hoeven; Aleijt, Willems
wyff van Lienden (hulder Genst van Maersle) ; Dirck
die Becker ; Johan van Wely; Hubert die Wolff.

do 1 4 2 9 . W o u t e r v a n H o e v e n ; Gerijt van Wije;
S a n d e r v a n Wehj S a n d e r s z . ; G e r t r u y t v a n Herwen
wilnere echte wyff Otte mit haren soen Ott van Herwen;
Jacob van Laet; Gijsbert van Vliemen.
A” 1433. Wijnalt van Aernhem, Heren Gertssoen ;
Jacob Andriesz. ; Juffr. van Putte (hulder Dijrck Ploech ;
Henrick van Huessen ; Johan van Brienen ; Sander van
Welij ; A r n d t v a n Wely; Engelbcrt die Quade; Jacob
Bijerwissche ; Sarijs van Statnproden ; Griet ter Olijmolen
(hulder Gerijt Roetersz.); Willem van Rijswijc; Eerst
van Maersele; de prior van Marienburg; Peter Homberch; Johan van Randwijck; Bartolt van Zal1 (andt?).
A” 1 4 4 0 . Dijs J a c o b Bierwischs wif (hulder Henric
Bierwisch).
Arnhem, Sept. 1910.

C. P. J.

VAN

V L I E R D E N.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS

VAN

RESANDT.

In mijn bronnenstudie ,,Geschiedenis en Genealogie
v a n h e t geslacht Wijnants-Wijnants van Resant van
1366-heden” 1) moest-ik tot de conclusie komen, dat
- hoewel eene afstamming uit een geslacht walz Resant
gevoegli,jk als vaststaande mocht worden aangenomen -die afstamming niet met bewijzen gestaafd kon worden,
omdat ik va,n een g e s l a c h t van dien naam vóór het
weder aannemen daarvan door de leden van de Tielsche
en Bossche takken der familie W~nants (het eerst in
1581) niets had kunnen vinden.
Immers van af 1409, van welk jaar de oudste acte
van het geslacht dateert, tot het zooeven genoemde
jaar 1581 komt -voor zoover mij toenmaals bekend
was - de naam van Resant in geen enkele acte voor.
Van af 15S.l verschijnen in de officiëele acten geleidelijk
alle toeu en later levende leden der takken te Tiel en
te ‘s Hertogenbosch met den naam W,ijnants van Resan(d)t (val Rosan(d)t) , later ook alleen als van Resan(
(van Rosan(d)t).
Dat die toevoeging bij een ioevallig in Oeide takken
gelijkluidend patroniem Wijnants niet kon voortspruiten
uit een gemeenschappelijk grondbezit Resant’ of Rosant
is duidelijk, wanneer men bedenkt hoe onmogelijk het
geweest is, dat een dergelijk goed in of na 1681 behoord zou hebben aan leden van beide takken van het
geslacht Wijnants , dus ook aan een tak, welke reeds
sinds 1495 - dus bijna 100 jaar te voren -zich voor
goed te ‘s Hertogenbosch had gevestigd. Waar wij toen
bovendien in het begin van den 80-jarigen oorlog waren,
bestonden er voor de Katholieke en Spaanschgezinde
Wijnants van Resant’s te ‘s Bosch in het geheel geen
redenen om op grond van een eventuëel gezamenlijk
grondbezit, m è t h u n n e H e r v o r m d e a c h t e r n e v e n e n
naamgenoten te Tiel, hun patroniem door toevoeging
van den naam van Resant (van Rosant) te vermeerderen.
Juist het feit dat twee, zoo geheel verschillend geworden takken den naam van Resant aan den in beide
takken toevallig ontstanen naam Wijnants toevoegden,
wijst op eene gemeenschappelijke afkomst uit een geslacht
van Resant. Die afkomst moet den toenmaligen leden
der familie - ondanks het bezigen gedurende een 6 B
7-tal generaties van patronymica - steeds zijn bijgebleven, zoodat , toen er tusschen 1680 en 1620, voor
ons onbekende redenen bestonden, om met den alouden
naam voor den dag te komen, zij dezen aan hun eerst
sedert een eeuw gevoerden naam Wijnants, z o n d e r
meer konden toevoegen. Ook het feit dat de leden der
familie in de 16” en 16~ eeuw in de verschillende acteva
steeds kortaf bij hun patroniem werden genoemd, v e r hindert geenszins d a t zij t o e n t o c h d e n eigenlijken
familienaam gevoerd kunnen hebben.
I n 1 3 6 9 k w a m d e n a a m v a n Resa,nt nog i n d c
Betuwe voor, want in dat jaar was blijkens P. N. van
Doorninck, Schatting van den lande van Gelre voor
het Overquartier en de Betuwe, 1369, “) Willern v a n
‘) Uitgave 1906, bij Gebroeders Juten, Bergen op Zoom. Zie ook
het in 1908 daarop mede van mijn hu,nd verschenen Supplement 1.
9) Naar het Dussoldorfsche handschrift, blz. 186.
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JI)~%Yl~1~11~! gegoed t e Ophcnsden bi,j Kcstorcn. Na d a t
jaar worden geen Resande’s meer in dia streek .genoemd.
De toenmal.ige redacteur, ons tegonwoordlg eerelid
Jhr. Mr. F. Beelaorts van Blokland, kon zich blijkens
do bespreking van m<jn bovengenoemd boekwerk -voorkomende op blz. 218-219 van den 24” jaargang
(1906) van dit Maandblad - met, mijne hiervoor nog
eens gememoreerde conclusie nopens de afstamming in
het algemeen vereenigen , en ook van andere bevoegde
beoordeelaars mocht ik later mededeeling ontvangen ,
dat zij op grond va,n het daarvoor aangevoerde, eene
afstamming uit een geslacht van Resant, zeer aannemelijk achten.

,,mot, h e t jaitr 1105, vindt muu op folio 1 lauderijen
,, bij Arnhem vermeld , grenzende aan gooderon van:
,, Vi’+aaldw d e Arnh.ena d e Bcsande filius Y’heodorici.
,,In het oude archief van de Doorweert, dat zooals
,,men weet in 1901 door den heer P. F. A. J. baron
,,van Brakell-Doorweert,h in bruikleen is gegeven aan
,,het Ri,jksnrchief alhier, en van welke heerl{jkheid het
,,goed Rosande, een leen was, vindt men in het oudstc
,,leenregister, beginnende met het jaar 1213, op de
,,folios lti-22 een ligger der leenen tot de Doorweert
,ressorteerende e n d o o r Uirck, h e e r ;nlb Tl’isch aan,,gelegd op Reminiscere (9 Maart) 1$1Y en vervolgd
n tot 12 Mei 1429.
,Oncler de leenmannen en goederen die Heer Dirck
,,op eerstgenoemden datum beschreef, vindt men O . u.
,,op folio 18:
,It(em) He(er) Derck van Arnhem heft ontvangen
,,Roesando mit tween hoeven holts in den busch en(de)
,den Couterswe(e)rd mit alle oere toebehoryge tot ene
,Zutphen(sche) lene.
,,It(em) selve He(er) Derck heft ontfangon vo(o)rt(u)
,,den Cowe(e)rd cn(de) vo(o)rt(s) al1 g o e t alze 72e ende
,,sine alde( van der herlicheit van den Dorenwerd
,,hebb(e)n gehalden ende halden tot Zutphen(schen) lene.”
:,Dirk van Arnhem werd dus niet in 1413 Oeleelzd
,,met Resande - zooals wel aangenomen werd - dat
,,was hij reeds vóór dat jaar en wel na den dood zijner
,ouders. Zoonls blijkt uit, het hierboven vermelde extract
:,uit het Prumensche register was hij eerst nih 1405 in
,,het bezit daarvan gekomen en overleed dus zijn vader
,,Wijnant Dirkszn van Arnhem tusschen 1403 en 1413.
,;Op folio 1-6 komt een ligger voor der leenen in
,,l-M a a n g e l e g d d o o r Heltit+ck tot Bomoet en WiscJa
;,en iew, Borenweert en zijn vrouw Steven, w a a r b i j d e
,,latere beleeningen tot 3 Juni 1453 zijn bijgeschreven.
,,Op folio 4”*” vindt men de volgende beleening uit het
,jaar 1428 :
,,It(em) H(eeri Dyrok van hernhem heeft ontfangen
,,dnt huuss te Resande mit allen sinen rechten onde
,,toebehoe(r)n mitter heerlicheit hoge ende lege en den
,,Coeweert ende Koytersweert mit anderen w(eo)rden in
,,den Rijn gelegen claertoe behorende mitten vyssceryen
,, tusschen Loepen ende Oesterbeeck in den Rijn ende
,,II hoeven holts in Loypenre bosch toe Zutphen(sche)
,,rechte.”

Behalve den hierboven genoemden ll;ilZo/b ~11 hlesrr~ltle,
die blijkens de z. g. Herfstbede van 1369, in dat jaar
in de Betuwe woonde, was mij tot voor kort van een
geslacht van dien naam, d. w. z. vócirdat de combinatie
Wijuants v a n Resant ontstond, niets bekend, en ik
zou ook thans nfg in die onwetendheid daaromtrent
verkeeren, had met ons hooggeacht medelid de oudkolonel C. P. J. van Vlierden, die met b+ondere
hulpva,ardigheid
alles aanteebent wat hem bij zijne
onderzoekingen nopens ons geslacht onder de oogen
komt, mijne aandacht gevestigd op de regesten der
charters, welke zich in het stadsarchief der gemeente
Arnhem bevinden en waarin verschillende van Resande’s
vermeld worden.
Terw$ ik bezig was zi,jne aanteekeningen tot een
artikel voor het Maarldblad te verwerken. ontving ik
van den heer van Vlicrden reeds een opstel ! houdende
alles wat hem bij een vorder ingesteld onderzoek te
Srnhem nopens den n;Ium van Resande gebleken was,
terwijl kort daarop zijne toestemmi1~g volgde om uit,
laatst bedoeld opstel datgene in mijn artikel in tela,sschen ,
wat mij daartoe dienstig leek.
Ik laat dus thans den heer van Vlierden aan het
woord, waar deze schrijft’:
,,Op het R,ijksarehief te Arnhem, waar zich ook het
,,oude Stadsarchief bevindt, ging ik na wat omtrent
,,tlen naam Resa,nde en Rosande in de oudste archief,stukken te vinden was. Vooraf leerde mij het. artikel
,voorkomende op blz. 227 Dl. 111 der ;,Nomina Geo,,graphici Neerlandia” Uitg. 1893 op ,,Rozande, heerlijk
,goed te Oosterbeek” de verschillende schrijfwijzen
,Resande, Roesande, Rosande, en tevens dat volgens
,Kiliaan de beteekenis van seedsn?id was : mlldbodem.
,,Als mam van het goed Resnnde vermeldt het oudste
,stadsrekenboek van Arnhem op folio 7‘“” over het jaar
,,13M/M onder den titel Iwcipit structura: ,,Item doe
,,wij waren op Rcsande die rijs te besien ,”
,, ,,doe wij weder quamen, verdroncken mitten pnstoer. .
,23 st. 4 d.” Eene aanwijzing misschien, dat het aan
:,den Rijn gelegen goed Rosa,nde voor een g e d e e l t e
,, bestond uit met rijs begroeide zandgronden : misschien
,,wel z a n d b a n k e n in de rivier, zoodat de naam der
,,heerlijkheid vermoedelijk aanvankelijk Q.ssa?lde was,
,,welke spelling zooals we hieronder zullen zien ook
,,voorkomt bij de eerste personen die den naam Resande
,droegen.
,In het register, bevattende een inventaris der goederen
,, enz. aan do abdij van I-%lcll,en toobehoorcnde, thans
,berustende op het Rijksnrchief alhier, on beginnende

Daarop deelt de heer van Vlierden mede wat hij
aanteekende uit het ,Register op don Inventaris der
oude stedeli;ke Charters ,” waarover hieronder.
Uit vorenstaande aanteekeningen blijkt de afwisselende
spelling van den naam Rosande, ook als Roesande en
Rcsande. Ook bij het geslacht Wijnants van Resant
komen toch bli_jkens tal van officieele acten verschillende
spellingen geheel willelrcz~rig voor, men vindt daarin
immers zoowel de schrijfwijze Wijnants van h’esant
a l s lXl12 i2osmt 1 evenzeer als die van Wijnants ?Ic(?z
Ilesa&e en 1ic11~ Xosnllde, zoodat - i n t e g e n s p r a a k
met wat vroeger wel eens werd verworpen - het geen
betoog behoeft dat Resant, en Rosant identiek zijn.
Uit de Regesten op de Charters liggende in Lade
37, noS l--480, van af het jaar 1293 (Stadsarchief van
Arnhem) maakte de heer van Vlierden te mijnen be-

339

340

h o e v e een aantal uit,truksels , wulku vcrmcerdcrd met
;LaIlteelieni17gcn
mij welwillend verstrekt door ons
m e d e l i d J h r . M r . W. A. Bcelaerts van Blokland de
resultaten geven, als volgt door laatstgenoemden heer
geresumeerd.
,,Op het einde der 130 eeuw leefde een zekere c7~cob
,,,ca?z h’esamlc. D e z e k o m t v o o r m e t d e t o e v o e g i n g
j, fàmulus” i n 1 2 9 9 (reg. nn 13), toou hij een tiend te
,,Speulde overdroeg. Blijkbaar was hij destijds een man
?,van beteekenis, i m m e r s h i j w a s l e e n h e e r , h e t g e e n
,,ook blijkt uit eenc acte van 1325 (rog. no 258). Her,,haaldelijk treedt hij tusschen 1299 en 1325 op, hetzij
,,als borg, hetzij als schuldenaar. Het laatst komt hij
,,voor i n 1 3 2 5 e n w e l a l s r i c h t e r v a n A r n h e m e n
,,Veluwezoom.
,,Omstreeks dienzelfden tijd leefde Did; van Rest~~le
,,(1306), GOSL&Z v a n Bcsancle (1311-‘13) e n 1PiïZe~
,,van Resande (1322), omtrent wie zeer weinig bekend
,,is. Van J a c o b en Gomin staat vast dat zij elkander
;,niet vreemd waren, immers de laatste bleef in 1311
,borg voor den eerste (reg. n” 105).
,,Vsn zeer veel gewicht is intusschen eene acte van
,,van 1313 (reg. no 119). Daaruit toch blijkt, dat Goszli*?a
,,‘uan Bcsandc o p o f a l t h a n s d i c h t b i j h e t h e d e n t e n
,,dage nog bekende Rosande bij Oosterbeek woonde.
,,In dat jaar droegen n.1. Arnoldus zoon van Arnoldus
,,.Winekini , en Hylle zijne vrouw aan Hermannus de
,,Cleve anderha,lve hoeve land in het Lopenerbosch over
,,met de bepaling, dat Hermnn anderhalve roede dijk
,,moet onderhouden vóór de deur van het huis van
,,CTosuin v a n 12esnnde. H e t h u i s v a n G o s u i n m o e t
,,derhalve gelegen hebben aan den Rijn en wel niet
,verre van het Lopenerbosch, terwijl de oude om:,schrijving van het slot Rosande in de leenbrieven
,,luidt : ,,da.t huuss te Resande ende d e n C o e w e e r t
,,mitten vyssceríjen tusschen Loepen ende Oesterbeek.”
,,De acte van 1313 geeft echtIer nog meer: de vader
,,van den verkooper heette Arnoldus Winekini en van
,,dezen is het uit de a,cte v a n 1 2 9 9 b e k e n d , d a t hij
,,leenman van Jacob van 12esande was. Dat de laatste
,,hoogstwaarsch!jnlijk ook op of bij hot huidige Rosande
,,moet worden gezocht volgt uit het feit, dat hij leenheer
,,was en herhaaldelijk optreedt met andere personen
,,uit de naaste omgeving van Oosterbeek.
,Het is te bejammeren, dat betreffende Rosande en
,,zijne oudste bezitters nog zoo weinig bekend schijnt
,,te z i j n , althans van Jacobs en Gosuins opvolgers is
,,mij voorloopig niets gebleken. De eenige van Rosande’s,
,,die bij mijn weten nog in de 140 e e u w w o r d e n ver,,meld zijn :
,, T~illenz v a n 12esande, 1369 (Zie hoogergenoemde
Schatting van den Lnnde van Gelre) ;
,, Tengnagel van Resarde, medestander van Jan van
Bloys in 1372 en nog vermeld in 1382 (Zie V .
Doorninck. Tocht van Jan van Blois om Gelre); en
,, Wijnad van Resancle , die in 1397 twee faisanten
aan de Hertogin van Gelre schonk (zie van Hasselt.
Arnhemsche Oudheden IV, blz. 238).”
T o t zoover de heer Beelaerts van Blokland in zij11
welwillende samenvatting van hetgeen tot dusverre
gevonden is.

d a t ltcm van c+3n g e s l a c h t v a n X,osandc g e e n enkul
l i d was voorgekomen , achtte ik vorenstaande 1 anteekeningen zoo b e l a n g r i j k , dat ik ze ter p l a a t s i n g
itl dit Ma,andblad meende to mogen aanbicdcn , waardoor
ze aan de vergetelheid worden ontrukt en w a a r d o o r
nadere gegevens over het geslacht van Resant of do
geslachten van dien naam, cr het gevolg van kunnen zijn.
Als bijlage zijn ten slotte de regesten der meergenoemde charters aan dit opstel toegevoegd.

Waar wijlen Mr. W. A. baron van Spaen constateerde

lkgcslc~~ der Chnrtcrs.
12.99. - Augustus, 16.
Jacob de Rpxmcle , f a m u l u s , draagt 01' nitll
A l b e r t u s fiiius Petri , burger in Herderwijc,
z i j n t i e n d i n Spulden. In tegenwoordigh&d
van Arnoldus Winckini en Wolterus Kayssart
~$1 vasalli ; Gosuinus de Gruthuscn , n o m i n e
vasalli.
Geschied voor Henricus Fysie en Johannes
Zesarii , schepenen in Arnhem.
15’01. - N o v e m b e r , 20.
Stephanus Borre en zi,inc b r o e d e r s E-Iunric,as
en Arnoldus , e n c ~ccoOus de liiesa~atlc z i j n
geld schuldig.
1 .> 0-1. - Februari 10
Jicobus de Dorer:wa&de i s 4 0 m a r k e n brab.
schuldig aan Winandus Cisarii en Johannes
zoon van Nelle; borgen zijn: Jacobus de Riesande, Arnoldus de Beynem , Stephnnus Borre ,
F r e d e r i c u s d e B e r e n t r o d e juu. en Honricus
de Rnelt.
1306. - October, 19.
Stephanus Borre belooft te betalen aan Theodoricus famulus presbiteri in Oesterbeke 23 @
penn. Borgen zijn: Jacobus de Dorenwerde
Jacobus de Biesawk en Gherardus filius Arnold;
Gansenebbe, militis.
X5. - October, 24.
Jacobus de Dorenmerde belooft te betalen aan
Henricus fîlius . . . . . . . . . ex Paleide 50 @ penn.
Borgen zijn : Jacobus de Xiesandc, Stephanus
Borrq , . .Arnoldus filius dmi Winandi en Jacobus
Maurlcll, dit zich tot leisting verbinden.
Geschied voor Rutgerus supra valium en
Godefridus Pape, schepenen in Arnhem.
ij,%. - Maart 15.
Wilhelmus de Renw@, miles, belooft te betalen
aan Y%eoclolTcus cie Resande ti0 92.
1311. - Mei, 22.
Jncobus de Resandc bekent schuldig te zijn aan
Th. zoon van heer Winandus en Bortrnmmus ,
famulus van Fredericus de Reden, miles, 64 %.
B o r g e n z i j n : Srnoldus de Pnlude , QOSU~~I~US
de &sn~de, Th. dictus Croess , Winandus dictus
Ridder, Rodolfus de Slu . . . , . . , fîlius Rutgheri
de Nevele en Johannes filius Culen, die zich
tot leisting verbinden.
Geschied voor Nicola,ns Winsndi en Johannes
filius Cesarii.
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1.1118. - O&obur, 27.
Arnoldas , zoon van Arnoldus Winokini, en
Hylla zijne vrouw dragen op aan Hermanns
dictus de Cleve anderhalve hoeve land in het
Lopenerbosch. Herman zal moeten onderhouden
anderha,lve roede di,jk ,,aule fows do~nus ~?OSU~IZ~
clc I2ysancle.”
1322. - April, 2.
Wolterus dictus TVolf belooft te betalen aan
Theodoricus dc Cotewic 166 @ kl. penu. Borgen
zijn : Arnoldus dc Keppel, Johannes Rufus ,
Arnoldus de Bare jun., il’idhelm~s de Bezmtle
en Wilhelmus Helle, die zich tot leisting
verbinden.
Geschied voor _~rnoldns Garcclii en brnoldus
de Gruthus , schepenen in Srnhem.
1330. - Me1, 3 1 .
Henricus dictus van der Hove , fitlelis (leenman
van) JacoOi de Ikrade geeft met diens toestemming aan zijn moeder Ada in..,,lieftocht” den
benedensten molen gelegen GIJ Hove. Voorts
belooft hij als zij zulks verlangt, een huis te
bouwen bij den molen. Daarbij waren: Bernardus de Dorenwerde miles en Johannes d e
Brenen senior, leenmannen van den graaf van
Gelre, in plaats van leenmannen van Jacobus
de &mnde voornoemd.

NO Wf 1328. - Mei, 2%
.V

.

Godefridus ter Mole en Greta zijn vrouw,
dragen op aan Theodoricus Lcmmekini dc
Westcrwoert een @ ‘s jaars uit hun huis gelegen
naast dat van Jacobus oppen Werve, terug
te koopen met 10 @ 10 sol. Uit dat huis gaan
nog 3 @ aan Theodoricus dictus Zaffenbergh
en een tijns van 1 groot aan Jacobus de Werve.
Geschied voor ,~ocob~cs de Idesanrle , richter,
on Cesarius Mauricii en Arnoldus Gharcelii ,
schepenen in Arnhem.

Het geslacht Hiddingh ,
d o o r 11. A.

VAN

RHEDE VAK D E K KLOOT.

Over dit geslacht heeft de Heer c. H. J. CUIL der
Poel Hiddingh , rechter in de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem, in 1899 voor de leden zijner familie
aanteekeningen doen drukken, waarvan in 1903 eene
verbeterde en vermeerderde uitgave het licht zag.
Vermits de samensteller zoo vriendelijk is geweest
mij in der tijd een exemplaar van die boekjes te doen
toekomen, deel ik hier eenige meerdere gegevens mede,
welke door mij over zijne familie ziju opgespoord.
I. Bij sententie, dd. Brussel 10 Januari 1570, van
den Hertog van dlba , werden gebannen en hunne
goederen geconfisceerd 86 personen uit Groningen,
waaronder Jaw, Hiddinck, beschuldigd van beeldbreken
en. van den Graaf Loclezu~ck vat% Nussnzl te hebben
g e d i e n d , t e g e n d e L a n d e n v a n Herwaertsover ; en
Dreuzuifi, de zoon van den Vicarns tot Thynnldinga
DYeuzuis Hiddid:, beschuldigd van zich te hebben
gesteld in dienst van dien Graaf en de wapenen te
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hebben gonomen tegen de l~nndun van Herwaertsovcr.
(Zie Sententiën en Indngingen van den Hertog van
Blbadoor Jacob Marcus, Amsterdam 1735, blz. 220-222).
11. Kaerll Hiddinclc, raad der stad Groningen in 1579.
(Zie Pieter Bor , Nederl. Oorlogen , tweede deel, blz. 129o).
111. Gercwdus Hiddiug6, gepromoveerd te Leiden 31
Maart lG61, wordt doctor te Amsterdam. (Zie Algemeen
Nederlands& Familieblad 1883, No. 11 bl. 50).
IV. Grafschriften in Voor-Indië , Hollandsch kerkhof
te Bimlipatam. Vizagapatam district.
,,Hier leyt begraven Il’ille712 Hitldingh ~ van Hasselt ,
,,Boeckhouder en Tweede Persoon ten clese Compre.
,,Bimlipatam. Overlecl. den 25 Juny A”. 1683”.
,,Hier leydt begraven HeudkA Hidtlingh , j o n g s t e
,zoontje van lc’. Hiddiugl~ Zaliger, Gebooren alhier
,,op Bimlipa,ta m den 3011 Julius AO. 1681 en gestorven
,den 6 October anno lB83”.
(Zie De Wapenheraut van lS97, blz. 207).
V. Jchcaob Hitldingh, j. m. wonende te Amst~erdam ,
huwde (ondertrouwd te ‘s-Gravenhage 30 Maart 1698)
Bebccca 1;~1~2 8lingelu~zdf, weduwe va,n Pieter h'osmale ,
wonende te ‘s-Gravenhage. Zij stierf en werd 28 Januari
1760 als weduwe van Jarmob Hirldink te Amsterdam
begraven.
VI. Egbertina Hiddind; huwde in Januari 1710 met
Harwaen 2:an ddarle. Zij waren de ouders van Bered
vm Made, ontvanger generaal van Sulland.
(Zie het Maandblad van het Gen.-her. Genootschap
,de Neder]. Leeuw” XXVI, kolom 268).
V I I . Ernestus Hiddinlc , geb. te Zwolle, werd 8 Sept,.
1710 ingeschreven als st,ndent te Harderwi,jk; cm
(rer7lardzls Hidtlid;, geb. te Deventer, werd 17 Sept.
1739 ingeschreven als th. student aldaar.
VIII. In 1793 woonde te N,ijmegen Xaria Betang,
huisvrouw van Hendrik Hidtlmg. Zij verkocht visch
aldaar ; eu
1X. In Januari 1808 is vermeld Vrouwe Jcwoh &becca Hidclink, huisvrouw van 41 ~IYZ~S van 9ly , wonende
te Amsterdam. (ECiiksarchief).

Nederlandsche namen in het oudste trouwregister
der Gereformeerden te Kleef.
Medegedeeld door W. WYNAESDTS DAN RE S A N D T.
Het oudste trouwregister der gereformeerden vangt
aan in het jaar löb’5 en draagt tot opschrift: ,,Folgende
,,personen ‘sim1 legitime publice in der reformirte ge,meinde zu Cleve proclamirt und copulirt vom angfang
,de dato 16 Xbris lG65.” Het register loopt onafgebroken door tot Juni 1?‘9X. Voorts vindt men op het
,Rathaus” dezer stad het tloollregister der gereformeerden
waarop in lS96 een keurige en uitmuntende íidupper is
vervaardigd ; dit register, zoomede de klapper, omva,t
de jaren 1617, 1623-1637 en 1665-1798.
Van de beide Lutherische gemeenten te Kleef vindt
men twee naastelkander loopende seriën doop- eu
t*rouwregisters ; hierin komen echter nagenoeg geen
Nederlaudsche namen voor. Ten slotte vindt men een
trouwregistcr der Katholieken van af 16S3 en een
klein registertje met slechts enkele inschrijvingen van
een Frnnsche gemeente.
In hot trouwregister (eigenlijk proclamnt,ieboek) der
gereformeerden komen buitengewoon veel namen van
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Neclorl;t~~tlurs of van geslachtcu aan Nedurland verwant
v o o r . Het zijn <leze, die door mij ter plaatso werden
genoteerd en ter opname in ons Maandblad worden
aangeboden. Mi.jne notities loopen tc$ 1730.
1 Nov. 1666. Hcrr Gerhard I&,ck kr rechten Doctor
H e r r n Adami Isincks Churfiirst : Branl
denburgischen Regierungsrathlic,hcn Sohn,
und Juliana Barbara AZt&gh , herr Menso
Alting in seinen leben Sergeant-major
in Dienst der Herrn Staaten-Generaal
nachgelassene eheliche tochter. 1)
4 Juli 1666. Joha,n PuOst , n a c h g e l : Sohne Hermans
Pabst , und joffrau Anna Elisabeth Berck
nachgelas : tochter Henricks Bercks. 2)
23 Jan. 1667. @err Matthias 12o~~zszoi~ackel Churfüst :
Bpndenb. : geh. Rath und Vice Cantzler ,
und Frau Mirgaretha von Elverich genannt
Haes, wittibe . . . . . Wipaans.
30 Mei 1667. Paulus van Riswiclc, Jm. van Lobeth,
herrn Pauli van Riswick ehelichor Sohn
mit Elisabeth VO~Z NiclerOerg Petri von
iVide&ergs nachgelass : ehel : tochter.
9 act. 1667. JohanWesseldrdeschherrn Andrea,B’rcEcsch
gewesen prediger in Bolschwing ehel :
sohn und burger alhier, mit Margaretha
Louis, Anthoni Louis gewesen burgers
in Deutecom nachgelass : ehel: tochter.
Copnlirt, in Cranenburg.
18 Dec. 1667. Peter von ir-reezws wittw. van Jenniken
Clacsscn, und Sophia Kemage~a wittib
van Merten Beckers. Copulirt in Brienen.
2 Apr. 1668. Herr Johan Wilhelm Bachman der rechten
d o c t o r S o n e Wilhelm Bachmans u n d
juffran Mechtelt Elisabeth Hillesheim
(verder minder goed leesbaar). “)
23 Dec. 1669. Johan EngelBron?aer , Elias EngelOronners
burgers allhie chel : sohn , mit Margaretha
Bcckings , Gerrits te Aiet gewes : burgers
zur Berck nachgelassene wittibe.
21 Apr. 1669. Jacobus vota Oort , Peters von Oort ehel:
sohn und Anna Maria TTooghder von
Nimmegen , De& Vooghder ehel. tochter.
2c> Juni 1669. Herr Johan de Beijer der rechten Doctor,
Churf : Regier: Rath und Joffger: Directer
allhie , und Jufvr. Margaretha Klercks.
16 sept. 1669. Arnoldus Greuinck, Johannes Grevilaclcs
gewesene Rentmeester van sijn Vorstelijke
Genade Prins Mauritz van Nassou ehelycke
soon, ende Catharina Schrijvers Peter
Schrijvers gewesen burger alhier ehelijcke
dochter.
3 Nov. 1669. E v e r t Euerwiu b u r g e r alh. witw., unc
Elsken van Zienz, j u n g e tochter v o n
Arnheimb.
9 Juli 1673. Johan Bacllmala und Anna :oqa Bernum.
30 Juli 1673. WoltX’gangus Wilhelmus Hundius prediger in Stadecker , John Holady, churf :
hoffpredigers ehel: sohn , und Wilhelmina
l) Zie Alg. Ned. fam. blad 1~86, blz. 13, sub. VII quiq! 7.
?) Vergelijk Ncderland’s Adclsboek 1907, blz. 405, sub VII, waar
dczo dntntn nog onbekent W:LS.
s, Zie Alg. Ned. fam. blad 1901, bla. ôO.

3 0ct. lti73

11 Nov. 1674

24 Jan. 1677

28 Mrt. 1677.

8 Aug. 1677,

24 Sept. 1678.
19 Nov. 1678.
15 Juni 1681.
7 Sept. 1681.

5 Apr. 16U,
9 Jan. 1684.

6 Febr. 1684.

17 Juni 16%.

Ba/lscb , J o h a n Bauscl/c!n in Indun in
Gülcherlmd nachgcl : chel : tochter. 1)
Henrick I”cllcIG, herrn Peteren Falck gewescne Rittmeister nachgel. ehel. sohn,
herren
und j ungfrau Maria GiOl i’cns
Gerardi Gilkens nachtgel. ehel: tochtcr.
Copulirt in Buderick.
Johan l%asse?a , Albert LI~CUSSCI~ burger
alh : nachtgel : ehel : sohn, und Catharina
van LangendofzlL , Jacob vala Langendo~ll;
in Goch nachgel: ehel: tochtar. “)
Marten Rijcke?a ? jonghman woonande
alhier, ende Lysbet Steencamp weduwe
van Gerrit l/Vijntijes, gewesene Burger
alhier.
Johannes Petrus Uullerus , wedumman
en Latijnsche schoolmr tot Borculo, endc
Emtgen Segers, Hendrycks Segers gowes :
Burger tot Gennip naegel : ehel : dochter
wonende alhier.
Juncker Gisbert Herman von Westervoort
captein leutenant unter Hr. Bitter van
Rheede commandeur der VereinigteNidorl.
auf den Rhein und Iselstroom, herrn
Herman Gisberts von Westervoort gems :
capitein-majoors in Brasil nachgelass :
ehel : sohn , und juffer Margaretha Elisabeth Re& herrn Everhardus Reck gew.
Churf : Brandenb : Justitz und Hoffgelichts
Rath und Directoris nachgel: ehel : tochter.
Johannes Geselschap, burgers sohn alhier,
und Anna Maria Unkeboit burgers tochtor
von dem Hamm.
Hendryck R$clcela , controlleur v a n de
Churf : Brandenb : Tol1 op Genniperhuis,
ende Geertruid Jödden, van Reis.
Albert Willbrenning und Noëleken Schevighafepa junge tochter von Arnhem
(Copulirt in Arnheim).
E v e r h a r d t Everwin, Evert Eucrzof~as
nachgel : sohn , und Johanna #chriuers ,
Herrn Johan Schrivers nachgel : ehel :
tochter.
P e t e r 1Verinq uiid C o r n e l i a Crombairg
wittibe in Nimegen.
Herr dr. Henrick Lewen, Churf: Brandenb:
Clev: und Ma,rckisser Justitz und Hoffgerichts Rath und Archivarins , und frau
Engelica von AIeutuen (sic) wei,jland Herrn
Johan von Meuwen, burgermeester in
Dordrecht nachgelass. ehel; tochter, wittibe
weijland Herrn capitain Bronse ud vola
der Slegerz gerla?a?at Brocking.
Henrick Ever&?a , Everhardt Everwins
gewes : burger alhier nachgelass. ehel :
Sohn, und Jufvr Helena Schrivers . . . . .
(verder minder goed leesbaar).
Heo? Anton Ernst, der beide rechten
doctor, ende Juffrouw Emilia vals cie

1) Zie Big. Ned. fam. blad 1886, blz. 3ö2, sub. VI bis.
2) De tegenwoordige Nederlandschc familieT~ucnsscn vangt omstreeks
dezen t,ijd haar stamreeks in het naburige Zcvcnnnr aan. Geeft deze
akte misschien een aanwijzing?

;
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17 Febr. 16%.

16 Mrt. 1687.
25 Mei 1687.
23 Nov. 1687.

29 Oct’. 1691.
13 Apr. 1692.

26 Mei 1692.
6 Apr. 1693.
29 Aug. 1694.
14 Oct. 1696.
20 Jan. 1697.

17 Ml%. 1697.
20 sept. 1699.

14 Mrt. 1700.
27 Febr. 1701.
11 Dec. 1701.
8 Jan. 1702.

14 Nov. 1692.

19 Febr. 1693.

lc’ctll, wununclc tu \Vuscl. (Culjulirt i n
WCSCI).
Everhardt E~uerwin, wittiber, und Lucretia
Tichler herrn Johannes TicJrlers gewes :
predigers in Wilpe beij Deventer nachgel :
ehel : tochter.
Johannes Gcselscl~ap , procurator, wittman,
und Johanna Christina Fltchsizts jnnge
tochter aus Bochum.
Andreas dycles, j.m. und Maria iklzricers ,
j.d. beide allhie.
Gerhwrd Everloi?b , j.m. Everha’rdt Ever,li?i%S gewes : burgers a,lh : nachgelass.
ehel : sohn , und Anna van Warmeioh,
Gerhard van TVarmeZoJ~s nachgel : ehel :
tochter in Deventer. (Copulirt in Deventer.)
Heer Hendrick can Oort val1 Geldermalsen
ende Jungfer Agnes Elisabeth Heil.
Joachimus Justus Geselscltap , Churf:
Brandenb : Gerichtschrijver, ende Johanna
Margaretha Duden , ehelijcke dochter van
Casparus Duden, wonende tot Drupsteen.
Heer Alexander Gare1 Philip Wachtendorff,
medioinae doctor, ende juffr. Gerha.rda
van Zijpsnsteijn , wonende tot Tltrecht.
Andreas Ardes&, wedeman (sic !) en burger
alhier, ende Catharina van Langendonclc
weduwe van Johan Lucassen.
Heer Andries van Bergen, Churf: Brandenb : Hofkastellein nlh : , ende Jungfer
Maria Margrieta Creu tz.
Heer Derck Heimans, predicant tot Niptrik
en Balgojen, ende Jungfer Catharina
va.n Hasselt, hier wonend.
H e e r J o h a n Moriez Pabst, Heere tot
Bingerden , Churvorstelijcke Brandenburgischer Justitz und Hoffgerichts Raadt
ende Overwardtgreeff, ende Juffrouw
Adriana Clara van Ommcren.
Gerrit Il~genool, burger alhier, ende
Anneke Peters, j.d. tot Wanem.
Hen Petrus Hercules de la h’oquc ,
französcher Prediger , und jungfrau Anna
Palck , Herrn ~I~lclcs gewesenen gerichtsscheffe dieser stadt nachgel : ehel : tochter.
Antoni ArdescJz , j .g. alhier, ende Eveline
Stuiven , ,j.d. tot Doesburg.
Johannes Lieftingh, jonghman van Anholt,
en Aeltjen Hollhuisat , j.d. alhier.
Andreas Ardes&, wedeman en burger,
ende A n n a Christina Smit, j.d. alhier
wonend.
Heer Johan Hendrik PaOst ende jouffr.
Elisabeth Agata van Rui$en.bu~gh.
Door dispensatie Sr Curf : Doorlucht,igheid tot Brandenburg onses genadigsten
Heer zijn sonder voorgaande proclamaties
getrouwd :
Heer Johan Caspar Steenbergen, der
Rechten Doctor, Churf : Brandenb : Justitz
und Hoffgerichts Raedt, ende joffr. Anna
Catharina ïblot,~feldt, en
Heer Johan ScS'ocnmaeckc~ , van Amster-

28 Mrt. 1706
27 Mei 1706.
13 Juni 1707.

27 Nov. 1707.

2 Febr. 17 10.
24 Apr. 1712.
10 Mei 1716.
9 Aug. 1716.
10 Apr. 1718.
17 Juli 1718.
29 Jzn < . 1719.
28 ,Jan. 1720.
17 Aug. 1721.
12 act. 1721.
28 Febr. 1723.
4 Apr. 1723.
16 act. 1724.
17 Nov. 1728.
11 Sept. 1729.

tlarn ondu juHr. Catliarina I?J,.)lst, nacg&t :
wd : vm Hcur L u c a s /lcln dk(:la , gwv :
Churf: Brandenb : Regierungs-Secretarius.
Jan Hendrik I’abst , Domheer tot Utreght ,
ende Anna Louwyse van Kinschot.
Diderich ‘c’o~a liich: ?:oI~ I~anthaleon , h e e r
van Gerlt und Erlckom, und Elisabeth
2;o~L Diest.
Doctor David Barru, van Geulen, Advoca,at van den Edelen Hove van Holland
en het Gerechte tot Amsterdam, ende
Anna Johanna Bergers, j_. d. alhier.
Herr Johan de Beyer, Sr. Königl : Majest :
in Preuszen Cleve nnd Markischer Justitz
und Hofgerichts Raht au& Richter in
Cleve, Griet,huisen und Cleverham , und
juffer Anna Mnrgaretha von 12omszui?acJicl
Herrn Mathias 1;oph Romswi~ackel g e w e s :
geheimster Raht und Cleve und Märkisher
vice-csnzelern nachgel : ehel : tochter.
Hendrj,jck VU~X R$swijcl; uit Huesden en
Anna Margnretha van Offprerra , uit Cleve.
Alexander Hop en Louyse Elisabeth
Geselschap, beide hier wonend.
F r i e d r i c h Wilhelm uoqa ïlknster , j . g .
und Maria Bissier, j.d. von Tiell.
Wilhelm dft Fagct d’dsscndelft, und Regina
Sabina CHevuart.
Gerhardus va?a Grootenraelj, und Adriana
van drnl~em , beide wonhaft in Nimwegen.
Hendrik Constantin Blijdenberg, j.g. van
Amsterdam, und Anna Geert,roid Bresser
j.a. aus Cleve.
Theodorus va?b .Romunde , jg. zu Aalten
in den Grafschaft Zutphen, und Lucia
Heijnela, wittib Cloclcs.
Henrich Wilhelm vo?a Renesse und Maria
Helena Tol-k.
Diederik de 1Man. j.g. von Cleve, und
Maria Catharina Ripelius, wittib van
Lambertus Nomma, zu Nimwegen.
Friedrich Caspar Geselschaft, j.g. und
Catharina Gertruida TJ~ijs, j.d. beide
hier wonhaft.
Henrich Ditmar Geselsclhap , . j.g. u n d
Anna Sgnes Nf~hmitz, j.g. belde alhier
wonhaft.
J a c o b u s Euerluin, j.g. aus Cleve, und
Bartha Cremer, wittib aus Nijmegen.
Johannes Ecerzuifa , j.g. und Judith Maria
Keer, j.t. aus Emmerik.
Herr Johan Bertram von Motzfdd, Königl :
Justitz und Hofgerichts Raht, und Albertina Catharina fraulein von Pabst.
Herr Friderich freyherr von Diepenbroek,
heer ZZL Empel, Cleve-Markischergeheimer
Regirungs Raht , md Frau Catharina
Jacoba Baronesse von der Rhijtlt, wittwe
von weiland Herren Arnold Ja,cob Baron
t:ola Lier.
2319 1910.
W. W. v. R.
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KLEINE MEDEDEELINGEN.

-1

Geslacht van Oort.
A a n h e t a r t i k e l o v e r d e f a m i l i e ‘ualz (Iordt, voork o m e n d e i n h e t S t a m - e n W a p e n b o e k , zj;jn in verschillende noten mededeelingen vervat, nopens personen
v a n d e n n a a m v a n Oordt, d i e t e g e n w o o r d i g i n d e
Betuwe leven en wier afstamming eenige generaties
terug, stuit op onbekende leden van een geslacht van Oort.
Wellicht stamt die familie van de volgende personen,
die in het archief der gemeente Tiel voorkomen.
A

1. Wynant van Oort, moet omstreeks 1625 te ‘s-Gravenhage gewoond hebben; zijn zoon was :
11. G e r r i t W?jnants v a n Oort, die als jongman v a n
‘s-Hqe , o p 11 Maart 1618 te T i e l h u w t m e t
Jenneken Gijsbertsdr. van Hooft, van Buren. Hij
hertrouwde te Tiel 10 Sept. 1673 met Marike Roelofis,
weduwe van Dirk Willemse. - Gerrit Wijnants
van Oort werd 3 Nov. 1686 te Tiel begraven, en
had bij zijn eerste vrouw de 6 volgende kinderen:
111. 1. Aeltgen Gerrits van Oort, gedoopt te Tiel 29
Januari 1649.
2. Gijsbert, gedoopt te Tiel 4 Febr. 1651.
3. Hendriksken, gedoopt te Tiel 28 Nov. 1652.
4. Jenneken , gedoopt te Tiel 29 Oct. 165’7.
5. Geertruyt, gedoopt te Tiel 12 Febr. 1660.
6. Wijnant, gedoopt te Tiel 10 Juli 1664.
Is de sub 1 genoemde WiJnant van Oort misschien
dezelfde als de Wijnant Anthoniszoon van Oort die als
jonggezel van Utrecht, aldaar op 14 Maart 1624 aanteekende met Grietgen J a c o b s d r . v a n d e JVit , v a n
w. w. v. R.
Oudewater !’

A” 1610. Het Hof koopt genealogiën.
3 Febr. 1610 werd in den Rade van den Hove ordonnantie van betaling gedepechoerd aan Cornelis Aartze
boekverkooper voor ‘1 leveren van eenige genealogiëlï; ,
v. R.
ten bedrage van 3 gulden 18 stuivers.

EN ANTWOORDEN.
_~__
_~VRAGEN
Aller (van). Mededeelingen gevraagd aangaande dat
Geldersch geslacht.
B.
‘s-Graven,lauge.
Boxman (XXVIII , 3 1 5 ) . He&rik Boxw2m h u w t
Jenetta van Appeltere, ged. Gorinchem 5 Nov. 1717,
dochter van Adriaan en Syke Vrijman, ouders van:
1.
Syke
. . . ged. Gorinchem 19 Oct. 1746
6 Sept. 1748
2.
Kuintje.
. .
n
77
18
act. 1 7 6 0
3.
Arie.
. . .
n
31 Jan. 1763
4.
Symen
. . . lt
71
20 Dec. 1754
5.
Heeltje. . . ,,
x
3 0 D e c . 1766
6. Maaike .
:,
12 Sept. 1759.
7 . D i r k Hendrik y,
Leendert Boxman in 1772-1~76 diaken te Gorinchem.
Daniel Boxman, in 1793 en 1800 diaken te Gorinchem, in 1824 lid van het Kiescollege.
Vermoedelijk was hij de vader van:
10. A l i d a Nargavet7ra Hendr&a Boxman I g e b o r e n

l

1500) o\‘u1.1L>1Iun IC: Sloouwglr (Y)
21 Quguslus
1822 ) gcl~uwcl te Gorinul~m 1 7 October 1 8 2 1 m e t
Hewanw lii’liza lre)*schoor vwr; ~Slce~l,/u<~k, Lid 1” K a m e r ,
geboren 1791, overleden te Sleeuwijk 2 Sugustus 1877.
20 Mr. Abral/am Boxmaf&, geboren te Gorinchem 17
October 1796, burgemeester van Gorinchem, Lid 20 en
1” K a m e r , overleden te Gorinchem 26 Maart 1856,
gehuwd met Nargaretka Sopliia Cappelhof (vermoedelijk
dochter van Egbertus Henricus en Louise Brants) overleden na 1863.
Uit hun huwelijk :
CL il/lal:yaretha Alida Hendrika Boxman, geb. Gorinchem 8 Sept. 1831, -f- Gravenhage 30 Jan. 1888, gehuwd
te Gorinchem 24 Juni 1867 met Jhr. I”rederili: Gerhard
Eduard Merkes van Gen&, geb. Grave 10 Nov. 1831,
overleden te ‘s-Gravenhage 27 Nov. 1884, lid Prov.
Staten van Zuid-Holland, lid d. 1” Kamer der St. Gen.
b. Daniël Egbert,us Henricus Bosman, geboren te
te Gorinchem 1840, overleden te Utrecht 18 November
1897, gehuwd 1” met Klazina C%ristina van lienhoven
d o c h t e r v a n Gijsbert e n Ktasina Christina van den
Bogaard; 20 met. . . . ?Y;fzliler, dochter van Dr. Danig1
Gualtheras en Cornelia Gerarda van Tienhoven.
c. L o u i s e Margaretha Boxman, geb. Gorinchem 16
Augustus 1840, huwde Gorinhem 18 April 18til Jan
Willem Adolf Dienzont, geb. Amsterdam 10 April 1835,
over]. op Rijnvliet (Oude Rijn) 11 September 1901.
J. F. W. Bo.rma.n, le Lu’itena.nt Artillerie 0. 1. geb.
1878.
G W. Bozma8, le L u i t e n a n t A r t i l l e r i e , g e b . 1 8 8 3
huwde Gorinchem 27 October 1909 met Maatje C. . .
Ravenswaay, dochter van Marcus en Henriëtte Kant
C. J. P.
van Andel.
OlJlLlwlI;

Brooshooft. Wie waren de ouders van Belia Brooshooft,
die omstreeks 1740 huwde met den kolonel Watze
Julius Dominicus Bolhnia vava Burmania? Behoorde zi-j
tot de familie Brooshooft, die in de 18de eeuw in den
Alblasserwaard woonde, in haar wapenschild een staand
en aanziend man voerde, met een lauwerkrans (op een
B. v. B.
ander zegel: een soepbord) in de hand?
Cock. (de) Gerard de Cock geboren den . . . . 1699 uit
het huwelijk van N. N. de Cock en Elisabeth van de
Waal ondertrouwde 30 Maart 1731 te Amsterdam met
,Tohanna JacoOa Vermeulen oud 25 jaar dochter van.. . .
Vermeulen en dnna Pardicque tot ‘s Hertogenbosch.
Zou een onzer medeleden een en ander kunnen invullen
zoomede mij meèdeelen tot welk geslacht de Cock deze
Gerard behoorde?
De Cock is genealogisch steeds lastig, gegeven het
feit dat er meerdere geslachten van dien naam met
eenigszins gewgzigde spelling bestonden.
Uit eenigo andere acten blijkt dat Gerard de Cock
van zé& goeden huize was. Zijn familiewapen is mij
onbekend.
P. L. THIERENS.
Haarlem Oct. 1910.
Doorn. (van) Den 20”” Mei 1698 trouwt Henricus
van Doorn, zoon van Anthony van Doorn, raad en
vroedschap van Gorkum, thesaurier van 1690-93 en
Burgemeester 1704-06-1709 en van Margaretha van
Dusseldorp, Henricn van der Meulon, dochter van

349

350

Joh;ul V;CII dur Muulon , la.d cu vro&&,p van G;orku~
e n v a n Mar~aretha van llcrw~tcrden. Hcnricn van d e r
Meulen’s grootmoeder was Henrica van der Ameijden
(Not. prot. notaris P. de Witt, deel 63.)
Anthony van Doorn. Oud-burgemeester van Gorkum
X Margaretha van Dusseldorp testeeren 3 April 1713.
(Not. J. Brouwer, deel 102).
Margaretha mm Busseldorp x Anthony van Doorn
oud-burgemeester van Gorkum, testeeren 8 December
1707 (Not. J. Daal, deel 129.)
Jdargayetha vm Dztsscldory X Anthony van Doorn,
hij testeert 3 Februari 1717 (Not. Mekern, deel 153.)
r. DLWWDOIW.
Hilverszrm

Pesch ( v a n ) . Uir/i ,LTZ(OIL h'ciba, gc1>. tc Utrucht 18
M o i 1’763 , ovcrlcd~:n tc :? den ? , hnwdu t,c ? den , . ,
J u n i 1788 mot dbettn Edisabetlt~ MIIZ Pcsclt, , g e b . t e 2
den ? Zij was dochter van Christiaun va#n Yesch en ? . . .
Het vorenstaande is ontleend (in hoofdzaak) aan
Vorstermau v. Oyeu , in voce Boxah Reitz.
Kan iemand de leemten aanvullen ; en is er wat meer
omtrent het geslacht T-011 &sc72 bekend ?
Het voert als wapen een stappend schaap op een terras.
Hoe zijn de kleuren?
Mr. F. E. P. M.
A?/z.sterczcl?~r.

Erp Taalman Kip. (Van) (SXCIII, 310) (Eine ausführliche, bis auf Landrecht ICipp, 1455 Stäclt., Baumeister in Aachen, unnunterbrochen zuruckreichcnde
Genealogie, in welcher auch der St’nmmvater der niederliindischen Linie aufgeführt ist, findet sich in Macco,
Aach. Wappen LI. Genealogien, Bd. 1, S. 228-280.
D o r t s i u d auch Lambert Kipp u n d Gertrud Momma
erwahnt, ebenso der zu Breda 1718 -+ Colonel Martin
Eip. - Der mit den Ahnenwappen geschmiickte Grabs t e i n b e f i n d e t sich im Chor der dortigen Kirche.
.7ohannes Ky/p sus Trier kommt 1229 als erster des
Namens in Achen vor.
Stegiitx.
H. F. MACCO.
Gumoëns. (De) (XXVIII, 304). Elisabeth Cornelia

Dulmhorst , vrouw van Jacques Francois de Gumoëns,
was een dochter van Andries en van Margaretha Everts
(uit het nu adellike geslacht). Zie Ned. Leeuw XXVI,
334 boven en 1. 2. De naam De Gumoëns is in de
naamlijst op die jaargang vergeten.
P. 1~. M.

Hardenbroek. (Van) Was Gijsbwt van Hardenbroek
die 14 Augustus 1613 huwde met Anna van Vmrik,
lid der ridderschap van Utrecht 9 Zoo ja, wanneer had
zijne admissie plaats en welke kwartieren legde hij over.
H.
R.

Hertoghe van Feringa , De (XXVIII, 316). Elisabeth
Anna de Hertoghc van Feringa, werd 13 Augustus
1765 geboren op de burg Rikkerda bij Lutjegast, in
de tegenwoordige gemeente Grootegast , provincie Groningen, als dochter van Daniel Onus de Hertoghe van
Feringa op Rikkerda en van Anna Habyna Tjarda
van Starbenborgh , en stierf te Groningen 24 Juni
1810, na 28 November 1789 gehuwd te zijn met Gerhard Alberda van Menkema van Dijksterhuis, als zoon
van Unico Allard Alberda van Menkema van Dijksterhuis en van Christina Bentinck geboren op de borg
Menlremn onder Uithuizen, 2 September 1764 en aldaar
7 Mei 1828 overleden. Over het door Elisabeth Anna
de Hcrtoghe gevoerde wapeu (Rietstap geeft meerdere
wapens de Hertoghe op), zal mej. W. Canter Cremers,
Schuitendiep te Groningen, wier grootmoeder eene
jonkvrouwe de Hertoghe was zeer zeker afdoende inrichtingen kunnen en desgevraagd gaarne willen verschaffen.
Assen.
J. A. R. KYJIMEI,L.
Meijnhardt. Wie waren de ouders van Thonms He~adsik
-2eijnlaardt , die 20 Dec. 1720 geboren was en ontvanger
van het land van Mans en Waal werd ?
Peking.
B. v. B.

Ploos van Amstel. (Prot. Nats. Bertrand, Delft;
Rijks-Arch. Den Haag).
1760 no -15 (23 Sept.). Procuratie ad Litis door Cornelis 1%. 21. d.
1765 n” 19 ( a l M e i ) . T e s t . W i l l e m PI. v. A. en
D.
Elisabeth Bellus (?) Echtel.
Richardson. Aan Ed’wad I?ichadso~~ , predikant der
Engelsche gemeente te Haa,rlem werd volgens tresoriersrekening van 1666 van die stad, een gratuiteit van
150 & verleend, en in 1669, 615 B we.gens ,,deszelffs
goede diensten ende progesseu die hlJ aen de selve
gemeente es doende”. Had hij nakomelingen in Holland?
W.
Roelants. (XXVIII! 317.) Nu (loor ons lid den heer
H. m. M. Roelants wordt medegedeeld, dat in tegenspraak met wat in de bestaande genealogiën daaromtrent
voorkomt, de tegenwoordige familie Roelants afstamt
uit het echtpaar %ela&t P7&ipa, kapitein, en djaria
Aelbeds, kan ik mededeelen dat ik zoo gelukkig was
eenige Bossche schepenacten te ontdekken! waaruit de
voorouders van genoemden Roelandt Phlhps afdoende
blijken en waardoor de stamreeks een heel eind hoogerop
gebracht kan worden. De ‘s-Hertogenbossche protocollen
berustende op het Rijksarchief aldaar, leerden mij dan
het volgende :
1. Dan.iel Daemss, die geboren moet zijn omstreeks
1500, had een zoon:
11. Boelo f Daniëlszn , die vóor 1600 overleed, en een
zoon had:
111. P7dip 12oelofsz, die omstreeks 1595 is gestorven;
hij testeerde te Dordrecht met zijn vrouw op 10
Aug. 1594 voor notaris Frans de Buyelere, en was
gehuwd met Adria~aa Pepans, die in 161.5 nog
leefde; zij was een dochter van den Bosschen doctor
in de medicijnen GijisOert Peymans en komt daardoor nog al eens in schepenacten van die stad voor.
Uit hun huwelijk sproot:
IV. Roelandt Philip, kapitein, die n.f. op 13 Mei lG25
te Breda werd be.graven; hij was vóor of in 1615
gehuwd met Xarzn Aelberts, die volgens den heer
Roelants nii 1650 overleed. Mariken Aelbertsdr.
komt als huisvrouw van Roelant , zoon van wijlen
Philips Roeloffs en van Adriana dochter van wijlen
mr. Gijsbert Peymans, doctor in de medicijnen, bij
afwezen van haar man op in een Bossche schepenacte van 26 Nov. 1615. Uit dit huwelijk st,amt
dan verder het te Breda en daarna to Schiedam
voorkomende geslacht Roclants.
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Pt~lJma1”” ook L%lJ"Lam , was cw in tliun ti,j(l bukuntlc:
I!~ossuho familiu, zuodub dc: stollor van dc vraag ongctwijfeld in do archieven van ‘s-Hertogenbosch en Dordrecht
nu wel meer omtrent de afstamming zal kunnen vindcn.
W . W. v. R.
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Roesgen v. Floss, V. (XXVIII, 313). In aanvullit~~
tot het artikel van onzen redacteur kan ik mededeelen
dat de stamreeks, volgens de familie, is als volgt:
Theodorus v. Roesgeu.
1.
I
Albertus v. R. X Dorothen v. Hövens.
11.
l
111. Johannes Apollinaris v. R. X Cath. v. Quast.
I
I V . Johaunes Nicolaus v. R. X Eleouora v. Bohlen.
l
V. Johannes Hermanus v. R. X Elisabeth (v.) Comes.
l
VI. Maximil Philippus v. R. X Anna Maria (v.) Stoll.
I
VIL Carolus Philippus v. R. X Maria Cath. v. Ostermann
/
VIII. Johannes Christophorus
(
Philippus Antonius v. R. >:< Willemien Houtzagers.
/
1X. Philip AutonLudwig v. R. v.F. X Anna Wilhelmina Carolinr
van der Plaat.
X. Christoph Ludwig WiIheIm /
X D. P. Rnadseu.
Carel Peter Hermnu
De familie belijdt den R. C. godsdienst, de beide
laatste generatiën gingen tot het protestantisme over.
In Duitschland bloeien nog takken van dit geslacht. (R. C.)
D. G. v. E.
Scherer. (XXVIII, 318.)
Bareellus Schever huwt te Makassar 16 Mei 1887
JacoOa Helena Crommelin, geb. aldaar 21 Mei 1850,
dochter van Jacob Josenius en Anna Helena Steijns.
Dit huwelijk ontbreekt in Nederland’s Patriciaat, in voce
Crommelin, evenals het overlijden op 29 Oct. 1902 van
laatstgenoemde wed. J. J. Crommelin. Zie ook dit
W. W. v. R.
Maandblad 1903, k. 157.

Sligcher-Slicher. Zou een onzer medeleden mij eene
aanwijzing kunnen geven in zake een eventueel bestaand
verband tusschen beide geslachten? Volgens overlevering
in de familie Sligcher, stammen zij uit b%che~.
Hoewel aan overleveringen natuurlijk niet (te) veel
waarde moet gehecht worden, verdient het de aandacht
dat in de familie ,,Sligcher” de namen Pieter, Dirk en
Adrinajz als ‘t ware erfelijk zijn, welke namen ook in
het geslacht Sligher (zie Adelsarchief, Anno 1900 en
Nederlandsch Patriciaat 1910) veel voorkomen.
Familiepapieren der Sligchers zijn zoek geraakt.
Maatschappelijke of finantieele redenen om Sligcher
destijds ,,los te laten”, bestonden voor zoover mij bekend
is allerminst.
I n d e l a a t s t e h e l f t 188 e e u w w a s Pieter &igr’her
g e h u w d m e t Bfinn (Aafje) van der &!eer, dr. van een
raad in de vroedschap der stad Monnikendam.
Hij was eigenaar eener groote zeepziederij en honthandel en zeer vermogend.

.Hunrlcm , Sept. 1910.

P. C.

rhXIEELENS.

Snoeck. (XXVIII, 256). Ik ben ons geacht medelid
v. R. v. d. Ii. hoogst erkentelijk voor zijne w e l k o m e
aanvulling op mgne in zoo menig opzicht onvolledige
aanteekeningen over het Gorinchemsche geslacht Snoeck,
en hoop, dat deze aanvulling nog door vele andere
moge worden gevolgd. De geachte inzender, die zooveel a.rchiefstudie maakte, zal het echter met mij eens
zijn, dat verbeteringen als #auzoen (niet H o u w e n ) ”
w e l a c h t e r w e g e k u n n e n blyven , aangezien op het
gebied der spelling van eigennamen in de 17~ eeuw,
en ook nog later, de grootste willekeur heerschte, en
men daaraan niet de minste waarde hechtte, zoodat
men dikwijls in eenzelfde akte den naam van comparanten op drie verschillende wijzen gespeld vindt.
Mijne mededeeling , dat de uit de vrouwelijke lijn
der Gorinchemsche Snoecken gesproten Amsterdamsche
familie van dien naam, in blauw een dwarsliggende
zilveren snoek in haar wapen voerde, kan misschien
,,geheel onjuist” zij,n. Ten bewijze van die onjuistheid
dient echter krachtiger argument te worden aangevoerd
dan een 18t10 eeuwsche kwartiersta,at -- men weet, hoe
die van fouten wemelen! -- van eene dame, wier overgrootmoeder tot die Amstordamsche Snoeckenfamilie
behoorde. Mijne mededeeling steunde op eene afbeelding
van het wapen voorkomende op een geschilderd portret
van een lid dier familie, en schijnt dus ten minste
even goeden grond te hebben.
Pelcing.
B. v. B.
Vivien. Lvat is er bekend omtrent een geslacht Vivien
of %ia~. , dat omstreeks 1700 te Zalt-Bommel gevestigd
was? Behoorden de leden daarvan tot denzelfden stam
als de Dordtsche Vivien’s ?
B. v. B.
Westpalm. Op 60;jarigen leeftijd overleed is 1734
te Batavia de Eerste Raad en Directeur-Generaal van
Nederlandsch-Indië Miclaiel Westpalm. Is het ook bekend? waar hij geboren was en wie zijne ouders waren?
Ook omtrent zijne echtgenoot Qeertruida Margwetha,
C~oo.ssens worden meerdere gegevens gewenscht.
Peking.
B. v. B.
INHOUD 1010, P 11.
Bestnursberichten: Benoeming tot lid; excursie Kasteelen Rosendsel en Bilioen; mededeeling van den redacteur. - Eenige annteekeningen uit het Kerkarchief te Tiel door Jhr. vanKinschot(vervolg).
- - Familienamen en familiebijzonderheden, door A. J. Servans van
Rooyen (vervolg). - Het oudste leenboek van de Doorwerth, doo7
C. J. van Vlierden. - Arrnteekeningen over het oudste geslacht van
Resande icircn 13001 d o o r W . W v n a e n d t s vnn Resandt.. - Het,
geslacht fiiddingh, door M. A. van” Rhede van der Kloot. - Nedcrlnndsche namen in het oudste trouwregitter der gereformeerden te
Kleef. door W. Wvnnendts vzm Resandt. - Kleine mededeelingen:
Geslaóbt van Oor<, door W. W. v. R. ; - A” 1610. Het Hof koopt
genealogien, door v. R. - Vragen en Antwoorden. Aller (van);
Hoxman (XXVIII, 315; Brooshooft; Cock (de); Doorn (van); Erp
Tsnlman Kip (van) (XXVIII, 310); Gumoëns (de) (XXVIII, 304);
Hardenbroek (van); Hertoghe van Feringhn (de) (XXVIII, 316);
Meynhardt; Pesch (van); Ploos rnn Amstel; Richardson; Roelants
(XXVIII, 317); Roesgen von Floss, v. (XXVILI, 313); Sohercr
(XXVIII, 318); Sligcher-Slichcr; Snoeck (XXVIII, 256); Vivien;
Westpalm.
De Ned.
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Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende ( laa,n gereden te zi,ju , werd gewandelt iiax het kasteel
bij het art. : Bezoek aan de kasteelen Rosendael en Biljoen. ~ Rosendnel.
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Bldnnr w e r d e n wij door Baron van Paxllandt v a n
Rosendael opgewacht? die het gezelschap aan Mevrouw
van Pallnndt , geboren Loudoc , voorstelde. Onmiddellijk
werd de roudgang door het kasteel aangevangen, waarbij
o o k de gastvrouw, hare zuster DouairiMre Elout va;
Soeterwoude en hare schoonzustor Mevrouw Loudon,
geboren Fuchter , ons op :~llervrieuclel~jkste wijze voorgingen.
H e t z o u t e v e r v o e r e n , h i e r al het merkmnardige
te vermelden. De gezellige salons - met de vele hcriuneringen aan vroeger tijden, de familieportretten,
oud en zeldzaam porselein, antieke meubelen on voorwerpen van hust - werden algemeen bewonderd.
Dit huis, gedurende eeuwen ecne geliefkoosde verblijfplaats der (ielclerscho vorsten en tot op ouzeu tijd
de woonplaats van adellijke geslachten, heeft tot aan
de groote revolutie nlle rechten eener hooge heerlijkheid
behouden:
Het oude kasteel, dat in 1314 reeds genoemd wordt,
werd in het jaar lil-1 gedeeltelijk door brand vernield.
Eenige jaren‘ later werti het ove&blevcn gedeelte door
den toemaligen heer van R o s e n d a e l
Lubbert’ Adolf
Torck , gehumd met Petronella Wilhelmina van Hoorn,
afgebroken met uitzondering van den grooten ronden
t,oren : en toen tegen dien toren aan. het tegenwoordig
kasteel opgebouwd. Vooral die Niddeleeuwsche toren
w e r d m e t bijzondel~e bel;~ngstelling bezichtigd. Zijne
muren, ongeveer twee meter dik , herinncrcrr aan dagen
van strijd en beroering, cyenzoo do gevangenis, een
klein rechthoekig hokje, waarin één persoon zich
nauwelijks kan bewegen.
De bovenverdieping van den toren, van waar m e n
na.ar alle zijden een mooi uitzicht heeft op het park,
is ingericht tot nrchiefknmer en bibliotheek. Hier bereikte
de belangstelling natuurlijk haa,r toppunt en werd aan
de charters, handschriften en geschied- en wapenkundige
verzamelingen do grootste aandacht gewijd.
!

DE T W E E D E

EXCLJRSiE.

Bezoek aan de kasteelen Rosendael en Biljoen.
De tweede excursie van het Genootschap, op Zaterdag
24 S e p t e m b e r j.l. gehouden , kan zeker niet minder
geslaagd genoemd worden dan de vorice. De grootc
deelname bewijst, hoe dergelijke uitsta,pj& worden gewa ardeerd.
De meeste deelnemers vertrokken per Staatsspoor van
7.30 v.m. uit Den Haag, terwijl zich aclltereeuvolgens
te Utrecht en Arnhem nog enkelen aansloten. Na van
A r n h e m p e r px~rdcntrnm t o t nat1 clc Roscudaalscl~o
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Vorvolguns wurd hel park buziullligd mcl zi.jllc l~ul;cnclc:
waterwerkcn uit den tijd van Let NRtre, schelpcnyottcn
en tuin, voorts den door den tegenwoordigen elgcnaar
in vorigen toestand herstclclen koepel, omt,rent welks
bestemming in den ouden tijd nog vele bijzonderheden
zi;in bewaard gebleven.
Een bezoek aan het park van Rosendael zonder zijne
bedriegertjes of de kettingbrug opgemerkt te hebben
is ondenkbaar. Bi.j het passeeren van de brug kwam
opnieuw aan het licht, dat vlugheid en durf niet uitsluitend bij de jeugd gezocht behoeven te worden, want
ons geacht medelid, d e Luitenant-Generaal Scheltus,
nam deze hindernis op de meest vlotte wijze. Na ecne
korte wandeling door het bosch begaf men zich weder
naar het kasteel, alwaar de reeds zoo vriendelijke ontvangst op Rosendael werd bekroond door een schitterend
dejeuner. Luitenant-Generaal van Zij11 de Jong vertolkte
het enthousiasme en de erkentel$iheid der gasten op
zijne bekende hartelijke wijze.
Intusschen wareu de rijtuigen voorgekomen en moest
men scheiden. Nadat nog eerst eene photographische
opname van het gezelschap was gedaan, werd afscheid
genomen, erkentelijk voor het vele, dat mocht worden
bewonderd en voor de genoten gulle gastvrijheid.
Een tiental rijtuigen bra,cht ons naar Biljoen met
zijne statige oprijlaan. De heer Liips , heer van Biljoen,
kwam ons op het bordes tegemoet en na kennismaking
traden wij door den met de. wapens van Hardenbroek,
d’bumale, v a n Spaen e n van Hogendorp prijkenden
ingang het ka.steel binnen en werden achtereenvolgens
de verschillende salons bezichtigd. Vooral de kostbare
Antwerpsche tapisserieën trokken de aandacht, evenals
de fraaie gebeeldhouwde boisseries met verschillende
geslachtswapens.
Historisch merkwaardig is de kamer links bij het
binnenkomen, eens de verblijfplaats van Koningin Anna
Paulowna, die na den dood van Koning Willem 11
e e n g r o o t ja.ar h i e r vertoefde. Een steen met haar
wapen in den muur herinnert nog aan dit vorstel$k
verblijf.
Het streven van den heer Liips om de herinneringen,
door vorige bezitters achtergelaten, in eere te houden,
verdient bijzondere wnardeering.
Merkwaardig is ook de groote zaal op de eerste verdieping met haar fijne ornamenten in stuc, waaraan
een Italiaansch kunstenaar m e t zijne g e z e l l e n n i e t
minder dan drie jaren werkzaam is geweest.
Na eene korte wandeling langs de lvallen bleef men
nog eeni_ge oogenblikken gezellig samen, terwijl thee
en verfnsschingen werden aangeboden. Hier wa.s het
w o o r d a a n d e n G e n e r a a l Schelt,us, die in krachtige
termen aller tolk was, toen hij den heer Liips voor de
hartelijke ontvangst dank zeide. Na een hartelijk afscheid
van den welwillenden gastheer werden de rijtuigen
wederom bestegen o m l a n g s e e n o m w e g o v e r d e n
Schelmschenweg en langs de Steenen Tafel tegen half
zes het Hotel ,,de Zon” te Arnhem te bereiken, waar
de gemeenschappelijke maaltijd te zes uur zou pla.ats
hebben.
Een goed diner, waarvan het menu geestig geteekend
was door ons medelid den kapitein Steenkamp, besloot
deze welgeslaa,gde tocht. Moge het Genootschap nog
vele dergelijke excursies houden; zij dragen toch veel

bij tut, 111:t \v~l;l;u~~ ~ILIL bcl;~nfisLclliti~ iu IicL ~~e~lcclcrno
en h e t loggen van een nauwc~run l)aud t,rlsscholl d e
leden.
E e n m o o r d \.an d a n k aan dc hcercn d e H a a s e n
Bondam voor hunne aan het, bestuur verleende metlewerking bij het voorbereiden dezer excursie m;Lg hier
ISFTLY.
> L
niet ontbreken.
Het geslacht Guichenon de Chastillon uit
‘s-Gravenhage. *)
door M. A. VAN RHEDE VAN DER Ihoo~.
Het wapen van dit geslacht is volgens het Armorial
van Bietstnp : ,,d’azur à u n e c r o i x p a t t é e alésée d’or
e t une a n c r e d’or, i s s a n t e d e l’extrémité de chaque
bras, la croix chargée en coeur d’une étoile (8) d’argent.
Cimier: u n l i o n issant et regardant. S u p p o r t s : deur;
ldopards au na,tnrel.
1. i%clinrias ~~~icl~e~~ola de C!/~,nslillon z o u v o l g e n s
11ia.T dn Fonsecn 1) geweest zijn Generaal in dienst van
de Republiek der Vereenigde Nederlanden. In 1694 was
hij Kapitein va,n eenc Extraordinaire Compagnie Mineurs,
overgenomen volgens Smallegnngc , ,,tot Egalisatie der
p r o v i n c i e Vriesland.” Zijne echtgenoote bleef mij onbekend.
Had vermoedelijk twee zonen :
1. Johcmnes &unuel Gwicl~enon de C%asiillo~~ , v o l g t . 11.
2. Willena Fuxlerik Guichenma de ~~l~nslillo~a, volgt IIb,‘s.
11. Johannes &vmel Guicheno~n de (%nstillon, geboren
omstreeks het jaar 1700. Zijne echtgenoote bleef mij
eveneens onbekend.
Had zes kinderen:
1. dnnn M a r i a Gwicheno~a de C!laastillosL , g e b o r e n t e
Valkenswaard in 1732, overleden te ‘s-Gravenhage
Juni 176% Zij was aldaar in Mei 1753 gehuwd met,
Johc//r//es ,vu// Dtrn~

2. Pieternella _!+verc&a Gwideno~a de C!hastillon, geboren
in 1’735, overleden te ‘s-Gravenhage 10 NOV. 1791.
3. M a r i a (kxtharinn Qui&e?zola de Chnstillon , v e r m e l d
als getuige bij den doop te ‘s-Gravenhage den 7i’011
Januari 1759 van het eerste kind va,n haren broedel
F r e d e r i k 7 laomas.
4. Frederik Thomas Quidwao~a de Chastillon , volgt IK
5. _#aria Theodorcr Guiche~ama de (kstillon , h u w d e
met haren neef P i e t e r Uid~ Guichenola de Cl?astildon.
6. Hendri~na, ook Hendriëtta Gwicheno~L de Chastillon ,
geboren in 1747, overleden te ‘s-Gravenhage in
September 1776. Zij was gehuwd met Jnn J~ob
&!art@a.
Wis. Willem Frederik Gwicl~e?aon de (1hastillon, huwde n j
25 December 1727 Geradkan Xaria Boelhard, docht,er
van Pieter Bocllaard, burgemeester van Asperen, en
v a n Xeeltje van Mo~uril~
Hadden een kind:
Pietw Uirl; Guid~enon d e C~ltasti~llo~a, v o l g t . IHOis.
111. E?rederil; Tl20nms Giii(~henon de U~astillon,

1) In zijn boekje: ,,Ln Haye par nn habitnnt.”
9) te Gorinchem.
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buren tJu Vallroiiswaurcl in 1738, uvcïlucltw IC: ‘s-Gravenhage in Augustus 1780, huwde aldaar in September
1 7 5 8 A n n a ilLcwga~retha Yt~ommcn , geboren tc Riihrort.
Zij hertrouwde te ‘s-Gravenhage 17 TIecember 1 7 8 6 ;
m e t Bermanus Fabrie, s o l d a a t , g e b o r e n t e Miilheim
aan de Roer.
kinderen, gedoopt te ‘s-Gravenhage en alleen gcnnnmd
de C’luzstillon :
1. Cathas-ina Jolmma de C?~astillon , gedoopt 7 Januari
1759, huwde te ‘s-Gravenhage 4 December 1785
Isatic Brilder.
2. Elisabeth de (.‘?za.stil?on ! gedoopt) 9 .I nli lï(iO : owrleden in Mei 1762.
3. Johamacs S’am)Lel de Chaslillou 1 volgt IV.
4. &tmdus Mawils de Chcrstillon , gedoopt 26 hugnstus
1764, overleden in April 1775.
I
Fredwild T h o m a s (12 Cliastillou , volgt 1VOi.s
B: Willem Das&1 de Chcrstillon gedoopt 2, L Juni 1769.
7. J a n Hendril; de Chabtillon , v o l g t Wte),.
8. Xacharias de Cl~astillon, g e d o o p t 2 2 M e i 1774,
overleden in December 1778.
9. Theodora de Cha.stilbon, gedoopt 16 Juni 1776, l~uwtle
7 A u g u s t u s 1 7 9 6 J o h a n n e s BaTJli.sta Bemardus
0fferwa~n.s , geboren te Amsterdam.
1~0. dnna. AIaqareta de ClftastilbL , g e d o o p t 16 A p r i l
1780, overleden Mei 1782.
IlP. Pieter Dirli G’~~liche~~on de (:ha.stil,lo,z , geboren in
1740, was in 1795 kapitein der lichte troepen van den
kolonel baron ‘CCI?L Lunim?,:, on werd iu 1 7 9 8 g e p e n sioneerd met f 400. Hij huwde omstreeks 1769 met
ziju n i c h t Narìcc Y%eodora GiLi(~hci,on d e Clìccstillon ,
dochter van zijn oom Jol1~~11~~cs Samw (7’uirheaou dc
Chas 1 illov2.
Hij stierf te ‘s-Grnvcrilinge en weid 2 4 D e c e m b e r
1804 aldanr begraven.
Hadden zeven kinderen :
1. Pi-ederil; Ilr0ma.s Gu idcuon dc ~,~lìnstillon , v o l g t
2.

IVqwies-.
W i l l e m Frcderilr (iuiclieuon de G%a.stillo~~ : g e d o o p t

te ‘s-Gravenhage 24 Juli 1771, overleden 1799.
3. J o h a n n a Sanaueln Guic.henon dc Clrmtillo~z , g e b o r e n
t e A m s t e r d a m i n 1774, h u w d e i\lr Hetwan ,Jcrt*ob
k’jltalìen issc Pous , geboren in 1749, pensionaris honorair van Zierikzee, raadsheer in het Hof va,n Holland
gedeputeerd i n d e n R a a d v a n Stnte, z o o n v a n
d e n luitenant-generna,l J1arimr.s ~SVffceni.s.se Pous c11
v a n &xma ELisaOetli de Kegzcr.
4. C~erartlìna Theodora Guic~he~aov, d e Cllasiillon , gedoopt te ‘s-Gravenhage 12 Januari 1777.
5. Catharilaa Johanna GukAeuon de Utrrstillon, gedoopt
te ‘s-Gravenhage 13 Augustus 1779.
G. Pefronrlla, I”redmil~a Guivhenon d e Cl~mstillo~a , gedoopt te ‘s-Gravenhage 2S Sugustus 1782, huwde
Zicrag I~lner~&.
7. Bnna Naria Guichenon de Chastilloix, g e d o o p t t e
‘s-Gravenhage 21 September 1785.
IV. Jolaannes Eamuel de C?iastillon , gedoopt te ‘s-Gravenhage 14 Juli 1762, huwde aldaar 7 Maart 1794
*Johanna _Margawtha Vogel+a , geboren te ‘s-Gravenhage.
Hadden elf kinderen ) geboren te ‘s-Gravenhage :

1. 3(i111~u JLcrrg,,ilu 11~: ( ~i~uslillo~~, qchn3u 27 J di lïS4.
Alargcwetha de C’hastillon , geboken 18 October 1786.
Awaa Na,rgarieta de C?~a.stillon , geboren 17 Juli 1788.
3: Ekdcrìca fTo?ixxn?aa, de Clmstillo~a , geboren 19 April
1791.
r
3.
Elisabeth de ~~?m tilloii , geboren 23 Juli 1793.
6 Ho~drika de C~lmstillon , geboren 18 Juni 1796.
7. Johan~le.s Snvzuel de (ihnstillo~z , geboren September
1798, overleden 31 December 1800.
8. Doroilzea de Clmtillon, geboren 24 Juni 1801.
9. Jol~nmres jlcrmz~el de Chasti~llo~~ , geboren 12 Maart,
1804 overleden 13 J-uli 1807.
10. Fredril; Tlromas de C?/a,stillon, v o l g t V .
l l . e707zct,n?ac.s h'om~ld de Chast~llo~~, geboren 5 April 1809.
2.

IVbiS. .Frederik T h o m a s d e Cluxstil~‘o~~ , g e d o o p t t,e
‘s-Gravenhage 8 Februari 1767, humde aldaar October
1 7 8 9 E l i s a b e t h Hismuz , ook He.sma?z , g e b o r e n t e
‘s-Gravenhage.
Hadden drie kinderen , geboren te ‘s-Gra#venhagc:
1. d~a~aa Uargrictct dc Cha.siillon , geboren 9 November
1789.
2 . Afa9kz d e C!?~astillo~a, geboren 25 Februari 1791 ,
begraven 3 Juni 1791.
3. Maria de Chastillon , geboren 10 April 1792.
Wte’. J a n Hendrik de C~!ha.stìllola , gedoopt te ‘s-Gravenhage 19 Januari 17’72, huwde al&ar 20 April 1800.
Johaqana 1;aqa Wetjalda , geboren te ‘s-Grnvcnlmge.
Hadden vijf’ kinderen , geboren te ‘s-Gravenhage :
1. A n n a U&grieta de C!?&illo~a ! geboren 16 ATo<ember
1800.
2. iIla,ria Johu~2n clt: Cl~asfillo~~, geboren 19 Bpril 1803.
3. _Fredrik Thomas de C%n,stillo~a, geboren 2d November
1804, overleden in Maart 1806.
4. ,Jo?Lanna Hewiëtta de C’J~astillon, geboren 28 December
1806, overleden in December 1807.
5. Tlleodora Hcndcril;a~ de C?~asiillo~a , geboren 24 Augustus 1808.
IVquater. Fredcvi?z Tho,,an.r G~icheno~ de ~~~hCL~~illG?2 werd
30 Januari 1782 luitenant-ingenieur en in 1784 kapitein.
Hij huwde iu 1787 Snrcc Houseu. Hij stierf 5 December
1790.
Hij had een kind :
Tlreodom de C%«.stidlou . g e b o r e n t e ‘ s - G r a v e n h a g e
18 Juli 178s.
V. Freclrik T?~OMUS dc Gl~traiillou , geboren te ‘s-Gravenhage 5 December 1806 , schoenlnppur in de Frederiks t r a a t , h u w d e _.Llitlo &io?li(l ucm Uochove , g e b o r e n t e
‘s-Gravenhage in April 1810. Hg st,ierf ill 1862.
Hij had een kind :
Fiederik TJiom~.s G’~lic3~elao~~ d e (Jl,ct.sfillon , v o l g t Vl.
VL Fmtlerik Tl~o~t~~.s (IIi~ichenon de C’?rt~.sIillon , g e boren te ‘s-Gravenhage 20 April 1551, ambtenaar bij
de posterijen en telegrafie: huwde te ‘s-Gravenhage 8
D e c e m b e r 1575 Care~~clinc~ Xwic/ 1Pitwhe;y , g e b o r e n
aldaar 23 Augustus 1849, dochter van Jtrcob Fredwil;
Witscheg e n vau C’crt?actrincl Hcndrikcr Louise Hctrts.
Uit dit huwelijk zes kinderen, geboren te ‘s-Gravenhage :
1. alida Barendivaa F~ede~ilix Gkìclmaon d e Cl~astillola ,
geboren 29 Augustus 1876, vertrokken naar Veenendaal in November 1905.
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De afstamming van den Nederlandschen tak van
het geslacht van Plettenberg.

6.
,Jncob lhdc~ilc Gllic~lreno~a de C~l~trstillon, geboren
te ‘s-Gravenhage 11 October 1850, handelaar in wijn,
bier, limonades, gazeuze dranken, minerale bron- eu
tafelwateren. Hij huwde te ‘s-Gravenhage (ondertr. 26
Juli 1909) I’. H. Hcndrik~s.
VIL

Aanhangsel.
Op den 6dcn October 1627 was te Delft aauwezig
een Maarschalk genaamd de Chnstillon.
In 1637 was te ‘s-Hertogenbosch de oompqnie der
curassiers van den Heer Man,rschalk cie CJwli~~o~a.
In de Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage werden den
17” October 1688 gedoopt 8qatl~é en JoJmwaes Haefkms,
kinderen v a n LuObertu.v H0ef‘l;e?a.s en h?imici d e

Volgeus Nederland’s Adelsboek (1910) vangt de
geregelde stilmreeks van den Nederlandschen tak van
h e t g e s l a c h t ~Ì(~~~ PLette~~.berg ~~11 m e t Jokma ~ucm
PLrttenberg , die omstreeks 1620 in Gelderland kwam
en drost van Kuilenburg werd. Zijne moeder zou eene
I;CI~L &&x ziju geweest. Deze laatste medecleeling berust
ongetwijfeld op rouwborden, welke tot de revolutie in
de kerk te Kuilcnbnrg hebben gehangen en waarvan
meermalen &chriften zijn genomen. Volgens het ro~iwborcl van .loJ~n~~ ‘cc112 I’lellelabq is deze overleden 1 Mei
1651 eti waren zijne kwartieren:

Cl~u~tillo~a.

In de Groote Kerk te ‘s-Gravenha.ge werd op 18
Maart 1705 gedoopt .lola«m~es Ru.s,scl , zoon vat1 dZ~rt%~~s
&~csscl en 7dh'sctlwt (!Jmstillotl.
Een luitenant bij de Infanterie Holland , genaamd
dl. de C~htrsiiL/o~~ , werd 1 December 172s vermeld.
Bi,i dc 8~ compagnie vn,n de artillerie waren den @11
A u g u s t u s 1 7 4 7 e e n Bapitein-luitenant cie CJaclslr’llon,
een onder-luitenant 5. de CJ~nstillon en een ordinair
vuurwerker OF. ./. dc C~lza.stillo9a.
Den G Augustus 1700 wordt vermeld een gepensionneerd sous-luitenant Li. P. Cg. (Ze C!hastillo~a.
Jolmnnrs vcin ïkm e n Awm Mwin &icl~e~ao~a d e
Claastillon hadden de volgende kinderen, gedoopt te
‘s-Gravenha,ge, dmacr dlwiu, ged. S Sept. 1754; Johamaa.,
ged. 19 Mei 1757; en C7ncob~~s, ged. 14 Aug. 17tX~.
.la?a Jucob dlwtij~a
en
Hcnrlrim, ook Hendriëtta,
«~&helao~a de Chrrs~illon hadden een dochter JoJ~~~wm
geel. te ‘s-Grsvcnhnge 23 Dec. 1770.
Frans Willem Cizcicl~e~ao~a tle Clha~stìllon , geb. te Venlo,
werd student te Hasderwijk 6 April 1779.
E e n e A n n a Clornelin de C!lx&Xola, ook geboren t e
Venlo, ondortr. te ‘s-Gravenhage 1 Aug. 1784 en huwde
te Scheveningen 5 Dec. 17% Henn~~~zls Barthotowae~rs
f:an TVkJcedé 1); ged. te ‘s-Gravenhage 1 Sept. 1735,
zoon van AlatJiola?J vnia IPicl;cclP en L~ln~tlale?au d~mwma.
Hadden twee kinderen, ged. te ‘-Gravenhage :
1. Anthony van lPicJccclé, ged. 10 Oct. 1784.
2. Adrianns ,un?a ~I%Yce&!, ged. 28 M a a r t 1 7 8 1 .
Uit het huwelijk van Mr. H . M. Statielakse Paus e n
J . S. Guichenon d e C%aslillo~a, i s 2 3 Sept. 1790 t e
‘s-Gravenhage geboren Hernaim Jacoba Stavenisse POZCS.
Den 17 Jan. 1796 zijn te ‘s-Gravenhage gehuwd

h a a r rouwbord 20 Januari 1649.
Dat .JoJ~m'.s moeder werkelijk eene .Deebcn was, i s
mij uit de staten van oorlog gebleken, die tevens doen
zien, dat dezo I-‘lettmbesy’.v toentertijd volstrekt geeno
onbekenden waren hier te lande. De meesten hunner
toch dienden Nederland tegen Spanje en hebben op
dien grond alleen reeds recht, aan de vergetelheid,
waaraan zij thans zijn prijsgegeven, te worden ontrukt.
Blijkens tle commissieboeken vat1 den Raad van State
ontvi~igen Il~ille1iz eu .l(i12, vnn 1’lettelabcrg c o m m i s s i e
als kapitein eener compa,gnie voetvolk respectievelijk
25 &art 1691 en 12 November 1692, cn da,ar xy\j zullen
zien, dat de latere Plettenberg’s van dezen Wzllem afstammen: is het zeker niet van belang ontbloot, dat
de traditie bij den Nederlandschen tak van het geslacht
v(i?a Plettenberg wil, dat zij afstammen van eeuen TCillena
e n ,ln/l v(i~i Plellel~hevg , die in 1573 liamerheeren waren
van Maria Eleonora, dochter van Willem Hertog van
Gulik, Kleef’ en Berg, bij haar huwelijk met Albert
van Brandenburg, hertog van Pruissen.
Van ,Jm ?IcIqa Plettenlwg is mij verder niets bekend ,
doch ~~illcnz blijft als kapitein voorkomen op de staten
v a n 0orlo.g tot 1611, terwiil ik op die van 1617 en
volgende Jaren onder het hoofd ,,Pensioenen spruytende
uyt saecke van aíCekeninge ende voorgaencie diensten”
aantrof .l~tcqlleli~ae Deeha , weduwe van den kapitein
Plettelalwg , en hare kinderen Willem : .Johan, Reinowt ,
Hester en .ludith tvaI/ PletteirOerg. Willem ontving commissie als kapitein in 1620 en overleed blijkens zijn
rouwbord te Kuilenburg 6 September 166 L. Ook ./ohtr//
en Rei/rout traden als kapitein in Statendienst, te weten
in 1633 en 1620. .lohcr// is later drost en dijkgraaf der
stad en graafschap van Kuilenburg geworden en is de
in Nederland’s Adelsboek vermelde stamvader. Uit zijn
huwelijk met S’wdl-iw I/rge/r/roef had hij minstens zos
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Deze worden vermeld in eene doelingsucte van 30 November 1660, geregistreerd in het Geldersch leenregister
3 Juni 1656, aangezieu het desbetreffende, onder
Kuilenburg gelegen, goed Gelders& leen was.
Willem en Lodewij;k drukten de voetstappen hunner
voorouders en ontvingen commissie als kapitein in 1638
en 1640, terwijl de laatste, bli,jkens het Geltlersoh leenregister , z i j n e n v:lder ook is opge\-olgcl als drost en
dijkgraaf van stad eu graafschalj Kuilenburg. Hij werd
beleend 1 Februari 1651 en overleed in l&X, i; welk
jaar zijn onmondige zoon Ewh~wd IXII PlriteltOerq op
den WrL Juni werd beleend onder hulderschap van
zijnen oom II’Y/Zle~/~. Blijkens eeue lecnacte van 25 ;Llei
1669 was %OLlt?W~jl;‘S vrouw- Sophi,t f&Yo/t,Y?~/fW toen
nog in leven eu had zi,j in 1607 : toen zij zuster werd
genoemd van h’certrrt cles E. R. Vrij- endc Baendcrheer
van hkrtttwytw , edclcr heer toe Evenborch , b e h a l v e
Bcerhard mcerdem onmondige kinderen. Daarouder
moeten zeker worden gerekend ïl~cclitr ;Irl«gdttZellc~ , die
25 ïXei 1641 als dochter v;an LocZel@/; V(III I->lelte),berg
te Kuilenburg werd gedoopt, on _lZex~r/~d~,/~~~ W/L Plette)/bevg , die zich met haren man ATic.oZ~lcs :1Ltrxiw~lZiirel/
de YoocJat 16 November 1680 met het Geldersch leen
liet beleenen, hetwelk zij 28 December 1692 weder
overdroegen.
Tevens bli,jkt uit de acte van 1669 , dat k’Zor~l/ti</, o(o)
Z’Zcile&~g destijds echtgenoote was van Jf//t Hwr~l~oa,
en dat ook WiZle~)~ LYOI I’le~/e~~be~g getrouwd was en
uit zijn huwelijk eeiien zoon 1Izpii/oll 2;(//1 Z’Ze//r//De).g had.
Lodewii/;‘s verdere ui~tammelill~en kunnen hier buiten
bespreking blijven, daar zij vrq nauwkeurig worden
vermeld in Ferwerda’s Wap;ubo;k.
W. -1. BElCL8EaW.
Familieberichten.
Onder de papieren van m&i overgrootvader Mr. JoLan
C!lwistiatru C ‘lmc~~t (geboren te Steenbergen 13 Februari
1763, Hoog-baljuw van Zeelnud bewesten-Schelde. baljuw
vau Middelburg ! overleden tc Steenbergen 27 September
lS31) v o n d i k eeniee aan hem gezonde11 origineele
communicaties en brieven betrctiende huwclijkeu , geboorten en sterfgevallen in aan hem verwante gcslxhten
en kennissen. Wijl ze vcrmoedeli,jk ook :rncleren belang
kunnen inboezemen, is c(m uittreksel daarvan wellicht
niet onwelkom.
I’oo,~tirgírcll.
-4. \‘.\X DI211 POICST &.:\tl<ST,
olrrz-bli/~~/o/lccs~e/~.

De111erary 2s Nov. 1777. .lncobtr. CCOL OO.~~~WIIL, wed.
Cle~)~o~t, bericht het ovcrlijtlen van haren lnan (UEds.
broeder 1 !‘ornclis JoJ~m (~lwzcut , Postulant voor den
Ed. dchtb. Have van &gecringh, op Si October 1777
in den O u d e r d o m van 29 jaaren uu S m.
Oudenbos 10 &:irt 1 7 7 8 . Pa .7s de J~lerxl; berioht
a a n zijn neef het overlijden v;tn ziju moeder (UEds.
Grootmoeder) C!t~ilt~c&~~(l dc Potter in den ouderdom van
circa 79 jaaren.
Steenbergen 15 Meij 177% Pietw cm Loo un Cat7rnrinn
24dria?la Cleweut zenden bericht van eerste huwclijksproclamatie op Zoudng 17 Mey.
Sr Bosch 22 Mey 1779. ./. N. ScJrwitZt bericht, het
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overlijdon van zi,jn moeder Clor~Z& (Ilctxeat weduwe!
van ?1~l,cobus TTwslrnteu in den ouderdom van 69 jauren
1 maand en 16 dagen.
Middelburg 16 Augustus 178%. Jcm vox de Griend
bericht het overlijden van zi,jn dochtcr uit zijn eerste
humcli,jk (Tor~Zia Cathrtrina (tle huijsvroum van J~~obz~s
Dekker tot Zkzce) in deu ouderdom van 23 jaren S
maanden en 5 dagen.
Assumburgh 17 Maart 17%. -1. d. L)elriz WAL Asse~adeZft
b e r i c h t h e t oI,erlijdcu van zijn vader Mr. (‘omelis
Ueutz cau dsscndelfi , Vrijheer van Assendelft en Assumburgh, Heere van Heemskerk, Hoogdorp, Noordorp,
Reewijl;, Wijk aan Zee en Wijk aan Duyn etc. etc.
Sluys in Vlaanderen 2,7 J u n i 17SS. G’writ Verdoore~~
en d. CT. ll’&e~?a~/; %‘o,,sborgll , z e n d e n b e r i c h t v a n
eerste huwel~jksproclamat~ie op Zondag 29 dezer.
Xiddelburg 17 September 1785. Mr. ,701~~~ C~l~ristiaar~
CZemmtt bericht het overlijden vau zijn echtgenoote Xaatje
LI oortl~ocl; iu den ouderdom vau 4S jaaren 6 maanden
en 1 dag, na eene echt,vereeniging van ruim 7 jaaren.
Zierikzee 27 November 17%. Lieceu CaZis beri’cht het
overlijden van zijne zuster &&icc Cor)ielin (~0eilllal.s
oud 34 jaar en ruim 7 ni;Landen.
Vere 24 December 1788. JOLL Ci/x,yorie bericht het
IVa~rnolt iYicoZazts
overlijden val1 zijn sclloollxooI~
d’L4sso~1viZle te Dumkerque woonachtig, oud 23 *jaaren
1 maand en ó dagen.
Bere 21 Jnnuarij 1759. Id. off~r~llnlls Wed. Cr’rcgoric
bericht het overlijden van haar echt’genoot Joh Guyorir~,
Factoor der Schotsche Natie binnen decse stad, oud
59 janren 3 maanden eu 16 daa.gen.
Thoole 22 Jmnmij 1 7 8 9 . Co~uelis ,bcJzippet~s en J. 6’.
Hah,g zeuilen bericht van eerste huwelijksafkondiging
op Zondag 25 dezer.
E s s e q u e b o 1 6 Februurij 17S9. E. .J. l’ipthrg condoleert zijn schoonvader Mr. J’. C. C!Zeruent met het
overlijden van zijn huisvrouw BLaaf& SoortJ/oel: op 1 7
Sept. 178s.
E s s c q u e b o 2 0 Februari,j 1789. .JoJl. Gottfr. .PZettuer
condoleert zijn broeder Air. .J. (!. Cbewent met het overlijden van zijn cgtgeuoote dfi&je XowtJloek (zijn vrouws
zus ter).
Goes 1. Maart 17~9. I17ilZe~~~ de Jonglh bericht het
overl$cn van zijn vrouw Eliztrbetl~ Hzcijsnlcrn in den
ouderdom van 5.7 jaren.
Steenbergen tj Maart 17S9. J«ji CCL~L JJru ten en XeZekcn
Xatt$ssen 1\-ecl. Huart z e n d e n b e r i c h t v a n e e r s t e
lluwel~jlïs;afkc~~lidigiiig OlJ S deezer.
E s s e q u c b o 15 A p r i l l’ïS9. _1. X. 1’iPe,.sbe,y o n
J. 11’. H. J’ipcrsOcrg condoleeren hun schoonvader Mr.
.1. P. C’ler)be,/f met het ovcrlijtlen van zijn egtgenoote
11h11jc L\-oo~~fl/oc/~

IlUll

1110e&!r.

Rotterdnm 2!1 3lcij lis!). &‘. 11:. clc illoll~7r!/ e n Jf. Jl.
C‘. tic ~Tor)llaudie 1?ecl. tle T4.ij zendon b e r i c h t v a n
eerste huwclijks~~f’ko~~cligir~g op zondag 31 Meij.
Essequebo b Juli 17S9. F’. 11’. lliic7/c en L-l. &L Z’ipwsOerg
z e n d e n b e r i c h t v a n ecrstc hnweli,jksttfkontìigi~lg op
Sondagh 12 deescr.
Steenbcrguu 11 September 178’3. ,JuJttn~~ues .L’J~ilippus
dan der zaag en d.tl~*itrw ~~cerbrook zendeu bericht van
eerste l~uwclijksnfkondiging op Zo~lcl;~g 111 dezer.
Bergen op ten Zoom 11.4 Februari 1790. ,l~r~pl/cs Otto
Le Jemc bericht hot ovorli,jdon van ziju ecnigc dochter
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3faria Jacoba Le Jeune in den ouderdom van 23 juaren
6 maanden en 21 daagen.
Arnhem 6 Mey 1790. PP. Engelen bericht het overlijden
van zijn vader Mr. Willem Enyelcn , Eerste Raad en
Stadhouder van de Leenen des Furstendoms Gelro en
Graafschaps Zutphen etc. oud 81 jaar.
Steenbergen 17 Juny 1790. Jacobus va?z, Dongen
predicant te Steenbergen en Willemina C’atharina de
ZeGe zenden bericht van eerste huwelijksafkondiging
op aanstaa,nden Zondag.
Thoole 3 Julij 1790. C,‘o~~aels &Nppers geeft aan zijn
Neef kennis van de geboorte van eene dogter op Donderdag 1 Julij.
Steenbergen 24 November 1790. Pieter Bernhart vun
Doornik bericht aan zijn neef het overlijden van zijn
vader Cïkstiaau, van Doorn& in den ouderdom van
78 ja.aren 3 maanden en 1 dag.
Zierikzee 10 Januari 1791. JoJzau C’lwistiaan Clement
en Agnela van, den Heuvel1 wed. Hari.nc7~ geven kennis
van hun aanstaand huwelijk.
Sluis in Vlaenderen 14 Februarij 1791. Elisabet WEIT
de Putte wed. van Oijk bericht het overlijden van
haren egtgenoot Lwml.wtus va?a D;jl~ schepen dezer Stad,
oud 37 jaren en circa 5 maanden.
Ekelenbergh onder Steenbergen 25 Maart 1791.
Elisabeth va,Ta der Buryht wed. vaqa Pelt geeft aan haar
neef kennis van het overlijden van haren echtgenoot
Pwlus Henddc wil/, Pelt, ua,pitein t e r z e e , i n d e n
ouderdom van 54 jaaren.
Vlsardinge 26 Maart 1791. H. &erleucldt en d. va,n
Deve~~ter geven kennis van hun aanstaand huwelijk.
R o t t e r d a m 1 3 Mei;j 1791. Bdartinus va.n IlIade en
TVilhelmina Johanna Roering zenden aan hun neef
bericht van eerste huwelijksafkondiging op aanstamanden
Zondag.
Oudenbosch 30 Meij 1791. .P’. J. ile Iilerclc bericht aan
zijn neef het overlijden van zijn huijsvrouw Catharina
Clement, UEds. mueij, op 29 Me\j 1791, in den ouderdom
va,n 58 jaaren en circa S maanden.
Steenbergen 3 Juli 1791. J. D. Tindal bericht, mede
namens zijn 3 zusters, aan zijn neef, het overlijden
van hun vader 0. Tindal, oud ruijm 59 jaaren.
Schiedam 17 Augustus 1791. Co~n” H. ‘van den Heuvel1
bericht aan zi,jn neef het overlijden van zijn moeder
iidricc?aa~C’oogcl WwLee?adert LXW~ dela Heuvel& oud 74 jaaren.
Vlaardingen 19 Augustus 1791. Pieter Goudswaart
bericht het over$jden van zijn vrouw Pietwtjc van der
Plaat, bi,jnn 45 Jaar oud.
Haarlem 30 Sept. 1791. ,l. (‘. Roerilay en J. c’. M.
Qallé zenden bericht van eerste huwelijksproclamatie op
aanstaanden Zondag.
Zevenbergen 20 October 1791. E cie Klerck bericht
do geboort,e van een zoon op 19 dezer.
O u d e n b o s c h 28 October 1791. l? J. de ILlerck en
Atlriana vala Doorn zenden bericht van eerste huwelijksafkondiging op aanstaanden Zondag.
‘s Hage 31 October 1791. <I. RotGag en 0. jf. Roering
berichten aan hun neef het overlijden van hun vader
Ds. .Jucobus Rowing , oud bijna 84 jaaren.
Zierikzee 9 November 1791. Joh. _Mb. wzn der Halen
en Elisabeth Maria den Boer, geven kennis van hun
aanstaand huwelijk.
Slnys in Vlaanderen 27 Juli 1792. fIIatlha/s TI’. E’~n~zclcc
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en Elisabeth Z;U.IL de Putte wed. van Dijk berichten hun
aanstaand huwelijk.
St,eenbergen 4 October 1792. CI. ,J. Uloijs uwn Treslong
bericht aan zi,jn neef het overlijden vuu zijn moeder
.Jo7~ala~~a de?~ Engelsen wed. den hcere Procureur Johan
Blol)s, in den ouderdom van omtrent 60 jaaren.
Amsterdam 26 October 1792. Gerard va?L Hall en
Maria Petronelln vals Hall l%rhock geven kennis aan
hun neef van hun eerste huweli,jksafkondiging op 28
dezer.
R o t t e r d a m 4 N o v e m b e r 1 7 9 2 . E’. II;. rlc ïIIonc/r~
bericht de geboorte van eene dogter.
Bmsterdnm 23 November 1792. Pieter Jacobus Der76iladeren en l%eodora II~kwan zenden bericht van eerste
huwelijksafkondiging op 25 dezer.
Steenbergen ï Januari 1793. is’. vun C’ampela bericht
aa~i zijn neef het overlijden van zijn vrouw Adria?aa
Ketelnur, oud 68 jaar en ruim 11 maanden.
Steenbergen 13 Januari 1793. 3’. l,v. van Cawpen
bericht anrl zijn neef het overlijden van zijn vader
Salomon 2:oia C.inqIcY~,, oud 69 jaar en ruim 2 maanden.
Zierikzee 20 January 1793. Thcodora Sti,yter wed.
1%ews bericht het overlijden van haar echtgenoot
Luml~ertus Vriens op 18 dezer in don ouderdom va’n
69 jaaren en 4 maanden.
Gouda 1 Fcbruary 1793. (3uirinus Joldannes va?L del
T’allc bericht het overli,jden van zijn tante Agatha VLCG
.Eeez~wijlc in den ouderdom van 82 jaaren en ruim 4
maanden.
Klundert 14 Maart 1793. Evcrdilaa Neerhout geb.
Hon/;oop bericht aan haar neef het overlijden van haar
man Cornelis Neerhout oud ruim 60 jaaren.
Steenbergen 14 Maart 1793. EmmerZeus de Weert CZ.
bericht :tau zijn neef het overlijden van zijn cchtgenootc
Ida Breda~a Koisendìjc7te~ oud ruim 39 Jaaren.
Vlna,rdingen 18 Mcy 1793. ElisaOetJa de Willige w e d .
I$ooye,zdi’k bericht aan haar neef het overlijden van
haar man lilans Aoogendijl; oud 66 jaaren en 3 maanden,
na eene echtverbintenis van 30 jaaren.
Steenbergen 27 Juny 1793. C’lckaa Jona,s wed. A. hicyl
bericht aan haar neef het overlijden van haar marl
Adriclctn Kuil, in leeven Scheepen in Wetten en Koopman, in den ouderdom van 52 jaaren en 3 maanden.
Steenbergen 23 July 1793. Jacobus vw~. Dongen bericht het overlijden van zijn vrouw Wilhelmi~a~l Cntlatrrinc~
de Xevc in den ouderdom van 29 jaaren 2 maanden en
3 dagen.
Loovesteijn 28 Augustus 1793. J. L. Colthof bericht
aan zijn neef het overlijden van fijn zoon Conaelis
Paulus Colthof, gepensioneerd .Vaendng van het regiment
van den HoogWelgebooren Heer Bosch de la Cnlmettc,
in den ouderdom van 30 jaaren en 9 maanden.
Rotterdam 1 September 1793. M. von Mwrle bericht
aan zijn neef de geboorte vian een zoon op 31 Augustus
1793.
Oostcappelle 22 September 1793. d. E. dr&+’ de ltr
Porte bericht aan zijn neef de geboorte van een doode
dochter op 21 Sept.
. . . . . 1794. VCI~L des. Pub bericht aan zijn neef het
overlijden van Xwria Eïistrhth Bussing , de vrouw van
A . E . An&+ de 1:~ Porte.
Rotterdam 28 ,Januttri 1794. Ii’. TE dc ;Ilo//clrig bericht
h e t ovcrli*jdou V:II~ zi*jn vader h’((lomo?a dc dIo7achy , Oud
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Stails D o c t o r en P r o f e s s o r , mitsgaders Lid vm verscheide <geleorde Genootschappen, In den ouderdom van
7 7 jaoren en ruim 7 maenden.
Zevenbergen 5 Juny 179-1. Johun de Klerclc en JoJt~cnnu
Dolly zenden bericht van eerste huwelijksafkondiging
op 9 dezer.
Amsterdam 18 September 1794. Hendrik %U&X .loti:.
bericht het overlijden van z i j n m o e d e r Margarclha
Mm-tina Dibbetz, i n d e n o u d e r d o m v a n 4 4 janren en
5 maanden, echtgenooto van JoJmmacs L~len Hz.
Delfshaven 13 October 1794. -4. c$. I;‘ocl; wed. Xeij?r
b e r i c h t a a n ha,nr n e e f h e t overl~jclen vsn haar m a n
Joatrtres Corttelis ilreylc) op 3Cll 17 Bugllst’us 1794 op
h u n n e Plant++ Mindenburg in de Colouie Demerary ,
i n d e n o u d e r d o m ran 51 j:Leren en ruim S maeuden.
Amstcldam 2.5 November 1794. fie~d~,ili: IJutle~ Joh
b e r i c h t hot. overlijden van ziju v a d e r Johnt~t~cs Lutïeu
Hendril;sz. : uom&saris dezer stad, in den ouderdom
v a n 55 jaaren eu ‘ï m a a n d e n .
R o o d e v s a r t 2 8 N o v e m b e r 1 7 9 4 . J. ‘ljc/‘tb H«trf’leu en
de wed. J. l~eel~tnt geb. vuu der Hu,yht , geven k e n n i s
vat1 hun voorgenomen huwelijk.
S t e e n b e r g e n 1 Januari,j 1790. ~~Uecco Q(~u, der Lep
w e d . ST. zmn der .Beek bericht aan haar neef het overlijden van haar man Willem ‘UIU der 13eeJd op 29 Dec e m b e r 1794 oud bijna 58 jaar.
Steenbergen 12 Februari 1795. I’. l<uyZ bericht aan
zijn neef het overlijden van zijn schoonmoeder Iilmintr
.loncbs wed. A. KZUJI in den ouderdom van bijna 5ti jaaren.
Vlissingen 30 January 1 8 0 1 . &4. Ig’. (‘letried bericht
aan zijn b r o e d e r h e t o v e r l i j d e n VRU zi,jn d o c h t e r
~~ccU&Y? Uxrdi7UI _lftr/~itr Glmel22.
T’lissingen 26 O c t o b e r 1801. -1.. 1f’. C’lcttzetd b e r i c h t
aan zijn broeder de geboorte van een zoon.
S t e e n b e r g e n Bpril 1802. ./(icob~s (~o,xclis (‘ls~Le?lt en
Qqxcl*di?~n Ckthtrt%~cc Bt!ylojh g e v e n liennis van h u n
aanstaand huwelijk.
Zevenbergen 4 November 1802. (;Ser,.it U(c:c _I&%(u~~sP..
en L@(je I<?lool; ( ‘ot~tdstl. geven kcniiis van hun voorgenomen liuweli,j~.
Delft 17 April 1 8 0 3 . iSittt!uel dc Jlo~zg:~ bericht het
o v e r l i j d e n van zijn dochter C!ot/sfotdiu Xcsricl de Jlotryr;,
weduwe van wijlen den Heor Hedd~ L:UU den Heuvell,
in den ouderdom van bijua 43 jaaren.
Goes 31 Augustus 1804. Mr. Albehs Ftun~~ois Cilemetlt
811 Jol~nn~ M«ttlak A5rmer.s g e v e n k e n n i s v a n h u n
voorgenomen huwelijk.
S t e e n b e r g e n 29 Februari.j lSO4. ./((cs (,‘OYUS f ,‘lettlelat
geeft kennis aan zijn broeder van de geboorte van een
d o c h t e r welke geu;;nmd zal wurdeu .4/Oethe J~t~wg*oiae.
M i d d e l b u r g %4 Dlei 1503. /‘. H. uot, Lis b e t u i g t z i j n
d e e l n e m i n g b i j h e t ovwlijdm vnn Aty~c~~c um d e n
Heuuell echtgenootc> v a n Ilr. .JoJu~tl C,‘ltt.isti(rtuz C!lemeut
o p 2 0 Nei lSOi>.
V l i s s i n g e n 1 4 Februarij IdOrj. -4. ir.‘. (%~e~t g e e f t
kennis aan ziju broeder van dc geboorte vnu een zoon.
Middelburg 6 Xey 1806. kennisgeving van het overli,jden vnu Johuues cut1 cr’ro:~tu~~uqen in d e n o u d e r d o m
Vau 3 3 jaaren 4 nmandun ti dngeu.
O u d e n b o s c h 22 September 1808. B. IY. de Klercl; en
1’. M. de Kcdc~accctr gcve~~ k e n n i s val1 h u n a a n s t a a n d
hnwel ijk.
R o t t e r d a m 1 3 Deocmbcr 1808. 11’))~ (‘rottdou eu j. (‘.

‘o(bn Loo geven kennis dat zij Zaterdag 10 dezer iu
ondertrouw zi,jn opgenomen en’ hun huwelijk op Zondag
1 Jannarij 1809 wordt voltrokken.
R o t t e r d a m 2 Mey 1809. l~l~~~~ C’rottdou g e e f t k e n n i s
van de geboorte van een docht,cr.
Hcinkenzand 2 2 v a n Z o m e r m a a n d LS09. Hyke
IVude~du~~r~ bericht aan Imnr zoou het overlijden van
haren echtgenoot du~rhr/~// Hurid; in leven p r e d i k a n t
tc Neuse doch sedert 1794 emeritus, in den ouderdom
vau 77 ja,aren 5 maauclen en 5 d a g e n .
Middelburg 12 July lSO9. Johanis Pieter vun UOTL~A
e n ddricrtztr C5rtlluri?atr l’er,yozlu~t~ w e d . C&oe)leloeyex
geven kennis van hun aanstaand howel~,jk.
Middelburg 17 Sept. 1809. H. V(OL LIS er1 1’. H. NU
Lis geven kennis anu hun oom van het overli,jden van
hun v a d e r 1’. H. ‘UIU~, .Lis , in den ouderdom van 62
jaren 7 maanden en 14 dagen.
Vlaardingen 8 Septcmbar 1810. C~orxelis Ze iVobe2 Jz.
eIl I’. H. UIU Lis geven aan hun oom kennis van hnu
voorgenomen huwelijk.
Oudenbosch 17 Mei 1811. F. J. de Iílcrch bericht aan
zijn neef het overlijden van zijn huisvrouw klritrnu VUP/
Dooret~, oud 67 jaren 2 maanden.
R o t t e r d a m 28 Octobtr 1511. Jtrcoh Oorneliu ~CUN L o o
w e d . UT. ~_~t*omboz~ , bericht aan haar oom het ovcrli,jden
v a u h a a r e c h t g e n o o t TVil/em Ch.ombou op dS dezer in
d e n o u d e r d o m v a n r u i m 32 jaren, haar nalatende 2
kinderen.
Zevenbergen 28 Oct.ober 1812. 6. C;. UUL i%io~trik wed.
tl. T’~ie?u$t b e r i c h t h e t overliijdcn v a n h a r e z u s t e r
ddriunct INIA No~urili w e d . d,t~taoldus S’clri’pers in d e n
ouderdom van 7(i jaaren en 5 dagen.
Colijnsplnat 20 N o v e m b e r 1 8 1 2 . JI. vut/ Lis betuigt
ziju deelneming aan zijn oom wegens het overhjden
van diens zoon Ftxtt~~ots Hetty C’lemcttt op 14 dezer.
Leur 2 Deucmber 1812. _4~2clries ECUL dey Peest Clement
geeft kennis aan zijn vader Mr. ,/. C:. &med van zijn
aanstaand huwelijk met Josi?al/ (Ior%?lelicl Vi,ssers , h e t welk op 16 dezer zal voltrokken worden.
Steenbergen 27 December 1812. JCCC. c’otx. Clement
bericht aan zijn broeder de geboorte op 26 dezer van
eene dochter Ihtciue Xtr,rie.
Oudenbosch 19 Januari lS14. 1;. .1. (Ze Klerck bericht
aan zijn n e e f h e t o v e r l i j d e n v a n ziju eenige zuster
1Villettzhuc Jucoba de Klercl; op 18 dezer in den ouderdom
van 79 jaar.
Westhoff 31 Maart 1814. 4. kl L’lemxb bericht aau
zijn broeder het overlijden van zijn vrouw ./o/warur
Muttllici hZimmers , iu den ouderdom van 29 jaaren cn
6 maanden, na eene echtvereeniging van bijua 9 jaaren,
hem nalatende drie kinderen.
Colijnsplnat 2.5 Juny 1 8 1 5 . H. CCI~ Lis bericht ua~l
zijn oom de geboorte van een dochter.
O u d e n b o s c h 18 Sugustus 1816. ,4. 11’. de lilcd~ bericht aan zijn neef de geboorte van een zoon.
R o t t e r d a m 1 9 O c t o b e r lSl6. 8. 1). ,~an Y’eyli~uyen en
J(IL.o.!M C,‘oruclilr CIOL Loo w e d . 11,‘. C ‘rombou geveu k e n n i s
van hun aanstaand huwelijk.
Z e v e n b e r g e n 1 1 M a a r t 1 8 1 7 . J. de IClct*d~ bericht
aan zijn neef het overlijden van ziju vader .Z+((9a~.ois
,1~coO~s dc lilerc/;, i n leven Notaris der Vrijheid
Oudenbosch, in den o~~durdom van 83 juren ut1 8 maanden.
‘s-Graveudeel 9 Juny 1 8 1 8 . K e n n i s g e v i n g v a n h e t
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overlijden van Corsaell’s ~<UCTU iu dun ouderdom V:M
58 jaar.
Steenbergen 14 Juny 1818. CT’. (I’. Bey/o?z wed. C~/CUECU~
bericht aan haar broeder het overlijden van haar echtg e n o o t ,IUCO~US Cor.~leiis Clc~tle?zl in leven notaris, iu
den ouderdom van ruim 42 jaren, haar nalatende twtx
kinderen. Hi;j was geboren 27 Mey 1776.
Wemeldingen 7 Mei 1819. E. ,4. UCUL Xtevet,inclc geeft
kennis van het overlijden van haren echtgenoot, Ds. JOJL«PZ
.~lwd~ryl~ vm der Sloot, Bedienaar des Godlijken Woords
te Wemeldingen in den ouderdom van 70 jaren en
bijna 8 maanden en na eene echtvereeniging van 40
1 aren.
Bergen op Zoom 27 Mei 1819. Xicolctns Huwt en
TI’. F. 8. U&JOe geven kennis van hun aanstaand
huwelijk.
Klundert 2 July 1819. Pietem Gele@~ wed. Cyor?a”
Provil~~ bericht aa.n haar neef het overlijden van haren
oudstmen zoon lznnl~ P~ovil~~ op den 15 Juny 1819 in
het hospitaal te Nijmegen, in den ouderdom van circa
21 jaaren.
Dordrecht 30 September 1819. Jma (Adei@ en Syuiu
Gozct geven kennis van hun aanstaand huwelijk.
Klundert 29 September 1 8 1 9 . 1. Gele<jy Jm~zoon
bericht mede namens zijn zuster het overlIJden van zijn
vader .Jncobus Qeleìjns, oud ruim 59 jaren.
Westhoff 12 November 1819. Mr. il. F. Cleme?at bericht nnn zijn broeder het overlijden van hun broeder
Hendrilc I17il!em Cyiement ten zijnen huize.
D o r d r e c h t 4 M e i 1820. GijsDerf -Ltrloe&e en E. C.
GeIeijvas geven kennis van hun voorgenomen huwe!i<j k.
Dordrecht 13 Februari 1861. Qijslwt Lwende bericht
de geboorte van eene dochter op 12 dezer.
Hoedekenskerke 2 Maart 1821. D~irlc B/c~nkcnlwrgl~
en WilÍetnie~ac~ Hcmsdo~ak berichten het overlijden van
hun moeder Diencr J70s y in den ouderdom van bijna
66 janren.
Zevenbergen 4 Juni 1821. G. Gelezj’lLs wed. H. Buret
bericht aan haar neef het overlijden van hare znster
,4?2tollìíl Cr’cleijns , in den ouderdom van bijna 66 jaar.
Zevenbergen 23 Januarij 1822. &~n v(Iqa Esen wed.
C. G’elelj’ns bericht het overlijden van haren man Cornelis
Jnnseu G’elcijnx in den ouderdom van 63 jaren en ruim
11 maanden.
Zevenbergen 8 April 1822. Jwn GWe@s en Sdricllan
~~72 Gog geven kennis van hun aanst,aand huwelijk.
Vlaardingen 18 Sept. 1823. Lt ~dla~~ in ‘t Vel& 011
C. .J. vma Aeijst geven kennis van hun aanstaand huwe!ijk.
Middelburg 3 December 1823. Bozldezuijla Dyserz~~clc
bericht aan zijn oom het overlijden van zijn oom
Cop?zelis Noorthod~, in den ouderdom van bijna 86 jaren.
Antwerpen 6 Maart 1824. R. Bruinier, kapitein en
LOUISU .Jolrtrw~w Brzcinier geb. Winckel g e v e n kennis
aan hun oom dat zij den 3~11 Maart 1824 zijn gehuwd.
Smsterdam 1 Mei 1 8 2 4 . Helrdrik Cordis C l e m e n t
1” Luit. der Artill. en H. 3’. D. Vwzlj’l geven k e n n i s
aan hun neef van hun aanstaand huwelijk waarvan op
Zondag 2 Mei de eerste afkondiging zal geschieden.
Bergen op Zoom 2 0 July 1 8 2 4 . ITvcd. W. H u w t
bericht aan haar neef het overlijden van haar man
Willens Huwt , stedeli.jk ontvanger, in den ouderdom
van circa 69 jaren.
Poortvliet 25 September 1.824. .l. Engclw~~twt bericht

aan zijn neef de geboorte van con zoon genaamd
.-ldrinn?i Jrccob.
Goes 3- December 1824. 1’. -4. O+selotrtrrde bericht
het, overli,jden van z;ju vader Picicr Ossczo«ard~~ %-‘ietwsPOOI/, Vrederegter in het ka,nton Goes? 01) 3 December
1.824, in den ouderdom van bi*lna 74 jaren.
Antwerpen 14 Mey 1866. h’. BrthiTaic?r bericht aan
z\jn oom de geboorte van een zoon.
Ma,astricht 7 Juni 1825. H e n d r i k Clornclis OIcmcnt
bericht aan zijn neef het overlijden van zijn vrouw
Hewrieitrr Frnnsincl L)oroilaetr C’ersijl, in den ouderdom
van ruim 27 jaren, na eene echtvereeniging van slechts
ruim een jaar, hem namlatende een kind.
Dordrecht ti Januari 1826. C. ICrctmer en S. 31. GeleQ%s
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk.
D o r d r e c h t 1 6 A p r i l lS27. .l. den Htrrtog Jw.z. UII
,Jcn?aette Johtrnn:~ CJe/ei+as berichten hun aanstan.nd
huwelijk.
V l a a r d i n g e n 2.5 Bpril lS27. CI. d. cwa Bzlurcn vcw
.Zîeijst bericht 3an zijn v a d e r d a t zi,jn echtgenoote
C. L. B. CYlemont den 24 April is bevallen van eeno
dochter.
Maast,richt 6 Mei 1827. H. CT. C~‘/enzrnt en &. J. L. il.
cie Bclar geven h u n neef’ bericht van hun aanstaand
huwelijk waarvan de eerste afkondiging 01) 6 dezer
zal plaats hebben.
Nisse 24 Juli 1827. Dirk 1~12ltr~&e/abu~rgl/ bericht aan
zijn neef het overlijden van zijn vader Pieter Blalakenburg/,, in den ouderdom var 71 jaar.
Berqen op Zoom 7 December 1827. Frederik Baud 8~.
Ingenieur van den Waterstaat bij de Militaire School
te Delft en dlbertinn Ikrlzcoisp C!ement berichten hm
aanstaand huwelijk, waarvan de 1” afkondiging op 9
dezer zal plaats hebben.
Middelburg !1) April 1828. J. Reik bericht het overlijden van zijn moeder E/istrOetll vu?a Gen.neli wed. va,n
Mr. IC. IC. lbitz in leven Griffìer van het (voormalig)
Hof van Vlasanderen, op 8 dezer in den ouderdom van
bijna 81 jaren.
Vlaardingen i>9 Junnarij 1829. 0. ,4. v(lr~ Buuren ma
Hei& t bericht a a n zijn ouders dat zijn vrouw den 28
dezer bevalleu is van een zoon.
Zevenbergen 9 Maart 1839. Sndrics VWU der Peest
C/ement bericht aan zijn vader het overlijden van zijn
behuwdmoeder dntoilzetta ,Johrrnncc V i s s e r s , g e b . U(~YL
dsr .Baqht, in den ouderdom van 82 jaren.
Nisso 12 Mei 1829. Di& Bltnakenbwrgh bericht aan
zijn neef het overlijden van zijn zuster Ckisfifarc Blwkenbwglr in den ouderdom van 52 jaar en 6 maanden.
Zevenbergen 20 Maart lS29. Pietrcl Celeijns wed.
Cordis Pyor;ily bericht aan haar neef het overlijden
van haar zuster Cornelin Gele@as wed. H. Bwret , in
del1 ouderdom van ruim 76 jaren.
Zevenbergen 2C, September 1829. Gewit Gelei@ bericht aan zijn neef het overlijden van zijn moeder op
24 Sept. in den ouderdom van ruijm 75 jaren.
Zevenbergen 28 October 1830. Jtrn Provil?y en _Idricwu
C,%risfiwi de Klerck gcvon kennis van hun voorgenomen
huwelijk.
Gorinchem 4 Bl)j’il 1831. CI. l,Y. ‘~(111 .&tejl wed. (‘o!t7/of
bericht aan haar neef het overlijden van haar man
l’~efo- (Xwi,stitrtr9~ (lolt/rof, i n d e n o u d e r d o m Va,n 6 4
jx1.r 11~1, eonc echtvcrbinteuis van r u i m 2(i jnron.
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f@. Mr. J. ?Apl DL KA#BSLE.
Bl. Jhr. J. A. zf@SUFNF.
SB. Mr. H. C. @@IkEEN.
OB. P. W. VAM WbLcypEN.
&i,. Mr. A. C. BWDU.
f& C. KöFFI*Ep.
Qp Jb, A. F. X, WAM@N~KKL.
@E J. 0. A. N. E# m.
Bik A. SASSEN.

84. J. W. 0. VABT HAhW’%‘.
85. Xr. 0. A. V#i HAEFTP1.
.
,
86. Jhr. L. STW, VAN ‘f3@hA~~lcpI1,
87. P. 1. w. V^H BOMONWF.
86. W. inw- ISHHJCK~T VAN BoyIwL:
llQ Jhr. A. L. PQBUPLEl!WfWH VAM -E’
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Familie Tijken.
In don grnfkeldcr der familie !Z?~~WZ in de Nederl.
‘qmen, volgens aanteckcniag ,
Herv. Kurk tse Poo~~t~gcctrl 11,~
bagrava11 :

;L/efltr ï’[j/;e,,. geborell Iléij overleden 7 Augustus lï91.
Pieter Tgkeu nat’ns 6 Sugastus 1709 obit 9 April 1793.
dO;gncl Yctronelirl Tijlcoz nntus 1 1 J u l y 1 ’ 7 4 6 obit
26 Februxij 1800 o~ld zijnde 54 .jaren 7 maanden et1
15 dagen.
Cówielis Tijjkea VCl?1 .l+~W~0,2t natus 26 Maart 1734
obit 7 September 1801 oudt zijnde 67 jaren 6 maanden
en 10 dagen.
Xliztrbcth Johtrnna Keeteltror w e d u w e Comelis Tijken
vcm B(jewont nata 23 April 1743, obit 7 Julij 1804
oudt zijnde 61 jaren 2 maanden en 16 dagen.
gnthonic Tcjkesz Pietevxoo~l natus 23 Spril 1732 obit
12 Junij lSO6 oudt zi_jnde 74 jaren 1 maand en 19
dagen.
Jo1rnnni.s &‘l;elt , natua 18 M a a r t 1’735) obit den 21
Januari,j 1809 oud zijnde 70 jaren 10 maanden en 9 dagen.
Petromlltr ADig!lel Ti~‘lm~ nuh 17 Mei 1741 obit 27
Januari,j 1810 oud 68 jaren c3 maanden en 10 dagen.
Pieter Johmb T(ikeu , geboren 20 December 1771
overleden 27 Junij 1824.
Sophin C’oruelicl Thom~o~ w e d . vau d e n Heer Pieter
Johm Tijkeu overleden 24 J;Lnuarij 1858 oud 91 jaren,

geboren 21 November 1766.
I->oof-tugcl«l.

_?L.

TAN DEl<

POEST CLF:XEh’T.

Dijkgraven en hoogheemraden der Zuiderzeedijk
beöosten Muiden.
1678.
7)
n
n
77
n
n
n

1687.
1688.
lG90.
1692.
1700.
1701.
1703.

Martinus Sauti,jn.
Hendrik Hooft.
Pieter Pieren.
Hendrik Jansz. B~taker.
Isaak van den Heuvel.
Pieter Reaal.
Isaak Nijs.
Bruning van Xarken.
Hendrik Buis.
Hillebrand Schellinger.
Klaas Pater.
Jasper Bijlder.
!Xr. Gerrit Hooft.
Jacob Tol.
Adolf Heshuysen.
Isa%,k Bijlder.
Frans van Marcelis.
Dirk Backer.

1705. Mr. Jan van dctn Heuvel.
Frans van Marcclis , 11’. van Hogersmildc.
1707. Da&1 Nijs.
J eronimus Velters , dijkgraaf.
176s. Mr. Hendrik Hooft.
Gerrit Hooft Dzn.
17
Marten van Loon.
n
Michiel Gansneb gen”. Tengnagell.
:r
1 709. Pieter Wesniers.
1 717. Mr. Pieter Snt. Hubert.
Mr. Wigbolt Slicher de Jonge.
:>
1 719. Cornelis Schouten.
1 720. Hendrik Thierens.
1 73b:
_ . Frans Heshuysen.
1729. Matth& Schouten.
T;lar;;l HB,d;;;~~~L~,~“.
L ,l ïll
n
Xr. &lnrten Weveringlt, 11’ val1 Holy.
Xr. Cornelis Graafland J”“,
.7&. Pieter Pels.
1739. Ur. Jan Berend Braker.
1741. Willem Slicher.
1742. Mr. Pieter Bolten.
1743. Jan Marcelis.
1745. *Jan Caspar Hartsinck..
1747. Anthony van Marken.
1750. Barend Gerbrnntsz Homoot.
Jacobus Hendrik Thierens.
G r a a f van Gronsfelcl , dijkgraaf, (ochter niet’
geinstalleerd.)
1701. Frans van do Velden Jac”“.
1762. Philip Bnthony Elberfcldt.
Willem van Lingen.
Jaspar Bolten.
Nicolaas Schouten.
Fraqois Heshuysen.
Paulus Guykingh.
Hendrik Hooft.
Daniel Crommelin.
Dirk baron van Boctaelaur , cli,jkgraaf.
Abraham d’hrrcst.
Mr. Nicolaas Warin.
Mr. Balthazar Elias Abbcmu.
Johannes Junius van Hem&.
Mr. Gerrit Corvar Hooft.
Abraham van der Spar.
Mr. Nicolaas Warin.
Mr. Hendrik Thierens
Jacobus Hendrik Thieruns.
1764. 11r. Jacob Dedel.

Familienamen en familiebijzonderheden.
Medegedeeld door A. J. SEKVABS YAN ROOYEN.
, VCl~VOl~ \-au SSVIIl; 32s.)

R.
I~uped/2Lrc//~ (vul). Pieter Simonszn van R. (geslacht,snaam of aanwijzende den govclsteen 1) weduwnaar met
Annitje Jarlsdl Bronckhuizen j.d. (Trouwlegger Den
Haag 28 Febr. 16%).
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Aunt. Er bestaat een buitunplaat’s Rapcnburol~. Tucvall.ig (?) gebruikt &vr. v. Westhrcene den naam Willem
R. 111 een harer Novelles. (Guldens Editie NO 157).
.lLupldingizis. - - Mr. Franok R. prof. hebrajcus geeft
30 April 1587 procuratie. -- Eveneens proc. om Christiaen R. , zyn broeder, Joost R. eveueens broeder, in
Latyn gcs&rc:ren binnen Rome. Getuigen zyn Adam
Smettmans en Jacob Vieussrt letterzetters (,Prot. Not.
tV. Oudenvliet) zie ook volgende acte.

10 April 16%. (nol. Egb. v. d. Pyll. Den Haag)
Paulus Rengers Schepen v. Hattum legt verklaring af.
P. c. Rb;Nc;ess.
Testament van Evert Rllengeru: Heere vau Slochteren
21 I)ec. 168s (Prot. Corn. Dun Haen). Zie ook acton
van 8011 1690 en 8/9 1696.
13 Febr. 1711 Johan van Welderen Heere tot Valborg11 Amptman Righter en Dyckgraeff in Neder Betuwe
mitsgaders gedeputeerde wegens Gelderland (Prot. Not,s
W. v. tl. Slyck).

Gaf R e n e s s e iw, d e 6%. JacoDs o f Broote l;ctA t e ‘s Qrave,lhnge. - Uit den Staat en Inventaris, van den Boedel

van wijlen den Heer Mr. Constantyn Jacob van Renesse,
in leeven advocaat voor de Hooven van Justitie in
Holland, gewoond hebbende en overleeden in den
Haag, des nagts tusschen den 14 en 15 December 1781
de klokke circa twee uuren, indato 6 A p r i l 1 7 8 2 ,
berustende onder ‘t archief vm de wees- en momboirkamer blijkt o. a. ‘t volgende: ,,Wydcrs is nog by het
voorsz. Testament des overledens begeerte en expresse
wille geweest, dat deszelvs dubbelt Gra.8 leggende in
do St. J~ncobs of Groote kerk alhier, (zynde het derde
en vierde, een dubbelde kelder, geleegen in de zeevende
reegel in ‘t noord pand op ‘t Choor op den 23 December
174ti overgeboekt op de naam van de Heer en Mr.
Constuntyn Jacob van Ronessc), nadat den Heer overleeclcne daar in begraven zoude zyn , nimmer za.1 mogen
worden geopend, on dat tot Goedmaking van de kosten,
die in tyt en wylen op ‘1 ondel-houden van ‘t, voorsz.
Gref3’ zouden mogen vallen, door ons ondergeteekende
E x e c u t e u r s ( W . v a n d e r Es& eu F. J. Galle) aa,n
Heeren Kerkmeesteren van gemelde Kerk, zoude worden
overgegeven, of ter hand gestelt de somma van een
duizend guldens eens, eu dat daar van aanteekcningo
op het Boek der Graven aoudei~ moeten werden gehouden, ‘t welk door den Heer Testateur daar bij van
welgemelde kerkmeesteren is verzegt geworden dus
komt
aan
dezelve
. . . . . . . . . . f lOOO.Eu aan den Heer rentmeester va,n voorsz.
24._”
kerk
voor
Leges
etc. . . . . . . . . ,I
.tit?g?le?YJ (&?//eq) 21 April 1632 Hendrik Renery,
zoo teekent hy z i c h ; is getuige. (Prat,. Nats A. Paets
Leiden).
Xen,g@rs. - 27 April 1605. Compareerden Joffr. Otto
van Wyngaerden vrouwe van Wyngaercien wed. wylen
Joncheer Charles van den Rhync , ende Joffr. Mnrye
van Wyngaerden wed. wylen Joncheer Joachim Mengers
gesusters kinderen en erfgenamen van wyleu de Heerc
van Wyngaerden en geven procuratie. (Prot. NotJ v. d.
Wnert , Leiden).
15 July 1679 verklaring wordt afgelegd ten behoeve
van Beer Paul Rengers burgem cler Stadt Hnttum in
desselffs Heer Burgem*” presentie ten huyze van de
herbergierster in het Hoff van I-Iollaut. (Prot. Nats
Lucas Hof!&lans , Den Haag).
1 2 A p r i l 16S4 Jdfr. Gelnia, en Odilia 12. ( P r o t .
Nat” WYllom Westerhoven).
10 April 1683 notaris Adrinen van der Heyde. Den
Haag. Zie ook akte 20 April
de Heer Paulus Rcngers burgem der st’ede Hattum
iu Golderlautlt als in huwelyk hebbende Ju@ A n n a
J u d i t h van Bevnrvoort, komt o v e r con . . . . . i ti mlto
ecii erfenis.

Biel/2cr. 13 Maart 1783 Eliz. Visser, huisvrouw van
Frans de R. Confinoment vnn hem wegens k r a n k zinnigheid. (Appoiutementen v. cl. Magistraat).
Xiuet. -- Andries of Andreas R. genoemd 5 Juni 1629.
(t. z.) ANDERE Rlve~.
20 Febr. 1631. d71dr~as hliuet. - Doctor eu professor
in de H. theol. op de Bcademie deses stede Leyden
verhuurt zyn thuyn gelegen buyten de Koepoort8e in
de eerste laon welke respondeert aan de westzyde van
de Heerweoh aan een Warmoesman (Prot. Nets Angillis).
Koest. 1 0 J u l i 17111. Leonarclus P i e t e r R o e s t m e t
Susnnn:~ Helena Kempf. (Trouwlegger Raadhuis.) Gehumd Hoogd. Kerk 27 Juli 1791.
12o~/zeTJll. 27 April 16SO. (zie ook lb: Stipt’ 1680).
Romeyn voerde in zijn wapen drie zwijnshoof’den. (Prot.
Nats Abr. 1Varmenhuyzen).
Aant. aardige acte.
Bolgtr,jls. 4 July 1681. (Not. Reynier Berukelbach.)
Lucas Rotgans jonghman bruydegom geassisteert met
d’Heer Paulus Rotgans syn Heer Broeder, mitsgaders
juffrou Anna adriaena de Salengre jonge dochter t’vci
bruyt geassisteert met mr. Albert Heydrich de Salengre
Comm. Generaal van ZU. hweren broeder en voogdt
mitsgaders d’Hoer Johan van Segvelt haeren neve ter
andere syde.

120~ (kan ook Ih’ccl/_ zi,jn) 1674. Joh. de LL. prof. in
de philosophie in de lllustro School te hmsterdam.
&oz~e?a (van) Attestatie Mr. Roeloff Snellius van R.
prof. Mathematicus 23 Nov. 1589 (Prot. Nats van
Leeuwen Leiden, fol. 2Od verso); Testament van Jan
van Roye, lnkenkoopcr , waarin genealogie 13 Nov. 1623
(Prot. Nats Ew. Hzn. Craen, Leiden) ; David van Royen ,
Hooglr in de Kruidkunde Leiden 3 Ang. 1759.
12Lc?J*wh. - - 13 Febr. 1705. Juffr. Abigael R. huisvr.
van Ds. Tlleods vau Elson, pre(l. te Schipluideu maakt
!l’est. (Prot. Nats W. van Ruyven Delft).
17 December 1689 compareerde voor Gysb. De
Cretser not. in ‘s-Gravenhage Magdalena Pietersz.
Ruysch huisvrouw vau Sr Sntony Schouten Bode van
de Ed. Gr. Mag. H eeren de Staat.en) van Hollantlt ende
West,-Vrieslandt oud omtrent 32 janron w o o n e n d e i n
‘s-Gravenhage en verklaart ten verzoeke van de gezamentlijke Erfgeuaamcn van wylen de Hr. Michiel de
Ruiter in zyn leveu Lt, Admiraal Gonuranl vau dcozen
St’ant en van wylen vrouwe Anna van Gelder, in haar
l e v e n deszelfs huisvrouwe dat zy voor haar trouwen
gew

zyndo

te convemceron

cnde

om

te

gmI1 ten

tlcu gemel teu Hr Admiraal tot Amsterdam
n o g zoor wel iiu_lagtig is, dat zy by die occasie gemclto
vrouwe De Ruiter op zekeren tyd nu, IN, hn:w beste
huyzc van
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onthoud, wel 23 jaar011 verlodcn (zonder egtcr in de
precysen tyd behaalt te willen zyn) heeft hooren zeggen;
wy hebben daar duizend Ducatous geleend aan Oom
Evert of dergelyke woorden in substantie; verdere dat
gemelte Vrouwe De Ruyter in dat voors. zeggen met
Oom Evert denoteerde, en daardoor verstond aan den
broeder den Capiteyn Evert van Gelder dewelke int
voors. huis in dier voegen ordinaris genoemt wicrd;
wyders dat de gomelte Hr. Admiraal eens van een
binnenlandsche ryze thuys gekomen zynde jegens meergemelte vrouwe de Ruyter zyne haysvrouwe , zeide:
Moeder de vrienden wilden my interessen geeven, maar
ik heb ze niet genoomen doch heb ze aan dc kinderen
geschonken ; ofte met diergelyke woorden in substantie ;
zonder damt zy getuigen pertinentelyk ont,houdcn heeft
de tyd ) wanneer welgcmeltc Hr. Admiraal hetzelve
jegens zyne huisvrouw heeft gcsegt, nogte ook hoeveel
t y d dx~rtueschcn het voorsz. zeggen van welgemelten
Hr Admiraal tusschen byde gekomen was. Nog verk l a a r d e zy getuigen dat zy gehoort h e b b e n d e , d a t
Baartje Willems huysvrouw van de voorn. Capiteyn
v a n Gelder, en clcs zelfs erfgenaamen nu komen te
eischen van de requiranten in deezen duizend Ducatons ,
en dat uit zoker briefìe twolk by wclgemelte vrouwe
de Ruiter zonde zyn gepasseert, geensints gelooven kan,
dat aan dezelve saartjc Willems ondo de voorn. Erfgenaamen zodanig eeu somme zoude Competeeren te
min omdat de welgemelte Hr eu Vrouwe de Ruiter
sedert meer dan dertig jaaren by yder een gehouden
zyn geworden voor zeer suffisante e n z e e r eerlyke
1 uyden , ende dat zy getuigen overzulks int allerminste
niet kan denken, indien welgemelte Hr en Vrouwe de
Ruiter die sornme aan den voorn. Ca.piteyn van Gclder
en zyue huisvrouw achnldig zouden zyn geweest, dat
zy dezelve onbetaald zouden hebben gelaaten. En nog
te minder wyl haar getuigen bekent is, door veel beneficien door meergemelten Hr en Vrouwe De Ruiter aan
de familie van den zelven Capiteyu van Gelder bewezen,
dat zy veel gcnegoutheyt voor dezelve familie hadden.
Geevende enz.
(Wordt vervolgd).
Grafschriften te Buitenzorg op Java.
Medegedeeld door Np. P. C. B. v. T. P.
In den Bot:~nisol~en tuin te Buitenzorg bevindt zich
een paar honderd meter van het pa,leis van den
Gouverneur-Generaal eene begraafplaats , waar verscholen onder hooge bamboestruiken , ecnige familieleden
vm gouverneurs-generaal e n go”verriel~lentsambtenarcll
begraven liggen. De volgen& grafschriften teekende
ik op:
.WWiU culIlarilm ‘)
1.
COIL Hem0
geb. 23 Julij
61
16
~~~~
Rest. 11 Nov.
11.
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Geboren tc: Deventer
den 17 Sopt’. 1787 oud
33 jaren, 7 maanden en
2 1 dagen e n overleden den 11 1Nei 1821.
JIl.

Eleo~~o,~e t~oinelic Lollise
L’ílvd

Genq

Geb. 4 July 1856.
Ge&. lti April lS5S.
IV.

V.

lIcrtitlelo@ Peercboo),L
Geboren
te
l’ar~~~c~~~cl d e n 1~” ,4pril 1805.
0 verleden
te
Buitelìzorg d e n lul1 Nwart
1831.
Vroawo
E. -4. CT6rlLois
geboren illa&~i.
Geb. 23 Naart 1811
Gest. 17 Nov. 1841 ‘j
Ml

Johan C:dlois
Geb. 18 Dec. lS38.
Gest. 2 Mei 18541. ‘)

('harles

VI.

Hier rust
,Jm Hewil~ Cr’abriel
T’osmae,
Iu leven Assistent Resident
VU BLaros op Celebes.
Geboren te ‘s Gravenhage
den
d April 1801
0vcrledun te Buitenzorg
den latcll November 1834.

VIL

1. H. L. 0.
lim Ih BOSCJ~
Geb. 20 Novb. 1834
Ovcrl. 20 J u n i lS31j.

v111.

Elizuclietl~ Jacob Pit
geb. dlnzel.
Geb. ‘s Gravenhage den 5~1~ Dec. 1829.
Ovcrl. te Buitenzorg den 9”1x Dec. 1901.

IS.

J. L. _lloutou
Adj. Secretaris
der
Incl. Regeering.
Stierf algemeen betreurd
den 3 December 1831
oud 69 jaren.
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x.

Ontalal)eit in Den Hcore
Den S April lS70.
Zalig zijn de dooden, die in don Heer
sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest
opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid
en hunne werken volgen met hen.
O p e n b . 1-1 v* 13.

Uxori Optimae *)
Conjux L,ugens
P.
kl. v. D. B. x J. v. is’.
Vixit Anno XXIII
Ob D. XVU1 Sept.
M.D.C.C.C.XXXI.
XVH.

Het Li,jk van
C’ornelis
Potmans
In Leeven
9 Administrateur in
De medicinale Winkel
Sc Lid van het Collegic
van
Heeren Weesmeesteren
In Middelburg geboren
Den 10 Juny 1741
Alhier overleden
En Begraven
D e n 21, May 1784
Oud zijnde 46 Jauren
10 Maanden en 23 Daagen.
Buitenzorg
D e n LLdell May 1781.

SVHI.

C’ordia Dorothea Adelheid
Elias
geb. Scltolten van Asd~at
Overleden Den 30 April IS%
Op den leeftijd van 45 jaren.

G c b o r e n 26 )
Gestorven 31 j J”‘y
.
1837.
x11.

Rust,plnats
van
11. ,I. tle EelWLs
LuitIl. Generaal
Gouverneur Generaal
van
Nederlandsch Indië
R. 1. P.

X111.

E. C’. ir.
‘CisrZhobc?L
Geb. en Overl.
Den 3 Mei 1839.

XIV.

XV.

111wgm?t?zn

ccltfKt-vi?au

lStizaDeth l-‘ahuil.
G e b . 16 J~ily 1858.
Overl. 21 January 1860.
Gij hebt nu droefheid,
maar ik zal LI wederzien.
Uw hart zal zich verbbjden, en
niemand zal uwe blijdschap
vernemen.
Hier rust
E,rnestine Geertruida
ïllijer
.Diep Betreurde echtgenoote
van
Jhr. H. vm Kadew
geboren Den 3 Juny IS%
ontslapen in den Heere
Den 27 February 1867.
Zalig zijn de armen van geest
Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen
Matth. V vs 3.
Rustplaats
van
Vrouwe
.Jewmette htoinette
l~ietern~nat
Echt,genoote va’n
Mr. Pieter Uijw.
Qeboren D e n Ci J~ily IS16

I x1x.

( xx.

SXI.

Hier rust
Gertrzcde
Dochter van
0. van llees
en
.J. S. IV. van Braam Morris.
Overleden te Buitenzorg
Den 2Sjc~ September 1SSci.
8acred
to t11e
memory
of
Capt~ .l. lhq 1% N .
Who Died
o n tho 1st of Mare11 IS:% I
Aged 61 Years
Much regretted by His
Relations and Friends.
Hier rust
(‘I~~lcs Gc;rarcl Alerandcr
.Van der I’wrcc Breton Vinccwt
geb. te Batavia
20 Deo. 1843
overl. 11 Sep. 1871
diep betreurd
door zijne nagelatene betrekkingen.
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Ik hl1 dl2 upst;llldillg UI1 IlUL lo\~ull

dit in inij gelooft zal loven
Al ware hij ook gestorven.
Joh. XI K. 25 V.
En waar ik heenga weet gij,
En den weg weet gij.
Joh. XIV K. 4 V.
En nu blijft geloof, hoop en liefde
deze drie, doch de meeste van deze
is de liefde.
Corinthe X111 K. 13 V.
Hier rust
Eduad WUL Angelbeek
inzijnleven
. . . . . . . . ‘1
geboren
te
Utrecht
. . . . . . .
door zijn lief hebbende ouders
‘.l. ’ C’.’ vka &pdbee/i en A. c’. vm Angelbeek
geboren 4~&~o~z ?
Overleden te Buitenzorg . . . . . . . .

XXVII.

Hier rust,
_,I. H. E. W. E. A. A. Hulfw~m
geb. te Batavia
3 Sept. 1849
Overl. te Bnitenzorg
13 Nov. 1850
Diep betreurt door zijne ouders
Mr. CT. Hultmm
11. (‘. J. Huitmua geb. Hoogween.

XXVIII

Hier ligt Begraven
een
Dood geboren Zoon
van
J ewa C?lw;tie~a BO ud
en
Ursuln hsma~arc van Brtrnm.
Verydeld werd in ‘t uur van Smart
De zoete Hoop van ‘t Moederhart
Het Knopje dat ontsloot zich niet.
Het Graf ontving ‘t Geknakte riet!.
Buitenzorg 23 September
1834

XXTI.

XXIII.

Gewijd
aan de nagedachtenis van
Mr. A. Prins
geb. 28 Aug” 1816 overl. 28 Jan, 1867.
In leven Vice-President van
Den Raad van Nederlandsch Indië
Door zijne weduwe
Kinderen en Behuwdkinderen
Vele Vrienden en Vereerders.
(Dit grafschrift bevindt zich op een groote staande
zuil, n:m welks achterkant het wapen is uitgehouwen).
XXIV.

Rustplaats
van
Zijne Excellentie
Den Vice Admiraal
E. B. vun den Bosch.
Tn leven Kommandant
van
Z. M. Zeemagt in Oost Indii;
en Inspecteur der Marine
Over]. te Batavia
Den 1 ldan February
1851.
To the memory
of
(7eorge f&~gus111s Addiso?l
Asst Secr. to Government
Who departed this life
on the 14 Jnnuary
nged 24 ycn~s.

XXV.

Hier rust
Onze Dierbare Lieveling
lvonc~ f4’mette
Geboren te Batavia den 16 July 1852
Overleden aan Boord van het Nederlandsch
koopvaardijschip Triton : kapi tein d drintrm

sxvr.

XXIX. ( A a n de voorzijde van een monument.)
M. s.
Joh. Com. ~vwn Hasselt , Gro?ainq.
Me@‘! D. D.
Qui sub regio ausp.
nat. socut. causa
huc missi
Pares ing. dot. et doctr.
Magis vero moribus, stud.
quippea prima adolesc.
Singulari amicitia vincti.
Strenuissime opus vis agressi
Labore graviss. corporisque nimia
defatigatione exhausti
Praematurae morti
Succubuere
Patriae amicis acerbae
die XIV Sept. ai DCCCXXI aet. XXV.
die VIII Sept. MDCCCXXIII aet. XXVI.
(Aan de achterzijde)
(I’ocI. --lIles.. !;el*. Phil. l i b e r Baro CL C:rrpelle?z
tot Ind. Belg.
Praef. Regius
Hoc monumentum erigi jussit
ut qui in vita omn. comm. habuere
Et post mort. una habitarent
Super& exemplum
Pietatis nmicitiae et Studii amoris.
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VRAGEN

EN

ANTWOORDEN.

Boetzelaer-Ploos van Amstel. In De Wnpenhernut

van 1910 p. 186 doet de samensteller van het artikel
over het geslacht Ploos van Amstel de vraag hoe de
Heeren Diederik van den Hoetzelacr, Heer van den
Boetzela,er , erfschenker van Kleef en Sweder van den
Boetzelaer, Heer van Leeuwen, uit Kleef er toe gekomen kunnen zijn een verklaring af te leggen ten
gunste der erkenning van Adriaan Ploos als edelman.
Het antwoord kan ik hierop geven.
Vooraf zij opgemerkt dat beide heeren: niettegens t a a n d e d e eerst,genoemde in het bezit is van den
burcht Boetzelaer en den titel voert van erfschenker
van den Hertog van Kleef, in of bij Utrecht geboren
en getogen zijn. .Hun vader Gijsbert van den Boetzelaer,
Heer van den Boetzelaer en Leeuwen, in 1616 nog
nmbtman en dijkgraaf in Ma,as en Waal - Aitzems 1
p. 41, Geld. Volksalm. 1894 p. 80 - en in 1619/20
beschreven in de ridderschap van Nijmegen, werd door
zijn huwelijk in 1604 met Agnes van Aeswi+jn, vrouwe
van Ruwiel in lG22 met deze ridderhofstad beleend en
verkreeg hierdoor 29 Sept. v. d. j. zit#ting in de ridderschap van Ut,recht , waaruit hij wederom gecommitteerd
werd ter Staten-Generaal. In 1627 werd hij tot ambassadeur benoemd om den vrede tusschen de Koningen
van Zweden en Polen te helpen bevorderen (Wagenaar
X1 p. 65). Hij gin,0 echter niet op reis wegens ziekte
en overleed te Utrecht 8 Juli 1628 en werd den lTdcn
d.a.v. begraven in de Regnlierskerk te Utrecht.
De Heer Wildeman publiceerde in Navorscher XLVI
p. 48 de kennisgeving van z[jn overli,jden, onderteekend
door vier van zijn negen kinderen en gedateerd uit
Utrecht. De aldaar vermelde kinderen woonden waarschijnlijk op het tijdstip van het overlijden van den
vader bij hem in, zij waren behalve Geertruyd Ermga.rd
nog minderjarig, evenals Sweder in de annonce niet
genoemd. Momboirs over de onmundigc kinderen van
voornoemden Heer Gijsbert van den Boetzelaer - en
ook executeurs testamentairs - waren Anthonie van
Aeswijn, heer tot Brake1 etc. en Bdrlnn~i .I??oos, r/ilc7.,
ITcev TIUI~ Y’ie,,lzovel/, Oucleget’n etc. (Accoord voor den
Nats St. van Schadenbroeck te Utrecht v. 18 Manrt
1629 en Begrafenis Boeken v. Utrecht).
De oudste zoon Dirk, bij het overlijden van zijn vader
reeds meerderjarig, erfde den Boetzelaer, Leeuwen en
het erfschenkerschap van Kleef. Ook Ruwiel verkreeg
hij later toen zijn broeder Arnout (Arent) den 16 November 1636 overleed. Aan dezen laatsten was de
ridderhofstad door zijn moeder geprelegateerd , m a a r
hij legateerde haar weder aa,n zijn oudsten broeder
(gij testament 17 Mei 163L voor notaris van Schadenbroeck te Utrecht), die er 0 Sept. 1636 mede beleend
werd.
Leeuwen droeg Dirk krachtens mngescheid van 27
Febr. 1635 (Leenactenboeken van Gelderland) over aan
zijn broeder Sweder.
Sweder was na den dood van Arent, zijn broeder,
ambtman in Maa,s en Waal, in 1642 was hij gouverneur
van Gennip en later Kolonel der Infanterie, hij sneuvelde te Maast,richt 22 Augustus 1676. Ruwiel was toen
een puinhoop, do Franschen hnddw het kasteel in 1673

Wij zien uit het hier vcrmoldde dat de rclatio van de
Heer& van Boetzelacr tot Adriaan Ploos niet ver te
zoeken is. Belangen van allerlei aard verbonden hen,
ecrstens het cxocateurschal) in den nagelaten boedel
en de voogdij over Sweclor, maar ook het bezit van
Oudegein, dat eertijds aan den tak der Boetzelxers,
waar Dirk en Sweder uit stammen behoord had en nu
aan Adriaan Ploos was gekomen. Later kon Adriaan’s
zoon Wilhelm aan zijn bezittingen toevoegen de hofstede Langenstein onder Langerack, die gedurende
eeuwen aa,n cie Boetzelaers had behoord.
Elet is niet te ontkennen cln t de intimiteit tusschen
de heeren van Boetzelaer en Adriaan Ploos aanleiding
geeft, om hun oordeel in zake de erkenning van dien
heer nis edelman en afstammeling der van Amstels,
evenals dat van Adriaan Strick (Wapenheraut 1910
p. 186) voor niet geheel onbevooroordeeld te houden.
Maar uit deze uiteenzetting van de onderlinge relat,ie
blijkt ook dat de Heeren van Boetzelacr van den staak
van den Boetzelaer, evenals hun verre neven vnn
Asperen en Langcrack, zich verre van huu voorvaderlijk
slot, te Kleef ophielden. Op tl,!n Boetzelner ~e.si~lco*dc
in die da,gen als rentmeester Johan Henrich Ernest,
die blijkens acte van notaris N. Verduin te Utrecht
va,n 11 Juni 1639 aldaar schulden invorderde voor
Dirk van den Boetzelaer.
J. \V. D E S ‘~osrn~.

Boxman (XXVIII , 3 1 6 , 3 4 7 ) . Dl/,,ieZ &‘ozn~n,, ,
koopman te Gorinchem was inderdaad de vader van
&‘T. Bbrohnnz 11. (bl. 348) ~ ridder N. L., overl. te
Gorinchem 26 Maart 1856. Uit zijn huwelijk met &!n~gorelhn iSop?~in C,‘n pl_‘elho f f :
ddclyprethn Alidn Hmdri7ctt B. , voor wie 13 Juni
1857 als gevolma,chtigde optrad Jhr. k’redwlk Gerrit
Edmond 1Sfwltes , t o e n E e r s t e Luit,ena,nt bij het
50 Reg. Inf. te Gorinchem.
Louise ilrlargmeth~r B., geb. te Gorinchem 16 Ang.
1839.

Dmiël Eg0crlu.s Hc~~r~icz~.s
17 October 1840.

B. , g e b . G o r i n c h e m

Bovenstaande gegevens, die op verschillende punten
afwijken van het op blz. 348 medegedeelde, zijn alle
ontleend aan twee notariëele acten. Iu een dezer (13 Juni
1 SO7) k o m t d e heer Hemwrizrs Eliza Vcrschoo~, ondburgemeester van Sleewijk en de Werken, lid en secretaris der Prov. Commissie van onderwijs in N. Brabant,
ridder N. L., toen wonende te Sleewijk als toeziende
voogd van de sub 2 en 3 genoemde toen minderjarige
kinderen voor.
Ik kan nog bijvoegen, dat eene zuster van .17),1x. P. Cf. E.
j1eralces IIC(II Chardt, mevrouw J. U. S. &let*l;es om Gcndt,
wed. L. 3. P’. Bolonze?)’ nog in leven is en te Ginneken
wooat.

Mevr. de Wed. Bo.~nao~a-Wir,7cle/~ woont te Utrecht,
IV. C. MEES A.W.zx.
Huize Oud-Wij k.

Emmen (XV, 128).

Stnat het hierbedoelde geslacht Enmen
-__ _ in eenige
relatie tot den Groningschen HQogleernnr IJbDo Emmius ,
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e n zo0 j;t . liuc ? Wit li:ln inij lliurumtruul

ilIliulilcn?
J. C. s.

Pesch (van) (XXVIII, 350.) Dirk Antony Reitz, gcdt
Utrecht (Waalseho Kerk) 29 Mei 1763, kanunnik van
St Maria aldaar, aangoteckcnd 30 Mei en getr. 16 Juni
1788 aldaar (Waalsche Kerk) met Aletta Elizabeth van
Pesch, geb. Utrecht 9 Oct. 1762, dr van Christiaen en
Elizabeth Smitz (zie Mennonietenboek gem. archief
Utrecht).
Wa,pen van Smitz mij onbekend. Dat van van Pesch
schijnt blijkens een lakafdruk te zijn: In zilver een
stappend schaa,p van natuurlijke kleur op een grasH.
grond.
Baart (XXV. 321.

Elks BUWt , reider op Groenland, t,r. N. N.. had
onderstaande 2 kinderen :
Jncohts Bccwt , mr. zeilmaker, ovcrl. te Amsterdam,
begr. 31 Juli 1757, tr. aldaar (Walenkerk) í9 Dec. 1721
.l-‘etro~~ellcr E9qcl.s.
Elic1.s Bowt, geb. t,e Amsterd. . . . . reeder op Groenland, firma Elias Baart en Zoonen. Makelaar te Amsterdam 1767; tr. te Buiksloot 13 Oct. 1733 Hillegondt
de A’i$s (en niet vunlz Eysj , geb. te Buiksloot den . . . .
dr. van . . . . ?
Uit dit laatste huwelijk 4 kinderen :
Elins Bnctrt , scheepsbeschuitbakker, tr. 1756 .I«?l?ae!je
Yutte~, geb. Jan. -1736 ! f Amstcrd. 14 Juni 1802,
waarbij 2 kinderen :
u. Elias Baart
0. Jan Baart.
ddolpll B/rost : assuradeur: boekhouder van ettelijke
Suriname vaardere. Raxl van Amsterd. (17 Maart
1796-19 Jan. 1798). Lid van de commissie voor
koophandel en zeevaart. gecomitteerd tot het oppertoeoverzicht over de Kraanen, Havens en Walen,
tr. 1”. (Ynsilacl N~col/r~/ , geb. 1748, overl. Rio de
Berbice 13 Sept. 1799.
tr. 2O. 1 8 0 0 B./////r Jftr,.i/t ‘UIIII der Xezt/e/, , geb.
20 Febr. 1753, overl. Cnrqao 6 Sept. 1825 dr. van
_&LI’c77e/ e n Elistrbeth ZWII In/rrlitrgh.
Hij had deze 3 kinderen :
(6. Elisctbet7/, .B«nrt , geb. te . . . . den . . . . , t#r. vcrm.
op Curqao . . . . Schotl,ol-gil , dr. van , . . . (Welke zijn
de kinderen uit dit huwelijk?)
0. Jln~ict Su.sc/,////r Bnwt
President van het I-Iof in Suriname, overl. Kn,mpen
27 Waart 1850.
c. (?(,cl I&rc/rt, geb. te . . . . tr. te. . . . N. N., hij
had 0. a. eene dr. cìie Xobr,*fso// huwde.
Waren er meerdere kinderen nit dit huwelijk?
3 . Herdril; .Ll/r«rt > zeilmaker en assuradeur. Overman
van het compas- en zeilmakersgild. Luitenant van
een vendel burgers. Raad van Amsterdam (19 Jan.
1798-16 Maart 1798 en 13 Juni 1795-31 Oct. 1801).
Met zijn zwager Gerardus Corrrelis !Z’ieZe/jius Zru$Aoff
tezamen boekhouder van eenige Surinameraarders.
tr. l”. . . . . lXj7~, dr. van Di& Ui$c.
tr 20 1803 (ondertr. Amsterd. 3 Dec.) Xrfsin
P;ct;r,rell/l l,Yl)I de,* r(lloot.

4. .IIcli/~/~~/ :111/ri/1 B~/wt, geb. 19 Nov. 1749 en ged.
21 Nov. d a. v. in de Westerkerk te Amsterd. (get.
.Tict/drih I’otdi~~gh MI IlL/rrif/ de Nljs) , o v e r l . h u i z e
don Hevel bij ‘Yiol 10 Juli 1829, tr. to Amsterdam
jondertr. 7 S e p t . lï69) Gertr~tlrt.~ ( ‘or/lclis T,‘clet~ iets
.Krw~jtho/f’; procureur en rentmeester der stad Tiel ;
Knpitlcin cener compagnie burgers in Amsterdam ;
te Haarlem : raad en vroedschap 1788-1ï9~?, Schepen
178s en lï89: Commissaris van de kleine bank va,n
Justitie lis7 : Kerkmeester 1788-1792, Commissaris
ordinaris ter da.gvnnrt 1790. Hij overl. te Haarlem
1 5 &art lï92.
Welke zijn de wapens van deze families B//wt ei1
de sijs ?
C. B. v. G. e. H.

Van Ranzow (XXII, 3ï1. Extract uit het Trouw
Register van Matara, (Ceylon) :
Volgens aanschrijving van E-;. Commissarissen van
Huwelyksche zaaken te Tut,ucorijn , gedagteekend Tutucorijn den 25 Januarij 1779, proclameere het 1~~0 gebod
in de kerk van Mature den 31 Jan. 1779.
Den Heer -Daniel Ditloíl’ Granve van Ranzow van
Colombo onderkoopman en consumptie boekhouder van
Mat’ure weduwenaar van Mejuffrouw Anna Sophia
van Lier
met
De jonge juffrouw Johanna Elisabet,h Kramer van Gale.
F. II. D E v o s .
Grrlle (Cq?/lO//).
Roelants (,SXVIIl, 317 en 350). TVat W. W. v. R.
tor laatst aangehaalde plant’se mededeelde, kaan ik als
volgt uit de Bossche Schepenprotocolleti aanvullen :
tt. Roelof, zoon van Daniel Dnems, koopt 23 Februari
1644 het aan de Schapenmarkt (voorheen Zadelstraat)
te ‘sBosch staand huis of herberg, genaamd do Gouclen
Leeuw? thans het hotel van dien naam (Reg. no. 167 f. 226).
7,. Anna weduwe van Roelof, zoon van Daniel Daemszn,
doet Juni 1557 afstand va,n haar recht van vruchtgebruik op gezegd huis ten behoeve harer kinderen:
Jutte huisvrouw van Mathys Wernerszn Mobach, Wynand,
Philips , Cntharina, Theodora en Mechteld, welke vijf’
laatstgenoemden toen nog minclerrarig waren. Deze
kinderen, de vrouw vertegenwoordigd door haren man
en de minderjarigen door hunne voogden, verkoopen
onmiddelijk daarop meergezegd huis of herberg (Reg.
no. 196 f. 381 ~80).
c. Maryken , dochter van mr. Boudewyn Willegermans 1) en Ermgarcla van Xddegael Woutersdochter ,
die in 1560 reeds was overleden, had vnn haren tweeden
man mr. Gysbert Peymans Henrickszn, doctor in de
medicijnen te ‘~Bosch, o. a. eene dochter Adriana, die
in 1351 nog minderjarig was.
cl. Laatstbedoelde dochter compareert in 1614 voor
Schepenen van ‘s Bosch als weduwe van Philip Daems.
e. Mariken Aelbertsdochter , huisvrouw van Roelant,,
zoon van Philips Roelofszoon en Adriann, de dochter
van mr. Gysbert Peymans, doctor in de medici~jnen,
geeft kwijting aan Lambrecht Peymsns , kramer en

1) 1)~: fmnilic \Villcgcmxma txzat .Iict, lIllis de Roodrnb~~rg 01) (1~
Mnrkt tc ‘sBosc1~~ dnt dit jmr is gesloopt.
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Jasl~~r tic thuyn , looic!r , wvc!gulls don vtdioc,]~ t!~:llFr
wui& oticlcr lliuth;~m, tlion zij 1;1 hq gcmaullligtiuu V~I#II
haren genoemden mau gedaan haddon 20 N o v . 1615.
(Reg. no. 341).
‘s l:oscl~.
A. v. S. v. Y.

Tromer (XXVIII, 381 e. v.).
Blijkens kol. 283, ree;. 1 v. 0. en kol. 295, reg. 1 4
v. b. moet in kol. 283, reg. 12 v. o. : gelezen worden
i. pl. v. Lucas Braet Lncas Hofmans.
Blijkens kol. 298, rcg. 25 v. 0. en kol. 302, reg. 33
v. b. moet in kol. 297, reg. 24 v. o. gelezen worden i.
pl. v. Otto: Isaac Scheltus.
N.
Westpalm (XXVIII, 352).
1. Michiel Westpalm , geboren omst,reeks 1656, woonde
te Husum en was twee malen gehuwd geweest.
D e z e b i j z o n d e r h e d e nblijken
,
uit het hieronder te
vermelden testament van zijn gelijknamigen zoon ;
daarin worden de namen der twee vrouwen van zijn
vader niet genoemd , wel die van de daarbij verwekte kinderen.
Uit het eerste huwelijk sproten nl. 3, uit het
tweede 2 kinderen : ,
1. Michiel, die volgt 11.
2. Maria Mngdalerm Westpalm gehuwd met Andries
F r e d e r i k Kortsen ) w o n e n d e t e T o n n i n g e i n
Holstein.
3. Geertruida Cathnrina Westpalm gehuwd zonder
dat de naam van haar echtgenoot vermeld wordt,.
4. Statius Christoffel Wostpalm, koopman te Amsterdam.
5. Cnrel Wilhelm W e s t p a l m , w o n e n d e t,e H u s u m .
Het is mij o n b e k e n d , welke plaats met Husum
bedoeld wordt, wellicht is het Huizam in Leeuwa,rderadeel.
II. Michiel Westpalm, voornoemd, zou blijkens zijn
thans nog te Batavia liggende grafsteen ‘) geboren
zijn op Ameland 28 Mei 1654 en overleed te Batavis
als le raad en directeur-generaal van Indië 24 Aug.
1734. Zijn uitvoerig t’estament van 13 Sept. 1720
met drie later daarna toegevoegde codicillen berust
in afschrift in het register der testamenten deel
1734135 op de Wees- en Boedelkamer te Ba.taviil.
Hij huwde 10. circa 1714 met Clara van der Burg,
die in 1719 te Batavia overleed en bij wie hij 4
kinderen verwekte. Daarna huwde hij te Batabia
25 Mei 1720 met Geertruidn LMargaretha Goossens,
die na 1752 overleed en bij wie hij minstens 7
kinderen kreeg.
De naam van den vader van Geertruida Msrgaretha Goossens bleek mij niet, haar moeder echter
heette Sophia Fauconnier, die hertrouwd is geweest
met Jasper van Mansdalen, ontvanger-generaal t,e
Paliacatta, waar zij. in 1720 nog woonden.
De weduwe Michiel Westpalm, geboren Goossens
trad op 1 Sept. 1736 in ondertrouw met Frederik
Julius Coyett, gezaghebber van Java’s O o s t k u s t
(1730) ) extra-ordinair Raad van Indië (1731) en
Raad van Indië (1736)) die echter 4 dagen later op
5 Sept. 1736 te Batnvia reeds overleed. Zij is ten
.~~
~~
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Johanuus ‘l.‘l~cduns, die 19 Maart 1748 l e
Batavin overleed.
De 11 kinderen uit beide huweli,jkcn van Michiel
Westpalm waren :
vul N .

1.

III. 1. Cathariua TVestp:dm, ged. B a t a v i a lï &art
1715, overl. jong.
2. Juliana Geertruida Westpalm, ged. Batavia 13
Apr. 1716, ov. na 1734.
3. Maria Magdalena Westpalm, gcd. Batnvia 18
Juli 1717, ov. jong.
4. Michiel Jan Westpalm, ged. Batavia 4 Apr.
1719, ov. jong.
5. Johan Miihiel Westpalm, ged. Batavia 24 Aug.
1721; hij huwde met Maria Jacoba Sautijn, die
uit haar tweede huwelijk met Johan Hendrik
Coortsen descendenten had. 1)
6. Sophia Francina Westpalm, ged. Batavia 3 Sept.
1722, overl. aldan,r 31 Dec. 1785, tr. 10 in 1737
a l d a a r m e t Barthold Bergers, v a n H a m b u r g ;
daarna met Hugo Verijssel , en ten 3” te Batavin
1 Mei 1754 met Reinier de Klerck, GouverneurGeneraal vau N. 1. .Uit het tweede huwelijk wa,ren
afstammelingen (familie Radcrmacher).
7. Jasper Westpalm, ged. Batavin 12 Allg. 1723,
ov. jong.
8. G e e r t r u i d a Cat,ha.rina Westpalm, ged. Batavia
21 Juli 1724, overl. te Leiden 27 Mei l,Op,
trouwt Batnvia 9 Juli 1743 Mr. Johan HendTik
van Panhuijs , waaruit tal van descendenten
( f a m i l i e s cie Wolff, Westpalm vau H o o r n , van
Panhuys, van der Muelen).
9. Cnthnrinn J o h a n n a Westpalm , g e d . B a t a v i a
5 Aug. 1725, ov. jong.
10. Michiel Willem Westpalm, ged. Batavin 10 Juli
1726, gehuwd met Geertruida Margaretha Cluysenaar, waaruit vele afstammelingen.
l l . D i r k A n t o n Westpalm, ged. Batavia 14 Nov.
1732, ov. jong.
Het bovenstaande moge dienen als een gcdeelteliik
antwoord op de door den heer 13. v. B. onlangs gestelde vraag.
Hilverszlna , 17/11 ’ 10.
‘) Zie dit Mnnndblnd i janrg. 1005,

w. W. v. R.
k. Eï. noot (35j.
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A.
ha (van der) 5S, 252, 254, 313.
Aak (van der) 91.
Aalbersberg 30’7.
Aalderen (ct-an) 288.
Aalderink 285.
Aalders 2SS.
Aalst (van) 198.
Aalstius 274.
Aalstius den Appel 198.
Aartze 347.
Abas 332.
Abbema 370.
Abbinck 121.
Abcoude (van) 32.
Abelmond 138.
Abels i93.
Ablaing van Giessenburg (d’)
47, 316.
Ablaing de Giessenburgh tot
Nieuwerkerk Cd’) 292.
Abrams 243.
Adams 286.
Addison 377.
Admiraal (den) 260.
Admirael (den) 212.
hdriaans 59, 278.
A d r i a e n s 44, 40, 166, 167,
191, 235.
Adriaense 213.
Adriaensz 285.
Adricbem (van) 190.
Advocaat 291, 292.
he (van der) 52.
Aelberts 262. 31’7. 350.
Aelbertsen i6S. ’
Aelbrechts 73.
Aelhuysz (van) 263.
Aeltsten (van) 309.
A erense 54.
Aernhem (van) 335, 338.
Aerssens (de) 272.
Aerts 16s.
Aerts (van) 285.
Aertszen 236.
Aertyn 262.
Aeswyn (van) 379.
Aexel 266.
Agileus 97.
Ahrnheim 309.
Aitton 301,
Aken (van) 346.
Aììkeringa 128.
Alaerts 61.
Albars (d’) 277.
Alberda van Menkema 316.

Albers l25.
Albertus 18.
Aldenburg (van) 1~1.
Aldenburgh (van) 172.
Aldenhoven 182, 184.
Aldeweerelt 250.
Alewin 99.
Allacrt 13.
Aller (van) 59, 347.
Albert 16.
Alphen (van) 207, 323, 324.
Altena (van) 215, 221, 247,
275, 329.
Altenae 213.
Alting 343.
Altingh 343.
hltorffer 31, 124.
Alveringa 114.
Alysleger (Olysleger) 167.
Aineschol 292.
Ameyden (van der) 349.
.~111%h0ff 187.
Amstel (van) 235, 380.
Amstel van Mynden (van)
Z1.1.
Andel (Kant van) 348.
Anderson 377.
Andiger l94.
André de la Porte 364.
Andreae 134.
Andreesen 310.
Xndreesson 310.
hndriesz 335. 360.
Angelbeek (van) 377.
hngelles 221.
Angillis 343.
Anspach 170.
anstel (van) 47.
hnthonisz 227, 286, 353.
Anting (d’) 307.
hnstel (van den) 47, 45, 49.
50
App&oorn (van) 279.
Appeltere (van) 347.
Arabours I+.
Arbonnier (d’) 305.
Arcle (van) 101.
Ardenburgh (van) 248.
Ardes 315.
Ardesch 201, 343, 345.
Arembera (van) 180. 307.
hrendonzk ‘(van) 31f.
hrends 293.
hrens 142.
Arensz 37.
.\rgenteau (d’) 307.
Ariens 267, 285.

Arisse 304.
Arnhem (van) 116, 117, 334,
335, 338, 346.
Arnhem de Resande (de) 338.
Arntzenius 49, 162, 165, 246.
Arp (van) 342.
Arrest (d’) 370.
Artsen 266.
As (van) 246.
Asbeck (van) 127.
Asch (van) 114, 246.
Asperen (van) 380.
Aescnburgh 109.
Assendelft (vanj 43, 109, 190.
Assonville Cd’)
\ , 362.
Assueris
5
243.
Aten 205.
Alten

175.

Aubling van Giesenburg (d’)
?-17. -

Aubrem (d’j 307.
Auerhaghe (van) 335.
Ailffmorth 307.
_-lugsburg 310.
:\ulnis dc, Bourouill ( d ’ )
307.
Aumale (d’) 355.
hionhorn 109.
.4xel (van) 3%7.
Axclle (van) 180.
Asselen jran) 261.
Aylva (d’) 240.
B.
Uaart 381, 382.
Raas 244.
1lac:hman 343.
Backer 63. 212. 232. 369.
Backer (de) NÓ.
Dada (de) 240, 241.
Baeck (van) 333.
Baedel ‘99. ’
Eaelde 144, 145, ~GS.
Raen (de) 124.
Uacnst (de) 248.
l3aor (van) 335.
Naerlc (van) 250, 272.
Raert 280.
Baesen 169.
Bagelaar 307.
Bakker 215, 244.
Bakker lees Backer 248.
IU;;~6;S7.
72, 92, S4, 122,
158, 191:
Balkenende 300.

Ralmakers 223.
Baltus 303.
Baltzer 208.
Balveren (van) 26.
I3:illcnmp 212.
Banchers 52.
Ilannic~r 307.
IJanni~gli 178.
Rarbas 278.
Rarch 176
Uarch (vaal den) 152.
Rarchentliien 309.
Bare (de) 341.
Bareleirerís 55<.
I:arensi!n 51.
Barents 235.
~~a~meutloo 237, 293.
Barneveld 238, 293.
Barnhold 310.
HalY>ns 146.
narra 346.
Bars (de) 119.
Rarten 171, 262.
Bartens 182. 211. 291. 292,
303.

Bartholotti 273.
Bas (dc) 27, 308.
Basel (van) 236.
Hasnage 239.
Bnstiaans EG.
1Llsliaen 3%.
Basyn 94.
Batenhllrg 181.
Batcnburgh (van) 243.
Gaud 368. 378.
Raimian i54.
Baumhauer 241.
liaulIlollt 212.
Bausch 344.
Bauschen 344.
I3avinge 185.
Bax 365.
Rearn (de) 307.
Beaufort (de) 307.
Reaumont (van) 189.
l?eck 124.
Becker 302.
Eecker (die) 335.
Ceckers 343.
Beckings 343.
Deckum (van) 168, 250.
Eeeckman 56, 273, 275.
Beefting (van) 293.
Beeftingh 112.
Beecke (van der) 254.

Reek (van) 127.
Reek (van der) l53, 365.
Reeks ‘235.
Reelaert, 250.
Reelaerts 307, 361.
Beelaerts van Blokland 45,
161. 289. 334. 337. 339.
Beels
3111
Heem (van) 243.
Reer (de) 277.
13eerenls 202.
Beeris 277.
Reets 245.
Béhault de Dornon (de) 60.
Behr (de) 368.
Heier (Mispelblom) 295, 300.
Beke (van der) 254.
Bekker 159, 174.
Bel 267.
Bellefroid (de) 307.
Bellinchave (van) 114.
Bellinckhave (van) 335.
Below (von) 256.
Bemmel (van) 292.
Bemon 260.
Bennerich (van) 12, 14.
Benthem 180, 201, 202.
Bentick 50.
Hentingh 50.
Bentinck 47, 48, 49, 50, 163,
256, 307, 349.
Bentinck van Bylandt 163.
Bentinck-Rytesel (Riedesel
von) 46.
Bentinck van Roon 255.
Bentink 50.
Eentyn 54.
Berangier 30.
Berch (van den) 153, 307.
Berchem (vanj 136.
Rerchhout 310.
Berck 343.
Berckel (van) 243.
Berckelbach 372.
Rercks 343.
Bcrends 18. 140. 191.
Berensauw ’ (van) .48.
Berenssauw gent Hal 50.
Berenssauw, zu Disternier 50.
Gerentrode (de) 340.
Berg (van den) 156: 197,
281, 291.
Bergainje (de) 273, 274.
Berge (Op den) 113.
Uerge (van den) , 128. 211.
215. .
liergen (van) 345.
Bergh (van den) 86, 99, 180,
181, 211, 286.
Bergh (van Benthem, van
den) 227.
Berghe (van den) 251.
Rerghele (van) 8, 9, 10.
Rerghen 99.
13eris 277.
Begsum (van) 167.
Rerk 126.
Cerlin(c)khofP 92.
Eerlinkhoff 26, 92.
Bernaige (van) 317.
Cernhard 294.
Bernts 172.
Bernum (von) 343.
1~ortlKnn 809.
Ecrtï~trumus
L
. 340 .

Bertrnnd 350.
Rese 125.
Besieder 212.
Basicr 212, 324.
Besiers 271, 327.
Betang 342.
Beukelaer 176.
Beumer 212, 213, 261.
Beuningh 191.
Beuns P 330.
Beurden (van) 60, 61, 62,
63, 125, 157, 168.
Reusichem (van) 212. 317.
Beveringh
2i2.
’
Revervoort ívan) 371.
Beverwyk (van)’ 72.
Bex 310.
Beyaard (van den) 248.
Beyer (de) 85, 228, 343, 346.
Beylon 320, 365, 367.
Beynem 324.
Beynem (de) 340.
Beynhem 182.
Ricker 23, 248.
Bie (de) 250.
Riel 167.
Ilierman 244.
Eierslepers 326.
Bieruma 299.
Bierwischs 335.
Bigot de Villandry 307.
Bigot de Villandry (d’Harvant) 307.
Hinnendyk 247.
Birkenfeld i59.
Bischoff 208.
Bisselick 213.
Eisselick (van) 269.
Rissier 346.
El L umhe 124
Blanck 261. .
Rlancke 180.
Blancken 180, 264, 325.
Elanckens 180.
Blancks 181.
131andau 309.
Rlanken (van) 150.
Blankenburgh 367, 368.
Blankenheym (van) 59.
Blankevoort (van) 243.
Rlauhulk 319.
Blauw 205.
Bleekers 251.
Bleiswyck (van) 227.
Bles 172, 295.
Bleycker 55.
Blickx 309.
Black 157, 158, 309.
Bloemert 99, 243.
Blom 206, 304.
Rlommert 244.
Rloys 364.
Rloys van Treslong 364.
Rlydenberg 346.
Blyenbuerch 52.
Blyenburgh (vanj 193, 246.
Boa(r) ? (duj M.
Rochove (van) 358.
Rock 52, 56.
Rodack 212, 267.
Boddenbroek 180.
Roddens 370.
Bedek 272.
Rodinckhuysen 170.
Boelen 54, 245.

Boelhouwer 244, 245.
Roellaard 109, 356.
Boemer 315.
Boenen 286.
‘Roer 322.
Boer (de) 290.
Boer (den) 363.
Uoesscs 181.
Yoet,selaer (van) 370.
Eoctzelaer 379 380
B;;z,elaer’ (van denj 379,
Rogaard (van den) 348.
Rogaerde van Terbruggen
(van den) 1.
Bogen 318.’
Bogert 190.
Boghen (van) 266.
Bohemen (van) 331.
Tlohlen 122.
Bohlen (von) 351.
Boinenburah (van) 50.
B o i s (duj-189.. ’
1;ois de Derrières (du) 1 8 9 .
Boli ? 210.
Bol1 114.
Rolomey 380.
Bols 157.
Rollen 370.
T?on 246.
Ron (de) 274, 304.
Rondam 333, 356.
Bonenbakker 180.
Ronentak 120.
Bonie 244.
Ronk (den) 169.
Bonn 21.
Bonnet 177.
Bons (de) 307.
Bontnen 55.
Ronzi (de) 114.
Boodewvns van Isenhout 36.
Booe (de) 51, 54, 55.
Roogaard 193, 296, 300, 301,
302.
Roogaert 94, l76, 189, 190.
Booie 307.
Room 187.
Boom (de) 155.
Koon 171, 172, l74, 280.
Boonsayer 32.
Roonzajer 64.
Roert (van) 31.
Root 331.
Cooth 19, 87, 118.
1301’ 342.
Borch (van der) 309.
Borch (Janssen van der) 309.
Bordels 61.
Eoreel 115, 249, 3o’i.
Borrels 249.
Eorel 249, 27’7.
Porgers 328, 346, 384.
Bormans 212.
Rornius 317.
Fornman 310.
Eorre 340.
Rorreel 249.
Rorreman 99.
Borro 340.
Borsman 275.
Bos 244, 307, 322.
Bos (van den) 269.
Bosch 19, 20, 87, 88, 198,
236, 245, 278.

Rosch de la Calmette 364.
Bosch van Weede 87, 88, 89.
Bosch (van den) 31, 161,
164. 172 196, 374, 375, 377.
Bosch Reltz 350.
Böse 159.
Bosman 329.
Bosmeyr 310.
Bosscha 806.
Bossche (v-an den) 138.
Bossen 52.
Bosset (de) 307.
Bot 11.
Both van der Rem 329.
Bottenbroeck 180, 213.
Bottenbroek 180.
Bouchenröder (von) 307.
Roudaems 250.
Boudewyns 330.
Boudewvns van Isenhout 36.
Boudo& 62.
Bouraven 281.
Douricius 122.
Bout 237.
Bouwens 22, 23, 182, 197,
214, 262.
Bouwens van der Boyen 307.
Rouwensch 323.
Bouwer 262.
Bouwhuisen 359.
Boxman 325, 347, 348, 380.
BonTxls” 54.
Braakenburg van Backum
25.
Braam 173.
Braam (van) 122, 130, 191,
378.
Rraat 29.5. 298.
Braber 21, 22.
Erachet 279.
Brae (de) 137.
Braekel 266.
Draen 303.
Hraet 283, 294, 296, 297, 298
299, 300, 301, 302, 383.
Brake1 (van) 117, 327.
Brakell-Doorwerth (van)
333, 338.
Braker 370.
Brand 6, 195, 332.
Branden (van den) 58, 254.
Erandenburg (van) 286, 360.
Brandt 195, 196, 198, 307.
Rrant 195.
Brants 348.
Rrassart 277.
Brasser 220, 243, 246.
lirassers 220
Uraun (von)’ 109.
Hrauw (de) 114.
Brechsels 310.
Brecht (van) 100.
1:reda 313.
Breda (van) 307.
Bredero 284, 285.
Brederode 284.
Rrederode (van) 152.
Brederode (Sybrantsz van)
IZElie 291.
Rreedenbroeck 121, 122.
Rree (van) 125.
Breedveldt,--Boer 159.
Breithaupt 209.
flremt (van) 50.
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Bren (Le) 128.
Brenk (van den) 214.
L’rero 284.
Breroe 284.
I{rcsser 346.
Bretanje (van) 323.
Breton 27.
Breunis 180 181.
Breydel 251.’
Breydel (von) 111.
Breyer 245.
Breyne (de) 74, 71.
Brienen 335.
Brienen (van) 45, 46, 59, 60,
112, 115, 116, li7, 118, 139,
335.
Brienen tho Lathmer (van)
117.
Rrienen van Ramerus (van)
116.
Rrienne (de) 307.
Bries (de) 276.
Brilder 357.
Brinck (van) 286.
Brinck (van den) 243.
Brinckhuis 158.
Brink 59.
Brink (van den) 246, 277.
Brinkhuysen 12’7,
Brocdorff 310.
Broeck (van den) 59.
Broeckhove (va.n) 2S5.
Brocq 291.
Broek (van den) 29, 30.
Broekhuyzen 155.
Lroemken 111.
Broms 25.
Hronckhorat (van) 252.
Eronckhuizen 370.
Bronse ad van der Stegen,
gen. Brocking 344.
Brooshooft 348.
Brouwaert 122.
I-rouwenaar 63.
1:rouwer 176. 181. 201. 212.
214, 230, 261, 270, 327, 349:
Brouwers 481. 190. 261.
Brute 307.
Brueckhusen (van) 335.
Bruen tot Engbergen (de) 307.
Brueys 239.
Brugge (van) 53.
Brugge (terj 188.
Bruggen (van) 247.
Rrugghen (van der) 247,
307.
Bruinier 367. 368.
Bruininga 499.
Bruinis 198.
Bruistens van Hoek 187.
Bruuckmans 310.
Bruyn (de) 61, 128, 294, 383.
Bucaille 203.
Buchwald (von) 310.
Buckel (van) 48.
Bocauos 183.
Budding 211, 261.
Buddingh 182, 212, 323.
Buerch 5t.
Euercn (van) 450.
Buis 369.
Buisero 254.
Bulderen (van) 141, 301.
Bulens 332.
Eülow (von) 307.

Buma (van Haersma) 162,
164, 258.
Bun0 307.
Burch 332.
Burch (van der) 273, 307,
310
Buren (van) 149, 151.
Buret 367, 368.
Burg (van den) 245.
Burg (van der) 309, 383.
Burgers 293.
Burgersdyck 183, 184.
Burgh (van den) í14.
Burgh van Lichtenberg (van
den) 144.
Burght (van derj 363, 365,
368.
Burmania (Bothnia van) 348.
Buser 1-1-2.
Busero 251 252.
Russemaker 73, 76, 78, 79.
Bussier 160.
Bussing 364.
Butet 113.
Buteux 22, 23.
Buuren (van) 245.
Buyelere (de) 350.
Buyren (van) 243.
Buysero 251, 252, 253, 254.
Euys 54, 307.
By (de) 250.
Bye (de) 330.
Bye (van der Does de) 1,
207.
Byeland (van) 244.
Byemont (van) 369.
Byl 325.
Byland 32.
Bylandt (van) 207, 307.
Bylder 369.
Byler (van) (a) 255.
Byler (van) 154.
Hylert (van) 255.
Ryleveld 162, 165, 30’7.
Byll 223.
Byllaardt (van) 255.
Byrde 199.
Byerwisschc 335.
Bysterveld (van) 126.
C.
Caarten 203.
[ialand 129.
Caldenhauen (van den) 334.
Calis 362.
Calkoen 162, 165, 289.
Calkoen (van Beeck) 258.
Camaecker 92.
Campanje lil, 259.
Campen (van) 26, 92, 183,
184, 213, 260, 364.
Camper 272.
Canda 50.
Kanis 116, 118.
Cape1 304.
Capelle (van) 117.
C,apellen (van der) 227.
Cappelhof 348.
Cappelhoff 380.
Cappel(len) van de Wooninx
46.
Carisia 309.
Carker 248.
Carpentier 220.

Carpentier (de) 114.
Cartier (de) 305.
Casimir (von) 307.
Casopyn 53.
Caspersen 303.
Cassel (van) 84, 104.
Cassepyn 55.
Cassius 57
Gaste1 144.’
Castel-Rodrigo (van) 106.
Castle 203.
Cats 274
Catshoek’ 207.
Cattenborgh (van) 323.
Cattenburgh 213.
Cau 62, 253, 254, 31Ï.
Ceeters (van) 135.
Cellenaers 60.
Cesarii 340.
Ceters (van) 134, I%, 136,
137, 138.
Ceulcn (van) 22, 3Z’.
Cava (de) 307.
Champ (de) 136.
Champ v a n Nivel (.lti) 136.
Charle 309.
Chassé 307.
Chastel (du) 307.
Chastillon (de) 357, 358, 359,
CF?e?mont (de) 56.
Chevalerie (von der) 109.
Chevalier 155.
Chorus 125.
Christiaens 369.
Christiansen 310.
Christoffelsen 310.
Chys (van der) 207.
Cisarii 340.
Citer (van) 137.
Citters (van) 34, 134, 135,
136. 137. 138. 139.
Citteï’s (de Ryke van) 138.
Citters (de Witte van) 138.
139.

’

Cyters 138.
Claarhout 114.
Claas 238.
Claassen 309.
Claermont 54.
Claes 52, 220, 335.
Claesse 326.
Claessen 211, 343.
IXaeszoon 13.
Clarion 307.
Clarisius 399.
Clasen 51, 52.
Cleef (van) 159.
Cleeff (van) 211, 326.
Cleerhaghe 100.
Clement (van der Poest) 281,
294, 361, 366, 368, 369.
Clementa 456, 157.
Cleve (de) 339, 341.
Cleyn 198.
Cleyne (de) 68.
Clifford 22, 23, 24.
Clifford (Pancras) 247.
Cloeck 159, 320.
Cloedt (de) 249.
Cloeks 346.
Cloet 249.
Cloet (de) 249.
cloon 271, 325.
Cloon (van) 268.

Clooster 263.
Clootwyk (van) 122.
Cloppenburg 109.
Clout 249.
Cluysenaar 384.
CFuysenaer 204, 205.
Cobbaerts 250.
Cobemever 120.
Cochius” 307.
Cock 94. 180, 181, 260, 268,
269, 303, 304, 324, 348.
Cock van Oven 180. 307.
Cock van Waerdenburch 9.
Cocks 51.
Codde (van der) 183, 184.
Coehoorn (de Girard de Mielet vanj 289, 308.
Cocnegracht 307.
Coenen 177, 180.
Coetsier 271.
Coaels 114.
Gok 303.
Coldenhoeff (van) 334.
Coleta de Guichtenarde 191.
Collaert (de) 307.
Collen (van) 114.
Colonius 120.
Colt 109.
Colthoff 364, 368.
Colthurst 109.
Comes (van) 351.
Commelin 112, 229.
Compagne 212.
Compayen 212.
Compte (le) 189.
Conincx 101.
Conrad 21, 22.
Consen 51, 5 2 .
Constant dc Rcbecque, 305,
306, 307.
Conteluer 53.
Conyn 55.
Co01 191, 266.
Coomans alias Coemans of
Cooman 99.
Coop 20.
Cooper 156, l74.
Cooners 109.
Coopstadt 126.
Coorne 136.
Coortsen 384.
Cooten 212.
Cooten (van) 260.
Copal 177.
COD6 221.
Copenhagen (van) 309.
Cöppers 212.
Cordelois 144, 145, 146, 147.
Cormond (de) 309.
Cornabe 307.
Cornachini 99.
Cornelis 489. 190. 235. 236,
2
3
7
.
Cornelisz 167.
Cornelys 43.
Cornie 246.
Cornielje 159.
Cornmesser 309.
Corput (van den) 34, 60.
Corten 167.
Cos 279.
Coschiel 310.
Coster 320.
Coster (de) 272.
Costerus 231.

Coten (van) 265.
Cotewic (de) 341.
Coubergh (van) 99.
Coudere 201.
Couperus 22.
Court (de la) 183.
Court van Krimpen (del) 162,
164.
Courtonne 198.
Couster (van den) 122.
C o u u y n e44.
Cousyn of Cousin 307.
Couwen (van) 335.
Couwenburch van Belois 73.
Couwendaal (van) 213.
Couwendael (van) 260.
Coyett 383.
Gracht von Wickedb 359.
Craen 122, 221, 331, 333, 372.
Crafft 309.
Cramerus 185.
Cramersheym 169.
Cranenborgh 303.
Cranssen 22.
Crauwelaar (de) 182, 184.
Crawfort 317.
Crayevanger 211.
Craywinckol 273.
Craywinckel (van), alias
Crywinckel 99.
Crekel 52.
Cremer 32, 346.
Cremers (Canter) 349.
Cretser (de) 326, 372.
Creutz 345.
Cr&vecoeur lt6, 191, 255.
Crevecour 191.
Creyghton 34.
Crock 55.
Crockseus 268.
Groen 223.
Croenenborg (van) 287.
Croes 286.
Croese 285.
Croeser 92, 93.
Croess 340.
Croiset van Uchelen 1.
Cr011 272.
Crombou 365. 366.
Cromburg 344.
Crombrugghe (van) 114.
Crommelin 232, 351, 370.
Cronenberg (van) 287.
Croock 236.
Croogh (van der) 215.
Crook 28.
Croon 174, 223, 243.
Croone i74.
Croon(enj 173.
Croonen 174.
Crooswyck 145.
Croot 158.
Crooy 307.
Croy (de) 99, 307.
Cruck (van der) 272.
Cru11 185.
Crun 173.
Crütshen 309.
Cruyf (de) 266.
Cruyff (de) 269, 270, 326.
Crynen 53.
Cryns 250.
Crystal 52.
Cuchlinus 221.
Culemborg 99.

Culen 340.
Culenborg (van) 326.
Cuneus 330.
Cupere (de) 31, 64.
Curieus 221.
Cuvelier 75, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 309.
Cuyck (van) 323.
Cuylenburgh 182.
Cuylenburgh (van) 261.
Cuyll (van) 92.
Cuynene ? 304.
Cuypers van Velthoven 75.
D.
Daal 349.
Daalcn (van) 248.
Dnehne 60.
Dael (van) 167.
Daems 382.
Daemss 350.
Tjaenen 167.
Dag 292.
Dale (van) 106, 250.
Dale (van den) 250.
Dalemans 91.
Dalfsen 273.
Dam 263.
Tjam (van) 26, 32, 54, 59,
64. 89. 122. 126. 127. 128,
14Y, 161, 182, Zii, 227, 246,
248, 260, 356, 359.
Dam van Isselt (van) 307.
Dam van IJsselt (van) 26.
Dam (van den) 334.
Damen 24.
Damis 2.
Damisse 283, 294, 295, 297.
Damius 2.
Daniclssoon 309.
Darthuysen (van) 127.
Dassigny 189, 190.
Davol 307.
Tjavidts van Singolshoeck
285.
Debihe 155.
Dccker 244.
Ijeckers 323.
Dedel 2, 245, 246, 247, 248,
370.
D’ Edel 221.
Ljeeleman 199, 203, 204.
Deelen 360.
Degelyckman 52.
Uegenfeld 309.
Dearave 155.
DeKius 177.
Dekema 23.
Dekker 245, 362.
Delahaye 307.
Delecourt 307.
Delen (van) 360.
Delfschau 182.
Delft (van) 236.
TJelhee 277, 278, 280.
Delprat 307.
Delwigh 307.
Denis 246.
Derkinderen 364.
Desquiens 182.
Deumers 307.
Deusing 173.
Deusingh 173.
Deutecom (van) 243.

Doutz 3.
Doutz van Assendelft 362.
Deventer (van) 92, 363.
Deventer (van) ? 266.
Deyl 285.
Deyl (van) 3.
Deym 3.
Devn 177.
Deysen (van) 270.
Diaz da Fonseca 356.
Dibbetz 365.
TXbbits 166, 292.
Dicbier 98.
Dicbold 187.
nichteren (van) 3.
Tjiederichs 307.
Diemen (van) 93.
T)iemen de Groot (van) 92.
Diemont 348.
Diepenbroek (von) 346.
Diopenbroick (von) 315.
Dicpendaal (van) 171, 172.
Diephoud 138.
Dierquens 3.
Diest 331.
Diest (van) 267.
Diest (von) 346.
Diots 174.
Dietze l73.
Dinaux 307.
Mngelduin 148, 149.
Dingeman 60.
Dinter (van) 94.
Dircks 236, 238, 264.
Dircksen 236.
Dirckszoon 13.
Dirckx 31C.
Dirichshofen (von) 309.
Dirickz 166, 167.
Dirk 326.
Dirks 3, 159, 26G, 290.
Dirx 211.
Dishoeck (van) 3.
Disponteyn 220.
Dispontyn 272, 273.
Disterbeen 309.
Ditloff Tiassens 207.
Ditmar 231.
Ditz 173.
Di;;kyz3en (van) 197.
Dobbelacke 194.
Dobben (van) 13.
Poedyns 3.
Doelen (van) 245.
1oernicl; (vánj 354.
)oes (van der) 3, 4, 38,
183, 279, 311, 327.
Does tot Noordwiik ( v a n
der) 21.
Doesburgh (van) 334.
Do ewaart 125
DOE& 260. *
Dol 152.
Ijolk 365.
Dolleman 134, 279.
Dolman 238, 291, 292, 293.
Dolre (van) 334.
Domergi 329.
Dommelen 122.
Dompselaar (van) 118, 119.
Donath 246.
Doncan 183. 184.
Doncant 213.
Doncker 334.

Dongen (van) 363, 364, 366.
Dongen tot Oldengaerden
(van) 307.
Donk 335.
Donker 4, 293, 327.
Donselaar (van) 243.
Dooren (van) 366.
Doorn (van) 188, 244, 293,
315, 316, 348, 349, 363.
Doorn (van Velsen van)
316.
Doorne (van) 248.
Doornik (van) 271, 363.
Doorninck (van) 86, 141, 166,
167, 336, 373.
Dorenwaerde (de) 340.
Dorenwerde (de) 341.
Dorlant 244.
Dornick (van) 335.
Dorp (van) 4, 51.
Dorsten (van) 230, 231.
Do Sele ? 264.
Doublet 4.
Douglas 307, 320.
Douw 250.
Doyle 306.
Doys 335.
Doyss 141, 142.
Drabbe 249, 367.
Dragon 100.
Drenkwaart (van) 4.
Drie1 (van) 30, 171.
Dries alias Driesch 99.
Driessen 323.
Drimmelen (van) 122.
Droeffelaer (van) 119.
Droegendyck 54.
Droevendael 171, 172, 174.
Dronglen 114.
Dronsberg 255.
Dros 244, 278, 279, 293.
Druenen (van) 114.
Drury 376.
Druten (van) 362.
Druyvesteyn 192.
D ubbelet 55.
Dudois 305.
Duden 345.
Dueren (van) ‘70.
Duesberg 155.
Dugteren (van) 216.
Duirkant 177.
Duivenvorden (van) 67.
Dulmhorst 305, 349.
Dulre (van) 335.
Du Mo&eáu 307.
INmont 60.
Dumoulin 239. 307.
Duncan 177. ’
Dunck (van den) GI.
Dunckel‘ 128. ’
Dunnes 224.
DuprBe 144.
Durford de Monplesy 311.
Durfort Dantieges 263.
Dusseldorp (van) 1, 63, 122.
131, 348, 349.
T1ussen (van der) 4, 126.
Duurfort 311.
Duurkant 228, 277, 278, 279.
Duurland 245.
Duycke 4.
Duykers 189.
Duyn (van der) 307.
Duynen (van) 3, 4, 5, 44.

Duyst van Voorhout 5.
Duyvenvoorde (van) 192.
Dyck (van) 51, 59, 181.
Dyckmans 310.
Dyckmeester 216, 219, 263,
268, 323, 326.
Dyk 381.
Dyk (van) 5, 120, 322, 363,
364.
Dykman 364.
Dykmeester 326.
Dysel (van de) 2.43.
Dyserinck 367.
Dycxhoorn 27.
E.
Ebbinge 147, 1 4 8 , 150, 185,
186. 256.
Ebert 209.
Eek 181, 182, 211, 214, 263,
264, 303, 323.
Eek (van) ISO, 181, 197, 215,
216, 219, 259, 262, 263, 266,
268, 278, 292, 325, 369.
Eek von Panthaleon ( v o n )
346.
Eckhardt 318.
Ecksteyn 310.
Edel (de) 117, 118.
Edema ZS!, 244.
Edema (Kmgma) 2%.
Ee (van) 112, 247.
Eede (van) 213.
Eelant (van) 265.
Eembrugge (van) QQ.
Eembruggen (van) 9’3.
Eerens 375.
Eerens (de) 307.
Eerentreyter 361.
133stun 302.
Eeten (van) 368.
Eethen (van) 2 0 5 .
Ecvcrsen 55
Efferen (van) 48, 4Q, 5~.
Egbertdr. 319.
Egmond 99, 101, 308.
Egmond (van) 119, 231.
Ehnle 207.
Eibergen (van) 2%.
Elberfeldt 370.
Elberts 236.
Elburch (van der) 5.
Elburg (van der) Q”.
Elder- (van) 335.’
Eldich (van) 334.
Elfen (von) 309.
Elias 25, 230, 232, 320, 376.
Elias (Witsen) 162.
Ellout 250.
Elout van Soeterwoudc 354.
Elsen (van) 372.
Elsevier 157, 183, 184, 2 4 3 .
Elst 212.
Elst (van) 5.
Elst (van der) 245.
Elverich gen. Haes (von)
:i43.
Elrerick gen. Haas 128.
Elzevier 248, 279, 330.
Embrugghe (van) Q9.
Emmen 380.
Emmius 380.
Emons 99.
Empel (ZU) 346.

Emweur van Opdyck ( 1 ’ )
Engeibronner 343.
Engelen 363.
Engels 146, 381.
Engelse 252.
Engelsen (den) 364.
Engcltie 326.
Engelvaart 367.
Enger 1.
Enneper 208.
Epen (van) 95, 162, 163, 164.
Eppinga 189.
Erbervelt 265.
Erck (van) 325.
Erkel (van) 85.
Ermel (van) 319.
Ermelens (d’) 180.
Ernest 380.
Ernestus 167.
Ernst 157 223, 229, 271,
309, 344,’ 346.
Erpecom 309.
Erpecum (van) 33, 161, 162,
163, 164.
Escalion (van) 116.
Esch (van der) 371.
Eschauzier 190.
Eschc 317.
Esen (van) 367.
Eskes 186.
Espinoy (de 1’) 178.
Essen (van) 140.
Est (van) 263.
Eukuma 267.
Evcnbly 293.
Erera 367.
El-eraert 250.
Everding 310.
Everdingen (van) 5, 63,131,
216.
Everdingeu v a n d e r Niepoort (van) 31.
Evers 308.
Eversdyck (van) 5.
Eversdyk 5.
Everts 1 26, 27, 161, 243,
308, 349.
Evertsen 27.
Everwin 343, 344, 345, 346.
Everwyn 122.
Ewyc. (van) 335.
Eybergen 120, 172, 3 1 ’ 7 .
Eyckberch 272.
Eyck (van der) 212.
Eyckcn 277.
Eyk (van) 21.1.
Eyl 181.
Eys (van) 324.
Eysdcn (van) 212, 214, 217,
326, 327.
F.
Faber 310.
Fabius 174.
Fabricius 110.
Fabrie 357.
Facs 52.
Fagel 124, 242.
Faget d’hsendelft (du) 346.
Fahne 359.
Paille (de la) 5, 316.
Falck 162, 344, 345.
Falkenberg 222.

Fangman 109.
Faria (de) 34, 56.
Farlier 104.
Faroli 310.
Farret 304.
Fauche-Borcl 307.
Fauconnier 383.
Favon 275.
Feickens 202.
Feith (Rhynvis) 109.
Fevre de Montigny (de) 308.
Fcrrers (van) 133.
Ferwerda 361.
Faynaert (van den) 171, 172.
Fiega 310.
Fierens 250.
Fierlants 100.
Fincelaer 322.
Firi 322.
Flacque 183.
Flament 254.
Flipsz 263.
Florimont (de) 25.
Flory (van) 5, 40.
Floss (von) 314.
Flugi van hspermont 308.
Fluyt 359.
Fock 365.
Fock (von Brucken) 129, 130,
181.
F o e y t 118, 110.
Fontain (la) 293.
Fonteyne (La) 293. 234.
Fooyert 181.
Forckenbecq 179.
Foyert 260, 270, 327.
Foyerts 182.
Framerig 59.
Franc 56.
Francke 323, 363.
Francken 180, 261, 304, 327.
Franckenberg en Proschlitz
(von) 3 0 8 .
Franken 27I.
Franquesnay (du) 239, 240.
Fransen 52, 53.
Fransz 99.
Fredricks 237.
Freecks 320.
Fremaux 146.
Frcmery (De) 177, 1’78.
Fremyn 150.
Frensdorff 320.
Frerichs 13.
Freyliof 130.
Friderici 309.
E’ricdrichs 307.
Fries 303.
Frieswyk. van Lesau 94.
Frise 331.
Frise (de) 25, 314.
Frisius 5.
Fritz 309.
Fruythof 293.
Fuchsius 345.
Fuchter 354.
Full 109.
Fumal (de) 32, 60, 64.
Funcke 309.
Fyck 5, 204.
Gr.
Gaade 156.
Gachard 75, 82.

Gaillard 74, 77, 104, 118, 119.
Galen (van) 181, 215, 216,
219.
Galesloot 76, 84, 104.
Gal16 363. 371.
G allois 374.
Gamrat de Sulima 286.
Gansenebbe 340.
Gansneb gen. Tengnagel 308.
Gansneb gezegd Tengnagell
176, 232, 233, 370.
Ganserne 335.
Garcelii 341.
Gavere (de) 178.
Geelandt (van) 211.
Gcelant (van) 212, 213.
C:eelkercken (van) 266.
Geelkerken (van) 182, 304.
Geelvinck 24.
Geenhoven (van) 253.
Geering (von) 310.
Geerits 169.
Geeryt 16.
Geesdorp (van) 5, 70.
Geesteranus 159.
Geister (de) 194.
Gcisweit 28, 29, 30.
Geisweit van der Netten 30.
Gelant (van) 260, 267.
Gelder (van) 244, 245, 246,
271, 331, 372, 373.
Geldermalsen (van) 303.
Geleyns 367, 368.
Gelinck 308.
Gelnia 371.
Gelre (van) 8, 308.
Gemen 186,
Gemert (van) 106, 162, 289.
Gcndt (van) 56.
Gennep (van) 127, 368, 374.
Gent (van) 56.
Gergas (de) 375.
Gericke 308.
Geritsen 264.
Geritssoen 334.
Gerlach 308.
Gerlach (von) 111.
Gerlach van Capelle 117.
Gernhart 309.
Gerrits 5. 168, 169, 236, 310.
Gertssoen 335.
Geseke (von) 141, 142.
Gcselschao 344. 345. 346.
Gespers
IP1.
Gesseler te Lintelo (van)
308.
Geul (van der) 328.
Gourtsen 270.
c~c\-acrts 21.
Gevers 90, 91, 278.
Gevers Devnoot 308.
Gewin 224:
GW van Pittius 306.
Gcyr Schneppenburg (von)
180.
Gharcelii 341.
Gheerts 5.
Gheest (van der) 169.
Gherits 5.
Gheyn (van der) 77.
Ghigny 156.
Ghigny (de) 308.
Ghoris 223.
Ghysberts 6, 63.
Gibkens 344.
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Giusti 56.
Glasius 178.
Glastra 26.
Glaudy 53.
Glimer 152.
Glimmerius 325.
Gockinga 24.
Godefroey 54.
Godescalck iO4.
Goedhals 362.
Goes (van der) 6, 101, 145.
Coester 291.
Goethals 77, 308.
Gog (van) 367.
Golten 53, 55.
Goltstein (van) 58.
Gomree 155.
Goor (van) 135.
Gooris 125.
Goortz 310.
Goossen 207.
Goossens 352, 383.
Gorcum (van) 63.
Gordon 6, 250.
Goris 6, 28, 29, 30, 31, 60,
6f, 123, 124, 125, 157, 223,
234.
Gorissen 61.
Gosse 274.
Gouda (von) 310.
Goudhoeven (van) 18.
Goudswaart 363.
Goumoens 304.
Gout 367.
Goutsmyt 55.
Gouw (ter) 132.
Gouwen 51, 237, 238.
Gouy d’hnsereul (de) 139.
Goyer (de) 243.
Graadt van Roggen 207.
Graaf (de) 193, 246. 277.
Graaff (van de) 211.
Graafland 232, 247, 370.
Gracht (van der) 249.
Graef (van de) 325.
Graeff (de) 178.
Graeff (van de) 271.
Graeff (van der) 178, 221,
369.
Graes (von) 141.
Grande (de) 311.
Graswinckel 6, 32.
Grave (de) 309.
Grave (van den) 251.
Gravesande (‘s) 6.
Grebber íde of die) 18.
Grebber (de) 191. ’
Grégoire 308.
Gregorie 362.
Gresnichs 223.
Grevinck 343.
Griend (van de) 362.
Grieraet 360.
Grimmeerus 212, 213.
Groen 238, 243, 279, 290.
Groen van Prinsterer 201.
Groenhoven (van) 308.
Groenendyck 183, 184.
Groenenhoven (van) 51.
Groenesteyn (van) 6.
Groeneveld (van) 190.
Groenevelt (van) 6.
Groenewegen 366.
Groenewegen (van) 365, 366.
Groenewout 278.

lacksteen 171, 172.
Hadewyck 99.
Iaeck 173, 174.
Iaeck (van der) 285.
-1aefkens 359.
Iaeften (van) 1f1, 116, 247,
258.
Haemersteyn 269, 270.
Xaen (de) 56, 170, 171, 172,
173, 237, 322.
Jaen (den) 221, 273, 274,
329, 330, 332, 372.
Baer (van der) 6.
Haerlem (van) 55.
Haersolte (van) 45, 46, 126.
Haes (de) 303, 313.
ilaeselaar 244.
Baestjewat 219.
Naga 99, 219, 220.
Bage 219, 220, 228.
tlage (van den) 335.
Hagen 238.
Hagen (van der) 94, 236.
Hahn (von) 309.
Hal (van) 48.
Eial xu Disternier (von) 48.
Bal zu Mutsenrat 48.
Elalbeeck (van) 99.
Halen (van) 2 8 7 .
Halen (van der) 363.
Dalewyn (van) 248.
Hall (van) 200, 364.
IIalling 6.
Ballingh 90.
Gmii’ns ‘(von of de) 304, Halm (van) 125, 126, 127,
157, 191.
Gumoëns-le-Châtel 304.
Ham 188, 247.
Gumoëns-le-Jux 304.
Hamaker 24, 2Ïl.
,Gumoëns d’0rsond (de) 305.
Hamburch (van) 309.
Hamel 24.
Gumoëns-la-Ville 304.
Gumoin 305.
Hnmernieester 331.
Guykingh 370.
Hamers 189.
Guylick (van) 269.
Hamersveldt 114.
Guyon i67.
Hanegraaff 23.
Guyot 108.
Hania 308.
Gybelant (van) 6.
Hanneman 6, 53.
Gy.elijssen 55.
Hannes 208.
Hannes, van Thye 241.
Gylyam 53.
Gysberti Hodenpvl 109, 131, Hansen 148.
162 164 165 222 258
Hanssen 99, 310.
Gysberts 237, 238. ’
*
Harconet de Longeville 220.
Hardemée 317.
Gyssen 169.
Hardenberg 181, 260, 327.
H.
Hardenbergh 181.
Hardenbroek (van) 349, 355.
Haaften (van) 365.
Hardt (van der) 120.
Haakman 207.
Hardtman ,1’73
Baan 278.
Hardy de Beaulieu 3 0 8 .
Haan (de) 172, 173, 174,
Haren (van) 220.
192, 224, 244, 292, 325.
Haring 362.
IIaansbegen (van) 316
Harinck 363, 366.
Haaren (van) 220.
Hark 279.
Haas 358.
Harlaer 7.
Daas (de) 183, 245, 356.
Ilarmanides 220.
llaasdonk 367.
TTarmens 54.
Habermaas (von) 208.
Harscamp 244.
Haberts 308, 316.
Harscamp (van) 293.
Hack 6, 262, 263, 321, 352 Bart 269.
327. 335.
Harte van Tecklenburg 65.
Hackenbroek 120.
Hartigh (de) 266, 325.
Hackfort 116, 117, 118.
Hartken 361:
Hackfort tot den Suetendae‘ Hartman 127, 158, 173, 273.
117.
Hartmann 191.
Hackfort tot den Zuetendae Hartsch (den) 292.
(van) 116.
Hartog (den) 368.

sroenhout 178.
Groesbeek 29, 312.
Grein (van) 198, 199.
Grol1 310, 360.
Gronden (van der) 230.
Gronsfeld (van) 370.
Gronsvelt (van) 6.
Groot 231, 245, 310.
Groot (de) 25, 92, 93, 168,
180, 186, 256, 268, 279, 286.
,Groote 92.
( Grootenraey (van) 346.
,Groots (de) 182.
,Grootvelt (van) 2G5, 266.
,Grosskurd 431.
,Grothe 21.
,IGrunebosch 308
,Grushoff 309.
’
,Gruter (de) 119.
/Gruthus (de) 341.
,Gruthusen (de) 340.
,Gruvter (de) 296.
,Gruythuys (van) 335,
/Gryp (van der) 159.
,Grypskercke (van) 6.
Grysen 51, 54.
Gualterus 192.
,Guebels 332.
Guesselt 116.
lGuichenon de Chastillon 223.
356, 357, 358, 359, 360.
Gulik (van) 271, 360.
Gw@;;~ (de) 304, 305, 306.
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Hartogh (de) 324.
Nartsinck 22, 370.
Hartsinck, van Marselis 22,
23, 24.
Bary (tenj 167.
Bas 180, 270, 324.
I-Iase (de) 7.
Baselager 247.
Basselaer 22, 23.
Hasselt (van) 135, 199, 212,
215, 308, 325, 339, 345, 378.
Hattmgh 23.
Hattum (van) 245, 304, 323.
Hauw (d’) 308.
Hauwen 256.
Havakker 189.
Haverkamp 207.
Haye (de la) 308.
Hayen 148.
Hayunga 381.
I-Iebert 61, 62.
Heckers 57.
tieeckeren (van) 308.
Hecde (van den) 249.
Heemskerck 237.
Deemskerck (van) 18.
Heemskerck van Beest (van)
21.
Heemskerke (van) 56.
Heemstra (van) 308.
Heerdl (van) 21, 373.
Heerdt tot Eversberg (van)
308.
Heere (de) 250.
Beermans 276.
Hees (van) 7.
Heeteren (van) 325.
Heeze 99.
Hegelsom (de) 139.
Heicop 192.
Heiden Hompeach (van) 62.
Heiden-Reinestein 158.
Heiden (van der) 280.
Heidenryk 308.
Heilman (van) 308.
Heimans 345.
Heindrickx 152.
Heine-Geldern (de) 25. 314.
Heinenzoon 11.
Heins 220.
Heinsius 174, 310, 330.
Hekmeyer 279.
Helbig (von) 224.
Helder 199, 200, 294.
Hel1 345.
Hel1 (van der) 118.
Helle 341.
Helling 237.
Hellinck 160.
Helm (van den) 308.
Helmbach 309.
Helperi 185.
Helsdingen (van Beuningen
van) 321.
Helst (van der) 158, 182.
Helvetius 291.
Hemert (van) 169, 298.
Hemert (Junius van) 370.
Hemhsberg (vanj 309.
Hemnen (van) 303.
Hemsing 185.
Henderick 323.
Hendricks 236.
Hendrickse 213.
Hendrickszoon 13.
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Hendricx 167, 168, 169.
Hendriks 170, 359.
Hendrix 304.
Henegouwen (van) 18.
Hengst (den) 291.
Hengst (van) 111.
Hennebo 220.
Henning 309, 310.
Henpe (ten) 247.
Henriques 7.
Herbosch (van) 308.
Heremyt (le) 285.
Hering 309.
Herkel (te) 236.
Herlaer (van) 230.
Iferrnans 309.
1b:r’rnansz 263.
IIernranszocn 3:r.r.
liclnlallszool-1

13

Ilcrmite (L’) 2CO.
Hem (van) 343.
Herne (van) 325.
llertoghc vau Peringa ( d e )
316 349.
Ilcrvar’l (cl’) 3 4 6 .
Derwaarden (van) 263.
Hcrwaerden (vauj 243, 349.
Ilerwcn (van) 334, 335.
H e r w e r d e n (vanj 186. 187.
Heïwynen (Vanj 9, 334.
lIesels 52.
IIeshusen ( v o n ) 179.
Heshuysen 1’78, 1’79, 1 8 0 , 23i,
234. 369. 3ÏO.
1Icshuysen (von) l79.
lIesman 358.
Hese iO9.

1Iesse Philipsdall (de) 241.
Hessell 335.
Hessels 149, t5t, 133, 245,
279, 334.
IIcsscls vm Bueren 149, 150.
Hessels van Buren 149, 153.
IIesselsc 151, t53.
Hesselsen l51, 153.
Hesselsen van Buerou l5t.
IIessliusen 179.
Hesterwyck (van) 117. 118.
Heszhus t79.
Hetzler 2s.
Reuf 325.
Heuckelom (van) 124.
IIeukelorn (van) 86, 109.
~~~~licluu~ 46.
IIeumen (van) 117.
IIeurnius 220.
Heusden (van) 205.
IIeussen (van) 227, 234.
Heute (van) 308.
Heuvel (van den) 265, 369,
370.
1Ieuvell (van den) 363, 365.
Ilcuven van Staereling (van)
159.
IIeycop 192.
Heydanus 220.
Heyde (van der) 371.
Heyden (van der) 125, 279,
324.
Heydenreich 206.
Deymans 72.
Heyn 220, 221.
Heynen 346.
Heynkus 1’74.
Heynrics 7.

Keynricx 7.
[-Ieyns 251.
I-Ieynsiua 221.
Xeyst (van) 367.
levst (van Buuren vanl 368.
Niddinck 341,
342.
’
7iddingh 341, 342.
Kiddingh, van der Poel 341.
Tiddink 342.
,lierdc (van) 118.
IIilkcs 202.
IIille (van den) ?I9.
Gllebrandts 310.
!Iillesheiin 343.
‘Iisrnau 35S.
llobbe 220.
iTocl1 ( v o n ) 221.
l~Iotlshon 216.
tIoeck (van) 192.
IIoeckc (van) 199.
Hocckelcm (van) 86.
[Ioeckelom (van) 45, 46, 143.
FIocckelum (van) 86.
LIoeclum (van) 45, 47.
fIoef (van) 16.
[Ioef ( v a n dor) 291.
Doeff (van der) 227, 234.
Hocismit 167.
tloekelern (van) 86
[Iockelom (van) 85.
tIoekelum (van) 335.
Hoeklurn 86.
IJoen (‘t) 7.
Roenloe (van) 152.
Roeuft 221.
Hoeufft 31, 124, 125, 162,
251, 253, 306.
Hoeve of Hoene 7.
IIoevell 170.
Roeven (der) 35, 113.
IIoeven (ter) 334. 335.
Hoeven (van) 335.
IIoeven (van der) 7, 35, 258.
IIoevcnaar 94.
Hoffe (van) 325.
Hoffen 168.
Hoffmann 31, 125, 161, 191, 192.
IToffmann 1.
I-Ioffnians 371.
Hofman 244.
Hofmans 295, 297, 383.
Hofmans 2E3.
Hofstede 186.
Hofwegen (van) 7, 243.
llogenbirk 188.
Hogendorp (van) 220, 355.
Hogendyck 285.
Hogendyk 283, 297.
Ilogenhouck 182, 184.
Hogeveen 293.
IIolienlo (von) 152.
llohenlohe-Laugenburg (von)
149.
Hokelem (van) 86.
Hokelom e6. ’
IIoklem (van) 85.
Hokolom. (van) 86.
1101 182.
Holland 7, 8.
Hollande ((1’) 317.
IIollaer 158.
Rolleken 126.
Holltein 3 10.
Holte (van) 323.
Holthuisen 345.

Bolze 191.

Holsboer 159.
Kombach 308.
IIomberch 335
Homherg 159. ’
Hombroek (vaag) 3 1 5 .
[Iormues 24.
Horrmriuu 221.
Hornoet 370.
[Ionroet (van) 334.
tIorrioct t o t Wisschc en t e n
Dorewecrt, tot 333, 338.
Ilondt (dc) 250.
Hondy 343.
[Ionert (van den) 1, 94, 126,
127, 158.
Höneniann 208.
Honkoon 361.
1101,1,& 34.
Ilooch (de) 34.
IIooch (van der) 329.
Hoofd 278, 279.
Hooff (van) 34.
Hooffen (van) 326.
Hooft 176, 229, 232, 245, 246,
369, 370.
IIooft Corvcr 246, 247, 248.
Hooft (van) 347.
Hooft (‘t) 308.
Hoog 292.
Iloogendorp 312.
Hoogendijk 180, tS2, 211, 364.
Hoogendi.jk van Dornselaer
211.
IIoogenhouck (van) 34, 35, 36.
Hoogeveen 243, 278, 279, 280.
290, 291, 292, 293, 294, 378.
Hoogland 247, 280.
IIoogst,raten 99.
Hoop (d’) 74.
Hoop (van der) 245, 248.
Hoorn (van) 56, 111, 182,
264, 354.
Hoorn (Westnalm van) 384.
Hoorn (van den) 293.’
Hoornbeek (van) 35, 68.
IIoorne 99.
Hoorne (van) 101.
Hop 246, 346.
Hoppe (van) 265, 328.
Ifordvk 188.
110% (van der) 244, 245,
265, 269.
Horst tot Mulckhave (van
d e r ) 117, 118.
Horstman 310.
Hort 309.
IIouck 35, 140.
Houckgeest 35.
Houff (van) 13.
Houff (van der) 1’90.
Housen 358.
Houtappel 316.
Houtuyn 35.
Houtzagers 351,
Houven (van der) 7, 35 92,
93.
Houwart 275.
TTouwendael (van) 213.
Hove (ten) 35, 247, 265.
Hove (van den) 35.
Rove (van der) 341.
Hoven (ter) 335.
Hövens (van) 351.
Hovie 245.

Hovy 248.
Howen (de) 308.
Hoynck van Papendrecht
162, 223.
IIoyer 309.
IIoyers 126.
Hoyle 145.
Huart 362, 367.
I-Iuhcrt 300, 301, 370.
H$bner 320.
Hubrechtsz 35.
1Iuccklum (van) 335.
I-Iueflyngcn 55.
1 luossen (van) 335.
Huët (van) 333.
Hugenholz 188.
Hugenpoth (van) 197.
IIugcnsz 36.
llugtenbroek (van) 112.
Hugucnin 308.
Hukelman 86.
IIulst (van der) 335.
1Iult.man 378.
IIunialda (Aebinge van) 112.
IIumalda van Eysinga (van)
34.
Humnielin& 421.
1Iundius 343.
1Iuybert (de) 132.
Huyberts 171. 4 7 2 .
Huybrechts 99.
Duydeconer .247.
Huyding 159.
Huygen 53, 89.
Huygens 23, 89, 124, l58, 191,
252, 272, 273, 274, 316.
Huygens tot Cronesteyn 123.
Huygensz 36.
Huyghen 36.
Hui: 99, 196.
Ruysenegus 50.
Huysman 193, 362.
Tfuyssen 276, 334.
Huyttcns 82, 83, 95.
1

1.

Iburgh van Holstrop 48, 49.
Ilem (van) 54.
Tmendorp ‘2s.
lrnendorpf 28.
Imhoff (von) 62.
Immendorf 28.
Immendorp 28.
Tmrnensdorff 36.
lmmerzeel 274, 313.
lndebet~ou 222, 287.
Ingen (vanj 308.
Ingenhoef (van) 360.
Inaen Huvs 286.
Irìgenool i96, 345.
Jngen Betouw 287.
Ingewat 303.
Innemée 357. 360.
Inniskilling 308.
Ipelaer 51.
lsbransen 53.
Jsinck 343.
Isincks 343.
Israel 170, 171, 172, 173, 174.
Israels 167. 168. 170.
Issac 2 7 4 ,
Isselmuden (van) 139, 140.
Tsselmuden gen. Roddenhorst
(van) 139, 140.
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It,erson (van) 205.
Ittersum 274.
Htersum (von) 112.
Ittersum tot Nyenhuys 274.
T

J.

Jacobi 309.
Jacobs 36. 52. 53. 54. 136.
243, 290; 326; 334.
Jacobsdochter 51, 52.
Jacobse 271.
Jacobsen 269.
Jacobss 54.
Jacopsen 303.
Jager 262.
Jagers 311.
Jiihn 133.
S&hns 108.
$o?85 27.
Jans 59: 190, 236, 237, 243,
248. 264.
Janse 323, 325, 327.
Janse van Slingerland 285.
Jansen 51, 52, 54, 55, 16’7,
259, 269, 270, 309, 314.
Jansen Poelwijk 52.
Jansen van Woerden 51.
.Janson 151.
Janssen i28, 167.
Janssens 308.
Janssoen 36.
Jansz 13, 18, 36, 37, 319.
Janszen 310.
Jeger (de) 86, 143, 144.
Jerman 291.
Jeune (Le) 362. 363.
Jochems 265.
Jochemsz 263.
Joden 98.
Jödden 344.
Jonas 364, 365.
Jonasson 310.
Jong (de) 235, 243.
Jong (van Zyll de) 355.
Jonge (de) 99, 224, 265, 274,
312, 370.
Jonge van Ellemeet (de) 274,
275.
Jong(h) (de) 62, 113, 268,
278. 297. 299. 362.
Jonghe (de) 93.
Jonghe van Muyden (de) 93.
Jongsma 23.
Jonker 293.
Jonoe 221
Jonson 31i).
,Jooris 160.
Joosten 269, 270.
Jenners 332.
Jordaans 137, 138.
Joris 190, 326.
Josten 153, 328.
Junius 90, 236.
Junius Mudenus 93, 94.
Just de la Paisières 131.
Juten, 125, 164, 223, 287, 336.
Jutfaas (van) 37.
K.
Kaai 172.
Kalkhoven 148.
Kampen (van) 52, 215.

hamstra 112.
Kaphengst (von) 109, 110.
Karmans 303.
Karnebeek 120.
Karnebeek (van) 110.
Kasteelc (van de) 162.
Katt 309.
Katt (de) 173.
Kayssart 340.
Kechel von Kechlau 308.
Keedof 55.
Keer 346.
Keere (van der) 192.
Keetelaar 369.
Kelderman 126, 127.
Kelfken 85.
Kelich 309.
Kemagen 343.
Kemp (van der) 294.
Kempen (van) 56.
Kempf 372.
Kenteling ook Kentelinck
144.
Keppel (de) 341.
Kerbyn 223.
Kerckhoven (van) 275.
Kers 14.
Kervel (van) 31.
Ketelaar 36-1.
Ketting 93, 291.
Ketjen 198.
Keuchenius 30, 332.
Keulenaar (de) 365.
Keus 207.
Key 331.
Keyser 55, 246, 326.
Keyzer 189.
Keyzer (de) 357.
Kien 23, 250.
Kiem 206.
Kiggelaar 5, 37, 273.
Kiliaan 337.
Kimmelinghoff 310.
Kinkeed 275.
Kinschot (van) 28. 31. 3 7 .
56. 112, iSi,’ 180, 189, 192,
211, 259, 275, 303, 321, 346.
Kip 310, 311, 312, 313, 349.
Kip (van Erp Taalman) 310,
312, 349.
Kipp 349.
Kisner 310.
Kist 95, 159.
Klaasz 294.
Klaptas 274.
Klarenbeek 260.
Klerck of Klerca (de) 159.
Klerck (de) 36t,A 363,’ 365,
366, 368, 384.
Rlercks 343.
Klein 194, 135, 278.
Kleyn 194, 195, 196.
Kleyn (de) 243.
Klinge 309.
Klingenspoor 23.
Kloeck 183.
Kloot (van der) 275.
Kloot (van Rhede van der)
356.
Klapper (de) 23.
Klundert 280.
Klyn 196.
Kneppelhout 30.
Knephorst (de) 145.
Knipper 310.

Knobhout 63.
Knollenburg 200, 2Oi.
Knook 365.
Knoote 1, 162.
Knop 23.
Knotter 183.
Knot2 309.
Köberling 62.
Koek (de) 308, 328.
Koene 37.
Koenen 8, 9, 10, 12, 224.
Köfflcr 1, 191, 255.
Köhler 309.
Kok 188.
Kol 126, 244.
Koning 207.
Koning (de) 90.
Konynck 335.
Kool 191, 245, 246, 308, 328.
Kools 152.
Kooper l7-1.
Koopman 308.
Koopstadt 126.
Koopstat (van) 126.
Korendycker 364.
Rortsen 383.
Kouwenberg 207.
Kramer 310, 368.
Kramer van Gale 382.
Krahmer de Bichin 3 0 8 .
Kramm 313.
Krasboom (van den) 152.
Kraveth
316.
’
Krayecamp 244.
Krayenhoff 308.
Kremersz 335.
Krenck 152.
Kreygsman 247.
Kreyvonger 334.
Krommedyk 319, 320.
Kroock 236.
Krook 292.
Kroon l55, 172, 173, 174, 223,
245, 293.
Kroone 173.
Kroonenburg 247.
Krul 92, 274.
Kruse (de) 308.
Kruseman 308.
Kruyff (de) 246.
Kruythof 291.
Kryt 141.
Kuyck 238, 308.
Kuhl 378.
Kiirlberg 155.
Kiirsteiner 319.
Jiuschou 310.
Kuyl 364, 365.
Kuylenborch 211.
Kuylenburg (van) 291.
Kuyper 95, 96, 158.
Kuypers 157.
Kuzenberg (von) 310.
Kymmell 349.
Kynt (‘t) 275.
Kyp 349.
L.

Laar (van de) 202.
Lach de Berc 161.
Laemert 323.
Laen (van der) 70.
Laer (van de) 168.
Laer (Henricx van de) 168,169.

Laer (van der) 99.
Laet (de) 37, 275.
Laet (van) 335.
Lalaing (van) 37.
Laloire 76.
Lam 263, 324.
Laman 309.
Lambert 30.
Lamberts 37, 123, 168, 169,
170, 171, 172, 235, 237, 278,
279.
Lambertsen 309.
Lambrecht 16.
Lameris 133.
Lamers 31, 123, 170, 223.
L?ammen (de) 211.
Lammers 90.
Lampsins 112, 250, 287.
Lams 182.
Lamssins 250.
Lanckeren (van) 125.
Landweer 277, 279.
Landsweerd (van) 248.
Lange (de) 292, 317.
Langendonk 344, 345.
Langerac 380.
Langlec 52.
Langvoet 270.
Langewagen 114.
Lankeren (van) 23, 191.
Lankhoyr 243.
Lanoy of Lannooy 285.
Lanterburg 286.
Lanterburger 286.
Lanthaes 160.
Lantherburg 286.
Lanto (van) 309.
Lantslieer 112.
Lap 228.
Laros 267.
Larrey (de) 308.
Lastdrager .231.
Lathum (van) 238.
Lattenbura 286.
Latterburg 286.
Latum (van) 304.
Launay (de) 8, 9.
Laurens 236, 238.
Lauta 130.
Lauwerens 152.
Lauweris 3’7.
Lavernhe 311.
1,awende 367.
Lawick (van der) 45.
Lawyc (van den) 335.
Lawyc (van der) 60.
Lawyck 46.
Layten 89.
Lechmarz 309.
Leek (van de) 230.
Leefland 293.
Leemputte (van den) 99.
Leenaerts ‘236.
Leenders 153, 327.
Leendertse 325.
Leers 115.
Leersum (van) 323.
Lecstemakers 121, 122.
Leet (van) 335.
Leeu (de) 269.
Leeuen (van) 52.
Leeuw (de) 275.
Leeuwarden 38.
Le;;w (de) 99, 243, 264,
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Leeuw (van der) 32, 62.
Leeuwen (van) 38, 96, 138,
159, 180, 181, 183, 213, 215,
216, 219, 230, 236, 246, 260,
261, 265, 331, 332, 372.
Leeuwendaal (van) 213.
J,eeuwendael (van) 180.
Leeuwenhoek (van) 276.
Lefèvre 76.
Legtse te bedth 276.
Leje 309.
Lely (van der) 276, 302.
Lelyveld (van) 34, 65.
Lcmker 305.
1,cmmekini 341.
Lemmers 319.
Lemmick (van) 269, 328.
Lenardts 167.
Lenen (van) 335.
Lenep (van) 335.
Jxncrtsoen 38.
Lennep (van) 167. 243. 244,
3:JY.
Lente 309.
Lcntzell 309.
Lcscllot 223.
Loticyer 52.
Lcseur 38.
Lesier 38.
Lestang 136.
Lettpeny 168.
Leuiiisïfw
li 38 .
Leupenius 1’70.
Leur 323. 325. 326. 327.
Leur ( v a n ) 26J, 3’4.
Leusden 96, 308.
Leusden (Pclsj 96.
Leuteringb (de) 190.
J,cuve 89.
Leuven 89, 90, 91.
Leuven (Gevers) W.
Leuw (de) 240, 271.
I,erl\\x’n 3?6.
Leuwen (van’) 322 328.
J.cventlneJ ( v a n ) i60. 261.
Levingston ‘308.’
Lewc 935.
J>ewc ‘(die) 334.
Lewen \ 344:
Lesdecker 178. 227. 228.
Leiden
14l. ’
Lnyden (van) 309.
J-eye 290.
Leyc (van der) 365.
J,eyendecker 113, 228.
Leyssius (van Reineckj 131.
Leyte(n) 90, 91.
J,ezier ‘38.
J,hee Cde) 27;.
Lihhekè xvan) 99.
Lidt 322. 327.
Lidt (vaAj 303.
Lidth de Jeude ( v a n ) 1 8 1 1
182, 321, 327.
Litlts 181.
Lidts (vanj 181.
Liefde (de) lS9. 237. 290, 292.
Liefkens 98.
Lioftingh 345.
Lienden (van) 334, 335,
Lienden (van der) 180.
JAer (van) 382.
Lier (von) 346.
Lieqvelt (van) of Lusvelt (van)
38.

Idosvclts 181.
Liovenscn 270.
Lille (de) 38, 301.
Linden (de) 116.
Linden (van) 23G.
Li;r&en van den Heuvel (van)
Linden (van de) 260.
Linden (van der) 250.
Lindcrshusen 276.
Lindertsen 324.
Lingen 233.
Lingcn (van) 370.
Lingen (van der) 181.
Lingen (Janse van der) 63.
Linsenicli 124.
Lintte (vanj 327.
Lippe (van der) 308.
Lippens 250.
Lipsius 276.
Lis (van) 365, 366.
Lissc (van der) 38.
List (Scheidlerj 22.
list (van der) 243.
Jdstemaiin 318.
J.itb 328.
JA11 (van) 126, 127.
Li~tl,i d;68,Jeude (van) 261,
1
.
Litliman 222.
Livoir 24.
Lob6 244.
LcW;rr ? (ran) 33.5.
Lochman von Königsfeldt
110.
J~o~kman 309.
L.ocquet 147.
I,oder 315.
Lodesteyn (van) 189, 190.
Lodensteyn 38.
J,oe (ten) 141, 142.
Loeff 291, 292.
Loenen 238, 290.
Loet (van) 334.
Lohman 187.
J~~l~in:~n (tic Sxvorninj 114.
Lohr 208.
Loje 266.
Lokcre (van) 99.
L o m (dcj 287.
Lom (van) 286, 287.
Lomhyee (de) 250.
Lomme (van) 266.
I.onden (van) 326.
Long 276.
Long (Le) 18.
J,on&:de ‘109.
Loo (van) 291, 361, 366.
LOO C\eilll dfJl9 1&9. 1 9 0 .
Loock&cn (&j 2 6 5 .
Lookcrcn (van) 212. 261. 326.
IJ0011 (W,j í5$ 232; 246; 3 7 0 .
1,001 2”.
Lotc (van) 335.
Lotic:hius 308.
Lottuin (van) 171.
1.011d01~ ?07. 3 5 4 .
Louis 343.
l.~~llwCl’cllWlI
1,X).
Louwerys 53,
Louwick 268.
Louysen 39.
Loven 89.
Lubbert 263

Luhberg van Wamel 143.
J.ubeley 202.
J,l!C~asscn 309, 344. 345.
Lucassen (Valck) 353.
Luden
365:
’
Lrtderitz Cde) 3 1 0 .
L,uere (de) i;O.
Lueve 89.
Luevcn 89.
Luinac 185.
, L 194
J.uis&us
Luninck (va;lj 357.
JAi+ps 355.
Lutz (de) 287.
J.uygen 303.
Luykcn 208.
J,uymes 207. 2 1 9
Luyten 236.
Luyter 47.
Luytgens 15.
L y c k l a m a il Syeholt 308.
Lymbccck (van) 335.
J,ynden (van) 116.

Marees (de) 2 4 3 , 2 4 4 .
hfarets (des) 3 2 8 .
Marez (de) 2 4 8 .
Marken (van) 228, 369, 370.
hlar’kr’eiter (von) 109.
hlarle (van) 197, 342, 363,
364.
Marneffe (de) 74.
hfare (do) 156.
Nar0 (de) 53.
Marrevelt 183, 184.
hlars (de) 156.
hlarsclis 109, 270.
hlarselis (van) 22.
Mart (van der) 3 2 8 .
Xfartens 6 5 , 1 2 5 , 1 6 8 , 171.
287.

Martin 240.
Martini 28, 374.
Martyn 39, 356.
\Jascovo 310.
Massen (de) 308.
hlusserol 120.
Matak 308.
Matensz 39.
M.
hlathias Paus 132.
hlatthea 184.
Man (van der) 39.
hlatthcus 283 329.
hfaanen (van) 294, 308.
hlattbes 23. ’
hIaarsAc (van der) 184.
RIattyssen 362.
Maas 228.
hlaulde (do) 272.
Maas Geesteranus 159.
Manricii 340, 341.
h~:las111311 359.
Maurick (van) 315.
JIacar 103.
Macar& 112. 190.
Mauvillon (von) 308.
\13WO 191, 349.
Mayhoom 59.
Macquat 307.
Mazel 354.
Mechelen (van) 152.
hiadiol 303.
Maencu (\-an) 213
klecklenhurg 91.
Macro (dcj 114.
h4eden (van der) 309.
Meer (van der) 234, 244, 245,
Maerscbe (van dcrj 182.
hl;~crslc (van) 335.
247, 329, 351.
Meer van Kuffeler (van der)
Maos 33.
MaeS (van) 271.
234.
Meercqt (van der) 250.
Maes (van der) 39.
Meerevelt (van) 244.
Maeswinckel (van) 324.
Mcerbout 287, 364.
hlagyelsen 54.
Meerloo (van) 316.
hIaitlanc1 24.
Meerman 39, 275, 331.
h4ajulie (dcj 155.
Malapert of Malapert (de) 39. hlcerscb (van der) 251.
Mees 144, 145, 147, 162, 380.
hlalepert 39.
Meeteren (van) 245, 246.
hlalingres 195.
hfecus 329.
Asfan (de) 215. 263, 3.16.
Neeuwen 205.
hlnn in ‘t Veldt 367.
Meeuwen (van) 248.
hlandere (van der) 25E.
Mceuwsen 169, 170.
hralldt 230.
hlokelen (van) 52.
Manen (van) 188. 261.
hlckcrn 349.
Manglielaar 231.
RIelle (van) 249.
Mansdalen (van) 383.
Xlols 53.
Mansvelt (van) 187, 188.
hleJsc>her 52.
Mantens 3 1 1?3.
IIcJvilJ van Carnhee 316.
Mantum (vin) 280.
Alendersmick (van) 335.
Marcelis 369, 370.
Menkema van Dyksterhuis
Marcelis (van) 232.
349.
Marcclus 271.
hfenschaart 138.
hlarchand 133. 328.
hlarchant 230.
Alensing 147.
hiarcbant d’ Anscmbourg (de) hrensinge 185.
1lclltzrr 309.
115.
hlarck (van der) 183. 184.
Merck (van der) 309.
Marck el1 Arenhcrge (van
hfcrcx (de) 308.
der) 39.
hfercndonk 326.
Mergbclynck 95.
Marckel 141.
Xlarcus 109, 342.
hlerincker 331.
Mare (de) 262.
Merken (van) 229.
Mare (van) 211, 212, 214.
Merkes 380.
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Merkes van Gendt 308, 348,

Molenaar 63.
Myle (van der) 112, 329.
Uorwitz 329.
Mollenbeek 308.
Mynden (van) 329.
Votaous 126
Merlen (van) 308.
Mollers 309.
Mynekus 326.
Voy (de) 244.
Merode (de) 156.
Mollerus 109.
Mynnyn 49.
Yoye 303.
Mersch (van der) 93.
Mölman 310.
Voyel 279.
Mertens 106.
Molyn 159.
Soyelle 330.
N.
Merula 329.
“” 182, 213, 260, 268, 322,
Voyen 270, 322, 327.
Merwede (van der) 39.
Yumans 62.
Naarden (van) 287.
Merwitz (van) 309.
Momertz 155
Naegde (van der) 259.
C’utten 310.
Mes 247. \ ’
bfomma 243,’ 310, 346, 349.
Naegel (van der) 327.
Yuyssenborch (van) 41.
Mesdagh ‘77, 114.
Monchoo 310.
Nagel 243, 277.
Vyel (van) 334.
Messing 39, 157, 192.
Monchy (de) 362, 364.
Nagtglas 228, 229, 278, 279. Vyentgank 189.
Mestre (de) 39.
Congé (de) 365.
Nagtglas-Versteeg 229.
Vyerop (van) 41.
Mestringh 39.
1Montens 123, 223.
Nap (de) 271.
Vyhoff 95, 201.
Meteren (van) 237, 244, 264. Montfoirt (van) 40.
Nassau (van) 40, 41, 42, 149, yy 59.
Mets 245.
Ilontfoort (van) 248.
\cyncx 13.
Metselaer (de) 271,
Montigny 99.
Nass&-csing& (v&j 308.
\lys 57, 369, 370.
Metz 57. 58. 278.
1Montingh 278.
Vys (de) 381, 3%
Nassauw (van) 152.
MetztorfP 30'9.
Nassouwen (van) 151.
jMontmorency (de) 132.
Meulemans 313.
Naundorff 242, 30’7.
1Moons 329.
0.
Meulen (ter) 294.
Néale (de) 23.
1Moor (de) 295, 297, 298.
Meulen (van dcrj 329, 348, 1Mooren 168, 173, 182.
< 239.
Neck (van) 40, 282, 284, 298. ??ke
349, 381.
Neerbosch (van) lG6, 167.
:Ibreen 124, 134. 158, 285.
Moreel 250.
Meurs (Vmj 26, 92, 308.
Ncering 315.
3dyok (van) 330.
jMoreno (dit Petit) 156.
Meurs (von) 343.
Nelis 104.
Morenstecher 208.
3cl 277.
Meuwen (von) 344.
Nelle (van) 340.
3ou1 de Moeseml)rocck 1 0 4 .
,Morgan 157.
Meuwszen 169.
Nelleken 303.
Xstcnwoldc (van) 167.
Moring 214.
Mey 310.
Nellesteyn (van) 191, 230, 287. Det,gens van Wavercn 247.
1tiorison 63.
Mey (van der) 308.
Noomagus 170.
J&ér.cii (van) 266.
1Moritz 329.
Meyde (van der) 40, 158.
Nepveu 308.
3ey (van) 152.
1\,lorris (van Braam) 3’76.
Meyden (van der) 40.
Nering 344.
3fferen (van) 346.
1Mors (tcrj 62.
Meyer 245, 280, 316, 365.
Nes (van) 127, 186, 187.
Xferhaus 362.
jMortamer 40.
Meyer (de) 171.
Dfferman 324.
Neufville (de) 247.
1Moser 199.
Meyers 294, 310.
Neukirchen gen. Nyvenheim Iffermans 354.
1Mosgöller 308.
Meyerswyck (van) 335.
(van) 308.
Djen (van) 196.
Mostart 329.
hfeyert (van) 236.
Neusse 120.
3ke 239.
IMote 276.
Meyerts 236, 238.
Oldenbarneveld (van) 229.
Neve (de) 363, 364.
bfott,es 246.
Meynarts 99.
Nevele (de) 340.
nldenbarneveld gen. Tullingh
iMotzfeldt 345.
Mesners 111.
Newton 329.
230.
1Motzfeld (von) 346.
Meynhardt 349.
Ildenbarneveld gez. Tullingh
Niderberg (von) 343.
1Mourik (van) 356, 366.
Meyntssoen 141.
176, 177, 229.
Niderbergs (von) 343.
JMouton 50, 374.
Michiel 276.
Ildenbarneveldt (van) 101,221.
14luelen (van der) 2? 34, 65, Nicasius 5, 40.
Michiels 99.
3lieslagers 167.
Nicolaes 221.
192, 281, 384.
Middachten (van) 116.
3lislagers 167.
Nicolai 17.
1Muelengracht (van) 152.
Middegael (van) 382.
Ilislagher 167.
Nicolay 381.
Muerbeek (van) 40.
Middelcoop 114.
Niel (van) 62. 64. 211. 323. 3liverus 330.
iMuers (van) 152.
Miedema 49.
31ivier 248.
NielaGt
309.
Muilman 24.
Milan de Visconti (de) 304. iMulart 334.
3lmen (van) 101.
Niet (te) 343.
Millert (van) 273.
3lshoorn (van) 41.
Nieukerk (van) 277. 279.
jMulder (de) 266, 270, 303.
Milling 220.
3lyrnolen (ter) 335.
Nieumardt 208.
Mulens 153.
Milltown 109.
3lyslager(sj 165, 166, 167.
Nieuwenhuis 62, 157, 177.
Mulert 335.
Minne 40.
Ilyslagers 27, 28.
Mulert (van OmphaU 1, 131. Nieuwenhuys 27.
blinne (van der) 27, 156.
3lysleger 167.
Ninaber 308.
lMulier (Haitsmaj 162.
285, 286.
Nisaar 285.
3meling(hj 132.
Mülinen (von) 306.
Minnen (van) 169.
3mmeren (van) 41, 345.
Nispen (van) 40.
Mullem (van) 184.
Mishoff 309.
3nbeschaemde 41.
Nobel 40, 54.
iMullen (van) 183.
Mispelblom 295. ’
Oort (van) 152, 229, 324, 343,
Nobel (le) 366.
Muller 25, 140, 306, 310.
Mispelblom Beyer 25.
345, 347.
Nobert 308.
Mullerts 335.
Mitz 158.
Noerde (ten) 335.
Oostbroek (van) 57.
Mullerns 344.
h’fobach 382.
Oostega (van) 330.
Noest Cde) 40.
Mulwyck 50.
Moeitz 61.
Oosterhoudt (van) 180.
Nolet i4. ’
Munchhausen 310.
Meen 293.
Oosterlinck 285.
Nood 302.
Munster 109.
Moens 53, 329.
Noodt, 293.
Oosterling (den) 332.
Munster (van) 120, 259.
Moersbegen (van) 4 6 .
Oosterman 158.
Noorbergen 281.
Munster (von) 346.
Moerselle (van) 4 0 .
Oosterom (van) 361.
Noort (van) 41, 278.
Muntendam 205.
RIoesler 331.
Oosterwyck (van) 330.
Noort (van der) 243.
Munter 244.
Moeun ? 329.
Oostrum (van) 41, 294.
Noorthoek 362, 367.
Muth 318.
hfoeyael 51.
Noot 261, 268, 271, 303, 323. Oostveen (van) 290.
Muulen (van der) 250.
Mo&e 132, 251.
Oostwaert (van) 236.
324.
Muur (van der) 32.
Mogge Pous 132.
Oostzaanen (van) 295. 302.
Noots 211. 214. 215.
Muyden (van) 93, 94, 293.
Mohr (de) 240.
Ooyen 181, 182, 196, 211, 260.
Noppen (van) 323.
Muylman 247.
Mol 52, 243, 245, 279, 329.
Ophem (van) 100.
Norburg 109.
Mye (van der) 70.
Ophoven (van) 41.
Mol (de) 291, 292.
Norfolk 109.
h’lyer 375.
Orangen (van) 151.
hfole (ter) 341.
Normand 310.
Myerop (van) 50.
Orangien (van) 151, 152, 273.
Normandie (de) 362.
Molen (van der) 92.
Myl (van der) 55.
380.

OranIe 40, 41, 42, 91, 170.
Oranje (van) 56, 99, 101, 103,
122,. 149, 154, 225.
Oraqe-Nassau (van) 91, 195.
Origanus 331.
Orgis 309.
Orleans (van) 331.
Ormea tot Papendorp 191.
Orrock 308.
Orsoy 113.
Os (van) 155.
Osenbrugge (von) 309.
Osnab 309.
Ossenhooft (in ‘t) 36.
Ossewaarde 368.
Osswaert 360.
Osterman (von) 351.
Ostermans 314.
Oterlyk 245.
Otley 192.
Otten 28i, 282, 297, 334.
Otterbeek (van) 127.
Otterspcer 331.
Otterspoor (van) 331.
Ottinga 284, 298.
Ottingh (van) 299.
Oudaen 220, 332.
Oudemans 308.
Ouden (den) 142.
Oudenaller (van) 244, 315.
Oudevliet 331, 332.
Oudenvliet 371.
Oudenvliet (van) 331.
Oudheusden 114.
Oudt 42.
Ouryk 42.
Outersterp 246.
Outhoorn (van) 275, 308.
Outshoorn (van) 145, 183.
Gutshoorne (van) 183.
Outvorst (van) 268, 323.
Ouerschye 42.
Ouwen (van) 42.
Overbroek 362.
Overstraten (van) 185.
Overwyk 261.
Overyn 285.
Oy (van) 334.
Oyen (van) 29, 1’70, 172, 181,
182, 195, 196, 211, 213, 304,
322, 328.
Oyen (Vorsterman van) 350.
Oyens 275.

Paffenroode (van) 331.
Pagenstecher 29.
Pagniet 124.
Pahud 375.
Paiol 114.
Paicn (VOIL) 3 0 9 .
Palensteyn 42, 55.
Pallandt (van) 289, 331.
Pallandt van Rosendael (van)
.
354.
Palm 62, 192, 279, 316, 317.
Palm (van der) 364.
Palthe Wesenhagen 308.
Paludanus 332.
Palude (de) 340.
Panhuys (van) 31, 123, 124,
256, 308, 384.
Pannekoek 381.
Panny 47.
Panul 138.
Papc 340.
Paradvs 250.
ParaqÜin (di) 29.
Paravicini 28.
Pardicquc 348.
Pareira 332.
Parent 138.
Parroy 315.
Partrys 152.
Pas (van der) 279.
Paspoort 112.
Pasqucs de Chavonnes 22, 23.
Patcr 22, 23, 183, 230, 287,
291, 369.
Patvn 42. 282. 332.
Paü 45, 54, 55.
Paus 263. 304.
Paus (de) 211.
Pauw 8. 9. 10, 41, 12, 13.
Pauw 14, t5, 16, 1’7, 18, 63,
123, 158, 191, 224, 331.
Pauw van Wieldrecht 10, 12,
18.

Pauw van Wieldrecht en Darthuyzen 65, 127.
Pauw (van der) 245.
Pauw0 11. IF.
Pauwels 250.
Pauwen 11, 13.
Pauwenzoon 11, 16.
Pauwenzoonzoons 12.
Paymans 351.
Payot 156.
Pechtel 309.
P.
Peckius 42.
Peelen 134.
Paau 33 1 .
Peene (van) 183.
Paaw 331.
Peereboom 374.
PaM 343, 345, 346.
Peeterken 170.
Pabst (van) 308.
Peetcrs 168, 167, 246, 317.
Pacot 269, 270.
Peil 309.
Paddenburg 287.
Pellenarinus ? 271.
Paddenburg (van) 292.
Pels 22, 23, 248, 260, 328,
Paddenburgh 246.
370.
Paedts 276> 332.
Pels (Weveringh) 232.
Paerdt 5.
Pelt 181, 212.
Paert of Padt 42.
Pelt (van) 213. 264. 265. 268.
Paets 239.
271, ’ 323: 363.’
Paeu 12, 13, 18, 331.
Penmarch 11 í.
Paeuw 13, 331.
Peperkoekenbacker 304.
Paeuwe it. 16, 17.
Peppin 310.
Paeuwen 48.
Perboeme (van den) 250.
Paeuwenzoon l7.
Perch 309.
Paeuwenzoon van der Goude Perche 309.
11.
Pereboom (van den) 250.

Peregrinus 332.
Pereira 332.
Perera 332.
Perez (de) 308.
Perk 247.
Perponcher (de) 308.
Perre (van de) 42.
Persyn (van) 42.
Pcsch (van) 350. 381.
Pesschers (de) 169.
Pcsser 42.
Pestel (von) 308, 318.
Pcsters (de) 308.
Petberg (von) 134.
[‘eters 172, 236, 345.
Petersen 268, 269, 310.
Pctersen (de) 246.
Petri 340.
Peymans 350, 351, 382.
Pfenning 310.
Pferdsdorf (von) 109.
Philips 317, 350.
l’hilister 332.
Phlipse 237.
Pieck van Tienhoven 43.
Pielat 29, 301.
Pieper 196, 324.
Piepers 245.
Pieren 369.
Piers 249.
Pietermaat 375.
Picters 150, 151, 152, 153,
237.
Pietersen 153.
Pieterson 43.
Pietersz 43.
Pietsen (van) 158.
Pilaer 317.
Pinchart 75, 77.
I’ineman 189.
Piot 104.
Piper 196, 212.
Pipers 323.
Pipersberg 362.
Pit 374.
Pit10 159.
Pitsch 308.
Pla (le) 182. 184.
Plaat (van der) 27, 195, 206.
Plaat (van der) 308, 313,
351, 363.
Plaat van Iionswyk (van
der) 27.
Plancii 332.
Plancius 332.
Plange 209.
Plan& 332.
Plantyn 333.
Plaquet 314.
Plassin 309.
Platen 309.
Platen (van) 309.
Plemp 278.
Plencer 195.
Plencers 195.
Plencker 195.
Plenckers 198.
Plenkers (Plencker) 198.
Plenkers 198.
Pletinckx I55
Plettenberg (van) 360, 361.
Plettncr 362.
Pliester 333.
Pluckhoy 250.
Plumeoen 333.
/

Pluymer 333.
Poederlé (de) 308.
Poel (van de) -43.
Poelgeest 182, 184.
Poelman 43.
Pol (van de) 281, 282, 283,
284, 297, 298, 299.
Polidanus 332.
Polyander 333.
Poll (van de) 21, 22, 247.
Pollet 286.
Pols 32, 61, 147.
Pompe 189.
Ponsscn 212.
Pontanus 333.
Pool 243, 244, 245.
Poort (van der) 43.
Poot 55, 249.
Poreth 333.
Portengen 243.
Pos 293.
Post 180. 245, 246, 251, 265,
270, 303, 324, 325.
Pothoff 222, 287.
Potmans 376.
Pots 43. 44.
Pottelberghe 248.
Potter (de) 361.
I Wtor van Vaert 53.
Pottev 43.
Poulïc 311.
Poulussen 266 . 326
Paus 132, 323:
Pous (Stavenisse) 357, 359.
Poussen 267.
Pouw (in de) 323.
Poyntz 239.
Poyt 249.
Praat 13.
Praet (van) 249.
Prato (de) 28, 29, 30.
Prée (du) 144.
Prees (de) 51.
Prcvcnier 155.
Prevost (de) 308.
Prey (du) 144.
Prime 291.
Prins 116, 145, 236, 377.
Prins (Bloys van Treslong)
i, 33, 115, 164, 223.
Prinsen 245, 246.
Proes 229.
Pronck 212, 243, 244, 245,
304.
Pronk 246.
Proper 24.
l’rost 31.
Provenir 285.
Provily 367. 368.
Proys 99.
Pruvs 247.
Pryñ 28, 62.
Pui (du) 203.
Pusch Lever 203.
Puteanus 286.
Put (de) 286.
Putt (van der) 157, 255.
Putte (van) 335.
Putte (van de) 363, 364.
Putten (van) 280.
Putter 381.
Pyeman 51.
Pyeters 51, 54.
Pyl 52, 251.
:Pyll 20, 189, 287.

Pyll (van der) 372.
Pylswaert (van) 125.
Pylsweert (van) 191.
Pyn (duj 474.
Pynacker 329.

Q.
Quack 57.
Quade (die) 335.
Quakel 303.
Quakers 213.
Quarles 43.
Quarles de Quarles 1, 34,
@9.
Quartelaar 5.
Quartelaer 43.
Quaru (del 124.
Quast 2i30, ’ 351.
Quay (de) 196.
Quirynsen 43.
Quryn 93.
Quyerynss 54.
R.
Raab 310.

I~aatlsell 313 , 351.
Raat 181.
Raay 320.
Rademakcr 231.
Rademaker (de) ? 270.
Radernakers 279.
Radormacher 132, 384.
Raders (van) 375.
Raedt (de) 320.
Rae(djt (de) 316.
Raemet 52.
Raesfelde (van) 335.
Raesfelt (van) 116.
Raet (de) 320.
Ragay 196.
Raimond 308.
Ram 118.
Rnmm (von) 111.
Randick (van) 268.
Randyck 326.
Randyck (van) 182.
Ranisch 256.
Ranitz (de) 256.
Rallt v a n Oyen en Tephelen
31.
Ralit cn Welsenes 31.
Rantzou 310.
Ranzow (von) 382.
Rapenburch (van) 370.
Raphelingius 371.
Rappard (van) 109, 241, 242.
Rappe (de) 265.
Ras 246.
Rauwenhoff 231.
Raven 183, 184.
Ravenswaay 348.
Ravesteyn 229.
Ravesteyn (van) 43, 44.
Rav 372.
Ra& (de) 340.
Randwvck (van) 335.
Reaal 532, i69. ’
Reck 344.
Reckers 228.
Reddingius 201, 202, 203.
Reddingius (Benthem) 202.
Reden (de) 340.
Reder 155.

Redinchem (van) 335.
Reeck 267.
Reeck (de) 55.
Reede tot Renswoude ( v a n )
236.
Reeder 202, 308.
Reek (van1 326. 327.
1:ec111s - 103:
<
Keenen (van) 264, 271, 292.

Reepmaker 162, 193, 194.
Reers 44.
Recs (van) 243, 376.
ReesSen 192.
Reeuwyk (van) 364.
Rcgenboogh 221.
Regnery 3’71.
lb?@ 57, 223, 224, 251, 255,
256, 313.
Reicharts 310.
R.eichenberg 310.
Reichel (van) 310.
Reichell 310.
Reiffembergh (de) 101.
Reinecken 308.
Reinhard 320.
Reinsdorp 198.
Rpitz 3.50 368 ‘181
R&zen&in (;o;ij . 308.
Remonde (van) 141.
Rcmuude (van) 140, 141, 142.
Rcnen (van) 325.
Rener’y 31il.
rQmxc 371
Renossc (van) 274, 332.
Benesse (vonj 346.
Rcngers 124, 371, 372.
Rcuker 195.
licllller 109.
Rellrlield (Wil) 109.

Renselaar (van) 229.
Rcrl~ssclael~

41.

Renwyc (de) 340.
Repelaer 44.
Repclius 279, 280.
Resandc (van) 336, 337, 338,
339.
Rcsande (de) 340, 341.
Resan(djt (van) 336.
Resant (van) 336, 337, 340.
Rcsingcn (von) 111.
Kclls~r 175
1..
llouttuer 309.
IVmwr’ (de) 212, 213, 214.

260, 261, 271, 326, 328.
Reyers 112, 326, 327.
Rcydesel und Yburg 48.
Rcygcrsbergen 55.
Reygersberge (van) 134.
Reyke (de) 138.
Reyn 189.
Reynders 147.
Reyners 172.
Reyniers 169, 172.
Reynst 1, 162.
Rcynvaan 203.
Rezande (de) 341.
Rhcde van der Kloot (van)
?PII,
Rhec (van) 248.
Rheenen (van) 211, 244.
Rhengors 372.
Rhydt (van der) 346.
Khyn (van) 237, 277.
Rhyne (van den) 371.
Ribbius 170, 173.

Richardson 350.
Richier 157, 158.
Ridder (de) 144.
Riedel 318.
Ricdesel (von) 112.
Riemer 372.
Riemer (do) 36, 92, 212.
Riemsäyck 212, 214, 269.
Riemsdyck (van) 211.
Riemsdyk (van) 196.
Ricsande (de) 340.
Rietesel (von) 47.
Rietstap 3, 4, 26, 35, 39, 44,
57, 64, 94, 144, 177, 232,
314 349 356
I<im&!rs’ ‘365, ‘366.
Rinck 212, 213.
Rink 63, 215.
Riou (de of duj 308.
Ripelius 346.
Ripen (von) 309.
Ripperda 112.
Riswick (van) 343.
Kittncr 308.
Rivet 372.
Riviere \ (van) 92.
Robbers lG9.
Robbcrts 236.
Robcrtson 381.
Robyns 50.
Rochow (von) 111.
Rockefeller 25.
Rocken 55
R.ode 310. ’
Roden Kot 140.
Rocdcncockc 140.
Roelants 31, 317, 350, 382.
Roelen 54, 236.
Roelens 167.
Röcll 165, 353.
Roelofs 347.
I:W!lo~fs 330.
Rc~cl0lfSCI~ 263.
Roclcvser~ 271.
Roering 363.
Roeringh 299.
Roesande 338.
Roese (dit) 335.
Roesgen (de) 314.
Roesgen (von) 313. 314, 351.
Roesgen von Floss 351.
Roesgcn von Floss (von) 313.
Roest 372.
R o e s t cl’ Alkemade 10-1.
Roest (van) 44.
Roeters 145. 243, 244, 24’7.
Roever (de) 181, 212, 219,
284.
Roeyen (van) 151.
R~~hrniaii 111.
Roisin (dcj 308.
Rojcr 266.
Rolbergen 63, 127, 157.
Rolhuysen 49.
Rolph 133.
Ram 255.
Rombout 93.
Romeyn 238, 372.
Romigny (de) 240.
Romondt (van) 94, 96, 126,
140, 142, 158, 161, 162, 164.
Romswinckol 128, 131, 312,
343, 346, 353.
Romunde (van) 286, 346.
Ronde (de) 237, 243.
I

Roo (van) 248.
Roock (de) 115, 308.
Roodbol 181.
Roon (van) 56, 221, 273,
275, 320.
Roon (von) 235, 256.
Roos 41.
Rooseboom 244.
Rootbal 260.
Rootbcen 325. 328.
Root.beens 326.
Rvovcr 220.
Rooy (de) 182.
Rooyen (Servaas van) 56. 72.
219 27i 328 37’0 ’
Roq;e (d;) 220, 34;.
Kören 309.
Rosa 44.
Rosan(djt (van) 336.
Rosande 337, 338, 340.
Rosant (van) 338.
Rouenberg 188.
Rosendaal 11 i.
l<OSlGllll 114.

I:c,smalc 342.
Rcxmorduc (de) 27.
Rösler (vonj 109, 110.
Rosuberg (\0nj 1 0 3 .
Rossem (van) 31, 161.
llorrc~nstcin
310
,L,
llossum (van) ;4, 46.
l~ostelInau 158.

Rotgans 3’72.
Rottermond 3, 4.
Rottcrmont 44.
Itotteveel 360.
Rotticrs 308.
Rötzow 310.
Rouck (de) 108.
Roukens 132.
Roux 156.
Rog 372.
Roy (de) 236, 244.
Royaarts 246.
Roye (van) 372.
Royen (van) 372.
Roqcr 127.
Ro$xts 212.
Rudolph 308.
I~UfLlS 341.
I:uhcnl~eeck (von) 1-1.
Ruisinck 120.
Ruiter (de) 372, 8ï3.
Ruuloor 310.
Rumpt (van) 327.
1>1 11s 372
.. .
I21lw31
L/ . ‘358 .
Rutgers 262.
Rutgcrs van Rozenburg 258.
Rutgerus 340.
Ruts 89.
Rutten 200.
Ruys 56.
Ruysch 27, 44, 372.
Ruysdael 231.
Ruytenburgh 345.
Ruyter (déj 98, 100, 112,
243, 255, 275, 324, 373.
Ruyven (van) 45, 328, 329,
3’72.
I:uwcol (van) 286.
Ryck (de) 181.
Ryck (van) 191.
Ryckaert 273.
Rycken 264, 344.
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Ryckevorsel (van) 317.
Ryckwaart 250.
Rydesel (van) 48, 49.
Ryens 45.
Rygersberge (van) 45.
Ryk (de) 229.
Rykaart 147, 273.
Ryken 264.
Rykertsz 45.
Rymsdyck (van) 45.
Ryn (van) 45, 168, 169.
Rynders 291.
Rysande (de) 341.
Rysoort (van) 28.
Ryssande (de j 340.
Ryswyc (van) 335.
Ryswyck (van) 45, 124, 346.
Ryteeles (Rytesels) 47.
Rylesel 47, 48, 49.
Rytcesel 48.
Rytscsel 4s.
S.

Sabelis 25, 63.
Saccen (von) 309.
Sage (le) 65.
Saghtleven 277.
Saige (le) 99.
Saksen (van) 151.
Salengre (de) 372.
Salis (de) 241.
Salland 85.
Salm (van) 139.
Salm (van der) 1%.
Sambeek (van) l7l.
Samuels 232.
Sandbergen 237.
Sandelyn 93.
Sandick (van) 21, 22, 23,
258.
Sadouville (de) 240, 241.
Sandoz 24 1.
Sant 63.
Sant (van de) 2G4.
Santen (van) 65, 93, 155. 329.
Santhcuvel (van den) 1. 353.
Santvoort, (van) 167.
Sarraz (de la) 238, 239, 240,
241, 242, 308.
Sas 288. 237. 238. 279. 290.
291,
3i3,
327.
’
Sasalee 243.
Sasbout 117, 118.
Sasse van Ysselt (van) 197.
Sasselee 243.
Sassen 122, 162, 164, 165.
Sattelyn 55.
Sautyn 232, 256, 3G9, 384.
Schâ 277.
Schaafsma 202.
Schaap 24:.
Schack (van) 127.
Schadd 212.
Schade 335.
Schade van Westrum 253.
Schadenbroeck (van) 379.
Schadyck 19.
Schadyck (van) 88, 89.
Schaeff 47, 49, 50.
Schaegen 326.
Schaerdenberg (van) 271.
Schaerdenbergh W.
Schaerdenborg (van) 270, 327.
Schaik 293.

Schaik (van) 245, 246, 319.
Schalen 120, 121, 122.
Sr!halk (van der) 227, 295.
Schallenberg 293.
Schalkwyk 246.
Scharnhorst (von) 308.
S(+laut 250.
Schay 126.
Schaeyck (van) 88.
WIedelick 123.
Scheerders 244.
WIeers 2GÏ.
Schciffart (van Merode) 1 2 4 .
Sclicllinger \ X9.
Scheltus 293, 291, 298, 302,
3.55.
Wllonck 187.
Scheningh 32~L.
Schepp 207.
fhhZ!KwlbeCck
(van) 266.
Scherer 318, 319, 351.
Scherer (van Ermol) 319.
Scherff 141.
Schermbeek 327.
Schevighafcn 344.
Schielen 309.
Schil1 66.
Schilling (von) 186.
Schilperoort (van) 66.
Schimmelpenninck 360.
Schindel (von) 310.
Schippers ‘362,’ 363, 366.
Sc4IIlIall 309.
Schmcling ( d e ) 30%
Sclimitlt, 308, 3Gl.
Schmilz 346.
S~~liiiioutziger 30s.
Sc~lrncllncc~~cr 309.
Sclioenmacckcr 345.
SclioeIiniaclter 212.
%htrcvcrs 266.
Schoklicr 308.
S(~ho1 52.
Scliolli~l~oom 249.
Srliolten 85, 320.
WIolten van Aschat 376.
Scbhonck 57, 58, 221, 222.
Sc11o0ff 92.
Schoondyk 114.
schoonhovcIl 207.
Schoonhorcn (van) 147.
SoliooIima~lIer 310.
Schoor (van) 3X.
Schop 183.
Schorer 132.
Schot 109.
Sc11ota11us 205.
Schotborgh 381.
Schout, 250.
Schouten 66, 70, 28G, 308,
370, 372.
Schram 224, 280, 319, 320.
Schrassert 47, 48, 49.
Ychreuel 308.
Wirevelius 182, 183, 184.
WIrevelsl~ 54.
Schreuders 243.
Schrieck 114, l76, 229, 231.
Schrieck (van der) 308.
Schrik 192.
Schrivers 344, 34%
3chröder 308.
schroeff (van der) 311.
Rchryvendyk 180.
Schryver 24, 94.

Schryvers 343.
Schul 189, 264, 268, 304, 328.
Schuil 61, 180, 211.
Schulle 61,
Schuit 309.
Schulz 309.
8cliumacthcrs IDG, 198.
Schuts 61.
S&utter 31, 22.4, 308.
s~hlIlIlWlall 258.
Schuyl 183, 2G9.
Xchuylenberg 244.
Schuylenburch (van) 199.
Schuylenhurgh (vanj 6G.
S~*huyl 24, 66, 232, 236, 308.
Sclmyt van Castricum 24, 25.
S~hwaricfclder 32.
Scliweinitz (von) 310.
Scliwing 131.
Scolleboom 248.
Scotte 66.
Screvels GG.
Screvels ran Tcdingerbroek
G7.
Secbis 244.
Seelig 308.
Segcrs 168, 344.
Scgvclt (van) 372.
Scgwaerl (van) 67.
Seiberts 309.
Seldenryk 292.
Scldenr. 12g
L,
Sclgcrs 24;.
Scllius 312.
YC!lS 30X.
ScllEyII_; 319.
Semeyns gezegd Til 319.
Senarclens de Grancy (de)
319.
Sen uertlis 183 1 8 4 .
Sen: van Basei (Mersen) 204.
Sennewynen (van) 267.
Scraert van der \Vuert 276.
Serakeles 320.
Serryn 245.
Scruys 183.
Setten (van) 199.
.C;c~Iimcrcn
_
265 2 6 7
Seumeren (v:&) 3;7.
Seuppe 310.
Scverls 152,
Seydclaar 18Z.
Sevffardt 308.
Seynders 245.
Sickcl 264, 2G7. 325, 327.
Sidon 32G.
Sileers 326.
Sille (de) 313.
Sirnens 309.
S i m o n m11 der Aa 23.
Simons 3 2 , G4, l58.
Simonszooii LI.
Sinchyn 310.
Sirks 207.
Sissink 67.
Sitter (dej 308.
Six 100.
Skunck 221, 222.
Slangenburgh von Raer (von)
308.
Slicher 67. 113. 252. 351. 370.
Sligcher $51, $52.
SliPher 351.
Slizgelandt (van) 67, 342.
Slingenberg 187.

Sleet 63.
Sloct van Oldruitenburg 308.
Sloot (van der) 367, 381.
Sloten (van der) 331.
Sleur, 212.
Sluys (van der) 30.
Sluysken 262.
S1y~htenhnrst (van) 67.
Slyck (van der) 372.
Smael 270.
Smallegange 356.
SmallerItnIr~ 243.
Smedes 2&
Smeering 309.
Smerpot 100.
Smet 99.
Smets 174.
Smcttmans 371.
Smid 187.
Smit 167, 278, 279, 294, 345.
Smit (de) 137.
Smits l71, 172, l74, 223.
Smitz 381.
Smout Gi.
SIiabiliB 30%
Snel 141, 142, 293.
Sncllius 372.
Snels 67.
Snockcrs 51.
Snoeck 256, 304, 312, 352.
Snouck 67.
Snouckacrt 251.
Snouckaert v a n Schauburg
161. 162. 163. 182. 227.
247; 257,’ 308.
’
Soelen (van) 262.
Boclbrood 238, 293.
Yölner 155
c..
Somer (dc) 237.
Someren (van) 292.
Sommcrn (von) 309.
Son (van) 122, 131, 161.
Sonnemans 232.
Sonnenberg 286.
Sons (van) 152.
Sonsbeeck (van) 34.
LSoud?en
‘
292
<.
Soutelande (van) G7.
Spa 251.
Spnen 265.
Spaen (van) 339, 355.
Sr)aens 322.
Spar (van der) 370.
Specht 105.
Sneeleveldt 363.
S$eringshouck (van) 68.
Stille 148. 256.
Splinter 6b.
Splinter van Nyenrode 231.
Splinter van IToorn 100.
Splithof (van) Ii9.
Splythof 118.
Spoltman 282.
Spoor 245.
Spranckhusen 152.
Sprang (van) 94.
Springsfeld (von) 310.
Sproncszoon 36, 70.
Spronsen 53.
Spyck (von der) 310.
Stadnitsky 241.
Stael (van der) 68.
Stalpert 55.
Stalpert van der Wiele 56,
-7l.
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Stam 264, 292.
Stamford 158.
Stampler (von) 309.
Stamproden 335.
Staps 287.
Starinck 120.
Starkenborgh (van) 349.
Starreman 221.
Start (ten) 335.
Stasse 196.
Stavenisse Pous 132.
Staveren (van) 188.
Stedman 308.
Steelant (van) 220, 250.
Steen (van den) 211, 212,
260.
Steen (van der) 212, 283,
295, 297.
Steenbecke (van) 68.
Steenbeek 246. ’
Steenbergen 345.
Steencamp 344.
Steengracht 132.
Steenhart 243.
Steenhuys (van) l7l.
Steenhuyse (van den) 266.
Steenis 35, 68, 212.
Steenkamp 64, 94, 97, 108, 132,
154, 157, 160, 223, 224, 244,
355.
Steenler (van) 47, 49.
Steenoven (van) 254.
Steenwyk (van) 293.
Steffens 310.
Stegen (van der) 123.
Steilingen 310.
Stendel 310.
Stenvers 62, i57.
Ptenvors 62.
Stephanus 328.
Steuerwald 308.
Sleunitz 309.
Steur 251.
Stevenart 308.
St.eveninck (van) 367.
Stevens 167.
Stevense 269.
Steyn (van) 245.
Steynemolen (van) 93.
Steyns
351.
.
Stiffry (de Groot) 308.
Stigter 364.
Stilck 68.
Stipper 167.
Stirum (van Limburg) 308.
Stock 212, 270.
Stock (von) 267.
Stockhausen (von) 25.
Stockum (van) 73, 316.
Stoel 53, 54.
Stoels 52.
Stoffelsen 268.
dtofll 314.
Stok 270.
Stol1 (von) 354.
Stolp 207.
Stoltze 156.
Stoop 250.
Stoop van Stryen 161.
stoot 84, 105.
<r
Stori 303, 327.
Storm 53, 269.
Storm de Grave 27, 140, 161.
Storm van ‘s Gravesande 112,
162, 234.

Story 325.
Stote 105.
Stouthandel 238.
Straten (van der) 158.
Streefkerck 238.
Strick 106, 380.
Strickelingh 213.
Strikling 180.
Strobant 120.
Ströhl 154.
Strubbe 140.
Struys 31.
Stubeneck von Königsstein
310.
Stuiven 345.
Stulenii 173.
Sturler (de) 60, 305, 308.
Sturler de Frienisberg 22.
Styrum (de) 241.
Suchtclen (van) 125.
Sudhoff 309.
Sueker 53.
Sunderlant 327.
Superville (de) 308.
Suringar 187.
Surmout 191.
Surnimon 12.8.
Swaan 288.
Swaen 308.
Swanenburch (van) 330.
Swanevelt (van) 183.
Swart 68.
Swart (de) 169, 271.
Sweerts 253.
Sweerts de Landas 115.
Swedt ? 278.
Sweth (van der) 295.
Swol (van) 159.’
Syberden 291.
Sybert (van) 325.
Sybrants 69.
Sychem (van) 51.
Syeren 55.
Symens 235.
Symons 237.
Svmonse 69.
Syn 303.
Sypesteyn (van) 28, 161, 162,
226, 234, 236, 292, 293.
Sytzama (van) 21.
T.
Taalman 312.
Taarlingh (van) 381.
Taay 181, 212, 213, 215,
261.
Tack 23.
Tacx 153.
l’adama 130.
Taets van Amerongen 21, 112.
l’aey 328.
Talbot 239.
Taparel (van) 330.
Tasman 63, 127, 157.
Tay 322, 327.
Tedingerbroek 66.
l’eerlinc 251.
Teffelen 181.
Tegelberg 206.
Teller 153.
I’eliers 153.
relshout 50.
remming 245.
Tengenagels 335.

Tengnagel 308.
Tengnagel van Resande 339
Tengnagels 335.
Tennickhof 167.
Tennickhoven 167.
Tenoog 309.
Tenys 69.
Terbeeck 220.
Termaat 144.
Tesselhoff 280.
Tets (van) 289.
Teulinck 69.
Teunemans 145.
Teuniss 167.
Teunissen iS1, 193, 264.
Teylingen (van) 53, 275, 366
Thedens 384.
Theodoricus 340.
Thiele 309.
Thielen 183, 184.
Thielen (van) 308.
Thierens 157, 174, 191, 227
287, 348, 352, 370.
Thierry 147, 230.
Thiessen 173.
Thilmans 168.
Thomson 369.
Thonis 93, 237.
Thonissen 169.
Thoor (van) 125.
Thou (de) 115.
Thouars (de) 148, 308.
Thuys 346.
Thye (van) 174.
Thyelt (de) 101.
Thym 192.
Thys 159, 320.
Thysen 244.
Tichelaar 202.
Tichter 345.
Tiecken de Terhove (de) 308
Ti(e)deman 233.
‘Tiedeman 228, 278, 290, 291
Tilaeus 309.
l’ielanus 261.
fielemans 265, 324.
Relen 183, 193.
l’ielenius Kruythoff 381, 382.
fienhoven (van) 348.
rilanus 1 8 2 . ‘ ’
fileman von Heshus 179.
filemanus Ileshusius 179.
rilly 230.
i’immer 238, 290, 294.
findal 308, 363.
l’iquet 62.
I’obias 153.
roenen (van) 335.
rol 56, 232, 277, 369.
fol1 238.
rol1 (van) 332.
rollers 169.
l’omas 267.
l’omassen 266.
rombe (des) 139, 308, 380.
rongeren (van) 56.
roeren (van) 291.
I’oorenenbergen (van) 24.
roorenvliedt ,182, 184.
roorenvliet 183, 184.
rorck 354.
rork 346.
rorsay 311.
rorsinck 195.
rosbergh 294.

Tour (Du) 324.
Touw 148.
l’ramburg 159.
Trendelburg 309.
Tricht (van) 335.
Trier (van) 277.
Trigt (van) 95.
Trip 308.
Trin van Zoutlandt 308.
Trips 193.
Tromer 281. 282, 283, 284,
294, 295, 296, $97, 298, 299,

300, 301, 302, 383.
Trommen 357.
Tromp 199.
Troost 69.
T’Seraarts 118.
Tuenis-Claessen 181.
Tuenissen 196.
Tuinzing 194.
Tulleken 110.
Tullingh 229, 230.
Turck 268, 309.
Turnhout 69.
Ti111 3;~ Serooskerken (van)
Tuyse 244.
Twent 21.
Twisk 246.
Twist (van) 183, 332.
Twist (Duymaer van) 162,
163, 164, 332.
Twylard (van) 245.
Tydeman 34.
Tyken 369.
Tyken van Byemont 369.
Tynagel 181.
Tynaegre 212, 213.
Tymens 243.
Tynaegel 181, 265, 269.
Tyndall 286.
Tyse 304.
Tysen 53.
Tysie 340.
Tysius 330.
Iyssen 181, 266.
IJ.
Udens 395
IJdcnts 62,. 64.
Udentz 181.
Udo 268, 324.
1 Jitenbosch 159.
Uitenhage de Mist 241.
Uiteninck 120.
Ulft 323.
Umbgrove 207.
Unger 44, 90, 208.
I Jnkebolt 344.
Uven (van) 157..
U y ttenbosch 159.
Iiyttenhove 233.
V.
Varch 310.
Vaen (de) 303.
Vaere ‘(de) 266.
Val 53.
Valckeneria van Pionarola
309.
Valckenier 23.
Valk 90.
Valk (van der) 65, 364.
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Valkcnaer 233.
Vallensis 122.
Vallerel 69.
Varenkamp 279.
Varick (van) 9.
Varik (van) 349.
Varkevisser 202, 317.
Varnhago von Enxc 113.
Vastrick (van) 193.
Vastrick tot Randwyck (van:
174.
Vastrik 259.
Vechelen (van) 297.
Vecht (van de) 31.
Vechter 16.
Vechtmeester 331.
Veder 16, 17.
Veen 95.
Veen (van) 31, 32, 59, 63.
L-eer ( d e ) 61, 327.
Veer (van der) 13.
Vee(r) ? koren ? 266.
Vceren 34, 128, :308.
Veggelen (van) 295.
Vegt (van der) 245.
Velde (van de) 70. 167. 243
244,
&2. ’
Velde van Nyveld (van de:
136.
Velden (van de) 370.
Velden (van den) 282, 283
Velden (van der) 51, 247.
Veldhuis‘ 155.
Veldinck 121.
Vcldhuyzen (van) 205, 275.
Vcllers 120.
Velse 49.
Velsen (van) 137.
Velss 309.
Veltcr 140.
Velters 254, 370.
Velthoen (van) 1%
\‘c?ltllorst 24. ’
Velthuyzen (van) 146, 147.
Veltkamp 141, 1 4 2 .
Vclzen (van) 135, 136, 137.
299, 316.
Ven (van de) 91.
\‘cnendaal 280.
Vcnnc (van der) 223.
Vendt (de) 287.
Veranneman 91.
‘Verbolt 167.
Verbrugge 70.
Verbrugh 267.
Verburch 70, 325.
Verdooren 362.
Verduin 380.
Vergne (la) 311.
Vergouwen 366.
Verhaegen 308.
Verhaer 327.
Verhaert 309.
Verhage 137.
Verhaghen 137.
Verheiden 167.
Verheye van Citters 135, 136,
137, 138, 139.
Verheyen 169, 172, 474.
Vorhoeck (Janse) 53.
Verhoef of van Houff 12, 14.
Verhoeff 233, 292.
Verhoek (van Hall) 364.
Verhoeven 100.
Verhoogh 285.

Verhorst 1’72.
Ver Huell 308.
Verkerck 181, 214, 215, 260.
265, 324.
Verkerk 181, 182 212, 326.
Vcrloo 190.
\Yttrloren 125.
Verloren van Themaat 1.
Verlyk 172.
Vermeer 5?, 54.
\‘ermeulen 12G, 199, 205, 348.
Vermy 70.
\‘ersanevcldt (van) 70.
ITerschoor 128, 308, 380.
Verschoor van Sleeuwyk 348.
Verschuer 328.
\‘erschuer (van) 123, 124,
12.5.
Verspreet 183.
\‘ersteeg 156, 229, 321.
Versteegen 181.
Versreegh 267, 321.
Verstege 123, 152.
Vcrster 199
V&olk 27:
Verstraten 362.
Vertholen 375
Vertholen van Schagen 32.
Vertalen 32.
Vervel& 254.
Vervoort 185.
Vermer 24G.
Verwey 70, 265, 275, 276,
325, 328, 330, 331.
Verw ys 186.
Veryssel 384.
Verzyl 367, 368.
Vessem (van) 1.
Viebahn 208.
Vierling 250.
Viersen 152.
\;iersen (van) 322.
Vierssen (van) 204, 303.
Vieusart 371.
Villeneuve (de) 125.
Vimme 286.
Vinceler (van) 182.
Vincent 189.
Vincent (van der Parra Breton) 376.
Vinselaer (van) 245, 246, 247.
Virhaer 324.
Viruly 32.
Vis 295.
Viskoeper (de) 51.
Visser 372.
Vissers 144, 366, 368.
Visscher (de) 32, 64, 458,
238.
Vitinghoff (von) 309.
Vitringa (Coulon) 23.
Vivian 352.
Vivien 352.
Vlack 70.
Vlacq 70, 71.
Vlaminck 285.
Vlaming van Outshoorn (de)
251, 252.
Vlamins 250.
\‘leugel 243.
Vliegher (de) 248.
Vliemen (van) 335.
Vlierden (van) 64, 73, 97,
106, 108, 188, 335, 337, 338.
Vlies (van der) 317.

Vliet (van) 71.
Vliet (van der) 28.
Vliethoorn 183, 184.
Vloots 320.
Vloten (van) 247.
Vlyemen (van) 335.
Voechs 223.
Voechts 223.
Voet van Winssen 125, 191.
Vogd 310.
Vogel 238, 262, 290, 335.
Vogelensank 295, 296, 302.
Vogelyn 357.
Volbergen 252.
Volkers 319.
Volkhemer 308.
Vollenhoe (van) 335.
Vollmann 208.
Volmer 120, 121.
Volmeres 267, 269.
Vonck 88, 181, 236.
Vonck van Lienden 116.
Vondel 192, 254.
Voocht (de) 361.
Voogd 363.
Voogd van der Straaten (de)
158.
Vooghder 343.
Voogelensank 302.
Vooghts 223.
Voorde (van den) 250.
Voorst (van) 334.
Voorst van Beest (van) 34,
65.
Vorman 53.
Vorst (van) 275.
Vorsterman van Oyen 3 5 0 .
Vorstius 330.
Vos 199, 211, 244, 264, 266,
286, 310, 367.
Vos cde) 90. 91. 160. 132.
192,
‘25ó, 3i0, 3’s2. ’ ’
Vosmaer 112. 353. 374.
Vosmaer val; den’ Eynde 112.
Vosmars 52.
Voss 19i.
Voss van Zyll 229.
Vosscll 310.
Votdingh 382.
Vranck 310.
Vriendt 366.
Vriendt (de) 250.
Vriens 364.
Vries (de) 25, 65, 71, 211,
277, 281, 283, 291, 297, 329.
Vries (Eyken de) 211.
Vriese 128.
Vriesse (de) 213.
Vriessen 211.
Vrint (de) 324.
Vree (de) 250.
iiroede (de) 184.
Vry 166, 167.
Vry (de) 31, 362.
Vryer (de) 144, 145.
Vryes (de) 51.
Vryhoef (van den) 159.
Pryman 347.
v’ulders 180.
Vyfhuysen 273.
fygh 167, 263.
Vsleers 52.
rTynselaar (van) 246.

W.
Waal (de) 131, 251.
Waal (van de) 348.
Waal (van der) 7l.
Waanders 247.
Waater 211.
Wachtendonck (van) 249.
Wachtendorff 345.
Waddels 52.
Wadenburg 366.
Waelhem (de) 81.
Wael van. &!oersbergen ( d e )
Wzideren (van) 288.
Waemern (van) 323.
Waer (de) 71.
Waert (van) 149.
Waeter 182, 270, 325.
Waerver 231.
Wagardus 581, 298.
Wagenaar 229, 379.
Wageningen (van) 244.
Wagensperg 111.
Wagner 86, 143, 164, 165,
287, 288, 311.
Wakeren (van) 279.
Walbeek (van) 189.
Ralburg van St. Aldegonde
101.
Wale (de) 106.
Walen 17, 329.
Wal1 (van de) 246, 345.
Wal1 (von de) 197.
Walle (van der) 146.
Wallens 2Ï6.
Waller 1.
Walraven 243.
Walraven 245.
Wals 154.
Walter 133.
Waltber 309.
Wamel (van) 86.
Wanders (de) 182.
Maning 146.
Want 71.
Wanten 325, 328.
Warin 308, 370.
Warmeloh (van) 34%
Warmenhuysen (van) 219.
Warmenhuyzen 372.
Warmont 71, 333.
Warnier 93.
Wart (van de) 322.
Wassenaar 293.
Wassenaar (van) 197.
Wassenaer (van) 10.
Wastorf (van) 50.
Water (van de) 202.
Waute 324.
Waveren (van j 189.
Way(e) 95.
Waye 95.
Weber 288, 308.
c
Wechter 309.
Wee (van) 19.
Weede (van) 19, 20, 87, 88,
159, 174, 246, 247.
Weelant 365.
Weelaen (van) 261.
Weelderen (van) 267.
LVeenegem (van) 138.
Weenhuysen (van) 54.
Weert (de) 364.
Wees 192.
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Weiler (von) 161.
Weissenbruch 78.
Welbergen 243.
Welborgh (ter) 256.
Welburch (ter) 256.
Wclcker 71.
Welderen 167, 213, 372.
Weldern (van) 250.
Welie (van) 335.
Wel1 (van) 335.
Welsenes 31.
Wely (van) 325, 327, 334, 335.
Werdenier 92.
Werf (van der) 151, 153.
Werf (Aricns van der) 151.
Werff (van de) 273.
Werff (van der) 298.
Werkhuysen 245.
Werniers 370.
Werve (de) 341.
Werve (van der) 93.
Wesel (van) 155.
Wesselman 1’73, 196.
Wessels de Vries 314.
Wessem (van) 61, 259.
Westerhoven 331, 371.
Westerouen van Meeteren 316.
Westerveld 207.
Westerveld (van) 71.
Westervoort (von) 344.
Wcsterwyk Forsborgh 362.
Westhreene (van) 371.
Westpalm 352, 383, 384.
Westreenen 212, 280.
Westrenen (van) 23, 119.
Westrenen van Noortwvck
(van) 118, 119.
Westrinen (van) 215.
Wette (van) 263, 265.
Weultjes 63.
Wevelinckhoven 170.
Wevering 71.
Weveringh 379.
Wey 369.
Weyarda (van) 358.
Weyden (van der) 188, 246.
Wevman 27. 259. 266.
Weymans 2 4 3 . ’
Wesmar 249.
Weynen 170.
Weyse 50.
Wibrandi 235.
Wichgen (van) 267.
Wickede (von) 359.
Widzleben (von) 310.
Wiebeking 308.
Wie (van) 49.
Wied (von) 225, 226.
Wiehe 362.
Wielant 249.
Wiele (van der) 114.
Wiel1 360.
Wiellen (van der) 71.
Wiels 101.
Wieringen (van) 134, 137.
Wierts 311.

Wiesman van der Horst 297.
Wiesmann 209.
Wiggen 182.
Wigmans 343.
Wilbrenninck 154.
Wilbrenning 344.
Wilde (de) 253, 280.
Wildeman 50, 92, 162, 238.
245, 304, 306, 311, 321, 353,
379.
Wildemans 244.
Wildt (de) 94.
Wildrik 256.
Wilhem (de) 71.
Wilkintzel 309.
Wilkenhuyzen 61.
Wilkens 186.
Wilkens (von) 111.
Wilkes 235.
Willekenhuvsen 223.
W i l l e m s i69, 170, 173, 2 3 7 ,
310, 333, 334, 373.
Willemse 321. 347.
Willemsen 304, 322.
Willemsz 72, 263.
Willickhuysen 223.
Willige (de) 364.
Willigen (van der) 246.
Willigenbos 266, 325.
Willeboorts 114.
Willegermans 382.
Willinck 121, 122, 288.
Willinge 185.
Wilssum (van) 229.
Wiltens 221.
Wiltjens 63.
Win (de) 212, 261.
Winandi 340.
Winandus 340.
Winckel 367.
Winckini 339, 340, 341.
Winkelman 137.
Winkler 348, 380.
Winter (van) 23, 24, 114, 229
z;;te;$oven (van) 308.
Wisch (van) 47.
Wissel 360.
Wissen 50.
Wit (de) 182, 270.
Wit (van de) 347.
Wit11 (de) 412.
With de Witt (de) 61.
Witschey 358.
Witt (de) 72, 181, 260, 349.
Witten 47.
Wittenhorst-Sonsfeld (von) 208.
Wittens 72.
Wittert 103, 104, 183.
Wittert van der Aa 183, 184.
Wittert van Hoogland 89, 118,
120, 159, 161, 162, 163, 164,
165.
Witteveen 243.
Wittewronghele 250.
Witthein 147.

Woelde gen. Peckedam (van
der) 166.
Woelde (van) 28.
Woelde(n) (van) 165, 166,171.
Woelden (van) 171, 172, 173,
174.
Woeldere (van) 172.
Woelde(ren) (van) 167, 171,
172.
Woelderen (van) 28, 96, 165,
166, 168, 170, 171, 172, 173,
174, 193. 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 256, 285.
Woelderinck 288.
Woelderingh 288.
Woelders 288.
Woestbroek (van) 99.
Wolde (van der) 166.
Wolf 223. 341.
Wolf (die) 335.
\Volff 42, 159, 310.
Wolff (de) 72, 192, 384.
Wolff (die) 335.
Wolffgank 282.
Wolffsen von Made 310.
Wolffson 28.
Wolfwinkel 270.
Wollenberch (van) 168.
Wolters 185.
\Volthers 25.
Worbert 308.
Worms 155.
Woude (van der) 72.
Wout (van der) 166, 167, 288.
\Vouterse 269.
Woutersen 72, 192, 271.
Woutersen (Gualterus) 192.
Wouw (van) 72, 73.
Wy 271.
Wybransen 235.
Wybrants 237, 238.
Wyck (van) 100, 212, 214, 236.
Wyck (van der) 308.
Wyckniet l74.
Wydenes 63.
Wye (van) 335.
Wygers 278.
Wyhe (van) 335.
Wyck (van) 193, 246, 280.
Wymer 332.
Wynaendts 62, 255, 258.
Wpnaendts van Resandt 87,
S8, 97, 160,, 234, 276, 290,
336. 342.
Wynants 211, 214, 236.
Wvnants van Resande 338.
Wynants van Resan( 336.
Wynants van Resant 260, 262.
Wvnants van Resant 336. 337.
538.
Wvnants van Rosande 338.
Wynants van Rosan(d)t 336.
Wynantz van Resand 212,
214.

Vynbergen ( v a n ) 114, 117,
118, 308.
vVynen 168, 169, 170.
vyngaard (van den) 245.
Gyngaerden (van) 73, 371.
gynoxbergen (van) 91.
Wynsent 53.
Wynt 267, 324, 328.
IVyntjes 344.
Wyntgens 142.
Wyell (van der) 71.
Wylick (van) 73.
Wys (de) 236.
Wrange1 310.
Wttwaal 287.
Wttewael 230.
Weerdt (de) 329.
Wubben 147, 148, 149, 185,
186, 256.
Wubben (Ebbinge) 147, 148,
149, 185, 186, 187, 188.
Wtibben 148, 149.
Wucrt (van der) 329, 371.
Y.
Yczoeii ‘73.

Ymants 90, 91.
Yselmnden (van) 140.
Y svogel 243.
Z.

Zaag (van der) 362.
Zaern (van ‘t) 99.
Zaffenbergh 341.
Zagius 369.
Zall(andt ?) (van) 335.
Zallant 140.
Zegebott 309.
Zeittelhever 310.
Zelle (van) 101.
Zellner 157.
Zelndinck 141.
Zesarii 340.
Zevenhoven (van) 275.
Ziegler (von) 308.
Ziemitski 110.
Zimmerman 310.
Zoelen (van) 181.
Zorn 245.
Zonst (van) 152.
Zuhm 158.
Zulen (van) 335.
Zuylen (van) 119.
Zuvlen van Nvevelt (van)
118, 119, 120,” 145, 308.
Zuylesteyn (van) 158.
Zwaeffke
n 142.
Zwol (van) 99.
Zyll (van) 111.
Zynen (van der Hegge) 1,
258, 277.
:ypesteyn 237.
:ypensteyn (van) 345.
:yst (van) 211.
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Bestuur:

Jaar van benoeming:

doorzitten . . . . . . . . . . . .
VAN
SIJPESTEIJN,
F.
W.
ROMONDT,
Secretavis . . . . . . . . . . . . . . . .
(adres : Regentesselaan 47.)
C.
VAN
ERPECUM,
Penningmeester
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(adres : Princessegracht 26.)
W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Bibliothecaris, “) . . (1895-‘97)
(adres : Jan van Nassaustraat 96.)
M . G . W I L D E M A N , R e d a c t e u r v a n h e t M a a n d b l a d . . . . . . . . (1893-‘99)
(adres : Sweelinckstraat 80.)
Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH . . . . .
. . . . . . . . .
Jhr.
Mr.
E.
B.
F.
F.
WITTERT
VAN
HOOGLAND : : . . . . . . . . .

Jhr.
P H .

C.

H.

C.

A.
VAN

1909.
1909
1904
1905

1909
1910.
1904.

*) De Bibliothecaris stelt zich in den regel iederen Maandag, des namiddags van 3 tot 4 uur in het gebouw van het genootschap,
Adelheidstraat 188, ter beschikking van de leden, die werken uit de bibliotheek wenschen te raadplegen.

N A A M L I J S T
D E R
L E D E N .
(Toestand op 16 Augustus 1910.)
Het aantal leden bedraagt 255, waarvan 83 te ‘s Gravenhage zijn gevestigd.
Het Genootschap telt 10 Eere-leden, 11 correspondeerende leden en staat met 46 wetenschappelijke
genootschappen, instellingen, enz. , zoowel hier te lande als in het buitenland, in betrekking.

Eereleden

:

[Het jaartal achter de namen geeft het jaar van benoeming aan. L = gewoon lid; C = corresp. lid; E = Eere-lid.]

P. Graaf DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES, (C. 1884 ; E. 1890) .
A. Freiherr VON DACHENHAUSEN (C. 1884; E. 1890) ......
H. R. HIORT LORENZEN (C. 1888 ; E. 1890) ..........
Jhr. Mr. TH . H. F. VAN RIEMSDIJK, (E. 1891) .........
A LPH. UOOVAERTS (L. 1884; C. 1891; E. 1893) .........
A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN (E. 1895). ...........
T H . Graaf DE RENESSE, (L. 1884; C. 1893; E. 1898).
......
H. F. MACCO (E. 1906) ..................
Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND (L. 1899; E. 1909) ...
J.D.WAGNER(L.l883;E.l910).
.............

Kasteel Kaïn bij Doornik.
Rue de Constantinople 16, Brussel.
Palais Royal , Roskilde (Den.)
Oranjestraat 8 ,‘ ‘s Gravenhage.
Rue Vonck 51, Brussel.
Van Kinsbergenstr. 132,‘s Gravenhage.
Kasteel Schoonebeeck , Bilsen.
Humboldtstrasse 2, Steglitz-Berlin.
Peking.
Willemstraat 71 , ‘s Gravenhage.

Correspondeerende Leden

:

Jhr.
A.
DE
BEHAULT
DE
DORNON (C. 1888) , . . . . . . . . . Rue d’Espagne 92, Brussel.
GUSTAV
SEYLER
(C.
1889).
. . . . . . . . . . . . . . . . Gneisenaustrasse 99, Berlijn.
Prof.
E.
DOEPLER
D .
J. (C. 1891). . . . . ‘. . . . . . . . . . Dornbergstrasse 2, Berlijn.
E. DE
SEYN
VERHOUGSTRAETE
(C.
1891)
. . . . . . . . . . Alost.
Dr.
W.
VON
WERVEKE
(C.
1891)
. . . . _. . . . . . . . . . Luxemburg.
A. Graaf DE GHELLINCK D’ELSEGHEM-VAERNEWIJCK (C. 1893) . Rue de 1’Industrie 16, Brussel.
A.
J.
LI.
KREMER
(C.
1896).
. . . . . . . . . . . . . . . . Prinsestraat 4, Arnhem.
A. F. VAN
BEURDEN
(C.
1896)
. . . . . . . . . . . . . . . Roermond.
W . W I J N A E N D T S V A N R E S A N D T ( L . 1 9 0 1 ; C . 1 9 0 8 ) . . . . . . . Middenlaan 2, Hilversum.
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS (L. 1900; C. 1910) . . . . Laan van der Wijck, Buitenzorg.
W.
J.
F.
JUTEN
(C.
1910)
. . . . . . . . . . . . . . . . . Bergen op Zoom.

Leden.
Jaar van
benoeming.

Jaar van
benoeming.

1920 ANTHONISZ, G. R. . . . Colombo (Ceylon).
1905 ARNTZENlIJS , W . N., Reg e n t e s s e l a a n ,152 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
1910 AULNIS DE BOUROUILL,
J. C. F. Bitron D’, Koninginncgracht 67. . . . . , ‘s
1883 BAERT,

Mr.

W.

C.

Gravenhage.

. . . La Tour de Peilz

bij Montreux.
1908 BALVEREN, Mr. W. E. J.
Baron
VAN.
. . . . .
Arnhem.

1905 BASTERT, J. J., Koninginnegracht
3 8. . . . . . . ‘s
Gravenhage.
1905 BEELAERTS VAN BLOKLAND. Jhr. Mr. W. A. . Wassenaar.
1910 BEEST, Jr., C. W. E. VAN
VOORST VAN . . . .
Maarssen.
1908 BENTINCK , Ca. J. G. C. Graaf
VAN ALDENBURG y Kasteel Amerongen . . . . A m e r o n g e n .
4910 RERGH, Jhr. E. TH . T H .
EI. VAN BENTHEM VAN
DEN, Jan Pietersz. Coenstraat 39. . . . . . , ‘s
Gravenhage.
1908 BINKHORST, C. Huize Wickenburgh.
. . . . . .
Houten.

1909 BLANCKENHAGEN, L. A.
rue Marboeuf 6, . . . . Parijs.
1905 BLIJENBURGH , C. J. M.
VAN, Willemstraat 12. , ‘s Gravenhage.
4 903 BOELE VAN HENSBROEK,
P. A. M., Willem de Zwijgerlaan, 9 . . . . . . . ‘s
Gravenhage.

4910 BOGAISRDE VAN TERBRUGGE, W. baron VAN
DEN, Avenue Louise 393 Brussel.
1907 BOOGAARD, W. L. A. G.
N i e u w s t a d D 136. . . . W e e s p .
1898 BOOGAERT, B. Boulevard 13 Arnhem.
4906 BORCE-I, F. W. Baron VAN
DER
. . . . . . . .
Nederhcmert.
1908 BOSCH, Jhr. W. J. P. VAN
DEN, Nieuwe Schoolstraat 10. . . . . . . ‘s
Gravenhage.
1909 BOURICIUS, Mr. L. G. N.
(q.q.), Raadhuis,. . . , Delft.
1900 BREDIUS, C. J. F. Huize
Zanen
. . . . . . . .
Schoten.
1909 BRUGH, Ds. E. J. VAN DER
Pastorie
. . . . . . . Westwoud.
1908 BRUYNS, J. A. F. MURZER
Cantonlaan
. . . . . .
Baarn,
,1909 BUMA, B. VAN HAERSMA
Jan van Nassaust)raat 52, ‘s Gravenhage.
1908 BURGER, Dr. C. P. (q.q.)
Universiteits-Bibliotheek . Amstrrdam.
1887 BUYS BALLOT, Mr. C. S.
Rijnstraat
5
. . . . . ‘s
Gravenhage.
1910 BIJE, Jhr. W. E. VAN DER
DOES DE, Juliana v. Stolberglaan 74 . . . ; . ‘s
Gravenhage.
1899 BJJLEVELD , W. J. J. C.
Huize
Curium
. . . . . C)egst,geest.
1899 CALKOEN, J. F. VAN BEECK,
Delistraat 35 . . . . . ‘s
Gravenhage.

Jaar van
)enoeming.

Jaar van
benoeming.

1900 CALKOEN, L. Reguliersgracht 19.
. . . . . .
Amsterdam.
1905 CAPELLEN, R. H. 0. Baron
VAN DER, Laan van Meerdervoort 19. . . , . . ‘s
Gravenhage.

1883 ESCHAUZIER, G. 11. J. C.,
Amsteldijk 63 . , . . .
Amsterdam.
19OG EVERDINGEN, FI. W. VAN,
V a l e r i u s s t r a a t 1 2 4 , . . Arnstcrdam.

1920 CITTERS, Jhr. J. L. VAN, Heemstede.

1904 EVERDINGEN, TH. J. G.
VAN, Nieuwe Uitleg 32 . ‘s Gravenhage.

l907 CLEMENT, A. VAN DER
. . . . . . .
Poortugaal.
POEST

1’907 EVERTS, A. Cr. A., Koningsplein 9 . . . . . .- ,

1910 CORPUT, A . V A N D E N ,
Brussel
Rue Zinner 8 . . . . .

1910 EYSINGA, Jhr.
M. A. VAN
VAN,
. . . .
l903 FALCK, Jhr. E.
Swietenstraat

1894 COURT VAN KRIMPEN,
Mr. M. G. P. DEL, Huize
Rooswijk . . . . . . ,
Velsen.
1904 CRAMER, C. F. H. PUTMAN,
. . . . , . . .
Eindhoven.
2900 CREUTZ, Mr. J C. Baron? Zalt-Bommel.
l910 CREYGHTON, T. J.; Laan
van N. 0. Indië 20 . . . ‘s G r a v e n h a g e .
1893 CUYPERS, Dr. P. J. H , . Roermond.
-lg08 DAM, D. W. VAN, OranjePlantage
35.
. . . . .
Delft.
1908 DAM, H. H. VAN, Koningin
E m m a p l e i n 11. . _ . . R o t t e r d a m .
1910 D A M , L . R . V A N , . . . . Soerabayu.
1908 DORSSER, E. VAN, Kievcrspark
42
. , . , . . .
Haarlem.
l910 DUSSELDORP, A. C. VAN,
Schoollaan
. . . . . .
Hilversum
1910 DUSSELDORP, C. J. VAN,
Koornmarkt
32
....
Delft.
1909

DIJCKMEESTER , H. V. ,
Zijdam G . . . . . .

Alkmaar.

1 9 0 5 ELIAS, 14. P . W I T S E N ,
Koningin Emmakade 138, ‘s Gravenhage.
1909 ENGELEN VAN PYLSWEERT, Jhr. W., Na.ssauDillenburgstraat 26 . . . ‘s Gravenhage.
1910 ENGER, W. J., Juliana van
S t o l b e r g l a a n 7 7 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
l900 ENSCHEDE, J. W., Heerengracht 68
. . . . . .
Amsterdam.
1909 EPEN, D. G. VAN, Adelheidstraat
288 . . . . . . ‘s

Gravenhage.

1900 ERPECUM, C. VAN, Princ e s s e g r a c h t 2 6 . . . . . ‘s G r a v e n h a g e .

Weltevreden.

Mr. T. A.
HUMALDA
. . , .

Wormerveer.

K. G., van
125. . . . ‘s G r a v e n h a g e .

1910 FARIA, Vicomte A. DE, rue
Weber
16
. , . . . . Parijs.
1895 FEEN DE LILLE, Mr. B.
VAN
DER
. , , . . . Alkmaar.
1895 F R I E S W I J K , J . H.: V A N
LEXAU . . . . . . . Doesburg.
1884 GELOES, R. J. M. M. A. Graaf
D E , K a s t e e l EysdeR. . .
1909 GEMERT, N. G. VAN, Willemstraat
79.
. . . . .
1887 GEVAERTS VAN SIMONSHAVEN, Jhr. P. 0. H.:
Alexanderstraat 25 . . .
N.
8. DE . . . .
1908 GRAAF,

Eysden.
‘s Gravenhage.

‘s Gravenhage.
Bentveld.

1887 GRAAFLAND, Mr. J. HOOFT,
Kromme Nieuwe Gracht 68 Utrecht.
1909 GRAAFLAND, ‘Jhr. Mr. Dr.
J. P. HOOFT, Huize ‘t Velde Warnsveld.
1908 GRASWINCKEL, Jhr. A. F. K.
Nassau-Zuilensteynstraat 7 ‘s Gravenhage.
1909 GREVEN, Jhr. C. J., Nieuwe
Parklaan
73.
. . . . . Scheveningen.
. . . . . Weltevreden.
1907 GROOT,J.DE
1897 GRIJSEELS, B. H. . . . . Haarlem.
1895 GIJN, Mr. S. VAN, Nieuwe
Haven
39.
. . . . . . Dordrecht.
1888 GIJSBERTI HODENPIJL, C.
F.
Haagweg 104*. . . . Vrijenban.
GIJSBERTI HODENPIJL, G.
H. J , Pieter Bothstraat 63 ‘s Gravenhage.
2894 GIJSBERTI HODENPIJL
VAN HODENPIJL, J. 0.)
Nassauplein
40.
. . . . ‘s Gravenhage.

Jaar va,n

benoeming.

3 883 HAAS,
W.
DE
. . . . . IJzendoorn.
1910 HAEFTEN, Mr. G. A. VAN,
1A . . . . . ‘s Grxve1h3ge.
Javastraat
l905 HAGEDOORN, J . D . ROLANDIJS, Ministerpark 6. Hilversum.
19t0 H A R T E V A N TECKLENBURG, Mr. J. J. 1. , Koningskade
15
. . . . . ‘s Gravenhage.
1889 HELiDlNGEN, R. VAN BEUN I N G E N V A N . . . . . Tandjong Pandan
(Biliton).
1909 HEMMINGSON, Mr. IJ. > Javastraat 16 . . . . . . ‘s
Gravenhage.
3 895 HOEFER, F. A. . . . . .
Hattem
J902 HOEUFFT, Jhr. J. A. . . . V i a n e n .
2910 HOEVEN, Mr. ABR. VAN
DER, Gedempte Bierhaven 8 Rotterdam.
I!104 HOFFMAN, J. Jz W. J., 1 3 5
Circular street . . Sarataga Sprmgs(N.-Y.)
1910 HONERT, D. J. \I’AN DEN >
Huize
de
Ehze
. . . . Almen.
HONIG,
G
J..
. . , . . Zaandijk.
HOOGSTRATEN, J. S. F.
VAN, EIuize Hoogstede. . Arnhem.
4 907 HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A . C l a e s d e
Yrieselaan
44
. . . . . Rotterdam.

Jaar van

benoeming.

1910 KINSCHOT, 5111,. Mr A. R P.
VAN, Mauritskade 57 . . ‘s Gravenhage.

,1903 KINSCHOT, Jhr. C P. L. VAN Tiel.
1909 KIST, J G., Witte Singel 92. Leiden.
3 900 KLöNNE , B. H., Begijnhof. Amsterdam.
1905 KLOOT, M. A. VAN RHEDE
VAN DER, Surinarnestr. 18 ‘s Gravenhage.
1910 KNOOTE, J. J. A., Nieuwe
TJitleg 37 . . . . . . . ‘s
Gravenhage.
1910 KÖFFLER, CARL, Suezkade 22 ‘s Gravenhage.
1883 KOOPMANS, W. L.. Zutphensche
straat
....
Velp.
1902 K Y M M E L L , J . A . R . , . . . Asseu.
1887 KYMMELL VAN MENSINGE,
Mr. J. W., NleuweGracht 79 Utrecht.
Domhurg.
1905 LABRZJN, P. C.? . . . .
1895 LACH DE BaRE, PH. F. L.
C., Sweelinckstraat ,155 . ‘s Gravenhage.
1904 LENNEP, Jhr. Mr. F. K.,
VAN, Villa Erin . . . . Z a n d v o o r t .
1910 LELYVELD, J. M. H. VAN,
Prins Mauritslaan 40 . . ‘s Gravenhage.
1899 LEYSSIUS, Jhr.Mr. H.J.I,.TH.
VAN RHEINECK, . . .
1910 LINDEN VAN DEN HELJVELL, J. H. VAN . . . V l a a r d i n g e n .

1909 HUYDECOPER, Jhr. M. J.
Parkstraat
73
. . ._ . . ‘s Gravenhage,

1902 LOCKEMANN, Prof. Dr. G.,
F r i e d h e r g s t r . 31 . . . . C h a r l o t t c n b u r g .

1908 HUYGENS , Dr. J. Bootenmakerstraat
,108 . . . . Zaandam.

1909 LOON, Jhr. E. H. VAN,
L a n g e Voorhout 26 . . . ‘s G r a v e n h a g e .

1907 INDEBETOU, G. Kungstradgardsgatan
4
. . . . . Stockholm.

1909 LOON, Jhr. L. A., Huize
La
Forêt
. . . . . . .
Doorn.

I X83 JAMIN, J. G. DE GROOT
. . . . . Amsterdam.
Amstel
224

1906 LUCASSEN, TH. R. VALCK,
Breestraat
15a . . . . .
Leiden.

,i 904 JONCHEERE Jr., W. DE . Cleve.

1907

,1903 JONG, TH . J. A. VAN ZIJLL
DE, Huize Baank. . . . Warnsveld.
1909 JUST DE LA PAISltiRES,
Jhr.. 1% A., Pieter Bothstraat
22
. . . . , . . ‘s Gra.venhage.

LUYKEN , Dr. A. G. H.,
Huize Landfort. . . . . Gendringen.

1909 MAN, Mejuffr. MARIE G. A.
DE, St. Pieterstraat 39 . Middelburg.
1910 MANDERE, H. VAN DER,
Jan van Nassaustraat 93 . ‘s Gravenhage.

3 909 KASTEELE: Mr. J. VAN DE
Javastraat
22
. . . . . ‘s Gravenhage.

1903 MARTENS, Jhr. A. H., Paramarihostraat 153 . . . ‘s Gravenhage.

,I 883 KASTEELE, P. R. DINGEMANS VAN DE . . . . ‘s Gravenzande.

2906 MAZEL, Jhr. M. , Nieuwe
S c h o o l s t r a a t 5 9 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .

Jaar van
benoeming.

1905 MEES, Mr. .W. C. , Mathenesserlaan 275 . . . . . . Rotterdam.
1907 METELERKAMP, P. P. J. >
Heerengracht 104 . . . A m s t e r d a m .
,lS98 MEYJES, Mr. F E. POSTHUMUS, Keizersgracht 144 . Amsterdam.
,1904 MIEDEMA, Mr. A. S., van
Eedenstraat
5
. . . . . Haarlem.
1900 MINNE, J. VAN DER, van
Kinsbergenstraat 87. . . ‘s Gravenhage.
1895 MORREN, TH., Celebesstraat 76 . . . . . . . ‘s

Gravenhage.

1883 MUELEN, J. C. VAN DER,
Beeklaan 415 . . . . . ‘s

Gravenhage.

1887 MUELEN, W. VAN DER Driebergen.
1910 MULERT, H. F. C. Baron
V A N 0MPHA.L. . . . . A m e r s f o o r t .
,1907 MULlER , G. HAITSMA ,
F r a n k e n s l a g 6 6 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
1893 NAERSSEN, Jhr. W. F. R.
VAN
. . . . . . . .
Gorinchem.
1901 NIJHOFF, W. Nobelstraat 18 ‘s Gravenhage.
1894 OBREEN, C. M. C., Wijnhaven 67 . . . . . . .
Rotterdam.
1909 ORREEN, Mr. H. C., Johan
v. Oldenbarneveltlaan 20 . ‘s Gravenhage.
1900 OBREEN, Dr. H. G. A., rue
d e l’ilqueduc, 88 . . . B r u s s e l .
1899 OLDENEEL TOT OLDENZEEL, Mr. A. K. J. G.
Baron VAN . . . . . .
1883 OORDT VAN BUNSCHOTEN
J. A. M. VAN, Zutphensche
. . . . . .
straatweg.
l909 OP TEN NOORT, Jhr. G. C.
Achtergracht, 5 . . . .
1910 PAUW VAN WIELDRECHT
EN DARTHUYZEN, Mr.
1. M. ridder, Huize Broekhuizen
. . . . . . .
4907 PLOOS VAN AMSTEL. Jhr.
A A. A. . . . . . . .
1884 POLVLIET, C. J. ? Anna v.
S a k s e n s t r a a t 2 7 . . . . ‘s
1890 PRINS VAN WESTDORPE,
Jhr. Mr. A. T., Huize Kinheim
. . . . . . . .

Oosterhout.

Velp.
Amsterdam.

I

Jaar van
Ibenoeming.

1910 QUARLES DE QUARLES ,
T . L B a r o n , 6mdk~~ &. . . . ‘s Gravenhage.
1899 QUARLES VAN UFFORD,
Jhr. W. C , Jan van Nassaustraat 78. . , . . . . ‘s

Gravenhage.

1997 R A M A E R , J . C., Laan v.
M e e r d e r v o o r t , 293 . . , ‘s Gravenhage.
1909 REENEN-VÖLTER, Mevr.
W. VAN. . . . . . .
Bergen

(N.H.)

1901 REEPMAKER, J. , Wcstersingel
57.
. . . . .
Rotterdam.
1896 REGT, W. M. C. . . . , Alphen a/d Rijn.
1906 RENGERS, 11. P. VAN WELDEREN Baron , Nassauplein 26 . . . . . . . ‘s

Gravenhage

1910 REYNST, Jhr. P. H., Denncnweg 91) . , . . . . ‘5:

Gravenhage.

1906

ROELANTS , H. W. M., Ministerpark

14

. . . . . Hilversunl.

1899 RÖELL, Jhr. H. H., Zijlweg 48 Haarlem.

-

1906 ROMONDT, PH. F. W. VAN
Rrgentesselaan 47 . . . ‘s Gravenhage.
2920 ROMSWINCKEL, A. F. J.
Laan v. Meerdervoort 30 ‘s GravcnhagI1.
1909 ROO VAN ALDERWERELT,
C. F DE, Huize Kijkduin. Bloemendaal.
1910 ROSSEM, G. VAN, Jan v.
N a s s a u s t r a a t 28 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
4908 ROYAARDS VAN SCHERPENZEEL, Mr. A., Kasteel
Scherpenzeel . , . . . Scherpenzeel.
1905 RUPP, N. J., Roggestraat 24 Arnhem.
1908 RUTGERS VAN ROZENBURG, Jhr. D., Piet Heinstraat 79 . . . . . . ‘s

Gravenhage.

1910 RUTGERS VAN ROZENBURG?
Jhr Mr. L. M., Maliebaan 41 Utrecht.
Darthuyzen.

1905 RUYSSENAERS j Jhr. Mr. L.
H., Amaliastraat I . . . ‘s G r a v e n h a g e .

Batavia.

,191o. RIJKSARCHIEF IN GELDERLAND, Marktstr. 1 , Arnhem.

Gravenhage.

1905 SANDICK, Mr. H. W. VAN,
R i o u w s t r a a t 1 8 6 . . . . ‘s Gravenha,ge.

Bloemendaal.

,191o SANTHEUVEL, Jhr. G. K
VAN DEN, Stationsweg 67~ Rotterdam.

Jaar van
benoeming.

,,S’

1903 SASSE VAN YSSELT, Jhr.
Mr. A . F . 0 . V A N , . . . ‘s Ehrtogcwhuscll.
-1909 S A S S E N , A., Alexandcrstraat
17.
. . . . . . ‘s Gravcnhagc.
~1901

SCHADEE , J PII., Lnikschestraat

5

. . . . . . . Scheveningen.

1910 SCHALK, J. M. VAN DER,
Nieuwe Haven 147 . . . Schiedam.
1895 SCHARP , H. J., P. C. Hooft,145 . . . . . .
Amsterdam.
straat
1908 SCHAS, L. D. J , . . . .
Bennekom.
1902 SCHELTUS, P. A., Nassaulaan
28 . . . . . . . ‘s
Gravenhage.
19oG SCHIMMELPENNINCK VAN
DER OYE, VAN DE BEIDE
POLLEN EN NYENBJ$EK,
A. Baron, Amaliastraat 15. ‘s Gravenhage.
1907 SCHUMANN, Mr. Dr. W.
M.
G., . . . . . .
Batavia.
1910 SCHUURMAN, Mr J. P.A. F.,
Leidsche Plein 7. . . . A m s t e r d a m
2884 SCHUYLENBURCH VAN
BOMMENEDE, Jhr. A. L.
VAN, Huize Oase . . . de Biltlt.
1903 SICCAMA, Jhr. Mr. A. F. L.
HORA, . . . . , . .
Groningen.
1901 SICCAMA, Jhr. Mr. J. H.
HORA, Bezuidenhout ,13 . ‘s Gravenhage.
1908 SICCAMA, Jhr. W. HORA,
Wilhelmina&. 6 9 . . . Ginnekcn.
1900 SIX, Jhr. R. C., . . . . . ‘s

Graveland.

1909 SMETH VAN DEURNE, TH.
Baron DE, Lange Voorhout 42 . . . . . . . ‘s

Gravenhage.

1905 SNOECK, Jhr. Mr. M. W.,
Vleeschstraat
. . . . .
Tiel.
1894 SNOIJCKAERT VAN SCHAUBURG, W. Baron, Jan van
N a s s a u s t r a a t 9 6 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
1910

SON ,
gracht

L . V A N , Heerrn62 . . . . . . ‘s

Gravenhage.

1906 SONSBEECK, R. J. VAN,
D i e r g a a r d e l a a n 6% . . . R o t t e r d a m .
4907 STEENKAMP, J. C. P. W. A.,
B a t j a n s t r a a t 2 7 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .

Jaar van
3enoeming.

1910 STOOL’ VAN STRIJEN, Jhr.
Mr. J. A., Srnidswatcr 1 . ‘s Gravenhage.
1907 STORM DE GRAVE, A. 1’.
M. A., Huize de Hoek. . Diepenveen.
1899 STORM VAN ‘S GRAVESANDE, Jhr. L., Louise
de Collignyplein 10 . . , ‘s Gravenhage.
1898 STUART, Mr. TH., Heerengracht
507
. . . . . .
Amsterdam.
1905 SUERMONDT, S. B. TABINGH, Bowlespark 329 . Wageningen.
1907 SYPESTEYN, Jhr. C. H. C. A.
VAN, Parkstraat 87 , . ‘s G r a v e n h a g e .
1YO4 THIERENS , P. L., Johan van
Vlietstraat
83
. . . . . Haarlem.
1889 TOMBE, J. W. DES, Kloosterpark , . . . , . .
de
Bildt.
y-’
1888 TROOSTEN UER.GH , Jhr.
MAX DE, Huize Claerheek bij Winghe St.
Georgcs.
1895 TWIST, L. F. DUYMAER
VAN, Kanaalstraat II , . ‘s Gravenhage.
1910 TYDEMAN , M., Jan van
N a s s a u s t r a a t 2 0 , . . . ‘s G r a v e n h a g e .
1910 UCHELEN, H. W. B. CROISET VAN, Oude Delft 144. Delft.
1886 UHLENBECK, Prof. Dr. C. C.,
Breestraat
FjY . . . .
Leiden.
1883 UMBGROVE, Mr. W. J. L., Zutphen.
1910 V A L K > F. E. VAN DER,
Villa Beek en Duin . . . Bloemcntlaal.
1899 VEERFN, W. Ph., Riouwstraat
117
. , . . . . ‘s Gravenhage.
1909 V E R LOREN V A N THEMAAT, H. B., Dninweg 5. Zeist.
1905 VERSCHUER, B. F. Baron
VAN, Janshuitensingel 27. Arnllem.
1908 VERSPYCK, J M., Mauritsstraat
16.
. . . . . .
1883 VERSTER, C. W. H. Wulverhorst, Kannesheuvelpark
2910 VESSEM, A. J. VAN, Cathrijnesingel
5
. . . . . .
1904 VLIERDEN, C. P. J. VAN
Parkstraat
122.
. , . .
1909 VOS, H. C. M. E. VAN SOETERMEER, Wilhelminastraat
54.
. . . . .

Utrecht.
Hilversum.
Utrecht.
Arnhem

Ginneken

Jaar van
benoeming.

1905 VOS, F. H. DE . . . . .

Jaar van
benoeming.

Galle

(Ceylon).

2893 WILDEMAN, M. G., Sweelinckstraat 80 . . . . . ‘s

Gravenhage.

1897 VOSMAER, Prof. Dr. G. C. J.
Mot-schsingel
6
....
Leiden,

4.906 WILLINCK, J., Tuinlaan 46. Schiedam.

1910 VRIES, J. G. A. N. DE
Z o u t r n a n s t r a a t 146A . . . ‘sGravenhage.

1909 WILTENS, El. M. ANDRI?E,
Koornmarkt 32 . . . .
Delft.

1908 VRIESE, C. J. DE, Rapenburg
93
. . . . . . . I,eiden.

1901 W I T T E R T V A N HOOGJ,AND, Jhr. Mr. E. B. F. F.
R i o u w s t r a a t 1 9 0 . . . . ‘s Gravenhage.

1905 VRIESENDORP , J., Hccrengracht 423 . . . . . .
Amsterdam.
4910 W A A I , , Meluffr CORNl%TE
DE, Dwarskade 109 . . M i d d e l b u r g .
19OG WAGTENDONCK, T. L.VAN,
.....
Haarlem.
Raamsingel
6
1901 WALCHREN, P. W. VAN, Heelsum.
1883 WALLER, F . G., Vondelstraat
73.
. . . . . .
Amsterdam.
1901 WALLER, Mr. H., Zijlxeg 9 I Haarlem.

1903 WOELDEREN, C. A. VAN,
Admiraal van Ghentstraat
33
. . . . , . . . , Ut,rccht.
1909 WTTEWAALL, Mr. F. W. R.,
. . . . . .
Haarlem.
Kruisstraat
1904 WYCK, Jhr. Mr. H. A. M.
VAN ASCH VAN, Param a r i b o s t r a a t 5 . . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
1907 WYK, Mr. N. P. C. VAN,
R i o u w s t r a a t 3 6 . . . . ‘s G r a v e n h a g e .

1910 WEILER, Jhr Mr. J. 1,. W. C.
VON? Kanaal 15, . . . ‘s G r a v e n h a g e .

l907 WYNAENDTS, H, Parkstraat Teteringen.

1900 W E S S E L I U S S r . H., Wilhclminalaan
. . . .
Baarn.

1903 IJSSELSTEYN, Mr. J. 1,. N.
VAN
. . . . . . . .
Oirschot.
ZIJNEN, J. H. , VAN DER
. . . . . . .
Ede.
HEGGE

(1909 WESTEROUEN VAN MEETEREN, B. F. W agenweg 34 Hanrlcm.

LIJST
DER

Binnen- en Buitenlandsche Wetenschappelijke Genootschappen, Instellingen, enz.,
waarmede het CJenootschap door ruil van het Maandblad in verbinding s t a a t .
Nederland.
K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k . G . , . ‘s Gravenhage.
Bibliottleek Hooge R,aad van Adel . ‘s Gravetlhag~.
Maatschappij
Letterkunde

der Nederlantlsche
, . . . . . . . Leiden.

Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant
. . . . . . . . . ‘s

Hertogenbosch.

Fricsch Genootschap voor GeschiedOudheid- en Taalkunde , . . . Leeuwarden.
Zeeuwscb Genootschap der Wctenschappen
. . . . . . . . .
Middelburg.

Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen.
Taal en Kunst ctT,imburgr, . . . R o e r m o n d .
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom
. . . . . . . . .
Maastricht.
Limburg
V e r e e n i g i n g <tDie Haghe» . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
,,Gelre”, Vereeniging tot beoefening
van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht . . . . .
Arnhem.
Redactie der «Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde»
. . . . . . . ‘s
Gravenhage.

Redactie van c(Taxandria» . . . . Bergen op Z o o m .
Redact:e der «Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem?.
. . . . . . . . . .
Haarlem.

Verein für Geschichte und A.ltertumskunde Westfalens . . . . Munster.
Bestuur van het ((Germanische Na......
Nürnberg.
tional
Museum)).
Verein fiir Rostocks Altertümer. . Rostock.

Redactie van «De Maasgouw» . . Maastricht.
.Reda&ie der ((Genealogische en He. . . . . . ‘s
Gravenhage.
raldische
Bladen))

Verein für Meck lenburgische Geschichte und Altertumskunde. . Schwcrin. i. M.

Redactie van «De Wapenheraut )) . ‘s Gravenhage.

Harz-Verein.

België.
Sociétié d’Archéologie de Bruxelles Brussel.
L’lnstitut Archéologique liègois . . Liège,
Cercle archéoiogique , littbraire et
artistiqtie d e Malines. . . . , Malines ( B e l g i q u e )
Soci&,ié d’hrchéologie de Namur . N a m u r .
Société Historique et Archéologique Tournai.
Oudheidkundige kring ((Land van
. . . . . , . . . .
St.
Nicolaas.
Waas»
Redactie van de ((Revue Benedictine))
te
Namen
. . . . . . , . .
Abbaye de Maredsous par Maredret.
R e d a c t i e v a n «L’ancien Pays de
Loozs
. . , , . . . . , . Schaerbeek
(Brussel).

Luxemburg.
L’lnstitut Grand-Ducal de Luxembourg
. . . . . . . . . . Luxembourg.

Duitschlrnd.
Aachener G e s c h i c h t s v e r e i n . . . . Aken.
Verein
((Rolandu . . . . . . .
Dresden.
Fuldaer Geschichte Verein. . . . Fulda.
Verein ftir Hamburgische Geschichte Hamburg.
Historische Verein fiir Niedersachsen Hannover.
Gesellschaft ftir Schleswig-Holsteinische
Geschichte
. . . . . . Kiel.

. . . . . . . .

Redactie der ((Braunschweigisches
Magazine, , . . . . . . . .

Wernigerode.
WolfenbiiUel.

Verein fiir Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung . Wiesbaden.
Redactie van ((Der Deutsche Herold)) Berlijn.
Redactie van de Düsseldorfer Ge. . . . . . . Dusseldorp.
schichtsverein
Redactie der ((Familiengeschichtliche
Blätter ftir adelige und burgerliche
Geslechteru
. . . . . . Leipzig.
A r c h i v für Stamm und Wappenkunde
. . . . . . . . . . Miinchen.
Redactie van ((Diözesanarchiv von
Schwaben)) Organ fUr Geschichte,
Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rothenburg und
der angrenzenden Gebiete . . . Ravensburgh.

Oostenrgk.
K. K. Heraldische Geselschaft «AdIer» Wien.

Engeland.
Huguenot

Society.

. . . . . . Londen.

Denemarken.
Redactie van de c(Personalhistoriske
Samlinger» . . . . . . . . Kopenhagen.

Genealogisch-Heraldiek Genootschap

,,DE NEDERLANDSCHE LEEUW"
gevestigd te ‘S-GRAVENHAGE.
-.1

Algemeene Vergadering
op ZATERDAG 23 April 1910,
des avonds ten Si uur

_

in bovenzaal, lste étage, van het Zuid-Hollandsch
Koffiehuis aldaar.
Punten van behandeling :
I

1. Vérslag van den Secretaris.
2. Verslag van d’en Bibliothecaris.

3. Verslag van den Penningmeester.
4. Verkiezing van drie nieuwe bestuursleden wegens periodieke
aftreding van de H.H. W. baron S NOUCKAERT VAN SCHAUBURG,
P. F. W. VAN R OMONDT en C. VAN ERPECUM, en benoeming
van een zevende bestuurslid.

5 Bespreking van verschillende onderwerp&.
N.B. H.H. Leden welke voorwerpen, handschriften, teekeningen , e n z .
zouden willen afstaan voor eene op den avond der vergadering te
houden kunstbeschouwing worden beleefd verzocht daarvan tijdig te
willen kennis geven aan den bibliothecaris, den Heer W. baron
SXOUCKAWT v. SCHACBCSU (Jan val Nassaustraat 96, den Haag) d i e
tevens op 23 April van af 7 uur n.m. in het locaal zal aanwezig
zijn tot het in ontvangst nemen der voor de kunstbeschouwing
bestemde zaken.
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