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dragen, correspondentie betreflende de redactie
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vragen om exemplareu  ran vroeger verschenen
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RESTUURSBERICHTEW.
Bijeenkomsten.

H.H. Leden wordt in herinnering  gebracht, dat ingevolge besluit
van de op 3 Spril 1909  gehouden Algcmeonc  Vcrgndering,  op elken
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Bericht van den Bibliothecaris.
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Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,

medegedeeld door Jhr. VAN K~NSOHOT tc Tiel.

(Vervolg van XXVTTC, 304).

Vervolg van
1706. 1 Junii  heeft schout kóck 3 posen doen luijen

Y .

over sijn soon . . . . . . . . . 12-0-0.
2 ditto over het dochterke van den Heer Ampt-
man WeelderP?t  3 poosen gelui#jt  . . . 12-0-0.
17, 18, 19 ditto over Mevr. va?a  Bneftcn  9 poosen

3 6 - 0 - 0 .
22 ditto over de vrouwe moeder van sergiant
Watsen 3 poosen  . . . . . . . . 12-0-0
29 July over het kint van ~%%-le~t  V(I?Z  Breda 3 kl.

3- 0-0.
voor het openen van het graft van het kint van
Borelamaghie  . . . . . . . . . 0-10-0.
2 Sept. heeft Luytenant van. de Ende syn kint
laeten  begraven enz. . . . . . . 0-10--0.
4 ditto over Borgem. Bartens 3 poosen gelugt

1 2 - 0 - 0 .
14 ditto over de wed. van Cornelis tmn Lemmick 3
posen . . . . . . . . . . . . 1;2--0  -0.
16 ditto over Gcertr+je  van Oclaten  een  poos

6 - 0 - 0 .
16 ditto over vrou van Bueren 3 posen gelu$

1 2 - 0 - 0 .
16, 17, 18 ditto over Schepen (io2c  gelaijt 9 posen

3 6 - 0 - 0 .
voort ophangen van het bort . . . 6-0-0.

23 ditto over vrou van Schepen Aert van Cuijlen-
bor,gh  geluijt  3 posen, . . . . . . 12--0-0.
ditto over het kint van Andris Beumers met 4 kl.

4 - o - - 0 .
7 Oct. over Dirck Deckers  een poos. . 6-0-0.
9 ditto over de dochter van Dirck R+jcJce  een poos

6 - 0 - 0 .
12, 13 en 14 ditto over Mevrou Sunderlandt 9
poosen geluijt . . . . . . . . . 36-0-0.

voort ophangen van het hort . . . 6-0-0.
15 ditto heeft Aert  Lam met 4 kl. doen luyen
over sijn kint. . . . . . . . . . 4-0-0.
14, 15, 16 ditto over Joffr. de wed. Borgem.
Cornelis van LitJa  de ,Teude 9 posen . 36-0-0.

voort ophangen van het bort enz.
16 ditto over het kint van de heer Borgem. va,n
den Steen 3 posen. . . . . . . . 12-0-0.
11 Nov. over het kint van Jacob van Rossum  met
4 kl. . . . . . . . . . . . . 4-0-0.
2, 3, 4, Dec. over Joffr. Helena Schul  9 posen
geluijt . . . . . . . . . . . . 36-0-0.
den 7 dito over Gapt. Pelt 3 p. gelust 12-0-0.
den 7, 8, 9 heeft Dr. Wijnants  van Resandt 9
posen doen luijen  over sijn vrou tot . 36-0-0.

voort ophangen van het bort . . . 6-0-0.
11 ditto heeft Peter van Criecken een poos doen
luijen  over sijn moeder tot . . . . . ô-0-0.
28 ditto over de vrou  van Peter van Geulen  een
poos . . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
ditto wegens de uijtvaert van Joncker Godert
van Eek  na Avesaet . . . . . . . 24-0-0.
29 ditto over het kint van csptei,jn  Sunderlant
3 posen . . . . . . . . . . . í2-0-0.

4

is1 ditto ovo1 G’ai,-tjt?  de Ha,rtigh  een p o o s
6 - 0 - 0 .

1707. 1 Jan. een poos geluijt van 3 gld. over het kint
van Verstrneten  enz. . . . . . ô-0-0.
4 ditto 3 Poosen  over de vrouw *van Serjennt
Watson enz. . . . . . . . . . . 18-0-0.
10, 12 ditto 6 posen over de soon van Borgem.
Coclc.  . . . . . . . . . . . . 25-0-0.
26 ditto over een vreemt man. . s . 6-0-0.
17 Maert 1 poos over Anneke Teuwis . 6-0-0.
7 April 1 poos over Jan van Rcek . . 6-0-0.
9 ditto 1 Poos over SnoeJL  enz. . . . 12 -0 -0 .
6 May  1 Poos over de Franse Mademoisel

1 2 - 0 - 0 .
16 ditto 3 poosen over de meuij van den leydekker
Brouwer . . . . . . . . . . . 13-0-0.
7 Jun~j  3 posen over de vrouw van Aert van
Linstee  enz. . . . . . . . . . . 18-0-0.
10 ditto een kint van mr. Barensee . . --10-0.
20 ditto 1 Poos over ,7a12 Mertsen  Vos 6 - 0 - 0 .
3 Aug. 1 poos geluijt over Aeltiex  Jans 6-0-0.
3 0  dltto  3 poosen over het kint van den Hr.
Bartelot  . . . . . . . . . . 12-10-0.
3 Sept. 1 poos geluijt over de soon van vrouw
Van Deysen enz. . . . . . . . . 7-0-0.
9 ditto 3 poosen geluijt  over het kint van Juff.
Van Cooten enz. . . . . . . . . 13-0-0.
10 ditto 3 poosen over de vrouw van Pecter van
Reenen. . . . . . . . . . . . 13-0-0.
20 ditto 1 poos geluijt over Jan IVilZems  6-0-0.
21 ditto 1 Poos geluijt  over de vrouw van Aert
den backor. . . . . . . . . . . 6-0-0.
27 ditto 3 poosen over de vrouw van Albert
Bartens . . . . . . . . . . . 13 -0-0.
27 Oct. Een Poos over Jan Berentsen . 6-0-0.

van een kint van Anthony JacoOs  . -10-0.
21 ditto (Nov. 3) voort bort hangen van Mevrou
Haeften in de kerk. . . . . . . . 6-0-0.
23, 24 Nov. 6 posen over de pastoor enz. 26-0-0.
17 Dec. 1 Poos gelui.jt  over Roelof Pol. 6-0-0.
17 ditto 3 Poosen  over luijtenant De Wart enz.

13-o-  0.
22 ditto 1 Poos geluijt over de soon van J a n
Berentsen . . . . . . . . . . . 6-0-0.

1708.3, 4, 6, Over de Heer Borgemr. en Ontfanger Cock
dr ie  mael  drie posen gelugt  tot . . . 3 6 - 0 - 0 .
Voor het ophangen van het bort. . . 6-0-0.
21 dito over Jan van Hoorn een poos geluijt tot

6 - 0 - - 0 .
31 ditto over Paulus  Pereboom een poos geluijt

6 - 0 - 0 .
18 Feb. over Heradericl~  GerritseStout  een poos geluijt

6 - 0 - 0 .
op ditto over het kint van Hardenbergk  een poos
geluijt . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
3 Mert over de VL‘OLI van Henderick  van Hoffera
een poos . . . . . . . . . . . 6-0-0.
10 ditto over de man van vrou Ros een poos
geluijt . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
13 ditto over Jantje Peters een poos geluijt 6-0-0.
19 & 20 & 21 ditto over de heer Raetsheer Lith 12
posen geluijt. . . . . . . . . . 48-0-0.
voort  ophangen van het  bort  . . . . 6 -0 -0 .
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1 Mey  over Lztykes  Heuf een poos gel@ 6-0-0.
16 Mey over TYiEle,?a  Alimnder  een poos geluijt

6-0-0.
22, 23, 24 ditto over joffr. Pijl 9 posen geluijt tot

3 6 - 0 - 0 .
29 ditto over Sieynis  Vinck een poos geluijdt

6 - 0 - 0 .
2 Junij heeft Girret Post sijn kint laeten  begraeven
komt enz.
6 ditt0 i3yOert  van Gelderen soons soon een poos
tot. . . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
7 ditto over de dochter van Anneken  Dircks  een
poos geluijt  . . . . . . . . . . 6-0-0.
19 ditto over Diwk IXZ~ Leersmn  een poos 6-0-0.
21 ditto over Hemlerick  Janse  van Drueten  een
poos geluijt  . . . . . . . . . . 6-0-0.
27 ditto heeft Henclerick Fvancken  een kint laeten
begraven komt enz.
12, 13, 14 Juhj over de vrou  van secretaris
Albert ,7an vm Lith de Jezde 9 posen geluijt

3 6 - 0 - 0 .
voort ophangen van het bort . . . 6-0-0.

17 Juli heeft Mons. De Swart  3 posen doen luijen
over sijns soon . . . . . . . . . 1 2 - 0 - 0 .
19 ditto heeft Petcr Rootbeen  een poos doen luijen
over sijn broer . . . . . . . . . 6-0-0.
22, 23, 24 ditto over de heer Johan van Lith
out-schepe  9  p o s e n  g e l u i j t  . . . . . 3 6 - 0 - 0 .

voort ophangen van het bort . . . 6 - 0 - 0 .
2 Augusti over Mevr. Philip 3 posen geluijt

12-0-0.
4 ditto over de man van Berber  Lieberfee een

poos geluijt . . . . . . . . . . 6-0-0.
16 ditto over ,Tncobu.q  van Pelt 3 posen gel@.

1 2 - 0 - 0 .
3 Sept. over het kint van Berten van Bredcl  met
4 kl. geluqt  . . . . . . . . . . 4-0-0.
4, 6, 6 ditto over Mevrou Schaqefz  geluijt 9
posen . . . . . . . . . . . . 36-0-0.

voort ophangen van het bort . . . 6 - 0 - 0 .
18 ditto over het kint van Peter vun  Reumeren
met 3 kl. gemijt.  . . . . . . . . 3-0-0.
22 ditto over de vrou  van ,JacoB  Post 3 posen
geluijt . . . . . . . . . . . . 12--0-0.
9 Oct. heeft Gerit  Verkerck sijn kint laeten be-
graeven enz.
16 Oct. over WOU  Van Randick 3 posen geluijt

1 2 - 0 - 0 .
26, 26, 27 dito over joffr. Creijvanger  9 poosen
gelu$  . . . . . . . . . . . . 36-0-0.

voort ophangen van het bort . . . 6 - 0 - 0 .
27, 28, 29 over de heer borgem. Sclml 9 posen
geluijt . . . . . . . . . . . . 36-0-0.
1 Dec. over de dochter van Joffr. van den Broed;
een poos . . . . . . . . . . . 6-0-0.
2, 3, 4 ditto over Joffr. van Cooten  9 poosen
gelu$t . . . . . . . . . . . . 36-0 -0.
27 dltto heeft de wed. van Bastiaen Spaen  een
poos doen luijen  over haar nicht Sebille 6-0-0.
‘L9 ditto heeft Peter Rooibeen  sijn kint lneten be-
graven komt voor het enz.

1709. 19 Jan. 1 Poos de vrouw van Pereboom 6-0-0.
26 ditto 3 Poosen  over Pctey Jlpacn . 18 -0 -0 .
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12 Febr.  1 p o o s  OVOI’  &?&ce l’etit. . G---0-0.
14 dito 3 poosen  over Cijsbert 27qen 13-0--0.
1 Maert 3 poosen  over het kint van Dom. EIwrct

1 2 - 1 0 - 0 .
2 dito 3 poosen  over de vrouw van schilder Noot
enz.. . . . . . . . . . . . . 1 8 - 0 - 0 .
5 d i t o  1  p o o s  o v e r  Demd:en (I)) . . . 6 - 0 - 0 .
3 April 1 poos over de dochter van de messemaker

6 - 0 - 0 .
6 ditto 3 poosen over Bn~cc.  de Reuccr  1 3 - 0 - 0 .
11 ditto 1 poos over Roelof  E’ilipsen  . 6-0-0.
27 ditto 1 poos over Bastiaen T-erstepg 6-0-0.
4 May 3 poosen over  MedelA S$«ma . 18-0-0.
23 dito 3 poosen o v e r  h'idce~a vma tlw Bos

13--o--0.
17 Jnnij een kint van Framken.
18 dito 1 poos over het kint van Hcwdrik de
Gok . . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
25 dito 3 poosen over de vrouw van  C0nzdi.s
van Hien . . . 1 3 - 0 - 0 .
1 8  Julij  3 poosen  over  vrouw’Sc~~ce;,e~;  15-0-0.
3 Aug. 3 poosen  over Juffr.  h’ljc1J~n1.v  1 3 - 0 - 0 .
31 Oct. 1 Poos over de soon van Story  7-0--0.
18 dito voort bort van Mevrouw Hns t’hangen

6 - 0 - 0 .
5 Nov. 1 poos over de jongen ,7nll TCPJ 7-0-0.

1 poos geluijt over het kint van Hardela-
berg . . . . . . . . . . 6-10-0.

17 dito 9 poosen over den generael  Tl’eltlet+en  enz.
3 7 - 0 - 0 .

noch door den Amptmnn  1 gror_Xgecoft,  24-0-0.
voor ‘s nagts sinken . . . . . . 3Cj-O-  0.
2 Decemb. 1 Poos gelLuit  over het kint van Go~if
Verkwk, enz. . . . . . . . . . 6-10-0.
7 Decemb. 1 Poos over de soon  van ,Tu)L  Sc/rr/r;l/,q
en in een kerkegroeff . . . . . . 12-0-0.
19, 20 en 21 ditto 15 Poosen  over Mevrou C/;/1,~fcli

60--0-0.
voor ‘t graft openen en t’ sinken  . . 37-0--0.
31 Ditto voor ‘t graft openen van een kint van
BoY/  Tny. . . . . . . . . . . c)-10-0.

(Wordt  vervo lgd) .

Familienamen en familiebijzonderheden.
Medegedeeld door A. J. SERVAAS  VAN ROOYKN.

(Verwlg  VU,1  SSVIlI,  BE.)

S en 2.
Sachem. - 5 October 1636, wijlen Gilbertus S., in

zijn leven prof. in de Phil. te Leiden (Prot.. Nats  A.
Paets,  Leiden).

ZnZZe?agre  (de). - Mr. Albert Hcnrick de Z., T,am-
bagtsheere in de Oude en Nieuwe Tonge” ; zijn schoon-
broeder is Lucas Rotgans; erfgen.  van Jacob Rotgans,
hun vader en schoonvader: Zie verder acte van 7
April 1706 (Prot. Not. Hugo Francoys van Aken).

Sambix  (van). 28 Juli 1642 Acte van besloten testament
van Meester Felix; v. S. (den Ou,Ien),  11 Juni lestleden
overleden. Zie ook 12 Mei. (Prot. Nats  Joh. van Ruyven).

Schclt~ts. - 9 April 1717, Geslacht Sch«ltus-Anbers-
houck. (Prot. Nat” G. de Cretser).



7

13’ï/,ootc~  ( v a n ) .  F;lmilic  vnu Sclrciot~:ll  , 1.5 .Jan~~a.ri
1680 (Prot. Not” Joan van Nooit , Luiden).

Bij eene acte, waaronder de belanghebbende teekent:
F RANS VAN SC H O O T E N.

is getuige een zekere Stoudt in ‘t Wondt.
Die naam komt komt nogmaals voor in 1659: Jacob

Fransz.  St.out  int Wout, Leiden.

scott. ,, Walter Scott , Collonel  teu dienste  deqer
La,ndeu” verkoopt den 13~~~  i4ugust,us  1666 aan den
Heer Isaacus Vossius wonende alhier in ‘s Grnveahage
,,seekeren  thuya  ende  twee huysingen , gelegen tegenover
de Coecamp  helent  ten oost,en  end”  noorden de Heeie-
straeten, als oock met eeu gedeeltje  ten noorden de
Heer Persyn , ten westen en ten suyden den Hcoro
van Beuningen”, voor f 4600.

(W. 9.) \iALTER  SCOTl'. (w. 9.) TSAAC< Vossrus.

S&~eUelilcs. - Familie Schrevelins 21 Nov. 1688.
(Prot. Nats W. van Ruyven).

Sch,riverius  of Scriw&s. - Petrus Scr. genoemd 11
Mei 16-6 ; verklaring ten behoeve van Pet)rus Schriv.
Leiden 18 October 1632. (Prot. Not. Jac. Jansz.  Verwey,
Leiden).

Serclaes. ,,Door Joris Back  Vendumeester werd den
X11  Nov. 1647 ten versoucke van Sr Symon  Hulshout
eude  den solliciteur  Heyndrick Barent,sen  Wachtmans
als directeurs van den naergelaten boedel ende  goederen
van wylen de vrouwe van Serclaes op de Vyverberch
alhyer aen goederen vercocht  voor de somme van
f 2052-3”.

Siclcema.  - Van Cap 11 Sickema zeide de Ruyter ,,dat
hy Commandeur niet wist wat redenen eude oorsaecken
waren tot de mede apprehensie van den Capl wyl hy
zich altijd wel hadde gedragen”. (Prot. Nat” Dirk
Schoonderwoerd, den Haag 9 Nov. 1652.)

Silverkroon. - Hy wordt opgelicht door een ,,alchi-
mist of soeker van nieuwe kunsten”, genaamd La
Rocque 22 October 1674. (Prot. Nota Couturier).

Slinglierland.  - 6 Aug. 1694 ,,le fils de Jean Verdun
Catholique et de Marie reformée (Doopbk R. Cath.
Kerk. Asseudelftstraat N 2.)

Sma,llegange.  - 27 Febr. 1662. Huybrecht Sm. (Prot.
Nats  Gerrit van Dalfsen).

Snouckaert. - Zien in de Interrog en Recollemcnten
8 Mei 1665. (Schepenen-Arch.  v. den Haag).

Sidi Solyman Odubasch,i  in het Koninkrijk van Algiers ;
tegenwoordig alhier, met cachet waarop 28 Mei
1688. (Prot. Nats Corn. Hartman).

ie
1’ 1:

\
Sommelsdyk. (van) - In een Serie doorschoten ,,Comp-

toir Almanach” waarin aanteekeningen voorkomen van
Burgemeest,eren  van ‘s Gravenhage lezen we onder meer
in den Alm. van 1695 tegenover Mei: ,,d’erffgenamen
van den Heer van Sommelsdyck geaccordeert, wegens
de venduen  van Gout, Silver, Juweelen  eíi dc twee
beste Camer tapyten , dat die vrij zullen si;jn van den
60etcn penning.”

Sorbiere.  - 26 Juni 1668 Samuel  S. ,,Raedt  ende

8

I~liuto:,i<:sclll.yv(!l,  van Sytle  Cou. M:Uust van Vrnncryuk
l)iurrcu tic: Stail Oralljc.” (Prut. Nets  Arcut van Bleis-
wyck,  Den Haag).

Sonncnbwr~y.  - 21 Dec. 1693 Sebilln van Wyngaarden,
huisvr. van Joh. S. ,,aytlandige”.

Speelman. Familie Sp.-(Protoc.  NotS Cornelis van den
Broeck,  Den Haag 1684-1696.)

,,Op huyden den veertienden Aprilis  Anno 1600 sas
ende  twintich compareerden voor my Ewout Henriohzn
Craen notaris publyc by den hovc vau Hollnnt op de
nominatie der stadt Leyden geadmitteert, ende  den
naer  genoemden getugen , Guilliames Osten filius Jansz
Coussemaecker , out omtrent vier en vyftich Jaren,
ende  Jeremias de Bye meester Saeyvolder , out omtrent
negenendertich Jaren, beydc wonëfi  binnen der stadt
Leyden, Ende  hebben ter requisitie eude  Instantie van
Geryt Lnmbrechtzn Quartelaer  Saeywercker als man
cndc voocht van Maeyken Speelmans filia Cornelis,
mitsgaders Willem Godceris Fusteyn  i verwer als man
ende  voocht van bS~~s:~~l~l~  Speelmans fili, Cornelis ,
Ende Jan Speelmans. fs. Pieters. Cleermaecker voor
hem zelveu  ende  hem starc  maeckende voor zyne  broeders
ende  zuster, by haae  respective  couscientien ëìï mannen
waerheyden in plnetse  van eede getuycht ende  ver-
claert  waerachtich ende  hacr getugen wel bekent te
zyu, da,t wylen Cornelis Speelman  filius Jans een volle
broeder gehad heeft genomt Jan Speelman, de welcke
laetst  tot Vlissingen in Zeelant gewoont  heeft, ende
aldaer zo zy getugen verstaen  onlangs overleden es;
Dat voorts zy getugen mede goede kennisse  hebben
dat d’voorïï Cornelis  Speelman iilius  Jans by wylen
Cateline Boulengiers zyn huysvrou , geprocreert heeft
wylen pieter Speelma#n  Velleplot’er  , mitsgaders d’voorsz
maeyken  cnde Susanna  Speelmans  respective  huys-
vrouwen vnn de twee eerste  requiranten, Ende  dat
voorts d’vooríi  wylen pieter  Speelman filius Cornelis ,
by maeykeu Bodas zyn huysvrou geprocreert heeft
d’voorsz Jan Speelma,n filius  pieters  laetste  requirant
mitsgaders Cornelis  , Henric, ende  Willem Speelmans
ende  Catelina Speelmans in vougon dat de voor ge-
melde maeykeu  ende  Susnnna  Speelmans zyn volle
broeders kinderen van d’voorsz wylen Jan Speclm+n
filius Jans , ende  d’voorsz Jan Speelman filius pieters
ende  zyne voorsoyde  broeders ende  zuster, volle broeders
kintskinderen  van d’voorïï Jan Speelman filius Jans,
sonder dat den voorsz  Jan Speelman filius Jans by
haer  getugen weten eenigo andere erffgenamen ab
intestato heeft naergelaeten  als d’voorsz zyne volle
broeders kinderen endc Iiintskiuderen  gevende zy getugen
voor redenen haerder  wetenschap, dat zyluyden lange
jaren aen de voorsz  volle broeders kinderen ende  kinta-
kinderen van den voorn  Jan Speelman filius Jans, onde
der selve geslachte kennisse  gehadt, ende  mit d’selve
veel ommegegaen hebben wyders neyt verclnrende.
Presenterende zy getngen t’gunt voorsz.  es, des noot
ende  in cas van Recolemeute vorsocht syndc?, mit
solemnelde eetlen  voor alle Rechters naerder  te bc-
vestigen Consenteraii  by my notario  hier van gemaect
ende  geexpedieert te werden eeu of’ meer acten. Aldus
gedaen  ende  by d’voorn getugen gepasseert ende  ver-
leden binnen der stadt Leyden ten huyse ende  woon-
plaetse  myns notarys st.aende  aldaer op Steenschuyr
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omtrent de Su’eyhalle , in prcsent,it:  van Symon Curnelisz”
Fustoyn wurckcr cnde Qlewyn Clneszl~  de Man Scrvver

Y

als geloofwaerdige getngen
notxrio  gerequireert. l)

hier toe beneffens d my

&rolzcxe~l.  - ,,Hetaelt  Aernt Fransz Bom goutsmit
í7 &! 17 Sch. T’II P. obulns vuyt saecke van eencn gouden
schaeckel by hem gemaeckt ende  by den Burgernl‘s  ge-
schoncken  Jacob Spr., bode van de Staeteu v. H. hem
belooft van eenige diensten by hem den Magistraat
gedaen”. (Tres. rek. v. den Haag 1087/1688  fol. 141 verso).

Szocl?xenOzcl-ch  (&oancwb~l~g).  - 13 Juni 1632 Doctor
Cornelius Sw. Prof. in de rechten (Prol;. Nats J?c.
Jansz. Verweyj.

16 Dec. 1636 Uc wed. van hem wonende op de
Breedstraat (Prot. Nat-; -1. Paets!.

&oi&e~c?L  (van).  30/3  1710 Testament vau Barth v. S.,
gehuwd met Wars  Drnppentior. (Prot. NO@ W. v. d. Slyck).

s/Jc12.  - Arent  Syen prof. Leidou machtig op 5 en
8 Febr. 1677.

s?“hius.  - Prof. S. zaliger 1672.

T.
TG1 (van). - 3 Nov. 1713 Prof. Salomon van Thil,

op den 31cn October 1713 dezer wereld overleden. -
Joh. Louisa van Molenschot.

l’/l~l/S~WS. -- (buigingavorm  ; VOLII 0811  vrouw YX~sia~.
22 Sept. 1634 Nat’liias  Triruffius  wonende tot Casscl

in ‘t Lant van Hessen getrout  hebbende Sophia Thysia
die cen dochter eude erfgenutm  was van Doctor Jacobus
Thysius Za: in zyn leven gowoont hebbende tot Cassel
dewelcke verclaerde en bekende by desen dat hy Ct
in dc voorsz. qualite in den jaere  XVI” dertich  voor-
leden gebracht heeft ten huyse van d Heer Prof. An-
thony Thysius zeeckere bibliotheeckbouckic?n  van wylen
den voorn . Jacobus Thysius zyn Cts schoonvader. Ende
dat hy dzelve bibliotheeck  van boucken t,en behouve
van voorsz  professer  Thysius. Item Joffrou  Magdalena
Thysia desselfs zuster ende  Autheunes  Thys  coopman
tot Amsterdam haar neve specialicken verbonden en
verpant heeft eerst voer zoedanigen some van penningen
als dezelve Anthoni  Thysios  ende  zyne zuster mits-
gaders den voorn. Anth.  Thys haere  nevc! aen den
voorn. ZD. Jacobus Thysius ten achteren waren. (Prot.
Nat” Paets. Leiden).

Tollius.  - 18 Januari 1685 (Not. Corn. den Haen)
,,DHeer  en Mr. Jacobus Tollius Professor Historiarum
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eloquentia et lingua greca, mitsgrs Med. Dr. tot Duys-
burg11  , jegenw. alhier, tcstam. voogd van Phil Corn. T.
zoon van wylen Ph. Theod. T. Griffier v. S. Hoocheyt.”

Y’wprelztius.  - 3 Maart 1627 ,,Over ‘t quaet com-
portement van Jan Symonsz.  Torrentius , voornamentl :
van groote blasphemien die hy dickwils  heeft gebruyckt
volgens de depositien, enz.” (Ord. en Res. van ‘t Hofí’
van Holland) - Oct,ober  lti27 voor een der Heeren de
Witte f 16-18  wegens reis naer  Leyden gedaen wegens
‘t comportement van Torrentius.

Treves. - Joh. Elizabeth Treves (App. van den
Haagschen Mag. 21 Nov. 1748.)

Trolrclzi9l.  - 24 Febr. 1687 Mr. Bbraham  Cambier
Advt  machtigt in eene zaak contra Anthonius Tronchin
,,Prof. in de Fransche taal in de Universiteyt tot
Franicker.” (Prot. Corn. den Haen NotR Den Haag.)
26 Febr. 1703 wordt genoemd Juffr. Hen Drina Coy,
wed. wylen Johan Antony Tronchin  in leven Prof. te
Franeker.

Tyckmalw. - 14 Septr  . . . . Ds Jeremias Tyckmaker
(geen beroepsnaam, wel vroeger ‘t beroep van een
voorvader geweest). Dienaar des Goddelyken Woords
te Nieupoort.

U.
Uytedoognert.  - Consent gegeven aan Johan U.

om zeker ledig erf gelegen op den Singel van den
Have  over zyne huizinge  af te mogen heinen.

28 Maart 1601. Consent voor bruggetje over de Beek
om in ‘t Achterom te komen. (Appointementen RekenkP;
R. 9.) De Grafelykheid koopt huizen van Joh. U.
(App. Rekenkr  17 Nov. 1640.)

V.

Vulclcenburc7z  (van). - Adriaen van V. ,,Doct_or  ende
professor medicinae  in de Universiteyt”,  Leiden ; maakt
testament. (Prot. Nats van Syp Leiden).

Velse. Dominee V. vroedschap (Not. Wet 175311763
fol. 173; ook Resol.  Sch. en BurgemPn ‘s Grav. 28
Sept’ 1762.

I’e72Zoo (van). misschien als plaatsnaam. Frans van
Venloo  is geboren in ‘t jaar 1673 ,,is nu out ses ent
negentich jaer ick segge 96”. Geboren binnen Venloo.

Verbrugge.  - 6 Juli 1683 mr Wilhelm V. vermaakt
zijn  Bibliotheek aan zijne twee zonen Rutger en Joh.
Willem. (Prot. Nat” den Haen, Den Haag).

de Villeers.  - Twee personen met dezen familienaam
worden Nei 1587--88 genoemd als tafelhouders: ,ont-
,,fanghen  van Mnthys  ende  Jacques  de V. beyde  taeffel-
,,houders  alhier in den Hage  de somme van hondert
,,ponden over het vierde veerthiende jaer pensioens
,van ophoudinge van de taefl’el  van Leeninge volgende
,,seecker  accoort van data den 24en  Marty 1584 metten
,, burgemrs  gemaect.” (Tres. rek. v. d. Haag).

Vinne~i.  - Doctor Arnoldus Vinnen Prof. in de
Rechten te Leiden maakt testament 12 Jan. 1636.

‘C’oet. - Mrs Johan Voet en Gerard Voet,  Prof. Jur.
fac. te Leiden. 25 Febr. (Simon v. d. Walle Notaris
Den Haag.)
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Voetius.  - Egb. Voetius Prof. Theol. te Utrecht 9
Maart 1674. (Prot. Not8  Thomas Robyn Den Haag.)

leven Doctor en Prof. in de Godgeleerdheid. (Prot.
Nats Silvester van Swanenburg).

T:óndeZ (oah). - Joost v. V. 8 Juni 1617 (Prot.
Not. Mostaert in een pak) 9 Maart 1723. Testament
van Pieter Nanningh, Bode van den Raad va’n State,
Deu Haag. Hy legateert o. a. aan zyne nicht Juff.
Pesina van den Vondel, weduwe van Laurens Maurits
Wonende te Middelburg en zyne nicht Sara Kalff
dochter van Soetje  van den Vondel, wonende achter
het Clooster te Rotterdam. (Prot. Nats  M. v. Heyningen).

T’o+s/ills.  - 11 April 1598. Doctor Everardus Vor-
stius. Testament. (Losse acte in de Prot. van Nats
Jacob Burgersez. Delft).

Vossizcs.  - Gerardus Joannes Vossius Professor histo-
riorum in do Academie deser  stede Leyden en Cano-
nicus  Csntuariensis machtigt op . . . December 1630 den
Hooggel. Hcere  Mericum Casaubonum mede Canonicum
Cant’uarieusem  om te ratificeren sodanighe transactie en
accoord als tusschen ‘t Collegium Canonicorum Can-
tuariensum ter eenre  en hem compi ter andere syde is
gemaect  en gesloten ter sake van het recht hom Comp6
tot endc aen de voorgemelde Zyne Canonesye compe-
terende wyders omme t’allen  tyden te vorderen heffen
en ontfangcn alle de penningen die by tvoorsz Collegie
ter sake voorsz  aen hem compt by de voorsz  transactie
zyn belooft, (en wat verder in zool1  volmacht staat)
Aldus gedaen  ten woonhuyse van hem Compt op ‘t
Steeuschucr  binnen dezer stede.”

Het schijnt een concept. Getuigen zijn niet ingevuld.
Onderteekeningen  ontbreken.

Actme 22 protocollen Not. J-an Angillis met Ao 1623
op den titel.

VUlCCWZZLS. - 1586. Franchoys V.; over een huis
timmeren. (Prot. Nats  vau der Wuert Leiden).

W.
A’mscm~crr  (van). - 16 Febr. 1778. L. J. Worbert

v. W. nat~unrlyke  zoon van W. L. Graaf vsn Wassenaar.
(I)oopbk Gr. K. Den Haag).

157i!lem  Lodewyk van
zoekt verandering

Wassenaar Sterrenburg ver-
op het doopb. van een kind in

onecht, waarvan hij erkent va#der  te zijn. (Kerk. akten
(6 Maart 1778 art. 1) der Ned. H. Gem. D. Haag).

Het kind heet Lodewyk Jan, moeder Johanna Mar-
garet,a  C:Lnnette;  ‘t kind is geb. 11 Febr. 1778 en
gedoopt 15 Febr.
Hp v. W.

177% Kopie van den Broeder v. d.

Art. 2. Hy wordt wegens ontucht gecensureerd.
3 April art. 2. De censuur aangezegd.
9 0ct. 6. Vraagt ontslag van censuur.

29 Juni 17&. Vernieuwd verzoek tot ont’slag.  Toegestaan.

Wcrff  (/1u11  tlw).
Ileidcn  ,

- 26 April 1586. P. A. v. d. W.
machtigt (Prot. Note  van der Wuert fol. 83);

1611, genoemd Marye Frans Duystendr  weduwe van
wyleu  Pieter Adriaensszu  van de W. ; 20 Maart 1644.
Adriaen  Peysel ,,blanverwer  opte Oude Vest omtrent
de Brouweryc van de Paau achter de huysinge ofte
oude Calandrie  van wylen den HF Burgem’  P. A. V. d. W.”

1~&e~t,s.  23 Ja,nuari  1649 Johannes W. Prof. in de
M edicynen a/d Univers. te Leiden; Anth. W. in zyn

Westerhen. - 3 Aug. 1620. Jacob van W. j.m. met
Joffr. Anna Weytsen, vrouwe van Brantwyck, weduwe”,
beiden woonende in ‘s Gravenhage; 18 Jan. 1631 (Prot.
Nat*  van Leeuwen, Leiden).

12 Maart 1642. Een kind ged. v. Jacob Abrahams W.;
‘t kind Jakelyn; peten Willem van Breeroo en Anna
Lammers ; 30 Maart 1642 een kind ged. v. Willem
Breedro , ‘tkind Maria; peten Jacob W. en Mary Jans;
9 Juli 1642. Een kind ged. van Abraham W., ‘tkind
Maria, peten Jacob Westerbaen en Anneken  Sento;
20 Mei 1643. Een k. ged. van Jacob W. en Jacob Mina
Barents ; ‘tkind Jacob, peten Samuel Jansz. van den
Berch en Anna Lamberts  (Doopb. Groote Kerk, Den
Haag); 7 Januari 1660.  Jonckhr  Jacob Westerbaen
Ridder Heere van Brantwyck Gyblant etc. testamentaire
voogd van Jonckhr  Reynicr van Naeldwyck machtigt
Pieter de Sallangerc Adv-t  v. d. Hove om te compa-
reeren  voor den voorn. Hove om verly te nemen op
den naom van R. v. N. voor hem en syu susters enz.
(Prot. Nat” Pr van Roon, Den Haag).

7 Dec. 1703. Testament van Jacobus W. en lMarga-
retha Bescheyt. (Prot. Nats Herm. van Reverhorst).

Wiccpevoort. ,,Op huyden 25 Meye 1651 compareerde
voor my Marten van Sonnevelt not. binnen ‘s Gravenhage
d’Heer Bellinga Ridder Heerc  van enz. en heeft ver-
claart warachtich te wesen  ten versoucke van Monsr
Christoffel Oldenburch dat hy eenigen tyt geleden is
geweest in de woouhuyse  van reqt  stacnde  in het
Voorhout toebehoorende deselve huysinge den Ed Heere
van Valckenburch en dat hy Heer deponent inde selve
huysinge , onder pretext van een camer ofte twee te
willen huyrcn heeft, besichticht verscheyde camers onder
anderen een camer met schone schilderyen noch een
camer met een schone biblioteecque en een camerken
met verscheyden  raeryeteiten eÏï antiquiteyten mits-
gaders gesnede groote en cleyne  beeldekens, welcke
voorz. schilderyen, Biblioteecque en beeldekens hy Heer
deponent alsdoen verstont toe te behoren den Heer
Joachim  Wicquevoort , wyders niet ; presenteerde, enz.”
Op denzelfden datum eene dergelyke verklaring.

TjT&lrJr. - 9 November 1694 Jacob Nitski ,,gewesen
ruyter verklaert ten versoecke van Joha.nnes  Wint’er
hoe waer ende  waorachtich is, dat de voorn. Joh. W.
als doen synde Corporaal onder de Comp0 van gewesene
Hr Boon ‘l?rochsis  alsdoen  Coll. van ‘tselve  reg.,  sic11
inde slag11 voor St. Omer in den jaere 1677 tegens de
fransoisen soo heerlick  en mnnhafftigh  heeft gedraegen
als een soldaet schuldich is gedaen te worden en sich
tot op het laetste  toe by de Standaert heeft gevonden.”

Wintgens. - 19 Dec. 1686. Jan Willem Pleuris
,,Musyckmr v. ll. Fratrehuys” , Delft is f 500.-  schuldig
aan Gerhardus  W. ,,geheim  krygsraetsheer , enz.” (Prot.
Nats Westerhoven Delft).

Wibze?b. - 1676 Nicolaes  Witzen geeft volmacht.
Hy onderteekent: N. WITSEN.

Zie S.
Z.
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Storm.
Uit het lcenregiater  der hofstad van Hodenpijl maakte

ik de volgende aanteekeningen betreffende een geslacht
&‘~o~~~L  in Delfland!  waarvan de publiceering mogelijk
haar nut kan hebben.

Wil/e,~h  Storm Gcrritxz.  droeg eigen goed in het ambacht
van Maasland  en in dat van Dorp op en werd daar-
mede weder beleend 9 Januari 1413. Vermoedelijk is
hij in dit leen opgevolgd door eenen  zoon Chr)*it Storm,
doch diens boleening vond ik niet. Deze opvolging
wordt echter  zeer waarschijnlijk gemaakt door de be-
leening van Willem  Storm Gerd.yr. bij doode  van zijnen
vader Gerrit 27 November 1.465, met de bepaling, dat
dit leen zou komen aan zi,jnen  zoon Gerrit, dien hij
h a d  bij Clncs .JuI>  Jrrcol,.mdoclrter  , ,sijn wijf op  deze
tijt”. Uit dit laatste zoude kunnen volgen, dat Il’iZlel/~
tweemaal is getrouwd , doch daarvan is mij niets ge-
bleken. Wel komt het mij voor, dat de clausule betreffende
de opvolging is gemaa,kt  om dit leen niet te doen
komen aan eenen  ouderen zoon genaamd Clneu  W?&~ss.
Gr&, van wien wij nader zullen hooren, evenals van
eenen  derden zoon A&ina,l.

Na het overlijden van W&WL  s’tolv?~b  fsdw. (H)
werd inderdaad met dit leen zijn zoon Gerrit beleend.
Zulks geschiedde 31 Augustus 1504 en Gc~it wordt in
deze acte genoemd Meester  Gc~~~~it  Storm Wilbc~~sz. In-
tusschen wekken deze en de volgende beleeningen
verwondering, aangezien in hetzelfde leenboek  staat
aangeteekend , dat lVi17c~  Storm Gccrritsz.  dit leen weder
van de leenplicht gevrijd kreeg 10 Juli 1477.

Aleester  Gcjt*rit  >tom testeerde in Februari 1338 en
overleed in .Juni 1551,  doch te voren - ti Juli 1540
- had hij zijn leen overgedragen aan LIIat,griet  vm
HogP~~doty  3r(bl,ec7ttsclochtP~,  zijne nicht, gehuwd met
Hnrzs  Collc~a,r.  De naam van dezen laatste wordt ver-
schillend geschreven ; naar het schijnt heette hij eigenlijk
CloZtcrma,L  en was hij afkomstig uit Lunenburg 1). MW-
griet was blijkbaar niet gerust op haar recht, immers
zij verzocht opnieuw beleening 12 Juli 1651 , toen
MY. Gerrit eene  maand of vijf weken dood was. Dat
zij. wel reden had om ongerust te zijn, blijkt uit het
feit, dat dit leen reeds 17 Juni 1551 (deze datum is
niet bijzonder duidelijk geschreven) was verheven door
Gerrit Grijp Claesz., die beweerde, dat zijn vader Clnes
Willc~~zsz.  Cr&])  omtrent tien jaren ouder was dan de
overleden G(>rrit  Willemsa.  Storm, zijnen oom, en dat
hij derhalve de gerecht.e  leenvolger was; en dat ten
slotte  TVillcm  Storm Ad~~icccorsz.  4 Augustus 1601 even-
eeus beleening verzocht overmits het overlijden  van
Xv. Gerrit Storm,  zijns vaders broeder.

W. A. B.

Schaarwapens.
(Met een plaat).

Jaren geleden verzocht de heer
tueele aanvulling van zijn werkje:
nlannen.”

b’ddingh  O M  even-
;,Schaar-  en Schaar-

Nu ik in de gelegenheid ben om een negentigtal,

1 Zie de genealogie van Hogendorp bij Soheffer  en Obrcen, vol-
gens welke Margriets moeder Sm+  Sorm was, dochter van W i l l e m
en Claeske  Bronckhorst, hetgeen in dit verband zeer  wel mogelijk is.

dus eene behoorlijke collectie, nog niet opgegeven
Schaarsoupem  , den belangstellenden lezers van ons
Maandblad aan te bieden, zal ik die hieronder laten
volgen, met een plaat, aangevende de verschillende
modellen van droogscheerders- 01 schapenscharen die
ik in onderscheiden werken heb aangetroffen.

Kortheidshalve noem ik ze maar ,Schaar”,  terwijl
nog de volgende afkortingen zullen worden gebruikt;
de niet genoemde spreken wel voor zich zelf.

Z. = Zegel; d. R. = de Raadt, Sceaux armoriés; Arm.
= Armorial Général van Rietstap; Her. Bibl. = Heral-
dieke Bibliotheek; Nav. = Navorscher ; Vrijkw.  = vrij-
kwartier ; Schildh.  = Schildhoofd; Hartsch. = hartschild ;
sa : zi : herm : go : az : sin : keel, ziin de kleuren ; afw. =
af wisselend ; Ouml.  = omlaag ; omh. = omhoog ; R =
rechts ; L = links ; enz.

1, 11. Suppl : geven het deel ; het getal de bladzijde aan.
Het getal onder den naam, geeft het aantal scharen

aan dat in het wapen of het kwartier voorkomt.
Op hoogst enkele na, zijn  de bronnen en tevens het

jaartal aangegeven.

Aldenberg.  Van zi. met een schaay  van keel, bands-
1. gew.; de punten omh. Arm. 1- 27.

Anzarange.  Ged. van zi. en az. met 2 scharen van het
2. en eene op het andere. Helmt. een schaar van

Helmt : az. tusschen 2 olifantstr. afw. van az. en zi.
Arm. 1-41.

Raduele. Een ster vergez. van een stijgbeugel R, en
2. een schaar L, alle naast elk. in het hoofd,

en een schaar in den voet. Z. d. R. 1427.

van Baenixoort. Van zi. met 3 scharen van keel, de
3 punten oml. Nav. 1874-57.

de Bandede Van az. met een schaar van zi , de punten
Br&angies.  omh. vergez. van 3 vijfbladen van hetz.

1. Arm. 1. 107.

Bagmus. Van zi. met 3 scharen van keel, de punten
3. en oml. Helmt. een schaar uit het schild, tus-

Helmt. schen  een vlucht van zi. en keel.
Arm. I.-99.

Barbier. Van zi, met een schaar van keel, de punten
1. omh. Wapenk. Schiedam.

van den Berghc. Drie scharefr. Z. d. R. 1374.
3.

Biertheyn. niet nader omschreven. Z. d. R.

Boeseau. Van berm. met 3 schare?;  en een vrijkw.
3. bel. met 3 balken. Z. d. R. 1559.

tm Bokkel Huiniqak.  gevierend.
4. (l-4j. vacgo,  met een klimm. leeuw van . . . .

en twee schuinb. van. . . . over allen heen.
(2-3). Van keel, met een schuinkruis van
zi. vergez. van 4 scharen van hetz.

Bosch (de
Busco)

2.

Familiestempel.

Twee schare?a  , een in het schildh. L en
een in den voet, en een vrijkanton bel.
met 3 blokjes naast elk. in het hoofd.
Ook wel bezaaid met blokjes.

Z. d. R. 1359.



Chauss~e  de Jeneffe. Van zi. met 3 leeuwen van keel,
een in het schildh. L en een in den voet:3.

G~oilLog?l”s.
3.

COllrYLd.
1.

met een vrijkw. van go. bel. met 3 scharen
van sa, de punten. oml. Arm. 1. 411.

Drie scharen en een barensteel in het schildh. ;
de midd. hanger bel. met een ster.
Het sc,hild van berm. of ook wel van vair.

Z. d. R. 1227.

Van az. met een man, gekleed van keel,
in de 1% hand een schaar houdend van. . .
en in de L. een olijftak van sin.

Suppl. Arm. 1227.

CWie72.
3.

Drie sckat~~  , met een oft’en  vrijkw.
Z. d. R. 1339.
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dp  Boze Een sclzaar,  vergez. van 3 bollen (2-1).

(.ROY?
Z. 1391. Her. Bibl. 1876=36.

Cadinael.  Van go, met 3 palen van az. eu een schildh.
3. van keel, bel. met 3 sch,aren  van sa.

Arm. 1. 372.

Carpial. Drie schal-en en een barensteel in het
3. schildh. Z. d. R. 1339.

‘uan der G’astele.  Een sc/zaar  in het schildh. R; een
1. ruit L en een ruit in den voet.

Z. d. R. 1339.

Castcllo-Uatenesse.  kwartier op een geschilderd? kerk-
raam te Voorburg.

Ckwlez. Van az. met 3 rozen van zi. en een schild-
3. hoek van hetz.  bel. met een schaw  van sa.

Arm. 1. 405.

Damnaero~de.  Een sckaar L. in het schildh. ; een stijg-
1. beugel in den voet en een vrijkw. bel. met

een balk. Z. d. R. 1474.

Dannacl. Gedeeld.
2. 1. Een leeuw.

II. Twee sc7zcrre~z  paalsgew. boven elkander.
Z. d. R. 1474.

%WIZ  B&elen. Va.n g o  , met een schuinkruis van sa.
vergez.
oml.

van 4 schare+a  (van hetz  ?) de punten
Nav. 1904-188.

h’undeglch  und E?iselahofen.  Gevierend. 1, 2,
3 en 4 (zie Arm.) en een Hartfsch. van zi. bel. met
3 schare?a  van sa. bandsgew. gepl. en baarsgew.
gerangsch. Suppl. Arm. 1237.

Fopztr?aievs.  Drie sclaaren  en een vrijkw. bel. met een
3. stijgbeugel. Z. d. R. 1549.

EWsad. Van zi. met een schaas-  van sa. de punten
1. en

Helmt.
oml.  vergez. van
bovenste toegew.
Ht. de schaar.

Gathy.
1.

Doorsn.
1. vau zi. met 3
van sin. faasgew.
11. van ai. met
punten omh.

3 eendjes van hetz.; de

Arm. 1. 710.

rozen van keel, geknopt

uen  schanr van sa.  de
Suppl. Arm. 1249.
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aan Glzerl. Een schuinkruis vergez. van 4 scharen en
4. een hurtsch.  bel. met een klimm. leeuw.

(1446). afb. Z. Tax. 1900-258.

Sailat  Gcrmaiu.  Een schaar in het schildh. R. een koek
1. (penning) L. en een koek (penning) in den

voet. Z. d. R. 1387.

cie Ghkin.  Van zi. met 3 rozen van keel, gebaard
1.

Goldsm"/  f.
3.

Ha&.
1.

Hahw
1.

tic Hcrllet.
3.

Haam t.
3.

Hecren.
3.

van sin. , geknopt van go. (2-1) afgew.
met 3 scharen  val1  . . . . (1-‘L), de punt’en
oml. Arm. 1. 771.

Een keper, vergez. van 3 scharen (2---l),
de punten oml. z. 1467.

Van zi. met een schaar van keel, bandsgow.
M. S. 1736.

Gevierend. 1, 2 en 4 zie Arm., 3. van ei.
met een schaar van sa. Arm. 1. 872.

Drie dar*en  en e e n barensteel in het
schildh. met een schuinst,reep  over alles heen.

Z. d. R. 1339.

Drie scharen.
Z. d. R. 1339.

Van zi. met 3 scharen van sa.

van Hooclcelrm. Van . . . . met een schuinkruis van . . .
4. bol. met een ster in het hart en vergez.

vuu 4 schare?a van . . . .
Z. Maasgouw  1902-40.

mn Hollandt.  Gevierend. (1-4) van go. met een schaar
1. van keel, bandsgew:  de punten omh. (2-3)

van keel, bezaaid met blokjes van go. en een
leeuw van hetz.  over de blokjes heen gaande.

Hau ten&.
(Hou$em)

Henrot.
1.

Hill~~r.
Helmt.

Jamotteel.
1.

Arm. 1-974.

Van go. met een keper van sa. bel. met 3
meerlen van zi. en vergez. van 3 scha.ren
van sa. Z. d. R-1542.

Van zi. met een schaar van keel, de punten
oml. Arm. 1-989.

Van go. met een gebaarde man, komende
uit een schildv.  van sa., beladen met een
molenqzer  van zi. faasgewijs.  De man gekleed
van sa. gedekt met een Albaneesche muts
van hete. met opslag van go. een schaar
van az. over den schouder dragend.

Van az. met 3 scharen van zi. de punten
omh. en een schildh. van go. bel. met een
omz. leeuw van keel. Arm. 1-1021.

Een schaar in hot schildh. R., een koek
(penning) L. en een koek (penning) in den
voet, héíz  hart bel. met een ster (6 p).

Z. d. R. 1374.

(de) J&seli+b.  Van keel, met een schnnr  van zi. paals-
1. gew. de punten omh., overtopt  door een ster

van hete.

de >osse&i?a  de ,Jo?ag.  Gevierend. (l--4) vanigo. met een
1. manshoofd van az.

Josselin zie boven.
,,en profil.” (2-3) de

Suppl. Arm. 1266.
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Kellt?cll. Van zi. met 2 dureu  graast  elkandut  van sa.,
2. d c! punten  omh. Arm. T- 1072.

K~~ipsdmv~. Van S;L. met een beurtel.  gekant. balk van ei.
Helm t. Helmt. een schua~r van zi. de punten omh.

afb. Genenl. Knipscheor.  (v. Beurden).

La2lUKS. van . . . . met een schuinkruis van. . . .
1. vergez. van een vlucht van . . . . in het

schildh. cn op dc flanken , un iu den voet
van een schaar van . . . . sav. 1838 omslag.

La.lag. Gevierend.
1. (1-4) zie Arm., (‘L--  3) van zi. met een

linkerarm gekleed vau keel uit de -H:ink
komtand  ! in d e  hand vim vleeschkl.  een
SJKI~O.  viln d;t,.  houdend, do punten oml.

Arm. II-18.

LaSSW. Gevierend. (1-4)  zie Arm., (2-3)  v:tn az.
1. met een schtrar vm nat. kl.

Suppl. Arm. 1270.

Lo~~~&zmps.  Drie schurc7z en een barensteel in het
“!J.  .

ïl4tm.
4.

UI1

Hclmt.

Al iliml.
1.

dli‘rbeck.
1.

schildh. Z. d. R. 1330.

Van sa. met een schuin kruis van zi. vcrgez.
van 4 schare?z  van hetz.  de punten oml.

Arm. 11-1’17.

Godeeltl.  van zi. t:u az. met 2 sc/t~atw~  v a n
11ct w110 op 11et a11dcre  1J;L’llS#SV.  Jo p u n t e n
omh.  H e l m t .  een .~hnto.,  paalsgew.  d e
lluntcu omh.  de R. helft van az. en tle L.
vau zi. tnsscheii 2 olifantstrompen  afw.
doorsn.  van az. eu zi. Ar111.  11-142.

Van zi .  met cen klimm. vos \-an keel in
de voorpooten cen schctar  van zi. houdend
liggend over den schouder, de punten naar L.

Arm. 11-188.

Eenmaal doorsn. en tweemaal gcd. (1-G),
fLif3 tien fry., ,(itL-$);an  az. met een

< ,‘L.
Arm. 11-225.

Van LlZ. met cc11  keper  van go . ,  in het
s&ildh. vergez. van 2 sterren van zi. en in
den voet van een dergelijke ster onder een
s&rcc~ van zi. de punten oml.  en overtopt
door een wassenaar van go. Arm. TI-230.

Noirfo~~tcrii~c.  Vau PO. met 3 .s~harc~  van sa. de uunten
3.

PugPill.
1.

oml. v Arm. K’322.

Geviercnd.  1. van zi. met een daar varl
keel,  tic pnriteu  omh. (2, 3 en 4) zie

Pahecrl[,.
3.

Palfrois.
1.

Arm. 1-374.

Drie  .W//LII.PU  el1 een vri,jkw. bel. met een
meerltje. Z. d. R-1534.

Een effen schild met een vrijkw.  bel. met
een schaar waaroverheen een barensteel.

Z. d. R. 1374.

Drie scharen  , md; oon baronsteel  i n  het
schildh. Z. d. R. 1339.

l’iwlo t de
1.

Pihaiu.
2.

PopIllc  de
1.
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Lms. Eun wltaat~  R, uen koek ( p e n n i n g )
bel. met een fig. (gelijkend op dc letter $1)
L, on een koek (penn’ing)  in den voet.

.A -.

Z. d. R. 1374.

Een lïlinim.  leeuw 12, een schaar Tl en een
schaar in den voet. Z. cl. R. 1374.

k~o~llalloll. Van keel. met een .dtciat*  en een
degen  schuillgckraist , r-ergez. v;bn 2 sterren,
een in de voet en een in het schildh.

Arm. 11. 468.

I Provc~~cw.  Van keel, met een keper van go. bel. met
3. 3 ineerlen  van sa. en vergez. vau 3 schn~c~~

van zi de punten oml. Arm. II-492.

fintlcrttrcicli~~r  h’d~orc~t~. Geviorcnd.  (1-4)  Schorer.  V a n
3. si1. met  een balk van zi. vergez. van 3

SC~~WU  \-an hctz. de punten oml.
(2-3,~ Radermacher.  (z. d.) Arm. 11. 61-1.

de A’ahicr.  Guvicrend.  cl--4).  D r i o  .W~~CWW.
3. (i-3). Twee afgewende visschen.‘.) ‘

Z. d. R. 1447.

Bidder. Van keel, ulet 3 .sclrccrcr~ van zi. de punten
3. oml. on ccn roos van keel in het hart.

Her. Hibl. 1876.

120elof~s.
1 en

Helmt.

lGj?~lii.sclt
1.

Van z i . met een schaur  van . . . . (vcrm.
sabel)  de punten 01~11.  Tlelmt.  de schaar
uit het schild.

Gedeeld. 1. Van . . . . met een ankerkruis
afwisselend van zi. en S;I. vergez. van 8
b l o k j e s  (2-2, 2-2)  van. . . . 11. Van. . . .
met een keper van . . . . . in het schildh.
vcrgez. van 2 mecrltjes van. . . . en in den
voet van een &anr van . . . .

1691.  Geschied. Overijssel.

Gevierend. (1-4). Drie gaande windhonden,
de onderst,e  begeleid door 2 schelpen; (2-3j.
Drie .W~~MWW. Z. d. R. 1617.

WGIL  der hart. Drie schat-ell.
3. Z. d. R. 1374.

Sasxi tic 1~1 !Z’owcc. Doorsn. I. z. Arm., 11. van az. met
1. een  SC~IUW vn11  zi. bandsgew.  de  punten

omh. in het ediildli. 1,. vcrgez.  van een
penning van zi. bel. met een kruis van keel.

,4rm.  11-674.

Sd~trringel~  tl’OlUs_l/. Doorsn. van keel op zi. met een
2. leeuw ran het. eene in het andere. Met een

200111 vn11 sn. bel. met 2 sterren van go.
een in het xhildh. en een in den voet, en
van i’ .~hax~ van hetz.  op de flanken, de
punt,cii omh. Arm. 11- 687.

S~7/eri~.\,. Van go. met 3 scJ/ci~.cn  van sn. (2-l),  de
3. punten omli. Wapenb.  de Vogel.

S~Jle?~zb~1*(~1r.  Van zi . met een ingebogen keper van
1. keel, een schnat~ vm l&z. dragend, paulsgew.
en de punten uaar  R. Helmt. een uitk.  man

Hclmt~. gekleed van keel, behaard van go. iu elke
llnnd een SC~K~CW vau keel houdend paalsgew.
de punten omh. Arm. IT. 697.
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iSchr0  txhrg. Van zi. met oen keper van keel, overtopt
1.

HZmt.

LYchr~cer.
(Scriver.)

3.

m e t  e e n  schac~r  vanLkeel,  faasge&.  Helrit.
een uitk. vrouw, gekleed van keel gekroond
van go. in elke hand een schaar van keel,
paslsgew. houdend. Arm. lI-733.

Een balk, bel. met 3 rozen, en vergez.
van 3 scharen (2-1). Z. d. R. 1356.

Muitz o f
1.
C11

Helmt.

scgtt. Van go. met een uitk. man gekleed
van sa. komend uit een heuvel van sin. een
schcrar van zi. over den R. schouder dragend.
Helmt. een zitt. haas van go. een schaar
(van zi ?) over den L. schouder houdend.

ilrm. 11--739.

rle beraigne.  Drie xhamn,  met een vrijkw. bel. met
3. een uitk. leeuw. Z. d. R. 1474.

tic serolz. Een schuinb. vergez. van 7 meerlen zooms-
1. gew. en een vriikw. bel.  met een schaar.

2. d. R. 1384.

Swjers. Van zi. met een keper van az. bel. met 3
1. vijf bladen van het veld; in het schildh.

vergez. van 2 Moorenkoppen , omwonden
van keel, en in den voet van een schaar
val1 sa. Arm. 11. 792.

de Y1~1li.s. Drie sc7Laren, in het schildh. vergez. van
3. een ster (5 p). Z. d. R. 1366.

VL~N Thimis. Gedeeld.
‘2. 1. Twee afdaken.

11. Twee scharen paalsgow. boven elk.
71. d. R. 1374.

Tikrib  14 t . Van berm. met 3 scharen en een schuin-
3. streep over alles heen. Z. d. R. 1392.

dclla Tosca. Van az. met
2.

2 schnren  van zi. bandsgew.
en een discus van hete. bel. met een kruis
van keel, over alles heen. Arm. 11-925.

tle la Tour de Bains de St Vidal  de Choisinet. Gevierend.
3. (1-4).  (Choisinet) Z. Arm. (2-3). Van go.

en 3 scharen van sa. de punten omhoog
(Hautefort) enz. Arm. 11-927.

TJdeu  t.z. Van go. met een schaar van ss.
1. Nav. 1910--324.

Uldsax.  Van az.
1.

met  een schaar van zi. de punten
oml. en begeleid door 2 sterren van hetz.

Brm.  11. 957.

Vacsme. Eoa  ,sc7/,aa,r, begeleid door 2 vierbladen  op
1. de flanken. Z. d. R. 1560.

.Pva?LsijlL. Van sa . met 3 schareu van zi. de punten
3. oml. en een vrijkw.  van zi. bel. met een

roos van keel , geknopt van go.
Arm. 11-1048.

cam Wezeren.  Drie xha~en,  met een vrijkw. bel. met
3. een mouw. Z. de R. 1435.

I~l/illin&. Van ai. met een schaar van az. de punten
1. oml. Arm. 11-1094.  ‘)

.~ .~~~.
1) Arm. geeft abusievelijk: van zwad.

Wilcsoela. IXOI~  smalle golvende schuinb. vergez. R.
1. van uen xhuw  in de richting van den band,

en L. van een ster (5 p). Z. de R. 1305.

Zenpr cruf Ilramtein und Göllenbach.  Doorsn. I van
1.. go. met een sclaaar van sa. paalsgew.

II effen sa.
Helmt. een hond van zi. in front zittend
tusschcn een vlucht volgens  het schild.

Arm. 11-1140.
Kapt STEENKA~V~P.

Archiefsprokkels uit Rhenen.
Medegedeeld door W. WIJNAENDTS  VAN REYAND’C.

1.

In het op het Rijksarchief te Utrecht aanwezige
gerechtelijk en schepenarchief der stad Rhenen bevindt
zich O. m. een zeer belangrijk register getiteld : Proto-
collerb wui  Testamcnter~  167&--17M. Sij doorlezing van
dit deel trof het mij ? dat daarin zooveel uit een
genealogisch oogpunt, belangwekkende inschrijvingen
voorkwamen, waarom het mij niet ondienstig leek de
voornaamste acten ten behoeve mijner medelezers op t’e
teekenen en in regestvorm hieronder mede te deelen.

Compareert Cornelis Boomaeyer,  cameraer  deser  stadt
en legateert aan Arien ual&  Beeelc, onmundige soone
van Anthony Beeck  en Anna Boomae!ycrs  sijns com-
parants doghter  , enz. 30 Jan. 1676.

Elysabeth de Cock  weduwe van Cornelis UINL W*ijck  in
sijn leven schepen deser  stadt  , legateert aan hare neve
Gerrit Jansz. de C’OC~C,  enz. 15 Febr. 1676.

Compareert juffr. Margaretha ‘valb Berck  weduwe van
wijlen Jr. Dirck Vo~~cl~ tln7l,  Lienderz,  enz. 24 Apr. 1677.

Dirck IIlwck deponeert zijn uit.erste  wille en dispositie.
13 Mei 1677.

Compareert den Hoo,m Ed. geb. Heere Huybert F’orsclc
vals Liwdeu tot dc Tolle~zlm~gl~,  ende  d’Hoog  Ed. geb.
Joffr. Mechteld NY~L  Reede tot Ncdcrhorst  , echteluyden l).

Cornelis Boo?rscqcF, oudt-csmeraer deser  stadt ziek
te bedde  leggende en Maria ‘UCLIL  Tf*icJst  echteluyden
legateeren Joost Boo~~asac!Jc)~  haerl. soon, enz. 12 Jan.
1679. “)

Compareeren Jer. J o h a n  c’o,~clc TI(LI~ L%ciideii  o u d t
borgemeester deser  stodt encle joffr. Magdalena IJCCI~
R~kGj~~l~,  echteluyden, enz. 2 Juli 1679.

Do Cornelis Tacts predicant  tot Wadenoyen, Jacob
V~,IL  Va~zetdmrgl~  als man en vooght van Geesken Toets,
haerlieder mede vervangende voor Marygken Boo~saeyc~~s
weduwe van Henrick Toets  te samen kinderen van
saliger Paulus Tacts in zijn leven schepen deser  stadt “),
enz. 14 Juli 1680.

Compareert juffr. Wijnenda IICCI~  Rijwijck  weduwe

1) Datum? RED.
2) Zie ook de acten van 30 Jun.  167ö  en 13 Jan. lïlti. De in Alg.

Nek  Fam. bind 1888, blz.  301 o p g e n o m e n genealogie Uoonzzxjcr
vangt  GW te Rhenen met dezen Joost, zoodat  hieLmede de stnmreeks
oen generatie hooger opgevoerd is. Uit die geneslogie blijken de to
Rhenen bekleede  betrckkingcn  niet, thnns i s  geb leken  dut  lmar
Icden toenmaals in de regeerin,v dier stnd zstcn. Zie ook de hieronder
cn htcr volgende imdere  acten dier familie.

“1  Zie ook Ah. Ned. Fam. blad 1888, blz. 3015.  Staa,t deze familie
Tnhs in eenig verband met Taets van’  Amerongen?
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van den heer  Gijsbert UU/? Brio/oz in leven vaandrich
ten dienst dcser  landen, 1) enz. 9 April 1681.

Compareert Joost Boo/b.sae,//Cï,  oudt-raedt en gasthuys-
meester deser  stadt , en Anna Kle~lc,  echteluyden, de
laatste sieck te bedde  liggende, enz. E> Aug. 1682.

Compareert joffr. _4letha  ~~a/~  Hnru w e d u w e  wIjlen
Heer Willem Klwck  in zijn leven schepen en servicie-
meester der stadt Hulst, enz. 8 Mei 1680.

Compareert Heer Willem L’u/L  C’rrff~JrtDut;~/t  schepen
deser  stadt en juffr. Jncomina  /‘cl//  121j’//~;(>/t,  cchteluyden
enz.  21 Jan. 1689.

Compareert Vrouwe Maria  T’o//c% /‘(I/I  Lif)rit/c//  liuss-
vrouw van den Hooged. geb. heer Fredcrick /XC// I~(J/,
velde  overste lieutenant , en legateert aan haar neve
den heer Dirck cn/r B/.ic//c,//,  capiteyn, enz. 3 Juli 1690.

Compareert Maria IYI/L  C/ccff’  bevorens wed. van
Paulus d//d/.i/rgtr  en nu getrout aen de procureur Adriaan
UI/L  Il’ijcl;,  enz. 9 Dec. 1690.

Compareert vrouwe Anna vor~k C:(L/L  I,iic/&//  huys-
vrouw van den heer en Mr. Frederik Klwck  oudt-
borgemeester en syndicus deser  stadt en gecommitteerde
raet der admiraliteijt  in Zeeland, enz. 3 Sept. 1694.

Testament van Maria va?b  Beeck  waarin 0. a. Cornelis
Klerck > capiteyo , en zijn dochter Johanna Hubertn
Kle& en Aletta KlrwA , naergelaten  dochter van wijlen
den heer Gerard k’le~ck  in leven burgemeester der stad
Rhenen ,  enz, 7 Juli 1692.

bij
Heer Alardus IIagnus  _Ziotl~ compareert te Venendaal

Rhenen en deponeert testament, enz. 19 Febr. 1694.
Compareert .Tacob CUII Sf,///r~//~)rbo).y// en Aeltje Wilms

va/l E’cde , echt.eluyden,  de laatste kranck, enz. ,  2)
30 Aug. 1695.

Compareert julyr. Aletha h’lod~ en desselfs  broeder
den Heer en Mr. Frederik Klrtdc  ondt raet ter admi-
ralite.ijt  in Zeeland en oudt-borgermeester voor sich selve
en slch sterck makende  voor  huune suster v r o u w e
Christina Kletd;  weduwe van wijlen den Heer Johan
I<,!~x~Y  in zijn leven oudt raet ter admiralitei,jt  in het
Noorderquartier en borgermeester van Smoll,  enz. 19
Maart 1697.

De heer Huybert Votcck  vm Liet&tt  tot SPIL Tolletc-
Ozcrglt, verzoekt opening van het testament van zijn
zuster vrouwe Auna  Vottd;  vmt Licjttdctl  huym-rouw  l-m
den Heer en Mr. Frederik Kl~~td~,  enz. 25 Maart 1697.

C o m p a r e e r t  C o r n e l i s  va/b Bt*ifJtwrl  ziek te bedde
liggende enz. 16 Mei 1698.

Compareert den Heer Dirk li/ctd; capiteyn onder het
regiment van den heer brigadier Dedem  en deponeert
zijn besloten testament. 9 Juni 1698.

Compareert den Heer Willem 7’101 C’nftc~ttlttrrglt bor-
germeester deser  stadt ziek te bed liggende en stelt
tot momboirs  over zijne  kinderen o. Lt. zijn broeder
Johan Louis tonti Cnttedrrty//  , secretaris der stad ‘s-Her-
togenbosch. 3 Juli 1698.

Compareert jufl?. Maria Klotdc en exhibeert het be-
sloten testament \-an  haar Ed. broeder den heer en Mr.
Cornelis h%t*ck  , raedt en secretaris deser  stadt, in
presentie van jufir. Elisabeth Klcrck  , Joost Boottsa!/l~t*
als gehuwd met juf?r. Anna Rl~~~l;,  den procureur

‘) Komen niet voor in de gcncnlogio dor Rhcnenschc familie van
Rhenen, gepubliceerd in diL Maandblad, jaarg. 190%
k 2\1;zic Alg. Ned. 1bank blad 1888, blz. 301 on dit Naudblnd,  1907:

. .
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Gerard va//  Xwolr! als gehuwd met juffr. Dirckje  Klcr&
en juffr. Mechtelt K/owk  gehuwd met den majoor
Andries IKUI&  Scl~/.ic&.  16 Sept. 1706.

Compareert jufYr. Elisabeth Klc~l; ziek te bed liggende
en testeert. Zij verklaart dat haar grootmoeder is juffr
Elis. dc Brtryu weduwe van den Heer Allard uatz Hat*tr;
haar zuster is Anna Kletd tegenwoordig huisvrouw
van den outschepeu deser stadt Joost Boomaeycr  die
tot kinderen hebben: juft’r.  Maria Boor~nj’er,  Do Wil-
helmus Bootuaijrt.  predicnnt tot Otterloo, Allard Boort-
zn!yet*  en Aletha Boowqet~,  enz. 13 Febr. 1708.

Compareert  Willem Sttcttuowt  borger en inwoner
dezer stad en Catharina 1;n  tz Itlge’tt > echtelieden. 9
Nov. 1709. ‘).

Een acte van S Oct. lil0 bevat het uitvoerig testament
van jugr.  Helena /‘CU/ S’lec//óee&,  waarin vele familie-
relat,ies.

Compareert de heer Joost BOOI/<J~IJ~Y,  raed in de
vroedschap en schepen deser  stadt, en juffr Anna
KIer~~l;,  echtel. , de laat#ste  ziekelijk zijnde, enz. 13
Jan. 1718.

Compareert de Hoogh. Edele Welgeh.  Vrouwe Maria
‘uat/,  Brcdrtmlc  huisvr. van den Welgeb. heer Dirk UUIL
_&ic?tzet~~ eerste regeerenden borgemeester dezer stadt ,
en testeert op den huize van Levendaal, 9 Juni 1720.

Compareeren JIaria Boottsa!/et~  , Do Willem Boo/~sa!/cr
predicant  , en Allnrd BoowqcJt.,  a l le  kinderen van
wijlen Joost Boottsa!/cJt,,  enz. 4 Dec. 1721.

Compareert den Heer en Mr. Gijsbert cut1 Uriettcjtt  ,
eerste reg. b urgemeester van Rhenen,  en vrouwe
Margaretha  KC~JSOI-  , echtelieden, enz. 9 Kov. 1726.

Compareert den Heer en Mr. Willem Klemde, raad
der stadt Wageningen en griffier  van den Ed. Have
van Gelderland, 24 Juli 1728.

Compareert Hendrik Tmts  en Dirkje catt c)mttt~~t~~t~  ,
echtelieden: enz. 10 Sept. 1733.

C o m p a r e e r t  d e n  H e e r  .Johan  rut/ Bccerdct~  als  in
huwelijk hebbende juffr Alida .Wtt.w  en den Heer en
Mr. G’Jsbert ~1;((//  Bt~io~rtt  in huwelijk hebbende vrouwc
E1isabet.h  Xc)r?so, als erfgenamen ab intestato van den
Heer  Mr .  Constantin Jlctm,  in leven raedt in de
vroedschap dezer stad, enz. 9 Maart 1734.

Compareert den Heer Jeronimus  KIPtd;  vaendrig in
het regiment van den Heer generaal-majoor van Palland
inzake de nalatenschap van d e n  H e e r  comparant,s
broeder Frederik lUct*ck  in Oostindien  overleden, enz.
20 *Jan.  1 7 4 1 .

Vrouwe Maria  do lV(js  weduwe van den HoogWelEd.
Gestr. Heer Wernard Jacob /x//  Lrtttliy in leven majool
ten dienste  der Vereenigde Nederlanden testeert te Wijk
bij Duurstede euz. 14 Oct 1747. (Hierin hare zusters
c7c Ulo,>.

( W o r d t  v e r v o l g d . )
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Naamen der Heeren  Predicanten dewelke  ‘t  sedert
het begin onser gemeente ‘) alhier in ‘s-Gravenhage

bij deselve gedient hebben.
Mcdegedeold  uit het Srchief  der Luthersche Gemeente

te ‘s-Gravenhage door W. 8. v. S.

D””  Ualaicl  I"etth.s  , beroepen 1611.  - Syn dienst ver-
latende ofte gedeporteert 1615.

D”” d~&ec~s  Pieters UGCIL  der Li&c, assisteerde in het
jaar 1614, alle veert,ien  dagen.

DnS berx~iz~s  Hadlug, beroepen 1615 en vertrocken  1624.
D”b H nbc7s.s 111íZglrz~~s  , beroepen 1624 ende  gestorven den

22 augustus 1638.
1)“”  H(TU/Z (117 71,s Glnscuxs  , beroepen den 1 Januari 1637

en gestorven den 14 augustus 1674.
D”” ~~owr~~~~s  ElL~w~cs,  van Wesel, hier beroepen 1639.
D”” G%ristiu/sus  Untthins  > beroeDen  den 9 Anril  1641

I L

en heeft sîjn afscheydspredicatie gehouden den
31 Mwv  1643.

1)“” Et~och  Ihitszhgw , Doctor. beroepen den 11 Bugustus
1643 en vertrokken den 25 Februari 1645.

Dl’”  Jihmstw S~~‘c:l/rl/rcclnllle~,  beroepen van Heppens  , ge-
legen in het ampt, Jeveren  1646 en alhier ge-
storven den 9 februari 1699.

1)“”  ffwkxl~s C'O&S,  beroepen den 24 Augustus 1674
en gestorven den 28 Julij 1678.

D”” .7O//rcls~lcs  &iizius,
31 July 1678 en

van Haarlem, hier beroepen den
gestorven den 1 November 1708.

D”> </0/~n,l,zs  Colems  , van Amsterdam, hier beroepen
den 3 Juni 1693 en gestorven den 19 July 1707.

D”” .~&~Iz/z  Ger~l/a+~l ~K~FuxIK+~,  v a n  Osnabrug  , h i e r
beroepen den 13 October 1707 en vertrokken den
14 Juny 1716,  naar Hanau, tot Overhofprediker
en Consistorial Raat, aldaar.

D”” Hcri/za?~~~s  vnw Gut*cl,  van Edam hier beroepen den
21 november 1708 en naar Amsterdam tot pree-
dicant  aldaar, vertrokken den 19 februarij  1719.

D””  Qodtfricd  i!I~wici , van Purmerent, hier beroepen
den 8 November 1716 en overleden den 7 mars 1732.

D’” 111c~l~Yci~s  ~~c~nsscrz,  van Haarlem , hier beroepen
den 7 April 1719. Emeritus geworden 1737.

D””  ,?&~Izu  Godlid Nad~o  , van ‘s Hertogenbosch, hier
beroepen  den 16 may 1732.

D”” Jtihniaiacs  To7./7w,
Zutphen.

beroepen den 18 April 1737 van

D”” ,Jdz(~rm I+~~~c~~il;  U%ldmxlrof,  tot assistent predicant
beroepen den 24 april 1737.

Dl’” .Jo/I.  Colzr. Alad~.  Sm~le)-.  Cabinet prediker van hare
Doorl.  Hoogheyt de Hertoginne Douariere van
Brunswyck Wolffenbtittel, beroepen deu 15 April
1766.

lYS C%rq~~~//s  UQX  dcj, Beidc. Predikant tot Tergouw en
beroepen tot predikant alhier op den 7de11  October
1757.

D”” cJ0/1nn9~~  Gdwiel  Lo7wzei~r.  Predikant tot Levern  in
het Vorstendom Minden, op den 17 Julij 1766,
beroepen alhier.

Dl” .J~IL  Ife~~~&~%l~  Vorsthrs.  Predicant te Alkmaar be-
roepen alhier 16 maart 1769.

IYs  E’tv,lfz QPOY~  CIwistop//  R&. Pretlicant  t e  B r e d a

1) Lnthersche Gemeente.
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beroepen alhier, dun 39 decumher  1774, iu l&~í.zc
van wylen D”” SSnl/tlvt~.

U””  Estlands  H(~i~~dt~id; Bl~//t,~/~~~Dechor~.  Accademi  predikc!r
en  Adjunct  der  Theol. E’ncultijt  te Göttiugen  ,
beroepen alhier den 11 Mey 1775, in pla,atsc
van D”” Vorstius, do welke naar Smsterdam  be-
roepen is.

alhier den 20 maart 1780.
Dl’” hgzrstess  h’terk.  Predicant te Leeuwarden, bcroc~~on

alhier, den 22 maart 1780.
N.B. beide in plaats van D””  ilil,/rtzcnlbcc,/,t’r.

(woldt  vcrwlgtl).

Van Rosevelt. ‘)

In het Maandblad van 1901, kolom 170, en dat van
1902, kolom 6, werden door ondergeteekende medc-
deelingen gedaan omtrent het geslacht VCGT~  Rosevelt  en
Xoosevei2.  Van Ameriknansche  zijde werd toen op nog
oudere gegevens  aangedrongen, waaruit de aansluiting
van beide takken zou moeten blijken; doch dit gegevens
lagen toen niet voor de hand. Later heeft de Heer
A. Hollestelle te Tholen  oudere gegevens verzameld en
er mij, op mijn verzoek, mededeeling van gedaan,
waarvan ik de resultaten hier wenscht,e  te doen volgen;
maar ooknu blijkt de afstamming van den Amerikaanschen
tak van het geslacht nog niet, daar er voor don stam-
vader  d ier  tak  Cllnes Martelzszoon  vma h’osevelt goen
plaats is. Een courantenbericht, dat deze van Rotter-
damsche fa,milie  ZOLI zijn, lijkt al heel onwaarschijnli,jk,
daar eerst later een te Tholen  geboren van Rosevelt:
Mr. Hewicus  (zie  jaargang 1902, kolom 9) te Rotterdam
als substituut-secretaris is gestorven. Wanneer de aan-
sluiting niet te Tholen  ligt, zou ik die te T’oslneer
zoeken ; doch zekerheid bestaat daaromtrent niet.

alvorens verder te gaan, wenschte ik eene misstelling
in kolom 8 van 1902 te herstellen, namelijk, dat ,Tosina
Goverts ten onrechte a.ls de vrouw van Pieter Jorisse
van Bosevelt  is genoemd, in de plaats van Pketernelln
Marinus,  terwijl .Josirha  Qoverts de vrouw was van zijn
zoon Joris  Pietwszoon vm Boswelt, wiens huwelijk op
13 April 1647 te Oud-Vossemzer  werd voltrokken.

Daar de nu volgende gegevens van vóór de kerk-
registers dstceren  , heeft men voor de aansluiting ten
eerste de bijvermelde  vadersnnmcn, waarmede men toch
nog voorzichtig moet zijn, om geen gelijkluidende
namen te verwarren en kan men verder, uitgaande
van de later bekende geboortejaren, met toepassing
vau den regel, dat er drie genersties  in een eeuw
vallen, zoowat den tijd van geboorte bepalen, alti,jd
in aanmerking nemende, dat het geboortejaar voor elk
individu eenige jaren vroeger of later dan het ge-
middelde kan vallen. Uit dat oogpunt moet men den
te vermelden geschatteu tijd van geboorte beschouwen.

De oudsten der nu bekenden ziju Pieter of Pier VCU~
h’osevelt e n  Claes  , geboren omstreeks 1466. Hunne

1) Uit een aanteckcning  iu het dossier Rosevelt in onze bibliotheek
b l i j k t ,  d a t  cen Claes R o o s e v e l t  i n  1649  nib Tholen nmr Amerika
vertrok. In de veiling V. v. Oyen  (Lij v. Stockurn  1898) werd onder
N” 2032  con bclangAjk dossier Rosevelt geveild. Wie was de kooper?

RED.

.



b u r g e m e e s t e r  v a n  Y’/ioZe~ in 1567, &iens k i n d e r e n
sub B , Pietw  Cllaes,  wieus k i n d e r e n  s u b  C, Dppius,
wiens kind sub D vermeld  worden .  De laatste kan
.l-,ic2cr  of (:Lncs)  tot veler gehad  h e b b e n .  De volgeudc
generatie zal geboren zijn omstreeks 1533.

A. Kinderen van claris I’iclcrs.

man.
ae. ïl!a~inzcs  Jot&.  Hi,j k o m t  o m t r e n t  lóO0 v o o r  i n

de weezenrukcnin~,
01)  ‘t h’o,~et:clt.

bi.i het overli,jden v:~n  CUIW&S  ,Tori.s

30. C’oruebis t70ris op ‘t h’owcebt.  Hij overleed -C_  1385
en  was g e h u w d  geweest  met Jlut’ilie ~7crcob.~  UCIU  UO&.
Zii huwde later met Le/olis  Sfo#(!iils.  In 1570 t#rnd  hij

<I

01’ als mede-er fgenaam van  fm’ieter  Clnes,  met de kiul
deren van Diva Claes Piers. (Wij hebben hier  het
g e v a l ,  dat een neef en de kinde~~en van con z u s t e r
samen crvetlj.  Kindercu  sub E.

B.  Kinderen  van  Clnes Pics*s.
1”. Yier  Claes, overleden 1570. Kinderen sub F.
2”. Diva Clnes Yiers.  Haar man gestorven vdór 1570.

Zi.j had drie kinderen.
3”. Grietke C l a e s  Picrs, ongehuwd overleden. Zti

vermaakte in 1569 zekeI, bedrag aan het krui- te Tl~okw.
+!?.  ï%fdcc  (‘1~~s Pìpr.r’, mortlt  genoemd in  de  l i j s ten

van de kerkelijke gilden.
50. T~y~~pks (~I«Ps .P~c~Ls,  overleden 1565.  Kind sub G.

C. Kinderen van Yieler  (:lnes.
le. ,7~1~ Piers  uyt den  po lder ,  a l s  zoon  van &es

C:laes,  in 1070 genoemd als principaal voogd van de
k inderen  van  Dkcr C’lues  Piem.

2’. C~orcimk  Piers, in 1570 toeziende voogd van de
1’ 1cinc  eren van Dina. C!lncs Piers.

D. Zoon van  Dyq~ius (Picter.~  of Clbaes).
,700x  Dppius,  schoolmecst.er  te T/~olen. Anno 1563/66.
Ue volgende generatie geboren omstreeks 1566.

E .  Kindnren  v a n  C;or12elis  ,Joris.

Zij hadden een moei en bezittingen tc Drift.
F. Kinderen van IPier Clam.

le. JOk Pi e r s  op  ‘t Rosecelt, i n  1 6 0 2 van
den wees van CT1ae.s  Piers. Kinderen sub H.

voogd

2”. Coribelis  Pit>rs  in 1623 voor het laatst voogd over
het kind van (‘l<(es  I>icjr~. Kind sub J.

sc. (,‘/w.v  Pbrs, stadhouder 1 j , overleden even vóór of
in 1602,  gehuwd met C’laeske  dd&mzs.  Kind sub K.

G. Kind van ïYy?~~+~,
C’ornc1i.s Dimmers of Dympius  in 1592 g e n o e m d  a l s

voogd  van de k inderen  van  C’ornc1i.s  ,Joris  ; met, J a n
(lomelis  vm .Do~ll~  du toeziende voogd.

Volgende generatie geboren omstreeks 1600.

H. Kinderen van Joris Piws.
10. C’laes Jo?.is, werd poorter  te Tholen in  1622.

1
3O. dla~imcs  Pieters mm Roseuelt,  v e r m e l d  j g .  1902

aol. 8. Hg was geboren 1641.
Behalve Johannes CJorissel  vermeld jg. 1902, kol. S, A,

zullen nog kinderen van Joris  Pietersc CCUL  12oscuelt
zijn geweest.

26

2”. I’r:czr. .Joris  /:(oh  K«sccx~l~  , wurtl l~<d,c~  tc!  T/~oleq~
11 16W.  Hij o v e r l e e d  + 1652 en is gehamd g e w e e s t-
net  Pieternella  Ma?k~s  ,
Kinderen sub L.

zie voor. (jg. 1902, kol. S).

J .  K i u d  van C’omclis  Piem.
Picfcr (‘ormhw.  gehuwd m e t  GyelYje UUCUIB  (jg. 1902

X01  11).
K. Zoon van c’lctcs  J’iws.

Pieter(tje)  i n  1 6 0 2 slechts 3 jaar oud. Blijkens de
:ekening  van 1624 voer  hij op Oost-l*utli;;.  (In zer7n9ld
cvns de meerderjarigheid t’oen 23 jaar).

L. Kinderen van Pier Joris (jg. 1902 , kol. 8).
10.  Joris Pkters zooals voor gezegd in.1647 gehumd

n e t  plosydje Gocws. Hij zal geboren zijn oms t reeks
LGZi. (jg. 1902, kol. 8).

Y+.  fJig?la Pieters,  geboren 1636. Gehuwd met .7«&1
WL der Xoodt , u i t  w e l k  h u w e l i j k  Pielendla  7:. d. *Y.
;eb. 1658.

20. Pietemella  Jorisse,  get,uige in 1676.
30. Coo~eliu  Jwis t getuige in 1680.
Nog wordt vermeld Joris Claes um Izoscwlt,  (geboren

omstreeks ltX%), gehuwd met Gecvhwyt  cm de?1 Boognwt,
d i e  i n  1 7 0 1  t e  Sieuzu-Vosmee).  en’in 1700 te 7%oIc~2
e e n  k i n d  l i e t e n  doopen  : getuigeu _-lbrccn~  CTlne,s en
c7acobn  ,uan Rosewlt.

‘s-Grn6eu7t  age. J .  V A N  DICK  &hm.

KLEINE MEDEDEELINGEN._  .~~~~~_~ ~~~ ~~~~~~ .~
Eq)ositiou d’ul.t  ~c~wi~~~~.  L’wf Dclgc ntr aF’llC 4klc.

Bm.~ellrs  1910, ,/iri//-No7ien/7,/c. U i t  d e n  C a t a l o g u s
Bao Ed. deelen  wij de  vo lgende  nummers  mede  met
den naam der inzenders. Een en ander kan te pas komen.

Afd. Pcinture. NO 9.5. Antoine van Dijck (1599-1641).
Portrait de ~UU~.S  Hds. Toile  11. 69 , 1. 55 CM. Inzender :
Baron  Albe r t  d’Oppenheim,  Keulen. NO 411’+ P i e r r e
Paul Rubens ( 1 5 7 7 - 1 6 4 0 ) .  P o r t r a i t  d’ Htrgo  Grotifrs.
Bois. Inz: Hertog van Arenberg, Brussel.

Afd. Viu seigneuriale. X0 6 3 8 .  Carte1 aux armes  d e
Clucs M)I S.s~~dr~?ft e t  de  Jool/n~  zwu L’~&cwz. A n n o
1670 (M.D. fecit)  attribue  it Martin Devos. Bois. H: 1.05,
1: 1.12. Inzender:  31. van Overbeke,  Brussel. NO 642.
Tableau des seize  qunrtier~  paternels et des seizc  quartiers
maternels  de Pu/// Fócf,  drossurt d e  R u s s o n  ( 1 6 8 7 )
Inz. : Mad. cuvelier  , Brussel. Na 655. Plaque de cuivre
s u r  lnquelle  se troure gravee e n  vertu d’un arret du
conseil ,  souverain de Brabant, la condbmnation  k mort
prononcée  contre .h~//l dc ~c~to~rr,t~,  peur suivant d’armes  ?
convaincu du crime de faux (12.1 .lK73) Inz. : Archivcs
générales du Royanmc , Brussel .

N<J  690. ,Figure et repr&entation  des  Se igneurs  l e s
depu tees  ( s i c )  de  Braban t ;  arrivez i la Haye le 4de
decembre 1632 pour traiter de In paix” (Feuille volante
anonyme , g r a v u r e  on taille deuce  avec texte typogra-
phiyue) Inz.: Cnbinet des Estampes  de l’Etat, Brussel .
Na 707. Sceau  de VL. U. dc Lmdns (X~IIQ  siècle).  Inz. :
Archives  genérales  du Roynume  , B r u s s e l .
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Af’d.  Pay~ages e t  Marilles. NO 800.  Bataillo  navalc
d e s  Dunes  entre  la flotte uspagnolo  e t  l a  f lo t te  ncb;r-
landaise conduite psr l’amiral Tromp (1638) par A.
Vermeer .  Gravure  de  S .  Savry .  7.nz: C a b i n e t  d e s
Estampes de l’Etat, Brussel.

Afd. Documentation, Sciences et  lettres:  NO 1170.
P o r t r a i t  gravé  de narbieb Hek (H&N,ILs)  d e  G a n d
(1580--1.655)  p r o f e s s e u r  & l’université de  Leiden .
Ca,dre de l’époque , 6.5 SUL-  56 CM. Inz: Bibliotheek der
Universiteit G-ent. N” 1238. Autographe de ~Jm~G7aspard
&va~rtx (Gevartius) d’hnvers  1593-lti66. Greffier de
l a  ville d’ilnvers. Le dernier  philoloque belge  de la
grande époque. Inz: BibliothAque  Royale de Belgique.

Brrrs<wl. M. G. W.

GENEALOGIE AUFRhRE.  Onze lezers worden op-
merkzaam gemaakt op een artikel geti teld : Ei.sto~y  of

th Aufrhs, door Ch. Poyntz Xtewart, F. S. A. Scot.,
voorkomende in ;,13-oce&zgs  o f  tht? H~ugutmot  #O&tjJ

of Lod~~z Vol. 1X, iVO 2 (1920)  waa.rin 0. a. eene alli-
antie met Awzsi~zcy,  ex matre Dicr.lrco~zs.  Als ik mij niet
vergis, is over enkele leden van het geslacht A~frh
n o g  iets te vinden in de bescheiden der Wees- en
Momboirkamer te ‘s-Gravenhage. Het zou niet onnut
zijn, deze gegevens in ons Maandblad te publiceeren,
ter aanvulling va,n het belangrijk art. zooeven genoemd.
Welk Hangscll  lid wil zich daarvoor spannen?

M. G. W.

Titels en Namen.
De te Brussel  verschijnende courant:  ,,h dr~rrdrc

7/PlV’P” geef’t in haar nummer van 25 Nov. 1910, het
volgende uit New-York op 24 Nov. gedagteekend bericht:

,,New-York,  21 n o v e m b r e .  O n  EI nnnonc&, il y 3 q u e l q u e  tcmps,
q u o  Mlle Kilgzzllen;  fille d’un  des maguats  de l’industrie de l’auier,
$tnit  tombée pnrdessus la. bnhlstradc de scx magnifiqne résidcnce de
Chicago  e t  que ,  dans  sn chuto, ellc s’&ait  bris0 nn genou  e t  un
poignet.

Cet accident s’&lsire aujourd’hui  px le &cit que vicnt d’en faire
IC père de In jeune femme.

Celle-ci  nvnit, en s e p t e m b r e  1 9 0 9 ,  Qpo& un bxillaut cavalier qui
S C  faisait pn,sscr pouï ,,le comte Ale:randre Mowik  d e  Reaufort,  descen-
damt  d e  Guillnunae l e  ilacitume  e t  pywiétaire  d’un chuteau  d a n s  le
Lzmembourg”.  1)

D’un r8oit publ ié  pnr M. Kilgallen dans les ~ournaux  nm&icains,
il r é s u l t e  q u e  s o n  gendle n’arait,  nucun  drolt au,titre  d e  c o m t e ,
qu’après  s o n  mariage,  i l  n’nvait cher&  qu’A vivre  grxxemwt r2ux
wochets de sen beau-père, qu’il bmt,alisait sa femme et quc le jour
on celle-ci  zvait  en s o n  a c c i d e n t ?  elle s’etait précipit&e par-dessus
In,  balustrade ponr échnpper nux nolences de sen‘ mari.

M. Rilgallen t e r m i n e  e n  nnnongant qu’il & c h a s s é  sen gendre LL
coups  de botte et que sa fille ~5 demandeï  le divorce.”

M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Antoinette Johanna Louisa gravin VOIL  Rnwozc~.  In
hetzelfde proclamatieboek leest men :
,,5 März 1 .786.  Johann Wilhelm  S&*c~sdc~~,  t w e e d e
,zoon van den extra-ordinaris raad van Indië en
,, Gouverneur van C e y l o n  J o h a n  Scl/~,c~rdc~*,  e n
,,Antoinette  J o h a n n a  L o u i s a  grafin ~IOI~  Ra~ow
,,oudste  dochter van Julius Ferdinand reichsgraf
,,~)o$L  Rmzow  , au Mxterborn. Attestatie gegeven.”
Carl Herbart  Johann  Ju l ius  g ra f  11012  Rmzow, g e -
doopt te Cleve 29 Juli 1770.
A n t o n  H e i n r i c h  Johann  Julius graf 1101~  IZnl-b.colo,
gedoopt te Cleve 26 Sept. 1771.
Georg Heinrich Jan Carl graf ~01~  Rn~~xow  , gedoopt
te Cleve 14 Sept. 1775.

Emmen. (XXVIII, bl. 380).
UDbo  Emmis  behoorde niet tot het geslacht EWZ~W~Z,

tot  wapen voerende: in zwart  een roode dwarsbalk
beladen met vijf aaneensluitende gouden ruiten, ver-
gezeld boven van een gouden lelie,  onder van twee
gekruiste gouden sleutels,  op het  kruispunt beladen
met een rood hart .  De genealogie van dit  geslacht,
dat uit het Drentsche dorp Em~w7~  herkomstig is, en
daaraan zijn naam zal ontleend hebben, komt voor in
Vorsterman van Oyen’s Stam- en Wapenboek.

Zou de heer de Vos ook kunnen opgeven wanneer
te Galle is gedoopt (c. q. geboren) Johanna Elisabeth
C)%??ac? (of &.n,ncr) , de tweede echtgenoote  van Daniël
Ditloff graaf vo/l Rmuow en wie hare ouders waren ‘J

W. W. v. R.

Roelants  (XXVIII!  317, 350 en 382). - Ten vervolge
van het ter laatst aangehaalde plaatse door den heer
Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van IJsselt  medegedeelde,
kan ik nog als volgt uit een Bossche schepenacte aan-
vullen :

1) \:gl. jg. 1 9 0 9  K. 126. RW. Register no 326, folio 12, 10 Oct. 1623 : Anna dochter

Uhl,o  &/r,r/i//s cluurenlcgcn  voerde : in zilver con
geopende blauwe passer, de becncn  naar beneden, en
daartnsachen een roode ster. Hij was geboren te Griet-
zi,jl in Oost-Friesland , wa,ar Lijn v a d e r  Emma Dijkcu
( z o o n  v a n  U,~jlcc fK&(:71) prejikant was, zal  ver-
moedelijk Utjho  .&a~j~o’.sxoo~~ of Emw~c~~~  hebben gehecten
en dien naam den lati,jnschen  vorm van Em~~2ius  hebben
gegeven, - d i e n  z.gne nakomeli~~gen  behielden.  De
genealogie ~~ll~~zi~lx  IS opgenomen in Algemeen Neder-
landsch Familieblad XVI, bl. 502. C. J. P.

Guichenon de Chastiilon (XXVII, 23).
Mwirc Schrllcr  werd geb. te Gorinchem en overl. te

Zwijndrecht 6 Nov. 1806 ; haar echtgenoot .%&,~ik
T11on~n.s Q. d. C. overl. te Zwijndrecht 2 Oct,.  1806.

Hun zoon Z~chn~ins,  geb. Breda, bleef in 1812 in
Rusland. (gesneuveld).

In miin bezit  is  verder een bevelschrift  van den
volgenden inhoud : ZQne Hoogheid last en ordnonueert
hier mede den lieutenant Ingenieur de Chastillon zich
thans bevindende te ‘s Hertogenbosch om zich te be-
geven nilar Breda ten einde ald:~nr guarnizoen te houtlen
to t  nadere  ordrc, zullentle hij Lieutenant  Ingen ieur  t,e
Breda moeten zijn peraverteerd voor den 711p~~  deezer
maand.

Gegeven te ‘s Gravenhage den 3dcn Juni 1793.
w. g. W. Prins van Oran*je.

Ter ordonnantie van Zijne  Hoogheid
P. J. D E  L A R R E Y.

W.

van Ranzow. (Xx11,  37, XXVIII 382). - Extract
uit, het proclamatieboek der Gereformeerden te Cleve :

,,lO  Jnly 176s. Julius  F e r d i n a n d  g r a f  UO~L  &llxo,~o,
,,geboren  auf  der  Inse l  Ceylon ,  a l t  21  Jahre, u n d
,,Christina Louise Eleonorn ?:o/h H1/~~~~1~r/l,  alt 31. Jahre.
,,Attesta,tie  nach Zevenaer.”

Uit dit huwelijk sproten:
1.

2.

3.

4.
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v a n  wijlen Philil)s z o o n  va11 1Loclo~l’  Danielss  I)ncmfs
en haar man .Jan zoon van 1~nu~bcrt  Millinuk vcrkoopon
twee derde deel- , en Dirk Janss van Tucht met Jan
M i l l i n c k  Lambertszn  voornd .  a l s  voogden  over  de
onmondige kinderen van wijlen Gerard Janss va,n Vucht
bij Elisabelh  ook docht’er  van Philips Roeloffs vd. het’
resteerende één derde deel  van 1 morgen land be-
hoorende tot een kamp hooiland te Roosmalen groot
vier morgen, aan Maria dochter van wijlen Laurens
Donckers  weduwe van wijlen Goya.rt  Wijnants en aan
do voogden over  de onmondige kinderen va,n Goyart
en Maria voorntl.  Ten aanzien van dit land vermeldt,
de acte nog, da.t Anna en Jan JIillinck  het eene ‘/,
deel bij successie verkregen hadden en het andere l/:,
deel gekocht hadden van Roeland zoon van den voor-
noemden Philips Roeloffs Daniëls (hun broeder dus),
gelijk ook de kinderen van hun zuster Elisabeth vd.
hun */;# deel bij successie gekregen hadden ; terwijl ten
slotte medegedeeld wordt dat de resteerende 3 morgen
van het stuk land reeds toebehoorden aan de koopers
n.1. aan 1laria weduwe van Goyart Wijnants en hare
kinderen, die dus thans in het bezit kwamen van het
geheele  stuk.

Opmerking verdient hier stellig het feit dat de vader
van genoemden Goyart Wijnants blijkens verschillende
andere a,cton  , de bierbrouwer Wijnant Roeloffs was,
terwijl in de door den heer van Snsse van IJsselt  sub. i,
(k. 382) gedane mededeelingen ook een Wijnant  Roeloffs
zoon van Roelof Daniels Daemss voorkomt, het geen,
gelet op voorbedoeld gezamenlijk landbezit, het ver-
moeden opwekt dat beide een en dezelfde persoon zijn.

Uoyart Wijnants (ook bierbrouwer) is blijkens meerdere
Bosschc schepenacten, dezelfde als Goyart Wgnants
?,‘c[11 Bc/Y/ngir//  , over welke familie ik binnenkort eenige
nanteekeningen,  gcput uit, de protocollen ran ‘s Hertogen-
bosch, tpr plaatsing hoop aan te bieden. \iT. W. v. R.

Scherer.  (XXVIII, 318)
te Amsterdam zijn Luthersch gehuwd :
1790. 24 Mei Dirk Ful&c)~ 1 beide van

Geet*f)yy  i(i’ckrrer*  j A m s t e r d a m .
1.784. 1 Februari David S~/I~I~~I~,  van Bieberach.

M<crin  Hf~wiPfto  P(~fws,  van  E s e n s .
geb. te Amsterdam.
1801. 15 Nov. een zoon van GwtYr~wy  Sdwrr echtgenoote

v a n  L)i& ~~í~lclk~~t~.
1806. 20 Juni een zoon van Bhrcz/~n~~~  Srhcrct~  en C’or~~clin

Elìxnbril, &illiYT.
ondertrouw te Amsterdam.
1 7 6 5 .  IS Sept. .Jd~tcm Lcouwd Sd~wr en .-l,2i/n  Gcr~,-

l/,rr,// Hicsi~ug 3”~ classe. w.

Vivien (&XVIII,  bl. 363). In Algemeen Nederlandsch
Familieblad X1 bl. 249: De oude  grafboeken der Groote-
of St. Jacobskerk te ‘s-Gravenhage, wordt vermeld:

,,Den  19 Dec. 1674 is (dit graf) verbouck op Juf-
. . vrouw  Eva Genits.
” ,,Nu juf f rouw Dorothea Magdalena de  Viv ien  (+-
_ 17281 enz.”
” Me; deze juffrouw de V,‘vie~,  wordt bedoeld Dorothea
Magdalena de .V~,rzy  of de Virl’cu,  overleden te ‘s-Gra-
venha,ge 26 October 1749, begraven in de Kloosterkerk
aldaar 1 November d.a.v., dochter van Hugo en Cle-
mentia  Genits.

c
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dc Vivic!n  is 11icr  (:(‘n schrijf- of drukfout  voor do Virieu.
Kan die fout ook aanlejhing  hebben gegeven tot de

meening ,  da t  in Znlt-Bommel,  wvaar de Virieu’s ge-
vestigd waren, ook  een geslacht Vivien bestond ?’

C. J. P.
Westpalm. (XXVIII,  352 en 353). -- Ten vervolge

van m[jn te laatster  plaatse gedane medodeelingon kan
ik nog opgeven
sub. 1, 4

dat mij. onlangs gebleken is dat de
g e n o e m d e  Statlus Christoffel Wcstpa.lm in

1.726  te Amsterda,m  huwde met Elisabeth van Ommeren.
W. W. v. R .

Weijs (Wijs). Vriendelijk aanvulling verzocht van
het

1.

11.

111.

ontbrekende :
.

LwudcJrf TF<j.v,  geb. te . . . . den . . . . . tr. te . . . . .
den . . . . . , hieruit:
.7f7rr,/ Il‘y/s,  geb. te . . . . den , . . . . tr. te . . . . . clcn
. . . . . T/*@djcr/  Goo.vP~~.~. (Uol/lclr/rrr,~ff~/.?),  dr. van . . .

Uit dit huw. 4 kinderen :
n. ?7lrditl/  rr-f”.? ) bwed.  Stad Vollenhovc .14 Nor. 1787.
1,. GOO.SCI/  IVc7/s , ged. a. b. 11. Juli 1790.
c. ,Tejatjcll  TTi(;ijs,  gcd.  n. b. 12 J a n .  1 7 9 3 .
(1. ll&ç+lL  Il-f;j.< , ged. a. b 21 Sept .  J800.

v. R.

Schoonhoven (van), Kerckraad (van) (XXVII , 30).
In de doopregisters te Ut’recht  vond ik:

Dmit Ijnl/  Kc/&wd  9 Febr.  1644 zoon van Mic7/icl
en Ac#gc~l/  C(/II  (los  l%lilcrilr//. ( B u u r k e r k ) .

Brrl6nr  wu Iic~tdunrf  5 Oct,. 1643 dochter  van . . . . .
dcffgc cL’(z//  der X~u7cr~  (Jacobikerk).

I.struc cc(u .K~~~clc~x~t  13 J a n .  1645 zo011  v a n  illicltiei
e n  Aeft:qc~/  cn/l der M~//le,r.

Volgens de overlqdensregisters  te Utrecht overleed
op 15 Nov. 1652 en op 7 NOV.  1653 : ,,Een kind van
L$l&t,ifl ~:n,l,  Kcrclwtredf.” In hetzelfde register staat
1 2  F e b r .  1655 d e  d o o d  v e r m e l d  vn.n : ,&!klti~1  z’czu
Kwckrncdf  , Deurwr  der stadt Utrecht, Minnebroerstraet,
nalatende sijn huijsvr met echte onmundige kinderen.”

H e t  h u w e l i j k  v a n  Jfichiel  ~;c(I/  K(~J~clit~n(~t  en Arjflge
wn tl~r Uprtlelz  s taat  in de trouwregisters te Utrecht
vermeld op 16 April 1643.

Als  k inderen  van  Alt-ineu m/r S~l~001~7~o~c~1a  en LJdicr
Bosclt vond ik in de doopboeken alhier o. a. :

1. .Tonnlzes v. S. 27 Dec. 1648.
2. Gcfv"t/~l/yt  v. rs. 11 Oct. 1650.
In de overlijdensregisters alhier staat aungeteekend

op: 28 Juni 1647,  10 Jan. 1648, 2 Sept. 1650, 4 Nov.
1650 en 26 April 1654 ,Een kint van Atlricroi  Willrrus
van Sclroo~~hovc~~.  Uit dezelfde registers :

,20 Maert  1694 J1~1.in Vwelmd,  huijsvr.  van Jviillc)rl
~(z?z  S~~~OO~~~OCCIZ  omtrent de Jansbrugge 12. d. Vast goed.”

Joa)r~~c.~  2’17))  #(~ltoo?aho~e,l  e n  Bnd~o*  vm Ker*drt~~e~7
lieten volgens de doopregisters te Utrecht doopen:

1 .  .Jol~nnw.s 2’. S. 1 2  J u n i  1 6 7 9 ,  2. ,IlccJ&lt WII~
8. . . . . . . . 1680, 3. E l i s a b e t h  2;. 15. 4 Sept .  1651,
4. C’atltcwiun VU//  ,Y. 26 Jan. 1683, 0. Iscrnc mn S. 6 Nol-.
1684, 6. Elisalwth  ti. S. 7 Maart  1686.

In de overlijdensregisters  t e  U t r e c h t  w o r d t  r e s p .
vermeld op: 24 April 1686, 23 Juli 1687, 19 Oct. 1689,
24 Aug. 1690 en 26 Jan. 1691 ,Een kind van John,l
(,Jau)  can Schoo~zhoco~,.  Ibidem 27 Febr. 1693 JoI~(~~L T~ZIL
Achoo77lrovo1,  en ten slotte 15 Jan. 1729 zijne w e d u w e ,
nalatende één mundigen zoon.
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lhze Imrrc ,ccr,~/,  ,5c7/ool/7/ovclt xat VO~~CIIS  hc!t  inLockc:n-
bo& te huxttmlítin  24 Nov.  1 7 2 3  o p ,  36 jax o u d  tc
zijn, in werkelijkheid was zijn leeftijd  39 jaar, maar

zijne
-T

aanstaande vrouw telde nog slechts 19 lentes!
en slotte zQ uit de overlijdensregisters  alhier vermeld :

,,1763.  12 Nov. Catharinek.  Vrouwe C>ol-~lelin  &nvgnrsc’fi/c~
:, Cloppenh  twg huisvrouw van de Heer Advocaat Isanc:
,,~~~~)z  ~~7~00~~7~oucn  in de OuLlniunstertrans,  laat na haar
,,mnn en oumondige kinderen, gezonken f 80. - 16
,,cllen  laken geschellrt.”

Utldl  t. (3. A. v1\ïY  WoELDEImx.

Van Orleans, van Vrijbergen.
De zeven I-lieronder genoonl<le  aanstellingen zijn op

pwkninent,  niet  aanhangend zcgel der Staten-Geuerual. ‘)
‘s Grevenhnge, 25 Juni 1598. Aanstelling van I)cr,vid

vma Orlicm  tot Iugenieur  opte fortiiicatien deser  La,nden.
‘s Gravenhage, 3 Febr. 1600. Aanstel.ling  van Dauitlt

vR,l/, Odcn~as tot Sergeant-Major ofte Wachtmeester der
stede van de Sluyse. (hierop in dorso  de hnndteekening
van C’l/r. Huggclhs  )

‘s Gravenha,ge  , 22 Febr. 1708. Aanstelling van fla,lb
$%nqoi.s  ~(AIL J%tiDct,gelb  tot ritmeester in het Regiment
van den Collonel  13nlc?c& ~I(CI~  R~~~~,~/~jl~ge?L.

‘s Gravenhage, 9 Dec. 1728. Aanstelling van ,Jcua
1+~qois wa/l 6’~ijOctycn  tot Ritmeester vau eeno Com-
pagnie in het Regiment te Paert  van den Lieut-gen’
Cr’nxrd  Bol,chaYt  Bco,O/l,  VfilL BPc7/tf?/~f?r~L

‘s Gravenha,ge,  17 Dec. 1739. Aanstelling van Jm
~l~~n~~~;ois  van l++6~39~1~. tot Collonel  bij het Regiment
te Pacrd van Lieutt Generaal Q~arx Mmwit,~  ‘COA Nnsszrn.

‘s Gravenhage, 1 Jan. 1746. Aanst’elling  van JO/ICM.
Ft~ul~ois vma Vw$w*gcn  tot Bregadier van de Cavallerye
bij de trouppes van den Staet.

’ ‘s Gravenhage, 16 mey 1747. Aanstelling van Jo//nla
E%L?sGois  0(x’/&  ~?$~?~g7lc tot Lieutenant-generaal over
alle de Cavallerye  van de Vereenigde Nederlanden.

Z.

Doyenburg (van), Hackfort (van), Laen  (van der),
Angeren (van).

Namen enz. der ouders, echtgenooten eu kinderen
van onderstaande personen  worden gevraagd :

Qerrif hnr-OIR  (?) ~(117,  ~o!pd?wg,  heer van Lakemont ;
leefde + 1700.

Gel.zdls.9  tjr111  Hnckfout  , kadet in het regiment van
Ploten 1738.

co/&is VUIL  den Laeu leefde & 1700 te Alkmaas  en
had o. m. 2 dochters Cnfhwilm  en illn~in  iln7l,  (1~).  La~rz.

Jcmm  Bnry wu1 .412gew12  v a n  Putt,en tr. _C 1 6 7 0
3~a1as dc Rotte, en had bij hem Ge~cr~&rs  & Rotte. R.K.
Priester te Hazerswoude. v. R.

Westpalm (XXVIII, 3523.  Op een grafzerk te Batavia
komt het volgende voor:

Eeu wapen gevierendeeld, 1. en 4. een galoppeerend
paard; 2. en 3. een boom waarin een eekhoorn zit.
Helmteeken  : het paard. Zoomede  het grafschrift. ,,Door
,,onrust  rust hieronder, in deugd en vlijt een wonder.
,,den WelEdelen  Heere Michiel Westpalm vat1  Ameland,
,,eerste  raad en directeurgeneraal van Nederlands Oost-
,,Indiën , overl. te Batavia den XXIV Augustus

1) ZQ xj,jn voor I>elnngatellonllt:II te vc~~lrrijgcu door tnssohenkomst
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,,MIKXXSXlV , oud  L Jaruu XI m. e n  XXVt ~1.”
v. R. v. d. K.

Tijken. L)e in XXVIII, 33, vermelde Pieter Tijken
is ontvanger van de verpondingen enz. te Poortugnnl
geweest. 11~ bezit twco  door hom onderteekende  inge-
vulde gedrukte aanslngbiljettcn  van de jxen 1.764 cu
‘60 ) waarin de weduwe van Bast. Wm. de Jong11
wordt aangeslagen wegens ordinaris  verpondinge , 2OOsto
penning! omslag van-  ‘t Molenschot en Santpat, Dijk-
schot enz. enz.

Wil iemand die ruilen tegen op Rotterdam betrekking
hebbende stukken ? A. H. v. P.

Goorn. Wie stelt belang in een begrn.fenisbrief,je  tcu
name  van Andries Maertensz  Goorn, broeder van Matthijs
Maortensz  Goorn, overleden te Hoorn in 1660?  Ondcr-
geteekende wcnsoht  het te ruilen tegen een dcl,geli,jk
stuk, Rotterdam betreffende, of iets dergelijks.

A. H. v. P.

Livrei. IIoe moet dc livrei gemaakt worden voor
iemand wiens wapen is : in goud een zwarte golvende
dwarsbalk  met  vrijkwartier:  in groe:l  ecu z i lveren
arend  ; het schild gedekt door eelt riddcrkroon? Uit-
voerige bcschryving (jas, broek, vest, hoed, pet enz.)
wordt in dit blad gaarne tegemoet gezien. 8.

Wapen gevraagd.
Op een zilveren cachet, gevonden in den boedel van

de familie 13~00s te Haarlem, komt het volgende wapen
voor:

gedeeld. 1. vau . . . . . met 2 schuingekruiste pijleu
v a n . . . . . gebonden van . . . . . do punten omhoog.

2. van. . . . . met een balk va,n . . . . . beladen met
3 ruiten naast elkaar van . . . . .

Helmteeken : 2 uitkomende pijlen, omgekeerd kepers-
gewijs  geplaatst.

Kan iemand hieromtrent wat naders mededeelen?
RE DBCTIE .

E RRSTA.
K. 321.  T. C. van der Meer van Kuffeler.

m. z. F. C. vau der Meer van Kuffelcr.
K. 359. r. 9. v. 0.

staat 1784 m.z. 1787.
K. 359. r. 8. v. 0.

staat H. M. m. z. H. J.
K. 360. r. 26 v. b. en 1 v. 0.

staat: Ingenhoef m. z. Ingenhaef.
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de Ribliotheek  aan dcu  bibliotheonris, W. Baron
SNOUCKAF,KT  VAN ~CI~AU~UEG,  !?6 .Jacln  ~‘alz  ~assaw
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Coutributitin,  CSIK nnn den Penningmeester, i
C .  VAN  EWECUY, 26 .PrincessegmcILt, ‘s Gmoen7qa.
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strekking of den inhoud der onderteckende  stukken.

2CXIxB J a a r g a n g . 2 Februari 1911.

BESTUURSBERICHTEN.
Bijeenkomsten.

6 Februari.
Titel, inhond  en namenlijst  zullen met no 3 worden

verzonden.

Tot lid zijn benoemd :

E. HÜBNEH.  . . . . . . . . . . ‘s-Gt~~~:o17tcrge.
Jhr Sir D W. ROELIJ.  . . . . . . ‘.s-G~~r~crr7ta~c.
M* J. A. baron DIC Vos VAN STmNwImí. ‘s-C-~,-ccwrl27lcrgc.
A. L. VAN SCHERPENHEMI  . . . . . Delft.
Jo. SLICXHER . . . . . . . . . . ï%im %Zr?L-

7wim l4j Hdtrm.

Rectificatie.
MP L. R. VAN DAM. . . . . . . . sotv*ct6qjn.

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

(T’ervolgr  vnn XXIX,  6).
1710.

den 20 Januari heeft P~ie).  UUIZ HO@IL  een poos doen
luijen  over sijn vrouw tot . . .

den 60 Febr. over Lyslwf Hollrr~ris  een
6-0-0.

,oo, geluijt tot
6 - 0 - 0 .

den 10” dito heeft Hendwick Verkcrck  sijn kint laeten
begraven komt . . . . . . . . . 0-10-0

den 15” dito over vrou YYXU  del*  Li,zdcrz  3 posen geluijt
tot . * . . . . . . . . . . . , 12-0-8.

den 21” en 2Bc dito over de rentmeester  I’iepr,- 6 posen
geluijt  . . . . . . . . . . . . . 24-0-0.

den 22 dito  over vrou T~~jr/cr//ls  cen poos geluijt 6 - 0 - 0 .
den lc Mert overJoffr.  X/cfgws 3 posen gelui;  t tot 12-0-0.
den 20 dito over Joffr. Gc~/~t~~/r~j  UC(U ~~(PIX?IL  3 posen

geluijt . . . . . . . . . . . . . 12-0-0.
den 29 dito heeft  de l ieer ISorgemr.  ‘I)(~IL  (7~11  fitfvu

3 posen doen luijcn  ovei  sijs liint tot 12-0--0.
voor het openen van het graf:t  enz. . .

den 170 April over de soon van Pele/a  II(CIZ .K/~ir~kc~
een poos . . . . . . . . . . . . 6-0-0.

den 220 dito over de dochter van capt8ijn  li,yq~Z~~~zn~~
een poos, . . . . . . . . . . . . 6-om-0.

den  230 April over  K//‘il/ijc RootDPob  een ~IOOS  geluijt
tot . . . . . . . . CG--0-0.

den 10” J-unij  over 1.) HPI~~c;.~c~~  l~c~~j~>~cor  e’en ‘poos  geluijt
m n e r  als00 si.j een moer vnn do lui,jserts  geweest
is soo is daer niet van ontfangen volgens het out
gebruijck  dus pro memorie.

den 14” dito over G<jshtr/?  ‘f’(!/l cl~), $fii//SI 3 posen geluij  t
tot . . . . . . . . . . . . . 12-0-0.
wegens een kerckegrnft  . . . . . . . 6-0-0.

den 18 dito over het kint van Hu(jòwt  unu iTjl~kc7sc1~
met 3 kloeken  gelugt tot . . . . . . 3--0-0.

den 23” dito heeft  capteijn  Heutlt,.  (‘0~1~ sijn kint laeten
begraven komt  voor  het  insetten  . . . 0 -10-0 .

op dito Hrudwick F~wr~~kc~~  een kint laetcn  begraven
komt enz.

den 240 dito over. . . . . Post een poos geluijt tot 6-0--0.
den 300 dito ende  1 en 2 Juli,j  over de IIcer  Schepen

JOhcL?Z  Cc712  I+72  vijf IIIiln,l  3 posen geluijt tot 60-O-  0.
voor het openen van het graft  . . . . 1 - 0 - 0 .

d e n  15” d i t o  o v e r  Stwcu  W(j/wlrdt  3 p o s e n  gelugt
1 2 - 0 - 0 .

den 19 Julij over het kint VU cnpiteijn Hcnd.  Cock
een poos . . . . . . . . . . . . 6-0-0.

‘) Vermoedelijk is hier ,,dc VYOU ram” weggernllrl~,  misschien
wordt hier ook de moeder bedoeld. v. K.
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den 2ge dito over BldeP-t  Wc$al~t  3 pos-  geluijt 12--0-0.
den 31 dito over het kint van Jost ~Ys’icXcl  een poos

gelugt  . . . . . . . . . . . . . fi-0-0.
den  1 A(u)gust  over het kint van C’omt Lnm met 3

kloeken gel@ en voor het insetten . . 3 -10-0 .
den 4~ dito heeft de heer Borgemr. zla~ (/CU &WL 3

posen doen luijen  over sijn dochter tot . 12-0-0.
den 4 en 5 dito over Mons. Henrl~ick vcli! ~~jJO2  6

posen geluijt . . . . . . . . . . 2 4 - 0 - 0 .
den 8 en 9 dito over Joffr. W_W dry  Gast 9 posen

gel+  . . . . . . . . . . . . . 36-0-0.
den 19 dito over  het kint van 14 illrn7 .R~hpm~~  met

4 kloeken  geluijt  . . . . . . . . . 4--0-0.
den 22 dito over het kint van Mons. VCUL  Toer een

L . . . . . . . . . . . . . 6-04).
denP(f&  dito over de vrou van Hcrme~r  . 001 K~dx~z

een poos gclui,jt  tot . . . . . . . . 6-0-0.
op dito over de vrou van Borgcm. E~&ILS  3 posen

den
ge1ujjt . . . . . . . . . . . . 12-0-0.

2 Sept. heeft de Heer Borgem.  van tbcn Slrr~~ 3
posen doen luijen  over sijn Ed. soon . . 12-0-0.

den 9 dito heeft de Heer Borgem.  CCUL  ~CIL Stecll  3
p o s e n  d o e n  luijen  over si.jn kmt. . . . 12-0-0.

den 1.2 dito over het kint van Piter Boiziot  met 3
kloeken  geluijt tot . . . . . . . . 3-0-0.

den 22 dit0 over het kint van Hc~~d~7~ich:  l+cr&ícl~ met
4 kloeken  geliiijt  tot . . . . . . . 4-0-0.

den 30 dito en deu 1. cn 2 Oct. over  Mevrou IVW~?nzmc,.ir/ylr
9 posen gelust . . . . . . . . . . 36-0-0.

den 3 dito over 2 kinderen van ïII~t*tr~  IXZU B,cdtc
met 4 kloeken  geluijt  tot . . . . . . 4-0-0.

den 4 dito over Comeh ualb Ldt 3 posen geluijt,  ld--0-0.
den 1Oe dito over het kint van G-‘el*ii  FIYZW~PIL  met 3

kloeken  geluijt , . . . . . . . . . 3-0-0.
den 11” dito over de dochter van Co~~lis .7ositx  een

poos . . . . . . . . . . . . . 6-o--0.
den 16 Octob. over de vrou van C'omch Om Biss~liclr:

een poos tot . . . . . . . . . . 6-0-0.
den  210 dito over de dochter van Ab~cl~r~a  _ïVoyr 3

posen geluijt tot . . . . . . . . . 12-0-0.
den 22 dito over .TCLIZ  Hemastx een poos geluijt  tot

6 - 0 - 0 .
den 23~ dito over ,Job kint van Uwit Vwlccd~ 3 posen

geluijt . . , . . . . . . . . . . 12-0-0.
den 28 dito over het kint van capiteijn On~nl 3 poson

1 2 - 0 - 0 .
den 290 dito over het kint van Klnes Brommer 4 kloeken

geluijt . . . . . . . . . . . . . 4 - 0 - 0 .
den 29 dito over de vrou van .Jm Wjnt  een poos

geluij  t . . . . . . . . . . . . . 6- 0-0.
den 30 dito over het kint van Mijnheer Tm Hoovc~l

3 posen geluijt. . . . . . . . . . 12-0-0.
den 7 Novemb. over het kint van GAI(Y~ C~olHaet~ts  met

4  kloeken  geluijt  to t .  . 4 - 0 - 0 .
den 8 dito over het kint van .&&  &‘a~.sahw met 4

kloeken  geluijt  tot . . . . . . . . 4-0-0.
den 11 dito over ?Jau van Gent  een poos geluijt. 6 - 0 - 0 .
den 13 dito over het kint van Laenawt  ~Sttnpell~an~p  met

4 kloeken  geluijt . . . . . . . . . 4--0-0.
den 14 Novemb. over het kint van meester Jam vmb

Wrcsrl  m e t  4  kloeken  g e l u i j t .  . . . . 4-0-0.
den 16 dito over het kint vn.n Il~~Zb~m  ~wkcrck met 4

kloeken  geluijt tot . . . . . . . . 4--0-0.
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den 20~ dito over het kint van Wdlm  Xoot een poos
tot . . . . . . . . . . . . . . 4-0-0.

den ‘3~ Decemb. over de VI'OLI en een kint van G’OSSUL
1Ir Ract em pos gcluijt  . . . . . . 6-0-0.

den 12 Decemb. over het kint van Ds. ~huvzc~du#it
3 posen gelui,jt,.  . . . . . . . . . 12-0-0.

den 16 dito over de soon van Joffr. ‘L’CTS, (1~ Ilir/./  een
poos met 4 kloeken  geluijt . _ . . . 4-0-0.

den 16 dito over dc vrou van l/Vi/len~,  1x12  Lr2rwr/2
3 posen gelui,jt.  . . . . . . . . . 12-0-0.

den lie dito hec~f’t  de Heer van Drcumel si,jn vrou  tot
Dreumel laeten  begraven voor de uijtvnert  24-0-0.

den 2!I dito over het kint van C;-‘cutf  Coblu1it.s  met 4
klocken gelugt  tot . . . . . . . . 4-.O-0.

den 2i” dito over het kint van ,Jun  Do12clws  met 3
kloeken  gclni,jt  tot . . . . . . . . 3-0-0.

d e n  30 I~)ccemb.  hebben de kinderen van rl~~~l~(c  l-‘imn
een poos doen luijen  over liaer  moeder tot 6 - 0 - 0 .

5 Feb. 1 DOOS  over de vrouw van Jan L~LIYAS  enz. 1 2 - 0 - 0 .
17
29

17

11

17

dittol posen over Mr. , 7crl/  Vn/? LOIi/Jl’el2.  1 2 - 0 - 0 .
dit,0 over  het k i n t  van de  glnsemakcr  AToot e e n

gelui,jt  van  . . . . . . . . . . . 4-0-0.
Mert,  over het kint vn.n  HerOwt  dp .7012y  een gelu$
v*En< . . . . . . . . . . . . . . 3 - 0 - 0 .
? ditt,o over het kint van Petels  de mulder een geluijt
va11.  . . . . . . . . . . . . 9 gia.
ditt,o 1 p o o s  o v e r  Ltmrrt Clnseu .  .  .  6 - 0 - 0 .

3 April het kint van ca)p. E:tr!o~~  . . . , 0-10-0.
18 ditto 3 posen over  Goccr-t den rademaker enz. 18-0--0.

voor graft  openen van een kint van Hc12drilc  T’erkedc
0 - 1 0 - 0 .

1 6  Mey 3 posen  o v e r  C’rcgZe?2b2crg  Onz. . . 13-0-0.
3 Juny een gcluiSjt  van 4 gld. over het kint van Bzhtgnx.
4 Juny 3 poosen over vJcz~2  Ho’rltsager  enz. . 18-0-0.
6 ditto een poos over ,Joont den turfdrager. 6-0-0.
16 ditto een poos over Unci,i  vm2 Lolmwr . 6-0--0.
‘7 July 3 poosen over de vrouw van Hend.  I+tr~~ke~

enz.. . . . . . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0 .
9 ditto over het liint  vaat1  Petw ‘cmi  Kdrc~l cen geluijt

van 4 gld. eiiz.  . . , . . . . . . 7-0-0.
25 ditto 3 poosen  over de vrouhv  van J17ille)~~,  de Reuvel*
enz. . . . . . . . . . . . . . . 13-0-0.

4 Aug. een kint va,n Prnl&elz  . . . . . 0-10-0.
een kint van T’erwey . . . . . . 0 - 1 0 - 0 .

15  *4ug. een poos over het kint van van hysden
enz. . . . . . . . . . . . . . 6-10-0.

27 ditto een poos over 1Ie?b T~IJ  enz. . . 12 -0 -0 .
6 Sept. over het kint van Co~sticrr~r  een geluijt  van

3 - 0 - 0 .
3 Oct. een Bint VIL11 FyalAmb. 0 - 1 0 - 0 .
28 ditto cen kint van vrouw CT&iu~s  &gtcr:  0-10-0.
14Nov.  3 posen over Hemm~&$v~ks  vrouw enz. 1 3 - 0 - 0 .
26 Nov. een poos over PnssavnlLt enz. . . 1 2 - 0 - 0 .
30 ditto een kint van secretaris C~ooteu  . . 0 -10-0 .

6 Dec. den vaendrig  H~t.s.sc~~  enz. . . . G-0-0.
8 Dec. 3 posen over de vrou\v  van iS%heel-s  enz. 18-0-0.
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15 Dec.  een hort  van de Hr. C’liugstelt in de 1;crk ge -
hangen . . . . . . . . . . . . G-0-0.

31 d i t to  over  de  v rouw van  ICe~kl/off  3 poosen e n z .
13-o----0.

1712.

19 dit,to over  dn vrouw van B0sfiu/bus  va/2 hel*  3 posen
enz.. . . . . . . . . . . . . . 18-o--0.

21 ditto over de soon van *1(~ LwI/~c/.~~  ccm poos 6-0-0.
4 Feb.  over ,7en~h:/~~  E/xJ/Y.v 3 posen WZ. . 13-0 --0.
27 ditto over Mr. A(,/V 1’~//  7,Jirrsl~ een poos enz. 7 - 0 - 0 .
9 Maert  o v e r  liet, lcint van Il~;Zlcr/~  YU// L~~uwc// cen

gelugt  van . . . . . . . . . . 4-0-0.
1 9  d i t t o  o v e r  dn vrouw  v,111  ~?rtcoO/rs  ~ol/lnr//ts  e e n

poos . . . . . . . . . . . . . 6-0-0.
14 ditto (April ?j ov(dr  ~LI/I/vJ;(~  CiP/xrifs  3 P o s e .  1 2 - 0 - 0 .
16 ditto overlo/t/r/Y  l’/li/  Sc////~J/l@/C// ‘)ccnpoos (i--0-0.
12 May over  do wed. DiJc A9~f.w~  een poos enz. 7--0-0.
1 2  Juny over do vrouw van  IN% 2;~ %j/L 3  posen

12-0-0.
12 Juuy over  ,Tonl~  kl/,/cZ c o n  p o o s  enz . . l‘L--0-0.
18 Juny over Nct&c!  ij/, 17~ Blqcli  l) een poos. rj- 0-0.
28 ditto over G’o/xf4Is  vrv/z dc CTmefl3 pooscri mz 13-On--0.
5 July eon kint van C~/*(UY~  1’0.~2  . . . . 0-10-0.
16 July 3 poosen  OVCI  ìVicolnc.s B~o~//wxJ/~  enz. 18 -0-0.
30 di t to 12 posen OVW M~VlY~llW  P//CkPlt/~lF  (‘11 vOOl+

uykbrengen  . . . . . . . . . . ï2-0-0.
20 Aug.  Het kint van 1lo.s  in een Kerkengraft 3-o--0.
30 dit,to.  3 Posen over El/.r/Y  C’lnrss~  en in con Kerken-

grnft . . . . . . . . . . . . 1 x - 0 - 0 .
1 0  S e p t .  hrt kint van ll-iUV///  l’oirl onz.  .  .  3 -0-0.
ditto een POOS  o~t?r  Hp//lï/‘ih  ~‘Gl/lC~S~SC .  .  . 6 -mo-0.

16 ditt,o 3 posen ovor do (logter  van ,7ol/~1/1~zis  de Vner
enz. . . . . . . . . . . . . . 18.--0-0.
een  Lint van TTf~ra//~P~/ . . . . . . . 0-10-0.

1 7  ditt,o een poos over  d e  dogter  v a n  .T+tc~ Bykn~/,
6 - 0 - 0 .

1  D e c .  e e n  p o o s  over  .7nco7,  vt/?a &k onz. .  7 - 0 - 0 .
J 0 Dec. een poos over tlt: dogter  van C7~02 Sc7/~7 6 - 0 - 0 .
29 dito over ?7fl,1/, Vlo/ tbf~ ITqtlrr/  een poos. Ci-0-0.
v a n  ilbln. 1~0?/1’12~  Voor een pOOS  Luijen cn g r a f t o p e n e n

7-0-0.
1713.

7  Jnnem. d r i e  poosen over Lamrt  can dc C:t*apf’  e n z .
18-o---0.

17  t l i t t o  met 4 klocgen over N~fil6~ Jongblod  4 - 0 - 0 .
1 Febr. een poos over dc vrouw van Hw$wt  mn C’riclreu,

enz. . . . . . . . . . . . . . 12-0-0.
Ditto en den 2,(i poosen over een officiersvrouw enz.

30-o-  0.
4 dit to 3 ponsen o v e r  H//‘ijJwrt  vm CJcclkn-ken  e n z .

1 3 - 0 - 0 .
7 ditto een poos over do Dogter  van .7oltnn?2is cie Crui;if

enz. . . . . . . . . . . . . . 7 - 0 - 0 .
25 d i t t o  cen p o o s  o v e r  ~lrlilren.  ELWS . . . 6-0-0.
11 M e r t  e e n  k i n t  v a n  ,7ar. DOU~~JY.  . . . 0-lO--0.
26 ditto 3 poosen over schilder N o o t  enz. , 1 3 - 0 - 0 .
29 ditto over Mcttie Sch/rl  enz. .
3 0  d i t t o  e e n  p o o s  o v e r  Gc/*r.it  c7c1/  hoi : :

7 - 0 - 0 .
6-0-0.

e e n  Bint v a n  GPYCW~  llr J&UIXV.  .  .  ,  0 - - 1 0 - 0 .
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mCt d r i e  IilOl~lïCn  OVCr  llct Lint van Lu/tlc/?  ‘) ?;n//
Sennew<jnc//,  . . . . . . . . . 3-0-0.

6 April een poos over het kint  van den arlvc. Barfcns
enz. . . . . . . . . . . . . . (>-l O-0.

11 April van (71r1.d  tic l&rei  ontfangen  voor de uytvnert
van sijn dogter. . . . . . . . . . 2 4 - 0 - 0 .

26 ditto een poos over If~/x/l;o/ ‘/:(o/ _l/~~tcw/r. G-0-0.
27 d i t t o  4  ~OOSOI~  o v e r  SS’IP/tlir/’  e n z .  . . . 13-0-0.
3 May 3 poosen over tlo vrouwe moeder van ,li/i/. tlr T’rc~r

onz. . . . . . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0 .
16 ditto een poos over tlcn Hosse schipper . 6-0-0.

d r t t o  3  poosen 0v1~r (IC vro11w  van ,701/tr1211is  :
Tjéssem  cnz . . . . . . . . . . . 13-0”

17 ditto cen poos over  do soon van T~~Y//Y~/  enz. 7 - 0 - 0 .
24  May een poos over hC>t Lint vxn don Prokureur

/le Bcmer enz. . . . . . , . . . . (prijs)
-Ci d i t to  een  geluijt  van .1- k l o k k e n  over  llct kint v a n

OSf  vau Bcwwl;~///  enz.  . . . . . . . .$-10-0.
7 Juny van e e n  l r i n t  van sccrctnris  C’oole~.  0-lO--0.
16 dit to,  17 & 18 clitto 9 Poossen over rh. .Tonlr ( m o e t

zijn : Cor~~elis)  ll’$hlmfs ‘1’012  Rcsm2d enz. 37-0-0.
27  d i t to  over  l’/~//~is .fi)/f een  poos  enz .  . . 7-0--0.
1 J~ulij.een poos over de wed. VU Jo// ~‘ic,//rrl  enz. 1 2 - 0 - 0 .
3  qJulg  over ‘t kint, van Tkm. .Tós met 4 l;lokken e n z .

4 - 1 0 - 0 .
16 ditto 3 poose~~  o~cr I I‘illP//L  //P li+/l l’(J)’  enz. 1 3 - 0 - 0 .

e e n  1)oos o v e r  C701/cr~~//i8  C!l.tr~Jctr,~yrl,  . . ci--o-  0.
16 Aug. een liint, van Btn~/sc  . . . . . O-10-0.
19 dit,to cen poos over tle vrouw v:ln L~/i/i~/? I,i,*o,/  enz.

7 - 0  - 0 .
een poos over liet, lrint van I~/.//o~/~c~i/ enz. C--10-0.

2 6  A u g .  een p o o s  over  Heiy  O~!J enz. .  .  .  7 - 0 - 0 .
16 sept. e e n  k i n t  van KoeZn//t  l’rl-/~l/  . . 0 - 1 0 - 0 .
3 Oct. een poo.7 over  cle v r o u w  van hVwrt ~~~02 Cfrltlcr.

6---0-0.
7 ditto een poos over den Procureur  01~ enz. 7-0  --0.
9,

14

18

21
31
2

23

10: 11 dit to 9 p o s e n
.I

over Mevrouw ô’(o/  Lit e n
bort ophangen . . . . . . . . . . 43--0-0.
d i t t o  m e t  3  kloeken  over het kint van d e n  Bosse

schipper . . . . . . . . . . . . 3 - o - - 0 .
ditto een poos over het liint van den secretaris

Li& CllZ. . . . . . . . . . . . . ti-10-0.
d i t t o  e e n  p o o s  o v e r  do korvcmakcr  .  .  6 - 0 - 0 .
d i t t o  e e n  p o o s  over SSl~~cer~  LOc//.u  . . . 6-0-0.
Dec. een p o o s  o v e r  d e  v r o u w  van TT’iller// We,/

Ci-0-0.
ditto voor ‘t sinkcn cn graft op~~ctn van M e v r o u w
130/1//~e//s  . . . . . . . . . . . . 37-0-0.

1714.
6 J a n .  over &u/Y~//s  &lf 3  poosen  e n z .  . . 13-0--0.
2 4  F e b .  o v e r  t l e  v r o u w  van Peler zw/ h’~u///er~/r  3

posen enz. . . . . . . . . . . . 18-0-0.
27 ditto een poos over R~/iyr/,  Noot CIIZ. . 7 - 0 - 0 .
3  Maer t  ove r  Dom.  Ii’tr15ret 3 poosen  enz. . 13-0-0.
S  d i t t o  o v e r  #ttcce// Radwle~~  een poos.  .  .  6-0-0.
24 ditto over He/d~ik LOOU~J  een poos enz. la-0-0.
30 ditto over deu Adv. Bnrtrlzs  3 poosen enz.  13-0-0.
1 April een Ent vsn Lu///c/. ml/l Sv/c’ll//rrcl(j/r~/r  ‘) 3-0-0.
4 d i t t o  e e n  kint v:m Gww/~ .~‘os/ . . . . 0-10--0.
5 ditto een kint van Ar/,t  Tu,~J  . . . . . 0-10-0.
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10 ditto een poos over Jau van Roeroort . 6-0-0.
21 ditto over het kint van T-~wuc!/  een geluijt van 4

gld. enz. . . . . . . . . . . . . 4-10-0.
3 May over Peter Piro12 een poos enz. . . 12-0-0.

o v e r  Gcradlrs  &clcel  3 poosen  e n z .  . . . 13--0-0.
5 May over  Grietje Evclevc  een poos .  .  .  6-0-0.
7 ditto over het kint van ,laic dr h’clrvo.  met  4 kloeken

enz. . . . . . . . . . . .
8 ditto 3 ,o,sen over Grrtrt  Colbaert

4 - 1 0 - 0 .
12-0-0.

19 ditto een poos over de soon van < m de leydeckeri’.
6-0-0.

24 ditto 3 poosen  over de wed. van T%Xon  dc! ne~~,~~i~
enz. . . . . . . . . . . . . . 13-0-0.

7 Junij  3 poosen  over den Admiraal vrouw enz. 13-0-0.
9 ditto over ?Jau  Franken een poos enz. . , 7 - 0 - 0 .
12 ditto over de wed. Vaia  dr i%mt  3 poosen e n z .

1 3 - 0 - 0
23 ditto over de costerin een poos enz. . . 7-o---0:
26  dit,to een kint van Ciwit de Reuver , . 0-6-0.
28 ditto 3 poosen over een kint van Dr. Fopt? enz.

12.-10~-0.
9 Julij  een poos over de vrouw van den Majoor C~ob

enz. . . . . . . . . . . . . . 7 - 0 - 0 .
12 ditto over .Jnn Dol een poos. . . . . 6-0-0.
15 ditto een kint van Girrit van Altenu  . . 0-10-0.
2 1  d i t t o  e e n  kint v a n  A-. Verfoe,z/-  . . . . 0 - 1 0 - 0 .
28 ditto over Cornelis de mulder 3 poosen . 12-0-0.
11 Aug. over het kint van ,Jan vcm clc Pavert met 3

kloeken  . . . . . . . . . . . . 3--0-0.
20 ditto over de dogter  van d&ries  Beunw 3 poosen  enz.

1 3 - 0 - 0 .
6 Sept. over de Besier  Vodc vrouw 3 poosen  enz.

1 3 - 0 - 0 .
d i t t o  o v e r  Ameke  Dim  3 poosen  . . . 1 2 - 0 - 0 .

13 ditto over den bleyker een poos . . . 6-0-0.
15 ditto een poos over vrouw van Outvoyst  enz. 12-0-0.
5 Oct. over de messemakers moeder een poos 6-0-0.
8 ditto over de vrouw van Corlzelis  een poos 6-0-0.
10 ditt oover  Dirk Otter op de Le(?) velt 3 poosen 2--0-0.
31 ditto een kint van Wijnad  Rutgcrs het gra,ft ge-

opend niet te become.
6 Nov. over vrouw valz Raa een poos enz. . 12-0-0.
10 ditto over Juffr. 2;aqa dela  Broek een poos enz. 1 2 - 0 - 0 .
29 Nov. over Corlaelis  Bwmnis 3 poosen  enz. 13- 0-0.
6 Dec. over vrouw van Eclc een poos enz. . 7--0-0.
8 dit,to over Arien vox Santdijk  een poos . 6-0--0.

(Wordt  vervo lgd . )

Roosevelt. ‘)
Naar aanleiding van de noot der Redactie kol. 24

van dit Maandblad (1911), de volgende aanteekeningen ,
door mij gemaakt uit het archief op het eiland Curqno.

Protocollen 1739.
1. Ik ondergeschreevene staa toe dat door sijn . . . . .

de Heer Gouverneur Jan Gales  . . . . . missie zal

1) De Heer A. Hollestelle te Tholen beschreef ,&et  wapenschild der
,,va?z Roosevelts,  zooals  hier tiog ba enkelen voorhanden”, (het  tnsschen
haakjes is de afwijking met het Arm. gen):

Doorsneden: 1: in rood (groen) een gouden (zilveren) keper, ver-
gezeld van 3 rozen (rood, zilver geknopt); 2: in gond een ldimmende
leeuw van rood.

(H.t,.  de klimmende leeuw.) B E D .
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geslagen  worden op . . . . . tot taxatie van de. . . . .
kleedercn als anders die in . . . . . ten mijne  hui*jse
sijn , 0111  naderhand verdeeld te worden ; en verders
. . . . . a,an om te betalen t’geen aan m,ijn  swagers
en suster  volgens . . . . . mogte schuldig zijn  int,
fort amsterdam 9 Janua. 1739.

(zu. g.)  NICOLAAS RO O S E V E L T.

Jau Gnlcs als Gouverneur deeser ende  onderhoorige
Eylanden committeeren mits deesen op versoek
van de Heer ATi~:oincx.~  Roosevelt, de Juffrouweu
.Jol~mum  vm Eugdcx  huijsvrouwe van den Heer
Lalrt~&s  R~dolph  Horst ende  ,Jufvr. Helr~acc  Jiiu-
9Ppll hugsvrouwe  v a n  d e n  Hr Dmzicl  Lcsirc,
omme de kleederen van sgde en linnen ende  hot
geene vurders  behoord heeft tot den Lijve van
wijlen Juffrouwe ~T~~ll~~l~~~i~n  Xaria  vnl~  dw J!Aw~II
in haar leeven huijsvroawe van gemelde 1V~coZuc~~s
Izoo.X?LY?bl  , ten overstaan vz11 den Secret*  Alclert
Pottry  o p  to neemen en der selver  waarde te
taxeeren  mi& cloonde van haar E&l verrigt,inge
schriftelijk verslag11 , omme te strecken daar en
soo des behoord.

Actum int fort Smsterdam  op Curavao  den 10
Janua#rij  1739.

(,zu.  y.) Jaar GALW.

Ter obedientie van de Commissie door den Ed.
Achtbo.  Heere ,Jm Galrs  Gouverneur  dezer  en
ouderhoorige  Eijlanden  op ons ondergetekende
verleend , hebben wij de kleederen van zyde ende
linnen endo  het geene  verder gehoord heeft tot
den lijve van wijlen  Juffrouw Ti7iZlcehim  Mwia
VnlL ih. 1~2wc11, m haar leeven hui,jsvrouwe  van
de heer $~colaas  Roosevelt  ten overstaan van den
Secretaris 4ldcl~t  Pottc’ly  opgenomen ende  gevalueerd
naar lnijd  de t)axatic  hier onder gementioneerd ,
zijnde de Juweolen ende  het gemaakt goud en
siiver door de goud en silver smeeden  Hawwa
C’ol’~du,  oude &os%s lic~xo*  geproceerd  , namenthjk
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

6

paar diamante Orlietta met 10 steenen  in goud
belegt . . . . . . . . f 40.- PY 16.3.2 *
dito ringh met 9 steenen  in cl0 ,, 70.- ,, 29.1.2
dito do met 3 ditto in do . ,, 30.- ,, 12.4.-
dito do met 1 ditto en 2 roode
steentjes . . . . . . . ,, 20.---  ,, 8.2.4
paar dito handgespen met 10
steeneu do in goud belegt . ,, 60.-  ,, 20.6.4
paar dito Orlietten met 4
steenen  in dito . . . . . ), 25.-  ), 10.3.2
snoer fijne peerlen met 1 goud
bootje met 3 diamantjen  stecucn ,, 85.- ,, 30.3.2
goude vingerhoed
ditto halsbootje
dito haakje. . . . . . . . . ,, l.-.-
dito hoepelringh . . . . . . . ,, l.--.-
grijntje goud . . . . . . . . ,, --.6.-
goudo  sentuurgesp . . . . . . ,, 5.4.-
silvere beugel & tasch  . . . . . ,, o.--.-

vol~lst  dc ldrMk?lY~~l.

nieuwe hemden a . . . . r. ydr . . . . . ,, 7.4.--

* PB = ,,Peso”  of ,,Stuk  van ochtcn”, d. w. z. van 8 realen. Dn
waarde van dit geldstuk varii;erde  op Curayno.
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:

:
1
1
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dito liulff  sleuten ii 3 r. yclr. . .
dito oud en onwaardig11
chintz japon met sijn rock
oude dito sondor  rock
swarte dito
geborduurde dito
oude witte dito
sijde dito & 5 l?” yclr . . . . .
catoene rocken à 1 Pa ytlr . . .
witte dito met falbulu . . . . .
oude dito dito à 1 P< yd’ . . .
rocken  do & do . . . . . . .
nieuwe fijne hemd . . . . . .
geblomde japon met rock. . . .
onder rocken  & 4 r. ydcr. . . .
trekmutsen il 2 r. . . . . . .
ouder borstrocken  a 1 (1’) . . . .
borsjes
rijglijrcn  . . . 12 r. yder  . . . .
nieuwe jakjcs , . . 3 r. . . . . .
oude dito.. . à 1 r. cl. . . . .
fontantie opgemaakt met toebehoren
2 pr Lobben en 1 das van kant .
do met 2 paaren lobben 1 das &
een tour voor de hals . . . . .
dito met 1 paar lobben 1 tour &
een das . . . . . . . . .
dito gewassen fontantiu met ‘1 paar
lobben & een kante frongh . . .

P 4--.

)) lO.-.--
:? *J._._
:, ti.-.-
1, 0-1.-.-
,1 -.-.-
n 2 . - . -
,1 6.-.-
7) 2 . - . -
n 1 .4 . -

n 3.-.-
17 l.l.-
,> -.4.---

)? 30.-.-

), 1 2 . - . -

!? 8 . - . -

,7 ti.-.-

oude neusdoeken . . . . . . . :, - -.6.--
swar te  lïeepers  4 fbnge” cn 2 stullc
linten ronimela~ry  kciL . . . . . :? d.-.-
geblomde zij,Lle  kleedt en 1 borsjc  ,, JO.-.-
witte zijde dito  met zijn borsje . ,, l(i.-.  ---
swarte dito. . . . . . . ,, CL-.-

7.

8.

9.

10.

l l .

12.
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leven huisvrouw van _l&colaas  Roosevelt, doen afstand
van hun rechten op haar erfenis ten behoeve  van
voornoemden N. Roosevelt.

Protocollen 1739. Akte van 3 Februari 1739.
NiCOlCWS Roosmelt  macht igt  Lico~whs  Cladtso~~  ,
koopman te Amsterdam, om van de executeurs
in de nalatenschap van Margaritha  G$~els,  weduwe
van Hemnu Bmsemchut, te vorderen de penningen
door haar nagelaten aan zijn overleden echtgenoote
volgens testament, den 11” Februari 1738 ver-
leden voor notaris Tlleodonrs  . . . . . Broek te Am-
sterdam.

Idem. Akte van 3 Februari 1739. Andries  Bnrclay,
wonende op Curaqao , stelt zich borg voor zijn
zwager 1Yicolaas  Roosevelt.
Idem. Akte van 3 Februari 1739. Nicolaas Rooseudt  ,
op vertrok staande, machtigt zijn zwager Andries
Bamday.

Idem. Akte 1 December 1739. De firma Barclay
& Roosevelt  verschijnt als aandeelhoudster in de
,Sociteit  van Commercie en Navigatie” op Curaqao.

Protocollen 1742. Akte n” 169. Kapitein $%rr~cis
Roseuelt  , als gemachtigde van JucoO  Abrn7rawsz.,
David  vau HOYUC, C’oruelis  Kortw-ighf en Abraha~m
Abrahmw., allen wonende te Nieuw York, ver-
koopt het schip ,Reliever.”

Protocollen 1772. Deel IT, akte n” 245. Testament
(mutueel) van .Janae.s  lt’illo~~  de Pcijstcr en diens
echtgenoote Aizna  de l+ystcr.  Testateur is de zoou
v a n  W’Zle~r de Peystcr en Nurgcwitha  Rooxevolt  ,
beiden wonende te New York. De vader van
testatrice is Gernrdus  de Pryster, wonende op
Curavao.

GroesDeck. J. H. J. HAMELBERG .
geel dito met zijn borsje . . . . l.O.-.-
Waar meede  wij  ondergeteekcndc  veryneenen  aan

de Intentie van Wel  Gemelde Heere Gouverneur
te hebben voldaan.

Actum Curaçao  den 30~ January 1739.
.U$genoornen  de juweclen.

(10. i/.) J. F. v. ESGEUX
genna,mt Ho~srr.

Secrots.
Protocollen 17%. 15 Maart 1738 zijn in onder-
trouw opgenomen Sico1na.s JL>oosf~~#  , j.m. , ge-
boren te New York, en Il?ilhc/~i~o  J1fo.ia  ~nlz
der Burg7/,  j.d., Geboren te Bergen in Noorwegen.
Huwelijksvoltrekking  23 Maart 1738.
Protocollen 1738. Certificaat, dd. 12 September
1738, van gouverneur Galea,  dat Nicolaas Roosevelt
e n  Wil7relmilrcf~  Vcrria 0~111 clrr  h’u/gh  d e n  ‘23O
Maart 1738 wettig zijn gehuwd.
Protocollen 1739. Akte van 26 *Januari 1739.
f1endrilc  vcm der B~qlt  en C’o,~clix  cajz der Burgh,
als eenige broers, e n  ïl~al~ia  val/ drr Bltrg7r, i n
huwelijk hebbende Bernard  Scs’clragc~~~,  als eenige
zuster van wijlen lC ilheZnri/la uni/ dey B.ut*gh  , i n

Album Amicorum van den Lingestoel 1810-1820.

(Eigendom van den Heer J. v. Lidth de Jeude te Tiel,
in bruikleen afgest,aan aan de Oudheidkamer voor Tiel
en omstreken).

Medegedeeld door Jhr.  V A N  KINSCHOT  te TI E L,
Voorzitter van de Oudheidkamer voornoemd.

Deeze Vrienden-rol word geschonken aan dc Neder-
betuwsche Lingenstoel , beginnende aan do dode Lingen,
gaande door de Cattendarm tot aan de Corn.

door
Anthr  Tiel8  Kruij thoff

Lingenschrqver.

Recevez le modeste gage
Qu’ici mon amiti.6 se plait à vous of-frir:

Quelque léger que soit l’hommage,
Heureux s’il me rappelle à vous souvenir.

-o-
De Tielsche  Lingenstoel, wien ‘t lot des krijgs niet deerde,
Terwijl de geest des tijds alom vernieling spoog -
Der volken rust bestreed - de vriendschap overheerde;
Staat vlottende in don stroom der Lingen nog omhoog!
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De Landjeugd strooit gebloemt  - in ‘t water is te lezen,
I n stroomend letterschrift waardoor de vriendschap

spreekt ;
‘t Zegt niets moet Pylndis mijn eerste liov’ling  wezen:

z:Mij  heeft de Hamsche brug in bloeiend kroost gekweekt.

Verbast’ring moog vrij ‘t goud meer dan de Vriend-
schap roemen ,

Wi*j  knielen voor haar Beeld gowijd door druivensap :
G e e n  bra,ndend  dierenvet - geen geurig ooft geen

bloemen, -
Moet hier thans ‘t offer zijn ; - zij eischt een vollen Nap !

Komt b r o e d e r s  t ’ z a a m  verreend  der Vriendschap  in-
geschonkeg  :

Wee hem die geen gevoel  van hare Wet#ten heeft!
Zij danst hier o& derYdis,  -- Triomf driewerl  geklonken :
Huis, Brug, heel de oord weergalmt hoe hier de Vriend-

schap leeft. -
-o-

Dans cc monde on aime  le bruit,
Mais dans l’Espi?ce l’on differe,

et chacun prefère celui
qui convient  & son caractere;

Pour nous qui aimons  le bon vin,
TJn seul bruit flatte notre oreille;
C’est le clin, clin, c’est le clin , clin
de notie  verve et de la bouteille.

Avesathen ce ‘24 Juillet 1810.
(get.) J. Dyckmeestcr

Lingengraaf.
(31~.  J:in I)ijcklnecster  , geb.  te Tiel 1775 -i_ 1887,

Luudsuhrijver  van Neder-BetuTre,  Lingegruaf, 1810 SOUS
préfet.)

--. 0 -..
Nomen  amicitiae barbara  ~orda m o v e t .

(get.) E. D. Bink
Heemraad.

(Mr.  Il:bert Dirli Kink , gel,.  te Tiel 1779 -i- 1850,
IIijks~hrij\~er van Tiel en Santwijk, hcernraad vnn Neder-
Bet~lwe,  1803  Secretaris van Tiel, 1811 Rechter,  1838
President vuil de Kechtb;mk,  Schrijver vm de ,,Beschrij-
ving van Tiel.“)

-o-
De ondergeteekende voegt zich van harten bi,j  al hot

gecn tot lof van vriendschap on van alle waare levens-
genot kan gezegd worden.

(get.) A. Versteeg.
(Arnoldus  Versteeg,  heenwaad van d e n  Lingestoel,

lid van het ambt~sbestuur  van Neder-Betuwe, lnndbonwer
op Poelzicht  t,e Kapel-Avezaath geb. 1742 -I- 1817.) 1)

-o-
L’AmitiB deuce  et  tendre
Au sein de nos malheurs
dans le coeur snit reprendre,
Ses doux consolateurs.
Il faut quo l’ame inclinc
A suivre ses appas,
peur  trouver ici bas
des roses sans 6pines.

(get.) W. A. van Lidth de Jeude.
1) Zie ,,Verstecgh” Navorscher  I.9í0,  1911 .  - - v. IC.
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(firr.  Willem Albert  van Lidth de Jeude, geb. te Tiel
lCï!j -f 1851  , heemrand van den Lingesloel, heemrnnd
KM Tiel en Santwijk,  181 1 Subst. officier, 1838 rechter.)

-
In deze gewijde bladen,
Moet elk zijn brein ontladen :
\Velaan!  Ik zal niet zingen
tot eere van de Lingen;
Maar doe een veel grooter  stap,
en zinge van de Vriendschap.

Als Vriendschap ons op ‘t levenspad
verzeld,  zo daalt haar Fijken zegen
mildadig neer; en uit dien schat
groeit vreugd en deugd op onze wegen.
Laat ons dan zulk een teed’re band,
zorgvuldig koesteren en behoeden ;
Nooijt  sterft dit Hemelsch  onderpand ,
het blrjft; schoon ‘t al ten val moog spoeden.

(get.) Anth. Tielenius Kruythoff.
Lingenschrijver.

-o-
[handteekening  van] A. ll. van Borsselen.

-o-
Vriendschap voedster van ons leven ,
Gi,j., gij zijt het best  o p  A a r d ,
Vnendschnp  en de deugd, daarneven,
Zijn de grootste schatten waard.

(get.) H. van Wessem Jr.

(Hieronymus  van Wessem, geb. te Tiel 1780 -f 1860,
Lingeschrijvcr van de »oode Linge tot de ICorn  , 1805
procureur, 1827-40 Kapitein der Schutterij.)

-o-
Lof zij de Lingengraaf
En alle zi.jno Lieden,
Wenscht D. Versteegh nu hun
En tekent dat, ook heden.

tc ({:; ii;:;l’eegli,  lundbouwer , wonende aiin dc Linge
zoon van A. Versteeg voorlluetnd, greb.  te

l<:lp~l-Arez&~th, _i- alda;w  1844.)
-o-

Le toms qui change  teut, peut changer  mon bonhcur.
Mais envers  mes amis, rien Cllimgera mon coeur.

(get.) G. Hardenberg.
Symb : aura-potior  nmicitia.

(ïUr.  Gerard Hardenberg,  geb. te Tiel 1776 -i- 1849,
Comnlies  griffier von het Vredegerecht,  1816 Vrede-
rechter, 1838--44 Kantonrechter.)

-o-
De ware vriendschap, ‘t zoet van dit kortstondig leven
Bij ons veel meer dan ‘t goud in waarde ooijt verheven.
Word  door  geen  t i jd  verv laauwd nog  haa t  o f  nijd

geschonden.
Maar bli,jvo onder ons, altoos  op regt bevonden.

(get.) AR van Wessem.

(Adrianus van Wessem, geb. te Tiel 17ï5 -]- 1854,
181 1 lid van den muniaipalen raad van Tiel,  1842 lid
van de Kamcr van Koophandel en Fabrieken.)

-o-
L’Amitié,  ce vin, La Beauté, la bonne Mine
Echauffent  bien le coeur, mais non pas la cuisine.

(get.) Dr H. Schuil.
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(Christiaan Lambert,us Tilanus, heemtxnd van d e n
Lilgestocl, :rpot#heker  te Tiel.)

-. 0 -

De toutcs les vertus, dont nous nous parons  ,
La so l ide  amitié , sa.ns  doute,  est ia plus helle;
Mais souvent  Hélas! Ce n’est  qu’uu vain nom,
A  l’interêt  seul, on reste fid&le.

(get.) H. J. Rink.

(handteekening  van) (Z. T u l l e k e n .

(Mr.  Ge~~li:~rtl  Tulleken, geb. te Arnhem 1704, griffier
van het \‘redegerecht  te Geldermalsen, -: 1833 te Buren.)

-o-

(Mr.  Hendr ik  Jan Stink, geb. te Tiel 1781 -1 1 8 5 2 ,
heemraad van Neder-Beturvc,  1 H lC, Secretaris van Tiel.)

(handtcekening  van)  CG. L). v .  H e l l e n b e r g .

(PP. Godefriclus  Domiuicuï van Hellenberg,  -1 1 8 1  i ,
Lingegraaf,  heemraad van Xetler-Betu\re,  1 ~!KI rechter
van Tiel , 179.5 lid van de nationale \‘crgadeiing.)

-o-

Aan dc Hceren van de Lingestoel van Nederbetuwo.

Leeft lang gelukkig hier beneden.
Leeft tot geluk der maatschappij.
Dc Waereld doe U steeds op voorspoeds Rozen treden,
Smaak alle aardsche zaligheden en denk aan mij.

(get.) Haentsens Dekker.
-o-

Waare vriendschap, ongevcijnsdc trouw
Sij het kenmerk der Lecden  van deese 8chouw.

(get.) 0. D. van Lidth de Joude.
((J1elard Willem van Lidth de Jeudc,  geb. te Tiel

1 ïtil -i_ 1823 Gep. Majoor.)
-o-

(handteekening van) Reynise.
(Charles Ileijniae, griffier van het vredegerecht  t,e Tiel.)

-o-

Si du Bonheur Veritable
vous Ignorés le sontier
& L’Amour Joignés la Tablo
Voiln le Plaisir entier,
Da,ns  unc ngreable Pa r t i e
Le Buvcur est il nmant
11 aime  sans c&&nonie
Et boit avcc sentiment.

(get.) F. H. S. dc: Groulart .  ‘)
( F r e d e r i k  Hnrpse rnn Scheijdt (IC>  (: ronlart  , geb.

‘s Hwtogcnhosch  ISW -1 tc Tiel 1842, heemraad van den
Lingestoel  , 1813 T’ice-btirjiemeest,el..)

- 0 __

2 J u n y

Goede vrienden, lekkre wijn.
Lieve meisjes, harde schijven
Die de beursen  blijven stijven.
Doen den Mens& steeds  vrolijk zijn.

Vriendschap echter is ‘t zout.
Hetwelk ‘t genoegen levend houd.
1812. H. de Jongh Jr.

(Notaris te Tiel).
-o-

Oprecht en hartelijk gemeend heil, voorspoed, en
Geluk word aan den Lmges toe l  van  Neder  Be tuwe
toegewenscht  door den ondergeteekende die daarop
een meer dan gewone betrekking heeft.

3 Juni 1817. (get.) Copes van Hasselt,.

(Coenraad  Jacob Gerbrnnd  Capes  van Hasselt,, geb.
te Tiel 1 iï7 ei- 1860 te Arnhem, zoon van Jacob, Lund-
schrijver van Neder-Bet.uwe van 1765-1781.)

-o-
Je n’ai qu’un coeur , qu’un coonr  sinc&re
Qni pour votre bonheur fera toujours des souhaits.
Et si teut change sur la terre,
Mes sentimonts pour vous ne changeront jamais.

(get.) C. C. van Lidth de Jeude.
(Mr. Cornelis Christiaul~  yan Lidth (1~ Jrude , geb. te

Tiel  1777 -i- 1858, burgemeester  van Tic>1  1808-53:
1838 dijkgraai  van Neder-Betuwe, lid der Kerste Kamer.)

-O-

Moog steeds het kostbaarst graan op Nederbetuws velden
In boomgaard ‘t geurigst ooft, op ‘t weiland ‘t weligst

gras,
En aan deez Vriendendisch, het  volgeschonken glas
Den roem des Landbouws en der gulle Vriendschap

melden.
(get.) C. Eekhout.

Oui dans cc monde ou tout s’oublie
Ou chacun n’aime que pour soi,
11 est utile qu’on &xive:

Pensez it moi.

(Coenraad Eekhout,  bewaarder der hypotheken en
ontvanger der domeinen te Tiel, later ontvanger der
registratie, successie en zegelrechten.)

-o-

(get.) A. v. Riomsdi,jk.
(itlr. Adrianos van XLicinsdijk,  yeb. te Tiel 1777  -t 18X

te Manst~rialit,  Oi1tv:tuger  der veïeenigde rcehten  te Tiel.)
-o-

Vriendschap. vriendschap is  hier  ‘t wvczen
Dat ons aller hart bekoort,.

Vriendschap in elks oog te lezen
Voer ‘aan dezen dis het moordt
D o c h ,  zoo ze aan der Lingeboorden,
Staarde op geen hooger doel,
Dan had ik een vloed van woorden
Maar - ze eischt daden en gevoel!

(get.) C. L. !LYlanus.

Eer zal men het Goud met menigte uit de Lingen haalen
Eer zal mijn oude Rok met goud en knoopen  praalen
Eer stamp ik tabak en pijpen kort
Voor dat onse vriendschap ooit word opgeschort

(get.) H. J. v. Galen.

(Hendrik Jan van Galen, geb. lï73 le Tiel j- 1850,
Directeur der posterijen te Tiel.)

-o-

‘) Nakomeling van Ma:irten  1-I. Tronp, vice-admiraal.

‘K wil tands 0 ! lieíyelijk kabbelende Linge!
die ons weêr zoo veele zaligheen  biedt ,
hier op dees schouw uwe schoonheid beziugen
met dit eenvoudig maar hartelijk lied.

Golvend en klotsend met zilveren baren
st(roomt  gij hier vreedzaam door ‘t bloemvolle veld.
Groenende boorden en golvende aren
sieren U, waar heen men d’ogen ook steld.
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Aan uwe kronklendc  groenende boorden
Voedt zich het vee en het drinkt uit den Vlied
en Philomeel met hare schone accoorden,
treft datl,r ons oor met haar Goddelijk Lied.

Springende dartlende speelende visschen
zwemmen verheugd door U! heldre  vlied,
Wie, lieve Linge! zou U kunnen missen?
Daar gij, slechts wellust op wellusten biedt.

Ik wil dan U Linge! zoolang ik leev’ prijecn  . . .
Met het steeds schuimend Pocaal in de hand
roep ik tands, op de welmeenendstc  wijze,
Vivat de Lingc, de roem van ons land!
July 1817. J. de Roo.

f\-AIi. dan de I~oo ,  geb.  te  Tiel  1786  -;- 185’3, Not.ntis
te Tiel, 1836 lid vati den raad.)

-o-
Vriendschap , zuivre eedle vriendschap,
Vreugd voor ‘t stervelings gemoed,
Wone steeds in onze harten
Zoo in T-oor-  als tegenspoed!

(get.) H. Brenkman Pitlo.

(Ml. TI. B~~~l~mau  Pit,10 , geb. te Tiel 1786 -i- 1861,
advocnnt  , 1851  l i d  vau deu KGK~.‘)

--  0 -

Uijt zuiverc:  dankbaarheid, hoeft hier Piet,,
Die  van  den  Lingenstoel  vriendschar, geniet
Om daar eens ragt vrolyk te Lecvei

L>

Dit her Eer der vriendschap geschreeven
Eer hij. dien vriendenkring wil laatcn vaaren
Wil  hiJ liever  drijven tegen de Baaren
Van die fraaije en schoone Lingen
Of er de visschen ui,jt zien springen
Of op Eene graszoode
Drinken een glaasje roode
Alderbeste Puijlr  van Mcdoc wijn
Al had hij ook geen de minste pi*jn
En om zijn dank nogmnals te herhalen
Blijft hij der hcoren  vriend :

(get.)  P.  van Gulen.

(Peter van C1 &li , geh. te Tiel 176  1 f- 1836 ,  hmu-
raad vau Tiel cu Santwijk,  wethouder . )

- 0 _-

Voorspoed,
de H o e r e n ,

geluk eu welraard  werd toegewcnscht ,
Lecden  val1 de  Nederbetuwsche  Lingenstocl

uit dankbare erkentenis voor genoten vriendschap door
(get.) R. van Gijtenbeek.

(ICjli mi Uijtcubeck  , procureur  t 1837 . )
- -  0 -

Waar rimpelt ‘t voorhooft niet, waar grijsen  geene haaren
Waar gaat vernuft cn boert te zamen, hand aan hand,
W a a r  ziddeit Landman niet bij ‘t woest geklots der

baaren
Waar zorgt men met dien vlijt voor ‘t waar behoud

van ‘t Land?

‘T’ is hier! aan Linges boord, in Gelders waare eeden,
Waar niema.nd  vreemd’ling blijft,
Waar d’eedle Lingestoel voortduurend blijk wil geeven,
dat vriendschap, jok en ernst het zout zijn van het leeven;
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en d’ongelukkigo, die zulks zoekt te weêrstreeven.
uit  deezen nchtbrcn kr ing  slegts

Afdeling
-- 0 -

uitgesloten blijft. ’
d’ 2lato 7b’ 1819

(get.) Heshusius
Major

kurassiers NO 1. Tiel.

Verschrikt niet voor mijn toon, s’is schor, naar krijgs-
mansaard,

Maar tevens welgemeend; slegts hierdoor heeft zij waarde.
Gij eedle Linge  stoel, door vriendschap saam vergaard
Aan deczen  gullen  Dis&, gij schenkt aan ‘t leeven waarde.

Ook ik, schoon vreemdling hier, ik mag ‘t genoegen
smaaken

Iran zanm tc zijn met U, in waare v r i cndschapskr ing ,
Met schuimende pocal  , ‘t genoegen op de kaken,
te drinken, ‘t lang bestaan va,n U vergadering.

d 22 Septemb. 1819
(get.) F. v. Hogendorp

Ritm. bij dc afdeeling  kurassiers N” 1.

(l~rau(,:cG van Hogendorp,  P i e t e r  Damaszoon, g e b .
1X8,  ritmeester bij de Kurassiers in garnizoen te Tiel.)

-o-
Na vruchtloos Muzenhulp te hebben ingeroepen
Tot stemming van mijn Lier, arzn  gcene zang g e w o o n
Moet  ik U 1 Lingenstoel , toegevendheid verzoeken
Voor ‘t slechte in mi,jn stijl, het stootend in min toon. . . .

Mijn ha’rt edoch gestemt  tot dankbrc erkentenis
Stort zich ten vollen uit in dit getuigenis
Een vrolijk vriendenfeest, zo als hier steeds vergaard
I s  mij o~lr~/zcZ%g  ?I/,cx”r*, als pracht en pronkers waard.

den 6 July 1820.
(get.) J. J. 0. 11. van Lynden.
- 0 __

Het hxrt maar niet de kunst schreef hier deez’ regels neer
Geen dichterlijken geest voel ‘1; in mijn adrcn klimmen
Max dank, oprechten  dank, ziet g’ op mijnkakcn  glimmen
Hij vricndschaps  ruim onthanl, genoten keer bij. koer
Wordt ‘t leven zaligheid in eene kring van vrienden,
Waar ‘t algemeen  geneugt,  een ieder strekt ten doel. -

Men zo& ‘t niet in ‘t Paleis, waar ‘t zeldzaam z ich
laat vinden,

Maar xm clcez’  kleinen vloed, bi,j  d’Edle  l ingestoel.
Den 7 Jnlij  1820.

(get.) G. C. J. Tielenius Kruythoff.

(Gelardus Cornelis Johauues  ‘J!ielenius  Kruythoff,  geb .
t e  Hxwlcm  14  Nov.  170-1 , ‘) j- te Tiel 14 Mawt  1853.
Comtnies  griffier van de lleAt.banl~ van eersten aanleg
te Tiel, later griffier.)

-_ o -
De koekkoeks zang vermaakt het meest

Wanneer de lente naakt
Doch wijn vervrolijkt nog den geest
Schoon winterkoude ons drukt of zomerhitte blaakt.

‘k Zon, nobele heeren  van de Lingcn
Ter eere van den wijn nu zingen,

1) Er staat in liet album: ,,1795”;  blijkbnar  on,juist.  - Hij was de
echtgenoot  (23-8-1820) vnn Diderica  Maria Johr~  Dyckmeester  ex Mr.
Herman  Jacob en Anna Elsabé van Omphal. v. K.
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Doch raadt eens wat me ontbreekt?
Ja, ‘k zie het reeds aan Uw’ gezigten,
Gij zegt,: ,de krompoot  kan niet dichten”.

Juist, vrienden dat is ‘t juist  waar thans de punt mij
steekt.

‘k Zal dus maar regtomkeerje ma.ken
Want dichten hoort niet tot mijn zaken

Doch eer ik nu vertrek neem ik mijn flappert af
En zeg: de Heeren  van de Lingen

Zijn waardiger dan wijn om tot hun roem te zingen,
Een roem die niet vervliegt als veren, rook en kaf.

Maar die de naneef nog in lofdicht zal verhalen
Ja die nooit, einden zal, zoolang de Lingestoel

Is aan de Hamsche brug vergaderd met het doel
Van gasten op hun wijn regt vriendelijk te onthalen.
den 7 July 1820. (get.) H. G. v. de Voordt Pieck.

(11’. H e n r i  C;od;~rd van de  Voordt Pieck, geb.  t e
Nijmegen  1788 -1 1840 te Tiel, advocnut  , 1636 rechter . )

Schaarwapens.
(XSIX, 13 en Navorscher XSITI, 103).

Ten einde de l i jst  der schaarwapens zoo vo l led ig
mogebjk  te maken volgen bier nog ecnige aanvullingen.

Colaert van den Berghe van Groet Halleer
1374. Drie omgekeerde scharen.
Jean van den Berghe van Hnlleer  1 3 7 4 .
Drie omgekeerde scharen met barensteel en
een schuinstank over alles heen.

Amsterdam. In bl. een zi. St Andrieskruis,
vergezeld van 4 omgekeerde go. scharen.

Het oorspronkelijke wapen is eenvoudig één
schaar;  de toevoeging van de leeuw met
blokjes duidt op eene pretensie van afstam-
ming langs de vrouwelijke  lijn uit Renesse.

Mr. Melchior  ten Hoore,  Heer v. Rijnauwen,
Canonik van Oud-Munster te Utrecht 1703.
In zw. een go. St Andr ieskru i s ,  ve rgeze ld
in het, hoofd van een go. dubbelen adelaar
en in de drie overige kwartieren ieder een
omgekeerde go. schaar.

Gijsbrecht  v a n der Huete 1363. Kruis ver-
gezeld van 4 scharen.

A d r i a a n  J a n s e n ,  lakenkooper  e n  B u r g e -
meester van Dordrecht 1600. Drie scharen.

Pruisen. Adel v. 11. H. R. Rijk 4 Mei 1702.
Gevierendeeld:  1 en 4 in z;. een ro. drie-
hoekigen  schoorsteenhaal; 2 en 3 in go. een
zw. schaar.

Ude  van  Neeckeren .  1342 .  He t  bekende
wapen v. Meeckeren, in ‘t hart een ster.

Henri  Onchout,  vicaris aan de cathedrnal
van Keulen 1376. Twee schuingekruiste
lelieschepters die over een hartschild gaan,
in ieder der vier gevormde kwartieren een
omgekeerde schaar.

Goris Petersz. gei?rfd  in Zoelen 1 6 3 9 .  D r i e

Pietereyu  ,
Ridder.

Rìeheeck.

5 0

scharen. Helmt .  een  schaar .  Leg:  Gooris
Petersen.

Pielcrhem  of Pieterheym.  Zegelen als Piétrain.

Jacobus Ridder, schepen van Arnhem 1339.
Twee sterren in het hoofd en een schaar in
de punt.

1VSnant  Ridder, schepen van Arnhem 1445,
1448. Drie omgekeerde scharen, in het hart
een roos.

U i t  h e t  la.nd va.n Al tena .  In  z i .  een  zw.
schaar. Jan van Riebeeck 1564. Gevieren-
deeld : 1 en 4 een schaar; 2 en 3 twee
dwarsbalken.

De latere bijvoeging van de dwarsbalken
duidt op Hermynen. de  g roo tmoeder  van
dezen Jan.

Drie leden griffiers der Staten van Overijssel.
In zi. een ro. dwarsbalk, vergezeld van drie
zw. scharen. (Omslag XXV Navorscher NO 7).

Marten Stegeman , Schepen van Deventer
1695-1616 .  Gev ie rendee ld :  1  en  4  een
dwarsbalk; 2 en 3 een beurtelings gekan-
teelde dwarsbalk waaronder een lelie. Hart-
schild : een kruis vergezeld van 4 scharen.

Gerrit  Tellichuys in Twenthe 1502.  Een
kruis vergezeld van 4 omgekeerde scharen.

W i l l e m  Vaes, leenman van de abdis van
Nivelles 1048. Zegel als Vaesme 1560.
Willem Vnes,  schepen te Jodoigne 1562-77.
Zelfde zegel,  doch in het hoofdpunt nog
een vierblad.
Marc Vaes , a l louyr  van  den  Hertog  v a n
Brabant 1562 1 63. Een omgekeerde schaar,
vergezeld in het hoofd van twee rozen, in
de punt van . . . . . (roos ?)

A~~~cIvI~~~PII.  In ro. drie zi. m u u r a n k e r s ,  i_p
het hart  een zi .  schaar.  Zoo zege lde  Jan
v a n  Sulen Ghisbertsz i n  1 4 2 2 .  H e t  d o o r
Rietstap aan dit geslacht toegekende wapen
is foutief. Het’ is daar eenvoudig het alliantie-
wapen van David van Zulen van Natewisch
met Lutgarde Borre van Amerongen. Onze
Zulen’s van Amerongen ontleenden de schaar
op oenigerlei wijze aan de familie Scheer
van Amerongen.

~/ic~/(c/~-Bic~bcc~li.  Door Rietstap wordt, ook dit geslacht
tot de scharen voerende gebracht,.
Deze tak van Zuylen heeft echter nimmer
bestaan en het is  eenvoudig het alliantie-
wapen op een grafsteen te Utrecht van de
1632 overleden Willemina van Riebeek, die
met Willem van Zuylen van Nyevelt ge-
huwd was. J. D. WAGXEI:.

D R U K F E I L E N  : .

Kol. 17 staat Milkan lees: Nilkau.
Kol. 1S staat Sassi de la Tosca lees: Sassi de la, Tom.
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Iets over Wassenaer van Damme.
Onder ditzelfde opschrift  komt in ons Maandblad

van Mei 190s (kol. 155 en 156) een kort artikel voor
van den heer van Stoetwegen, die het wil doen voor-
komen, alsof het huidige geslacht vnr~ Dmr~ van helt
af zoude  stammen van ATent  van den Damzc,  broeder
van  _E%il~~.s  v a n  W a s s e n a e r ,  en bij gevolg uit  het
h u i s  vals, IVaxsenaer. Daar het mij niet is gebleken,
da t  h ie r t egen  ve rze t  i s  aangeteekend,  neem ik  de
vrijheid over deze zaak als nog een en ander in het
midden te brengen.

D a t  h e t  g e s l a c h t  ccb~a D a m  vm I.welt  af z e u d e
s t a m m e n  v a n  eenen  Arent  van dew Damme,  g e l e e f d
hebbende in het midden der 14<le  eeuw, is onbewezen,
zoodat dit in de eerste plaats zoude  moeten  worden
vastgesteld. Men doet echter beter zich die moeite te
besparen en na te gaan wie A r c n t  vaja  den Damme
w a s ,  die broeder van I>ltil$x  van Wassenaw word t
genoemd. De heer van Stoetwegen deed een beroep op
Obreen’s Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer ,
waar in  op blz. 21 Arcnt  van Wassenam-,  heer van den
Damme,  of kortweg Aerut can de/~ Dammc  , als  broeder
van I%ili7x VIN Wassel~rrcr  , den eersten burggraaf van
Leiden uit  dat  geslacht,  voorkomt.  De heer Obreen
volgde  h ie r  waarsch$lijk oudere  genealogieGn  (vg l .
Ferwerda) en zal zich voldoende gedekt hebben ge-
voeld door het testament van Phllips  van Wassenaer
van 1343, hetwelk door hem is afgedrukt op blz. 19
en 20 van genoemd werk l).

I%l~7,s  CnlL IC-asserinet’ maakt in dit testament be-
palingen o. a. ten behoeve van zijne vrouw CatJ~ari,la,
zijne dochters ~e!~hiy, Elisabeth  en BadPloelr  , z i j n e
b r o e d e r s  Awizi  va,lL  den Damme  en 11 illolz, en zijnen
oom Banlier.  Al noemt Philips echter Arent  van den
Damme zijnen broeder, daarmede  is nog niet gezegd,
dat zij volle broeders waren, m. a. w. Arent kan een
half-, stief-, schoon- en zelfs bastaardbroeder van Philips
zijn geweest ; immers het is va,n voldoende bekendheid,
hoe weinig nauwkeurig men zich vroeger in dergelijke
gevallen uitdrukte, Voorzichtigheid schijnt dus geraden
en  d i t  t e  meer , wanneer wij zien, dat Arents zoon
(Y1ac.s  Horst heette (zie Obreen t. a. p.) , wat voor eenen
wettigen afstammeling uit  den oudsten tak van het
geslacht van Wassenaer wel wat sober klinkt. Waar
Claes zijnen naam aan te danken heeft is duidelijk -
z$n vader werd in 1356 door Dirk van Wassenaer,
zijnen  neef, met ter Horst beleend - doch het is op-
merkelijk, dat hij en zijn geli.jknamige  kleinzoon steeds
aldus en niet als Claes ‘I;an der Horst voorkomen.

Voor Aerut uaI/ den Dammc verwijst de heer Obreen
nog naar twee oorkonden in de charterboeken van v.
Mieris,
licht,

doch die verspreiden over zijne afkomst geen
zoodat wij de gewenschte zekerheid van elders

moeten halen.
Onder de charters , welke deel uitmaken van het

archief der abdij van Egmond, thans berustende in het
Rijksarchief,  t rof ik er  een aan van 24 Juni 1342,
waaraan nog het zegel - zij het dan ook geschonden -
h a n g t  v a n  Karnt  v a n  d e n  Damme,  schrt uan  Voor-
sc1/ote1t. Dit zegel vertoont drie wassende manen (2: 1)

“j Het is mij echter niet  duidelijk met welk recht hij Arent heer
xm den Damme noemt.
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met eenen  stok daarover heen, zoodat ik geneigd ben
aan te nemen, dat deze Arent en de gezochte identiek
zijn e n hij een h s t a a r d b r o e d e r  is van Plrilips vau
Wassenaer.

Ik vond echter nog meer en wel eene oorkonde van
9 Januari 133314  bezegeld door den toenmaligen schout
v a n  V o o r s c h o t e n  Dkderic  BaerGh. Diens zegel is
nagenoeg gelijk aan dat van Arnt - het randschrift
luidt: S. Eric Barni.r  - en geeft  derhalve grond te
veronderstellen, dat ook hij een bastaard uit het huis
valz Wassei2aer  w a s , hetgeen eveneens door Philips’
testament van 1343 aannemelijk wordt gemaakt. Daarin
toch staat, dat Philips Bnrnier  zi jnen oom bevestigt
in het genot der 20 schellingen ‘s jaars, welke zijn
vader hem bij zijn huwelijk had gegeven l). Barnier
komt nog eens voor in dit testament en wel aan het
slot, waar blijkt, dat de testateur zijnen ,lieve  maghen
7lereja  I->lti@~  l;nl~ Qrocnemlt,  p r o e s t  v a n  S i n t e  J a n s
t ’  U t r e c h t ,  Irercia  ,-lreladc  VU’N Dtlvenvoerde,  Iiereu .JacoD
vala  der Biuckorst  , ridders 2) , Empl"%c  hcma Dircs soc?a,
A e r n d e  'uaja dela  Damme , mine broeder,  Ucwnia~  ende
<Jan  Oem, m i j n  oem” hecf t verzocht zijnen uitersten
wil mede te willen  bezegelen. In eenen  adem met Barnier
wordt hier als oom genoemd <J&L  Ow1,  zoodat ook hij
waarschijnlijk e e n  baastaardoom v a n  PJtil/$s c’an
Wassenner  WBS  “).
genealogie voor,

.J&z Oem  komt bi,j  Obreen niet op de
doch wel vind ik melding gemaakt

op blz. 23 van eenen  c7n~~ Oelib,  die in 1356 zegelde
m e t  Itcrr Dirk ~van  IVnsscnacr,  PJ/ili$s  .zoon  , d i e  h e m
maag noemt. Daaraan knoopt de heer Obreen de onder-
stellmg  vast ,  dat  deze t7U?a  Ocna d e  g r o o t v a d e r  v a n
Jteer Dirks vrouw, illacJ&ld  Oem,  kan zijn geweest. Dit
ach t  ik , gezien het testament van Philips,  minder
waarschijnhjk;  de ?Jtin  Om  van 1356 en die van 1343
zullen wel ident,iek  zijn.

Zooals boven is aangehaald staat vóór Aernde vau
den Damme iieyzric Aeren Dircs .s’ocpa.  M. i. slaat ,,mine
broeder” op  hen  be iden  en  zoo dit  juist  is ,  zonde
d a a r d o o r  n i e t  a l l e e n  nog een (bastaard)broeder  v a n
PJ~ili$s  van Wasseuaer bekend zijn, doch tevens vast-
staan, (lat diens vader //eer Dirk  heette.  Wel is dit
geheel in overeenstemming met de genea log ie van

Wassenaer door den heer Obrecn opgemaakt, doch niet
met hetgeen Mr. S. Muller Hz. te dier zake mededeelt
in de Bijdragen en Mededeelingeu van het Historisch
Genootschap XXII,  blz. 304 e. v.

Het testament van 1343 mn.akt ook melding - zie
boven  - van eenen  broeder Wilbem, ten aanzien van
wien de heer Obreen verder niets weet te vertellen,
vandaar  da t  ik  h ie r  de  aandach t  wi l  ves t igen  op
eenen  ,, Willem die bast.  vaya  Wassennet-“,  die 20 Maart
1354 “) van Hertog Willem vergiffenis bekwam, mits
betalende 30 goede oude schilden.

Ten slotte nog een paar mededeelingen bet’reffende
enkele afstammelingen van deze bastaarden.

Ij Over dcecn  Barnier  zwijgt de heer Obreen in zijne  gcschicdeuis
van het geslacht r. W.

2) Hoe zij verwant waren aan Philips v. W. behoeft hier geene
lespreking.

s, In den aanvang van bedoeld testament is sprake van lieer
Philips Barmerssoen,  eenen  geestelijke.  Naar ik vermoed, moet in
stede van Barmer, Barnier  worden gelezen en is hij een zoon van
bovengenoemden Dirk Barnier.

3 Reg. E. L. 25 fol. 58.
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,Hcyzric Bacmaicrs  SOW? verkocht 4 April 1370 1) de
helft van eenig land onder Wateringen, hem aangekomen
van  J a n  2acoOszoons  wijf, zijne nicht,  - de andere
.helft van dit land behoorde Jan Jacobszoons dochter -
aan Kerstant van Alkemadc. Daar hij geen zegel had,
werd de acte in duplo opgemaakt, het eene exemplaar
werd bezegeld door den schout van Wateringen, het
andere door Heynrics neef, den eerzamen ,ltael-  Dhc
Aernt soen va,n Dam”. Blijkens zijn zegel voerde de
laatste gedwarsbalkt van acht stukken, over alles heen
drie wassende manen (2:lj. Uit het onderling verband
meen ik te mogen opmaken, dat zijn vader de hier
b e s p r o k e n  Aeuat  van clou  Damn7o  Was.

Dat ook deze op lateren leeftijd niet het, w a p e n
zijus vaders met het teeken  \-an bastaardij  is  bliJven
voeren, bewi j s t  eene  acte van 7 J anua r i  1364  door
hem aldus bezegeld: gedwarsbnlkt van acht stukken,
over alles heen een wassende maan, omschrift &‘.  _.Ic>)*lld
cn1t  (ZC L)uiri 2).

Ook Aernts oudste zoou Pl~ilil~s, schout van Voor-
schoten, zegelde 3 Mei 1378 met een dergelijk wa.pen  “)
- in die acte komt voor Disc  Berniers Hoen  - d o c h
diens vermoedelijke kleinzoon P?~&@s  Acrnts.?. UW tien
D a m  voerde 5 Januari 1451~  weder de drie wassende
manen met den stok daaroverheen “).

Mocht er belang worden gesteld in deze bastaarden
van het edele geslacht van Wassenaer,  dan  zouden
die eene volgende maal uitvoeriger kunnen worden
besproken. W. h. B.

Een geslacht de Lannoy. -.:_ ,

111 de tweede helft  cler l@ eeuw woondnn in  he t
Noorden van Frankri%jk  eu in het Zuiden van het tegen-
woordige België een groot aantal personen van den naa,m
,de Lannoy”. Waarach~jnl~jk  door geloofsvervolgingen
werden vele van hen genoodzaakt hun vaderland te
verlaten; zij trokken vooral naar Nederland) doch ook
11aa.r Engeland en Duitschland. Zij, die in Nederland
een toevlucht zochten, vestigden zich in grooten  getale
te Xddelburg en te Leiden; sommigen gingen naar
Amsterdam, één tak vestigde zich te Haarlem. Van
uit deze plaatsen verspreidden zij zich langzamerhand
over het geheele  land, doch vooral te Groede,  te Oost-
burg en te ‘s-Gravenhage waren jarenlang de Lannoy’s
gevestigd.

In Engeland vestigden zij zich o. a. te Norwich en te
Canterbury, vanwaar zij later naar Leiden overstaken,
terwijl de tak, die naar Daitschland  geweken was, zich
te Hanau neerzette en daar jarenlang gevestigd bleef.

Hoe hun maatschappelijke positie in hun vaderland
geweest was, bleef mij onbekend; zij die zich te Leiden
vestigden vonden grootendeels  hun bestaan in de laken-
industrie, die juist in dien tijd een tijdperk van grooten
bloei tegemoet ging.

De vraag rijst of wij hier met één geslacht dan wel
met meerdere geslachten te doen hebben. Al kan deze
vraag niet beantwoord worden, toch blijkt uit het op-
treden als getuige bij doop en bij huwelijk, dat tusschen
vele der Leidsche de Lannoy’s verwantschap bestond.
Een uitzondering hierop wordt o. a. gemaakt door é6ne

1) Orig. orch.  abdij Leeuwenhorst.
2j Orig. nrch.  abdij Rijnsburg.
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famil ie  de  Lannoy,  bij wier doopen  e n  h u w e l i j k e n
nooit  één der vele andere,  toenmaals te Leiden ge-
vestigde de Lannoy’s als getuige optreedt.

Van deze familie, waarvan volgens Nederl. Adelsboek
1906 de thans tot clen Nederlandschen adel behoorende
de Lannoy’s zouden afstammen, zal hieronder een
fragment genealogie gegeven worden. Niet onrnogeli,jk
is het , dat wij hier te doen hebben met een tak van
het reeds in do jaargangen 1906,  1907 en 1908 van
dit Maand blad besproken geslacht. Die vnrwantschap
werd echter tot nog toe niet door mi+j gevonden. Bestaat
zij, dan zal de aansluiting vermoedelijk gezocht moeten
worden te Middelburg of Vlissingen m de P helft der
160  eeuw.
A.

B

B

_Ifnrti?z  de Lfoi~roy  had hij zijne,  mij  onbekende,
vrouw minstens twee zonen :

1. ~ifC0.C  de  LCl,ltiWJ

gedoopt te Dordrccbt October 1037  ‘)
11 uwt
AMJ/lJ,~ l/U Bou,y

Hij w o r d t ,  oveuals  zijue v r o u w ,  v e r m e l d
getuige bij den doup van &II der kinderen van
en als broeder van:

2. A,r,lold  tic Ln~toy
geboren te Wezel ?)
begraven te Leiden, 2:) October l(J3> “)
huwt

a s
Bl2

Arnold de Lannoy wordt het eerst genoemd in 1609.
De Synode te ~Iiddelburg,  Sept. 1609, bepaalt in
a r t .  4:
,,examiné

,,drnoud d e  L a n n o y ,  spant  e s t é  oui e t
en ce Synode et donne contentement,  à

,,l’Alssemblée, e s t  admis p o u r  fairc 6preuve  de  sa
,,pieté et diligence en notre college, suivant l’article
:,5 du Synode tenu & Rotterdam, le 14 Mars 1607,
,,et ce jusques au prochain Synode, anquel  il aura
,,à se representer”  “).

Dit laatste doet hij clan ook, en daar de ont-
moeting naar genoegen verloopt, heeft dit tengevolge,
dat : ,il a est& receu au n o m b r e  d e  nes e sco l i e r s ,
,aux mesmes  condi t ions  qnc les autres”. ( S y n o d e
te ~4msterclam,  Apri l  1610).

O p  cie Synode te ‘s-Gravenhage,  April  1615,
worden  a fgevaard igden  aangewezen  om hem te
examineeren eu in Mei 1616 verschijnt hij reeds als
predikant van de gemeente 1’Olive  ‘;) op de Synode

‘) O o t .  l.%r Nartlu d e  Lannoy ~Ilnlxx~.
2) Volgttns:  ,Liatc d e s  égliscas  wallonnes  d e s  Pn~s Bas e t  d e s

pasteurs  qui Ics ont desi;errics” par F. H. Gngnebin, Leydc lSS8.
Weilicht  is hij de .Eruout  de Lnnnoy”? die op getuigenis uit

Wezel den h”” April L60\ n!~ lidmaat der I\7anlsohe  gemeente te
Amsterdam werd  ingeschreven.

5) Begraaf hoek: St. I’nncraskerk 2) October lGJ.5:  Ernoo de Lenoo
optc bredestraet.

4i De plaats en datum yan het, huwelijk, zoomcde bijzonderheden
omtrent Sara Nasselot bleven mij onbekend. Eene  aanwijzing zou
kunnen zijn, dat op verschillende Synodes van J 588-1616  de Waslsche
zemeente  te Haarlem o. a. vertegenwoordigd wordt door Jacaues
&asselot , ouderling, wiens zoon -Jean latei  Waalsch  predikant te
Utrecht werd.

6) Deze en volgende aanhalingen, de Synodes der Wnalsche Kerk
betreffend, zijn ontleend aan: ,,,Livre  Synodal,  contcnnnt les articles
,,résolus  dans les Synodes des eglises wallonnes  des Pnys Bas”.

0) In de kerk l’Oli\-c  verzamelden zich de hervormden, die nog
in Noord.Frankrijk waren blijven wonen hoofdzakelijk uit Bondues,
Cornines,  Linselles  , Menin,  IMouvan , Quesnoy , Roubaix, Tourcoing
en Wnmbrechies.
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te Middelburg. Eveneens op de Synoden te Amster-
dam, Sept. 1616 en te Leiden, April 1617.

Op deze laatste Synode was een schrijven inge-
komen van de gemeente van Boulonnois, met ver-
zoek, haar Arnold de Lannoy als predikant af te
staan, wat wordt goedgekeurd, terwijl het eveneens
ingekomen verzoek van de gemeente te Hampton
(Engeland), om haar Arnold de Lannoy af te staan,
wordt afgewezen.

In 1615 wordt Arnold de Lannoy te Leiden be-
roepen, want art. 22 van de Synode te Breda in
Augustus 1619 ,,approuve  la vocation et confirmation
,de nostre frere Arnout de Lannoy au St. ministere
,,de 1’Eglise  franqoise de  Leyden”.

Als zoodanig woont hij vrij geregeld de Synoden
van 1660-1635  bij. Op die te Leiden, Sept. 1623,
te Zierikzee, Sept. 1628, te Amsterdam, Aug. 1629,
te Middelburg, S e p t .  1 6 3 0 ,  i s  hij Secret,aris  d e r
Synode.

Uit hun huwelijk sproten:
Scrl-a  de Lannoy

gedoopt te Leiden, 23 September lG19 7).
E.stker de Lannoy

gedoopt te Leiden, 10 Juni 1621 “).
&rnfbnnz  de Lannoy (volgt onder C 1).
Edher de Lnnnoy

gedoopt te Leiden, 22 Maart 1626 “).
Mare de Lannoy (volgt onder C 2).
Mark de Lannoy

gedoopt te Leiden 14 Juli 1630 1 “).
Jcn/r de Lannoy (volgt onder C 3).

De Synode te Utrecht in April 1636 bepaalt in
art .  16: ,,L’Eglise de Leyden , representant que la
,vefve de feu Sr Arnout de Lannoy est demeuree
:,chargee  de 7 enfans, et, requeraut q u e  l e  S y n o d e
,,veaille tlonner quelque assistancc a Abraham, son
,fils, assavoir aagé de 13 à 14 ans, peur p o n v o i r
,,continuer ses estudes  es escoles tr iviales,  estant
,,desia  bien ndvancé et de bonne esperance,  la Com-
,,pagnie lui ordonne, durant le temps, qu’il fera au
,,pet,ites  escoles , annuellement la somme de fl. 60,
,lesquels  denicrs  se prendront de la bourse des es-
,,coliers , et lettres  seront escrites A Mrs les Magistrats
,,de la ville de Leyden les priant  qu’en  rogardan t
,,nu bon service qu’il n rendu à leur ville en son
,,ministere, il leur plaise  lui nccorder pareille somme”.

Uit  het  boven&ande  blijkt, dat’  S a r a  M a s s e l o t
met 7 kinderen achterbleef, en wa,ar nu veilig mag
worden aangenomen, dat de eerste dochter, die den
naam Esther ontving, jong overleed, ontbreekt ons

7) hapt.  le 19 de Sept. 1610 Sara, fille d’Arnnult dc Lannoy et
Sara Massf?lot,  ( tesm. Jnqnes  Schot, Judith Masselot,  ct Marie  de
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C

nog den naam van één kind..  Dat kind was ver-
moede1ij.k
Bqia.mz?z  de Lnnnoy

Benjamin de Lannoy , wiens doopinschrijving door
mij niet gevonden werd, treedt tweemaal op als ge-
tuige bij den doop van een kind van zijn broeder
Mare. (Zie later). In December 1660 werd hij als
predikant te Aardenburg beroepen en in August,us
1661 als zoodanig bevestigd, na tot 1660 als student
in de theologie aan de Leidsche Hoogeschool  inge-
schreven te zijn geweest.

Overleden te Aardenburg in 1668, ongehuwd.

1 .  Abraltam  de Launoy
gedoopt te Leiden 23 Augustus 1623 * 1)
begraven te Leiden 7 October 1655 ’ 2)
ondertrouwt te Leiden 9 Maart 1649 i “)
huwt te (Vlissingen?) 1649 1”)

Cor~aelia  Loncpo
geboren te Vlissingen.

Abraham de Lannoy verschijnt voor het eerst in
April 1640 voor de Synode te Kampen, waarbij in
art. 1L w e r d  b e p a a l d : ,,Abraham d e  L a n n o y  e t
,,Abraham de la Queillerie ayans estit ouis en examen,
,ont esté mis au College pour les six mais d’espreuve,
,,et ont esté nccordez à un chacun 12 florins peur
7, leur voyage”.

Op do Synode te Zierikzee, in Sept. 1610 worden
afgevaardigden aangewezen om hem na afloop van
dien proeftijd te examineeren. Dit examen had bl,ijk-
baar een gunstig verloop en wij ve rnemen nlet,s
meer van hem totdat de Synode te Vlissingen in
Sept.  1644 bepaal t , dat Abraham de Lannoy, die
blijkbaar zijne studiën voltooid heeft, den llel’  October
te Amsterdam examen zal doen:

Op de volgende Synode, in April 1645, komen
reeds brieven van de kerk te Aardenburg in, met
verzoek Abrah:tm de Lannoy als predikant, te mogen
hebben om zoowel in het Frans& als in het Neder-
landsch  te prediken. Te Aardenburg bleef hij tot
1648, want op de Synode in September van dat jaar
te Middelburg gehouden wordt goed.gekeurd  , da,t de
gemeente te Leiden hem beroept als vlerden  predikn:lt
en wordt aan Pierre Cordier  opdracht gegeven, hem
in zijn nieuwe standplaats te bevestigen. Van 1650
tot 1654 zien wQ hem als vertegenwoordiger van
z\jn kerk op de verschillende Synodes verschijnen;
op die te Zierikzee in Sept. 1654 is hij Secretaris
der Synode.

Op de Synode te Leiden in Mei 1656 wordt goed-
gekeurd, dat de Waalsche gemeente te Amsterdam
hem als predikant zal beroepen. Hij bereikte zijn
nieuwe standplaats echter niet meer, daar hij v6ór
zijn vertrek daarheen overleed.

Uit dit huwelijk sproten 15).CouIogne.
s) hapt.  le 10 de juin 1631 Esther, fille d’drnoult  de Lnnnoy ct

Sara Masselot,
0) hapt.  le 22 de mars 1626 Esther, fille  d’ilrnault  de Lannoy et

Sara Mnsselot, tesm. Andries Qunst,  Jeanne  des Watijne,  représen
tente  Esther du Bourg, femme de Mare  de Lannog et Abigaël
Masselot, vefre  du defuot Pierre Catelijn.

1”) bspt. le 14 de juillet,  lö30 Marie, fille  d’Arnoult  de Lannoy et
Sara Masselot , tesm. Jaques le Martin representé par Matthijs  Jennain
le jeun  . . de la parolle  de Dieu  (N.B. Hij was ouderling der Waalsche
gemeente), ct Madeloine Candolé, femme de Jaques Masselot  et
Marie Enten.

111 bant. le 23 d’nout  1623 Abraham. íils d’Arnoult  de Lannor  et
Sari  Misselot.

1%) Begraafboek Pancraskerk 7 October “Domenee  Lano?”
13) huwelijksafk. 9 Maart lö40 Dr Abraham de Lannoy: jongman

van Leyden, dienaer  des goddelijken woorts  in de Walsche gemeynte
alhier, met Cornelia Louncque,  jongedr van Vlissingen

14) donné billet pour marier  Abraham de Lannoi, j.h. ntinistre  de
la psroIe  de Dien en ceste  Eglise et Cornelie Louncque, j.f. de
Flessingue.

15)  Het begraafboek te Leiden bevat de 2 volgende ins&ijvingen:

3
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_iiargdrite  de Lannoy
gedoopt te Leiden, 3 Februari lti50  I “)

Arnold  de Lannoy (volgt Onder D).
Sara de Lannoy

gedoopt te Leiden, 28 Maart 1655 17)
Frarqoise  de Lannoy

gedoopt te Leiden, 10 Mei 1636  I g,

C 2. Mare ik I&~uoy
gedoopt te Leiden, 9 &art 1628 1”)
ondertrouwt te Leiden, 21 November lti5c>  ,“)
huwt te Leiden, 10 December  1653  21)

Cathakzo le Battcur  .
geboren te Rijsseí.

Uit dit huwelijk sproten:
dOroJ/nm  de Lannoy
gedoopt te Leiden, lb: April 1656  22)
Jeuu de Lannoy

1.

2.

3.
gedoopt te Leiden, 9 Augustus 1666 z :‘)

iIIa,rc  de Lannoy
gedoopt to Lelden, 29 Augustus 1657 2”)

St. Panol,askerk  24 November 1655: de dochter van D” Lnnoy in
de Begijnhoff.

St. Pancrnskerk 28 November 1655: de dochter van Do Lanoy in
de Begijnhoff.

Aangezien Frnnvoise  toen nog niet geboren was, hebben deze  in-
schl~iivinucn  vermoedoliik betrekking on Marrruérite  en Sara. Echter
kuncen Udaarmee  ook bedoeld wordenA  2 zusters  van Abraham, dus
dochters van Ds Arnold de Lannoy. In dat geval zouden het Esther
on Marie moeten zijn, daar Sara in I65ï nog als getuige optreedt,
bij den doop van een kind van hnar broeder Narc.

16) bnpt le 3 do févr.  1650 Margukrite, fille d’ilbraham  de Lannoy,
pstr. de cctte  Eglise et de Cornelin  Loncqne sa feme.  Tesm.  MOIIS~
G. Lonoque,  oommandour  de Cadsand, Xarie de Lnnnoy, Sara Masselot
vefve de fen Arnould de Lnnnoy ct Cathcrinc  Loncque.

17) hapt.  le 38 de mars 16.55 Sara, fille  dc lUon#  Abrnh%  de Lannoy
Pasteu  eet’  Egl. et de Cornelia Loncquc, tesm. Adrian Loncquo,
Jean le Prince,  Jean le Batteur, Dina Brnkman  , Catharina  le Bstteur.

1s)  bapt. IC 10 de mai 1656 Française, fille  posthume de Mr Abraham
de Lannoy Pasteur dn eet’ Eglise et do Cornclia  Lonoken.  T. Mons‘
Cupif Postc  de eet’ Eglise et sa femme. Cornoillo  Christiaens et Sara
van Gooh.

4. ,Jaacob  de Lannoy
gedoopt te Leiden,

5. Abraham de Lannoy
gedoopt te Leiden,

6. Bcltjamirz  de Lannoy
gedoopt te Leiden,

C 3 .  Jcau dc Lawojj
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10 November 1658 2”)

14 April 1660 86)

10 October 1669 27)

gedoopt te Leiden, 10 October 1632 2”)
overleden te Dordrecht, 25 December 1672 2s)
ondertrouwt te Dordrecht, 30 Mei 1658
huwt te Prinsenhage 3 (‘)

Ch,rist%ue  vau derz  Brandele r  “)

10) bapt. le 9 de mars 1628 Mnrc, fils d’  Arnoult dc Lannoy et,
Sara Massclot , tesm. Abraham Bicnn,ymé , reprbsentnnt  la personno
de Mare  de Lannoy, BrCre  dudit Arnoult, Abraham Hcrss,  Susannc
Cntoiro,  femme dudit Biennymé  et Elisabeth, fcmmc dc Guillaumc
Noiret.

90)  llU\V.Rfk.  21 Nov. 1653 Marous  de la Noy, j. m. van Leyden,
vorgeselsch.  met Dr Abraham de Ia Noy, bcdicnaer des godd. woorts
van de Walsche  gemeynte,  syn broeder, met Cathnryna  dc Butteur,
j. d. van Rijssel, vorgcselschapt mcL Michellc Bouchnut  , haer  moy.

Op oene in Ueu. 19 LO  te Leiden gohoudcn verkooping  van boeken
en hnndschriftcn,  kwam ook voor cen  handschrift van Job Martin
dc Langc, getiteld: .Wapcnboeuk  van de mcestc doorluchtige en
sldclyckeI’ * families van dezc  Nederlanden endc? andere  gewesten in

,,S endc 16 qunrticren  gestclt: met alle de wapens in uoleuren  ge-
.schildert  uijt seer vecltt  kerken cn hcrnldique  boeken bijeen ver-
“gade&‘. Daarin is o. u. opgenomen het hoofdwapen do Lannoy *),
omringd door de volgendc 8 kwartieren:

de Lannoy B0unhaut
de Lannoy Luxemburg
Chatlllon Vianen van Bcvcrweert
de Ligne Berlaimont

2’) mar. 10 10 de déc 1653 Mare  de Lnnnoy , j. h. de Lcydcn  et
Catherine  le Battcur, j. f. dc Lille.

21) bapt. le 16 d’avril 1655 Abraham, flls  do illa~,c  de Lnnnoy et
Catherine 10 Batteur, tcsm. .4brahnm  de Lannoy, Isaaa le Batteur,
Sara Masselot,,  Michellc Bouchaut.

1)) bapt. le 9 d’aout 1656, J e a n , fils de Mare de Lannoy et dc
Cat.herine  IG Batteur, tesm. Jean le Battcur  , Jean de La,nnoy  , Michello
Martin, Cornelia Loncque

Op de Synode te ‘s-Gravenhage in April 1653 wordt
bepaald, dat hij te Utrecht geexamineerd  zal worden,
doch hij schijnt vóór dien tijd op reis te zijn gegaan,
want art. 6 van laat’stgenoemde  Synode bepaalt,
dat hem 150 gulden geschonken zal worden voor
de kosten van zijn reis in Frankrijk.

Op de Synode te Heusden, in April 1654, wordt
vermeld, dat hij nog niet van zijn reis is terug-
gekeerd, maar op die te Zierikzee, in September
1664  is hij present. Art. 23 van die Synode vermeldt:

,,Jean  de La,nnoy  , ayant esté ouï en proposition
,,et examiné par cette Compagnie ès langues, en
,,philosophie  et en theologie, et donné bon conten-
,,tement  , a esté receu au nombre de nos Proposans.

Voor reiskosten krijgt hij 15 gulden.
I>e Synode te Naarden, Sept. 1655 stelt hem ter be-

schikking van de kerken in Zeeland, met bepaling,
dat hij, tot de volgende Synode, te Middelburg ver-
blijf zal houden, maar op die volgende Synode, te
Leiden in Mei 1656, komt con verzoek in van de
gemeente te Canterbury om hem als predikant te
mogen beroepen. Dit verzoek wordt ingewilligd,
maar het beroep werd door hem niet gevolgd, want
voor het zoover  kwam werd hij in Sept. 1656 te
Dordrecht beroepen. Hij wordt nu van zijne belofte,
het beroep naar Canterbury te zullen volgen, ont-
slagen en te Dordrecht bevestigd. Als vertegen-

26) hapt,.  IC 10 de nov.  lö38 Jacob, fils dc Mare  de Lannoy et de
Catherino  le Batteur , T. Benjamin dc Lannoy, Pierre Gerardt,
Christina van den Brandclcr.

26) bapt. le 14 d’avril 1660 Abraham, fils de Marcq de Lannoy et
do Catherine le Bntteur  , T. Hendrick Jncobsz. van Breuil et Cornelia
Loncque.

*‘) bapt. le 29 d’aout  1657 Mare, fils de Mare de Lannoy et de
Catherine le Batteur, T. Benjamin de Lannoy , Pierre Gerard, Sara
de Lannoy, Michelle Martin.

*) Dit het bekende geslacht der Gulden Vliesridders.

*l) Hooglnndsche Kerk  10 October 1669
Benjamin Marcus  de Lannoy D. Johannes dc Lannoy

pred. tot Dordrecht
Catnrina  le Batteur Michelle Bouchaut.

23) bnpt. le 10 d’oct.  1632  Jean, fils d’ilrnault  de Lannoy et Sara
Masselot, tesm. le Docteur Jean des Watijns et Toussain Muyssart,
et Mademoiselle Polyandcr  et la fcmmc de Matt,hijs . . . .

18) Liste des Bglises  wallonnes  etc.
a(l) ProclamF  le 30 de mai 1658, marié  Haast: (verm.  (Prinsen)hage)

procho  de Breda: Jean Lnnnoy, Ministre  du Saint Erangite cn cette
Eglise, né B Leyden et Christine van den Brandeler, née g Breda.

*) Vergelijk omtrent dit echtpaar Adelsarchief 1903/04  pag. 21/22.,
waar velo bijzonderheden  omtrent hen te vinden zijn. Z;j hadden

RED. drie kinderen. RED.

geboren te Breda.
Jean de Lannoy wordt het eerst genoemd bij de

Synode te Gouda in April 1648. Art. 14 zegt, dat
,,le fils de feu Mr de Lanoi” en eenige a.nderen
,seront sérieusement recommandés à MQ~~  les Exé-
,,cuteurs  Halésiens pour estre receus  au nombre de
:,leurs  escoliers”.
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woordiger zijner gemeunto  vtxxhij ut hi,j 1111 tiisschen
1657 en 1671 op vorschillcnde  S$~o,lus.

Bij die te Dordrecht in April 1658 is hi_j secretaris,
bij die te Dordrecht in 1Innrt 1669 is hij voorzitter
dor Synode.

Uit dit huwelijk sproot minstens 6611 zoon :
B~dolgh~~  dc La/anoy  (volgt ondur  E)

D. Dr Arnold de LU.~OIJ
gedoopt te Leiden, 8 Februari 1653 :I 1)
begraven te Vlissingen 18 J-uni  171.0 Z 2)
ondertrouwt te Vlissingen, 20 Maart 1677
huwt te Vlissingen, 13 April 1677 3 “)

~Johnwza  Bosschaa~t  , dochter van ,Johannes  Ijosschaart
en Catharina van de Putte 5J)
geboren te Lillo.

Dr Arnoldus de Lannoy werd in “j 1685:  raad van
Vlissingen en was in 1705 en 17Oti burgemeester
van Vlissingen  Ss). D en 5011 Mei 1703 -werd hij tot
ouderling der Hervormde Gemeente gekozen .1 6).

Door het verloren gaan van nagenoeg alle archief’-
bescheiden te Vlissingen bij het bombardement in 1809
kan hier de stamreeks niet verder worden voortgezet.
Echter was vermoedelijk een zo011  uit dit huwelijk:

Dr. .Jau de Lawnoy  , schepen (1.709, 1710) en raad
van Vlissingen en aldaar begraven  den 26”~ Maart
1714, nadat zijne, mij onbekende vrouw daar reeds den
210”  Augustus 1711 begraven was 3 7).

Moet het geslacht der tegenwoordige jonkheeren do
Lannqy aan deze Lannoy’s worden vast~gohecht  , dan
ZOU uit dit huwelijk eveneens geboren zijn

Henri de Lannoy
geboren te , 9 November 1691.
overleden to ‘s-Gravenhage, 10 Mei 1771
begraven te ‘s-Gravenhage, 15 Mei 1771. R8j
huwt vermoedelijk te Doornik 3 9)

8’) bapt. le 8 de f&r. 1653 Arnauld,  fils d’hbrnham  do Lanoy ct
de Cornelie Loncque, tesm Mons.  P. Agnchc,  ministro  de Ia parolo
de Dieu  et Corncille  Loncque , reprEsent&  pur  ,reixn  de Lannoy ct
Sr Pierre Cntenu, Marie Loncque et Sime Crollnacst(‘?),  vefre dc
Matthicu Maten, repïé~ontées  par Mademoiselle  Motte, rcfve  de icu
Monsr  Cordier  et Sara Masselot, vefw d’hm:~nld  do Lanoy.

as) Oud Archief Vlissingen : Extract van begraven pcrsoncn d o o r
S. v. d. Swalme: 18 Juni 1710 Begr.  dhr. Bnrgemr  Alxoldus dc Lnnnoy.
208~) idem, Exhacteu van huwelijk door Vrouwe Lambrechtscn

At /
13 Al”.  \ 1677 Arnoldus dlnnnoy, j. m. van Jleiden  en J0h.i~ Bos-
schaart, j. d. van Lille, ondcrtr. alhier in de fr. cn hier getrt.  in
de N. duitschc Kerk.

34) idem, bijvoeging in de ,,Xaaml+t van Wet cn Raad tot &
17%” p. 17, na 85: Dr Arnoldus Lannoy, gctr. den mei
Johanna Bosschaart ,  dogter  van D” Joha Bosschaart  on Cntharina
van de Putte, wed. van Henrious  Zuerius  Boshornius.

si) Naamlijst als boven.
s6~  Oud Ar&. Vlissingen ,,I<erkclijke  zaaken”:  In 170ö den 5 m c y

ouderling vcrlroecn  1” keer Dhr. Doctor hrnoldus  Lnunoy.
si) “Naamlijst ra.n  wet en raad” cn .,Ext,r. vnu begraven 1,ersonen

door S. v. d. Swalme.
38) 1771, 15 Mei ontvungcn het recht, op het bcgrnvcn  te ‘s Gravcrl-

hage  in de klasse van f 30 voor het lijk van don Hr. Gen. Majool
Hendrik de Lannoy, oud 79 jaar 6 maanden

SQ)  1737, 28 avril.  T&noignagc accordO  pnr l’églisc dc ‘l’o~~nay  au
Major Henri de Lannoy et sen ~!pouse  pour  1’6glisc  de Snilicdnm.

Te Doornik werd ook, blijkens de act,e  vn.n overlijden, zijn  cenigo
mij bekende zoon geborcu:  ove~l~jdensrcgistcr  van Oisterwijk: Den
8 Januari 18% overleed alhier  Jacob Arnold tIcmi dc Lannoy, oud
X8 jaren, geboren te Doornik, (Westvla:wdel,en  (!), zoon van wijlen
Henry de Lannoy eu Maria Elisabeth  Ghu~e,  wcduwnxw van Antoincttc
E’ranyoise  de Bigot.

*) 28 April. RED.

Xctrif? EI~.wOv6J~~  Cllnìtze  4(b)
g”holw tc: , 5 April 16%
o\wlla<lcrl te , 3 December 1754

Henri do Lannoy trad in militairun  dicnsl; hij
wordt reeds in 1713 als vaandrig vermeld  (reit’
Borckoff’er)  wordt 14 Nov. 1.727 kapitein, 9 Maart
1736 majoor, 17 Nov. 1741 luit. kolonel, 1 Jan.
174s kolonel en í4 Maart 1766 genoranl-rn~?ioor.  Hij
was langen tijd groot-majoor der vesting  Sluis in
Vl‘,Landercn.

E. Mr. R~IL~~o~$I~Is  tin I;aqlno2/
goboren  te Dordrecht, Mei lci59.
overleden  te Leiden, November  1698 4 ’ )
ondert,rouwt  te Leidell, 21 October 168s J2)

&).i~ clP1Z  oosterlilLgh  > d o c h t e r  van Adriaan  en
Hester de Neut
gedoopt te Leiden, December 1667 as)

Hieruit sprotcn  :
1. ,707~7nlacs  de Lannoy.

gedoopt tc Leiden, 26 Auo.uStui:  íf%!) 4-1h’ j )
2. Cl~‘is’li~acL  de Lannoy.

gedoopt te Leiden, 2.5 Aljril lfj!11 4 “i
3. llcfster  de Lannoy.

ondertrouwt te Breda, 11 Mei 1720  4 “)
huwt tc ‘s-Gravenhage
%‘l/omas E r n s t  ‘uan GOOI,,  zo011  van Mr Johan

on Catharina van Raesfeldt  , schepen van Breda  ,
den bekenden schrijver over de gcschiodenis
van Breda.

Uit dit huwelijk sproten 1 zoon et1  6 dochters.
4. Mr. ,7a12 de Lannoy , zich gewoonlijk nocmenclu

de Lannoy den Oosterlingh.
gedoopt tc Leidun,  14 April 1694 4 ;)
begraven to ‘s-Gravenhage, 23 .Jano;Lri 1760.
Hi,j studeerde in de rechten aan de hoogeschool

te Utrecht.

Wie kan mi,j nu helpen  , dczun  stamboom hoogor op
te voeren en wie kan eenig buwi.js bijbrengen voor dc
afstamming der jonkheoren  dc! Lannoy van het hier
behandeldo geslacht ?

Lei&!% H. JVIcJ~hEND333.

4”j Omt,rcnt  11n:tr  v o n d  i k  slcullt,s:  Paquos 1732: Dcvcuue mcmbre
dc I’Eglisc dc Bois  10 Uuc,  Naric Elisabeth Glanzu.

4’) Beg~n.nfbock:  Pietcr&wk  v a n  d c u  20 November t o t  den 6
lhxxmber  IU!jlj: LU  stilte  Rudoll~hus  de L a n o y  adr t in de l)icli;tecgl~.

fl) huw. alk. 21 O<:tober  tfi%:  Mr. Rndolphus de Lanoy  : adtvocaet
voor don Hovc v:tn Hollandt,  ,jougm.  van Dordreght.  woon. aldacr,
verg.  met I’ict,cr  Onderwat,cr  sgn neeff woon. tot Dordreght m o l
Marya  den  Oost,crlingh  , jongedr van Leydcn woon. op de Lang+
brugge,  verg. met Hcster  den Oosterlingh hacr  moeder woou.  mcdc
op do Langebrnggc.

‘3) Vol~cns  nnntcekcning.  Ik kon haar doop tot nog toe niet  vindon..
“‘) Doopboek Pictcrskerk: den 26 Augusti.
;Johanncs Mr. Rudolf Lannov

Maria den Oosterling
Adriaan den Oosterling
Christimt  van Brandclc~
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Archiefsprokkels uit Rhenen.

Werdcu i n  het ecrstc gcdceltu van d i t  opstel  medu-
tlueliugon  godaan  uit cen oud ~~~.s/a~~w~~iboel~ vm d e  s t a d
1i%elzcr2.,  t h a n s  volgen cen il8itIlt~Ll ;Innt,eekcningcn  u i t
ccnigc r e g i s t e r s  welke get,itcld  zij11  : I~!~~i.vicrx  ‘cau,
fr-anspric~~  , ces~vii;n,  o~:etyiftcu r’u clwt.r+r~u,  en laten dia
aanvangen met het jaar 1681, hoewel die boeken zelf,
véél vroeger beginnen.

Compareeren  ST. Willem f ‘ctl~cr.s en Joost Boouxac?yr,
oudt-gasthuismecster  deze r  s t ad ,  als v o o g d e n  o v e r
Johnu~ln 11oojlsc!e!/cr, onmoudige  d o c h t e r  v a n  wi.jlon
den schepen Aert L’ooi~so~er~  ‘) en Geertruijt  ‘LW?L Rooft
in leeven e&telieden,  on transporteeren aan Hille Von&
een halve morgen tubaksland buiten de Bergpoort ,
11 Juni 1651.

Compa,reeren  Joos t  Boonnae~/cr,  oudt raedt en gast-
huysmeester  alhier, Anthony Beeclc 2) als getrouwd aan
Anna Boonscxejyer  , Adriaan va,n Omwacren  als ge t rouwd
aan Susanna  Boousayer , allen erfgenamen  van zaliger
Cornelis  B o o n s a e y e r  en Maria ‘IXIL  5! ried, in leven
echtelieden, hun comparanten vader en schoonvader ,
cn transporteeren een huis en hof enz. 20 Juli 1681.

I)ezelfdon  nog eens op 3 Dec. 1631.
Compa.reeren  J a c o b  Vnnc~~brrrgh  en Geesken  T(ret$ ,

echtelieden, H u y b e r t  Btrddi)~glt en Elysabe th  Tucts ,
echtelieden, voor hen zelf en voor de andere erfgenamen
van Cornelis Paulusz. Ttset.5,  “) en t ransporteeren aan
juflY Jlaria  Koc’.st  wedo van den Keer Johannes C:@//.Y
predicant  alhier, oen huis en hof enz. 20 Jan. 1683.

Compareert Maria Klo&, boedelhouderessc  van zaliger
J a n  ralz Gí>p  , in leven schepen dczcr stad, en trans-
portcert aan Adriaan ‘WYL C~mm(w//  en Susanna Boon-
zrryer , echtelieden  ! e e n  huis  en erf in do Cruysstraat.
13 April 1686.

Compareeren  Sr. Heuclrick  l:(!)z  clrr E1D/rrg/r  en  Juf f r .
Bletta Bor  ,  cchteliedcn  , cn  transporteeron  a a n  d e n
s c h e p e n  Allard  WW .&e~  cu Jufl’r. Aletta ~‘~01  IZ//~~~eccZt
mede echtelieden, cm huis en erf in do Kruysstraat  enz.,
1 Juni  16%.

Compareert Juffr. A n n a  Gecrtruida  UOOWU?~CY  e n
cedeert  aan Juffrll Maria on Isabella  cux B r e d e r o d e
anderhnlvc  morgen bouwlautl  onder de stadsjurisdictie,
27 Aug. 16Y5.

Comparecreu  Catliurina Stridi als govolmachtigde  van
haar  man  Cuenrncd t  C:)W~, Mcchhld Rt~i& voor ha.ar
broeders  ou voor het ungelateu  kind van haar broeder
Gerri t  St~id , t,c samen erfgeuamen  van hun broeder
F r e d e r i k  Strick  en  t r anspor t ee ren  aan Jan Rutgerss

1) Ree&  iu cenc xte van 21 J n n .  1670 com~~a~wren  Henri&
Uoonsaeyer  , ~ooï w i e n  o p t r e e d t  zi,jn zoon: de s~4~cpcn  LIert Uoon-
s:teycr, Hendrick Hendricks nis man vat1  Elis;~beth lioonu:~o,yor
Lnmbort Claoss  van  Vclacn als nmn I-an Ncelle 13oonsso_ver,  Clorueli:
Sohijff  SIS m a n  vin Ja,nnigjen Boonsneyer, Arlcn Hoons:teycr, en  de
k i n d e r e n  wu Jsn vnn Kerakum b i j  w~$en Mnrriehjcn Uoonsaeyer:
alle kinderen van wijlen A.ert  Boonsaeyer hun comparnntcn zaliger
vader en schoonvader.

s) Deze ww raad en gnsthoismeestcr  van Rhenen.
8) In eene acte  van 1676 komen voor de kinderen en erfgenamen

VLUI  Anthonis Taets, schepen, en diens vrouw Weymke Janss.
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Compnroercn  tic samcutlickc orfgenaumcn van zaliger
Aricn  Bntonisscn  I’e~cst e n  v e r k o o p e n  a a n  Herbert
cie  l+?$ en Cunera T~~WCCSI echtelieden  , cc11 huis staande
in de Lange Heerenstraat  te Rhenen, 13 Jan. 1686.

C o m p a r e e r e n  J a c o b  I~‘ww/;  en Jnnnictje Peiers,
echtelieden, en cedeeren  aan Johan en Alexander W?Z
C:l~ooiuelt  > gebroeders , kinderen en erfgenamen van
Cornelia ‘1;f1/1 &Aa&jclc  , dio weduwe  was van Willem
c(~a  GrootcrU,  alle haeren  comparan tes  goederen ,  19
April 1686.

C o m p a r e e r t  den Heer Bbrnham  IWL So?z,  raet  der
stadt Wi,jck, a l s  g e m a c h t i g d e  v a n  dc heeren  Arent
IXI?Z Loo en W i l l e m  IX~L Rnetsveit  beijde  l i e u t e n a n t s
ten dienste  deser  l anden ,  a l s  mede-er fgenamen van
heer Bitter C«~L 1?eede in leven commandeur van den
Xijnstroom  en juffr. J o h a n n a  ualr T:olldroven echtel.  ;
ook  als gcvolmagtie;de  van den heer Godart  A d r i a a n
vo,n IZcede en van S-ijn  WelEd.  broeders  heeren  Gijsbert
en Frederik ~11 Izeeclf>, on ook als bloedmombere van
de nagelaten kinderen van wijlen deselve susters juflr.
Aletta eu Johanna Mechteld vw Reede, en transporteert
a a n  C o r n e l i s  ‘CW de+b Oosierc:aq)  een huis en erf in
de Visserstraat, 17 Juni 16%.

Compa,reert  Joost L’oo,2sr!jer,  schepen dezer stad, en
Anna KZer&  cchtcliedcn , e11 transporteert aan Jorden
z’un  Scltadijclc  3  m o r g e n bouwlancl  te Venendaal, 22
Nov. 1686.

C o m p a r e e r t  9driaan  vc1)2  ll’~j(h, procureur,  als  ge-
machtigde van vrouwe Helena v[l?~  Stavenissc  douagier
v a n  wijlen  den  Hoer  Jurriaen  Vosc//  , voor  haar  ze l f
en als moeder van joncker  Balthasar  hnthoni VOS&,
transporteert aan Xr. Johan Cluljius,  oud-burgemr. dezer
stad, 30 morgen land op de berg bij Rhenen. 26 Jan. 1687.

C o m p a r e e r t  Xr. Godart  Quifzf,  advocaa t  voor  den
Ed. Have van Utrecht en secretaris van Amerongen,
voor hem zelf en voor zijn onmondige zusters on
broeders, tu samen kindcren en erfgenamen van zaligen
Johan Q/riiit  in leven majoor dezer stad, die erfgenaam
was van zaligen Johan Q/rin/  den ouden, des comparants
grootvader, cn trausporteert  aan Anthoni T’ereest e n
a.an Jan ter Horst als man van Cornelia l/ej.eesf beido
erfgenamen van zaliger Assueris  Anthonisz. ve7ercest,
een plichtbrief van 300 gl. enz. 14 Juni 1687.

A n t h o n y  Brok  eu A n n a  Boo%sn!Jer  echtelieden  ,
verklaren  tc cedeeren  e e n  s o m m c  vun twee h o n d e r d
gulden aan de wcduwvro~~me van wijlen den hoog11 Ed.
geb. heer Sdriaan  I;W Eldereu  enz. 23 Maart  1688.

Maria Iilock,  weduwe van Johan WE~Z  Creijn in leven
cameraar  dezer Ftad, en Johan z;n?z  Vwick,  s c h e p e n ,
als voogden over dc onmondigc kinderen van Zeger
Boschmm  en Af egtelt  W)L CTcijlz , transporteeren aan den
schepen Hcndrik LXW Il~lj’ckerslooth  en .Juffr. S o p h i a
Hmbft 250 gl. enz. 30 April 1 6 8 8 .

Mr .  Johan  C’//))ii/s, burgermeester  dezer stad,  gc-
machtigde van Dignus t7e l’ries  wonende te Bergen op
Zoom als in huwelijk hebbende Geertruyt Roest, Reynier
Roest  te Heusden, Adriaan S~waenedxrgh  man v a n
Jenneken Roe.st  cn Anna Roest gehuwd met Frederik
HeQlbro?l  , alle kinderen  van zaliger Wilhom Roest i n
leven regiments-cluartiermeestor , compareeren enz. 17
Sept. 1685.
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Mr. Cornelis Klerck, advocaat voor dun Hove van
Ut rech t ,  en  Adr iaan  van Wijck, p rocureur ,  namens
D i r k  Ber~~zeer  en  Geer t ruyd  I:~IZ  Es, ochtel.  transpor-
toeren aan Dirk va?z  C’oten en Susanna Boo~zzuje~,  echte-
lieden, de helft van een huis en schuur 17 Maart 1690.

Compareert de heer Marinus vals Bronckhorst  canoniek
in den capittel  van  S t . Maria binnen Utrecht,  voor
hem zelf en voor Joffr.  Johanna *va,n Broncklzornt  zijn
mondige zuster, en als medevoogd over Joffr. Jacoba
‘cia?b  B~onckhorst  e n  Ralthasar  Ant,hony  l;oxch ~$1
onmondige suster en broeder, alle kinderen van vrouwe
Helena wan Stnvcnissc  zoo uit haar eerste huwelijk met
heer  Anthony v a n  Bronckhorst, als uit haar tweede
met den heer Jurriaen vosch, capiteyn van een com-
pagnie voetknechten enz. 6 Juli 1692.

Hendrik van Vmeckenhorst  transporteert aan Jochum
Ricxen  Wildeman een morgen bouwland te Veenendaa,l,
19 Dec. 1692.

Anna Maria van Blcyren, weduwe en boedelhoudster
van Mr. Simon van Laer wonende aan de Meortensdijk,
geeft volmacht aa,n den heer Wilm tiax Cattenhurck  en
Alard van Laer, wonende te Rhenen, en aan den heer
Frederik van Honert , leuytenant , landtdrost, wonende
te Amerongen enz. 24 April 1693.

Comparee r t  Dirck Paulusse  Taets borger alhier, en
transporteert aan de weduwe van zaliger Harmen de
Cn~yff een stuk ta,baksland,  4  Apri l  1694.

Alart vdcn  Laer  als gemachtigde van Frederik Becmidc
w o n e n d e  bij  U t rech t ,  t r anspor t ee r t  aan  Rogicr  vu?~
Blam4&eij~~,  wgncoper,  borger  te Utrecht, een capitael
van 100 gld. 26 Sept. 1695.

Compareert Marijghje Boonsajcr weduwe  van Henrick
Taets en transporteert aan Corne l i s  va?a Uelden  een
huis en erve aan ‘t hoff te Rhenen, 7 Jan. 1696.

Compareeron Cornelis wan W@k, oud borger dezer
stad, e n  L a m b e r t u s  Brmmer, p red ican t  t e  Hicn eu
Dodeweert, als gemachtigden van Hendrik Buddingl~ ,
voor f part  van een staak erfgenamen van zaliger
J e r e p h a e s  D i r c k s e  Soet en Anna ‘l;an Triest 0x1  als
mombers  van de onmondige kinderen van zaliger den
schepen Huybert Buddi~~gh  en Elisabeth Taets en meer
anderen, en transporteeren 3 morgen  bouwland, 3 Febr.
1696.

Nog verschillende acten van dezen datum waarin deze
personen en leden der families B~lddir~gh,  Soet en Toornvliet.

C u n e r a  Vereest,  w e d u w e  v a n  Herbert  Lïe Wijs  voor
haar zelf en als moeder harer  5 onmondige kinderen,
Jan ter Horst haar schoonbroeder, momher met Reijer
tle krijs, raad en schepen der stad Wijck, over  deze
6 onmondige kinderen, cedeeren  aan d e  Xchoermans-
Vicarye in de St.  Joriskerk to Amers foor t  4  hont
tabaksland, enz. 3 Juni 1697.

Compareert Heer Mr. Fredorick Klerck oud-raad ter
admiraliteit in Zeeland, oud-burgemeester en syndicus
dezer stad enz. 14 Juni 1697.

C o m p a r e e r e n  J a c o b  ,VC~IL  Na~~e~z  en  Anna  Ma.ria
Buddingh  echtelieden, en transporteeren aan Cornelis
aan W$ck  , oud-burgemeester dezer stad een huis met
schuur aan de Bergpoort, 11 Febr. 1698.

Compareeren Vrouwe Sara van Olen, weduwe van den
heer griffier Tollizu  en jutir. Johanna  Ca thar ina  Tol1
weduwe van Johannes van TIuier!,  Pieter Val&  weduw-
naar van Julia Toiliecs, allen erfgenamen van Johan
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T o l  er1  Judith Sn&s  e c h t e l i e d e n  , en trnnsportoercn
aan Johan L’UTL  Auleronpz  enz. 22 Maart  1698.

Compareert  de hecre Gerard tic Haes oud-schepen
der stad Tiel, als in huwelijk hebbende vrouwe Geor-
t r u y t  vafz, Rys003t, dochte r  van  juffr. Geertrnyt  Noest
weduwe 12~soor~,  en transporteert aan Gerrit, ~(191  Zwol1

subs t i tuu t -d ros t  en  r i ch te r  de r  hecrli,jkheid  Lieudcn
enz. 2 April 1698.

Compareeren de heer  Joost Boonsayer,  oud-schepen
en raad dezer stad, en juffr. Anna Klerck echtelieden,
en transporteeren aan Johann  Georg Betlliglb en vrouwe
Maria van Brederode echtelieden, heer en vrouwe van
Schuylenburgh,  2 morgen land, enz. 6 Juni 1699.

Compareeren juffr. J o h a n n a  CL’(~~Z  Breek, jufYr. Alotha
Klerck, de h e e r  m r .  Frederick  Klercli:  o u d - r a a d  d e r
admiralit,eit  in Zeela,nd en syndicus dezer stad, vrouwo
Christina  Klerd~, weduwe van den heer Johan Keys??,
in zi,jn leven mede raad ter admiraliteit in het Noorder-
kwartior en burgemeester der stad Zwolle, de juffr’l
Helen:L on Christina van ~4lecnOeeck,  en Sr. Jan va)b  cie
Luffel, koopman te Utrecht, voor  zijn moeder Christina
can Beeck, weduwe van SI ’. Jacobus t:crfl  dc Llrff~l te
Breukelen, a l s  f i d e i  commiss.  crfgenamcn  vau J uKr.
Maria wan Beeck  en transporteeren aan Cornelis, Gerrit
en Jan uan #noeckevelt,  gebroeders ,  4  morgen  l and ,
enz. 24 Juni 1699.

Compareert Juffr. Susanna Boonsa?yer,  wcduwa  v a n
Dirk ‘vnn C'oten  , als boedclhouderesse  van Adriaan ‘va?a
(I~~zrnere?z,  haar eerst overleden man, enz. 3 Mei 1707.

Copie eener acte van 1 Dec. 170G  opgemaakt voor
schepen der stnd Leuven, waarin compareeren Dirk
Klerck, lieutenant-colonel in het regitnent van den heer
generaal-lieutenant  van Dedem  binnen Leuven garnizoen
houdende, wiens broeder is dc onlangs overledon syn-
dicus van Rhenen, Frederik KZerck,  zoomede  de heer
Gerard Frederik Klerck, zijn neef, vaandrig in hetzelfde
regiment te Leuven, enz.

Ook uit een register getiteld: :, Vestenism~  , oldigati~~ul
en andere actens  van 7,csumccr lí?G-.%?‘4.2”,  maakte ik
eenige notities.

Comparee r t  de  hoer drossaert iiardenh~gh  in naam
van z i jn  zwager  Thomas  Vos& vaib Auesact  , notnris
en procureur te Utrecht enz. 20 Sept. 1707.

Compareeron Joost  Boo~m~~,jel-  on Anna Klerck echtc-
lieden, en bekennen geld schuldig te zijn, enz. 20 Jan.
1708. In marginc  dezer  acte leest men dat op 18 Aug.
1.724 gecompareerd zi,jn  : Alard  Boonzayer en  Helena
ile Haes , echtelieden, mitsgaders Jeroen vau der Horst
en Aletha Boonzapr  mede echtelieden, ter Genre, en
Dirk van Omt~ema  als gemachtigde van Do Wilhelmus
Boonznyer  , predicant tot  Otterloo,  en JufYr.  M a r i a
Boo,mmyer*  ter anderen, alle kinderen van Joost Boonzaycr
en Anna Klerck en bekennen dat de schuld is afgelost.

Compareeren Joost Boolasnjer  , oud-schepen dezer stad,
en Juff’r. Anna Klerclc, echtelieden, en bekennen schuldig
te zijn aan J a n  VL~N Dcvmztcr  , raad in do vroedschap
dezer stad, en Adriana S/bG&, medo echtelieden, enz.
en is mede gecompareerd de heer Willem Boousqjer ,
predikant tot Otterloo, hun zoon, enz. 20 Jan. 1708.

Compareert de heer Derck  Klerck tot den Tollc?ab?lrgh,
lieutenunt colloncl van het Regiment van den Lieutenant-
Generaal van Dedem, enz. 31 Jan. 1710.
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Compareert de lieer Adriaan L’CIII LIoldc~  , oud-horge-
meester en rnad d(zcr stad, enz. 2 April 1711.

Compnreeren Gijsbertus  Gerritsz. V%lde)?~r,~z  en Jannetje
Jnnsdr.  cie C’~z@ff,  echtelieden, wonende tot Elst, be-
kennen schuldig te zijn aan Sr. Nicolaas 11~19~  T7eZpe~z,
b u r g e m e e s t e r  d e r  heerli,jkhoid  Amerongen  , enz.  30
Maart 1713.

Gijsbert Vonck ‘vctn  Lientlen  el1 G r i e t j e  CII,IL  JLamlb,
echtelieden, verk la ren  schu ld ig  t e  ziju nau deu hee r
Dirk IZoyh&, oud-burgenleester  en schepen der st,ad ,
enz. 22 Mei 1713.

Wouter vnn  2Uaanm wonende te Prencnd:~al  ontvangt
octrooy ! oorloff en consent, enz. 3 Maart,  lil&

Comparee r t  Bre,vntje  112/~1~~1/c/~~  I weduwe en boetlel-
h o u d s t e r  v a n  Jan I/C  I;ijZZ, C:IZ. 2.3 Jinnrt, Iï’l!).

Compnreercn  J a c o b  ?c?~~c~,q  en Huybcrta T~JI~  XC/,:~
echtelieden, en bekcntleu  schuldig te zb11  au .Johaunes
lIffwc?o > predikant alhier , e n  Juf&-. Snra  Hn~~bel~oll  .
mede echtelieden, enz. 7 Sept. 1719.

N:dien Joost CUII:  Br~cckl~~ctijscn  meerder,jarig  jongmnn
sigli i n ondertronw hadde b e g e v e n  m e t  Henrietta
filcc&agh,  enz. 30 Juni 1722.

Comparee r t  Roe lo f  Ae lberscn  Tigplae,~ , beken t
schuldig te zijn aan den heer Cons(antjjn &Ieel/so,  rand
in de vroedschap. enz. 23 Dec. 1728.

C o m p a r e e r e n  J a n  Uoo?lesnqe,-  eu Gerrigjc  IYI/~  ISc,
c&telieden,  enz. 20 Maart  1730.

C o m p a r e e r e n  Alard Uoo?lsngo~ e n  Helena tic  HflfJ.q ,

echtelieden, en bekennen schuldig te zijn aan Evcrt
iZe Vt-i92t e n  Bdrinna  1x)2  C:f~f~)-,  mede ~clitelicden  , C11Z.

ï Maart, 1732. Hicrbi,j ccne  kuntteekoning  van 1  Sel)t.
1 7 3 5  waarin c o m p a r e e r t  Helena  (le Htrcs  ~CCII~WC~  V:III
Alnrd  1)001ZS~l~Jfl~.

J a n  G e r r i d s e n  1~111 S~a~~tl@l~  a l s  v o o g d  over  zijne
miutlerjnrige  kiudereu  bij sijnc eerderc  hnyevrouw
Neelke V~TL ~lI&~x i n  huweiijk
Nov. 1733.

gnpmcr”Kl  : enz. 2 8

Comparceren  Gcarrit  CCI?Z S&//yZe,~0~ci-g  e n  Aletha  ‘ti~/,~~~
II~~ofYzl;huCjselL  , echtelieden  , wonende te Vceneutlnnl,  enz.
24 sept. 1738.

Comparee r t  Ger r i t  cnll Xmen,  burger cu inwoner
alhier, als vader cn voogd over zijn onmondige dochter
Gi,jsbarta Johanna ,  enz.  13 LIpril 1 7 3 9 .

Compareeren Wessel  VU?1  BoZdPt*  e n  Cornelin  7:L/??
Soelnz  , en bekennen schuldig te zi,jn xan Hendrik  lalt,
I~~/~~cIYJ~L,  koopman te Amersfoort, enz. 31 Mei 1741.

W. W. v .  R .

Aanteekeningen uit het oudste trouwboek der stad
Naarden.

1600-1637.
Medegedee ld  door  TY. WIJXAESBTS  TAK RESAXDT.

Door ons .geacht  medelid, den heer P. L. Thierens,
werd reeds in ziju iu den vorigen  jaarqtng verschenen
artikel ,,Archiefsprokkels  u i t  Naardel;“,  gewczcn  o p
het archief dezer st#ad  voor zoover  dat daar ten stad-
huize berust, zoomede  op do door den heer archivaris
A. N. J. Fabius drtnrvoor  verrichte catalogiscering en
inventariseering.

De  door  laatstgcnocmdeu  heer op 20 Dec. ltiS7 ge-1. 7 7
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N a a r d e n ” ,  95 pagina’s schrif t ,  bevat behalve eene
Inleiding en een Alphabctisch  register. 18 hoofdstukken.
waardoor een onderioek  in de archiefstukken  aanmerkelijk
gemakkcl.ijker  gemaakt en een onontbee+ijke  wegwijzer
ter heschlkking  van het publiek gesteld 1s geworden.

Een dier hoofdstukken geeft eene opsomming  van
de oude doop-, trouw- en begraafregisters der ver-
schillende kerken van deze stad en daaronder draagt
het o/cdstll boek tot titel:

Het daarop volgende trouwregister begint eerst met
1653, zoodnt in de huwe’ijlren  eene lacune van 16 jaar
bestaat. Uit de in (l:lt reglster  voorkomende huwelijken,
m a a k t e  i k  de volgende  aanteekeuingen  , waarin  r e e d s
v e l e  n a m e n  der tIoOr  den lieer Thicrens genoemde
regentenfamilies voor het eerst vermeld zijn.

Datumti  ,-an
inteekenfa.

29 April 1607.

27 April 1608.

14 Juni 1609.

Il J u l i  ltil0.

26 Juni 1611.

27 Mei 1612.

29 DW.  1613.

13 A ,ril lti‘14.

20 Ju l i  1(;14.

10 Ang. 1614.

1 Febr. 1610.

27 sept. 1615.

11 act. 1615.

Sdriaen Willcmss Wois! jongm  wonen
in de Loosdrccht  , met  Lijsbet.h E lbe r t s
YCIIIJT  t,ot, Naerden. 1)
L e n n r t  Franss  cnll Celder  m e t  Aechte
C’Yncs : beide jong(1.)  tot Naarden.
Claes Willemss  Yloi,~  , jongman v a n  d e
Loo,qdreclit  , en Delinant,je  dclbo-ts, j.d.
rnii Nacrclen.
J a n  Hermanss Tyyllrof’ v a n  M e r e n d o r f
(of Warendorf  onduicleli,jk  leesbaar)  met
Anlletgen  ~~fw~,t~ls  jonged. van Naerden.
Hcyndrick Dirckss Bar&  met Agniesgen
Piet,er Brtckc~s beyde jong(1.)  tot Naerden.
Bnstiacn Culcar  jonges. tot  Amsterdam,
met Jannetgen Bcotowzt/rs (?) Willemsdr.
jong(dr.)  van Naarden.
J o r i s  7T?1!ixss wed(r.)  l u i t e n a n t  o n d e r
Morga,n,  met Aeltgen VCI/~  Iro~tie!/ jong(d.)
tot, Ut.recht.
Willem Jonchumss Schilperoort  jong(m.)
vnu Amersfoort , soldaet o n d e r  lMorga.n,
met Gccrtgeu  Pieters  wed. tot N a a r d e n ,
h e b b e n  ghel&t twee geboden en zijn
om redenen niet getrout.
Willem Tlrfl/?CiiP  adelborst onder iMorgan,
met nlnrgriet,a  lhaijs joug(d.) van Bergen
op Zoom wonende tot Utrecht.
Olivier Oliviers  vcua Badc, v:ln Antwerpen
met  Gerbran tgen  Landm+s  jong(d.) van
Nacrden, beyde woonachtich tot Haerlem.
Dirck He\jlldricks  Ba~rcJi~  wedr  ,  o f f i c i e r
deser  s t ede  , m e t  Lambertijn  A~agse~a
weduwe tot Huusen.
Hermannus  A?alo?aides,  bedienaer  des H.
Evangely , met Adriaentgen TV&nzs j.d.
beyde to t  Naerden.
Elbert  Corneliss ~‘n)/ Suerden. met Aeltgen
J ans 1;<02 Alrrtliel-ck,  beyde jong(1.)  t o t
Bunschoten.
Gi,jsbert  P i e t e r s s  Brrdw  , jong(m.) v a n

1) Uit dit I~nwcljjk s p r o o t ,  6~11  der twee lntcr i n  d c  p r o v i n c i e
Ltrrcl~t~  (Utrccht~, ~~-Tjk-~~-Dulllstede)  bekend g e w o r d e n  hkken1..dateerde ,,luveut:irls vau h e t  A r c h i e f  d e r  gemecnt’e  ~IOOS ~~11  A m s t e l .



29 Nov. l(i15.

16 Mei lcil(i.

6 Mrt. 1617.

16 Febr. 1618.

27 Juli 1619.

10 Nov. 1619.

24 Mei 1621.

19 Febr. 1621.

11 Juli 1621.

28 Sept. 1621.

10 April 1622.

25 Sept. 162%

27 act. 1622.

28 April 1623.

8 Sept. 1624.

30 Mrt. 1625.

6 Oct. 1625.

3 Jan. 1626.
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Naerden , wonen(dej tot  Haerlem, met
Annetgen Jan Bnn~~ings,  jonged. v a n
Amsterdam wonachtich tot Velsen.
Willem Bognwt do soon van Dominicus
Bogrtcrt , j o n g e s e l  vau U t r e c h t ,  met,
Lnmbertgen  COKS,  jong(d.)  to t  Naerden .
Wijnnndt  Jams Hwtoch  , v a n  Sonsbecck
int lant van Cleef, met Li,jsbeth ~YC~~~S,
beijde  jong(l.) to t  Naerdcn.
Dirck Heijnderickss Burclr  , woduwnnnr ,
of’fi&er deser  stede, met Geert#gen Arltlr.irs?
weduwc  tot Naerden.
Dirck Laurenss T’isni& , van Dordrech t ,
m e t  Neeltje  h’1)bert.s  : beyde  j o n g  t o t
Naerden.
P ie t e r  J anss  ?.:c(l/ Oosteruw  , jong(m.)  tot
Nnerdcn , met Necltjcu Hrijutlrid~.s,  j.d.
tot Blarcum.
Lambert Janss  v a n  Naerdon  de jouge,
secretarius in deloosdrecht,  met Josij.ntgen
Jans Bncrt,  van Wesmaer,  bayde rouge-
lieden in de Loosdrecht.
J a n  Clness Tol,  m o t  Grietgcn  C’o~~zc7is,
beyde jong(1.)  to t  Naorden.
Lambert Klbertss  Schrti/t  met Geertgen
Hcyntlricks  T’os bcyde jong(1.)  alhier.
Jan I-Iermenss  llgthof  ,  vnn Warontlorp
in ‘t sticht van Munster,  wcduwn.,  met
Mnrrijtgen Aerts,  j.d. uyt de Lonsdrcoht,
beydc wonen tot Naerden.
Joannes Petrne~~s,  jong(m.)  van Nnerden,
predicant  tot Sevenhuysen, met Neelt~gon
1 Jdrants , jonged. mede tot Sevenhuysen.
Betoogh op Sevenhuysen.
Jonnnes  W$~nnts,  jonges. tot Amsterdam,
m e t  Machteltgon Pdrrs, jongetl. t o t
Naarden .  Be tooch  aan  dese letstc op
Amsterdam.
J a n  J a n s s  i%hLW]J  weduwT  van  Nnerden,
met Anne Dirks wed. van Wageningen,
beyde tot Amsterdam. Betooch  op ,4m-
sterda.m.
Dirck Claess Tol, jongesel tot Cockengen,
met Neeltgen P//ilips  jonged. van Oude
Ameringh.  Op  be tooch  van  Cocken-gen
en Oude Americh hier getrout.
Joost Willemss ocln So~zslxcl~,  met Tryntgen
A l b e r t s  ljalz  A’neldoz,  beyde jongel.  to t
Amsterdam.
Timannus Heer, Dienaer des Woorts tot
Sche l lu i jnen  bij Gorckum , jong(m.) van
Naerden, met Maria Hegndricks  VC(I~  der
Astten, jonged. van Dordrecht. Betooch
op Dordrecht.
Jan  Claess  T o l ,  weduw’.  met Lijsbeth
Bernaens,  jonged. beyde tot Naerden.
Hermannes  Antonides  CCI?Z der Linden,
weduwr  van Adriaentgen Willems, des
Evangelie bedicnaer tot  Naerden, met
C l a r a  v a n  d e r  HeGdeL,  jong(d.) v a n
Franckendael , mede alhier. Betooch op
Amsterdam. Aldaer getr. den 7 dito.
Tuenis COYS,  jongesel tot Naerden, met

68

D i r c k g e n  Dircks  Plois  jong(d.) in Loos-
drecht.

6  A p r i l  1627.  J a c o b  Jacobs .&c?&ael, weduwr,  m e t

16 Mei lG27.

17 Oct. 1627.

28 Mrt. 1628.

4 Jun i 162X.

Niesgen  ,7n?as,  jonged.  beyde tot Naérden.
Abrahamus  Hiic1a~rr.s  dienner R’i: in S.
Gemcyute  tot Naarden, met Sara Lotna,
j.d. tot Amsterdam. Betooch op Amsterd.
Swmuel  Picterss dc La. IïbP, jolig  van
Hamburg, met Jannctje Gcryyts,  jong(d),
beyde tot Naarden.

j i 1 Mrt. 1629.

~ 1 4  O&L. i (i2!).

27 Oct. l(i30.

28 Febr. 163 1.

14 Nov. 1632.

29 Jan. 1634.

26 Mlt. 1 6 3 4 .

lti April 1634.

12 Nov. 1634.

12 Aug. 1635.

25 Nov. 1658.

2 Dec. 1635.

Gerryt Gerryts 2;(r,?h Uektber  , weduwF  van
Aeltgeu  H@l&i&,  met Jaeptgen  Cbacs,
wed. van Aert Gewts,  beyde tot Naarden.
Gcrryt Clness Bottrr, jong(m.)  van Nanr-
den , wonende tot Amsterdam, met Fyt,gen
S://Y//O~Z,S, jonged. tot Naarden.
Gerryt Hermens  #&%Y:/~,  j o n g m .  v a n
Nacrden, ruijter onder den Grave Pomperc
t o t  Campen  , m e t  Bitrbar Heijndricks
11;+%7xr~/c~~,  jongd.  van Borcken  Int Sticht
vat1 Munster, mede tot Cnmpen.
Frunchois Lont, van Venlo, weduwr  van
Marry .Tnns  val; Hoow~,  tnmbori,jn onder
Balfor, togenwoordich gnrnisocnhoudende
tc Huesden , met Elsgen  lIXlerns, j.d. van
Orsow int lnnt van Cleeff en nu woon-
nchtich tot Naarden.
Nicolaas i>trlrl-, jong(m.)  vau N a e r t l e n
moonentlc tot Nnerden . met S\vaentgen
~n?b Mnestridrt  , jong(d.)  van U t r e c h t ,
woonendo to t  U t r e c h t .  At#test.atie o p
Utrecht.
Harent  Jansz. Tol, weduwr  van Hilletjcn
&ecke1a,  met Li*jsbeth  Ciewits,  j o n g ( d ) ,
beyde t,ot Naarden.
Mnthi_js  ,Jnnss vo?a Tongerna,  w e d .  v a n
Geertruyt Lwderts  woonende tot Naardon,
met Catharinn va?a Ceellce&~e?a tot Am-
sterdam. attestatie op Amsterdam.
Henr icus  dc Ro?J, j.ot!g(m.) van Utrecht,
doctor in de medqnen, wonende  to t
Naarden, m e t  M a r i a  clc.  Snert, jong(d.)
tot Utrecht. Attestatie op Utrecht.
Pieter Pieters  Haeck. jongm. met Annetgen
To~~~.saxin,  jongd. beyde uyt het lant van
Limborch  , wonende tot Naarden.
Gijsbcrt Aeltss Á%hlr$,  jongm. van Nnar-
den, met Swaentgen G~jshrts, jongd. tot
Immenes. Attestatie op Blaricom.
Johannes  Hogda,nzca,  bedienaer des H.
Evangelië  t o t  N a a r d e n ,  m e t  H i l l e t j e
Pater, jongd., beyde wonende tot Naarden.
J a c o b  Atha,  jongman v a n  H a r l i n g e n ,
organist tot Naarden, met Hilletje Antolais,
jongd.  van N a a r d e n .
Huber tus  Bcrchius, jongm , P roponen t
in de H. Theologie, wonende tot Naarden,
met  Ca thnr ina  k’cijns,  jong. van Mid.
delborch, wonende tot Amsterdam. Attes-
tatie op Amsterdam.
Hans Bartelss Bos)&,  wed. van Aelken
G’ijshfx , met  Hegndrickgen  G~jsbwts  ,
jongd., beyde wonende tot Naarden.
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Elburch,  wonende tot Amsterdam.
W. w. Y. R.

Acte betreffende de familie van Schagen.

a l l e n  d e n  geencn die tlesen  su l len  sicn of& h o o i e n
lesen, snlaijt  , DOCl~  tu vv%tcuc?.  11at  wi.j 01dh1qp~

hebben  de  supl)licntie  VRII .7«col,  rlc Burijn  Notaris  tot
Breda ,  in hui~jwt:li,jck  gehadt hebbende dirrp.irc T’o$&u,
nn.gelate  dogter  v a n  11~65?-,yurctrt,  vaiz &:/trL,í~e7l,  ,  e n  at?n
haer  i n  huywelyck verweckt  bij.  I;l’ilZc~~  l/e~~~//oZo~  o n
welcko  illa/*gcxictn.  cnl~ &Yux~~I~  1s g e w e e s t  e e n  dogter
v a n  .Td vnu Schccylcn  e n  I”r~rtm~ttn:  Ilitccl~~u~jcl;  , iu hucr
leven  Egteluijden  gewoont hobbcnde  en overleden tot
Breda, D a t  d e s  Suppliants voornoemde hui,jsvronwe
in augusti  v a n  d e n  Jnro 1 7 3 9  deser  werclt fi,jnde
komen te overlijden heeft nngelnten  vier mintler~nrjge
kinderen met namen illtrtyuwtcr ) _4////U,  ~tYctrcit/cr  Jlut*in
e n  Grctnft,rrij’  dc Bt~~r~j~z , Dat wi jders  in  den  Jare  1ï39
inde maeudt  December mede  sijnde komen te overli.jden
d e  v o o r n o e m d e  Ftwucitrtr  Tlr~~r/w~jcl~,  t e r  d i e r  tijd
w e d u w e  XU~  d e n  v o o r n o e m d e  ?Tol) t:a~l Xcl/rr~r~~~  b e -
vonden is dat  deselve bij een Codicillaire dispositie
o p  d e n  22en nugusti lí:39 voor den Notaris  Cm~tclis
Bollnox c n  seccliere getuggen t o t  B r e d a  g e p a s s e e r t
vermits het ox-erlyden  van des supplinnts voornoemde
huíjsvrouwe in plactse Tan d ien  to t  hncre  m e d e  Erff-
gennmen  heeft geïnstituoert  , si,jn supplinnts voornoemde
vier kinderen. Edogh  met begeerte, dat den Sul)plisnt
soude proffi teren en genieten de Jaerlijcxe  Revenuen
off inkomsten van  goederen , die si,@ voornoemde
kinderen uyt dien hooffde soudo komen te Erven, t,ot
d e r  selver meerderjarighoijt  ofi hui:jwelijcke  s t aa t  toe  !
maer bij soo verre den suppliant slgh ten tweede, oíf
andere huijwel+k  quam t e  b e g e v e n ,  dat d a n  d e
revenuen  vande g e m e l d e  Erffportie  nenstont,s soude
werden geprofiteeyt  ,
kinderen,

e n  g e n o t e n  b i j  sijn suppliants
clnt  d e n  suDuliant  dner  OII d a n  oock d e

L I

revenuen van de goederen bij siine voor~ioemde  kinderen
uijt hooffde voorschreve  geer& heeft geproffiteert  en
genooton  gehad t ; dan dat hij  suppliant sigh in den
voorledene Jaere 1742 hebbende begeven ten tweede
huijwelijck  +70//cr~  rat/ Tl’ng~~uitrgctt  Coopman tot Dordrecht
tot administrerende, en Pirtt>t. rnu Schugptt  , mneckelaer
tot, Breda  a l s toes iende  vooghden  bij de voorschreve
codicillaire dispositie sijn aengestclt  geworden over
des suppliant voornoemde kinderen, in consideratie
vande  hier voorongemelde clausule  bedenckinge sijn
maeckende  , om de gemeldc revenuen aenden Suppliant
verder uijt te keeren,  en te laten genieten ten sij op
authosisniie  van descn Rade, En de wijle het (ondel
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reverentie)  Regtcns  cn Redelijck  is dat den suppliant
die met de alimentatie van de voornoemde sijne kinderen
is belast , geduerendo de minder jarighegt  van deselve,
oock koome te genieten de revenuen vande  goederen ,
welcke  hner bij_ verstcrff  van haere  v o o r n o e m d e  o u d
groot moeder : SI,JII opgekomen, mits welcke  soo lceodc~~
den suppliant hem ncn ons in den gemelten  Rade en
Leenhof-e  oodnioedeli,jck versoeckende  dat onse goede
gelicftc sijn wilde den voornoemden Johtrrz  vctn Il;rrge-
//i?lgp// e n  Piciirr I;UI~ h?/rccye~/  , i n  qualitei,jt  a l s  bijde
voorrloemdc  Cot l ic i l lo  van wijlen Ft*ittcit/n  TPaclzo&~k
weduwe 2’fo/ A’r//rrg~tr  ! aengestelde  vooghden  e n  admi-
nist,rateurs  over  do goederen  des supplia,nts voornoemde
kinderen  vn.n haere i-oornoemde  oudt groot moeder op
en aengekomen  te nnthoriseeren,  omme nenden  suppliant,
tsedert  sijn T-oorschrcvc  t w e e d e  huijwelijck,  geduijrende
de mintlar,jnrighei~t  \-;\u clesselis  kinderen tot alimentatie
v a n  desclve  , ui,jt t e kecren  en  te  l a ten  vo lgen  de
revenuen van dc goederen , do voornoemde siin suppli-
ants kinderen  uijt hoollilen  van hner oudt groot moeder
mi.jlcn tlc voornc>cmde  E’/x12citdu T~ircl~i$~lc i n  haer
leven weduwe van ,7oh L’UI)  ,Ycknyc~l  op en sengekomen,
cn daer v a n ncnden  suppliaiit t e  vcrleenen  ac te  in
forma, s»o ist, Dat wi,j het geenc  voorschreve  overge-
mcrckt , eiitle ~ccxamincert  hebbende,  mitsgaders gesien
h e t  dnclarnt,oir  en  orcrgifte  dan opgemelde  aengesteldc
voogden  cn :Icllllinistr:ltellrs op de Request gestelt  van
d a t o  den 16 I)ecember  .Iï’g&‘.  Ende  g e n e g e n  wesende,
ter Breda niidcu T~~PX:  supplinnt,  h e b b e n  d e n  voor-
n o e m d e n  ,701/(0/  l’rri/ Ilirgf:ititr,gc~ll,  en I,ir?rt.  z’m Schcrg~~a,
in qualite  n.ls hii,,den roornocmde  Codic i l l a  van  wijlen
J’tw~citco llrtr~,I/~.?/<~7i  weduwe ~‘utl &~hnge~  , nenges te lde
vooghden  en  admin i s t ra teurs  oTer de  goederen  des
suppliant,s  voornoemde kinderen v-a,n hnere  voornoemde
o u d  ~I’ootllirJeder  op en  aengekolnen  fieauthorkeert  Soo
w i j  clcsclvc-! nuthoriseren  ende  qualif iceren bij  desen,
omme  aendcn suppliant  t’sedert  s i jn voorsz: t w e e d e
huwelijck  geduijrende  de  minderjarigheijt  v a n  tlesselfts
k i n d e r e n  t o t  Alimentatie  van  deselvc  uijt te keeren
en  te  l a ten  vo lgen  de re\‘enuen  Vau de  goederen  de
v o o r n o e m d e  si,jn supp!iants kinderen uijt hooffden  van
hner  oudt groot moeder wijlen de voornoemde Francina
Waelwijck in haer leven weduwe van Job van Scha.gen
op e n  nengekomen  , verlenende den Suppliant  dese
tegenwoordige acte, nlclus gedaen  in sgravenhnge  veertien
d a g e n  in de mnenclt8  \-an jauuarij in t Jaer  ons Heeren
duysent  seren  honclert  T-ier  en reertig  Toirconde het cachet
\~~nclen gcm~lten  Rndc opt’spacium  deses d o e n  drucken.

By d I-oorsz  Eerste Presiderende ende  andere Raden.

(opycdr.  ZC~CI) Ter  ordonnantie van deselve
S. convilii  brn- w. g. J. D. I<EJIPENBF,R  1744 .

bnntinc. Medegedeeld door D. TV. v. D.

K L E I N E  M E D E D E E L I N G E N .

ARCHIEF VAN TIEL.

De gemeent,eraad  van Tiel heeft besloten het ge he ele
Oud-Archief aan te bieden aan het Rijksarchief te Arnhem,
reden waarom nog loopende onderzoekingen worden ge-
staakt en nieuwe aanvragen niet meer kunnen worden
behandeld.
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Grafboeken van Delft.
Dc Gemeente Delft heeft de haud lilInnen  leggen op ucn

drietal hoogst gewichtige handschriften. Het zijn de
registers, waarin door heeren  Kerkmeesters der Oude
Kerk aldaar de eigenaars der graven werden aangeteekrnd.

Natuurlijk is het eerste, dat va1;  1.367, bijgewerkt
tot + 1460,  van het grootste belang, ook omdat het
volgende  (aangelegd 1420) reeds in De Wapenheraut
van 1910 is verschenen (blz. 97, 23s en 331). Het
draagt de sporen van bijgewerkt opgeschreven te zQn,
zooout het slechts levende personen aangeeft, wat met
dat van í4-0  niet het geval is. Het tweede ,,grafboek”,
dat van 1420 is van papier, terwijl  het perkamenten
exemplaar van dit boek aanwezig is op het Museum
Meermanno-Westreenianum en gediend heeft voor het
in De Wapenheraut verschenen afschrift; vele namen
erin zijn dezelfde als in dat van 1367, doch enkele
bijvoegmgen maken het natuurlyk  toch van belang.

In 1619 heeft de boekhandelaar Bruno Schinckelius,
zoon van den bekenden Herman Schinckel,  nog eens
het graf boek op perkament overgeschreven , echter
dikwijls weglatende wanneer hij  zeker wist dat het
graf op naam van een ander stond. Daar van dien
tijd de begrafenisboeken aanwezig zijn, is het van
belang, waar hij  de beroepen er bij voegde. Het is
gevat in een band, die zeer veel gelijkenis vertoont
met een graf boek van de Nieuwe Kerk, dat reeds
in de Bibliotheek der Gemeente Dellt aanwezig was ,
aangelegd in 1420 en vervolgd tot -+ 1620.

In het eerste , eveneens perksment~en  , ïogis ter
komen zeer vele oude adellijken voor, als: Horlenpij,l:
Warmend,  Utenhage e n z .  W a a r s c h i j n l i j k  zal het 111
De Wapenheraut verschijnen.

Delft. Mr. L. G. N. BOIJR,ICIUS.

Schiedamsche families.
4 Sept.  1765. Procuratie van Co~?aeli.c  Qeiswril  op

den Heer Mr. ~~~rrstìla?ss  Co?rzelis TJU~ der flefte?b. (Prot.
Nota Coriielis Knappert.)

17 Nov. 1785. Testament Yiele?.  Pos% X ~Jatmetje
Uijtterwew. (Prot. Nat” J. W. Hoekwnter.)

‘26 Dec. 1787. C’oPqaeliu,  Juwin~~n de Lille, huijsvrouw
v a n  JoJumtLes  Hogerwaatd. (Prot. Nota S. Pe&ing  Jr.)

18 April 1791. Afrekening door de voogden der
kinderen van ~Jol~at~nu.  van dw. Negge >< Lau~t~s Zijtterb.

19 Aug. 1794. ll%lel,l  ~+e&t~ilc  #pies clercq t e r
griffie van haar Hoog Mag. Heeren  Staten-Generaal x
J o h a n n a  Clnxiua  Z@tzen  , dr.  van Lccurens  Zijneu X
Joha22m van der Hegge. (Prot. Nats  S. Penning Jr.)

21 Febr.  1808.  Testament FViZlcn~  h’odi X I~lizubetlr
EIeouora dc Loo. (Prot.  Nat” A. J. de Moraaz.)

G. H. J .  GIJSBERTI  HODENPIJL.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.__. ..~_ _~__~_._.~~...~  ~.
Westpalm. (XXVIII, 352, 383; XXIX, 30, 31). -

Van ons geacht medelid Mr. H. Wnller ontving ik in
zake mijne mededeelingen o v e r  l~~cl&  Westpaln~  d e
volgende opgaven, zoomede de toestemming deze ter
plaatsing in het Maandblad nnn te bieden.

De kwartieren van Mevr. van Pnnhuys-Westpa,lm
zouden n.i. goweest  zijn:
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Westpalm, Goossens ,
(IC!  Vriendt. Fauconier.

Haar man Mr. plo/lalh  H~~,&ilc  vatt  _Pu~1z/~cys  w e r d
te Leiden met de volgende 16 kwartieren begraven:
v. Panhuys >< v. Eyckelenberg; Vivien X de Il:lnlapert;
Hoogeveen X de Bye ;
Sautiju >< Wachtmans ;

Heerman X vnn  Uorp ;
v. d. Straten X v.Belle;

v. Bambeeck X Monnick  (IMoncx)  ; Bos (de Bas?) x Snoeck.
Terwijl van een zoon uit het huweli-jk  van Panhuys

en Westpalm de volgende kwartieren gevonden worden :
van Pa,nliuys  X Hoogeveen ; Vivien X Heorman;
Sauti,jn  >( Bambeeck; van der Straten X de Bas ;
Wostpalm x de Vriendt,; Ca.rstens X Coortsen;
Goossens X Fanconier. Westpa1.m  X Sautijn.

In ieder geval kan hieruit opgemaakt wol,den  dat
de moeder van 111~cl/icZ ~~‘Cst~~~Z~~~  , t7c Triciailt  heette ;
clat overigens de rangschikking dier kwartieren juist
zou zijn, durf ik niet aan  t,e nemen.

Het in kol. 31 van don loopenden jaargang door den
heer v. R. v. d. K. medegedeelde grafschrift is uit den
aard der zaak hetzelfde als het door mij reeds nan-
geduide grafschrift in dit,  Maandblad XXVIU, 383 en
te voren reeds in De Wapenheraut 1903, blz. 424.
Het komt - met andere te Batavia  aanwezige graf-
schriften - ook reeds voor in een der oudere jaar-
gangen van De Navorscher. Toch is het niet geheel
juist door den ge:\chten  inzender weergegeven. Immers
het wekt reeds verwondering, dat men in een t,ijtl
toeu men zich minder druk maakte dan tegenwoordib,
in ieder geval de zaken kalmer opvatte dan het in onzen
overhaasten tijd de gewoonte is, op een grafsteen zou
lezen : ,,Door  onrust rust hieronder, enz.” Er moet
dan ook gelezen worden: ,Door Onrust rust hieronder”,
waarmede een woordspeling werd gemn,akt op het
eiland Onrust vlak bij het oude Batavin  gelegen, en
dus met andere woorden bedoeld werd: ,,Door (het
verblijf op het ongezonde eiland) Onrust enz.”

Het eiland Onrust, ook wel genaamd het Kerkhof
der Europeanen, of het Kerkhof der Zeelieden, was
eertijds een der belangrijke etablissementen van de
0. 1. Compagnie, waar tal van hooge  compagnies-
ambtenaren geplaatst waren; het wns berucht om zij11
ongezondheid 1 waarom dan ook veel later het etablisse-
ment daar werd opgeheven. Van onze vestiging cl&r,
getuigen thans nog de vele ruïnen van compagnies-
moningcn , pakhuizen , enz.

Michicl  WeslpaZ~tt~ leccl  dus niet aan onrust,  maar
overleed ten gevolge van Onrust.

Ellecom W. W. v. R .

INHOUD 1911, NO 2.
Bestunrsborichten:  Bijeonkomst,en;  Bericht. - Benoemin,g  tot lid. -

Reotiíicntic. - Eenixe santeekcnin~en  u i t  h e t  kerknrohmf te  Tiel.
door Jhr. van Ki&hot (vervolg). -- Roosevelt., medegedeeld door
J. EI. J. Hnmelbery.  - Album Amicornm van den Linyestoel  1510-
1820, medegedeeld door Jhr. van Kinschot. - Schaarwnpcns, mede-
g e d e e l d  d o o r  J. D. Wngner. - Iets ovw Wasscnner van Uamme,
door W. A. Fl. - Een geslacht de Lnnnoy, door W. Wijnsendts. -
Archiefsprokkels uit Rhenen! medegedeeld door W. Wijnncndts rau
Itcssndt.-Aanteckcningnn uit,  het, oudste trouwboek der stad Nnnrden,
1600-1837,  medegedeeld door  W.  Wijrxxendts van Ressndt. - A c t e
betreffende de fwClic van Schngea,  medegedeeld door D. W. v. ID.  -
Kleinc  Mcdcdeelingcu: A r c h i e f  van T i e l ;  Grafboeken  v a n  Delft,
Schiednmsche families.  - V r a g e n  e n  Ant,woorden:  Westpalm.
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Genealogisch- heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche  Leeuw,”
% h-f

Dit blad verschijnt maandelijks eo wordt alleen
zm de Leden ~itn het Genootschap gezonden. Bij-
dragen > correspondentie betrefleende de rednctie
VBII  het Maandblad, opgaven mn adresrerunde-
ring, opmerkingen inzake de verzending en aan-
vragen om exemplaren  van vroeger verscheneu
Maandbladen gelieve men te richten tot den
wanrnemenden  rednoteur,  1’.  F. w. YAN !&OXoh-Dl',

47 Beyc&?ssf?km,  'sChw?dmge.
/i._

I xr
Brieven, aanvragen ene. ,

nootflchnp
betreffende het Ge- 1

te richten tot den secretaris, 5’.  l?. W.
VAN ~OMONDT,  47 Regmtesse~amz.,  en die betreffende
de Bibliotheek mm den bibliotheonris, W. Baron
SNOUCICAERT  VAN SCHAUBURG, 96 Jm vm hTassmc.
stemt,  beiden te ‘s Gravmhage.

Contributiën,  ene. aan den Penningmeester, '
c. YAN ERPECUJI,  26 ï%ncess8gracht,  ‘s &mmimge.

Leden te ‘sGmvenhage betalen per j:mr f 10
contributie, eij die buiten ‘~Gravenhage  wonen  f 6.

/u _Y,

Dc redactie va.n het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is VOOT  de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

~_.~_~.
N”. 3 . .XXIx” J a a r g a n g . 6 Maart 1911.

-. ~_

In Memoriam JAN FREDERIK VAN BEECK CALKOEN.
Den  16 Augustus 1910 ontviel ons Genootschap het raadplegen van bibliotheken en archieven en werd

bovengenoemd zeer verdienstelijk lid ; een smartelijk hij ook spoedig (in 1899) onder ons ledental  opgenomen.
lijden  maakte een einde aan zijn welbesteed en werk- Op onze jaarvergaderingen was hij een trouw be-
znam leven. T~UU  Beecli-  Cnlkoeqt  was den 4 Juli  1838 zoeker en was hij het Bestuur menigmaal van dienst
te Utrecht geboren en vestigde zich in den jare 1563 als Lid der Commissie voor het nazien der rekeningen.
als landooconoom  op z$n buitengoed ;,de Leemkolk” Van ons Maandblad en andere genealogische bladen
in het District Werlihoveu,  Provincie Utrecht: alwaar was hij een bescheiden medewerker; 119  beperkte zich
hij  de betrekkingen vervulde vn,n
H’eemlaad  van h e t  \Vaterschap  Rijn

hoofdzakelgk  tot het oplossen va.11
genealogische vragen, die hij dan nog

en Dijk (sedert 30 Mei 1877) en van niet eens voluit ondertoekende, doch
Pre&lent  Kerkvoogd van den Kerke-
rand der Hervormde Gelneentc.

meestal met zijn  initialen.
Niet het minst wxen zijn  verdien-

Elet beheer van ,,de Leemkolk” met sten gelegen in het omwerken in een
a l  d e  bcslommcringen  daaru)an ver- meer overzichtelijken en duidelijken
bonden, vooral voor iemand als de vorm van reeds in druk verschenen
Heer Calkoen, die behalve lijdende genenlogiëeu  en vooral op de nauw-
aan doofheid, bovendien een spraak- keurige wijze waarop die door hem
gebrek had, deden hem besluiten van werden bggehoudeu;  met dezen arbeid
het landleven af te zicu,  temeer daar- heeft Calkoen boekdeelen volgeschle-
toe aangemoedigd door zi,jne  plotseling ven e:l achten wij het ons een nnn-
opgekomen liefde tot de genealogische gename  taak hier een Eere-S’duut  te
en her;tldieke  wetenschappen. brengen aan zijn ouvermoeido  wcrk-

Een hem genegen familielid leende kracht. Zijne weduwe heeft, hnn-
hem eens  voor geruimcn  tijd zijn be- delenclc  in ziju geest! deze zeer be-
langrijke aerza.meliug  gcmealogisché langr~jkc  verzameling handschriften
werken ! met het gevolg, dztt de Heer met eenige  boekwerken aan 011s  Gc-
Calkoen daarin zulk een ruim arbcids- nootschap geschonken. Wij twiifclen
veld rond, dat hoewel aanvankelijk er niet aa,n of deze verzameling
van dit boeken gebruik makende om zal menig onderzoeker als hulp bron
zijn ledige uren aan te vullen, dit kunnen dienen.
voor hom een hoofdbezigheid werd Don 19 Augustus werd Calkoen -
en hij van den vroegen morgen tot la,at  in den avond op zi.jn uitdrukkelijk uitgesproken verlangen - grnf-
zich met de beoefening van die studie bezighield. waarts ge&,ogelL.  H e t  w a s  e e n  zeldza.am , indruk-

Aangemoedigd door zijn  hem zoo dierbare echtgenoote wekkende ceremonie ; geen rouwwagen, geen volgkoetsen,
Mus,%a  Ebisabei11,  13&sevain,  met wie hij  den 6 J u l i geen bloemen, in allen eenvoud, een toonbeeld van zijn
lS67 te Hilversum was ~ohuwd.  vestigde hii zich in geheel  leven.
d e n  jare 1896 m e t  t e r  w>on  te “s-G&enha&e.  Diiár  c7
kon h[j zich eerst geheel wijden aan de hem zoo lief )

‘s-G~nvenhaye  , cj Februari 1911.

geworden studie, dti,tir vond hij veel gelegenheid tot W. SNOUCKAEI~T  V A N  SCHAURURG.
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Prof.  Dr. C. C. U H L E N B E C K . . . . Leidem
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Jhr. M. M AZEL . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
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Het Genootschap is in ruil getreden met:
Archives Héraldiques  Suisses.
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gegeben von Kar1 Kiefer.
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Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr. VAN KINSCHOT te Tiel.

(Vervolg van XXIX, 39).

1715.
Extraordinaire ontfanck. Den 16” Julij door Simon

van Eysden een groef gekogt van de St. Martenskerck
voor twintigh gulden ouder beding dat de serk met
de blauwe steenen  sullen verblijven aan de kerk en
dat denselven van Eysden de voorschreve  Groef met
nieuwe steenen  soude  moeten beleggen aldus . 20-0-0.
16 Nov. Nogh ontfangen van Cspitain Weijnants  voor

‘t ophangen van ‘t Bort van Sijn vaader. 6-0-0.
Ontfanck  van luyen.

12 Jan. 3 Poosen  over Grietjen  de braaijster.  6-0-0.
22 dito een kint begraaven van Steyntjen  01~. 0-10-0.
24 dito 3 poosen geluijt  overPeter  van Luarenx. 1 8 - 0 - 0 .
2 Feb. 1 poos geluijt met 4 kloek en over het kint van

den olieslagers vrouw . . . . . . . 4-0-0.
3 dito 3 Poosen geluyt  over mijnheer Has . í2-0-0.
4 dito nogh 3 Poosen  . . . . . . . . 12-0-0.
5 dito nogh 3 Poosen  . . . . . . . . 12-0-0.
Item voort openen vant graft van . . . . 1-0-0.
Nogh voort Bort op te hangen . . . . . 6-0-0.
7 dito een geluijt van 4 guld. over het kiut van de%

Keijser. . . . . . . , . . . , . 4-0-0.
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21 dito 1 Poos gcluijt over de vrouw van ~70~72~~ in
de Druif . . . .’ . . . . . . . . 6-0-0.

26 dito 1 Poos over de vrouw van Peter van de Graaf
6 - 0 - 0 .

2 Meert 3 Poosen  over Gerrit Lnm enz. . . 13-0-0.
5 dito 1 Poos over de vrouw van DibOet  Dikketsen

6 - 0 - 0 .
9 dito 1 Poos over den Conrector De Ridder 6-0-0.
12 dito 1 Poos over Jantje Daniels enz. . . 12-0-0.
20  d i to  1  Poos  over  swarte  Willem.  , . . 6 - 0 - 0 .
23 dito 3 poosen  over  ,Johannes  van Wetten enz. 13-0-0.
26 dito 3 Poosen  over de vrouw van Meester Gijsbert  enz.

1 8 - 0 - 0 .
12 April 3 Poosen  over Johannes Water enz. 13-0-0.
27 dito 1 Poos over de soon van Dirk Roelofsen 6 - 0 - 0 .
Dito een geluijt  van 3 kloeken over het kint van Peter

Besier in de kerk . . . . . . . . 3-10-0.
1 Meij een kint van de dogter  van Peter van Rhenen

0 - 1 0 - 0 .
2 dito een poos over Aart den backer.  . . 6 -0 -0 .
9 dito een poos over den majoor G%oZ  enz. . 7-0-0.
17 dito 3 Poosen  geluijt over den secretaris Cootcn

1 2 - 0 - 0 .
18 dito nogh 3 Poosen.  . . . . . . 12-0-0 enz.
19 dito nog11  drie poosen  geluijt over de oude vrouw

Bijl . . . . . . . . . . . .
20 dito nogh 3 poos&.  . . . . . . .

1 2 - 0 - 0 .
1 2 - 0 - 0 .

21 dito nogh 6 poosen 2 4 - 0 - 0 .
Item voor de uytvaert naar Dreumell)  : : 24-0-0.
Dito een kint begraaven in de kerk van de Dogters

Dogter v a n  Jochem  i n  d e  D r u i f  . . . 0 - 1 0 - 0 .
27 dito 3 poosen  geluijt over ‘t kint van mijn-Heer

Blank enz. . . . . . . . . . . 12-10-0.
29 dito een poos geluijt over Lamert van Meteren  enz.

6-0-0.
7 Junius 3 poosen  geluijt  over Peter den Admiraal enz.

1 3 - 0 - 0 .
12 Junius een kint van Jarb Mijnskens  . . 0-10-0.
2 Julij 3 poosen  over juffr. cie Haas . . . 12 -0 -0 .
3 dito nogh 3 poosen  . . . . . . . . 18-0-0.
4 dito nogh 3 poosen  . , . . . . . . 12-0-0.

nogh voort Bort hangen . . . . . . 6 - 0 - 0 .
3 dito 1 poos met 4 kloeken over het kind van TViddwt

4 - 0 - 0 .
18 dito 3 poosen geluyt over den soon van vrouw

van Eysdcn  . . . . . . . . . . . 13-0-0.
22 dito 3 poosen  over het kint van den ontfanger Lith

enz. , . . . . . . . . . . . . 12-0-0.
23 dito een poos geluijt over de vrouw van Peter Rijclcela

6 - 0 - 0 .
1 August 3 poosen  over de vrouw va.n den rector

vos& enz. . 1 3 - 0 - 0 .
19 dito een kraamkint  van den apotheker Verkel  O- 10-0.
29 dito een kint van Peter Rootbeen  in het Kruyswerk

0 - 1 0 - 0 .
10 Oct.  1 Poos geluijt  over Henderick.  . . 6 -0 -0 .
12 dito een poos geluijt over Dirk de Pruis of Prins

6 - 0 - 0 .
15 Oct. een poos over het kint van den Heer ihavzendrift.

6 - 1 0 - 0

1) Wmr in de Herv.  Kerk nog cen  wapenbord RijZ hmgt .-- op-
geschilderd in buitengewoon onheraldische kleuren. v. K.
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dito een kraumkint van de Fnbrijck  . . 0--10-0.
November 3 poosen  geluij t over Jan Boovemuaater  enz.

1 8 - 0 - 0 .
dito 1 poos geluijt over de dogtcr van Paulus

Mijnekens  in de Kerk . . . . . . . 7-0-0.
dito Aart de Prim of Prïcis een poos geluijt 6 - 0 - 0 .
Dec. 3 poosen  over het kint van mijnheer Blanken
in de Kerk. . . . . . . . . . . 12-10-0.
dito 3 poosen over Kluisken (2) Leyendekkers op de
kerkhof . . . . . . . . . . . . 12-0-0.
dito 3 poosen over de vrouw Vemcher  enz. 18-0-0.

25 dito over  jujrr. T’~issc~x  1 1~00s . . . . 6-0-0.
1 Oct. over de vrouw van Hof&an 3 poosen  enz.

1 8 - 0 - 0 .
2 dito over de dogter  van Willem vau Genderen  1 poos

6 - 0 - 0 .
14 dito over het kint van (‘omelis  vma Oort met 3

klokken geluijt enz. . . . . . . . . 3-10-0.
20 dito over Hofmms  suster  1 poos enz. . 12-0-0.
12 Nov. over Bast vm Els 1 poos . . . . 6-0-0.
1 8  N o v .  1  p o o s  o v e r  Lij&? Walracen  . . 6 - 0 - 0 .
1 Dec. over Sermes de Raet 3 poosen  enz. . 13-0-0.

o v e r  Huyhrt Tzj’mrr+~  1 poos enz.  . . 1 2 - 0 - 0 .
16 dito over de soon van Peter '~(~72 Reiie,h 1 Poos

6 - 0 - 0 .

19 dito 1 poos over de knegt van vrouw Taay. 6 - 0 - 0 .
24 dito 3 poosen  over ‘t kint van mijn Heer Lauwick  enz.

1 2 - 1 0 - 0 .
27 dito een poos over de Leynendraayer in de weerstraat.

6 - 0 - 0 .
1716.

2 Jan. over Mari Storm 1 poos . . . . . 6-0-0.
7 dito over Nee1  de Groot 1 poos . . 6 - 0 - 0 .
18 dito over Jenne  Mari Noot enz. 3 poosei  13-0-0.
11 Feb. over den rector Vos enz. 3 poosen 13-0-0.
16 dito over de luytenant D’Hemery  3 posen enz. 13-0-0.
22 dito 1 poos over Grietje Backers  . . . 6 -0 -0 .
5 Meert 1 poos over Jantie Mulders . . . 6-0--0.
12 dito over de vrouw van Geurt de Jong 1 poos 6 - 0 - 0 .
17 dito 1 poos over de vrouw van Daniël Cu,yper

6 - 0 - 0 .
21 dito over Jan Franken 3 pooseu enz. . 1 3 - 0 - 0 .
31 dito over Grietjr  van Niel 1 poos . . . 6 -0 -0 .
9 April over confrater Udens  3 poosen enz. 13-0-0.
29 dito over de vrouw van Tetcnis  de Metselaer 1 poos

6 - 0 - 0 .
30 ditto over de moeder van van Avesaet 1 poos. 6 - 0 - 0 .
1 & 2 Mey over den konvoymr. van Oyen . 6 poosen

enz. . . . . . . . . . . . . . 25-0-0.
6 dito over de wed. van Arien Udo  1 poos enz. 7 - 0 - 0 .
7, 8 St 9 dito over mevr. Klingstedt 12 poosen en voor

t’ uytbrengc. . . . . . . . . . . 72-0-0.
over Jacob Pontams 1 poos . . . . . . 6 - 0 - 0 .
23 May de wed. van Londen 1 poos enz. . 12-0-0.
9 Junij 3 poosen  over de vrouw van Barense enz.

1 3 - 0 - 0 .
30 dit,to over vrouw Van Soelen 3 posen enz. 13-0-0.
1 Juli over juffrouw Elisabet  van WeZde?*c~a  15 Poosen

t’sinken en t’graft openen en het hsnpe  va.n het bort.
1 0 3 - 0 - 0 .

9 dito voort graft openen van een kint vnn Reyer Alona.
0 - 1 0 - 0 .

11 dito over ~IIaike  van Breda 1 poos. . . 6--0-0.
d i t t o  o v e r  rirllllrysrn  1 poos enz.  . . . . 1 2 - 0 - 0 .
19 dito over CorstinelL  Vos 1 poos . . . 6-0-0.
voort graft openen van een kint van I&r’grr veen Niftrik.

0 - 1 0 - 0 .
26 dito over het kind van de Hr Altcna 1 poos enz.

s - 1 0 - 0 .
30 dito 3 posen over Conaelis  Gmtselz  enz. 18-0-0.
31 dito over commissaris II’:qnants 6 noosen  en voort

graft openen is 25 gld. welke  nog &et heb tonnen
become.

1 Aug. 1 poos over ,Jnco7)  van Doeshr*g.  . 6-0-0.
11 dito over ,Jan vma der Heul 3 poose . . 12-0-0.
16 Sept. over een kint van Roelanf  Verwey  en geluyt

van 4 gld. enz. . . . . . . . . . 4-10-0.

16, 16 & 17 dito over Borgerm. ScJ~~nl  9 poosen en
t’graft openen . . . . . . . . . . 37-0-0.

29 December over juffr. vnn C’attenhrg  3 poosen  en
t’graft openen . . . . . . . . . . 13-0-0.

1717.
13 Jan. een kint van Bos&(?) . . . . . 0-10-0.
16 dito over Jala  de Vco*  3 posen enz. . . 13-0-0.
30 dito een kint van de Fabrik . . . . . 0-10-0.
9 Febr. de luytenant Presto?a  . . . . . . 1-0-0.
22, 23 & 24 ditto over de Hr. Crayual~ger  9 posen en

t’graft openen en het hangen van het bort 43-0-0.
5 & 6 April over de schout Dijkmeester  6 poosen  en

t’graft openen . . . . . . . . . . 25-0-0.
17 April 1 poos luyen over TVey&e Perbeek  6-0-0.
ditto een kint van Jan de Rrzrver  enz. . . 0-10-0.
5 Junij over de vrouw van CVo~~zoel  3 poosen enz.

1 8 - 0 - 0 .
S dito 1 poos over het kint van Gerardt Verkerk  enz.

6 - 1 0 - 0 .
17 ditto over de dogter van Jaia  Baart  1 poos 6 - 0 - 0 .
24 dito over vrouw VCOE Brmak 1 poos . . 6--0-0.
28 dito over Cristim Bartem 1 poos enz. hier van niet

become.
8 Sept. 3 posen over Heuvel  enz. . . . . 18-0-0.
9 dito over de vrouw van Jala Wyfat 1 poos 6-0-0.
13 dito over een kint van Bcrepat  !Zay  . . 0 -10-0 .
21 dito 3 poosen over juffr. Klingstedt en t’uytvoeren

24 -0-0.
23 dito over de vrouw van A~ldries  Bemler 3 poosen  enz.

1 3 - 0 - 0 .
9 Oct. 1 poos over de soon van Peter  vnu Keulen

6 - 0 - 0 .
12 dito over het kint van vn?a Smtw  met 3 kloeken

3 - 0 - 0 .
14 dito over Dirk Ku~qms>  3 poosen enz. . 18-0-0.
1 6  d i t o  o v e r  tic Rapp?s vrouw 1  poos  . 6 - 0 - 0 .
19 dito over een kint van Vorzuey  . . . . 0 - 1 0 - 0 .
6 Nov. 1 poos over de suster  van Herma,L de Cruyf

6 - 0 - 0 .
16 dito met 3 kloeken over een kint, van R’iZle,a vala

de Smit  . . . . . . . . . . . . 3-0-0.
18 dito Jacob de Ralz,é’s  dogter 1 poos . 6 - 0 - 0 .
dito over een kint van juffr.  Ba/+em  1 poos  6-10-0.
2 Dec. 1 poos over Tl?llrj~l  Er/lst  . . . . 6-0-0.
20 dito over een kint van SS!rom~e~rdr~ift  1 poos heb tot

nog toe niet tonnen  betomen.
(Wordt  vorvo lgd . )

~.~
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Fragment-genealogie Rasch.
Medegedeeld door M. G. WII,DE~~AN.

De familie Rasch komt vermoedelijk uit Sleeswijk-
Holstein. Aansluiting met gelijknamige’familien  in Done-
marken en Noorwegen is tot heden niet gevonden. Toch
staat het vast dat op verschillende tijdstippen personen
van den naam Rasch van uit Denemarken en uit Noor-
wegen naa,r  Holland trokken. Zoo moet een Frank
Ras& in 1666 op Lolland  in Denemarken geboren,
boekhouder en provisor in eene apotheek te Gouda zijn
geweest. Een I%deric?a  Uwistiaan  Rnsc?,  in Noorwegen
geboren, moet in 1728 te Amsterdam hebben geleefd
en in dat jaar ter zee zijn gaan varen. Diens broeder
Ulrich  l+idwic?~  R. was ter zelfder  tijd te Franqueba,r.
Een .F’ouwel  Rassche woonde 1531 te Deventer.

Hoe dit zij, de stamvader der familie Ras&, wier
onvolledige stamlijst hier volgt, werd te Hamburg ge-
doopt, doch van zijne ouders is aldsa,r geen spoor te
vinden.

De data zijn zooveel mogelijk gecontrôleerd.  Door het
ontbreken der kerkelijke registers uit de 17de eeuw te
Doesburg moeten dus de data der oudere generaties uit
andere acts nader worden bewezen. Alle aanvullingen
en verbeteringen worden dankbaar aanvaard, terwijl ik
met erkentelijkheid melding maak van de vele aan-
vullingen $j reeds door ons lid, den Heer Van Epen
verstrekt uit de rijke verzamelingen van het Cenl~aal
Bzveazc  voor Genenlogie  erz Heraldiek te ‘s-Gravenhage.

1. Bemdt (of Berent)  Rmch  [zoon van Bemdt  , en.. .]
geb. te Hamburg en ald. gedoopt in Sanct-Petri 26 Dec.
1616 (doopgetuigen waren Albert von Eitzen, Haass
Bundelach, en Margrete Blockes) komt op St. Thomas-
avond (7 Maart) 1636 te Amsterdam, overleed 16, en
werd begraven 22 April 1668 te Doesburg. Huwt 4/14
Aug. (aanget. Amsterdam 9 Juli) 1644 1) met Anna
Muys [dr. van Jacob (burgemeester van Doesburg?) en
van fVargareta  ‘uar&  Bekwen of Ackem]  geb.
T Doesburg 13 en begraven nld.  19 Jan. 1662.

Z i j  wonnen:
1. Bargaretha  Rasclt.,  geb. te 25 Oct. 1645.
2. Anna Rasch, geb. te 2 Nov. 1646.
3. Bernard Rasck (die volgt 11).
4. Geertruida Rasclz,  “) geb. te 25 Dec. 1649.
5. Jawna  Ras&,  geb. te 26 Nov. 1653

overl. te Amsterdam 10 Jan. 1655.

11. Bernad  Rasch, geb. te 2 Maart 1648,
overl. 4 en begraven te Doesburg 11 Spril 1711. Huwt
te 2 April 1671 C?2rist&a  Ketwich, geb.
te 1644. + te 28 Juni 1730 (dr.
van Berncrrd , en Christina  de Reiger].

W a a r u i t :
1. Bernard Rasch , geb. Doesburg 27 Aug. 1672, j- te

14 Jan. 1691.
2. ,Toha,n Rasch  , geb. te 24 Jan. 1674,

overl. te 2 Nov. 1739 ; was burgemeester
te Does burg.

3. Evert Jacob Rasch (die volgt 111).
1) Puiboek  Amsterdam. 9 Juli 1644 compnrecrden  alsvoren.. . .

Berent Ras& van Hamborgh,  winckelier , woon.  in de Warmoestract ,
overleggende acte van dë I&okening& van hem comparant met
Annn Nuys tot ocsbnrgh (Get.)  Berendt Rasche.

2) 1 en 4 maken eon mntucel  testament te Zntphen 13 April lU76.

4.

5.

6.

8 0

ilnlza  C:lr~isii~~  Rowlr  , geb. t e 3 Sept. 1677,
gehuwd met Tli~‘lle?~~  l’les , burgemeester van Doesburg.
Maria Gerartia h’asch, geb. te 27 Nov.
1679, overl. te 2 Dec. 1751. Huwt te

8 April 1707  cJohan  Kuenen, geb. te
Oct. 1682, f te 21 Aug. 1744.

Peter Rasch, die volgt Illbis.
111.  &ert Jacob Rasch 1) , geb. te 14 Sept.

1676.  Huwt C?~&tina  Bcelc.
Waa,ruit:

1. Bernardina Rusch,  ged. Doesburg 5 April 1713.
2. Wilheln2i~2a  Aletta  Rasch~,  ged. Doesburg 21 Mei 1716.
3. Wìlhelrnus  Ras& ged. Doesburg 20 Sept., 1722, be-

graven ald. 30 April 1776. Huwt te
den &!nria Elisabeth  S’tez;ens,  geb .
te den
17 Juni 1778.

begraven Doésbuurg

4. Aletta C?wistina  Rasch, ged. Doesburg 24 Oct. 1717.
5. Anna Caihwinn IZa.sc?~,  ged. Doesburg 24 Nov. 1719,

+ DoesbuFg  2 4  J a n . 1750. Huwt 15 April 1749
Ds C?/ristlaa?~  Bel?jamilb  C oltclcn  , geb. in Suriname
26 Jan. 1723, -j- Kaap de Goede Hoop tusschen  1 Oct.
1757 en 1 Oct. 1758, alwaar hij Predikant was. Hij
hertr. aan de Kaap 10 Jan. 1754 Geertruy  Susanna
d!deijOoonz.  (20011 van A,rnoi&m  en Elisnbetll  Ewrtsen.)

Illbis. Peter Rasch, geb. te 28 Dec. 1684,
begraven Doesburg 11 Aug. 1773. Huwt 1”. Agneta
Visser ; 2O. te den 19 Juli 1733 Catharina
Piper, geb. te Beuningen bij Nijmegen 11 Nov. 1691,
j- Doesburg 20 Jau. 1738 (dr. van Anlo?ly  “) en Arnolda
Hessels.)

Uit het eerste huwelijk:
Bwntwd RasclL , ged. Doesburg 13 Juni 1717.
Uit het tweede huwelijk:
Bcrnmd  cJOJLan  Rasc?) [die volgt IV].
IV. Zr. Bcmurtl Johan RGISC?I~  , ged. Doesburg 5 Aug.

1735, ald. overleden 13 Maart 1816; promoveert te
Harderwijk 3 Oct. 1757, doet eed als advocaat te
Zutphen 4 Nov. 1757 en was bij zijn overlijden president-
burgemeester van Doesburg en lid der Staten v a n
Gelderland. Beleend 4 Febr. 1755 met het goed ,,de
kleyne Wethorst”, 23 Jan. 1776 met ,,‘t Goet te Wylc”.
Testeert met zijne  vrouw voor Schepenen te Doesburg
18 July 1775. (Reg. Leenaktenboeken, kwartier van
Zutphen.) Huwt (ondertr. Doesburg 3 Maart) 1759
dlaria  Robertina Gordon, geb. te den

, overl. Doesburg 11 Mei, en ald. be-
graven 15 Mei 1789, oud 55 j. en 6 m. (dr. van J~wes A.
en Jollanna ddnrin  Heydenryk).

1) Evert Jacob Rasc?~  eu Christina  Beek egtelnydcn,  18 Dec. 1714
,eleend met ?,‘t  Goet te Bevermere”.

Bernhard Rasch, onmondig  , erfgenaem  sijns vaders  &ert J a c o b ,
xleent  ezm.. . 19 J a n .  1728.

Willem Basch,  crue sijns broeders  BernharcZ  Ras&,  bclccnd enz. . . .
1 April 1743.

Idem laat approberen en registreren sijnc huwlijkse  \-oorwnsrden,
25 Sept. 1747 met Maria  Elisabet  Stevens (weduwe W@zhoz~ds)  opgerigt,,
17 Nov. 1’766.

Idem en Dr.  Willem Volteha,  erfgenamen  van Ch~isti?&a  van Beeck,
,ved. Ilasch ons..  . . als  wi j len Ch&stina  t-an  Beeck  voorn.  op den
29 Meert 1739 ene.. . .

WiZZe?)L R. e n  zino vrouw  dra.gen  het leen 26 M e i  1775  op nan
gebastiaan  Wesselink  e n z .  .

(Reg. op de Leennktenboekcn, kwartier van Zutphcu.) RED.
9) Volgens ecne  aantcek.  ritmeester gesneuveld bij Ramiellics.
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W a a r u i t : Waaruit, behalve doode  zoon ‘s-Gravenhage 5 Maart
Petrus Raxh  (die volgt V). 1821:
Ch,ristipLa  Agnieta  RasclA, ged. Doesburg 28 Oct. 1763,
overl. te Steenderen 4 April 1837. Huwt 10. (ondertr.
te Doesburg 7 Mei 1801) mr. David W~&lc (overl.
te Groen10 4 Febr. 1804, oud ruim 54 jaar; burge-
meester van Groen10 [zoon van G. G. 7Vygi~2ck  en
AT. N.]; 20. tr. Doesburg 27 Aug. 1818 Hendrilcus
Johannes de Roller van af 1773 predikant te Does-
burg, geb. 25 Aug. 1741 en ged. 27 d.a.v. te
Zutfen , [zoon van Daoid  Hendrik  et1 Geertwid AObing].
Jacob Ras&,  ged. Doesburg 1 Sept. 1765, zee-officier ,
ongehuwd overl. te Bntaria 12 Oct. 1798.
Cathar%nn ,Joha?lnu  Narin Rasch ,_ ged. Doesburg 15
April 1760, i_ Bockholt 2 Juni 1801.  Huwt Doesburg
23 Jan. 1777 C!hristiaan  ~~klztlller, geb. Nijmegen 15
Maart 1749, T Ringenberg 31 Jan. 1805 als majoor-
ingenieur.
Bwnardina Antonia  Rauch,  ged. Doesburg 17 -Juni
1767, $ Dieren 3 Jan. 1840. Huwt Doesburg 26 April
1789 mr. Bartholt  van Hasselt, ged. Zutphen 21 Nov.
1741, f Didam 24 Febr. 1819. Hij was in 1789 bur-
gemeester van Didam , in 1800 raadsheer in het Hof
van Overijssel, in 1804 baljuw en landschrijver van
Didam, in 1810 Juge de Paix en nA de restauratie,
vrederechter te Doesburg. (Zoon van MC Joltan  Cocla-
raad en Arnoldina L~rcrelia IVoitho7t.)
Aletta Gerarda A?~~IYTu.  Rasch  , ged. Doesburg 5 Febr.
1769, i_ ongehuwd ald. 10 Sept. 1811.
Een kraamkind begraven te Doesburg 21 Nov. 1770.
Johanna Anaolda  Rnach , ged. Ijoesburg  26 Juli 1772
Huwt Doesburg 2 Juni 1798 ICS’lle)~a  Frederik Rouse
Pailleret  , rentmeester der domeinen te Ijieren,
Fraterweerde, Coldehave , stadhouder en griffier der
Leenen  van Dieren sedert 1 Jan. 1790, geb. Dieren
28 Nov. 1768, ged. Ellecom. - Beiden verdronken
te Doesburg in den IJssel 24 Juni 1798, en zijn te
Ellecom begraven [zn. van =lbra7,am Elic  en Barbara
Agrtes  Roztse). Zie genie Pailleret (niet in den handel).
Hendrik l;ti1/9aand  Rasch [die volgt Vbis.).
V. Mr. Petrus Rasch , geb. 29 April, ged: Doesburg

1. Peter Hendrik Rasc7h  (dio volg VU).
2. ClT,arlotte  Amelia Ras&, geb. te ‘s Gravenhage 3 Aug.

1823, f- te ‘s-Gravenhage 12 Maart 1835.
3. JkcoO Cornelis  Rn-ch (die volgt Vllbis).
4. Een zoon geb. t,e ‘s-Gravenhage 13 Juli 1828.
5. Bernhard La,mbert Rasch (die volgt Vllter).

VIL  Peter He?adrik  Ra.rch  , geb. te ‘s-Gravenhage 10
Febr. 1822, overl. te Kampen 1 Dec. 1861. Huwt te
Hattem 20 Mei 1847 I%tro~z?aella  Johawaa  Mestiqagh,
geb. te 6 Sept. 1828, overl. te Amsterdam
3 Dec. 1878. [dr. van Dr. Derlc, chirurgijn-majoor te
Hatt,em.  en Aleida van der Werffl.

W a a r u i t :
, . >

5.

6.

7.

Bernard .Jooha?L  Ras&,  geb. te Doesburg 4 Maart
1848, overl. te Hattem 6 Sept. 1851.
Dirk Rasclz,  geb. te Doesburg 23 Febr. 1849, overl.
ald. 1 April 1849.
. . . . . . Rascla  (dochter), geb. Hattem 7 Mei 1850,
overl. ald. 14 Juni d.a.v.
.Pauline  Francoise Rasch, geb. te Hattem 23 April
1851, overl. te Doesburg 19 Mei 1876. Huwt te
Harderwijk 1 Aug. 1872  tJoan .IVillzelm Cl~evalier  ,
geb. te Amsterdam 24 Maart 1845; directeur der
posterijen te Doesburg en lid van den ra,ad  dier ge-
meente. [Zoon van Xathile ,Jacques  en B r e g i t t a
dnto?aia  Ab~rahamsz.].  Hij hert. te Utrecht 11 Oct.
1877 Jolra?ana,  Gijsbertìna  Elisabeth Vosma,er.
Diderica  Rascla  , geb. te Hattem 11 Dec. 1852, overl.
te den Huwt te Harderwijk
18 Oct. 1876 d. E. va?a Dullemtk  , ovcrl. to Harderwijk
12 Jan. 1890 als Eerste Luitenant der Infanterie,
oud 46 jaar.
Chnrlotta  Amelie Rasch, geb. te Hattem 8 Sept. 1854,
overl. te Harderwijk í6 Jan. 1871.
Elisabeth Catharina Rasch, geb. ta Hattem 16 Mei
1856, overl. te Amsterdam 25 Nov. 1878. Huwt te
Harderwijk 18 Oct. 1876 Louis Florelafius Leyds,
toenmaals Eerste Luitenant der Infanterie; geb. te
Babylonienbroek den 13 Juli 1841 [zoon van DB.
Jolaaiaues  e n  ïIlaria Jacoba  Dkger.]30 April 1761, -f te 30 Dec. 1790. Land-

schrijver des Rechtambts Doesburg. - Huwt Doesburg
5 Nov. 1787 Hendrica  Glashorst,  ged. Doesburg 19 Dec.
1769 > -i Doesburg 10 Febr. 1795 [dr. van Dirk en
Françina 1 VwYemse,a].

W a a r u i t :
1. Xaria Robertiwa  Fra?a@aa  Rnsch, ged .  Doesburg

16 Mei 1788, + Dieren 28 Maart 1870. Huwt Does-
burg 23 Oct. 1810 mr. Willem Blow~ers,  geb. Didam
18 Dec. 1784, overl. Doesburg 26 Mei 1831, notaris,
en lid van den gemeenteraad ald., [zoon van .Jan
Hendrik, on ~Joohmasaa Glashorst].

2. Bernard Johan Rasch (die volgt Vl).
VL Mr. Bernard Jol~c(?z  Ras&, ged. Doesburg 8 Nov.

1789, i_ ‘s-Gravenhage 25 Jan. 1836; advocaat bij het
Hooggerechtshof, Ridder in de Orde van den Neder-
landschen Leeuw. Huwt op den huize ,de Ruit” bij
Rijswijk 19 Juli 1820 Paulinr:  .Fran~oise  van Eclc,  geb
‘s-Gravenhage 5 April 1797, ald. ovcrl. 6 Aug. 1860
[dr. van mr. Lanahert Ejzgelbert  en Charlotta  Amel ia
Vockestaert).

8. Betwhard  Johan Robert Rascla,  geb. te Delft 10 Oct.
1857, overl. te Amsterdam 8 NÖv.
Tilburg 14 Febr. 1885 als commies
klasse d. 1V. .J. van der Voort.
W a a r u i t :

1894. Trouwt te
der posterijen 2e

Een dochter geb. te Amsterdam 23 Juni 1886.

3
Vllbis. Mr. JbcoO  Corlle1i.s  Rasch, geb. ‘s-Gravenhage
Mei 1826, f ald. 28 Maart 1872; subst. griffier bij

het prov. Gerechtshof van Zuid-Holland. Huwt ‘s-Graven-
hage  19 April 1854 Wilhelmi~na,  Adriana  Roest, g e b .
Utrecht 4 Febr. 1826, overl. Rijswijk,  Huize Westhoff,
3 Aug. 1898. [dr. van Jaz, en C’oriaelia  Glasina  van
Bommel].

W a a r u i t :
1. Joh.auna Corvaelìa Clasilaa  Rasch  , geb. Vlaardingen

10 Jan. 1865, huwt ‘s-Gravenhage 22 Oct. 1885 met
Robertus .Joals Castelxl~yk  , Ingenieur van ‘s rij ks-
waterstaat, geb. te Haarlem 31 Aug. 1849 (zn. van
Robertus Joan en Xaria  Catharina van den Brandeler).
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2. Pauline FranGoise  RUS&, geb. ‘s-Gravenhage 1 Dec.
1856, ald. ovorl. den 28 Dec. 1860.

3. Care  Mark Ras& die volgt VIII).
4. Willdmina  Adriana Rascla  , geb. ‘s-Gravenhage 23

April 1861. Huwt Utrecht 4 Aug. 1882 Jisstinus
cJacoO  Leonard Heldring,  bankier, geb.
(zn. van Otlho Gerhard, en Anna Elisabeth Dcuffer  Wiel).

5. Cornélie Frangoise Ras&,  geb. ‘s-Gravenhage 27 Dec.
1863. Huwt ‘s-Gravenhage 23 Oct. 1888  jhr. ilIari+aus
Joost Haydecoper  , geb. Maa.rsseveen  1 Jan. 1860,
rentmeester Kroondomein [zn. van jhr. mr. ,Joan,  en
jonkvro.  Louisa Reiniera  Jeanne  Antoinettc Ram].

WIL  Mr. Carel Marius Ras&,  geb. ‘s-Gravenhage
19 April 1859, _F H aaslem 15 Mei 1910, achtereen-
volgens secretaris der gemeente Haarlem, directeur der
Brandverzekering-Maatschappq  en lid van den Raad
aldaar. Huwt Utrecht 1 Sept. 1887 Srtra  Geertrnid Xol,
geb. Utrecht 14 Febr. 1863 (dr. van Euerard Henry,
en diens 2<l”  echtgen.  jS’oi,?a%a  Smith).

W a a r u i t :

Vbis. Hcndrilc  Wynand Rasch  , geb. 21, ged. Doesburg
28 April 1775, t Stecnderen 27 Maart 1820, burge-- _
meester en secretaris van Steenderen, notaris aldaar.
Huwt Doesburg 23 Mei 1803 Jacoba Nies, geb. Loenen
(Geld.) den 21 Aug. 1782, j- te Steenderen 4 Oct. 1856.
Idr.  van mr. Adam C’aspa,r  Willem, en Arnoldina TurnOull~.
L

1.
2.

W a a r u i t :

3.

4.

Berraard  Johall Robert Rasch (die volgt Vl).
Arnoldina Hermina Carolina  Rasch  , geb. Steenderen
22 April 1806, -i_ te Steenderen den 8 Jan. 1876.
Huwt te den Willem du Pré.
Caspar  Willem Adam Nies Ras&,  geb. Steenderen
6 Dec. 1808,  i_ ongehuwd te Steenderen den 10 Sept.
1834, als 2”o luit. bij de 12de afd. Nat. Infanterie in
garnizoen te Doesburg.
Ihcodora  Qlar%stilaa  9doïphina  Augusta Rasch, g e b .
Steenderen 27 Dec. 1810, overl. te Amsterdam 17
Nov. 18-3.

10. Sophia Chnrlotta  Ferraanda  Rasch, geb. Nijmegen

5.

6.

3 Juli 1888.
20. FVillem  ddriaan  Rasch , geb. Haarlem 20 Juni 1890.
30. Care/  Mark Ras&,  geb. Haarlem 12 Juni 1895.
40. Sara Geertruida Rasch, geb. Haarlem 6 Dec. 1900.

Vllter.  Mr. Bernhard Lambert Ras&,  geb. ‘s-Graven-
hage  21 Nov. 1829, ald. overl. 9 Januari 1899, plaats-
ver vangend kantonrechter, lid van den Gemeenteraad
van ‘s-Gravenhage (benoemd 15 Juli 1879))  dijkgraaf
van Delfland, ridder in de orde van den Nederlendschen
Leeuw. Huwt Arnhem 12 Juli 1855 (Jornélie cJacpueliw
Voet, geb. Delft 22 Oct. 1831, ovtrl. ‘s-Gravenhage
23 Nov. 1899 [dr.  van Gos&n, en SeOilla  Cornetia
Bri&rna?zl.

7.

8.

Maria Atetta  C%arlotta  Luwetia Ras&, geb. Steen-
25 Dec. 1812, ongehuwd overl. te den
Hendrik Jan Agrzes  Rasch, geb. Steenderen 29 Aug.
1814, ongehuwd overl. te Varsseveld 24 Dec. 1853,
rijksontvanger achtereenvolgens te Ewyck en Winssen,
te Lienden, en laatstelijk te Varsseveld.

cJacoba  Anioinetta Hermanna Augusta Rasch  , geb.
Steenderen 8 April 1817, ongehuwd overl. ald. 4
April 1853.
Hendrik  Wynand Jacob  Ras& [die volgt Vlbis].
Vl. Bernard Joha’u  Robert Rasch, geb. Steenderen

18 Juni 1804, + te Nijmegen den 28 NOV. 1885.
Achtereenvolgens beambte en ontvanger der Rijnvaart-
rechten te Lobith, Tiel en Gorinchem ; van af 1
Aug. 1851 ontvanger van ‘sR$ks directe belastingen,
invoerrechten en accijnsen, en majoor-commandant der
dd. schutterij te Venlo, 21 Mei 1881 eervol ontslagen
als rijksontvanger te Nijmegen ; versierd met het Metalen
Krms.  Huwt te Nijmegen den 7 Sept. 1832 Petronella
4nna Agnita Muntz, geb. te Colombo op Ceylon 20
Maart, en geel. ald. 6 April 1798, orerl. Nijmegen
ien 4 Juni 1883 als wed. in 2do huw. van P i e t e r
Adriaan Rauws. [dr. van Piereus, en Arana Helena
Mekernl. Waaruit :

1.

2.

3.

4.

r3.

6.

7.

8.

W a a r u i t :
Mr. Bernard Johan Rnsch, geb. ‘s-Gravenhage 2 9
Juli 1856, overl. Woorden
Achtereenvolgens kantonrechter te Heusden, en te
Woerden. Huwt Haarlem 28 Sept. 1899 A.driana
Maria Enschedé, vrouwe Des Villates , geb. Haarlem
29 Sept. 1864 [dr. van Mr. Adriaan Jast,  en Prançina
Antoinetta Co,wadi,ba  Eoenen].
Cornélie Goswina  Rasch, geb. ‘s-Gravenhage 26 Jan.
1858, ongehuwd.
Charlotte Henriëtte Rasch, geb. ‘s-Gravenhage 30
Juni 1860, ald. overl. 7 Oct. d.a.v.
Annette  Chariotte  Amétie Rasch  , geb. ‘s-Gravenhage
18 Juni 1862, ald. overl. 25 April 1863.
Pauline Francoise  Rasch , geb. ‘s-Gravenhage 15 Nov.
1863. Huwt ald. 20 Aug. 1890 Jhr. Mr. Jacob Lambert
Wil7kelm  Carl von Weiler, geb. Zalt-Bommel 14 April
1860, achtereenvolgens lid van het Hof van Justitie
in Suriname, rechter in de Arr. Rechtbank te Rot-
terdam,  en lid van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage
[zn. van Jhr. Conrad Wilhelm,  en Hcnrietta Stephana
Byleveld].
Mathilde TVilhelmine  Rasch  , geb. ‘s-Gravenhage 2
Oct. 1865, ald. overl. 16 Maart 1867.
Annette  Cllzarlotte  Mathilde  Rasch, geb. ‘s-Gravenhage
22 Dec. 1868, ald. overl. 25 Mei 1870.
Herman Theodorus  Rasch, geb. ‘s-Gravenhage 14
April 1872, ald. overl. 24 Aug. 1899.

1.

2.

::

1.
3.

3.
1.

,Jacoia  Herzdrika  Wyaandiraa  Ras&,  geb. Nijmegen
18 Aug. 1833, ongeh. ovarl. Nijmegen 15 Jan. 1883.
A~a~~aa  Petronella Wilhelmina Rasch, geb. Tiel 13
Maart 1835.
Tlaeodora Wilhelmina Rasch , geb. Tiel 28 Aug. 1836.
Marks  Pisreus  Basela,  geb. Gorinchem 25 Nov. 1839,
rijks-administratief ambtenaar, waarnemend ontvan-
ger der in- en uitgaande rechten te Roosteren, luit.
bij de rustende schutterij in Limburg, eervol ontslagen
als ontvanger te Lisse, 16 Juli 1890. Tr. Doesburg
15 Mei 1873 cJ. W. van ‘t Haaff. Waaruit:
. . . . . . . Rasch, geb. te Zevenaar 21 Maart 1874.
Cornelia Bernardina Rasch, geb. te Zevenaar 21
Maart 1874, overl. te Venlo 26 Juni d.a.v.
. . . . . . . Rasch (dochter), geb. te Nijmegen 9 Dec. 1876.
. . . . . . . Rasch (zoon), geb. te Oldenzaal 24 NOV. 1880.

Vlbis.  Hendrik Wynand Jacob Rasch , geb. Steen-
leren 28 Dec. 1819, ald. overl. 3 Dec. 1853 aohtereen-
rolgens  Beziener  bij de Rijnvaart ten Kantore Krimpen,
<assier  bij de rente-betaling der Nat. Schuld te Am-
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sterda,m,  en outvungor  van ‘s Rijks belastingen te Wijk,
Veen en Aalburg. Huwt te Krimpen den
&&in 1;ayz  de IVincl  , geb. te r. van
Waaruit 5 k..,

(d 1
waarvan 4 zeer jong overleden, en

C7aarlotta  dlarla  Aletta Lucrelia Ras&,  geb. Arnsterdam
2 Sept. 1849, huwt Arie Horsman.

Nog eens het Leidsche Geslacht Tierens.
De kritiek in Mbl. XXV 12-10  uit~gobracht  op den

kwartierstaat van Mr. Zeg7/Pr Iic~ols (Xx11, 219-22)
en die op de genealogie van genoemd geslacht, gelijk
die indertijd door de H.H. Scheltus van Kampherbeeke
en A. Tierens, doch blijkbaar naar eene oudere was
bewerkt, en later geplaatst in ubl. XXVI,  193 en v.v.,
was uitsluitend gericht op de aangehuwde geslachten.
Tegenover de schitterende, doch gefingeerde alliantien
waarmede de phantasie zoo kwistig was te werk gegaan,
kwam de stamlijst  2icre1r.s  zelf eenvoudig en rustig
uit, en wekte daardoor een vermoeden van betrouw-
baarheid.

Thans kan worden aangetoond dat 007~  daarvan de
twee oudstc  generatien verzonnen moeten zi_jn.

Bestreden wordt hier dus dat een Mr. ,Joachim
Jbackimsz. Tiercns  af’komstig uit Brabant, doch gc-
woond hebbende eerst te Hamburg en later in Holland
de vader was van Mr. E~uera~d Ticrc~zs,  advt. te Leiden,
die gehuwd met Baria  Spkjte,  dochter van Fra~~ckoys
en van Lozcise (1~ Bea/lwo)lt,  de ouders zouden zijn
geweest van Mr. Joclc7ti91a Tirw~rs,  den man van He.stcr
uan der Maes, met wien wij weder op bewezen terrein
komen.

Kort na de plaatsing van bovenbedoelde kritiek had
ik een uitgebreid onderzoek in te stellen in de oude
Leidsche Notarisprotocollen, ten einde bouwstoffen voor
cen paar gencalogiëcn te verzamelen. Herhaaldelijk
kwam daarbij de naam T(lr)ierelas  voor den dag, waarvan
ik echter, niet voornemens  zijnde die genealogie verder
uit te werken, weinig notitie hield ‘). Al spoedig trok
het echter mijne aandacht dat zich daaronder nimmer
bevonden I$r. Jonchim  en Mr. Ec~rctrrl,  die toen toch
advocaten te Leiden zonden zijn geweest, hetgeen aan-
leiding gaf hun namen eens op te zoeken in het
Beval  kings Reg. van 1681 en in het Collier Familiegeld
van 1622, en toen ze ook daar niet in voorkwamen
en evenmin de namen hunner vrouwen, kwam ik tot
de overtuiging, dat ook zij schepselen waren der ver-
beelding.

Uitgaande van het bekende trachtte ik thans de
ouders te vinden va,n Mr. ,Joachim  gehuwd met Hester,
VICU  der Xacs, doch de bronnen die bij dergelijk onder-
zoek gewoonlijk het beste resultaat opleveren, deden
zulks thans niet, nergens rond ik eenige  aanwijzing,
en zoo bleef de kwestie geruimen  tijd rusten.

Dezer dagen vond ik echter toevallig in het protocol
van Notar is  dcll~~t?  ~(~11  Ho-txbeeck  te Leiden het
volgende stuk.

Voorwaarden waarop Mr. Pictcr Pooclc,  Secretaris der
Weeskamer te Leiden, als daartoe gemachtigd bij pro-

l) Het zullen vermoedelijk  nfstsmmelingon ziju geweest van:
Claes Tàerens,  greindrapier, die 6 Auga 1607 als poorter werd in-

geschreven, Fmwchoya  Tierijns  , bakker  op 29 April 1611, en Loys
Tierens, saeijwerker  op 12 Augs 1616, allenuit  Rousse in Vlaenderen.
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curatie  van 22 Decbr 1683 gepassd. voor Notrs Elius
ve~loo  te Dordt, door Mr. Isycscr  Ticrew  advt. als eenig
geinstitueerd erfgenaam van zijn grootvader Joachim
Tierens de oude, bij diens besloten testament geteekend
26 Juni 1677 voor Notrs E~gcl  vn)~  Haas~enraadt,  te
Leiden *), voornemens is om op 27 Decbr 1683 publiek
te verkoopen een huis op de Coepoortsgrafft, belegen
enz., en waarvan de laatste opdrachtsbrief is gedateerd
26 April 1634.

Deze akte in de Waerboeken (Transpt. Regs.) opgc-
zocht, luidde verkort als volgt:

Op 26 April 1634 Cpde Warwr Harmmr~sz.  bakker
en droeg op Jochem  Jockemsz.  TiraIL  lakenbereider
een huis O/Z Coepoortsgrafft, belegen enz.

De grootvader van Mr. Sege,r  Tiere~zs, was dus niet
geweest de advt. Mr. hucrard Tiercw,  doch wel de
lakenbereider of droogscheerder Joncltim Joackimsz.
T‘iierells  , te voren genoemd TZrox  2) en op dien naam
vond ik nu meer.

Op 2 Mei 16-4 teekenden te Leiden aan op het
stadhuis (dus minstens een hunner niet gereformeerd) :

Joachzim  Joancitr~w~z. Tira//  droochscheerder
j.m. van Linsen “) wonende alhier vergeseld met
Aw,lries Claest. zijn bekende, en Vrolrtge  Pieter&-.
j.dr. van Oost Vriesland vergeseld met Trijdjc
baesdr.  haar bekende.

De drie afkondigingen hadden plaats doch blijkbaar
zijn zij elders gehuwd.

Op 8 Juni 1626 huwden op het Stadhuis (aanget.
21 Mei).

,loacir  lim Joucir~msz. Ti,rarL  droochscheerder
wedr. van Eou{je  Pieter&.  (wonende) bij de
Schoolsteeg vergezeld met Volckert  Ja,nsz.  zijn
bekende en Hnesje  Jacobscl~.  j.dr. (wonende) aen
den Rhijn, vergeseld met Marij+  Evertsdr.
haar halve suster  (wonende) tot Rijnsburg.

En eindelijk, doch nu kerkelijk, en dus beiden gere-
formeerd :

3 0  Augs 1 6 5 2  Joacá& ~Jouc71i~1~cz.  Tierejls
lakenbereider wedr. van Haesjc Jacob.&-.  wonende
Coepoortsgrafft geassisteerd met David Prackius
Derqs zijn neef, e n  Aeltgelb  Gerrit.&.  va,n Seyst
we& Hentiricl; Aellxrtsz.  Mulli?lghoff  w o n e n d e
in de Haerlemmerstract geassisteerd met Naertje
Gerritsdr.  ‘) hare nicht wonende aldaar.

Mr. Joachim Tierens is op 3 Mei 1660 te Leiden
als student ingeschreven oud zijnde 32 jaar. Hij moet
dus tot moeder hebben gehad bovengenoemde Haesje
JacoOsdr.,  en niet Maria  &ruijte ETnllcoisdr.

‘j In diens  protocol is er op dien datum of daaromtrent echter
niets van te vinden.

2) Zou Tiran misschien ziin dc op z’n Holland&~ geschrevenc
Fr&che  uitspraak van den naam T&rens?

-Y Welke nlaats  hiermede  bedoeld ir; is niet duideliik. men zou
dlicht aan het buitenland denken,

Y *
vreemde  plaatsnamen werden

;oen dikwi,jls  tot onherkenbaar  toe geradbraakt 1 doch bijna  zonder
uitzondering  werd er dan tevens  bij genoemd’ het lan-d  wanr  ze
gelegen  waren. In het poorterboek schijnt bij niet  t,o zijn inge-
4xeven,  tenzij hij mocht schuilen onder den naam van Jochem
Tochemsz  kleermaker uit Amersfoort, dit 18 Juli 1600 poorter werd.

In het Cahier  van 1622 is hij xaarsuhijnlijk bedoeld met Joachim
le lakenbereider die als commensaal bij eenc  wed’ en haar zoon
nwoonde.

2) In het 12” Penningboek f0 524 (omst,reeks  A0 1670) vindt men
le administratie van een legaat door Aechtje  en Aeltje  Qerritsdrs  be-
sproken aan Zeger  zoon van Mr. Joachint  Tierens advt.
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Hij zelf huwde te ‘s-Gravenhage ‘) (aangeteekend 4
October 1654) Juff. Hester van der Maes. Zij l ieten
26 Juli  1666 in de Groote Kerk aldaar doopen  een
zoon Zegher.

Hij teekende  ten tweedemale te ‘s-Gravenhage op
16 Maart 1659 aan met Catarina van Middelhouck  j.dr.
van Leiden, dochter van Pieter Sieren van Midclelhouck
en van Neeltje  F lor is&. Hij vestigde zich daarop te
Leiden als advocaat en Notaris, zijn protocol loopt van
1667 tot 78.

Is de genealogie Tierens hiermede tot hare juiste
verhouding teruggebracht ; er valt nog op meerbedoelden
kwartierstaat (Xx11,  220) een grove fout aan te wijzen.

Geertrurjd Walepot gehuwd met Johan Schilthouwer
Burgemees te r  van  Gorcum  wordt daar gezegd eene
dochter te zijn van Bartholomeus Wale  Pot zoon van . . .
Joh,an  de Waal Heer van Moersbergen! houtvester van
Utrecht en van Geertruijd  Pot. Nu blijkt uit de uit-
voerige geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden
door Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert  van Hoogland i n
de Gen. en Herald. Bi. (111, 86) dat Jo7ran  van Waal
van Moersbergen gehuwd met Willemina  van Brake1
vader was van Bartholomeus van Waal v. M. Heer van
Moersbergen na doode  van zijn oom Dirck (zijn vader
Jan was dus geen Heer van Moersbergen) en dat deze
Bartholomeus gehuwd was met Catarina van Merveldt;
onder hun 6 kinderen bevond zich geene  Geestruyd,
veel minder eene Geertruyd  Walepot. Aan laatstgenoemde
wordt in den kwartierstaat tot moeder gegeven M a r i a
vau Velde dochter van Dirck van Velde en van Machteld
Persijn van Ouwendyck.  Nu had dit echtpaar wel eene
dochter Maria, doch deze was ongehuwd en blijkens
eene akte van 6 Juni 1662 ,,hare sinnen niet machtig.”

Zijn oude M. S. genealogieen veelal onbetrouwbaar,
zooals men hier en vooral met de aangehuwde familien
gehandeld heeft, zal wel tot de uitzonderingen behooren,
daarbij is het niet meer mogelijk aan vergissingen te
goeder trouw te denken.

Doch  u i td rukke l i jk  zij geconstateerd dat de H.H.
Scheltus  van Kampherbeeke  en A. Tierens daaraan geen
schuld hebben, zij mogen dan zonder eenige krit iek
uit te oefenen op vicieuse  gegevens hebben voortge-
bouwd , de  kwar t i e r s t aa t  toch  waarop  de  mees te
knoeierijen reeds voorkwamen dateerde van v6ór  hun
tijd immers van 1746. G. ESCHAUZIER.

NASCHHIFT.  Na het afdrukken van bovenstaande vond
ik nog eene Not.  akte van 2’7 Mei 1631 waarbij
Joach,im  Joachimsx.  Tieran,  lakenbereider, een huis huurde
op St Jacobsgrafft .  Hij  teekende  deze akte met een
merk. (Reg. 254 f. 127.)

Van der Capellen.
In Nederland’s Adelsboek 1908 vinden we op p. 77

de 3 gebroeders Alexander Hendrik, Robbert Jasper  en
Aleznnder Philip van der Capellen. Zg hadden nog een
broeder: Frederik Benjamin en de bloedvriend van dit
viertal was: Johan Derk van der Cupellen,  Heer van
Appeltern , Ahnem, Altforst en Bredenhorst gehuwd
met Aldegonda Anna Bentinck, Vrouwe van Werkeren,

1) De trouwboeken beginnen te ‘s-Gravenhage  eerst later, alleen
dat van de Groote kerk is aanwezig, waar hij eohter niet in voorkomt,.

Te weeten  dus; op het voorbeeld der Scheveningen, geviel
het den vier broederen, Alexander Hendrik 1 Frederik
Benjanaila,  Robbert  Jasper  en Alexander Phal~p  van der
G’upellen  , benevens derzelven bloedvriend Johan Derk
van do- Gapellen, op open velde en niet verre van het
maagschappelijk  gra,f,  ter kerke van Gorsel gevestigd,
eene begraafplaats te doen vervaerdigen. De ge-erfden
van dien landstreekhaddenhier  in bewilligd,en  in denjaare
1785 werdt deze grafstichting, naar tekening van den
bouwmeester Ott,en Husly , voltooid. Men hing het wapen
van dit edel geslacht aan een witten naald bij dat graf,
en deedt in blauwen steen de volgende latijnsche woor-
den bijtelen.i’

,HOC  MONUMENTUM, UT CAPELLINIORUM GENTIS

CONDITORItJM  ESSET SIBI , SUISQUE  POSUERUNT VlHI

ALEX. HEND. FRED. BENJ. ROB. JASP. ALEX. PHIL.

VAN DER CAPELLEN FRATRES, & HILD. ANN. 13ENTINCK,

JOH. DID. VAN DER CAPELLEN VIDUA.”

Deze opschrij  ving wil betekenen, dat de genoemde
broeders, benevens de weduwe van den laatsgenoem-
den , tot eigene en maagschaps ruste en aandenken,
deze begraaf plaatse hadden doen vervaerdigen.

Doordien, reeds ten jaare 1784 en 1785, de ontslaapen
Johan Derk van der Capellen en deszelfs  echtgenoote
Hildegonda  Blana Bentinck, in den kerkelijken graf-
kelder te Gorsel waren geplaatst, konden dezen niet,
g a a n d e  t e n  doode,I in voornoemd veldgraf  gevoerd
worden. Men vervoerde die edele lijken, dien volgende,
in dat veldgraf  in den jaare 1786,  waar  in  zij o n g e -
stoord lagen te ontbinden, tot op dien dag der ver-
schrikking, die in de maand September 1787, plaats
nam onder  de  dagen , die de Almogende verwekte!
toen  hij zeide , ,,het zij licht” ,,en het was licht.”

Op den 23aten dag der genoemde maand (mijne hand
beeft, terwijl ik dit schrijve) bij den nedergezonken
nacht,  althans,  naar onze tell ing ten t ien uuren, be-
geeven  zich uit Zutphen zeven manlieden, (twee der-
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waaruit Anna Elisabeth von der Cupellen,  echtgenoote
van Rudolph  Christiaan des H. R. Rijksgraaf valz
Rechteren, Heer van Westerveld, Willenstein, Gere-
Stein, Tul1 en ‘t Waal GI~Z.  ; dit echtpaar met de ouders
is genoemd in N. A. 1910 p. 327/8.  Het bleek mij on-
langs dat weinig of niets bekend was omtrent de oudc
veldbegraafplaats der vun der Capellen’s  te Vorden -
in navolging der ,buiten”-kerkhoven  te Scheveningen
en Tiel  - reden  waarom ik  h ie r  wensch  weer  t e
geven een gedeelte van de ,Berichtgeevcnde  beschou-
wing over de Begraafplaats des Edelen Geslachts v a n
der Gapellen”, door Mr. W. H. Snels in 1789 uitgegeven.
Het voornaamste luidt aldus:

,, Een enkel voorval, da t  ons  he t  ha r t  nog  doet
bloeden, en dat elk, dien ‘t hart wel gesteld en wel
geplaatst is, zal doen sidderen - een voorval, dat de
grondslag der meuschlijkheid heeft doen daveren en
waar van het verhaal schrik en verontwaerdiging,  zo
al geen zucht tot wraak bij veelen,  voordbrengen moet,
noopt en dringt o n s , om het zelve aan onze mede-
menschen , die eer en beginselen bezitten, te vertoonen.
‘t Kan wel, dat wij door de slordigheid des bedrijfs
getergd, in de schijderije  de verwen een weinig sterk
aan leggen .  . . . . . maar, bij z u l k e  zonderlinge  beeld-
spraaken, moeten de kleuren gezien worden en zelfs
schreuwen.
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zelve11  waren Soldaaten.) Zi,j beklimmen de muur dezer
begraafplaats - houwen, door middel van een gelcon-
don bi.jl, het eorwuerdig  wapen van den naald en poo-
gen, door het slaan hunner klauwen aan do voorver-
haalde beschrijving, de caracters uit te etsen en te
vernietigen.

Dit guitenwerk, en ‘t geen wij niet gelooven  , dat ooit
beul, dan met ontroering, zou  verrichten, was met
gerucht vurzeld , dat, ten volgende nvonde , eenc  bende
grauws , ten getale van drie honderd, zou  opkomen,
om dat veldgraf  geheel te vernielen. Dit gerucht, ter
ooren  van den hoofdofficier komende, hieldt zich deze
(en behoorde deze zwarte en bloedige faam niet gehoord
te worden ?) verplicht, eenige ruiteren derwaard  te zen-
den, ten einde den strafwaerdigen moedwil van zo veele
ontmenschten en laaghartigen te keer te gaan. Zijne
afgezonden ontmoetten ter dier plaatse den rechter van
Gorsel en twee andere, ten midden nacht. Doze laatsten
waren uit Zutphen. De rechter nam dczelven in hoch-
tenis, dectlt ze naar Zutphen brengen! waar dezelven,
den volgende dag, weder ontslagen wlerden.

Deze spooking en voorspelling van woede beweegde
den schoonzoon van Joha?&  Der1~  van der CLq~elle~~, den
Graaf ca+a  Rechteren Wexterueldt,  om de twee lijken
zijner ouderen, ten vollen dage, uit die woudbegraaf-
ljlaats  naar de l~jkgeslachtkelder in de kerk te Gorsel
te doen vervoeren.

Na deze verrichting, scheen de woede eelligermaate  te
verkouden. . . . . Dan die slang begon in den nacht van
den 7d011 Augustus 1788 weder t,e ratelen, en men
kwam, met buskruid  voorzien, naar dien stillen en
staatelijken grafkelder. Dit buskruid  had men op eeno
karre van de Veluwe, een uur slechts van het voor-
maals zo beroemd Arnhem, naar clat graf gevoerd, en
deze karre,  wnerdig  , dat zij, tot galg of rad voor de
booswichten geslagen ware, werdt geleid door oen
onderofficier en een  counestabel en drie burgeren uit
de stad Zutphen; schepsels zeker, die weg zullen
kwijnen, gelijk de sneeuw voor de zon of verteerd
worden door wroegingen en doodsangsten ! schepsels,
die het graf met kruid bezwangerdeu  en deeden  springen.

Wa,t men ook in dit alles bedoeld hebbc - hoe ge-
beeten men ook op den een of ander uit het geslacht,
hier gelegen, en op dit graf zelf zijn mogt, het wapen
van dezen edelen stam is van ouder de puinhoopen
weggehaald en onbeschadigd gevonden. Zo waarachtig is
het, dat hij, die eerlijk van ziel is, en door laster
op laster overdrongen wordt, eindelijk het onbesmet
gelaat om hoog verheft en, met den palm, tegen de
onderdrukking op staat.

blaar wat moet men denken van zulk een voorval -
zulke eene euw - zulk een volk?. . . . Het recht der
dooden te schenden is heiligschennis,  en voor den heilig-
schenner versnmelt zich de bliksem, die aankondiger
des donders. . . . . . Hoe! . . . . . indien dezen of geenen
de aarde onwaerdig worden geoordeeld, hebben dan
wettige rechters geene  raden en galgen? . . . . . maar
het grauw. . . . . waar aan, in woede, niets dan ondeugd
kan hechten - kan kleeven - dat grauw, door wien
ook opgeruit, zal de begraafplaatsen oneer edelen en
voortreffelijken in den landen vermeetel naderen en
beulschap oeffenen,
k o m t ! . . . . .

daar geen beulschap meer te pas
God trekt zich dit ongelijk aan ! !
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Dit gruwel geschiede bij  nacht. . . . . Dan werpen de
donkerheden een soort vau deksel op de akeligo naakt-
heid der gruwelen. Menschcn zien dan dezelven nauw-
lijks. . . . . . . Maar toch worden zij door hem gezien,
die in de euwigheid woont -- tot in de diepste af-
gronden dringt en de nieren beproeft. - Hij toch,
die de poorten des leevens en des doods opent - die
van euwigheid tot euwigheid door zich zelven  bestaat,
en zijn setel uit geene  wanorde, door laage schepselen
veroorzaakt, zal laaten verschokken, ziet dezelven !

En zoudt gij, scbenners dezer begraafplaats, onder
menschon  behooren  ? . . . . . . Weg monsters ! . . . . . Ver-
bergt LI in de uitersten der africaansche holen, of ver-
dort in woesten  ijen, daar LI de zandgolven kunnen
bedekken voor de oogen der gcenen die God en de eer
liefhebben. . . . . . Wat hebt gij  uitgevoerd? de slaap-
plaatsen der dooden ont,heiligd  - de hcrbergzaamheid
der graven vermectel geschonden - God ter wraake
uitgedaagd en een oogst van verschrikkingen voor uwc
sterf bedden versameld ! ! !

Dooden! Dooden! ! Men heeft vermeetele voeten in
uw erfdeel gezet - uwe wooning verwoest ! ! . . . . . . .
Daar men u de stille en niemancl  decrende  ontbinding
misgunde, wat zou mer, u niet misgund hebben, indien
gij deel gehad hadt aan de gewaande voorspoeden van
di’t leeven! . . . . . . Dan dit zal u niet deeren  of verhin-
deren in uwe euwige overgangen. - Uwe zielen zweeven
door edeler starren dan deze. Voor uwe schennors begint
het reeds avond te worden. . . . . . Wee hen ! . . . . . Wraak
zal hen outmueten  in het dal des doods. . . . . . . . Daar
wachten hen de schrikbeelden der verbeelding en des
geroels.

De toerusting der vermeetelheid heeft iets onzagche-
lij ks , wanneer zij door wanre  dapperheid verwekt is ;
maar is vermeetelheid de vrucht l-an vleicri,j en verraad,
dan zijn alle hnare  te werkstcllingen  akelig : vuig, slaafs&
en strafwaerdig.  En alzo is het hier met de zaak gelegen.

,..............
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Medegedeeld door Jhr. VAN KINSCX~T.

Aanteekeningen over het Geslacht van Bernagien  ,
volgens  gegevens  ontleend  aan een M. S. u i t  d e  1W eeuw  ,

berustend op het Rijks.iirol~ief  te ‘s-Hertogenbosch,
aan  rerscl~illcnde tijdacllrift,en  e n z .

medegedeeld door H. W. M. ROELAXTS,
met een Naschrift van W. WIJSAENDTY  vas RESBXDT.

In de ,Sed. Heraut” 11 komen vrij uitvoerige aan-
teekeningen voor over het Bredaschc  geslacht ~alz
Ber,lagie,l,  doch de afstamming wordt daarin op geheel
andere wijze voorgesteld als die, welke in het in
hoofde dezes  bedoelde M. S. gegeven wordt.

Wanneer wij beiden met elkander vergelijken zien we dat
a. volgens de ,Ned. b. volgens het M. S.:

Heraut 11” : &
Joris N3jnant.s  cau Bel--
uagieu,  Burgemeester en
Schepen van Breda, (die
huwde met Aleida Boztde-
wgus,  dochter van Bozcde-
wijn en Thjnken  VVrancken)
[zie ,Taxandria”  afl.I,1910)

J o r i s  IVijlzahs  ‘vau Ber-
nagien,  Schepen vat1 ‘s Her-
togenbosch (die huwde Jerz-
neke Rdten uau Sc7~ij~zde1,
Adriaa)z  Jacobs  dochter)
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in aanmerking komen als broeder van Goseluijl~ Wij-
rLas&s  van Ber~La~ie~~  ‘l’iunman  vau Breda, die gehuwd
w a s  m e t  Bdrialaa Coslzelis &Yerte+asclr.  vau Ryckevorsel.

0. a. door de zeer belangrijke gegevens mij verstrekt
door mijn geachte medeleden Wijnaendts van Resandt
en van Yasse van IJsselt kan van den Bosschen-Joris
jI/.  v. B. het volgende familie-overzicht gegeven worden:

Daniol Dsemss
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het M. 8. geuit, geredolijk  laten vervallen en de af-
stamming van Goseroij~z  aanvaarden zooals deze in de
;,Ned. Heraut Tl” gegeven wordt.

In het AL S. bevindt zich ook een (vermoedelijk)
afschrift  van een brief van een iu Bel+ w o n e n d e
Bernaige  die verwant scheen te zijn aan de Bredusche

I
1. Simon. 2. Roelof

Y
3. Wiilem

v
An% ? Yken Ge&t Jnnsdt.

I van Boxtel.

I
1. Jutte 2. Wijmint 3. Cathnrum. 4. Theodorn.

I
5. Philips ti. Mechteld

X X hieruit de
Mathijs

X
Margaretha Roelantsen te Anthony van

Mobach. Goijnrt  Jans van Breda. Iiessel?
Boxtel. l

I
1. Joris 2. Goy&  w. 3. Jutken 4. Anna

Wijnants van van Bernngien X X
Bernagion, x Rijkart Jans Jan Rcynders

Schepon  van Maria Donokcrs.
den Bowh I

Rijkart. Loijen.

x
Jenneke Rutten 1, W&a,~d l
van Schijndel.

2. Theodorn

I
i_ ongeh. huwde  2 x

1. Judith van
Bernagien

x
W Johan van den
Berg, Schepen en
Raad van ‘s Her.
togenbosch (vol-
gens het M. S.).

Belangrijk voor het bewijs van de afstamming Dufziel
Dacenhs-Jór~s Tliylza)Lts  (valz Berlzagierh)  is  de akte voor-
komend in de Bossche Schepen protocollen Reg. 367,
folio 475, do 14 October 1631, waar geschreven staat:

,,Notum  s i t  umvers i s ,  quod  cum D/largnreta  , f i l i a
,,quonda,m  Bodcfn:di  Janss  de Boxtel, relicta  quondam
,, l~@~a?ad~  Roelofs, sui prioris rnarite  , usufructum sibi
,,competentem in annuo et hereditsrio  censu  viginti  et
,,dimidii  an t iquorum denar io rum ,,oude grooten”  com-
,,muniter vocatorum ! triginta unius pullorum censualium
,,dictorum  ,,Smale  hoenre et sex caponum” (enz. enz.)
,,quem censum  predictum  nlnthias, f i l i u s  He~~hc% de
,,Boerdcn, tamquam maritus et tutor legitimus Katharis~a
,, sue uxoris , filie q u o n d a m  Theodorici  dieti de Lauwe
,,hereditarie  supportaverat Rodolpho, filio quondam
,,Danielis  Daemss, legitime supportnvet Georgio , SLIO
,,lcgitimo  filio , ab eodem et dicto  quondam Winando
,, Roelofs onz.

Van veel belang zal nu zijn een akte, waaruit blijkt
dat de ouders van den Bosschen Joris Wijuunts  VUA
Benzagieu  werkelijk dezelfde waren als de ouders van
Joris die in bovenstaande akte genoemd worden omdat
daaruit de juistheid van het voorgaande overzicht kan
blijken.

Blijft nu de vraag of de Bredasche Goseu$b  W. v. B.
een  b roeder  was  va,n den Bosschen  Joris; d o c h  o p
grond  van  de  mededeeling,  mij, d o o r  o n s  m e d e l i d
Wijnaendts  v. Resandt , gedaan dat : ,,Goseuyn  nimmer
genoemd word t  onder  de  e r fgenamen van  Wijnant
Roelofs te ‘s-Bosch ,” kan men deze onderstelling in

I
I l

1. Anna
I

2. Ro~!lant~ 3. Elisabalh
5. Catharina X Philips X

X Jan Millinck X Gerart  Jans
Roclof Jnnse. Lambertszoon. Naria  Albert3 van Vught.

lietolaer. l_ ~ ~~~~~~
I

1. l’hilips Roelants 2. Johan R. 3. Maria R.
X X X

Marijcke  Dirks Adrinna van Jan \\‘outers
de Lange. Bernnige. van Rijckcvorsel.

familie on waarvan de zakelijko inhoud de afstamming
aangeeft v a n  d i e n  Belgischen  Bernaige  van  J e a n
d e  Beuluzige,  heer v a n  P a r k ,  d i e  h u w d e  Catharina
v a n  Waverell. In 1430 vestigde zich de oudste zoon
van dit echtpa,ar  in Brussel en uit zijn huwelijk met
N .  N. was een tweede zoon Daniel,  die huwde met
N .  N .  va?L Hamvnela  v a n  w e l k  echt.paar  d e  b r i e f -
schrijver zou afstammen.

Of deze Dathiel  missch ien  de  Bosschenaar  Duwiel
Daemss  geweest is en of de schrijfster van het manus-
cript juist daárom beweerde af te stammen van den
Bosschen tak, zal door verder onderzoek omtrent Da)biei!
Duemss uitgemaakt moeten worden.

In ieder geval staat vast dat leden van beide takken
zegelden met het volle wapen de Berrbaige  welk wapen
o. a. voorkomt op een wapenkaart van den Bosch, be-
rustend in het .Rijks Srchief  aldaar, en dat als zegel
gebruikt werd door den meergenoemden Joris W. v. l3.
in 1629. V a n  d e  R r e d a s c h e  B’s word t  in  de  Ned .
Heraut gezegd, dat zij,. oorspronkelijk zegelden van
zilver met drie blauwe, vilf bladige bloemen, (bernagie ‘)
bloemen ?)

In tijdkundig verband worden dan in het M. S. nog
vertegenwoordigers van het geslacht de Berlt.aige  F;e-
noemd en wordt o. a. uit Ph. de l’Espinoy,  Rech.  d. Ant.

1) Bernagio  (Horsgo).  Een tot de natuurlijke familie der Borngineën
b e h o o r e n d  olanteneeslacht  . waarvan  de gewone  Bernaeie (Boraro
officinalis L.), een-  krnidaóht,ig  , B--6 d.&L hoog, ruwh&ig‘gem&,
dat hemelsblauwe bloemen draagt en in ons land gevonden wordt’.
De bladen smaken naar komkommers en kunnen als salade gegeten
morden. RED.
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et Nobl. de Flandre,  aangehaald  dat dit geslacht vóór
1180 als naam voerde ;,van de Weede”  of ,,de le Woede.”

Daarna volgt de geslachtsl+t, die ik hieronder zal
plaatsen en die aanvangt met:

1. Gosewijlb  Wijnants  van Bermgie~~  (T ienman van
Breda in 1604. Hij  was gehuwd met Adrialzu,
dochter van Cornelìs  Bertens  mn  Rijckevorsel
e n  Cornelia  Claes He&-.  Bcrlzaige.  Z i j  o v e r l e e d
den Won April 1626 in het huis ,do Croon” op
het Cinnekenseinde te Breda).  Zij  hadden de
volgende vijf kinderen :

1. TY@zn&,  die heeft nagelaten :
n. Cornelis,  als jongman te Breda overleden.
B. Gijsbreclrt,  als Karthuizer monnik overleden

te Rome.
c. Adrimn, Norbertijner non, overleden te

Antwerpen.
2. Purim : die huwde A~&~oll!/  Kno7lneri.s.
3. Goscwij~a , die heeft nagelaten:

n. Perinn, die huwde met Johum, H’il.s,  Apotheker
te Breda.

I/. Aletta , die huwde Dionysius ‘valz  Rucplw+
rentmeester en aontrolleur der Domeinen
en griffier van de leeneu te Breda.

4. Adriana  , die huwde Bcwtholomezcs  Hzcijsseu,
brouwer te Breda.

5. Pieter, die volgt 11.
II. Pieter van Bernagiell  , Burgemees te r  en  Schepen

van Breda. Hij huwde (-& 1624)  met Itln ~~(11  der
bchoot  (dochter van ??eOastiuau  , kapitein te Breda
en van Camelia  Adriaajr  Geeritsdochter). Zij hadden
de volgende kinderen :

1. Gosew@,  die volgt 111.
2. Adriann, die huwde Jo71n1/  Roelai&, koopman

te Breda en Tienraad  aldaar.
3. Bastiaan, die volgt IIIl/is.
4. Johnll,  die huwde Johanna van der Beek.

Hun huwelijk was kinderloos.
5. Perka,  die huwde Pieter h’uijts,  Schout van

Etten, Leur en Sprundel. 1)
6. Engeltje , die huwde H e n d r i c u s  Fischer ,

Luthers&  predikant te Breda.
7. Elisabeth, die huwde Willens S%hoo~~,  Rent-

meester der Domeinen te Naaldwijk, ‘s-Grave-
zande en Honsholredij k.

IIl. GosewG,L van Bernagieja  , Advocaat en Luitenant.
Drossaard van Breda,  gehuwd met d1alin  Sivnl.
Zij hadden de volgende kinderen:

1. Adriaan , die volgt IV.
2. Gosew~l~  , Schepen van  Breda .  Hij h u w d e

m e t  Cor)?elia  vaiz tlcr fitcel?.. H u n  humel$k
was kinderloos.

3. Charles,  kapitein in dienst  dezer landen.
Ongehuwd overleden.

4. Pieter, Schout van Alphen, Baarle  en Cbaarn.
5. Hzlgo, Griffier van Breda.
6. Ida, huwde kapitein Fiesenhaut.
7. Ásophia, huwde kapitein (later kolonel) Brezqel.

IV. Adriaan van Bernagiela,  Drossaard van Tilburg,
.~~__

‘) Pieter Nuijk,  officier en secretaris te Et)ten, Leur en Sprundel,
vervolgens directeur-generaal over de N. en Z. kust van Afrika  op
Delmina in Guinee, alwaar hij in die qualiteit stierf 26 Sept. 1708,
tr. N. Bernaige.  (Vgl. N. L. XXVI, 187). RED.
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huwde met X~ia ‘L’c~)L  Arlcrl, vrouwevan Meliskerkc
en Mariekerke. Zij hadden do volgende kinderen:

1. Gosewgn.
2. 8ophia.
3. Mo&.

IIbis. Bastiaalz  cw Ber,lnuicrr  . Weesmcester  en Brouwer
te  Breda , ,  d ie  huwde  ,et Alzllcr,  Cor~~elia  _Wlyts.
(Aan  haar handschriften z.ijn deze aanteekeningen
gedeeltelijk ontleend). ZiJ hadden  de  vo lgende
kinderen :

1

IV.

Vbi,s.

1. Pieter, die volgt IV.
2. Agjies  , die huwde Jhr. val/ Tie)Leri  eau dleceld

uit Denemarken kapitein in dienst dezer landen.
3. Bastiaa,/  , die volgt IVbis.
4. Peri~a,  huwde met Pl~ili&s  BO O N, Apotheker

te Breda.
5. Ida , ongehuwd.
6. Jokal/,  Doctor in de medicijnen, ongehuwd

over leden  t e  Curavao, ten huize van zijn
broeder sub 3 genoemd.

Pieter VUIL Bo,zagie)~ * j, Professor in de medicijntm
aan de Hooge-School te Amsterdam. Hij  was
g e h u w d  m e t  Margwetha L’UU Seeckrl e n  h u w d e
ten tweede male met. . . . . Uit het eerste huwelijk
was een zoon:

1. 4latthijs.
Bastina,a  wz12 Ber,/ugie,~,  Directeur Generaal  der
West-Indische Compagnie te Curaqao 2) ; hij huwde
Aic,in  Pieters, uit welk huwelijk een zoon was:

1. Bnstinnl~.

Hiermede sluit de geslachtlijst,  die hoewel niet volledig,
toch mogelijk iets kan bjjtlragen tot de genealogie val1
deze  Oud-Bredaschc  famllle. Of er nog a,fstammelingen
in mannelijke lijn in leven zijn is mi,j  onbekentl. Voor
eventueelo aanvulling daarvan houd ik mi_j  dan ook
ten zeerste aanbevolen.

NASCHRIFT.
De  heer Roelants  had de belecf’dheid  mij zijn art ikel

- alvorens het ter plaatsing in het Maandblad na,n te
bieden - toe t,e zenden. Van dc daardoor mij geboden
gelegenheid om eenigo aanvullingen te geven, maak ik
gaarne gebruik.

Blijkens de mcdcdeelingen  van den heer Roelants
bestaat er verschil van gevoelen nopens de vraag of de
Bredaschc t i e n m a n  Go~e/~~~jl~ Il’~~~~~~~ts  ~77 Btwlngier/,
een broeder was van den Bosschen schepen Jor is
W2jund.s  z;nn  llermzgieu , dan wel van den Bredaschen
gelijknamigen  schepen eu burgemeester.  Volgens het
hierboven medegedeelde handschrift van de vrouw van
&n van Gozewijn’s nakomelingen zou hij een broeder
van den Bosschenaar  geweest zijn.

Dit nu kan ik beslist tegenspreken en schaar ik mij

1) Zie over hem I%iogr.  Woordcnb.  der Xcderl. door A. J. van der Aa.
Geb. te Breda  2 Juli 16.76.  tr. 1”) Amsterdam 5 Maart  1677 Wwgrita
van Neekel, BIathijs  dr , Lij f l(ih6; 20) to Amsterdam 10 Sug.  1692
Elisabeth Nunnick. Hij + ald. 28 Nor. 1696. Vgl. Tijdschf. Ned. taal-
en letterk. Deel 111 blz. 123-167. RED.

1) Uit het register op de notulen der vergadering van Tienen
blijkt, dat Hastiaan  Bemage  (Bernagie)  op 27 Aug. 1691 voor é8n jaar
aangesteld werd tot Directeur van Curayuo.  Gecontinueerd 26 Oct.
169.5,  23 Nov.  1696, 5 Oct. 1697, 16 Sept. 1698 en 26 Sept. 1699.
(Zie 2” jonrlijksch rcrsln,17 van het Geschied-, Taal-, Land- en Vol-
kenkundig  Genootschap, gevestigd te Willemstad, Curagno,  blz. 146).

RED.
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geheel aan du zijde van den toenmaligen inzender van 1. Goyart , volgt 11.
het artikel in de Nederlandsche Heraut II. Immers in- 2. ,roris  , volgt IIOis.
dien Goxe,wi@  werkelj;jk  een broeder geweest ware van 3.  Jzden Wijnad-, die na 1631 overleden is.
den schepen van ‘s-Hertogenbosch Joris W+ants  wm
Bernagien, dan zouden zijn ouders géweest  moeten zijn

Zij huwde te ‘s-Hertogenbosch (St. Janskerk)
in 1696 met Ryycart,  zoon van ,7n?a Rpwts

.Wijnaqzt  Roelo  fszqz. en  Margaretha  G o y a r t die in 1632 overleed. Zij hadden verschillende
Jans van Boxtel, terwijl blijkens verschillende kinderen, o. a. twee zoons Wijnad  en Gerard,
Bossche schepenacten onder de kinderen en erfgenamen
van laatstgenoemd echtpaar g&n zoon Gosew& voor-

over welke hun oom Joris ltijllants val

komt.
.Bema,@en, voogd was, als hoedanig hij voor-
komt 111 1633. ‘)

Behoort Gozewijlz’s  voorgeslacht dus - evenals zijn
nageslacht - in Breda gezocht te worden, de omtrent
dat nagesla,cht  achtergelaten manuscript-genealogie kan
ons moeilijk voldoen. Er komt b.v. negenoeg geen enkel
jaartal in voor; toevallig mij bekend zijnde gegevens
uit Breda’sche protocollen vindt men in het fragment
niet terug. Zoo was in 1631 te Breda gehuwd Wijnad
Goossew+a.  van Bernagien met Anna. Gijsbert  Gerrit&-.
Biens , u i t welk huwelijk gesproten was Gosew@
Wijlaants  vap& Bernagielb.  Deze personen kan ik in de
manuscript-genealogie b.v. niet terugvinden ; eene  re-
constructie dezer genealogie zou dan ook hoogst wen-
schelijk zijn; zou ons geacht correspondeerend lid de
heer W. J. F. Juten b.v. geen gegevens over de Bre-
dasche Bernagien bezitten en die in het Msandblad
willen mededcelen  2

Eigenaardig is het overigens wel dat van verwant-
schap tusschen de Bossche en de Bredasche Bernagiens
niets blijkt. Zoo als door den heer Roelants reeds is
aangegeven, stammen de Bossche Bernagiens uit een
zekeren Daniel  Daernss  , van wiens beide kleinzoons
Wijnant  en Philip  respectievelijk de takken van Ber-
nagien  en Roelants afstammen.  Hoe nu evenwel de
kinderen van Wijnant  er toegekomen zijn  om zich van
Benzngielb  te noemen en hoe zij in eenige verwantschap
staan tot de reeds lang te voren te Breda voor-
komende familie van dien naam, is mij onbekend en
blijkt uit de Bossche schepenregisters evenmin.

Wat uit die protocollen nopens deze Wijnants  vau
Berncrgien  door mij genoteerd werd, moge ten slotte
hier een plaats vinden.
1. Wijnawt  h’oeiofsxn. , wiens afstammelingen sedert

circa 1630 met den naam Wi@ants van Bwnagien
voorkomen, was gehuwd met Mctrgasretha  dochter
v a n  G o y a r t  Jansz vun Boxtel en va,n d i e n s
vrouw Mcwin  dr. van Gera& Peters de Cwt.  Hij
was overleden vóór 1588, komt voor als bier-
brouwer en was een zoon va,n  Roelof, zoon van
Daniël  Daemss.

11.

4. Anna Wijnants, overleden in 1616 en gehuwd
m e t  Juf& Loyen, zoon  van h’epder  Dan&&
Loyen, bij wie zij verschillende kinderen had,
over welke in 16i5 en 1619 als voogd optreedt
hun oom JOY&- TI’ijtaants van Bernagielz.  2)

5. Cntharina  Wijtaants,  gehuwd met Roelof zoon
v a n  tJan Heymericx Ketelaer.  “)

Goyart Wijwants van Btwaagien  , bierbrouwer ,
overleed vóór 1616 en ná 1610, en was circa 1602
gehuwd met ïKar%a,  dochter van Lawrens  Dodw-s  ,
die in 1661 nog als weduwe te ‘s-Bosch  woonde.

Hunne kinderen waren :
1. Dirk Wijtlants  van Berwgiell,  gedoopt te

‘s-Hertogenbosch (St. Jan) 31 Aug. 1603 en
denzelfden dag overleden.

2 .  Tlteodora  (Dirkje)  bl;ijtaants ‘van Berncrgie,b,
gedoopt te ‘s-Hertogenbosch (St. Jan) 7 Nov.
1604, overleden na 1658. Zij huwde 10 in
1630 (huwelijks-voorwaarden 14 April 1630)
Mr. Guiliam van Rijnshoven, apotheker te
‘s-Bosch, en 20 circa 1645 met Dr. Amlwosius
Lintermans  , med. doctor te ‘s-Bosch, die in
1664 reeds was overleden. Uit haar 1~ huwe1ij.k
sproten 2 dochters Gecrtrda  en Anna Mavza
van h’@d~oven.  “)

3. Wijnant Wijnants vaqt Bernagien, gedoopt
te ‘s-Hertogenbosch 24 Febr. 1609, jong ge-
storven omstreeks 1626.
Voogden over deze kinderen waren Nicolaas
Laurenszn. L)onckers  en Joost Ja1asxn.  Coetben.

Zijn vrouw overleed omstreeks 1616 na hertrouwd
te zijn geweest met Nicolaas zoon van Ja?b
Nicolanszn.  vu12 Berlicu~nz,  bij wien zij nog won:
a. Wijmmt Nicolaaszlz,.  v. Berliclcm,  pr ies ter  en
pastoor der parochiekerk van Dungen, b. Nicolaas,
en c. Hester val Berlicum  gehuwd met  Albert
Hendrilcszn. valz Horssen.  (Zie Bossche schepenacte
van 8 Mrt. 1613 in reg. n” 313.).

IIhis. <Joris Wijnants van Berna.gien  , bierbrouwer ,
schepen van ‘s-Hertogenbosch na de overgave
dier stad, overleden tusschen 1636 en 1640. Hij
was gehuwd met Jewneken,  dochter van Adriaan
Jacobs  Rutten  vat& Xclaijm.?el,  ") en had o. a. een zoon:

1. Goyart vafa Bernagien, die in acten van 1636
tot 1640 nog als onmondig voorkomt, doch
in 1646 als mondig. “)
Ik heb niet verder nagegaan of hij nfstam-
melingen heeft gehad.

W. WIJNAENDTS  VAN R E S A N D T.

Geslacht Knottenbelt te Tubbergen.
Onderstaande gegevens dank ik den WelEeerwaarden

Heer Ds. A. R. Rutgers te Tubbergen, wien het

Blijkens verschillende Bossche schepenactou  1)
hadden zij vijf kinderen.

1) Zie ook Bossche schcpenactc in register n” 330 f0 24.
2) Zie br. de Bossche schepenacte in reg. n” 315 P 2’i? en rcg’ n0

321 P 75.
*) Zie als boven in regr  na 320 f0 33~~0.
4) Zie b\r. als boren reg’ n0 407 fa 86 on f0 422 en reg’ n” 428 P 268.
“) Zie als boven reg’ n0 373 fa 322~~0.
6) Zie rcg’  374 f0 98, reg. 380 f” 307, reg. 383 f0 410 en rog. 421

f” 150.

1) Zie bv. Bossche schepenprotocollen n0 315 f” 272, n0 354 f” 58~~0,
n0 363 f” 376 en n0 367 f0 475. Zie ook vooral de acte van 21 Jan.
1614 (reg. 314 P 95vso) waaruit de door den heer Roelants bedoelde
afstamming bewezen wordt.
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kortelings gelukte het sinds jaren ,,zoek g e r a a k t e ”
Hervormde doop- en lidmatenregister (eigenlijk meer
een boekje met losse aanteekeningen  omt’rent  doopelingcn,
lidmaten, huweli$  enz.) te hervinden en die daarna
zoo vriendelijk was een uittreksel te geven va.n al wat
de kerkboeken t,e Tubbergen op den naam Knottenbelt
bevatten.

1. Uittreksel uit de ,,Hallddingen  van den Kerke-
raad van Tzlbbepgen”  sub pastoratu Wolteri Dullii

(~0 2734 ,,den 12 decembr  kerken-raad ge-houden , w a a r
,,in na  aanroep inge  van  Gods H. naam, in
,,plaats van den af-gaanden Diacon Den E.
,,Salomon  Kosters, den E. ja12 Knotten!lelt  tot
,diacon is verkoren geworden. Waar na de
,vergaderinge, met danksegginge tot God, is
,gescheiden.”

11. Uittreksel uit het ,,Register der Ledematen van
,de Gereformeerde Gemeente tot Tubbergen ge-
,,vonden  bij ‘t aanvaarden van den predikdienst
,,dier  p laa t se  door dns Wolterus Dull  ‘s jaar
,,l(i99 den 29 Novembris”.

Ac’ 1712

AQ 1716

Ao 1731

Ao 1733

Ao 1735

Ao 1736

Ao 1739

AQ 1742

ho 1742

Ao 1743

Ao 1744

A, 1747

Ao 1760

90 1751

Ao 1753
Ao 1754

Lucus Kqlottenbelt  uxor.
den 24 Xbris, tegens kers-feest aangenomen:
Jamza  Knoitenldd  j.d. vertrokken met attestatie.
den 24 Xbris aangenomen Gewit Knottenbeld
jongeman, o b i i t  *arz I~noitdeld,  jongman.
tegen ‘t feest van Xi g e b o o r t e  i n g e k o m e n
met attestat’ie  van Staphorst Pt~2~1<~  k~~ottcnbclt
s. obiit.
doenmanls aangenomen Lllcus h’/~ottel/bclt  j.m.
d e n  ‘3 Augus tus  i s  J& Knoitcnódt sijn k i n t
Gedoopt En is genan1nt  L/lliUS.
den  10 Juli ingekomen met attestatie uit Apel-
d o o r n  AntoniC v. der Koogel.
d. 23 September is Jan Knottey/belt  sijn soon
Gedoopt En is genaamt Jan Hendrik.
den 13 September is Jan Knottenbdt sijn dogter
Gedoopt En is gcnaamt Geertwij.
den 3 Juni is Antonie  v. der Kogcl  sijn dogter
Gedoopt en is genaamt Je,llbeken.
den 7 Novemb. is Lucas Knottedwlt sijtl  dogtcr
Gedoopt En is genaamt íli(eszse.
den 4 Augustus is >n~a KnoitenOelt  sijn dogter
Gedoopt En is genaamt iilijntije7a.
d e n  2 0  D e c e m b e r  i s  Lztcns  Knottwbelt  sijn
soone Gedoopt En is gena.amt  Beomcl.
den 24 September is Lmas Knottedelt  s[jn
soo11 Gedoopt En is genaamt Gewit .
den 8 November Gedoopt Fpntau,  vader Lucns
Kwotten Belt, Moeder Harwi@aa  Be~agerìd~.
den 28 Februarij  Gedoopt Janna, vader Jnn
Knottmbelt  , Moeder  Mwyleta Tcqa  1 l+.
tegen paaschen (aangenomen) Lucas knoitenOclt.
t e g e n  kersmis Hindrik  li?aottenMt.

Uit t rekse l  u i t  he t  ,,Register  der Lede-
,,maten van de gereformeerde Gemeente
,,te Tubbergen zo als dit bij de nsnvanr-
,diging  van  Den  Diens t  van  D.  Jan
,,Meiling  zijn gevonden.” (1763 ?)

Knotte?aOelt  e n  o b i i t  desselfs  l~uysvrouw
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Llleas  K~~otte~dell  desselfs zoon.
tJeelaneke?a  va?L d e r  Koogel  huysvrc
I&cas  Knollenbelt.

Den 15 December 1765 is gedoopt een zoo
L u c a s  Knottenbelcl  en Jemaeken  va?a der 1
genaamd Frederik He~adrik.

Den 6 Maart 1771 het kind va,n Liliteqa  Deense K
en de naam van ‘t kint Hamliue.

Den 18 Augusti 1771 ‘t zoontjen gedoopt vi
Ilnotteddt en Jetanekela  van der Kogel e n
Gcrrijf.

Den 15 Mei 1774 een zoontje van Lucas  K
vader en Jenmke~~  vafa der Kogel gedoe;
naam van ‘t kind Jat Hindrik.

Den 10 Maart lí80 een zoontje van Lucas K
vdr en Jewneke~a  va?a der Kogel mdr , den
lijken Doop ontfangen en ‘t kint genaam

Den  “16 Junij  î78r! een -fiogtertjen van L&as K
vdr en Jenneken van der  hóael  mdr,
en de naam van ‘t kint Oezi?le.  ”

Den 28 Sept. 1783 een Dogtertjen gedoopt va
Knotte?a0elt v a d e r  e n  Harmine Hammen
naam van ‘t kint Harmilze.

Den 6 November 1785 een zoontje van Lucas K
v d r  e n  J. va?h der Kog4 mdr,  d e n  Chl
Doop ontfangen en ‘t kint genaamt C7011an

Den 7 April Vrijdag 1786 een Dogtertjen val
KnottenOelt  v d r  e n  Hamim Hcrrmse~~  11
Christel. Doop ontfangen en genaamt Alcìc

Den 18 Januarij 1789 een Dogtertjen  van Bwc
te~abelt  e n  Hwmi~ze  Ha~msmz  mdr , gedool
naam van ‘t kint Janna.

Ao 1790 op Attestatie van Amsterdam Jalh IC
item Fema vals der Koo9el.

Ao 1792 Den 26 Maart tegens het Feest van 1
aengenomen Gewit hrnotteflbelt.
Jan Hindrik  Knotíes~belt.

A.” 1792 tegen  het Feest van Kersmis tot Lil
acngenomen  Harminc  K~bottcrdwlt.

Ao 1794  Een  zoon t j en  van  Jafa Hi?a?aela  CSI
Knotienbelt  den 8ten April geboren e:
dito gedoopt en genaamt J a n .

IV. Uittreksel uit het I~uwel!ji;srcgister,
van af 1767:

1 0  N o v .  1 7 8 6  ingcsclueven  : Brrrntl  K~lottw
vnn Lllcas  KnottmOclt)  met  I2crm~iw~’  Hco.1

15 Juni 1794 Brrmld Knoltc?~brlt  (weduwn.  van
Harsen  , zn van Lucas:  K~?ottc~llxli)  met

Nik2iis.
4 Apri l  1802 ingescllrevrn:  .Ju~z k7~oti~~d~d/  .J.

m e t  G’cJsiellc  Kosters J. tl. v .  Wi tsum.

T’lanrdinyen.

KLEiNE MEDEDEELINGEh

Van Brienen.
Op de in de jnargan.gen  1908 en 1909 van dit M

opgenomen genealogie  der families van Briene
reeds verschillende op- en aanmerkingen gen
kan deze laatste vermeerderen met de volgend
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ze betrekking heeft op een van Brionen  rlic in die
genealogie een bi_jzondere  plaats inneemt.

In 1;. 234 van jaarg. 1908 leest men immers: ,De
,,bekende genealogie noemt hem (d. i. Anthonie van
,,Brienen,  de stamvader der van Brienen van de Groote
,,Lindt) een broeder van Seyna  van Brienen die Gerrit
,,Martens  huwde en dan den zoon van Johan van
,,Brienen heer van Zevenaa,r,  die als weduwnaar van
,,Mechteld  Keijen  (1_ 1605 aan de pest) met zijn huis-
,,houdster  huwde!’ ; en in k. 198 van jaarg. 1909 leest men
sub 1X: ,,Johan van Brienen, heer van Zevenaar, j-
,, 1605, tr. Mechteld Keijen, -i- aan de pest 1605, dochter
,,van  Hendrik en Anna van Griet en wede van Floris
,,van Beynhem.”

Dit nu is wat de daarin genoemde jaartallen betreft
onjuist.  Blijkens acten van het Ambt Doesburg in deel
1600-1618 verkoopt op 9 Mei 1609 de Edele Jan 2:a?a
BryenerL  met juffrouw Mechtelt Keije?&  zijn huisvrouw
land onder Angerlo; terwijl in acten der stad Doesburg,
deel 1612-1616 voor schepenen dier stad op 28 Febr.
1614 verschijnt Joffer Mechtelt héye huisvrouw van
Joncker  Johan van Bryenen.

In deze acte noemt zij voorts haar schoonzoon Willem
Couper weduwnaar van haar oudste dochter bij haar
eerste man, benevens Geertruid en Hendrina van
Bevnuni  de beide andere dochters uit haar eerste
huwelijk.

Het echtpaar van Brienen-K&jen  leefde dus nog in
1614 in. of bij Doesburg. w. W. v. R.

Danckerts. Het Museum te Brussel bezit de portretten
van den Architect Cornelis  Da?zckerts  de RIJ en diens
echtgenoote  , beide geschilderd door Pieter Dafrckerts
de Ry , hun 20011. die in 1605 te Amsterdam werd ge-
boren en te Rudnick in Polen in 1661 overleed. De
architect is ten halven lijve  voorgesteld met het ontwerp
van een brug voor zich. Op den effen achtergrond leest
men Aetatis secae. 73. Ao 1634.  Doek h. 0.80, br. 0.65.
Het portret van de vrouw heeft dezelfde afmetingen.

M. G. W.

Kol&,  van de. Museum Brussel. Portret van Hrrmajz
Dircksz.  WW. de Kol&,  met Aetatis 74, Ao 1636. Doek
41. 1.03, br. OS4 door Thomas de Keyser (1596-1667).

M. G. W.

Geslacht Overschie. - In Catalogue  historique et
descriptif  des tableaux  a,nciens  du MusBe de Bruxelles
2do Ed. 1906 - komt onder N” 499 voor: Portrait
d’un membre de la famille  d’0verschie. - Buste; pour-
point noir et blanc  ; longue chevelure  tombant sur les
épaules. Inscription : Aetatis 25 Ao 16 . . , et la sign. W.
van derVliet.  Armoiries de lsfamille d’overschie originaire
de Delft. - Bois h. 0.66, 1. 0.51. Er bestaat eene
photo van. - Mogelijk  is deze mededeeling van eenige
waarde voor den historischen atlas van Delft, en voor
zoekenden naar de familie Overschie. 1111.  G, W.

Van Roosevelt.
In de: ,Ierseksche  en Thoolsche Courant” n” 1301

van 7 Mei 1910 komt van de hand van den Heer
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A. Hollestullo  ecu artikel voor getiteld: ,,Het Roosevelt”,
waarin nog enkele byzonderhcdcn, niet vermeld in de
belangrijke bijdrage va,n den Heer J. van der Minne
in dezen jaargang. Een uittreksel volgt hieronder:

Cerlzelis  ?Joris  op ‘t Roosevelt, liet bij zijn overlijden
onbejaarde weeskinderen na. In de rekening van zijne
nalatenschap wordt melding gemaa.kt  van het hoefJe
op ‘t Roosevelt, welke hem had toebehoord.

iiezcnis Sta ffeis , die zijne vrouw hertrouwd had,
besloot in 1589 het hoefje voor afbraak te verkoopen
aan Corten  Huybrechts ,
ramponeerd”

wijl de soldaten hetzelve ,ge-
hadden. Omtrent de juiste plaats van

,het Roosevelt” is geene zekerheid te bekomen, ver-
moedelijk tusschen Poortvliet en Tholen of in de na-
bijheid van den polder: ,,het Nieuweland.”

In 1573 trad genoemde Cornelis Joris op als voogd
over de weeskinderen van Dyne Claes Pierse.

Een grafschrift in het koor van de kerk te Tholen
luidt :

,Hier legt begraven IlIarin?la  van Roosevelt in zijn
,,leven  Burgemeester dezer stad, leenman der Grafe-
,,lijkheid van Zeeland, Dijckgraeff van Glimes etc:
,,overleden  29 Januari 1710 ende  Juffrouw Johanna
,, Poulier , sijne huysvrouwe  , gestorven 11 AI ay 1707”.

v. R.
-.

Acten gepasseerd voor Note  J. de Bries te Delft:

14 Xept. 1724. Saml,bel  Cruqz(ius  draagt goederen over
aan zijne nicht iIfargaretha  Crnmmer.

18 April 1726. Aefje Qruquius  X David Brouwer e n
Litcia  Q., nagelaten kinderen van Samtbel  Q.

8 Mei 17-6. Nicolaas Cruqllizcs,  med. cand., is curator
over de krankzinnige juffr. T’roibtje  .Jacobs
vn/i  der  &Iecr, zijne moeder. Hij is de
zoon van Samziel  C.

G. H. J. GIJSBNRTI  HODENPIJL.

Heraldiek in een Kindercourant.
Voor ons ligt NO 1 van Jaargang 1 van ,De Pad-

vinder”, orgaan voor de Boyscout beweging in Nederland.
Er komt daarin o. a. voor eene rubriek: ,,De  Professor
en de padvinder, ” en in eene der onder-afdeelingen
daarvan een verhandeling over gemeentewapens. Er
wordt op gewezen, dat het steeds zaak is voor den
padvinder om de oogen goed open te houden en te ziela
en zoo op zijn  grootere  en kleinere tochten te letten op
do gemeentewapens, omdat daaruit voor hem iets te
leeren  en aanleiding geeft tot nadenken.

Dan volgt de opsomming van enkele sprekende ge-
meentewapen, zooals Dddcldam  met twee dammen;
Akersloot  met drie eikels [a#ker=eikel]  ; Eibergela  met
met drie eieren; Hoedekenskerke met drie hoeden ;
Helmond met een helm enz. Capelle (N. B.) met een
vlinder, waarbij er op gewezen wordt, dat geen insect
de aanleiding zal zijn geweest voor het ontstaan der
plaats, maar iets anders, waarover de padvinder maar
eens moet nadenken.

Het komt ons zeer nuttig voor om reeds vroeg de
jeugd met de Heraldiek te laten kennis maken, maar
zouden het practischer vinden, indien men met het

I
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a. b. c. daarvan begon. *) De mccstu  dur jeugdige [xtid-
vinders zullen niet weten wat een  Wapen is, terwijl
hij  zijn hoofd  gaa t  b reken  over  he t  on t s taan  van
gemeentewapens. M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bake-Spieringh. (XXVII , 20, 266).
D o  n a a m  B a k e  komt eerder te Delft  voor in de

volgende doopakte : Nieuwe Kerk 13 Nor. 1672.
Johannes (zoon van) Andries bnqlre  (en) Maria iir)lo&.

(getuige) Annetje  Corn[elisdr.]. N.

Donig-Klinkerstee. (XXVII,  121). - Uit mij gedane
mededeelingen vnn de heeren  G. H. 1. C. Eschauzier
en P. F. W. van Romondt is gebleken dat de ouders
v a n  C h r i s t i n a  hli~&er~.steen (niet  KZiIzkersteej w a r e n
Andr ies  k’li,?ke?xteelb  en Helena Serie1 (ook clleriel)  en
dat deze lantstgenoemde  te ‘s-Gravenhage in September
1760 hertrouwd is met Simon Boeha  (ook Beha).  Het
gevraagde huwelijk werd tot dusverre te ‘s-Gravenhage
niet gevonden, evenmin de geboorteplaats van Christina
Klinkemteeu:  alleen bleek dat zij nà 1806 is overleden.

W. W. v. R.

Fabritius (Von). Uit eene correspondentie van ‘t
jaar  1861 sprokkelde ik o.  it. ‘ t  volgende: ,Hier  in
Sluis (Staats-Vlaanderen) is een koopman in peperkoek ,
peperbollen en babbelaars, wiens grootvatlcr  vaandrig
was bij een regiment in garnizoen te Sluis, en den
titel  voerde van yraaf”.  Vrage : Liet deze eerzame
koopman kinderen na, en bezitten deze familie-papieren?

M. G. W.

Hackfort. (XXIX, 31).
Gerard Hendsïlk  Hacfoyt,  geb. 22 Mei 1717 en st. 27

Jan. 1792. Was zoon van Olivier Hacfo)*t  tot de Horst
en van M a r i a  C’omelia  vau der Borgh,  erfdr van den
Ham. Als Luitenant werd hij 3 Oct. 1760 met den Ham
beleend.  In 1776 huwde hij  M a r i a  Petmnclla van
Lamweerde.  Hun eenige zoon Frederik Olivier .Joseph
overleed ongehuwd in 1840. J. D. WAGINER.

Van Halm. (XXVIII,  125, 191). Ten huize van Jkvr.
J. S. Martens t e  Ut rech t ,  Janskerkhof  16 ,  bev inden
zich de grafborden van Mr. Jacob v a n  Halm (j- 19
Sept. 1742) en Maria Sybilla van Lamkeren  (t 29 Mei
1771).

Het eerstbcdoelde vertoont de kwartieren :
Van Halm Pijlswecrt
De Mazuyr Van der Smack.

Het tweede :
Van Lanc.keren Van Nellesteyn
Vosch van Roelingsweert, Van Zijll.

De ïl~axzup~:  In rood een gouden pelikaan met jongen.
(Rietstap vermeldt Ze Mazuyc~:  Lauguedoc. D’azTrr  &
un pélican d’or S(I~IS petits).

P$sweert  : In rood een gouden ankerkruis, vergezeld
van 4 gouden blokjes, 2 van boven, 2 van onderen.

Vaiz der Swzack:  Gepaald van twee stukken, (kleur ?)

1) Toch lekt’ het ous uit een spcurdcrs  oogpunt wel gewenecht.
d a t  d e  .Pndvinders” ~emenute\vn~ens  leemu kcunen,  wnaldoor  xij

dikwerf zich aulleu kuuuen orienteeren. REI>.
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Van La~wkerc~~:  In goud een zwart anker schuinlinks
geplaatst, vergezeld van twee zespuntige roode sterren,
rechts boven en links onder.

Van ZijU: vide Rietstap: Van Zijll. Utrecht.
Uit familieaanteekeningen kan ik het volgende mede-

deelen  :
fhcsanna  Cicrarda  van Halm  (dr. van Mr. Jacob en

Nayin  Sybilla  van Lamlwre/l),  geb. te?, 2 Dec. 1726,
_C  te Utrecht? 7 Rlrt 1801, tr. te Utrecht 9 Juni 1744
M r .  Pa,& Engelbert  Xartrrzs  ( z n  v a n  M r .  Jacob  e n
D e l i a n a  Margareta  lóet vau Fims~~2), geb.  ald.  26
Dec. 1713, ord-raad in den Hovc Prov. van Utrecht,
commissaris tot den ontv. der gem. middelen, hoog-
heemr. v a n  Bi,jleveld,  5 te Utrecht 10 Apr. 1780.

Uit dit  huwelijk 5 kinderen,  van wie sinds 1874
geen afstammelingen meer in leven zijn.  Een dier
kinderen werd gedoopt door zijn aangetrouwden oom
van moederszijde,  Ds. Verloren.

1,~-Gt~~cve?21~ag~~. A. H. MARTENS.

Klerck (de). FranGois  de Klerck, geb .  Vl i s s ingen
18-10-1848,  ei_. . . . op zee? zoon van Isaac en A l i d a
C’ornelia  Xentsmeesicr  , tr. Vlissingen 29--5  ~- 1776 Jo-
hanna van Ockenburg (Okkenburg)  geb. ald. 4-6-1702,
1., . . . . dr. van Adriaan en Xayia  van Es. - Wapens?

C. K.

Mansveld. Kan iemand mij aanwijzingen verstrekken
omtrent den bezitter van de volgende kwartieren?

Mansveld Bongart
Sypesteyn Romswinkel
Splinters Camerling
van der Woerd Verschoor
Heidendaals Blocland
Veldhuijsen Klerck
Helsdingen Schutt
Bosbeeck Benthem.

Ma~wcld:  in goud een zilveren lelie, vergezeld van
4 zwarte ruiten, 2 aan iedere zijde. Goud-zwart,e  dek-
kleeden. Helmteeken  : de zilveren lelie. 1)

‘s-B~avc~~al2age. A. H. MARTENS.

Marcus. (XXVII, 243.) Overeenkomst in eenige voor-
namen tusschen de aldaar vermelde en de hieronder
volgende personen doen m. i. familieverband veronder-
stellen. Tot de Amsterdamsche familie Mrrrw/s  (&wkus
Doornik)  behoorden ze althans niet.

Op 19 Septbr. 1602  H e b b e n  IVille,/l  ~1112  r7rr WalZo
met ,T~?~~~~7ic  ,Iln~c~ts  zijne huisvrouw als schoonbroeder
en zuster , en Bare)?t ~~~arc~r.s  als broeder der 4 nage-
laten kinderen van Guillccjrl dltrt*cus  goudsmid en Lijl~fjr
Fonck echtelieden, n.1. Htrlz.~ oud lb ddrinelz  12 Macykc
10 en Sara 6 jaar verklaard dat huu van hun ouders
is aanbestorven, enz.

Op 30 Novbr. 16i2 Heef t  Ham Marcus  g e h u w d
zijnde verklaard door Adriacj/  C’or/a&.r.  als man van

‘) Do bezitters vm bovenbedoelde kwnrtiereu  ziju de kinderen
van Mr. Jan Jacob van Mansvelt  nn Xvia  -4gmta Bongaart,  IVNKV~
ons bekend:
n) Wozh~  Cormdis G. 3L tr. A m e r s f o o r t  3 Juni  1762 Elisnbeth  Jacobn

Harderwijk.
bj Catharina TIáZbw-g  v. dl. tr. Middelburg 19 Mei 1770 Berhardus

Johannes A7ahztijs. Red.
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Op 14 Augs 1618 verklaarde ook Ad~j(~(>t~  &rcll.,
voldaan te zijn.

Reg. 13. f. 172. Amsterd. Weeskamer. G. E.

Meulen (van der) (XXVII, 30),
Trouwboek der Geref. Kerk te Gorinchem 5 April 1643.

met attestatie na I Michiel van Kerckrnet j. g. van
Utrecht den Uytrecht.

21 April 1643 E . . . . l) ien van der Meulen j. d.
1 1 1 van Gorez.

Doopboek der Geref. Kerk te Gorinchem, 10 November
a. o. 1624.

Aeltgen , ‘t kindt van Huybrecht van der Meulen
ende  Lysabeth Jans.

getuigen Rutger Willemsz. ende  Lyntgen Cornelis.
Gevraagd : het wapen van deze familie VUY~  der

Meden; ouders van Huybrecht van dep Mleulen en die
zijner vrouw ; de namen hunner kinderen en verdere
genealogische bijzonderheden over de gevraagde personen.

v. R.

Molijn. Jm Willem  Colijn,  g e b .  A ’ d a m  d e n  . . . ,
-j- R’dam Dec. 1786, oud circa 28 jaar, zoon van . . . .
Restaat er een wapen van deze familie?

c .  K.

Niel (Van)-Jong(h) (De). (XXVII, 26 en VIII, 62).
Aan L. is indertijd een inschrijving medegedeeld,

naar ik meen, betreffende Mwtium de Jo?l,,y(h),  Ontv.
te Zalt-Bommel,  die wees op afkomst uit Aalburg
(Land van Heusden). Dáár heet)te toen niets te vinden.
Wellicht kan do Heer Lach de Bère uit de schepen-
registers in die streek gegevens verschaffen. X.

Oort (Van). P~ans  mn Ood, gedt Utrecht 29--3--
1724, 1_ ald. 16 -11-1780, regent Barbara  en Lnurcntia-
gasthuis te Utrecht enz. tr. ald. 20-3-1759 Ccet+Yfitl~
M a r i a  Herrtmm8_10__1787  docilte;eiante  . . . . d e n  . . . . , -iA Utrcclit

. . . .
c. IC.

Ravesteyn.  ,7acobm  .John?awzs  IZacestcp  , gedt  Zwolle
7-3--1734: j- Utrecht 20-4-1799  [zoon van Ds.
Hcnkrs c11 Abidn  Anna Eo~/cr]  t,r. Bunuik  19-7-17ó2
.7acoha Versteeg,  wede MI-. ,Jm Ai~~glglns,  geb. te .  .  ,
den . . . . , -f Utrecht 20-3-1783  dr. van?

c. K.

Roelants. (XXVIII,  317, 3 6 0  > 352; XXIX, ‘LP+ -
Uit eene Bossche schepenacte  van 11 Aug. 1614 (regp
ïSo 314 folio 3%“““) leest men het volgende:

,Lambrecht  Pmpzauts,  oremer  , en Jasper  de ~~Y~IYIL,
leerlooier, als gemachtigden, volgens procuratie voor
schepenen van Waalwijk van 7 Juli 1614, van Roelandt
zoon van Philips Roelofs bij Adriana dochter van wijlen
M r .  Gijsbert  l’apants dotter  in de medicijnen, ver-
koopen een kamp weiland onder Hintham aan Peter
Hermans Wo&~s  en Simon A~ai7ro&s.  Dit stuk land
had Adriana Paynants  bij haar huwelijk mede gekregen,
zooals  ook - zoo zegt de acte - blijken kan uit de
huwelijksvoorwaarden dd. 15 Sept. 1605 tusschen  Roe-

‘) Onleesbaar door een vlek.
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landt 1’J~ili~~s  voornd.  en Mariken AlOerts,  zijne tegen-
woordige huisvrouw.”

Uit deze acte blijkt dus: 10 dat Roelandt  Philip  in
1614 te Waalwijk vertoefde, misschien wel tijdelijk in
die streek garnizoen hield, en 20 dat zijn huwelijk
op of kort na 15 Sept. 1605 plaats greep; misschien
is de inschrijving daarvan, dan wel de ondertrouwacte,
nu de datum ongeveer vast staat, te Breda, ‘s-Hertogen-
bosch of Dordrecht te vinden. W. W. v. R.

Sarraz. (de la) (XXVIII, 238.)
Van geachte zijde wordt mij medegedeeld, dat Blbert

Marie Jules de 7a Sarraz óók generaal in Nederlandschen
dienst was 3)) en dat hij behalve de twee door mij ge-
noemde kinderen nog eene dochter had, genaamd Ags9za
Frederica Fsrançoise  de la Sarraz, die ongehuwd te
‘s-Gravenhage den 8 Dec. 1863 in de Frederikstr. overleed.

Voorts dat de onder IV genoemde generaal en oud-
minister van buitenl. zaken James Albert Hewy de la
Xmw~x  bij diens eerste echtgenoote  een zoon Jacpes
d. 1. S. had, die 2 Januari 1867 te Bergen in Hene-
gouwen is overleden. M. G. W.

Stamhorst (van). Wie heeft de goedheid mij. mede-
deelingen te doen omtrent de ouders van A&Lda va72
Stamhorst,  ged.  te Amsterdam 8 Oct. 1761. Deze ouders
w a r e n  qJacolj  va.ih Stamhorst  en Beha uan del& Hewel,
doch slechts hun namen zijn mij bekend. Ook omtrent
beider ouders en grootouders zouden mij genealogisch-
bi~graphische  opgaven recht welkom zijn, terwijl ik
rn]J buitendien aanbeveel voor medcdeeling der wapens
vcL12  Stadi~o?~st  > cuu den Herwel en verder betrokken
geslachten. V. E.

Woelderen (Van). (XXVIII, 166, r. 17 v. 0.)
De koopakten van deze huizen in de Lange Burcht-

straat zijn  ongetwijfeld te vinden. Mogelijk geeft een
andere  schrijfwijze in, of omschrijving van den naam
van den kooper, nadere aanwijzing van zijne geboorte-
plaats. X.

1) Uit de nnnonccn-collectie in het C!. 13. v. G. c. H. tc ‘s-Gravenhage
bleek ons cchtcr, dat hij als pp. WI+XJ~  orcrlccd  te Voorburg  25 Maar t
1828, oud  68 jaar. RW.

INHOUD 1611, JP 3.

In Momoriam  <Jan Frodorik van Recok Calkoen,  door W. Snouuknwt,
v a n  Gchxnburg. - Bcstuursberichten:  Bi jeenkomsten;  Benoeming
tot lid; Adrcsrcrnndering; Ruil. - Eenige  aan teckeningeu  nit,  11et
kcrknrchief  te Tiel, door Jhr. van Kinschot.  (vervolg). - Frngmcnt-
geneslogic Rasch,  door M. G. Wildeman. - Nog eens het Leidsclre
Geslncht  Ticrens,  door  G.  Euchnuzier.  - -  Van der  Capellen, d o o r
Jhr .  van Kinscllot,. - Annteckeningen over  he t  Geslacht van Rer-
nngicn, door II. W. M. Roelante, met naschrift van W. Wijnaendts
van Resandt. - Geslacht Knottcnbelt te Tubbergen, door J. H. -
K l e i n e  m e d c d e c l i n g c n :  v a n  Bricncn;  Danckerts;  van de Kol&;
Overschio; VU, R o o s e v e l t ;  Qruynius; H e r a l d i e k  i n  een Kinder-
c o u r a n t .  - Vragen e n  A n t w o o r d e n  : Bn,ke-Spieringh ; Donig-
Klinkersteo;  Fabritins (von)  ; Hnckfort;  Ha lm (van) ;  Klerck (de) ;
Mnnsreld; Marcus; Meulcn  (rn.n  der); Moltin;  Niel (wnj  - Jong(h)
( D e ) ;  O o r t  ( v a n ) ;  Rnvesteyn;  Roalnnts; Sarrns (de In); Stamhorst
(van); Woelderen (van).

De Nd. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. IJ. SIWITS
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Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr. VAN KINSCHOT te Tiel.

(Vervolg van XXIX, 78).

1718.
den 6 Jannew. 3 poosen geluijdt over de schoonmoeder

van Peter Post en t’ openen van t’ graft . 13-0-0
den 24 ditto 3 posen geluijdt over Mevroux Has 12-0-0

26 ditto nog 3 posen . . . . . . . . 12-0-0
26 ditto nog 3 posen . . . . . . . . 12-0-0
noh voor t’openen van t’graft . . . . . 1-0-0

den 26 ditto 1 poos geluijt over Albert Gebet  6-0-0
2 febr. een kint van Jaq1 de Reuver in du kerk begraven

0 - 1 0 - 0
8 ditto 3 posen geluijdt over vrouw Weylad  12-0-0

en in een kerkengraft  , . . . . . . . 6-0-0
lb ditto 1 poos geluijdt over Aden Munts  moeder 6-0-0

8 mert 1 poos gelugdt over de wed. van Jan Roemort.
6 - 0 - 0

16 ditto 1 poos geluijdt over Jenneke  vau Dort 6 - 0 - 0
9 april 3 posen geluijdt over vaqa  b’tratens  oom en in

een kerkengraft . . . . . . . . . . 1% 0-0
9 ditto 3 posen geluijdt over de raets wijf en in een

kerkengraft . . . . . . . . . . . 13 -0-0
den 23 ditto 3 posen geluijdt over Borgem. Eek. 12-0-0

den 24 ditto nog 3 posen . . . . . . 12-0--0
den 25 ditto nog 3 posen . . . . . . 12-0-0
voort openen van t’ graft . . . . . . 1-0-0
noh voor t' hangen van t bort . . . . 6-0-0

den 28 ditto 1 poos geluijdt over Lijskeu in t’ gasthuys
en in een kerkengraft  . . . . . . . . 12-0-0

den 3 May  1 poos over Jau Dirkse van der Horst.
6 - 0 - 0

den 6 ditto 1 poos geluijdt over de vrouw van valz Oort.
6 - 0 - 0

14 ditto 3 posen over de vrouw van de bolz en t’ graft
openen . . . . . . . . . . . . . 13-0-0

23 ditto 1 poos geluijdt over Arims Muuts vader. 6 - 0 - 0

een kint van ,Jerfacs  Drcko~  in de kerk begraven.
0 - 1 0 - 0

In July een kint van ,JmoO Post in de kerk begraven.
0 - 1 0 - 0

den 11 aug. over Mevrouw vnn der Stew geluijdt 3 posen.
1 2 - 0 - 0

den 12 ditto nog 3 posen . . . . . . 12-0-0
den 13 nog 6 posen . . . . . . . . 24-0-0
voort openen van t’ graft . . . , . . 1-0-0
noh voor t’ bort ophangen . . . . . . c;-0-0

in Aug. een kint van Bereut yCl,!J in de kerk begraven.
0 - 1 0 - 0

den 1 Sept. 3 posen geluijdt over Caetje V~crschuer en,
in een kerkengraft begraven . . . . . 8-0-0

den 10 ditto een kint van I;ixr~  VUH Clerf  in de kerk
begraeven met 1 poos overluijt  . . . . 6-10-0

den 8 Octob. 1 poos geluijt over vrouw Spcr)~a~  7 enz.
1 8 - 0 - 0

den  13  d i t to  1  poos  geluijt  over Stom . . 6 - 0 - 0
den 16 ditto 1 poos geluijt over Gewit Heuve  1) vrouw.

6 - 0 - 0
den 26 ditto de AP~SCI.  kint overluijt met een drie

guldens geluij . . . . . . . . . . 3-0-0
den 29 ditto 1 poos geluijt over A~nn Bronwws dogter.

6 - 0 - 0
den 30 Octob. t’ kint FGU Hezwd overluijt met een

gelugt  van 4 gl. en in t’ kruyswerk begraven. 4-10-0
den 1 Nov. den Heer van Eek & Wiel de gereghteg-

heijt  aen de kerk betaelt voor sijn kint . 12-0-0
den 11 dito 1 poos geluìjt  over Jeu Stom . 6-0-0
den 16 ditto 1 poos geluijt over illaria van Brakel.

6 - 0 - 0
den 19 ditto 1 poos geluijdt over de dogter  vajz  Heuvel

en in ‘t kruyswerk begraven . . . . . 7-0-0
in Nov. een kint van Corrlelis  VG)L  Hieu in de kerk

begraeven . . . . . . . . . . . . 0-10-0
den 1 Dec. 3 posen geluijt over Jemacke  de nayster en
~~

1) Bedoeld is waarschijnlijk Gewit Hmff’s  vrouw. v. K.
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in  een  kerkengraf t  begraeven . . . . . 18 -0 -0 Febr. 5
den 8 ditto over HCTWWX  Ver7boef  sijn vrouw geluijt  van 17

4 - 0 - 0
den 29 ditto 3 poosen  geluijt over Jost Sickel en in de

kerk begraeven . . . . . . . . . . 13-0-0
den 31 ditto 1 poos geluqt  over Evert Niels moeder

6 - 0 - 0
1719 & 1720 ontbreken.
1721.

Jan. 6
Febr. 8

ge lu i j t  de wed. J a c o b  Tuay  . . 13 -0 -0
Jefzneken  T a a y  . . . 1 8 - 0 - 0
Een kint van Limbeech:  : : : . 9-0-0
Albert Sebus weduwe . . . . . 6-0-0
Den brouwer van Wadenooden een kercke-
groef . . . . . . . . . . 12-0-0
de  wed .  schepen  .Fvancken  . . . 1 3 - 0 - 0
de moeder van Gerrit de B~uyn  . 6-0-0
de vrouw van Steven den timmerman 6-0-0
Juffrouw Ingewart . . . . . . 18-0-0
De soon van schepen van Gelandt 25-0-0
De.. . . . B. Cock  voor sijn kindt 12-10-0
Willem EvertselL . . . . . . 6-0-0
Kornelis de Jongh . . . . . . 6-0-0
D e  m o e d e r  v a n  Lamert Pirou. . 6 - 0 - 0
schepen Sluyske!n  . . . . . . 25-0-0
Juffr. Dimmery  . . . . . . . 13-0-0
het kind van Wouter Compa.gne  in de kerck
begraven . . . . . . . . . 0-10-0
De wed. van Jan van Linsten . 6-0-0
Schepen Co& . . . . . . . 26-0-0
Appeldoorn . . . . . . . . 18-0-0
De vrou van Jan vox de Pavert. Hiervan
niet te becoomen also geseyde van de Paverth
is isolvent en uyt de stadt is
D e  s c h e e p s t i m m e r m a n .  . . . . 6 - 0 - 0
Metjeqa van Oghte?a  . . . , . . 13-0-0
De steeobacker . . . . . . . 6-0-0
Procurator De Roever vrij.
De schoonmoeder van de Prins . 6-0-0
over de moeder van Borgemr. Li& door
Doet. Cuylenbo-  laaten luijen.  . 3 6 - 0 - 0
voor het uytbrengen naer  Bommel . 24-0-0
omtrent deese  twee posten door rendant acte
van devoir te thoonen.
Schepen Cock  . . . . . . . 55 ?-0-0
de wed. van den fransen  Doctor over juffrouw
Acke~sdijk  hier van niets te bekoomen.
Hendrik Taay . . . . . . . 13-0-0
d e  v r o u  v a n  Jan de Rezcver  . . 7 - 0 - 0
Willem Benztsen.  . . . . . . 6-0-0
Ju,lia.  . . . . . . . . . . 6-0-0
de meyt va.n de Rigter . . . . 6-0-0
de Dogter van Rutgers . . . . 7-0-0
d e  h o e n d e r s c o o p e r s v r o u w  . . . 6 -0 -0
de  vrouw van Jan K o o l .  . . . 1 3 - 0 - 0
Hermau  valz Voort. . . . . . 6-0-0
Arien vaqa  Bienck  . . . . . 13-0-0
het kint van Wilayt  . . . . . 4-0-0
van Doctr.  vos . . . . . . 7 - 0 - 0
d e  Dogter v a n  Beu,srkum  . . : 1 3 - 0 - 0
Jala de Ruyter  . . . . . . . 6-0-0

20
Mart. 8

18
22

April 5
16
22
24
26

Maay 3
lb
31

Juni 5

17

19
Juli 1

15
17
23
31

August 5
24

28
Septemb. 2

6
17
18
20

25

Nov. 20
Dec. 2

6
20
30

1722.
Ja.n. 31 De wed. van Hrudticlcva~a  Mastright 6- 0-0

Marti 14
17
19
21

April 2
11
14
16
18

Maay 7
14
21

Juny 4
30

Juli 6
Augusty-

1
Septemb. 5

a4
29

Octob. 24
Nov. 13

18
19

Desemb. 2
12
22

1723.

Netta vam f+ummere+~  . . . . . 6-0-0
de jonge mevrouw vam  Bassingh
Luijen  . . . . . . . . . 1 0 8 - 0 - 0
Mevrouw va12 Bassipaghs  uytbrengen 24-0-0
An?ha Berntsen . . . . . . . 6-0-0
De Vreught  . . . . . . . . 18-0-0
Het kindt van de Rector Vos. 6 - 0 - 0
de vrouw van bteven van Scholzevel;  13-0-0
h e t  k i n d t  v a n  Walrave+z  . . . . 4 - 0 - 0
juffrouw van. Li& , . . . . . 26-0-0
De wed. Sickel . . . . . . . 13-0-0
Doctr.  Peter . 3 7 - 0 - 0
De oude Mevrouwva~Bas~emlu~en’lO8-0-0
Mevrouw van Bassem uytbrengen 24-0-0
Bertjen  Pootiers  . . . . . . . 18-0-0
De wed. van Meterela  . . . . . 12-0-0
de vrouw van G’ornelis  de Jongh 7-0-0
An+ba  vala  der Lee . . . . . . 13-0-0
va”ra  Tour .
De vrouw van

1 8 - 0 - 0
iermail  de &tLyf.  1 8 - 0 - 0

Steuela de scheepst immerman . . 6--0-0
iMar?Ia  BewatselL  . . . . . . 13- 0-0
Lout . . . . . . . . . : 6-0-0
Doctor Cuylenbo-h.  . . . . . 26-0-0
Aert Tysefa  . . . . . . . . 18-0-0
de meyt van juffrouw vala  Lidt . 6-0-0
Noot. . . . . . . . . . . 7-o--0
Brouwer . . . . . . 1 3 - 0 - 0
Scheers  . . . . : 1 1 . . . 18-0-0
g e l u i j t  3  poosen  . . . . 1 3 - 0 - 0  ( o v e r ? )
de soon van Joost Sickel . . . 7-0-0
Afadries  Beumer.  . . . . . . 13 -0-0
Jatien van Gent .
De schout van Eghteit 1 : 1 :

6 - 0 - 0
1 3 - 0 - 0

Den 21” Jan. 1 poos over Hermen  van Schermbeeck
6 - 0 - 0
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over de vrouw van d’Heer van Dreumel  drie poosen
en d’uytvaert . . . . . . . . . . . 36-0-0

Febr. over d’Heer  van den Steen 24 poosen  geluijt  ‘t
graft te oopenen  en t ophangen vant  bordt maar
ont f angen  . . . . . . . . . . . .  9 7 - 0 - 0
de Rest niet ontfangen (dese Post naederhant ontfangen
en hieronder verreekent.)

do 23 over Hardenbergh wed. Juff. uu?&  Maurick  3
poosen  en t’ graff te oopenen  . . . . . í3-0-0

do over Cocwaelis  va?a  Schoonevelt 1 poos en t graff te
oopenen  . . . . . . . . . . . . . 7 - 0 - 0

IMeert  120 een kint’  van Jala Brouwer t graff te oopenen
0 - 1 0 - 0

do 17 een geluijd van 4 gld over een kint van Hemnen
vaja Eek  . . . . . . . . . . . . 4 - 0 - 0

den 16, 17 & 18 dito 9 poosen  over borgemeester
Rooyer en ‘t graff te oopenen  . . . . . 37-0-0
voort ophangen van t’ bordt van d’ Heer Borgem.
van dela Steela. . . . . . . ô - 0 - 0

den 19 meert een Lint  van C?ra~z~well  in een kerckegroeff
3 - 0 - 0

do 3 poosen  van ‘t Luyen over de moeder van Juffr.
Ve.ruZoet enz. . . . . . . . . . . . 13-0-0

A p r i l  1  p o o s  o v e r  Niske  Rootbeela  enz.  . . 7 - 0 - 0
d o  1  p o o s  o v e r  Hendrick  Jogagbloet  . . . . 6 - 0 - 0
May 29  over  HarlLske va1a  Horsseqa  1  poos . 6 - 0 - 0
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July 1 een poos over Johannes  Wal?ker  . . 6-0-0
Aug. 3 3 poosen  over cie Hertog11  en t graff te oopenen

3 7 - 0 - 0
Door d’Heer Borgem. Verkerclc  3 groeffsteeden gekogt

tot 36 gl. Deese Post word in d’Extraordinare  ont-
fanck verantwoort.

do 31 een poos over ‘t kint van van Elysden  en ‘t
graff te oopenen.  . . . . . . . . . 6-10-0

do 25 een poos over de huysvrouw van Jacob vm hek
?-0-0

den 7 Oct. 3 poosen  over] juffr. WIE CnttenDergh  enz.
1 3 - 0 - 0

26 do een poos over de huysvrouw van Jan Hogrrwer$
6 - 0 - 0

Nov. 20 1 poos over Habert  in de gasthuysstrnet 6-0-0
do over de dogter  van valL  Ralcker  3 poosen  enz. 1 3 - 0 - 0
27 do een poos over Jau Sas. . . . . . 6-0-0

1724.
den 150 Jan. een geluij  en een kerckegroeff door Bijvoet

betaaldt  . . . . . . . . . . . . . 12-0-0
Feb. 3 poos geluqt  over Berghout  met het indraegen

van de kerck  . . . . . . . . . . 13-0-0
Maert 28 negen poosen  oker Dos. De Wilt en ‘t indraegen

in de kerck . . . . . . . . . . . 37-0-0
3 poosen  over de dogter van De Hertogh  ‘t indraegen

in de kerck  . . . . . . . . . . . 13-0-0
29e een kint van Reyer  ikons indraegen in de kerck

0 - 1 0 - 0
1Meert  een kint van Boswaeter  t’indraegen van dien in

de kerck. . . . . . . . . . . . . 0-?-0
Een poos geluijt over het kint van @Frans van Cleef

in de kerck begraven . . . . . . . . 6-10-0
May een poos over het kint van Lembeeck en in de

kerckegroeff . . . . . . . . . . . 9 - 0-0
29” overt kint van De Leeuw 3 poosen geluijt  in de

kerck begraeven . . . . . . . . 1 2 - 1 0 - 0
voor dat hetselve in den avond is ‘gesoncken ngtien

gulden . . . . . . . . . . . . . 18-10 - 0
Juny 190 drie poosen geluijt over Dirck van den Rijn

12-0-0
20”  een poos geluijt over ‘t kint van Jan Post e n

t’indraegen in de kerck  . . . . . . . 6 -10-0
21” een poos geluijt over de vrouw van Willem ten

Holten . . . . . . . . . . . . . 6-0-0
22” een poos geluyt over vrouw Rampers.  . 6-0-0
290  neegen  poosen geluijt  over Juffr. van der Eyck i n

de kerck begraeven compt  . . . . . . 37-0-0
den 3e July over een kint van van den Brenck e e n

poos geluyt en in een kerckegroeff . . . 9-0-0
over . . . . . . 3 poosen  gelu+. en in de kerck begraeven

1 3 - 0 - 0
2Cie  over een kint van Jacob Spaan een poos geluijt  enz.

9 - 0 - 0
2ge over de Heer Amptman van Welderen  neegen  poosen

geluijt ende  gesoncken. . . . . . . . 73-0-0
Aug. 30 over de wed. Proc. Cloon  3 poosen geluijt en

het indraegen van de kerck. . . . . . 13-0-0
over het kint van ,vavb  Pelt geluijt . . . 0-2-0
8 d. een kint van Jan Verwe?/  in de kerck  begraeven

0 - 1 0 - 0
16” d. een bint van Steeven  van Horsse~ een geluijt van

3 - 0 - 0
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26” d. 3 poosen  o v e r ‘t kint van d’Hcer Borgem.
Cock enz  . . . . . . . . . . . 12-10-0

Sept. 6 over ‘t kint van van Snmmeren  een poos goluijt enz.
9 - 0 - 0

160 d. over de vrouw van Ccwit Stroomqer  een poos
geluijt  tot . . . . . . . . . . . 6-0-0

den 19e Sept. over Roockes Waeter drie poosen  geluijt enz.
1 3 - 0 - 0

280 dito 3 poosen  geluijt  over Abram Brolcwer  enz.
13-o--0

30~ d. over van Gaemeren drie poosen geluijt  enz.
1 8 - 0 - 0

270 Oct. over d’Heer  Borgem. tm Hoove geluijt  12
poosen  . . . . . . . . . . . . . 18-0-0
voort ophangen van het Bordt . . . . o-P-0

den 3” Nov. en voort indraegen van Lijck in de kerck.
7 - 0 - 0

11” d. vrouw vau  Gamerepa  drie poossen  geluijt en ‘t
indraegen in de kercx . . . . . . . l$-0-0

16” over Berber de Westers moeder een poos geluijt
6 - 0 - 0

170 over van HOOU~U  3 poossen  geluijt  enz. . 1 3 - 0 - 0
2So e e n  p o o s  geluijt  o v e r  Sebes  Jalzsc . . . 6-0-0
Dec. 19 een poos geluijt  over Wy/&cke  Albcrts.  6-0-0
30” d. over vrouw Dol drie poossen  geluijt en in een

kerckegroef. . . . . . . . . . . . 18-0-0
(Wordt  vervo lgd . )

De Camer van Charitate te Delft en hare Meesters
van í597-1795.

Medegedeeld door P. L. THIRHEXS.

In 1902 verscheen in het Ned. Familieblad eene lijst
van bestuurderen der Groote of Nederduitsche  Her-
vormde Kerken te Delft die als regent in de Camer
van Charitate aldaar zijn gecommitteerd geweest.

Inzender daarvan was ons oud-medelid de heer
J. M. van Kuyk te Assen.

De geachte schrijver heeft echter verzuimd te ver-
melden wát de Camer van Charitate  eigenlijk was en
tevens de Charitaatmeesters, als superintendenten van
wege  de stad over de Camer, te noemen. Daar zoovele
Delftsche familiën in vroeger eeuwen door leden, hetzij
als !,Meester” of als ,,regent”  in haar vertegenwoordigd
waren, kan het wellicht voor lezers van ons Maand-
blad, die zich voor het oude en vroeger zoo belangrijke
Delft interesseeren, dienstig zijn, dat ik hierbij het een
en ander omtrent het wezen der Camer meedeel.

Om niet in herhalingen te vervallen van hetgeen
door den heer van Kuyk werd gepubliceerd noem ik
alleen de namen der CharitaatP/leesters.

Indien z3 tevoren ook als gecommitteerd regent zitting
hebben gehad vermeld ik daarvan de jaren. Kortheids-
halve duid ik ,,regent”  door R en ,,meestcr”  door M aan,

Niet alle ,meesters” hebben ook als ,,regent”  zitting
gehad, waarvoor men eenige bestuursfunctie in de
Hervormde Kerk moest bekleeden. De Stedelijke regee-
ring, niet de Kerk, koos uit hen eenige regenten ,,wie
men hebben wilde” en voegde hen aan de meesteren
van Charitate toe.

Hetgeen ik hier ga meêdeelen heb ik deels aan can
Bleiswyck en Boitet , in hunne beschrijvingen van de
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stad Delft, zoomede  aan de geschriften van Mr w&enh
‘uan der Lely en een werkje van Mr. H. A. A. van Bprckpl
ontleend. Welwillend is mij door Delft’s archivaris
Mr. L. (3. N. Bowricius  toegang tot het archief ver-
leend , waarvoor ik ZEd.Gestr.  bg dezen mijn hartelijken
dank betuig.

In de Zuid- zoowel als in de Noord-Nederlanden schijnt
in do 16” eeuw, de armenverzorging, de groote armoede
en de gevolgen van dien, de bedelarij en landlooperij
aan de overheid veel zorg te hebben gegeven.

Yperen  in Vla:rnderen  , een stad destijds van veel
importantie - zij had _C 200.000 inwoners - schijnt
nog meer dan andere  groote steden gebukt te zijn ge-
gaan onder den druk van een ondragelijk  pauperisme.

In eene toen nog nieuwe theorie van centralisatie
van armenzorg meende de Vroedschap van Yperen  het
aangewezen redmiddel te zien, gebaseerd op de twee
volgende stellingen :

1. De stad mag het bedelen enz. beletten, mits zij
zorge dat niemand van gebrek omkome.

2. Vreemde hehoeftigen mag men weren, mit,s men
zijn eigene onderhoude.

De stedelijke bewindslieden van Yperen  meenden tot
meerdere gerustheid van hun geweten, die gewichtige
vraagpunten van maatschappelijk recht aan de beslissing
te moeten onderwerwcrpen van de in geheel Europa
beroemde faculteit der Sorbonne te Parijs, welke be-
slissing gunstig luidde voor het ontwerp van den
Yperschen Magestraat. Terstond daarop werd de ,,Ge-
meene  Borsse” aldaar opgericht en de uitkomst daar-
door verkregen schijnt zulk een gunstigen indruk op
Keizer Karel V te hebben gemaakt, dat hij op het
voorbeeld daarvan voor heel de Nederlanden bij Placcaat
aanbeval, wat te Yperen  door den stedelijken magestraat
was tot stand gebracht.

Bedoeld p1accaa.t  werd den 7e~ October 1531 te Brussel
gegeven en schijnt de grondslag te ziju geweest, waarop
de Camer van Charitate te Delft werd opgericht in 1697.

Bij mijn onderzoek en raadpleging der diverse be-
scheiden over de Camer van Charitate, is mij geblekeu ,
dat Mr. H. A. A. van Berckel in zijn bovengenoemd
geschrift, ten  onrechte beweerd heeft, dat zij den 260”  Juli
1572 werd opgericht.

Eertijds was de armenzorg te Delft in handen van
Heilige Geestmeesteren , doch toen in 1371-72  de Her-
vorming met kracht baan brak, ging zij te Delft over
aan de diaconeu  der Hervormde Kerk. Dit gebeurde
in 1572.

Verschillende richtingen op godsdienstig gebied deden
natuurlijk een geheel anderen toestand geboren worden
ten opzichte  der Stedelijke Armenzorg en dit ten volle
beseffende heeft de Delftsche vroedschap naar het voor-
beeld blijkbaar van Yperen,  met kracht het heft zelf
in handen genomen en de Camer van Charitate ingesteld.

Der Hervormde Kerk liet zij in zooverre mede-
zeggingsschap , dat zij uit bestuurderen eenige leden als
regenten in de Camer committeerde.

Van 1597 af aan was dus de Camer van Charitate
het stedelijk hoofdbestuur van Armenverzorging enz.
geworden.

Delft is met de toepassing van centralisatie van
armenverzorging onder de Hollandsche steden echter
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,eenig” gebleven, in al de andere steden huldigde men
het systeem van decentralisatie, de wenken van Keizer
Karel V in zijn placcaat gegeven niet tellende, wellicht
onder den invloed der Hervormingsideeën.

De stad nam de armenverzorging en de regeling van
een en ander op zich, doch daar burgemeesters en
schepenen in eene toen zoo belangrijke stad als Delft,
waarschijnlijk te veel te doen hadden om er zich naar
behooren  van te kwijten, droeg men haar op aan mees-
teren vau Charitate.

De .,,Camer” was dus een onderdeel der stedelijke
regeermg  , wat uit de volgende artikelen blijkt en had,
daar de armen en een groot gedeelte der weezen  van
nlle gezindten mede door haar verzorgd werden, niets
met eenig Kerkelijk Genootschap uit te staan.

Ook stonden onder haar beheer het Leprooshuis en
de stadsscholen.

Dat zij eene stedelijke instelling was blijkt mede uit
het bekende werk van ,,van  Bleiswijck”  waar hij op
bladz.  513 spreekt van ,de groote a,arbgeiegenheyt  van
de goede directie va,n het Collegic  van cllaritate  ouer de
wniaerseele  armen va,n de gantsche stad en dat bewijst
ons nader het door hem op diezelfde bladzijde aangehaald
zegel van dat College met het randschrift: ,Ze.qel van
de Camer der Charitate, van de9b Raad cnde ‘t volck
van Delft”.

In het kort voleen  hier de artikelen:
Art,

Art.

Art.

Art.

1-3. Niemand mag bedelen zonder consent van
de Camer van Charitate, die de uren daarvoor
bepaalt. De bedelaars moeten op den linkerschouder
het stadswapen dragen. Niemand mag voor anderen
bedelen clan alleen voor kraamvrouwen of ge-
vangenen ? behoudens toestemming van Meesteren
van Charatate.
4-11. Ende  opdat de regte armen ,daer  men
van Godswege ingehouden is, te beter worden voor-
zien”, werden er strenge bepalingen gemaakt tegen
vreemde behoeftigen, die zonder consent van de
Camer van Charitate, op zwaren straf niet in de
stad mochten komen (in enkele gevallen werden
zij voor 24 uren in den bajert van het gasthuis
geherbergd).
12--21.  Geen werkbaas mocht kinderen in dienst

nemen, dan op contract met Charitaatmeesters.
24--25  spreken van den ,, Gezworen Roedrager of
Kamerbewaarder van de Camer van Charitate die
de bevoegdheid had om iedereen ,,wie dan ook”
voor  de Camer te dagvaarden en wie wegbleef ver-
beurde eene boete terwijl tegen het beleedigcn van
Charitaatmeesters of van hunne bedienden als ,,leden
der Regeerilhg,  xooals zij zijn” geen mindere straf
bedreigd werd dan arbitraire Correctie.

Men ziet dat de Delftsche Magestraat ruimschoots
gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid aan de
,,Officieren  ende Wethouders en gecommitteerden” tot
het werk van Charitate ,,ende  elkx van heia respective-
!yk ter plaetse  van hun bewind” verleend om ‘s Keizers
Drdonnantie te suppleeren met nieuwe statuten. Chari-
taatmeesters - staat er verder - zijn bekleed met het
mbepaaldst gezag tegenover de behoeftigen en alle
3iegenen  die maar oenigermate met behoeftigen in aan-
raking komen zijn  aan hen onderworpen.

Slaan we de ,,Resol&iEn  der Stedelijke Regeering” op,
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zoo vinden wij het Placcaat van 2 Mei 1613, waarbij
de bedelarij nog scherper wordt beteugeld en eene al-
gemeene  collecte langs al de huizen der stad zonder
onderscheid, wordt ingevoerd, terwijl bij art. 14, nog-
maals op grond ,,dat  de Regering van Godswege de ware
en regte a.rmen verzorgen moet”, het College van de
Meesteren van Charitate van 6 - zooals dit was -
tot 12 personen ,van de besten en de meest gequaïifi-
ceerden”  vermeerderd wordt, welke onderstand verleenen
moesten eeniglijk aan ,,arme  en miserabele personen”
geboren te Delft of aldaar sinds twee jaren wonende.

Zoo was de toestand tot 1613. In 1614 kwam daarin
eenige verandering door combinatie met de diaconie
der Gereformeerde Kerk.

Door den wassenden invloed dier Kerk besloot de
stedelijke regeering bij hare resolutie van 10 Februari
1614, dat door cZeIL magestraat  uit het College van be-
stuurderen der Kerk vier regenten tot de vergaderingen
van Charitaatmeesters zouden worden gecommitteerd.
Dit getal is steeds afwisselend geweest. Op 17 Mei 1616
werd dit getal bij, resolutie der Vroedschap op twee
verminderd. In lb&5 echter werd het getal regenten
gelijk aan dat der ,,Meesters”  gesteld. Reeds van 1697
af werden door den Magistraat uit de bestuurderen der
Gereformeerde Kerk regenten in de Camer van Charitate
gecommitteerd.

Gelijk aan dien dier Kerk steeg, vooral in de
180 eeuw hun invloed. Na 1796 had de Camer echter
lang den invloed niet meer van weleer.

In eene uitvoerige brochure heeft MP H. A. A. van
Berckel te Delft tegen samensmelting der ,,Camer”  met
de Hervormde Kerk geprotesteerd op grond, dat de
instelling van zuiver stedelijken aard was. Deze samen-
smelting had plaats in 1876.

De Camer van Charitate heeft steeds over ruime
middelen beschikt, dank zij allerlei gunstige besluiten
der stedelijke regeering. Van vele inkomsten der stad
kreeg zij haar deel en vele legaten zijn haar gemaakt.

Het ,,Huis  van Charitate” was eertijds op het Oude
Delft” ten zuiden der poort van het St. Agatha’s klooster,
doch aangezien het gebouw aldaar te klein werd, is
het overgebracht naar het Prinsenhof, ingang school-
straat, waar een groot gedeelte van het gebouw tot
het gebruik van de Camer van Charitate was afgezonderd.

De ingang is van boven versierd met het symbool
der Liefde, hetwelk gebeeldhouwd moet zijn door den
beroemden beeldhouwer en bouwmeester ‘Hendrik de
Keyser (zie Bleiswyck cn Boitet).

Hier volgen de namen der Meesteren van Charitate.
Hunne andere functiën in de regeering van Delft heb
ik niet vermeld teneinde niet vooruit te loopen  op een
genealogisch zeer belangrijk werk dat, naar we zullen
hopen, eerlang van de hand van een geacht en meest
competent medelid van ons genootschap over de Vroed-
schap van Delft zal verschijnen.

Ik heb getracht genealogische mededeelingen aan de
namen der Charita.atmeesters  toe te voegen met ver-
melding hunner wapens en kwartieren.

Niet van allen ben ik daar echter in geslaagd. Indien
meerdere leden eener  zelfde familie als Charitaatmeester
vermeld zijn en zij allen hetzelfde wapen voerden be-
schrijf ik dat slechts Qénmaal. In eenige geslachten
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werden echter verschillende wapens gevoerd, wat in de
16e en 170 eeuw nog al eens voorkwam. In dat geval
geef ik die wapenwijzigingen aan.

In 1796 traden alle Charitaatmeesters af. Het karakter
der ,,Camer”
hare macht.

veranderde met inkrimping tevens van

Mijne aanteekeningen eindigen dus bij dat jaar.
(Wordt  vervo lgd . )

Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke
Geldersche geslachten.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS  VAN RESANDT .

1.

In Algemeen Nederlandsch Familieblad, jaargang
1890, leest men op blz. 90 onder ,,De  OU&  kcrh-egisters
i,~ ons land” sub. Rheden:

,Ter secretarie der gemeente Rheden te de Steeg
:,zLJn aanwezig alleen der hervormden :

,Doopboeken van 1662-lSl1,  in 11 banden.
,,Trouwboeken  van 1676-1811, in 10 banden.
,,Overledenen  van 1743 --1811, in 1 band.”

Dit alles komt echter niet geheel overeen met de
werkelijkheid, want inderdaad berusten op die secretarie
de navolgende registers :

velp.
Doopregister, 1662-1685, der Ned. Hervormden.

doopregister deel 1685-1696 ontbreekt.
doopregister 1696-1734, hierin ook de lidmaten.

idem 1734-1746.
idem 1745-1772.
idem 1772-1811.

Trotczuregister:  volgens het geschrevene op den omslag,
loopende van 1750-1772, in werkehjk-
heid loont het register van 1745-1772.

idem 1772-li310.

Rheden.
Doollregister  der Hervormden

idem 1772-1811.
l’rozczuregister  1676-1768.

idem 1772-1811.

1676-1771.

S~mnkeretl  en Elleco~t~.
Doolxegister der Hervormden 1689-1726.
Trouzoregistxx  1689-1728.

S)aulcereri.
Doopregister der Hervormden 1734-1771.

idem 1772-1811.
Trollzoregister  1728-1771.

idem 1772-1800.

Ellecom.
Doopregister der Hervormden 1727-1771.

Registers der Katholieken zijn in het Gemeente-
archief niet aanwezig.

In deze gemeente worden voor onderzoek in deze
registers leges geheven.

Het is mij reeds eenige malen voorgekomen, dat zich
op de gemeente-secretariën andere, meestal oudere,
registers bevinden dan uit de verstrekte opgaven waaruit
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het artikel ,,De oudste kerkregisters in ons land” werd Johan Ga~~>~a~~s  Burgerm p der stad Arnhem, en Juffr.
samengesteld, zou  blijken. Waar mogelijk, zal ik op Josina Christina Otters. (w. g.) Fred. Chr. Coets. eccl.
die verschillen in cie ondervolgende mededeelingen , Arnhem.
de aandacht vestigen.

-

Een andere vraag is echter, wat heeft men aan die
in bovenaangehaalden bron voorkomende opgaven,
wanneer niet tegelijkertijd bekend is, wat Oove?zdie+z
in sommige dorps-gemeenten nog bij den predikant en
den pastoor berust. Ik ken eenige dorpen - ook
in deze provincie -- waar bij genoemde geestel  ken
veel oudere doop- en trouwregisters berusten, dan op
de gemeentehuizen te vinden zijn. Voor de provincie
Limburg verrichtte de rijksarchivaris te Maastricht, de
heer A. J. Flament, het nuttige werk van publicatie
van een overzicht der registers enz. : die èn op de
raadhuizen, èn bij de pastoors berusten. ‘)

Ik verwijs hiervoor naar het werkje ,,Owwicht der
Oude Locale  archiewa  is+b  Limburg”  , dat voor hem, die
onderzoekingen in dorpen van die provincie wenscht
te doen, dan ook onontbeerlijk is, en de vraag rijst
of eene dergelijke beschrijving van hetgeen in andere
provincies nog bij. de geestelijken der verschillende ge-
zindten berust, met aanbeveling zou verdienen.

Na deze uitwijding terugkeerende tot het eigenlijke
doel van dit opstel, begin ik met mededeeling mijner
aanteekeningen betreffende aanzienlijke Geldersche ge-
slachten uit het oudste T~o~~zuOoe7c  van Ve@ , 1745-1772.

Thwxlatusw.
31 Jan. 1747.

7 Sep. 1747.

2 Sept. 1760.

8 Sept. 1750.

9 Sept. 1750.

1. Velp.

Johan Gaspar tlan Pa!&, capitein in ‘t
Regiment van den Brigardier Elias, van
Cleev, en Johanna Dorothea Coetier,  met
attestatien van Arnhem en Heusden en
Bruidegoms Guarnisoenplaats. “)
Johan Martin van der Dpwich, predikant
te Velp en Rosendael, en Maria Jacobs
vaqb  der Uzbrgh,  wonende te Amsterdam.
De wederzijdse ouders hebben het huwelijk
toegestaa,n.
De Heer Laurens Vwmeule?z  , offiicier
onder ‘t Regiment van Elias, en Jfr.
Hendrika Maria wan  Reede,  j.d. van
Arnhem, met attestat)ie  van Arnhem.
D e  H e e r  Tzslleken  burgem’ der  s tad
Arnhem, & Jonkvrou ll%Drenninck , met
att. van Arnhem. “)
De Heer Willem Engelw,  ordinaris Raad
in den Have  van Gelder  & Jonckvrou
Nalida Johanna Bradsen,  met att. van
Arnhem. “)

Op den 20 Jan. 1751 sijn na drie voorgaende onver-
hinderde proclamatiën in de kerk te Arnhem door mij
onderges. wettig in den Huw. staet bevestigt de Heer

1) Reeds voor meerdere provincie11  is dit werk verricht; een her-
ziene uitgave van ,De oudste kerkregisters in ons land” is in be-
werking. RED.

8) Hij was 3” zoon van Johan Hendrik van Pabst on diens 2’
vrouw Anna Louisa van Kinschot.

8) Hiermede worden bedoeld: Gijsbert T. (zn van Willem en Johanna
Cornelia f?qev) burgemr. van Arnhem; gecommit ter bencficeering
van den Nederrijn en den IJssel in 1775; zijne vrouw : Johanna
Wilbrenninck  (dr. van Gerhard en Aleida Elisabeth Tulleken.) Zie
Her. Bibl. Gen. Tulleken.

4) Zie Ned. Adelsboek 1907, bl. 191, sub. VIII.

29 Juni 1761. de Hr. Walrandus Feriet, capitein in
dienst van den staet, en mejuffr. Sophia
Westedergh,  met att. van Arnhem.

25 Aug. 1751. HWGb.  Hr. Baron van Haevzolte  heer
van Yrst, en dHWGb.  Freule Henriette
Geertruy van Essen tot Vanenbwg.  “)

30 Juli 1’752. de Edle Hoogh Welgebore Heer Harman
Willem Jan baron van Lynde~a  heer tot
Oldenaller en de Edle Hooghwelgebore
Freule Jacoba  Louiza ba,ronesse  van Eek. “)

(11) Sept. 1753. de HWGb. Heer Samuel Baron van Eek tot

1 act. 1753.

11 Mei 1756.

7 Dec. 1756.

18 Mei 1758.

5 Aug. 1760.

14 Nov. 1760.

Overbeek en de HWGb. vrouwe Wilhelmina
Catharina Baronesse van Til. 7)
de HWGb.  Hr. Carel Wilhem Vrijheer
van f&aCdt  va+a Huchte~alwuck,  van Wezel,
en de HWGb.  Anna Louiza Maria Elisabeth
Geertruydt Freule valt Nagel, van Lochem.
de Hr. Maurits Dirk Lobefa  Seis en Jonkvr.
Elizabeth Wilhelmina Brawtze+a,  met att.
van Sutphen en Arnhem. *)
de Hr. Gerardt Davidt 01) terb Noort,
van Zutphen, en Jonkvr. Henrietta Beatrix
Brafatszen,  van Arnhem. “)
De Hoogwelgeb. Jonkheer Asueer Johan
Torck en Hoogwelgeb. Jonkvrouw  Eusebia
Jacoba  de Roede van Heekeren. 1”)
De Heer H. J. Ariatzenius  J. U. D. en
rector te Leeuwaarden, en Juffr. Rachel
Cawaegieter  van Arnhem.
de HoogWelGeboore  Heer Antonie George
van Eek van Nergens  en de Hoogwel-
geboore Jonkvrouwe Jannette  Wilhelmina
vafa Eek  vaqa O c e r b e e k .

Zeno Bachiene  predicant  in Velp, j,m. en Catharina
Maria Coopsen van Doesburg zijn 26 Jan. 1768 door
mij J. H. Bachiene predicant  te Utrecht, alhier getrouwt.
5 Dec. 1769. Hendrik Amelius Bachiene, j.m. en Maria

Antonia  Bowici~s,  j.d. getrouwt  op ver-
toonde attestie van Arnhem.

21 Aug. 1770, Emond Els Collot  d’Escury en Gabrielle
Sophia vau Eek, getr. op vertoonde att”
van Arnhem, Nijmegen en Zutphen.

~~

Uit het doopboek van Velp deel 1662-1685 noteerde
ik den doop der ondervolgende kinderen van Samuel
de Lannoy en Cornelia Glas:

a. Carel, ged. 8 Jan. 1664, 0. Gerridt , ged. 16 Juli
1665, c. Emilia , ged. 22 Sept. 1667, d. Louysa , ged.
25 Juli 1669 en e. Louis, ged. 29 Sept. 1679. l l)

“) Zie Ned. Adelsboek 1908, bl. 154, sub. X111,  uit deze aote
llijken  dus plaats en datum der huwelijksvoltrekking.

6) Zie Ned. Adelsboek 1906, bl. 284, sub. X1X; uit de medegedeelde
acte  blijken nu de juiste plaats en datum van dit huwelijk.

7) Hij was weduwnaar ran Jaaoba Willemina Maria Couttis, zij
xas weduwe van Arent Willem Anthony van Wijnbergen. Vergelijk
jok Ned. Adelsboek 1910, bl. 146, sub. X1.

8) Zie Ned. Patriciaat 1910, bl. 414, sub. VI.
0) Zie Ned. Adelsboek 1908, bl. 296, sub. VI.
10) Zie Ned. Adelsboek 1908, bl. 510, sub. X1.
Ir) Vergelijk dit M,\andblad  jaarg. 1906, k. 212 e. v.: Het geslacht

le Lannoy, van mijn hand. Het huwelijk de Lannoy-Glass  vond
llaats  te ‘s-Gravenhage  16 Nov. 1659. Uit den sub. b genoemden
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U i t  G a b r i ë l  clr Lanuoy  e n  W i l h e l m i n a  Hz+~c
(Hzcijghens)  een dochter Sara Maria, ged. 27 Nov. 1677.

Uit Peter Derksen Encklaer  en Goertruit Derksefí
een zoon Derck ged. 27 Nov. 1677. Later komen nog
cenigc  doopinschrijvingen Enklaar  en Inklaar in deze
boeken voor. 12)

Uit het doopboek van Velp deel 1696-1734 noteerde ik :
Marya Anna Charlotte gedoopt 24 Maart 1700 dochter

van ,,de heer Lubbertus van Ek en Chienetta de Lanoo (! =
Jeannetto de Lannoy).
16 Feb. 1709 Jan Frederik kinderenvanFrederik  Wilhelm
29 Junil710AlexanderDi-  Baron van S’aen en Johanna

derik 1”) 1Elisabeth Adelheid va~~clcrRek.
1 Apr. 1720 Lubbert Jan 1 ‘)

17 Aug. 1721 Alardt
8 Nov. 1722 Maria Anna Juliana k inderen  van  Sa-
5 Juni 1724 Gabriella Sophia muel val& Eek  1”) en

11 Nov. 1726 en obiit idem een dr. Jacoba Wilhelmina
13 Aug. 1727 Jacob Willem Maria Cozdis.
27 Feb. 1729 Jacoba Louisa 1”)
18 Jan. 1733 Wilhelmina Hendriette

2. Rheden.
Trouwboek  deel 1676-1768.

Trouwdatunts.
21 Apr. 1678. Do. Johan 11412 Cuilenborg,  j.m. predikant

tot Nigtevegt , met Catarina van _Uw?zster  ,
j.d. van de Steegh, junxi op attest.atie.

13 Jan. 1696 junxi op attestatie van Arnhem Johannes
va?b der Hoop 17) met Henrica Bro?lwers.

14 Nov. 1700 junxi op attestatie van Huissen Derk

Johan Nichiel  Adolph Betting , ritmeester onder ‘t
regiment van  de  hee r  p r ince  van  Wur temberg ,  en
Lucretia Spoltman,
Thierens

heb  ik  op  a t t e s ta t i e  van  Johan
predikant t’ Arnhem in den houwliken staat

bevestigt op den 6 meert 1704.

Willem  ?Xoeck en Anna Christina Elisabet
v a n  Vincelaer.

17 Juli 1708 heb ik in den houwliken staat bevestigt
op attestatie van Arnhem Dirk de ‘Vree
met Nalida Everwijn.

Johan Pieck en Gijsberta Cloeck  sijn op den 17 no-
vember  1711  op attestatie van Nijmegen en Arnhem
in onse kerk door rnd in den houwlijken staat bevestigd.
26 junius 1713 heef’t Do. van Loo in onse kerk in den

egten  staat bevestigt do. Dreu’x  predioant
te Deventer en sijn liefste. (!)

eoon Gerrit stamt de niet tot den Neder].  adel behoorende, thans
nog in Ned. Indië en te ‘s-Gravenhage levende familie de Lannoy.
Zie ook de aanvullingen in dit Maandblad 1907, k. 54; 1908, k. 28 en 92.

12) Zie Ned. Patriciaat 1910, bl. 133. De familie Enklaar stamt
omstreeks dezen tijd met een Pieter Enklaar uit een onbekende
plaats in Gelderland (bij Arnhem); zou deze acte geen aanwijzing zijn.

De Redactie van Nederl. Patriciaat deelt ons mede, dat de door
haar opgenomen stamreeks onjuist is; Cornelis  (gehuwd met Everdyn
Hulstjjn)  is geen zoon van Ikter, maar zoon van Jan, die waar-
schijnlijk is eoon van Peeter  Demksen  hier boven genoemd. RED.

1s) Vergelijk Ned. Adelsboek 19OS,  bl. 450, sub. X1.
1’) Hij was zoon van Lubbert baron van Eek en Jeannette de

Lannoy (dr. van Samuel de Lannoy en Cornelin Glass).
Is) Hij is de latere gouverneur van Ceylon, die 1 Apr. 1765 te

Colombo overleed.
‘3 Zij huwde in 1752 met H. W. J. baron van Lynden van Olden-

aller, zie noot ‘I hiervoor.
l7) ‘Denkelijk ‘behoort deze ook tot het geslaoht van der Hoop

opgenomen in Ned. Patriciaat 1911.

6 febr. 1714

24 Juli 1714
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heb ik op attestatie van Arnhem in onse
kerk in den houweliken staat bevestigt
Philip Christoffel _&lentherh  en Maria Anna
uaf&  Heukelom.
heb ik op attestatie van Arnhem in den
houwliken staat bevestigd Johan le Cavelier
m e t  Naria van  Ommeren,  d e d e r e  lar-
giter.  1 “)

/
/ :

1

I ’

; h

51

den 1 mey -1716  heb ik op attestatie van Arnhem
in den houwliken staat bevestigd Peter va?h Hamel ,
m.d. met Lucretia Hoitius.

den 17 mey 1718 heb ik in den houwliken staat
bevestigd op attestatie van Arnhem Jochum Schevichaven
en Anna Schztt.
12 Febr.  1719 de heer  Johan S'joltman  , oud-borger-

der stad Arnhem, weduwnaar van vrouw
Nal ida  van  Brienen  , en vrouw Hester
Otten weduwe van de heer Frederik Rood
in sijn leven stalmeester van sijn coninglike
majesteit  van Groot-Britannien.  Nadat
de eerste proclamatie geschied was, is
de tweede op ordre van ‘t hof tot naarder
ordre opgehouden, didi illis testimonium.’ “)

2 Apr. 1747. Frans Nicolaas Suermondt en Aleyda
Clara Jordens.

den 16 Apr. 1752 heb ik op attestatie van Arnhem
in den houwliken staat bevestigd Jan van de Gronden
en Naletta Pieck.
15 Juni  1768 op W o e n s d a g  agtermiddag om 4 vier

Gulliamo Alu&-ezy  oud burgermr  en prae-
sident schepen der steede  en  ambagte
van Axel en Neusen,  en Cornelia S m i t s
weduwe van den Heer Daniël  Albert
Havart; op attestatie van Rotterdam en
Neuzen.

Trouwboek,
1 Febr. 1691.

12 Apr. 1699.

19 Apr. 1699.

.9 Aug. 1708.

3. Ellecom.
deel 1689-1728.
de Hooged. Welgebn  en manhaften Heer
Hendrik VCI,~E  Sec , Heer van Hunkenbuttel,
Ritmeester ten dienste deser  Nederlanden,
e n  d e  Hooged” e n  Welgeb” Freulan
Fenna Helena Blyda vaj2 Broeckhuysen;
cop. dito tot Elcum extra ord.
de Heer Diderik Wolter Baron van Lynden
Heer Hemmen  en Blitterswijck, amptman,
Richter en Dijkgreev tussen Maas en
Waal ,  en  de  Freulijn  A n n a  U r s u l i n a
Baronesse va?l Rhee, Athlone en Amerongen;
cop. 2 ‘1)
de Heer Pieter Baron uat& Corswarem ,
majoor van ‘t Regiment te Peerd van
den Heere Grave van Oost Vriesland,
en de Freulijn  Salome Jacoba Baronesse
van Rhee, Athlone en Middachten; cop.
de  Heer  Goderd  Adr iaan  Baron  van
Rhee,  Gedep.  ter  Vergadering van de
Hog. Mog. Heeren Staten Generaal der

Is) Vereeliik Aln. Ned. Fam. blad 1900. bl. 19. sub. 111. waar het
uwelijk  Öniuist i8 vermeld.
‘3 Zie dit Maandblad 1908, k. 206, sub. IV, 1.
40) Hiermede komt niet overeen Ned. Adelsboek 1906, bl. 267,

Ib. XVII.



25 Nov. 1’722.

Vereenigde Nederlanden, en Meleddy (!)
Mary VCC’U  Nussow  tot Zzcylisteyn;  cop. 2 ‘)
de Hooggeboren Heer Johan Philip
Christophel Baron va?z Keppel Heer van
Stoevelaar , Raad ter Admiraliteit tot
Amsterdam, wedr  van wijlen de Hooggeb”
Vrouwe Ermgard Sophie Baronesse va?%
Qzbad tot Wikraad,  en de Hooggeb”  Jonkv.
Angenis geboren Baronesse valz Reede;
cop. 16 Dec. op den Ad. Huyse Ameronge.

Trouwboek,
4. Spankeren. 2 “)

deel 1689-1728.
28 Maart 1697. Herman  va+z Uchelen,  Predicant  tot
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9 Sep. 1699.

‘7 Jan. 1707.

Spanckeren  ende  Elcum’,  en de Hoogedele
en Welgebo  Juffr  Beata Elisabeth wuqz
Waller&e&;  cop. den 26 April (1697)
t’Hoogkeppe1  v a n Do Wilhelmus van
Elsen. V. D. M.
d’Heer  Otho Didrik van He?nesse?z,  capitain-
lieutenand in ‘t Regiment van de Heer
van Slangenburg, en Juffr. Helena vacIz
Uchelen, van Arnhem; cop. 29 dito in
‘t privé.
cop. extra ords  in de week Derk Dibbetz
scholtis tot Nieukerk, en Susanna  van
Aalst beyde  van Arnhem; met attest. van
D. Otho Zaunslifer V. D. M. in Arnhem.

2rouwboek  1728-1771.
1 Dec. 1738.

19 Juni 1739.

14 Maart 1751.

Nicolaas ieger  VU?~ Vchele?z  , Predikant
te Spankeren en beroepen na s’Heeren-
berg, en Anna Margaretha Cramer,  ge-
boortig en woonagtig te Emmerik. Copu-
lati te Emmerik.
Lodewick  Vethaack,  j.m. van Kasterop, 2 2)
dog thans woonagtig te Dieren, en
Gerritje  Rijd, j.d. van Elst ,  dog  nu
hier woonagtig. Copulati  alhier met
attestatie van Elst 29 Juli 1739.
Jacob Willem vu~z  Olden  en Conradina
W i l h e l m i n a  vaqa  Zuilen  va”rz  Nieuelt 2 ‘)
sijn bij ons met attestatie van Arnhem
in den huwel. staat bevestigt.

(Wordt  vervo lgd) .

Album amicorum van Johannes van Aelhuijsen.
(Medegedeeld door Jhr. VAN KINSCHOT  - Tiel.)

Er bestaat te Tiel nog een interessant werkje n.1.
het album amicorum van John~~ va+z Aelhuijsen, con-
rector van het gymnasium te Tiel - in 1652, vervolgens

3’) Zie Geneal.  en Hersld. Bladen, 1907, bl. 494, waar de plaats
waar het huweliik gesloten werd. noz onbekend is.

22)  Elleoom  en Siankeren  ware; t&masls (tot 1727) één kerkelijke
gemeente; de huwelijken en doopen  staan onder afzonderlijk hoofd
rn &nzelfde  register ingeschreven.

23) Vergelijk De Wapenheraut 1902, pag. 18, waar een Johann  Carl
Vethake van Castrop en eene Wittib Frau Gerichtssohreiberin
Vethake aus Castrop worden vermeld. RED.

241 Zii is geb.  te Oldebroek 10 Nov.  1713 als dr. van Gerrit Willem
van’ Zu”@&-van Nyevelt,  Heer van Schouwenburg en Geertruid wan
Tvajnbergen  , en is dood 24 Oct. 3.764. Zij tr. le: 1736 Evert Jan van
Dam, burgem. van Doetinchem en ord. raad in het Hof van Gelder-
land _ zn. van Arnoldus en Anna Helena wan  Haam. Hii st,. 1742;
tr. 2”: Jacob Willem van Olden,  secretaris der HoogCHeerlikheid  LoÓ
en Rentmr. van het Convent van Bethanien. J. D. W.
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rector aldaar van 1654 tot zijn dood in 1684 - waar
hij den 40~ Januari 1686 overluid werd.

Dit album, in geheel leder gebonden, in groot dwars-
octavo, 20 CM. lang en 16 CM. hoog, bevat teekeningen en
afbeeldingen van familiewapens in waterverf - blijkens
den latijnschen titel van af 1665 - door gymnasiasten,
na het verlaten van het gymnasium, hunnen leermeester
gewijd.

De teekeningen zijn van belang voor den heraldicus
waarom eene uitvoerige beschrijving der wapen-afbeel-
dingen gegeven wordt, tevens onder mededeeling der
daarbij gemelde namen en c. q. spreuken.

De volgende verkortingen zullen gebezigd worden :
go. = goud; zi. = zilver; zw. = zwart; bl. = blauw ;

ro. = rood; gr. = groen; h. = helm; ht. = helmteeken;
d. = dekkleeden ; s. = schildhouders ; gekr. = gekroond ;
wvt. = wnterverfteekening ; R = rechts ; L = links.

Blz. 1. Latijnsche titel.
Blz. 2. Wvt : Gezicht op Tiel van de rivierzijde, met

omranding en standaard : ,,Tilana  Pallas” benevens
het wapen van Tiel in ovaal schild.

Blz. 3. vam  Aelhuijse~n  (J.) 1655.
In zi. een ro. getongde en genagelde halve zw. leeuw,

tusschen diens voorpooten - niet vastgehouden - een
zespuntige ster van hetzelfde.

Ht.: de uitkomende leeuw.
Onderschrift : J. van Aelhuzjsen  , rector scholae Thiil.

Spreuk: Bene est , cui Deus obtulit
Parca,  quod satis est, manu.

(Goed is het, wien God met spaarzame hand wat
genoeg is, verleende.)

Blz. 4. Wvt. voorstellende ,,de Landbouw.”
Blz. 6. Vogelsanck.  (Guilhelmzcs.)
In bl. 3 gouden guitaren  of luiten (2.1.), de stelen om-

hoog. Gekr. h. Ht. een go. lelie. S. : 2 zittende engelen, de
armen en knieën onbedekt, R. met blauw borstkleed,
voetbedeksel en gouden beenkleed; L. met gouden
borstkleed, voetbedeksel en blauw beenkleed.

(Vgl. Arm. Gén. Vogelsang-Gorimhena  , die violen
met de stelen naar belaedela  geeft.)

Spreuk : Gaudet patientia duris.
(Het geduld verheugt zich in moeilijkheden.)
Blz. 6. Van Oyen.  (Wilhem.)
In ro. 3 go. leliën (2. 1.) Geen h. en ht. maar een

kroon met paarlen op den rand, waartusschen een
geheel blad en twee halve bladeren, op het middelste
blad een lelie van het schild.

Blz .  7 .  Wijnants  valz  Resant. (Cornelius.)
Zie Arm. Gén. in voc. vapa Resandt en Wijnaendts

maar de vos op den h. zittend. S. R. een vrouw met
vaan (het leven 3) , L. een man - geen geraamte -
met zeis en zandlooper.

Blz. 8. Noot. (Adriartus.)
In zi. een geplante bevruchte gr. noteboom; ht. :

3e boom; s.: 2 staande natuurlijke wildemannen, de
lendenen omgord  met eikenloof, de vrije hand gewapend
met knodsen, naar beneden gericht.

Spreuk: Festina lente. (Haast u la.ngzaam.)
Blz. 9. Wvt. met opschrift: ,,eloquentiae  Latinae

triumphus” (de triomf der latijnsche welsprekendheid)
jaarbeneden  een portret met omschrift : ,Latinae  pater
M. T. Cicero linguae” (M. T. Cicero vader der latijn-
uche taal.)
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Blz. 10. ab (- van) Has(s)eZt.  (Cornelis.)  1657.
In go. een ro. linkerschuinbalk, beladen met 3 enkele

ai. hazelnoten, elk uit een tweeslipperige gesteelde gr.
dop komende, in de richting van den schuinbalk; s. :
2 natuurlijke ro. getongde en dito genagelde leeuwen.

Spreuk : Fortes  nascuntur fortibus.
(Dapperen worden van dapperen geboren.)
Blz. ll. De Rooy. (Joames.)
In zi. een verlaagde dwarsbalk, waarboven een

molenijzer, beide ro. ; ht.: een zi. vlucht waartusschen
het molenijzer;  s. : een edelman en eene edelvrouw,
hij, met helm naast zich, zij, met kroon op het hoofd,
beiden een scepter houdende ; zijne kleeding blauw,
de hare rooskleurig.

Spreuk: Regium est, cum facias bene, audire mnle.
(Als ge wèl doet is het koninklijk belasterd te worden.)

Blz. 1.2. n (= z;a?~) Riemsdijck.  (Caspar~s.)
In go. een bl. gebekte en gepoote dubbele ro. adelaar;

ht.: 7 struisvederen 3 ro. en 4 go. opkomende uit een
natuurlijke kuip met go. hoepels; s.: rechts: Neptunus
met vogel, links: Juno met pauw.

Spreuk: Semper ades famamque bonis praeferre me-
mento. Alltijt.. . . . , eer voor goot. (Wees altijd bij de hand
en gedenk goeden naam aan goederen voor te trekken.)

Blz. 13. Wvt.
Blz. 14. Biel. (Theodorus.) 1657.
Doorsneden; boven in bl. 3 naar rechts gekeerde

zilveren bijlen de go. stelen omlaag, naast elkander;
beneden in zi. een bl. komeet in den vorm eener  zes-
puntige ster, welker  tak beneden rechts aanmerkelijk
verlengd is en golvend, eenigszins schuin, naar links
afdaalt; over de snijlijn heen een go. dwarsbalk. In
een ro. hartschild een go. lelie.

Ht. : de lelie.
Spreuk: Non est mortale  quod opto.
(Wat ik wensch is niet sterfelijk.)
Blz. 15. De Mm. (Fmnciscz~s.)  1657.
In zi. een omgewende go. gekr. en genagelde halve

ro. leeuw. Geen ht.
Spreuk: Debemur morti nos nostraque.
(Wij  en het onze zijn aan den dood onderworpen.)
Blz. 16. Wvt.
Blz. 17. Udedz. (A,ztonius.j 1658.
In go. een zw. droogscheerdersschaar , paalsgewijs

de punten omhoog. Ht.: een go. zw. vlucht. (Arm. Gén.
geeft een geheel ander wapen voor een gelijknamige
Nijmeegsche familie.)

Spreuk: Ni patieris , non potieris.
(Wanneer gij niet lijdt zult gij niet heerschen).
Blz. 18. T’un Teffele~a.  (Strphantts.)  1658.
In zi. een gr. dwarsbalk. Ht. : zi. vlucht, elke vleugel

beladen met den dwarsbalk van het schild.
(Zie Srm. G&n., ,van Teffelen-Brabant).
Spreuk: Praestat sero quam numquam.
(Beter laat dan nooit.)
Blz. 19. de Voocht. (Jomz,ies.)  1658.
Doorsneden, boven in go. 4 linksgewende leeuwen

(2. 2.), de eerste en vierde ro., de tweede en derde
bl., alle roodgetongd en dito genageld; beneden effen
bl. Gekr. h. in den vorm van een gekneveld en gebaard
mannenhoofd. Ht.: een ronde bol of hoed, ro. met go.
geschakeerd, overtopt door een blauwen pauwestaart
met go. oogen.
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Spreuk : Quaecumque est , pulchris  cedit  pavonibus
ales Int,er quadrupedes gloria prima leo.

(Welke hij ook zij, de vogel staat achter bi de
schoone pauwen, onder de viervoetigen is de leeuw de
hoogste roem.)

Blz. 21. Wvt.
Blz. 22. Co&. (JacoO~~~s.)  1658.
In ro. een rechterschuinbalk, vergezeld van 2 schelpen,

alles zi. Ht.: een uitkomend go. getoomd ro. paard.
Spreuk: Et arte et marte.
(En door kunst èn door oorlog.)
Blz. 23. ab (= valz) Eek. (Joalzltes.)  1658.
In go. een go. getongde en dito genagelde ro. leeuw.

Ht.: de uitkomende leeuw.
Spreuk: Ut smeris, amabilis esto.
(Om bemind te worden, moet gij beminnelijk zijn.)
Blz. 24. VGgk.  (Carolz~s.)  1658.
Zie Arm. Gén. Geen h., maar een kroon, met paarlen

op den rand, waaruit de armen, gekruist, opkomen.
Spreuk: Patientia saepius laesa fit furor.
(Het geduld herhaaldelijk beleedigd , wordt woede.)
Blz. 25. vulz  Raewelt. (Jomt,?es.)  1658.
Zie Arm. Gén. van Raesvelt, maar gebroken met

een zwarte zespuntige ster in den rechterbovenhoek.
Spreuk: Probitas laudatur, et alget.
(De braafheid wordt geprezen en sterft van koude -

verhongert. -)
Blz. 26. Wvt.
Blz.  27. a (= cult)  Steelzhzlp. (Segerzrs.)
Zie, Arm. Gén. valz Steenis otc ~teer~hwis-Gueldre ,

de nagels der leeuwen ook ro., geen h. maar een kroon
met paarlen op den rand, waarop een zwarte hoed
ligt, op welken een aanziende zw. leeuw met ro. tong,
zit tusschen 2 go. posthorens - de mondstukken naar
beneden.

Spreuk: Ars non habet inimicum nisi ignorantem.
(De kunst heeft geen vijand, dan den onwetende.)
Blz.  28. a (= ‘UU+L)  Li& 1) de Jezde.  (AZDertus.)
Zie Arm. Gén. van Lidtlz de Jeude-Gzteldre,  maar

als ht. een ro. vos, en geen s. nbch wapenspreuk: Non
arrogantiae sed virtutis amore.

(Uit liefde tot de deugd - niet tot de aanmatiging.)
Blz. 29. Has. (Joannes.)
In zi. een bl. ankerkruis, vergezeld van 4 ro. leliën.

Ht. het kruis tusschen een zilveren vlucht.
Blz.  30. a (= valz) TlreltZerell.  (G&ieZr/t?ts.)
Zie Arm. Gén. maar geen h., slechts een kroon

met paarlen op den rand waaruit het eerste door Rietstap
opgegeven ht. oprijst.

(Deze trompetten zonder handvat, door R. ,,trompes”
genaamd, trof men veel aan onder de helmteekens
van den Gelderschcn Adel. Zie b.v. de wapenplaten bg
d’&Z&g-vuc,?,  Mez/>-s > ridderschap van Nymegen. R.
noemt ze in zijn ,dictionnaire des termcs du blason”,
vóór de 20 uitg. van zijn  Armorial geplaatst, ,étuis ou
tuyaux ,” geschikt om er een bos veêren in te steken.)

Blz. 31. van lvij7je. (Ottho.)
Zie Arm. Gén: Wij7Le  d’Echtelt  maar de leeuwen goud

gekr. getongd en genageld. Geen h. maar een kroon
met paarlen op den rand, waaruit het ht. oprijst.

Blz. 32. Schaghen.  (Jo7~a~zncs.)  In bl. de vogel Feniks

1) Geen Lidth.
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van go., de vlucht nederwaarts, staande op een bruinen
grond, waarop zich nevens elkander vier groepen van
drie in den vorm van zespuntige sterren gekruiste ro.
blokken bevinden, op het kruispunt van iedere groep
een ro. v lam (een  en  ander een
stellende.) Ht. : de uitkomende vogel.

brandstapel voor-

(Zie Arm. Gén.: van Schagen - ZJtyecht,  Hoorn.)
Spreuk: Rara avis in terris.
(Een vogel zeldzaam op aarde.)
Blz. 33. Wvt.
Blz. 34. de Boever.  (P.) 1660 z5.
In go. een ro. get. en gen. zw. leeuw en een uit-

geschulpte smalle ro. zoom. Geen h. noch ht. Het schild
aan een bruinrood lint door een vliegenden grijzen
arend in den gouden suavel  en iu de klauwen vast-
gehouden.

Spreuk: Violenta nemo imperia continuit diu.
(Niemand behield lang geweldadige heerschapp$.)
Blz. 35. Wvt.
Blz. 36. van der Horst.  (Joannes.)  1661 & ds&.
In bl. een halve maan in het schildhoofd en een

zespuntige ster in de schildpunt, beide van go. Ht. :
de halve maan tusschcn een zilveren vlucht. S. : twee
afgewende naakte engelen met go. haren en vleugels.

Spreuk: Jovis  omnia plena.
(Alles is vol van Jupiter; alles is Godes vol.)
Blz. 37. Schaegen.  (Nicolam.)
Als blz. 32 maar als s. twee naakte engeltjes.
B l z .  35. loebast. (Joames.)

Gemeentelijk wapen van Batavia.
In de Nieuwe Courant van 6 Februari j.l. werd het

ont,werp van het wapen van Batavia opgenomen. Dit luidt:
H e t  w a p e n ,  d a t  d o o r

de gemeente Batavia, den
Raad dier gemeente, als-
mede den voorzitter van
genoemden Raad als zoo-
danig fungeorend, zal wor-
den gevoerd, is: i

in Keel: een ontbloot
Romeinsch  zwaard van
staal, met gevest van staal,
paalsgewijs de kling om-
hoog. Het zwaard omkransd
door twee lauriertakken ge-
kruisd boven het gevest ,
te samen gebonden  met
ter weerszijden wapperende
zilveren linten.

Het wapenschild zal mo-
gen worden gedekt met de
stedenkroon.

Aan het wapen kunnen
als versiersels worden toe-
gevoegd :

a. als schildhouders : twee
heraldische klimmendeleeu-
wen en  profil  van  goud ,
ongekroond, getongd en genageld van azuur, voerend
in de bovenklauw geheven een Romeinsch zwaard van
zilver , in de onderste vóórklauw de elf  tot  pij len
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In zw. con omgewend vrouwenbeeld uitgaand van de
schildpunt, de gekrulde haren voorzien van strikken,
de met een paa,rlensnoor  omgevene  hals en de boezem
ontbloot, met het begin der mouwen; alles van zilver
en 3 gouden eikels met zi. doppen de stelen omlaag,
óén geplaatst op den boezem en de anderc twee rechts
en links van het vrouwenborstbeeld. Ht.: hoofd en
hals van het vrouwenborstbeeld.

(Zie Arm. Gén. Toebast-Flandre.)
Spreuk: Q,ui nihil scit , si tacore scit, satis scit.
(Die niets weet, als hij weet te zwijgen, weet hij

genoeg.)
Blz. 39. Wyborgh.  (Gemrdus.)
In go. 3 roode plompenbladeren (2. íj, de go.

steeltjes omhoog. HL : een blad van het schild, tusschen
een go. vlucht.

Vgl. Arm. Gén. dat ,lindebladeren”  en andere kleuren
geeft.

Blz. 40. Wvt.
Blz .  41 .  CC (= van)  B~acckel.  (Ludouicus.)
Zie Arm. Gen. van Bmkell,  maar geen 11. slechts

een kroon met paa,rlen  op den rand, waaruit het ht.
oprijst,  ook geen R.

Blz. 42. a (= van) Lidth de Jeude. (,Joohauwes.)
Als blz. 28 maar als ht. een roode omgewende leeuw.
Spreuk: Optima liberorum dos parentum virtus est.
(Het beste geschenk der kinderen is de deugd der

ouders.)
(Wordt  vervo lgd) .

toegespitste bliksemflitsen van goud der elf vereenigde
provinciën.

b. het devies: ,Ende  desespereert niet” in Latijusche
letters van goud op een lint van azuur.

Men zou hieromtrent op kunnen merken, dat het
Romeinsch zwaard op het schild van staal en in de
klauwen der leeuwen van zilver is! Staal kan men
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heraldisch bi,j  ons niet aangeven (in Duitschland wel).
Waarom niet  beide van zilver nl of niet met gevest
van goud zooals de gewoonte is?

De kleur der lauriertakken is niet vermeld, doch er
zal wel sinopel bedoeld zijn.

De schildhouders zioeren  ! in beide voorklauwen zwaard
of bliksemflitsen (waarom geen pijlen?) zoodat zij het
schild niet kunnen vasthouden, wat toch minstens met
een klauw dient te geschieden! Ook heeten  die n boven-
klauw” en ,onderste  vóórklauw” dus niet gelijksoortig.

Het devies is eigenlijk: ,Dispereert  niet ,” of: ,Des-
pereert  niet” zooals ook op het standbeeld van J. Pz. Koeu
te Batavia is aangegeven. Waarom men nu de juiste
bewoordingen niet heeft gekozen is niet duidelijk.

Een officieele  stedenkroon bestaat b$ ons niet, daar-
voor is een Duitsch model als voorbeeld op de afbeelding
gekozen.

Het is te hopen dat het ontwerp nog eens ,herzien”
wordt en dan den Hoogen Raad van Adel ter goed-
keuring en legalisatie zal worden aangeboden.

J. C. S.

Boekaankondiging.

-4.
L a  Qbiedio~z~  Louis XVIl-Nazr~dorff’  r~.sumke  , par
Séwz. [Librair%c  H .  Llaragon  196-98,  me Blawh

Paris, 2X0.1  Aangezien in vroegere jaren meermalen over
Lodewijk XVII in ons blad is gesproken, vestigen wij
de aandacht onzer leden op bovengenoemd werkje, dat,
zooals de schrijver terecht zegt, in korte trekken de
Question Louis XVII weergeeft, vooral ten bate van
hen, die er tegen opzien, om de uitgebreide werken
over dio zaak verschenen, te bestudeeren, én van hen
die óf er nog niets van afweten, óf de zaak als eene
curiositeit  willen beschouwen. En dat deze laatsten
werkelijk bestaan bewijst de aankondiging, welke de
Nieuwe Rotterdamsche  Coura.nt (overigens genoegzaam
bekend  om hare  goede  voor l i ch t ing)  in  een  haror
nummers van begin Februari daarvan heeft gegeven.
Deze luidde aldus:

,De kwestie, of de ongelukkige Lodewijk XVII in
1795 in den Temple is gestorven dan wel of hij is
ontkomen aan zijn gevangenschap, de revolutie heeft
overleefd en mag worden geïdentificeerd met een zekeren
Naundorff die in 1845 te Delft is gestorven - deze
vraag houdt nog steeds de gemoederen in Frankrijk
bezig.  Er zijn mannen van naam, die de zaak van
Naundorff,  het Naundorfisme  zegt men in Frankrijk,
met warmte en overtuiging verdedigen; er bestaat zelfs
een Revue historique de la Queotion Louis XVIl. De
uitgever va.n deze Revue (H. Daragon te Parijs) zond
ons een boekje toe over La question Louis XVII-Naun-
dorff résumée. avec un Tableau généalogique de la
desceudance de Louis XVII. De schrijver of liever de
verzamelaar is A. 88nex (een pseudoniem?).

,,Het is niet gemakkelijk een dergelijk geschrift te be-
oordeelen. Want het is in het geheel niet, wat de titel
aangeeft, een overzicht van den stand van het vraag-
stuk op het oogenblik, maar niets anders dan een
aaneenrijging van allerlei gegevens ten gunste van de
aanspraken van Naundorff op den koningsuaam Lodewijk
XVII. Die gegevens zijn in het algemeen van niet  zoo
heel veel beteekenis, niet anders dan moeilijk contrô-

leerbare
nersonen
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uitspraken van allerlei meest hooggeplaatste
over het vraa.sstuk. De wcrkeliike historische

iegevens  zijn uiterst scl&arsch.  Wat hebben wij b.v. aan
de overtuiging van Victorien  Sardou, wanneer wij niet
weten, waarop die rust ? Wat helpt het, wanneer Jnles
Favre zich beroept op documenten, die hij heeft gezien
op het ministerie van buitenlandsche zaken, wanneer
wij die stukken zelf niet kennen? Er zijn zoo tal van
gegevens, die van waarde zouden zijn, wanneer historisch
de identiteit van Naundorff-Lodewijk XVII vaststond.
Maar dat is in het geheel niet het geval. Nog altijd zal
men moeten meegaan met het eindoordeel van Fruin
over deze quaest ie  (Verspr.  Geschr.  1X, 218 vlg.) ,
wanneer men de werkelijke  historische gegevens aan
elkander toetst. Redelijkerwijze bestaat er niet veel
twijfel, dat de dauphin den 8 Juni 1795 in den Temple
is gestorven.

,,Meer  dan een curiositeit is de geheele zaak trouwens
niet. Gesteld al, dat de thans nog levende nakomeling-
schap van Naundorfl’  blijkt inderdaad recht te hebben
op de leliën  der Bourbons, welke belang heeft iemand
dan daarbij? De regeering van Frankrijk berust niet
meer op het toeval der afstamming, veilig kan de
Fransche republiek aan de zich noemende prinsen van
Bourbon huisvesting verschaffen en hun het burgerrecht
verleenen, waarom zij thans vragen”.

Terecht vreezende, d;it naar aanleiding dezer critiek,
velen verder niet meer naar dit geschrift zouden om-
zien , verzocht ik plaatsruimte om deze te bestrijden,
welke evenwel werd geweigerd, omdat zoo het heet. . .
het een vast gebruik in de dagbladpers is, dat anti-
krit ieken niet  worden opgenomen. Maar zoo word t
immers het publiek dupe ! - Indien een blad van gezag
aan een redactie-lid de critiek  over een onderwerp op-
draagt, waavan deze het a. b. c. nog niet kent, en alzoo
het publiek misleidt , al is het dan te goeder trouw -
dan is ter wille van een pers-usance de mogelijkheid
uitgesloten om de onjuistheid van zoo’n critiek onder
de oogen van het publiek te brengen, althans in dezelfde
courant. Dit feit, versterkt weder niet weinig de op-
vatting, dat vele van die zoogenaamde pers-usances
onder de slechte manieren zijn te rangschikken, en
hoe eerder zoo beter dienen te worden uitgeroeid. Mijn
contra-betoog kwam hierop neêr :

Dezer dagen verscheen in Uwe courant eene aan-
kondiging van een U door den uitgever H. Daragon
te Parijs toegezonden brochure getiteld: ,La Question
Louis XVII-Naundorff résumée” door A. Sénex. De
uitgever had beter gedaan bij de toezending tevens te
vermelden, dat het een overgedrukt artikel was uit:
,,Reczce historique de la Qucsfion  L o u i s  XVII”,  e e n
t i jdschr i f t  da t  zijn @e jaa rgang  za l  be leven ,  en  in
hoofdzaak artikelen bevat, welke voor hen, die niet
steeds op de hoogte bleven van deze cause  célèbre,
niet altijd duidelijk zullen zijn. Terecht zegt Uwe ver-
slaggever dan ook, dat het niet gemakkelijk is een
dergelijk geschrift te beoordeelen.

Evenwel is het struisvogelpolitiek om zich nu nog
{in 1911) te gaan beroepen op het oordeel van Prof.
R. Fruin in Gids (18743  en Verspr. Geschr. 1X, 218
3.v.  ) want sedert dien tijd is er zooveel klaarheid in
le zaak gebracht, dat ook diens oordeel thans zonder
twijfel geheel anders zou luiden, en niet meer geteld
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mag worden. Ziehier, wat mij in 1904 een hooggeplaatst
Franschman schreef, toen ik hem eene vertaling van
het Gids-artikel van Fruin had gezonden, om hem op
de hoogte te brengen van le pour et le contre  bij
Nederlandsche schrijvers. ,, Voilà, un très bon historien,
et encore il ne fait que copier,  car on voit qu’il n’a
fait lui-même aucune recherche. Le mot historien ne
s’applique donc  pas à lui, il était professeur d’histoire,
il avait beaucoup appris des livres , il en avait beaucoup
retenu,  voilà son mérite. Ses erreurs lui sont bien par-
donnables comme après sa mort ou a tant trouvé dans
les archives , que s’il vivait encore, et que ce fíìt un
homme droit, il devrait beaucoup retracter”.

En, dat de Dauphin beslist laiet  in den Temple is
overleden - is reeds lang uitgemaakt. Zelfs was zijn
eigen zuster de hertogin van Angoulême daarvan over-
tuigd, hetgeen door verscheiden personen wier eerlijkheid
onaanvechtbaar is, met getuigenissen wordt gestaafd.

En zijn dan de historische woorden door Don Carlos
in 1892 tot den Prins de Valori te Venetië gesproken,
ook niet teekenend? ,, Je ne suis pas stir , du tout , que
l’affaire Naundorff soit une farce !”

Doch. dat de geheele zaak niets meer dan eene curio-
siteit zou wezen - in dat opzicht zal niemand het met
Uw verslaggever eens zijn. Door de Bourbons als Fransche
burgers te erkennen, wordt tevens Lodewijk XVIIL
en Karel X als usurpators gebrandmerkt, de Hertogin
van Sngoulême de smet van broedermoord aangewreven,
de meeste vorsten van Europa uit het begin der 19do
eeuw te pronk gesteld als medeplichtigen aan een af-
schuwelijke politieke misdaad -- om van de familie der
Orléansen maar te zwijgen!

Ten slotte dit: Uw verslaggever zegt o. a. : ,,Wat helpt
het, wanneer Jules Favre zich beroept op documenten,
die hij heeft gezien op het ministerie van buitenlandsche
zaken, wanneer wij die stukken zelf niet kennen? ,,Jlen
mag hierbij niet uit het oog verliezen, dat Jules Favre
die gegevens in handen heeft gehad als Minister
van Buitenlandsche Zaken en hij dus steeds aan het
ambtsgeheim gebonden bleef, maar dat deze ook later
geheel uit overtuiging en belangloos als verdediger der
familie is opgetreden. Die overtuiging was gegrond op
diplomatieke bescheiden, waarvan hij zich evenwel niet
kon bedienen in zijne kwaliteit van verdediger.

Tot zoover  ons protest bestemd voor de N. Rott. Courant.
Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat indien de
diplomatieke bescheiden door Favre bedoeld, het Naun-
dorffisme zouden kunnen te niet doen, waarom komt
het Fransche gouvernement er dan niet mede voor den
dag? Heeft men niet dáárom juist, het recht te denken,
dat die bescheiden het bewijs bevatten dat Naundorff,
Lodewijk XVII was en de latere Fransche Koningen
en de regeeringen die hen erkenden in een leelijk dag-
licht zouden plaatsen ? Evenals men aan het Departement
van Buitenlandsche Zaken te ‘s-Gravenhage met eene
koppigheid eene betere zaak waardig, weigeren blijft
inzage te geven van de politieke correspondentie met
Frankrijk in 1845 over den persoon van Naundorff, in
officieele  contracten met de Nederlandsche regeering in
dat jaar ,,Monsieur  Louis” genoemd ?

Het genoemde werkje vau Sénex  bevat o. a. ook een
tableau généalogiyue  de la descendance de Louis XVl,
‘t welk evenwel  zeer onvolledig is, evenals in alle ge-
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schriften welke over deze zaak handelen. Binnenkort
hopen we in dit Maandblad eene compleete  genealogie
met copieën der meeste acts te geven, aanvangende
met Louis XVII (Naundorí?).  Het verzamelen dier authen-
tieke acts vordert veel moeite en tijd.

M. G. WILDEMAN.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

De Heer Carl Köffler zond ons toe het prospectus
van een door hem uittegeven periodiek, bestemd voor
genealogische en heraldieke vragen, getiteld : ,,Het
Zoeklicht”. Doordat het in vele bevoegde handen zal
komen, is de kans groot, dat een ontbrekende genealogi-
sche schakel, een onbekende stamvader enz. zal kunnen
worden gevonden.

Het honorarium komt ons alleszins billijk voor.
Wij koesteren den wensch, dat het blad aan het

beoogde doel zal beantwoorden, en voor velen tot nu
toe onopgeloschte  genealogische vraagstukken tot klaar-
heid moge brengen en zich daardoor eenc blijvende
plaats moge veroveren in onze genealogisch-heraldieke
literatuur. RED.

Eene zonderlinge erkenning in den Nederlandschen
Adel in 1823.

Wij hebben hierbij op het oog het erken&gsdiploma
met toekenning van den titel van ridder aan Léou
François de Menten  de Home, door  Koning Willem. 1
te Brussel geteekend 14 Aug. 1813.

Het luidt: ,,Wij Willem, . . . enz. . , . Allen die dezen
zullen zien, enz. . . . gezien hebbende het adres van
Jonkheer Léon Fyançois  Ridder de Afenten de Horne
oud-schepen van het hooge geregt.shof  van St Trond en
Ridder der orde van Christus, zoon van den Heer
Jean Henri Ridder de Menten  de Horne en Vrouwe
Cunera  de Minsen  en de bijgevoegde bewijzen dat dezelve
afkomstig is uit het adellijk geslucht  van de Merzten
de Home en overwegende dat de erkenning van den
adel zoo wel kan dienen tot verheffing van den luister
des souvereins als tot opwekking van een edele zucht
tot voortreffelijke bedrijven bij anderen zoo is het, dat
wij welgemelden Jonkheer Léon Fran~ois  Ridder de
Menten  de Home en zijne wettige thans levende en
toekomende kinderen zoo mannelijke als vrouwelijke
mitsgaders alle volgende afstammelingen van zijn ge-
slacht en naam erkennen en houden als te behooren
tot den adelstand der Nederlanden met den titel van
Ridder en met het praedikaat van Jonkheer en Hoog-
welgeboren in alles met zulke regten als hem en zijne
kinderen : als van ouder tot voor-ouder uit een geslacht
gesprooten hetwelk vroeger in de Nederlanden voor
adellijk was erkend, zoude  competeeren” . . . enz. . . .

Wie was nu deze Jonkh,eer  Léon FranGois  riddtv-  de
Menten  de Home? Hij was gedoopt te St Truyen 3 Sept.
1752 als zoon  van Jean Hewi Menten  (dus niet ridder
dc Menten  de Home) en van Elisabeth Cunera A5nseu
(dus niet de &inselb)  terwijl, zooals we dadelijk zullen
zien een adellQ7c geslacht de Mexten de Home  nooit
had bestaan! Wat of die bijgevoegde bewijzen, waarvuu
het diploma spreekt, dan wel hebben ingehouden?
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Léon Frangois  Menten,  tout court , was de eerste van
dien naam, die zich het particule clc aanmatigde en wel
ter gelegenheid van zijn huwelijk (Tirlemont 9 Juli 1’775)
met A’nne  Cathérifze de Corswarem-Looa (1749-1796)
(dr. van graaf Joseph  Clémcnt  Cajétalh d/larìe  Mathieu,
en .Marie Cathérine Dujardin).

Hij werd 22 Aug. 1780 benoemd tot schepen van
Xt Truyen, en verkreeg 3 Dec 1783 het kasteel Horne of
Heurne met bgbehoorende  gronden bij St Truyeu , waar
van hij den naam bij den zijuen voegde. Ongeveer ge-
lijktijdig ierd hij ridder der Christus-orde, ‘t geen hem
aanleiding gaf om in het vervolg den f;trl  van t.itldrr*
te voeren.

Ook al zou er verwantschap bestaan tussohen deze
familie &!cll teu , on die, welke sedert de 16”” eeuw te
St Truyen onder de groot-burgers voorkomt en waarvan
verscheidene leden in de regeering dier plaats zitting
namen, dan nog zou er van een adellijke afkomst geen
sprake kunnen zijn.

Volgens de ,,Annuaire  des familles Nobles et patri-
ciennes de Belgique” 1909, wordt door de redactie van
de ,,Annuaire  de la Noblesse” van 1875 , ten onrechte
de familie de Menten  de Home aan de zooeven ge-
noemde regeeringsfamilie te Sf Truyen vastgehecht.
Als stamvader der tegenwoordige familie de .Mtentw
de Home wordt,  genoemd ,Jeaj& Menten  griffier van het
Hof van Justitie te St Truyen, die ald. 30 Juni 1620
huwde met Gertm& van Bicrbeeck,  ged. te St Truyen
29 Nov. 1591.

Bovendien valt op te merken, dat de oudste zoon
van den door Koning Willein  1 als ridder erkenden
Léon François de Menten  de Hornc op de eerste adelslijst
van het Koninkrijk der Nederlanden van 1825 voorkomt
als baron ! en &&7er!;  de eerste titel met recht van
eerstgeboorte, de tweede overgaande op alle mannelijke
afstammelingen. Hij schreef zich dan ook Léotz  Pièrre
Atlrian  Clc>mcnt hnrol~ Pt cl~cvnlirr  dc Menten  d e  Horjze
de Lo~~gchamps.

Het is weder een voorbeeld uit vele, hoe weinig
waarde men kan hechten aan het zoogenaamde historische
gedeelte der adelsdiplomn’s, en hoe lichtvaardig in het
begin der 19”e eeuw de adelsgunsten werden verleend.

M. G. WILDENAN.

Geslacht De Lannoy.
In aansluiting met het artikel van den Heer Wijnaepzdts

in n” 2 van dit Maandblad, het volgende:
Vaak komt de naam de Lannoy, zoowel in de reeds

genoemde plaatsen, als te Colijnsplaat , IJzendijko  , Sluis
etc. voor. -Toch  zoekt men in hét
Middel burg te vergeefs.

In de weeskamer te Middelburg
Noel dc Lannoy 26 Juni 1533

van Armentier.

eerste trouwboek te

komen o.a. voor:
in een schepenacte

13 Nov. 1577 hebben Robert en Jan de Laranoy  hun
heeren  voochden en de weeskamer ontslagen.

In het zelfde jaar was Robert de Lannoy
schepen en zegelt als zoodanig met een merk
helmteeken : leeuw uitkomend ; randschrift S.
Robert Jansin De Lanoy (hangend aan Schepen-
acte Archief Stad Middelburg).

19 Aug. 1616 is Abraham de Lannoy, kuiper, dood:
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Grietken Corn’s  als moeder ,  Aradries  de Konìnck,
schilder tot Delft van vaderszijde, Claes  W,ullaems  van
moederszijde  hebben de voogdij aangenomen voor de
3 weezen: Geertruidt oud 4 jaar, Johannes oud 3 jaar,
Ann’a  oud 16 maanden Jan is deze wereld overleden
vóór meerderjarig wording.

25 Sept. 1619 Jan Lannoy 3 weezen.
Jonckvr. Jacquenaìj~ae  de Lange als moeder Pieter

de Lannoy Secretaris van Arnemuyden cosyn van vaders-
zijde ende  Corn Vergocs ‘) goede bekende van de moeders-
zijde hebben aangenomen de voogdij over de 3 weezen:
illar.?arita  oud 8 jaren, Jan oucl 6 jaren, Jacpemyne
oud 2 jaren of te daer omtrent.

15 July 1620 Charles de La?a?aoy  legaturier twee
weezen daar moeder af is Cathalìna  Bourla.

Catlaali?aa  Bourla  als moeder Jaii Wilfart  mailleinier
en Piere Boe&  hebben aangenomen de voogdij over
de 2 weezen:  Afancr  oud 3 jaren Charles 2 maenden of
daer omtrent.

In 1626 neemt hun grootmoeder Anna Comma?a  de
voogdij op zich daar de moeder is overleden.

In 1630 wa.s C%arles  overleden in 1633 Anna de
Lannoy overleden.

&í!iddelDurg. CORNELIE J. D E  W A A L.

Badon  Ghyben. (Archief Vlaardingen).

Doopboek Herv. Kerk. Ged. 13 Februari 1746.
Pìetenaella  d. v. Johannes  Bado~  en Clara  Glzybell.
In het Poorterboek:
2 Januari 1739. Johan)Les  Badola  van Leiden.
Register van Huwelgksproclamatien  :
25 Juli 1750 Johannes  Badon  wedr. van Klara GhyDen

ende  Maartje vair der Most woonende te Schiedam.
v. D.

.~__~__

VRAGEN EN ANTWOORDEN.--~
Becker.  Wie waren de ouders van C7zristina  Elisabeth

Becke?*  , -i_ Rio-de-Berbice op de plantage De Kinderen
Aug. 1802, er den. . . 1768 gehuwd met Dr. Jan Justus
Swaving.  Genealogische eu biografische bijzonderheden
omtrent die ouders zijn evenzeer welkom.

‘s-Gr. v. E.

Bernagien (van). (XXIX, 90).
Tot vaststelling van eenige data in het M. S. kunnen

onderstaande opgaven van dienst zijn:
Album studiosorum academiae  Lugduno Batavae.
1654. 10 Oct. t70hannen  Bernage Bredanus. 20, P.
1680. 29 Sept. Cnrolus  Henricus Bernagio  Bredanus.

20, P.
1683. 2 Oct. Hugo  Samuel  Benaage  Bredanus. 22, J.
1700. 31 July. Mat7Lìas  Bernage. Amstelodamensis.

21, J.
1702. 19 Aug. SeOastianns  Bergaagi  Kurassaviensis.

20, J.
Album studiosorum academiae  Rheno-Traiectinae.
1689. H. S. Bernaige.  Breda-Brabantus.
Album studiosorum academiae  Gelro-Zutphanicae.

1) Wzmrschijnlijk  een .vnn  der CoeP.
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1676. 1 Oct. Petrzls  Bernugie, Breda-Brabantus M.
Cand.

1688. 19 July. Johannes Bernagie  , Breda-Brabantus.
M. Cand.

Ged. Kloosterkerk te ‘s-Gravenh. 13 Jan. 1637 een kind
van Wijnant  van Barnagie.

Doopboek Kloosterkerk. Den 7 Augusti anno 1654
een kint van Louis van Truyce, genaemt Johannes ,
de Moeder Johanna de getuige Berent de Bernage ende
3Iachteltje  Wintelray.

R. P. van den Bosch. Neêrlands verleden uit steen
en beeld. Tilburg, Kerk. In ‘t koor bevindt zich eene
grafzerk met dit  opschrift  : ,,Hier  leyt begraven de
heer Adriaen  de Bernage  , heer van Nelis en Marie-Kercke,
i n  sijn leven drossaert van Tilborgh en Goirle, obiit
den 16 May 1’724.” v. R.

Brienen  (van). Wie was Claes varE  Brienen, d i e
30 Mei 1601, als schoenmaker burger, tc Utrecht werd?

‘s-G. v. E.

Croon, Heidenrijk, Wicherts.
Mr. Willem Wicherts, burgemeester van Wageningen,

ged. aldaar 2 Mei 1709 en _F a ldaar  Dec.  1778.  t r .
te . . . . den . . . . Aletta Gerharda Heidenrijk,  geb. te . . . .
13 Nov. 1719, t te.. . . 19 Juli 1743.

De ouders van Wil lem W. waren: Joachim (ve r -
moedelijk secretaris te Wageningen) en ,Johanna Ckoon.

Gevraagd: de ouders van Joachim Wicherts en JO-
hanna Croon en de ouders en grootouders van Alet ta
Gerharda Heidenrijk. G R A S W I N C K E L.

Harderwijck.
Gijsbertus H. was burgemr van Amersfoort _C 1660

en is gehuwd vóór 1667 met Alana  van der Meulen.
Wie wil mij genealogische en biografische bijzonderheden
omtrent dit echtpaar verschaffen ? v. R.

Heuvel (van den), Hodenpijl, Maatleen, Stam-
horst (van), (XXIX, 104). Not. Prot.  Schietlam.

Bots Simon Knappert. Boek no 77. 9 Februari 1729.
Belia Phil ips Hodenpgl  X Leender t  Maatleen is de

dochter van Philips Hodenpijl  X Hilletje Rodenrijs.
Id. 2 Dec. 1729.
L u i t j e  Maatleen wed .  Jan  van  den  Heuve l ,  oud

schepen van Schiedam, dochter van Belia  Hodenpijl
wed. Leendert Maatleen.

Nota Jan van Lijcken.  Boek no 117. 23 Maart 1728.
Testa,ment  Leendert Maatleen X Belia Hodenpi j l .
Boek no 118. 14 Febr. 1729.
Belia Hodenpi j l  wedo Leendert  Maatleen, raad en

oud burgm’ , geeft machtiging a.an haar dochter Luijdia
Maedtleen wede Johan van den Heuvel.

Boek no 122. 18 Febr. 1733.
Luitje Maetleen wed. Joh. van den Heuvel benoemt

tot voogden : haar moeder;  Pieter van den Heuvel,
vroedschap en reg. burgmr ; Cornelis Voogd, haar neef,
vroedschap en pres. schepen; en tot toeziende voogden
haar neven Gare1  Bosschaert, oud schepen, en Pieter Pat+.

Id. 13 Aug. 1733.
Worden tot voogden benoemd: haar .neven  Pieter

Patijn en Philippus Hodenpijl.
Boek no 126. 1 Mei 1738.
T e s t a m e n t  Luijdtje Maa,dtleen  wed. Johan van den

Heuvell. Zij laat na aan:
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Lccudert,  Belia,  Jan  Jonas ,  Hi l l egonda  Mar ia  en
Heijndricus.

Voogden zijn Pieter van den Heuvel, oud burgm’,
m Cornelis Voogd, reg. burgmr.

Boek 129. 10 Aug. 1744.
Huwchjksche  voorwaarden. Jacob van Stamhorst met

<ijn vader, de Hr Jan v. S., beiden uit  Amsterdam X
Belia  van den Heuvel, met haar moeder Luijtje Maadleen.

Boek 142. 12 Jan. 1763.
Nalatenschap Luijtje Maatleen ; hare erfgenamen zijn :
Jonas ; Leendert ; Belia  X Jacob Stamhorst, procureur

te Amsterdam ; de kinderen van Hillegonda Maria,
gehuwd geweest met Dr.  Leonard Nicolaas Esgers,
sn Hendrik van den Heuvel, koopman te Vlaardingen.

Boek 144. 4 Maart 1766.
Hendricus v. d. Heuvel, coopman  te Vlaardingen X

Alida van der Linden; zijn broer Leendert X Adriaantje
Voogd, wonen in Oirschot.

Id. 4 Aug. 1766.
Alida v. d. Linden, dr van Abraham, Burgemeester

te Vlaardingen X Agnieta van Reewijk.
Boek 1471  5 Jaui 1776.
A d r i a n a  V o o g d ,  wed0 Leendert v.  d.  Heuvel te

Overschie  , benoemt tot voogden over haar zoon Arij,
haar zonen: Johan Leonard v. d. Heuvel, commis  ter
recherche en oud schepen te Brielle; Cornelis v. d.
Heuvel te Overschie  en haar aanbehuwd broeder Hendrik
v. d. Heuvel, raad en burgmr te Vlaardingen.

G. H. J.  GIJSBERTI  HODENPIJL.

Heytmeyer. Gevraagd worden genealogische gegevens
betreffende He?adrilc Heytmeyer en Rola?adine Linden
[ouders van Joh. Christiraa  Heytmeyer, geb. Rio-de-
Berbice 13 Juni  1776) Ook omtrent  de ouders van
bovengenoemd echtpaar worden gegevens gezocht.

‘s-GB’. v. E.

Hulst (van).
Hendrik v. H. was land- en dijkschrijver,  alsmede

ontvanger van de Overbetuwe circa 1700, hij tr. _I 1708
Johanna Mechteld uan den Bergh.

Bijzonderheden (ook wapens) van dit echtpaar worden
beleefdelijk  verzocht. Z.

Leyssius, Quiryns. Aanvulling gevraagd van onder-
staande gegevens :
T
1.

Guillermo Quiryns  (spelling volgens zijne handteeke-
ning, Nagtglas heeft  overal Quirylzsen),  koopman te
Middelburg. raad aldaar 1626, 27, 28, 31, 32, 35,
schepen  l%O en 34, burgem”l629  en 33, geb.. . . . ,
gest. . . . . 1635.

tr. . . . . .&!wguérite  de la Vainqui&re  geb. . . , gest. . .
De drie navolgende kinderen zijn mij bekend, zijn

er nog meer?

11.
1.

2.

Geleira  Quiryns(en)  , ridder-baronet , (creatie van
Koning Karel 1 van Engeland), koopman, geh. . . ,
gest. . . . . , tr. . . . . in Engeland Alette of Alice C’arey,
geb. . . . . , gest. . . . . Kinderen onder IIIA.
Mr Gillis  Quirynsz., geb. . . . . , gest. , . . . . Raad  te
Middelburg 1638, 39 ,  42 ,  43 ,  44 ,  47 ;  s chepen
1640, 41, 46, 46, 48; 1639 voogd van de kinderen

; ‘8 j ‘i.‘” 1 ; :!
1. : j?
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van Jm Jolyt en l3eat~i.r:  Q&m~nsx.  (Cjne zuster?)
tr. . . . . ; kinderen onder IIIB.

3.4 Beatrix Quirynsz.,  geb. . . . . . , gest. . . . . . , tr. . . . . .
Jan Jolyt, . . . . .

111-4.
1. . . . . . Qzci~~/ns,  officier, geb. . . . . , gest. . . . .
2. C%c&es  Qzkryns(cn)  , officier, geb. . . . . , gest.  . . . .
3. . . . . . Qltir-ylas,  (dochter) geb. . . . . , gest. . . . . : ge-

huwd ?

IIIB.
1.

2.

3.

IYI~ Willm Qwirynsz.,  verm. geb. & 1622;  1633-39
leerling gymnasium te Middelburg; schepen ald.
1650, 52, 55, 60; raad 1651, 54, 57, 33; burgemr
1653, 56, 59; kerkmi  lh59 en 60; verm. 1661 gest.,
tr. . . , . Ama Schotte,  geb. . . . . , gest. . . . . , dochter
van. . . . .
Kind onder IV.
Beiniw  Gillisz.  Q&insx., geb. verm. _F 1630 ; 1642
leerling Middolburgsoh  gymnasium, later luitenant
in Statendienst, ongeh. gest. . . . .
(J’haorlotte  Quirymz,  geb. . . . . gest. . . . . tr. . . . . Johan
&rooskerke,  griffier van het kantoor van consignatie
te Middelburg, geb.. . . .; gest. . . . .

IV.
Simon Quirynsen, geb. verm. -+ 1658; 1670 leerling

Middelburgsch gymnasium; gest. te Batavia 25 Aug. 1683.

Wie waren Anthony Quiryns, 1632 leerling Middelb.
gymnasium, vrrm. & 1620 geb.; Gibles  Quiryns  1639
leerling voornU gymnasium, verm. + 162 1 geb. ; 31argrieta
Quiqns  >< Xarti,h  Leyssius; C%rol~us  e n Wilhelmus
Quiryns  > beide 16Ç8  leerling van mcergen”  gymnasium
en dus verm. +- 1636 geb.?

4 Oct. 1652 liet 3!artin Leyssius, voornd,  te Goes
eene dochter b’ara doopen, zonder dat de naam der
moeder vermeld is en 31 Aug. 1663 lieten  hij en Mar-
grieta  Qu;y~y~as  aldaar een zoon Pieter doopen.  Is er
iets van deze kinderen bekend?

Wie was Adrianus  Leyssizrs,  Mid: Zel., oud 17 jaar,
die 10 Oct. 1667 te Groningen werd ingeschreven als
Phil. student?

‘s-Gravenhage. TH . VAN RHEINECK  LE Y S S I U S.

Kool-Cool.
Mr. Joan C’ool is blijkens zijne inschrijving als student

te Utrecht aldaar geb., ook zijne ondertrouwacte te
Amsterdam noemt hem van Utrecht. Hij is te Amers-
foort Febr. 1703 gehuwd met Elisabeth Loten, (geb.
Amsterdam.. . 1676, + te.. . den. . .>. Te Utrecht is
evenwel de doop van .Johan  6’001 niet te vinden. Wie
brengt hier licht. v. E.

Mansveld. (XXIX, 102). Volgens eene m. s. genealogie
hadden Mr. Jan .Jacob  van &lanwelt  en illaria Agueta
Bongaarts  deze kinderen :
1. Eene dochter, geb. 29 December 1730, kort na de

geboorte overleden.
2. Jan Jacob van A!. , geb. 25 Februari 1732, st. 14

Maart 1742.

Meulen (van der). (XXIX, 103). Het is mij aange-
naam ons geacht medelid v. R. mededeelingen te kunnen
doen over de familie van der Meulen, waarschijnlijk
herkomstie  uit Schoonhoven, en die ook te Gorinchem
gevestigd IS geweest. Haar wapen is in zilver een rood
getongde en genagelde zwarte leeuw.

Te Schoonhoven zijn in de regeering geweest: Dirk
van der Moele  , schepen in 1614 ; Frans van der Meulen,
schepen in 163 1, 33, 35, 37 en 39, burgemeester in
1636 en 1541; en Gerrit van der Meulen, schepen in
1543, 46, 49, 51, 53, 58, 69 en 60.

Hendrik van der Meulen huwde, waarschijnlijk te
Gorinchem, met N. N. Brieuens.  Haar wapen was drie
St. Andrieskruisjes, waarvan het eerste in een vrij-
kwartier (kleuren onbekend).

Zij hadden een zoon:
,701aa~a  van der Meulen die in 1645 huwde met Hen-

drika  van der Amcydelb  , dochter van N. van der Ameyden
en van N. van Stozkum.  Zij was van een zeer oud
adellijk geslacht, waarvan een vermaard ridder Hendrik
van der Ameyden in 1374 was bij de belegering van
Gildenburg. Haar wapen was gevierendeeld, 1 en 4 in
goud drie roode ruiten met roode knoppen aan elken
hoek, geplaatst 2 en 1 (van der dnzeyden);  2 en 3 in
rood negen gouden ruiten, 5 en 4, die van elke rij
aaneengesloten (van der Doesj.

Zij hadden een zoon:
,Johan  Johansz. van der Meulen werd 1668, 72, 89,

91 en 1711 schepen; 1668 regent van het mannenhuis;
1673 raad in de vroedschap; 1674 vader van het wees-
huis; 1677, 81 thesaurier; 1677, 78, 79 regent van
het nieuwe gasthuis en 1708, 9 burgemeester te Gorin-
chem. Huwde in 1666 Margaretha  van Herwaerden,
dochter van Aert Johansz. van Herwaerden, burge-
meester, raad en vroedschap te Gorinchem en gecom-
mitteerde raad ter Admiraliteit te Rotterdam, en van
Anna Jansdr Snoeck.

Zij stierf te Gorinchem 15 Mei 1707, en is in de St.
Martenskerk aldaar begraven. Op de grafzerk, waarop
een wapen met een leeuw, staat:

,Sepulture van de heer Johan van der Meuleu en
,Juffrouw Margaretha van Herwaerden, sijn huysvrouw
,die sterft den 15 Mey 1707”.

Haar wapen is doorsneden: 1 in goud drie zwarte
vogels met roode bekken, 2 en 1; 2 in zilver negen
zwarte hermelijnstaartjes,  4, 3 en 2.

Hare kwartieren zijn :

van Herwaerden. Snoeck.
Blommert. van Dormhagen.

Zij hadden drie kinderen:
3. Frans Gualterus  van M, geb. 1 September 1735, 1. Johan van der Meulen, die huwde met Margaretha  N.

st. ongetr. 9 Mei 1784. 2. Hendrica  van der Meulen, die huwde met Adriaan

4.

5.

6.

7.
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Evert Anthony van M., geb. 31 October 1737, st.
ongetr. 16 September ,l757.
Wouter Cbrnelis  van M , geb. 29 October 1739,
st. 15 Maart 1769, tr. E. J. Harderwijk.
C’atharina  Walburglt  valt M., geb. 19 Maart 1742,
tr. Gernrdlbs  Johannes Nahuys,  predikant en professor
te Amsterdam.
Jacob Jau van fli., geb. 2 December 1744, st. 6
Juli 1745. W. A. B.
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Haagoort , zoon van Adriaan Haagoort en Anna
Paradijs.
Anna van der Meulen, geboren te Gorinchem 23
Februari 1669, huwde aldaar (aangeteekend 24 Mei
1693) met ha.ren neef MattJaijs  SnoecJc,  geboren te
Gorinchem 13 December 1671, koopman; 1695 en
nog achtmaal  regent van het mannenhuis; 1701 en
nog viermaal schepen te Gorinchem. Zoon van Johan
Snoeck en van Johanna Maria van Herwaerden.

Hij stierf te Goriuchem  5 April 1734, zij stierf
aldaar 5 Februari 1751.

Zij hadden 13 kinderen.
Zijn wapen is: in groen een hermelijnen schidhoofd;

en een gouden vrijkwartier  over het schildhoofd heen,
beladen met een groen gepunte en geknopte roode roos.

Zijne kwartieren zijn :
Snoeck. va.n Herwaerden.
Hauwen. Snoeck.
van Dormhagen. Blommert.
ter Welborgh. van Dormhagen.

Ik teeken hier nog aan, dat een Huibert van der
Meulen , geboren omstreeks 1570, was gehwd met
Elisabeth Jans&.  van der Kley  , en eene dochter had
genaamd Maria van der Meulen, die huwde met Hendrik
van Herwacrden  , waaruit :
1. Elisabeth van Herwaerden, gehuwd met Hermanus

van der Braght, die in 1682 te Vianen woonde.
2. Johanna van Herwaerden.

Finis coronat  opus.

M. A. v. R. v. D. K.

prschie  (d’). (XXIX, 99).
. . . . . . . drie korenscheppen (3) van de achterzijde

gezien, scheppen omhoog, één paalsgewgze  geplaatst,
de beide anderen schuinsrechts en schuinslinks, de steelen
alzoo schuingekruist, terwijl de steel va.n de paalsgewijze
over de beide anderen heenga.at.  Alles vergezeld van 3
penningen of koeken in het schildhoofd. Kleuren on-
bekend.

Arien Piertersz.  d’0verschie. Aangekomen in de vroed-
schap 1626; i_ vermoedelijk 1639. Burgemeester 1627
tot 34, 37 en 38; Schepen 1625 en 26; Thesaurier 1638.

Mr. Jan Ariens d’0verschie. Aangekomen in de vroed-
schap 1643, f 1665. Schepen 1646-50, 56-59 en 65;
Thesaurier 1654, 55 en 60; Huwelijkscomm. 1655-57.

(Archief Vlaardingen). v. D.

Rijck (van). Wie waren de ouders van: Ambrosine
Wilhelmina van Rij&,  geb. te? den ? , i_ te ? den? tr.
te? den? Jacob Andreas van Braam, geb. te? den 26
Jan. 1771, j- te? den 12 Mei 1820. Wie kan mij meerdere
bijzonderheden omtrent deze familie van Rij&  ver-
schaffen ? v. D.

Stamhorst (van), (XXIX, 104).
Alida van Stamhorst, ged. Amsterdam 8 Oct. 1751

( t r .  J.  Temmim%, uit welk huwelijk 7 kinderen, die
medegedeeld kunnen worden) dochter van Jacob  van
Stamhorst, notaris aldaar, die 7 October 1744 te
Schiedam huwde met Belia vaqa  delb Heuvel (ook met 11)
ged. te Schiedam 18 Januari 1722, i_ Amsterdam 3
December 1765, dr. van ,Jaqa, ged. Rotterdam 9 No-
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vember 1677, capiteyn in Staten Dienst, -f Vlaardingen
en begraven te Schiedam 20 Januari 1729, er den 1
Januari 1716 gehuwd met Luytje Maatleen, geboren
aldaar 29 Januari 1697, er i_ 30 Januari 1776.

Wapen z’a?a dela  Heuvel: In goud drie groene heuvels,
tusschen de beide bovenste een zilveren zwaard met
zwart gevest, de punt naar beneden.

Wapen i22aatleen:  1 en IV in goud een roode, tien-
bladige roos, 11 en 111 in blauw een in twee rijen van
rood en zilver gescha.akt  schuinkruis.

Wapen va?L Stamhorst mij onbekend.
Vlaardingen. J. H.

Stamhorst (van). (XXIX , 104.).
Nader kan nog worden gemeld, dat Jacob v. S. te

Amsterdam op 18 Sept. 1744 inteekende .op acte van
Schiedam met Bclia van den Heuvel(l). Hij was zoon
van Jan v. S. en Alida Etias. (Zie Johan E. Elias,
Genealogie Elias).

Jala ‘1;. S. vnd. was zoon van Dr. Med. Anthonic  V. 5.
geb. Amsterd. . . . . . . 1645, welke ald. 22 Juli 1677 in
ondertrouw werd opgenomen met Cornelia  van Vreelandt,
geb. te Amsterdam . . . . . . 1651, dr. van Jan v. V. e n
Corraelia  RoodenOurg.

Het wapen v. Stamhorst is 6 gouden sterren (3, 2, 1)
in zwart. v. E.

Weede  (Van)-Gonnes (de). Wie waren de ouders
van Johara  van Weede  en van zijne echtgenoote  &aria
de Gonrtes  levende in de 17d” eeuw. Gezocht worden
benevens de namen ook de verschillende data en be-
kleedde ambten (ook van Joh. v. W. en M. de 0.) en
het wapen de CSonlaes.

Ver. St. van A. W. J. HOFFMAII.

Wapen gevraagd. Eene vrouwelijke Alstorph,ius  -
althans iemand die het wapen A. voerde - huwde
blijkens cachet (graveering XIXo eeuw) met een per-
soon voerende: in goud 3 (2, 1) . . . kannen zonder
deksel ; helmteoken: de kan. Welke was zijne ge-
slachtsnaam? Antwoord gaarne rechtstreeks aan

Tiel. Jhr. VAN I(INSCHOT.

INHOUD 1011, N” 4.

Eenige annteekeningen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. van
Kinschot (vervolg). - De Camer van Charitate  te Delft en hare
Meesters van 1597-1795, door P. L. Thierens. - Trouw- en doop-
datums betreffende aanzienlijke Geldersche geslachten , door W.
Wijnaendts van Resandt. - Album amicorum van Johannes van
Aelhuijsen; door Jhr. van Kinschot. - Gemeentelijk wapen van
Batavia, door J. C. S. - Boekaankondiging, door M. G. Wildeman.
- Kleine Mededeelingen: Het Zoeklicht. - Eene zonderlinge erken-
ning in den Nederlandschen Adel in 1823, door M. G. Wildeman. -
Geslacht de Lannoy, door Cornélie J. de Waal. - Badon Ghyben. -
Vragen en antwoorden: Becker;  Bernagien (van); Brienen (van);
Croon, Heidenrijk, Wicherts ; Harderwijck; Heuvel (van den), Hoden-
pijl, Maatleen, Stamhorst (van); Heytmeyer; Hulst (van); Leyssius,
Quiryns; Kool-Cool; Mansveld; Meulen (van der); Overschie  (d’);
Rijck (van); Stamhorst (van); Weede (van)-Gonnes (de); Wapen
gevraagd.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h.  H. L. SMITS
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De Leidsch-Gorcumsche familie Tierens.
Ons geacht en bekwaam medelid de heer Eschauzier

heeft vroeger reeds wat den kwartierstaat betrof en
thans in het Maartnummer van ons Maandblad ten
duidelijkste aangetoond, dat ook de stamreeks dier
familie zooals die tot nu toe aangenomen werd, ver-
valscht is en ,,het niet meer mogelijk is aaC vergis-
singen ter goeder  trouw begaan, te denken,” kortom
dat er op eene schromelijke wijze geknoeid is.

Dit laatste doet mij naar de pen grijpen om er even
op te wijzen, dat de familie Thierens absoluut, niet
identiek was aan Tierens, mat, gegeven de nonchalante

schrijfwijze van familienamen in vroegere eeuwen, velen
zullen veronderstellen.

De heer Eschauzier heeft blijkens de door hem
gevonden acten verder aangetoond dat de oorspronkelijke
naam der Tierensen, Tirtr  u is geweest. Ik geloof dan
ook, dat we hier te doen hebben met eene willekewige
verandering van den familienaam, waarvan de 1’7” en
18” eeuw Ons zoovele staaltjes geven.

Zeer zeker zijn er gevallen: dat families die thans
een eenigzins verschillenden naam voeren, vroeger tot
een en hetzelfde geslacht hebben behoord, doch in
aanmerking genomen de door den heer Eschauzier goed
geconstateerde vervalschingen, hebben wij hier werkelijk
met zoo’n geval niet te doen.

Geheel anders is het met Glaes  Tierens, Franchop
Iierens en L o y s Tierem  uit Rousse in Vlaanderen
afkomstig, door den heer Eschauzier in een noot ge-
noemd, die in oorsprong wel degelijk  dien naam gevoerd
zullen hebben !? BlQkbaar  leden van die familie hebben
behalve te Leiden, ook te Haarlem gewoond, doch zijn
waarschijnlijk uitgestorven of naar Vlaanderen wellicht
teruggegaan ? Al heel spoedig na hun verschijnen
komen zij tenminste niet meer voor, naar de heer
Eschauzier mij meldde.

Bij het een en snder  over de vlucht van ;7acoO
Jansz. Thierens  in het laatst der 160 eeuw om de religie
wille uit Gent in Vlaanderen naar Delft, heeft men in
onze oude familiebijbel  tevens aangeteekend, dat in
Februari 15’71 te Rousse in Vlaanderen een zekere
Ham Tierem  om het geloof werd verbrand, (zie
martelarenboek) doch er uitdrukkeli,jk  bij vermeld, dat
hij niet tot onze familie behoorde.

In de talrijke? in ons bezit zijnde oude acten uit
Vlaanderen, gepasseerd voor schepenen van der Keure
en van Gedeele te Gent komt, de familienaam bijna
uitsluitend voor als Thitwxs  , Thywens , !Pltyerin  en
Thierins.  Bijna nooit wordt de h in den naam vergeten,
waar dus blijkbaar op gelet is, gegeven het feit’, dat
men in de uitspraak de 7t niet hoort. Het bestaan der
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familie Tierens in een ander gedeelte van Vlx~nderen
is misschien de a:udciding  daartoe geweest  ? Daar komon
we echter op onbewijsbaar terrein.

Bovengenoemde acten geven behalve de filiatie, ook
de h.uwel@en en relatiën aan, doch van een familie
75’ras~  is mmmer  spra.ke.

Uit goede en betrouwbare bron vernam ik, dat eenige
der laatste leden der thans uitgestorven Leidsch-
Gorcumsche familie !&eyens , zich adellijke  titels ann-
matigden. Dan geloof ik, als het tenminste juist is
wat men mij meedeelde, dat in die familie een zekere
,,erfelijke neiging”  heeft bestaan.

Dit ter aanvulling van de mededeelingen  Eschauzicr.
P.  L. THIBRENS.

De Camer van Charitate te Delft en hare Meesters
van 1597-1795.

Medegedeeld door P. L. THI~~NS.

(Vervolg van XXIX, 114.)

1. Gerrit Fransz. Meerman M 1.597-1599;  ob 5 April
1609; tr. Agneta Dirksdr. van Santen.

Wapen: in zwa,rt  een zilveren meerman voerende
in opgeheven rechterarm een zwaard en in linkerarm
een schild van hetzelfde.

2. I2oObert Ewo~utsz.  v a n  í9chilperoort  M  1597-1599,
ob 19 Sept. 1614; tr. 27 Januari 1596 Grietgen
Jansdr. van Utrecht.

Wapen : gevierendeeld: 1 en 4 in goud drie (2 en 1)
schelpen, 2 en 3 in zwart drie gouden vogels (2 en 1).

3. Dirk G’orstiaense.  va,n Groenewegen M 1597-1605
en 1613-1614; ob 28 October 1625.

Wapen: in zilver drie (2 en 1) roode boonen.
4. ?Jacoh  Adriaeusx.  Pafaw  M 1597-1599; geb. 7 Juli

1620 te Amsterdam, ob te Delft 7 Juli 1620; tr. te
Leiden 15 April 1580 Mechteld van Heemskerck,
geb. aldaar 22 Dec. 1558, ob te Delft 3 Aug. 1606.

Wapen: in blauw een geknotte gouden paal,
ondersteund door een dwarsbalk van goud en ver-
gezeld van drie zespuntige gouden sterren, twee
ter weerszijden va,n den paal en een in den schild-
voet onder den balk.

5. Hendr%k  Fransz. Dzsyst  van Voorhout  31 1097-1599  ;
ob 5 October 1605; tr. Margaretha Dirksdr. Utten-
brouck.

Wapen : in zwart drie (2 en 1) zwanenhalzen
van zilver.

6. &%h%el Jansz. Sasbout  M 1597-1610.
Wapen: in zwart drie (2 en 1) goudsbloemen(P)

van goud.
7. Cwrnelis  Adriaensz.  Boogaert M 1597-1617.

Wapen: in zilver een groene boom.
Aant. Behoorde tot den tak Boogaert van Beloys ,

thans uitgestorven.
8. Michiel 2\Ticolaesz.  Baelde  M 1597 ; geb. 1530, ob 30 Dec.

1620 te Delft; tr. in 1581 Isnbella Boulengies , geb. in

1) Volgens ,,Andrees Handatlas en het alphebetisch plaatsregister
daarin”, de beste en meest uitvoerige atlas die thans bestaat. ligt Linse.._

-b/d Weser in Brunswijk en Linsen(hüge1)  in Beieren.
andere plaatssen van dien naam bestaan volgens bovengenoemd

standaardwerk: op de wereld niet.
Hiermede is tevens bewezen. dat de familie Tieren+Tiran  van

Dzcitsche  or ig ine  i s ,  daar de St&vsder  Joachum Joachumsz. T i r a n
(later Tiercns)  blijkens gevonden acte, van Linsr(n) kwam. P. L. T. 17.

b

l

1557, ob 1 LIec. 1634. Hij was schepen van Yperen
in Vlaanderen en kwam (waarschijnlijk om de religie)
naar Delft.

Wapen : iu zwart een gouden keper vergezeld van
drie zilveren leliën, twee in het schildhoofd en een
in den schildvoet.

9. Cornelis  CYornelisz.  Brie1 geergd Welhouck  M 1600,
1601; ob. in 1610; tr. Agatha Verdelft  Gerritsdr.

Wapen : gevierendeeld : 1 en 4 in rood een naar
links omziend schaap van zilver in linker voorbeen
een vaandelstok, waaraan vaandel, vastklemmend,
alles van zilver; 2 en 3 ingehoekt van zes stukken
van zilver en zwart uitgaande van de rechterzijde
van het schild.

10. Jan Jansz.  varz Lodenstein  M 1600, 1601. Zoon van
Jan Jansz. van Lodenstein en van Jacomina Jacobsdr.
van Bleiswyck, geb. 22 Maart 1557, ob. 3 Oct. 1626;
tr. 10. Maria Cornelisdr.; 2”. 31 Mei 1598.  Maria
Eversdr. van Bleiswyck  , dr. van Evert Dirksz. van
Bleiswyck en Lijsbet van der Dussen.

Wapen : in goud een golvende blauwe dwarsbalk,
in het schildhoofd een zwarte barensteel met drie
hangers.

ll. Dirk Gerritsz. Meerman M 1600, 1601; ob. 16 Aug.
1631; tr. in 1563 Eqgeltje van der Burch  Hujgendr.

12. Pieter Wilbmsz.  van der Hoeff M 1601; geb. 6 Jnli
1565, ob 31 Dec. 1641; tr. in Mei 1593  Bartha  van
Adrichem Nicolaesdr. geb. in 1575, ob 13 Aug. 1601.
Hij was de zoon van Willem Michielszn. van der
Hoeff en Catharina Pietersdr. van der Burch.

Wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in goud een rood
ankerkruis, 2 en 3 in blauw een klimmende leeuw
van zilver.

13. Cornelis Govertsz. Boogaert M 1601 en 1603-1614.
14. Gerrit Dirksz.  Meerman X 1602-1605; ob. 20 Oct.

1614; t,r. 13 Mei 1608. Adriana Pous Willemsdr.
Kwartieren : Meerman, van der Meer, van der

Burch, van Diemen.
15. Coy?ae&s  Jausz. van Lodensteyn R 1600, M 1602-1605

en 1607-1613,  geb. 2 Juli 1552; tr. Sophia van der
Meer Joostendr.

16. E’wout  Jacobsz.  van der Dzcssen  M 1606 en 1614:
geb. 31 Juli 1574, ob 16 Mei 1653. Ridder, ambas:
sadeur in Engeland 1618 en 1619; tr. 1 Dec. lö19
Cathariha  van der Hoeff Pietersdr., geb. 16 Nov.
1600, ob 10 Dec. 1666.

Kwartieren : van der Dussen,  de Hubert, van
Hoogenhonck, van der Mije.

Wapen : gevierendeeld : 1 doorsneden van goud en
zwart met een in twee rijen  van rood en zilver
geschakeerd St. Andrieskruis over alles heen, 2 in rood
een stappende hond van zilver, het linker voorbeen
opheffende, 3 in zwart drie gouden kepers, 4 in
zilver twee beurtelings gekanteelde zwarte dwars-
balken.

Aant. In bijna geen Delftsch geslacht zijn de
wapenwijzigingen zoo talrijk geweest als bij de
van der Dussen’s. Men raadplege hierover de wapen-
kaart van Mr. Willem van der Lely.

Thans voeren de van der Dussen’s het in het eerste
kwartier .genoemde  wa,pen  doch oorspronkeljjk  voer-
den zij: m rood een stappende hond van zilver.
Jan .Ta~asz. Bom N 1606 en 1613.
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Wapen: in blauw oenzilveren burcht met  twee  traoseu,
beladen met vijf vogels van zilver, drie op den boven-
sten trans en twee op den ondersten.

18. T)ranlc  Hendriksz.  van der Bzcrch N 1607-1613 en
1617. Zoon van Hendrik Adamsz. van der .Burch en
Marga,retha  Arentsdr. vau der Dussen  geb. 1565, ob
5 Sept. 1642; tr. Helena Jacobsdr van der Graaff
dr. van Jacob Arentsz. van der Graaff en Aaltje
Aelbertsdr. van der Aa. Hij tr. 20. Catharina Otto’sdr.
van Zoelen.

Wapen: in goud een gewelfde rechter schuinbalk
van rood.

19. Adriaen  van der Chijs  M 1611; geb. 6 Oct. 1650; tr.
28 Dec. 1582 Elisabeth Jansdr. van Melisdijk.

Wapen: in groen drie (2 en 1) vogels va,n goud.
20. Ewout Evertsz.  vau Bleiswijck  M 1613; geb. 0 Nov.

1573, ob 20 Oct. 1637; tr. 25 April 1610 Maria van
der Meer Hendriksdr. ‘) geb. in 1594, ob 15 Oct. 1649.

Kwartieren : van Bleiswijck, Fijck , van der Dussen,
de Hubert.

Wapen : in zilver drie (2 en 1) zwarte koeken (bollen).
Aant. : Ook dit geslacht wijzigde haar wapen.

Oorspronkelijk voerde het nl. : In zwart drie (2 en 1)
vogels van goud, vergezeld in het schildhoofd links
Van een zilveren wassenaar.

21. Jacob Sebastiaensz.  Bel van den Berch M 1613; ob
29 Juli 1615.

Wapen: in goud drie (2 en 1) zwarte vogels ; de
vogel in den schildvoet de vleugels uitslaande.

22. Engelbert Adriaensz. vctn der  Meer I\II ltil3-1614;
ob 30 Mei 1624.

Wapen: in zilver drie (2 en 1) roode meerbladeren.
23. Ch.ristiuen  <Jansz. van der Houven  M. 1613.

Wapen: doorsneden : 1 in goud drie roode kruisjes
naast elkander geplaatst, 2 in blauw een zilveren
wassenaar waarboven een zespuntige ster van zilver.

24. Mr. Frederik 2;an Ruijven. M 1613 en 1614.
Aant.: Van hem heb ik overigens weinig kunnen

vinden, noch genealogische gegevens, noch het door
hem gevoerde wapen.

In het geslacht ,van Ruijven” werden drie geheel
verschillende wapens gevoerd nl. :

1.

11.

111.

in groen eer; zilvëren  dwarsbalk vergezeld van
6 zilveren merlettes, drie in het schildhoofd en
drie in den schildvoet. (tak Pieter Joostensz.
van Ruijven).
in zilver een rood springend paard vergezeld
van drie groene meerbladeren, twee in het schild-
hoofd en een in den schildvoet (tak Pieter Jansz.
van Ruijven).
in goud een in twee rijen van rood en zilver
geschakeerden rechter schuinbalk.

25. Pieter Pietersz.  Braber  M 1613-1615.
26. Dirk Robbertsz. van Schilperoort  Di1 1613 en 1614;

geb. 12 Aug. 1586, ob 1652; tr 10 8 Sept. 1602
Cornelia Adriaansdr. van Santen, dr van Adriaan
Cornelisz. vau Santen en van Clara . . . . . . tr. 2O in
1609 Anna Pauw, dr. van Jacob Adriaansz. Pauw
en Machteld Willemsdr. van Heemskerck.

27. Willem Brasser M 1613 en 1614.
Wapen : in zilver drie groene meerbladeren.

‘) Dr. van H e n d r i k  Joosten  en Quirina  van der Mecr, w i e r
kinderen den uanm der moeder  nnnnmnen. GR.

142

2s. .Jan HcntErik.~~.  I,/,,//.st  vaf~ Voorhout  N. 1 6 1 3 - 1 6 .
Zoon van Hendrik Fransz. Duyst van Voorhout  en
van Grietje Dirksdr. Uttenbrouck, geboren in 1582,
ob 1% Mei 1666, tr. 9 Mei 1626 Geertruid Francsdr.
van der Burch,  dr. van Frans Hendriksz. van der
Burch  en Helena Jacobsdr. van der Graaff.

Kwartieren : Duyst van Voorhout, van der Stypen,
Uttenbro,uck,  van der Burch.

Wapen : gevierendeeld : 1 en 4 in zwart drie (2 en 1)
zwanenhalzen van zilver, 2 en 3 in blauw vier
zilveren palen.

29. David Franst.  El*ersdijk  M 1614-1619.
30. Beukel  Beukelsz.  I’an Santen M 1615; ob 1616, tr.

Maria Gerritsdr. van Ylen.
Wapen: in rood drie (2 en 1) springbokken van

zilver.
31. Dirk Dirksz.  Xeetma1a  l! 1615  en 1616. Zoon van

Dirk Gerritsz. Meerman en Engeltje Huigensdr. van
der Burch,  geb. 11 Aug. 1572, ob 2 Sept. 1647; tr.
10 Dec. 1600 Dirkje van Santen, dr. van Hendrik
Dirksz. van Santen en Helena Florisdr. van Montfoort.

Kwartieren : Meerman, van der Meer, van der
Burch, van Diemen.

32. hTicolaesx.  Bartholomeusz. van der Mast M 1615 en
1616 ; geb. 22 Oct. 1585, ob 1669. Zoon van Bartholo-
meus van der Mast en Maria Augustijnsdr.  Steyn; tr.
7 Mei 1609 Cathalina van der Graaff, dr. van Arent
Jacobsz. van der Graaff en Sara Pietersdr. Bosscha+.

Wapen : gevierendeeld : 1 en 4 in zilver drie (2 en 1)
zwarte leeuwenkoppen, 2 en 3 in goud een zwarte
keper vergezeld van drie zwarte vogels, twee in het
schildhoofd en een in den schildvoet.

33. Jacob AOrahamat.  Graswinckel 1) M 1616-1619,
R 1600  7 tr. 23 Mei 1599 Maria van Berckel Pietersdr.

,’
Hij ob April 1630 te Delft.

Wapen: in zilver drie (2 en 1) zwarte roggen.
! 34. Dr. RomOoutsz.  de Vries R 1607-1613,11  1616-1618.

l
Wapen : doorsneden door een dwarsbalk van zwart:

1 in goud een halverwege uitkomende leeuw van
rood, ‘I in rood drie gouden eikels (2 en 1) met de
stelen omlaag.

35. dutho?ag  Harme?asz.  uan Waerthuyseqa  R 1611, M 1616.
Wapen : gevierendeeld : 1 in blauw een gouden

zwaan, 2 en 3 in goud een halverwege uitkomende
zwarte leeuw, 4 in zilver drie (2 en 1) groene meer-
bladeren.

Hij huwde 20 Dec. 1592 Annetge Tristram.
3ti. Co,uaelis  Sa,sboutsz,  can der Dussela  M 1617-1623.
37. Ja,i  ddriaensz. van Hogersche?yd  lU 1617-1623.
38. Pieter Hendricksx.  Duyst van p-oorhout  &I 1617 e n

1618. Zoon van Hendrick Fransz.  Duyst van Voorhout
en Grietje Dirksdr. Uttenbrouck.

Kwartieren : Duyst van Voorhout, van der Stypen,
Uttenbrouck, van der Burch.

; 39. Evert ddriaensz.  2;cwa Bleìswyck R 1615, M 1617-1660
en 1625. Zoon van Adriaan Dirksz. Fyck va.n Bleis-
wyck en Glaasje  Hugensdr. van der Dussen,  geb. . . ,
ob 1 Januari 1652; tr. 10 Nov. 1613 Maria van der

1) Zoon van Abraham Gr. en Anna Maria Gerritsdr. Cools. Hij tr.
i te Delft 7 Juli 1591 Maria van der Dusscn  (dr. van Jacob Ewontzn.

en Alida Jansdr.  van Hogenhonckj geb. 11 Feb. 15’71, -f te Delft
8 hug. 1597. Dc moeder zijner twecdo  vrouw (Maria.  van Berckel)
WRS Elianbcth de Vries. GT.
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Graft, dr. van Daam Isaaisz.  van der Graft en
Petronella Cornelisdr.  Hodenpijl geboren in 1592,
ob 30 Juli 1636.

Kwartieren : van Bleiswyck, Fyck, van der Dussen,
Sasbout.

40. Tl %llella  L,wqtzn.  Iiltlestc;c/n  R 1608 en 1613,  M. 1618
cn 1619; ob 4 Juli 1625.

Wapen : in goud drie (2 en 1) zwarte bierkannen.
41 .  Ad~inn?~ Andriesz.  vcm  der Goes hr v a n  N a t e r s

M 1619 en 1620; geb. 15 Maart 1581, ob 25 Aug.
1663. Zoon van Andries Adriaansz.  van der Goes
en Maria Mattheusdr. Keynoogen; tr. 23 April 1617
Catharina Francsdr. van der Burch, dr. van Franc
Reyersz. vau der Burch en Ag&a Willemsdr. van
der Hoeff, geb. 27 Maart 1595, ob 22 Januari 16’72.
Kwartieren : van der Goes, van Spa,ngen,  Keynoogen,
Carpentier.

42. ~or&is  Piete9xz.  Booyrwrt  van Belo:p M 1619-21
en i631 en 1632; ob 1636.

43. JacaO Dircksz. van V~orburch  M 1620-22  ; geb. in
1584, ob. 21 Mei 1642; (waarschijnlijk) ongehuwd.

Wapen: in zilver een groene boom.
44. Salonaon  CJacoOsx.  ‘r:an der Heul R 1610, M 1620-22.

Wapen : doorsneden: 1 in rood drie (2 en 1)
gouden vijzelpotten met stampers, 2 in zilver een
roode steenenbrug over blauw water.

45. ,Jacob  Danielsz.  de Bewh R 1617, M 1620-22,  ob
in April 1652; tr. Clara Paulusdr. van Crombrugge,
geb. 19 Aprl 1577, ob 13 Jan 1616.

Wapen: in zilver een zwarte beer.
(Wordt  vervo lgd) .

Bijdrage tot de Genealogie der Familie Hoffmaïï,
Hollandsche (Rotterdamsche) tak,
door W. J. HOFEXAIL  J.J.zn , W.I.

Swampscott (Mass.) U. S. A.

INLEIDING.

Door een vermoedelijk langdurig verblijf buitenslands
zijn mijne  onderzoekingen in de Rotterdamsche en andere
archieven gestaakt, en hoewel alle bronnen nog lang
niet zijn doorzocht, en dus het onderstaande op algeheele
compleetheid geen aanspraak ‘kan maken, leek het mij
du echter een geschikt tijdstip toe om door druk vast
te leggen, wat ik reeds verzamelde, ‘t geen toch zeker
een afgerond geheel uitmaakt.

In 1908 liet ik drukken een werkje ,,Beitrage  zu
einer Genealogie der Familie Hoffmann , Hachenburg
(Westerwald)” , hierin werd echter de Hollandsche tak
mijner familie niet opgenomen ; in het volgende artikel
neem ik daaruit slechts de rechte filiatie, met eenige
aanvullingen, tot aan Holland over.

Voor zoover  mij bekend leven er thans geen leden
meer mijner familie, van den naam HoffmanuL,  in
Duitschland - echter is mij van eenigen onbekend of
zij al of niet nakomelingen hebben .gehad - waar-
schijnlijk leven in Rusland van een, m het begin der
19°C eeuw als Professor te Moskou beroepen, nog wel
descendenten ; trots alle nasporingen is het mij niet
gelukt dit te mogen vaststellen.

De eerste vier generatiën hiernavolgende waren be-
woners van het Westerwald , het deel van  .Duitschland ,

gelegen tusschen Rijn, Sieg  en Lahn (rechts van den
Rijn dus, omvattend o. a. een gedeelte van Nassau en
het Zevengebergte. 1)

Hierin ligt het burcht-stadje Hachenburg (1314
stadsrechten). Sinds 1221 aan de graven van Xayn
behoorende!  werd het in 1652 de hoofdplaats van het,
gra,afschap  Sayn-Hachenburg (door deeling) en kwam
het in 1799 (door erfenis) aan Nassau. Hachenburg lag
aan eenige groote verkeerswegen : Keulen, Frankfort,
Leipzig, hetgeen een uitgebreide handel met deze streken
in het leven riep. De markt bestond aldaar al in de
oudste tijden en sinds de 15”~  eeuw vindt men reeds
ijzer  als handelsproduct vermeld. Waarschijnlijk dreven
ook de eerste Koffmann’s hierin handel: van Johann
Philip (1677-1724) en zijne nakomelingen weten wij,
dat zij in het hoogoven-bedrijf waren.

In het begin der 18de eeuw vestigde zich Johan
Frederik HoflmaÏï te Rotterdam ; uit zijn broeder Johann
Wilhelm sproot een tak te Bendorf a/Rh. (uitgestorven
in 1892,  in mannelijke lijy in 1817),  groot-industrieelen
- hoogovens, lood- en zilvermijnen - in die streken.

De opkomst van Rotterdam als uitvoerhaven voor
het Rijngebied zal wel de voornaamste reden voor de
vestiging in de Maasstad  zijn geweest, weldra zien wij
d&&r en in andere steden  zich aanverwante familiën
nederzetten, als Remy g), Freudenberg.

De regeering in Hachenburg was op dezelfde wijze
samengesteld  als in de toenmalige Holla,ndsche  steden,
men vond er den burgemeester, schout, schepen, raad,
enz. De ,,Kanzlei!,’  was een lichaam voor het behartigen
van kerkelijke zaken, o. a. beroepen en examineeren
van predikanten. Als vertegenwoordigers van den land-
heer of der gegoede edelen vond men er den Keller,
Vogt , Amtmann of Rentmeister.

Het Westerwald behoorde tot de streken, waar de
Hervorming haar intrede deed in de tweede helft der
16de eeuw n.1. in 1561 en wel ,lutherisch”, in 1606
veranderde’ dit in ,,reformirt”  ; later, nadat eerst de
hoofdkerk weer in handen der Lutheranen was ge-
komen, bestonden beide religies naast elkaar.

Zoover de gegevens gaan betreffende de familie
Hoffmann , behoorde zij steeds tot de :,reformirte”  kerk;
later was een tak in Marktbreit, waartoe ook de Rus-
sische Professor Georg Franz Hoffmann (1760-1826)
behoort, Katholiek, en bestaat er ook in Holland sinds
1900 een Katholieke tak.

Dat de naam Hoffmann (in de verschillende spellingen)
soo véél voorkomt, vooral in het Westerwald , vindt zijn
lorzaak  waarschijnhjk  daarin, dat men de eigengeërfclen
in twee klassen verdeelde: zij, die een ,,Eigenhof”  en
cij , die een ,,Vogthof” bezaten; de eersten waren
schatplichtig aan den graaf alleen, de anderen aan

1) Westerwald führer; E. Heyn.  Marienburg 1907.
Der Westerwald und Seine  Bewohner von den Lltesten  Zeiten bis

Leute;  E. Heyn. Marienburg 1693.
Hachenburg und Seine Umgebung,  herausgegeben von der Ver-

chönerungsverein. Hierin een geschiedkundige inleiding.
2) Zie de genealogie in de Rotterd. Historiebladen door Scheffer

in Obreen.
De eerste daargenocmde  Frederik Willem Remy (1744-18153,

;chenen  en Raad van Rotterdam, en gehuwd met Sop hi e Mnr i e
‘hierens, was een zoon van aohannes Remy ën Johanna
Clisabetha  HofYmann (zuster vau V in de genenl. H.).

De genealogie Freudenbcrg  volgt in deze bijdrage.
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verscheidene heercn. Zulke bezittingen kortweg ,,Hof”
genaamd  , gaven aanleiding  tot den naam Hofmnnn
(met één ,,f” zooals men het in den beginne bijna
altijd gespeld vindt).

‘t Streepje boven de ,,n” (w) , een verdubbelingsteeken,
wordt veel gebruikt in die streken. In 1682 komt het
voor het eerst in de kerkeboeken voor, in de 18”0 eeuw
werd het door den Hollandschen  tak voornamelijk (ook
de andere gebruikte het): voor goed aangenomen en
behouden.

Het wapx wordt in Rietstap’s Armorial Général als
volgt beschreven : d’argent à une ancre posée en barre
de gueules; cimier  : l’ancre posée  en pa,l;  lmnzbrequi~as.
d’argent et de gueules.

Het wapen dankt waarschijnlijk zijn  ontstaan aan de
ijzerindustrie, waar het een veelvuldig voorkomend
fabrieksmerk was. De tak in Bendorf bezigde ook wel
het anker geplaatst ,,en bande”, vergezeld in den linker
bovenhoek door een ster, en als helmteeken de ster
tusschen een vlucht ; waa,rschijnhjk  vindt dit zijn  grond
in de alliantie met de Frankforter familie X2erlz.

STAMLIJST.

1. Adam Hoffmann  leefde in het laatst van de 1fYo
eeuw te Hachenburg, begraven aldaar 29 April 1610,
gehuwd met Fides . . . . . , die in 1596 en 1610 als
getuige vermeld wordt.

HQ was handelsman in II., ouderling, raad, schepen
en burgemeester aldaar , en woonde ,,zum alten Kloster”.

Van zijn kinderen een zoon:
ll.  Anastasks Hoffman~z, gedoopt te Hachenburg 4

Oct. 1595, begr. ald. 22 Dec. 1655, huwt te Fischbach
(aangeteekend 25 Nov. 1627) A~~z~zu  Catharina  F~ez~Zen-
Oerg 3), geb. vermoedelijk te Freudenberg, waar haar

3) Hieronder volgt de rechte filiatie en descendenten dezer familie
in Nederland en daardoor dus van belang voor een Nederlands&
genealogisch tijdschrift, tevens ook voor dezc  bijdrage door de
nauwe verwantschap met de familie HoffnxG.

1. Henricus  Fmudenberg  , ingeschr. hoogesch.  Herborn  8 Mei
1597, 1601-!18  Schoolmeester, Kapelann  en Dominee te
Holeklau; 1618-‘28  Dominee te Freudenberg (b. Sicgen),
daarna te Nümbrecht n/Mnrk.
Kinderen :

11. a. Anna Catharina F,reudenberg  X Anastasius Hoffmann.
6. Joham Heinrich  Freudenbera  kwam in 16iJl naar Haohcnbure.

111.

IV.

V.

VI.

ald. begr. 7 Dec. 16íO >< 20 Magdalencs  Bertram.
Hij was te H. handelsman, schepen, raad en burgemeester.

Hieruit o. a.
Z’hilipp  Ludwig Freudenberg, ged. EI. 1Y Juni 1619, X 12 Sept.
1 6 9 0  A n n a  L’lara  Stahl,  _i- H 4 Dec.  171 (dr. van d e n
Rchcpen  cn koopman te Dies Johmn  Daniel  St.)

Hij was te H. rentmeester v. d. (Graaf  van Pöttingen:
Schepen, Raad en Burgemeester.

Wilhelm  Ludzcig  F r e u d e n b e r g ,  g e d .  H.  18 Juni 1698, ei- H.
9 Oot,.  1756z >< H. 2.5 Oct. lï!!4 Helena Cathari?la Hofmamz
isuster  van Joh. Frederik H.:  in de geneal.  H. : V.), gcd. H.
11 Febr. 1709, i ald. 15 Apr. 117:X

Hij was koopman, bezitter van hoogovens;  Schepen,
Raad on Burgemeester  van Haohcnburg.

Johawz  PhiZipp Freztdeuberg,  CTed.  H. 10 Nor .  17%: $ 1 7 9 9 ,
X 22 S e p t .  1767 Sopkia  Frenderica  Rem?,  geb.  Dendorf 2 4
Febr. lïU1,  $ 1,525 : dr. van Johannes R. on  Johanna Elisabeth
Hoffmamz  (zuster vnu  Joh. Fred. H., in do geneal.  H. : V.)

Hij was ,,Hüttenherr”  v. d. Raubncher Hütte;  hij was
cen tijdlang in Holland.
Een broeder J. IJ. D. Wilhelm  LudZ~.i!g  Fr., Revieruuwrat
te Hohen-Limburg  huwde Susanna  Cath. Hoffzann,  oom-
zegster van V.

Willem Frederik Freadenberg , geb. H. 1-1  Maart 1770: j- 1 dug.
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vader 1S&s~i,ch  F. dominee was, begr. te Hachenburg
1 Nov. 1674.

Hofinzann was handelsman en secretaris van de
,, Kanzlei”.
Van hunne tien kinderen een zoon:
111. AlDertus  Hoffwmsl~~  ged. Hachenburg 18 Oct.

1648,  j- H. 4 Mei 1731, X te Odernheim (Pfalz) 5 Febr.
1675 (aanget. 6 Jan.) Eli~uboth  d&recce a), geb. Neckar-
gemünd 15 Aug. 1653, ? H. 10 Maart 1731. Zi,j  was
een dochter van den dominee en ,,Kirchen-inspector”
Gottf&ed  Andrene  e n  va.n Helenn  Tresal.

Hare kwartieren zijn  :
Andrear Tresal
Piscato9 xitz.

HoJj%anu was handelsman en in Hachenburg
Schepen, Raad , Burgemeester, Stadsvaandrig, Ka.pi-
tein, Ouderling.
Van hunne acht kinderen een zoon:
IV. Johan Ph,ilipp  Hoffmaan,  ged. Hachenburg 8

Oct. 1677, -i_ ald. 17 Maart 1724,  X te Mannheim
(aanget. 17 Juni) 23 Juli 1703 Louise Nudelai,ne
Riviere , ged. Mannheim (Waalsch) 21 Nov. 1680,
-i_ Hachenburg dl April 1721. Zij was eene dochter

VII. a.
b.

d:
e.
f.

VIL ::

Kinderen :
Hen&-&.
Sophie! geb. 10 Juli 1800.
WiZZem  Frederik >< F. B. H. 1’. de  Geiger,  v o l g t .
Ferdinand Jacobus, geb. 6 Aug. 1802, ui- 19 Mrt. 1878, ongehuwd.
Willem Jacob. geb. 1804, i_ 17 Apr. 1816  ongeh.
Jan Cornelis, f Paramaribo, was gehuwd met. . . Heunwzn,
kinderloos.
Gornelis,  + Elburg, ongel.
WiZbm Frederik F r e u d e n b e r g , geb. 6 Oct,.  1796, i_ 12 April
1878. X Francoise  Beniamine  Henriette  P i e r r e t t e  d e  Geioer,
geb. ‘6’ juni  lgO9,  j- 5 Mei 1887.

”

Fr. was Schout-bij-Nacht der IC. N. Mar.
Kinderen:

VIII. a. Amelie  Pauline  Frederica Wilhelmine,  geb. .5 Aug. 1834, f 31
Mei 1906.

1811 x Jacoba  Amalia  van de Polder,  geb. Oot. 1772, i_ Elburg
14 April 18.53.

Fr.  was te Rotterdam handelsman, en vaandrig der
burgerwacht.

b. lViU.em Johan  Paul  Frederik,  geb. 13 Febr. 183ö, f 1:; Mei 1850.
Ernestim  Ros&  Sophie, geb. 29 Aug. 1S:iï  x Joost  Hendrik

Kmdov.

VIII. e.

JS. a.
6.
c.

Paul& Resine Cato,  geb. 16 Maart l~-lij?  + ZO Aug. 1843.
P a u l  Ferdinmad,  x 1’. 8. M .  Stoep,  X 2”. J. C. va,z Lennep,
volgt.
Johan  A l b e r t ,  g e b .  11 Jan. 1~50: (190ö) Administrateur
Ondern. Soember  ‘Yjoeling, Malang.

Zijn geechtc zoon is A. Freudenberg, Luit. der Inf. O.I. L.
(1906).

Paul Ferdinand Freudenberg, geb. h Sept. 1848, X 1”. i An-
t o i n e t t e  Xadeleine  Stoep,  dr. v. Isaac Petrus en  T h e o d o r a
dlzandrina Johanna Wolradina  van Kooten,  geb. 4 Juli 1851
(dit huwelijk bleef kinderloos), X 2”. Deventer 2i-i  Febr. JhHY.
Julie  Lathariva  van Lennep, dr. v. Egbert Cornelis  C h r i s t i n a n
en Hermimz  Coops, geb. te Doetinchem 1 Sept. 184ö.

P. F. Freudenberg is Directeur vau het Post- en Telegraaf-
kantoor te Apeldoorn.

Kinderen :
een levenlooee  zoon, geb. te Nijmegen 2~ Dec. 1SHJ.
E’rancoise  Frederica, geb. te Nijmegen 1.5 Dec. l%4.
Egbert Comelir  Christiaan,  geb. tc Nijmegen 26 Sept. 1’336.
Frederik Willem, geb. te Breda 7 Febr. I#I.
bestaat een levensbeschrijving ran haar vader. uitgegeven

rn net einde der 1Y” eeuw:  Leben uud Schickanlc  des Gottfried
Andreae  , zeer  interessant door de vele lotgevallen 011 zijn  reizen
door een groot, deel van Europa. - Ook deze familie had hare
vert,egenwoordigers  in Holland: Tobias -1. (1607-löï6) en Tobias A.
(1633-1685) resp. Professor te Groningen en Franeker. De eerste
was gehuwd met eeno  dochter van den bekenden Lodewijk de Geer.
Zij zijn resp. oom en gcrmain-neef van E. Hoffmann--4ndreae.
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van E%aqois Rivkre  , koopman te ?clnnnheim  , en van
Abgael  de Po~~fJ~l;eux  (beide émigré-families).

Hoff712m12  was Raad te H., een ondernemend han-
delsman  , die ook handel op Holland dreef, en die
niet ver van Grenzau de Steinebriicker Eisenhammer
bouwde (1722).
De jongste zoon  van elf kinderen:
V. Jo7uz Frederilc Hoff;naZ, ged. Hachenburg 16 Febr.

1717 (reform.), -i_ Rotterdam 27 Febr. 1777, begr. 4
Maart Groote Kerk, Hoogchoor no. 16, X 10. te
Rotterdam (aanget. 5 Mei) 23 Mei 1742 Johanna Ca-
faryncc  Hwtcop 5), ged . Rotterdam (geref.) 7 Dec. 1717,
5_ Rotterdam 29 Aug. 1743, begr. 2 Sept. in de Fran-
sche Kerk. dr. van Jolia/zn  Hartcop en Anna Elisabeth
Sc7wGtz  (uit Elberfeld). - Hij huwde 2”. te Rotterdam
(aaniet. 29 Dec.) 16 Januari 1749 Sophia Caan,  geb.
Rotterdam 27 Dec., ged. (geref.) 28 Dec. 1727, ?_ ald.
2 Sept. 1800, begr. 6 Sept. in de Groote Kerk, Hoog-
choor  no. 16, dr. van He12drik Casu,  groothandelaar
in granen, Vendrig , Luitt., Commiss. kleine zaken,
Vinder of Warandijn der granen, en van Adr%asaa  van
den Berg, wonende a’an de Rijstuin  bij de Hoenderbrug.

Hare kwartieren zijn :
Caan
Van Asperen

Van den Berg (R ri e 110 ,
Dulluert

va12 iYebisdijck Ve9xtollc
[R’d a m)

De Witt (Do rd t) VVaw,  dey Lee.
Jo7zan  Freder& Hoffiuati  verloor als kind zijne

ouders, werd eerst opgevoed bij zijn grootouders
Hoflmann-  A+dreae  , daarna bij zijn  zwager Wilheim
Rcmy te Bendorf a/Rh.

Den 18”e11  October 1734, kwam hij op het kantoor
van Johbn  Hartcop , groothandelaar in ijzer en staal,
gevestigd hoek Gapersteeg en Zuidblaak in het huis
genaamd ,,De  Rijzende Zon”. Na het huwelijk met
de eenige dochter van zijn patroon, werd hij als
deelgenoot in de zaak opgenomen. Zelf vestigde hij
zich op de Wijnhaven bij ,,De Witte en Zwarte
Hont”.

De firma  Joh. H ar t c o p voerde in Rotterdam de
ijzerproducten  van het Rijnland uit, dáár wa,s Go t t-
f r i e d H ar t c o p - ,lolcnlLs  broeder - beleend met
verscheidene n Eisonhammer ” ,

Kommerzienrat
terwijl Hoffmañ’s

zwagers : W i 1 h e 1 m B e m y , Jo-
hannes Remy te Bendorf en Wilhelm Ludwig
Freud en berg te Hachenburg tot de grootste indu-
strieelen in de ijzerindustrie, ertswerken en het
hoogoven bedrijf, behoorden. 6)

De firma zelf bezat verscheidene goederen in het
Bergsche  land, waaronder zes Eisenhammer , had ook
een kantoor te Dordrecht  in de Houttuin, hoek Groote
Kerkstraat, te Rotterdam een pakhuis, gen. ,,Sweeden”
op de Boompjes (tegenover de tegenw.  Maasbrug). -
Do waren bestonden voornamcl$k  in staafijzer, ,,zweeds

. . ,,voyuge -tJzer  , ,,bomben en kneppelkogcl~“,  van welke
laatste producten de Admiraliteit én de Staten groote

“) Een Duitsche familie uit de Rijnstreken - Hartoopsbever -
waarvan eenige leder1  zich te Rotterdam vest,igden; zie Genealogisch
Taschenbuch  bürger l i cher  Geschlechter,  Band X111, w a a r i n  d e
descendenten vau  een broeder van Johann  nijn opgenomen.

0) Zie Beek:  Geschichte  des Eisens;  en id. Die Familie Remy  und
die Industrie nm Mittelrheiu, in de Annalen Eiir Nass. Altertums-
kunde und Gescllich tsforsohung,  E:tnd XXXV.
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af nemers waren. Te Rouen, Londen, Bordeaux ,
Na,ntes  had de firma depôts.

Omstreeks 1745 was het omzet-bedrag f 300.000,
van 1743-‘46  de winst f 60.000.

Den 19dell
zaak J o h a n

December overleed Johau  Hartcop. De
Hartcop en Hoffman,  gedreven

nu alleen door den laatsten, terwijl hij alleen aa.n
de Wed. Hcwtcop  een jaarlijksche uitkeering  heeft te
doen. Als zijn schoonmoeder in 1762 overlgdt,  is hij
door het overlijden van zijn zoon uit het eerste
huwelijk universeel erfgenaam.

Den 13den
admissie”

November 1743 verkreeg hij ,,íìnale
om in de stad te wonen, den volgenden

clag  legde hij den poortereed af. Den 29 Jan. 1748
kreeg hij na Ingediend request een stuk land in erf-
pacht buiten de Oostpoort om daar op te richten
,,een trafyk zoo om kogels, bomben, granaeten, en
andere ammunitie van oorlog te gieten alsook glas
t e  blaezen”  (1c eze bleef bestaan tot 1899))  waaraan
gedurende de volgende jaren nog verscheidene stukken
werden toegevoegd.

In 1749 wordt hij tot Schepen van Co01 benoemd;
van 1747-‘52  was hij Diaken der Fransche Kerk;
van 1761-‘62 Ouderiinq; van 1762 tot 20 Nov.
1776 was hij een der Directeuren van de Rotterdam-
sche  Maatschappij van Assurantie.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw was hij
weer op de Blaak gevestigd, bij zijn tweede huwelijk
betrok hij op de Boompjes het huis naast het boven-
genoemde pakhuis ,,S weeden”  (tot 1870 door de familie
bewoond).

In Kralingen was hij eigenaar van eenige ,,thee-
tuinen”.

Hij overleed in 1777 aan verval van krachten en
werd in het door hem van de fa,milie  Ca. an overge-
nomen eigen graf, i/d Groote Kerk o/h Hoogchoor,
no. 16 den 4den  Maart bijgezet,.

Kind uit het eerste huwelijk:
Johawa  P7vili~1  Hoffman,  geb. te Rotterdam 20 Febr.

1743, ged. (Waals&)  1 Maart d. a. v., begr. 6 Febr.
1750 aldaar in de Groote Kerk, Hoogchoor no. lti.

Kinderen uit het tweede huwelijk:
10.  Hendri7L Adriaan Hoffman,  geb. Rotterdam 26

‘Jov. 1749, nld. ged. (gerei.)  30 Nov., ?_ te Rotterdam
.7 Jan. 1790, begr. 23 Jan. d. a. v. Groote Kerk,
‘loogchoor  no. 16. Ongehuwd.

Voor den handel opgeleid, kwam hij in het kantoor
van zijn vader, nu Joh. Fred. Hoffma?ï en Zoon
geheeten, na diens dood chef (1777); ook volgde
hij zijn vader op als Directeur der Rotterd. Maatsch.
van Assurantie, eene betrekking, die hij tot zijn  dood
waarnam.

In Rotterdam bekleedde hij verschillende stads-
ambten : Commissaris van Waterrecht 1777, ‘82, ‘83;
Kapitein der Schutterij
‘79 en 1786,

1778-‘83  ; Schepen 1778,
‘87, terwijl  hij 1770-‘75 Diaken en

1784-‘86 Ouderling der Waalsche Gemeente was.
Hij was een ijverig patriot, een der leden van de

Vaderlandsche 8ocieteit  op de Wijnhaven, in 1786
een der trac,tanten  van den Markies de Verac;  bij
de afzetting der vroedschapsleden in 1787 was hij
lid van de Schepenbank en heeft de vroedschaps-
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vermeerdering gesteund. Hij werd in 1788 door
commissarissen van den Stadhouder ontslagen.

Hij woonde bij zijn  moeder op de Boompjes, en
overleed ongehuwd op 40-jarigen leeftijd aan de
kinderpokken.
20. M a r i a  E l i s a b e t h  Hoffmaii  X A. J. Verstotlz;

volgt V l a .
3. Awna Elisdeth Hoflmnii x 8. va?z Hoogste-ntoc;

v o l g t  VIb.
40. Henriette  Johanw HofYtanii  x J .  C .  Völclier;

volgt VIC.
50. en 60. Adr%ana  en Sophin HofwaG,  geb. 20, ged.

(geref.) 22 Febr. 1756 te Rotterdam, -) ald. 7 en 10
Maart d. a. v. en begr. in de Groote Kerk, Hoogchoor
no. 16.

70. Johalb  Fyederic  Hofttluïi X 10. _-1.  H .  ‘cau Ey.s ,
X 20. C. .F. C. van Han,gcst  ~‘YIJOIJ;  v o 1 g t Vl d.

Vla. ïllcwia  Elisabeth Hofmañ, geb. Rotterdam 6
Aug. 1751, ged. (gerei.) 10 Aug., -1 Rotterdam 26
Febr. 1830, begr. 4 Maart Groote Kerk, Hoogchoor
no. 16; x te Rotterdam (aanget. 18 Maart) 3 April
1 7 7 0  Awt Johan Vewtolk,  heer v n n  Soclen  en AIden-
haag ‘), geb. Rotterdam
23 Febr.,

20 Feb. 1745, ged. (geref.)
t_ ald. 25 Nov. 1786, begr. 1 Dec. in de

Groote Kerk, Midden-pand n”. 109, zoon van Jol/n~t
Verstolk,  ha,ndelsman  , Schepen van Rotterdam, Co01
en Schieland, Directeur der Rotterd. Maats&.  van
Assurantie, en van d4agdale,ttcr, vat/ Royeu (Maassluis).

Zijne kwartieren zijn :
Verstollc Vau Royen
van der Zegen Vmth Bodegom
Ozbdaen . . . . . . . . .
Vermaet . . . . . . . . .

Bert Johan Vedollt  was eenige  zoon, zijn vader
’ woonde Wiinhaven N. Z. 1 hoek Posthoornsteep  W.Z.

”

en had een zwavel-raffineerderij aan de Rotte, waar
ook zijn buiten Stolkoord lag (bezongen in Smits’
Rottestroom). Waarschijnlijk dreef ook Aert Joha?&
later deze fabriek.

Den 28”~ Juni 1775 werd hij beleend met de heer-
lijkheid Zoelen  en Aldenhaag in de Betuwe, door
hem van Frans Willem Pierk gekocht.

Te Rotterdam was hij Schepen 1776, ‘77-‘81,
‘82-‘86,  Kapitein der burgerij van 177ï--‘81  ,
Diaken 1767-‘72 en Ouderling der Waalsche Ge-
meente 1781--‘83.

In 1778 werd hij benoemd tot mede-dirigeerend lid
van den Oeconomischen tak van de Hollandsche
Maatsch.  van Wetenschappen, 1782 van het Bataafsch
Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte,
waarin hij in 1783 de gouden medaille behaalde voor
het beantwoorden van een prijsvraag betreffende
boomcultuur.

Hij was een ijverig patriot, lid der Vaderlandsche
Societeit  en een der commissarissen bij het feest van
den Markies de Verac.

Het echtpaar bewoonde eerst een huis in de Wijn-
straat, later aan de Nieuwe haven N. Z. bij de
Zevenhuissteeg , waar o. a. , toen Napoleon Rotterdam

7) Zie over deze hmilie : 3Iaandblnd van het,  Gen. ,,De Ned. Leeuw”,
jsarg. XXIII (1905),  en Nederlnnd’s  Adelsboek, j narg.  190%
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bezocht  ) Maarschalk  Moncy , Hertog v;Ln Cogliano
logeerde.

Kinderen :
1”. Johan Gijsbert  Verstolk, geb.24 Dec. 1770

te Rotterdam, ged. (geref.) 30 Dec.. _i ald. 13 Jan.
d. a. v.

20. Sophia Frederica  Verstolk, geb.Rotterdam
15 Apr. 1773, ged. (geref.) 25 Apr., $- Amsterdam 6
Mei 1839, huwde 1 Febr. 1802 te Rotterdam Willem
C h r i s t i a a n  V ö l c k e r , geb. Wesel 6 Nov. 1769,
j- Amsterdam 12 Apr. 1822  ! zoon van Joh a nn A do 1 p h
Völcker en Sybilla Marie Gertrude Goll .

Hij was koopman, lid der firma Völcker en.@.
te Amsterdam.
30. een doodgeboren kind te Rotterdam 4 Juli 1774.
4”. Mr. Johan Gijsbert Baron Verstolk  van

S o e len , geb. Rotterdam i6 Maart 1776, ged. (geref.)
21 Maart, f kasteel Zoelen  3 Nov. 1845 ongehuwd,
begr. op den Esschenterp te Zoelen.

Hij studeerde te Göttingen en Kiel, waar hij tot
J. U. D. promoveerde. Eerst in Rotterdam Schepen,
lid van het Depa.rtementaal  en Gedeputeerd Bestuur
van Holland, werd hij achtereenvolgens Assessor van
Amstelland, Landdrost van Gelderland, Prefect van
Friesland, Commissaris-Generaal van Luxemburg en
de Rechter-Maasoever. Na het herstel onzer onaf- I
hankelijkheid  eerst Gezant te St. Petersburg en later
Minister van Buitenlandsche Zaken , Diplomatiek
Sfgevaardigde  op de conferenties te ‘s Gravenhage,
Londen en Weenen.

In 1811 den 12~~~  November verheven tot Baron
de 1’Empire  , werd hij 30 Dec. 1823 verheven in
den Nederlandschen Sdel met den titel van Baron
bij eerstgeboorte, in 1826 toegelaten tot de Ridder-
schap van Zuid-Holland.

Hij was Minister van Staat en /had verscheidene
Orden.

Beroemd was zijn schilderijen- en prenten-cabinet ,
na zijn dood in Engeland en Amsterdam verkocht.
50. A n n a  H e n r i e t t e  E l i s a b e t h  V e r s t o l k ,

geb. Rotterdam 29 Oct. 1785, ged. (Waalsch) 9 Nov.
d. D. v., -f op Clarenbeek 27 Oct. 1866; huwt te Rotter-
dam 27 Jan. 1825 Jan Baron van Pallandt, heer
van Walfort  en Clarenbeek, geb. te Zutphen
17 Juli 1776, ged. 21 Juli, + op Clarenbeek 9 Aug.
1844, zoon van Adolph  Werner 111 Carel Willem
Baron van Pal landt ,  Vr i jheer  van Pal landt ,
heer  van Walfort,,  Keppe l ,  Voorst ,  Ehze  en
d e  B a r l h a m , en van Maria  Hei lwich  Char-
1otteBarbaraBaronesse  vanaeeckeren,  Vrouwe
van de Barlham. Hij was weduwnaar van 10. Bdelnidc
Aurora Baronesse  rats  Neukiwhe~ gen. A~ijvenheim ,
20. Maria Johawzrc va.n Hoogstraten.

Hij was Directeur der Domeinen, lid van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, van den Raad van
State onder Koning Lodewijk, Ridder in de Orde
van den Nederl. Leeuw. kerder Kamerheer des
Koning i. b. d., en in de Duitsche Orde: Jonkheer
(10 Dec. 1838),  Commandeur van Schoonhoven (1841)
en Middelburg (26 Oct. 1843).

Vl b. Sn?zu  Elisabeth Hoftnaaii,  geb. Rotterdam 26
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Mei 1753, geel. (gcref.) 27 Mei, j- dd. 27 Naart  1828,
huwt (ondertr. 28 -4pr.)  14 Mei 1797 ald. %?/zlrcZ van
Hoogstroten, h e e r  VC~I~ Hcicop  , Boeirop : TT’ouOrugge,
St. cJacobstoolrde  8) en Rodenburyrh  , geh.  U t r e c h t  3 1
M e i  1 7 5 6 ,  gal.  (Waals&)  3 Juni, + Rotterclam  2 8
april lS30, weduwnaar van Josina Cat.harina
M e y n e r s , en  zoon  van  &ìr. JWL Willo~z  vnn Hoog-
straten, heev VIAIL Beeicop  en Boeicop  , Secretar is  van
IJsselstein, Raadsheer in het Hof van Holland, en
v a n  &aria ~Jbhn~~zn  Terwen.

Zijne kwartieren zijn :
Van Hoogstraten Terlcel2
De Wildt Boìitkn,i
Van der Hagen De 12uiter
Schr+er . . . . . . .

Van Hoogstraten  bekleedde vele stads- en staats-
ambten, eerst in Rotterdam Vroedschap 1784-‘87
en gedurende dien tijd Gedeputeerde-ter-dagvaart in
de vergadering der Staten van Holland; Boonheer
1785-‘88;  verder de ,smalle”  ambten van Wees-

’ meester 1784-‘87,  Rekenmeester 1787, Commissaris
van de Wisselbank 1787 , en dat j.aar  Commissaris
van de Wijk, in 1785 Sergeant-Majoor. - Wegens
zijn patriotsche gevoelens, werd hij in 1787 uit al
zijn ambten ontslagen.

In 1795 eerst Provisioneel Raad, Raad, Tresorier,
Rekenmeester en Weesmeester, daarna alleen Wet-
hooder, legt hij in het begin van 1796 wegens zijn
benoeming tot lid van het Provinciaal Bestuur van
Holland zijn verschillende ambten neer. Een benoeming
in 1795 tot lid van de Commissie van Finantie ver-
viel door een verblijf buitenslands. - In 1798 werd
hij lid van de Eerste I&mer ran het Wetgevend
Lichaam, van 1.799-1801 en van lS14-‘16  was
hij lid van de Tweede Kamer der Staten Gen. In
1801 benoemd tot lid van het Staatsbewind, zocht
de Raadpensionaris Schimmelpenninck hem in
1805 aan om zitting te nemen in de nieuw te
vormen Vergadering van H.H. Mag.,  terwijl K o ni n g
L o de w ij k hem in 1806 benoemde tot Staatsraad;
beide benoemingen wees hij echter a,f.

Bij het herstel der onafhankelijkheid was hij korten
tijd Burgemeester van Rotterdam en maakte hij deel
uit van de Commissie tot samenstelling van de 600
notabelen. :In 1817 werd hj;j benoemd tot Staatsraad,
in welk jaar de koning  hem ook de verheffing in
den Adelstand aanbood, hetgeen hij echter van de
hand wees. Hij was Ridder in de Orde van den
Ned. Leeuw.

In Rotterdam was hij nog lid van de .!,Chambre
d’Assurance” , van 182&-‘30  Kiezer, en biJ de Waal-
sche Gemeente van 1775-‘76  Diaken en van 1796-
1888 Ouderling.

Gesproten uit een bekende schilders- en dichters-
familie, was hij zelf een groot voorstander van
dichtkunst en wetenschap : hij was Beschermheer van
het Dicht- en letterlievend Genootschap ,,Studium
Scientiarium Genetrix”, en van 1784-‘87 Maecenas
van het Bataa,fsch  Genootschap.

Hij woonde te Rotterdam op de Wijnhaven N.Z.
(B. 246) , waar o. a. tijdens het bezoek van N a p o 1 e o n

8) Deze beide slecl~ls  gedeeltelijk; Rodenburgh een twintigtal jaren.
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aan Rotterdam Prins en Prinses Alobrandini, Eerste
Stalmeester en Dame-du-Palais logeerden.
Zijn huwelijk met A. E. Hoffmaïi  bleef kinderloos,

uit zijn eerste huwelijk had hij twee dochters:
10. hiarin J o h a n n a , gehuwd met J a n Baron van

P a 11 a n d t tevoren genoemd als in later huwelijk gehad
hebbende 3. H. E. Verstolk;

20. hlargaretha  Gerardina, gehuwd met Jhr.
Hendrik Johan Caan, Drost van Maasland,Audi-
teur du Roi de Hollande, Sous-Prefect Arr. Rotterdam;
Lid van de St-aten  van Holland; eigenaar van Hoeken-
burg, Arentsburg en Cromvliet onder Voorburg en
Rijswijk.

VI c. Henriette ,Johanlaa Hofiitl&,  geb. Rotterdam
30 Aug. 1764, ged. (geref.) 1 Sept., _C Rotterdam . .
Juli 1822, begr. 22 Juli in de Groote Kerk, Hoogchoor
no. 16, huwde te Rotterdam 10 Aug. (aanget. 15 Juli)
1796 .Johan  C’histiaan  Völcl~er , geb. Neuwied _C 1746,
-i_ op de Hofstede Gaasperdam in de Bijlmermeer bij
Weesp 2 Mei 1820.

J. C. Vdcker was 15 Aug. 1786 Poorter van Am-
sterdam geworden en was aldaar koopman, waar-
schijnlijk onder de firma Ge br. V ö 1 c k er op de
Keizersgracht tusschen de Leidsche straat eu de
Leidsche gracht in 1802 (in 1787 Fluweelen Burgwal
hoek Agnietastraat).

Den 26 Januari 1795 werd hij bij publicatie van
de Provisioneele Representanten tot lid van het
Comite van Algemeen Welzijn aangesteld te Amster-
dam, in Mei komt hij voor onder de gekozenen,
waaruit de Municipaliteit van Amsterdam moest
worden samengesteld (niet benoemd).

Hij woonde te Amsterdam op de Keizersgracht
no. 43 bij de Utrechtsche straat en bezat de Hofstede
Gaasperdam in de Bijlmermeer bij Weesp.

V1 d. Mr. <Johala  Frederic Hofj%za%,  geb. Rotterdam,
22 Juni 1759 , ged. (geref.) 26 Juni, -) Rotterdam 16
Mei lS25, begr. ald. 21 Mei d. a. v. in de Groote Kerk,
Hoogchoor n”. 16; huwde 10 te Haarlem 27 April 1783
(ondertr. Amsterdam 10 April) Anna Henriette van
Eys , geb. A’dam 15 Jan. 1766, i- Amsterdam 1 Mei 1784,
dr. van <Jan  Nicolaas van Eys, aanzienlijk laken-
koopman te Amsterdam op de Heerengracht, Bewind-
hebber der O.I. C., Directeur van den Levantschen
handel ! eigenaar van de buitens Middellaan, Boekenrode
en Bentvelt  bij Haarlem, en van Ma.gdaZena  Alida
Drijfhout.

Hare kwartieren zijn :
Van Eys. Drijf hout.
Baelcle. Van Eys.
Hand Van HardenOroek.
Clement. 1Maillart.
CleOancq. post.
Von der Burch. Hanzal.
Sperlelte. Donk.

Van Os. VCW,  der Beke.
Hij huwde do te Utrecht 29 Jan 1786 (aanget.

Amsterdam 27 Jan.) Catharinu!  Frederica Corllelia  VCUZ
Halt,gest  d’ &O!J , geb. Utrecht 20 Sept. 1760, ged. 23
3ept.  (geref.) , j- Rotterdam 22 Jan. 1820, begr. 28
Jan. in de Groote Kerk, Hoogchoor no. 16, dr. van
Maximiliaan  van Hangest Genl~ gezegd d’Yvoy  , Raad
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in de Vroedschap van Utrecht,  ULI VU ..Ldo~ic~ LO/C/‘SC
cie Leeuw.

Ha,re kwartieren zijn :
Van Ha,ngest  d’ Fuoy. De Leeuw.
Va~a  der Ho&. Van Wcedo.
Byof6er.C. De Hoche+iecl.
Xieait. De Goniws.
lTaa  Gladbeeck. De Glnqrs.
Ve~schuere. Biaww.
Bouchnt. Beclc.
Tromp. . . . . . . . .

J. 3’. Hofinaa%  studeerde te Leiden -- ingeschreven
10 Juni 1770 - en promoveerde tot J. U. D. Hij
vestigde zich te Amsterdam op de Heerengracht,
waar hij 13 Jan. 1783 Poorter werd.

Patriottisch gezind zijnde, trok hij RIS Kapitein
der burgerij naar Muiden; hij werd 13 Juni 1787
tot Majoor bij het Gele Regiment bevorderd, maar
3 Nov. van dat jaar na den inval der Pruisen door
den Prins ontslagen.

In 1790, na den dood van zijn broeder vestigt hij
zich te Rotterdam op de Boompjes als chef van
het huis Joh. Fred. HoffmaÏí  en Zoon, om-
streeks 1800 als een der grootste ijzerzaken van
Europa beschouwd. Toen zi@ moeder in 1800 over-
leed, werden de gelden m de ijzerzaak op ruim
f 400.000, in de glasblazerij op f 290.000, de ge-
bouwen op f 30.000 geschat. Onder Rijsbergen bij
Breda was de firma eigenares geworden van een
ijzerhamer (smeltoven) en eenige  landerijen. Het huis
in de Boompjes, met stal en koetshuis in de Juffer-
straat, was op f 00.000 geta,xeerd.

Na de omwent,eling  van 1796 werd hij te Rotterdam
eerst Provisioneel Raad, daarna Raad) en Wees-
meester, maar moest in 1796 bedanken door zijn
benoeming tot lid van het Proviuciaal Bestuur van
Holland; ook was hij tweede-plaatsvervangend lid
van de Nationale Vergadering. Hij was lid van de
Commissie van Zeven tot ontwerp van een nieuw
s tadsreglement voor Rotterdam in 1808, in 1803
Raad, daarna Wethouder tot 1804 (men had toen geen
Burgemeester, maar het college der vier Wethouders
aan het hoofd der gemeente) ; Weesmeester ; daa.rna
weer Vroedschap, Plaatsvervangend Wethouder onder
L o d e w i j k  N a p o l e o n ; onder Napoleon was hij
Municipale Raad, Bdjunct-Maire  en Ministre du Consell
Gi?néral  du Dept des Bouches  de la Meuse;  Wees-
meester, Commissaris der Wisselbank, en na het
herstelonzeron&ankcl~jkheidVroedschap tot aan 1824.

Hij was verder te Rotterdam van lï90 tot 16 Mei
1825 een der Directeuren van de Maa.tsch.  van Assu-
rant,ie  , lid van de adviseerende  Kamer  van Koop-
handel en Fabrieken, en vanaf 1793 Curator van
het Gymnasium.

Hij was een vermogend mau, zij.1, inkomen werd
in den Franschen tijd op 100.000 Llvres  geschat.

Kinderen, uit het eerste huwelijk:
1 .  Bnlaa  Henriettc  .Joliawaa  HoffmaZ  h u w t  P. ,van.

Lennep; v o l g t  VIIa.
Uit het tweede huwelijk:

7c

4.

5.

6.

7.
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.7iiliCl,:l  7+Cdc~i’;C íLc~/,/t:i~lN  IlUWt ;1. ,i. CII11, d?r  Pot;

‘J 0 1 g t VIIC.
Jan .hTicoia.as  UCIN,  Eys Hofima.ñ,  geb.  Rotterdam
4 April 1793, ged. (Waals&)  21 April, j- Rotterdam
2 Mei 1796. begr. ald. in dc Groote Kerk, Hoog-
choor  no. 16.
l&la.ri  Aert .Z+etle~ic RPI~Y~  Hoff~naYï  huwt 6’. A. Groen
vaqa  Pri?astwer  i v o 1 g t VIId.
Elisabeth Hew~etto  .Toohu~~nn  Hoffnzaii,  geb. R0tterda.m
23 Juli 1796 , ged. (Wnalsch)  28 Juli, + Rotterdam
ongeh. in 1821 en begr. in de Groote Kerk Hoog-
choor  NO 16 den 4~~~  Juni.
Mr. Hevari Mazi~milina//  Hoffman, geb. Rotterdam
23 Sept. 1798, ged.  (Wanlsch)  21 Oct., i_ Utrecht
19 Sept. 1867 ongehuwd.

hij
Hij studeerde te Leiden, Groningen en Utrecht, waar

werd ingeschreven resp. op 20 Sept,. 1816, 21 Sept.
1819 en 27 Sept. 1821. Hij was eerst voor Letteren en
Jura ingeschreven, deed  zijn candidaatsexamen te
Leiden en promoveerde te Utrecht in 1824 op een
dissertatie : De gentium pactionibus et focderibus ex
Historia illustrates.

Hij was later te Utrecht Rechter in de Arron-
dissements-Rechtbank.

Den 12”e”  Febr. 1853 werd hi;j benoemd tot Lid
van het Historisch Genoot’schap.

Vlla. Anna Henriette Johanna HoffmaE,  geb. Am-
sterdam 21 April 1784, + ald. 26 Jan. 1805, huwde
te Rotterdam 23 Oct. 1803 (aanget. 25 Sept.) Pieter
t!an Lennep, geb. Amsterdam 21 April 1780, ged.
(Doopsgez.) 24 Febr. 1799, f Amsterdam 19 Mei 1850,
zoon van Jacob Alwd~am  ca?) Lewep  en van Maryareth
de TVoZff.

Zijne kwartieren zijn :
Van Lennep. De Wo@
VerJaamme. Reesse9a.
De nieuf’ville. . . . . . .
Slagrege  ka. . . . . . .

Pieter van Len9ael,  verloor zijn eerste vrouw reeds
vroegtijdig; hij hertrouwde daarna nog twee maal, 10 met
Margaretha Cornelia Kops, 20 met Jkvr. Catha-
r ina  Johanna van Loon.

Hij was te Amsterdam lid van den Raad ; en lid der
Prov’inciale  Staten van Noord-Holland.

Eigenaar van de buitenplaatsen Boekenrode, Klein-
en Groot Bentveld. “)

Kind uit het eerstme huwelijk :
Jacob Abraham van Lennep, geb. Amsterdam

30 Aug. 1804, ged. (Waals&)  27 Sept. d. a. v., huwde
te Amsterdam 3 Aug. 1827 Anna Willink,  geb.
13 Febr. 1807, dr. van Aarnoud W. en Johanna
Nutges.

Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden.
waarna zij hertrouwde met Jacob Gerard Willem
Baron van Utenhoven.

N.B. Pieter van Lellilq)  had uit zijn  tweede huwelijk
nog :
1. Willem Pieter van Lennep, f ongehuwd.
2 .  M a r g a r e t h a  Catharina,  van Lennep, Damc

Q) Zie over ‘deze t,wcc  laatste 11~1, tijdschrift ,,Bniten”,  eerste jaarg.
n” 22.
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du Palujs, huwt  Jan Messchert  van Vollcn-
ho v e n , Burgemeester van Amsterdam.

3. Xr. Joan Frederik va,n Lennep, + ongeh.

VIIB.  Louise illax%milie~zne  An?oiizette  Hoffmañ, geb.
Amsterdam 10 Sept. 1788, f- Utrecht 16 Nov. 1853,
huwt te Rott’erdam 19 April 1826 haar germa.in-neef
.Jacob  .Jan vun Hnllgest  Baron d’ lT,uol/ , heer vm Houten  ,
geb. Utrecht 14 Mrt. 1779:  ged.  (geref.) 21 Xrt.,
-t Utrecht ?G Oot. 1854, zoon van Dnwid  (~‘orwlis
Egbert van Hngjgest  G-enlis  :qe%. d’I%oy , K o l o n e l  d e r
Cavalerie, en van d/lar%n  fl$wlla  Poet vwn TI~inssen.

Z$le kwartieren zijn :
11’ Fcoy . Voet vun l’ijlsse)~.
De Leewiv. T’m  Hdm.
Kievit. OPmen.
.VCW,  TTTecde. T cc?L  Lanckeren.
BToIlerq~. Va.n UGenen.
De Hochepied. Pan Pylsweerd.
Va?a  der Ho,rst. Van Somel-en.
De Gowae8. 1 an ATellestep.

<J. CJ. cl’1óo1~  was Gemeente-ontvanger te Utrecht
van 1828 tot 24 Jan. 1851. Hij was lid der Ridder-
schap van Utrecht. -Eigenaar van ,,Vrijheidslust”  onder
De Bilt.

Kinderen :
10.  Danicl  Maximiliaan van Hangest Baron

d’Y v o y , h e er v an M y dr e g t , geb. op Vrijheidslust
onder De Bilt 7 Oct. 1827, 7_ Den Haag 21 Mei 1892,
huwt te Arnhem 1 Nov. 1855 Catharine Con-
stnntia Wilhelmina Gravin van Limburg St’i-
r u m , dr. van Louis Gaspard  Adr ien  en  van
C e c i l e  J o h a n n a  v a n  S c h e l t i n g a ,  g e b .  Oud-
woude  18 Febr. 1834, ‘1_  Wiesbaden 29 Nov. 1871.

D. M. d’Iic!oy  was Secretaris van Harderwijk J daarna
Ambtenaar v. h. Openb. Min. bij het Kantongerecht
ald.; Kamerheer van H. M. de Koningin-Moeder,
Kamerheer i. b. d. van Willem 111, Sntendant der
Groothertogelijke Domeinen van Saxen-Weimar (Zorg-
vliet).
20. Johan Frederik van Hangest Baron d’Y-

voy, heer  van Houten ,  geb .  op  Vrgheidslust  6
Juni 1829, -F Arnhem 16 Mrt. 1895, huwde ald. 21
Juni 1855 Cornelia Henriette Constante Ever-
dine Baronesse van Pallandt, geb. Arnhem 11
Nov. 1835 dr. van Joan Jacob Alexander, heer
v a n  W e s t e r v o o r t ,  e n  v a n  A d o l p h i n e  C h a r -
lotte Wilhelmine Baronesse van Fallandt.

WC. ,Johan Fyederic  Hoffi?zañ  , geb. Rotterclam  7 Jan.
1791, ged. (Waalsch)  16 Jan., f Rotterdam 16 Aug.
1870, huwt ald. 2 Aug. 1815 AI~~LC-  .Jozilla  wn der Tot 1 “),
geb. ald. 4 Nov. 1792, ged. (Remonstr.) 26 Nov.,
_F Rotterdam 26 April 1867, dr. van Willem van dev Pot,
aanzienlijk koopman in wijnen, wonende Korte Hoog-
straat, bezitter van de Hofsteden Endeldijk  (Honds-
holredgk) , Groeneveld (Rijswijk), Krayenburg (Delft)
en Woudenburg (Rotterdam) en van Ceertruid  CJoohnnua
Specht van hik.

10) Volgens de genealogie, opgen.  in de Herald.  Bibliotheek jaarg.
1876. en daaruit overpen.  in Vorsterman  v. Oyen’s Stam- en Wapen-
boek’- tevens ook de traditie in de familie - zou dit een Öude
refugié-familie zijn; een vergelijking van de in bovengen. werken
gepubl. gegevens met wat in Eliss : De Vroedschap van Amsterdam y

Hare kwartieren zi,jn :
Valz  der Pot.
Heemskerk
Bosch.
Hardewill.

‘7; F. .Hoffma/n  stond aan het hoofd der firma na
den dood van zijn  vader, korten tijd samen met zijn
broeder Ma,yi.

Den 29en Nov. 1835 brandde de glasblazerij af en
werd eerst in 1853 weder opgebouwd.

Ook was hij firmant van de Firma Ho ffm a ti elz
D o r r e p a a l , samen met de heeren  D. Dorrepaarl
e n  L o o p u y t .

Hij volgde te Rotterdam zijn vader op als Directeur
der Maatsch. van Assura,ntie,  hetgeen hij bleef tot aan
zijn dood.

Hij was Rechter in de Rechtbank van Koophandel,
Kapitein der Schutterij, Lid van den Gemeenteraad
27 Sept. 1824 tot 26 Juli 1866, Wethouder 25 Dec.
1833 tot 29 Maart 1842, toen hij eervol ontslag kreeg,
Wethouder ad interim van 17 Oct. 1844 tot 2 Jan.
1845, Lid van de kort te voren ingestelde Commissie
van Financien  3 Jan. 1834.--31  Dec. ‘36, . . . - 19 Maart
1842, 10 Jan. 1845-26 Maart d. a.v., Lid van de
Commissies voor de Stadsgebouwen en eigendommen
16 Maart ‘45, voor de Cazerneering 24 Jsn. 1839,
voor de Leenbank 16 Maart 1845, voor het Leproos-
huis 16 Jan. 1840, alles tot 23 Oct. ‘51.

Den 16~n Maart 1845 werd hij benoemd tot Burge-
meester, welk ambt hij bekleedde tot 5 Juni 1866.

Hij was Lid der Prov. Staten van 10 Apr. 1845 tot
aan zijn dood. Verder Praeses Magnifìcus van het
Bataafsch Genootschap 1845-‘66,  en van af 1846
Directeur van de Holl. Maatsch. van Wetenschappen
te Haarlem.

Hij was Commandeur in de Orden van de Ned.
Leeuw en van de Eikenkroon.

te vinden is. vol& hieronder en doet de beweerde afstamming met
I

seu groot vraegteeken voorzien.

(Herald.  Bibl. en V. v. 0.)

1.

11.

Guy Pot,  ridder, heer van
Chassingremont8.
BuiZEaunze Pot,  uit, Frankrijk,
huwt N.N.

(Ontleend aan Elias.)

1. Fvedevik.

11. Willem Frederilcsz.  tc h’dnm
de

de Pot”
Middellaan ,,i n
, huwt Lobberick

Renwnertsdr.
LIL a. Jan Willenasz.  Pot huwt NX ID. a. Jan Pot “), verwer 01) de

b. Co,)aelin  Pot h u w t  Siwwwc
Bijks,_. van der Gracht.

N. z. Voórburgwal  ) liuwt,
Trijn Florisdr.

b. Nee1 Willemsdr.  Pot huwt
Simon  Ryckertsz. uan der
Graft.

v. Jan Cornelisz.  van der  Pot. /
wnnruit  de fam ili

1 “) In Elias is niet te yin$en,, d:

1V. (zoon van IIIa.)
Cornelis Jansz.  Pot, 30 Sept.
1591 door een onbekende
in de Wschsteeg doodge-
stoken; verwerenhout,koo-
per op de N. Z. Voorburg-
wal over St. Jacobsbrugge
huwt aegje  Cornelisdr  Hooft,
begr. Nieuwe Kerk 14 Sept.
1590.

V. Jan Covnelisz.  van der Pot.
e Van der Pot.
2t IIIa. een zoon is van II, daar

(d0 personen twee maal slechts terloops genoemd worden; wel, dat
IIIb een dochter is van 11. Aannemende, dat IIIa en IIIb beiden
kinderen zijn van 11, eooals links, en waar de gegevens op wijzen,
is de stamreeks zooals  rechts.



158157

Tijdens eijn burgemeesterschap vierde hij zijn gouden
bruiloft: toen werd hem door de burnerii een geschenk
aangeboden (nu in het Museum va; budheoden),  en
werd zijn portret, geschilderd door Van Eysden, aan
heb Museum Boymans  geschonken.

Woonachtig op de Boompjes, was hij eigenaar van
het buiten Welgelegen aan de Parklaan.

Kinderen :
1..

94.

3.

4.

5.

6.

Joha.nna Catha.rina  Fredericu  Hoffma,Z  , geb. Rotter-
dam 4 Juni 1816. -i_ ald. 30 Oct. 1817, begr. 5 Nov.
d. a. v. in de Groote Kerk, Hoogchoor no 16.
Johan Frederic Hoffmañ, geb. Rotterdam 3 Maart
1820, t ald. 24 Maart d. a. v., begr. 30 Maart in
de Groote Kerk, Hoogchoor na 16.
Willem Johan Hoffinañ huwt J. &l; C’. Havelaar;
volgt VIIIa.
Johan Frederic HoffmaG , geb. Rotterdam 13 Maart
1883, i_ ongeh.
Aryna Agatha HoffmaZ,  geb. Rotterdam 27 Sept.
1825 f- ongeh.
Louise Jacqueline Hoffmañ huwt lY. ,)I Burger;
volgt VIIIO.

Vlld. Mari Aert Frederic Henri HoffmaE,  geb. Rotter-
dam 5 Apr. 1795 , ged. (Waalsch) 19 Apn d. a. v., +
‘s Gravenhage 3 Febr. 1874, huwt in Den Haa’g  23 Mei
1821 Cornelia Adriana Groen van Prinsterer, geb.
Den Haag 13 Sept. 1799, j- ald. 17 Nov. 1858, dr.
van Dr. Petrus Jacobus Groen van Plrinsterer  , Staatsra,ad  ,
Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, consulteerend
geneesheer, en van &riana Herzdrika  Cuan,  vrouwe
van Urshem,  de Braak, en RustenOecrg.

Hare kwartieren zijn  :
Groen van Prinsterer Caalb.
Hoerenaar. 1 an Stqhorst.
kan der S’leyden. Van de?z  Berg.
J an Bueren. Van Hasselt.

Mari HoffmcrZ werd , niettegenstaande zijn  vader in
persoon stappen deed bìj het Fransche Gouvernement
om ontheffing, in 1813 ingelijfd bij de Gardes d’Hon-
neur van Napoleon, bij het 2de Dot. van het Dep. des
Bouch.  de la Meuse; na zijn terugkeer was hij in 1815
Brigadier bij de Vrijwillige Jagers-te-paard , die Rotter-
dam uitzond.

Voor den handel opgeleid, werd hij met zijn broeder
firmant van Joh. Fred. Hoffmaïi  en Zoon, waaruit
hij trad in 1853.

In Rotterdam was hij 1824-‘44 Kiezer (college tot
samenstelling van den Raad) en Diaken der Waalsche
Kerk (1818-1840).

In 1841 was hij Commandant van de Eerewacht  tijdens
het bezoek van Willem 111.

De Koning benoemde hem in 1844 tot Lid der Eerste
Kamer, in 1849 werd hij daarvoor gekozen ; het volgend
jaar verwisselde hij het lidmaatschap met dat van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar hij Gouda
vertegenwoordigde en een der meest anti-revolutionaire
leden was. In 1860 benoemd tot Ridder in de Orde van
den Ned. Leeuw.

Hij was sinds 1850 Directeur der Hollandsche  Maatsch.
van Wetenschappen te Haarlem.

Te ‘s Gravenhage woonde hij op den hoek van Kneuter-
dijk en Vijverberg (nu Restaurant Royal); te Voorburg

bezat hij de buitens  Vreugd-en-Rust (geërfd  van dc
familie Groen v. Prins t erer)  en Holdenburg (door
aankoop).

Zijne echtgenoote  , een zuster van den beroemden
staatsman Mr. Guillaume  Groen uat&  Prinsterer  , stichtte
te Voorburg een nieuwe bewaarschool.

Uit dit huwelijk een dochter:
,Jacqueline  Adrienne  Henriette  Hoffmañ, huwt 0. Baron

va42  Wassenaer; volgt VIIIc.

Vllla. Willem Johun  Hoffmañ, geb. Rotterdam 2 Nov.
1821, _F ald. 28 Sept. 1892, begr. op Crooswqk; huwt
ald. 16 Sept. 1846 Johanna Maria Ca.tJbarina  Havelaar,
geb. Rotterdam 3 Febr. 1825, -i_ ald. 28 Mei 1891,
begr. op Crooswijk , dr. van Jan ,Jäcoi,  Havelaar, kassier
te Rotterdam, en van Adriana CatJzarina  de Wit.

H.are kwartieren zijn :
Haveluar. De Wit.
Van der Pot. Titsingh.
Bremer. Dudok.
Bosch. Bakelaar.
Dame. Wanning.
Bosch. De Koning.
Drost. AsschenOerg.
Blok. Van Rixtel.

W. J. HoffmaZ was handelsman, Chef van de Firma
J. F. Ho ffm a íï en Zo on - alleen glasblazerij, de
groothandel in ijzer had opgehouden. Sinds 1862 was
hij met de H.H. Jhr. P. G. M. van Fisenne  en
Serruys Directeur der Suikerraffinaderij te Schoon-
derloo (in 1864 geopend), uitgetreden in 1873; daarna
f i rmant  van Joh.  H.  Hoogewerf f  en  Zonen,
Commissionairs in suiker.

Hij was te Rotterdam Lid van den Gemeenteraad
van 9 Aug. 1866 tot 7 Sept. 1869, Regent van het
Krankzinnigengesticht, bij de oprichting in 1857 in het
bestuur der Rotterdamsche Diergaarde, van 1869-‘92
Administrateur van het Bataafsch Genootschap ; Diaken
1843-‘50 en Ouderling 1868-‘83 der Waalsche Ge-
meente.

Hij woonde achtereenvole;ens  Terwenakker , Boompjes
en

1

2,

3.

W i l l e m s p l e i n  1 0 .  -

Kinderen :
Johan Frederik Hoffman,  geb. Rotterdam 7 Juli
1847, + ald. 6 Sept: ’ 1897, Öngehuwd.

Sinds 1870 geassocieerd met zijn  vader in de firma
Joh. Frederik Hoffmari  en Zoon later met zijn
broeder W. J. H.

Hij was 1871-‘72 Diaken der Waalsche Gemeente.
Adriana Catharinu  Hoffmañ  , huwt D. M. Lucardic;
v o l g t  IXa.
Jan Jacob HoffnaaE,  geb. Rotterdam 1850, t ald.
30 Dec. 1851. _ -__.

4. dnna  Jozine  Hoffmañ, huwt A. Cwalwzen;  volgt IXb.
5 .  Jccn Ju.col, Hoffnanñ,  h u w t  10 ill. P. H. ScJTadee,

20 A. Stockey  ; v o 1 g t IXc.
6. Sara  Adriana Petronella  Roffman,  geb. Rotterdam

13 Juli 1856, $ ald. 13 Sept. ‘57.
7. Willem tJohan Hoffma’iZ,  geb. Rotterdam 7 Maart

1858, f- ald. 27 Jan. 1859.
8. Willena  Johau Hofff,aa.ñ  huwt S. 7; Havelaar; volgt

IXd.



12. c7bl~c112  Ntrrie Cathwiwus HoffmaG , geb. Rotterdam
14 Nov. 1867, Hoofdadministrateur van de ,,Onderlinge
Levensverzekering  Maats& ‘s-Gravenhage.”

Vlllb.  iiolrise  Jucpeline  Hoffmañ,  geb .  Rotterdam
16 Juni 1830, j- Hannover 4 Apr. 1885, begr. Nieuwe
Kerkhof te Wiesbaden, huwt Rotterdam 31 Aug. 1853
W&ena  Sinao~L Bwgcr,  geb. Rotterdam 7 Aug.  1825,
t_ Wiesbaden 9 Juni 1874, ald. begr. op het Nieuwe
Kerkhof, zo011 vul Gwnrclz~s  GomOertus Bpwger  e n
vau Ma~ga~efhn  Theodow~~  Rrinltmcrn.

TV.  S. Bllrger  was te Rotterdam Cargadoor; van
23 Oct. ‘51 tot 1 Sept. ‘57 Lid van den Gemeenteraad.

Kinderen :
Anna .Josine Burger, geb. Rotterdam 17 Juni
1855, T Berlijn 14 Aug. 1886 huwt -i- Alexander
Baron von  Ludinghausen genannt  Wol f f ,
zn. van Otto August  Hans Baron v. L. en van
Jacobine  Westphal .

Von Ludinghausen wasOfficierinhetDuitsche
Leger.
Gerard Willem Burger geb. Rotterdam 12 Dec.
1856, Consal-Generaal  van Noorwegen aldaar.
Air.  Johan Frederik Burger, geb. Rotterdam
3 Jan. 1860, i_ ald. 25 Sept. 1909.

H[j behaalde op lateren leeftijd zijn graad aan
de Universiteit te Amsterdam ; hij was Nederlands&
Consul te Algiers (1905).

Vlllc. Jacqueline Adricnne Henriette Hoffwcrïï,  geb.
Rotterdam 10 Dec. 1827,  f- ‘s Gravenhage 20 April 1889,
huwt te Voorburg 15 Sept. 1854 Otto Baron ~‘(11~ Jvasse-
~aacr  , heer ~cun de beide Catwyclcen en ‘ t  Zmdt , g e b .
Nijmegen 26 Dec. 1823, j- ‘s Gravenhage 19 Nov. 1887,
begr. 23 Nov. d. R. v. te Katwijk, zoon van Otto, heer
v:m d e  beide  Cntwz)clwn,  ‘t Zclndt  i VdltenOz~rg  , Teu t
en Heuh:eloriz  , Commandeur der Duitsche Orde Balije  van
Ut~rccllt  > e n  van J~~cqueline  Comelie  Ba.ronesse  ?YI?Z
Bnlr~ereu.

Zijne kwa,rtieren  zijn :
C?(I?~  I posselzcleì*. Vcm Bnlueren.
Ftm Isselnauden. T’crla  Löben #els.
.V nrb  Wz$7~e. Vmz Bassen.
Tm Ilciersolte. Tirn der lI4uelen.
iSWaoe~~. Van Zcic;  onn Pwnthnleon.
Tm JAsen.
Vun Brnlcel.

Op, ten Nood.
Van Wijhe.

Van Dedewa. De Geer.
Fwtz Wcrssenner  werd in 1839 Cadet der Genie te

Breda, in 1841 Luitenant, in 1854 verliet hij den
militairen dienst en werd benoemd tot Burgemeester
van Voorburg.

Sinds 1866 lid der Tweede Kamer voor Leiden (tot
aan zijn  dood), behoorende tot de anti-revolutionaire
partij ; in 1887 President van de anti-revolutionaire
Ka merclub.

In 1867 President der 5~‘~  Evang. Alliantie.
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In 1854 Kamerheer-Ceremoniemeester bij H. M. Anna
Pa u 10 w n a, na Haar ovurlijden Kamerheer i. b. d. bij
Wil le m III en in 1878 Opper-Ceremoniemeester en
3pper-Stalmeester.

Hij had verscheidene orden en was Eere-ridder der
Johanniter-orde van Pruisen.

Te Voorburg beza.t  hij Vreugden-Rast , Hofwijck ,
in het Huis-te-Werve, te Wassenaar een tijdlang Blan-
kenburg. In den Haag woonde hij op het Tonrnooiveld,
hoek Houtstraat (naast den Schouwburg).

Zijn huwelijk bleef kinderloos.

IXa. Adrinna  Cdharincr  Hoffmañ  , g e b .  R o t t e r d a m
12 Sept. 1849, ged. (Remonstr.) 21 Oct. 1849, huwt
Rotterdam 23 Oct. 1873 (aanget..  9 Oct.) Di?agel-,atrn
Mwtinzcs  Lucordie,  geb. Rotterdam 4 Dec. 1840, ged.
:Luthersch)  , -) Rotterda,m  15 Jan. 1898, zoon van
Pieter Jo1~mme.c  Lucctrdie en Agrrthn vwn der Vliet.

D. ik!. Lucwdie  was te Rotterdam handelsman, com-
missionair in vlas onder de firma P. J. Lu c ar die
3n Zonen. Hi,j studeerde een jaar aan de Delftsche
Akademie.

Hij was Diaken der Lut,hersche  Kerk en Regent van
het Luth. Weeshuis.

Zijn weduwe woont te Breda.

Kinderen :
1.

4.

5.

6.

7.

A g a t h a  L u c a r d i e , geb. Rotterdam 12 Aug. 1874,
ged. (Lut,h.)  4 October d. a. v., woonachtig te
‘s Gravenhage.
Johanna Maria  Cathar ina  Lucardie ,  geb .
Rotterdam 8 Maart 1876, ged. (Remonstr.) 14 Mei
d. a. v. ; Hoofdverpleegster aan het Gemeente-
Ziekenhuis te Rotterdam.
Willem Johan Lucardie, geb.Rotterdam9 Jan.
1879, ged. (Luth.) 2 Maart d. a. v., huwt Teteringen
(bij volmacht) 13 Jan. 1904 Wilhelmine Geor-
gi’ne Leonore Bervoets,  geb. ‘s  Gravenhage
1 Aug. 1878, dr .  van Wil lem Mari  Emile
B er voet s , gepensionneerd officier, en van C a t h a-
r ina  Anna Johanna Jolles.

W. J. L u c a r d i e ging in 1903, na beeindiging zijner
studien aan de K. M. A., als iLae  Luitenant der Inf.
0. 1. L. naar Indië, repatrieerde en werd in 1909
als 1st~ Lui@ gedetacheerd bij de Koloniale Reserve
te Nijmegen, in 1910 bij het Leger hier-te-lande,
en benoemd tot Leeraar  aan de K. M. A.
Anna Josine Lucardie, geb. Rotterdam 19 Juni
1880, ged. (Remonst.) 15 Aug. d. a. v.
Pieter Johannes Lucardie,  geb. Rotterdam
16 Febr. 1882, ged. (Luth.) 2 Apr. d. a. v.; ging in
1902 als Assistent bij de Amsterdam-Deli Maatsch.
naar Oost-Indië.
Adriana Catharina Lucardie, geb. Kralingen
24 Mei í884, ged. (Remonstr.) Rotterdam 20 Juli d. a. v.
Dingeman Martinus Lucardie, geb. Kralingen
6 Oct. 1885, ged. (Luth.) Rotterdam 8 Nov. d. a. v.

D. M. Lucardie werd, na beeindiging zijner
studien aan de K. M. A., in 1907 aangesteld tot
2d0 Luitnt!  in 1910 bevorderd tot 1st~ Luitnt  bij het
lste Regt Veld-Artillerie te Bergen-op-Zoom.

1Xb. Anlbtr  Josine  I-loffmnii,  geb. Rotterdam 12 Febr.
1857, ged. (Remonstr.) 28 Maart d. a. v., huwt Rotterdam
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5 Juni 18T9 (aanget. 21 Mei) .,4ntlrouy Ccmkricn  , gu15.
Kralintren  8 Aucr. 1844, zoon van l>elxtr/~Zr~  Ezuozrd
&ll~r&z en van ?M«ri(~  v(ln  IloDolcen.

8. Cwnlwien  woonde eerst t’e Kralingen op Vredehof,
was aldaar Schout van den Kralingschon Polder,
Rxxlslid  en Wethouder der Gem. Kralingen. Zijn
tegenwoordige woonplaats is ,,Colenso”  te Soest (IJ.).

Kinderen :
1. B e r n a r d  E w o u d  C a n k r i e n , geb. Kralingen

30 Aug. 1880, Student aan de Technische Hooge-
school te Delft.

2. Willem Johan Cankrien, geb. Kralingen 20
Nov. 1883.

3 .  Johanna Maria  Catharina  Cankrien, geb.
Kralingen 7 Febr,  1885, f ald. 5 Apr. d. a. v.

1Xc. .7c/,i. ,r(trcol>  IloffnzctE,  geb. Rotterdilm  1 2  N o v .
1854, + Amsterdam 20 Juli 1894, huwt 10. Rotterdam
1 Juni 1881 Mcctlailde  Petronelln Ilermwan(l  Xchrldee,
geb. Rotterdam 3 Juni 1860, Katholiek gedoopt,, -i_ !J’oulon
19 Dec. 1898, begr. te Mentone,  dr. van Hernza,naus
Adrknus fichndee,  Notaris te Rotterdam, en van Maria
Johanna Cornelia  HuOertcc  de Kuyper.  Dit huwelijk
werd in 1886 door echtscheiding ontbonden. Hij huwde
20 ‘s-Gravenhage S Ja,n. 1891 Amrrlic~  sioclccy,  geb.
Arnhem 8 Juni 1855, dr. van E’riedrich  Wilhelm Xtockey
en v a n  Ilenrielte  Dickertma+a+z,  e n  wede  H e n r y
Bdrianus Robert, [Amsterdam]

De kwartieren van M. p. ll. Schadce  zijn:
S’chndee. De Kujjper.
Acl~ersdijk. Bl«nlcenlze@na.
Neb5 Aerts.
Bowier. n/10smc1ns.
Bruining. Vernooij.
33wncken. De Lelijk.
Víin  Lel~jl*elrl. Van Weirelijclcl,u,~se?a.
dclce?xlrjCk. Míres.

J. J. IloffwCi  was eerst te Rotterdam lid der firma
Joh.  Hendr ik  Hoogewerf f  en  Zonen,  Diaken
der Waalsche Gem. aldaar, daarna achtereenvolgens
te Velp en Amsterdam woonachtig.

Zoon :
Willem Johall  IloffnaGi JUI, J~~col~szoor~  , geb. Rotter-

dam 21 Anr. 1882; na behaald diploma aan de Tech-’
nische HoGgeschool’  te Delft in 1909, Werktuigkundig
Ingenieur in de Vereenigde Staten van N. Bmerika.
[Swampscott (Xass.)].

IXcl. Willwa  .7071~1~ IioffiwlL, geb. Rotterda,m  30 Juni
1859, i_ Breda 9 April 1905, begr. Teteringen, huwt
Rotterdam 25 April 1859 (nanget.  11 Apr.) Sn~cr  Johanna
Ilwelatr  r , geb. Rotterdam 9 Xei 1866, ged. (Remonstr.)
10 Juni d. a. v. , dr. varl Pieter Ilc~~,~elnas-,  Kassier, Lid
van don Gemeenteraad van Rotterdam, Lid der Prov.
Staten van Zuid-Holland, en van Corllelicr  Ptrudine
IIarregrtrtrff.

Hare kwartieren zijn  :
Htii*elacrr. !I«negrc1crff.
Blokhzcixet,. De KlopJes.
Oacdenanrls. De Friese.
Vis. ATdw,:gh.
Bremer. POLS.
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Kudde. Du Rieu.
I&&1e. VerSpijClC.
TS,watrllde. Roeiofs.

W .  J; Hoffnanïï  wus eerst lid der firma Joh.
Hendrik  Hoocyewerfl’  en Zonen, la,ter van Joh.
Frederik Hof?‘mafi  en Zoon, welke firma na een
bestaan van 150 jaar in 1899 liquideerde. Hij vestigde
zich daarna te Breda, waar zijn weduwe nog woon-
achtig is.

Kinderen :
1. Willem Jolaall  Hoffm((?l,  geb. Rotterdam 3 Febr. 1890.
2. Pieter Hoffnra%, geb. Rott.erdam  22 Dec. 1892.
3. Conlelio Pucdi~~c  Elselitre  HoffnanG,  geb. Rotterdam

7 Nov. 1897.

lxe. Sr«,~r Adriccn~r Petro~~ellcr  Hoffnea%,  geb. Rotterdam
29 Dec. 1860, ged. (Remonstr.) 3 Febr. 1861, huwt
‘s-Gravenhage 21 Jan. 1904 (aanget. 7 Jan.) Theodool
George  Gleichwann  > geb. Kralingen 14 Juli 1841, zoon
van Thomns  Tlpeodore  Gleichn~n~~  en van Sro*~,  24driwn
Petronellrr Iltr celact  r , weduwnaar van P a u 1 in e C ar o-
l ine  Hoynck van Papendrecht .

Zijne kwartieren ziin :
Gleichman.  "
C'remer.
&lispelblom  Bcl/cr
Van Szuieten;
Liebenrolh.
&erling.
LieOerwoth.
De Roos.

Hucelnar,
De Wit.
Van clei* Pot.
Titsingh,.
Bremer.
Dzdok.
Bosch.
B«keiC(Cw.

YX. G. Gle&~~xtrll  was lid der firma Milder s el!
61 ei c h m a n , Commissionairs in effecten, en is nu
gevestigd in ‘s-Gravenhage.

IXf. Lowis  &&~ailie~~  dr/toil,e  Iioffwaan,  geb. Rotterdam
25 Dec. 1862, huwt Rotterdam 11 Dec. 1898 (aanget.
17 Nov.)  ïl1~;e ,4Zl,ho/lsilre  Wilhclrni~~c,  Driebeek:  geb.
Txotterdam  19 Dec. 1868, Kat,holiek  gedoopt denzelfden
dag, dr.  van Mr. Loderc2j’k  Corltelis  Driebeek, practi-
seerend  Advocaat te Rotterdam, en van Brigitte P(w-
liue Jolarr~rrm  Sr~huwell.

L. ib. A. IloffmcrC is Chef der firma Ha vel a’ar
en Bos te Rotterdam.

Kinderen :
1. Louis J&u~  HoffmcZ,  geb. Rotterdam 8 Juli 1900,

ged. (Kath.) denzelfden dag.
2. Willem CJohwt,  Hoffiiaccrl,  geb. Rotterdam 3 Jan. 1903,

ged. (Kath.) denz.  dag.
3. Joha,bnn  &Lnricl  Cdhcoil,cl Iioffna(lE , geb. Rott.erdam

15 Sept. 1906 , ged. (Kath.) denz.  dag.

Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke
Geldersche geslachten.

Medegedeeld door W. WIJXAESDTS VAN RE S A N D T.

(Vervolg Tan  SXIX,  119.) ‘)

5. Doesburg.
De oude kerkregisters van Doesburg, welke t,er Ge-

meentesecretarie berusten, vindt men vermeld in Alg.

1) 111 het 1” gedcolte WUI dit optel behooren noot (14) en (16)
onderling verwisseld te wordcu.
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Nederl. Fnmilieblad, jaarg. 1888, blz. 230. De daar
voorkomende opgave kan evenwel met de volgende
vermeerderd worden :

Registers van begraven, 1750-1759,1760-1769,
1770-1779, 1780-1789, 1790-1799.

Doodboek 1800-1811.
Alphabetische tafel uit de doopboeken der Gere-

formeerden 1 Feb. 1705-14 Mrt. 1811.
Alphabetische tafel uit de doopboeken der Roomsch-

Katholieken 15 Feb. 1722-26 Apr. 1811.
Van de trouwboeken of trouwcedulen van 1744 tot

1799, waaromtrent bovengenoemd maandblad vermeldt,
dat deze niet compleet zijn, ontbreken slecht’s  de jaren
1790, 92, 95 en 96.

Aangezien uit de bedoelde opgave blijkt, dat in de
eertijds  zoo belangrijke garnizoensplaats Doesbufg de
trouw- en doopregisters eerst resp. met 1744 en 1705
aanvangen, laat ik eenige aanteekeningen volgen be-
treffende de hzcwelijken  uit het tijdvak 1744-1775 zijnde
van eerder datum geen trouwregister meer aanwezig.
Dakms can inteekenina.
26 Dec. 1744.

12 Aug. 1747.

29 Dec. 1747.

2 Oct,. 1749.

31 Oot.  1750.

29 Juni 1754.

JuYstus  Ludovicus Dazhis  , capitein in
‘t Regiment van den Heer Brigardier
van Crotenray , en Henriette Gesina vn+z
Reftesse,  beyde  alhier. Alhier getr. den
3 Jan. 1745. 2 5)
Jan Cremer,  Burgemeester der stad Doe-
tinchem, en Constantia Catharina %sseP
alhier: attestatie omme te trouwen naar.. .
(niet ingevuld) gegeven den 28 Aug.
1747. 2 6)
Jan Guiliam  Sleicller~ capiteyn-lt. in het
Gelders Regiment van syn Hoogheyt De
Prins van Oranjen en Nassau, en Her-
mina Arnolder Becqtcer  , beyde  a lh ier  ;
nadat ook att.  van Nijmegen ingekomen
was door Dom: Noot den 16 Jan. 1748
te Dremp getrout.
Albert Dominicus Grave vaal Sfi~irm ,
j.m. major in het Regiment Oranje Gelder-
land alhier in guarnisoen, en Elisabeth
Gratiana Scqer, j.d. in ‘s Bosch volgens
att. van ‘s Bosch. Attestatie om te trouwen
naar elders gegeven den 13 Oct. 1749.
Gerrit Jacobus de &fi,ll~,  vaendrig in het
Regiment van den Generaal Baron Eek
van Panthaleon alhier in guarnisoen, en
Genoveva Maria J’ZezrgeZs,  j.d. te Tholen
volgens att. van Tholen; attestatie van
hier gegeven den 16 Nov. 1750.  2*)
De Heer Johannis  VUCG)~  Hessel,  luyt. ge-
pensioneert in het Reg” van den genirael
mayoer van -den Clooster alhier, e n
Mevrouw Johanna dc l+ede  te Steenderen,
att. gegeven 3 Jan. 1755.

a5) Vergelijk  dezen  laatsten datum met Nederl. Adelsbock 1908, bla. 3,
sub. V. Blijkons  eene Zutphensuhe  schepenacte  vau 1 7  F e b .  1 7 4 9
compareert nog Marie Boibelaud de Mokmier,  weduwe van den
kolonel Pierre Louis Daulnis; vergelijk hier voor vermeld Adelaboek
blz. 2 en 3 sub 111 en IV in verband met de mededeel@ ter zake
in de Addenda op jaag. 1908 voorkomende in jaarg. blz. 576.

*6) Zie ook Nederl. Patriciaat 1910, blz. 90, sub. VI.
1910,

*‘) Zie De Wapenheraut 1901, blz. 88.
**) Zie Nederl. Adelsboek 1908, blz. 282, sub. 11.

26 *Juli  1754.

5 Apr. 1755.

21 Aug. 1756.

9 Oct. 1756.

17 Mei 1757.

18 Maart 1758.

3 Maart 1759.

21 Juli 1759.

11 Apr. 1760.

11 Sept. 1761.

10 Aug. 1762.

9 Dec. 1762.

20 Aug. 1763.
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Fredrik Christiaan arm dela  Bergh, capi-
teyn in ‘t Rog+ van den Colonel Achro-
nius , en Antoinette Rou&e, Laest ge-
woondt hebbende te Delft dogh beyde
nu alhier; att. gegeven den 16 Aug. 1754.
De HoogWelGeboren  Heer Alexander
Hendrik Baron &an dev Cu~clle  Heer van
den Dam, beschreven in het Ridderschap
der  Graefschap  Zutphen,  Gecommitt.
wegens de Provintie van Gelderland ter
vergadring vau den Raed van Staten der
Vereende Nederlanden, Borgemeester der
stad Doesborgh , en de Hoogwelgeborene
Freulen Reynira Adolphina Charoletta,
Baronesse zxzu  Nagel1  tot Meerhulsen op
att. van Warnsveld; att. gegeven 10 Mei
1755. 28 1
Alexander ob Alexandero van Lamsweerde
en Gertruyt Megtelt LeDbink,  j.d. alhier;
att. geg. na elders. 3 0)
P i e r r e  Bo%eOelaud  de Lachapellc  , j.m.
gepensioneerd luytenant , en Arnoldina
Catharina Stakebrant  , j.d., att. gegeven
na Brummen 24 Oct.
de Heer Abraham te Liutelo  en mejuffer
Maria Helena van Gesseiaer, getroud
den 15 Juni te Drempt.
Care l  Wi l lem de Roede mm Heeclmm
capitein in het Eerste Bataillon Orangen
Gelderland, en Charlotta Geertruyd de
Beijer , op att. van Nijmegen; att. na
Nijmegen gegeven.
Bernard Johan Ras&, jm. en Maria
R o b b e r t i n a  Gorclon. j.d. op att. van
Ha,rderwijk;  att. gegeven pa elders om
te trouwen den 19 Maart 1759.
Arnold Hendrik Werdtolt  en Anna Chris-
tina ?%es, op att. van Lichtenvoorde ; att.
gegeven ntt elders.
Wolter ZXIL  Fill,  j.m. v a n  h i e r  n u
woonende  te  Aruhom  , eu Margaretha
Catharina valb  Raetsveld ; getrout den
3 Mei 1760.
De Heer Peter Canisius Wilhelm Baerlten
en mej uffer Anna Mectildis Offermalz  ,

att. van Sevenaer, att. gegeven na
iivenaer.
Johan Cornelis Albreds vo)z Gro%la en
Gesina Arnoldina Brui~nis;  alh. getr. den
8 Sept. 1762.
Franco de Bsacyu, Burgemeester der stad
Doetichem  , en Mechelina Barta Gesina
Coopselt  ; att gegeven na elders 4 Jan.
1763.

20) Vergelijk als

Hendrik ~UCGII,  h’oo/~e~  vaendrig onder het
Eerste Battaljon van Kintschot in guarni-
soen alhier, en Margrieta Willemina

voor 190ö, blz. 77, sr& SV. Zi huwden denkelijk
te Warnsreld  in Mei 175.5.

Jo)  Hij is een lid van den uitgestorven Protestsntschen tak der van
Lnmsweerde’s, welkc  afkomstig uit Deventer langen tijd te Doesburg
gevestigd was. In de Katholieke registers dier stad komen geen van
Lamsweerde’u  voor.



29 act. 1763.

6 Juli 1764.

23 Feb. 1760.

29 Juni 1765.

29 Jan. 1767.

3 Aug. li67.

4 Ang. 1767.

7 Jan. 1769.

19 Maart 1769.

14 Oct. 1769.

6 act. 1769.

20 act. 1769.

23 Maart 1770.

21 Apr. 1770.

8 Sept. 1770.
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TI./cPr~iift  tc Zwol ,  met ;It,t. van Z w o l ;
att. gogeven  na Zwol.
Gerhard Jilles Nre~~zder  à 13r~radis  weduwnr
van Dordregt, luyteu.  ten dienste  dezer
landen in guarnison alhier, en Jonkvrouwe
Maria Geertrui  %~n~zs  te Haa,rlem;  met
att. van Haarlem. z 1)
Gerhard Jan .11!i1lIz,  j.m. in het Battaljon
van den Heer Luitenant,-generaal van
Kint.schot,  en Aleyda de TVnchte~*,  j.d.
beyde  alhier; getrout den 1 Aug. 1764.
Casper  Christiaan VCU~  der Leithe?l capi-
tein  commanda,nt, onder ‘t eerste Bateljon
van den w. genirael  va.n Croustrom te
Doesborgh in guarnisoen , en Catharina
illrtelencct~l~~~  j.d. te Zwol, op att. van
Zwol; att. gegeveu  na Zwol den 10 Maart
1765.

1 Aug. 1772. Den HoogWelGeboren  Heer Gijsbert de
S:yger.s IP). Bot-ch vaandrig in het Bataljon
Oranje Drenthe alhier in guarnisoen, en
Juffr. Johanna Angenis op att. van
Couverden ; at,t. gegeven den 17 Aug.
1772. “2)

7 Ang. 1772. N i c o l a a s  /;UU  Boekholt  capiteiu in het
Bataljon Oranje-Drenthe alhier in guarni-
soeu , en Petronella Andrea Coopsen  ; att.
gegeven den 23 Aug. 1772. ss)

Flanciscus  Baed~e~~  en Wendelina Ofler-
mans  op att. van Zevenaer ; att. gegeven
na Zevenaer den 15 Juli 1766.
Jan Coenraad IQer,  luyt. onder ‘t Eerste
Batteljon van ‘t Regiment van Randewijk
in guarnisoen te Nameur,  en Judith
LU1)et.E  Coopselb ; att. gegeven na elders
den 14 Feb. 1767.

Op de Secretarie der gemeente B~~~n~~acn  berusten de
kerkelijke registers van Eerbeek, Hall en Brummen ,
van de eerstgenoemde uitsluitend Roomsch-Katholieke
doop- en trouwboeken, van de beide laatstgenoemden
uitsluitend boeken der Hervormden.

De in Alg. Nederl. Familieblad 1891, blz. 218 op
Brummen voorkomende opgave komt evenmin overeen
met de werkelijkheid, aangezien a,anwezig  is :

h’erlreek. Bmnmen.
Doopboek 1697.-1733. Doopboek 16,2-1695.

1733-1804.
Trou’hoek  1698-1’712.

1734-1802.

Gerhard Casijn 11n92  511 en Geertruyd
Sophia I)CI~Z  RudeY.S, att. na elders gegeven
den 23 Aug. 1767.
Lambert  Floris va/b I~zI@ber:r/c~L  en Judit
Geertruid Da&~zis,  att. na elders gegeven
om te trouwen 23 Aug. 1767.
Zeno  Bachiene, predikant) te Velp,  en
Catharina Maria C’oopsegz,  att. gegeven
na Velp den 25 Jan. 1769.
Daniel  í&lois en Susanna  Cornelia vog~
G,.o&  , beyde  a,lhier  , att’. gegeven na
elders den 3 Apr. 1769.
Johan Frederik <le  Riihle vou Lilieustcrn,
j.m. capitein  o:lder  het Bataljon des
markgraafs  van Badendurlach  alhier in
guarnisoen, en Hendrica Johanna Adriana
llalb  Brocclduu~~ela  douariere vcuz  &Gcnniek
te Twello. Att. gegeven den 30 Oct. 1’769.
adrianus van Epen, j.m. en Gerharda
Bönm  ! j .d. beyde  alhier ; getr. den 25 Oct.
1769.
Lodewijk Bartheld  Willem 8l/ersoq~ en
Everharda ~>o~Y~c)us;  att. gegeven den
7 Nov. 1762.
Evert Frans ‘CCCI~ IZcrfiraedt en Anna
Cat’harina  tEc l?oo& va12  Ueeclcerela  , a t t .
geven na elders.
Adolph Werner Carel Willem van Pal-
7adt  en Heilswich  Scharlotta Barbara
ccuz  Hceckrrcn  tot Rooderloo  op att. van
Zutphen, att. na elders gegeven.
Jan Scïi ullel* en Henrika  S i b i l l a  ZX~U
Lamsweede,  att. gegeven na elders 16 Oct.
1770.

TIoodboek  1734-1804.
Hall.

Doopboek IPSO-li45.
x 1745-1811.

(duphaat)  1772-1811.
Trouwboek 1744-1810.

(duphant)  1 ïï3-1810.
Doodboek  1738-1 i91.

5. 1791-1811.

:: 1730-3 X6.
:: 1 X6-1  793.
ij

(duplicaat) 1X2-1793.
:i 1’794--1811.

‘houwboek  1652.-1695.
. 1708-1736.
. . 1736G1750.
.< 1750-1776.
:! 17ïG-1793.
,! 1773-1793.

1794-1811.
T,oodioek  1652-1695.

6. Eer&:

1742-1811.

Frowudoelc  f 698--1718.
19 Ihrtii 1709. Coram me Henrico Ignatio Bram prae

missis in parochia  Loenensi  et Wilpensi
tribus consequenter denuntiationibus
nulloque legitimo impedimento detento
excepta Haeresis ratiorre mariti matri-
monio juncti sunt :

Praenobilis Dominus Lucas van B?aoelc-
7~uyse~1~  et, praenobilis Domicella Elisa-
beth Hncfort  ;
testes fucrunt  (onleesbaar).

Ysouwboelc,  1718-1794 ontbreekt.
1 ~ouwboek , 2?34-1804.

15 Augusti 1751. Contraxerunt matrimonium Generosus
ac praenobilis Dominus  Joannes  Hen-
ritus S%kin7r)~, et prenobili Domicella
Maria Anna Hendrietta de Lcmaswemx?e  ;
testes fuerunt praenob. A. F. De Schlaun
et praenobilis Dominus  P. C. Baerken.

15 Martii 1754. Contraxerunt matrimonium praenobilis
baro  Gerardus Wilhelmns  van Lams-

32) Zie ook Nederl.  Bdelsboek  1911, blz. 304, sub. S. Haar hmilic-
naam welke bij bovenst.aande  inteekening  is weggelaten, was  blijkens
het ondertrouwregister Hansken,  geb. van Coevorden.

$3) Vermoedelijk is hij dezelfde als sub. VII 3, a op blz. 30 van
De Wnpenhernut  1900.

$1) Vergelijk T.zx:>ndrin  1903, blz. 92, waaruit  blijkt dat haar n:~nm
is : ~%“+8).’

.; 1508-1736.

.i 1 i3C,-1  ï50.
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~raecrdc Dominus  de Eerboek  cum prae-
nobili Domina Ernestina Adriana  An-
tonetta De Lo?lz;  testes Cornelius .Jansen
et Gerardus Hendrix. 4J)

. . . (niet ingevuld.) July 1756. Matrimonis juncti sunt
coram me: Praenobilis Dominus Baro
Theodorus  Zero van Dor-tlr :  Domus d e
Busloo, cum praenobili Domicelln Elisa-
beth IX?~ Hacfort ; testes Dominus
Weninck van N+nbeek  et Praenohilis
baro Alardus van Hacfort Dominus
Ter Horst. .1 “)

DoopOoelz  %697--lm?.
26 Dec. 1713 Caspar Floris R “)
8 Apr. 1716 Gerurdus Hen-

i
parentes  : ’

ricas :! 7 j Olivier uan.E~acfort  dms. de

13 Juni 1719 Elisabeth J *) Horst et Maria Cornelia

12 Apr. 1720 Anna Maria ua?a der Borg(h).

15 Maart 1723 Henricus Ignat~ias pa,rentes  :
20 Maart 1724 Maria $nna Hen- Dms. tJosepll Mnurus

rietta 4 “)

1

de Lamswce~de  et Pe-
13 Juli 1725 Henrica Theodora tronella Me&elt  cnlz
21 Juli 1726 Joannes Fra,nciscus  Hui,ssen  n “)

Doopboc?lc  1?33--1504.
19 Aug. 1755. Maria Petronella Geertruida * ‘1, par. prae-

nobilis baro  van ~aln~s~oeel&<  dominus de
Eerbeek  et pruenobilis Ernestina Bdriana
Antonetta van Lom.

22 Aug. 1758. Gerardus Wil- par. Wilh. Gerardus liber
helmus Josephus 1 “) baro de Lunmuecrde  dom”

27 Maart 1760. Rycha,rda
Maria 1

de Eerbeek,  et domina Ma-
ria Lucia van der Hegdeu.

26 Maart 1768. Olivirus G.e- par. Alardus Winandus liber
rardus  Wilhelmus Jose- baro de Bacvooyt  et Dom8
phus 4X) ter Horst, et praen. dom”.

30 Oct. 1770. Henricus Jo- Angla Wendelina vn?a der
annes Heiden.
Doodboek  lis--1804.

6 Novb. 1767. defuncta est Aletta Theodora Domicella
vn.1~  der  Borgh, omnibus extremis munita.

8 Dec. 1757. obiit in Domino Maria Cornelia valZ de?
Borgh  Domina van ter Horst omnibus
extremis sacr&iis  rite munita a4)._ _.~~~_. ..~

34) Zie Ned. Adelsboek 1911, blz. 105; dit is dus een  eerder huwelijk
van sub. VIII. Daa,r het Kath.  t,rouwboek  over 171.2-1732 ontbreekt
is het tweede  huwelijk van zijn vader (sub. VII) hier niet meer t,c rindcn.

3s) Zie als voor  1908, bl=. 101, sub. XII, waar de plan.ts  der huwelijks-
voltrekking onbekend is elu de bruigom heer van ‘t Medler  heet,
terwijl hij in bovenstaande acte heer van Bnssloo heet.

36) Zie als voor j. 1909, blz. 178, sub 1X, 2.
87)  Zie idem blz. 181, sub. B, Xbis; blijkens eeu der ondervolgende

acten huwde h;j te Hall (gem. Brummen) 25 Juni 1776 met Maria
Petronella. Oeertruida  van Lamsweerde tot Eerbeek?  gedoopt te Eerbeek
19 Aug. 1755 als dochler va.n  Wilhelmus Gerhnrdus van Lnmsweerde
tot Eerbeck en diens eerste vrouw Ernestinn  Adriana Antoinetts van
Lom (niet cam Loon), welke verschillende acten dus een welkome aan-
vulling geven op B. Xbis van bovenaangehaalde pagiun.  Zie ook dit
Maandblad XXIX, k. 101.

3”) Zij huwde Theodoor Zeno van Dorth, zie de trouwacte hiervoor
en Adelsboek 1908 blz. 104 sub. X11.

30) Zie als roer  jaarg. 1911, blz. 105, sub. VII; de doopacte  van
den oudsten zoon (sub. VIII)  is in de doopregisters niet. anngcteekend.

40) Zij huwde met Jan Hendrik van Schlaun.
41) Zij huwde met Gerhnrdus Henrious  van Hacfort,  tot den Ham.
41) Zie als voor, j. 1911 blz. 106 sub. 1X.
45) Zie als voor,.d.  1909 blz. 17s sub. XI.
44) Zie als voor J. 1909, blz. 178, sub. 1X.

22 Aprilis  1765

0 Naj. 176s.

30 Xartii  1771.

27 Sept. 1782.

Dominus de Lamswcerde  extremis mu-
nitus. A “)
obiit Dorothea Willemina  Maria. domi-
cella de T1rtn~.91uce~&.
Diem obiit supremum prenobilis non
t a n t u m  genere sed virtut,ibus  quibus-
cunquc precate liberalitate benevolentia
ac mngnxnimitnte clara domina Naria
Lucia Josepha Bnro vidua I)P Lam-
w e e r d e  natn. baro De Hczj’de,/ fata,lis
occasie  sol nobis (P) occidit in meridie in
festo Paschalis * “).
obiit Joës Henricus Baro Hacfort Domi-
nus Ter l-forst extremis mnnit,us.

7. Hall .

Op de eerste pa,gina komt eene aanteekening van den
toenmaligen predikant voor: houdende mededeeling da,t
het voorgaa,nde  trouwboek, loopende vaan 1650-1744
in laatstgenoemd jaar verbrand is met het ,,pastory-
11uys.”
1761. De HoogWelGebooren  Heer Jan Hendrik ‘L’GI~L

Rhlamz,  drossna)rt  van Hoog en Laag Elten, en
de HoogWelGebooreno Freule Maria $nna Hen-
riette val, Lamswee~de  tot EeTheelt; copul. d e n
15 Augusty met attestie van Elten.

17 Maart 1764. Voor Dom.  H. A. Vriesekolk  te Hall in

1777.

17so.

den huwelijken staat bevestigt De Hoog
WelGebooren Heer Wilhelmus Gerhardus
vc~~z  Lanaswee~*de~  sous-luit. onder het
-Regiment van siin Hoogheyd den Prins
van Hessen Phllipsdal, met attest.atie
van Breda, met de HoogWelGeboren
Freulen  Ernestina Adriana vun Lom,
geboortig bij Gelder, dog beijde wonende
op den Hulse  Eerbeek.  47)

Gerhard Hendrik Raron  Hacfort heer van den
Ham gelegen onder Vleuten  bij Utrecht, j.m.,
en Maria Petronella Geertruida Baronesse Gan
Lumsweert  tot Eerbeek  gelegen alhier, j.d., in-
geschreven 22 Mei, attestatie gezonden naa,r
Vleuten , hier afgekondigd 26 Mei, 2 Juni en
9 Juni en na ingekomen attestatie van Vleuten
hier getrouwt  den 25 Juni. 1(1)
De HoogWelGeboren  Heer Wilt Gerrit Ja#n z,a?l
Zhenzen  en De HoogWelGeboren  Frelin Adriana
Sophia ,S~~~imnael~e~Lninrk  van der OJJ~,  inge-
schreven op de huyze de Voorstonde onder Voorst
den 14 Juni 1780, geproclameerd alhier den 18
en 25 Juni en 2 Juli en na ingekomen attesten
van Zutphen, Vollenhoven, Voorst en Spankeren
~rïh%cr  getrou,wt den 3 dito. (3 Juli 1780). Ag)

(Wordt  vervo lgd) .

Ideul 1911, blz. 105, sub. VIII.
Idem idem

45)

6)

47) Een  voorbeeld dus dat sommige Katholieken zoowel  voor den
pastoor als voor den predikant, huwden, instede  van voor denmagistraat
of soheoenen: zie andere voorbeelden daarvan  in Biidrnzen en Mode-
dee l ingen val Gelre, deel XI,, ElOS, blz. 46, ,,fieim’&ijke  t rouw,
huwelijk zonder kerkgang en heilige echt”.

48) iie als voor eu noot 37 hierboven.
49) Zie Ned. A.delsboek  1910 blz. 334, sub. XTV; dus niet te Brummcn

op 14 Juli.
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Het Rijnlandsche Geslacht van Hoogstraten.
door G. ESCHAUZIER.

In het artikel ,,Van Hoogstraten” in het Stam- en
Wapenboek 11 bl. 79 wordt de genealogie eener  Ant-
werpsche familie verward met die van een oud Rijn-
lands& geslacht. Bij vluchtige lezing valt het reeds
op. Het artikel begint  met de mededeeling,  dat het
geslacht van Hoogstraten uit de Provincie Antwerpen
af komst& is, en zich in het begin der XVI” eeuw
naar de Noordelijke Nederlanden verplaatst heeft.

Daarop volgt eene lijst  van Hoogstratens, die echter
meerendeels in vroeger tijd en juist in de Noordelijke
Provinciën zijn aangetroffen. De geregelde stamlijst
(zoo  vernemen wij. dan verderj  begint met François
van Hoogstraten die in 1536 vermeld wordt onder de
welgeboren mannen van Rijnland (een welgeboren man
van Rijnland dus, die of wiens ouders even te vosen
uit Antwerpen waren gekomen). Deze had 3 zoons:
Samuel  van Hoogstraten, dijbgraaf  van Rijnland, (er
heeft echter nimmer een Rqnlandsch  dijkgraaf van
dien naam bestaan), Gerrit, die ongehuwd zou zijn
overleden en François die weder vader was van Hans
van Hoogstraten, die met zijn gezin om de geloofs-
vervolgingen te ontgaan Antwerpen verliet en in Holland
kwam wonen. Blijkens den aanhef van het artikel had
de overkomst zijner familie uit Antwerpen reeds begin
XVIe eeuw plaats gehad, en het is dan ook duidelijk
dat hier eene andere familie hare intrede doet. Wij
zullen thans trachten de genealogie der Rijnlandsche

. van Hoogstratens aan de hand van betrouwbare gegevens
te reconstrueeren.

Daar er oudtijds geene vaste spelling bestond, komt
de naam op allerlei wijzen geschreven voor, zooveel
mogelijk is echter getracht in de aangehaalde bewijs-
plaatsen de spelling te doen overeenkomen met die in
de desbetreffende akten.

Welk wapen deze familie gevoerd heeft, is niet met
zekerheid gebleken, wel staat het vast dat Dirck
Hoichstrait als schepen van Leiden (einde XIVO eeuw)
zegelde met een kasteel met twee torens, een andere
Dirck van Hoogstra,ten  als schout van Voorschoten in
1452, met een dergelijk zegel, en een Gerrit Hoochstraet
als schout van Rijnsburg (einde XV@ eeuw), met drie
palen, doch van geen hunner is het volkomen zeker,
dat ze tot deze familie behoord hebben, hoewel het
van beide eerstgenoemden nauwelijks te betwijfelen valt
en van laatstgenoemde volstrekt niet onwaarschijnlijk is.

Het kwam dikwijls genoeg voor dat leden eener  zelfde
familie verschillende wapens voerden, doch even talrijk
zijn de gevallen T waarin door verwisseling van namen
gelijknamigheid ontstond tusschen leden van verschil-
lende familiën l), zoodat er alle reden is om in dit op-
zicht zeer voorzichtig te zijn.

1) Twee eigenaardige gebruiken oudtïjds  op het pmt  ran famlie-
namen in Holland in zwang die later geleidelijk verminderden om
eerst tegen hot einde van Prins Maurlts’regeering  te verdwijnen, zijn
in de meeste gevallen oorzaak geweest der vele sohijnbanr willekeurige
naamsverwissclingen,  die in bijna iedere oude genealogie voorkomen.
De eerste bestond hierin, dat niet alleen de voornaam maar ook de
familienaam van den peter door het kind word overgenomen, enkele
malen ook zelfs de patroniem, en de andere, dat,  dikwijls een of meer
kinderen den familienaam der moeder tot, den hunnen maakten, in
beide gevallen al OF niet tevens met overname van het familiewapen.
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Als stamvader valt te vermelden:
1. Dirck  Terela  Bavemone.
Hij kocht van Dirck Burggraaf van Leiden de korun-

tienden te Koudekerk en woonde waarschijn1ij.k  te
‘s-Gravenhage , waar hij althans huizen bezat die bij
een schepenbrief van 16 Aug”  1363  werden verbonden
voor een som, die hij zijn overleden zwager ‘s Graven
Hof kapela.an,  was schuldig gebleven (collectie de Riemer
Reg. 28 fo 2). Hij stierf tusschen 1323 en 28 en liet
bij zijne vrouw %%de  van Legden  2), zuster van Mr Pieter
van Lejjden  den genoemden Hof kapelaan, 2 kinderen na :

Gerrit  volgt 11, en blachteld  , vermeld in het charter
van 1335.

11. G~rri2  van Hoogstratw  Dircksz.
Op Vrijdag na St Luoiendag  1328 (gegeven te Dordt)

belooft de Graaf Gerrit van der Hogherstraten Diercx
Veren Ba,venssoenssoen  hem de tienden van Koudekerk
ten rechten erfleen te zullen geven na den dood van Heer
Dirck, Burggraaf van Leiden, van wien hij ze nu
in leen hield.

Reg. E. L. 2 fo 60. 3)
Op Onzer Vrouwenavond in Sept. 1335 (gegeven te

Valenciennes) belooft de Graaf hem op nieuw de be-
leening  met de korentienden te Koudekerk na doode
van Dirck den Burggraaf van Leiden, die ze eertijds
verkocht had aan Dirck Veren Bavensone en mocht
Gerrit overlijden vóór den Burggraaf, dan zal de Graaf
ze verleenen aan Gerrits zuster Machteld.

Reg. X. VIII. f” 10~0
Hij behoorde in 1336 tot de gens  de Monseigneur,

1341-44 rekenplichtig klerk van de kost der gravin
(gemalin van Willem IV) , later kamerling van Willem V.
Tn brieven van 1357 en 59 komt hij voor als kamer-
ling van Gravin Machteld 4).

Op 18 Sept. 1357 bevestigde de Graaf den lijftocht,

Ook hier valt een geval aan te wijzen dat slechts door oene  dergelijke
naamsverwisseling kan ontstaan zijn.

Die Dominica Post Egidii 13.50 schonk Hertog Willem aan Gerrit,
van Hoogstraten Pietersz. priester, de bediening van de helft der
parochiekerk  van Koudekerk, vaccant.  door den dood van Heer Jan
Philipszoon.

Reg. D. Cas. D. Zeeland p. J.
Deze geestelijke was echter geen van Hoogstraten, doch behoorde

:ot het geslacht van Leijden. In zijn belangrijk werk ,,De Tresorie
en Kanselarij van de Grnren  van Holland en Zeeland uit, het Hene-
gouwsohe en Beijerscbe huis” bl. 802, zegt Jhr. Mr. T. H. F. van
Riemsdijk dat deze Gerrit een ouder broeder was van Mr. Philips
van Leijden  , klerk van de zaken von Willem V in 135$, diens secretaris
in 1355, Gezant naar Avignon in 1357 en 1371 enz. In de genealogie
van Leijden (Ferwerda Adelijk Wapenboek) komt hij dan ook voor
in de Ve gentie,  doch wordt daar genoemd Gerrit Pietersz. vnn Leijden
pastoor te Noordwijk.

2) Het volgende fragment omtrenL+ hare familie is weder ontleend
aan het genoemde werk ran Jhr. ran Riemsdijk.

Arent of Arnout te Leiden was vader van Mr. Pieter van Leijden,
‘s Graven Hofkapelaan van 1311 tot 15, Kanunnik van St. Pieter  te
Utrecht, persona van de kerk te Soet,erwou,  testeerde 9 Nov.  1313
te Valenciennes, + vóór hug. 13%. 2. Jan Arentsz.,  3. Trude  ge-
huwd met Dirck Veren Bavensone bovengenoemd, en 4. Machteld
gehuwd met Gerard Alewijnse , klerk van het register onder Willem 111
A’ 1320, en later onder Willem IV en Willem V, secretaris va,n
beide laatstgenoemden, gccomitcerde 1343 en 53, livrei 1354.

In de genealogie van Leijden bij Perwerda  wordt de vader ten
onrechte Hendrik genoemd in plaats van Arent  en valt in de
3” genti uit het bovenstaande heel wat aan te Tullen.

3) Zie de akte ook afgedrukt big. Sed. Fans.  bl. 1. S”. 2 kol. 5.
4) Deze tit,els  ontleend aan genoemd werk van Jhr. VU Riemsdijk

bl. 53 en 64. Zie over hom ook Hamnker  Rekg. der Grafelh. v.
Holland 11. 97 en 206.



171

die Gerrit zijne  vrouw maakte op de ó morgen leen-
goeds onder Hazerswoude, die eertijds behoord hadden
Heinric Vesen Bavensone, zijn oom (broeder van den
stamvader van dit geslacht). a

Reg. XVIII. No. 49 fo ll.
Hij was gehuwd met Fije Gewit Heij~lr,rsoo~~sllocl~t~~.
Gerrit Heijnensz.  was in 1338 Rentmeester van N.

Holland zie Muller Reg. Hannon. 260.
Hij was vader van:

111. Dircl;  vni~ Hoogstrate?h Gew.it.s,T.
Op 29 Jan. 1359 beloofde de Graaf hem wegens  de

velc diensten, die zijn  vader als kamerling van ‘s Graven
zuster bewees, een schroodsambacht te Dordt ,,ont-
biedende” de gesellen  van het schoodsambncht  aldaar
,,dat  si Dircke Gherytsz.  voorscr.  sullen ontfaen tot
haren gheselle”.

Reg. IV. Albrecht. fo 24110
Op Donderdag vóór Georgii 1363 (gedaan te Leiden)

gaf Hertogh Aelbrecht ,,Dirc Gherit  Hoghest.ratenzono
te houden t’e liene als sine brieven begripen” de halve
korentiende ta Koudekerk, daer de pxochipaap  van
Koudekerk de wederhelft van compet’eert”  de tienden
van Poedekenpoel , 5 morgen lands onder Hazerswoude
en L 10 ‘s j. uit IMijnsheereu  tienden van Beaumont
tusschen Leideh  en de Waddingen.

Reg. Lib. IV. Aelbrecht fb 81~~0
Hij overleed vóór 1413.
Waarschijnlijk was hij identiek met Dirck Hooch-

straet,  schepen van Leiden, die blij.&ens  eene beschrijving
van oude zegels in het M. S. Rgkhuizen zegelde met
een kasteel met 2 torens, brieven van 1379, SO/l, 85/6.

De naam zijner vrouw is niet bekend, wellicht be-
hoorde zij tot het geslacht ros, dat toen te Leiden
woonde , en zou haar oudste zoon dan haar naam
hebben aangenomen.

Zij lieten na :
Jan volgt IV. 1;
Gerrit volgt IV. 2, en vermoedelijk ook
(?) Machteld volgt IV. 3.

ív. 1. JaiL  Vos van Hoogstraten  Dirck~z.
,31 Mei 1413” . . . . . ,want Dierck Hoichstraet

aflivich geworden is, die te houden plach” 10 & uit
de tienden tusschen Leiden en den huize Poedekenpoel ,
een korentiend onder Koudekerk en 5 morgen lands
onder Hazcrswou, soo hebben wij deze ten erfleene
q-egevcn  Jan Vos onse camerlingh  ende  dienre,  seinenc
sone . . . . . ”

Reg. in Beijeren  No. 62 fO. 4.
o p  3  Bugn. 1412 draagt hij de hof’stede  Lipsen

onder Voorschoten met 13 morgen lands , die hij in leen
bezat (zijne eigene beleening is niet gevonden), op aan
zijn  broeder Gerrit. Libro 111 fo. 89 .

(Zie de akte ook afgedrukt bij van Mieris  IV. 210).
Op H. Jaarsavond 1420 Jan Vos Hoichstraet, schout

in den Haag, verlijd met een korentiend onder Koude-
kerk.

Rog. in Beijeren  1X f”. 117.
Ten zelfden  dage bevestigt Hertog Aelbrecht den

lijftocht, door Jan Vos Hoichstraet, schout van den Haghe,
gemaakt  aan Jerznen Willem Bordtsdochter,  sinen wettigen
wive, verzekerd op de korentienden te Koudekerk.

Reg. in Beijeren 1X fO. 117.
Op 10 bpril 1431 bevestigt Vre. Jacoba  de douario,

door Jan Vos Dirck Hoichstraetenzoon gemaakt aan
&?ertr?cyd  11~‘iflettz  Ae,Lricszoon.~doc7tt1t.,  sinen wive , van
de minre helft van zijn halven korentiend onder Koude-
kerk, die hij gemeen heeft liggen met het Kappittel
ten Hove.

Reg. in Begeren 1X fn. 144.
20 Dec. 1429 op nieuw beleend met een korentiend

onder Koudekerk.
Reg. Philippus A. fo. 63’0.

Hij was schout van den Haag 1420, duinmeester tot
1438, en liet bij zijne eerste vrouw na:

V. 1 .  ddr&a vos 2;a,n Hoogxtucrtcu  <Jausdr.
Op 11 JaIn. 1450 werd zij bij doodt: haars vaders

beleend met de korentienden te Koudekerk.
.Libro Principium cap. N. Holl. f”. 27.

Zij was g e h u w d  m e t  I/liillenb  h3agabrechtsz.  (claj~
Hooged~oudL)  schout van den Haag 1439 Raad Ord.
Hove Holland 1431 , Rentmeester Generaal van Holland,
Zeeland en W. Vriesland van 1 Ja,n.  1442 tot 5
Febr.

Zij
zoons.

1446.
overleed vóór 28 Maart 1453 toen een harer

, Dirck Willemsz. (van Hoogenhouckj  , met de
korentiencl  van Koudekeik bij dogde zijn& m o e d e r
werd beleend; hij verkocht die in 1467 aan Jacob
Hendricksz. Copier, en een gelijke tiend in 1470  aan
zijn broeder Philip Willemsz. (van Hoogenhouck) , die
het geslacht verder heeft voortgezet.

1V. 2 .  Gewit ,tialz Höogst?-aterl  Dirdxz.
Hij was een der vier bedijkers van de landen van

Naters op Voorne in 1412, en werd met a daarvan
beleend (zie Bijlage).

Op 3 Augs. 1416 werd hi:j  ,
broeder Jan Vos, door den

na opdracht van zi.jn
Graaf beleend met het huls

Lipsen  of ter Lips onder Voorschoten met 13 morgen
lands.

Reg. Novum 111 fo. 89
(Zie de brief ook bij van Mieris  IV. 210),

Op nieuw daarmede  beleend 2 Maart 1435.
Libr. Philippus Ao. f’o. 41.

Hij overleed vóór 1449 en was vader van: ‘;) ,
Dirck volgt V. 2. en van
Thomas volgt V. 3.
1V. 3. (?) Machteld uan HoogstyatelL  D%~cksdr.
Zij was gehuwd met h%gel  van Aiclcemade  en over-

leed vóór 4 April 1442, toen hare dochter Aechte  van
Alckemade Engelsdr. bij doode  harer moeder werd ver-
lijd met een recht tweedendeel in $e van alle ambacht
en ambachtsgevolg van Natendael op Voorne.

6) Misschien behoorde tot zijn zoons ook Gerrit Hoocbstrnet,  schout
van  Rijnsburg, zijn voornaam en zijne betrekking tot genoydc
plaats wnar  Frnncois  van Hoogstraten later baljuw zou zijn, schqnen
RI wel voor te oleiten. Onder de charters der Abtdii van Rijnsburg
bevinden er zi;h van de jaken  1479--83 die door-hem alc schoot
bezegeld zijn. Zijn eogel  vertoont 3 palen. Ook berust CI‘ het  afsohrift
eener  Sententie va,n  den G-rooten  Raad van 13 Juli 1487 tusschen den
Procureur Genrl  en de Abtdiu van Rijnsburg in zake jurisdiotiege-
schil omtrent een appel van Gerrit Hoochstraten, gewezen schout, die
in 1482 een schepenbrief onder a;jn zegel verralsoht heeft.

Hij h:rd  een zoon Jan. Op 11 Mei 1518 verklaarde Reatris Jansdr.
van ‘Reijmerswanl, Abtdis  van Rijnsburg, dat Jan Gcrritsz. Hoeohstraet
haar het leen cijns za. vaders, een huis en hofstede, heeft opgedragen,
en weder van haar heeft in leen ontvangen.
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Reg. Voornc D. fi. 38 en 74.
:3 Jan. 1448 Confirmat,ie  vw.n  bovenstaande beleening.

Aechte  was toen gehuwd met Jacob van Alckemsde.

Lib. Principium Cap. N. Holl. f’. 14.
V. 2 .  UirclY vaiz Hoogstrateu  Gerritsx.
(Een Dirck Hoochstraet bevond zich onder de per-

sonen die in 1445 wegens oproerige daden uit Leiden
waren gebannen en 10 Augs. i449 vergiffenis bekwa,men.

Handv.  Leiden bl. 300).
Omstreeks 1449 (zijnde het blad in het Leen Reg.

verminkt) werd hij bij doode z@s vaders beleend met
& van Naters, dat hij 2 T\iIei  1486 weder opdroeg aan
zijn broeder Thomas (zie bijlage).

Op 23 April 1449 bij doode  zijns vaders beleend met
de Hofstede Lipsen.

Lib. Principium tap N. Holl. fo. 19.
Welk bezit hij 28 Febr. 1498 weder opdroeg aan

Jacob van Wijngaerden.
Libr. A. P. Archidux cap. N. Holl. fo. 15.

Hij was ongetwijfeld de Dirck van Hoogstraten, die
in 1452 als schout van Voorschoten zegelde met een
kasteel met twee torens (M. S. .Rijkhuijzen).

Op 19 April 1497 droeg hij als ,,Dirck Hoogstraet
van Lipsen voor hem zelf en als voogd van Frans
Hoochstraet zijn neef” diverse perceelen nieuw be-
dijkte landen m Nieuw Natendael op Voorne op aan
Jan Martijnszoon.

Reg. Voorne E. Cas.  1,. f”. 5s”“.
Verder is er niets van hem bekend.
V. 3. Thomas can Hoogstratel&  Gerritsz.
Op 2 Mei 1486 droeg zijn broeder Dirck hem _4 op

der landen van Naters, die hij 3 Mei 1486 verbond
voor den lijftocht zijner vrouw. Hij was gehuwd met
Geerburg Gijdert  Pietersz.  dochter.

In eene Sent. Hof. Holl.  van 20 Dec. 1486 komt hi,j
voor als hypothecair crediteur van Engel van Alckemade
in den Haag. Hij overleed vóór Dec. 1495, en was
vader van:

Vl. %ancJ,ol/s va?x  Hoogst,rateu.
Hij was schout van Haarlem van 4 Juli 1521 tot

1524, later Baljuw van Rijnsburg (blijkens Sent. H. H.
van 1533. No. 71, 1540 No. 212 en 1555 No. 22).

Kastelein va,n het huis Teijlingen (blijkens Sent.
H. H. van 1555 No. 22).

Hij werd 3 Dec. 1495 bij doode  zijns vaders beleend
met + van de landen van N aters , deed 20 Dec. 1511
den eed als leenman, op 11 Febr. 1518 verzekerde
hij op dit leen de douarie  zijner vrouw dlezuael
Ger~itsdr.  cau Il-armo~zd en overleed vóór Nov. 1559
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Hillegond volgt VII. 2.
Anna volgt VII. 3.
Catarine volgt VII. 4.
Maria volgt VII. 5.
Jannetje  volgt VIL 6.
Gerburg volgt VII. 7.
Vl?. 1. Mr. Gerrit ~nlj Hoogstraten.
8 Nov. 1539 beleend met $ van Naters, het erfgoed

zijner vaderen, dat hij reeds 30 Oct. 1562 moest ver-
vreemden. Met de woelingen verliet hij het land, doch
keerde na de Pacificatie van Gend te Leiden terug.
In 1581 woonde hij met zijn  2 kinderen aldaar in de
Nieuwstraat, in 1598 te Leiderdorp op het huis van
der Mij.

Hij huwde vóór 1563 dohnl~~r~a  valb  Bosschqseu
TVillemsdr.  , zij stierf vóór April 1577 nalatende 2
kinderen : 8)

Alewaer volgt VIII. 1. en
Francois  volgt VIII. 2.
WIL ’ 1. Alewaer van Hoogstrnteu
geboren 1565, huwde (huwl. voorw. Ao. 1593) “j

,Jun Claesa. van Lodesfe$u : zij testeerden 23 Maart 1601.

nalatende 7 kinderen: ‘)
Gerrit volgt VII. 1.

7) 23 April 1562. Xr. Gewit I-loouhstraten, Jan Msertensz.  Nijs (ter)
als man van Hillegond Hoocllstrnten, Rijck Evel~tsz.Y  als man va.n
Marie Hoochstraten, Jan Cornelisz.  als mau van Anna Hoochstraten
en aatic hebbende van Jan van de Bouckhorst zijn zwager  als man
van Catrijn van de Bouckhorst (sic) en Jan Aelbertsz. als man van
Jnnnetje Hoochstraten, en vervangende Willem Gerrit Hughensn. als
man van Gerburg Hoochstraten, allen kinderen en erfgena#men  van
Francois  Hooohstrnten, verklaren, dat de voorz. Jan Cornelisz. en
Rij& Evcrtsz. op 1.9 April 1560, vervangende al hun medeerfgenamen,
hebben verkocht aan Wouter Jorisz.  11 morgen lands  onder Langerak
aan de e/z  van de Lek_, en belooven den kooper  vrijwaring als naar
rechten ten eeuwigen dage.

V111. 2 .  1Mr. Fralxois  van Hoogshten
geboren 1570, huwde (huwl. voorw. 18 Maart 1608)

,J,tlfi:r.  Isdella  vau AS,Jenho#  I Ij). Zij testeerden 7 Mei
1618 Nots. Jan van Kui,jk Reg. 117. f”. 22. Hij over-
leed vóór Sept. 1626; zijne  boedelscheiding werd 6
April 1632 gepasseerd yoor het gerecht van Leider-
dorp 1’). Zij lieten twee kinderen na: 1 “)

Waarboek B. der Stad Leiden.
8) 24 April 1577 Joost van Sonnevelt  als voogd verordineerd over

Frnnoois  oud 7 j. en Alewaer 12 j. weeskinderen van Mr. Gerrit  van
Hoogstraten gewonnen bij Jufir.  Johanua  van Uosschuijsen  qn za.
huisvrouw, heeft heden den eed gedaan. Voogdenboek f”. 8~“. Zie
ook Groot Bewijs C. fO. 14~0.

Q) 27 April 1628. Jacob van der 31’1 weesmr.  alhier attesteert ter
requisitie van Steffen  van Heus5en,  ziju zwager, da,t hij op 29 Jan. 1.1.
ten sterfhuise van Jhr. Rudolpb van Endegeest, zin za. neef, door-
gelezen heeft de buwl.  voorw. tusachen  Jan Claesz. van Lodesteijn
en Alewaer van Hoogst,raten  zijnde ondershands geteekend A”. 1593
en zulks behalve door bruid en bruidegom ook door Mr. Gerrit van
Hoogstraten, Mr. Cornelis van Lodesteijn  , Catarina van Lodesteijn,
Jan Paets  van Santhorst, Mr. Floris Heij en anderen.

Nats.  Jan van Heussen  R. 220.
10) 3 Juni 1614. Jhr. Frsnchois van Hoogstraten wonende te Leider-

dorp als man van Jnffr. Elisabeth (= Isabella) van Nyenhoff ver-
vangende Jhr. Hugo van Nyenboff  en Juffr. Catarina  en Wolpharda
ran Nijenhoff te zamen erfgenamen yan Jhr. Christoffel van Nijenboff
machtigen, ene.

Xota.  Pieter Claasz.  van Rijn R. 214.
11) 6 April 1632 CompdeJuffr.  IsabellavanNyenhoff,  wed. Jhr. Francois

van Hoogstraten, geassisteerd door Paulus Stock, haar gekozen voogd
ter eenre, en Jhr. Sicolaas  van Lodesteijn en Mr. Gijsbrecht  van
Dam med. dr. als voogden en naaste bloedverwanten van Johanna,
oud omtrent 20 j. en slnria, omtrent 18 j., hare dochters, gewonpen
bij Francois voornoemd en gaan over t,ot schift.ing  en scheldIng.
Isabella zal behouden al de goederen die zij heeft medegebracht
conform de huwl.  voorw. van 15 Maart 1608. Als vergoeding voor
f3470 die staande huwelijk van bare  goederen verkocht zijn tot vol-
doening van schulden van haar za. ma,n en diens vader Mr. Gerrit
van Hoogstraten, zal zij levenslang g enieten het vruchtgebruik van
het huis en hofstede van der Nij onder Leiderdorp, enz. Verder
wordt verdeeld eenig land onder Montfoord, Leiderdorp en Lisse.
Tezamen zullen zij onderhouden Maria, oud omtrent 5 j., nagelaten weas-
kind van Anna van Hoogstraten : natuurlgke  dochter van Jhr. Francois
voornoemd.

Recht. Ar&. Leiderdorp B.X. 21 fO. 17’7’0.
12) Bovendien liet hij eene natuurlijke dochter na Anna Fransdr.

van Hoogstraten, dit als jdr. van Leijderdorp 12 Sept. 1621 te Leiden
:St,adhuis)  huwde met, TJsbrant  Jansz. Timmer, mandemaker  van Delft,
die 2i Oct. 162.5  poorter werd van Leiden. Zij hadden een dochtertje
Maria, waarvan sprake is in akte 6 April 1632.



Johanna volgt IT;.
Maria volgt, Izi. 2.
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1. en

1X. 1. Joha~~i~n na& Hoogstrdtx
geb. 1612, werd 22 Sept. 1626 beleend met de Hof-

stede van der Mij, en overleed vóór April 1650. Zij
hukvde  vóór 1636 Br&  Fonteyn Holland.

Hun zoon Jan Fonteijn Holland werd 20 _%pril 1650,
oud 14 j., bij doode zijner moeder beleend met de Hof-
stede van der Mij, en deed 13 Juni 16til meerderjarig
geworden, zelf den eed.

IX. 2. Nari,a  va)h Hoogstratela  geb. 1614’,  leefde nog
ongehuwd te Leiderdorp 24 Oct. 1651. Met ha ar is
d i t  ges lacht  vermoedel i jk  u i tgestorven.

VII.  2.  Hillegond  vasn Hoogstratm
h u w d e  Jm Iklaertensx. ïKeijste~~.  Hij  verkocht 10

Maart 1563 een huis op de Breedstraat en kocht 10
Maart 1563 eene olie&gerij op de Vliet; hij + vóór
15SO. Uit dit huwelijk 4 kinderen : 1. Machteld Meijster
X (huwel.  voorw. 24 Juni 1591) Floris Hobbensz. goud-
smid te Leiden; 2. Maerten Meijster. capitein;  3. Thomas
Meijster ; 4. Cornelis Meijster , i_ vóór 1598.

VIL 3. Arma van Hoogsbaten
huwde Jan C~onael%sz.  (van Torenvliet) , uit dit huwelijk

2 kinderen. 1”)
VII. 4.  Cathmina  ~van Hoogst+-aten
geboren 1538 op den Huize Teijlingen onder Sassen-

heim. Woonde 1581 te Leiden op de Oosterlingplaats
als weduwe van Ja+&  dan de Bord~homt,  Drost en
Kastelein van Purmerend. Hun huwelijk was kinderloos.
Zij testeerde 23 Juni 1580, en overleed vijór  Febr.
1591. ‘*)

la) Op 29 April 1591 zijn Mr. Gerard vsu Hoogstraten  en Jacob
Danielsz.  van Leeuwen tot voogden verordineerd over  Frans en Thomas,
weeskinderen van Jan Cornelisz. en van Anna T:L~ Hoogstraten.

Voogdenboek fO. 56~0.
14)  Onder No. 1692 der boedelpapieren van de Leidsche Weeskamer

bevinden zich de volgende stukirei:
a. Testament van Juffr.  Catarina van Hoogstraten wed. Jan van

de Bouckhorst,,  wonende te Leiden. Zij bespreekt, Maohteld Jan Meesters
dochter, hare nicht, dochter van haar za. zuster  Hillegond van
Hoogstraten,  het portret van Jan Meester, haar Tender,  en een f dozijn
kussens met,  de wapenen van haar testatrices? za. grootvader. Aan
Petronella Jansdr., hare nicht,, een gelijk aantal kussens en aan Alewaer
van Hoogstraten, haar broeders dochter, kussens met de wa.penen  van
testatrices vader, en in al het,  overige institueert zij haar broeder
Mr. Gerard vnn  Hoogst,rnten  in 1,)  de voorsz.  Petronella~  Jansdr. haa.r
xust,ers  dochter, in +, de kindei;en  van Gerburg van Hoogstraten
on $, de voornde Maohteld Jan Xeestersdr. met haar broeders. zijnde
kinderen van za. Hillegond van Hoogstraten!  in A, en de kinderen
van Anna van Hoogstraten , gewonnen bij Jan Cornclisz., ook  in +

b. De Inventaris harcr  nalatenschap d’. Febr. 1591.
e. Rekg. van Jacob Da.niclsz.  van Leeuwen over bovenstaande

nalatenschap, die volgens tcstamentmoet geet,fd  worden doorMr. Gerard
van Hoogstraten voor +, Jaques Snquet,  koopman te Amsterdn,m  als
man van Pieternella Jan Aelbertsdr. -4, Huych Willemsa.,  Geertruyd
Ja.n Ernstdr. wed. Warnar Claesz. van Woerden, en Maeyke Ellertsdr.
wonende te Leeuwaerdcn te zamen voor  ,+, Maarten cn Thomas
Janszonen Meester, Floris Hobbesa goudsmld als man van Maohteld
Jan Meestersdr. en de 2 kinderen van za. Cornelis Meester t,e zamen
voor 3_, r-rans en Thomas Janszonen van Torenvliet,  kinderen van
wijlcn  Jan Cornelisz. , gewonnen bij Anna van Hoogstraten beiden
za. voor j.

Overgeleverd door den rendaut  aan H.H. Weesmeesters ten orer-
staan van Mr. Gerrit van Hoogstraten, Jaques Suyuet  als man van
Pieternella Jan Aelbertsdr., Huych Willemsz. voor hem zelf en namens
Geertruyd  Jnnsdr.  en Maeyke Ellertsdr. en Floris Hobbens goudsmid
als wedr  van Macht,eld  Jan Moestersdr. t,evens  vervsngende Maerten
en Thomas Meester en het weeskind van 74.7.  Cornelis Meester, en
nog voornde  Mr. Gerrit yan Hoogstraten als oom en blocdroogd van
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VIL 5.  Jlnria  ‘van Hoogstrateu
gehuwd met Rijck  Euertse.  Beiden vormoedeliik  kinder-

loos overleden vtór Juni 1580.
VII. 6. ,Jame<je  van Hoog&aten
huwde ,lala Aelber-tsz.  (van QuakenOoscl~).  Beiden stier-

ven tusschen 1562--79 en hadden één kind Petronella
Jan Aelbrechtsdr. (van Quakenbosch) zij huwde (huwl.
voorw. Oct. 1587.) l”)

Jayues Suquet,  van Brugge, koopman te Amsterdam.
VIL 7. G-erbwrg  VGM  Hoogstratcn , overleden vóór 1563.

Zij huwde 10 ,Iofage  Jan Erjast (vm Bassen) overleden
1542, zoon van oude Jan Ernst (van Bassen) en van
Gijsken Arenst. Laatstgenoemde was in 1520 te $m-
sterdam  overleden, haar weduwnaar bleef in gebreke
behoorlijk afrekening harer  erfenis te doen, over welke
zaak lang is geprocedeerd. 1 (i).

Later huwde Gerburg :
Willc~/a  Gevr.2 HTsghemx.  goudsmid te Leiden. Hij

woonde in 1561 op de Breedstraat.
Als erfgenamen van Gerburg komen in de akte van

5 Sept. 1598 voor: Huych Willemsz. schoenmaker, dit
.-. dan waarschijnlijk een
huwelijk

kind uit laatst genoemd
eu Geortruijd Jan Ernstdr. wed. Warnar

Claesz. ban Woerden; blijkbaar een spruit uit haar
eersten echt. Als haar 3” erfgexmam  treedt. in dat stuk
op Maria van Loo, echtgenoote  van Mr. Adgerus Adius
advt  te Leeuwarden, we!ke  Maria eene dochter was van
Jacob van Loo en van Maria Ellertsdr. De juiste ver-
wantschap tot Gerburg blijkt hier niet, misschien was
zij ten 30 male gehuwd geweest met een Ellert . . .?

B i,j 1 a g e.

De Verlijen  van Nates-s (oudtijds Natnim).  Erfleen
te verheergewaden met een Rooden Sperwer.

Dit syn de geene  die Natairs ‘t eerst bedijkt hebben.
Gillis  van Arnemwìjden  , Lous.~ys vnl~ Oveuml , Bozc&jn
van Swieten en Geryt Hoec7dyaet,  volgens uitgiftebrief!
gedaen in den Brie1 13 Mei 1412.

Frans  on Thomas  Jansz. van Torenvliet weeskinderen  van Jan
Corneliss, en van Anna van Hoogstraten beiden aa Act,um 5 Sept. 159X.

d. Quitt,. 1 Sept. 1630.  Mr. Adegcrus Adius, *4dv. Hove v. Friesland,
wonende to Leeuwaarden als man van Maria van Loo, dochter van
wijlen Jacob van Loo gewonnen bij Maria Allertdr. beiden zn. cn
zulks als erfgenamen van Cn.ts.rina. van Hoogstraten verklaren te
hebben ontvangen enz.

Wij hebben al deze akten zoo uit,\oeris  opgenomen,  omdat ze elkander
aanvullen, en ook om nog eens t,e doen uitkomen hoe onvolledig dc
akten vroeger dikwijls werden opgemaakt.

15) Oct. 1587. Hnwl.  voorw. tusschen  Jsques Soyuet,  en Petronella
Jan Aelbrechtsdr.,  die daarbij wordt geassisteerd door Aelbrecht
Cornelisz. van Leeuwen, Garbrand Meess en Mr. Gerrit. vnn Hoogstraten
Fransz.  haar ooms, en Juff.  Aefgen Aelbrecht8sdr.!  wed. Mr. Gerrit
van Hoogcvoen Pensionaris van Leiden, hare moei. Daar deze laat&
in de Genie  van Hoogeveen bij Ferwerda  in de 6” gentic  (en terechl)
wordt genoemd Aefgen  Aelbreohtsdr.  van Qnakenbosoh, is hierdoor
tevens de familienaam der bruid bekend.

‘6) Hierop hebben betrokking: Civ. Sent,.  H.H. van 1543 (Rog. 515,
No. 193). 1519 (Reg. 521, p. 150).  I Dec. 1553. (Reg. 525, N”. 163)
en 5 Dec. 15.55 Mr. Bnrtelt (Rartolt  .Etnst  van Bassen de bekende
griffier van ‘t Hof) gegijzelde, in plaut,s van zijn vader Oude Jan
Ernst > contra Francois van Hoogstraten als vader en voogd van
Geerburg  zijn dochter wed. Jongc Jan Ernst, en van haar weeskind,
cm  nog Wnwart Ernst voor hem zelf en als oom en voogd der kinderen
van zijn ea.  broeder  Hnrman  Ernst ter zake der inventaris waarop
perceelen ontbreken. Gcgijselde qy. wordt in het ongelijk gesteld.
[Reg.  528 N”. lal).

(Over de familie ran Bnsscn  is nog nateeien  Elias  da Vroedschappen
bl. 304, en Herald  Bibl. 1876.)



Liber Voome Ij:. f,* 24.
(Ieder bodykcr is beleeud met +- der landen, hier

volgt alleen het deel vau Gerrit van Hoogstraten.)
&ell recht  uiereutleel  van a l l e n  a m b a c h t  eu
ambnclitsgc~olg 1x02. d e n  landc v a n  Xduim.

13 Mei 1412 Gtl~i’t Hoed~.strnd
omstreeks 1449 (de datum is met de helft van het

blad verdwenen) D&k Hoechdraet G~~yts~.  bij doode
Geryts  zijn vader

Lib. Voorne D. fo 65.
2 1Mei 1486. Thonaaes  HoicJt.stt*act  bij overgifte van

Didi:  Hoï’chstraet  zijn broeder.
Lib. eodem litt. pret. f0 28~0

3 Mei 1486 Tl~,o~)zas  Hocchstrnef  l$tocht met 16 &
‘s j. Geerbrr~lr  GihjsOr.d~,t  Piefcrsr..  dr. zijn huisvrouw.

xlsvoren.
,3 Dec .  1495  Awuss Ho~chstrcrct  bij doode  T h o m a s

zijn vader.
(in marginr) Op 20 Dec. 1511 deed F/.ajbs fioPc7&*aet

den eed in handen van den Stadhr. Gen\.
Lib. Voorne E. f0 54.

11 Febr. 1518 p?.a+bs  van Hoogstraeten  verzekert de
douarie zijner vrouw A.lewuer-  Gertdsdt.. valz, ~Varmond.

Swarte Ruige Reg. tapt. Seeland fo 5.
8 Nov. 1559  Gerrit van Hoogsfmcfen  bij doode  Frans

zijn vader.
Lib. Pa,x.  tapt. Voorne f” 4.

30 Oct. 1562 Pieter ,7n/~s(,  .Torzyr  *jcIj~  bi,j overgifte
Ccwit vnsz  Hoogst~ateu.

Lib. Tumor cagt. Qoorne fo ‘7.
10 Febr. 1562 stilo  curiae ,Tnrl  nYeesle?s te Leiden bij

overgifte Piefer voorzd.
als voren bl. ll.

. . . 1064  stilo  curiae Bo~~tlezv~)lL  ~21~~12  Dt*em&wnert bij
overgifte van ,Jma ïVee.rters  voorzd.

Lib. Rumor cap. Seeland fo 49.
Van hem kwam Naters  in 1579 op zijn zoon l%?ll~)tr

2ju12 Dredcwaert  , 20 April 1693 op diens dochter
Cwladia, 6 Dec. 1633 op haar zoon Jhr. Il,//r,,~  7act.v
van Awaerongma  die het 28 Juni 1642 opdroeg aan
,Jacob  van der Goes wiens familie successievelijk ook de
3 andere vierde parten van Jaters  ? waarvan enkelen
weder gesplitst waren tot zich trok.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Sprokkels uit de kerkelijke registers te Veen  (N.Br.).
Naar een afschrift, tijdelijk ter inzage geweest voor

steller dezes.  O=Ondertrouwboek. L-Lidmatenboek.
D=Doopboek. N.

Van Schell.
0. 1769. den 17 Spril: De Rijlis vrij Hoogwelgeboorne

Heer Pldipp  Gustau Baron carl S&cll, Ridder
des Roomsen Rijks en Capitnin onder het Regi-
ment Infanteri van Sijn Hoogheidt den Here
Erfprins van Nassauw Usingen , ten dienst van
deze Landen, Weduwenaar van Louise Baron-
nesse  de Schell, etc. etc. ende: De Rijks  vrij
Hoogwelgeboorne Freule Henriette  Christine
Xtrn~inrilinn~~  C~l~crrlotte  Baronnesse I;M~  Ac7tel1,
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wi,jlen  des Rijks vrij Hoogwelgeboornen Heren
Cwel Loclezo~l~  Baron van, schelle Ridder des
roomsen Rijks , Hoogvorstehjken Sulthagsen
geheimen Raadt en Kamer President Freule
Dogter,

Zijn nat: vertoonde blijk van voldoening aan
‘s Landts regt in wettigen ondertrouw opge-
nomen en na onverhinderde voorstellingen , ten
huize van de Hoogwelgeboorne Bruidt in de
tegenwoordigheijdt  van Hendrik den Boer,
Ouderling en Jacobus van Lier, Diaken, in
den egteu  Staat bevestigt op den 12 Majus
1769.

L. 1767. Lou&a  Frederica C’ltristku  en WilhelnLi~La  So-
phia Julianu,  beideFreules  Baronnessen va.nb’del,
met Att. der Walsche  Gemeente van Heusden,
de dato den 10 April 1767; naar Maastricht
vertrokken zijnde is de Att. wedergegeven.

Tork.
L. 1710.

22 Dec. Aangenomen : He+aviette  0?r.l,sti?aa
Mnximiliane  C?aarlotte  , Freule Baronnesse va/L
&9dl, vertrokken naar Maastricht.

Wilhelmina To& , Att. van Schijndel ende
Liende, weder met Att. naer  ‘s-Bosch.

Gansneb. gen. Tengnagell.
L. 1711. 21 Dec. Alexandrina Tri.qageb  Ganse&. Att.

van Buren.

Spieringh van Wel.
0. 1655. (datum niet opgegeven) Jan Cornelissen Cawapela,

j.m. van Veen, ende  Neeltjen Bircks Poorter,
weduwe van Dirck Spirtingh  de Wek.

Hier getrout.
Mackay.

L. 1797. J. Macl<akj met Att. van Wijk, gegeven den
29 Maart 1797.

Van Ahnonde.
0. 1607. den 9 Martii.

Ar ien  Jansz. vau Almo~k  , in  den  Ouwen
Hoorn, ende  Jennekeu  RoeloFs,  j.d. van Veeu.

stoep. ’
L. 1740. 26 Sept. Cornelis Naartensc  Stoep,  Att. van

Swijndregt.
Wichers.

D. 1710. (den 10 Dec.)
‘t Kind van clien Engelsman: Eliznbeth, d. v.
den Heer IT’ilsio~a~  Ruyter onder ‘t Engelse
Regiment van de Hr. Ros, en Hermijntje
TI lchrrs.

L. 1781. 27 July. Johanna Cornelia T12chrm,  Att. van
Koudekerk.

Pieterson , De Bussy.
L. 1719. Juffr.  G-eertruijd  en Cornelia,  Pieterson  , met

Att. van Bndel,  21 Junij  1719.
L. 1720. 27 Apr. Mevrouwe  Elizabeth Rufs,  weduwe

BUSSZJ,  Att. van Urmond.
L. 1720. 3 Apr. Mevrouwt: Hester  tl~ BUSS;I/~  wedo  van

den Heer Piclcr.~eo~a, Att. van de Classis Znlt-
Bommel, 30 July 1720,  vertr. naar Amsterdnm.
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L. 1726. 11 Mcy. Mcvronwe  Cntharina  B/~ssl/  clcRuObr&n,
Att. van Urmond.

L. 1727. Hester Bus&, wede  Pietersogb,  Att. van A m -
sterdam 1 Meij.

Bastert.
0. 1730. den 2 Junij  : Peter Kleqn, weduwenaer  van

Jennike Bast&, wonende t’ot  Meeuwen, en
Jennike Pulamedes,  j.d. van ‘s Grevelduijn  Ca,pel,
wonende te Veen; hier aangeteekend en den
2 July getrouwd.

Van Dam.
L. 1665.2 April Leonardus ‘van DUW,  vertr. naar

Rotterdam.

Duymaar.
L. 1772. Do Henrikus  vapz den Berg, Emeritus Predikant

van Hedikhuijsen  en Herpt , en Geertruy I)uy-
nzacw,  egtelieden , met Att. van Heusden 5 Juny
1772, en terug naar Heusden, 14 Juny 1773.

Van Iterson.
L. 1780. 22 11aart.  Aangenomen : Andries van Zterson  ,

vertr. naar Cuijlenborgh. 30 April 1782.

Palm.
L. 1717. Louis Palm en Maria Anna N<jZnrt  beiden att.

van Rijswijk bij ‘s Hage en terng.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Adriani. (XX 126, 206, 207).
Naar aanleiding van een vraag over het echtpaar

Adriuni  X Bi@aholi  gaf ik een fragment Adriani. Het
blijkt mij nu dat dit fragment als volgt kan worden
aangevuld :

Dtyclc  Adrinens  of te  we l  Di& dd~inrzi  over l .  te
Groningen vóór 1691 huwt Felz?aetie  Zensiwa  , dochter
van M%zso ,Jawz. Mensinga  en “Lanameti~ H o v i n g h .
Uit dit huwelijk zes kinderen waarvan 8én, het jongste,
vroeg overl.
1.
2.

3.

4.

5.

Nenso Adriani, Med. Doctor.
Etjen. Adriani , huwt fl. N. A’cllctn!  koopman te
Leeuwarden.
Lammina Adrinrzi.  overl. 1734, huwt Ds. Hillebranck
Mentes,  geb. 1679, overl. Visvliet 1735; predikant
te Visvliet>. Uit dit huwelijk o.a. Ds. ìKe?zso  111entes.
ATZZLS  Adriuni,  J. U. D., W secretaris van Gedepu-
teerde Staten van Groningen (172%-1746),  huwde
Johanna Margrieta Meintjes  of Johannu  &jlman.
Hieruit :
LX. Ds. Petrus Adriani, geb. 1730.
0. Mr. Theodorus Adriani.
c. Ds. Me?zso  Johannes Aclriani.
d. AlalLa  ElisaDeth  Adriani.
Johannes Adriani ik!ensinga  , (zich aldus noìxiende
naar zijn oom en pleegvader Prof. Johannes iVensinga)
zie verder Jaargang XX 207.

Omtrent Mensinga  het volgende :
Merzso l Jawsz. Mensinga, koopman en deftig ingezeten te

Groninwen,  huwt Lammetia ofLammetta  - Lammeghieqa  -.
Lccmmikx  Hovingh. Laten vier kinderen na:
1. Jöhawaes  Menxi~aga,  geb. in 1635, mense illo quem

2.

3.
4.

di~u/h Graeoi  nomina,nt.  Professor in de Grieksche
taal en welsprekendheid te Groningen. Overl. 5 Maart
1698, oud ruim 62 jaar. Hij huwt 1675 Elisabeth
Geldorp,  dochter van Ds. Hewicus  Geldorpius  , pre-
dikant te Amsterdam (overl. 1652). Zij overleefden
hunne drie kinderen.
Herman  Me?asinga  , ontvanger te Groningen, huwt
Elisabeth Reichle. Van hen stammen af degenen,
die thans nog den naam Me9asi?aga  voeren.
Jan Hovingh Mensinga,,  secretaris: huwde Riste Cloots.
Pennetje Mensinga, huwt Dirk Adriani.

Mr. H. W.

Cassenabe (de).
Op 16 Mei 1788 huwden te Paramaribo: Jan Kwel,

gedoopt te Utrecht 8 Januari 1762, en ElisaDeth de
CassenaOe , geb. te Vianen 26 December 1767, als
dochter van ‘Jean  Corueille  de C. en Pktronelle  Colastance
Kelderma~a.

Gevraa,gd  wordt welk wapen dit geslacht de Cassenabe
voerde ? Men identificeert het met de Cakenove  , e n
kent er het wapen aan toe dat Rietstap  in het A.G.
opgeeft op d e Cazenove  de Pradines.  Is d i t  j u i s t ?
Waren de Cassenabes te Vianen wellicht refugiés wier
naam oorspronkelijk de Cazenove was? Zij behoor-n
aldaar tot de Waalsche kerk.

Amsterdam. Mr. F. E. P. M.

Heerma (van).
Mr. Franciscus Gerardus  Theodorus de Rotte, ged.

te Alkmaar 24 Juli 171.1, f te Netterden 17 April
1792, tr. te. . . . . Nov. 1738 A?ana Magdalena Clara
van Heerma,  geb. te.. . . . 16 Nov. 1709, + te.. . . .
23 Oct. 1794. v. R.

Lannoy (de). (XXIX, 129).
De belangrijke mededeelingen  van mej. Cornélie de

Waal over de familie de Lasw~oy l), geput uit acten
van het weeskamerarchief te Middelburg, ge\.en  mij
aanleiding de aandacht van belangstellenden in den
stamreeks dier familie te vestigen op een feit, dat ten
gevolge van bovenbedoelde mededeelingen,  vast te
stellen is.

Er is wel eens beweerd, dat de Ceylonsch-Nederlandsch
Indische familie de Lannoy  , wier genealogie verscheen
in jaargang 1906 van dit Maandblad, af zou stammen
uit Charles de Lannoy, die a,ls jongman van Doornik,
op 30 Juli 1616 te Middelburg gehuwd zou zijn  met
Catharina Bourln  , mede van Doornik, en meer be-
pnaldelijk uit den uit dat huweli;jk  op 3 Febr. 1619 in
de Waalsche kerk te Middelburg gedoopten zoon Charles.

Dit nu is thans blijkens de mededeelingen van mej.
de Waal als bepaaldelijk onjuist  te verklaren. Immers
blijkens het Middelburgsche  weeskamerarchief is Charles
de Lanpzoy  (de man van Cathalina  Bourla)  in Juli 1620
reeds overleden, behalve een dochtertje, slechts nalatende
é&n zoontje, inderdaad genaamd Charles, welk zoo?atje
echter isa  i&!W reeds overleden in en waarmede dus be-
doelde afstamming uit het huwelijk de Lannoy-Bourla
al dadelijk vervalt.

1) Kolom 100, regel 7 - 1 3  m o e t  uitvnllen,  daar n i e t  Pictcr d c
Lnnnoy mi~ar Pietw d e  Cnnnoy secretnris vnn Arnnmniden was PII
klit  yedceltc dus ovcr do familie de Cannoy  loopt . C. u. w.
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N aar mijn rnceninh stanil dozc  f’amilic  do Ilnniq
uit Samuel de JJt~nrlog,  i;~~edoopt te Middel burg 27 .Jan.
1080,  zoou  van den burgemeester en schepen Robert
Jansz. cie &nno?/  cn Catheltjna  Qorisdr., terwi j l  mi j
niet bekend is, met wie Samuel gehuwd is geweest.

W-. W. v. R.

Lannoy (de). (XXIX, 130).
Aangehaalde mededeelingen vormen ecue  bevestiging

en aanvulling van hetgeen reeds omtrent dit geslacht
werd vermeld in XXVI, k. 28 eu 29 en in XXVII,
i.:. 26, één en ander in aansluiting met hetgeen de heer
W. Wijnaendts  van Resandt onder het hoofd ,,Oude
Indische families” van doze  de Lannoy’s mededeelde.

Verwantschap met het door mij in no. 2 van dezen
jaargang behandelde geslacht blijkt niet.

Belangrijk lijkt, mij in de mededeelingen van Mejuffr.
de Waal vooral,  dat Rohcrt ~Jü~aszu.  de Lan,noy  als
schepen met een merk, en niet met een wapen zegelde.
Daar l!Q reeds in 15í4 raad en in 1675 burgemeester
van MIddelburg  was!  kari hij bezwaarli.jk  dezelfde zijn
als de Robert de L. die in 1677 zijn  voogden en den
weeskamer ontslaat. Cha,rïes  de Lnnnoy  , die -30 Juli 1616
te Middelburg Cuthalina  Bozrrla  huwde, wordt wel ge-
houden voor een zoon van Robert Jansz. de Lannoy,
terwijl de te Middelburg 13 Febr. 1619 gedoopte zoon
uit dit huweltjk,  eveneens C7/mrZes  geheeten,  gerekend
werd dezelfde te zijn  als ~%ur!c.~  dc L. >< fara Joliet.
Uit de mededeeling van Mejuffr. de Waal blijkt nu,
dat dit onjuist is, daar hij reeds in 1630 was overleden.

Het door mij in no. 2. van dezen jaargang medege-
deelde kan ik nog met het volgende aanvullen.

Op 16 Sept. 1624  verschijnen voor Notaris Jean Mote
te Leiden : Amok1  de Lannoy en S%rlr Jlasselot  en maken
hun t,estnment.  Zij bepalen daarin o. a. dat, wanneer
zij zonder kinderen overlijden, hun erfenis komt aan
hun naaste verwanten, zijnde:  du costé dudit Amoult
de Lnmoy sa soeur Margue&p de Idannoy  et ses deux
f&es aarc et ?Tcan  de Lannoy et du costé de la dicte
Sara Masselot  sa soeur Marie Entm et son frère ,Jean
E?zten.

Laten zij wel kinderen na, dan benoemen zij : Marc
de Lazno~y  , oncle paternel, devaeurcmt  & Emden  e t
Jean des Watijnrs , docteur en médicine, cousin maternel
de leurs  enfants, demeura.nt  B Haerlem, pour tuteurs
et exécuteurs. Uit het bovenstaande blijkt dus? dat
%ccrtin  dc Laimo!J  , behalve de 2 reeds door mij ge-
noemde zoons, nog een dochter Jlqquerite  en een zoon
.Jcun had. H. W~~r;aes~~s.

Meulen (van der) (XXIX, 134.j
De mededeelingen omtrent dit geslacht door den

heer LM. A. v. R. v. d. K. hadden ook mijne volle
belangstelling en wel in die mate, dat ik mij verplicht
acht het belanghebbende medelid, den heer v. R. te
verwijzen naar het maandblad N” 11 Anno 1910 kol.
349, waarin door mij met betrekking tot het geslacht Van
Doorn ook werd genoemd dat van Van der Meulen. 1)

Volgens den heer v. R. v. D. K. wonnen de in k.
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131 vermelde  .Jo/~~IL uair der dteukn m Margnwfha
~‘an Eiewaerde?~  drie kinderen , t. w. :
1. ?Jo7tnn X Mmrgccret7tn.
2. Hendrica  X Adriaan Haagoorf , zoon van Adriaan

Haagoort en Anna Paradijs.
3. A n n a  X Matthfi’js  Snocc7~.

Het huwelijk van Hc~~rioc  (Hendrica) met Adriaan
Hmgoort  is echter allerminst in overeenstemming met
het door mij_ in N 0 11 Anno 1910 vermelde huwelijk,
hetwelk ik hier nogmaals herhaal:

Blijkens de Gorinchemsche  notarieele  protocollen in
deel NO 63 notaris P. de Witt , is den 20 Mei
1698 gehuwd onder huwelijksche voorwaarden AnAony
wn Doorn, zoon van Autltomy  vm Doorn, Raad eu
Vroedschap van Gorkum, Thesaurier van 1690-93
en Burgemeester van 1704-06-09, en Margnretha
zw2 Dusseldorp  , met Henrica  con der Meulen, dochter
van Johnn ‘u((n  der Me&cn , Raad en Vroedschap van
Gorkum en &rrgoreth~r  van Berwaerden.

Henrics van der Meulen’s  grootmoeder was Henrica
van der Ameijden.

Ik kan daaraan thans nog toevoegen, dat nit dit
huwelijk zijn geboren drie kinderen, welke gedoopt
werden op de navolgende datums, t. w. :

op 26 Febr. 1699 Anthony van Doorn.
doopgetuigen : Anthony van Doorn, Marg.’ van Dussel-

dorp, Johan van der Meulen, Marg. van Herwaerden.
op 3 Augs 1701 Margriet’a  Catrina,.
doopgetuigen: Johan van der Meulen, Marg. van

Herwaerden, Johan Geukelsberg, Catrina Comijn.
op 27 Dec. 1702 Jan Hendrik.
cloopgetuigerz:  Johan van der LMeulen,  Hendrika van

der Ameyden , Antony van Doorn, Marg. van Dusseldorp.
Onnoodig te zeggen dat voor belanghebbenden op-

heldering in deze ten zeerste wordt gewenscht. Ik meen,
dat eene  vergissing mijnerzijds uitgesloten is, daar
mijne gegevens getoetst zijn aan eene aanvulling, welke
ik indertijd mocht ontvangen, naa,r  a,anleiding  van
mijne m.ededeelingen  in N” 11 Anno 1910.

Hilverstbm. V AK DUSSRLDORF.

Rasch. (XXIX,  79 e. v.)
1. 1.

2.
11.

2.
IV.

2.

V.

1.
VIL  3.

6.

Mbgaretha R. (huwt Engel Lutjes.)
Anna R. (huwt Jonker Rasing.)
Bernard R. Burgemeester te Doesburg en 2i Jan.
1684 aldaar rentmeester. (Gelre X111, p. 25Oj.
Christina  Ketwich  ged. te Oldenzaal 24 Sept. 1643
als dr. va.n  l+reud, burgemeester en secreta.ris
ald. en C7zri.+iua de Reiger Bel-endsdr. Zij + ald.
27 Sept. 1664.
Jan R. in 1724 burgemeester van Rijssen.
MS. Bernhard Johan R. was ook nog 23 April
1792 lid der Staten-Generaal geworden. Hij tr.
19 Maart te Doesburg.
C7wistina  Agnitn  R. , tr. 20 1811 H. ?J.  dc Roller,
j- Doesburg 27 Aug. 1818 als emer. pred. Beide
huwelijken kinderloos.
Mevr. Rasch-Glashort  is overl. te Zwolle oud
34 j.
Huwelgk  Rasch-Bloemers had plaat,s te Kummelo.
Pal&& Fmqoìsr,  R .
Dìtlethw  ,-2 , . . . . . R.



Vhia.

4.
5.

VI.

vr. 4.
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In Mei 1803 z;Sn op Veld- en Veenhuysen in
den Ampte van Apeldoorn ondertr. HenwX
W$nad  R. en JacoBa  Sies.
In plaats van Azq~sta te lezen Agneta.
+ 2’7 Jan. 1886.
Voorletters van Mevr. Rasch zijn afwisselend
A. P. A. en P. A. A. Eigenaardig is de
annonce van de geboorte van hun eerste kind:
,,Te Nijmegen op den 18den Augustus 1833,
ten huize harer Ouders, den WelEdelGeboren
Heere Rathws verloste voorspoedig van eene
welgeschapene dochter, Vrouwe A. P. A. Rasch
geb. Muntz”.
il/la&s Piereus  R . was 1885 ontvanger van
‘s Rijks  belastingen te Bodegraven. Zijn zoon
vermoedelijk 4. geb. 1880 is Bernard rJohn~n
Robert R. + Rotterdam 27 Mei 1905 oud 24 j.
Zijn dood wordt uit aller naam geannonceerd
door wed. B. J. R. Rasch geb. van E@sdex In
de advertentie word hij genoemd echtgenoot,
vader en zoon.

1.

1.
2.
3.

4.
I

11.

1.
2.
3.

4.

Johannes Rasch , geb. 1800 overl. te Utrecht 27
November 1886. Hij verliet op jeugdigen leeftijd het.
ouderlijk huis te Massenhausen  bij Arolsen. Hij had
éèn broeder, die ongehuwd naar Indië is gegaan en
op reis gestorven, en èèn zuster gehuwd met hT. hV.
Peter te Bremen.  Hij huwde Alzna  Lucretia Botzen.

Hieruit 4 kinderen:
Cbktiaa~z  Ras&, die volgt 11.
An.na Lu,wetia  Rasch tr. Hendrik Olland.
Johnn Willem Ra,sch tr. Augustine ikfurie,  hieruit:
Anna Louise Rasch.
Everad  Rasch geb. 1842 overl. Utrecht 2 Nov. 1861,

G%ristiaan  Ras& geb . 1834, overl. Amersfoort 18
Aug. 1901. Pred. der Ev. Luth. Gemeente te Mon-
nickendam , Edam en Amersfoort. Huwt te Uithoorn
2 Juni 1870 Margaretha Joha,Lnu Borrlagr.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:
Johannes Rasch geb. Monnickendam 26 Maart 1874.
Louise Rasch geb. Monnickendam 7 Dec. 1876.
Theodoms Franciscus Rasclt  geb. Edam 12 Nov.
1.883, overl. Edam 7 Dec. 1886.
Gerrit Dan24 Ras&.

Te Alkmaar is overleden 26 Sept. 1861 .7acoDn  Sicl%x
oud 56 jaar weduwe W. Ras& en zuster van A. fl. I3ewzc.s.

Als geb. te Amsterdam 13 Nov. 1891 teekende ik
aan een zoon van A. C. C. d. Voort en &. R+d.

Een H. W. Rasch Staatscourant 7 Januari 1899 no 6
krijgt een pensioen op grond van 65-jarigen  ouderdom.

Mr. 6’. &as&, raadsheer aan het Hoog gerechtshof
van Ned. Indië, overl. te ‘s-Gravenhage 17 Sept. 1897,
oud 49 jaar, zijne  echtgenoote  J. d4. Boom nalatende.

Mr. H. W.

Ruardi.
Mr. ,Johannes  R,uarcli , geb. te Leeuwarden 25 Maart

1746 als zoon van Padus, griffier der Staten van
Friesland en .Tolrannu Jelgwsma, -i_ te . . . . 25 July 1815.
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Hij was 1763-29  Juni 1769 student te Franeker; 1771
hoogleeraar te Deventer ; 1781 id. te Groningen in de
welsprekendheid, de Latynsche en Grieksche talen, later
ook in de Grieksche Antiquiteiten. Hij tr. Wilhelmina
K n o o p .

Gevraagd: Voorouders en nakomelingen van dezen
professor met genealogische bgzonderheden.  Bestaat el
eene genealogie Ruardi ?

V. D. P. c.

Rij& (van). -- (XXIX, 135). - Ambrosinn Wilhelmina
va?L Rijck, geb. Pasoeroean, dr. van Adriaan en Susanna
Emeste%n,  tr. 10 Batavia Apr. 1800 Jacob Andries vma
Bra&m , geb. Houghly (Bengalen), later ra,ad van Indië
en luitenant-gouverneur-generaal, overl. BiLtavia  12 Mei
1820, zn. van Jacob Pieter en Ursula Martha  &kh;
tr. 20 Batavia 1 Ang. 1821 Joseph n~ury, kapitein tel
zee der Engelsche marine, overl. Buitenzorg 1 Maart,
1835, oud 50 jaar.

W. W. v. R.

Vorstern (de). Elixabet7r  de Vo&ern,  geb. te . . . . . ‘.
(Brabant), den . . . . . . 1689. De Hessisch-Casselsche cor-
net Adam Ernst von Koppelozu  , in den slag bij Ramillies
op 23 Mei 1706 gewond, werd opgenomen en verpleegd
in het huis van haar vader, die burgemeester en papier-
fabrikant was. Na zijne genezing huwde hij haar. Zij
overleed 9 November 1752 te Repzin in Meckelenburg.

Gevraagd : genealogische gegevens omtrent genoemde
ElkaOeth  de Vol-stem,  hare ouders en grootouders. -
München.

G. A. KIEFE.

Weede  (van) .  Ghristina  Delinna van Weede, g e d .
te Utrecht 3 Oct. 1743, was eene dr. van Dirk v«)h
Wede en  Geysbartn  VI(I~  Bk~~~lmtkjn.

Gevraagd: Geneal.  gegevens omtrent, hare ouders en
grootouders, met opgave der familiewapens. v. R.

Wit (de).
Wie kan mij de geboorteplaats en datum opgeven

van Jan A41brecht  (9) de V7z?,  die in 1756 te Londen
woonde en toen gehuwd was? Stamt hij van de
Dordtsche de Witten af 1 B.

Waar kan men iets vinden over:
1. de verschillende kruisen in de heraldiek;
2. wapens met doodskoppen en doodsbeenderen. S.

INHOUD 1911, W 5. *

Benoeming tot lid. - Adresverandering. - De Leidsch-Gorcnm-
scha familie Ticrens,  door P. L. Thierens.  - De Camer van Charitn.te
tc Delft en hare Xecaters van 1597%-1795, door P. L. Thierens
(vervolg). - Bijdrage  tot de Genenlogie  der Familie  HoffmaÏï, Hol-
landsohc  (Rotterd,zmache)  tak, door W. J. Hoffmnï~,  J. J.zn. -- Trouw-
en doopdntrtms  betreffende  aanzienlijke Geldersche geslachten, door
W. Wijnnendts van Resandt (vervolg). - Het Rijnlandsche geslacht
van Hoogstraten, door G. H. J. C. Esohauzier.  - Kleine Mede-
deelingen: Sprokkels uit. de kerkelijke registers te ïeen (N.-Br.). -
Vragen en  antwoorden  : Adrinni;  Csswznabe  (de); Heerma  (van) ;
Lnnnoy (de); Meulen  (van der) ; Rnsch;  Rwrdi ; Rijck (van); Vorstern
(de); Weede (van); Wit (de).
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Dit blad verschijnt maandelijks en wordt nlleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betrell’ende  de redactie
van het Maandblad, opgaven van adresverande-
ring, opmerkingen inzake de verzending en aan-
vragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men te richten tot den
waarnemenden redacteur, P. F. W. vhx  ROMOKDT,
47 Regentesseklan,  ‘s G.mvm11age.
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Brieven, aanvragen ene., betreffende het Ge-,

nootschap te richten tot den secretaris. P. F. W.
YAN  ROMÖNDT,  47 Rege&.wZaan,  en die Betreffende
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
S~OLICKAERT  VAN SCHAUBURG,  96 Jan wm N a s s a u -
straat, beiden te ‘s Umvenhage.

Contributiën, ene. aan den Penningmeester,
C. VA N ERPECUX,  26 Ptincessegmcht,  ‘sGravenlqe.

Leden te ‘~Gravenhage  betalen per jaar f 10
contributie, zij die buiten ‘~Gravenhage  wonen f6.

x ‘Sc

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

No. 6. XXIX" Jaargang. 14 Juni 1911.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

MAANDAG, 3 JULI a. s. 4~/2 ure.
Hotel: ,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Inventaris der Boeken en Handschriften van het
Genootschap.

Het Bestuur maakt bekend, dat de Inveniaris  der
Boeken en Handxcltrifien  van het Genootschap, samcn-
gesteld door den Bibliothecaris, is verschenen.  Aanvragen
om toezending te richten tot  den Bibliothecaris to
‘s-Gravenhage, (Jan van Nassaustraat 96).

De prijs van dezen Inventaris is voor leden f 1.25
en voor niet-leden f 1.60.

's-Ornveulrage  , 1 Jnni 1911.

Tot lid zijn benoemd :

*Jhr.  0. G .  Bcovs  V A N  Tuesr,o~cx.  .  .  ‘s-~~rutienhrxge.
17 Stadhoudersplkn.

H. T. HABBEXA.  . . . . . . . . Deventer.
Dr. G. J. Dozr  . . . . . . . . Zeist.

38 W&elminalnan.

.JORN C. VXN  LENNEP  . . . . . . . Anzstertln~~~.
322 Keitemgrack t

A. B. VAN DEIL  Vrns  . . . . . . . -4 mdcrdan~.
2  Fossimstrnat.

H. CH. VEGTEL  . . . . . . . . . ‘s-h’rncer~l~age.
35 Prinscgraclrt.

J. ,J. DOVFEGXTES . . . . . . . . ‘d~rarenhage.
80  Jan mm  Nasnaustraat.

Adresverandering :

M. G. WJLIIENAN  . . . . . . . . Urrlssel.
29 72~  d e s  Ckamps Elywés.

C. A. VAK  WOELI~KEN  . . . . . . Utrecht.
5 Brcgittewtrant.

31Ste Algemeene Vergadering van het Genootschap.
Op Zaterdag 22 April j.l. werd in het gebouw Dili-

gentia,  Lange  Voorhout ,  t’e ‘ s -Gravenhage ,  de  31~te
Algemeene Vergadering gehouden. Aanwezig waren
d e  Heeren: T h .  J. 8. van Zij11 de  Jong ,  T .  L .  van
Wagtendonck  , W. baron Snouckaert  van Schauburg ,
C. van  Erpecum,  Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn,
J h r .  Mr. E. B. F. F. W i t t e r t  v a n  H o o g l a n d ,
L. Calkoen, Mr. H. W. van Sandick, B. van Haersma
Bumn,  D .  G . v a n  E p e n ,  W .  J. J .  C .  Bi j l eve ld ,
Mr. J .  van de Kasteele,  Jhr. C. P. L. van Kinschot,
J. 1). Wagner, J. M. H. van Lelyveld, J.  G. A. N.
de Vries, P. F. W. van Romondt, G. H. J. G$sberti
Hodenpijl,  J .  C.  P.  W. A. Steenkamp, J .  J .  Bastert
en A. F. van Beurden.

Te 31” n.m. werd de vergadering door den voorzitter
Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn met eene verwelkoming
aan de leden geopend. Na voorlezing en goedkeuring
der notulen der vorige vergadering bracht de secretaris
het navolgende verslag uit: Na de laatste algemeene
vergadering ontvielen het Genootschap door den dood
do leden : J. F. van Beeck  Calkoen ,  W.  Ph .  Veeren
cn Jhr. E. T. T. H. van Benthem  van den Bergh.

Het ledentnl  bedroeg ultimo December 1910 : 11 eere-,
1 0  correspondoerende-  en  238  gewone  l eden .  In  de
eerste vier maanden van dit  jaar werden 30 leden
benoemd.

De middagbijeenkomsten werden dit jaar wederom
goed bezocht. De Vereeniging tot beoefening van Cver-
ijsselsch Regt, en Geschiedenis wenschte geen ruil aa.n
te gaan met ons Genootschap.

Uit  het  verslag van het  bezoek aan de ka.steelen
Rozendael en Biljoen, gepubliceerd in het laatste num-
mer van 1910, hebben dc leden, die deze tocht niet
medemaakten, kunnen zien, dat deze excursie evenals
die van het vorige jaar uitstekend is geslaagd. Onze
dankbare hulde aan Baron en Barones van Pallandt
en aan den Heer Lups mag in dit verslag niet achter-
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wegc  bli jven, eveumin een mc,ord v n Il (1ilLlIC ;t;1,n
o n z e n  bibliothecaris B a r o n  Snouckacrt  van Schnuburg
voor de uitnemende wijze waarop hij deze tocht ge-
regeld heeft.

Hit het  verslag van den Bibliothecaris bleek,  d>Lt
de catalogus ter perse  is en binnenkort zal verschg~nen.
Veel aandacht werd gewijd aan de collectie dossiers,
die vooral door schenkingen, o.a. van Mevr. de Wed.
Calkoen-Boissevain en  den  Heer  M.  G.  Wi ldeman,
in belangrijkheid is toegenomen. Het bezoek ‘s Maan-
dags van 2-4 uren is stijgend.

Aan het verslag van den penningmeester wordt het
volgende ontleend : Op 1 Januari  1510 was in kas
f 277.46. Aan contributie werd geïnd f 1713.-,  terwijl
de  ve rkoop  van oude jaargangen heeft  opgebracht
f 14.10. Totaal is dus ontvangen f 1727.10. De uit-
gaven ten behoeve van het Maandblad (Jaargangen
1909 en 1910) hebben bedragen f 1697.06, terwijl de
bibliotheek f 525.86  aau onderhoud enz. heeft gekost. Met
de algemeene onkosten ad f 67.365 is totaal uitgegeven
f 2290.28. In het nadeelig saldo, ontstaan tengevolge
vau het betalen van twee jaargangen van het maand-
blad in eén b o e k j a a r , werd voorzien door een rente-
loos voorschot van den penningmeester ten bedrage
van f 285.725.

Namens de commissie tot het nazien der rekening
over het sfgeloopen jaar,  waarin zit t ing hadden de
Heeren  Mr. H. W. van  Sandick  en  B .  va.n H a e r s m a
13uma, bracht eerstgenoemde het vers1a.g  uit en werd
de penningmeester onder dankbetuiging voor ziju beheer
gedechargeerd.

De voorzitter deelde mede, dat in afwijking van
het vroegere gebruik, het nazien der rekeningen enz.
tevoren is geschied en wel om het tijdroovende  hiervan
op  de  ve rgader ing  t e  on tgaan .  Hij stelde dan ook
voor, in het verv,olg dit steeds op deze wijze te doen
gesch ieden  en  verzoch t  de  Heeren J. J. Bastert en
J. M. H. van Lelyveld het volgende jaar in bedoelde
commissie zitting te willen nemen, hetgeen door hen
aanvaa,rd  werd.

Aan  de  o rde  kwam nu  de  verk iez ing  van  dr ie
bestuursleden wegens periodieke aftreding der Heeren
Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn, M. G. Wildeman en
Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland.

De Heeren  Steenkamp, Jhr. v a n  Kinschot  en  Gijs-
herti Hodenpijl werden verzocht deel uit te maken van
het stembureau. Na stemming werd, bij  monde van
den Heer Steenkamp, medegedeeld dat de aftredenden
herkozen waren.  De twee aanwezige bestuursleden
verklaarden de herbenoeming gaarne te aanvaarden.

De voorzit ter maakte nu aanhangig een voorstel
van het Bestuur tot  benoeming van twee correspon-
deerende  leden. Verschillende leden waren tegen deze
benoemingen. Na ampele bespreking over de opvatting
van art .  4 der statuten, werd tot stemming overge-
gaan, en kon thans de Heer Steenkamp, als lid van
‘t stembureau, mededeelen, dat tot correspondeerend lid
gekozen was de Heer J. H. J. Hamelberg, oud-archi-
varis van Curaqao, thans wonende te Groesbeek.

Naar aanleiding van het voorafgaande debat besprak
de Heer van Haersma Buma de wenschelijkheid, om
onmiddellijk eene commissie te benoemen, die binnen 3
maanden eene voorstel-statutenwijziging aan de vergade-

ring zo~~tlu  voorleggen. De voorzitter wilde niet te haastig
haudulen tm verklaarde, dat de behoefte aan oene her-
ziening der Statuten zich reeds eerder deed gevoelen,
tengevolge waarvan reeds vroeger eens Commissie be-
noemd werd ter voorbereiding van een bestaursvoorstel
tot Statuten-wij.ziging.  Verschillende bezwaren staan de
onmiddellijke uitwerking van de plannen der Commissie
in den weg, doch uit het medegedeelde blijkt voldoende,
dat de aandacht van het Bestuur op het onderwerp
gevestigd blijft en dus eene herziening der statuten in
do naaste toekomst mag worden tegemoet gezien.

Het Bestuur bracht nu ter tafel ,  om het voorstel ,
aangenomen in de Algemeene Vergadering van 23
April 1910 (welk voorstel aangegeven is in de notulen
dier vergadering, voorkomende in het Maandblad No. 6
van Jaargang 28 (1910) bl. 164-165) als volgt te lezen:

Het Bestuur verstrekt certif icaten betreffende de
deugdelijkheid van bij hem ingezonden stamreeksen,
kwartierstaten , geslachtsregisters , door geslacht,en  o f
personen gevoerde wapens, en van alles wat in ruimen
zin hiertoe geacht kan worden te behooren.

Ten e inde  aan  zoodanige certificaten meerderen
waa,rborg  te geven, wordt een Commissie van Oncler-
zoek ingesteld, in wier ha,nden de bovenbedoelde stuk-
ken en vragen worden gesteld.

Deze Commissie bepaalt zich tot het onderzoeken
van de bewijsstukken door belanghebbenden bij een
aanvrage tot onderzoek ingeleverd, tot het vormen eener
conclusie en tot  het uitbrengen van ra.pport  aan het
Bestuur, welk rapport den inhoud van het certificaat
bepaalt.

De Certificaten houden in, dat de Commissie van
Onderzoek de ingediende bewijsstukken heeft onder-
zocht en dat zij. heeft verklaard, dat de onderzochte stam-
reeksen, kwartierstaten enz. juist zijn, al dan niet met
d e  bi,jvoeging:  ;,,,getoetst  aan de thans ter beschikking
staande gegevens .

De leden der Commissie van Onderzoek worden be-
benoemd door de Algemeene Vergadering op voordracht
van het Bestuur, dat daartoe dubbeltallen zal opmaken.
Voor een dier dubbeltallen heeft het Bestuur het recht
bestuursleden aan te wi,jzen, met dien verst.ande?  dat
hoogstens twee bestuursleden in de Commissie van
Onderzoek zitting kunnen nemen.

Dit voorstel werd met algemeene stemmen aange-
nomen.

Naar aanleiding van het bedanken van den Heer
1,. Calkoen als lid van bovenbedoelde Commissie, werd
nu uit een dubbeltal, door het bestuur opgemaakt, ge-
kozen de Heer J. W. des Tombe.

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter
de vergadering.

In aansluiting met de in deze algemeene vergadering
gedane benoemingen kan worden medegedeeld, dat de
Heeren M. G. Wildeman en J. H. J. Hamelberg hunne
benoeming aanvaardden, terwijl de Heer J. W. des Tombe
tot zijn spijt bedanken moest. V A N  RO~~ONDT.

-_-_.*.  .<-.-.- -

‘s Avonds half negen hield de Heer A. F. van Beurden,
Correspondeerend Lid van het Genootschap te Roer-
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m o n d , in  de  groot0  zaal v a n  D i l i g e n t i n  v o o r  eonc
talrijke vergadering eene voordracht over Noord-Lim-
burg : Volk, legenden, kasteelen en adellijke huizen,
monumenten, kloosters enz. enz., toegelicht met meer
dan 100 lichtbeelden.

De geestige en leerrijke lezing van den Heer v. Beurden
vermocht veel bvval verwerven, vooral daar waar hij
bijzonderhedea mededee lde  van  enke le  kwsteeleu  en
hunne bewoners. Een ha.rtelijk  applaus van het audito-
rium was wel een bewijs hoe de lezing va,u den Heer
v. Beurden boeide. Bij monde van den Voorzitter werd
clen spreker een woord van dank gebracht voor zijne
onderhoudende en leerzame causerie. 8.

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

(velTolg vnn SSLS, 1101.

1725.
den 1” 2C en 3c Janr. o v e r  Jnfl’r. vau illc//~r  ncegen

poosen  geluijt en het indrn,egen  in de kerck 37-0--0
270 do drie poosen geluij t  over vrouw ~be  ;I;eertlu en ‘t

indraegen in de kerck. . . . . . . . 13-0-0
feb. 6 3 poosen geluijt over l>nlz  ‘dc12  Ij/*oek en in een

kerckegroeff . . . . . . . . . . . 18-0-0
den 8, 12 en 13 vijfftien poosen gelnijt  over de freules

1la1l  &?s. . . . . . . . . . . . . 80--0-0
v o o r  d ’ u i j t v a e r t  compt 24 g u l d e n  tloch bij den
rendant niet outfnngeu.

d e n  20~ e e n  k i n t  v a n  I;i.irlr.s IWII (7~ 7Ji11de11  i n  d e
kerck begrueven . . . . . . . . . 0-10-0

280 do 3 poosen g e l u i j t  over  W~itjc Sibe/*s  . 12-0-0
M n e r t  3  p o o s e u  gelqt o v e r  v r o u w  Brsif~/~  en ‘t, in-

draegcn van de kerck . . . . . . . . 13-0-0
80 do een poos geluijt over de moeder van ,7(11?  &~~es.sf:lL

6 - 0 - 0
d e n  24O  Maert  een poos geluijt  over illhert 0ari Auw

rougeu  . . . . . . . . . . . . . 6 - 0 - 0
tlen ‘27” do een poos geluijt over de vrouw van Dit&

ClP  vit . . . . . . . . . . . 6-0-0
Apr i l  80 een kiut van Geurt unn Kk’e~kc~z  . in de kerck

begraoven . . . . . . . . . . . . 0-10-0
10~ do drie pooseu geluijt over Hwmcn de Cnujff  en

indraegen in de kerck. . . . . . . . 13-0-0
26 do drie poosen  geluij t  over besier  Tór~ck  en ‘t iu-

draegen in de kerck . . . . . . . . 13-0-0
28” d r i e  poosen gcluijt over de WOLIW van JWL %om

en indraegen van d; kerck . . . . . 13-0-0
IUay 3” een poos geluijt over (‘01’1ZPlis  C~IL Oort 6-0 0
1.0 20 e n  30 neegen  poosen  geluijt  o v e r  d e  Advocaet

Z’o!/ert en ‘t indraegen vau de kerck neffens het op-
hangen van ‘t bort te saemen.

120  do  d r ie poosen  geluij t  over :7n;,. ;_~Chc:Z”~:
kerckegroeff . . . . . . . . . . . 18-0-0

17@ 1% en  lgc ncegeu poosen gelui,jt  o v e r  L y c k  v a n
Juffr.  Poo!/&  eu ‘t ophan,en  vznt bor:t .0‘ 4 3 - 0 - 0

May 23 drie pooseu over d e  we;. Acrt Joostel&  Hack
geluij t  en in de kerck begraoven bij den rendant
niet ontfangen wordt dese post gercserveert  om op
de restant ceel te brengen.

29” may de huijsvrouw van den kerckenmr.  ?Too.st ~212
Xclc drie, pooien geluijt  cu ‘t indraegen in de kerck tot

1 3 - 0 - 0

Juuy 16 o v e r  d e  hui,jsvrouw van G~$YOC~I  ~~~;~~

do over Dirck UW @roof&f  drie poosen  geluijt en een
kerckegroeff . . . . . . . . . . . 18-0-0

260 over t  lyck  van  I+n~s  int, ga,sthuijs een poos g e -
lui,jt tot,. . . . . . . . I . . . . 6-0-0

148 Ju\y den Backer Z’CUI  Brr& een kint in ‘t cruijswerk
begraeven  . . . . . . . . . . . . 0-10-0

280 do een poos geluijt over Gerrit Campagne en ‘t
indraegen van de kerck . . . . . . . 7-0-0

A u g .  23e over WI/ der .hest drie poosen geluij t  en ‘t
indraegen van de kerck . . . . . . . 13-0-0

3oC 310 en 10 S e p t .  neegen poosen g e l u i j t  o v e r  d e n
scheepen  ,Twu Rooyer en ‘t i n d r a e g e n  i n  d e  k e r c k

3 7 - 0 - 0
den  13”  Sept. drie poosen geluijt  over vrouw van demi

Bos en een kerckegroeff . . . . . . . 18-0-0
S e p t .  22” drie poosen geluijt  over Juffr.  TVepans  en

iudraegen in de kerck. . . , . . . . 13-0-0
Oc tob .  11”  een poos gelnijt  over Juffr. vau doz Broeck

en een kerckegroeff. . . . . . . . . 12-0-0
27~ een poos geluyt over de huijsvrouw van Gciur-t  de Jough

6 - 0 - 0
Nov. 30 een poos gelugt over TVabhcrgh  ilc Raadt e n

‘t indroegen  in de kerck . . . . . . . 7-0-0
D e c .  2gC een poos geluijt  over XaG vnl~ &l: 6 - 0 - 0

uogh een poos *geluqt  o v e r  v r o u w  CUI/  de Grneff
6 - 0 - 0

1 7 2 8  d e n  290 Jam. ont fangen  he t  gelu’j hier voorsz.
o v e r  d e  W e d .  Awt ,Joosterb  Hael; t e r  s o m m a  v a n

1 3 - 0 - 0
nog van Helrtïricl;  dc BIa~~clc  ontfangen drie poosen
te luijen en ‘t i n d r a e g e n  i n  d e  kerck t o t  1 3 - 0 - 0

Outfangen  van d’Heer  Rorgemeestcr  Tér-lier& v o o r  d e
coop van drie kerckegroeven eene somma van 36-0-0
1726.

Janr. 2. Het kint van Jacob 8prra11,  in een kerckegrooff
geleij t . . . . . . . . . . . . . 3 - 0 - 0

10c de vrouw van bte~nzoijclr:  een poos en ‘t graff te
oopenen.  . . . . . . . . . . . . 7 - 0 - 0

15 over de Wed. h’t~jutjr Blnnxk  een poos en ‘t graff
te oopenen.  . . . . . . . . . . . 7-0-0

17-18-19 twaelf  poosen over d’Heer  Majoor de Vries
en ‘t gra,fft te oopenen  . . . . . . . 49-- 0-0

23~ over de wed. van HzqOert IWII  Geellterclren 3 poosen
en ‘t grafft te oopenen  . . . . . . . 1 3 - 0 - 0

Feb. 7 over ,7n11 I>ol  (3) 3 poosen en een kerckegroeff
1 8 - 0 - 0

21-22-23  Neegen poosen over de Huijsvrouw van Dos
Bolbag?~  e n  ‘ t  grnfft t e  o p e n e n .  . . . . 3 7 - 0 - 0

Maert 21 Den  gemeensman Jn~i,  ‘I:C~U De!/wn  sijn bint
i n t  coor g e l e i j t  ‘ t  g r a f f  t e  oopenen  . . . 0 - 1 0 - 0

2 7  o v e r  d e  v r o u w  va.n Gcrwrd ,Wtrrll  3 poosen  en ‘t
grafi te oopenen.  . . . . . . . . . 13-0--0

Spril  13 drie poosen  over  de  v rouw van  Hermawcs
Vos en een kerckegroeff . . . . . . . 18-0-0

17 d r i e  poosen over het kint van d’Heer  B o r g o m r .
Cock en ‘t graff te oopenen  . . . . . 12-10-0

Ma.y 4 S a n d e r  ~Uom een poos en ‘t graff te oopenen
7 - 0 - 0

8 de vrouw van JWL Ann dey Linden een poos 6 - 0 - 0
1 1  JOhn2222es  CO01 3 poosen  e n  ‘ t  g r a f f  t e  oopenen

1 3 - 0 - 0
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21-22-23 over Dor. Jacobals  C24yle~2O2rrgl~  9 poosen
en ‘t graff te oopenen.  . . . . . . . 3 7 - 0 - 0

27 het meysje van Joris S~~nderlandt  begraeven voort
grafft te oopenen  . . . . . . . . . 0-10-0

Jun. 8 drie poosen  over de vrouw van tJan Post en
een kerokegroeff.  , . . , . . . . . 18-0-0

den 190 do over ‘t kint van d’Hcer  Steeven  Verkerck 2
poosen tot , . . . . . . . . . . . 12-0-0

voort indraegen in de kerck . . . . . . 0-10-0
over  J o h a n n e s  ,Jansens  1 poos tot . . . . 6 -0 -0
den 220 do over Willem van Gent 1 poos te luden

6 - 0 - 0
12 het kint yan schout Haemxe (3) een poos en ‘t graf

te oopenen.  . . . . . . . . . . . 6-10-0
Jul. 18 over Willem de Huas  1 poos . . . 6-0-0
do. Dirk Maessen  1 poos . . . . . . . 6-0-0
20 de vrouw van Jan Palzd : Burgh 1 poos 6-0-0
Aug. 6 Het bint van Willem van Sclxaerdenburgh  be-

graeven voort graff te oopenen  . . . . 0-10-0
240 de vrouw van Evert van der Lijst 3 poosen en ‘t

gïaff te oopenen.  . . . . . . . . . 13-0-0
Octob. 16 De zoon van Adries  Comgague  een poos en

‘t graff te oopenen.  . . . . . . . . 7-0-0
16 Cornelis de vetten in het gasthu@  een pooe 6-0-0
170 drie poosen  over Ja.cobus  van Geelkercken en ‘t

graff te oopenen.  . . . . . . . . . 13-0-0
22-23-24 neegen  poosen over mevrouw Verhecden

3 6 - 0 - 0
v o o r  d’uijtvaart naer Zoelen  . . . . . 2 4 - 0 - 0

26  Een  poos  over  R&ger  Ramqers  . . . . 6 - 0 - 0
Nov. 28 over Hendrik van Velp 3 poosen  en ‘t graff
te oopenen  . . . . . . . . , . . . 13-0-0
28-29-30 twaelff poosen over d’Heer Capitain  Aert

Pausen ‘t graff toopenen . . . . . . . 49-0-0
Decbr.  14 d’Wed.  van Johannes Water 3 poosen  en ‘t

graff te oopenen.  . . . . . . . . . 13-0-0
18 over Jacob Post 3 poosen  en ‘t graff te oopenen

1 3 - 0 - 0
21 Hoenderop de portier een poos en ‘t graff te oopenen

7-0-0’)
24 de huijsvrouw  van Jan Albertze  ual& Woerkom een

poos tot. . . . . . . . . . . . . 6-0-0
31 Corns.  va?a der Miel  een poos tot . . . 6 -0 -0

1727
over Juffr. iKarEa Uden&  twee dagen ‘t beste geluij

gedaan te weeten
den 6e Jan. 3 poosen  tot . * . . , . . . 12-0-0
den 70 Jan. 3 poosen  tot . . . . . . . 12-0-0
voort indraegen in de kerck . . . . . . 1-0-0
21 do over ‘t kind van Dos. Johan Wilhem Qolbach

een poos tot . . . . . . . . . . . 6-0-0
Feb. 4~ over Anneke de wed. van Ferry Lamers een

poos tot. , . . . . . . . . . . . 6-0-0
60 over Caetje moeder een poos tot. . . . 6-0-0
100 do over Dibbit Dibbitze een poos te luijen tot

6 - 0 - 0
120 do over Jurrien van Gent een poos te luijen tot

6 - 0 - 0
199 do over de hugsvrouw van Cornelis  vau der Wiel een

poos te luijen tot . . . . . . . . . 6-0-0
den 4e Meert over de wed. van Cqar  Vonck int gast-

huijs twee poosen  geluijt tot . . . . . 12-0-0
voor een kerckegroeff . . . . . . . . 6-0-0

den lle Maert over Pror. Aelhuysen twee poosen
12-0-0 een kerckegroeff . . . . . . 6-0-0

1) Vermoedelijk portier van een der toen nog talrijk aanwezige
poorten die eer& veel, veel lat.er  werden verw@lerd. v. K.

den 26” do over Alaneke  moeder in ‘t gasthuis  1 poos
6 - 0 - 0

den 3e mey over Adriaen van Est een poos tot 6-0-0
do een kint van Schaerdenbergh voort indraegen in de

kerck. . . . . . . . o-lO--0
den 100 do ‘over ‘At&& van Meeteren  2 poosen tot

1 2 - 0 - 0
voort indraegen in de kerck . . . . . . 0-10-0
den 208 do over Arien Moor een poos tot . 6-0-0
den 28~ do Den Hoogh Wel Geb Heer Girret  Norbert

de i?cherpenxeel  Heere van Dreumel heeft d’uitvaert
van zijn Hoog Wel Geb’s  kint naer dreumel  voor
de geregtigheijt sen de Ste maertenskercke betaeldt
een somma van . . . . . . . . . . 12-0-0

Juni den 210 over een kint van De Reuver  een poos
geluijt en voort indraegen in de kerck. . 6-10-0

July 6 over Peeter Hoffman een poos tot . 6-0-0
17” over Peeter Wanten een poos tot . . . 6-0-0
do over de wed. Hermen  van Meeekeren  een poos tot

6 - 0 - 0
den 190 do over Gerrit Heuvel Hendrixzoon een poos tot

6 - 0 - 0
Aug. 238 over een kint van d’Heer Borgemr. Co& dat

bij avondt begraeven is comft voort indraegen in de
kerck en sincken . . 18 -10 -0

den 30~ do over Anthoni  B;om  twee’poosei  tot 12 -0-0
voort indraegen in de kerck . . . . . . l--0-0
Sept. 2 over Marcus Lilasii  een poos tot. . 6-0-0
voor een kerckegraff . . . . . . . . . 6-0-0
den 12e do over de huijsvrouw van Dor. Vossius 2

poosen  tot . . . . . . . . . . . . 12-0-0
voor een kerckegroeff. . . . . . . . . 6-0-0
den 130 do over de wed. Berckhout 2 poosen  tot 12-0-0
voor een kerckegroeff. . . . . . . . . 6-0-0
do over een kint van Anthony Besier een poos tot

7 - 0 - 0
voort indraogen in de kerck . . . . . . 0-10-0
16 over den Pror. Schouwkamer een poos te luijen tot

6 - 0 - 0
den 208 over de vrouw van Albert vala  Ameroiagen  een

poos te luijen tot . . . . . . . . . 6--0-0
den 26” do over de vrouw van Hendrick  van Velp 2

poosen  te luijen tot. . . . . . . . . 12-0-0
voor een kerckegroeff. . . . . . . . . 6-0-0
260 over de vrouw van Pror. Schouhaemer 1 pi~os  tot

6 - 0 - 0
den 30e over de vrouw van Egbert van Rumpt een poos

te luijen a 6 gl. waervan  voorse van Rumpt maer
de geregtigheijt van de luiiers  betaelt  heefft ter oor-
zaeke omdat het Lyck van Marcus  Linssii  was ge-
leid in de graeffsteede van Jan Tijssen  alnu de
Erffgenaemen van Rumpt competeerende  in plaats
van in een kerckegroeff waervoor de geregtigheijt
door de wed. Lint% aen de kerck betaaldt is en waer-
voor hem wederom een kerckegroeff van een lyck
daerin te begraeven is toegestaen  maer alsoo hem is
veraccordeert dat het luijgelt de luijers competeerende
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over  dit geluij van 6 gl. zoude  betaelen heeft hg
daarvoor wederom sen handen van den Doodgraever
overgegeeven  dat de kerck haar eijgen  groeff wederom
kost gebruijcken die door dit abuijs aen van R,tmpt
was vergunt om een Lijck daer in te begraeven soo
heeft dan denselven over dese poos het Luijgelt  van
de Luijers betaalt tot somma van . . . 2-5-0

den 1” Cet. over ‘t kint van perhiel een poos tot 6 - 0 - 0
voort indraege in de kerok . . . . . . 0-10-0

den 40 do. over de vrouw van Arien vm ~ennemjnen  een
poos te luijen  tot . . . . . . . . . 6-0-0
voor een kerckegroeff . . . . . . . . 6 - 0 - 0

den 16e do. over de juffr. wed. =IltmaP  moeder van
d’Heer Borgemr. G. ,cnn Altenac  3 poosen tot l%-0-0

den 178 do. 3 poosen  tot . . . . . . . 12-0-0
den 18” do. 3 poosen  tot . . . . . . . 12-0-0

voort indraegen in de kerk . . . . . . 1 - 0 - 0
den 16~ do. over de vrouw aan Coruelis  Tary 2 posen

tot. . . . . . . . . . . . . . . 12-0-0
voort indraegen in de kerck . . . . . 1 - 0 - 0

den 1 novb. over de wed. Hermen  van &laaswi~ackel
een poos te luijen  tot . . . . . . . . 6-0--0
voort indraegen in de kerck . . . . . 1 - 0 - 0

den 11”  do. over de vrouw van Frederick Timmerman
een poos te luijen  tot . . . . . . . . 6-0-0

den 180 do. over een kint van Berut de Teut een poos
te luijen  tot . . . . . . . . . . . 4-0-0

den 269 Novb. Cortbelia  W&jnants  1 poos t,e luijen 6 - 0 - 0
d e n  27” do. over <Jan Post 2 poosen  tot . . 1 2 - 0 - 0

‘t indraegen in de kerck . . . . . . . 1-0-0
do. over JoJaa~~nes  T’ossius  zoontje van den conrector

een poos te Luijen tot . . . . . . . 6-0-0
een kerckegroeff tot . . . . . . . . 3-0-0

den 290 do. over Juffr. Helena de Vries 12 poosen  te
Luijen  ad 12 gl. a!s den 30en drie poosen tot 12-0-0

den 1” Decbr.  3 poosen  tot. . . . . . . 12-0-0
den 2” do. 6 poosen  tot. . . . . . . . 24-0-0

voort indraegen in de kerck . . . . . 1 - 0 - 0
d e n  23” do. over de scheepen  Cra,,enOwrgh  3 poosen

1 2 - 0 - 0
voort indraegen in de kerck . . . . . 1-0-0

den 30~ over den conrector Vosuius  3 poosen  tot 12-0-0
voor een kerckegroeff . . . . . . . . 6-0-0

do. over een kint van Cor~aelis  !l’aay  Gysbertz  soon een
poos te luijen. . . . . . . . . . . 4-0-0
voort indraegen vant voorseijde lijck in de kerck

0 - 1 0 - 0
(Wordt  vervo lgd) .

De Camer van Charitate te Delft en hare Meesters
van 1597-1795.

Medegedeeld door P. L. THIEHEKS.

(Vervolg vim XXIX, 14%)

46. Hans hel M 1621-1626,  1629 en 1630.
47. Cnrel ,Jauss  . . . . M 1621-1622.
48. Adriacn Willebrortsz.  Spierinxhoek M 1621.-1626 en

1637-1629,  geb. 25 Nov. 1580, ob. 29 Sept. 1639;
tr. 26 Dec. 1622 Aaltje Aelbertsdr. van der Graeff,
weduwe van Hendrik Damensz. van der Graeff,
dr. van Aalbert  Jacobsz. van der Craeff en Clasina
Jacobsdr. van Adrichem, geb. 29 Januari 1694, ob.
13 Oct. 1671.
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Aant : Waarschijnlijk huwde hij 1” Christina Vooke-
staert, dr. van Adriaan Jansz. Vockestaert en Trijntje
Hendriksdr. Laaff.

Wapen : in zwart drie (2 en 1) zilveren rozen.
49. Naerten  Sebastiaenszn. valL den Berch M 1623 en

1624.
Wapen: in rood een zilveren ankerkruis.

50.  PJailips Pietersz.  Boogaert M 1623-1628.
51. Xicolae,s  Pietwsz.  van Ruyven M 1623 en 1624, was

de zoon van Pieter van Ruyven Joostenszn; ob.
11 Oct. 1627 en Catharina Schinkel Mr Harmensdr.,
geb. 19 Oct. 1562, ob. 6 Nov. 1620.

Wapen : in groen een zilveren dwarsbalk vergezeld
van zes merletten van zilver, drie boven en drie
onder den balk.

52. h$non Jacobsz. mm Overschie ~36 1624,  ob. 13Dec. 1624.
Zoon van Jacob Overschie  en Annetje  Simonsdr. . .;
tr. 3 Dec. 1600 Neeltje Dirksdr. van Ruyven,  dr.
van Dirck Claasz. van Ruyven en Geertje  Aclriaansdr.

Wapen: in goud een blauwe vogel.
53. Adriaan  Dircksz.  van Voorbzwch  M 1624 en 1625.

Zoon van Dirk Jacobsz. van Voorburch en van
Catharina Adriaansdr. . . .

54. Adriaa~~  Jacohszu.  Pauw R 1615 en 1620, M 1626 en
1627. Zoon van Jacob Pauw en Mechteld van Heems-
kerck ; tr. Elisabeth Adriaansdr. van der Chijs.

55. Joost Cornelisz. van Lodewteijn  R 1622, M 1627-
1629, geb. 7 Januari 1584, ob. 21 April 1660. Zoon
van Cornelis Jansz. van Lodensteyn en Sophia
Joostensdr. van der Meer van Berendrecht  ; tr. 6 Oc-
tober 1613 Maria Dirksdr. van Voorburch, geb.
10 Nov. 1687, ob. 11 Juni 1667.

Kwartieren : van Lodensteyn , van Bleiswyck , van
der Meer, van der Dussen.

56. Leeizdert  C’orstiaeusz.  vare der Gri;iZ, M 1628 en 1629.
57. Willem Willemsz.  Kittesteyn M 1628 en 1629.

Wapen : in goud drie (2 en 1) zwarte bierkannen
zonder deksel (Fijck voerde ze met deksel.)

58. Adr%aarz Gerritsz.  vun Be$eren  R 1623, M 1629-1636;
tr. 9 Sept. 1609 Abigaël Saysoms.
Wapen: in blauw drie (a en 1) hondenkoppen van
goud.

59. Hendrik Adrìaeuszn.  Vockestaert R 1617-1623 , M
1630-1634. Zoon van Adriaan Jansz. Vockestaert en
Trijntje Hendriksdr. Laaf, ob. 8 Sept. 1634; tr. 10
22 Febr. 1615 Dina Woutersdr. van Velthoven, ob.
20 Mei 1623. Hij tr. 20 Annetje  Paulusdr. van der
Heul, ob. Mei 1673.

Wapen: in zwart drie (2 en 1) zilveren schapen.
l Wanen van Velthoven : in goud drie rechter schuin-

balkei van rood (Vlaamsch-  riddermatig geslacht).
Aant. Niet minder dan vijf leden van het geslacht

Vockestaert zijn secretaris der stad Delft geweest.
60 .  Nicolaes  Jwis,~. Tristrnm M. 1630-1632.

Wapen: doorsneden: 1 in goud een zwarte ge-
hoornde bok, 11 in zilver drie groene klaverbladeren.

61. Jacob  Jacobsz. lhiereus R. 1617, M. 1632 en 1633
en 1635-1640, geb. 4April1688 te Gent invlaanderen,
ob. 14 Mei 1667 te Naarden. Zoon van Jacob Jansz.
Thierens en Judith Koremans Pietersdr. ; tr. 20 Nov.
1616 te Delft met Margaretha Raes,  dr. van Henric
Jansz. Raes en Alida Cornelisdr. (van) Voorstadt.

/ Wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in goud een roode
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leeuw ) ‘2 en 3 in goud een blauw anker; hartschild :
in zilver een groene boom.

62. C’ontelisBr:elad.~z.  Gijbelanf  M 1633 en 1634, ob. 1619
Maart 1634.

63. Pieter Hendriksan.  Ronaw  M 1635-1637.
Wapen : in zilver een groene dwarsbalk, vergezeld

van drie groene vogels, twee boven en een onder
den balk.

64. l?ille~,z Jorisz. Roscam  R 1620  en 1626, M 1634-1636,
ob. 18 Febr. 1643.

Wapen : in groen een latwerk, gevormd door twee
kepers, van goud.

65. Dircli:  Junsz. van der Lee IM 1635-1638, geb. in
1600, ob. 29 Maart 1676. Zoon van Jan Franszn.
van der Lee en Anna Coenraadsdr.  Vockcstacrt .
Hy tr. 2” in Febr. 1639 Aletta van der Wel, weduwe
van Huybert van Zuylen, oh. in April 1690.

Wapen: in rood een rechter-schuinbalk van goud
beladen met zeven zespuntige zwarte sterren, ver-
,gezeld in het schildhoofd van een zilveren leeuw
evenwijdig aan de schuinbalk.

66. b’a,mtbel  Nicolaasz.  va,n Bwckel M 1637-lti42  en 1644
tot 1661.

Aant. Door de van Berckels werden twee ver-
schillende wapens gevoerd nl. :

1. In zilver een groene boom op grasgrond, en
een zwarte vogel zittend op den hoorntop.

II. In blauw een stappend paard van zilver.
67. Iville~l  vall &zunnevelt  M 1637, ob. in 1637.
68. ,JacoD  Aelbertsxn.  van der Gracff  M. 1638 en 1639.
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Kwartieren : van der Graeff, van der Aa , v a t
Adrichem, van der Dussen.
J o o s t  Pietwszn. van Lode?asteyn  R 1622, M 1638
tot 1643.
Ja’n Frn~kenstn.  Graswiwlcel  M 1639--1642  , geb. in
1599, ob. 30 Mei 1668 ongehuwd. Zoon van Franc
Gerritszn. Graswinckel en van Catharina Willemsdr.
van der Bnrch.

, I. Pie ter  Hillcbra~&z.  ‘L’~IL der Wulk M 1640-1647.
76. Pieter WoZphertz.  va’~ den Berch  M. 1641-1643.
7 3 .  Jau Willemszrz. van der Graeff’  M. 1641--1647  (in

dat jaar vertrokken.)

8,
Wapen : in zwurt twee  z i lve ren  dwarsba lken ,

van boven vergezeld van drie gouden kra,anvogels
en in het midden van het schild tusschen de dwars-
balken van een gouden zespuntige ster.

7 4 .  SeBasliaen  &rziyt M 1641-1650.
Wapen: in rood een zilveren lelie.

75. Ja?1 Corstiaclwn. ,valz der Burch 1111 1643 en 1644,
ob. in 1663; t,r. 1 Januari 1641 Hillegond Claasdr.
Verbnrch, geb. 20 Nov. 1597.

76. CloweEis  Awltszn.  ‘s Gmwwamle M 1644-1647,  ob.
in 1619.

Wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in goud een zwarte
leeuw, 2 en 3 in goud een roode leeuw.

Aant,.  Te  Del f t  bes tond  ook  he t  ges lach t  VU?&
‘s Gravezande, dat het wapen voerde zooals nu Storm
van ‘s Gravesande voert.

7 7 .  Ysbrnnd  T$ille~~lsz.  vc01,  iSanten M 1646-1652.  Z o o n
van Willem Fra.nszn. Duyst van Santen en Machteld
Jacobsdr. van Adrichem.

Wapen : gevierendeeld : 1 en 4 wapen van Santen,
2 en 3 wapen Duyst van Voorhont  (reeds beschruvcn).
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78. qJan van Elserack  M 1647-1651, ob. in 1651.
79. Jw  Bogawt , tr. vermoedelijk Mayko Hurgvliet.
80. M r .  Abra7tuvt  (L’CCIZ)  Blyenburgh  R e g e n t  1642,  M

1650 en 1651
Aant. : Vermoedelijk was hij een lid der bekende

Dordtsche familie (zie de wapenkaart van Dordrecht).
Tc Delft heb ik echter niets van hern kunnen vinden.
Ik had aanleiding om er mijne aandacht op te be-
palen, doch ik vond niet wat ik verwacht had.

81.  Schalkkas  Pietersz.  calb der Walle  M 1650-1654.
82. UZTCJG vu~z Lodewsteyll  Joostenzn.  R 1644, M 1651-

1653. Zoon van Joost Cornelisz. van Lodensteyn en
Maria Dirksdr. van Voorburch, geb. 24 Aug. 1615,
ob. 6 Aug. 1679 ; tr. 28 Nov. 1662 Amelia de Berg11  ,
dr. van Jacob Danielsz. de Bergh en Anna Paulusdr.
van Crombrugge.

Zijne 8 kwartieren waren : Lodensteyn, Bleiswyck,
van der Meer van Borendrecht,  van der Dussen,
van Voorburch, NN, van Velsen, van Niedek.

83. Hendrik Kittwtep M 1651-1654,  ob. in 1654.
8 4 .  l/VillC?/l 71iil/f%~-_. valb l?kt M  lti52-1665.
8 5 .  .J& vaal tkn Berch  M lti52-1655.

Wa.pen : in rood een zilveren ankerkruis.
86. He~dril;  Holthuysen M 1653-1608  en 1660-1670.

Alliantiën : Slagtoe  en Dedel.
87. Mr. Co?xeiis Clornelisz. Osadtwwater  M 1653 en 1654.

Zoon vau Cornelis Mattheuszn. Onderwater en Volkje
Simonsdr. van Groenewegen, geb. 3 Nov. 1616, ob.
30 Sept. 1680; ongehuwd.

Kwar t i e ren :  Onderwate r ,  N  N, van Melisdyck,
Cruysert , van Groenewegen, van der Burch, van
der Made, van Adrichem..

ô8. A//tl/ony  2,aj~ Ur~onclchwst  31 1654-1657.
Vermoedelijk was hij een lid van het, volgens

van der Lely, in de YE&dderschap  van Hol land b e -
schreven geslncht. ‘)

Wapen : in rood een klimmende leeuw van zilver,
getongd , gekroond en geklauwd van goud.

8 9 .  I/Tiillein A~icoln~s~n. BruqmnlL  M. 1654-1657.
‘JO.  Mr. Dircl;  h’ei&~s~n.  T’wDwcJi  M 1654-1656. Zoon

van Reinier  Dirksz. Verburch en Agnieta Bruynsdr.
Schinkel, ob. 20 Nov. 1672 ; ongehuwd.

Wa,pen  Schinkel : in goud drie dwarsbalken van
rood, over alles heen een rechter-schuinbalk van groen.

Zi,jne 8 kwartieren waren :
Verburgh,  de Bye of van der Black?  , Berckel ,

Elemans  ,  S c h i n k e l ,  Bruynen,  van  der  Brugge ,
Uyttenhage.

Wapen: in zilver als hartschild het wapen van
der Burch (reeds beschreven), vergezeld in het schild-
hoofd van twee gekruiste roode zwaarden, de klingen
omhoog en in den schildvoet van twee roode ge-
hoornde liggende ossen, do een naar links, de ander
naar rechts gewend.

91. Ihvlc  l’ooguert  M  1656-1659.
92.  (‘or~rwlis Both uw der J&m M 1656-1659.

Wapen  : in rood een zilveren dwarsbalk beladen
met een blauwe bot (visch) en vergezeld VU drie

1) Van deden in de Ridderschap beschreven Cornelis  van Bronck-
horst is t,otaal niets bekend, n o c h  o u d e r s ,  n o c h  g e b o o r t e ,  n o c h
ororl[jtlcn.  vermoedel i jk  heef t  deze  Cornelis  V. B. n immer  best,aan.

REIL
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zilveren leeuwenhoofden, twee boven en een onder
den balk.

Aant. In 1285 wordt als ridder genoemd: Giselbert
Bot van der Eme voerende volgens gevotiden  om-
schrijving in . . . . . . drie schuin geplaatste botten 2
en 1 van.. . . . . . . Het is niet onwaarsch_jnlijk  dat
bovengenoemde charitaatmeester uit het riddermatige
geslacht stamde.

93. Louis JU&LS M 1657 en 1658.
Wapen : gevierendeeld : 1 en 4 in rood een zilveren

trap,  ‘L en 3 in blauw een zilveren roos en een
gouden schildhoofd waarin drie roode merletten.

94. Brwno  Nicolnesm.  ‘van Waerthuysen  M 1657 en 1658.
Zoon van Nicolaas Anthonysz. van Waerthuysen en
Catharina Nicolaasdr. van der Dussen,  geb. in Mei
1623, ob. 12 Jan. 1679, ongehuwd.

Wapen : gevierendeeld : 1 in blauw een zilveren
zwaan, 2 en 3 in goud een uitkomende zwarte
leeuw, 4 in zilver drie (2 en 1) groene meerbladeren.

Kwart’ieren  : van Waerthuysen, Tristram, van der
Dussen,  van Bleiswijck.

95. Covert Rosa M 1658, ob. in 1659.
Wapen: in zilver een roode roos.

96. Arent van der Straten M 1658 en 1659.
97. Dr. Hendrick  ,Jorisx. d’Acquet  M 1659-166ö.  Z o o n

van Joris Salomonszn. d’Acquet  en  Emmeren t ia
Hendriksdr.  van der Linden,  geb.  20 Juni 1632,
ob. 12 Aug. 1704; tr. 30 Mei 1668 Sophia Lieftingh,
dr. van Jan Gerritsz. Lieftingh en Anna Nicolaasdr.
van der Mast’.

Wapen : gedeeld : 1 doorsneden: u. in rood drie
(2 en 1) zi lveren lel iën;  6.  in goud een zwarte
leeuw, 11 in goud twee boven elkander schuinrechts
vliegende zwarte bijen.

Kwartieren : d’bcquet , Baelde, van der Linden
en van der Black.

9 8 .  ArnoA  Bom M 1659-1662.
Aant. : Voerde hetzelfde wapen als onder n” 17

genoemd.
99. Joris Fmn~z.  va?L der Howe,  M 1659-1661.  Zoon

v a n  F r a n s  Jorisz. van der Houven  en C a t h a r i n a
Anthonisdr. van Dyck, geb. 28 Augustus 1620, ob.
6 @ct. 1681; tr. 10 20 Febr .  1647 Maria  Jansdr .
van Steelandt, dr. van Mr. Johan van Steelandt en
Cat,harina  Simonsdr.  van der Hoeff,  geb. 4 Mei
1624, ob. 23 Jan. 1648; 20 7 April 1652 Anna van
Steelandt, clr. van Daniel  Jansz.  van Steelandt en
LMagdalena Simonsdr. van der Hoeff van Dingen-
hoven , geb. 2 Febr. 1626,  ob. 3 Aug. 1711.

Wapen : in zilver, drie zwarte violen (2 en 1)
met de halzen omlaag.

1 0 0 .  N r .  drlriau.u  ‘uzn b’l~~i~wyck  ïI1 1660-1660.
Wapen : als door onder no 20 genoemd, gevoerd.

101. ~ohax~~o.s  ScCJ~ilfJ/ouwer  R 1656, M 1660 en 1661.
1 0 2 .  JoJtan  vau S’c~gvelt Jamz.  R .  1 6 4 4  e n  1 6 5 2 ,  M

1661--1665,  geb. 13 Sept 1638, ob. 14 Oct. 1699;
tr. 23 Oct. 1669 met Alida de Lange Willemsdr.,
geb. 19 Aug. 1648, ob. 9 Nov. 1728.

Wapen: gevierendeeld : 1 in rood een door twee
torens geflankeerd kasteel van zilver, gedekt en
verlicht , 2 in rood drie violen yan zilver met de
halzen omlaag (2 en l), 3 in rood drie zilveren rozen
(2 en 1) , 4 in rood drie zilveren jachthorens (2 en 1).
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103. Xestarf Jansz.  van Hasselt M 1662-ltiti6 en 1672
tot 1673. Zoon van Jan Gillisz. van Hasselt en
Josijntje  Testart,  geb. 1 Juli 1633, ob. 5 Oct. 1680;
tr. 3 Sept 1659 met Elisabeth Croeser, dr. van Jan
Pietersz. Croeser, geb. 22 Januari 1642.

Wapen  : eenma.al gedeeld,  tweemaal doorsneden
makende zes kwartieren: 1 in rood drie gouden bel-
len, 2 in goud twee boven elkander geplaatste zwarte
luipaarden, 3 in blauw drie (2 en 1) zilveren vogels,
4 in rood twee zilveren adelaars, 5 in blauw vier
linker schuinbalken, 6 effen goud.

104. Jan ‘van der Stratelb  R 1650 en ‘60, M 1664-1667.
1 0 5 .  N r .  X&olaes  l+iddemsz~.  v a n  Assendelft  M  1 6 6 5

tot 1667 en 1669-1672.  Zoon van Willem Nicolaesz.
van Assendelft en Maria Gerritsdr. van Sassen, geb.
8 Maart 1630, ob. 10 Dec. 1692 ; tr. 31 Jan. 1667
Agneta van Mierop Hendriksdr. ob. 11 Jan. 1667.

Wapen: in rood een stappend paard van zilver.
Kwartieren : van Assendelft, van der Swan, van

Pers+ van Oudendijk, Swan , van Sassen,  van
Dijck,  van Thol,  van Swijndrecht.

106. Barent Snoeck  M 1666-1669.
Wapen : in zilver een dubbele zwarte adelaar;

hartschild: in blauw een zilveren lelie.
107. Godschalk  Jucobsr. van Dongeu  M 1666-1668 ; tr.

Anna Maria Wieligh. Zij hertrouwde vermoedelijk
Willem Jansz.  van Ruyven,

Wapen: in rood twee beurtelings gekanteelde
en tegen gekanteelde dwarsbalken van zilver.

108. Pieter Nicolaasz.  van Rzlyven M 1668-1672.
109. Hendrik vafa  cler  Lee M 1669-1676.

Voerde hetzelfde wapen als onder no 65 genoemd.
110. Jan Jamz.  Henslwoek  M 1670-1672.
1 1 1 .  (17lrisiiaen Cornelisz. van der Bwch M 1670-1676

en  1679-1709 ;  t r .  11  Ju l i j  1663  Marga re tha
Pietersdr. van Schoonhoven, geb. 31 Maart 1640.

112. Nicolaes  van der Boon X 167&-1711.
113. Simon Jansz. van Steela.ndf  M 1673-1674.

(In 1674 vertrokken).
Wapen: in rood een zilveren dwarsbalk beladen

met vier blauwe St. Adrieskruisjes.
( W o r d t  v e r v o l g d . )

Album amicorum van Johannes van Aelhuijsen.
(Medegedeeld door Jhr. VAN KINSCHOT  - Tiel.)

(Vervolg van SXIS,  124).

Blz. 43. Kboeck.  (Nam&.)
Zie Arm. Gén. Cloeck,  de eerste beschrijving, maar

het ht., de hanenkop, zi. met go. snavel en niet tusschen
een vlucht. Geen schildhouders.

Blz. 4 4 .  iSo&. (Gemdus.)
Zie Arm. Gén. ht. de leeuw uitkomende.
Blz. 45. Wvt.
Blz. 46. Be,//,/J/err/.  (A.)
Gevierendeeld: 1 en 4 in zw. een zi. kruis, 2 en 3

in ro. (2. 1) zi. zuilen, Geen ll., maar een kroon met
paarlen op den rand,  waarop een zm. hond zit met
go. geringden go. halsband.

Vgl. Arm. Gén. BeinJmrz  etc.
Spreuk : Mortalitatis immemor(es)  Cruces videtis cnn-

didas notas beatit,udinis  - docentq.  vivere et mori.
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(Ongedachtig aan de sterfelijkheid ziet ge witte kruizen,
kenmerken der zaligheid en die leeren  tc: leven en te
sterven.)

Blz.  47.  Foycrt. (Jocr,?znes.)
Zio Rietstap, Arm. Gén. Fogwt,  Hollandc  maar d o

vogel van het ht. tusschen een zi. zw. vlucht.
B lz .  48 .  cr0  (= vnn) Hacftcm.  (Rcym~7ts.)
Zie Rietstap, Arm. Gén. van Hncftw-Gueldre  maar

de hoefijzers van het ht. go. met zw. spijkers.  Geen
1~. > maar een kroon met paarlen op den rand waaruit
het ht. oprijst. Geen s.

B l z .  49. dc (=  VUU) Bro&horst.  (Gerbwtus.)
Gevie rendee ld :  1 en 4 in ro. een go. getongde en

d i t o  gekr. zw. g e n a g e l d e  z i .  leeuw,  d ie  van  het, 10
kwar t ie r  omgewend  (B~~oncïchorst),  2 en 3 in zi. 5 ro.
rechterschuinbalken (desloylz.)  Geen h. maar een kroon
met paarlen op den rand waaruit  opri jst  het  ht .  : 2
armen, de ellebogen buitenwaarts,  bekleed met van
ro. en zi. doorsneden mouwen, de vuisten vleeschklcurig.

Spreuk  : Honestus rumor nliorum  patrimonium cst.
(De goede naam bij anderen is con vermogen.)
B l z .  5 0 .  ab (= van) Oort.  (G~uilcl~a~~s.)
In zi . een zw. kruis beladen met 5 gouden lcliën.

Ht. : de lelie.
Blz. 51. Wvt.
B l z .  02. BlanAm.  (CJolza~nncs.)
In ro. 3 toegewende go. leeuwen, klimInandc  togen

cen groenen geplanten boom.
Spreuk  : Assidua eminentis fortunae comes invidin.
(De nijd is  een gestadige begeleider van eeu uit-

stekend geluk.)
B l z .  5 3 .  CI (= uala) Steohlis.  (./0a)MT.)

Als blz. 2 7 .
Spreuk  : Amor Nusis  amicus.
(De liefde is bevriend met de Muzen.)
Blz. 54. Ploos van d~~siel. (Ct. El.) 1665.
Zie Arm. Gén. maar geen ll., slechts een kroon met

paarlen op den rand, en de horens en hoeven van het
hert, dat uit die kroon oprijst, go.

Blz. 55. Van der Eyc7;.  (H~wicus L)o~rhaicus.)
Zie Arm. Gén. maar de eiken go. bevrucht ou in

het ht. geen vlucht.
Blz.  56.  Ihet*sczner.  (d. CF.)
Zie Arm. Gén. cu7a den  Boetzelac!r,  &? C’likx~S  ) wut

gekr. helm en het tweede daar opgegeven ht. : de slang
go. 7 met ro. tong.

Blz 5 7 .  wvt.
B l z .  58. !s&rtll.  (G’elYcrtl~l.s.)
Zit Arm. Gén. is~c71~11,  Hollmzd.  Daar te lezen sohollcn

(visschen)  in plaats vau ,,turbots”  de vinnen moeten 1‘0.
zijn en het ht. is: 3 schollen waaiervormig nevens
elkander geplaatst, de middenste de kop omlaag, de
buitenste met de koppen omhoog.

Spreuk : Concedat laurea linguae.
(De lauwer wijke voor de tong.)
Blz. 59. Wvt
B l z .  60. a (= van) i)‘c:haerde)2bii~g/.
Z i e  h r m .  G é n .  Pn~b  khaerdenborclt,  de SOZUII  g o .

geknopt en gepunt en als ht. een 1’0. zi. vlucht.
B lz .  61 .  Ue v&cs. (Joon~z~zcs.)
Zie Arm. Gén. de C’ries  - Ubrecht.  Ht. een uitkomende

zw. beer van voren gezien,  de kop naar rechts,  de
pooten opgeheven.
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B l z .  62. a (= UUT)  S%7ilcercle?lbltrgh.  (Gulielmus.)
Als blz. 60.
B l z .  ti3. U, (= vnll)  _Do??h.  (JacoDus Dol/zinicrrs.)
Zie Arm. Gén. VUU  Do& - Q?reldre,  geen ll. maar

slechts een kroon met paarlen op den ra.nd,  waaruit
het ht. twee van go. en ro ti maal gebalkte, in keper-
vorm geplaatste, buffelhorens, oprijst.

B l z .  6 4 .  a (- uan) Bekcsteyn.  (Joumes.)
In gr. een golvende dwarsbalk, vergezeld van 3 naal

rechts hellende zespuntige sterren, alles go.
Ht. een ster van het schild tusschen een gr. go. vlucht.
V g l .  A r m .  G é n .  v’an  Beeltestchz  en Beeclccsteyu -

Holhd,  met andere kleuren.
Blz. 65. Wvt.
B l z .  6 6 .  LI (= UUU)  Strulen.  (Joa/tnes.)
Doorsneden : boven in zi. 2 schuin gekruiste zw. pijlen,

de punten omhoog, beneden in go. 3 gr. hulstbladeren
nevens elkander, de stelen omlaag. Ht. een uitkomende
leeuw in iedere klauw een pijl houdende, alles zw.

Vgl.  Arm. Gén. van h%*alen  -- G~~eld~,e,  die alleen
dc bovenhelft van het schild geeft.

Spreuk : Nemo confidat nimium fauundis.
(Niemand vertrouwe de al te veel bespraakten.)
B l z .  6 7 .  dc Bcdwrides.  (d. C.)
In gr. een ro. kasteel bestaande uit een door 4 (2, 2)

vensters  v e r l i c h t  m i d d e n g e b o u w  tusschcn 2 evenzoo
verlichte torens, en in een zi. schildhoofd 3 zw. her-
melijnstaarten neveps  elkander.

Ht. de 3 hermelijnstaarten nevens elkander tusschen
een beurtelings van zi. en gr. doorsneden vlucht.

Blz. 68. PUUIU.  (1’eefyzl.s.)  1667.
In g o . d schuin gekruiste zw. weerhaken de rechtuche

met 2 hoeken rechts, de linksche  met 2 hoeken links,
vergezeld van 8 gr. klaverbladen, één geplaatst boven
het snijpunt der figuren en de 2 andere aan weerszijde.
Ht. de 3 gr. klavsrbladen  naas t  e lkander  u i t  éénen
stengel voortkomende.

Spreuk in ‘t grieksch en in ‘t Mijn:
Solus sapiens  dives.
(De wijze alleen is rijk).
B l z .  6 9 .  a (= NUL) Sandick  (Ludotiicus.)
Zie Arm. Gén. maar de vlucht op den ongekr.  11.

geheel zi. en geen s.
Blz. 70. I’utt,jr. (,-lwtou/As.)
In zi. 3 go. geknopte en gepunte ro. rozen.  Ht. eene

roos van het schild.
Blz. 71. Wvt.
Blz. 72. u (= ,unla)  Lccwwer~.  (Hermunus.)  1 6 6 7 .
Zie  Arm.  Gén .  Z’CU  Leezlzuen  - Gfcelclre maar de 11.

n ie t  gekroond ,  de  l eeuw zw. met ro.  tong en dito
klauwen en als s. 2 nat. leeuwen met ro. tongen.

Blz. 73. Wvt.
Blz. 74. Ploos vun Amstel.  (L. W.)
IZlz.  7 5 .  rel, (= vaw) Eek. LawDnrtus.)
Spreuk: Vive sohrie , juste.
(Leef matig, rechtvaardig.)
Hlz.  76.  E’olj’ert.  (Hew.  ,Jwep71ucs.)
Blz. 76a. Wvt.
Blz. 77. Wvt.
B l z .  75. de Fries.  (htgerus.)
Als blz. 61.
Blz. 7 9 .  S’~l~~yl~c~~.  (,Johanues.)
Als blz. 32.
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Spreuk: Mors mus vita.
(h dood is mijn leven.)
B l z .  80. Wvt.
Blz. 81. Bouwens.  (Jo7~annes.)
In go. cen omgewende, bl. getongde en gckr. roodu

leeuw.
Ht. : de omgewende leeuw uitkomende.
B l z .  8 3 .  ab (= TXzn)  Enlc.  (J.)
Als blz. 23.
S p r e u k :  F i d e  Deo, dit saepe  preccs , peccarc  caveto

- sis humilis , pacem dilige , magna  fuge -- Multa
audi, dit pauca, fac abdita, scito minori -- Psrcere,
majori tedere,  ferre parem.

(Vertrouw op God, zeg  dikwijls gebeden, hoed  LL te

zondigen, wees nederig bemin den vrede, ontvlucht de
grootheid - hoor veel, zeg weinig, handel in ‘t ver-
borgene,  weet den mindere te sparen, voor den grootere
te wijken: den gelijke te verdragen.)

Blz. 83. OcAtel~lo,,y.  (H.)
In bl. een omgewende zi. leeuw en een zi. zoom,

bcladen  met  8  b l .  ronde  gespen .  Gekr.  h.  Ht.:  een
omgewende klimmende zi. leeuw.

(Vgl .  Arm.  Gen.  Oc7~devdoni  en Ochterlony.)
Spreuk: Virtute duce comite  fortuna.
(Onder geleide der deugd en gezelschap der fort,uin.)
Hiz. 84. wvt.
B l z .  S5. a. (= vavb)  Delen.  (,%icola/rs.)  1670 2n.
Gevie rendee ld  : 1 en 4 het wapen va.n can ~9elm bij
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een geplante gr. boom schudt zoodat het loof daarvan

Hietstnp,  Arm. Gen. de ramskoppen van het  eerste
kwar t ie r  omgewend ,  en  go .  gehorend ,  2 on 3 in 1’0.
cen go. gekr. zi. l e e u w  (B~o~zc~~~oKs~).  Geen 11. maar

een kroon met paarlen op den rand zonder ht.
S p r e u k :  Bmicus  fidelis ancora tuta est.
(Een get,rouw vriend is een veilig anker.)
B l z .  86. (215 (= ,YX~Z)  Haeften.  (Joumes.)  1 6 7 0  2%.
Als blz. 48.
Spreuk: Post  dulcis  lampada  vitae decet expec ta re

feretrum.
(Na den fukkcl van het zoete leven betaamt het de

li,jkbaar te verwac1lten.j
B l z .  87. CL (=  unn) Bro/ddtorst.  (Robertus.)
Als blz. 49.
Spreuk: Cor sine ficle et arcus  sine telo idem praestant.
(Een hart zonder t r o u w  e n  e e n  b o o g  z o n d e r  pijl

werken hetzelfde uit.)
B lz .  88 .  al/ (- cnn) E’ls. (Cu.s~ar~rs.) 1 6 7 0  &.
G e v i e r e n d e e l d :  1  en 4 als in Arm. Gen. zi. EZs ou

CUN der EJ’llx-P.  tic Cl&ces,  Gueldre; 2 en 3 in ro.  een
go. kruis (marl  Londens).  Geen h. maar een kroon met
paarlen op den rand; zonder ht.

S p r e u k  : Utere temporibus pr(a)esentibus  utere r e b u s
Tempus erit nullum , cum tibi tempus erit.

(Gebruik den tegenwoordigen tijd en toestand; er zal
geen. tijd zijn wanneer gij tijd zult hebben.)

Blz.  89.  Wachtdx.  (Xntlz.)
In zw. 3 naast  elkaar staande go. ploegscharen of

kouters (2, 1) , de punten omlaag, de ronde handvatten
met 3 gaatjes voorzien. Ht.: een figuur van  het schild
tusschen een dubbele vlucht van zw. en go.

Blz.  90.  Czhnes.  ( Wilh. J’red.)
In zi. een uit den bovensten schildrand neerdalende,

aan de rechterzijde zw. regendroppels neerlatende wolk,
waaruit een ro. bekleede arm met vleeschkleurige hand

naar links neigt. Ht.: een gr. zi. vlucht.
Spreuk : Virtus premitur  , non opprimitur.
(De deugd wordt gedrukt - niet onderdrukt.)
Blz. 91. wvt.
Blz.  92.  Me,/2kei/. (Godefr.)
Zie Arm. Gén. maar de hoefijzers blauw genageld,

de  k ru i s j e s  ro , de 11. niet gekr. cn als ht. een ro.
struisvogelkop met gedeelte van den hals, in den snavel
een hoefijzer van het schild houdende.

Spreuk: Ar-tus et nervi sapientiae sunt nihil temerc
credere.

(De geleden en zenuwen der wijsheid bestaan in niets
lichtvaardig te gelooven.)

Blz. 93. Bazt~~1ma.  (C. T.)
In zi. een omgewende ro. leeuw, klimmende tegen

de rechterzijde van een op gr. grasgrond staanden zw.
dorren boom, deze ter linkerzijde vergezeld van 3 (2, 1)
gr. klaverbladen. Ht.: een ro. klimmende  leeuw niet
omgewend.

Blz. 9 4 .  C’ygh. (denmkhs.j
Als blz. 24.
Blz. 95. Sam. (C~ormlis.)
In go. 3 (2, 1) roode burchten. Ht.: ueu omgewendc

ro. getongde en dito genagelde, go. gehalsbando zw.
beer uitkomende.

Blz. 96. Puler. (Xicolazlx.)
Gevierendeeld: 1 en 4 in ro. een zi. lelie, 2 eu 3

in zi. 3 (2, 1) zi. geknopte en gepunte ro. rozen. In
een ro. hartschild 3 (2, 1) go. roskammen. Ht.: een
zi. lelie tusschen een ro. go. vlucht.

(Vgl. Arm. Gén. Pater - Gzleldre.
Blz. 97. Wvt.
Blz. 98. CC (= vnn lvyc/i. (T7~eodorus.j
Zie Arm. Gen. van Wyck - Pays d’Utrecht  1I, maar

als ht. de gekruiste distels, die evenals in het schild,
geheel zi. zijn.

Spreuk: Optanti mors est sint! metu.
(Voor die hem wenscht, is de dood zonder vrees.)
Blz. 99. Wvt.
B l z .  1 0 0 .  aO (= 2~2) Eek. (BarthoZo(n~e)us.)
Zie blz. 23.
Spreuk: Yustine et abstine.
(Verdraag en onthoud LI.)

Blz. 101. L!%.y~hoff:  (Frederic2ls.)
Gevierendeeld: 1 in ro. een go. gesteelde staalblauwe

hamer, overtopt  door een go. kroon, 2 in go. 3 ZW.

raderen (2, 1) , 3 in bl. drie (2, 1) zi. messen met go.
heften, de heften omlaag, 4 in zi. een geplante gr.
boom. Ht.: de boom.

Spreuk: Victrix vera fides.
(Overwinnares is waar geloof, of trouw.)
Blz. 102. Tros. (Bartholirs.)
Uitgetand geschuind van go. en bl. op het goud een

ro. halve maan. Ht.: de ro. halve maan tusschen een
bl. go. vlucht.

Spreuk : Inter  moritura  vivimus.
(Wij leven tusschen wat sterven zal.)
Blz. 103. u (= van) Liesveit. (h3dgerus.j
In zi. 3 ro. vijfpuntige sterren (2, 1). Ht. : een ster

van het schild, tusschen een go. zi. vlucht.
Sp reuk :  Qui bene sperat,  nil frustra sperat.
(Die wèl hoopt, hoopt niets vergeefs.)



203

Blz. 104. Wvt.
Elz. 1 0 6 .  nb (== yan) @el&.  (Alltolzi.)
Als blz. 6.
Blz.  106.  Vercariztne.  (~e~,riczcs).
In go. 3 gebladerde en gesteelde gr. eikels (2, l), de

stelen omhoog. Ht. : een figuur van het schild tusschen
go. gr. vlucht.

Spreuk: Non si male nunc et olim sic erit.
(Al gaat het nu slecht, zal het altijd zoo zijn ?)
Blz. 107. a (= van) Agendam. (Henrzczcs.)  1676 & dach.
In zi. een go. kruis, vergezeld in het 10 en 40 kwartier

van een ro. zuil en in het 2e en 30 van een zw. l eeuw.
Ht.: een zi. ro. vlucht.

Spreuk : Desiderata diutius obtinentur dulcius.
(Het langer verwachte wordt aangenaam verkregen.)
Blz. 108. Wvt.
Blz. 109. N00tk. (Aegidi~ths.)

Als blz. 8 maar zonder s.
12 Kal. aprilis en daaronder een tijdvers:
H a e  C fr VCtV fo LIIsSVe be at ( S I C
CernllY!Vs)  a r b o r  NPX9  T/e CoLore  VIget,

n VX9  V e sapore VI get. 1676.
(Deze boom doet genoegen - wij zien het alzoo -

door vrucht en bladeren, en de noot is krachtig van
kleur, is krachtig van smaak.)

Blz. 110. cc (= va)z) Pelt. (Petrus.)
Gevierendeeld : 1 en 4 in zi. 3 gr. gedopte en ge-

bladerde go. eikels (ti, 1) de stelen omlaag; 2 en 3 i n
1'0. een zi .  molenrad met 16 schepplankjes.  Ht.  : 6
natuurli jke pauweveeren uit  een van go. en zw. ge-
vlochten mand of koker opkomende.

S p r e u k :  Merita vincunt  et malos.
(Verdiensten overwinnen zelfs de boozen.)
Blz. 111. nO (= van)  Aert.  (Gerardus.)
Zie Arm. Gén. der& OTL Erclt Westphalic  m a a r  d e

leeuw ro. getongd en dito genageld en geen 11. maar
een kroon met paarlen op den rand, waaruit het bij
Rietstap aangegeven ht. oprijst, maar de beorenpooten
geen bol houdende.

Spreuk : Onduidelijk.
Blz. 1 1 2 .  Fortma,a. (Theodorus.)  1 2  c a l .  Aprilis

zonder jaar.
Gevierendeeld: 1 en 4 in ro. twee uit wolken die

van rechterschildrand respectieveli jk de deelingsli jn
uitgaan, uitkomende ro.  bekleede rechterarmen, de
vleeschkleurige handen te zamen een gr. palmboompje
houdende, 3 en 4 in bl. een zi. dwarsbalk in ‘t schild-
hoofd vergezeld van een hellende zespuntige go. ster.
Ht. : de gerechtigheid : voorgesteld als eene  vrouw, het
bovenlijf naakt, met rooden rok, in de rechterhand een
go. weegschaal, in de linker een zi. zwaard met go.
gevest schuinslinks omhoog houdende.

Spreuk: Fronti nulla fides.
(Op het uiterlijk is niet te vertrouwen.)
Blz.  113.  a  (= valz) G~oot~~?lt.  (Heari,cus.)
Zie  Arm.  Gén .  van Grootvelt  - Hollande  maar  he t

kruis niet gelelied, en als ht. een go. hoed, op welks
bol 3 zw. hermel~justaartjes nevens elkander,  en met
zw. opslag tusschen een go. vlucht, elke vleugel be-
laden met een verkort ro. St Andries kruis.

Spreuk:  Crux Christi nostra corona est.
(Het kruis v:bn  Christus is onze kroon.)

( W o r d t  v e r v o l g d ) .
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KLEINE MEDEDEELINGEN.

Wapenbeschrijving.
Bij het bewerken mijner collectie wapens welke niet

in het Bynzorial: van Rietstap v o o r k o m e n ,  k w a m  mij
dezer dagen in handen de ~Crafschrifter~  iu fitad eu
Lad?’ uitgave J. B. Wolters Groningen, bewerkt door de
Heeren Jhr. Mr. J. 8. Feith, Prof. Dr. C. H. vau R7Cj)l,
J .  B. V&kuizen en  Dr .  C. 8. Wumkes.

Hoewel den samenstellers ongetwijfeld grooten lof
ma,g worden gebracht voor zulk een uitvoerigen (re-
documenteerden reuzenarbeid,  viel  mij , die de mot%e
heb genomen om de tallooze nog onbekende, althans
niet algemeen bekende familiewapens na te teekenen,
weder op, hoe weinig eenheid er nog in ons land
heerscht op het gebied der wapenbeschrijving.

Tot  s t av ing  van  d i t  beweren  za l  ik  h ie r  enke le
voorbeelden aanhalen.

Ik laat daar, dat meestal van een sy&agenden leeuw
wordt gesproken e n  slecht,s e n k e l e  m a l e n  v a n  cen
Itti~r~?ne&e~~  zooals het behoort; van tegenover  elkaar
geplaatste herten, in plaats van toegewende; van ge-
kwartileed, in plaats van gevierendeeld  ; van li~~ks
gekeerd voor owbgeluend;  van sterren op de)& kop, mum-
sikkels, omgewende maneu  , afgewisseld met wassenaars
zooals zij heeten  en zelfs strale&e  manen,  maar  e r
zijn zelfs benamingen gekozen die in de heraldiek niet
bekend zijn !

Ik noem slechts : Wilde rozejA  waar vermoedelQk  natuur-
lijke, gestengelde of gebladerde werden bedoeld, lelitiu
met handvat, een bladrijke  boom, een vierkoppig  gebouw,
een lelie met pijlen omboord, een schild met hoofd of
md voet, een St. Andrieskruis gekautouueercl  van een
klaverblad enz., maar wat te denken van de volgencle
beschrijvingen : ,,een zandlooper  vergezeld van beneden
3 klaverbladen horizontaal”, ,,twee  leeuwen die elkander
een poot geven” en dergelijke.

Zie, dat is jammer, aan de hand van Rietstap’s  hand-
boek of zelfs dat van &&s, hetwelk gebruikt heet
te zijn,  had men deze behoorli jker kunnen geven,
althans duidelijker, want voor velen bevat het werk
een schat van gegevens. Ondanks deze leemte, kan deze
uitgave niet  genoeg op prijs  worden gest,eld  en ter
navolging worden aanbevolen, waarbij dan het advies
van een deskundige, in zake de genoemde beschrij-
vingen, gewenscht voorkomt. J. C. S.

Gemeentelijk Wapen van Batavia (XXIX 123.).
Onder de opmerkingen aldaar gemaakt naar aanleiding

van het ontworpen wapen van genoemde stad, is er
it&ne, die vatbaar is voor tegenspraak. Het is die tegen
het devies, dat naar de meening van den schrijver ZOLL

moeten luiden: ,,Dispereert niet ,” omdat het ook op
het standbeeld van Jan Pietersz.  Koen te Batavia aldus
is aangegeven.

Het Hollands& uit den tijd van Koen eischte echter
de dubbele ontkenning ,,ende-niet”,  het woordje ,ende”
is  ve rwant  aan  he t  Fransche  ,,ne”, in welke taa.1 de
dubbele ontkenning nog heden ten dage gebruikelijk is.
,,ne pas”.

Koen zal dus wel gesproken hebben ,,Ende des(es)-
poreert  n ie t” , gelijk men zijn devies dan ook altijd
hoort aanhalen. G. E.
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Eene prinses zonder burgelijke staat.
Dit zeker allerzeldzaamst geval wordt ons medegedeeld

door het Parijsche blad ,,Excelsior”  1) in zijn n u m m e r
van 1 Maart ll. Het betreft I’ri~zses  Victor Nakaschidzz&,
geboren Roedel de Roedelslreim  , die te Parijs rechts-
kundige hulp heeft ingeroepen om van de Eerste Kamer
der burgelijke rechtbank van de Seine, de vaststelling
van haar burgelijke staat te verkrijgen.

Zij is  de dochter van een Duitschen  baron  uit  den
E’lztrs > die evenwel in 1872 ~r(~~&z  ontlcrdaa,t,  werd.

Hare moeder Illej/er genaamd, is eene Oostewijksclte.
Zij zelf werd in 1865 op een Frcc,tsc7,  vaartuig in de
Groote Oceaan ter hoogte van ddeli geboren (op den
grens der Engelsche  en Egyptische wateren) en werd
door den Franschen  Vice-consul te Aden ingeschreven.
Doch in 1880 werd het  Fransch  Consu laa t  a ldaar ,
met al ziju archieven door een cycloon verwoest. Wel
had Mevr. Roedel de Roedelsheim een extract van de
geboorte-acte van haar dochter,  doch gedurende de
Commune in 1871 te Parijs verblijfhoudende,  verloor
zij al hare papieren.

De jonge burones  was in 1894 te Gibsaltw  door een
A?zglikaatrsc7a  geestelijlre  gehuwd met den Russischen  l+i?rs
V i c t o r  Nakaschidzé,  pretendent van den troon van
Georgie,  en als zoodanig ter dood veroordeeld, waarom
hij, om van de vervolgingen der Russische politie te
ontkomen, als gewoon burger in alle groote steden der
beide werelddeelen verblijf hield. In 1890 vluchtte hij
uit Frankrijk als betrokken zijnde in het berucht proces
der Dert ig,  waarbij nnnrchi&en  u i t  a l l e  deelen  d e r
wereld voor de Assisseu  der Seine verschenen. Hij werd
toen niet veroordeeld, week naar Spanje uit,, alwaar
hij zooals gezegd, te Gibraltar mot de eveneens zwer-
vende barones kennis maakte, en haar huwde.

Eeu trouwacte door den Anglikaauschen geestelijke
geteekend was met andere zaken in bewaring gegeven,
aan een bewaarplaats voor irlboedels  te Marseille, welke
onlangs door brand vernield werd, zoodat de Prinses
thans zonder eenig bewijs van haar burgerlijke staat is.

11. G. W.

Tromp. - Scheijdt  de Ciroulart. - De Lannoy.
E e n  d e r  k l e i n d o c h t e r s  v a n  dlaerten  H(Jrperts.zoon

Tromp  was Jacoba  Trowy , gedoopt  15 Jun i  1677  in
de Oude Kerk te Delft, begraven te ‘s Hertogenbosch
31 Augustus 1762,  tr. 10. aldaar 11 Juli 1703 (aanget.
aldaar 23 Juni en te Voorburg den 24~11  d. a. v.: ,,Heer
T+%Ze?~l  de G r o u l a r t ,  Heer vau Zurister  z), trout te
blaestricht  met  juffr. JacoOa  Trotrzp  , tegenw. alh.“) m e t
tJ(07b)an  Willem de C;rotrltrrt ( z o o n  v a n  M r .  StSltrrelz  ,
Heer  van  Sures t e r ,  16ti3 r aad  t e  Maas t r i ch t ,  1664
s c h o u t  v a n  V r o e n h o v e n  e n  dliilrz Gw~, d ie  wed .
was  in  lö97j,  ve rm.  geboren  te.. . . . 3  A p r i l  1 6 7 2 ,
begraven te  ‘s-Hertogenbosch 17 Febr.  1731.  Zijne
kwartieren waren Groulart - Weedc - van der Heekc
-- de C,qrc & Gans  - Wolf  - Alblas  - C’oecorden.

Uit dit  huwelijk was o.  m. geboren Mr. Steetiela

‘) Excelsior. Journsl illustr& quotidien. Information,  Littbaturc,
Scionces  , A r t s ,  Sports,  Théâtres,  Elbgance~. SY Chaml)s  Elys&es,
Paris. Directeur: Pierre Lafitte.

2, President-bu~genleeste~  te ‘x-Hwtogonbosch. - SItristcr ww
eene heerlijkheid in Hessen.
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Heryertse de Grotclart,  Heer van Surister, schepen en
secretaris (1736-1745)  der stad ‘s-Hertogenbosch, geb.
27 December, gedoopt aldaar in  de  Groote  Kerk
29 December 1706,  ob.  29 Maart  1745,  begraven
in het graf der familie C’l,o~bnch  te ‘s-Hertogenbosch
5 April d. R. v., tr. ongeveer 1735, niet te ‘s-Hertogen-
bosch , met _&1aria  Wzlhelt~aina  Schot, dochter van Mr.
Johan (eerste voorzittende raad van den leenhove van
Brabant te ‘s-Gravenhage), ob. 19 September 1769,
begr. te ‘s-Hertogenbosch den 26 d. a. v. Uit dit huw.
<7acoba Adriajla  de Groulart, ged. te ‘s-Hertogenbosch
18 April 1744, volgens luiboek  Tiel aldaar begraven
25 September 1806 als Douairière F. L. Graffenried
(een baar f 6.--,  kerkegraft f 6.-, voort bijzetten in
den morgenstond f 36.-), tr. 10.  niet te  ‘s-Hertogen-
bosch, Frederik (POL)  Sc7Leijdt, geb. 1728, ob. Steenwijk
bij Vucht 10  November  1768 ,  beg raven  t e  ‘s-Her-
togenbosch 14 cl. a. v., tr. 20. te Breda (aangeteekend
‘s-Hertogenbosch 6 Januari 1770) François Louis de
Graffenried de St. .7ean,  schepen in ‘s-Hertogenbosch.

Uit het eerste huwelijk een zoon: Frederik Harpert
(2;on) sc7leijdt  1 cje Aoulart  , na doode zijns vade r s  geb .
31 Mei of 1 Juni 1769 , gedoopt te ‘s-Hertogenbosch
2 Juni d. R. v., overleden te Tiel den 24 Febr. 1842
en begraven op de buitenbegraa,fplaats  te Tiel onder
een zerk waarop staat . : ,,F,redtik Hwpert von Scheid
de Grotclart,  Kamerheer  van  den  Groother tog  van
Hessen, Kommandeur van Hoogdeszelfs orde, raadsheer
in ‘s-Hertogenbosch, geb. 1769,  overleden te Tiel
1842.” Zijne na la tenschap  bes tond  o .  m.  u i t  zee r
fraai porcelein  , familie-zilver en een menigte portretten
u i t  he t  ges lach t  Yt+osn~, die, wegens het ontbreken
van wapens en beschri jving,  in 1881 in het  ,,Huis
met  de  hoofden”  (Roos) ,  S inge l  t e  Amste rdam”,
a,ls o n b e k e n d e  p e r s o n e n  v e r k o c h t  werden ; s l ech t s
een paar Netscher’s brachten, wegens bekende namen
(zie opsomming in de genealogie vaqa Kinschot  voor-
komende in de Genealogische en Heraldische Bladen
van Jhr. Wittert  van  Hoog land ,  1910-1912)  goede
prijzen op. Welke schatten aan familieportretten daar-
door verloren gingen is te begrijpen. Hij tr. te ‘s-Her-
togenbosch den 6 Juni (aant. 20 Mei) 1790 met Jkvr.
C’aro&/ln  Fwdericv Baronesse Ue Lamoy  , geb.  ‘s-Gra-
venhage den 26 Januari 1771, ob. te Oisterwijk den 2
Jan. 1822. De aangifte van overlijden in ‘s-Gravenhage
lu idde :  1 A u g . 1822 Carolim &cderica de Lannoy
vrouw van .Frederic  2’012.  Scheydt  de Grotrla'rt  , oud 51 jr.
overleden te Oisterwijk. De datum klopt niet maar dat
is voor het navolgende geen bezwaar.

Uit  di t  echtpaar stamde een echte zoon (Jonkheerj
L~‘t*nqois  Hpjrt*i 1’rederik  2’011 ,Wwidt  dc Grotblart , g e b .
Oisterwijk 3 Juni 1798, ob. ongehuwd 22 Januari 1876
in het krankzinnigengesticht Coudewater te Rosmalen
waar hij opgenomen was den 11 September 1871. Hij
werd ook genaamd : ScScheijd  , Jonkheer Frayois;  zijne
moeder was een der trekkenden uit het pensioen van
Portugal. Zie over diverse aangelegenheden : Navorschers
1876,  325;  1882,  296 ; 1905, 555 enz. Curatpr was
Jhr. J. de Lannoy , Dennebosch te Gorssel bij Zutphen.

In zeker opzicht is het hiervorcn - ter verduidelijking
gegevene -- heel gewoon. Maar. . . . ongewoon is, dat
Frcdwil; Hajpert (von) Sche@dt dc Groulmrt , l e v e n d e
van 1769 tot  1842,  in 1790 gehuwd met Caro&a
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Fredrrica  Baronesse De Lannoyl,  levende van 1771
tot 1822,  tijdens het bestaande huwelijk, in 1812 nog
de geboorte van een echt 1) l&ad  verwekt bij een madere
womu  liet inschrijven. Men vindt in de registers van
den Burgerlijken Stand te Rotterdam: Willem Frederik
vaiz Surister  is  te  Rotterdam geboren 14 October
1 8 1 2 ;  v a d e r  Fr&& vala Sltrìster en  moeder :  Wil-
helmzna Petronella ~~peelnaan.  Deze laatste wa.s naar
men nog vertelt, een naaistertje uit Tiel, die, toen
zij zich zwanger voelde, naar Rotterdam begaf en
daar een vrucht ter wereld bracht, haar verwekt door
Frederik Haqjert  (vo~z)  Scheijdt  de Grozslart,  toen nog
gehuwd met eene D e  Lannov!  D a a r  g e e n  kant-
teekening de acte ,,versiert” wordt dat kind als ,,echt” 1)
beschouwd. Dat kind werd toen naar de beide ouders
I+ederik  en Wiïhelmina ingeschreven als : Willem
Frederik. Dat natuurlijke kind kon nooit gewettigd
worden daar het volgens de registers B. St. reeds
wettig 1) was bij de geboorte! ! De vader was buiten
hetgeen op de grafzerk vermeld wordt, nog in 1813
adj. maire in Tiel, in 1816 vice-burgemeester aldaar;
zijn galacostuum was - zooals vele personen te Tiel
zich nog herinneren - versierd met de gouden sleutels
op de jaspanden, terwijl de gouden sleutel en de orde-
teekens - zooals voorzegd - in 1881 den 26 Febr.
werden verkocht. Bij dien verkoop bevonden zich ook
2 kanonnetjes en een scheepskist van Tromp.

M. Roelants over het Geslacht ?YU& Bernayien,  deelde
ik mede dat, hoezeer thans ook gebleken was, dat de
Bossche familie tian Ber~~agicu  en de Bredasche familie
Roelants één gemeenschappelijke stamvader hadden in
de persoon van Roelof zoon val1  baniel  .L)nemss (zie
ook de stamtafel op k. 91/9d),  het mij volkomen onbe-
kend was waarom de afstammelingen van 12oclof’s  zoon
Wijnant  er toegekomen waren hun patroniem te ver-
lengen met den naatn vaqa  Bernagien. De heer Roelants
veronderstelde een afkomst uit de reeds in den 15” eeuw
te Breda gevestigde familie VUIL Ucrnagcgie?r  en opperde]
de mogelijkheid dat de tweede zoon van een in 1430
zich te Brussel gevestigd hebbenden Berna%ge  - Daniël
geheeten -, identiek zou  kunnen zijn met den stam-
vader fiatzie Daemss van de in hoofde dezes  genoemde
families.

Hoe voorzichtig men als genealoog toch moet zijn
met het veronderstellen en het uitspreken van dergelijke
combinaties, bleek mij nu weder, nu ik dezer dagen
uit een Bossche schepenacte de ontdekking mocht doen,
dat Daniel  Daemsx (= Adams~oo?l)  in het geheel g e e n
Bernagien is, doch dat die naam van vrouwskant in
die familie is ingeslopen.

De natuurlijke tevens echte 1) zoon, IY. F. z‘un  S&ster,
was ) met voorbijgaan van den echten krankzinnigen
zoon, universeel erfgenaam (het testament oorspronkelLjk
in het archief van Not. Post te Tiel, zal wel een
merkwaardigheid zijn !) en huwde in 1843 met A. C.
Campagne (uit een Tielsch geslacht) en waar hij zonder
kinderen na te laten reeds in 1843 door een beroerte
of door een jachtongeluk te Drumpt bij Tiel overleed,
is zij tusschen 7 en 13 Febr. 1844 hertrouwd, mede te
Tiel, met 8. Caron  (ook uit een Tielsch geslacht), ob.
in 1881.

De door mi_j gedane vondst komt dan - om kort te
gaan - hierop neer, dat Q??na,  do vrouw van Roelof
zoon van Daniel Daenass (zie meerbedoeld stamtafeltje),
een vau Bernagien  was en wel dochter van een zekeren
Joris Wijnarats  van Bernagien. De kinderen van Wijna?at,
den oudsten zoon van Roelof Danielsx  en van A?z,tza
va)b Berna,yiera  v d . , namen dus den naam._hunner
grootmoeder als familienaam aan.

Ten bewijze van het hierboven door mij meegedeelde,
neem ik den aanhef over van de Bossche schepenacte,
welke tot deze ontdekking geleid heeft. Men kan de
acte terug vinden in het schepenprotocol van ‘s Her-
togenbosch deel no. 286, folio 189”“” anno 1614:

Dit verklaart een verkoop zoo vele jaren later dan
het jaar van overlijden van de eigenaren der preciosa:
Frederik Harpert (von) Scheijdt  de Grolllart , ob. 1842
en diens natuurlijken tevens echten zoon Willem Frederik
(von) Scheijdt  de Groulart  , 1812/1844.  Vorens taande
namen komen af en toe voor met het voorzetsel.,,vo?a”.

Een roman die, wegens gebrek aan nakomelmgen ,
op ,jziets eindigde ! !!  Het woonhuis bestaat nog en is
een zeer hoog gebouw, thans bewoond door een der
leden van het geslacht Formijlbe  en nog steeds in de
wandeling bekend als ,,het hooge huis”.

Zoo ziet men dat in stille ten doode opgeschreven
plaatsen toch nog wel eens iets gebeurt waarover het
nageslacht ,, te kijken” staat en dat niet achterstaat
bij grootsteedsche gebeurtenissen !

Tiel, Mei 1911. Jonkh. VAN K I N S C H O T.

Nog eens de afkomst der Bossche familie
van Bernagien en der familie Roelants.

(XXVIII,  317, 350, 382; XXIX, 28, 90 z103).
In mijn  in kolom 94 e. v. van den loopenden jaargang

opgenomen Naschrift op het artikel van den heer H. W.

,Segher en Wijjaant  gebroederen ende  Nargriet  hen
,,sustere  , kynderen wijlen Aerts Janss, van den selven
,Aerden ende saliger bertruyt  sijne huysvrouwe , dochter
,,Matijs  Wernartss ‘) van den selven Afatijssen  en wijlen
,,Jutkegh  sijn huysvr. dochtere  wijlen Roeloffs solle  Da&&
,,Daemssoerb  van den selven Roeloff en wijlen Anna sijn
,,huysvr. dochtere wijlen Joris Wijnants Wijnans  van
,,Baronaigien  tsamen  verweckt, ende  Jala  sone wijlen
,, Diricz  Janssoen  a l s wettich man en momber van
,, H e&uic1t, sij n huysvrouw dochtere des voirs: wijlen
,,Aerdts en Gertruyts  , in dier qualiteyt voer hen selven
,,ende alnoch de voirs: hegher,  Wijnant en Jun Diricz
,,hen onverscheyden en elck een voor al als principale,
,,fort en sterckmaeckende mits desen  voor Arndejz  ,
,,Mariken  en Jacomy,atken  onbejairde kynderen wijlen
,, Wernarts  sone des voirn: wijlen Aerts Janss e n
,,saliger  Geuhyts  voornd., van den selven Wertlarden
,,en Catharina sijn wittige huysvr. dochtere wijlen Peeters
,,Heymagls  te saemen verweckt, (verkoopen) vijff seste
,gedeelten enz. in een huis en erf in de Postelstraat
,, te ‘s Hertogenbosch, welk huis Joost zoon ván Jnw
,,Saladers  bij schepenbrief’ van die stad van 12 December
,160O opgedragen had aan den voornoemden Roelof
,zoon van Danieï Adamss, enz. enz. Actum 8 Feb.
,,1614”.

1) Juister schijnt ons bie? ‘t woord ,,erkend”. EsIA 1 Zijn familienaam was Mobach, zie meerbedoelde stamtafel.
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Misschien levert laatstgenoemde schepenacte van 12
D e c .  1 5 5 0  uog eenige  bijzondorheitl  mcor.

Blijkens een boedelscheiding van 3 Juli 1602 (Bosch
protocol n” 656 fo 647) is bovengenoemde Anna ~Jorisdr.
Wijnants  van Bernagien  in tweede huwelijk getrouwd
g e w e e s t  m e t  Awthonis  aa?a de Wirl  Maihijszn.  en  i s
de oudste dochter uit haar éérste huwelijk n.1. Cdtarzna
gehuwd gewees t  met  Jau Gieliun. wn 0s.

1V. WIJNAENDTS  VAS RESANDT.

De Klerck.
Aanteekeningen uit het gemeente-archief te Vlissingen

betreffende de families de Klcrck, de Clerk, de Clerq enz.
F r a n s  de Klerk was gehuwd met Pietwnelln Uob-

belaars,  waaruit :
Isanc de Klerk, gedoopt 30 Sept. 1721, j- 30 Juni

1789, huwde 6 Januari 1748 Alida CYwneCia  Sentsmeester,
+ te Vlissingen 22 Januari 1783.

1.
2.
3.

4.
5.

Uit dit huwelijk:
Francois de K. ged. 18 Oct. 1748, f- jong.
Marza de K. ged. 16 Sept. 1700.
Fmnçois  de K. ged. 1 Febr. 1754, -f op zee den . . . .;
huwde 29 Mei 1775 met .Johawrla  van Okkenbzo~
geb. 4 Juni 1752, -f te Middelburg den?

Uit dit huwelijk:
n. Alberdina C’ocrn~lia  de K. ged. 31 Mei 1778.
0. Marie de K. ged. 23 Jan. 1780.
c. ddriccaa  de K. ged. 30 Maart  1783.
Pieternella  de K. ged. 11 Nov. 1757.
Willef,z Filippus  de K. ged. 10 Nov. 1 7 6 5 .

Gewit de K. huwde 8 Juli 1738 met Ebisnbctl~  C’hivnt,
waaruit geboren : Som: 9 Aug. 1758. ‘)

Jast  de K. huwde 2 April 1707 met X~ilje can Jcr
S’ioalm.

Begraven 6 Spril  1784: Pipter de Klerk.

In het
Clerk ,
Clerq ,
Clerk ,
Clerq ,
Clerq ,
Clerq t

Register van Poorters komen voor:
Antonie  de, van Brugge, 13 Nov. 1538.
*Jan  de, van Bergen, 16 Aug. 1567.
Tielman  de, van Bergen, 19 Jan.  1094.
Tobias de, van Oudenaarde, 7 Jan. 1586.
Pieter de, van Geeraertsberge, 4 Dec. 1686.
Christoffel en Philipdr.  beide van Aelst, 26

0.act. 1601
Clerck, Willem van Bourgel in Vlaand. 9 Maart 1624.
Clerk, Antonq  de, v. Arnemuiden, 6 Febr. 1626.
Clerck,  Da&1 le, v. Rochelle,  10 Maart 1632.
Clercq, A&=iael~  de, van Marregem, 24 Nov. 1634.
Clercq. Dmiel  de, van Rouze , 7 Aug. 1648.
Cler (icj, Michiel le, va.n Calis,  20 Aug. 1652.
Clerck , ,Joo.s de . . . . . 8 Juli 1659.
Clerck, Pieter de, van Pperen,  21 Dec. 1660.
Clerq, Pietw  de, van Gaine, 14 Dec. 1685.
Clerx , l+un~:ois  le, van Chasteau Pire in Champagne,

8 Juli 1687.
Clerx, Pierre le, 26 Febr. 1697.
Klerk, Jala de, 16 Mei 1699.
I$lerk,  Johalz de, van Middelburg, 8 Mei 1699.
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Klerck 1 Corudis clc,  van ter Goes , 10 Juni 1749.
Clark , ,Jolrn, van Kirkwal, in Schotland, 13 Mei 1777.
Clarq,  Thoma.s,  van Folkstonc 13 Juni 1796.
C l a r k  , ïlfa.tt1~cu.s  , n n 10 act. 1797.
Clark, Jams ,

Bovendien nog :n
n 30 Jan. 1807.

Ockenburg, .Tnl/ van, van Wasboke,  Z.-11.  17 Nov. 1731.
Okkenburg , Adriaan van, van der Zip (Zijp?) 24

April 1749.
Ockenburg, i2lra~ia  van, van Bardenburg,  20 April 1784.
Adrianla  2’. Okkenbztrg  van  Bru in i s se ,  huwde  te  V.

12 Juli 1749 met Xnrin  UU?L Es, van Zierikzee.
Waaruit :

1. Corue1i.s v. 0. geb. 18 Oct. 1750.
2 .  Joharuaa  v. 0. g e b . 4 Juni  1752,  gehuwd 1775

Francois de Klerk, reeds genoemd.
3. Daila  v? 0. geb.  5 Aug.  1753.
4. Tona v. 0. geb. 3 Dec. 1755.
5. Cornelia  v. 0. geb. 16 April 1758.

C. K.

Doorn.
Not. archief Schiedam.
Prot. not. J. Wilsoets,  boek no 10.
17 Jan. 1644. Testament van Jan Doom, veerschuijt-

vaarder  van Schiedam op Amsterdam, X Annetje  Jans.
idem, boek no 12.
17 Aug. 1602. Jan Doom de oude x Maertjo  Cornelisdr.
62 Oct. 1653. Jan Jansz.  Doom X Maertle Cornelisdr.
Prot. not. J. van Lijcken, boek no 108.
20 bpril 1715. Jan Claese Doorn.
idem., -boek  no 109.
Dommlcus  Doorn )( Margaretha Pesser .  Haar broei

Anthonij heeft een zoon genaamd Jacob.
Margaretha en Anthonij zijn kinderen van Sebastiaen

Pesser X Clasina van Leeuwen. Laatstgenoemde is de
dochter van Da Theodorus Leewius, die in Jan. 1695
gestorven is.

idem, boek n” 110.
30 Mei 1718. Jan Doom oud 70 jaren.
idem, boek no 111.
19 Oct. 1719. Jan Doorn, de jonge, oud 23 jaar, zn.

va.n Jan  Doorn ,
Amsterdam.

binnen veer-  en marktschipper op

idem, boek no 139.
31 Mei 1760. Testament Arnoldus van den Berg,

oud schepen X Maria Doorn.
4 Juni 1760. Clasijoa  Doorn,  bejaarde ongehuwde

dochter.
idem, boek n” 140.
25 Juni 1761. Testament Clasina Doorn, waarin ge-

noemd haar broers : Dominicus, oud schepen, Sebastiaan
en Jacob Doorn, secretaris.

idem, 7 Aug. 1761.
Dominicus Doorn, oud-schepen en coopman  X Susanna

de Blaguiere.
idem, 29 Oct. 1761.
T e s t a m e n t  D o m i n i c u s  D o o r n  X S. de Blaguiere,

legateeren aan : ,zijn zusters Clasina, Maria X Ds Petrus
Couwenberg Dubois  , zijn broers Sebastiaan, Jacob en
Adriaen, raad en oud burgm’,  die eene dl* heeft genaamd
A d r i a n a  ; zijn neef MC Dominicus Doorn X Adriana
Doorn en zijne nicht Margarethn Elisabeth Doorn.
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Idem, boek HO 141.
1 Juni 1762. Sebastiaen Doorn .
19 Juni 1762. Vrouwe Dinn de Wolff, wed. Adriaeu

Doorn, raad en oud burgmr.
13 Sept. 1762. D. Doorn X S. de Blaguierc. Zij heeft

een broeder Pierre de Bl., die te Semarang gestorven
is. Door tusschenkomst van Elie Blaguiere, coopman
te Amsterdam, ontvangen zij de nalatenschap.

idem. boek no 142.
24 Dec. 1763. Mr. Dominicus Doorn Jacabz., raad

en oud schepen.
Prot. not. P. Nuijsink,  boek 110 189.
6 Aug. 1768. Jacob Doorn, secretaris van Schiedam.
Prot. not. J. van Lijcken,  boek no 146.
30 Jan. 1770. Jan Doorn, koornwijnbrander.
Prot not. P. Nuijsink,  boek no 189.
5 April 1770. Mr. Dominicus Doorn en Margaretha

Elizabeth Doom X Jan Hendrik van der Does, schepen
van ‘s Hertogenbosch, zijn kinderen vau Jacob Doorn,
secretaris  van Schiedam >< Elizabeth van Kerchem.
Laatstgenoemde is de dP van Frans van Kerchem de
Jonge X Anna Clara Theophila van Vreedenburg.

Prot. not. P. Nuijsink, boek n0 192.
27 Febr. 1776. E. v. Kerchem, wed. J. Doom.  Haar

zoon is Mr. Dominicus Doorn Jacobz.
idem, 2 Dec. 1777.
Mi Dominicus Doorn Jacobz., oud burgm’ en hoofd-

officier X Adriana Doorn.
idem, 11 Dec. 1777.
Testament Dina de Wolff? wed. Adriaan Doom,  haar

(1’  Adriana X Mr. Dominicus Doom Jacobz. heeft twee
kinderen : Adriaan en Jacob.

Prot. not. J. W. Hoekwater, boek 110 268.
9 April 1793. Jacob Doom, Luitenant ter zee.
Aanwins t  1898 .  11 no 331, aanwezig Rijksarchief

‘s-Gravenhage.
Nalatenschap van Claes de Hoijer, + 29 Sept. 1760,

‘j( Anna Doorn, reeds overleden, groot f 7712. Haar
broeder is Jan Doorn.

idem memorie nalatenschap van Mr Sebastinan Doorn,
_I-  8 Sept. 1762, groot f 1095.

Aanwinst 1890. 28” 3” deel. Rijksarchief ‘s-Gravenhage.
Nalatenschap Anna Doom, getrouwd met Claes de

Hoijer; zij sterft 23 Sept. 1753.
idem, 8e deel.
Nalatenschap Dominicus Doorn, oud-schepen, + 16

Nov. 1785, X Susanna Blaguiere, groot f 1.4050.
Na la tenschap  Susanna Blaguiere, --1- 12 Mei  1786,

groot f 36170. G. H. J. GIJSBEEHTI HODENPIJL.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Alliantie-wapen gevraagd. Mannelijk wapen : van
goud met een haak van ? ; vrouwelijk wapen : van zilver(l)
met een (verkorten ?) keper van sabel (V), vergezeld
boven van 2 sterren (met ? punten) van ?, onder van
een liggende halve maan van? (mogelijk Vuillant  of
Des Tombe). AN.

Beaumont (van). Uit Nav. LVI, 38 (1906) en Villiers:
Genealogieën van Kaapsche Familiën , (een ex. Leeszaal
Kon. Bibl.) kan het volgende fragment opgesteld worden :

Corne l i s  ~12 Beazwzont  van Breda, ged. te ? den ?,
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-i_ ty- ? d u n  P , tr. tc ? den ? Doliana BIcsI~Is, g e d .  t e  ?
den P, dr. van 0

Uit dit huweli.jk minstens 7 kinderen:
1. Anna Henrietta , ged. te Colombo 9 Oct. 17 Id. i- jong.
2 .  Cn thar inn  Bnlt,hnzarina, gedoopt 7 ?

act,. 1714 g -i_ te 3 den ?
3. Anna Henriettn, ged. 22 Nov. 1716

l I
{ C te ? den ?

4. Christina Jacobn, ged. 2 t $ug. 1718
5. Cornelis Johan, ged. 1S Febr. 1720

g
2

6. Elisabeth Arnoudina, ged. 2Mrt. 172 1
7.  Deliana Isabella,  ged. 5 Juli 1722 I I

-k te ? den ‘?
f- te ? den 0

2 5_ te 1 den ?
2 -ti te ? den ?

Gevraagd bovendien :
1. Aansluiting aan het ges]. V. B. te Dordrecht en Delft.
2 .  Welke  dezer  k inderen  zijn g e h u w d ,  w a a r  cn

wanneer, met wie (doop, overlijden en ouders van deze) ?
(Zorlzelis vun Beaumout  wa.s onderkoopman cn dispen-

cier  te Colombo, fiscaal te Kaap de Goede Hoop. BN.

Becker,  Vernatti. in het Journaal van Constantyn
Huygens den Zoon is, tusschen de jaren 1688 en 1696
veelvuldig sprake van twee zusters : Mevrouwen 11eí+r,*
en Vcmntti, welke destijds te Londen woonden.

Kan iemand mij wellicht opgeven welke de eigen naam
dier dames was? Tot dusver is het mij niet mogen gc-
lukken dien op te sporen.

De echtgenoot van Mevrouw .Iicmcttti hield zich mede
te  Londen  op  en  word t gezegd een broeder te zijn
geweest va.n mevrouw von Erctxhmar  ; derhalve moet
hij een zoon zijn geweest van Sir Jhilikrt  Vernatti en
Anna de Vrigny.

Vermocdel~jk  was hij, Constantin  Fe) uatti,  die eenigc
malen vermeld wordt m den ,,Calendar of State Papers,
1691 en 1692”,  en welke dezelfde kan geweest zijn als
C’ons2antinu.s  Verqaniti,  d i e ,  o p  v e r k l a r i n g  v a n  e e n
Delftschen predikant, den 2cn Maart 1656 toegelaten
werd als l idmaat der Hollandsche kerk te Londen
(Hessels, Register No. 903).

Ook omtrent de kinderen van de echtelieden Vernatti
zoude  ik gaarne worden ingelicht.  In het Journaal
worden een zoon en eene dochter van hen vermeld.

V a n  d e n  m a n  v a n  m e v r o u w  Bccker  w o r d t  d o o r
Huygens geen gewag gemaakt,, maar toch schijnt zij
geene w e d u w e  t e  zijn
zich in IndiG.

geweest, misschien bevond hij
J. H. H. S.

Gruyter (de). In het Journaal van Huygens wordt,
te beginnen in het jakr  1691, herhaaldeli jk melding
gemaakt van zekeren Uo  Chw~ter  en zijne v rouw,  d ie
te Brussel woonden en blijkba,ar van goede afkomst,
maar in verval waren-  .De B/$er  st ierf in Augustus
1696,  zeer  onverwaoht  , terwijl,  hij zich in het leger
voor Namen bevond, in de tent van zekeren van der
S tichel.

En reeds in Masr$ van’ het volgend jaar wa.s zijne
weduwe ),soo goed als de bruid” van een luitenant. lil:
Viller of T’illers~ te Brussel ,  met wien zij kort daarua
schijnt getrouwd te zijn. Zoude het mogelijk  zijn eenige
nadere  in l i ch t ingen  omtren t  bedoe lde  pe rsonen  tc!
bekomen ? J. H. H. S.

Hacfort.
Blijkens dit tijdschrift blz. 167 zou het geboortejaar

van Gerhard Hendrik Hacfort (zn. v. Olivier en Ma,rin
Cornelia v. der Borghj, dat door het Nederl. Adelsbook
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1 9 0 9  wordt ol,g”geven als te zijn 22 Mei 1717, v e r -
anderd moeten worden in gedoopt 8 April 1716. Dit
is evenwel onjuist, daar het in 1716 geboren kind nog
in datzelfde Jaar overleden is.

Uit cenc authentieke opgave volgt dat de kinderen
van Olivier Hacfort siin geboren:

G Dec. 1711.
26 n 1713.

1716.
22 Mei 1717.
10 Jun i 1719.
8 April 1720.

‘s-(4%awnhage.

Ah& Wynand.
Caspar Floris.
Zoon en kort daarna gestorven.
Gerhard Hendrik.
Elisabeth Maria.
_4nnn  Maria Theresia.

J. D. ~VAGSEIL

Leeffdael (van). Door mej. 1’. E. A. de Forestier
van Waalwijk, overl. ‘s-Gravenhage 20 April 1836, zijn
aan het Mauritshuis vermaakt 2 door Caspar Netscher
geschilderde portretten, het eeue  gemerkt  1677,  het
andere 1683.  De op de achterzi jde van de paneelen
oorspronkelijk vermelde namen rlcr voorgestelde per-
sonen ziju onleesbaar geworden, met uitzondering der
woorden ,,de Wnlwijc”. Omdat sedert 1676 de heer-
l i j k h e i d  W a a l w i j k  b e h o o r d e  a a n  .701~a~~~ i’lrili~~s  vnja
.Leeffdael  word t  ve rmoed , dat de portretten hem en
zijne echtgenoote voorstellen.  - Vrage: wie was de
echtgenoote va’n genoemden Johan Philips v. L. ‘?

M. G. W.
Lynden (van)-Eek (van).
Blijkens Nederl. Leeuw XXIX, blz. 116 zijn 30 Juli

1762 g e h u w d  H .  Ir. .J; Z’CII~  Lpudrn  eo .J. L. wn E&.
Hunne huwelijksvoorwaarden zijn van 27 Sept. 1752.
Hoe rijmen zich beide deze opgaven? Of worden huwl.
voorw. wel eens na het huwelijk opgesteld?

J. D .  \~AGNER.

Meulen (van der). (XXIX, 103).
25 Novbr .  1622.  Huybert van der Neulela  Jansz.  en

,7n?a va?a  (1~).  illP?lle?a  ,7nnss. e lk  voor  z ich  ze l f ,  Jacob
van Baelen als behuwdoom en voogd van moederszijde
van  Aer t  Jansz.,  Metgen  J a n s d r . ,  J a n n e k e  J a n s d r . ,
Heyltgen Jansdr. , en Baetgen Jansdr., alle 7 kinderen
v a n  w i j l e n  HcQ’llre?a  eJanla Bwntsd~*. bij .Jan Huijlwrls~.
van der Meuien  en Jan Aertsz. de Groot respectievelijk
a a n  d e z e l v e  Heijbken  ,7an Beer*tlts&.  ve rwekt ,  en  i n
die qualiteit allen te zameu  als alleen-erfgenamen van
za. Oridje  ~7ü~zs&.  hunne beste moeder in haar leven
K& .Jan Berntsz. Gnst UZI/  ‘.s Hertogdmch

dragen op a a n Goevert Henricxsz. van Neercassel
brouwer,
achter

cen huis eu erve  in ‘t H e i j l i g l e v e n s t r a a t j e
,den Helm” alhier. Belend Z. Jan Colff Henrixz.

als erfgenaam van Aelken  Colve N. Geerke Jansdr.
Transport Reg. van Gorcnm.
A” 1622 fo 41.

Hoewel het niet uitdrukkelijk in de akte staat, is het
toch vri j  zeker, dat de 5 minderjarige kinderen allen
uit het 2” huwelijk van Heijltje  Gast zijn.

Gast is eene Bosscher familie, Balen trouwens ook
en van der Meulens  kwamen er ook veel voor.

G. E.

Quast .  Johann Gxspar  Adolf @last?  predikant te
Wickra thbe rg  (Brandenberg ,  Duitschland)  , werd in
1770 door Bewindhebberen der West-Indische Com-
pagn ie  benoemd to t  p red ikan t  op  Curacao.  In 1783
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g i n g  hij met verlof naar Nodcrl;ind,  w e r d  i n  1 7 8 9
opnieuw aangesteld tot  predikant op Curavao  ~ doch
overleed  voor  hij de reis naar dat eiland kon aauvaarden.

Enkele zijner kinderen, op Curavao  geboren, bleven
daar en hunne descendenten wonen er nog. Doch ver-
moedelijk zijn er ook kinderen met hem in 1783 mee-
gegaan en In Nederland gebleven. Zijn er afstammelingen
van hem bekend?

Wapen als opgegeven door Siebmachcr  (5 gouden
kandelaars in een blanuw  veld). J. H.

Quiryns. (XXIX , 132).
Qzrirp Gdcinse,  g e b .  v a n  B o t t i n g e ,  t r .  ~7rrnnekcsz

Gillis, wnarbQ 4 kinderen:
1.  Cfitillinna of Gudiebmo  Cc)uirynscn,  $ 1  Febr .  1636!

t r .  J o n k v r .  &nrti~zn  rle Vainqtri?rc,  w a a r b i j  1  z o o n
onder -4.

2 .  Gillis  Cjuiuyvasen  , werd 1 Febr. 1636 voogd over
den zoon van zijn broeder,  in 1639 voogd over de
k i n d e r e n  z i j n e r  zust,er,  tr. N. N., waarbi  k i n d e r e n
onder I’.

3 .  Beatril-c  Quirpsen  tr. .JCIU .Jol@
4 .  J a c o b u s  Qui)*jj?zse?a  tr. iil/nn  Bu~dens; z o n d e r

kinderen.
A. Geleiu  Qwiry~~wa  kwam 2 Mei 1661 tot meerder-

jarigheid ,
kinderen :

ridder-baronet  , tr. Aletta Cwe!/,  w a a r b i j  3

CL Will~eln~ux  Quirgnse~t , ged. Engelsche kerk te Mid-
lelburg 29 Sept. 1602;  getuigen Mr. Wiljam Quirynsen
en Barones Elisabeth Shom burgh ; st. ongehnwd.

b. Chnrles  Qlri).!Jnsela ? ged. Engelsche kerk te Mid-
delburg 26 Apr. 1654; getuigen Lord Georg Goring,
E a r l  o f  Nortwich,  L o r d  Craven a n d  t h e  Queen.  o f
Bohemia ; st. ongehuwd.

c. ~~Jmrlotte  Nwic  QII~~IJWSP~~~,  g e d .  E n g e l s c h e  k e r k
te Middelburg Nov. 16% ; getuigen Mylord Wentworth,
represen t ing  the  Kings,  M. de Houst,  representing
Mons. Michiel Pelle and Ma,rie Princes Royal of Orange
represented by Mylady Wentworth. Zij was 1694 nog
ongehuwd.

B. a. Mr. TI’illem Q/&iJ?a.selz  , burgemeester, was dood
Mei 1662, tr. 2”. te Middelburg 20 Aug. 1653, ondertr.
te  Phil ippyne 15 Juli  1653,  A n n a  Schotte,  j. d. va.n
Middelburg, waarb i j  1 zoon: Symon &wirynsen  , ged.
te Middelburg 6 Juni  1666,  s t .  te  Batavin  20 A u g .
1 6 8 5 .  D e  l a  Palma teekent  van  hem aan:  ,tot n ie t
geloopen  tot droefheid van de zijnen”.

0 .  Rqnier Quir!pwoz,  L u i t e n a n t  t e  v o e t ,  s t .  o n -
gehuwd.

c. Charlotte Quiq7~aw-n  tr. .Joltnn.  Seroo.skerl~e.

MidddOrrrg. COKNELIE  .J. DE W A A I, .

Thierens (XXIX, 137).
cJnnnetta  Petromdba  Thierens  (dochter van Mr. ,7acob

e n  v a n  Johcman  ~ty~naj,

Biirgkli, den 50, Aug.
was  gehuwd met  Huybcrt

17-6 gedoopt in de Nieuwe kerk
te Amsterdam (zoon van Hans C+eorg Biirgkli  en Sara
Basted).  Hij sneuvelt  als Luitenant der Zwitsers den
16en Aug.  1747 bij he t  verdedigen  van  he t  Lunnet
nZeelandia”  in het beleg van Bergen-op-Zoom en werd
te Tholen begraven. Eene dochter genaamd Huberta
Jolmnna werd kort na het sneuvelen van haar vader
geboren. J .  J .  BASTERT.
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Vorstern (de) (XXIX, 184).
Susaib?aa  11astert  was gehuwd mut Johtn~nes  ‘d Vorsfeu.

Den 23”” Juni 1717 wordt hunne dochter .Jo7Lanna  in
de Nieuwe kerk te Amsterdam gedoopt. Getuigen:
Maria van der Meer en Abraham Weesenhagen.

Alhoewel verschillend geschreven, kan het misschien
&n familie zijn. Ka.n  de plaats in Brabant ook Veen
zijn ‘), want Susanna’s  zuster Johnnna, hertrouwt den
5”” Oct. 1731 met Theodorus  Jz&inus  van Rheen  uit
Veen,’ geboren in 1703 als zoon van Mr. Hermanus
Joseph  , wonende te ‘s-Gravenhage. J. J. B A S T E R T.

Vosch van Avesaet (XXIV,  185). Eerste huw.
afkondiging ‘s-Gravenhage 21 Mei 1911: AT. Cirollee en
K. E. Vos van Avezatlze.

Weede (van). In de ,,Kronyk van het Historisch Ge-
nootschap te Utrecht”, D. XVIII, 1862, bl. 390, komt
eene opgave voor van de negen kinderen van Jol?an
van Weede en Catharina de Cupere.

Zoude  iemand mij kunnen verplichten door die opgave
alsnog aan te vullen, en wel met de namen der kinderen
gesproten uit Cornelia van Weede  en Johjan  Groulart  ;
uit Wilhelmina van Weede en Maurice  de Grens.  en uit
Aletta van Weede en François Copal?

Voor zoover  uit het Journaal van Constantyn Huygens
blijkt, hadden de echtelieden Gwclart  eene dochter,
gehuwd met den Ma,rkies  des Radrets; had Mevrouw
de Grenu twee dochters, t. w. Mevrouw van Nierop en
Mevrouw Wilson  ; en was eene dochter van I?raqois
Copal gehuwd, eerst met zekeren Pan Bergen of Valz
den Bergh, Commandeur van Breda en daarna met
Gideon  Hoe@ t.

Aanvulling of, zoo noodig , rectificatie van het mede-
gedeelde ware mij zeer welkom. J. H. H. S.

Weede (van) (XXIX, 136).
Henrick  van Weede, ged. te ‘s-Gravenhage 19 Sept.

1631, Wachtmeester-Generaal over al de Infanterie der
Vereenigde Nederlanden, President van den Hoogen
Krijgsraad (1691-1700))  zoon van Joluu~  , Burgemr  van
Utrecht, Gedep.  ter Staten-Generaal enz. en Catharina
d e  Cupere; f- Utrecht 22 Febr. 1700 *), begraven in
de Catharijnekerk , ondertrouwt 28 December 1666 2),
X Amsterdam 23 Jan. 1607  Cornclia  Blaeuzo.  (Volgens
aanteekening vau Pieter de Graeff, liep zij met hem
weg.) ged. N. K., 19 Dec. 1634, t Utrecht 15 April
1680, begr. in de Catharijne kerk 2). Hare ouders zijn:
Corlaelis  Michielsz. B., ged. N. K. 22 Jan. 1591, begr.
Z. K. 16 Juli 1638, X 9 Nov. 1619 léj/ntje Oetgelas,
geb. 1694, begr. Z. K. 29 Oct. 1660, dr. van Jan

1 De afstand tusschen Veen en Ramillies lijkt ous wel een weinig
te groot toe. RED.

1) 1700 Febr. 22 (datum van overlijden), begr. in de Catharijne-kerk.
De heer Hendrik van Weedo,  gonerael majoor der Verenigde

Nederlanden, collonel van een regiment te voet, commande[n]r deser
stadt en president van den hoogen krijgsrned etc. Laet nae mondige
en onmondige erffgenamen.  De wanpeus  opgehangen. Drie uren be
luyd. Gesonken, geeft f 350-0-0.

2) [Utrecht]. - Den 28 December 1656 (datum van aanteekening).
Hendrick van Weede.
Cornelia Blaeuw  , moonende tot Amsterdam.
Proolamatie tot Amsterdam. Acte gegeven aldaer te trouwen.
3) 1680 April 15 (datum van overlijden), begr. in de Cathargne-kerk.
Vrouwe Cornelia Bianw,  huysvrouw van de heer Hendriclc van Weede

collonel van een regiment tc voet. Laet nae haer man met onmondige
kinderen. Drie uren belnyt.  De wapens opgehangen. Gesonken mits
gevende f 315- 0 -HO.
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Fransz. (sic) Pompemaker , alias Ja11 Ilcndricksz. (sic)
Octguns  en van Trijn Jansdr. ten Grootenhui_js.

Hieruit 0. a. een zoon :
Johaja  mn  Weede, heer van Weede,  Geeligcerd  Raad

in de Staten van Utrecht, decao  VRU  het Kapittel ten
Dom, gedoopt Utrecht (in den Dom) 3 Oct. 1658  a),
-i- .Utr.  9 Mei 1724 s), begraven in de Cathari,jnekerk  ,
ondertr.  10 Utr. 12 Jan. 1696 “), x Westbroek.. , . .
Jan. d. a. v. Maria de Go?anes,  gedoopt te . . . . . . .
den . . . . . . . -) Rhenen 18 Oct. 1704, begr. Utrecht,
Buurkerk, 7) dr. van ?; ondertr. 20 Utrecht 26 Dec.
1706, “) Wabhorg  Margriet van Aleudorp , ged. Utrecht
9 Jan. 1678 (Janskerk) “) , t 25 Oct. 1727j’“),  op
Groot-Weede bij Amersfoort, begr. te . . . . . . . . . dr.
van den Kapitein Alendorp  en Thomasina . . . . , . . . .

(Vgl. ook: J. E. Elias. De Vroedschap van Amsterdam).

4) 1658 October 3 in den Dom gedoopt:
Johan, soon van den Domheer Weede ende  Cornelia Blauw.
“) 1.724 Mei 9 (datum van overlijden), begraven in de Catharijne kerk.
D’heer  Johan van Weede,  heer van Weede,  GeEligeerde  raad ter

vergaderinge  van d’ Ed. Mogende Heeren  Staten deser  provintic,
decan  van het Capittule  ten Dom, alhier, en proost van Elst, etc. etc.
Laet na sijn vrouw en mundige kinderen. Aan de Nieuwegracht,
ontrent  de Wittevrouwenbrugh. 3 uren beluyd;  d’ wapens opgehangen
en ia gesonken. f250-0-0.

6) Utrecht. Den 12 Jannarij 1696. (Datum van anutcekening).
Jan van Weede.
Maria de Gonnes.

Swager.
Getuigen 1 Broeder.

Attestatie gegeven omte Westbroeak tetronwen, 1696 dcn26 Jauuarij.
7) [Utrecht]. - 1704, October 18 (datum van overlijden;;  begraven

in de Buerkerk.
Vrouwe Maria de Gones, hnysvrouw van den heer Johan on,n Weede,

Geëligeerdtt  raed ter vorgaderiuge van de Ed. Mog. Heeren  Staten
etc. overleden tot Rheenen. Lnet  nae haer Ed. man met  onmondige
kinderen, op d’ Nieuwe gracht bij de Wittevrouweubrngh; alhier
uyt (in) gevoert ende gesonckcn f275-0-0.  Een wapen gehangen
en 3 uur beluyt.

“) Den 26 December 1706 (Datum van aanteekeniug, datum ~-an
de voltrekking van het huwelijk niet vermeld).

Johan van Weede, weduwe van Maria de Gones.
Juffrouw Walburgh Margareta van Alendorp.

Getuige. Pater Sponsi.
‘J)  1678 Januarij  9, gedoopt inde Janskerk.
Walborg Margriet, dochter van aopitegn Aleudorp ende  Thoma-

sina . . . . . , in de Minnebroederstraat.
‘0)  [Utrecht]. 1727 October 25 (datum van overlijden); begr. in de? kerk.
Vrouwe Walburgh Nargareta van Alendorp, weduwe  vau d’heer

Johan van Weede, in sijn Ed. leven Gegligeerde  rn.ad  ter vcrgade-
ringe van de Ed. Mog. Heereu Staten der provincie eu Domdekeu
van de Capittule van den Dom, etc. etc. Laot na een mundige
suster  sen de Mariaplaats. Doch is overleden boven Amersfoort op
d’buytenplnets genaemt Groot Weede. De wapens opgehangen en is
gesouken f 80-0-0.

Oude Jaargangen van het Maandblad. Ter comple-
teering  te koop gevraagd a,fl.  4 jrg. XXIV.

INHOUD 1911, I% 6.
Bestnursberichten: Bijeenkomsten; Inventaris der Boeken en Hnud-

schriften vnn het Genootschap; Benoeming tot lid; Adrcsver-
anderiug. - Verslag 31at”  Algemoane Vergadering. --  Ecnigo
annteckeuiugen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. van Kinschot,
(vervolg). - De Camer  van Charitate  te Delft en hare Meesters
van 1597--1795,  door P. L. Thiereus  (vervolg). -~ Album amioorum
van Johannes van Aelhuijseu, door Jhr. von Kiuschot (vervolg). --
Kleine mededeelingen: Wapenbeacbrijvi~;g; Gemeentelijk Wapeu vnu
Batavia; Eene prinses zonder bargelijke staat; Tromp-Sche\jdt,  de
Groulart--De Lannoy;  Nog eens de afkomst der Bossche familie
van Bernagien en der familie Roelants; De Klerck;  Doorn. -
Vrngeu  en Antwoorden: Alliantie-wapen gevraagd; Beaumont (van);
Becker,  Vernatti; Grugter  (de); Hacfort ; Leeffdael (van) ; TJyndetr
(van)-Eek  (van); Meulen (run der); Quast; Quirijns  ; Thicrcns ;
Vorst,ern  (de); Vos& van Avesact; Weede (van). -

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.
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D e  rrdnctjic  vnn het M~nndthd  wijst er nxlruklielij1;  o p ,
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Brieven, nnnvragen  e n e . ,  betxefl’ende  he t  Ge-
nootschsp te richten tot den secretnlis, P. P. W.
V A N  Rowo~n~, 4; Ilegentesse7rtm1,  en die betleífende
de Bibliotheek  nnn den bibliotheonrin.  W.  Baron

Leden te  ‘sGrsvenhnge betalen per jnnr .f 1 0
contributie, xq die buiten ‘s Gravenhage wonen f 6.

‘5

dat zij niet nnnsprnlxl~jk  is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

N”. 7. XXIX” Jaargang. 10 ,Juli 1911.

BESTWJRSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

MAANDAG, 17 JULI, 7 en 21 AUGUSTUS a.s. 4111  ure.
Hotel : ,,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Excursie naar het Slot LOEVESTEIN.
Bi-j  gc~zorr/,~n~~~c  clcclncming  zal op Zaterdag 6 Auglrstns

as. oenc excursie worden gehouden naar het Rlot. ,
Loovestein , waartoe oudersta.and  ~*oorZoo~ig  p r o g r a m m a
is vastgesteld :

1.

2.

si’.

4.
:3.

G.

9 uur v.m. Vertrek boot uit  Rotte~~nnr.  (Oostcr-
kade bij het Maasstation).
10 uur vm. Aankomst te Bordwd~t ; boziohtiging
van eenige merkwaardigheden aldaar.
11~ (1 uur v.m. Vertrok uit Dorthdt.  Het nocnmnnl
zal aan boord worden gebruikt.
11”_1,” uur n.m. Verblijf te GoI%~cI~c~u.
205-2’5 uur  n  m.  Bez ich t ig ing  van  he t  Slot
Loewsicin.
62”  uur n.m. Aankomst Rottedm,  waarna aldaar
om 7 uur gemeenschappelijken maaltijd

Bij een voldoend aantal deelnemers zal de tocht, te
water per extra snlonhoot  plaats hebben, hetgeen o. m.
het voordeel zal hebben (lat het oponthoud te Dordrccltf
en te Go,.irrche~~ iets Innger  k a n  p l a a t s  h e b b e n  H e t
Bestuur zal het op hoogen prijs stellcu,  als door ge-
noegzame dee lneming  b leek ,  dat het mogeli,jk  zoade
z i,j n , dat de leden ook hunne Dames biJ dezen  tocht
int,roduceerden.

De kosten per boot zullen over het aantal deelnemers
worden omgeslagen, die van het noenmaal zullcu f 1
en van den maaltijd f 2.50 bedragen.

Zij ,  die aan den tocht wenschen dec l  t e  nemen,
worden verzocht, zich vticir 20 Juli a.s. op te geven bij
den heer W. baron Snoacksert  van Schnubnrg,  96 Jan
van Nassaustraat.

Paiement de cotisation.
Peur eviter  les frais importants  d’encaissement,  M . M .

les Metnbres  , rksidant  X l’fkangcl , sout priHs d e  hicn
v o u l o i r  rcnicttre  nu  p lus  ti,t) possible  leur cotisntiolr
I’O” l’íLilnf?e l!)ll par l~n~ldat-pOSti~l  :\u tresorier  M.
C 0 n s t a n t v a n E r p e c LI in , 26 Princcssegracht  ,
Ln Hnye.

Tot lid zijn benoemd :

J. t?. VON Hr<xEwr.  . . . . . . , . Aw~.dwdtr~n.
ï:iï  h~cI:crsgrnel~t.

Adresverandering :
N. H. I>F, C*RAAF . . . . . . . . . r1?usfc~t7n~/z.

111 Iieizersgrarht.

A. L, VAN SCHRKPENDRRG  . . . . . . Rtrn~lem.
4 hbzazqark.

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
mcdcgcdccld  d o o r  Jhr.  YAS KTNSCHOT  tc T i e l .

7iT ervolg  !.:1,1  SSIS, 1YSl.
1728.

J a n .  24 o v e r  d e  huijsvrouw v n n  .~O~/CCUI/PS  (le T-UUY
3 poosen  en een kerckngroctf  . . . . . IS-0-0

2ï Een poos over d e  huijsvroaw v a n  2’(0/  tlol Be,*y/r
ci-0-0

Feb. 6 De Wed. CUI/  IIr/r.~icI/e/,~  3 pooscn en een kercke-
groeff . . . . . . . . . . . . 18-0-0

3-4-5” Negen  poosen over d’Heer  V;leu~lrigh  Tm Hoow
en ‘t oopenen  vaut graff. . . . . . . 3 7 - 0 - 0

voort ophangen van ‘t Bordt  . . . . . . 6-0-0
270 e e n  p o o s  o v e r  d e  v r o u w  van Il’i/le~/ A~rthoni~we

6-0-0
28 over dc wed. Crsfitrcc~r  &CICIII  3 poosen  en een kercke-

groeff . . . . . . . . . . . . . 18-0-0
M n e r t  lC Do Night,  vnu Jutfi.. TIUI/  IL>~~~~d~~+j(~lc een  poos

ent graff te oopeuen  . . . . . , . . 7-0-0
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14 over mevrouw de wed. Lidth neegen  poosen en voort
indwagen  sasmen  . . . . . . . . . 37-0-0

Aug. 20 over &$betlz  dc Bla?&{.  . . . . G--o-0
do. over Pkwe Boniolt  3 poosen en kerckegroeff 18-0-0
24~ over Dj.ic.7  C’awpayrre  3 poosen en voort  indraagen

snamen . . . . . . . . . . . . . 13--0-0
25°0veï de vrouw val~J)il.C.IGHot’Iad~ropcen  poos tot 6--0-0
S e p t .  1 5  o v e r  d e  vrOLIW van Hmulr~ick  de Blnml~  1

poos tot. . . . . . . . . . . . . 6-0-0
over ,Jacob  VPU &U lh~eh:  1. poos cm kerckegroeff 9-0-0
21” over vau i/e?l Ikq// in Egiptc  1 poc~~d tot . &-0-0
27” over den organist C’ornrlis de Veer 3 poosen 12--0-0
voort indraagen in de kerck . . . . . . l--0-0
Sept. 27 overt kint van Dos C7’ol!~ndf 1 poos. 6-0-0
voor een kerckegroe@.  . . . . . . . . 3 -0-0
Oct. over de vrouw van Uinyettmu  1 poos en indraagen

7 - 0 - 0
11” o v e r  v r o u w  Xcjizekiis  3  poosen  . . . . 1 2 - 0 - 0
voort indraagen in de kerck. . . . . . , 1-0-0
130 o v e r  d e  w e d .  Gerard  Bede?*  3 poosen  . 1 2 - 0 - 0
‘t indraagen . . . . . . . . . . . . 1-0-0
150 over  v rouw S’chr@uers  en  t ’ indraagen .  .  7 - 0 - 0
over  de zoon van Hermes  van  Eek  1 poos . 6-0-0
180 over de zoon van Jacob Post 3 pooscn tot 12-0-0
voor indraagen in de kerck . . * . . . 1 - 0 - 0
190 over de wed. Sa/2dei*  ~~(112,  de Gt*rctrfl’  een poos tot

6 - 0 - 0  e n z .
d e n  2 6  O c t .  o v e r t  k i n t  v a n  Barent Taccy  1  p o o s

4 - 0 - 0  e n z .
5  Nov .  ove r  Juffr. Bo~wl 3 poosen to t  12 -0 -0  enz .
160  o v e r  d e n  Boodde  Eghert  vm Rumpt  1  p o o s  t o t

6 - 0 - 0  e n z .
290 overt kint van S’lccr~?~ UUL  Horsscu 1 poos tot 3-0-0
3 dec .  over t  k in t  van  .Tc~a ~1118  De<$elL 1 poos v o o r

indraagen in de kerck. . . . . . 6-lO--0
158  over ïllelje  2;u12 _-l~cectath  1 poos tot ‘6-0-0  enz.
do. Jrccol,  T’Prhb  3 poosen  . . . . , 12-0-0 enz.

( W o r d t  vervolgili).

Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke
Geldersche geslachten.

Medegedeeld door CV. WIJNAENIITS  V A N  II,~F:$~A~DT.

(Vervolg van SSIX,  168.) *)

7. Hall. (Vewolg).
DoopZloek  16’50-lF’&i.
Johannes Wilhelmus 2’an Samlmck,  pred. tot Spankeren

en Ellekom , en Anna Cornelia  Hessingh,  een soon ge-
naemt  Gerhard  en gedoopt den 25 Febr. 1664.
Emmeken, ged. 1OJan. lcit5 kinderen van Jasper Dircksen
Seltijen,  ged. G Oct. 1678
Dirck,  geel. 14 N o v . 1

I,ckZner  “(‘) en  va,n Mechtelt
1680 &art?roff.

Jan CCU~  ~I~sc/I&, de wever, een dogter  gent. Jenueken
en gedoopt 2 Nov. 16ï9.
ged. 23 Apr. 1682 Gerrit’
ged. 18 Oct. 1683 Dirk
god.  21 Nor. l686 Jan

1
k inderen  van  Ger r i t  dfos

ged. 4 Juni 1688 *Jan
ged. id.

(Jlosch),  den Executeur, en
van Jenneken ~Jumseu.

ged. 18 Aq  1689 Jan
ged. 7 Febr. 1692 Willem

*) In k. 166 r. 24 V. b. en in k. 167 1‘.  YR V. b. staat beide malen:
1784, lees: 17.57.

*o) Zie de redactioncele noot in k. 117  rnn dezen  jaa rgang .
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ged. 2 D e c .  1694 Gisbert
ged .  21  Aug. l(i!lf3  Theocloru~ k i n d e r e n  v a n  Arnoldus

ged. 26 Oct .  1704 .Johannes
C’lot~k,  predikant te Hall,

Anthonis en van Johanna Kerf.

De Heer va?h Rh~t~/c~/  tot Sinderen  en X. Broecklrzujjsru
een dogter  genoemt  Lumina cn getloopt  7 Aug. 1707. 5 1)

Lodcwi,jk 1:UTk  ~-&&lL  e n  Hendrinn  lknderts  e e n
zoon genaamt  Hnrmanus cn  gedoop t  19  Dec . 1723 >
zijnde  mij vertoont een attestatie van den predikant,
v a n  Oostduyveland,  cm dw Jfe~tZu~  , dat z e  waaren
getrouwt  in ‘t openbaar onder een ernstige bestraffing@
voor de gantse gemeente.
ged. 9 Sept. lid5 Harmanus, zoon van idem.
ged. 12 O&. 1727 Johanna

Catharina kinderen van Johannes vnia

ged. 8 Juli 1731 Jacobus
iYonaere?l,  pastor loei, en van

Johannes Gera rdn  ~(112  In~~fx.x~lt.

den 4 Dec. 1729 des namiddags gedoopt ten huyze
v a n  d e  H e e r  Hewfortl t o t  Voors t ,  sijn dogter  en ge-
naamt Johanna Maria Elisabeth,  omdat de predicant
absent was.

»oopbocl~  17&--1811.
den 26 Nov.  1768 Antonia  dochter van de HoogEd.
e n  Wel.Geb. H e e r  W o u t e r  Valclwni~r  en de HoogEd.
en Wel.Geb. Vrouwe Maria Jacobn  J’alckcnicr.
26 Dec. 1764 Joost Hendrik zoon van Hendrik George
Holstein  en Beerendje Brouwer.
27 Sept. 1767 Johannes ,Ilartinus zoon van Hendrik
A l e x a n d e r  T7riesel~071i  en Johanna Calharina  Ysemaaun.

8. Brummen.
Tro~cdoel;  1652-2695.  (Datums val1 ondertrouw).

13 Maart 1653.

30 Aug. 1657.

21 Oct. 1660.

Isak z‘cc~ do*‘K~r~l,~le?z,  j.m. van Zutphen,
e n  J o h a n n a  Crepeqer dogter  van  Jan
C’yej/ce,lqer  woonende in de Emmer ; testes
Pa te r  sponsae  e t  cum consensu  aulae;
copulat,i Hallae. (= Hall.)
jonker Beernhard Richard vota Schoone-
beek  oudste soon tot den Nyenberg en
juf f rou  Agnes  El i sabe th  2’07~ Huss 5 *j
oldtste  dochter op die Rees. Testes pater
jr. Conraedt von Huss op Rees.
j o n k e r  Eernest  Va len t i jn  73011 LöOen op
Spaensweerth ende  juffrouw Elisabeth
A g n e s  ZYXPZ  Housx op R e e s ;  copulati hit
d. 7 novembris.

30 Dec. 1660.

12 Apr. 1668.

mijn Heer Coenraedt ~;o?L Hors op Rees,
wedemnn van zalige Vrouw Johanna
m~a H~~lwwa cnde V r o u  J o s y n a  cc[?a
Hnrrle,2bt~oeX:  ( weduwe van zal: jonker
J o h a n  cnrl Bulwrma  woonende te Nim-
wegen ,  cnm attestatione D0 Engelbert i
Beekman  eccles : Neomagensis. 5 3)
J o n k e r  J o h a n  ~-oo~li&.  scho l t i s  des
nmpts  Brummen , naegelaten  s o n e  v a n
J a c o b  A700rclink  in sijn leven scholtis
t o t  Brummen, ende  j u f f r o u  Mechtelt
A l e y d a  can hhcsr:elt  dochter v a n  Goos-

ó’) Z ie  Ned.  Adelsbock 1910, blz. 3:%, sub 111:  Gerrit  Jan van
R h e m e n  t,ot Rhemenshuizer~  cn l?ennn  Hclcna Alevdn yan Broeck-
huysen, wier  huwel i jk  daar ge-;tcld is op 1 Juni lí;i

e2) = von Houss, fami l ie  dit de Itccs b e w o o n d  h e e f t ,  h e t  n o g
bestaande landgoed bij Brummen.

as) Zie Neder]. Adelsboek 190~3,  blz. 25, sub IS.



21 Juni 1668.

10 Apr. 1670.

11 Febr. 1677.

26 Maalt  1682.

5 Juni 1682.

wi jn  Adoli’f  71012 Racscielt  tot den Wes-
terburg,  burgemeester der stad Deventer,
Copulati  Hallae den 3 maji.
Wel Edle Jonker Reyner qra?& Houss op
Rees, cornet  onder den Heere Rittmeester
ilr&?,n ) ende  d ie  Wel1  E d l .  juffrou
Eernest,a  11a12  Lazrwijk  van Wagenmgen,
cum  attestatione Do  Wynari , pastoris
Wageningensis, copulati  Wageningae.
Jr. Goosw[jn  Johan l;a~  Radsdt ende
juf? rou Anna Noor&;&s , copulnti  Hallne.
restis  nepos  sponsi  et sijn oom Rnestuelt
en de frater sponsae  et *kernyinlc  Doctor
Steender(
Jr. Arentt ~YL)I, de Ilrall tot Hoog Hel-
bergen, ende  Swaentjen Beuko~s  j.d. van
Zutphen. Copulati  te Gorssell.
D e n  WelGeboornen Heerc &lijn H e e r
Hendrik Rei%jnder  ?~12 Laer  heer tot den
Lichtenberg ende  die WellEdelgeboorne
,Juff’rouw  jouffrou Johanna Schimmelpen-
uincl~ van der Oye.  Testis mater sponsi
& frater sponsae. Copulati  hit d .  2 8
february 16’77.
d’Heer Evertt Noorcliuk,  j.m. ende  juf-
frou Auna  Maria Bettink, beyde  wonende
tot O(e)k Testis vidua No~rdink.  Co-
pulati  pïopre Zutphaniani.
Die Wellgebooren H(eer)  Theodorus va?h
dc~ Leeuw ende  die Wellgeboorne Vrouwe
Barbara Beftinlcs  weduwe van wijlen de
Heere Coc1ti.u~  van Zutphen. Cum attcs-
tatione van de Heer Diderich van dc IIrall.

DCC?l  1695-1708 o?zthY?elrt.
Ded 1 $OS--1736.

18 Juli 1709

25 Mei 1714

17 Mei 1716

27 Juni 1716

31 Mei 1716

27 Nov. 1716

zijn op attestatie van Warnsveld en
‘s Gravenhage getroud Derk ua?a Zullik:
op ‘t huys  de Voorst, met Anna Me+-idc
uit ‘s Gravenhage.
zijn in wettigen ondert’rouw  opgenomen
Antony Aalbcrts  va?L Made,  j . m .  v a n
Arnhem, met Anne Mary vau Dalers.
weduwe van Christoffel Peters v a n
Brummen.
zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
de Lieutenant Roelof Willem van de Wal1
met Eva HarmelLs  , beyde  van Brummen.
zijn  alhier in de kerk op vertoonde at-
testatie der gedane houwelicksproclamaties
tot Zutphen, in den huwelicken  staat
bevestigd mijn Broer Garrit van San&
hergen,  J.U.D. en advocaat, tot Zutphen,
met Aleyda Hasebroekx,  dogter van de
Borgemr.  Garrit Hasebroek tot Zutphen.
zijn op attestatie uyt den Haag en van
Zutphen alhier in den huwelicken  staat
bevestigt de Heer Jan Hasebroek, secre-
taris der stad Zutphen, en juffr.  -Johanna
Elisabeth de Bte uit den Hage.
zijn op attestatie van Zutphen alhier
getrouwt  de Heer Harmen Hasebroelc
junior, J.U.D. en jufYr. Beatrix floe$%cT,
beyde  van Zutphen.

3 Jan. 1719

27 Juli 1720

19 Apr. 1722

16 Mei 1723

26 Juli 1722

2 Febr. 1723

12 sept. 1724

14 Juni 1727

1 Juni 172s

19 SePt. 1729

22 Dec. 1729

20 act. 1730

4 Jan. 1731.

30 Nov. 1732
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4.
zqn op attestatie van Zutphen en Arn-
h&n alhier getrouwd Tileman .4bbiuk,
Predikant tot Neder Hemert, en Elisa-
bcth vajb  H~~arl.
zijn  in wettigen ondertrouw opgenomen
Johan Frederik va~b Lee/brrqeri  en Hor-
mina blegtenï,rcc,  wed. van Melchior
Hagedoorn  , wonende alhier.
op attestatie van ondertrouw tot Bor-
culo zijn geproclameert Wolter Jan vau
dc Wal tot Hoog Helbergen, met Gerbrig
Agnies van Langeu  van de Dakhorst,
wonende tot Borculo.
op attestatie van Zutphen alhier getrouwd
de Lieutenant 1 ideman  onder de Vriesen
en juffr. Odcra,its  van Zutphen.
hebben op attestatie van ondertrouw tot
Zutphen alhier hunne huwelijksprocla-
matien gehad Do: Harmanus van #al?  t-
hrgen  , met juffr.  Emerentia  Catharina
Husebroek  en den 8 Aug. alhier in den
huweltiken staat bevestigd door Do :
Nikser  .predikant  tot Voorst.
ziju  alhier op attestatie van Zutphen en
Deventer getrouwt  De Heer Harmen
Hasehroek  senior, met juffr.  Anna 1I’eert.s.
zijn alhier op attestatie van Zutphen in
den huwelijken staat bevestigd .De Heer
Johan Hascbroek, secretaris der stad
Zutphen en burgemeester der stad Lochum,
met juffr. Snna Clara bl’entholt.
zi.jn alhier op attestatie van Rijssen en
Arnhem in den huwelijken staat beves-
tigt De Hoogw: Willem Reinier  Baron
l>aya  Voorst  tot Grimberge~a  met de Hoogw  :
Frculin Klaran Anna Elisabeth Baronesse
t)al~  Brockhuyscn.
zijn op attestatie van Arnhem en Ame-
rongen door mij tot Elkom  in de huwe-
lijken staat bevestigd Do : Johan ~7e Roos,
predikant tot Amerongen, en Maria
Margaretha Pronk.
zijn alhier op attestatie van Zutphen in
den huwelijken staat bevestigd en ge-
trouwd de Heer Jacob Husebroek,  J.U.D.
en rigter tot Steenderen en Bronkhorst
etc. met juffr. Arnolda Jacoba  vala Ai!egen.
zijn alhier in wettigen ondertrouw op-
genomen en vervolgens geproclameerd
Assueer valb Hekeren Heer van Roder10
en Borgemr. der stad Zut’phen , m e t
Henrietta Johanna Elisabeth Agatha
Walrave  vals  LUW dogter  van ‘t huys
den Ligtenberg.
zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
en vervolgens geproclameerd Lodewijk
Frederik van TJcl~ele~a,  weduwn. van
Hendrina  Lammers, met Lnmmert,jcu
Ldcassen,  j.d.
Gerrit Jan caqa 8antlwrgew  en M a r i a
v~,?L  Dompseler.
OP attestatie van Nij~kerk  alhier gepro-
clameerd Ernst O(L~L Uonqsele,*  weduwnr.
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v a n  vrou Lucia  ann 0///,9llercl~  met juffr.
Nella nlaria cle  Nzoart,  j.d. v a n  Nijkdrk.

I)PCl  1 7s~ì-lr63.
27 0ct. 1736

22 act. 1 7 3 9

26 Mei 1 7 4 3

6  Ju l i  17X

1 Juni 1752.

14 Febr. 175!)

1 7  .Juli lis9

‘Lz! Apr .  1762

Hendr ik  Adol f  rSökaer,  geboor t ig  van
Zutphen, en Nanetts Hemig  , geboortig
van  Rgssel.
op attestatie van Zutphen, Loenen ,
Beekbergen en Appeldoorn zijn hier ge-
t rouwd De  Heer  Huyber t  VU?? Hamel,
J .U.D., scholtus van Appeldoorn,  en
mej.  Henrietta Berendina Térstege,  j.d.
van Zutphen.
op attestatie Van Dom. Sluyter te Zut-
phen  zijn alhier getrouwd Jan Petcrsz
Irumincl;  , j .in. wonende tot Brummen,
m e t  A n n a  E l i s a b e t h  ImrhA,  j.d. te
Zutphen.
op attestatie van Dom. Coets van Arnhem
en Dom. Werdenier van Zutphen zijn
h ie r  ge t rouwd Gerhardus  Loef, sous-
luytenant in het Regiment van den Ge-
neraal-majoor graeve van Flodorp War-
tensleben in garnizoen te Zutphen, met
Antonia  EL’eijnders,  j.d. van Arnhem.
Martinus de Rsyter, jm. geboortig van
Rotterdam, m e t  A g n i e t a  Gl+en, j.d.
g e b o o r t i g  u y t  ‘s Hage, beyde laest ge-
woont hebbende tot  Amsterdam, thans
te Zutphen; copulati 29 Juni 1732.
D e  H e e r  Gijsbert Piek,  J .U. Doet. en
scholtis  des Ampts Brummen, met 1ne.j.
Ca thar ina  1;coh de O~o»dc,  j.d. van Cam-
pen,  cop. den 1 sept. 1754.
d ’hee r  Jannes Brouwer : on t fanger  des
ampts Brummen, j.m. woonende alhier,
m e t  jutir. W i l l e m i n a  .C’ersfclt  , j.d. uyt
‘s Bosch; copulati hit den 28 Oct. 1754.
de E. Heer Adam Ters&,9c,  j.tn., vaen-
drig in het regiment van den Luytenant-
generaal Baron van Brake11 , woonende
to  Zutphen ,  met  mejuf f r .  Gerhardinn
Henrietta ~&de?&cd~,  j.d. woonende te
Utrecht; copulati den 14 Nov. 1756.
zijn hier op attestatie van die Commis-
sarissenc d e r  Huwelijkschen  z a e k e n  in
‘s Haege  geproclalneert  Adolph Wilhelm
colz ill/c?aclcl/nrrser~  woonende op den huyse
Oldenmeulen met Charlotte Ivrecdc  woo-
nende tot Brummen ! cop. in ‘s Haege.
zijn hier op attestat,ie  v a n  Lochum ,
Deventer en Arnhem getrouwd Louis
Bruno  Il’csfenbc~g  , j.m. ondcr Lochum ,
met  julrer Jacoba  Anna Duppcr, j.d. tot
Deven  ter.
ziju h i e r  op attcstutie van Arnhem en
Zutphen g e t r o u w d  Justiuus J o h a n n e s
Wilhe lmus  Stad vun Hol~stegu  met Hen-
rika ~crbcek.
H e y n e  W i l l e m s z  tob C!utc,  j.m, in het
Hooge Veen woonagtig, met Roelofken
*Jansen  ~elder+off’,  j.d. geboortig van Gor-
sel dog onlangs gewoont  hebbende onder
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Warnsfcldt en thans alhier;  uop.  in het
hooge  veen den 16 Mei 1762.

Deel 17&3--1811.
29 Mei 1763. D e  HoocWelceb.  Heer A. W. T. Sleet,

luytn. collonei  ten dienste deezer landen,
m e t  13ernarda  Be.slws,  b e i d e  wonendo
alhier, den 1 Juli 1763 copulati in Hall.
zijn hier op attestatie van Dom. Hugen-
holtz t e  Zu tphen  h ie r  ge t rouwd Isaac
Petrus de Vcije, vaendrig onder den Ge-
norael-majoor La Rivière in ga.rnizoen
ald., met Maria de R~uijter w.a.
De Eerw. Heer Hendrik Alexander T’ric-
seltobli  ? jm. p r e d i k a n t  t e  H a l l ,  m e t
mejuffr. Johanna Catharina IJsemam  )
j . d .  w o n e n d e  t’e A m s t e r d a m ;  cop. in
Amsterdam 1 Juni 1764.

1 3  act. 17ti3

28 Mei 1764.

5 April 1760.

18 Nov. 1767.

26 Nov. 1768.

21 Maart 1770.

19 Dec. 1771

25 Sept. 1776

~ 12 *Juli  1 7 7 9

7 sept. 1780.

R i j k  J a n s s e n  *cIn  Ottedoff’,  jm. met
Berendtje Jansen ~Soerinck,  j.d. geboortig
van Vorde . woonende beijde  alhier; cop.
28 April.
Alexander Niezlzuell/l/!,q,s, j.m. met Geer-
truy van Helbergen, J.d. beyde moonende
alhier; cop.  13 Dec.
d e  H.W.geb. H e e r  A l b e r t  Burchart  de
Rechfercn  2;au Hemert,  j.m. l u y t e n a n t
int Regiment van den Luytenant-generael
Baron Raders in garnizoen tot Bergen
op den Zoom en thans tegenwoordig tot
Bronkhorat,  met de E. jonkvrouwe Maria
Jacoba  T alke~~ier  , geboortig van Brum-
men en woonende alhier; cop.  23 Nov.
1768.
de Wel EdL geb. Heer Jan Lambertus
iYe@, luytenant in het corps artillerie
ten dienste  dezer landen, j.m. in garni-
zoen te Hasselt, met de HWGeb. Froulin
A n n a  H e n r i e t t a  R e g i n a  ~(11~  Till, j.d.
woonende alhier ; cop. in Hasselt  16 April
1770 ni fallor.
z i jn  h ie r  op  a t t e s ta t i e  van  Dom.  R .
U’eldrik  V.D.M.  t c  Zu tphen  geln-ocla-
meert Jan I’alkeuier  met Harmnnna  Wil-
helmina c(e  Bmiju.
de E.Heer Phil ip August  Lidcer  , j . m .
geboren  t e  Giesen ,  Piqueur  en K e u r -
meester binnen de stadt en graafschap
Zutphen en woonende aldaar, met Jonk-
vrouwe de Freulin Johanna uan Munck-
hause~~,  j .d. woonende alhier;  den 16
Oct. alhier getrouwt.
op attestatie van Dom. H. van der Bank
V.D.M. tot Zutphen zijn hier getrouwd
Frederich  P h i l i p p  Pustor  met  Susanna
Curolina uo12  Boxc.  5 4)
Samuel Kmt.dwer  , j.m. te Zutphen, met
Joha.nna C a t h a r i n a  T~~lkenier  , ,j.:d. t e
Elburg wonende ; den  26 Sept. zqn bo-
vengen. gctrouwt alhier.

“4) Vergelijk de onjuiste mededeeling in Patriciaat 1910, blz. 932,
s u b  X.
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DoopOoelce~~  U’II~L  Brummew.
7 Nov. 1652 Gijsberta

13 Nov. 1653 Jorgen kinderen van jr. Jacob ~~oo~ -
20 Jan. 1655 Gijsbert
2ti Dec. 1657 een zoon

i
&/G, scholtis tot Brurnmeu.

8 Febr. 1669 Anna
21 Aug 1670 Gooson Adolg  Noord~i?~l~,  s c h o l t i s  v a n

20 Dec. 1674 Jacob i

kinderen van jr .  Johan

Brummen, Jacobszu. [en

Theodora van Mechtelt Alyda ‘~;an
12aesvelt.l28 Maart 1677

23 Nov. 1656

25 Juli 1669

23 K1;Ll.t 1674
16 Mei 1675

9 Ju l i 1676
15 Dec. 1678

1 Jan. 1676
27 0ct. 1678

5 Oct. 1679

7 Jan. 1683
13 Mei 1683

28 Nov. 1686

Alffert , zoon van Alexander Schim~aei-
penninck, commissaris.
Elisabeth Johanna, dochter van jr. Reyner
‘LU+Z  Hous van de Rees en jutir. Eernesta
vffilz  Lazszoick.
Arcnt Diderik

)

kinderen van jr.
Roeloff Willem Brent van de
Margaretha  Geertruid  71i~Zl  [enswaentje
Wolter  Jan I Beukers.]

Gerharda
Anus Lucretia )

kinderen va,n jr. Gooswijn
J o h a n  1~12  h’acsvalt  van

een dochter I
de Westerburg [en van
Anna  Noordi17k.]

een dochter van jr. Coenraad  op die Rees.
Jacob Jan zoon van jr. Evert Noo~d%al~
[en van ,4nna Maria Bettink.]
gedoopt een kind van N. Bid tot Thiel,
Lantschrijvcr  in Mas en Waal, end van
Engeltjen SZ~u~ters  van Sutphen  woenende
ditmaal tott  Brummen - in Onecht -
‘t kind genaampt Johannes.

11 Maut  16% Catharin% Louiia dochter van den Heer
Plasb~~1r~,~7~  cornet op de  Rees .

13 Mei 1688 Alexander Bernhard kinderen van Lu-
31 Mei 1691 idem cas 1;agz E@$ergen,

24 Apr. 1692 Quirinus Nicolaus richter te Steende-
ren en Bronkhorst.

Doopen  1695-1708  o?ltbreelct.
23 Oct. 1712 Elsebeen
27 &i 1714 Aleyda kinderen van Melchior Hage-

18 Aug. 1715 Aleyda doo~~,  ontvanger deses  ampts ,

10 Mrt. lil8 Martinus en van Harmina Sligtenlwee.

17 Mrt. 1715 Hendrika kinderen van Antoni Aal-

18 Aug. 1716 Hendrika  j”) berts valz Marie en AnnaMary vnlz .llalen

11 Febr. 1720 Harmen
Hendrik30 Mei 1723

20 Apr. 1725
19 Mrt. 1728
11 Jan. 1730
10 Oct. 1728

2 Dec. 1731

22 Febr. 1739

8 Au(7. 1739
31 Ml-Z’ 1741

as) Deze huwde

Johauna kinderen van Ds. Herman
Ida Jochnmina ccr?L  S~&ber~ye~~  en Emeren-
Hermannus tia HaseOroek.
Adolph geboren te Venlo, z o o n van
Wilhelm  ïIddlers , luitena,nt a l d a a r ,  e n
van Sophia Wredere.
L u c i a  Alberta  dochter van J.  Jan ~IC~Z
&llberge,z.  en van Maria 2;a~a  Domseler.
Alexander  Hendr ik ,  zoon  van Harmen
~Vi’ier~zoe~~lrz~~/s  en van Elisabeth TV&$,ers.

Y

Coruelia  Lydia )
kinderen van Ds.  An-

Jnu Willem
)

t o n i u s  TTerbeelc en  van
Helena Versfelt.

met Mutthias Be+-.

Hendrik [

j

kinderen van Ja.11
Kluppel  en Goesken
‘Ual%  &Ja.

2%

8 Aug. 1739 Elsebé Henrica
16 Dec. 1742 Jouchim

i

kinderen van Johan Bed;
29 IIec.  1743 Elbartus scholtus van Brummen en
11 Juli 1745 Anna Elisabeth van Elisabeth va71,  Xhom-
14 Jan. 1748 Jan Willem

1 Jan. 1750 Heurica  Eiiseb&
bur,y , (of: v. Rhoenberg,

20 Febr. 1752 Erert
v. Roenburg, Rounburg ,
Roenbercy.’bJ

1 Juli 1753 Everharda i

1

kinderen van hrnoldus
16  Ju l i  1744  Wi l l em Hendr ik  Derk  UXU dc Wull  en
25 Aug. 1748 Carel Augustus Maria Josepha  dc cl/u-

r o n  St. Germain..
12 Sept. 1745 Wilhelma  Catrina
30 Juli 1747 Anna HenrietteRegina kinderen van Gijs-
31 Oct. 1751 Otto Willem bert Cazin ~~71  Tkll,
23 Juni 1754 (ged. te Spankeren)

Anna Margaretha
majoor?  en  Anna
Maria Berg.

9 Juli 1756 Francoise  Madelon
4 Spr . 1747.

15 Febr. 1750.

23 Mei 1762.

12 Jun i 1763.

26 Aug. 1764.

4 Nov. 1764
19 Jau. 1766
11 act. 1767
16 Apr. 1769

25 act. 1767.

O~erlcdenelL

Anna Cornelia Isabella dochter van den
H. W. G. Heer Fredrik Robbert  Ever t
ULIL do Capellen  ,  r aed-o rd in . i n  d e n
Have Provinciael  , en van Anna Marga-
retha Elisabet’h  ca7t L~ndcn.
Mar ia  Jacoba , d o c h t e r  van W o u t e r
Valkenier en Maria Jacobu Vctlkeuier.
R e y n i e r a  J o h a n n a ,  d o c h t e r  v a n  d e n
E. Heer Johan flchraswrt  en  Gerharda
Johanna Westenberg.
Wolter  Harman zoon van den H. W. G.
Heer Arnold Willem Tiemen Sleet  luyt.
collonel  ten dienste  d e e z e r  l a n d e n  e n
Bernarda  Bcsliers  reedts met den anderen
ondertrouwd en drie proclamatien  gehad.
Catharins  Johanna, dochter van Wouter
~Valkenier jr. en Sleyda van deu Dam.

\\ kinderen van

Herbarum  Warnarth Jacob den E. Heer

Maria Helena Geertruy Cornelis zla-?

Theodora Jacoba Licsveldt  e n

Paulus Willem Cornelis ElisabethCon-
st,antia ?‘+a’lX

Gerharda  Johanna  doch te r  van  Louis
Bruno Westenberg , schout  a lh ie r ,  en
Jacoba Anna Dapper.
te Brummen 1 &X--1  c’,!Y5.

Den 27 Augusti  1652 is zalichlqk  in deu Heere  ont-
slapen d i e  Wel1  E d l .  J-uffr. J o h a n n a  VGLU,  Hekeren
huysvrou van Mijn Heer HU~SS  op tie Rees ende  op
vrijdagh d.  3 Septembris te Brummen in die kerke
begraven.
3 1  Bug. 1603 obii t  juffer  (vasa)  de Wal1  tempore noc-

turn0 inter 9 et 10 respect .
in Februario 1654 obiit qu. (ondam)  Jr. Roelefffilius jonker

te ~Walls  (van de Wall).
in Julio 1654 obiit die vrouwe van Mr. Jan VUY~  I&JO~Y,~CIL

toe Leuven(lieim).
20 July 1654 kort daernae  obiit Mr. Jan va?& E@ergetb

toe Lcuven(heim).
$4 Nov. 1656 hora vessertina  nona obiit uxor 8cSchi?~~t&-

pe~~~u~~~cl~  Arnhemii , febri.
5 Sept. 1657 juffer Ida vajb Raesvelt  febre ardente et

pestilentiali.



3 Mrt. 1658
13 Aug. 1658

23 Febr. 1661
31 Dec. 1661

19 Dec. 1662

Oct. 1665
27 Mei 1666

4 Aug. 1668
Oct. 1670

31 Mei 1671
11 Jan. 1676

Apr. 1681
Apr. 1681

15 Apr. 1681
Mrt. 1686

Apï. 1684
25 Apr. 1686
30 Apr. 1686

13 Nov. 1686

Jul i  1693
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Jonker Diderik van te Wal sed non peste. 5 “)
juffr. Swaene cie  Wal1 febri sue epilepsia
internn ut videbatur.
obiit den Heer van Zinderen. 5 ‘)
o b i i t  uxor Jr. Hom, J o s y n a  VICIL  Har-
denhroek. 5 “)
obiit  Willemken uxor Adolphi fratrio
Jr .  Hom.
obiit Jacob Xoot&&,  scholtis.
obiit d’Heere  Rekenmeester d/*,rheGi.
obiit Jr. Roetswlt.
obiit commissaris ScS’~n~~wel~)e~zl,,i,lcli.
obiit Jr. Heus van die Rees.
obii t  Jr .  tlcl TIinll.
obii t  Senior Hel/ raetsheer  Arnhemii.
o b i i t  0111 fanger  I%elen  Srnhcmii.
obiit Jr. Adoln’  op die Rees.
obiit die Heer van Lichtenberg obiit op
Lichtenberg. .i “)
obiit Jr. Arent  van den Wall.
obiit Jr. EZaesvelt  tot den Westerburg.
obiit major S%~~irranzel~eltnilzck  van Voor-
stonde.
is overleden die E.Waarde  C o n r a d u s
Witmaks  pastor in Brummen in ‘t 490
jaar  si,ines predictampts, in ‘t 75 jaars
sijnes  levens.
de weduwe van wijlen d’Heer  Scholtis
~Noordink.

(1Vordt  v e r v o l g d ) .

De Nederlandsche tak der familie Buteux.
H e t  w a p e n  d e r  f a m i l i e  Bateax  is: iu g o u d  d r i e

zwar te  merletten  ,  naast  elkander, geplaat’st  i n  het.
schildhoofd. Helm gekroond. Helmteeken : een merlet
van ‘t schild. Dekkleeden : goud en zwart. Schildhouders :
twee griffioenen in natuurlijke kleur, rood getongd.
Wapenspreuk: Soli  Deo Gloiia. Wapenkreet: Si Audes
Ardua Vinces.

De naam B?ltelrs vindt men in de Archives van de
stad Amiens reeds sedert  1446 (,,Histoire d’Amiens”
par Dair ti).

15 Maart  1594 en 26 Maart  1596 was onder  de
Huguenots proacrits Jacques  Butem  (Largre  e t  D e
Calonnc : ?Histoire de In ville Amiens”).

Godcfroa  le Butettz,  zoon van I%i/i~~l)(~,  was procureur
en notaris te Amiens: vriend der wetenschap, kenner
van munten, waarvan hij een kabinet vormde; tr. Acrr-
gzlérite  du C%occfart.  Hij werd 13 Dec. 1617 procureur
du Roi du bailliago; st. ald. 1637.

Na zijn dood kwam een tak der familie naar Middel-
burg in Zeeland:

1. Charles Buteux, koopman, geb. te Amiens, st. ald.
1661; tr. ald. I+angoi.se  :Ilo~2tois.  Woonde te Amiens,
waar hij een huis bezat in de rue au Lin, met het
uithangbord : ,,Le Charieux”. Zij hadden 4 kinderen :
1. Suxanm  le Buteux, geb. te Amiens,  tr .  ald.

5o)  Van  Mei 1666  t o t  1659  en  van  1666  t o t  1 6 6 8  heerschte te
Bn&men  hevig de pest.

a7) Wie was toen heer van Minderen, een  van Rhemen 2 of een Sleet  ?
Os) Zie Ned. Adelsboek 1906, blz. 36,  sub IS.
“Q)  N.I. Hendrik Reynder 2rafz  Laer.

ll.

2.

3.
4.
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tJacques  Sewery  ; hi j  was dood 1651.  Zi,j bleef
als wed. Semery te Amiens wonen.
M a r i e  le Buteux, geb. te Amiens,  tr .  ald.
ri clrien Ve4on.
Pierre Buteux, volgt ll.
MadeZailLe  le Butellx, geb. te Amiens 1626, tr.
wuarschi.jnlijk  te Vlissingen C~J~ar1c.s  de Rocfzefort,
predikant te Vlissingen. Zij woonde 1687 te
Rotterdam.

Pierre of Pieter Buteux, geb. te Amiens,‘) laken-
koopman,  k iezer  van  Midde lburg ,  werd  1 6 3 9  p o o r t e r
van Middelburg, st. ald. begr.  Fransche Kerk, is
dood Sept. 1687; tr. te Middelburg. 10.  17 Mei 1639
Louise Segccr  , w e d .  v a n  Jn,Tper  Sa,tdra: geb.  te
Mouveaux (bij Roubaix) Drie koningennacht 1593,
doch te r  van  Xnt7tieu.  St. te Middelburg 15 Febr .
1658; 2”. 50 Oct. 1658 Anna  Evemerts,  (Wapen :
in zilver vier groene dwarsbalken in het schildhoofd
vergezeld van drie roode kruisjes en over alles
heen een roode, goudgekroonde leeuw), ged. te
Middelburg 12 Oct. 1636, st. ald., begr.  Fransche
kerk, is  dood 26 Febr.  1676,  dr .  van Natllreus
en &at.garita  lk’allera~~z  ; 30. 26 Maart  1676 ~Jacolm
Wa~llcrmb  Albertstl.  , wed. van Jpan Sandra; g e d .
t.e Middelburg 28 Nov. 1636, st. ald. 8 Jan. 1692.
Uit het 2” huw. acht kinderen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

All,he Buteux, ged. te Middelburg 28 Sept. 1659,
get. Matthieu Everaert en Madelaine Buteux,
vrouw van Monsieur de Rochefort, st. jong.
Xak,gaerite  Buteux, ged. te Middelburg 23 Dec.
1661, get. Charles de Rochefort en Msd’” Christine
de Noortgoowe ; t r .  lsaac ljorns,  M e d .  doet.,
thesaurier der stad Middelburg, geb. ald. 31
Mei 1693, st. 1699 waarbij 3 kinderen. -)
Ma,rie  MagdelailLe  Buteux, ged. te Middelburg
13 Mei 1664, get. Mathieu Everaerts de jonge
en Jozina Trezel; t r .  a ld .  Jun i  1683  ,Jean
Walleran  Sandt~a  , raad en burgemeester van
Middelburg, geb. te Middelburg 25 Febr. 1661,
st. nld. 29 Juli 1712, zoon van <Jatz en Jacoba
Wallet*a2~, z. k. Hij hertr. te Middelburg Apr.
1687 met ,Josinrc de Smit,  geb. te Colchester en
O c t .  1688 dnllcc  Cntharina  Stipl.
Johanna Buteux : ged. te Middelburg 5 Maart
1666: peter  Jean Sandra,  meter Marie de la
Ruelle en Johanna van der Beke; st. jong.
Pierre Buteux, ged. te Middelburg 17 Apr. 1668,
get.  Anthoine Everaerts  en Jacoba Wal le ran ,
st. jong.
C~‘Jrnr1c.s Buteux , geb. 1669, werd vroeg meerder-
jarig verklaard en testeert oud 18 jaar, den 2
S e p t .  168ï  t e gelijk met zijn broeder Pieter,
oud 14 jaar.
Elisabctfl  Buteux, ged. te Middelburg 22 Sept.
1671, st. jong.
P i e t e r  of 1’ic>)~*e  Buteux, ged. te Iliddelburg
4 Maart 1673, volgt 111.

1) In het poorterboek te 1Iiddelburg staat geb. van Rijwel.  P e r -
soonlijk onderzoek aldaar heeft mij doen zien, dat noch in dc
volledige klappers der doopregisters in nllc parouhiëu  nld., noch in
de registers van testnmentcn in de 17’” eeuw een Buteux ald. voor-
komt. Waarschijnlijk kwam hij van Amiens naar Rijesel  en van daar
oaar Middelburg. C. J. D.  W .

9) Zie Levensberichten van Zccuwsohe  medici.
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1 1 1 .  YiclW Buteux  1)) ged .  t e  Midde lburg  4 M a a r t
1673. st. ald. 15 Dec. 1707 en begr.  23 d. A. v. in
de  Oos t  ke rk ,  Kiesheer  ald.; tr. te M i d d e l b u r g
16 Nov. 1699 Aiaria  Huygms (Wapen: in zi lver
een blauwen rechterschuinbalk, beladen met 3 vlic-
gende duiven) geb. te Negapatnam op de kust van
Coromandel 9 Aug. 1680, st. te Middelburg 17 April
1719, dr. van Jacob, opperhoofd van Negapatnam
en Bengalen, geb. te Middelburg uit het Brugge’s
geslacht van dien naam, en Jacoba  Vincenizcs.

Buteux Everaerts Huygens Vincenius
Montois malleran van de Poele Winninx

U~ia  Hul/yel/s  hertr.  te Middelburg 13 Oct. 1709
I%ler  Sandra.
Zij had bij Pielei. Buteux 6 kinderen :
1.

2.

3.

1L -.

.5 .

6.

Bnnu *7acobu Buteux ,  geb .  t e  Midde lburg  6
Nov. 1700, peter Jacob Huygens, meter Mnr-
garethn  Buteux , st. ongeh. te Middelburg 20
Juni 1732 begr. in de Oost kerk.
.l&ina  Buteux, ged.  te Middelburg 12 Dec.
1701, peter Jacob Huygens haar grootvader,
meter zijne huisvrouw Jozyna Piel; tr. te Mid-
delburg 1s Febr. 1732 Mr. Pieter de Iiolcelaw  ,
raadsheer, later president in den Hove van
Vlaanderen, geb. 27 Jan. 1691 , st. te Middel-
burg 24 Dec. 1765, waarbij 5 kinderen.
1’ietc~ Bnteux, ged. te Middelburg 20 Dec. 1702
in de Frnnsche kerk ,,sonder  peter of meter”.
Hij tr. te Amqterdam 7 Juni 1729 dglles  Anjra
UW Sandick.  Zie voor hen en hunne nakome-
lingcn XXVII, 190 e. v.
JacoD Buteux, ged. te Middelburg 21 Sept. 1703,
st. ald. 12 dagen oud, begr.  in de Oosterkerk.
Xwia Buteux , ged. te Middelburg 23 Sept.

1704, tr. te ‘s-Gravenhage 8 Apr. 1736:  Jczoob
Uogaurtl,  oud-bru-gemeester  en schepen ‘s lands
van den Vrije van Sluis in Vlaanderen, geb.
te ‘s-Gravenhage 1 Maa)rt 1703. Zij woonden te
Uddelburg  en hadden 2 kinderen.
Jacob Jmb Buteux , ged. te Middelburg 12 Aug.
1707 ,  pe t e r  Johan  Walleran  Sandra ,  me te r
Marguerite  S a n d r a ,  huisvr. van  den  muntm’.
Hendrik van Dusseldorp,  st. vcibr  meerderjarig
wording.

/

l ’

Aanteekeningen op bekende namen gesprokkeld
in de Staatsarchieven te Gent.

Van Alderwerelt. Hcyrwicl~  wm Aldcrzoccrelt,  íilius
,JUUS,  en ~~CUJ~GWZ  Peryoort  fìlius Joos w o n e n d e  Marien-
hoorenbeke  worden 1601 buiten-poorters  van Aalst , .

Hcwic I.UI~,  Alderrcevelt  f i l i u s  cTa?bs  w o n e n d e  t e
Schoorissc  wordt 8 Juni 1596 buiten-poorter van Aalst.
[Archives Chatollenie d’Alost.1

Van Belle. 1692. 4 Out. Compareerden voor Bailliu

1) lJìwrc  Butcux woonde te Middelburg op do Balans in het huis
,,De Pere” ( t h a n s  L>.  6) en had 2 kantoorbedienden. Na eiin d o o d
bleef z~nc  wed.  aldaar’ wonen  met hare stiefzoons Chades & Pieter
die euhtcr  voor 11un ,,mondcost” moesten betalen.  Deze jongelui
sclicncn het echter met hun ,,schoonmoeder”  niet te kunnen vinden
en Iatcn a~ch, gestennd  door hun zwager Loens, meerderjarig verklaren.
(Uit do belangrijke verzameling familie papieren van de heer P. S.
Buteux, Burgemeeatcr  Oost en Wcst Souburg.)
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cndu Lcenm;~nntm 8conincx ons gena,dichs  hoeren  voer
syn gravel. hove ter steden t Aelst Mp.  Gill. de Colf-
maeckcre  , meyer  van de  meycrey  der  voorsz. s t ede
van Aelst als procuratie  hebbende van dheer ~J&oGmus
v a n  Be&  filius I’hilipprs,  gepasseert,  enz. . . . . . Endo
heeft  aldaer in der voorsz. qua l i t ey t  verheven  cndc
gereleveert de voorscr. meyerey  met allen haren appen-
dencien ende  dependencicn enz. [Reg. get. Verhef van
loenen,  wettelijke kennissen ende  erfveniss int leenhoif
ten steene  t’ Aelst 1581-1600.]

Bogaert. 1610, 27 Maart. ,,Compareerde  voor schepenen
van dc heerl.  en vierschaere van Oosterzele binnen den
lande van Roden Jacquemyne Bogaerts fi l ia Lievins
woonachtig te Vlissinghen in den Roden Hoet, dcwelckc!
comparante”  . . . . [Machtigt Mr. Adriaan van Heddeghem
om uit haar naam te ,,vervolghene”  de achtergelaten
goederen van Jan Stevens gezegt  Focus en ook van
Lysbeth Zwilde zijne huisvrouw te Moortzele].

[Reg. Oeuvres de Loi. Balcgem Moortzele en Schelde-
windeke.]

Bosschaert 1706, 23 Juni. Liquidatie omme .70r ./&e~/h
Bossclraert  als vooght van .Jm Pietw Uosscl~ctcrt  onder-
jarigghen broeder tot. Ant~mrpe~L  als ‘t recht verkreghen
hebbende bi,j vercavelijn  ende deylinghe gedaen jeghens
s i j n e  m e d e h o i r s  v a n  wijlant  Jor ddriac~  Bosschaerf.
[Inventaris Abbaye de Saint-Pierre. Afd. Divers Nu SSO.]

Van Hembise. 3686, 3 febr. .Joncheer  Ghysbrecht
du Bosch, schiltcna.pe  als  procuratie hebbende cndc
gemachticht  o v e r e n  v u t e n  n a m e  v a n  Joncvrouwe
Cata r ina  van  Imbiese  weduwe ende douag ie re  van
wijlen Joncheer  Franchois van Lummene, in syn leven
heere van Hemsrode, van Ghyseghem, Baneghem,  etc.
Over haar selven ende als moeder ende  momboi r s sc
van hare ws weese kinderen nempt clage, ende  dath op
alle de leenen theynsgoederen haven ende  erven met
alle haren toebehoorten ende  appendicien,  heerlykheden,
renten, vervallen huysen , enz. . . . . als gebleven syn
naer  den overlijden van Jonchcey I+anchoys-vnn Lu~mmcn
vnde vermitlts syn overlijden gesuccedeert op .Jo~~cltwcr
7ooris van J~~~mmcn,  hewe  vm, Hemwode,  Qhysegcna,  enz. . .

[Reg. get. Verhef van leenen, wettelijke kennissen
jnde  erfveniss int leenhofl’ten  steene t’belst  lOSl-lSOO.]

Van Hembise .  1608, 2s Nov. Jonkvr.  TVillcmgnu
LYDL  HemDisc,  oud  omtrent 48 j., schenkt bij wijze van
donatie inter vivos,  land, aan hare zuster  ilgnes  ‘L;UU
Hembisc  , en  ha re  n ich t  Jodwr. E’lamirGa  Glemed~wi  ,
dr. v a n  Jo~~Mtcer  Flaminio Clmcntini.  [ A r c h i e f  v a n
Raelegem  , Moortzele en Scheldewindeke (Markiesaat
van Rodes). Registres oeuvres  de loi].

H e n n e q u i n .  1604,  20 Febr. ,,Heden  desen  XXV”ll
dacht van februwaery  als men schreeft  sestyn hondert
an(de) v ie re  syn  vergaert in goeden geselschappe  ten
huyse  v a n  H e y n d r i c k  v a n  ( d e n )  Steeno,  P~cw~l~y~rr~
Fobus  met kinderen ter eender, ende  Jan Henwkyas
ter ander  syden  alwaer dese voorn.  Paesschyne  met
haere kinderen, kendt wel en(de)  duechdclycken vercocht
te hebbende nen dosen voorn. Jan Hennekyns aleulckcn
jryc passcelerr  lants gheleghen  op den Cattenbroeck”  . . . .
11 dach\vallt  76 roeden voor 12 Q v1.j. [Archief Moorsel.]

De Kempenaer. titeven  de Kempeneere, filius Pieters
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(cx Qimremon  t) on qr(tr,illze  .11elcourl tilia .fiílldlot%,  wonende
tu Ucrclrcm  worden in 1602  buiten-poorters  van Aalst.
[Arohives  Chntellenio d’Alost.1

tJoos  de Kempo~eer  fil ius StS%cvelb  t e  B r u s s e l ,  w o r d t
1607, wonende te Ronsse buiten-poorter van Aalst .
[Archives . . . als boven.]

De Lannoy. - 1504, 8 febr. - Acte d’ajournement
a u  n o m  d u  C o n s e i l  d e  F l a n d r e  e n  cause  td’d~toi~c

Xettenqie, Seigneur de Marcke,  contra ,/cn~  WU Heerselc,
,,stedehouder”  d u  hnut bailli  d’Alost  Fpr.~.!/ de  Lnunojy,
avec  piècos d’appui.  [Archives Chastellenie  d’Alost.  Char-
ters, octrooien, renten, enz.]

1520, 14 juillet. Sentencc du Conseil de Flandrc S
c h a r g e  d'Atlrim tlr Huore  mnyeur d’Overboulaere  e t
au p r o f ì t  d e  Fe),).l/ & Lnr/uoy relative  & u n e  plainte
déposée [Jar  le premier. [Arcllives  . . . als boven.]

Van der Mandere.  1666, 9 Jan. Compareerdeu voor
Bailliu cnde  S c h e p e n e n van Gendtbrugghe baronye
cnde  lande van Rodes in persoone S. Pi. de  Cappe le
mnchtich bij procuratie over JoJoB.  ddriaeue Croesers  filia
dheer (~l~~l~s, IU&.  uan dheer Adriaen vnn der &mdere
gheinsereert in den naerschreven  instrumentc, ter eender-
sijde, Ende  ,To’. Guide  d e  Seclys f ì l i u s  ~Jonclzeer  I”raus
s o o  o v e r  hemselven  als over FJorll  Anna  ende Joalme
de S%clys  syne susters ter andere.

[Acte van opdracht en cj dagwant land].
1613, 2 Oct. , Adriae~~  van der 122arlder  fìlius C~ormlis

c!rfclijk deurwaarder van  den  prov inc ia len  Raad  in
Vlaanderen geeft  deze bediening over ,,in vorm van
r a p p o r t  e n  denombrement”  aan Jlrr.  ,7n11  Til&, Stad-
houder-Generaal van de Souvereine Hoogballuwagu der
twee Steden van Aa.lst.

Martens. 1611 . 21 kt. Jorhr.  Jaulueurylrc  Lic~L:yn.stlr.
I~Zncl;o  .ghestede  bnghyne  in de groenhagi”,  geassisteerd
m e t  Lferiu  ~~ì~cllc,  haar neef,  verkoopt aan Jo~akheer
Ghemri  Jlurfe~rs~  + 12 bunders land gelegen binnen
de parochie vau MeG, gedeeltelijk onder de heerlijkheid
van Abeele,  en voortijds deel hebbende uitgemaakt va,n
de goederen vau genoemden Jonkheer Martens, genaamd
:,t goet te crayenest”.  [Archief van Haelegem, Moortzele
en Scheldewindeke olarkiesaat van Rodesj. Reg. Oeuvres
de loi].

M o e n s .  1699. Joos Noem ,,hnyvettere”  op de be-
tulingc van XX sch. s jaars losrentc  contra P i e t e r  cma
der* Strccteu. [Rôles  aux prucédures.  Registre Ferie  intitulé
\Vocnsdag-rolle  1597-1603. A r c h i v e s  Chnstellenie
d’Alost.1

De Schepper. ltiO8, 26 Ma:urt. ,,Comparcerden  voor
Buillu , Mannen ende  Schepenen van der heerl(yckheyt)
cndu vicrschae(re)  v a n  Scheldewendickc  Hale,ghem  ende
Moortzele  binnen den Innde  cnde  Barronie van Roden
in persoone ,Joos tlr ~W~eppc~r  filiirs &!utthiezllra*  , b l e v e n
in baren cnde  commeren  van den sterfhuyse VUII Jonc-
v r o u w e  Cathoïyr~e  Bertssens  zyne huysvr(ouw)e , huys-
vr(ouw)e  te voren was vnn wijlent  Jn/z z’au  Ersselc,”  euz..
. * . . . (verkoop van een rente van 10 d Vlaams sjaars
ten behoeve van Gooris Th icnpondt ) .  [Arch ie f  van
Baelegern  Moortzeele en Scheldewindeke  (Markieznat van
Rodes). Registres Oeuvres  de lei.]

Schuerbeeck, Schuerbeke. 1599,  ti Sept. Nicolaas
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v a n  Schuerbeeuk  kolJpt ccne  ,,stcdc:  gelloeten  Molken:
beeck gelegen binnen de parochie v;m Moorsele”.  11 j
onderteekent  de acte met een merk + [ A r c h i e f  v a n
Moorsel.]

Sonnaville ló9ti.. .Jm So~meuyl  f ì l i u s  .Jaacobs to
Chemersaecke wordt buiten-poorter van Aalst. [Poortcr-
boeken van Aalst.]

1597. ,Ilcrtcn  8ollecil  ende  Catbelyne C!ocx tilia Gemertx
worden buiten-poorters als boven. [Id. Id.]

Van Steelandt.  16io9,  23 Sept. Mr. Adriaan van
Steelandt, licentiaat in de rechten, en Kannunik van
St. Bnvo binnen Gent, schenkt bij wijze van donat’io
inter vivos, land , aan zijne nichten Jonlc~~.  Fra~zcl~oyse
d e  Cubootere,  huisvr. v a n  .Jacqzles l’roudt,  en  Jonkut-.
dwrza de Cabooterc,  h u i s t r . v a n  ,lf~. I!o~dc~~la  Frc-
muw. [hrchief  van Baelegem  ! Moor tze le  en  Schelde-
windeke  (Markiesaat van Rodes). Rcg. Oenvres  de loi.]

Stoop. Philippus L?fooj~  was in 1 5 9 1 ,  s c h e p e n  v a n
Aalst.

Adriaan  8toop  filius Mdhys  en Cathnrina  van Straots
wonende in Botelaere, werden 8 Juni 1696 buiten-poorters
van Aalst. [Archives Chastellerie d’8lost.l

T r i e s t .  1608 ,  d3 Mei. dir. 6hnrle.s Triest,  raad  in
V l a a n d e r e n  g e h u w d  met, >-lnnrr, Z’UU  (Ier Uelic, koopen
v a n  &lsan?aa  h’oclls  w e d .  Mr. Owrr~r vm de V7iasclwrie,
een huis , erve en goed genaamd het ,Brnemkastccl”
gelegen in de parochie van Ghendtbrugge,  voor 390
ponden Vlaams. [Archief van Baelegem,  Moortzele en
~cheldewiudeke  j8Iarkiesaat  va,n Rodes).  Reg.  Oeuvres
de loi].

Waye (XXVIII,  95). P ersonen  van dien naam komen
voor in stukken van ‘t archief der voormalige Abdij
van St Pieters  (zooals ze officieel heette: Cour f~~oclalc

de  b’dl~buye de Sniut-Picrrej  berustende in de Staats-
archieven te Gent,. Ik noteerde o. a.

1618, 19 Mars. ,100~ Tl-+/e, fìlius FmuGois,  over land
onder Desselghenl  [NO  1029 v. d. Inv.]

1633: 25 Och ,L)it naervolgende  CS de  g roo t te  cnclc
t denombrement  van eenen l e e n e  d a t  i c k  .Ióos Il:trl/e
filius FrmLs  houdende ben te leene  van (den) E0 M.
heere ende  Vadere in Godc mijnen heerc den prelat  van
St Pieters  neffens Gendt  ende  datte van zijnen leenhovc
van(de)  meie r ie  van  Desselghem  tzclve leen mij ghu-
succedeert  bi j  der aflivicaheijt  van C’ntlcli~~u clc  Cc~~~fscl~
filia t1~02  < , wirr,zr  r~ro~&,-e, en(de) is mi,jn voorsz. l e e n
onbelluust en(de)  gbeleghcn  in de prochie  van Desselghem
i n  d e  gulde ghenaempt  t e n Leempnt.te  cnde  i s  m i n
voorsz. leen ghe leghen  in zeven sticken lancx deen an
dandcr g r o o t  int, ghehele  onder  lant c n d e  e t t i n g h e
cn(de)  waete sen commende  m a t e  v a n  z e s  bundcrun
lette1 min ofte meer, enídc)  is ghcnacmpt  de ricmeschen,
palende . . . . enz.  . . . . in teeckcn der waerheijt  hebbc:
d e s e  onderteeukcnt  clcsen XXVcll October  X?Tc driu-
endertich.

\Ck;)  J .  Wayu.” [NU 1038 v. d. Inv.]
Nov. L4m~t Il’nys, tic jonyhr: wordt genoemd

in eene’ act,; betrekking hebbende op land onder Aalst
g e l e g e n .  (NO  2110 v. d. Inv.)

1 6 4 3 ,  27 Juli. J1clric  ~I’c/!Js, cchtgen.  van ~La~rwr@as
mm der Uucl/fC~~  filius Gl~istirn~s.  (NO 2124 v. d. Inv.)

Brussel, 19 ll. M .  G .  W I L D E M A N.
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Kwartierenverlies.

Dat  b i j  he t  opmaken  vau de  kwar t i e r s ta ten  van
vorstelijke personen nagenoeg immer kwartierenverlies
kan worden geconstateerd baart voorzeker geene  ver-
wondering, dat zulks ook bij leden van adellijke ge-
slachten voorkomt is evenmin eene uitzondering; de
oorzaak van het eerste feit ligt natuurlijk in de be-
perkte keuze die rogeerende personen bij hunne echt-
verbintenissen hebben, de oorzaak van kwartierenverlies
bij adellijke geslachten ligt deels in het streven het
fo’rtuin  van het geslacht bijeen te houden, anderdeels
in de isolatie waarin de leden leefden. Opmerkelijk is
het evenwel, dat ook bij leden van burger-geslachten
dikwerf een kwartierenverlies  voorkomt, en de reden
hiervoor is  veelal  niet  natcgaan. Dit  huwen in de

fa’milie komt echter bi.j Doopsgezinde gesluchten veel-
vuldig voor en hier is de oorzaak gelijk aan die bij
de vorstelijke geslachten; ook hier is de keuze -- dikwerf
alleen de plaats van inwoning - beperkt. Een sterk
staaltje van zulk een kwartierenverlies kwam mij VOOI
toen ik voor eenigen  tijd de genealogie der Doopsgc-
zinde filmilie  Coster samenstelde. Ik laat hier onder
volgcu de twee en dertig kwartieren vau oen lid vau
dit geslacht; is het theoretisch getal 32, in werkelgk-
heid is het 12, terwijl van die twucdf  slechts ccc71t  tot
verschillende geslachten behooren, zoodat konden wij
tot 64 kwartieren opklimmen het verlies vermoedelijk
nog uanzienl~jker  zou zijn :

De bet-bet-overgrootouders zijn :

&L j.Tan CEter. Hermunten Cate. Jan Coster. Herntnn ten Cute. Jan Costw. Hertttatt tctt Me. Hendrik ten C;tte.
z:q .Judith  Willink.  Tlyn~je\Viilink. Judith%illinl

X X X X
í. Trijntje Willink,  Judith Willink.  Judith Willink. F:lis~lbethTi~letttuns, c .

Thonlas  Costcr.
x

Stijtitje van Logheni.

*Jan Coster. Hermunten Cate. Jan Coster. Hetman ten Cate. .Jan Coster. Hetman ten Cxte.  Sybrand t,en Cute.
X X X X X X X

Judith Willink.  Trijntje Willittk. .JudithWillink.  Trijntje Willink.  Judith Willink.  Trdntje Willink.  Christina Gerdes.

. . . . . Krumer.
X

N. N.

Bij een lid der familie de Haan, trof ik evenzeer
een sterk geval aan; bi,j  de 128 kwartieren constateerde
ik iuplaats  van het theoretische getal 128, (waarvan
ci onbekend) als werkelijk getal 104.

Curiositeitshalve geven wij hier een lijstje van het
theoretische getal en het werkelijke bij de kwartieren
der navolgende regeerende hoofden (in 1904)

Leopold II, Konin g van België 32-32,  (zi jne ge-
mjllin 3 2 - 3 3 ) .

Wilhelm 11, Keizer van Duitschland  32-24,  (z i jne
gemalin 39-32).

Frledrich , groot-hertog van Baden 32-28,  (zijne
gemalin 32-26).

Otto, Koning van Begeren 32-62.
Albrecht  v a n  P r u i s e n ,  r e g e n t  v a n  B r u n s w i j k ,

3%-483 (zijnc gemal in  32-26).
Christiaan  1X van  Denemarken  32-26 ,  ( z i jne  ge -

mnlin 32-32).
Georg 1 van Griekenland 33-24,

3 2 - 2 4 ) .
(zijne gemal in

32-32,  ( h a a r

(zijne gemalin

Victoria,  Koningin van Engeland
gemaal 32.--28).

Ernst Ludwig van Hessen 32--22,
ô2-2@.

Humbert  1 van Italië 32-14,  (zijne gemalin 32-24).
Adolf van Luxemburg 32-30,  (zijne gemalin 32-30).
Friedrich Franz von Mecklen burg-Schwcrin 32-26,

(zijne gemalin  32-20).
‘Friedrich Wilhelm  von Mecklenburg-St,relitz  32-28,

(zijne gemalin 32-28).
Albert van Monaco 32, vermoedelijk 32, (de kwar-

tieren zijner grootmoeder van vaderszijde niet geheel
bekend) (zijue  gemalin 32-28).

Wilhelmina, Koningin van Nederland 32-28,  haar
gemaal 32-26).

Franz Joseph , Keizer van Oostenrijk 32-20, (zijne
gemalin (32-24).

Peter , g roo the r tog  van  Oldenburg  32-32 ,  (zijno
gemalin 32--30).

Carlos 1 van Portugal 32-22, (zijne  gemalin 32--18).
Heinrich XXII von Reuss (ä.l.) 3%--28,  (zijn gemalin

3 6 - 2 4 ) .
Heinrich XIV von Reuss (j.l.) 32-28,  (zijn gemalin

3 2 - 2 6 ) .
Carol  1 van Rumenië 32-30,  (ztjne  gemalin 32-36).
Nicolaus, Keizer van Rusland 32 -27 (zijnc  gemalin

32-22).
Karel Alexander, Groothertog van Saksen- Weimar-

Eisennch 32-30  (zi,jne gemalin 32-26).
Georg , Herto g van Saksen-Meiniagen 32-28  (zijne

gemalin 32-18).
Ernst, Hertog vau Saksen-Altenburg 32-30  (zijne

gemalin 32.-24).
Alfred, H e r t o g van Saksen-Koburg-Gotha 32- 24

(zijne gemalin 32-20).
Albert ,  Koning van Saksen 32-2ti (zijne gemalin

3 2 - 2 2 ) .
Oskar,  Koning van Zweden 32-22 (zijne gemalin

3 2 - 3 2 ) .
Alphonso,  Koning van Spanje 32-14.
Wilhelm,  K o n i n g  v a n W u r t e m b e r g  3 2 - 2 0  (zij  ue

gemalin 32-32).
Friedrich, Vorst van Waldeck 3d--28  (zijne  gemalin

3 2 - 3 2 ) .
Ferdinand van Bulgarije 32-36.

v. E.
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Album amicorum van Johannes van Aelhuijsen.
(Medegedwld  door Jhr.  V_~N KINSCII~T - T i e l . )

(Vervolg van SYIY,  203).

Hlz. 114. íz (= ?Inn)  Luw. (B.)
In zi. een zuspuntig spoorrad  in het schildhoofd en

ti tegengestelde elkander aanrakende halve manen in
de schildpunt,
zi. zw. vlucht.

alles zw. Ht. : het spoorrad  tusschen een

S p r e u k  : Otii vitis  negotie  dis(s)cnti  iun tur .
De gebreken der ledigheid worden door werkzaam-

heid verdreven.
Blz. 116. \Vvt.
B l z .  1 1 6 .  ~1 (= /x)L)  l?/‘jsterrdd.  (Unuitl.)
Z i e  A r m .  Gen. cc111 Bijslc~/~ltl - _J’i,atiyllc!  maar  het,

veld groeu.  Ht. een zi. klaverblad tusschen 2 zi. palm-
takken in omgekeerden kepervorm.

Spreuk : Publica privatis auteferenda  bonis.
Het  a lgemeen  nu t  - voordee l  - -  moe t  aan  he t

bijzondere voorgetrokken worden.
Blz. 117. Wvt.
Biz. 1 1 8 .  Cock 2;uq2 Det,w’lj’x  (.D. 11.)
Z i e  A r m .  Gén. Geen h. noch ht. S lech t s  wx1 go .

kroon met 3 bladeren.
B lz .  119 .  a (= I:~TL)  Welderen.  (Jo1znnjle.s.) 1 6 7 7 .
Spreuk:  Qui suum putat  genus nliena lnudat.
(Wie  zijn eigen geslacht hoog stelt, prijst iets dat

hem niet In eigendom toebehoort.)
Hlz. 120. Wvt.
Blz.  121.  tle Geh.  (Bartholdus.)
Zie Arm. G é n .  TXI/  Gcmtt - Glleldrc,  maar  geen  11.

noch ht. slechts een kroon met 5 bladeren.
Spreuk: Ego tanto audacior ibo - Quam mea me

Fortuna sinit.
(Ik zal zooveel stoutmoediger voortgaan, als mijn

geluk het minder toelaat.)
Blz.  122.  Leijedecker.  (He~~ricus.j  167s.
111  go. een zw. stygbeugel  zonder riemen. Ht. : uen

go. getongde en genagelde . . . . leeuw, uitkomend.
Spreuk : Gloria calcar habet.
(De roem heeft een spoor, prikkel.)
Blz. 163. Holli~qp-us.  (Xogier.)
In bl. een zi. dwarsbalk, van boven vergezeld van

een halven go. leeuw, opkomende vau den balk en die
in den rechterklauw een go. r ing met bl .  edelsteen
vasthoudt. Ht. : de leeuw, ro. getongd en genageld,
uitkomende eu den ring houdende.

Spreuk: Nancant qui nigrum in caudida vertunt.
Zij dwalen die het zwarte wit maken.)
Blz. 124. Biel. (Henrims.)
In bl. 3 zi. bijlen met go. stelen (2, 1). Ht. : een

uitkomende kri.jgsmnn met buret op het hoofd en bekleed
met een gestreept,. . . . buis, in de rechterhand een zi.
b!jl houdende .  S. : twee krijgslieden geharnast en de
vlzieren  geopend vau de helmen, welke drie pluimen
(bl. go. ro ) dragen, bi+jl  mot gouden steel op den grond,
rechts go. knods, links go. zwaard aangegespt.

Spreuk: Ut mihi invideant opto.
(Ik wensch  dat men mi,j benijde.)
Blz. 125. fl&age?a. (C’or)~clius.)
Als blz. 36.
B l z .  1 2 6 .  n (= CUIL)  Lijmhz. (Theotlorus  Wolterm.)
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Zie  Arm.  Gén. ma Lijrlden - Gueltlre  etc., m a a r
geen h., in plaats van dezen een kroon met 5 bladeren;
geen ht. noch s.

Spreuk : Ego mori non recusem  pro illa , quam diligo.
(Ik zou niet weigeren te sterven voor haar die ik

bemin.)
B l z .  127. ~VC/gnrdl~s.  (Henricus.)
Zie  Srm. Gén. de bovenste  voge ls  toegewend;  ht.

een roos vau het schild tusschen ecu dubbele zi. ro.
vlucht,  de rozen  vicrbladerig.

Spreuk : Numcu  primn  mihi sit cur+ sit altera nomen.
(De Godheid zij  mijn eerste zorg, de tweede zij

mijn naam.)
B l z .  1 2 8 .  ab (= cc(~~~) ECIL (Corxeliiis.)
Als blz. 23.
S p r e u k  : Generosos  auimos  labor nutrit.
(Edele zielen voeden de arbeid.)
Blz. 129. \vvt.
B l z .  1 3 0 .  uh (= CCOL) Altenn. (Tl~eodorus.)
Gevie rendee ld  : 1 en 4 in go. een zw. keper; 2 en 3

in bl. een ro. getongde, zw. genagelde, go. leeuw.
Ht.: een klimmende ro. getongde go. leeuw.
(Vgl. Arm. Gén. valz _lltefza - Hollmd I.)
Spreuk: Omnia  aliena suut solum tempus nostrum est.
(Alles is vreemd, alleen de tijd is van ons.)
Blz. 131. Wvt.

h

Blz. 132. Pieek. (Curolus.)  1679.
Zie  arm. Gen. Piecl;. IT7est@nbie,  Gueldre,  m a a r  g e e n
slechts een kroon met 6 bladeren, ook geen  ht. noch s.

Spreuk:  Nobilita,s sola est atque unica vertus.
(Deugd alleen en eenig is adel.)
Blz. 133. Wvt,.
B l z .  1 3 4 .  P l o o s  ctb (= uan) drr/steZ.  (dclrin~nus  Theo-

dorus.)  1681 ;z?s.
Als blz. 54.
Spreuk :  Vi r tu t c  decet  non sanguine  niti. 1)
(Men moet op deugd, niet op geboorte steunen.)
Blz. 133. Wvt.
B l z .  1 3 6 .  T’itlde~.  (Johmmes Getwdus.)  l(383  y$ dach.
In zi. een zw. anker, vergezeld van 2 go. zespuntige

sterren. Ht.: een ster van het schild.
Spreuk : Concedant carminn prose.
(De poësie wijke voor de proza.)
Blz. 137. Wvt.
B lz .  138 .  aO (= z~ccn)  EC/L (.L Curolrrs.)  1 6 8 3 .
Zie  Arm.  Geu. IXII  l&l; de Ptrnil~ctlcon  --- Il’cst@lic

etc.  maar geen h. slechts een kroon met, 5 bluderen
en geen ht. noch s.

Spreuk: nil  sine mngno vita laborc dedit  mortalibus.
(Niets gaf het leven den stervelingen zonder groote

moeite.)
Blz. 139. Wvt.
Blz.  140.  nD (= ,/;trn)  &:I;. (Lnmbertus.)  1 6 6 8 .
Als blz. 23.
Spreuk: Fortuua vitrea est , dum splondet frangitur.
(Het geluk is van glas, als het schittert breekt het.)
B l z .  141. (c (= CUIL)  Voor6urg.  (Guliehus.)  Ao 1 6 8 3 .
Zie Arm. Gén. ‘L’c(?~  VoorDurgh - Bottedum.
Spreuk: Per opera ad astra.
(Door werken naar den hemel.)
Blz. 142. CL (= LYZ~L) Borscle. (J%~Z&LS, JacoOus.)  1683.

‘) Wordt eveneens door ‘t geslacht “van Kinschot”  gevoerd.
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Zie Arm. Gèn. P)U,~Z  Borssele - Z&mde - G,trcldvr.
Spreuk: Per angusta ad augustn.
(Door het enge of kleine naar het verhevene.)
Blz. 143. Ivoy. (Fredericlcs  Thonzas.)  1683.
Zie Arm. G8n. <WW,  Hmyest Oaron  d’Yvoy  - Hollande

etc. maar zonder hartschild en de h. niet gek]*. ht. een
pijl van het schild on geen s. noch spreuk.

Blz. 144. Wvt.
B l z .  1 4 5 .  ccb (= vnlz) deltem. (Bernardz4s.)  1tiSJ.
Zie blz. 130.
Spreuk: Omnia si perdas famam servare memento,
qua semel amissa, postea nullus  eris.
(Moogt gij alles verliezen, denk er aan Uw goeden

naam te behouden; als gij dien verloren hebt zult gij
naderhand geen mens& meer zijn.)

Blz. 146. Bartens. (Lanzbartfus.)  1681.
In bl. een ruit, vergezeld van 3 rozen, a,lles  zi.
Spreuk: Faelix quem faciunt aliena pericula cautum.
(Gelukkig hij, dien de gevaren van anderen voor-

zichtig maken.)
Blz. 147. Kosterus.  (Nicolazcs.)  1681.
In go. een bl. St Andries kruis, in iederen  hoek ver-

gezeld van eene ro. roos. Ht. : een gr. gepunte ro. roos
tusschen een go. vlucht.

Spreuk: Omnia vincit amor nos et cedamns nmori.
(l,e liefde overwint alles en laat ook ons voor do

liefde zwichten.)
Blz. 148. Wvt.
Blz. 149 tot einde naamregister.

EINDE.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Serraris.
A&rland’s  dd&+oelc  1909 geef’t  als sta.mvader  dezer

familie (waarvan een lid in 1842 in den Nederlandschen
adel werd verheven) een zekeren Jonmis Serraris, die
in 1700 te Hamme bij Dendermonde leefde en gehuwd
was met ~Jon1ana  Benon,  waaruit Doncinique  Benedictus
k!%waris , geb. Hamme 30 Nov. 1701.

Zeer waarschijnlijk is de stamreeks van dit geslacht
ter plaatse hooger op te voeren, aangezien ter Seore-
tarie berusten: Doopregisters lGó5-1796; huwelijksre&.
1683-1796  en overhjdensreg. 1643-1796.  Voorts  ztIn
in de Staatsarchieven te Gent de volgende fragmenten
der rechterlijke archieven van Ha?n+jte  aanwezig: 1.
E’tats de Dic?la,  van af 1607; 2. Oeuvl-es  de Loi, van af
1612 ; LccnactenDoelwn  , v a n  a f  1632.

Voorts vond ik in het archief van 1Voorxel  (Staats-
archieven Gent) in een register van wettelijke over-
drachten (NO 102  van Inventaris 120)  de volgende acte
i. d. 27 Juli 1597 : ,,Bleplle9k V2sytcrsproet  is als coopere
wcl en(de)  deuchdel(ick)  ghegoet en(de) gcerft in drie
p(cr)chealkens  bosch bij hem ghecocht jeghens  Step7teu
S~~arelax  voor de somma van thien gul(den)  10 ut(uvers).”

Zou Sarrml-erls  en Sf3mwis  niet, één zijn?
M. G. U'ILDEMAN.

Gordon.
1. Xofiet.  Gordon,  geb. te Aberdeen in Schotland als

zn. van ./cc~cs, j- 11 Juni 1693, kwam als adelborst
bij  eene  compagnie Schotten en verkreeg 1651 het
Schiedamsch burgerrecht. Hij  tr. :

ll.

111.

IV.
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a. 14 Dec. 1647 Li$sbel7/~ van Dcrlc  uit S c h i e d a m .
6. Schiedam 20 Sopt. 1662 (ontlcrtr. Delft 2 Sept.

1662) Ccciliu  Grom.
c. ‘LB  Oct. 167ö Petronelln  Gib1i.s.

Uit het 1” huw. vijf, uit  het  Po twee  kinderen.
h’obert  Gordon  (het 50 kind), burgcmr en raad der
stad Schiedam, lid van het college van gecom.  raden,
tr. 22 Jan. 1687 fMaria  ww h>e!Ju,  j- 3 Nov. 1 7 3 2 .

Zij hadden twaalf kinderen.

Jbcob Cordon (het 7(! kind), geb. 6 Jan. 1701 ,
-i_ Leiden 1 Febr. 177ti.  Kapitein 21 Nov. 1794,
sergt-majoor  tit. Maart 1730, sergt-majoor 20 Nov.
1 7 3 6 ,  K o l o n e l  J a n .  1 7 4 8 ,  ,sergeant-major  ofte
wachtmeester-generaal over de Infanterie” 14 Maart
1766. Hij tr. Jokanna  Maria Heydenuy7i,  $ Leiden
17 Aug. 17%. Zij was eene dr. van Johnib Anthoqjy  H.
(capitein , gesneuveld in Brazilië op 18 April 1648)
o n  U,%csl;elz genaamd Hoenders. Zij woonde ge-
durende de afwezigheid van haren man naast de
munt te Harderwijk. (Vgl. XXVII, 23).

Zij hadden de navolgende zeven kinderen.

1.

d.

3.

4.

5.

Menso Gordon, geb. Doesburg (Y), studcerdc tc
Harderwijk (10 Sept. 1751), advocaat te ‘s-Gra-
venhage, i- 29 Nov. 1783.
Maria RoDOertinu  Gord011  tr. Bernard  Jolrun  h’asclt
(zie fragment gen. Rasch, XXIX, 79 e. v.)
Adam Bernard Smits Gordon, geb. Doesburg (?)
s t u d e e r d e  t e  Ha,rderwijk  ( 1 3  S e p t .  lp4), tr.
ElisaDcth AlalLa  uan I+c7~elens,  waaruit 2 dochters.
,7oa~a  Gordoll, g e b . Doesburg (?) , studeerde te
Harderwijk (16 Juni 1756), burgemP  van Wago-
ningcn , later van Hartlerwijk alwaar hij ook
ontvanger  der  convooijen  was. Hij tr. Mariu
1lDr*esc72.  Uit dit huwlijk  5 kinderen.
Otto Dirr’;  Go~don,  vaandrig 5 Nov. 1758, luit.
;Jd April 1763, kapitein 18 April 1774, kreeg
zijne demissie 22 Sept. 1777, commandant en
chef over de gewapende burgermacht van Utrecht
10 April 1798, recevcur particulier et des con-
tributions dans le district d’utrecht 31 Jan. 1811.
H\-j 5_ te Utrecht 15 Aug. 1820 als ontvanger-
generaal. Hij tr. HeZe/aa Hcurietta  E’vaser.  Uit
d i t  h u w .  e e n e  d r .  ,Jeanetfc Gordou  tr. ïV. iL’.
van Bommel.
Robert  (~Jacobu,s)  Qodo7l  , geb.  Doesburg (1) ,
studeerde te Harderwijk (12 Sept. 1759))  com-
mandant der militaire bezetting aan de Kaap,
+ tijdens de overgifte aan de Engelschen. Hij
tr. ,Y~csu./z~au  Aicolet  uit Zwitser land,  uit w e l k
huw. vier kinderen.
dlctta Gordola, tr. Mr. tJ. 9. uau der S&i72,
advocaat te ‘s-Gravenhage. M. G-. W.

Eene prinses zonder burgerlijke staat. (XXIX, 205.)
,,La Derni#re  Heurc” (Rédaction et Administrntion ,

9 rue Saint-Pierre , Bruxellcs)  van 30 Mei 1911, meldde
i.d. Pa$js 29 Mei nader over deze zaak o. a. dat nA een
pleidooi  van Mr. Nollenu, de rechtbank aannam dat
het bewijs van de -wettige geboorte van de prinse,s
Nalraschikze  [die doctores in de medici,jnen  blijkt te zi.jn]
o. n. geleverd werd door eene volmacht van den Heer
Roedel op zijne echtgenoote,  en een paspoort aan den
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H e e r  Roetlel  cn zijne echt;ettootc, sfguqcven  (1001.  hot~
vice-consulaat van Fr;tnkrijk  te Monaco.

Er bleef dus nog over den datum der geboorte van
de prinses vast te stellen, die als bewijsstukken  inleverde :
1°. Eene attestatie van een W;&lonsch  prediknat~,  welke
ltarc aanneming lot lidtnant  der kerk inhield; do. eert
paspoort ,  ‘ twelk zij had verkregen van den Duitschen
consul te St Sebastiaan  , teneinde zich naar hare ouders
in den Elzas te kunnen begeven.

De rechtbank achtte  evenwel deze stukken onvol-
doende, wegens het missen  van onderling verband,
terwijl uit niets bleek dat do geboorte-datums in die
stukken vermeld,  gegrond is op de kennisneming van
cen .geboorte-extract.

Dientengevolge  is de p r i n s e s  t h a n s  t o t  h e t  be+s
1iOOr ~Jet/liyC?l  tOegc!~~ltCtl  . dat zij werkelijk te Aden op
den door ltnnr opgegevctt  datum is geboren .

M. G. W.

Gemeentelijk Wapen van Batavia. IXXIX, 204.)
De dubbele negatie is niet ,,ende -- niet” maar elz - ?riet.
H e t  enclytisclte  en is = het Fransche  ,,ne” ( p a s ) .

A. B.

Boekaankondiging.
The P&lications of the Huguenof  Socictg  of Lomlon.

V o l u m e  XVIII.  Doiixotions  cmtl  Snirrtwlirutions  of
dlic~as ‘ik E:I~~gla~1d  coltl It+elaml.  1603-1700.  Eclitcd
by William A. Shnw.  Litt. D. - 1 9 1 1 .

Bovengenoctnd deel der uitgaven van de Veroeniging
waarmede ons Genootschap in ruil is, kan voor onze
leden van bijzonder belang blijken door het groot aantal
Noord- en Z;idnederlandsclte  nnmett welke daarin worden
vermeld, dikwijls met de pl:ta,ts van geboorte of herkomst.
W e  v i n d e n  n.1. l eden  der  familiën Alrlerzcert$  (van),
Bnclm,  Bnert  , Bnt~cl~mzn  , Barncvelt  , Benthem (van) ,
Bentinck, B i g o t ,  Llo~tsle~ (dcj , Boissonnet, Bowaevnl,
Bordes  (de), Bor,el, Bareel,  BorselejL  (van), Costa (du)  ,
G’ourt (de la) , C%criestegn  , Clromne/in , Daakclcrer  ivnn)  ,
Der Fonseca,  Dak  (rvuj, C%al)ot  ( d e ) ,  Qruve ( d e ) ,
Ihxwy, Depoot, Uiepe~rDrorcck,  DroIcw~x~t~.r~,  Du66el-
demf ts , ht’qy , hkk  (van) , Fc~lcl;,  Gansepoel,  C+ucpk ,
Guicl~elLo~z  ( G~wyot ( Hmwl (I.YIII)  , Hewairsg  , Hi>aloopmz  ,
Hinoyossu  , Hioll  , Hoogstmttx  , Hugrtetccn  , Jamilb  ,
VJolmson  alias Orbdero,9gc  , Keppcl  (cm)  , Ku flklcr  , Leellt
(vm) , Lesturgeon  , Le Steur, Lcydc~~ (‘tiara)  , Liwens,
Li?ado  , Loef, Lormier, Baes , Makerell  , illnlse,b  (van),
Mamlcre  (UZU der), llloxel,  X&&,  Mwsch (12wu der) ,
~fesquita,  Xesqrtitn  (Buc120 dc), ililom,  k!omnza,  Xuyskerl,
~Uytc9as, Screfxxe~a  (~:ulz  j , n’assnri (va22)  , Nelw ( d c j  ,
Noor*ltu~~í:li  : O/f~rcll  (d’) ,  Ormen  ,  Pafiiu  ,  Pm*avicini,
Popsf  (van der),  Raasceld  (lM?a), R a e d t  ( d e ) ,  Raroux,
izhy , Rerrsselcrfr,  Rhcde  (de) , Rictuelt,  Rumpf, 8ante,z
(wma)  , &assc , ~~rdlqws  , ~S~hilpe~oort  (/ja?&)  , SChOlteI1  ,
Schoref.,  Smswf, Somnwtliclc  (t7’Arson  de) [= So~n~nclsdycl~
( v a n  dwssen twj],  Zitqeu (van der), S t o r y ,  ,Sweers,
Therms  , Tietws  (Terence)  , !pirn,td , 1 imn , Truycn  ,
I’urnDull , Vulckcnburglt  (zwn)  , livin22 > iTloobwick  ,
Wachtendo~~clc,  l~esierbane ,  Wycl~evoort (va?a).

Om een klein voorbeeld te geven, hoe deze aan-
teekeningeu  van nut kunnen zijn om als basis te dienen
voor een verder otttlerzoek  vermelden we de inschrijving
van Corttelius  van Alderwerelt in 1676 genaturaliseerd
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waarbij  vcrmcltl  wordt :
~John Vcmaldemvewlt”.

. ,,prn in Amsterdam, son of
Bil J’o6ia.s  BncJrt , genat. 1 Oct.

1606 is geboekt: ,born  In Ypros i n  Flanders”.  Narti
vm2 Be~athem,  genat. 27 Mei 1607 ,,born in the city of
Emden in East Fr iez land” . Bij Dulaiel  ïiI$ens,  g e n a t .
22 Aug. 1624  s t aa t  nange teekend  : ,,painter, bom in
the parts beyond the seas: preceded by a grant of Y 60,
f o r  h i s  botter-.[encouragetnent  in thezart, and ski11 o f
picture drawing. Done by direction frotn the Prince”.

Onder de namen van meer vreemden oorsprong trof
o n s  d i e n  v a n  Lowde~  ( i n  k l a n k  =  Loudo12).  Eenc
n Margarett  Lowden  , b o r n  a$ the Hague in Hollnncl,
widow,  la te  wife  of  Francis  Lowden, E s q n i r e ,  a n d
daughter of Sir Robert Steno,  Knight” werd in lC;ï6
genaturaliseerd. In 1670 leverde dezelfde Margaret
Lowdou eene peti t ie in,  als  ,,only chilcl o f  S i r  Rob .
Stone, that she and her childern may net’  bc prevented
by want of na.turalization,  which she hopes to obtain
next scssion from succeeding to the est,ate  of her fat’her,
worth now 75  1 .  a yeaï, but which in 11 years wil1
be morth 175 1. Was born in Holland where  her fnther
served  the Queen  of Bohemia”.

E e n  E’ra~ci.s  Thercns  ,born  in the city of Bruges in
Flanders” , werd 24 Febr.  1611 genatural iseerd,  en
22 Jun i  1689  ll~lnj/~rr  Ei/lr~~, wife of Francix  Ticrcm
merchant (zij wordt elders g e n o e m d  Xagncr Terow).

In  1688  komt  een  Jo71~~  Tirol7  zonder  p laa t s  van
herkomst voor ; ;tlsool;  i n  1691, e e n  Dmirl  TimIld,
M a r i e ,  h i s  wife, cx1 Daniel,  Da.vici, Joseph,  John,
Stephen, Xarie  Magdalen , Ma,rgerite , Marie, Anne en
Elizabeth  , hun kinderen.

Ontelba.ar  zijn de in Holland geboren personen, ook
uit kleine plaatsen die ziclt  in de 17”o eeuw in Engeland
vestigden en daar werden gcnaturaliseertlT  zoodnt dezo
arbeid van groot nut zal blijkeu te zijn. M. G. \V.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bergh (van den). Het (Rotterdamsche) gesln,cht ,
waartoe 0.  ct. behoorden de beide gasthuismeesters
Al~ml~a~~z  valz,  clc~a  BPrglr ( G .  lSSS--1711)  e n  Sicolans
)‘aqa den Bcrgh  (G. 1747-lï61),  voerde: In goud twee
zwa,rte  vogels in het schildhoofd en een bruine vogel
met gespreide vlucht in den voet. (Suppl. Arm. Gen.).

Wie bezit eene meer volledige genealogie van dit.
geslacht of is zoo vriendelijk aanvullingen te verschaffen?

‘.s-Grcr!~e~2ltnge. C .  V A N  EaPEcIrJr.

Cattenburch (van). Wie onzer lezers heeft de goetl-
heid het onderstaande eenigzins  aan te vullen?

,Jan Louis  CUM  C~‘dtenhurcl~  , ged .  t e  ‘YHertogenbosch
22 Dec. 1647, overleed t,e . . . . 28 Sept. 1703, b+
graven den . . . .

Hij huwde te ‘s Hertogenbosch (ondertr. 20 Sept. 1670)
3okwllu  ( ‘citriIfa  Cópesoverl, o ,~anrt 1,L8 . btijtistfedoopt t e .  . d e n  . . . . ,

2 I’ -. . . , . den . . . .
Dirk z’m~ Cnftenb,o&z  itader van voorgaande) is ged.

te . . . , den . . . , overl. 1.7 Sept. 1633, begr. te . . . .
den . . . . , hij deed ondertrouw te ‘s Hertogenbosch 5
Sept. 1638 met Caty’ncr  Tm Castcrela.  Zij is gedoopt, te
‘~Hertogenbosch  den . . . . , overl.  26 Aug.  1694,  begr .
te . . . . den . . . .

T~illcm  vuu Cuttenïkclr (vnrler  van  Di rk )  geb .  T ie l
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d e n . .  . . van heroop  . . , . ovorl. te . . . . den . . . begr.

den . . . .
Hij huwde te Tiel 19 Juli 1601 Marie@  (uapb  Yebt)

geb.  Tiel den.. . . , overl. te.. . . den. . . . bogr.  den.. . .
Uirlc WIL CnttcnOurch.  (vader 2 van W%bZenz  voornoemd)

geb. te . . . . den . . . . , val1 beroep . . . . , overl. te. . . .

don . . . . hegï. Tiel 6 Aug. lr>99(?) wvns  gehuwd te.  . .
den . . . . met Mcd~~tebt  de T%ies,  geb. te . . . . den . . . . ,
begr. Tiel 30 Oct. 1620 (3)

Als ouders van voornoemden Dirk vindt men ?Xollis
WW C&c?alm-cIj.  en Gewithe  Willemsd TW+L  Hemelf. Rlijkt
uit de een of ander officieele  acte, dat dit echtpaar de
ouders zijn van Di&? Is er iets  naders omtrent hen
bekend ? v. c.

Fouquier. A~zdrics  Foquier  , geb. te Denain,  $- Am-
s te rdam 3  Jan .  1610 ,  make laa r  a.ldaar,  tr. 10. ;412qze
Heniwt , j- Amsterdam tusschen 18 .Juli en 19 Nov. 1608,
tr. 20. Codclinn  can Rmzrndt  (reeds in 1614 getrouwd).

Genealogische gegevens omtrent genoemde personen
gevraagd. L. CA L K O E N.

Hajenius. David Haj&ius, 1716 predikant te Pan-
nerden en Doorneburg,  zoon van? en? geb.?, $ Pannerden
10 Aug. 1751; tr. te? den? N. N. Ohw@u,  dr. van den
predikant Pmthaleo~~  Ort~wi;i~a en ? , geb. te ? ; -i_  te :Z

Zy hadden tot zoon: I’uxthcrleo~z  H., geb. te ? , f- te ? ,
be t rekk ing? ,  tr. te? Helena Clementia  I”nbrici~s,  geb.
t e ? ,  -i- Pxnnerdeu  12 Oct. 1803, oud 66 jaar. Zij was
ecne  dochter van? en?

Zij hadden 6 kinderen, o. CL.: Willem H e n d r i k  .H.,
geb. Pannerden 1 Mei 1761, -i_ Cothen 30 Aug. 1846,
predikant aldaar, tr. te? 1791 Willemina de Ridder ,
geb. to? ‘7 Febr. 1768, t te? 13 Mei 1809, dr. van?

Gevraagd het. ontbrekende te willen aanvullen, en
de namen en verdere bijzonderheden der vier andere
kinderen. A.

Hudig. Huilt Heudiyhe, geb. Manheim den?, -t te ?
den?; werd 2 Jan. 1633 eervol uit, den dienst van Prins
Frederik Hendrik ontslagen (welke bet.rekking  bekleedde
hij 2). Zoon van TVilZell7,  en? Hij. tr. te? den?  . . . .

Uit dit huwlijk  TV&e,rL I!q&glr,  geb. te? 21 Juli 1643,
_C te? den?, tr. 10. Amsterdam 9 Nov. 1666 d,riin van

GOU , geb. Amsterdam . . . . 1646, t te? 28 Jan. 16’71,
dr. van Thomas J~cobsz.  en?, tr. 20. Amsterdam 10 Aug.
1 6 7 7  Gewtsuid  An~brosius,  geb.  Rhr:nen  (?) den . . . .
1643 (?) {- te? den *? dr. van? en ? B.

Van Hulst. (XXIX, 132.)
In een doopboek van de Geref.  kerk te Bemmel vindt

men na do doopinschrijving van een kind van de land-
schri jver Hendhk  vcrn Hzdst  van 28 Jan. 1714 een lijst
van al zijn tot die tijd geboren kinderen. Deze lijst
luidt als volgt:

H i e r  volgen  d e  kintleren nnest lnalk;mtlerell v:ln d e n  lant-
schriever Hemh%k  VLZQ  Hulst :

Den  13 ,Tnnnuarii  1703 des avouts otntrent  7 uyw is gebeuren
eti vervolgens oook gedoopt ‘) Elisabetll  van Hulst. C;etuy<re;~  dc

vroll~vs  broer Gerrit valz dejl Be@  en l:mt,sc;hrievers  moedtrrDa,~le,l.
Den 11 F’ebruarii 1704 is t,ot Nijmegen ‘s morgew  om 6 ik 7

ugr gebooren e n  vervoljiens oock gedoopt Jolral& Hendrick  vatz
Hulst. Testes T)ominua Van. deq1 Berg, v;ul Lenth, cie Heer
Amolt de Mist en moeder Vma  den Bergh.

Del1  ti Bebruarii 1 ïO5 is gebooren  : en vervolgens cock ge-

l) Niet te Remmel.
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T)erl  1  Novelnher  1708 (Ics  rrutni(ltl:le~s  0111 -1 uyren i s  ge-
booree  en vervol;cns :erioopt.  ‘) PetroneZia  vm Hulst. Tot getui_,gen

genoemt  de moeder I)uel?elL et1 broeder AntonG valb Hdst.
&!II  18 Novernher  170!J  ’ a :ivont,s  otritreiit  8 uyreii  is  gebooïeir

el1 vervolgens gedoopt tot, T<,essen  Jacoba Bernadina  uau Ifulst,
dnerover a ls  getuygen  gestaen h e b b e n  d e  Hoo,; Welgeb.  Heel
Bernard Frans vm Sewenaer, lierw vnii  Wolfwen cn Dooruick,
en de H. W. geb.  Vrouwe Pitersojz,.

1)en  1 Junnuarii  1711 ‘s niidtl:legs  onltreut 12 uiren is gebooren
en vervulgeus  grecloopt  1) d~~zo/di~za  vaw  Hulst .  !l?estis de Heer
Jacob de Mist.

D e n  l’ï Februarii  lil2 des avonts omtrent, 9 uyren is SC-
booren en vervolgens oock gedoopt is) Maria lhgelbarta  vau Hulsf.
Compeer  den vaeudri,rr  Allfowj’  van Hulst.

‘s morgens 0111  6. Den 11 Februnrii 1713 is gebooren en ver-
volgens gedoopt,  1) Gerrarda van Hulst. C; etaggeu  oom Hemawws

uava dtx Bergh  en I-~we~ H u b e r t  Dae~ze~~: wffells  suster  Sophia
va)h Hulst.

Ih 28 Januuxii 17 14 is peboorcu  eu g e d o o p t  Wilhelaa  ‘;)

Johanna val1 Hulst. Testis pater ipse.

.Later vindt  men in het doopboek nog:
lil5 clen  laatsten Maart is gedoopt, het killt V:III  Hedrick

wan Hulst, lantschriever. De ~XLIII  des kints is Theodol-a  Hedryetta.
Tes te s  puens ipse en Dirck van Lom, roedm~er.

Den 29 Meert 1716 is gedoopt het, kint, vctn .HedriX:  can Hulst,
lantschrijrer, e n  Johamn zuu detl Bergk,  e n  de nueun d e s  kints

i s  Helena T e s t i s  paren.9  ipse.
lil7 den 14 Meert is gedoopt het kint rnn den lantschrijv~i

Hendr ik  vm Hulst er? Jokanna  Mechtelt  van den Bergk.  I)e
nmn d e s  kints i s  Helejza  Petmzella.  Testes  pater.  ipse e n  Petel
v a n  deja Berg11  en Pefl-olaella  V+jf?mysevv  genxnt  Granley.

1 5 1  8  d e n  3  Jannwrii  sijn rl(Tedoopt t,wee kiudereu \-nu d e
luntschrijver  Henhyck  van Huls t  e n  .Jol/anm Mechfelt va)l rleu
B e r g h .  T>e  n:unen der kinderen  sijn  Co~xelia  en Huberta.  ‘Pestis
parens en compcer  d e  vuendrigh Arhmij  walz HlLZst.

In een lidmateboek  van Bemmel leest men:
Op hrt Pasuhx V;~I  het jaar 1697  i5 a a n g e n o m e n
Hedrick  vau Hulst, out 20 jaren.
TIeu 14 Jmuux-i  17 19 is Hend~ick  van Hu&, lautschrievel

eu oiitfanger de s  nmpts vau Overbetuw!  e n
.Jokanna  Mechtelt  van de Bergh,  Sijn Ed. huisvrouw,
ds l e d e m a t e n  V:UI de w;tre kercke Jesus  Christi,  lnct,  e e n

attestatij  van Liessen, door den I~)n:uine  Gijdel-tm ijz de Beton
onderteikent!  tot oris iu ons gemeente overgekomen.

Johnwza Xedrfdt genanmpt  T’~w Irllllst  t r ad  18  Nov .
1703 als doopgetuige tc Bemmel op. A - Z .

1) Niet. te Bemmel.
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Kruythoff. Gaarne aanvulling verzocht van ondcr-
stasllde :

1C’ilbem  Krzsf~th/f,  zoon  v a n ?  cu?, geb.  tc? clou?,
f te Dieden den? 1676: of’ 1677.  Hij werd als proponent

25 S e p t .  1661  hcroepen  te Niftrik  e. :L v e r t r o k
zPNov. 1664 naar Oyen en van daar in 1676’ of 1676
n a a r  Dieclen. Hij tl:. to ? den  ? Tlwotlora  cm Esso~~  ,
geb. te? den ? -t tc? , dr. van? cw ? Waar studeerde hi,j 7

Hunne zoon ~‘hcodOlW~s  ~ihl?JthO~,  pretlilinnt  te \~crlst,

in de vroegpreek te Nijmegen, lutcr te Neerbosch,  Hce_;
en Hatert ; geb .  ve rmoede l i jk  t e  Ni f t r ik  demi?  1662,
+ te? den? Ir. te Sijmepen 8 Dec. 1689 Ayuctn  l’irlenius,

geb .  t e?  den? ,  + te? dén’?; dr. van &rt/1/(~~  en Jlarin
Eilbrackt. v. R .

Lagemans. P~$~~owllu  L«pim~s  huwde  . . . , F’rc~~~p~is
Willem  tZP l’iricii. Wie waren  hare ouders  ? OljgilVl3  met

data enz. worden beleefd verzocllt. E.

Lannoy (de). (XXV, 254).  T. n. p. wordt gevraagd
wit kan zijn li: Oai.oia ds Lu1211og,  he t  l aa t s t  ko lone l
i n  h e t  regnnent v a n  Welderen  e n  v ó ó r  o f  i n  1í91
overledeu. Misschien is hij de Kcwcl de Lannoy, d i e
op 20 Febr. 1762 te Zutphen gedoopt werd als zoon
vau Jma Hemlrik d e  Laanoy  e n  Claru  dc In Grmzqe.
Zin vader  was  een  zoon  van  Samd de Lanjboy er1
Cornelia  Glas  en werd bli jkens Gen.  Her.  Bl.  1911
blz. 144 op 19 Mei 1673 te Willemstnd’gedoopt.  Kurel
dc Lannojy  zal clan een broeder zijn geweest van de
kolonels Jan Hcndrilc  de L. en Ja,/1 Onzcaltl  Joost clc L.
eveneens te Zutphen geboren, zoons uit het huwelijk
cEe  Lala?loy ,y de la Grnnyc. W. W. v .  R .

Leefdael (van). (XXIX, 213.)
Joknn  l%ilip Bnrou  valz Leefilrrcl  komt in 1704  voo r

als Heer van Waalwijk, ueek, Croy en Stiphout. Hij
stierf in 1707 en was gehuwd met He?aricftn  E’lore~ztitra
v a n  ~ladcraclwu,  dr. vat1 &rrcl &to?ljJ H e e r  v a n  d e
Nemelaer  en van -tlor*ia  13alj~  Zij overleed op Nemelaer
in 1684. l)

‘s-Orncenhaye. J. D. WAGNER.

Lynden (van)-Eek (van). (XXIX, 213.)
Als huwelijksdatum  heb ik 17 October 1752. C. J. P.

Meulen (van der). (XXIX, 103).
Het volgende fragment is ontleend aan de Transport-

registers van Gorcum van p1.m.  1620  tot plm. 1 6 6 0 ,
die allen ziju geraadpleegd, en aan do Notarieele proto-
collen dier stad, die beginnen met 1604,  doch waarvan
uit dien tijd Plechts  weinige registers zijn overgebleven ;
de meerderheid  daarvan is tot p1.m. l&x’5  doorgewerk t .

Jan Huijbertsz. ‘cm der Xeulela  huwde vóór 1600
Heijllx Gast, dochter van Jma Bernhz.  Gast van ‘s-Her-
togenbosch ’ ) en van Griefje ~Jansdr.

‘) Ongc\eer  gelijkluidend antwoord is ingekomen v&n de H.H.
JIlr Mr A. F. 0. yan Sasse  van Yaelt  en C. J. P. RED.

‘) Bernt  Galt knn identiek zijn met dengeen  wnnrmcde de volgende
nkte aanvnngt. ‘i &nrt  16.56. Bernt  en Jacobus gebroedcrj  zonen
w’Jlen  Willem Ghnst  cn van mijlen Oda, diens huisvrouw, dochterc
mjjlen  Arnolt Bernts,  geprocreerd  bij wijlen Ermgardis,  diens hllisvrotl\~~.
die dochtere WIS van wi j len  Jacob  Spaen  Willeulsz.,  Jacob, zonc
wijlen Rutger Petersz.  als man van Ermgarde, en Petrus, zone wijlen
Gosewijn Jansz.  als man van Christine, dochteren van Willem cn Oda
voornoemd, tevens vervangende Jaspnr  en Aleijde ook kinderen als
voren, transporteeren een jaarl. chijns  van 1 mud rogge gevestigd
op land onder &ch.

Trunspt. Reg. ‘s-Hertogenbosch, Reg. 19.5.  f’ 266 ~0.
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Heijlke  hertrouwde Jan Aertsz. de Groot, bij wien
zij nog 0 k i n d e r e n  w o n , en overleed  vóór 1622 (zie
XSIX,  213). Uit het l@ huwelijk 2 kinderen: Iluijbert,
vo lg t  1, en Jan, volgt 11.

1. Hu~jbwt  ~70~2s~.  run do. X~)U/P//.  Ilij W:U  gehuwd
m e t  l~li~sal~~llt  r7u7wd~~.  IXU der  Kìc(j  -j , daar hi,j e c h t e r
in de akte van i>(i Mei 1651  “1 genoemd word t  ,,lantst
WdUWKlaibl”’ vnn genoemde Elisabeth , moet hij nog
cene  vroegere echtgenoote  gehad hebben, wier nan.m niet
gevontleo  is. Uit dat eerste huweli,jk  was dan een zoon :

1. He)rdril;  Hufjhrtst.  XUIL /{EI.  X~~~~len.  H i j  i s  Ilier
geplaatst, omdat hij in dc akte van 15 Febr. 1644 4)
door zijn zwager van der Kas uit,drukkelQk  wordt ge-
noemd ,Huijbertszoon!’ en er geen andere Huijbert  van
der &Ieulen in de akten onlstreeks  dien tijd is nangetroflcn.

In  s tukken  van  15 Oct. 1641 en 8 Jiin. 1642 t r ad
hij als getuige op. 011 29 Juli 1645 kocht hij een huis
en hof in de Niouwst,rnnt  en 8 Juli 1650 v a n  J a c o b
Nnthgsz. Snouck een huis aan de Haven.

Hij huwde LIlaijkc c(l?a de~ kan, dochter van (‘01’1~~lis
e n  v a n  dlzlaeke,a Idwhdr.  ca?2 ~~oor~/~~oom,  “) “).

Uit het !@ huwelijk van Hugbert  met Elisabeth van
der Kleij waren 3 dochters:

2. iMm~ia Huijbe,~isdr. va?a drr Xeulcll g e h u w d  m e t
Hencl~~ik  vnla IJ~~~~:~Ic)Y~cII  ‘) 7) , 3. Eell;o~  e n  4 .  .Juditl~
7:nlh  der Meule/2.

‘) 3 Juni 164% Pieter Pietcrjz.  van Tienhoven als nmn  van S”tijntjo
Jansdr.  van as, Jan Janx. vnn Os al3 man ran Xacyke Jansdr.
van der Klrij,  C l n c s  Jansz.  rnn  der Kleij  en Hendrick van Her-
wnerdan  a l s  m a n  van Maria  van der Mculcn,  zit,h  terens  s t e r k
makendc  voor  de minderjarige kinderen  van Elisabeth Jans&.  van
der Iileij  za. bij Hnybcrt  van der X*!nlcn  haar m?n aan I~nar verwekt,,
tc zamen als erfgenamen van Cnptn. Coinelia  Jansz.  van AR, trans-
porteeren nau Jan Jansz. de Jongh,  werkmeester, een huis cn erf gelegen
in de st,raat tegenover de Visobmnrkt. Trpt. Rcg. 140. P 39.

8)-“6 Mei  1651. Hnybert van der Molen laatst wednwnnnr  van zn.
Elisabctb Jnnsdr.  vnri  der Kleij, Hcndrick  van Herwnerden als man
v a n  Mnria  van d e r  Molen  Hupbertsdr. en te zamen nog als vnder
en behuwdbroeder  en ovcr~nlx  ioogden  over Eelkrn en Judith van
der Molen Huijborts  dochteren bij voorsz.  Huijbert van der Molen
aan voorn. Elisabeth van der Kleij  verwekt. allen wonende te Gorcum,
transporteeren Pieter Bnltusz.  van Wevelinckhoren, brouwer en burger
teGorcum,een  huis en erf genaamd St Chrispijn in de Crnensteeg  aldaar.

Trpt.  Reg. 143. fa 37.
4) 15 F e b r .  1644. Antonis Fransz., zwaardreger,  als man ynu

Neeltje  Cornelisdr.  van der Kna als medeerfgenume  barcr moei  Maria
van Udenhout, machtigt Hendriuk  van der Meulen  Huybertm.,  zlJn
zwager, tot, verkoop enz. Kots.  Abraham Kemp. Reg. Y.

“) 30 April lU42. Willem Roclof~z.  als man vnu  annekc  Gerritsdr.
van Noordhoorn, en Allen Imbertsz.  van Noordhoorn als oom cn
voogd van Pauwels Gerritsz. van Noordhoorn, kindwon vnn  Gcrri  t
Imbertsz.  wn Soordhoorn, mitsgaders Authonis Frnnsz.  van Rntingen
als man van Seelken Cornelisdr. van  der Kas, Hendrick van der
Meulen  als man van Xaegken  Cornelisdr.  wu der Kan, en Aricn
Imbertsz. als oom en mcderoogd over Adriann en Cornclis  vnn der
Kan, kinderen van Anneke Imbertsdr. ran Xoordhoorn.  te zamen
voor 2/3 erfgenamen van Nneyke Adrinensdr. van Cdenbout.  laatst
huisvronw  van Pieter van Uruel,  machtigen 3fr.  Adrixnn 13uijs  van
Wcvelinckboven advt.  H.H. om te ageeren.

Kots. Abraham Kcmp. Reg. 8.
6) 1 4  Naart 1650. hdrinen v a n  Soordhoorn,  Pnuwcls  van  Xoord-

hoorn, mede vervangende Willem Roclofsz.  van  Vclthuyscn zijn
zwager, gehuwd met  Anna van Soordhoorn,  Qdriwn  van der Kan,
Antonis Pransz. van Ratingen als man xxn Neeltje  <an der Kan,
en  Hendrick van der Meulcn  al J: man van Maeyke van der Kan,
kinderen van Anneke Imbertsdr. van Noordlloorn,  en in die qualiteit
testamentaire erfgenamen van Maria van Udenhout,,  hunne moei en
ondmoci  respectievelijk, verklaren al hunne kwestxn  cn geschillen
tcrzako  Ann bedoelde erfenis te submiteeren aan de uitspraak vau
JIr. . . . Nachtegaal We Mr. Cnrel  van Sijl advocaten.

Nots. Pieter Heuclnm.  Reg. 34.
7) 1 Maart 1650. Oblig.  van Hnijbert van der Meulcn  ten behoeve
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Eelken is ongetwi,jfeld  het op 11 Nov. gedoopte kind,
doch of zij identiek 1s met Aeltjc  van der Meulen, die
op 5 April 1643 aanteekende met Michiel van Kerckraed,
valt  te betwijfelen, omdat het moeielijk is aan te
nemen, dat. zij dan 8 jaren na haa~r huwelijk nog in
de akte van 26 Mei 1 6 5 1  “) zou w o r d e n  v e r t e g e n -
woordigd door haar vader  en  haa r  zwager  a l s  hnrc
voogden, zonder dat daarbij sprake is van haar man.

Wellicht was zij  een ‘kind  uit Huijberts eerst,e hu-
wolijk,  waarschijnli jker echter eene dochter vau Ja.n
van der Meulen en Claesken de Brievincx, die 2 doch-
ters hadden wier namen nog niet bekend zi,jn.

11. ,T0n ,7alasx. vare der. ilileule~~,  k r u i d e n i e r ,  i_ v ó ó r
Juni 1635. Hij verkocht 20 Juni 1627 2 huiskens ge-
komen uit den boedel van Symon hert.z.  en Wouterke
Symonsdr. (klaarblijkelijk zijne schoonouders). Hij wijs
g e h u w d  m e t  Glaeske,z S/~nzonsdr.  de Urzer~inc.~:  “) , d i e
ook eens genoemd wordt van Waelmjck  “), waarschijn-
lijk naar de plaats hnrer herkomst.

Zij verkocht 5 Juni 1630 als weduwe 2 huisjes ’ “).
Zij hadden 3 kinderen; 2 dochters vermeld, doch niet
bij name genoemd in het testament van hun broeder, en
waarvan eene misschien de in 1643 genoemde Aeltje
was, en

.Johan~ues  van der ïUewlcu. H.ij p a s s e e r d e  2 1  F e b r .
1642 huwl. voorw. m o t  Hendral~jc  CJacoDs&r.  van d e r
Ameijdeu  8) docht,er  va.n ?Jacol,  .Jans~.  cl1 vm A d r i a n a
Cor~~elisdr.  van Stock~u~i~  , kleindochter van tJan ,lacoOsr.
ua,n der Ameijdeu  en van Ida Ad?-iaensdr.  raarz  den IIeu~d.
Zij testeerden 21 Nov. 1656 * 1) en op nieuw 97 Nov.
1662 12’1IS

vnn  Hendrick van Herwaerden, zijn  zwager  (= schoonzoon), R~Y
voogd over de 2 minderjarige klnderen  van zn. Elisabeth Jnnsdr.
van der Klcij bij hem, van  der Menlen, n:,n hnar  in echt,  verwekt,
gonnnmd  Eelken en Jltdith  Hnijbertsd.  van der Meulen.

Trpt. Reg. 142. f0 6.
@ 1 21 Febr. 1.642. Hnwl.  Voorw. tusschcn Jollnnnes  van der Meulen,

toekomstig bruidegom, geassisteerd door Clnesken  Symonsdr. de
Brievincs. zij ue moeder, cn Willem Gijabertsz.  van der Kna, zijn
eo~~sijn,  t. e. en Henrickji Jacobsdr. vnn  der Ameyden toekomst,ige
bruid, geassisteerd door Jacob Jnnsz. van der Amoyden haar vader, t.a.z.

Nots. Abraham Kemp.  Reg. 8.
Q) 5 Juni 1630.  Claesken Sgmonsdr.  van Warlwijck,  wed’ J a n

Jansz.  vnn der Monlcn,  transporteert Hendrick Pietersz.  van Rossnm
t,wee  huisjes op den honuk van de dwersstoeg.

Trpt. Reg. 129. P 183.
1”~ 22 Nov. 16%. Clsesken  Symonsdr. wed’.  Jan Janse.  van der

Mcnlen, t,ranspt.  Symon Aert,sz.  de B ,’tievincx (haar vader  dus) cen
huis in de Hoogstrast te Gorcum  op den hoek van het Heiligleven-
str:antjc  gend: ,,dc  Gouden Helm”. Trpt. Reg. 131. P 179.

Een Abraham Symonsz.  Brievincx, winkelier te Gorcum,  koopt
14 April 1620 een hnis aldaar  in een gang van deMolenstrsut,  welk
huis hij 4 Jan. 1621 weet  verkocht.

Trp. Reg. 118. P 30 en 105.
Een Symon de Brievinga, burger te Leerdam, verkoopt 17 Mei

1646 een llnis in dc Hoogstraat t,e Gorcum.
Trpt. Reg .  1% f0 53.

1’) 21 Nov. 1.662. de Eerz.  Johannes yan der Meulen en de Aohtb.
Hcndriclrje  van der  Ameyden (zij ziek te bed liggende) testeeren op
den langstlevende, die de 1 i dc n eren  moet, o p v o e d e n  cn te zamen
f 2000 uitkeeren. Bij cventucel kinderloos  overlijden zal na beider
dood, hart?  portie komen op Willem van der Amegdun,  en de zijne
.znn zijne moeder Elisabeth Symonsdr. wat het vruchtgebruik betreft,
en nnn zijne  2 zusters (niet bij name genoemd) den eigendom.

1”. g. Johannes van der l\iIuelen.
Nots. Libert Buijs Reg. 3.5.

1”)  Voorg:and testament werd  27 Nov. 1652 door testateuren gc-
revo<:cord,  cn op  nieuw gntostnerd  met,  weglnt,inF  der disposit.ien  ten
behoeve  van Wm. vnn der Ameydcli,  en van iz’~ne  zusters.

Xots. Jan Xnrcelis  van Osah.  Rcg. 28.

1’, 1

i 1
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In cene  uitgebrcido collectie losse zegels aanwezig
op het Rijksurchief (aanwinsten 1890) en bijna allen
behoord hebbende aan Gorcumsche schepenen, bevinden
er zich van : /‘ar&  dw Anaeijdcn  Franck 1654 en H(endrik)
1648 , IX~~~  He~~onrrde)a  Aert 16X,  IYT)~  clel. 11rur1,  Anton y
Willemsz. 1597--1G 12 en Willem,  en A oo~~tl~oo~*~~.

G. ESCHAUZIER.
NASCHRIFT.

De rcdsct,ic  vestigt de nnndacht  op de Trnnsportregintcrs  on do
notnricole  :wten  als bronnen voor het bewijzen  van identiteit wna,
dool>-  cn tronwq$stors  niet de gewenschto  e~~kcrheid  kuunen  r;ovrn.
Voor onze geuealogischc vorschcrs  ligt hier ccu groot, wld brn:lk.

(REI>.)

Middelhouck  (van). Dr. iVicolnas  Uiddcllzotrclz,  levende
e inde  16~ eeuw was gehuwd met Arlriana  Bandqrres
de Lara. Wie deelt, mij genealogische en biographische
b~jzonderhcden  omtrent dit echtpaar mede? E.

Straeten  (van der). Wie heeft de goedheid het ont-
brekende op te geven?

,7alh ran der Strarieu,  ged. te . . . . den . . . . be-
roep . . . ., begr. te . . . . den . . . . tr. Delft 12 Maart
1 6 4 8  ,Jaconaina  Wetxacr  , ged. te . . . . den . . . . over l .
te . . . . 12 Oct. 1678, begr. te . . . .

Uit dit  huwelijk sproot ~~t~~ci~rr  1011  ~I~J,  Strrrctnt  ,
die huwde met Nicolaes  K~z;~/.wY.  Wie waren de ouders
van dezen N. Kyys~  (dat,a enz. s. v. p,) E .

Thierens. (XXIX  , 214.)
Hier is Tiwens  bedoeld. c. J. P.

Vorstern (de). (Xx1X. 216.)
T’eelL kan dc plaats in Brabant niet zi,jn, wijl V e e n

in 1717 Hollandsch  was. In 1810 is het land vnn Heusden,
da,t als gelegen links van de Waal,  bij  het  tractaat
van Psrijs van 10 Maart 1810 door Koning Louis  aan
den Franschen Keizer was afgestaan, gevoegd bij het
Departement der Monden van den Rgn, hoofdplaats
‘s-Hert#ogenbosch  (Senatusconsult,  van 24. A p r i l  1 8 1 0 ,
Bulletin des Lois 281 NO 5344). Na de verdrijving der
Franschen is het Land van Heusden, (evenals het La,ncl
v a n  Altena, eenige  deelen  v a n  h e t  baljuwschap v a n
Zuid-Holland en de 4 hooge heerlijkheden (:eertraiden-
berg, Zwaluwe  , Zevenbergen en Klundert) bi,j  Noord-
Brabant gevoegd en tot nu toe gebleven. A, B.

Oude jaargangen van het Maandblad.
Ten behoeve van de bibliotheek der universiteit van

~4msterdnm gevraagd: jrg.  1906 afl .  6/7, 9 en 10 en
jrg. 1907 afl. 1, 2 en 3. RED.

INHOUD 1911, N’ 7.
Beatnllrsberiolltell:  Bijeenkomsten; Excursie; Pniemcnt  de cot,i-

ation; Benoeming t o t  l i d ;  Adresverandering.  - Eenige nmtec-
keningen ui t  Iict korksrohief te Tiel, door Jhr. van Kinschot,
Ivervolg).  - Trouw- en doopdatums  betreffende aanzienlijke Gel-
dersoho  geslacht,en,  door W. Wijnaondts van Resandt (vervolg’). -~
De Wederlnndsche tak der fnmil~e  Buteux, door Cornblio  dc Wnnl.
- Asntcckeningen op bekende namen  gesprokkeld in destnntsar<:l,in~o>l
te Gent, door bl. 0. Wildcmnn. - Kwurtierenverlies, door v. E. -
Album amicorum  van Johannes van Aelllui,j~eu,  door Jhr. Ann Kiusohut,
(slot). - Kleine mededeclingen: Serraris;  Gordon; Eene prinses zondcr
burgerlijke staat; Gemeentelijk wapen van Bntavin; Boekaankondiging.
- Vragen en antwoorden: Bergh  (van den\;  Cnttenburgh  (v:w):
Fouquier; Hajcnius; Hudig; Hulst (van); KruythofF;  Lagemans;
Lnnnoy (do); Leefdnel (van); Lynden (van); Meulcn  [vnn  del,);  Xid-
lelhouck  (van); Straeten  (van der); Thierens; Vowtcrn  (tic);  Oude
jaargan~eu  van het mandblad.

Do Ned.  Boek- en Steentlrnkkerij  v./h. 1%. IJ. SMITS

I



M A A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch- heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw,”
k---__---_ ~~~ .~~.. ~~- ~__<

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-

~ dragen, oorrespondentie  betredende  de redactie
van het Maandblad, opgaven van adresverande-
ring, opmerkmgen  inzake de verzending en aan-
vragen om exemplaren rnn vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men te richten tot den
waarnemenden redacteur, P. F. W. VAN  ROMONDT,
47  Regentesdaan,  ‘s Gwwnhage.

7 ~~~~~ ~_~~~~~ ~~ f,

b ~~ ~~~ _~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ d

Brieven, aanvragen enz.,  betreffende het Ge-
nootschap te richten tot den secretaris, P. B. W.
VAN  ROMONDT,  47 Regentesselaan,  en die betreffende
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
Sh-oucs.mw  VAN  SCHAUBLJRG,  9G  J a n  WHL  niassaw
straat,  beiden te ‘s Gmvenhage.

Contributiën, enz.  aan den Penningmeester,
C. VAN ERPECUX,  26 Princessegracl&  ‘s Crare&-+.

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

> ~~ - ~~~  ~~~  ~~ ~__~~~~  ~~ ~~ ~~ ~~ Y-,

De redactie va.n het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zi,j  niet annsprakel~jk  is voor de

strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

No. 8. XXILX" Jaargang. 14 Ggustus  1911. -
~~~ __~___

Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende
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BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche  Bijeenkomsten.

MAANDAG, 7 en 21 AUGUSTUS en 4 en 18
SEPTEMBER a.s. 4112 ure.

Hotel : ,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Excursie naar het Slot Loevestein.
Wegens niet genoegzame deelneming, oorzaak  vin-

dende in het op .reis zijn van vele leden, is de excursie
tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Bibliotheek.
De bibliotheek is gedurende de maanden Augustus

en September gesloten.

Tot lid zijn benoemd:
C. W. VAN D AM . . . . . . . . . Apeldoorn..

122’0 van Hasseltlaan.

J. D. J ORDAAN . . . . . . . . . Apeldoornz.
222 van HasseltZaan.

A. C. DE KANTER  . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
34 Rijnstraat.

Mr. J. C. VON BRIF:L  SASSE. . . . . Schiedam.
G5 Lange Hoorn.

Adresverandering :

A. J. M. VERSPYCK.  . . . . . . . Utrecht.
19 Koningslaan.

J. G. K IST . . . . . , . . . . . ‘s-Gravenhage.
52 de Ruiterstvaat.

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
van Bolhuis

door C. J. P O L V L I E T .

In de provincie Groningen, in het Kerspel Wirdum
(thans gemeente Loppersum) lag tot voor eenige jaren,
toen die werd afgegraven, een terp of wierde  Eekwerd
ioudtijtls  Equart) genaamd, op korten afstand van het
Damsterdiep, tusschen  het dorp Wirdum en het latere
landgoed Ekenstein.

Op die wierde stonden slechts enkele huizen, waar-
onder eene groote deftige boeren-hofstede reeds in 1556
Bolhuis  geheeten  1).

Op die hofstede woonde in de tweede helft der vijf-
tiende eeuw Eppo  tho Equart, de stamvader van het
geslacht, dat zich later naar die hofstede van Bolhuis
noemde, en tot wapen voerde:

Gedeeld : 1. in goud een halve zwarte adelaar, gebekt
en gepoot van rood, uitkomende uit de deelingslijn  ,
waarboven een zilveren ster; 2. in blauw een omziende
rood gebekte en gepoote zilveren gans op grasgrond,
houdende in den bek een groen klaverblq2.

Omtrent dit geslacht, zg het volgende medegede&d:

1. Eppo  tho Equart, werd geboren omtrent het mid-
den der vijftiende eeuw, en was de vader van:

ll. Abel Eppem  tho Equart, die in het jaar 1613
huwde met Alith It'erumëus  , dochter van den zijlrichter
Henric Lanzbwt van Wierum  “). Uit  hun huwel i jk
sproten twee kinderen :

l”. Lambert  Alrelsz,  e n
20. Eppo Abelsz, volgt onder 111.

1) Kroniek van Abel Eppens  tho Equart door Jhr. Mr. J. A. Feith
en Dr. H. Brugmans  (1911) Inleiding bl. I.

5, Aldus afgebeeld in Ferwerda. Adellijk en aanzienlijk Wapenboek
en beschreven in Rietstap’s Armorial Général.

8) Zie: Genealogie Werumeüs berustende in het Rijksarchief  te
Groningen en Genealogische en Hereldisohe  bladen 1 bl. 33.
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111.  Eppo  Abel’sx  tho Equart, woonde op Bolhuis,
noemde zich daarnaar en overleed 12 October 1546,
tegelijk met zijne derde vrouw, aan de pest 4). De
namen dezer vrouwen zijn niet bekend, alleen weet
men, da,t de vader van kén hunner is’icco Tummens te
Zeerijp  was, die als grootvader van Abel Eppens wordt
vermeld “).

Wel deelen  de bewerkers der Kroniek van Abel
Eppens mede, dat diens moeder, dus de vrouw van
Eppo Abelsz, Et,g$n  Ellama  heette “), en zulks ver-
moedelijk op grond van het feit: dat Abel Eppens in
zijn Kroniek spreekt van ,,onser  a,llor  moder  E t g i j n
Ellama” 7), doch daarmede zal Abel Eppens zijn schoon-
moeder hebben bedoeld, die zooals  nader zal blijken,
dien naam droeg “).

Eppo Abelsz liet uit twee huwelijken elk twee kin-
deren na, n.1.  : Abel Eppens die volgt onder IV, &n
zuster en twee halfzusters van dezen “).

IV. Abel Eppens tho Equart genaamd Van Bolhuis
werd geboren op Bolhuis  in Maart 1534 en was voor
zijn tijd een merkwaardig man. Hij studeerde te Gro-
ningen (1547-55),  te Leuven (1555),  te Keulen (1657),
te Wittenberg (1558), keerde daarna op Bolhuis  terug,
was in 1569 wedman te Wirdum,  in 1580 proviand-
meester aan de zijde der Staten, en een overtuigd aan-
hanger der Hervorming. In 1580 na den afval van
Rennenberg, achtte hij zich niet langer veilig in de
Ommelanden en week met zijn gezin uit naar Emden,
waar hij een aantal jaren in ballingschap heeft gewoond,
en vermoedelijk ook is overleden, tusschen April 1690
en 1596.

Hij is de schrijver eener  Kroniek, die na ruim 300
jaren door het Historisch Genootschap te Utrecht is
uitgegeven met kritische aanteekeningen voorzien door
Jhr. Mr J. A. Feith en Dr. H. Brugmans  (1911) l”).

Hij huwde in Mei 1562 met Frozcke  Louwens, dochter
van Louwe Havickes en van h%gi@  Elama 1 l).

Uit hun huwelijk sproten 8 kinderen, waarvan be-
kend zijn  :

10. Eppo Abel’sz, volgt onder V;
20. Louwe Abei’sz,  volgt onder Vbis ;
30. Eita A.belsdr,  echtgonoote van Lambert  Henrìcz

Werumëus , predikant te Wittewierum 1”).

4) Zie: Kroniek van Abel Eppens tho Equart bl. VI en 105.
6, Idem bl. 106.
6) Idem bl. VI.
‘j Idem bl. 394.
8) De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat zoowel de

moeder als de schoonmoeder van Abel Eppens denzelfden naam
droegen, maar zulks is niet waarschijnlijk, daar ook in de genealogie
van de Elama’s, op bl. 395 der Kroniek gegeven, wel het huwelgk
van Etgiin Elama met Louwe Havick, maar niet dat met Eppo
Abelse. wordt vermeld.

Q) Sebastiaan Wabbens, burgemeester van Appingadam, wfs een
zwager van Abel Eppens. (Kroniek bl. VI en 208). Vermoedelgk was
hij de man van een dezer zusters, daar ook hij niet wordt genoemd
onder de verwanten der Elama’s.

10) Werken Historisch Genootschap. Derde Serie NO 27 (1” Deel).
‘1) Zie: Kroniek bl. VU.
De genealogie Worumeiis in het Rijksarchief te Groningen noemt

haar Margaretha  Louwens, dochter van Louwe Havickes en Etgijn
Elama.

1%) Hun oudste zoon Abel Lambertz,  geboren in 1608, nam cijns
moeders naam van Bolhuis  aan, werd 27 November 1632 student te
Leiden, predikant te Leeg- en Hoogkerk (1635), Curator der Gro-
ninger Hoogeschool, en overleed te Leegkerk 25 Januari 1653. Uit
zijn huwelijk met Beintje &‘gers, dochter van g$ger  Jansz.  en Aaltje
sproten:
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V. Eppo Abel’sz van Bolhuis, rekenmeester te Gro-
ningen in lGl1 , huwde en was de vader van 2 kinderen:

10. ,4Oel Eppo’sz van Bolhuis, volgt onder VI ;
20. Frouke Eppens.

Vl. Abel Eppo’sz  van Bolhuis, geboren  omtrent
161’7, werd ingeschreven als Student te Groningen 26
Februari 1633, was in de jaren 1639, 45-51 en 66-58
lid der Provinciale Rekenkamer te Groningen, en in
1663 Curator der Groninger Hoogeschool.

Hij huwde in 1639  1”) met Jantien  A!!ichielsdr  , dochter
van ïV!ich.iel Jacobz  en had daarbij 2 kinderen:

10.  Eppo Abel’sz  van Bolhuis, volgt onder VII;
20. Michiel van Holhuis,  volgt onder VIIbis.

Vl]. Eppo  van Bolhuis,  geboren omtrent 1642, in-
geschreven als Student te Groningen 23 October 1658,
in 1674 Scrviesmeester aldaar, testeert 21 November
1700 1’) en was de vader van:

10. Jantien  van Bolhuis, overleden vóór haren vader,
echtgenoote  van Hendrik Hamhzcis;

20. Jan van Bolhuis  in 1705 echtgenoot van Lutgertje
Tweebergen;

30. Enje van Bolhuis  (dochter) overleden na 1700.

VlIbis. Michiel van Bolhuis, tweede zoon van Abel
Eppo’sz en van Jantien Michielsdr , geboren omtrent
1645, werd ingeschreven als Student te Groningen 23
September 1659, werd 26 October 1677 rigter of redger
te Warffum,  kocht 1636 met Louis Trip het eiland
Rot,tumeroog  1 “) en overleed te Warfum 12 Mei 1704 1”).

Hij trouwde in 1675 17) met Sibrichien Lambertsdr,
overleden te Warffum 26 December 1678 Is) en had
daarbij 2 kinderen:

1”. Lambert  van Bolhuis, geb. ong. 1642, student te Groningen
21 April 1657;

2”.  Johannes van Bolhuis;
3”. Leo van Bolhuis,  geb. ong. 1642, student te Groningen 21 April 1657;
4”. HiZZe van Bolhuis;
5”. Anna van Bolhuis.

Een grafzerk te Leegkerk draagt het opschrift: ,,Ao  1653 den
,,25  Janwary  is in den Heere gerust de eerweerdige en welgelerde
,,Abelus  Lamberti A Bolhuis pastoer  tot Leech-, Hoeohkerok  en
,,Dorckwert”. (Grafschriften in Stad en Lande bl. 161.)

1s) Huwelijks contract van 10 Januari 1639 tusschen Abel Eppens
van Bolhuis’!  rekenmeester, cn Jantien  Michiels;  de bruid bijgestaan
door raandrlg Michiel Jacobs, hopman Mathias  van Heeck en reken-
meester Reinier Eissinge.

(Rijksarchief te Groningen Inv. 62 N0 16.)
14) Testament van 21 November 1700 van den Serviesmeester Eppo

van Bolhuis,  broeder van redger Michiel van Bolhuis, vermeldende
zijne dochter Jantien (overleden en gehuwd geweest met Hendrik
Hamhuis), zijn zoon Jan en zijne dochter Enje.

(Rijksarohief te Groningen Inv. 62 N” 45.)
lb) Zie: Jhr. Mr. H. J. Trip. De familie Trip, Groningen 1883 bl. 90.
‘6) Een grafzerk te Warffum draagt het opschrift: “Anno 1704

,,den  12  Maij is de E. Redger Michiel van Bolhuis  Christelick  in
“den Heere ontslapen ende  leijt  alhier begraven”,

(Grafschriften in Stad en Lande bl. 383.)
17)  Huwelijks contract van 27 Juli 1674 tusschen Michiel van

Bolhuis  en Sibrichjen Lambcrts. Tegenwoordig aan bruidegomszijde
zijn broeder de Serviesmeester Eppo van Bolhuis, zijn ,ooy  Eysse
Peters en zijn neven Abraham Frijlink  en Folkert Mlcluels;  aan
bruidszijde Jacob Jans als voormond, Berent Jans Sibbe en Geert
Alberts als vreemde voogden, Julle Lammerts  als broeder, en Jacob
Jans en Dewert,je  JUS als oom en moei.

(Rijksnrchief te Groningen Inv. 62 N’ 41.)
1s) Een grafzerk te Walffum  draagt het opschrift: .Anfo 1678

,,den  26 Decemb. is de deugdricke  Sibrichien Lambers, hulsvrouw
“van de E. Redgcr Michiel van Bolhuis Christelick  in den Heere
,,ontslapen  ende  leijt  albier begraven.”

(Grafsobriften in Stad en Lande bl. 363.)
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10. Ai@ Eppo  van Bolhuis,  volgt onder VIII ;
20. Lamhert  van Bolhuis,  volgt onder VIIIbis  1”).
VIL Abel Eppo van Bolhuis,  geboren in 1676, werd

17 October 1694 ingeschreven als Student te Groningen,
vervolgens Secretaris en advokaat-fiskaal vi1.n  het Win-
sumer  en Schaphalster  Zijlvert  en rigter te Warfum
(1705))  verkoopt met zijn broeder Lambert in 1707 het
eiland Rottumeroog en overleed te Warfum 26 Juni
1739 2”).

Hij was in 1705 21) gehuwd met #tijdje  Cwol, ge-
boren in 1677, overleden te Warfum 28 Mei 1747 2”)
d o c h t e r  v a n  Jox h’verts 6nol  en  van  !l’&j~atje  Claselz
Cnol,  en had bij  haar één zoon ~~ichiel van Bolhuis,
die volgt onder 1X.

1X. Mr. Zi&ieZ van Bolhuis,  g e b o r e n  t e  W u r f f u m
in Januari 1713, werd op 13 November 1725 en 21 De-
cember 1731 te Groningen ingeschreven a!s Student,
was aldaar in de jaren 1746, 47, 50 en 51 gezworene,
in 1784, 55, 58, 59, 62 en 63 taalman en overleed te
Warffum 3 April 1764. 23).

Hij was 14 December 1738 za) gehuwd met Bbk~go&a
Beckeringh  , geboren in 1710, overleden te Warffum
5 Augustus 1780 2 s), dochter van Litoderfilts  en van
Catharina SgpkFns, en had bi,i  haar -- behalve een vóór
den vader overleden kind - 4 kinderen:

10 Dr. Abel  Eppo van Bolhuis,  geboren te Warffum
in 1739, op 20 December 1755 als Student ingeschreven
te Groningen, geneesheer, ongehuwd overleden te Oost-
wold ten huize van zijnen broeder Lambertus op 19 Sep-
tember 1780 2 “) ;

‘0) Scheiding der ouderlijke goederen tusschen de broeders Abel
Eppo en Lambcrtus van Bolhuis  19 September 1702.

(Rijksnrchief te Groningen Inv. 62 N0 57.)
Po) Een grafzerk te Warffum draagt het opschrift: ,,1739. Den

,,26 Junij is Abel Eppo van Bolhuis,  Secretnrius en Advocaat-Fiscaal
“van Winsumer en Schaphalster  Zijlvest en Rigter van veracheidcne
,,Karspelen  van de Ommelanden in het 6YL”  jaar aijns  ouderdoms
-overleden en hier begraven.”

(Grafschriften in Stad en Lande bl. 385.3
il) Huwelijks contract van 25 September 1705 tuasuhen  tedger

Abel Eppo van Bolhuis  en Stijntje Cnols ; tegenwoordig van bruigoms-
zijde Lambertus van Bolhuis  en Geertruida de la Xotte als broeder
en broeder’s  vrouw, Eppo van Bolhuis als oom, Julle  Lamberts als
oom, Jan Lamberts en Cornelia  Zant als oom en oom’s vrouw,
Epbie Lsmberts wed. Edzo Broeils als tante, Jan van Bolhuis en
Lutgertje Tweebergen als neef en neef’s vrouw; aan bruidszijde  de
hoveling Jan Geerts  als stiefvader,
vedder en neefs vrouw enz.

Claas Allers en Hilje Tewas  als

(Rijksarchief te Groningen Inv. fi2 N’ 1. Hun testament  vau 1710
bevindt zich aldaar Inv. 62 w 44).

99)  Een grafzerk te Warffum draagt het, opschrift: ,, 1747 Den 28
,,May  is Stijntjen  Cnols Weduwe Wijlen Abel Eppo van Bolhuis  in
,,leven  Secretaris en Advocaat-Fiscaal van Winsumer en Schaphalster
“Zijlvest  en Rigter van Wnrffum enz. in het ïO>‘” jaar harcs  oudcr-
“doms overleden en hier begraven”.

(Grafschriften in Stad en Lande bl. 385.)
‘8) Een grafzerk te WarEurn  draagt h& ops&rift:  ,,lSöl Den 3

,,April is de Heer Michiel van Bolhuia  mcedc Taalman  van de ge-
,,swoorene  gemeente der stad Groningen in het 51”” jaar zijnes  oudcr-
,,doms  overleden on hier begraven”.

(Grafzerken in Stad en Lande bl. 386.)
54) Huwelijks contract tusschen advocaat Michiel vau Bollluis  en

Alegonda Beckeringh.
(Rijksarchief te Groningan  Inv. 62 w 32.)
lh) Een grafzerk te Warffum draagt het opschrift: “1780 den 5

.Augustus  is mevrouw Alagonda Beckring Weduwe Wijlen den Heer

.Michiel  van Bolhuis in leren Taalman van de gesworene gemeente
“der  Stad Groningen omtrent ‘70 jaren oud overleden en ligt hier
.begraven”.

(Grafschriften in Stad en Lande bl. 387.)
26) Een grafzerk te Oostwold draagt het opschrift: ,,Den  19 Sep-

.tember  1780 stierf de weleerw. Heer Abel Eppo van Bolhuis,
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20. Lambertus van Bolhuis,  volgt onder X;
30. Ella Catharina wti Bolhuis,  geboren te Groningen 13

Januari 1747, overleden te Woltersum 27 &i 1769, aldaar
3  Augus tus  t .v .  gehuwd met  Ds. $1e?zso  Alting  ildees,
predikant aldaar , geboren te Oude Pekel A 10 Novem-
ber 1744, overleden te Leermens  d November 1795 27).

40. *Jan vao Bolhuis,  volgt onder Xbis.

X. Lamberfus  ww Bolhuis,  geboren te Groningen
19/20 November 1741, werd ‘LO December 1755 inge-
schreven als Student te Groningen, was achtereenvolgens
predikant te Marssum (1766), Noorddijk (1767),  Oost-
wold (1772))  Leeuwarden (1783) en Groningen (1786)
tot hij aldaar in 1823 zijn emeritaat verkreeg.

Hij werd in 1780 lid der Nederlandsche  Maatscha,ppQ
van Letterkunde, in 1809 van het  Koninklgk  Neder-
laudsch Insti tuut, en werd door de Maatschappij tot
Nut van ‘t Algemeen  bekroond  voor  zijn B e k n o p t e
Nederlandsche Spraakkunst 2 8).

Hij overleed t’e Groningen 16 Augustus 1826, en was
op 28 Augustus 1767 gehuwd met Rica G’rnussen  , g e -
boren 30 September 1746, vóór hem overleden, dochter
van Jacob  en van Xarywetha ThewrneqL.

Uit hun huwelijk sproten 4 kinderen :
10. BbZeg,cnda  v a n  Holhuis. g e b o r e n  t e  Noorddijk

18 Juni 1768, overleden vcibr  ha.ren vader, gehuwd te
G r o n i n g e n  3 1  M e i  1792 met 1)~ Elibertus  l~rcrmolts,
predikant te Lellens, geboren te Groningen in 1769,
over leden  t e  Midde l s tu rn  24  Jun i  1838  zoon  van
Mr ~Jodocus  Hcxdricus e n  Cornelin  C7wiVstiwa Offerhnus.

20. Mnrgnret7bn  ,J&oba  van Bolhuis,  goboreu te Noord-
dijk 15 April 1771,  overleden te Leeuwarden 17 Decem-
ber 1824, gehuwd te Groningen 29 Februari 1793 met
Ds Amlwosius  Dor7zout,  p red ikan t  t e  Bu i tenpos t ,  ge -
boren te Leeuwarden 6 November 1763, aldaar overleden
30 April 1867 zoon van Ber~wdus  en van Neltje  Mercator ;

30 Ella  C%ri71ar%~zn  van Bolhuis,  geboren te Oostwold
5 Ma.art  1774, overleden te Groningen 11 Maart 1864,
aldaar gehuwd 1 Februari  1796 net  Mr.  ,Jau RwZoZf
van Ewde, conrector, later 1loogleeraa.r  te Groningen,
geboren te ten Boer 30 Augustus 1774, overleden te
Groningen 10 November 1835 3 zoon van Egbert  en van
ïllwgarethn Ticlcman  ;

40. _ïlliclLiel  Jacob  ra.n Bolhuis,  v o l g t  o n d e r  X1.

X1. Jlic7Liel ,7ncob  van Bolhuis, g e b o r e n  t e  Oosttiold
5 Januari 1780, boekhandelaar te Groningen, aldaar
overleden 17 Juli 1819, huwde aldaar (ondertrouw 17
Juli  1807) met  durelia Xaria l’eel.lkaw> , geboren in
1773, overleden te Britsom  ten huize van haren schoon-
zoon 5 Maart 1849, vermoedcl~jk  dochter van Rudolf
e n  Hc~/d~icn lC,~hlri,~~~lc.

flMedi<:ion  geb. te \Varfium  ,
“hij aan huis

in den ouderdom van 4t jaren, terwyl
van zQn  broeder de predikant deo geest gaf en hij

“werd hier begraven”.
(Grafschriften in Stad en Lande bl. 283.)
27)  Zie: C. J. Polvlict. Genealogie van het, geslacht Xees. Amster-

dam 1882 bl. 10.
Een grafzerk te \Voltersum  draagt,  het opsçhrift:  ,,Juffrouw  Ella

“Cathnrina  van Bolhuis geboren 3 Jnnuar  1747, gehuuwd  den 3
,,August 176s aan Mcnso Altiog Nees als Predikant hier te Wolteraum
,,bevestigd den 18 Jol. 176U gestorrcu  den 27 Mai 1769”.

Enz.
(Grafschriften in Stad en Lande bl. 441,)
1s) Zie: Konst- en Letterbode 1627 N” 45 en Boekzaal  1826 b bl. 398.
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Uit dit huwelijk overleefden haren vader 3 dochters
waaronder :

10. Rica van Bolhuis, geboren te Groningen omtrent
1810, echtgenoote  van í$nco Hoitsema, predikant te
Vleuten , later te Britsum. Hunne kinderen voegden
den naam hunner moeder bi,j dien van hunnen vader en
noemden zich van Bolhuis Hoitsema.

Xbis. Jazz van Bolhuis,  jongste ZOON van Michiel en van
Allegunda Bcckeringh, geboren in 1749 of 60, werd in
1761  ingeschreven als student te Groningen, secretaris en
ontvanger van het Winsumer en Schaphalster Zi,jlvest,
rigter te Warfum, was in 1796 plaatsvervangend -
representant en overleed te Wnrfum  19 Juli 1803 2g).

Hij was omtrent 1775 gehuwd met Trijntje Jans,
overleden na 1837, zuster van Luitje Jans, schepper
van Warfum, en had daarbd  4 dochters:

10. ;l/laria  van Bolhuis, geboren omtrent 1’777,  vóór
1797 gehuwd met Andel  Spco Hoitsema ao)  ;

20. Blagecmda  van Bolhuis, geboren 6 Juni 1784,
overleden te Warffum 12 Mei 1816 R ‘1, huwt in 1807
met Doje  Pieters va+z Zeeburg 3 2), geboren 1 Juli 1779.
overleden te Warffum 12 Juli 1820, zoon van Pieter
.Dojes  en Ba4ara  Harms. EIunne  kinderen voegden den
naam hunner moeder bij dien van hunnen vader en
noemden zich van Bolhiis  van Zeeburg  J “).

30. Catharina  varl  Bolhuis, overleden na 1807;
40. eene dochter, gehuwd met ,Jaan.  Ar;lcema,  officier

van gezondheid in de jamren  1813 en 14 n*).

ZQ)  Een grafzerk te Warffum heeft tot opschrift: ,,Ook  legt hior
,,begraven  de agterkleinzoon  van bovengenoemde (d. i. Michiel van
.Bolhuia en Sibriohien  Lambers), J a n  van Bolhuis secretaris  e n
,,ontranger van Winsummer en Schaphalster  Zijlrost  en Regter van
,,Warffum  enz., overleden  don 19 Juli 1803 oud ruim 53 jaren”.

(Grafschriften in Stad en Lande bl. 383.)
3”) Uit huu  huwelijk sproot vermoedelijk o. a. Dr. Synco Hoitsema

bovenvermeld als eohtgenoot  van Rica van Bolhuis.
31) Een grafzerk te Warffum heeft tot opschrift: ,,Alagonda van

,,Bolhuis, dogter  van Jan van Bolhuis  Secretaris Ontv.  en Fiskaal
,,van het Winsum. Schnph.  Zijlvest,  Rigter van Warffum enz. en
,,vnn  Trijntje Jans, geboren den 6 Juni 1764, gehuwd met Doje
,,Pieters:  van Zeeburg, overleden 12 Mei 1816, legt hier begraven”.

(Grafschriften in Stad en Lande bl. 390.)
a-?)  Huwelijks-contract van 16 Mei 1807 tusschen Doje Pieters en

Alagondn v a n  Bolhuis, waarbij tegenwoordig: aan  brujgomszijde
Pieter Dojes en Barbara  Harms als vader en moeder, Slkke  Zand
en Aaltje Pieters  als zwager en volle zuster, Grietje I’leters weduwe
van E. Blink als volle zusrer, Roelf  Pietcrs als volle broeder, Pieter
Klaassen  Kuiper als halve neef; aan bruidszijde Trijntje Jans weduwe
van Jan van Bolhuis  als moeder, Catharins van Bolhuis  als volle
zuster ,  Lambcrtus  van Bolhuis en Rica Cransaen,  ehelieden, als
volle oom van vaderszijde en aangetrouwde moei, en Luitje Jans
ale volle oom, Menke  Jans als volle oom, beiden van moederszijde.

(Rijksarchief te Groningen Inv. 62 Nu 44.)
88) Een grafzerk te Warffum heeft tot opschrift: ,,Deze  st,een  bedekt

,,het  stoffelijk deel van Abel Eppo geboren den ZOsten  December 1813
,,en overleden den 2gstnn  Janunrij  1817 in leven zoon van Doje Pleters
,,van Zeeburg en Wijlen Alagonda van Bolhuis.

,,Ook  rust hier het stoffelijk deel van Dojo Pieters van Zeeburg
,,in leven Weduwnaar van Wijlen Alagonda van Bolhuis on Vader
“van bovengenoemde. Geboren  den 1 Julii 1779 en overleden den
il2 April 18áO. ’

,,Deee  steen dekt, het stoffelijk deel van Jan van Bolhuis  zoon
.van wijlen Doje Pieters  van Zeeburg en van Wijlen Alagonda van
..Rolhnis  eeboren 2 Maart 1808 en overleden 21 November 1826”.
“>&&&iften  in Stad en Lande bl. 391-392.)

Èen kleinzoon va,n genoemd echtpaar zal zijn geweest Jan van
Bolhuis  van Zceburg,  geboren te Warfum 1837 of 38, student te
Leiden 15 Maart 1869, te Utrecht 1 December 1863, 1 Maart 1866
en 9 Maart 1867, weder te Leiden 11 Januari 1868.

34) Hunne dochter Trijntje Arkems  liet bij haar overlijden een
groot aantal bescheiden na, op hare familie betrekking hebbende,
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VIllbis.  Lambert  van Bolhuis, j o n g s t e  z o o n  v a n
Michiel en van Sibrichien Lambertsdr  , geboren 1765,
brouwer te Groningen, overleden aldaa,r  in 1709 en
begraven in de hkerk,  huwde vóór September 1705
met Geertrzcida  de la Motte, die vóór 17% hertrouwde
met Pieter van Ham, burger-hopman, en vóór 1751
overleed.

Uit hun huwelijk sproot een zoon:
10. Biehiel  van Bolhuis, volgt onder 1X.

1X. &!ichicZ  van Bolhuis, geboren vóór 1709, kwam
11 Augustus 1710 onder voogdij van zijn oom _4bel
Eppo van Bolhuis  3 “), werd luitenant en overleed tus-
schen  1747 en 49. Hij huwde twee malen. Zijne tweede
vrouw , met wie hij te Zwolle op 7 Februari 1746
huwde, was Mechteld Meewwsen,  aldaar gedoopt 11 Mei
1710, dochter van Willem en van Hillegond van Duren .9 6).

Deze hertrouwde met toestemming der Staten van
Overijssel van 30 Janua,ri  1751, nadat die toestemming
door den magistraat van Zwolle op 13 Maart 1749
was geweigercl  , met Pieter van Ham, burger-hopman,
weduwnaar van Geertrwid  de la Motte, stiefvader van
haren eersten man.

Vbis. Louwe Abel’sz, jongste zoon van den Kroniek-
schrijver Abel Eppens , meer bekend onder den naam
van Leo Alwli a0 Equart, werd in 1595 predikant te
Loppersum, en leefde nog in 1604.

Van hem z<in  twee zonen bekend :
10.  Adolf  Lowwens, geboren omtrent 1600, op 29

Maart 1617 ingeschreven als student te Groningen,
burgemeester aldaar in de jaren 1663, 64, 67 en 68;

20. Abel Lozrzuens , geboren omtrent 1601, meer be-
kend onder den naam va,n dbelis  Leolais,  op 4 Maart
1618 ingeschreven als student te Groningen, predikant
te Loppersum (1660-34  en overleden in 1652.

(Wordt  vervo lgd) .

De Carnet van Charitate te Delft en hare Meesters
van 1597-1795.

114.
115.

die in 1900 nn.ar het  Rijksarchiof  te Groningen werden overgebracht,
en door  de bereidwilligheid van den archivaris Jhr. Mr. J. A. Feith,
aan schrijver dezes  ten gebruike werden  verstrekt,.

si) Abe’l Eppo van Bolhuis op 11 Augustus 1710 beëedigd als voogd
van Michiel van Bolhuis,  minderjarige zoon van zijn broeder Lambertus
van Bolhuis  en diens vrouw Geertruid  La Motte.

(Rijkssrchief te Groningen Inv. 14.)
86)  Zie : van Doorninck. Geslachtkundige danteekeningen  enz. bl. 654.

Medegedeeld door P. L. THIEL~ENS.
(Slot van XXIX, 198.)

Johaqanes  Cershoven M 1673-1676.
Johan Anthonisz.  Thierens  R 1667,  M 1674-1678,
geb. 24 Nov. 1649, ob. 15 Dec. 1732. Zoon van
Anthony Jansz.  Thierens en Wilhelmina Pietersdr.
Croeser ; tr. 3 Dec. 1673 Maria van der Wel, dr.
van Gerard van der Wel van Wou en Elisabeth
Gerritsdr. Ronaer gezegd Velsenaer, geb. 13 Juli
1649, ob. 8 Febr. 1692.

Wapen: gedeeld: Ia in goud een roode leeuw,
1” in goud een blauw anker; TI in zilver een
groene boom op grasgrond.

Kwartieren : Thierens , van Velthoven, Croeser,
van Dijck.



116. Jan (Johan) Fransz. Meerman M 1675-1677,
zn. van Frans Jansz.  Meerman en Emmerentia
Joostensdr. van Adrichem, geb. 23 Sept. 1643,
ob. 24 Maart 1724; tr. 19 Maart 1670 Adriana
van Santen, geb. 30 Oct. 1648, ob. 6 Nov. 1729,
dr. van Pieter Gerritszn. van Santen en Anna
Adriaensdr. Spiering.

117.

Kwartieren: Meerman, van Santen, Ruyghaver,
van der La,an, van Adrichem, van der Dussen,
van der Eyck, van Hoogenhouck.
Pieter Willemsz. van í9c7~ie R 1669, M 1676-- 1681.

118.
119.

120.
121.

Wrapen  : in zilver een roode dwarsbalk, ver-
gezeld van een rooden  wassenaar in het schild-
hoofd en twee zespuntige zwart’e  sterren, naast
elkander geplaatst in den schildvoet.
Justus  van der Polder 11 1676-1710.
Willem van Vliet de Jonge M 1677--1680.

Wapen: in zilver een hoekige roede dwarsbalk.
Ooze&$a  Cockvan  clen Oezjer R 1676, M 1679-1682.
Frans Jorìsx. van der Houven van Rouwenoordt
M 1680 en 1681.

122.

Wapen: in zilver drie zwarte violen (2 en 1)

Cornelis Antlzonisz.  de Man M 1680-1685.
met de halzen omlaag.

123.

124.

Wapen: in zilver drie aanziende gehoornde
zwarte ossenkoppen (2 en 1).
Johan Adriaansx. Fyck M 1682--1695, geb. 16
Juni 1652, ob. 12 Juni 1707; tr. 30 Mei 1683
Elisabeth van den Mierop Dirksdr., geb. 21
Juni 1663.
Wilbem  Maertensz. Stael M 1685-1694,  ob. 25
Jan. 1713; tr. 1 Juni 1683 Catharina van der
Heul Salomonsdr., geb. 30 Maart 1665, ob. 21
Dec. 1723.

Wapen: in rood een gouden adelaarsbeen.
Kwartieren : Stael, Roecam , Thuynhuysen ,

Roscam.
125. IJsbrand  van der Elst R 1672-  1680, M 1694-1716.

Hij stierf in Sept. 1716.

126.
Wapen: in rood drie (2 en 1) gouden jachthoorns.

Mr. Jacob Vlaardingerzuout  R 1685, M 1695 en 1696.
Wapen: in goud een op de achterheenen staand

gehoornd hert van rood op grasgrond, tusschen
vier groene boomen, twee links en twee rechts
en vergezeld van vier zespuntige roode sterren
twee links en twee rechts boven elkander in het
schildhoofd.

127. Mr. Johan Johansz. van Til R 1691, M 1696-1716,
tr. Catharina Paspoort Arendsdr.

Wapen : in rood een zilveren pijl,  de punt omhoog
gericht, vergezeld van twee ringen van zilver,
een rechts en een links van den pijl in het
midden van het schild.

128.

129.

130.

131.

Cornelis van der Zleyden  R 1700, M 1705-1732
in welk jaar hij stierf.
Mr. Johan Philipsz. de Bries R 1696, M 1708-1729,
ob. 16 Sept. 1730; tr. in Juli 1691 Catharina
Baelde Hendriksdr., ob. Aug. 1707.

Wapen: in goud drie (2 en 1) gekuifde vogels
van purper.
Franco Justensz.  van der Polder M 1710-1722,
in welk jaar hij stierf.
Arnoldus Verstraeten 1711-  zijn overlijden in 1727.
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

Dr. Daniel Guillermet R 1710, 111 1716-1735.
Hij stierf 12 April 1735.
David Cum  R 1703 en 1711, M 1718-1719,
in welk jaar hij stierf.
Albertus Christiaensz. van der Burch  $1 1719-  1720.

Bant: Mijne pogingen om van dit lid dezer
aanzienlijke familie een en ander te vinden zijn
tevergeefsch geweest.
Anthony Groen R 1709-1717, M 1731 tot aan
zijn overlijden in 1724.
Jacob van Thiel R. 1716, i\I. 1722 tot aan zijn
overlijden den 14” April 1735.
Mr. Cornelis Adrinansz.  Pi@ackel-  R 1718, M
1723 -- zijn overlijden den g4n Mei 1740.

138.

Wapen : in goud een eikenboom beladen met
eikels van zwart op grond van hetzelfde.
Christiaen JacoOsz.  Overschie  R 1719, M 1725 tot
aan zijn overlijden den 9 Jan. 1735. Geb.. . . .
Dec. 1689; tr. 7 Mei 1732 Elisabeth Catharina
van der Werff Pietersdr., geb. 28 Maart 1705.

Wapen: als onder no 52 genoemd.

139.
140.
141.

142.

Anthony van den Bosch R 1720, M 1728-1741.
Willem va’?a Daalen  M 1729, ob. 1 Nov. 1737.

Kwartieren : Overschie, van Berckel, van der

Dr. h%colaes &hrcyl  Hermansz. M 1735, g e b .

Burch, van Schoonhoven.

22 Oct. 1707, ob.. . . Als zijne 8 kwartieren vond
ik genoemd : Schuyl,  Stoop , ‘s Gravenpolder, van
Swammerdam, Vockestaert, van Velthoven, van
Hamont , Crucius.
Mr. Willem &Orandszn.  van der Lely R 1729,
M 1735-1772, geb. 14 Oct. 1698 te Rotterdam,
ob. kinderloos 27 Maart 1776, te Delft. Zoon
van Sybrand Adriaansz. van der Lely en Maria
van Heemskerck  van Beest Dirksdr.; tr. 14 Apr.
1750 met Geertruij  van Hcemskerck dr. van Mr.
Jan van Heemskerck  va,n Beest en Emmerentia
de Winter: ged. 21 Maart 1717.

Wapen : gedeeld : 1 een gouden veld bezaaid
met zes blokken van blaauw en een roode klim-
mende leeuw, 11 in zilver een uitgerukte dorre
boom van zwart.

Kwartieren : van der Lely, Hooyzaat, van
Assendelft, van Sassen, van Heemskerck  va.n
Beest, Mierevelt, Delff,  Hoogenhouck.

Bant. : Wat het nageslacht Mr. Willem van
der Lely op genealogisch gebied verplicht is,
is niet gemakkelijk onder woorden te brengen.
De geachte oud-archivaris van Delft Dr. G. Morre
heeft in ons Maandblad jaargang 1904, uitvoerig
beschreven hetgeen van Mr. Willem van der Lely
ten archieve  van Delft berust. Ik zal dus niet in
herhalingen vervallen door het opsommen daarvan,
doch cit.eer  alleen deze woorden van den heer
Morre  :

,Is het te verwonderen dat ik over Mr. Willem
,van der Lely niet dan met lof kan spreken,
,bedenkende dat die groote hoeveelheid arbeids
,,geleverd  is door een persoon die daarenboven vele
,gewichtige  stedelijke bedieningen bekleed heeft?
,De getuigen van zijn wils- en werkkracht liggen
,gereed  ten dienste  van genealogie en heraldiek,
,welke  vakken, trots mogelijken tegenstand een

c
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,tijdperk van grooten  bloei - en zij verdienen
,,het - te gemoet  gaan.”

Ongetwijfeld is Mr. Willem van der Lely een
der grootste 18”0 eeuwsche Genealogen, en daaren-
boven in hooge mate betrouwbaar, geweest.

Hg heeft de volgende foncties,  naar tijdsorde
gerangschikt, bekleed: landgriffier en secretaris
van Hof van Delft, secretaris van Vrijenban,
Biesland, ‘t Woud, Groeneveld, Zouteveen, de
Lier etc., veertig raad van Delft 1’738, thesaurier
der stad 1739--1758,  adjunct ter Dagvaert inde
jaren 1759, 1762 en 1764, burgemeester van
Delft in 1760, 1761, 1765 en 1766 en ten slotte
nam hij in 1767 zitting als gecommitteerde raad
der Staten van Holland en West-Friesland.

In tegenstelling van de gewoonte in meerdere
Delftsche geslachten om hunne overledenen met
veel praal ter aarde te bestellen, waarvan de
heer C. F. Gijsberti Hodenp$,  ons geacht mede-
lid te Vrijenban,  in ons Maandblad jaargang 1902
eene interessante bijdrage gaf, werd de heer van
der Lely, de man die eene positie van beteekenis
te Delft had ingenomen met den meesten eenvoud
begraven.

In het begraafregister  der Oude Kerk leest men,
datum 2 April 1772:

,,d’WelEd. Gestr. Heer Mr. Willem van der Lely,
,Veertig Raad, Oud Burgemeester deser  stad en
,,weegens  dezelve gecommitteerd geweest in ‘t
,,Collegie  der Ed : Mag : Heeren Gecommitteerde
,,Raeden  va,n Holland etc. etc. op ‘t Oude Delft,
,,met 18 dra en koet,sen  op den middag. Eyge
,,grafkelder geen kinderen.”
Adriaan van der Kist M 1735, ob. 23 Mei 1755.
Cor-nelis  B~~ozuoer  R 1724-1732,  N 1 7 3 8 ,  o b .
‘Li Sept. 1746.
François Leld~erlccs~l~  R 1738, M 1740-1753.
Cornelis  Mesch  1z 1731, M 1741, ob. 2 Juli 1754.
Ja,n Pm& R 1732, M 1746--14  Juli  1755.
He&l-ik cun %zuan~e~~O~1~~g  R 1741  , BI 1 7 5 3 ,  o b .
2G Juni 1782.
Dr. ~ViZZenz  Box R 1746, M 1754-1762, geb.
15 Jan. 1723, ob. 24 Nov. 1763 (waarschijnlijk
ongehuwd).

Het door hem gevoerde wapen is mij niet met
zekerheid bekend. doch als zijne kwartieren vond
ik genoemd: Box, Vreys, Jordens, Hoeben! van
Gog, Ampsingh , Slootingh , van Nooyen.
Puwlus  vaqz de?>  Boogaert R 1748, M 1755-1766,
geb. 11 April, ob. . . .

Wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in goud een
klimmende leeuw van zwart, 2 en 3 in zilver
een keper van rood.
Philippus  Fyck R 1748 M, 1755-1784.

Wapen : in zwart drie (2 en 1) gouden bier-
kannen met gesloten deksel.
Jau Willena  Bedrand M 17614, ob. 14 Mei 1768.
M r .  Ar~oldus  van Os Corneliszn.  R 1 7 6 7 ,  M
1768-1779.
Mr. Alexander  Willem van Hoecke R 1769, M
1770-1789.

Zekerheid omtrent het door dezen charitaat-
meester gevoerde wapen heb ik niet doch zijne

155.
156.

8 kwartieren waren: van Hoecke, Brechsel, Bent,
Verhoeck , Vlaardingerwout  , ‘s Gravelaar, van
Edenburch, van der Brugge.
Mr. G’o~~aelis  van der Meijden  M 1772-1788.
Mr. <Jan  Jacob Qouvernew  R 1773, M 1779-1788,
geb. 12 Maart 1734.

157.
158.
159.

Wapen: in goud een roode burcht wa,aruit een
uitkomende zwarte leeuw.
Jacob  C’ox  M 1782, ob. 5 Mei 1783.
Hendrik de Rook  M 1783-1795.
M r .  Dirck  FQèh  R 1775, M 1785-1795.

160.
161.
162.

Wapen: als door no 151 gevoerd.
Pieter can dm E~yndc  A.dr.xc  R 1769, M 1788-1796.
AOraham vun der Ceel R 1773, M 1788-1795.
Hendril~ Carcl van der Boon Me.scJr  R 1787, M
1789-1795.

163. Mr. ,7ncoO~~s  vma Koetsveld R 1768, M 1789--1795.
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Eenige giften wil ik hierbij noemen:
Ziine Excellentie Prins Maurits van Oranie f 1000.1625.

1684.

1713.

II

Anna Morgan  , dochter van den Coloneï  Morgan
en Elisabeth van Marnix f 1000. Zij zond bo-
vendien jaarlijks zoovele guldens, als zij jaren
oud was.
Alida Snoeck  , ongetrouwde Roomsche dogter,
f 6000.

Was de Camer van Charitate tot ongeveer de 180 eeuw
een onderdeel der stedelijke regeering van Delft, de
invloed der Nederduitsch Hervormde Kerk steeg ook
op de ,,Camer” in die mate dat zij er in slaagde,
bijna alle de uit hare bestuurderen gecommitteerde
regenten tot meester gekozen te zien. Danrmede ging
gepaard, dat de Delftsche regentenfamilies de Camer
niet meer beheerschten, gelijk in de 17” eeuw het
geval was. Tevens deden omstreeks 1750 zij, die men
tot de Nieuwe Plooi rekende, ook in de Camer van
Chnritate hun intrede.

Wanneer men de lijst  der Charitaatmeesters nagaat
t.rekt een en ander al heel spoedig de aandacht.

Het schijnt, volgens ,,de Beschrijving van het leven
van Hugo de Groot” naar Brandt en van Cattenburch
t,e Amsterdam in 1793, door een ,genootschap van
beoefenaren der Vaderlandsche Historie” bij J. B. Elwe
uitgegeven, dat zij, die niet te Delft en Dordrecht
geboren waren, in die steden moeilijk - later waren
er meerdere uitzonderingen - de functie van burge-
meester of schepen konden bekleeden. Dezulken nu,
die klaarblijkelijk maatschappel.ijk  tot de regentenkringen
behoorden vindt men dikwijls in de Camer van Charitate
rrenoemd  , terwijl het meer dan waarschijnlijk is, dat
?n de 170 eeuw ook aanzienlijke katholieken ,,meesters”
zijn geweest. Zoo waren takken der van Berckels, van
Ruijvens  en het te Delft wonende geslacht Snoeck
Roomschgezind. De Delftsche vroedschap heeft in dat
geval de Camer van Charitate gebezigd om eene billijk-
heid te betrachten.

Dat de ,,Camer” qua instelling de sympathie van
velen in den lande  wegdroeg, blijkt uit de belangrijke
dotaties haar in de 17” en 18” eeuw gemaakt.

In het Ned. Familieblad, jaargang 1908, bladz.  209,
publiceerde de heer Ch. C V. Verreyt alleen de dotaties
boven f 1000. De lijst van alle dotaties berust ook in
het archief der Camer.
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Nr. Anthony Heynsius,  Raadpensionaris van
Holland, f 6000.
Anna Narin van de Werve,  bejaarde Roomsche
dogter,  f 1600.
Ontvangen van Heeren weesmeesters uit  den
boedel van wijlen Reinard Vincent Grave van
Hompesch, generaal van de Cavallerie f 1000.
Mar ia  van  Leeuwenhoek  bespra,k  de r  Camer
1000 gulden, onder conditie dat de sepulture
van haren vader den beroemden Heere Antoni
van Leeuwenhoek in de Oude Kerk alhier opge-
rigt, door de Camer onderhouden worde.
Bij resolutie der Heeren Staten Generaal dato
28 Juni 1752 is aan deze Camer geschonken de
helft van al hetgeene tot sieraad en praal van
het paradebed en de lijkstatie  van Zijne Hoogheid
Willem Carel Hendrik Friso Prins van Oranje
enz. gediend heeft, hetwelk publiek in den Haag
verkocht zijnde, is na aftrek van alle onkosten
de Camer aangekomen f 1355,812.
Maria Duyst van Voorhout, douairière van Fre-
derik Adriaan baron van Reede, vri jheer van
Renswoude en Emmickhuizen f 30.000.

plaatsruimte van ons maandblad in beslag te nemen,
bij het noemen van genealogische gegevens omtrent de
Charitaatmeesters  zoo b e k n o p t  mogelij,k  zi,jn, v a n d a a r
dat ik wat bovengenoemde data betreft, met die mede-
deeling volsta.

Indien ik er in geslaagd ben om tot meerdere kennis
der Delftsche Camer van Charitate ,de vooral uit een
historisch oogpunt zoo belangrijke instelling” geli,jk de
redactie van het Ned. Familieblad (zie bovengenoemd
artikel Verreyt) haar noemde, een steentje bij te dragen,
dan is het mij een aangename taak geweest.

Haarlem 1911.

Van de Laar.
Eenigen tijd geleden ontving ik van den Heer ,4. JI.

P. C. va?z  de L a a r  (zie sub VIII  hieronder)  enkele
familieaanteekeningen va,z de Laar, aanvangende met
Ds Piefer Jfarifazrs  van de Laar (sub IV). Iets uitgebreid
en uitgewerkt bied ik deze hier eventueel belangstel-
lenden aan.

De familie van dc Laar was blijkbaar in de 16de en
17””  eeuw in Noord-Brabant (0. a. te Cuyk, ‘s,Hertogen-
bosch en Breda) in aanzien; zoo ziet men nagenoeg in
elken jaargang van Taxandria den naam eenige malen
vermeld. Wellicht gevoelt zich door de onderstaande
fragmenta eens een genealoog gedrongen, eene genealogie
van dit geslacht samen te stellen. Men treft zoowel
protestante als katholieke van de Laar’s aan, den
meesten leden van het geslacht schijnt het echter niet
voorspoedig te zijn gegaan, althans tegenwoordig vindt
men den naam hoofdzakehjk  onder den eenvoudigen
burgerstand.

Aant. : Zij was de fundntrice der bekende stichtingen
te Delft, den Haag en Utrecht.

,,der  Duystcn laetste telg
,,Renswoude’s  ed’le Vrouw”.

Hare ouders waren : Nr. Hendrik Johansz. Duyst van
Voorhout  en Cornelia Doublet, dr. van George Doublet
Philipsz., Raadsheer  in  den  Hoogen  Raad en Naria
Florisdr. Schoterbosch.

1.
2.

3.

4.

De kinderen die uit dit huwelijk sproten waren:
Johan ged. te Delft 7 Maart 161<0  i/d N. K. ob.
Cornelis 20 Febr. 1665 ~ 11

gei. i2 JLn. 1 6 6 2
jong.

Maria ged.  29 Jau. 1B62’N.  K., ob. 26 April 1754;

tr. in Mei 1681 Mr. Dirk van ‘Hoogeveen, veertig
Raad te Leiden, ob. 17 Juli 1683 zonder kinderen.
Zij hertrouwde 24 Jnni 1685 Frederik Adriaan baron
van Reede, vrijh’ van Renswoude , Emmickhuijsen ,
Gedeputeerde 111  de Staten Generaal, beschreven in
de Ridderschap van Utrecht, ob. 12 Dec. 1738 te
Utrecht, begraven te Renswoude.
Geertruida, ob. 23 Juli 1684; tr. 30 Mei 1683 te
Delft  Nr.  Julius Jacobsz.  van der Aloer, hr v a n
Harencarspel, veertig Raad van Delft .  Zij was ld
Aug. 1663 te Delft i/d N. K. gedoopt.

Hiermede stierf het aanzienlijke geslacht Duyst van
Voorhout uit.

Ten  slotte rest mij een woord van hartelijken  dank
aan de heeren  Jhr. H. H. Roëll  te Haarlem en C. F.
Gijsberti  Hodenp$  te Vrijenban.  Aan  den  heer  Roë l l ,
voor het mij ter inzage verstrekken van genealogische
gegevens omtrent de veertig Raden van Delft en den
heer Hodenp{jl voor het oude handschrift  ,Geslachts-
register van dre van (H)Eemskerk  bigenaemt van Beest”.
Uit beide werken heb ik veel kunnen putten en het
reeds gevondene corrigeeren.

Waar  ik  bij he t  noemen  van  geboor te - ,  doop- ,
huwelijks- of sterfdata geene  plaatsnamen gegeven heb,
zijn deze meestal te Delft geweest in enkele gevallen
werden ze niet genoemd.

Uit den aard der zaak wilde ik,  om niet  te veel

D o o r  mij is reeds intertijd  in het  Maandblad (zie
XXVIH,  168) het testament gepubliceerd van Jan Henricz
van de Laer  en zijne huysvrouw Lysken Segers (Cuyk
29 Aug. 1615))  waaruit blijkt, dat de ca92  de Laer’s
te Cuyk in dien tijd gefortuneerd waren.

In de doop- en trouwregisters te Breda komt de
naam van de Laar in de 17d” en 18de eeuw zeer veel-
vuldig voor, ten bewijze daarvan diene o. a. het volgende :

Volgens de katholieke doopregisters lieten doopen
te Breda:

Joannes Comelissen van de Laer X Elisabeth ,Janssen
van der Boom:

7 Sept. 1627 Adrianus; 28 Oct. 16-8  Catharina;  21
Sept. 1632 Anna; 21 Jan. 1635 Maria; 28 Sept.. lti36
Cornelis; 17 Jan. 1639 Cornelis.

Adrianus Cornelissen van de Laer x Gertruda Antony
Biekens :

4 Aug. 1630 Maria; 22 Jan. 1632 Antonius; 6 Mei
1635 Cornelis; 15 Febr. 1637 Adriana; 23 Nov. 1638
Simon.

Abraham van de Laer X Anna zijne huysvr. : 27
April 1636 Petrus.

Cesal-  Bercoet x Bernardina van de Laer: 6 J a n .
1636 Nargaretha.

Volgens de Ned. Herv. huwelijksregisters trouwden
te Breda:

26 Nov. 1651 Cowzelis  van de Laer j. m. woont binnen
‘s-Hertogenbosch met Dorothea Peeters Lambinet j. d.
woont op de Laagdijk.

4 Jan. 1667 Cornelis van de Laer j. m. van Breda
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en Corrzelia  Aris j. d. van Gouda. Woont op de markt.
23 Aug. 1668 Jan van de Laer soldaat en ,Jenneke

Dzngemans j. d. van Breda.
15 Mei 1678 Joannes van de Laer  Wed. en Jacoba

Gippieu  j. d. van Swaluwe. Woont op de Boschstraat.
(Gegeven 2 duka.ten).

5 Febr. 1684 (met attestatie van ‘s-Gravenha’ge,  de
geboden aldaar gegaan) He?&& va,?L  de Laer won. te
Breda en Jacomi~za  Gemalegosch Wed. van Reynart
van Broekho’ven  WOII. te ‘s-Hage attestatie gegeven om
op de Leur te trouwen.

9 Maart 1694 .7acobus  vuta de Laer j. m. van Breda
en ddkaenljc  Qunkemak van Breda. Woont op de markt.

10 Dec. 1694 ondertr. (gegeven 2 Ducaten)  getr. 19
Dec. 1694 Anto>ai ttan Ezel1  kornet van den overste
Schak en Kdari~La van de Loer? j. d .  v a n  B r e d a ,
woont in de Veemarktstr.

12 Aug. 1765 te Leur getrouwd de WelEd. Heer
Christiau?a  Lodewijk Fraqake  en Mej. Dilagena  z;an de Laer.

Volgens de Ned. Herv. doopregisters lieten doopen
te Breda:

Jacob Teunis can de Laer X Aaltje CJanseu:  25 Jan.
1647 Thoma,s.

Laure,atius  de Bruyn X Maria  van cie Laer: 7 A p r i l
1658 Anna, Maria; 17 Sept. 1659 Cecilia (get. Antonius
van de Laer).

Alatholzy  vaja de Laer X Petrus van Bughem:  25 Mei 1663
Gertrudes ; 18 Maart 1671 Petrus ; 26 Mei lti75 Ca,tharina.

Gerrardt  v a n  de Laer X M&a Da?laes (Damens  o f
Danais  , ij komt verschillende malen voor als getuige
bij den doop van kinderen der jongere generatie): 17
Jan. 1677 Jacobus; 12 Jan. 1680 Schelte; 4 Juli 1682
Johannes; <L Juni 16S4  Antlhony.

Jacobus van de Laer X AdriaTaa ~~cnkernak:  2 Sept.
1695 Johannes; 3 Maart 1697 Diderik; 2 Nov. 1698
Catharina; 17 Oct. 1700 Jacobus.

Jacobus vuu de Laer >< A~~zna van Lolbrecht: 4 Jan.
1705 Gerardus.

Jacobus van de Laer x JohalLna  Cathrilaa  vau Lebrecht
(Lebregt): 20 Juni 1706 Thomas; 1 Jan. 1707 Jacoba
Johanna.

Jacobus van de Laer X C’omkelia  (val&)  Ravensber.gen
(va?L Rauensbergla):  26 April 1711 Gerardus; 20 Juli
1711 Koenraad; 20 Mei 1712 Mattheus ; 15 Aug. 1714
Adriana; 16 Febr. 1716 Johannes; 10 Dec. 1717 Jacobus;
28 Aug. 1724  Anthoni Wilhelmus; 15 Aug. 1726 Maria;
3 Mei 1728 Jacobus; 15 Sept. 1730 Christina.

Anthony van de Laer X CJohanna  de Ruiter: 22 Aug.
1721 Maria; 2 Sept. 1722 Gerardus; 8 Maart 1724
Jacob ; 14 Febr. 1726 Johannes ; ‘22 Febr. 1728 Adriaan;
3 Oct. 1729 Johannes.

Diederik  van de Laer X Maria z;an Pietersofa:  16
Maart 1721 Adriana Digena; 10 Febr. 1723 Jacoba;
21 Dec. 1724 Catharina; 17 Jan. 1726 Martinus.

drathony  vapa  Winteraed x Alida van de Laer: 9 April
1724 Arnoldina Sophia; 25 April 1726 Lowisa Susanna.

Hefadrik  Vertholen  X Cathri~aa  van de Laer: 13 J a n .
1761 Stephanus; 30 Sept. 1722 Jacobus; 18 Mei 1724
Hendrik ; 16 Juni 1766 Adriana ; 18 Maart 1728 Adriana;
15 Juni 1730 Cornelis ; 20 Maart 1732 Maria Jacoba;
6 Juli 1733 Jacoba Elisabeth; 30 Sept. 1734 Jacobus ;
18 Nov. 1736 Jacobus; 11 Mei 1738 Catharina; 4 Febr.
1742 Jacobus; 23 Jan. 1744 Johannes.
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Hendrik Johannes Vertalen  X Anna van de Laar:
28 Juni 1733 Jacoba; 16 Dec. 1734 Andries; 3 Maart
1737 Dingena Jacoba. I

Coenraad  van de Laar X Frcderica te Water: 14 Nov.
1732 Jacobus Johannes; 9 Dec. 1734 Coenraad; 7 Nov.
1737 Johannes Wilhelmus; 8 Aug. 1740 Cornelia Ca-
tharina.

?Jacobus va?a Breggela  (Johannes van der Bruggela,
Jan  vafa Brugge) x Adriana van de Laar: 10 Aug.
1733 Johannes; 20 Jan. 1735 Kornelis; 29 Nov. 1739
Jacoba.

31 attheus ca?a  de Laar X C’atharina  Kolailags:  17 Juni
1736 Digna ; 4 Dec. 1740 Anna; 3 Maart 1743 Andries;
di Bpril 1745 Sebastiaan; 9 Nov. 1747 Maria ; 3 Aug.
1750 Anna; 4 Juni 1752 Sebastiaen.

Gerardus van de Laar X Elisabeth van Heyst : 26 Aug.
1748 Anthony Bernard.

_&1«~&?22~,s  va?a de Laar X Syke  van Heyst: 9 F e b r .
1761 Ma.ria; 23 Juli 1753 Bernardus.

Uin~/c~~la~~  Ruyse~~anars  X Dingenu  _Madì~ae v a n  d e
LarLr:  22 Febr. 1758 Johannes; 25 Nov. 175!1 Adriana;
18 Jan. 1762 Jacobus Johannes; 12 April 1764 Andries;
2 Febr. 1766 Antonie ; 10 Mei 1770 Antonie.

Christiaa~~  Lodewi$  .Fru9alie9a  X Digna  ,van de Laar :
25 Mei 176ü Catharina; 3 Juli 1768  Helena; 1 Maart
1770 Christina Lodewica; 20 Sept. 1772 Mattheus; 18
Nov. 1773 Christina Lodewic_;  29 Mei 1775 Mathea.

Heladrili vau Eekelen X Dorothea  Johanna van de
Lamr:  10 Maart 1766 Jacobus; 23 Juli 1778 Gerardus;
25 Maart 1780 Hendrik.

Bernardus rnn de Luur x .Jannigje  Nebemalzs:  7
Sept. 1777 Martinus.

Pieter I1erdinand  vals de Laar X Elisabeth  vaTa  #ic-
bergela:  22 Febr. 1778 Gerardus; 14 Febr. 1780 Cornelis;
23 Maart 1786 Pieter Ferdinand. (Vader t).

Ber-nardus  vafa dc L a a r  X Johanlza  Benaardi~acc
V~~ie~sekolk:  26 Oct. 1783 Martinus ; 14 April 1785 Cor-
nelis;  17 Juni 1787 Adrianus Johannes; 26 Jan. 1789
Joannes Bernardus; 20 Mei 1790 Martinus; 4 Juli 1791
Maria en Helena; 9 Aug. 1792 Maria; 22 Juni 1794
Bernardus Leonardus; 12 Mei 1796 Elisabeth Wilhel-
mina;  18 Maart 1798 Adriana Johanna.

Andries van de Laar Az. X Johanna Elisabeth Lithauer:
23 Aug. 1792 Willemina Frederica; 23 Jan. 1796 Andries
Frederik.

Pieter Ferdinand van de Laar X Antonia  Chryxtie:
5 Mei 1805 Elisabeth Adriana; 26 Maart 1807 Gerardus
Pieter Ferdinand.

Fragment genealogie :
Wapen *) : Gevierendeeld: 1 en 4: in zilver drie

roode leeuwen (2, 1) ; 2 en 3 : in rood drie zilveren
sterren (2, 1). Helmt.: een uitkomende roode leeuw
met een zilveren ster tusschen de pooten.  Ijekkleeden:
zilver en rood.

1. Andries van de Laer,  j.m. van Breda, ondert,rouwt
te Breda 13 Febr. 1705 en trouwt 1 Maart d. a. V. te
Princenhage  Dingena  Peys wede  Adriaan Streflg.  Woont
in de Veemarktstraat. Uit dit huwelijk:

1. Jacobus .Johannes,  volgt onder 11;

1) Volgens cen oud familiecachet in bezit van Mr. Dr. A. R. van
de Laar (zie sub VII, 1).
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2. B?zna,  ged. te Breda 16 Juli 1709;
3. Johanms,  geel.  te Breda 26 Oct. 1712;
4. Xartinus  Cornelis, ged. te Breda 22 Nov. 1715.
ll. Jacobus Johannes  van de Laur,  ged. te Breda

5 Ma.art  1706,  huwt 22 Febr. 1734 te Breda Adriana
Sinklaar 1) (Si~clar).  Uit dit huwelijk :

1. B+Ldries,  volgt onder 111;
2. Digna Ma~rti~~n,  ged.  tc Breda 23 Juni 1736;
3. ïlla~yaret/za,  ged. te Bxda 22 Dec. 1737;
4. Adrzanns,  ged. te Breda 25 Juni 1730;
5. JacoDa  Alidn,  ged. to Breda 22 Sept. 1740;
6. J a c o b u s  ?Jòa12ues,  geel. te Bred;L d .Juli  1742;
7. Hewrirtte .Iol/annrr,  getl. tc Breda 25 Aug. 1743.
111. Awdrics rak de Luar, gerl. te Breda 27 Febr.

1735, ondertrouwt te Brecdn  14 Febr. 1760 Xaj.in ïllccrgcl-
Wthn  H~l/Cli77lf/71  j,.d. beidt,1 geb. e11  alhier woouagtig. Den
2tj April 1764 IS ter Stbcrctarie  te Breda vertoond de
trouwbrief van den Hoer  Aardt-ies  cm, de her j.m. en
Juffr. illczri((  Xargtsretha  B~rackrncm  , d a t  zij t e  Ter-
heyden  get,rouwcl  zijn 3 Maart 1760. Uit dit huwelijk:

1. <Tacoba  Adriana,  ged. t’e Breda 27 Nov. 1760;
2. TT’illernina,  ged.  te Breda 10 Dec. 1761;
3. A.driana  Leonarda,  ged. te Breda 25 Aug. 1763;
4. Jacobus Joannes,  ged. te Breda 22 Nov. 1764 ;
5. Chra Anus,  ged. te Breda 5 Dec. 1765;
6. Dinyena Na,?-tina,  ged. te Breda 28 Dec. 1767;
7. Pieter .&1a&1l~~s,  volgt onder IV;
8. .7acrcobn Alida,  ged. te 13reda  15 Dec. 1771.
IV. DY Pietw Nariurts  w.z72  de Luur, ged. te Breda

11 Febr. 1770. -41s candidaat bevestigd te Voorhout
6  Aug.  179ï (Zie blz ‘LG1 Boekzaal  d e r  G e l e e r d e
Waere ld )  ingrzegeud  door Prof’.  Dr. .7. IC’.  te Water,
hoogleernnr te Leiden, dienst neergelegd 10 Mei 1801
(Zie blz. 568 l~oukzanl  der Geleerde Waereld: ,onze
geliefde leoranr  . . . . . om hem voldoende redenen zijn
ontslag salvo honore verzocht en bekomen hebbende.. . . :“)
Hij W;IS  gehuwd (ondertr. Katwijk a/Z. 24 Aug.  1797)
met AUUU  T’nrker*isso*,  orerleden te Leiden 10 Dec. 1802,
oud 25 jaar. Hij is overleden  in.. . . . 1839 te.. . . . Uit
dit huwelijk twee kinderen, waarvan Andries l%artinux,
volgt v.

V. Andries Martinus van de Laar, geb.’ 16 Juli
1798 te Voorhout, -I- 29 Mei 1864 te Gendriugen. Hij
was koopman te Batavia (uit Hellevoetsluis gezeild
20 Dec. 1820, terug in het vaderland 5 Juni 1897),
daarna te ‘s-Gravenhage en Amsterdam, later kalk-
fabrikant te Koudekerk, waar hij van 1859-1841
notabel der Ned. Herv. Gemeente en na 1854  ouderling
was. Hij huwt: 1” te Uatavia  5 Jan. 1823  H e n d r i k a
dlida  ,Johu,,lna  h’ecder,  geb. te ‘s-Gravenhage 3 Dec.
1802, t ;tldaar  26 Nov. 1831, d. van *Tancob Il’ilZe)lz  en
v a n  Alida  tJoJ1anlza  van de Vater e n  20 te ‘s-Gra-
venhage  2.5 J u l i  1832  Hozdrika  IlÏlhclwina  Josina
Köhler,  geb. te ‘s-Grav~nhagc  25 Oct. 1803, f aldaar
14 April 1843, d. van clohalt d ndrips en van Joha.nnn
Maria Ricolli~n.

Uit het eerste huwelijk:
1. Doodgeboren zooqz  , geb. te Batavia 21 Oct. 1823;

1) Ik herinner mij, dnt in 1899 te den Helder bij het 4da Regiment
Vest ing Brtillerie was ingedeeld een korporaa l -waschbans  SincZar
van de L a a r ,1 . . van wien  de  troep wis t  t e  ver te l len ,  da t  h i j  van
goeden hulze  was.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

l l .

12.

13.
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Pieter  Marinus  van de Laar, geb. te Bntavia
19 Oct. 1824, huwt te Rotterdam 13 Maart 1850
Jacoba.  Nicoletta Adriana Varkevisser , geb. aldaar
1 Dec. 1826, ?_ te ‘s-Gravenhage . . . . . 1902, d. van
Gerrit en Jacoba Nicoletta AdTiana  Schermers
(zij  hertrouwt als weduwe Joohan  Conrad Theodoor
Pzgel&s). Pieter Marinw  v. d. L. studeerde te
Parijs en Rome voor kunstschilder en woonde in
‘s-Gravenhage op de Prinsegracht  naast het Hofje
van Nieuwkoop ; zijn  huwelijk bleef kinderloos.
Dochter, geb. 12 Dec. 1826 Bidartjina bij Batavia,
+ aldaar 13 Dec. 1826;
Jacob Willen?  , volgt onder Vl ;
Anna l%!aria., geb. te ‘s-Gravenhage 30 Maart 1829,
f- aldaar 5 Febr. 1831;
Blida Joha~/~a , geb. te ‘s-Gravenhage 8 Oct. 1830,
huwt aldaar 18 Mei lSO3 Willem Hendrik Bzceninck,
z. van .7;cv~  en So@ia  zx Beest. Uit dit huwelijk
vijf zoons.
Uit het tweede huwelijk:
JtihalLnn  .Na,ria , geb. te ‘s-Gravenhage 20 Juni
1833, i_ aldaar 3 Sept. 1834;
Andries Martinus , volgt onder Vlbis  ;
Johanna Zaria,  geb. te Amsterdam 7 Sept. 1835,
+ te ‘s-Gravenhage 24 Sept. 1847;
Pieter Carel, geb. te Amsterdam 31 Jan. 1837,
i_ te ‘s-Gravenhage 20 Febr. 1853. Benoemd tot
scheepsklerk bij de K. N. Marine 15 Oct. 1852,
geplaatst a/b Z. BI. Wachtschip te Willemsoord
1 Nov. 1832,  non actief 15 Jan 1853;
Henriette Wilhelmina Josiwz, geb. te Koudekerk
26 Juni 1838, f te ‘s-Gravenhage 27 Jan. 1846;
Johan George, geb. te Koudekerk 21 Jan. 1840:
i_ te ‘s-Gravenhage 7 Jan. 1862;
Louisa Mathilda, geb. te ‘s-Gravenhage 6 Aug.
1841: 1_ aldaar 21 Aug. 1842.

Vl. lKr  Jacob Willem van de Laar, geb. te ‘s-Gra-
\-enhage  27 Oct. 1827, t op Engbergen nabij Gendrin-
gen 23 Maart 1889. Hij vestigt zich 1 Nov. 1854 als
advocaat en procureur te ljatavia  in Ned. Indië; hij is
daarna van 3 Sept. 1863 tot 23 Maart 1889 burge-
meester van Gendringen; hij huwt te Velp  (G.) 25 Aug.
1864 Anna Isabella van Woelderela, geb. te Velp (0.)
29 Oct. 1832, t te Utrecht 2 Nov. 1901, d. van Carel
Louis en van Nargarethn  Benthem Reddingi~as;  uit dit
huwelijk :

VII.  Mr Di A d o l f  Robbert Kan de Laar,  g e b o r e n
op Engbergen nabij Gendringen 26 April 1871. Cum
laude gepromoveerd te Utrecht 10 Juli 1895  op stel-
lingen tot doctor in de rechtswetenschap en op proef-
schrift ,Landnationalisatie” tot doctor in de staats-
wetenschap. Hij woont thans op Engbergen nabij
Gendringen en is redacteur van het politiek sociale
tijdschrift ,De Klaroen” en het christelijk sociale week-
blad ,, De Beukelaar”. Zijne 8 kwartieren zijn:

Van de Laar Van Woelderen
Varkevisser Schumachers
Reeder Benthem Reddingius
Van de Water Benthem.

VIb’S. A n d r i e s  M a r t i n u s  val de Laar, geb. te
‘s-Gravenhage 18 Aug. 1834, t aldaar 23 Nov. 1870,
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inspecteur der Registratie en Domeinen en secretaris
der Commissie tot liquidatie van de voormalige Wees-
en Momboirkamers. Hij huwt te ‘s-Gravenhage 7 April
1858 Claire Jeannette Rudolphine Wilhelmine Stüten,
geb. aldaar 7 April 1838,  d. van Paul Chrétien en van
Rudoiphine  Henriette van Oosterhout. Uit dit huweliik:

1.

2.

::

5.

*Rudolphine  Henriette Wilhelmina ,Josina van “de
L a a r ,  geb. te den Helder  1 Jan.  1859,  + op
Curacao ld Jan. 1901, huwt aldaar 15 Dec. 1886
Theodoor Ferdinand Wilhelm  Krafft , z. van Pieter
Iheodorus e n  v a n ,Jannetje  hmerentia Spencer.
Uit dit huwelijk : Pieter Theodorus  Spencer Krafft,
geb. op Curaçao 29 Sept. 1887 ; Andries Martilaus
van de Laa,r Krafft, geb. op Curaçao 2 Juni 1891;
Arnoldus  Johannes G’orlaelius Krafft, geb. op Curaçao
22 Sept. 1892; André Martin Pa& Chrétien valz
de _Laar Krafft, geb. op Curaçao 29 Oct. 1893;
Frederik Geor.ge  August  Krafft, geb. op Curaçao
27 April 1896; Adolf Johan vals de Laar Kraff’t,
geb. op Curacao  31 Dec. 1897 en Jannetje  Eme-
rentia  Spencer Krafft, geb. op Curagao  25 Dec. 1900;
André Martin Paul Chrétien , volgt onder Wbis;
Josina, kort na geboorte t;
Hefariettc  Wilhelmine Josine  G’laire  , geb. ‘s-Gra-
venhage Jan. 1864, + aldaar 13 April 1864.
Henriette Wilhelmine Josine Claire,  geb. ‘s-Gra-.
venhage 10 Aug. 1866, f aldaar 25 Jan. 1867.

Vllbls.  André Martin Paul Chrétien van de Laar,
geb. te Gulpen 6 Oct. 18ti0, benoemd tot  Adelborst
3do kl. K. N. Marine 1 Sept. 1875, Adelborst lsto klasse
1 Sept. 1878, Luit. ter Zee 2de klasse 1 Oct. 1880,
Luit. ter Zee lste klasse 1 April 1892, Kapitein-Luit.
ter Zee 6 April 1903, gepensioneerd 1 Jan. 1904, woont
thans te ‘s-Gravenhage. Hij huwt te ‘s-Gravenhage 30
Aug. 1894 Adriana Elisabeth Barones Collot  d’Escury ,
geb. te den Brielle 13 Mei 1868, d. van M’ Robert
Theodore en van Christina Clasi?aa  Verhey. Uit dit
huwelijk :

1.

2.

Ädriana Elisabeth Rudolphine Christina , geb. te
Hellevoetsluis 10 Juni 1895;
Robbert  André Louis Gustave, geb. te den Helder
6 Maart 1897, wiens 8 kwartieren zijn:

Van de Laar
Köhler

;~llo;o;scury

Stüten Verhey
van Oosterhout Van der Minne.

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

De visch in de wapenkunde.
(Met een plaat).

Wanneer men in de weinige Nederlansche werken over
wapenkunde opslaat, wat er over de visschen w o r d t
gezegd, vindt men hieromtrent bedroefd weinig.

,Jwnius  bepaalt zich tot weinig meer dan de opsom-
ming van enkele soorten.

Valt den Bergh behandelt hen in een 20 tal regels.
Rietstap, nog altijd de uitvoerigste en meest gewilde

schrijver, wijdt er 3 bladzijden aan en verwijst hen
die er meer van weten willen, naar Thomas Moule’s:
,,Heraldry  of Fish” (London 1892).

Werkelijk behandelt deze zeer gedetailleerd en -
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wat men van Rietstap’s werk nu juist niet kan zeggen
- ook goed geïllustreerd, dit onderwerp. Het meeren-
deel der daarin vermelde vischsoorten en er meer of
min mede in betrekking stannde heraldieke figuren,
komen echter niet, of slechts hoogst zelden, in Neder-
landsche wapens voor en de Heraldry of Fish is lang-
zamerhand ook zeldzaam geworden.

Daar in een waterland als het onze, zooveel geslachten
zijn, die visschen in hun wapen voeren, kwam het m.ij
niet onaardig voor, eens ecne  meer uitgebreide studio
van dit onderwerp te maken.

De resultaten mogen hier volgen, terwijl  van elk
der meest voorkomende en enkele bijzondere figuren
eene af bcelding, genomen naar de beste origineele tee-
keningen, ter verduidelijking op de bijgevoegde plaat
is te vinden.

Op de oudste wapens komen alleen visschen in het
algemeen voor, eerst veel later wordt in de beschrijuingen
de soort aangegeven of is deze uit de voorstelling op
te maken. Nog later krijgen zij pas eenige heraldieke
eigenschappen.

Zij komen meest fuasgewijs of zwemme&  voor, doch
ook paalsgewgs en dan de kop omhoog, een enkele maal
schuinbalksgewijs of op een golvenden balk of band.
Zij kunnen zijn: gevind, gestaart, geschubd en geoogd
van een andere kleur (metaal); enkele zooals de tarbot
en de forel ook g e p l e k t , of als de haring dikwijls,
gt+oond.

Bij den dolfijn, hoewel die weinig voor komt, heeft
men nog andere onderscheidingen welke ter plaatse
vermeld zullen worden.

Visschen komen all’een of in grooter  getal (2, 3 of 4)
voor, steeds met den kop naar rechts, anders heeten
zij omgewend, een hoogst enkele keer ook zwemmend
op den rug (dood) of onagekerrd.

Zalmen en barbeelen komen meestal paarsgeloijs  voor.
Zij zijn dan toegewend, met den buik naar elkaar toe of
afgewend, met den rug naar het schild gekeerd, al of niet
vergezeld van andere stukken, zooals kruisjes e. d.. .

Meestal zijn de visschen recht, soms een welmg ge-
bogen of gekromd zooals de zalmen, doch ook sterker
zooals de dolfijn (van Bree). l)

Elders komen nog doorgesneden visschen en vischkoppen
voor, doch ten onzent zijn er geen bekend. Voorts : in
den bek van een vogel of otter, men denke aan den
Haagschen  oijevanr  die een aal (of worm) in zijn bek
houdt. Dan in een opgestoken hand of zelfs reeds in
de XIVe  Eeuw in beide handen van een uitkomenden
man als helmteeken.

Als curiosa vermelden wij nog vischgeraamten, drie
visschen die een gezamenlijken kop hebben, twee of
drie gekruiste visschen  , de 3 dolfijnen van Constanti-
nopel  die elkaar in de staart happen, visschen op een
drietand, met een ring in den bek en zelfs als een
das om den hals van den helm geslingerd.

In alphabetische volgorde zullen wij nu de meest
voorkomende soorten nagaan en beginnen met:

de Aal. Deze mm3  op dezelfde wijze voorgesteld als
de paling en is van het bekende model, meest zijn zij
van sabel.

1) De tusschen haakjes geplaatste namen zin die der geslachten
welke de besproken vischsoort enz. voeren.
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(de Jongh, de Vrije, e. a.).
In een Engelsch wapen troffen wij een ketel met

hengsel aan, waaruit een 8-tal alen kruipen.
De Baars heeft den algemeenen vischvorm, doch is

kenbaar aan de donkere strepen op het lijf.
(Bacrs, Baerdorp, van Hoogewerff, e. a.).
De Barbeel gelijkt het meest op den zalm, doch

heeft een paar kleine baarden aan de onderlip.
(de Neele  de Lozinchem, de Bary).

De Bliek een gewone witvisch, komt reeds zeer vroeg
voor bij het geslacht Blieck.  De fig: geeft een van de
oudste wapentetkeningen  van een vlsch.

De Botheeftden  eigenaa,rdigen  vormvnn  dezen plntvisch.
De Schol  , de 1 ojtg  en de Tarbot, (zie boven) gelijken

op elkaar zoodat wij ze onder dezelfde rubriek rang-
schikken.

(Buth, Bot van der Eem, Blaesveldt, Butkens,
Scholl,  van den Bijler  enz.)

De Bolfijn is een sierlijke visch wa,aromtrent  het
volgende kan worden opgemerkt.

Hij komt voor zooals in de fig., gekromd naar links,
kop en staart rechts gewend doch ook zwemmend, of
met kop en staart naar boven gekeerd (omgekeerd).
Z i jn  du oogen gesloten en de bek open (soms zonder
tanden), dan heet hij dood. Zijn de ooren, de baard of
de kuif van een andere kleur (metaal), dan heet hij
geoord, gebaard of gekuifd van die kleur (dat metaal).

(Andrau, van Heumen, Nauta, Nolthenius e. a.).
De Forel gelijkt in alle opzichten op den zalm, doch

kan evenals de tarbot geplekt zijn, d. w. z. voorzien
van ronde plekken op het lijf, meest van keel.

De Haai komt, voor zoover ons bekend, alleen in
het wapen van Sylvius  voor en heeft daar den natuur-
lijken vorm.

De HarilLg  heeft den eigenaardigen vorm van dien
visch, is meestal gekl-oond  en heeft uit den bek een
soort druppel hangen.

(Hariuck , van Heering , Haaxman , Houck, Visscher,
Kuyper, Semelaar e. a.).

De Kabeljouw  kunnen we te gelijk noemen met den
leng en de scheltiisch.  Zij worden als die visschen afge-
beeld met een soort baard of sik aan de onderlip
(Cabilliau).

De Karper is een breede visch het meest gelijkend
op den zalm, doch korter. (Moldgk)

De Krab hoewel geen visch, wordt evenals de straks
te noemen andere schaal- en weekdieren toch bij de
waterbewoners vermeld. Hij komt nog al eens voor in
den gewonen vorm.

(van der Crab,  van de Waeyen, Cleyburch, Beverwijk,
Andriesz, Jongeneel e. a.).

De Kreeft gelijkt evenzeer volkomen op het origineel
evenals de Garnaal, die er veel overeenkomst mede
heeft behoudens de scharen natuurlijk.

(Bavinghu,  Fabricius , Moll,  Brouwer, Scholten  e. a.).
De Makreel gelijkt op den oorspronkelijken visch.

Behalve het geslacht Macharel is er ons geen voorbeeld
vau bekend.

De Meerman, Meermin en Mel,usine  behooren  eigen-
lijk onder de ,,zeemonsters”,  doch mogen niet vergeten
worden alware het alleen, omdat zij nog al eens voor-
komen, althans de beide eerste.

De Meerman, Rietstap  noemt hem het mannetje van
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de Sirene, wordt meestal van ter zijde gezien voorge-
steld en als een gebaarde man, welks onderlijf in een
vischstaart eindigt. Hij heeft een helm op, een rond
schild in de linker- en een getrokken zwaard in de
rechterhand. Soms heeft hij alleen een schelp waarop
hij blaast evenals een triton.

(Meerman, de Nérée,  Caland  , Visch, Anderson,
Moyaert, Waterman e. a.).

De Meermin of Sirene is een vrouw met vischstaart.
Zij is meestal aanziend en houdt in de eene  hand een
ovaal spiegeltje en in de andere een kam waarmede
zij het golvende haa,r uitkamt. Een enkele maal heeft
zij vleugels inplaats  van armen of is zij gekroond.

(Alewijn , v. cl. Treek, Juyst, v. Melisdyck,  v. Blanc-
kervoort e. n.).

Beideworden alleen, ofzwemmend op een zee uitgebeeld.
De Melusine,  eigenlijk een toovergodin, is een aan-

ziende meermin met tl~~bbelen  staart, waarvan zij er
een in elke hand houdt. Allen hebben een soort gordel
van bladeren om, meest van sinopel.

Neptulzus  eindelijk , die b.v. in het wapen van
Nolthenins voorkomt, wordt daar als dien zeegod voor-
gesteld, gekroond, rijdend op een zwemmenden dolfijn
en met den t,raditioneelen  drietand in de rechter hand.

De Mossel wordt op de gewone wijze afgebeeld. Wij
troffen van het Enkhuizer geslacht Mossel echter wapens
aan, waarop zij geopend met het diertje er in en
andere, waarop zij gesloten waren afgebeeld.

De Rog komt alleen voor in het wapen van het ge-
slacht Graswinckel en is daar afgebeeld volgens den
bekenden vorm met den eigenaardigen staart.

Schelpen komen in 2 soorten voor.
De zeeschelpen of hoorns en de gowone, welke als

zij klein zijn St. Mickiels  en als zij groot zijn St. Jacobs-
schelpen heeten.

In den regel bedoelt men met schelpen die van
laatst genoemde soort. Zijn zij binnenste buiten ge-
keerd dan gelijken zij op Korenwannen.

Zij heeten  geoord als de bovenste uitsteeksels van
andere kleur zijn.

(van Keppel, Colijn, Pieterson , Vloers (omgekeerd)
van der Putte, Rijsbier  e. a.).

Ook oesterschelpen komen een enkele maal voor (Oester).
De ScJddpad  zooals b.v. het geslacht de Pesters voert,

vermelden wij alleen omdat het ook een waterbewoner
zijn kan.

De Snoek komt geheel met den vorm van dien roof-
visch overeen (Havelaar). ‘)

De Steur met zijn gehoornden huid gelijkt geheel op
den echten en wordt b.v. door het geslacht James
gevoerd.

De Stokvisch, wordt ook door het geslacht Roetert
gevoerd. De afb. is volgens een oude teekening van
het wapen van het eiland IJsland.

De F’liegende visch komt bij ons niet voor, doch wordt
gewoon als een visch met vleugels afgebeeld.

De Walrus komt meer voor en gelijkt volkomen op
een echten, terwijl de sla.qtazden  van ander metaal
kunnen zijn.

(v. Walré,  Diemont, Blonk e. a.).

‘) Ook het oude helmteeken van het geslacht Snouckaert vertoont
als helmteeken een snoek bijtende in de wrong. RED.

c



271

Weinig daa.rmede  verschillend is de Zeehond die door
de familie Allies  wordt gevoerd, doch zonder slagtanden
natuurlijk.

De Walvisch  zwemmend op een zee en afgebeeld als
dit zoogdier werkelijk is, met twee waterstralen spuitend
uit de neusgaten, voeren Vis, van Thiel e. a.

Zalmen komen van de visschen wel het talrijkst voor.
Steeds paarsgewi_s, zooals reeds vermeld is en licht
gekromd, zij gelgken  op het origineel.

(van  Al tena ,  van  Brakel,  van Rijswijck!  .de Borch-
grave en meerdere daarmede  verwante famlhën voeren
alle een gelijksoortig wapen met kleurverwisseling; voorts
Salm,  Salmen  , Salmin, Uitwijck,  v. d. Wiele e n  t a l
van andere).

Het Zeepan?$e  afgebeeld zooa.ls  het er nit.ziet,  wordt
gevoerd door Vastrick, Moy Lambert e.a.

De Zeester afgebeeld volgens de natuur - tenzij een
ster met golvende punten werd bedoeld, voert het ge-
slacht van Thoornvliet.

In een Engelsch wapen komt nog de zeeëgel voor
gelijkend op een opgerolden egel.

Wij kunnen hiermede gevoegebjk  van de visschen
afscheid nemen, doch willen volledigheidshalve nog
enkele zaken noemen die weliswaar niet tot hun ge-
noegen bijdragen, doch met de visscherij  in nauw ver-
ba,nd staan.

De .Fuik, vrijwel volgens ha,ar natuurli jken vorm,
wordt o.m. gevoerd door de familie Fuyck.

Aanverwant er mede is de Vischkorf welke Corver
in het wapen heeft.

Vischhdie?z  met een of twee angels,  worden door
van Pelt en Angelbeek b.v. gevoerd, terwijl van Her-
waarden een l%sch?zet in zijn schild heeft.

Van de eerste behoort de hnak rechts te staan anders
heet hij omgekeerd. Er zit geen oog aan doch eenige
hakkels of dwarstakjes.

De AaZspeer komt bi,j  ons niet voor, wel de drietatid
b.v. in de hand van Neptunus, soms ook de h a r p o e n .

Rest nog de overige seemonsters  als daar zijn:
de Zeeyriffioezz  of griffioen met vischstaart.
de Zeehaan of haan met idem.
de Zeeeenhoorn (met 4 e’s !) of eenhoorn als boven.
de Zeeleezbw  , niet te verwarren met den bekenden

op een zeehond gelij kenden, doch leeuw met voorklauwen
en visschenbjf  en door van Imhoff en Sylvester gevoerd.

het Zeepaard of paard met visschenlijf, zooals dat
door Lochman von Köningefeldt wordt gevoerd en des-
tijds bij het opstel over het paard in de Wapenkunde
is vermeld en -

de Visch met pijlstaa,rt  zooals het Leidsche geslacht
ua?a Weer die voert.

Natuurlijk komen bijna alle genoemde visschen enz.
in het schild voor en ook als helmteeken, slechts enkele
daarentegen zooals de dolfijn, de sirene en de meerman
kunnen bovendien als schildhouder gebruikt worden.

Aangezien al deze figuren slechts hoogst zelden voor-
komen, wordt hier met de opsomming volstaan, daar
men uit de verstrekte gegevens best deze ,,monstruosi-
teiten” zal kunnen samenstellen. Wellicht zullen wij ze
later bij de monsters of hersenschimmige figuren op-
nemen, waarvan er anders legio zijn.

STEENKAMP.
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KLEINE MEDEDEELINGEN.

Boekaankondlging.
Heraldica,. Revue d’art héraldique et d’histoire.  Direc-

teur: Le marquis de Jarente-Sénas. Rédacteur-en-chef:
Le baron du Roure de Paulin.  Bureaux  de la Revue:
101, rue de Miromesnil , Paris .

Gelijktijdig met de hieronder genoemde Indicateur ver-
scheen te Parijs een nieuw tijdschrift onder den naam
Heraldica, dat zooals in het voorwoord te lezen st.aat  ,
de verschillende heraldische uitgaven moet vervangen,
welke door den dood van hun stichter of door de
dwalingen hunner bestuurders ophielden te bestaan.
Het zal maandelijks in 80 formaat in 64 bladz. met
talrijke verluchtingen en losse platen verschijnen en
artikelen bevatten over heraldische kunst en over alles
wat in verband staat tot de geschiedenis van den adel ;
monografiën van provinciën, parochiën, kerken, kas-
teelen ; biografiën van kunstenaars, officieren, megistraats-
personen, geleerden, letterkundigen, geesteli.jken  ; studien
over heerl\jke  rechten, het gewoonte-recht in de pro-
vinciën en bij openbare instellingen; genealogiën , docu-
menten. charters, enz.

Heraldica zal de geschiedenis, het gewoonterecht en
de heraldische kunst van den vreemden adel behandelen,
evenals zoowel de oude als do tegenwoordige heraldische
wetgeving. Iedere maand zal een zoo compleet mogelijke
opganf  van  den  burger l i jken  s tand ,  de  geboor ten ,
huwelijken en sterfgevallen in de adellijke en patricische
familiën vermelden. Voorts ontbreekt ook niet  een
vragenbus en eene bibliografie.

Zooals de redactie zegt: ,C’est, on le voit,  un pro-
gramme  complet, mais  chargé que celui de la Revue
qui na.ît aujourdhui : aux gentilshommes fiers de leurs
aieux , aux érudits , aux chercheurs de l’aider à vivre !”

Vergissen wij ons niet dan is de redactie éen met:
Le College  héraldique de Fra,nce  [niet te verwarren m e t
le Conseil  hé ra ld ique de France] dat  in 1841 werd
gesticht en een zusterinstell ing is  van het Centraal
Bureau voor Gen. en Her. te ‘s-Gravenhage.

Wat ons minder in deze overigens zeer smaakvol
uitgevoerde uitgave bevalt is de mededeeling aan den
voet van de rubriek : Etst Civil, luidende:

,,Malgré  le soin apporté à la rédaction de I’Etat Civil,
Heraid ica  ne peut assurer que toutes les dates qu’il
contient  s o i e n t  rigoureusement  exactes,  ses  correspon-
dants ne pouvant parfois les lui  indiquer  qu’approxi-
mativement , surtout pour la rubrique plaissances.

De même  Héraldica décline toute responsabilité au
sujet des titres indiqués, le départ  entre  les titres d e
courtoisie et les titres portés légalement étant presquo
impossible à faire aujourd’hui.”

Zie,  dat  laatste doet de deur open voor allerlei
usurpaties. Mij dunkt juist een redactie als die va,n
Herald ica  moest geheel in staat zijn het kaf van het
koren te scheiden en zou zoodoende in Frankrijk van
groot nut kunnen zijn, waar de usurpatie van titels
zo0 welig groeit.

Het eerste nummer geeft  behalve het voorwoord
L’Héraldique  impériale, par M. Cadet de Gassicourt et
le baron du Roure de Paulin.  - ï%e  femme pair de
France:  &?uhaut  d’artois, par M. L. Briau-Helouis. -

,
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La noblesse  française  dans Z’Ouest  canadien,  par /M.
Henri de La Perrière. - De l’aristocratie dans I’antiquité
orìentale,  par LM.  AndrB Godin. - Etst civil. - Questions.
- Petite chronique,  par le baron du Roure de Paulin.
- Biblìographie.

De redactie is gevestigd 58, rue de Babylone Paris (VXI).
M. G. W.

L’lndicateur  généalogique héraldique  et biographique.
Revue  Mensuel le .  &uestions  et r&ponses  concernant
l’histoire des families.  Adminisirateurs  : M. ïK P. Chibert
et E. Colin, sous-chefs de bureau aux archives de la
ville de Bruxelles . . . .

Bruxelles, Rossignol
44’ i;e’ du Houblon. MCXIXI.

e t Van den Bril, éditeurs,

Het eerste nummer van dit nieuwe tijdschrift waarvan
de titel genoegzaam aanduidt wat de redactie beoogt
is op 1 Juli 1.1. verschenen in een handig formaat van
onberispelijke uitvoering en met zeer belangrijken inhoud.

Na de rubriek Quesbions  op geslacht-, wapen- en
zegelkundig gebied volgt in die der Réponses een deug-
delijk gedocumenteerde geslachtslijst der familie Symons,
waartoe o. a. behoorde de Brusselsche historie-schilder
Quentin Simo?zs  (ged. Brussel iu S~Q  Gudula 27 Aug. 1592)
wiens portret naar eene gravure [Anth. v. Dyck, pinxit.
- Pet. de Jode  stulp.] aanwezig in het stedelijk archief
te Brussel, als bijlage aan de studie is toegevoegd.
Voorts bevat deze aflevering als Supplénaeut  eene bij-
drage getiteld: S&nes de moeurs gantoises au XVIle
sikZe.  Un duel dans la tour du Prince, le 28 janvier  1648
d’après les documents originnux des poursuites judi-
ciaires - door den adj. archivaris der Staatsarchieven
te Gent, den Ecuyer R. Schoorman.

Het tijdschrift zal zonder twijfel opgang maken en
ook in Holland zijn weg vinden; het is de aandacht
van Nederlandsche genealogen en historici ten volle
waard. M. G. W.

Vondelingen.
Familienamen zijn doorgaans doorzichtig ; veeltijds is

de oorsprong terug te vinden.
Vooral meende men eene aanwijzing in den naam te

moeten leggen als het gold een familienaam te z o e k e n
voor een gevonden kind.

Ziehier eenige sprekende voorbeelden voor ‘s-Gra-
venhage.

Jan Stoep , ,zijnde  een vondeling”; gevonden 7 Sep-
t e m b e r  1 7 9 9 ;  Eed. in de Groote kerk 18 September
1799. Twee armbestuurders  waren getuigen. -
Petronella van dela  Hof, gevonden 14 Maart 1801;

ged. Gr. K. 29 April 1801.
Jan Hagenaar, gevonden 22 April 1801; ged. Gr. K.

29 April 1801.
Johanna Langraam, gevonden in de Raamstraat 13

Juli 1801, (blijkens briefje geb. ‘L3 Juni); ged. 22 Juli 1801.
Willem Stemrecht, gevonden Langegracht 16 Maart

1803; ged. 23 Maart 1803 Gr. K.
Jan de V@ver,  gevonden op den 24 Juni 1804; ged.

4 Juli 1804.
Jacob van den Hout, 21 December 1805 gevonden;

ged. Gr. K. 15 Januari 1806.
Willemina WaZbu,rg,  1) 7 April 1806 gevonden; ged. 4

Juni 1806.
‘) Burgwal?
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Theodorus Blijendopp  , 9 Mei 1809 gevonden; ged.
24 Mei 1809. A. J. S. v. R.

‘t Verloopen van een Naam.
In de protocollen van Ewout Hszn  Craen,  Notaris

te Leiden vindt men eene  acte ten namc van Pieter
v a n  Constantìnopoien  , ,geseijt van G’oste~zobel”,  spin-
wielmaker. A. J. S. v. R.

Heraldische zorg der vroedschap in vroegere
eeuwen voor het wapen.

Uit het: ,Besteck  daer noe de Ed. A. Heeren Burger-
meesters ende  Regeerders van ‘s-Gravenhage sullen
besteden de Beelthouwerye gedienstich tot de Nieuwe
Valbrugge die gemaect wert  teynden  het Noort Eynde.”
(18 Oct. 1662),  ontleenen wij het onderstaande:

,Noch  sal den Aennemer wel cierlyck ten weder-
syd& moeten snyden het wapenschilt, tomende  boven
den bovendorpel boven de Brugge, met alle syn sieraten
soo van quieren, bladen, feetonnen, etc. ende  in ider
wapenschilt het wapen van ‘s Gravenhage wel suyve,
gesneden, tot lo#’  hem dies verstaeude ende  alles in
manier als alreets by Teyckeninge is aengewesen of
noch naerder aen te wysen by de gene die de Ed. Heeren
Bestederen daer toe sullen believeu te belasten, ende
alles van sodanigen groote ende  swaerte van hout als
hem aengewesen eude  behandecht sal werden”.

A. J. S. v. R.

Huwelijksvoorwaarden van Jhr. Jan de Castille  en
Catherine Hauwe.  (28 Jan. 1616).

Alzo apparent is huwel. te geschieden indient Onze
moeder de Helighe keercke p(er)mitteert  tusschen Jo,jacheer
Jaia cEe Caslìlle  fs Jor Remiyy, Schiltcnape, Baill(iu) van
(de) Stede en(de) Vrijhede van Caprycke gheassisteert met
Eerw. heere en(de)  Vader in Gode heer TYln de Castille  fs
Mer Jans, abt van(de)  Cloostere van Baudeloo, Eer-
weerde heere heer Frans Delrio, licentiaet  in Rechten
Deken der Kercke Cathedrale van Sb9 Baefs en (de)
Officiael des Bisdoms  van Ghent , Jolacheer Jero~aìnaz~s
de Castìlle  , schiltcnape  , Edelman entretenu van(de)  Co
Mat ook fn Mor Jans voorn(oem)t,  Jolacheer  Jafz de Castille
fs Jo’ Jalas, oock zone van(den)  voorn. Mr Jan, en(de)
Adriaen  Triest, advocaet  in(den)  Raedt van Vlaen(deren)
in huw. hebben  Joc d~ae de Castille  fa Jor J a n s
voorn(oem)t, zijn respective  heer oom, heer neve, oom,
ende  rechsweers paternels, ter eender, endc Jo?ackvrouwe
Catherigae  Hazcwe , gheassisteert  met Jol Hztghes  Hauwe
en(de)  Jo@ Barbara de Larie, metg(ader)s  d’heer Cu&”
de Cleercq  , schepen en(de)  griffier van Stekene en(de)
Joe &argie  HalLwe  haejre)  respective  vader, Joucvo  moeder
schoonbroeder en(de)  zuster, ter andere, en ist dat
voor eenich v(er)bandt  ofte belofte van huwel(yck)
gheaccordeert en(de)  besproken es ‘t naervolgende.

Alvooren angaen(de)  de goed(ere)n van(den)  voorn.
,70 Jan de Castille toecom(m)ende  bruydegom alzo h y
v(er)storven  van vader en moeder, en wordt hier gheen
declarae(tie) noch specificee(tie)  ghedaen  , als huwel.
contractanten dies houden te vreden en(de)  geconten-
teert, Ende  raken de goed(ere)n van(de)  voorn. Jo8
Catherine Hauwe  toecom(m)ende  bruyt, de voorn. Jor
H u g u e s  Hauwe en(de)  Jo0 B a r b a r a  d e  L a n e  zyne
huysvr(ouw)e hebben belooft te gheven en(de)  gheven

c
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haer by dezen in advanchem(entj van huw. t derde van
zeker p(ar)tyen van lande groot int gheheele omtrent
XxX11  zo XXXIII ghem(eten) ligghen(de)  in(de)  prochie
van Lebbeke boven Dendermonde in pachte houden
Pauwels  Moens, Gilles en(de)  Jan Ph(i)l(ip)s  niet belast
zynde dan met heerl. ren(ten),  Ten anderen een thiende
bi(n)nen  Assenede  in het houtlant lest  ghebruyct by
Andries Bomble Burch(e)mr  van Assenede  ambacht vut
pachte  zynde ,  ende  ten derde de som(m)e vau vieren-
t w i n t i c h  pon(den)  groo(te)n,  int regard van  een  jaer
tafelcosten te betalen bi(n)nen  een jare naer date van
de consommae(tie) van huwel(yck).  Voorts beloven zy
heul. voorn. dochter te habitueren metg(ader)s stofferen
van meublen en(de)  cattheylen zo zy darof eere begheeren
ook de  mael ty t  van(den)  bruylofieeste  vuyt te doene
zonder den tost van(den) toecom(m)ende  conjointen.

Wezende  besproken en(de)  geconditionneert  dat de
lancxtleven(de) van(de)  voorn. toecom(m)ende  conjointen
ten scheeden  van huwel(yck) zal vooren  vuyte hebben
alle zijn cleederen, baguen en(de)  juweelen  tzyn(e) halze
en(de)  lichame dienen m e t g ( a d e r ) s  e e n  camer ghe-
stoffeert weerdich tweeendertig pon(den)  groo(te)n.  En
(de) bovendien de voorn. Ca,stille  indien hy lancxt leeft
zyn peert en(de)  harnasch zo verre hy alsdan eenighe
hadde. Voorts angaen(de) de conquesten by leven en(de)
ande pointen  darof hiervooren niet en is ghedisponeert
zullen de future conjointen heurl. reguleren naer de
costume  der stede van Ghendt en(de)  den poortelicken
steerfhuyze van dien.

In kennisse der waerheden is deze by de voorn.
contractanten en(de)  heul. assisteren(de)  vrienden en(de)
maghen  onderteeckent dezen achtentwintichsten January
zesthien hondert zesthiene.

[Get] : Hauwe,  1616, J. de Castille; Catharina Hauwe  ;
B. W. de Castille. Abt van Baudeloo; Franciscus del
Rio  ; Jerosme de Casti l le,  Jehan  de Castille,  1 6 1 6 ;
Triest; Clercq, 1616.

[Inv. Abbaye de Saint-PierTe  (Rijksarchieven
Gent),  afd:  Divers,  n” 630.1 M. G. W.

1 3 9 3 ,  A PR I L  1.  A KTE VAN VERKOOP VAN DE

H ELFT IN VIER HOFSTE DEN O NDER N A AL D W I J K ,

QENAAMD HET SLO P, MET DE RENTEN DAAR VAN ,

DOOR Joncfr. Willaem  van der Woerd, Heer
Gheryt Bartouts dochter van Heemskerke
A AN Willaem  van Naeldwyc,  HAAR NEEF,
DIE REEDS DE HELFT DAARVAN BEZIT.

1) IC Joncfrou  Willaem van der Woerd, Haren (Heer)
Gherijt Bartouts  dochter van Heemskerke~  doe cond allen
l u d e n  , dat ic vercoft h e b b e  TYillaem  van Naeldwijc,
minen neue,  tot enen vrien eyghen. een hofstede, daer
nu ter tijt Lysbeth  Jans op woent ende ghelt twalef
scell inghe paijments  tsiaers. Voert noch een hofstede
daer  an , ende  Winen  Blijx  laetste  i n  w o e n d e .  ende
oec nu ter tijt ghelt. twalef scellinghe payments iaers.
/ /Noch  een  hofs tede  daer  an, ende  Nelle  op plach  te
wonen, ende oec ghelt twalif scellinghe payments iaers.
Item noch een hofstede daer an, die Winen Bl$k mede
in huren hadde  om vier scellinghe paijments iaers./  Dit
coemt  te samen viertich scellinghe paijments tsiaers.
Ende  dese  hofs teden  ende ren ten  voerse i t  siin hal f

1) In den rand eenige door elkaar geschreven letters(?).
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Willaems van Naeldwyc voersc. ende half mijn. Ende
dese hofsteden siin gheleghen an dat dorp te Naeldwijc
ende  is gheheten dat Slop/ welc  erue ic selue beleghen
hebbe op die oest zide/ cnde ic selue ende  Gheryt van
Heemskerc, rniill neue , Haren (Heer) Harberens  mijns
broeder soen, op die west aide/ op dat zuut ende ic selue
mitten ghilde huusse ende Willaem  va,u Naeldwijc  met
een hofstede, daer Claes Hillen soen op plach te wonen/
entle ic selue op dat noortende met eenre  hofstede, daer
Hughe Loens soen op weent//  Van welken hofsteden
ende  renten/ voerseyt ic nu belge  wel ende  al betaelt
te wesen  den lesten pennijnc metten eersten/ ende  hebbe
g h e l o e f t  ende loue Willaem  van Naeldwec voirs.  d e s e
hofsteden ende renten voirseyt te waren jaer  ende  dach
als men een vri erue sculdich is te waren. In kennessen
der waerheytl  want ic selue ghenen zeghel en hebbe,
so heb ic ghebeden Haren (Heer) A’iclaes vanden Poel,
Ca~aoni?ac  ende  prochypape  t e  Naeldwijcj  d a t  h i  desen
brief voer mi bezeghelen wille met sinen zeghel.  Ende
ic Haer Xiclaes voirs. hebbe om bede willen. ,Joqacfrou
Willaems voirsc. , desen  brief open bezeghelt met minen
zeghel. Ende  o m  d e r  meerre  zekerheytl  s o  h e b  i c ,
J o n c f r o u  Wìllaem voirseyt , ghebeden  Hepric  vander
W o e r d ,  mine?L  neue, als minen ghecoren voecht. dat
hi desen  brief mit nu bezeghelen wil met zinen zeghel.
Ende ic Heynric vander  Woerd voirseyt hebbe,  om
bede willen Joncfrou Willaems mijnre  moei@a voirseyt ,
desen  brief als een ghecoren voecht  mede  bezeghe l t
open met minen zeghel.  Ghegeven.  int jaer  ons Heren/
dusent  drie hondert drie ende  tnegentich opten eersten
dach in April.//

Op den buitenkant:
EN B R I E F  V A N E E N  H O F F S T E D E  E N D E R E N T E N

GIELEGEN T O T  NAELD[WIJ]C  ENDR OEHEETEN

HET SLOP.

Oorspronkelijk stuk op pergament 23 X 14; CM. met
twee  a fhangende ,  vrij gave,  zegels in groene was,
waarvan een beschri*jving  hier moge volgen:

1. Rond, m.l. 2 1; mM. Geen schild. Binnen een koord
in cirkelvorm een adelaar. Daarbuiten een krans van
zes cirkelvormige bogen, gevuld met traceeringen.  Hier-
omheen een tweede krans van naar binnen gekeerde,
aan de vorige krans rakende, cirkelvormige bogen,
eindigende in kruisjes.  Daartusschen het randschrift
n. f. : s.n-~co-faaf-.po-el.-96r.  ‘)

IT. R o n d ,  m.l. ‘Lô mM. S c h i l d  m e t  s p i t s e n  v o e t ,
waarop een klimmende leeuw; daaromheen als boven
twee kransen van cirkelv. bogen, de binnenste n i e t
getraceerd,  de buitenste paiet  in kruisjes eindigende.
Randschrift n. f. : s-f7en-Lic-t)an-[6eL]-~oesf.

(Afkomstig van een veiling van boeken en hand-
schriften, voorjaar 1911 in Den Haag,  t i jdel i jk be-
rustende Gem. arch.  Delft).

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Buteux.  Aanvullingen en verbeteringen van de g e -
nealogie van dit  geslacht,  voorkomende in jaargang
XXVII.

1) = Presbgter.
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Kol. 191,
r. 16 v.b.

n 17 n n

n 18 n n

Kol. 227 >
r. 1 en 2 v. b.

13
ifol. 228,”
r. 8 v. b.
n 33
n 19 t.o.

10

staat: 21 Juni 1900, m. z. 2 Juni 1800
n Middelburg in, m. z. Heinkenszand  27

staat,: 1890, m. z. 18t39
n 1890, m. z. 1900
n Louisa, m. z. Lucie
n 1721, m.z. 1761

jaargank XXIX,  kol. 230,
r. 34 v.b. staat: 1693, m. z. 1643

Erckelens. (Van) Wie waren de ouders van Jacob
van Erckelens, geboren 1530, 1697 schout te Ede. Ik
vermoed dat zij waren Qoossen  van Erckelens, 1606
overpander op de Veluwe en Anna van Ommerega,  die
in 1568 in de Groote Kerk te Arnhem werd begraven?
En wie was zijne vrouw 1

‘s-Hertogenbosch. A. VAN S ASSE VAN Y S S E L T.

Gonggrijp. Aanvulling gevraagd van onderstaande

5. Rynbrand , m. z. 5. Reîjnier Jan Buteux,
geb. te 1Iiddelburg  11 Mei 1766, ged. 14
Mei d. a. v., get. Jau van Marselis jun.,
heer van Santvoort en Maria Rijnbrandina
Agnes van Marselis geb. Buteux; f ongeh.
1796 op een buitengoed bij Maastricht, ,dat
hij in huur had”.
6. Mr Isac Cornelis  Buteux, die volgt IVbis.
7. Con&s Buteux, geb. te Middelburg
5 Maart 1771, ged. xld. 27 d. a. v., i_ jong
in Holland.

gegevens :
1. Dr. med. Joalanes  Gonggrijp,  geb. . . . . . , med. doet.

te Leeuwarden, wordt 13 April 1760 aangesteld tot
Landschaps  LMedicus,  tr.. . . . . ; gest.. . . . . -

Had hij nog andere kinderen dan:
11. Dr. med. Hermanus Gonggrijp,  geb. . . . . . . . . . .

1766, gepromoveerd te Franeker 22 Maart 1787, gest.
Leeuwarden 7 Mei 1837, tr. Leeuwarden Lydia Catha-
riaa Leuke, geb . . . . . 1758, gest. Leeuwarden 27 Nov.
1839, dr. van. . . . .

Had dit echtpaar nog andere kinderen dan:
111. Dr. med. Johannes Gonggrijp, geb. Leeuwarden

. . . . . 1797, gepromoveerd te Leiden 26 Juni 1822,
gest. . . . . . Was hij gehuwd en had hij nakomelingen?

Is de sub 1 genoemde persoon een zoon van Harmeqz
(Harmanus) Gonggrijp, ged. Harlingen lö Juli 1683,
vroedschap aldaar 1740-1746, gest. aldaar, . . . . 1746
en diens echtgenoote  . . . . . ?

of is ha een zoon van:
Harmanus  Gonggrijp, geb. Harlingen . . . . . 1703 (3) ,

vroedschap van Franeker 1737-1762, burgemeester
aldaar 1744--1746  en 175%-1755,  lid Ed. Mog. Staten
van Friesland 1747 - 1760 ?

Had Mr. Godefri&s  Comzelius  Gonggrgp,  geb. . . . . . !
gepromoveerd te Franeker 28 Juni 1762, van af 1 Ju11
1762 advocaat bij -den Hove te Leeuwarden, gest. . . . . . ,
nakomelingen 2

Hij is de zoon van:
Ds. Cornelius  Gonggrijp, geb. Harlingen.. . . . 1704,

predikant der Hervormde Kerk te Akkrum en Terhorne
van 6 Oct. 1728-17  Nov. 1737, te Oosterbierum van
1 Dec. 1737-3 Aug. 1777, ge&. Franeker 10 Aug.
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1777, op . . . . . . 1731 te . . . . . . gehuwd met Aafke
Olclersma,  geb. . . . . . , gest. . . . . . , dr. van . . . . .

Wie waren de ouders en grootouders van:
Hanso  Godefridus  (Gothofre&s)  Gonggrijp,  g e b .

Harlingen . . . . . , tweede clercq ter Secretary Ed. Mog.
Collegie ter Admiraliteit van Friesland 1757, clercq 177ö,
commies 1777, griffier van den Raad van het Collegie
1787-1797, gest. Harlingen. . . . . Met wie was hij ge-
huwd en had hij nakomelingen? G. T. E. GONCHJHIJP.

Haienius. (xX1X.  243).
1.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

5.

6

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

joannes ‘Hajenius , géb. te ? 1663, -f te ? 1730, zoon
van? en? Vertrok 9 Oct. 1688 uit Frankfort a/d ~Main
naar Amsterdam en van daar naar Lemmer,
vestigde zich 1690 wederom te Amsterdam. Na í700
was hij rector aan het gymnasium te Nijmegen. Hij
tr. 10 te i’ den? Maria Woesthoveqa,  geb. te? 1672,
-/- te? 1696; 20 te? den? &aria van Roon  , geb. te?
1663,  i_ te ? 1728  ; uit dit laatste huw. geene  kinderen.

ll.
Johannes Adolfus Hajenius, geb. te? 1693,5_  te? 1694.
David  Hajenius , geb. te Amsterdam . . . . . 1694,
tr. 10 te? den? Engelbertha Hiddink, geb. te? den?
+ te? 1724, dr. van? en?, 20 te? den? Cunegonda
Clara Ortwijn , geb. te 2 1687, dr. van Panthaleon
predikant te Heeteren en?
Uit het le huw. vier, uit het 20 twee kinderen,
volgen 111.
Elisabeth Hajenius, geb. te? 1695, -i_ te? den? ;
was zij gehuwd?
Rebecca Hajenius, geb. te? 1696:  j_ te? 1698.

111.
David Hajenius , geb. te ? 1718, f te 2 1743.
Wat was zijne betrekking, was hij gehuwd en liet
hij nakomelingen na?
<Joannes Hajenius, geb. te? 1720, + in datzelfde jaar.
Maria Hajenius, geb. te? 1721, j- te? 1723.
Joannes  Hajenius, geb. te? 1724, i_ te? den? Zelfde
vraag als bij zijn broeder.
Pantaleon Hajenius , geb. Pannerden den . . . 1724,
+ te? 1810, predikant te Aerdt en Herwen; tr. te?
den? Helena Clementine  Fabricius , geb. te Duisburg
den . . . 1736, dr. van ? en ?
Uit dit huw. vijf kinderen, volgen IV.
Maria Elisabeth Hajenius , ge’o.  te? den . . . 1729,
$ te? den? Was zij gehuwd met Bernardus Immink?

IV.
Dauid Adolf Hajenius, geb. te ? 1760, i_ te ?
1813. Verder niets van hem bekend.
Willem Hendrik Hajenius, tr. Willevailla  de Ridder,
(zie kol. 243). Kinderen volgen V.
An?la  Maria Hajenius , geb. te ? 1764, i_ te? 1829,
was zij gehuwd?
Cunegonda Clara  Hajenius, geb. te? 1767, f- te? 1771.
Cunegonda Jaspriena Hajenius , geb. te ? 1777, 5_ te?
1862, tr. te? den ? Antonie van Essen.
V.
Helene Clementine Hajenius, geb. te? 1792, j- te?
1883.
Godert Adriaan Hajenius, geb. te Cothen, 21 Dec.
1793, + ‘s-Gravenhage 7 Maart 1857 als gep. Kapi-
tein der infanterie; tr. te Harderwijk 19 Nov. 1818

c
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Jacoba  Bouman , geb. te Idaard 12 Mei 1796,
f- ‘s-Gravenhage 24 Aug. 1876; dr. van Lrcitonius
en Lucretia Welmina van der Swaagh.
Zij hadden vijf kinderen.

die te Amsterdam 14 Juni 1716 tr. met Mr. Cornelis
Trip, burgemeester aldaar.

Margaretha Willemina  Hajenius  , geb. te ? 1796,
j- te? den?
Catharina  .k?aria  Antonia  Hajonius , geb. te? 1798,
-f te? 1883.
Pantaleon  Hajenius , geb. Cothen 6 Maart 1800,
t ‘s-Heerenberg 13 April 1886, geneesheer aldaar; tr.
te Genderingen 10 Oct. 1826 S’ara Helena Henrzette
EUerhardina  Schmidt, geb. te Genderingen? den 11
Nov. 1800, t ‘s-Heerenberg 6 Juni 1870, dr. van? en?
Uit dit huw. acht kinderen.
Petrus Jacobus Hajenius, geb. te Cothen 1804, + te?
26/27  Oct. 1835, ongehuwd, predikant te Zeddam.
Willemi~za  Henrica Hajenius, geb. te? 1806, i_ te? 1899.

Gerrit Jacobsz. Oudt, geb. te ? den ?, i_ te ? den ?
tr. te ? den ? Trijn Pietersdr. Coster. Welke kinderen
hadden zij behalve Pieter Oudt, geb. te Amsterdam den

1589, begr. N. K. te Amsterdam 22 Sept. 1612,
&ne’nde  in de Raamskooi; tr. aldaar 11 Maart 1612
Breghje van Hoorn (zie Elias: De vroedschap van
Amsterdam). Welke kinderen sproten uit dit huwelijk?

Cornclis  Cornel&. O,i(d)t , schepen te Haarlem 1618,
21, 62, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34 en 37. Hij overl. in
laatstgenoemd jaar. Was hij gehuwd en had hij kinderen?

In het: Kohier van den tweehonderdsten penning
voor Amsterdam en onderhoorige  plaatsen over 1631,
komt in de 5” wijck  (beginnende in de Carremelck steech
noortzijde)  voor : Gerrit Jansx. O& als betalende & 35.

‘s-Gravenhage. VAN R O M O N D T .

Vlierden (van). (XXIV, 240). Over Nicolcrrcs  ua12
Vlierdeia  en zijn gezin in Rouaan, zie men nog ,,Rulletin
d. 1. Comm. de 1’Hist. des Egl. Wallonnes”, Tome V.
La Haye 1892. p. 216.

Samengesteld naar gegevens verstrekt door P. E.
Hajenius, Eerste Luitenant der Grenadiers.

‘s-Gravenhage. v. R .

Hebert. (XXVIII, 61). Zie gegevens over deze familie
in “Bulletin d. 1. Comm. de 1’Hist. des Egl. Wallonnes”.
Tome IV. La Haye 1890. Journal de Jacob Lamy de
Dieppe. Notes p. 356, waar o. a. melding wordt gemaakt
van het huwelijk te Rotterdam 9 Juni 1715 van Pierre
Hebert, de Dieppe, et Sltsalalae  Baudewìn, de Rotterdam.

Kelderman. Jan Kelderman, ouderman  van het
Slijtersgilde te Deventer 1690, vermeld op een gildebord
in de vestibule van het Stadhuis te D. (Zie Bulletin
N. Oudh. B., 2” Serie, IV no 3, 124).

Kruythoff. Agneta TielerLius  was eene kleindochter
van den predikant Abraham Tielenius en eene dochter
van Pctrzcs  Tielenius, die in 1679 als predikant beroepen
werd van ‘s-Hertogenbosch naar Rotterdam, alwaar hij
in 1686 overleed.

Haar echtgenoot Theodorus Kruythoff was predikant
te Weurt (niet Wenst). C. F. G. H.

Oudt, Out. Maria Siewertsz.  van Amsterdam, oud
24 jaren, geassisteert met kkwert  Jansz.  haer  vader
op de Kaysersgraft, tr. te Amsterdam 8 Nov. 1672
(huw. int. 14 Oct. 1672) Jan van Romont. Bij den
doop der kinderen uit dit huwelijk worden zij en haar
vader afwisselend genoemd (van) Oud of (wan) Out.

Amsterdam Doopregister N. K. :
ged. 4 Feb. 1649 Maritje,  dochter van Sievert Janss

en Eitje  Jooste. Get. Aeltje Cornelis.
Amsterdam. Kerk. Huw. Inteek. reg.: den 1 Mey 1648

Compareerden als voorn. Siewert  Janss van Amsterdam,
boeckhouwer , out 25 jaer, geen ouders hebbende, woo-
nende op de Heeregracht, geassisteert met s[jn oom Lucas
van Luyck ende  Elsje ,Joosten  van Boeckholt out 30 jaer,
woonende op de Fluwelenburchwall, geen ouders hebbende.

Gevraagd wordt na,ar het bewijs, dat eerstgenoemde
Maria Siewertsz.  Out identiek is aan Maritje,  voor-
komende in de daarop volgende doopacte. Vriendelijk
verzocht mededeeling van alle gegevens betreffende de
familie (van) Oud(t), Out.  Mij zijn nog bekend:

Geertruid Oudt, dr. van ‘r’ en ? gehuwd te Amsterdam (?)
den ? met Nicolaes  le Seutre, wijnkooper  en kuiper op
‘ t  Rockin; zij hadden eene dochter Maria le Seutre,
geb. Amsterdam 10 Nov. 1695, f aldaar 15 Mei 1772,

l ’

(:

T. a. pl. wordt ook nog genoemd Olil:ipr,  broer van
Judith, in 1680 gehuwd met &zl.za~~~~c  XoifiW,  f. de
Salomon, et de Suxanne  Paris, de Dieppe.

Vries(e) (de). Wie heeft de goedheid genealogische en
biographische bijzonderheden mede te deelen  omtrent de
ouders van Liewìna  de Vriese (ged. te Gorinchem 25 Nov.
1663) t. w. Fran(t)s  de Vriese en Cathalina  van Dongen. E.

Weede  (van). (XXIX, 215.)
Gideon Hoeuft (zn. van Jan, en Isabella Deutz) geb.

Parijs 30 Juli 1652, + den Haag 19 Febr. 1710, begr.
Utrecht, huwt 10. 22 Jan. 1683 Sara Fannius, j- Middel-
burg 3 Maart van hetzelfde jaar, in 1694 bijgezet te
Biggekerke. Hij huwt 2”. Juni 1693 C’atherina  Copal,
j- Utrecht 3 Aug. 1723, oud 79 j. De fam. Copal is
afkomstig uit Reimerswaal en woonde later te Vlissingen.
De geschilderde portretten van Gideon Hoeufft en zijne
beide echtgenooten bevinden zich bij de familie Grothe
te Utrecht. Beide huwelg  ken waren kinderloos.

[Vgl. Genealogie v. h. gesl. Hoeufft , door Jhr. Mr.
W. H. Hoeufft. Middelburg, J. C. en W. Altorffer 1905.
Niet in den handel.] M. G. w.

Portret gevraagd.
In het Geertruidsgasthuis  te Groningen bevindt zich

het portret van eene fraai gekleede vrouw, met bijschrift
,, Anno 1667, aetatis suae 27”, en wapen: in zwart
twee toegewende uitkomende gouden leeuwen, verge-
zeld in het schildhoofd van twee roode rozen en in
den schildvoet van eene gouden lelie.

Wie was deze vrouw?
Gronigqen. A. F. L. H. S.

INHOUD 1911, w 8.
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N”. 9. XXIX” Jaargang. 13 September 1911.

IBESTUMRSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

M a a n d a g  2 October a.s. 4& ure.
&DEQA OPORTO,  Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.

Adresverandering :

A. VTPOMTE: »lx FARTA.  . . . . . . . . Pauj’s.
113 Ra de la Ponzpe.

H. 11. GRuseerS.  . . . . . . . . . . Haarlem.
.b’ Oranjekade.

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
van Bolhuis

door C. J. P O L V L I E T .

Van den nu volgenden tak van het geslacht van
Bolhais is mij de aansluiting aan den bovenvermelden
hoofdstam niet gebleken.

1. Popko (Harwsrm)  van Bolhuis,  g e b o r e n  o m t r e n t
1670 ,  huwde  met  ,lnjlf$ (NAUWS)  Bnns  en was bij haa r
vader van :

10. _Uwrichje  van Bolhuis, g e d o o p t  t e  G r o n i n g e n
24 Februari ,1702;

20. Elisal)efJ~ van Bolhuis,  a l d a a r  g e d o o p t  7  O c -
tober 1704 ;

30. =IbeZ  van Bolhuis,  aldaar gedoopt 4 Februari 1707,
volgt onder 11;

40. 2Veindert  van  Bolhuis,  a l d a a r  g e d o o p t  4  J a -
nuari 1709.

Vermoedelijk ook van :
50.  .Jmnes  v a n  Bolhuis, volgt onder 11 bis; en van
60. He~mumus vm Bolhuis,  volgt onder 11 ter. 3 7).

11. Abel  I’opko’sz  van Bolhuis,  gedoopt te Groningen
4 Februari 1707, zal de vader ziju geweest van:

111.  Yo~~l~o  dlwZ’s.~  van Bolhuis,  gehuwd met  Harti~l~
d1bcrt.s en daarbij wder van :

10. -Albert f’opl~o’s~  van Bolhuis,  volgt onder IV, en
20. Abel Popl;o’sx  van Bolhuis,  volgt onder IV bis.

IV. Alhert  Popko’sz v a n  Bolhuis,  h u w d e  dlber2jc
Pieters,  ouders van :

Popk0  8lkrtsz  van Bolhuis,  gedoopt  t e  Groningen
21 Februari 1787.

IVbiS. dbel, ~O$;O’SZ  van Bolhuis,  g e d o o p t  t e  G r o -
n ingen  5  Ju l i  1762 ,  huwde  Tic@ Slberfs  en had bij
haar 4 kinderen:

10. Popko  van Bolhuis,  gedoopt te Groningen 9 Mei
1779, jong overleden ;

20. Albet$ie van Bolhuis! aldaar gedoopt 23 April 1780;
30. Poyko van Bolhuis,  aldaar gedoopt 14 December

1781; en
40. Hntmtjr van Bolhuis,  aldaar gedoopt 22 April 1788.

WiS. .Tawes van Bolhuis,  luitenant, geboren omtrent
1700, vermoedelijk een zoon van Popko en Jantje Baas,
h u w d e  m e t  Elis’ubcth  AT$arzd,  en was bij haa.r  v a d e r
van 8 kinderen:

10. Abel  Popko  van Bolhuis,  volgt  onder 111;
20. 8wzcgje)l  v a n  Bolhuis , gedoopt te Groningen 16

April 1728 ;
30. Janfje  van Bolhuis,  aldaar gedoopt 1 Februari 1730;
40. Berapdrw  van Bolhuis,  a ldaa r  gedoopt  2 M a a r t

1731, jong overleden ;
50. Popko  val1 Bolhuis , gedoopt aldaar 24 ,4ugustus

1732, volgt onder IIIbis  ;
Go. Ge1-ardzrs  van Bolhuis,  volgt onder IIIter;
70. Jantien  v a n  Bolhuis , gedoopt te Groningen 12

Juni 1736, jong overleden ;
80.  Jautie~  vnn Rolhuis, nlldnxr gedoopt 21 Naart  1738.
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111. A b e l  P o p k o  v a n  13ollluis,  bLu’gcl,luit,enn.nt  te
Groningen, aldaar gedoopt 4 December 1726,  huwde
met Margien Aling, geboren in 1725,  overleden te
Groningen 18 October 1796.

Uit hun huwelijk sproten 8 kinderen:
1”. Jannes  val1  Bolhuis,  vo lg t  onder IV;
20. Berend van Bolhuis,  gedoopt te Groningen 5 Juni

1750, jong overleden ;
30. ElisuDeth  van Bolhuis, aldaar gedoopt 31 Maart 1752;
40. Berend van Bolhuis, volgt onder IVbis;
5”. Marqarefha  Geertrltidn  van Bolhuis,  aldaar gedoopt

11 Juli 1?56;
60. An)tii.qje  van Bolhuis , a l d a a r  g e d o o p t  1 0  J a -

nuari 1768;
70. Margaretlla  v a n  Bolhuis,  a l d a a r  g e d o o p t  1 4

Maart 1760 ;
80. Harm  Jan van Bolhuis,  volgt onder IVter.

1V.  Jannes  van Bolhuis,  gedoopt  t e  Gron ingen  25
October 1748, was bij GIY’@‘c  Heikens  vader  van  8
kinderen :

10. Abel Popko van Bolhuis,  gedoopt te Groningen
30 Maart 1770;

20. Heike Eqberts van Bolhuis,. aldaar gedoopt 16
December 1772-;

30. Marqien  van Bolhuis,  gedoopt aldaar 27 Januari
1776, hulde aldaar in 18Ó6;umet  &Mr. Lucas Trip 3 R),
gedoopt te Groningen 8 April 1781, aldaar overleden
Augustus 1810, zoon van Mr. Jacob en Anna Lewe
van Mathenesse. Zij wa.ren de ouders van Jannes  van
Bolhuis  Trip.

40. Christiaan  Smith van Bolhuis,  gedoopt te Gro-
ningen 30 October 1777 ;

50.  Aaltje van Bolhuis, aldaar gedoopt 22 Maart 1781;
Uo.  Berend Reisewijk van Bolhuis,  gedoopt aldaar

18 Mei 1784;
70. en 80. Gerardzbs en E w e  Jacobs  val1 Bolhuis,  ge -

doopt te Groningen 27 Februari 1787.

IVblS. Berend van  Bolhuis,  derde zoon van Abel
Popko en Margien Aling, gedoopt te Groningen 24
Maart 1754, was burgerhopman te Groningen en liet
bij Trzj,ttje Harsema 6 kinderen na:

1”. Claassien  van Bolhuis,  gedoopt te Groningen 3
September 1776 ;

20. Abel  Popko van Bolhuis,  aldaar gedoopt 5 Oc-
tober 1777, jong overleden;

30. Margien Aling van Bolhuis,  aldaar gedoopt 11
Juli 1779;

40. Adrianus Harsema van Bolhuis,  aldaar gedoopt
18 Maart 1781;

6”. Abel Popko van Bolhuis,  volgt onder V;
60. Geerirz&bs  Reisewijk van Bolhuis, volgt onder Vbis.

V. Abel Popko van Bolhuis,  gedoopt te Groningen
29 Juli 1783, was bij Aaltje Nanninga, geboren omtrent
1779, vader van:

W.... van Bolhuis,  was tusschen 1830 en 1840
lid der Societas Pharmaceutica en schreef gedichten.

Wis. Geertruidus  Reisewijk van Bolhuis,  jongste zoon
van Berend en Trijntje Harserna,  gedoopt, te Groningen

88)  Zie: Jhr. Mr. H. J. Trip. De familie Trip. Gron.  1883 bl. 106.

153  Juli 1786, hude met A’l~t! Jans Rooseboom, geboren
t e  Norden  i n  1 7 8 9 ,  d o c h t e r  va,n Christopher  en van
Adje Eden,  die hem G k inderen  schonk:

le. ,Tan van Bolhuis, volgt onder VI;
20. Berend van Bolhuis,  volgt onder VIbis;
30. Abel  Popko van Bolhuis,  ongehuwd overleden;
40. Antje van Bolhuis,  geboren 1820, in 1853 gehuwd

met Petrus Dcelnznn  ;
60. Klaas&L van  Bolhuis, o v e r l e d e n  v ó ó r  1803,

gehuwd met  P e t r u s  Deelman, die met hare oudere
zuster hertrouwde ;

60. Eke van Bolhuis , geboren in 1832, overleden te
Groningen, aldaar gehuwd geweest met Meindert  BOOTX,
geboren in t830,  te Groningen overleden.

Vl. Jan va11  Bolhuis, gedoopt te Groningen 1 Januari
1814, stofverwer aldaar, en overleden in 1863, huwde
17 Mei 1840 Joha,nlln  Huitsing,  geboren te Groningen
2 September 1804, aldaar overleden in 1902, dochter
van Frederik en van A~~zueclr.ie~a  Middeldorp.

Hun zoon was:

VII. flrederik v a n  Bolhuis , geboren te Groningen
26 September 1844, aldaar overleden 4 Maart 1894,
er gehuwd 1 Mei 1879 met Sara C’lasina  Verhoog ,
geboren  t e  Le iden  9  November  1803,  doch te r  van
AOraham Joha~nas  en  van  JacoOa  Marks.

Zij waren de ouders van:

Vlll.  Mr. Johannes JacoOws  van Bolhuis 3 g), geboren
te Groningen 12 Februari 1880, redacteur der Nieuwe
Rotterdamsche Courant, wonende te ‘s-Gravenhage. Hij
huwde te Leiden d0 Augustus 1908 met Johanna  Cor-
nciia  Planjer  , aldaar geboren 11 Maart 1886, dochter
van Johannes %sn& en van <Jansje  Bikkers. Uit hunnen
echt sproten :

10. Frederika  Sara van Bolhuis, geboren te ‘s-Gra-
venha.ge 17 Juni 1909.

2‘0. Jollala  Hendrik  van Bolhuis,  a ldaa r  geboren
3 Augustus 1910.

VP. Berend varl  Bolhuis, tweede zoon van Geertruidus
Reisewijk en van Eke Jans Rooseboom, gedoopt te
Kalkwijk  (gemeente Sappemeer) 3 November 1816,
overleden te Harlingen 17 November 1874, huwde aldaar
12 Mei 1857 Martja  de Vries, geboren te Zuidhorn
68 Februari 1860,  overleden te Harlingen 31 October
1883, dochter  van Di&  Thomas en van Antje E’eeringcr,.

Uit hun huwelijk sproot:
Antje van Bolhuis,  geboren te Harlingen 5 Januari

1863, huwde te Almelo 17 Mei 1888 Johan,nes  Her-
manwus  ter Braake, geboren te Ensched8  12 Septem-
ber 1856.

IVfer. Harm Jan van Bolhuis,  jongste zoon van Abel
Popko en Margien Aling, gedoopt te Groningen 10
Januari 1766, overleden na 1800, huwde in 1786 met,
Geertje  van Olst,  geboren in 1763, overleden te Groningen
25 Juni 1800.

Uit hun huwelijk sproten:
10. Hedrik  van Bolhuis ! volgt onder V;
en vermoedelijk ook
20. Claristilaa  van Bolhuis, geboren  in  1788 ,  over-

39) De gegevens voor dezen familietak werden grootendeels door
dezen heer verstrekt.
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leden te Groningen
Jan Frimcc.

1 April 1853, gehuwd inctt  Air.

V .  Hendrik  van Bolhuis, gedoopt te Groningen
6 Februari 1787, notaris te Leens , procureur te Appinga-
dam, overleed te Verhildersum (Leens) 6 Maart 1861.
Hij was te Winsum 26 April 1821 gehuwd met ,I. OZt-
kamp, geboren in I78ï , ovcrlodeu  te Verhildersum
28 Januari 1840.

Uit hun huwelijk sproot eene dochter geboren te
Leens 31 Augustus 1822.

Vermoedelijk is d e z e  Beer+  bun  Odst IXU~  h’oll~~~i,s,
vó6r 1855 gehuwd met Mr. H. Framcr.

IP. Popko  van Bolhuis, derde zoon van Janucs  en
van Elisabeth Ngland, gedoopt te Groningen -4Augustus
1732, zal vermoedelijk de Po~~ko  zijn, die 7 Juli 1747
te Groningen als student werd ingeschreven, in 1757
predikant werd te Scharwoude en 8 December  1786
te Amsterdam overleed. 4 f’)

Deze huwde tc Utrecht 16 October 1773 Elisabet//
van der Groe,  geboren te Renswoude 6 Mei 1738, ovw
ledeu te Scharwoucle 5 October 1775, dochter van
Mr. Gerard Ilugo en vau  C’atharina  Rmdaedé.

Uit hun huwelijk sproot 1 kind :
Gerrit HN~O van Bolhuis,  volgt ouder IV.

1V. Gerrit Hugo van Bolhuis, geb.  te Scharwoude
29 Oct. 1775, ingeschreven als student te Utrecht 14
November 1795, werd predikant te Westbroek en Banm-
brugge,  en overleed emeritus te Breukelen 1 Januari 1854.

Hij was te Utrecht 1S April 1803 gehuwd met ,Ilnria
P,-n~aci~sn  T)el-sc//l[zc,*,  geboren te Ame;&ort  23 Oct,ober
1782, overleden te Oldebcrt ten huize van haren zoon
4 Juli 1860.

Uit hun huweljjk  sproten 5 kinderen:
1”. ,Tooha~z  Hqo van Bolhuis, geboren te BaRmbrugge

18 Juli 1801,  aldaar overleden 29 d. a. v.;
20. Johan Hugo van Bolhuia,  volgt onder V;
30. Huibert  _,3’icolao.s van Bolhuis, geboren te Baam-

brugge  1 September 1809, jong overleden;
40. H~tciherf  Xicolnux  van Bolhuis, geboren te Ba.nm-

bruggo  23 September 1811, jong overleden;
60. Ewrt van Bolhuis,  volgt onder Vbis.

V. D r . J o h a n  Hqo van Bolhuis  , geboren  te
Westbroek 20 December 1805, wercl  19 Juni 1821 in-
geschreven als student te Utrecht, promoveerde aldaar,
werd in 1839 hoogleeraar  in de Ncderlandschc  taal- en
letterkunde aan de Koniuklijke  Militaire Academie te
Breda en overleed aldaar tengevolge van een twee-
gevecht op 14 Februari 1844.

Hij was op 30 April 1834 te Utrecht gehuwd met
Aguethn  JoJlan?la Broers, aldaar geboren 4 Juli 1802,
er overleden 17 Maart 1884, dochter vau  ,JncoD  Cor~/c/i,s
en van E’rnlrcincl  S’o$ìa &? IZoclrcfort.

Uit hun huweli,jk  sproten 5 kinderen:
1”. Baria Ikzwinn  van Bolhuis, geboren te Utrecht

26 Februari lS35, aldaar overleden 21 December 1881 i
20. ~JucoOa  van Bolhuis  :

1836, jong overleden ;
geboren te Utrecht 9 Me1

3”. ~Jacoba  I+ancina Sophia van Bolhuis, geboren te
Utrecht 28 Juli 1838, overleden te Montreux  1 Maart 1865;

40) Zie ook onder 11 ter 20.
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4”. lly~~cl~/~  ~JoJ/c~~~~t~/  C’r,/.trrtln ELisnbcih v a n  Bolhuis  ,
geboren te Utrecht 28 Juli 1838, aldaar overleden
13 Mei 1910;

50. Mr. Gerrit Hugo  van Bolhuis, geboren te Breda
16 Oct,ober  1840, advocaat en procureur, later president
van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht, aldaar
gehuwd 17 Juli  18ï3 met C’ntharisa rllaria  wn Hoytema,
aldaar geboren i Februari 1842, dochter van TClle?n
JncoO  e n  dlaq  Aitna de Jhgh.

Vbis. Ecerl van Bolhuis, jongste zoon van G e w i t
Hugo. en vnu 3«ricc Fr«~~ci~~u.  T’e~~hz~~~r,  geboren te
Haambrugge 16 Februari 1815, werd 20 Juni 1832
ingeschreven als stucleut te Utrecht, en in 1845 be-
roepen tot predikant te Oldebert, welk ambt hij in
1887 nog waarnam.

Hij huwde tweemalen.  Eerst te Breukelen 23 October
1844  met  L)io,n  T7rrg, die te Oldebert 16 Mei 1849
overleed, na hem twee kinderen te hebben geschonken.
Daarna hertrouwde hij te Leek 27 October 1852 met
Anna  Linmina ille7j’er  , geboren 15 Januari 18 . . .
dochter van Ds. Albertux  Xnugh en van IClle_gonda  Lucia
.“.‘1 die hem 4 kinderen schonk.

Die kinderen waren :
10. Gerrit Hugo van Bolhuis, geboren te Breukelen

13 Juli 1845, aldaar overleden 20 d. a. v.;
2O.  G e r r i t  Ifugo van Bolhuis,  geboren te Oldebert

28 Januari 1848;
30. JOL van Bolhuis,  geboren te Oldebert 8 Juni 1854;
40.  illaria E’t~n~2cil~a  val1 Bolhuis,  geboren te Oldebert

2 6  Maart  1856;
50. Albertus  dlwglr vau Bolhuis, volgt onder VI;
60. ElZe,qond~z  Lucitr van Bolhuis,  geboren te Oldebert

4 Januari 1864.

Vl. Albertrls  :lfaccgJ~  van Bolhuis,  geboren te Oldebert
26 Maart 1806, werd asts te Zwartsluis  en was gehuwd
met G’rief$  Slngtcr,  geboren in 1861, overleden te
Zwartsluis 8 December 1897, die hem 3 kinderen schonk,
allen aldaar geboren :

10. eene dochter , geboren 11 September 1889 ;
9. eene dochter , geboren 27 October 1890;
30. een zoon, geboren 15 Juli 1893, overleden te

Zwartsluis 26 Maart cl. a. v.

IlP. Getxrdus van Bolhuis,  jongste zoon van Jannes
en van Elisabeth Nijland, gedoopt te Groningen 14
September 1734, was burgerhopman te Groningen en
overleed aldaar 26 September 1SlO. Hij was tweemalen
gehuwd geweest.

Eerst trouwde hij te Groningen 30 Juni 1764 met
zijue  volle nicht 67~?1(~  dfurgaretha  van BoZJzuis, geboren
10 November 1732,  overleden te Groningen 25 Februari
1795, dochter van Hcrmn~~~cs  cxl IStn Geertruidn Metting  ,
nader te vermelden.

Daarna hertrouwde hij te Groningen  9 October 1’796
met  EbisddJh  lhrlis  , woduwe  van ,?; 1’. Suthoff,  d i e
10 Mei 1810 te Groningen overleed.

Uit het eerste hamel~jk  sproten 4 kinderen:
10. ~JCZ~WCS  ~11 Bolhuis, geboren te Groningen 12

April 1766, gedoopt 15 cl. a. v., overleden aldaar 9
Februari 1771;

20. Harma)lw(s  van Bolhuis  , geboren te Groningen
10 Maart 1768: gedoopt 13 d. a. v., overleden te Gro-
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ningen 13 Maart J.Sl3,  b :(IC llu\\:cd  to EIoo~korlc  25 Augustus
1799 met Helena GerOers;

30. Gerhardus  van Bolhuis, geboren te Groningen
20 Juni 1770, gedoopt 24 d. a. v. predikant te Lettel-
bert , overleden te Lettelbert 21 Mei 1811 ;

40.  Eta Geertruida van Bolhuis, geboren te Groningen
12 Januari 1773, gedoopt 17 d. a. v., huwde Zweelo
16 Februari 1793 met ~~n~zc%scu~s  Lieftinck , predikant
te Zweelo 4 ‘), gedoopt te Groningen 1 Ma.art  1754,
over leden  t.e Zweelo 3 November iS12, zoon van
Fra,nciskw en van Anjza 8omOergen.

IP. Hermnnwus  van Bolhuis, broeder van den luite-
n a n t  Jannes viln Bolhuis, en dus vermoedelijk  zoon
van Popko Harmens en J-antje  Baas, zal tweemalcn
gehuwd zijn geweest, eerst met _k%rgrieta  ~önn der Tewe,
daarna met Eta Gcertruida Netting.

Uit het eerste huwelijk  sproot 1, uit het tweede
b kinderen :

1”. Margreta van Bolhuis, gedoopt te Groningen
6 September 1726;

2”. Po@co van Bolhuis,  gedoopt te Groningen lb Octo-
ber 1730. Ook deze zou de onder IIIbis vermelde predi-
kant te Scharwonde kunnen zijn;

30. Anrba Margaretha  van Bolhuis, geboren te Gro-
ningen 10 November 1732, gedoopt aldaar 18 d. a. v.
overleden te Groningen 25 Februari 1795,  huwde aldaar
30 Juni 1764 haren vollen neef Gwáard~r~s  ca,n Bolhzcis
boven vermeld ;

40. W&?helmzrs  van Bolhuis,  gedoopt te Groningen
6 Februari 1735;

6”. Harm Jan van Bolhuis, gedoopt te Groningen
22 September 1737, huwde te Amsterdam in April 1768
met Maria Jucobn Brahé, geboren 6 Augustus 1734,
dochter van .Tun Jacob Maurits en EkisaBetlL  Holticus.

Uit hun huwelijk sproten behalve een zoon en eene
dochter, t,wee  kinderen, begraven te Amsterdam
8 Februari 1780;

6”. Copius  Metting  van Bolhuis, volgt onder 111.

111.  Copius  Metling  van Bolhuis, gedoopt te Groningen
27 Maart 1740. gezworene te Groningen 1786, 87 en
88, kiezer in 1796, burgerkapitein, overleden te
Groningen 21 Maart 1810, huwde in lí70 ,Jo7Lannrr
Pootholt, die na hem overleed.

Uit hun huwelijk werden 8 kinderen geboren:
1”. Harmanww van Bolhuis, gedoopt te Groningen

lb September 1771;
20. Maria van Bolhuis, gedoopt te Groningen

10 April 1774;
3”. Eta Geertruida van Bolhuis, gedoopt te Groningen

26 Maart 1775,  jong overleden;
40. Eta Geertruida van Bolhuis, gedoopt te Groningen

4 Augustus 1776;
60. Jo7aalavaa  Alberdina  van Bolhuis, gedoopt te Gro-

ningen 4 Januari 1778;
60. Haumanwa  v a n Bolhuis, gedoopt te Groningen

8 October 1779;
70. Hurrnanwz  Margarethn  van Bolhuis,  gedoopt te

4’) Hieruit sproten o. a. Gerhardus van Bolhuis Lieftinck, geborer
te Zweelo 16 Mei 1801, ovcrleden te Groningen 7 Mei 1882 en Jan
Wolter  Licftinck, geboren 1 Mei 1507>  overleden te Haarlem 16 Sep-
tember 1891, vader  van Francinkus Lleftinck, het bekade kamerlid.
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80. Copia  Jolohnnna  van Bolhuis,  gedoopt te Groningen
2 Januari 17S5, huwt vóhr 1808 Hendrik E?agelhart ,
zoon van Bweud en Jnnije  v. BO&YYTU.  a2)

Vnn onderstaande personen is mij den samenhang
met de voorafgaanden niet gebleken:

A~noll~us  van Bolhuis, geb. Oldampt  ongeveer 1736,
student te Groningen 22 October 1764.

Arnoldws  Laurew  van Bolhuis, geb. Groningen om-
trent 1749, student te Groningen 26 October 1764,
gratis ingeschreven.

ArTaoldZ(s  (L.) v a n  Bolhuis  h u w t  Elataekc Scheffers
ouders van :

een zoon Geert, gedoopt Groningen 19 Febr. 1768,
eene dochter HeFedina,  gedoopt Groningen 16 Oct. 1760,
een zoon %crz~re~~s,  gedoopt Groningen 9 Febr. 1763,
eene dochter Hcredina,  gedoopt Groningen 1 Dec. 1765.
N. X. van Bolhuis,  geboren vóór 1778, vader van:
1”. H. van Bolhuis,
‘Lo. Hnrg/a  Jau van Bolhuis, rijksontvanger te Noordijk,

geboren 1803, ongehuwd overleden te Ruischerbrug bij
Noordijk  19 Oc,tober  1847.

N. van Bolhuis,  kapitein der nationale garde te
Groningen, wordt 3 Maart 1814 bij een aanval op
Delfzijl, door de Fransche bezetting gevangen ge-
nomen J1).

H .  ,7. va,n Bolhuis  van Bierum  en cchtgenoote in
1814 te Groningen, hadden 2 dochters:

1”. t&xrtje  EiisuOeth  van Bolhuis,  geb. Februari lSO2,
overleden Groningen 1 December 1804 ;

20. dochter, geb. Februari 1802.
Maria Wilhelmina  Hendrilca  van Bolhuis, geboren

1811, overleden  te Zwolle 2~5 Juni 1893, huwt Gro-
ningen 1 November 1838 J; ten Bruggeukate,  apotheker
te Almelo, aldaar geboren 17 September 1813.

N. van Bolhuis, geboren omtrent 1814, heeft twee
kinderen :

10. Pieterkc  van Bolhuis , geboren 1839, overleden in
het Academisch Ziekenhuis te Groningen 4 Mei 1883,
haar behuwdzuster is K. Bolt.

20. J. van Bolhuis  te Iíantens  in 1883.
R. H. van Bolhuis, geboren 1801,  overleden te Gro-

ningen 21 November 1904.
R. van Bolhuis, meubel- cn beddenfabrikant te Gro-

ningen huwt, CT. iS’Uhzct, hebben een zoon, geboren te
Groningen 27 September 1883.

Mogelijk òehooren ook onderstaande personen, die
den naam Bolh,/Cis  dragen tot dit geslacht.

Joris Bolhuis  huwt 1C1o,ria  ~c7wiverius,  hebben zoon
Arzdrie,s  Bolhuis , gedoopt te Groningen 4 Juli 1710.

Klaus Bolhuis  huwt Meike  C'o~wlis  , hebben dochter
Adriaantje  Bolhuis, gedoopt te Groningen 2 Februari 1738.

C’laas Bolhuis  huwt zllinc Focl~ens,  hebben dochter
Fokkie?a  Bolhuis , gedoopt Groningen 26 September 1741

4%) Hunne dochter Jantje Engelhart, geboren to Groningen 20 Maart
1808, overleden te Assen 2 October 1871, huwde eerst  te Assen
2 Mei 1833 Dr. CLaas Vos, daarna te Assen 13 October 1842 Jan
Waller.

45 Zie.) . T. R. Streuu.  Krouiek  Delfzijl Groningen 1833, bl. 41.
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huwt Oostwold 4 N O V. 1759 Dr. ,Joh ES-tr~udx.v  Buning
en een  zoou Cluas , gedoopt aldaar 3 danunri  1744.

*Jan Bolhuis huwt Dina  trr HOCC,  h e b b e n :
dochter 13ijflro , gedoopt Groningen 21 Juni 1744,
dochter &na 1 gedoopt Groningen 6 Februari 1752,
dochter KLans;lc,  gedoopt Groningen 15 Aug. 1754,
dochter Gcertruid,  gedoopt Groningen 6 Januari 1757.
isaak Bolhuis h u w t  Ilr,&e 012lle.s,  h e b b e n  d o c h t e r

Gepkc Bolhuis,  gedoopt Groningen 1 Januari 1751.
Mej. G. Bolhurs  huwt Pieter  ~Jun(jo.s,  geb.  1750, over-

leden Rijp 25 December 1824.
Geert  Bolhuis huwt Roc([jo  Xe . . ert.s,  hebben  zoon

Geeti Abcls Bolhuis,  gedoopt Groningen 27 April 1766.
_korncZixBolhuis  huwt Griefje~S~Jroo~/l,ecl~,  hebben dochter

.,Uanil~ Bolhuis,  gedoopt te Groningen 1 September 1776.
Rilzdert  Bolhu~s , ri,jksontvnnger  te Hoogezand (lS58)

geboren 1796, overl. Hoogez;lnd  3 Januari 1876, huwt
Alargaretltn  de Boer,  ouders  van :

10. Xaryaretlra  Gi$berta  Bolhuis,  g e b .  L e o u w a r d e n
20 Januari 1829,  ovcrl. Appingadam  6 September 1903,
h u w t  a l d a a r  6 A p r i l  1 8 5 4  WiLlenz  Nicobaas  Cbnelis
Á3oaving  , bewaarder dor hypotheken en van het kadaster
te Appingadam , g e b . te Amsterdam 15 Aug. 1813,
5_ Appingad am 29 Maart 1882, zoon van Willem Hendrik
en Elisabeth d’Abo.

20. Eene dochter huwt (J. Scheff’er,  die later hertrouwde
m e t  GPert&dn &zra Str~~~~zceli?~cc  I’orstr/rtr?~  , g e b o r e n
Rotterdam 19 September 1838.  weduwe eerst  van
Alexander Ferdinand J~~JIMc~,  daarna van ,Jo7/nnuew
Gerardus Vorstman.

Jans Bolhuis , geb.  omtrent  1800 huwt &oaa,utje
Kam@is,  geb.  1802 ., overl .  Loppersum 28 Bugustus
1883, hebben kind X. Bolhuis.

Geert Bolhuis,  geb. 1809, overl. Haren 4 April 1884,
h u w t  il’. Hemmc>s.

Jantje  Bolhuis,  geb. 1813, over]. Haren 9 April 1884,
huwt  Roelf Abds

Gatimrina  Bolhuis,  geb. 1821, overl .  Amsterdam 29
November 1887, huwt F. dc Boer Dz.

Anfja Bolhuis, geb. 1825, overl. Groniugcn  30 Juli
1883, huwt H. Konirlg,  psardenhaadelaar te Groningen.

F. Bolhuis,  geb. 1833, overl. Appingadnm 20 Maart 1899.
,JacoO  Bolhuis,  ri,jksontvanger t e  W i e r i n g e n  (1863))

T u b b e r g e n  (1866))  gei). o m t r e n t  1856, huwt Blokzij
26 September 1864 Agrziet  Xut*gnwt?~c eharrnnrtte  Houwing,
ouders van drie kiuderen geboren te Tubbergen 3 Juli
18ti6, 2 October 1867 en 17 Maart 1869.

Juw  Bolhuis,  o v e r l .  voor 1883, h u w t  .412!jc  Xirhof,
geb. 1791, over]. Noordi.jk  11 Mei 1883.

Willem Bolhuis  huwt Bmsterdam  7 Mei 1874 ,Jacoba
,Johanlla  Wilhelmina Sagel, geb. 1839, overl. Amsterdam
26 Juli 1887.

H. Bolhuis,  g e b . Harent, ondertrouwd Zuidlaren 29
April 1883, huwt 9 Mei d. a. v. CT. Karstc>n.

C .  Bolhuis huwt  G e r r i t  vaii Brtcggen,  geb.  1850,
overl. bij Groningen 9 Maart 1884.

L.  Bolhuis huwt Ce&? C!leuerilzg  , o u d e r s  v a n  e e n
zoon, geb. Adorp 27 Juni 1883.

Albert Bolhuis  te  Haren,  overl .  na 1883,  huwt.  13
November 1868 l4~zgelincz  hissiug.

Anna Bolhuis  huwt voor 1878 Allwrtus Henrlril~  .Jauselr.
N. Bolhuis huwt G. Z’UU  Unlr?l, ouders van een zoon,

geb. Blankenham 4 Mei 1887.
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ill. Bolhuis,  commies ontvanger te Goirle 1872.
Hiwlo-ilm Bolhuis,  h u w t  Ucrk  $P Witt, d ie  in  187ti

overleed ; zij overleed te Farmsum  28 Augustus 1911,
oud ruim 72 jaar.

Aanvullingen :
Kol. 2.53 re . 24 en 25 v b. iu plaats vau: behalve een o66r  den

rader  overiedg  kind - 4 iinderen, te lemn: 5 kinderen.
Kol. 253, reg. 27 v. b. in plaats van: in 1739, te lezen: god. te

froningen  29 Sept. 17’39.
Kol. 254, na reg. 1 v. h. tc lezen: 3” Christina  van Bolhuis, ged .

e Grouinmn  29 Jan. 174.4. overl. vOOr 1764.
Kol. 254, reg.  2 v. b. in ‘plaats van 30 te lezen: P.
Kol. 2.54, reg.  3 v. b. na 1747, in te voegeu: ged.  Bldaar  15 d.a.v.
K o l .  25i; rei. 7 v. b. iu plaati  vnn  4” tële&:  5”.
Kol. 254. ree. 9 v. b. in ulaats van 19120 November 1741. te

I ‘z

ezeu: 19 November 1741, ged.‘aldaar 21 d.a: v.
Kol. 2%. reg.  9 v. b. in plaats van: geboren in 1749 of 50 tc

emn: ged. ‘te Groningen 16 Jai. 17jO. I
Kol. 256, rcg. 10 v. b. in plaats  van: geboren v66c 1709 te lezen:

;ed.  te Groningen 14 Feb. 1706.

Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke
Geldersche Geslachten.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS  VAN R E S A N D T .

(Vervolg van XYIX,  229.)

9. Gendt. (Over-Betuwe).

Trord~oek der Hervormden , 16’53~-1744.
4 Febr. 1656. H e r e  Elbert ?java  Ioorst  heer tot Schoon-

derbeeck, en juff. Cunegonda 2run Amstel
dochter van Loendersloot en Oucoop en
der  Aa. Testes sponsatia et Diius. Svoderus
nh Arusfel  in Dorenberch (= Doornenburg
bij Gendt) en aldaer a me copulati den
15 Febr. attest: Godefrido Carole p. in
Putten.

20 act. 1656.

24 Juni 1671

24 Jan. 1675

7 Oct. 1675.

Do. G c r h a r d u s  Hel&eZircs  pastor  hujus
loei,  j.m. van Nimweghen en juffr. Janetta
~(112  Clootwijck,  j . d .  van  Dordregh t  en
ge t rou t  to t  Dordregh t  van  Do. Jacobo
Lydio den 9 nov: stylo novo.
hit copulati G e e r t r u i d t  Bamakers  j . d .
van Roomundt,  en Herman va~a Brienen
j.m. uyt de Ooy , literas  testimoniates a
Rev”. Do. Pastor in Oy exhibentes.
siju hier geproclameert Joncker Adolph
van Balverpn,  j.m. van Gent, en juffrou
Henrika  van Haften,  j.d. van Ophemert;
sijn tot Ophemert den 2111  onder t rouwt
e n  00~1;  nldaer  getrowwt.  ‘)
P h i l i p p u s  C a r o l u s  T’isscher, pastor  in
Gent ,  met  Everd ina  Heerma,  j.d. van
‘s Gravenhage ; copulati in Giessen Nieuw-
kerk  pe r  Dom. Jacobus Flodorp den
22 Oct. of den 2 Nov. (O .S . en n.s.)

Van 1682-1688 geen aanteekening der huwelijken ge-
houden.

30 Juni  1691 op at testat ie  van Do. B e e c k m a n  v a n
Nijmegen, plegtelijck  ingezegent Diederik
van Eek van Panthaleon  heer tot Gent,
en Erlecom , en juffr. Catharina Fae,geZ,
x11  Nijmegen. “)

1) Zie R’ed. Adelsboek 1906, blz. 25, sub. X.
3) Zie de onjuiste opgave in Gen. Her. Bl. 1906 blz. 86, genea-

logie Fagel.

c



21 April 1693

14 Apr. 1706

24 Apr. 1706

23 Juni 1708

25 Dec. 1713

20 Nov. 1727
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o p  attesta.tie  v a n  Do.  Beeckma,n  , Ecol.
te Nijmegen, zijn alhier op Woensdag-
avond getrouwt de Heer Johan va.n
Moetsvelt,  mot  van den Ceurvorst  van
Bra,ndeburg  en richter in den Ha.m,  j.m.
en mejufr.  Justina Maria van l&:k van
Punthaleo~~,  j.d.
ingeschreven Joncker Johan cie Rock  van
DehoGjnen  , van Eek in Neder Betuwe
en Juffr. Agnes Sibilla Riddels, van. . . .
(niet ingevuld), wonende tot Genth; forte
te Ingen  gecopuleert.
d’Hoogwelgeboren  Heer Diderik UCIX  E’ck
van Panthuleosa,  heer van Gent en Erle-
com , en Freulin  Elisabet,h  van Diest te
Cleve, van Do.  Schuyrmnn gecopuleert
aldaar. “)
op getuygonis van Do. Royaerts aenge-
nomen te proclameren Jan Walraven
vulz,  Balveroz  en Antouetha Elisabeth
vai& Eclc valz  Pmzthaleo~z;  d e n  8  J211y
alhier  gecoplrleert.  “)
Kersdagh. - ingetekent proc;urator  en no-
tarius Nicolaus  Frederik -onn  der Scheren
en Annn Geertrnida QUIZ  Drlleten, j.d.
van Gent, den 30 Jan. 1714 tot Geldcr
gecopulueert, pres. N. Broekhuysen, pastor.
opgetekent consensu  utriusus  partis  Ber-
hardus Ii++7lglr  , j.m., candidatus  van
Gent, filius  noster , en Anna Wilhelmina
Sìcht~~rma~~s  , geboortig van Groningen ;
den 21 Dec. hier gecopuleert.

10. Angeren.  (Over-Betuwe).
Aanwezig zijn, doch  berustende bij den predikant aldaar :

Troz~zo-  en DoowOoek  der IIervormde~t  1688-1728.

28 Juni

19 Nei

6 Juni 1697.

21 Jan. 1703.

* .
adem 1734-1752.
idem 1771-1811.

Derrick U~c&li~~~glL,  schelt tot Huyssen ,
en Geertruit Bitters, j.Lt. met attestatie
vau Do. Cornelii predicant  tot Huyssen
solemnisati.
prima;  vice. - De Hoogh Eedele en Wel-
geboren Heer Henderick Ignatius van
Huyssen.  to t  de WuA,  douaero(!)  van
zallige welgeborene vrouwe Mechtildis
Goolzungen  , ende  Welgeborene vrouw
Maria Adelheidis  van Fel1 tot het Muijlant,
douwariegere van de Zall.  Welgeboren
Heer Majoor Ignatius van Zeller; 6 Juni
solemnisati, solvit  cum Leporo.
Nartijn Vaah  wedeman, capiteijn ter
zee, geboortich u;jt ‘s Gravenhaagh, en
Alyda Benaollm  , jonge juffer geboortich
van Meppel. honorifice  solvit.  20 Juny
solemniznti testes Vermeer secretarins in
Huyssen uxor & madame  Veeren  alilq:
ombs : amice.
Abraham van !Zh+e,  van Opmeer en
Cornelin  &oon ; met attestatie en consent

aj Gen. Her. Bl. 1906 blz. 87, geucal: Fagol,  stelt het huwelijks-
jaar op 1705.

4) Zie Kederl.  Adolsboek, 1906, b!z. 25, sub X1.

28 act. 1707.

van sijn capitein  Johan van Leeuwen en
Derrick Croon des Bruyts oom getrout
11 Febr.
Zijn va,n m i j n wettich  getrout prout
moris  Do. Casparus  i~~~ZOracht,  V. D. M.
tot Bemmel met Catharina12elllelz  weduwe

14 Juni
van Jacob hut, oock  tot Bemmel wonende.

1710 gct,rouwt  d’Heer Johan Adam Brnpit.;-
d.m. met juffr. Anna Geertruyt Kloek i
j.d. met attestatie beijde van Ede.

11. Heerde.
Reqister  va~b Hll~~uc~i~ksaTkolzdi_qin_qen  1658-1694.
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stipt. 165!).

2’7 Nov. 1659

22 Sept. 1667.

21 Aug. 1670.

act. 1671.

6 Apr. 1676

Luyer i)nniels,  schofiis  des ampts Hcerde
en vrouwe Geertruit Margrieta van Zuylen
van A~ut~&scl~,  weduwe Galcn tot Hattem ;
cop. 10 Oct. 1639.
joncker Andries Lantslot uan Bloos tot
den Belt en juffr. Joanna  Maria van clen
Olde~~  K~.ic~ke,~be~~cl~ge~~crernt  Decylcer  dogter
tou Loy ; cop. alibi.
Jelis  Romsuh~l~cZ  , j .m.  te  Zwol ,  en
Maria lTefjdia,  j.d. tc Heerde.
Do: Absalom Malccoot  , predicant in
Heerdc, en Judith UUIL  Bommel, j.d. te
Deventer.
de Heer Hendrik H’$Aergen toe Ner-
muijden tot Deventer en juffr. Golda
Arnolda  Kri$s  dogter  tot Vossberg,
woonende  tot Heerde: COD.  v o o r  d e n
heer Scholtes op het huis’vossberg  12
Nov. 1671.
joncker Joan  toe Boecop, tot Campen,
e n  juffr. Aloydo Sophia K,r@th toe
Vosbergh  tot Heerde  ; - att. op Campen.

21 Maart 1678.  Hoog\V.geboren  Heer Bernhard Johan
van SteJract  heer tot de Plnymenberg
en de HoogEdelGeboren juffr. Wendelina
Levyna ?>nlL Lanscroon  dogter  v a n
Boshuysen.

28Maart 1680. E.Welgeb.  Heer Arnolt Kr+t soon van

18 Apr. 1680.

12 Sept. 1680.

1 Dec. 1686.

Vosberab, luytenant  van oen” compagnie
cavallerie  , en de HoogE.W.Geb. juffr.
Margrieta Anna van Dorth.
Berent  ‘uu1& i1/u).Ze,  j .m. en Barbara
Mulecotius  , j.d. beide tot Heerde.
Absalom  Malecotilcs,  weduwnaer , predi-
cant alhier, met Catarina vrij,  j.d. van
Amsterdam.

8 Febr. 1691.

De Heer Egbert Dandek,  scholtis tot
Heerde,  en de Wel.Geb. juflr.  Geertruit
Margrieta can Oostrum,  woonende tot
Wijck te Duyrstede.
Berent vccu Marie, j.m. en Aaltje Daams,
j.d. tot Heerde.

Register  van lr~~el~~l~s  aflcolldigil2gerL.  1696-1771.
25 Febr. 1708. .Jonker  Jan Jacob Ile.sner  van Pauwen-

berg eu jouffr.  Allegouda Bartha  v a n
Ingejl , wonende tot Wapenvelde.

24 Dec. 1711 de Wel.Ed. Heer Egbert Dandels, j.m.,
capit. luytennnt va,n het regiment van
Z. Ex. de Heer van Slangenburgh, en
jouffr.  Harmanna Wilhelmina van Hattem,



Dec. 1712.

27 Mei 1719.

16 Mei  1722.

12 Dec. 1723.

24 act. 1728.

3 Aug. 1731.

27 Maart 1739.

13 act. 1752.

Iets over de
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dogtcr  v a n  d e  EmsterholY  o n d e r  Epe.
De Heer Derck Willem Uloos  Krijshof,
cadet onder het lieg. van S. Ex. generael
luytenant> Nassau Lalek, en juffr. Johanna
Jacoba  van Ingen.
Arent  UUIL  Ma&, j.m. en Anna Elisabeth
Malecotiw  dogter  v a n  w i j l e n  d e  H e e r
A b s a l o m  Malecolilts  pre&ant a lh ie r  ;
cop. 18 Juni.
Theodorus  Frooll, predicant  van Heerde,
j.m., en Elisabeth Alida ten. C’aafe, j.d.
van Swoll, cop. 2 Juni tot Winsheim.
Dr. Mattheus Edingh, j. m. van Swolle,
en juffr.  Catharina C,.njlenboyg,  j.d. tot
Amsterdam.
Daniel ?:an 171arZe,  weduwn.  e n  Marga-
retha ‘l>aqb Apeklootx
A r e n d  valz Ma>le  1 A %h!zr  in ‘t dorp’,.
&h~~clrma?a,  j.d. ian’ ?o;gten.’

en Maria

B e r e n d  v a n  Mwle, en Johanna v a n
Apeldoorn, beide in ‘t dorp.
De H.W.G. Heer Coenraad Willem uar&
Dedem , o u d  capiteyn  ten  dienste  deser
provintcie,  en juffr. Anna Hermina 5Zoet.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Delftsche Bemont’s of van Beaumont
door G. ESCHAUZIIX.

De Delftsche familie van Beaumont *) ook wel Bemont
genoemd, omt.rent  welke voor zoovcrre  mi j  bekend ,
nog nimmer iets in druk verscheen, kwam uit Dordrecht,
of ze echt,er  uit het bekende aldaa’r  gevestigde geslacht
van dien naam stamde,
betwijfeld worden.

althans van vaderszijde, mag

De eerste die te Delft voorkomt wordt op de wapen-
kaart van 40raden , bewerkt door den bekenden genea-
l o o g  w . v a n  d e r  Leli,j , genoemd Pieter Pietersz.
Bastiaen gezegd Bemont van Dordt,  en wordt zijn
wapen daar afgebeeld : in blauw 3 zilveren St. Andries-
kruisjes.

Dit wapen werd ook gevoerd door het geslacht van
Besoyen.

Zijn zoon Pieter Pietursz.  van Beaumont voerde
volgens genoemde wapenkaart : gevierendeeld: 1 en 4
het wapen zijns vaders, 2 en 3 het wapen der Dortdtsche
van Beaumonts.

Aanvankelijk echter heeft ook hij gezegeld al!een  met
de St. Andrieskruisjes, dit blijkt uit zijn zegel ha,ngende
aan eene Delftsche schepenbrlef  van 26 Juli 1568 ann-
wezig op het Haagsche gemeecte  archief 2). Het is niet
onwaarschijnlijk dat deze kwartileering  met het wapen
der Dordtsche van Beaumonts wijst op een voortspruiting
uit eene dochter van genoemd geslacht.

‘) Daartoe behoorden niet Mr. Philip Quijhjn  Simonsz.  van Beau-
mont 40rand  van Delft 1719, schepen 17>6  enz. + 23 Juni 1728,
noch zijn zoon Nr. Quijriju  Philipsz. van Beanmont 40raad v a n
Delft van 1’734 tot 26 Dec.  1755. Dezen behoorden tot het Dordtsche
geslacht en voerden dan ook in blauw een  ant,iek  gouden schip met
drie masten en gereefde zeilen en een gouden  sohlldhoofd,  holaden
met een zwarten geluipnrden leeuw._ _.. .._

‘) Uit zegel 1s beschreven m het belangrijke orlikel van den heer
J. C. van der Muelen  XXVII,  251. Het nld:r:lr  genoemde jaartal 1608
is echter klaarblijkelijk een  drukfout.
schepen Jan Dircksz. Buggc  is verloren.

Hrt zrgrl van den tweeden
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Het volgende fragment is voornamelijk ontleend aan
de protocollen der Delftsche notarissen, aanwezig op
het rijbsarchief te ‘s+ravenhage  e n  a a n g e v u l d  u i t
doop-, trouw- en begraafregisters.

1. Pieter Pìetersz.  Bastiaw  gezegcl Bemont  van Dordt,
was te Delft 40raad, havenmeester 1532, schepen 1.535,
46, weesmeester 1537/8,  41, 4415, en overleed 25 Sept.
1552. (Roitet Delft. 81.) Bij zijne vrouw wier naam
niet bekend werd, liet hij 8 kinderen na “) , zij volgen
11, 1 - 8 .

11. 1. Pieter Pietersz. van Beawmont,  korenkooper
aan de korenmarkt, geboren 1515 ‘), overleden 2 Juli
1601  (Ho i t e t  82) ; 40raad?  schepen  1560, 68/74,  7 9 ,
burgemeester 1567, weesmeester 157516,  80.

Hij was gehuwd met Marijlje  van der Burch dochter
van Joris Jansz.  en van Maria Cornelisdr. van Tetterode.

Zij waren ouders van : Pieter, Joris, Marijtje, Neeltje
en Catarina, die volgen 111.  l--5.

111.  1. Pieter Pietersz. van Beazcmont,  geboren 1556,
korenkooper aan de Korenmarkt, begraven 0. K. 22
Dec. 1620,  huwde 30 Jan. 1594 (aanget. 15 Jan.) Zrij?ltie
Xijmonsdr.  jdr. wonende a. d. Oude Delff.

Zij deed 27 Jan. 1661 haar 8 minderjarige kinderen
hun vaderlijk bewijs (W. K. Reg. 1. f 421),  (zij wordt
in die akte genoemd Trijntje Pieter&-.  hetgeen stellig
een schrijffout is). De oudste zoon Pieter zal toen reeds
mondig geweest zijn.

Zij overleed vóór Augs. 1640 “). Hun kinderen volgen
LV. 1 - 9 .

IV. 1. Pieter Pietersz. VUN  Beaumont  , geb. vóór 1598,
overleed kinderloos “). Op 16 Febr. 1641 is in de Oude
Kerk  begraven  P ie te r  P ie te r sz .  Beaumont  ,,over ‘t
Swaert”.

2. Marijtje  Pietersdr.  ual1 Beaumont, geb. 1598. Op
25 Juli 1643 begraven 0. K. Maria van Beaumont ,bij
de Griecxe A” in ‘t Zuid Einde.

3. ïVeelyje Pietcrsdr. van Beaumont  , geb. 1600, tes-
teerde met haar zuster Marytje op de langstlevende
29 Augs. 1628. (Reg. 5374).

4. Leonora Pieter&. van Beaumont, geb. 1599.

3) Dit is ontleend aau  het testament van Huijch Cornelisr. van
‘&ravesande, dat binnen kort in dit maandblad uitvoeriger zal
worden opgenomen.

27  Dec .  160ö . . . . . en in de wederhelft zijner nalatenschap in-
stitueert hi de naaste bloedverwanten zijner  overledene vrouw Catorina
Pictersdr. van Beanmont, n.1. Maria Pietersdr. van Beaumont hare
zuster in f”, en de kinderen en descendenten van hare overledene
broeders en zusters Pieter,  Cornelis, Jan, Govert,  Ancelmus  en
Anna van Beaumont, iedere staak in .t”. Reg. .5301.

‘) 10 Oct. 1612. Marvtie Pietersdr. van Benumont wede Gerrit
Fráncksz.  van Montfoort r. z. 1. brouwer in “de 2 visschen” oud 61
jaren, en Pieter Pietersz. van Beaumont , korenkoopcr aan  de Koren-
markt te Delft, oud 56 j. attestceren  onder  meer dat hun vader
Pieter Pietersz. van Beaumont bij zin overlijden 86 jaar oud was.

Reg. 5312.
“) 2 Augs. 1640. Joris Pietersz. van Beaumont verklaart te hebben

afgerekend met Pieter zijn broeder, Maritje,  Neeltje  en Catarina
Beaumont zijne zusteren, er, ook voldaan te zijn van eene oblig. die
hij eertijds zijne moeder in bewaring heeft gegeven, en ook wel te
weten dat zijne moeder in alles door zijn broeders en zusters onder-
houden werd, zoodat hij niets meer van hare erfenis heeft te wachten.

Nots. Corn. Pietersz. Bleiswiick.
6, 27 Augs. 1641. Joris Pietersz. van Beeumont, Marijt,je,  I$&%je

en Catorina Pietersdochteren van Beaumont, verklaren te bebben
afgerekend in zake de erfenis van hun overleden broeder Pieter en
elkaar over en weer te vrijwaren voor namaning.

Nots. Corn. Pletersz. Bleiswijck.
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6. bymo~~  Pietersz.  ‘van Beaflmont,  geb. 1599.
6. l+anck Pietersz. vare Ueaumont,  geb. 1608. Op

22 Sept. 1637 begraven 0. K. Franck van Beaumont
aan de Turfmarkt.

7. Joris Pietcmz.  va,n  Benumont,  (i)  geb. 1609, leefde
nog 1657, toen zijne zuster Catarina  op zijne kinderen
testeerde.

8 .  Cafwina Pietersdl~.  VUIL  Beaumont  , g e b .  1 6 1 0  j
testeerde 3 Feb. 1630 met hare zuster Gerritje, en
21 Juli 1657 alleen, op de kinderen vau haar broeder
Joris, die er leveusla,ng  de vruchten van zou plukken.
Zij woonde toen aan de Turfmxkt. (Reg. 5704).

9 .  GYerritje  Pietersdy.  va+a Beazrmont,  g e b .  1 6 1 1 ,
testeerde 3 Febr. 1630 met hare zuster Cutarina, beiden
toen wonende in de VLmingstraat  T), op de langst-
levende met een legaat aan hunne moeder Trijntje
Symonsdr. (Reg. 5374).

1 ll. 2. J o r i s  Betersz. cjan  Bcawnont  , lakenkoopex
aan de Korenmarkt hoek Boterbrug, is als j. m. op
2 4  M e i  1 0 8 6  aa,uget.  met. Clewm~tia  A.daw/&.  l;m~,
Berchem j. dr. van Breda, hare moeder heetto Johanna
van der Donck “). Zij testeerden 19 April 1605 op den
langstlevende, die de kinderen za.1  moeten onderhouden
(Reg. 5298))  opnieuw in 1620, en nogmaals 24 Dec.
1622 (Reg. 5414 bijna  vergaan en onleesbaar).

Op 23 Dec. 1622 is zij, en op 6 Dec. 1626 is hij
begraven , beiden in de Oude Kerk. Hun kinderen
volgen IV 10-16.

IY. 10 .  Cornelis  Joris,?. tan Bearcmont.

ik’. 11 .  Symo?a  Jwisx. vcw, Bcaumonf.

1 V. 12. Pictw Jorisz. uaI&  Beu~lmont  > lakenkooper in
‘t Zuid Einde over de Geer, huwde $1~ytje  TVozh~s&~.
Zij testeerden 31 Mei 1626 (Reg. 5326), en hadden
kinderen, één daarva,n was :

V .  1.  Bclrioxa Pieter&.  can Bcwztmovat;  zij teekende
als j. dr. wonende in ‘t Zuid Einde op 17 Augs. 1641
aan met Mr. Zho~us Uaq chirurgijn “).

IV. 13. . . . . . . Jorisds-.  vau  Beaumont , zi,j huwde
(vóór Sept. 1618) c7ohnn  o’a/b Valckenhrg  lakenkooper
te Rotterdam 1”).

IV. 1 4 .  C’ornelia Joris&-.  vau Benzmonf , h u w d e
(aan@. 13 April, huwl. voorw. 14 April 1624) JU~Z
Borgersz vala der Black  j. m. wonende in Hypolitusbuurt.
Zij testeeren 24 Juni 1625 (Reg. 5413).

7) Op 25 Juli 1626 teekcnde  te Delft aan eeno  Hester  Pietersdr.
van Beaumont, wonende i/d Vlamingstraat. wed’ Mathijs van Willich,
met Isack Abrahamsz.  van Sijsbergen, wedr  wonende a/d Verwersdijk.

*) 3 April 1608. Procuratie van Joris Pietersz. van Beaumont  ,
lakenkooper te Delft, als man van Clementia van Berchem voor zich
zelf, en nog als oom en voogd, met Christiaen  Vermuijden wonendo
te Goes als medcroogd, over de kinderen van za. Hendrick Cornelisz.
van Rhijn gewonnen bij Maria van Berchem, genaamd Maeyke,
Soe’je  en Jan van Rijen “) te zamen erfgenamen van Adam van
Berchem en Johanna vau der Don&, hun za. ouders on grootouders
respectievelijk, machtigen, enz. Reg. 5308.

*) In Delftsche akten uit dezen tijd  vindt men de namen van
Rhijn, van Rijen en van Ringh dikwijls dooreen  gebezigd, als of zg
identiek waren.

Q) Als borgeo  van Mr. Thomas Dary, ohirurgijn,  toen hij op 20 Nov.
1642 een huis kocht w/z Oude Delft, constitueerden zich Pieter van
Beaumont zijn schoonvader on Aofje  Woutersdr. wede. . . . . . .

Protocol Nots. Willem van Assendelft.
10, 10 Sept. 1618.  Joris Pietersz.  van Bcnumont,  lakenkooper te Delft,,

machtigt Jan van Vnlokenbur,,1~  lnkcnkooper  te Rotterdam, zijn zwager
(= schoorlzoon). Reg. 5318.
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1Y. 15. .I~~ctjc ~Jorìsdr.  van Beaumo~~l,t  , cn

IV. 16. SU.SUUM ~JG~i,s&.  van Beauwo/d,  beiden tes-
teerden 4 Oct,.  1621)  11 ). Op 9 April 1644 teekende aan
Susanuu  wva Beamouf  j. dr. wonende i/d Vlou  ’ “) met
Diwli  Adricrelbsz. caia W~?~gctodeil  j. m. wonende $1
Noord Einde. (Attestatie op Rijswijk).

II 1. 3. Mar$je  Pieter&.  KUIL  Beaxmor~f  , geb. 1551,
huwde Gerrit Fraracksz.  van Mogatfoort , brouwer in
,de 2 Visschen”, wedr. van Engeltje Ilugensdr.  van
R\jck.  Zijn boedel was vbór 1605 desolaat, hij stierf vbbr
1616, zijn huwelijk met Marijtje was kinderloos. I “) 14)

LI 1. 4. .Xecl{ie  Pieter&.  vcc?a Beaumont woonde op
het Bag~jubot  , deponeerde 24 Jan. 1627 besloten testa-
ment (Reg. 5373) 1lasseerde codicil 24 Feb. 1627 I “),
en werd 3 Maart 1667 begraven in de Oudc Kerk.

1 I 1. 6. Cafwilm Pietersdr.  v a n  Beawbolaf  , v a n  wit
verder niets bekend is.

11. 2. Cornc1i.s  Pietcrsz.  van Beauwzo~~t  w o o n d e  a a n
do Coreninarl<  t in ,,de Roos” 23), havenmeester 1659,
65, 77, schepen 157t i , 90, tliesaurier  1584, meesmeester
1591/-, rentmr. van de goederen der St. Jansheeren te
Haarlem ‘Ij). Hij testeerde 4 Maart 159ti “11.  Huwde
10 Aecldje  Biwksdr.  1 8) en 2” deZ+  Hugrndr. (de BGje)
,,die men noemt Neeltje Joosten.”

11)  4 Oct. 1629. Jnnnetje  en Susanna  TUD Bcaumont j. drs. testeerden
op Cornclis, Symon en Pieter Joriszonen van Beaumont hun broeders,
op de kinderen hunner zmstcr  gewonnen bij Jan ran Valakenburg,
en op die van hunuc  zuster Neeltje  gewonnen bij Jan van der Black.

Reg. 5413.
12) Hare idcnt,iteit  schijnt bevestigd te worden door het, Collier  der

Verpondingen te Delft,, waarin meu de opvolgende eigenaren der
huizen tussohen  1632 en 53 kan vinden.  Van een huis zje  Vlou  (f 130)
,,Msrgtje Joosten  van Plem, nu hner  erfgenamen,  nu Susanna  Jorisdr.
YRII Bonumont”. Rijksarchief.

1s)  Marijtje  Gcrritsdr.  van Montfoort (de wett)ige  vdórdochter)  steldc
zich  . 1603 borg voor haar rader

14) :; Nov.  1618. Vranck Gerritsz.  pan Montfoort (natuurlijke)  zoou
van Gelrit Frsnoksz van Montfoort i. z. I. brouwer in “de 2 Visschcn”;
zich verhuurd hebbende om te reizen naar  0. I., legateert aan ds
kinderen van Trijutje Symonadr., huisvrouw van Pieter Piotersz.
van Beaumont al het zilverwerk dat hij zal nalaten. Reg. 5338.

3 Nor. lU18. Yrnnck  Gerritsz.  van Montfoort, vnrentgesel  thans
gelogeerd ten huize van Pieter Pietcrsz. Beaumout, machtigt laatst-
genoemde om van Jan Hugensz.  van Rijck,  brouwer i/d ,,Witte
Leeuw” te Delft, te ontvangen de rente van f 150 die hi,j van zijne
zuster  geerfd hecf’t. Reg. 5338.

l”) 24 Febr. lti27. seeltje  Piotersdr.  van Heanmont,  ongehuwde
persoon, wonende op ‘t Bagijnhof  approbeert haar testament van
24 Jan. 1.1. legateert nog de kinderen van Maria Jorisdr., en de
kinderen van Joris Pietersz. va,n  Beaumont, haar za. broeder, stelt
tot executeurs Pieter Jorisz.  en Pieter Pietersz. van Beaumont.

Reg. 5373.
1’;) Bidr. Bisdom Haarlem IV. 2ï8. X. 229.
‘7) 14 Maart  1596. De Eerz.  Cornelis Pietersz. van Beaumont (kloeck

en gezond) inst,itueert  Claes Cornelisz. van Beaumont, Margriotc
Cornelisdr.  van Beaumont, en Aeltje Willemsdr., dochter van Marijtjo
Cornelisdr.  van Beaumont gewonnen bij Willem Roelantsz.  haar man,
on de kinderen die dat echtpaar  nog verkrijgen mag, zijnde zijn
testateurs kinderen en kindskinderen, iedere staak in f”. De portio
van Marij’,le  zal steeds moeten blijven aan hare kinderen en vetdere
descendenten, zij zal er echter levenslang de rruuhten  van mogen
plukken. Zoo zii zich tegen deze dispositie mocht verzetten dan zal
zij zich  mot de stl,iktc  togitieme portie moeten tevreden stollen.
Legateert alsnog Grietje  Rembrantsdr.,  zijuc  dienstmaagd, voor 28
jaren trouwe dienst oene  lijfrent,e  op de stad Delft groot f 35,
staande ten namo van Pieter Cornelisz. Sandclijn, en stelt  tot executeur
zijn zoon Claeu voornoemd. Reg. 5297.

‘8) Deze Aechtje Diruksdr. wordt door Maria hrcntsdr.  van der
Hooch in ha.ar  tesl:Iment,  ran 2 Maart 1648 (Rog. 5526) genoemd
eeno  zu3tcr  van hare moeder, daar dio moeder echter eene  dochter
was von Vincent,  Dil,<*lctiz. van Schapesteijn, zullen het halve  zusters
geweest zijn.
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H*
Zij testeerde 11 Oct. l.586:  I “) cx1 overluecl  vhh 158!)  -‘I).
,tar huwelijk was kinderloos.
Zijn kinderen uit het eerste huwelijk volgen 111.6-8.

111. 6. &arga3relh  C’o~xelisd~r.  zxm Beaumont .  Zij
h u w d e  o m s t r e e k s  1 5 7 4  C’ornelix C~or~clisz.  Xandeh@z,
t r e so r i e r  gcnrl. van den oorloge  in Hollands Zuider-
kwartier. Zij hadden 4 kinderen (Mbl. Ned. L. Xx11, 50).

111. 7. illarin  Cornclisdr.  vm lleauwolrt  h u w d e  ( o m -
s t r e e k s  1 5 7 4 )  Willem  BoeZa,/ts,c.  cau Hogerwijt!, over-
leden vóór 1604. Op 7 Mei 1600 werd hij op verzoek
zijner vrouw onder curatecle  gesteld wegens krenking
zijner verstandelijke vermogens, nadat reeds op ti Augs.
1597 door het gerecht van Delft wegens dezelfde reden
de aankoop va.11  de brouwerij  van Joost Gerritsz. van
Ylem d o o r  Hogermi*jc o p dl Febr. 1597 in publieke
veiling gekocht, vernietigd was.

Zij hadden 6411 k ind
mjje geb. 1575 .

, Rechtje  Willemsdr. van Hoger-
gehuwd met Gerrit  Mathijsz.  van

Ouwendijck  , zi lversmid t,e Delft (t vóór 1612) 21).

1 1 1 .  8 .  Clacs C~orlzCl;sB..  l;alz Bealln20,jlt  is  als  j .  m.
wonenrlo  a a n  d e  Corcnmarkt,  o p  1  A p r i l  1601  aan-
goteekend  met  Szlsanlza  van Esch  , w e d .  J o h a n  v a n
Broeckhoven wonende te Schoonhoven 2 2). Zij wordt ook
wel, doch waarschijnlijk ten onrechte, genoemd va?z Est.

Hij overleed  vóór lb04 2 “) en liet Linderen na waar-
van niets meer bekend is.

Zijne na#latenschap werd gerepudieerd 2’).

11. 3. Qoced .Piefers~. can ll~aumont  brouwer, huwde
(huwl.  voorw. 1 Juli 1559) Picfcrfjc  Hrasser,  doch te r
van Willem Pietersz. en van Maria Dirck  Govertszdr.
Meerman. Zij hadden 3 kinderen ns) dievolgen III.9-ll.

‘O)  11 Oct. 1586. Ncelt.je  Hugendr., die men noemt Neeltgen Joosten,
huisvrouw van Cornelis Pietersz. Beaumont (ziek te bed) confirmeert
haar vroeger testament, doch daar haar nicht Marijtje Lener t sdr .
overleden is, maakt,  zij het haar toegedacht,e  legaat aan Geertje Jan
Bisschopsdr. hare nicht, en bespreekt Claes Cornelise.  van Beaumont,
haar schoonzoon (= stiefzoon), een ring met robijnen. Reg. 5281.

2”) ti 1589.  Caretingc tusachen de gemcenc erfgenamen van Neeltgen
Hugendr., i. 11. 1. tluisrrouw van Cornelis Pietersx. vau  B e a u m o n t ,
d o o r  Nargrietc Hugensdl,. voor de tlelfi.  Huijuh Lener&., Simon
Lcnert,sz., Corne t i s  Gcrritsz. a l s  m a n  vau Mnchteld L e n e r t s d r . ,
Hendriok Xiohietsz. cuijper als man van Maohteld  Lcnertsdr., Alargriet
Lenertsdr. en de kinderen van Mnrijtje Lenertsdr. (de Bije)  voor de
wederhelft. Reg. 5282.

2’) 8 Dec. 1620. Gerrit ,  Gcrritsz.  van Ouwendij~~k, zoon van zit.
Gerrit Mathijs% van Ouwendijck i. z. 1. z i lversmid  t,c Delft,  daer
moeder  sff is Aecht,je  Willemsdr. van Hogermije, testeert op zijne
moeder. Reg. 5320.

12)  29 Juli 1617.  Quitnntic van Susanna van Est, wcd’ Nictoes Cor-
nelisz. Benumont haar laatste man, en van Cornelin  van Brouckhoven,
gewonnen bij Jan van Bronckhoven haar eerste man. wonende te
D e l f t  v o o r  Emerentia  . .
predikant. te Schiedam.

w e d .  Lsmbert Aertsz. Gardijn  i. z. 1 .
Reg. .5393.

1s) 19 Jan. ltiO4.  Joris Pietersz. van Bcaumont  en Michiel Woutcrsz.,
goudsmid, als voogden der weeskinderen van wijlen Clnes Cornelisz.
van Benumont,
weduwe,

gewonncu bij Susanna van Es011  zijuc n a g e l a t e n e
geien  te kcnneu dat Mtlrijtjc  Cornclijdr. v a n  B e a u m o n t

i n d e r t i j d  h u i s v r o u w  van \l-iltem Roel:lntsz.  van der Hogcrmijc  in
1600 heeft verkocht aan voornocmdeu  Ctnes  Cornetisz.  \an Beanmont
I!In part in het huis w/z Corcnmnrkt genaamd .da Roos” ,  door  hun
vader Cornctis  Pietcrse. van Beaumont nagelaten, en zulks voor eene
Jaarl.  losrente van 14 pd. vl. Camerboek.

14)  Juli 1609. Gijsbert, van \Vijck, nots. te Delft,, ds cu ra to r  van
den gerepudieerden boedel  van Ctncs  Cornclise.  van Beanmont en
van eiine w e d u w e  Sussnna  van Est. vcrkoout  een rcntebrirf.

‘Trpt.  Rcg. den Haag.
2:) 19 Augs.  1600. Govcrt,  Willemaz.  Ilrasser. oud-bu;zemeest,er van

D e l f t ,  lega<eelt  als nog,,a:,n  do t<iudq.rcn  vnr; Pietertji W i l t e m s d r . ,
zijne snstcr gewonnen b;t (iovert  Pictrtx.  van Bcnumont, g e n a a m d
Neet t je ,  Auuetjo en Sara  van Benllmont  . 01, :,nn  F~~anrkgen  Jnrlsdr.
dochter  van  zijne zuster Hndewy  IVittemsdr. Reg <-5’W.
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111.  9. Xwl!je  Clowrtdr.  nalz  llc~zu~~bol~t,  geb. lijti z “),
h u w d e  drcnt .Jawz. (vnn dw Helm) de oude, b r o u w e r
in ,,de Ster”, zoon van Jan Jacobsz., koopman in ,den
Grooten Helm” en later in ,,‘t Boterhuis”,  en van diens
eerste vrouw Trijntje Arentsdr. van der Graeff.

Neeltje testeerde als wed c 2 Febr. 1609 (Reg. 5302)
en opnieuw 15 Sept. 1621  2T).

11 1 .  1 0 .  .?l,L,Uz  GoL;e/f.d-. ,can Beaumont  huwde 10
Jau Jucoht. van. Lode.dct”l/  : en 20 ( n a n g e t .  2 4  N o v .
1602)  .Iecob .Ja~ls~.  CW~  tlcr Helm  , b r o e d e r  v a n  d e n
onder 111.  9. genoemden Arent. Hij  was weduwnaar
van Aecht,je Willemsdr. de Milde; ten 3C male huwde
hij later Agniesje de Groot. Hij was 40raad van af 1618,
s c h e p e n  1608/13 1615/2O, w e e s m e e s t c r  162112,  ee r s t
la,kenkooper  in :,‘t Paternoster” en later  apotheker in
,den Grooten H e l m ” , en overleed 27 Juli 162%

ILI. ll. S a r a  Gocertsdr~.  vmz Bcani/lo/rt  , g e b .  1 5 7 0 ,
begraven N‘” K. 31 hqs. 1639, huwde  (nange t .  28
April 1590) Pieter ,4&0~1t.~. L’WZ (1~  Heuwl  j. m. van
Rotterdam later JOraad \-an Delft 1599, biunenhuvenmr.
1600, schepen 1604, 9, 11/14, 16, weesmeester 1617/8,
27/8, 31 ,  bu rgemees te r  1621/3, thesaurier  1624, 34,
overleden 5 Jan. 1635. Zij hadden 6 kinderen 28) 2 “).

ll. 4. Jnn Pieters?. cax Beaunzont.  Bij s c h i j n t  n a a r
Zeeland te zijn vertrokken. Rietst,ap  kent aan Beaumont
te Middelburg het  wapen der Dordt’sche  familie toe.
Wanneer hij daar dezen Jan Piet.ersz. en zijn zoon mede
bedoelt, zal die t,oekenning  wel onjuist zijn, daar dezen
toch tot de Delftsche familie behoorden. Van hem is
alleen bekend,
111. 12.

dat hij een zoon had, die volgt onder

111. 12. Pieter Jansz. CIZII  Beaumont  te Midde lburg ,
Heer van Nieuw Stryen 3”)) was gehuwd met Josi~lu

CG)  19 A p r i l  1618.  Neeltjo Uorertsdr. van Beaumont.,  wed’  Arcnt
Janse. Helm, brouwster i.  .d. Ster” (c Delft attesteert oud 5~ j.

Reg. 5318.
27) 15 S e p t .  1621.  N e e l t j e  Gorertsdr.  van Bcaumont,  wed’ Arent

Jnnsz. H e l m , i. e. 1. b: ouwer  iu “de S ta r re” l!u wonende in  de
brouwerij ,,de Hand” (ktocok  endc gesond,, legateert Cornelis Arcntsz.
van der Helm haar jongste kind nu op reis naar Guinea, ter gelijk-
making  van  de  verhoogiug van het, vaderlijk bewijs, dut zij haar
a n d e r e  kinderen reeds gedaan heeft f 2200,  aan Arent Cornellsz.
Bogsert  , gewonnen bij Trijutjc Arentsdr. van der Helm, hare dochter
f 100 voor ‘t geen Trijntjcs hu\rctijk minder gekost treeft dan dat
van hare andere kinderen, en institueert tot 11:1rc  erfgeunmcn voor-
Begde  Trijntje Arentsdr., huisvrouw van Cornelis Pietersz. Bogaert
In be, Jan Aren&. van  der  Helm,  haar zoon,  Neelt,jc  A r e n t s d r . ,
hare dochter gehuwd met Hendrick Willemsz. van Kittesteijn, Cornelis
Arentsz. van der Helm, h~nr  zoon, cm  do 2 kinderen van za. Pieter-
nelletje Arontsdr. \an d e r  H e l m , hare overledene dochter, gewonnen
bij Maerten Wiltemsz. rnn Dijck,  iedere staak in p pa r t .

Reg. :i&?l.
’ ) H April ltil3. T e s t a m e n t  van Petroneltn Jnnsdr., d o c h t e r  v a n

zit. Jan Jncobsz. \-nn Lodes te i jn  nu  wonende aan de Corenmarkt te
Delfc, l e g a t e e r t  Sara  Govertsdr., huisvrouw van Pieter Antonisz.
vau den Heuvel, schepen tc Delft tiare moei en moederszuster, Maria,
Aechte, Govcrt en  Antonie alle k i n d e r e n  ~an gcnocmde Sara b i j
haar  genoemden man 1 erwekt:
Lodestcijy :

en institueert Grietjo  Jnnsdr. van
liare  volle  zuster, huisvrouw van Danckert Piet,ersz.

Bogaert,, In #, en Aechte Jacob&. (Helm) ,  tlore halve zuster, in 4.
Reg. 53 13.

20)  22 Sept. 1622. Antonis Pieteraz. van den Heuvct, j.m. koopman
te Delft, institueert Pieter Antonisz. van  den  Heuvel  z i jn  vader
burgemeester  v a n  Delft,  e n  Sara  Gorcrtsdr. v a n  Bcnumont,  eijne
moeder, e n  l e g a t e e r t  Govert,  zin broeder ,  en  Narin, Haesje ( in
eene a n d e r e  a k t e  genoemd Agnies,je)  Petronclln  cn Aechtjc, h a r e  4
zrlsters Reg. 5343.

s’) Z&ndin  Lt111~~raln 11  bt. %ï geeft het volgendc  zocr b e k n o p t e ,
en niet zeer duidclijkn  orcrzicht.  Onder de gcmecnte Poort vl iet  l i g t
de amb. heerlijkheid Nieuw Strijen, verdeeld in de Oud- en Nieuw-
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Arnoudse, dochter van Jan Arnoudsc. Hij testeerde 23
Sept. 1623 voor nats. Johan Heijndricx te Middelburg
op verre bloedverwanten, waaruit  valt af te leiden dat
hij  kinderloos stierf vóór 1643 n l),

11. 5. Ancelnms  Pietersz. van Beawnout heeft ver-
moedelijk ook eerst in Zeeland gewoond.

Op 29 Dec. 1574 kocht hij het huis Oosterwijck te
Delft en overleed vóór 1586. Hij was gehuwd met
Maria  Ewrwijn  3 2)) en had meerdere kinderen die in
1582 nog in leven waren 3 3) , daarvan is alleen bekend :

111. 1 3 .  Cornelia  A.m3husdr.  vau Beawnont.  Z i j
testeerde 26 Dec. 1604 op hare kinderen en overleed
12 April 1612. Zij was 24 Oct. 1582 te Delft gehuwd
met Mr. Cor~zelis  Arejltst. GalZ Jcr ~)ZLSSCTL  , raad, burge-
meester enz. van Delft, overleden 4 Febr. 1596, en
eerder wedr. van Elisabeth Dutjst van Voorhout. Zij
hadden 4 kinderen (zie Ferwerda 9” generatie van der
Dussen.j

II. 6. Ama I’ietersdr. vm~ Beaumont. Uit het testa-
m e n t  v a n  2 7  Dec 1606 3) bl i jkt ,  dat  er  toen nog
kinderen van haar in leven waren, vermoedelijk woonde
dit gezin echter elders, daar ik geen spoor van een
hunner heb kunnen ontdekken.

11. 7 .  Marijtje  Pietersd?.. ‘van Beaumont heeft al haar
Strijensobe  polder. . . . . Uezo  kleine heerlijkheid is menigmaal van
eigenaars verwisseld. In 1580 kochten de ingelanden  van Poortvliet
haar aan, doch machtigden in 1551 Lieven Cornelisa. Werokendet
om haar weder te verkoopen waarop volgens de eerste steenrol
Adriaan Arnoudse en Pieter Jansz.  Benumont getrouwd met Josine
Arnoudse eigenaars werden. In het eerste gedeelte volgde in 1604
Jaspar  van Vosbergen, enz. enz. De andere helft kwam van Pieter
Janse.  Beaumont in 1617 op Mr. Boudewijn de Witte, in 1641 op
zijne dochter Maria, in hetzelfde jaar op Pieter van den Helm in
1600  op zijne zuster Anna van don Helm, verder op de familie
Winckelman enz. enz.

Op bl. 370 wordt nog vermeld dat de heerlijkheid Vossemoer  reeds
van het begin af onder zeer  vele eigenaars verdeeld was. Een deel
daarvan behoorde ook in 1563 aan Jan Arnoudse, en kwam later
op zijn schoonzoon Pieter van Ueuumont.

Bovengenoemde Pieter en Anna van der Helm waren kleinkinderen
van Neeltje  Govertsdr.  van Beaumont en dus verre bloedverwanten
van den testateur. (Zie akte 31.)

s1) 9 Febr. 1643. Atent Cornelisz.  Bogaert  nats. te Delft als getrouwd
hebbende Margriete  Jansdr. Rasse gewonnen bij Pouwelijntje  Jansdr., *)
cn in die qualiteit erfgenaam van Hendrick en Anna Russe, zijn
overleden behuwdbroedor en zuster! als legatarissen van ea. Pieter
Jansz.  Beaumont, zijn  neef, blijkens diens testament op 23 Sopt. 1623
voor Jan Heijndricx nots. te Middelburg gepasseerd, erkent ontvangen
tc hebben uit handen van Johan van der Helm, als erfgenaam van
voorz. Pieter Jansz.  van Beaumont, al ‘t geen gelegateerd was.

Reg. 5409.
“) De mogelijkheid bestaat dat deze Pouwelijutje ook eene dochter

geweest is van Jan Pieterss.  Beaumont.
Y*)  Deze alliantie werd mij van genobte  zijde medegedeeld. Uit

ecne  sententie van het Hof van Holland van 7 Juli 1610 bleek mij
alleen dat de vrouw van Ancelmus Piotersz.  van Beaumont eene
zuster had juffr. Mwtina  Pietersdr. , gehuwd met een Vilnin,  wier
eenig  kind Maria Vilain bij huw].  voorw. van 2 April 1592 gehuwd
was met Jhr. Johan Potteij.  Uit dit huwelijk 2 kinderen Balt,asar  on
Hoctor Pottey beiden kinderloos overleden v6ór  1610 en voor wier
erfenis opkwam Cornelia Ancelmusdr. van Beaumont wedQ  Cornelis
Arentsz.  van der Dusscn.  Bovengenoemde Vilain had ook een notuur-
lijke zoon Mr. Jan Vilain, wiens dochter Janneke  Vilain gehuwd was
met Cornelis  Moggo te Zierikzee. Hof. Rog. 622 No. 87.

3s) 22 Oct. 1582 In der zake tusscben Cornelis  Pieterdz.  Beaumont,
Govort Pietersz. Ueaumont  en Jan Jorisz.  van der Burch als voogden
der weeskinderen van Anchclmus Pieterwoon,  eischors, contra Mr.
Arent van der Meer, Secretaris van Delft, wegens betaling van
f 1241 op den koop van het huis ,,Oostcrwijck”  eertijds  door Anohelmus
Pietersz. van Benumont bij decreet van 29 Dec. 1574 gekocht van
Dirck Verhooch.  Tonzelfden dagc d e z e l f d e  eisobcrs  m o t  Cornelis
Srentsz. van der Dusson, als getrouwd hebbende een der kinderen
van voorsz.  Anoclmus,  appeleeren  van het vonnis. Uamerboek.
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broeders en zusters overleefd “). Zij is gehuwd geweest
met Comclis Jorisx. van der BWCJA i 4) als wiens weduwe
zij 2 Augs. 1578 verklaarde nimmer eenige handeling
in haars mans boedel te hebben verricht, doch dat
haar broeder Pieter Pietersz. Beaumont beter dan zij
van diens zaken op de hoogte was. (Camerboek). Zij
hadden geen kinderen.

11. 8. G’ntarina Pielersd~. va?a Beaumont huwde Hr@jch
Cornelisz.  vuu ‘s Gravesande, commissaris van de amunitie
van oorloge te Delft. Zi,j testeerde ziek te bed 25 Juni
1606, hun huwelijk was kinderloos.

Op 28 Juni 1606 is in de N””  Kerk te Delft begraven
,,De huysvrou van Huych Cornelis van Sgravesande
in de drye Morianen an de Turffmarckt”.

Aan bovenstaand fragment ontbreekt nog veel, beleefd
wordt verzocht, op bewijzen steunende aanvullingen in
dit blad te >villen  vermelden.

Eenige - dikwijls eigenaardige - aanteekeningen
uit het zeer verward kerkarchief van Lienden

(waarin ook aanteekeningen over naburige gemeenten)

verzameld door G. J. BKENKhIAN

Doop :
T E  AELST (G E M. LIENDEN.).

1646 den 1 Martij rJodo&% soon van Jr. ,Johau ~VUU
Byakell.

1660  8  Januarq Hillebrant  s. v. Jr. L)erck  Vonch er1
Elisabet van Nieukerk Testes TY$h~~~a(n)  van 1Viel~ke~~clc
C’ornelisz.  en(de)  Jo f f r .  Grietgen Voncken.

0. m.:
Bij verzuim van aantekening heb ik door navragen

en onderzoek vernomen dat alhier geboren is op den
5 April in den jare 1706 en gedoopt is sart Husselman
zoon van Jan Hassrlman  en Krist@‘uije  Lourenze vare
Weerdenburg, egt,elieden.

Is voor mij gecompareert Aaltje Laurcnze t)a?a Weer-
denburg  huisvrouw van ,Japz Lzli(?)ting,  welke verklaarde
seer wel te weten en des noots zijnde met edc te willen
bekragtigen, dat zij voor haar trouwen (zijnde gctrouwt
in het jaar 1709) ten doop geheven heeft dezen Aart
Hassclman  z o o n  v a n  J a n  Hasselman  en KGt~jnfjc
Lawenzs  van Weerde?abzwg  egtelieden - is mij ook ge-
compareert Laurew  Hassehaa~a  welke verklaarde seer
wel te weten’, en des noods zijnde met ede te willen
bekragtigen  dat zijn broer Aart Hasselrnala  geboren is
in het jaar 1706 en te Lienden gedoopt is. Eindelijk
i s  mij behandigt dit nevensgaande schrift van buiten
gemerkt A. 1)

Waarop ik het verzogte doopzeel  gegeven heb.
A .  Marant.  v . Delb. te Lienden in nederbetuw den
29 Maij  1769.

Anno 1721 den 28 Juny ben ik (Ds. Petrus  HiMChOj’J)
tot Licnden  bevestigt geworden door D: Petrus iYo3’0,ow
liefer  pred  : tot Soelen  CU extraord  : Thie l l :

Ob. te Lienden 7 Mei 1737 begraven 16 Mei d.a.v. ‘)

54) Ferwcrdn  noemt hem Ridder van het H. Graf.
(10” Gentic  van dor Burcb.

1) Dit, stuk ,,il” niet gevonden. B.
2) Zijne voorgangers waren: J. B. Strijdbolt, 1.->82; W. v. d. Wal,

15~6;  H. Rolliua, 1600;  J. v. Rbeemijk, 1624; Corn.  Wagtendorp,
lö39; J. Mollerus, 1644 en Fr. Scherphof, 1649. B.
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Febr. 1714 op den 110 Sondags  namiddag een soon
gedoopt  van de Heer J a n  ,l’colaes  van Sterckedmrg,
Oud. Borgemr. der stadt Wageningen  en  mevrouwe
~Stcsnma  .7acobn Pen& EgteL: n o m i n e  Ja?&  t e n  d o o p
geheven door mevrouwe  Hermina  van de Wal1  Groo t -
moeder douariere wijle de Heer Benjamin  Pwnée  in
lceven Drost van si,jn koninglijke majest.  van Groot
Brit tanje over de  heerlgckheqd  van koest en B u r e n
cum suis maerscha.lk  van Eemlandt en Domheer van ‘t
Capitt: van St. Pieter tot Utregt. Dese s)on was jong
geweest den 9 dito si,jnde vrijdag ‘s morgens de kloeke
drie uuren.

(Dezelfde ouders laten den 2ti Maart 1716 een kind
d o o p c n  i n  hun huis.  Het kind werd  gen t .  Susan,bn
Jacobíz  en g e h e v e n door Mevr. Brassawd  genaemt
;Uaricc C~‘~pitrs.)

1717 den 3 octob. Lindcnse  kermis door D. Ure~nis
gedoopt drie kk.

1 7 1 8  d e n  2 0  martij een dogter  van Gcwrt Uircksen
van kesteren  , en Hele/la  v:an Bre~rck, geheven door de
vrou vaendrigsc van pouderoijen.

17-4  October 22 mijn soon met opene deuren in de
kercke gepredict.

1724 den 17 dec. Namiddag tot kesteren gepredict
en aldaer een soon gedoopt van ,Jtc~ bpgcrse  en Gel-t?fje
Unelissc  , w e d .  VIM G~,oot~eltl , genaemt Ui,& geheven
door  Henrickje  Zegers  vr.
namiddag heeft mijn soon

van  CJ~.~pcr  vin L’red~ d ien
.7011rri,/1cs  geproponeert in de

kerck van Lienden uijt Rom : 3: 28 met veel g e n o e g e n
te geven. het was doemaals fel kout door den noort
oosten wind, die ick tegen had, en sanderdaegs  door
de  g roo te  sneeu  uijt den Zui_jtwesten  die mij in ‘t aen-
gee ig t  vloog11 soodat  dat predlken  mij geen  plaijsicr  wils.

1725  d e n Q!) d i to  (Naert)  vri,jdag v o o r  pnschen  d e
yroefpredikactsit t o t  kesteren  gedaen  en cen b i n t  g e -
doopt van ~)OUS  met de houte beeneu  genaemt Heijltje.

1720 den QO septcmb. D. XCJUSO bevestigt tot Rhenen
door D. h%l ijdl~of’.

1 ’ 7 2 7  m a e n d n g  d e n  d e r d e n  maert  1727  heeft het
allereerst gedonderd.

1729 den 10 dito (april) een dogter  vau =Irieuh  l%u&serL
van  Oghten  so ldae t  in  de  compagnie  van  de  heel

‘Capteijn J’ollck:  op de poort en J o h a n n a  va]L  Hatt rm
genaemt I’rl’jrleke,! , geheven door Badnra  val/ (verm.)
Itlersoll.

Jaw Htr.wclt~~a~~  was di:lken op 16 Sept. 1730 en in
Januari 1731; Nieuwjaarsdag 1731 voor de preek een
dogter  neu ons huijs gedoopt ten overstaan van twee
getui,jgen met name Wouter van Grootceld ouderling en
.IcL1L HasseO)lnla  dinlien  , en meester Jud~negt  die het
becken  hield , het kint was geboortig van reenen,  de
moeder desselfs  is df ie/,je : het is geheven door de vrocd-
WOU  van  rhecnen  g e n a e m t  WOU Nadelner,  maer d i e
daer voor gelooft heeft was de beste moeder van het
kind, genaemt Gi$der[$  Utisquid twas in onegt geboren.

14 Sept. 1732 dat was de eerste mael dat ic na m i j n
val weder predicte  den text was ps : 118 : IS, 19.

1735 den 17 Julij sonda.,m cen dogter  van Tl’illem  van
G r o o t v e l d  en dlnrgridjr  van  l’rw , geuaemt  .JoJ/anltcr
geheven door Geertncyd  ~~L!UU  Beet wou v a n  Jotdae,l
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ScJ~otacveEdt  aen  he t  oever  hc t kind w :t s die voor-
m i d d a g  o n d e r  d e  preeck  g e b o r e n .

(ook eega koopje ! B.)

1 7 3 6  deu 15 Julij e e n  soou v a n  Klaes valt. Lezbven
en Johanna valz, Ltrtterceld  op den tollenburg, genaemt
Ariela  geheven door Griet j e  z’n12 Ommereja j.d. van ‘t
huis Ter Lede.

1768 Den 16 April 2 kinderen gedoopt. Het tweede
was een kind van een mevrouwe  die gelogeert was ten
huize van scheepen .J. vals Ittcrson, ve rzoekende  da t
het kind mogt gedoopt worden en het te noemen Jhon ‘)
Jokeg,  gaf op tot vaeder de Heer Jhon ‘) cas Heemert
Haer naem was  h2nllt~  Brozua  Egtel. waer over stond
als getuigt? _&%x LYIU  O,,l~t~rren  Lidmaed huisvrouw van
bovengenoemde ,J. rnn Itterson.

Lidmaten.
Aan het avondnl:lal nam o. a. deel op :
6 April 1683 De Heer Htc$ert  Tónck.  111~.
20 Nei  1683 J~lffr. &lgelica Vonck.  J. D.
3 Junius 1688 Juf’fi.  Ilillemina VOM~  J. D.
24 Dec. 1688 Juffr. TValOwga Fo!/ert J. D.
16 Oct. 1690 de Heer W i l l e m  Fogert  J. M. & Nr.

Johan Xchngen  J. M.
1694 Oct. de Heer Hu,ybert Foyerl  Capt.

Op een schutblad : den 26 febr. 1714 maendag nagt
de kloek  10 uren is mijn vaderlijke kerck tot ijsendoorn
door een harde stormwint  ingestort.

Lidmaten. Extract. 1717.
Ds. Pet. Bisschop. de heer TVi’llem  Foyert. de sch(oltus)

B. V. &!ossendael.  Jer!yen  r’a,i Tve.styee)le&  Jlenrick ‘I’an
TVestreelzell.  jau ran TVestreenen.  C u s t o s  Janklwcht.
Cnelis  Jaus,z.  o p  Kermesteyn.  C:orn. Jarwz.  r’a1a West-
rc(:nefa.  D s .  ~Mias  Vogelsang, P r o p .  d e  H r .  lnyt,. Y.
Ittersola , de welgeb.  Heer Pcrg~aiet  op Kermesteyn.  de
hoogwelgeb.  v r o u w e .  Lucicc  CJ~trrlotta  wn Bloemeduel
freulijn op Kermesteyn  (uit de lijst van 1718 blijkt dat zij
een  n ich t  van  den  heer  Pagn ie t  i s )  Juffr. Corneli«
Itre!].  Joircrnntr .ES!/ert  j  juffr. dlrrbcc  TVolDurg  Foyert.
Roelofslie  1x~a 11 rstreewx. dngelridjc  1’.  TVt sireenen
w e d .  Lijdet  , Jloritr  e n  íhtl~crriwr  1%. Tt’extreeuen.

Lidmaten in Aelst waren o.a. de Heer GijsOt  Vonck
Capt. en Juffrou Tónck  op de poort met name Willemina
Vondz  van Lienden.

Lidmaat in de Narsche o.a. de Heer *Viclax  v. Sterclce-
brwg, Teunije  op den Tollenburg.

Onder dese lijst van 1717 volgt: Soodat het getal
Ledematen (sic!) doen bevonden wierd  366 na miju besto
onthout en opstel. r:Volgens de opschriften mmm deze
verdee ld  iu : Lienden , Verhuysen , Meerten,  Aalst ,
Oudenweert, en de Marsche.)

Volgende lijsten :
1 7 2 0  h’ufyer vwa  Lcetirue/l  chirurgijn.

,Johanna  de merrie, vrou van barbier  1.a1~  Lcc~we~r.
1.735 de hoogwelgeb. jonckman  C’atd Lodewijk tic

Pagniet.
1736 13 Dec. aangenomen Jfaria  Louise tic Fag,lict

jolqt!  freule van Keïmesteyn.
Klaas z’aI/  Lr~cccii  op  den  Schuylenborg.

‘) Er staat Jhon, kerm.  Joh. B.
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Met attestatie ingekomen :
1 7 5 1  D e n  3 0  Junij  Den WelEEd.  gestrengen  h e e r

Heddz h’ojer  Capitem t e n  dienste  deser  Lando O u d
Majoor van ‘t fort S. Andriessen met attestatie van
J. vc11a  CT’e&erckelz  Eccles:  te K e s t e r e n .

Met attestatie vertrokken anno DI~I~CCXLIX  den
19 augusti Den Hoogwelgeboren Heer Gaf*el Lodewijk
Baron  De Pagniet, Heere van Carmesteijn enz. enz.
met attestatie v(er)trokken na Thiel.

1761 Den 28 Novemb. de Heer Mat//@s  T erscl~oor
met att. nae Nijmegen.

Huwelijk :

1644 13 Meij  Jr. 2ohan  twu Brakcl  J. 111.  tot Kerme-
Stein Ende Juk. Uorothea  de Baers  tot  Noortwi,jc J .  D .

1657.  U Dec. Den Hoog11 Edel  gcbooren Adriaen
Golsteiu  J. M. v. Ingen ende die Hooch Edel geboren
C%ctrien  van Brake1 wed. va(n) Capitein Heert Sa.

1659,  19 Juny den Wel Edelgebooren Johan vaqb
Brake1  tot Karmestein Raet des vorstendoms Gelre en
Graefschap Zutphen en(de)  Gecommitierd ter vergade-
ringt! van Hooch mogende Heeren  Staten Generael &
weduwenaer van oock Wel Edel geboren vrouwe
Dorotltca de Bar Sal. (Zie 1644. B.)

Ende oock die Wel Edel geboren vrouwe Maria  van
Lier d(oc)hter tot Oosterwijck vrouwe tot &Maelsteede,
Cappelle  en(de) Heerjansda(m) wedu(w)e  van den Wel
Edel  geboren Heer Pieter 2uijl van Zeerooskerckerz
heer tot Maelsteede Sal.

Deese sijn na haere  proclamatien  met attestatie daervan
genomen hebbende tot Deurne bevesticht.

1716 den 23 Sept. getrout de heer &jsbcrt  Vo~ack
van Lienden Capiteyn ten dienste  deser  vereenigde
nederlanden met juffrou ~Villenaijna  Vo~ak  van Lienden
o p  h e t  adehjke huijs ‘s Gravenhoef ter presentie van
den Heer rigter Foyerts en schepen Jan vnw, Westreenen
en ouderlingen.

1717 25 april trouwt Prop. Chassee.
1719  Den 30 nov. sijnde Donderdag in de kerke tot

Lienden getrout Huybert van W,Q’ck  weduwenaar van
wijle cJoh,an,ua  Boeman, schout enz. met ddaria  Bisschop
j. d. door mi,j , D. I’wegrinus  en Ds. &!elbso  waren mede
op de bruiloft.

1722 na een paar aantt. :
N.B. De selve dag (10 Mei) ist regiment v(er)trokken

na rheenen.
1724 Nov. den vijfde sondag nademiddag in ‘t pas-

toryehuis door mij  ten overstaan van twee ouderlingen
Gewit vau TVijck 81, Aert l%wnisz  VUIL Ommcren,  getrout
Joh,ala  cL’a?a  Ittwson  en Agneta vals  Setten,  van Wage-
ningen vertrokken en Dynsdag daer aen van Lienden
na Wageningen v(erjtrocken en niet sonder tranen ge-
scheijden v(er)mits  hij mij een trou boesemvrient was.

1728 November namiddag tot kesteren getrout de
soon van Stoffel de voerman met de meijt van Wdhn
Aeijcrsen  de namen waren mij onbekend(! !)

1729 Octob. den 2 sondag getrout tot Ingen tJan
JV+jcrlclaiet  j.m. m e t  ,4nnn d e  Graeu j.d. beijde  v a n
Ingen. die t1a.g  heb ik driemaal gepredict  , voormiddngs
te Lienden uijt Jes: 40: 6, 7. ‘s middags te ingeu uijt
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ps :  45:ll. ‘s namiddaghs weder om te Lienden over
de vijfde beclc  wesende: o m d a t h e t k e r rn i s w a s.

id. 8 May namiddags door mijn soon getrout Lauu-c~~~~s
Hassel~na~a  j.m. en Maria vau h’ck  wed. wijlen schepen
Gijdert  van ltterson  , beijde  tot Lienden doen predicte
des namiddags tot kesteren.

1730 op donderdag den 22 Juny 1730 in de kerok
van  L ienden  ge t rout  de  Heer  Danicl  de W;U j.ln.
vaendrig (en) jufl?. ~iili/,&~zi~~<~  Lucretia Vb~rlcr , j .d.
met, attestatie van D. Goldb~rcl~  V. D. 31. in Thicl, in
‘t sakje 15 gld.

den 18 April 1731 sijn door mij (in) de consistorie
in de kercke tot Schoonhoven op woensdag voor de
middag getrout mijn soon Joha,nnes  Biscssclaop  geboortig
van Avesaten, predikant tot .Hijawijck  en d?a?aa Grotxevelcl
jonge juffrou geboortig van Schoonhoven daar  was een
uijtnemende  Bruijloft.

Volgt zonder jaar of dag: Doonmaals was de graef
en de graevin Vola Hijl(l~~bd  in de kerck en haer  v(erj-
wellekornt  en geluckgewenscht  met de gckogte heerlijk-
heijt. gepredict ps. 122: 7, 8 en 9.

(Verm. 1731, 32 of 33. B.)
Den 22 Nov. 1749 is Hilclelwuld Picartl  schout te

Lienden j.m. en Maria WiMelmi~~aa  van Ommerru  j.d.
te Ommcren  in ondertrouw ingeschreven on to Ommeren
getrouwd.

Den 25 Aug. 1780 is volgens Attestatie van W. liltrd (1)
Predikant te Wadenoyen aldaar in ondertrouw opgo-
nomen de Hoog Welgebooren Heer Carcl  Lodewi;ik
Baron I)e  Payniet  Heere van Kermesteyn  schepen en
Raadt der stad Thiel en bewindhebber van de West
Indise Compagnie. Met de Hoogwelgeboren Freule
llewictta Margareta Baronnesse  1’a?h  Haeften t o t
Wadenoijen. . . . . haar eerste proclamatie d. 30 Aug.
in onse kerk en den 14 Septmb. attestatie gegeven
d a t  haare proclamat,ie  onv(er)hindcrt  geeijndight  w a r e
om tot Wadenoyen te gaan trouwen.

1751 beginnen de anntt. van Ds. Yheocl. ten Bokkcd.
1754 Den 10 Septemb. sijn alhier na vertoonde

attestatie dat de 3 sondaagsche Uijtroupingen  in de
kerk der stad Ni.jmegen  onverhindert geschiet  waren
door 1ni.j in den Huwelijken Staat bevestigd de IlWGb.
Heer Slezawler  valz Capelle  met de Freule &arie Louise
D e  Pa,grziet in tegenw.  v a n  d e  o u d e r l .  h’oyers e n
Geytedcek en diaken /:(11a  Ewyk nadat alvorens door
de Heeren  Rigteren Cassius  en Van Dam  permissie
gegeven was om in huys op Kermesteyn te trouwen.

werd gecollecteert voor den armen f 48-12-0.
Begraven :

1711 , July den 17 begraven Ui,xl;jc  BOU~GG/L  vrou
van schout Rossendad.

Op het 3” schutblad:
De HoogEd.  Welgebooren Jonckheer  Johan Fretlerick

van Brakel,  Heer tot Kermesteyn, rigter der Hooge
Heerlijckheijd Lienden ? en Marsche  wegens het vorsten-
d o m  Gelre en Graefschap Zut8phen  rnajoor van een
regiment te voet ten dienste deser  vereenigde neder-
landen, is in den heere  ontslapen op Sondag namiddag
si,jnde 18 Martij  des jaers 1714 in de stat van Arnhem
en in de kercke tot Lienden op het choor  in de graf-
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k e l d e r  Siiner Floog Edelll~!i~i~S  VOOI~VildCïUl1 ~eS~ll&~Il

en b$geset SSatarclngs avonds sjjnde  den 24 mnrtii  1714.

Maendag den 23 April 1714 des namiddags is in de
kercke  to t  Licutlen begraven  he t  Igck van de hoog-
welgebooren juffron CJo07/anna  T’oI~c~ van Lienden, si,jude
s m a a n d a g s  a v o n d s  t e  vooren  sngtclijc iu den heere
ontslapen.

1718 den 3 Dec. Snturdag C’l/ristijn{je  c~<I/  Briucke&jn
hnysvr. van  schepen  C:+bcrt ?:CI?L  Ittersou. s(j stierf iu
de kraem. Was cen brave vrou.

Op een schutblad:
Dirclc vaj/,  ROSSC~I~U~~,  scbont  en secretaris der hooge

heerlijckheden Liendeu , Lede en den Oudeuweerd, als-
mede in de Marsche is ov(er)leden  den 10 Martij  1720
snagts tussclien 1 1  en ld uureu. B i j  h e t  overlui-jdcn
van hem viel de kloek van boven neder dog niet verder
dan  op den  ee r s t e  solder  sonder  merckelgke  s c h a d e ,
en is door schepen C~ijdwt  vau Itlersolz  el1 Willem  Wi,ygws
wederom opgehangen , soodat de oude Ro.sse&~l op
den dag sijner  begraeffenis,  sijndo den 20 marti daer
mede nogh overluijd is geworden.

dacr was een groote li,jckstntie,  en oock goede rou-
maeltijt. hij had meer a,ls vijftig jaeren  een seer goed
regent va,n opgemelte heerlijckheden  geweest, en was
ruijm  7 8  jaereu  out.

die selve tijt stonden nog twee oude luijden gekist,
Hannes Kaulwrcke~~  en 8ecltjc ccm Tl’a’mtl die begraven
sijn den 16 en den 22 martjj 1720. pro memorie.

1720  den  17  aug .  Sn tu rdag  Hcrmtrn  Geverse v a n
Kesteren den rademaker, verdroncken  in de Marsch.

d e n  21 d i t o  W o e n s d a g  d e  h e e r  Jacob,  T’ouck  v a n
Lienden , Luytcnant  begraven.

1722 den 15 Octob. vrijdag de kloeke  . . . . is mijn
Broeder Bartholomcus  Bisschop tot Isendoorn overleden,
die ick selve de oogen  heb geslooten, en vrijdag daeraen
den 2d dito tot Ysendoorn begraven, de rou vrienden
op de Pottum gegeten: hij had een schoone eijke kist.

Decemb. den 30 begraven .7n1~  Woztterse  in de Delle.
1723 Den 11 jan. maendag  avond  twee  menschen

op de Waeij in ‘t ys v(er)droncken.
FF?llena vu~a Tolleulw~y  en G e w i t  soo11  v a n  FC’7llenz

RelIers  tot kestcren beyde tot  Kesteren begraven.
id. den 20 Feb. vrydag begraven tot Kesteren Jafatjen

van Leuwn w e d .  v a n  Henric IZodof1se~a  d i e  m o e d e r
beste moeder en over beste moeder was van 82 kinderen,
s y  w a s  9 3  jaeren out: ic ben mede te bograeffenis
geweest.

‘s Nagts tusschen den 26 en 27 dito afgebrand het
huijs van Ilruric  Hermans  rademaker tot  meerten.

1723 Martij  den 2011 C’orucli.~  111ontrtnzrs  den broecdijker
tot Aelst tot Kesteren begraven. ‘t kleed echter hier.

id. den 11. 1May begraven Frederik  vova Hcmrrt  hij
was verdroncken  in de graft op Kermesteyn.

17-3  Tusschen Donderdag en Vrijdag nagt tien 22
Juli is een burgemeesterssoon tot Rheenen in stilt ge-
worgt,  ob bostietatem  . . , . .

1 7 2 4  Donderda,g  sna.gts d e n  2 1  j a n .  Gobcl  T%adz
swaer gestooken  waerbg  gehaeld  w e r d .

id. pinxter Dingsdag een dief op kleyu Oy bij Thiel
gehangen.

c
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i d .  Macuclag dun ijl July eerst bcginncn  t e  luydon
over  ‘ t  lyck  van  den  hoog  \Velgeb.  H e e r e  .Jnn uar&
Weltlcre?a  Out A m p t m a n  e n  Uijckgraef  d e s  A m p t s

Nederbetuwe gecommitteerde in hner hoog mog. Col-
legie der Staeten  generael, was in ‘t jaer 1697 amptman
geworden in syns vader den hoogwelgeb.  h e e r  Bernt
van J~&&~~~  plaetsc: geli,jc  nu den hoogwelgeb. heer
Berut uan Wcldcrc)~  gesuccedeert  is  in sijn o v e r l e d e n
heer vader salr. plaetse ‘t lijc is gebragt uyt den Haege
m e t  e e n  jagt en geset in het graf syner hoogloffelijke
voorouders in de stat vau Thiell.

1724 den 16 Sept. des saturdags avonds is in den
Heere ontslapen de Hoogwelgeb. : S. 3. Pagnict  heere
van den fliereubnrg en kermesteyn na een twaelfdadige
heetsige koortse : hij was in sijn tyt Capitcyn vau een
compagnie te voet en Lnytenaut  Colonel, in den ouder-
dom van 63 jaeren  en des satnrdags daer aen sijnde
den  ti3e  des avonds in siju grafkelder in de kercke
van Lienden gesoncken met IG flawbanwen  en 40 rou-
mantels, des  sondags  voormiddags  gepredict  den 248 :
1. Kon. 2 : 10 Ende  david ontsliepm et sijne vaderen, e n
hij wierdt begraven in de stad davids.

1724 Nov. 28 Dingsdag begra.ven Gewit Willemse
to t  meerten  was  out bi j  de 90 jaeren.  d i t  w a s  e e n
blijde doode.

Dec.  5  dingsdag  ges to rven  Henric Herruausen  d e n
rademaker, was maar 5 dagen sieck geweest. had de
kist voor de oude man gemaect. dit was een seer droeve
dode, is begraven den 15 Vrijdags en viel onder het
lnijden de klepel uijt de kloek.

1725 den 15 Martij  sijnde  donderdag des avonds ten
halve elf ure is tot Ysendoorn gestorven na 16 dagen
siecte  ,Johauna  RW eenige  dogter  van  D : Petrus Prauw
in leven predikant tot Yzendoorn huysvronw van den
Ed. I2e~Jnier  Tap gewesene rigter der heerlijcheyt  Ysen-
doorn, en is  begraven den 24 saturdng voormiddag
om 11 uren tot Ysendoorn , dit is van mij aengeteekend
van wegens onse oude goede vriendschap s\j was out
59 jaren 2 maenden  en 7 dagen.

id. den 26 April donderdagh  tnsschen 12 en een ure
is overleden tot Thiel den WelEd. Heere Wilhem  3’oywt
der beijde regten doctor, advocaet voor den WelEd:
en  waerde  have van Gelder land t ,  r ig te r  de r  hooge
heerlyckheden  Lienden
de Marsche ,

en de IMarsche,  dijckgraef in
advocaet fiscael  des ampts nederbetnwc

en gewesen adjunct landtschrijver aldaer  is overlnyd
tot Lienden 111  dagen en begraven . . . . .

id.  den Schout van Ysendoorn qJordanus  de Puvcrtl
is gestorven Satnrdag nagts ten 6 uren smorgens ic
quam savonds van Lienden bij hem, vind nog kennis
bij hem, bad voor hem. hij is schout geweest 56 jaeren,
was out 83 jaeren,  een vroom opregt man was proponent
geweest v(er)stond  sig seer wel op ‘t hebreeuws griex
latgn,  en ook frans: hij stierf den 8 Decemb. en wierd
begraven Saturdn g den 15 dito ic sou een Iijckpredikatie
over hem gedaen hebben uijt Ps. 37 : 37 maar het was
te vuijle  onnutte weg en weer dat ic tot  Ysendoorn
niet koude komen.

1726 den 5 Jan. Saturdag v(er)droncken Petrus Bisschop
schepen der Hccrlijckhe~jd  Ysendoorn woonende tot Meel,
hij quam  rijden te peercl van Buren het paerd stru$kolde
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aen de lingen bij de groote brng in een diepe slinck (?)
on soo viel hij in ‘t water en v(er)dronck, hij is be-
graven tlijngsdag den 15 dito tot Echteld in de kerck
bij s$n vader en moeder.

v(er)droncken Wouter  Heg soon van schepen Bey. Pro
memorie.

Willemijntj~  h’oest  e e n doch te r t j e  van  12 jaren bij
schepe  Westreneqa  op de Weerd nen de pokken gestorven
dijnsdags morgens den 26 Mnrtij en begraven woensdag
den 3 april, was quaet  weer.

Ao 1727 den 12 Jan. sondags avonds tot Ysendoorn

1 7 2 7  Martij den 21 vrijdags nagt gestorven twee
schepenen den eerste #Jan van de?~ Berg schepen in de
heerlyckheijd  Lienden was in de 80 jaren en begraven
den 29 saturdag, den tweede Jan oa.n West+-heenen op
de Weerd schepen in de heerlijckheijd  Marsche was
ouderling en out 80 jaeren  en begraven dijngsdag den
1 April, was cluaet weer.

op paesmaendag is door D. tjnn Zu tphen  pred .  to t
Ogten  bevestigd 1): AT: II’&5renninck  tot predikant van
Kesteren, daer was een voortreffel ijcke mae1Gj.d. den
sondag daeraen gepredict  en had tot  sijn inletldingh
text Exod: 4 : 12.

1727 July 2 sijn fugitief geworden twee susters,  die
elc een onecht kind gehad hadden, maer nu eene VIU~
die, een kind omgebragt dat onder de aertle in ‘t huijs,
daer sy woonden gevonden is, en donderdag den 30”
gevisiteert door doct,or  S’wnnendrift  en den Barbier (Ta+&
Lokeren, moorddadig omgebragt geoordeeld : sij hadde
het kind bij eene knegt van de smit die een getrout
man was, en dese knegt is mede gevlugt.

1730 Donderdag den 19 Jan. begraven Joh. vata den
Ham een man van 100 jaeren,  op v(er)soec deden het
de vrienden selfs.

20 Junij sondags namiddags is in de put bij QijsOert
<Tmn  Willemse te Verhuysen v(er)droncken gevonden
Wil lem Jansera  Ruyscla  en donderdags nagts den 29
stil ‘snagts  in de aerde op het kerckhof gedompeld .

12 July woensdag begraven in de kerck Aert Vinck
van de Bouwing ; was woensdags nagts gest,orven  aan
een beslote colgck.  hij was schepen kerckmeester,  gast-
huijsmeester: liet de kerck witten maer heeft het niet
mogen beleven.

Dijnsdag  den 25 July in de kerck begraven IVillemijntje
Sebastiaense  Wed. van schepen Jan va?a Westreenen  sij
was gestorven te rheenen bij haer dogter  Anneke, maer
t lijc wierd van daer op de weerd gebragt bij  haere
soon  schepen  ToOias  va?a Westreelaen, sij was in haer
tijt een brave tractabele vrou out 74 jaer, er is oock
een deftige roumaeltijt  twee dagen over haer gedaen.

8 Aug. een knegt begraven van mijnheer Verscltoor
die op den Tollenburg v(er)dronken  was.

Op Vrijdag den 4 Nov. begraven tot  Ysendoorn
C’ornetis  Hey, oudste schepen aldaer, was jong geweest
1660, den 14 Nov. stierf den 24 Oct. 1730 syn eerste
vrou was Odilia de Haes wed. van D. Bartholomeus
Bisschop de tweede is HuyOertjc  Henriz Wed: T a p
daer waren over de 100 menschen, en nog 60 absent,
‘t was vuyl weder.
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1731 den 14 Augusti  mcvrou ,*an Arrlçei  te rhenen
begraven

een suster van de heer btnissnertl.
1731  den  S Nov.  woensdag  avond  gestorven  D .

Johannes C%assce  predikant tot Maurjjck  en begraven
Donderdags.

1733 (tusschen 6 Feb. Csr.  7 Julyl om dese tijt de heer
?Terschoor  van den Tollenburg te Nijmegen gestorven.

1732 den 19 Junij ‘savonds omtrent 6 uijr te rheenen
gestorven de Capiteyn So22ck  van de poort en ‘smaen-
dags den 23 dito aldaer begraven.

1733 Dijnsdag den 7 Julij begraven schout S’Z$S  vau
‘t Sawd , ‘t lijc werd  gebragt.  na Ochten,  d a e r  w a r e n
16 wagens bij met een chaise,  een groote rou, hij was
n ie t  l ang  schout  gewees t ,  h i j  leijd tot Ochten  in de
kerck op het choor  neffens sijn eerste vrou C~ctje Rogac?r,
hij is in mijne  armen gestorven woensdag avond den
1 Julij.

den 17 Vrijdag Jnn Hasselman  den oude begraven.

den 1 Aug: vrijd  : HtYlip dmh-gela  begraven. 11s was
s maendags te voren aen t oever in den rijn v(er)droncken,
en had mij sondaegs te vooren  met een chaise  afgehaelt
om te rheenen te prediken.

Saturdag den 5 Septemb.  1738 snamiddag  begraven
de heer ïUenso Johannes Xenso predikant te rheenen:
hij was weijnige weecken  sieck geweest en maer vier
dagen bedlegerig,  int  jaer  1704 sondaegs na nijjaer
woerd hij door sijn vader bevestigt in de gemeente van
kesteren  , wanneer ick die met 08 stemmen aldaar be-
r o e p e n  was., het afsloeg, want ic had tot  kesteren
vierdehalf Jaar in die strubbeling van D. Heurnius,
door orde van Classis en Sinodus gepredict: en was tot
Avesaet tot predikant beroepen geworden : Doe qunm
D.  Menso  to t  Kes te ren , en heeft aldaer gestaen tot
Octob. 1726 geroepen geworden in de st,adt rheenen in
sijns v a d e r s  plaetse, die aldaer achtendertig jaeren
predikant geweest was. ick heb over hem gepredict
woensdag doe het hjc nog boven aerde stond Joh: X1: lï
en D. Wilbren~ai~~c/c  sondags narniddaegs  daeraen Eccs X : 8
sijn Eerw. was mijn goede nabuur en boesemvriend-
predikant geweest dertig jaeren  lang en noyt verschil.
ick heb op sijn begraeeenis  geweest, de aerde sy hem
ligt! Syn E. liet na 4 zonen en 4 dogteren  en starf
seer godsaliglijc met v(er)stande af maendag middag
de  c locke  tusschen twee en drie,  den 31 of laeste
augusti 1733. - Och mi,jn broeder Ick ben om uwentwil
b e n a u t  mijn B r o e d e r  Jonathan  , gij waer t  mij s e e r
lieffelijck, mijn broeder Jonathan, uwe liefde was mij
lieffelijcker dan de liefde der wijven  2 Sam. 1 : 26.

1734. Saturd. 13 Feb. is begraven de jager 1!«1~  Setten
vrou, wonende op het goed va,n de Heer majoor Lawijc
t o t  Aelst.  1)

1734. Saturdag den 27 Febr. begraven Lu$je  op den
Tollenburg Wed. van Schepen Uzrck*vala  Settelz  in den
Oudenwoerd.  si j  was sondags te vooren  in de ke rck
geweest, en bleef na huys gaende omtrent de middag
schielijc  dood op het sandpad aen de pastorije  boomgnerd.

1733 Jan. den 9 sondag snagts om 11 uren gestorven

1) Woonde op Kolverschoten. B.
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de  oude  juf f rou  Vonck op de p o o r t  genaemt  Alryda.
gesoncken savonds in de kercke den 1S dito met flam-
bouwen.

1735 Sa tu rdag  den  30  ap r i l  beg raven  L$Xwt ,vnn
Lutterveld  vrou  van bYema Von&  sen he t  oever .

Díjnsdag den 1.7 mei begraven Stevc?t  ~onck. de man
van voornoemde vrou, nllernnest haer leggende.

1730 Vri,jdag  den 25 Oct.  Gerrit van dr Wisch  b e -
graven,
stierf.

die van de bergleer  gevallen en de derde dag

1735 Vrgdag 18 Nov. de oude Griet@ Browkdbjlcer
begraven was over de 100 jaren out.

Vrijdag den 25 Nov. Bprlzt  Jtrnse~  de poep in de
wandeling.

Maendtlg  den 28 nov. de luytensnt Joh: Hogenheym
Ilij was gegageer t , in de kcrck in schepen l~‘ij~~nnds
graf. een schoon sterfmael : kerckenraet , schepenen en
alle naburen gegeten en gedroncken.

1736 Donderdag den 2 febr. in de kerckc voormiddag
begraven  he t  lgck v a n Mevrou  Willcmina  s’o~ack v a n
Lienden tlouariere van de heer Capitoyn Cijsbert  Vomlc
van Lienden: op de roumaeltijt  geweest; het Lijc wierd
gedragen.

Gerrit Xicolaes van Xssen  heer van den Ceulenkamp
in de kerck begraven op vrijdag den 6 Julij.

D IVERSE :

Volgens acte van 8 October 1740 waren er toen 4
herbergiers  onder censuur omdat zij op den dag des
Heeren gelagen zetten en snarenspel toelieten ,  en
sondags te  voren  nog  { in )  hunne  huisen de  ph ioo l
hadden doen galmen.

1 Jan. 1741 hadden overstroomingen  en doorbraak
der rivieren de Betuwe en Marsch  ,,overclekt”.

Meermalen komt voor Ot7~0 de li’at o. a. kerkmeester
1763, in 1773 was hij ouderling.

Uit diverse inschrijvingen - ook door de eigennamen
gevoerd naar de plaats waar de betrokken personen
w o o n d e n  - blijkt dat nu nog bekende en bepaalde
buurten en hofsteden onder Lienden en in de omgeving
reeds in de 170 eeuw als zoodanig bekend waren.

Er behoeft hier slechts gewezen te worden op: Ker-
mesteijn , Po l l enburg , den Eng, de Mnrsch, Hovic =
Hoevijck  (16ti3),  de Buitenhuisen, Oever ,  OeverdQck,
op de poort, Kolverschoten e. t,. q.

HANDELISGEN 25 MAART  1 7 7 1 .
Is cloor  d e  H o o g w e l g e b .  Heeren H u n n e  Excll,

Grasven  rnn  Qua&, en Haare  Exe l l .  Grav inne  wn
Qundt Heer en Vrouwe van de Hooge Heerli jkheid
Lienden etc.  etc. tot predicant  gekozen ,, 1 heodoms
Kloppenburg  Perito~i~s  S. S. Mini&. Candid .  enz .

ENKELE N A M E N  EN  BUURTEN  G EN O E M D  I N  D E

KEBKKEKENINQEN  :

Wed. Borgem’  J. van Deveder. (1763.)
Do Theodorus ten Boltkel.  (1753.)
Hoogwelgeb. Heer Pagniet. (1753.)
de Win. (1753.)
Rigter &zssi~s.  (1733.)

S c h o u t  12. 11. (;ijtmheek.  (1763.)
Rigter Johanl,es  vcm Dam. (1756.)
Kerkmeester 0th. de Kat. (1704.)
Kerkmeester Jnn 2;c1?a Lstttervelcl. (1766.)
Heer M. Te,-SC/~OOY.  (1766.)
AnthomJ van Gjted~eelc  in plaats van MP Kldemnn.

(1 766.)
JacoO  mn Itterzon. (1766.) een naamgenoot was blijk-

bebar herbergier in 1711.
Kerkmeester Ja?z, ,van IIPdwenen.  (1704.)
Schout tle Knt. (1768.) leverde steenen voor het huis

ter Lee (een dusdanige komt ook in 1633 voor) van den
G raaf  vnn B$amlt.

Rentm’  0. J. D. Kut. ( 1 7 6 7 . )
de Joffere(njbrugih).  (lTl5-8,  1765,  72, S7 enz . )
Mr,Jacob  L’CIU (de) &ndt horlogemnker  tot Nijmegen 1712.
J. P. S. v. Voord.  (1708,  9 . )
S e c r e t a r i s  ,Johrrnnis  vajb Dam (1735.)  t evens  Rent-

nleester  van den graaf ~;u/L Bylantlt.
erfhuis schout tic Kat 1782.
TVillem B1-edmarl  , smid 1784.
Kerkmeester C&jsbert  Blldding.  (1756.)
_Z+ederik Sccherphoff, Pastor in Lienden. (1701.)
Custos Helzdpick  1;aqa  Voorst. (1701.)
Kerkmeester Arlrinen  Termisz.  van Lwtlemelf.  (16SO.)
Adriaell C’ornelis Om Ijlgen, l e v e r a n c i e r  v o o r  h e t

avondmaal. (16S3.)
Kerkmeester Dor Foyert. (1709.)
Ontfanger  Crarmlborgli.  (1709.)
Meester  Busyui~~t.  (l6S&--7.)
Tyns uit ,den Heuvel” aan dengraaf cnji l:@zf.  (1760.)
DB VUIZ  Lom.  (1760.)
Menheer  Z’(CY~  de,b Ui*llggc. ( 1 8 1 0 . )
Hnsselwmz. (1766.j
Wed.  Schout  A. T’&~ug.  (1816-7.)
Buurt : De Buitenhuysen. (1646.)

* Het Heilige Leven. (1643, 7.)n *
n : Verhuiser kerck. (1648.)

: Op de poort (1649.)
Willem van Wyck. (1651.)
Boutenburch. (1644.)
Schlyck Ewick. (1677.)
Buurt: Wapper. (1735.j

: Ruyterdijck.  (1735.)
Aslegat.  (1740.)
enz.
1 ool$l(~r 1911.

Titels en namen (XXVIII , 2, 5, 286, 313).

Testa.
I n  nExcelsior”  [J ournal illustre  quotidien . . . . . 88

Champs  Elysées ! Paris] van 6 Aug. 1911 komt in de
rubriek Mo~danztés  , onderdeel Mariages, de volgende
mededeeling voor :

,En 1’Eglise  Saint-Thomas-d’Aquin  ? a é t é  celébre,
avant-hier, dans la plus stricte intimité, le mariage  de
Mlle Hélène de Testa, fille du baron Léopold de Testn
et de la baronne, née comtesse de Jaba, décédèe, avec
M. Alfred Pyls, juge au tribunal de Maëstricht.

Les  temoins etaient :
Pour la mariée ses oncles, les barons Alfred et Gaspard

de Testa ; pour le marié : son fiere , M. Jules Pyls  ,

310
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d i r e c t e u r  du la section politic\ne ilux AL’fairos  &tr;Lng&rcs,
& La Haye, et son cousiu, M. Bdolpho  1h1c1m1.”

Ik vind deze personennietinhet overigens vrij compleetc
artikel Testa in Nederland’s  Sdelsboek  1911. Verkregen
leden dezer familie elders den baronnentitel  op alle? Of
heeft men hier weder te doen met een i+l> & courtoisie?

Excelsior schijnt op dat punt, óok nog al lichtvaardig
to zijn. 5500  vermeldde dit blad onlangs dat de Comte
en Comtesse  de Fels op hun kasteel de Voisins een diner
hadden gegeven. Deze Comte is de christen-jood Edxtautcd
Fritsclz , pausel  i;jk  g raaf , die de ruïnen van het kasteel
Fels in Luxemburg kocht, en gehuwd is met de zuster?
van den suiker-koning en gemankeerden Keizer van
den Sahara, Lebaudy. M. G. w.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Huwelijksacte van Christiaan graaf van Rindsmaul
en Maria Theresia gravin van Lichtervelde.

(1768, 17 April.)
(Ex t rac tum ex  Regis t re  Mat r imonia l i  Parochialis

Ecclesiae B: Mariae  Gandae ubi habentur sequentia).
Perillustris ac Nobilissimus Dominus  Uwist%aw~~s  Comes

de Rindsrmul melytae legionis S tambach ianae  Cata-
phractorum Colonellus  , net non praefatae Regiminis
Commandans  , sacrae  caesareae et Regiae suae _qajistatis
Camernrius actualis et Perillustris ac Nobilissima Uomina
M a r i a .  Thewsia nata cowaitessa,  de Lichtervelde  obtenta,
dispensatione super tribus bannis  matrimonio juncti  sunt
lïa aprilis 1768  ex  commiss ione  Pastoris a s s i s t en te
Illustrissimo  ac Reverendissimo Domino Gudwalo Seiger
ce lebe r r imae  e t  Exemptae  Abba t i ae  Sancti Petri in
monte Blandinio juxta gandavum Abbuti meritissimo
coram testibus Perillustri ac Nobilisaimo Domino Curolo
Josepho comiti de Lichtervelde et Perillustri ac Nobi-
lissimo L)omino Ferdinando comiti de Rindsmaul capitaneo
melytae  legionis Stambachiani cataphractorum. Sub-
signabat infra scriptus concordantiam cum suo originali
attestor dabam 26 junii 1786 sign: W. Pharazyn, past.
B. M. Gandae.

[Inv. Abbaye de Saint-Pierre (Staats-
archieven Gent) Afd. Divers, no. 530.1

M. G. W.

Mey (de). ,Nederland’s  Adelsboek” 1906 geeft in
voce als plaats van herkomst: Rijnlatd.  Waarop steunt
die tiraditie?  Want bewijs wordt niet  gegeven. Bij de
eerste vier generatien  worden va,ge data en in ‘t geheel
geen plaatsen vermeld, ‘t zij van geboorte, ‘t zij van
huwelijk, ‘t zij van overlijden.

Eerst den derden heer van Streefkerk (of de 5” generatie)
wordt Rotterdam als geboorteplaats gegeven.

Stamt de familie niet uit Belg&‘?  De naam komt in
de 17””  eeuw te en nabij Gent v o o r .

Zoo vond ik in de Archives de la Chatellanie d’Alost
(Staatsarchieven Gent )  a fd .  Rôles, op 11 Ju l i  1601 :
,,Lozqs de Mey fil(iu)s  ,Ja.us  oudecleerecooper, over de
betalinghe van drye ponden X1X sch. V gr. over rente
van oblig(atien) . . . . contra Lieven Bate, als actie en
transport  hebbende van Joos Manhage . . . .”

Petrus de Mey, -i_ 1679 oud 68 j. , was tresorier van
St. Havo te Gent. In een der portalen naast de hoofddeur
is een monument ter zijner eere in de muur aangebracht.
Het wapen vertoont een opvliegende duif. M. G. W.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Hoogeveen (van). In mi,jn bezit is ecne  met alle

daarop geteekende  8 wapens-kwartierstaat van Adhaan
ZWlL  HoogrWr?l  , Raad en Burgemeester  van Dordrecht ,
gedoopt te Dordrecht 20 Mei lti48,  gehumd t,e Dor-
drecht 28 Maart 1677 met I<lisahrlJ/ C:c/~cr~~/?s.

Van Hoogeveen . . . Kievit.
de Valee . . . . . . Doesburgs.
Ackenbos. . . . . . Van de Wal.
Hallincc . . . . . . Oem.

Wie kan mij omtrent deze kwartierstaat inlichtingen
geven met opgaven der datums van geboorten, huwe-
lijken en overlijden 2

‘s-Gravenhage. c. v. s.
M a z e l .  In Nederlnnd’s  &elsl~oel~  1 9 1 1  kan in de

stamreeks  dezer familie, a d  1 bij C~nfharine  hhlai~ladrc
nog worden vermeld: overl. als wed. te Amsterdam,
begraven Wester-kerkhof 3 Febr. 17 18. M. G. W.

Out.  (XXIX,  279) E e n .la?/zc:.s Piictcrso~~  .CW w e r d
16 Juli 1624 in Ierland genaturaliseerd. (Vgl. ,,The
Publications of the Huguenot Society of Londen”  Vol.
XVIII  p. 331). M. G. W.

Rijck (van). (XXIX,  135) .  Bij Gouv. Be,sl. van 6
Ju l i  1821  n”. 10 werd 9. W. van Rij&, wetluwe  VBII
?J. 9. vcln Braam en te&mentnir cxecutrice van diens
boedels toegestaan het aangaan van een huwelijk met
J: Drwy  mits ten genoege van de Weeskamer vier
borgen stellende voor de richtige  waarneming van voor-
noemde  na la tenschap .  CJosepJL  Drury  was geboren in
Ierland. - Aan den naam Awbrosina  ZOU  men zeggen
dat tot dit geslacht va1a Rijcl~ ook  behoor t  mevrouw
Douair. Jhr. Mr. F. Juni~  vat1 Gemert geb. E: 11/1. 8. U.
Anabrosina  van Mijdc (zie Ned. Adelsboek 1909 bl. 267). Is
dit zoo, dan is dit geslacht, valb R$clc van Rietwijclc  gepa-
renteerd o. a. aan de geslnchten  Hoevenaar en 8naissawt.

Wellicht kan ons medelid Bn QU?&  Welderen  Rengel.s
hieromtrent meerdere informatiën geven. Te Parijs woont
nog eene mevrouw van Rijck-Hoevenaar, wier dochter
een paar Jaren geleden met een graaf de Pourtalès huwde.

Buit enzorg. B. v. T. P.
Walle (n) (van de). (XXIX, 196). Schalckius  Pietersz.

van de Walle(  meester der Camer van Charitatc te
Delft  1650-1604,  was zoon van Pieter  Hillebrantsr.
van de WalZe(nj  , die onder no. 71 eveneens als meester
iier  Kamer wordt vermeld. Hij was gehuwd met Elisabeth
yan Bzva~tamerdam  (ex matre  va,n Adr ichem) .

Wapen : in groen een gouden schuinbalk, beladen
met zeven blauwe sterren, en in het schildhoofd ver-
gezeld van een gouden leeuw.

Kwartieren : van de Wallen, Proot,  van  Dongen ,
van de Poel.

Pelhag. B. v. B.

INHOUD 1911, N’ 9.
Bestuursberichien: Bijeenkomsten; Adl,eJver;rndcring.  - Bijdrngc

,ot de genealogie vnn liet geslacht van Tolhuis, door C. J. I’olvlict
slot). - Trouw- en doopdntnms betreffende asnzienl~jlce  Gelderaclr~
Se4Tchten. . door W. Wijnnendts van Rosondt (vervolg). - Tets OVCI
le Delftsch~  Bemont’s of van Beitnmont  door G. Esuhaueier.  Eenige -
likwijls  eigenaardige aanteekeningen  uit het zeer verward kcrkarohicf
lan Tiienden, door G. J. Brenkman. - Titels en namen. - Kleinc Medo-
leelingen : Hnwclijkuacte  van Christiann graaf van Rindsmnul en Mnrin
t’hcresin gra.vin van Lichtervclde;  Mey (de). - Vragen cn sntwoold~rl  :
LIoogevccn  (van); Mneel;  Out; Ryck (van); Walle (van dc).
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No. 1 0 . XXIX”  J a a r g a n g . 17 October 1911.
_~
BESTUURSBERICHTEN.

Maandelijksche  Bijeenkomsten.
Maandag 6 November a.s. 4; ure.

B O D E G A  OPORTO, Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd :
H E T  A L G E M E E N  RIJKSARCHIEF . , . . ‘s-Chwen7zogc.
J h r .  C .  H .  A .  V A N  DEB WIJCK  . . . ‘s-Grwven7Lnge.

Oud Gouvcrncur-Generaal van 1L’.  1. 1F dmaliastraat.

Mr. Dr. J. H. VAN R OPEN . . . . . Tol&.
H. M. Bnitengcwoon  Gezant en Gevolmaclltigd  Minister.

P. J. E YMA . . . . . . . . . . dnkel>een.
Berg en Taart.

Dr. M. P. ROOSEROOJ~  . . . . . . ‘s-Gt*awnhcrge.
125 Laal*  ran Sieuw Oost-Indië.

Adresverandering :
R .  V A N  ~ErrNINaEN  V A N  HELSDISGEN . #i?zgnpo,*e.

2.7  Bukit !I’inLaI~  Raad.

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,

medegedeeld door Jhr.  VAN KINSCIIOT  te Tiel.

1730.
(Vervolg van XXIX, 221).

den 3 Jan. Een kint van Olderickgoet(?)  begraaven int
crijswerk voor t  indraagen  in  de  kerk  . . 0 - 1 0 - 0

100 over G e r r i t  d e  Blanck  een geluij  tot  . . 6 - 0 - 0
13” over de dogter  van Co~ja.  illuyen  een geluij tot 6 - 0 - 0
21” over de vrouw van He&-ick van Ingen  molenaer

een geluij tot. . . . 6 - 0 - 0
18  feb .  ove r  Gewet de Reuberm  een gel;ij  ‘tot 1 2 - 0 - 0
on voort indragen in de kerck . . . . . 1 - 0 - 0
210 d e n  s e r g e a n t  Wutzon  e e n  g e l u i j .  . . . 1 2 - 0 - 0
indraagen in de kerck . . . . . 1 - 0 - 0
40 M e e r t  o v e r  C’OYU.  Wuter  een aeluij tot: . 6 - 0 - 0
16” Een kint van den Brouwer Popeg~tay  int crijswerk

begraven . . . . . . . . . . . . 0-10-0

1% o v e r  J a n  dc Croot  e e n  gelug  tot . . . 6-0-0
18 meert  over de wed. Booth~ol onder de Dampoort

een geluij van . . . . . . . . . . 12-0-0
220 over t  k in t  van  Daniel  de Brwij)t  een  ge lu i j  to t

6 - 0 - 0
280 o v e r  Jwrien  cie hwwt e e n  geluij v a n .  . 6 - 0 - 0
30” over capteijn T’iol  Zoelen een geluij tot. 12-O--0
60 April over vrouw DP T’rcrtgh  een gelui,i tot lg--0.-0
200 over  de  v rouw van  Towas ual/ (tlr~r) Bremk e e n

geluij tot . . . . . . . . . . . . 6 - 0 - 0
do over IGdcker* een geluij  van . . . . 1 2 - 0 - 0
270 overt  kint van Tf’illem  van Gerroen een geluij  tot

4’n-0
80 Mey overt kint van de Wed. Hoest een geluij  van

12-o--0
13O over  _lIf~*t GnlL  C’rewlt  een  ge lu i j  van .  . 1 2 - 0 - 0
240 Juny over de wed. Zreekw een geluij van 6-0-0
60 july over Peeter  Bcsicr een geluij  van. . 1 2 - 0 - 0
270 over de vrouw van den commissaris Boots een

geluij van . . . . . . . . . . . . 12-0-0
50 Aug. over Jncobrts  Tel een geluij  van . . 6 - 0 - 0
16 Sept. over de wed. van G’laas  va)!  illectmw G-0-0
240 Oct. over de vrouw van Hench*ick  Chdol  een geluij

van . . . . . . . . . . . . . . 12-0-0
168  Nov. overt  kint  van TTXlo~~  VU)/ de Sad een geluij

van . . . . . . . . . . . . . . 4-0-0
300 Nov. over d’Heer  Biemer twee dagen den 290 & 300

dito elcken dag cen gelui j  van 12 gl .  is  24-0-0
een kerckegroeff tot . . . . . . . . . 6-0-0

Extra ordinairen Ontfanck over 1730.
D e n  100  J a n .  Ont’fangen  v a n  J u f f r .  Alida TlGjmnts
van Resant wegens coop van een groeff eene somma
van . . . . . . . . . . . . . . . 15-0-0
Over  den  se lve  Jaare  ontfangen van d’Erffgen. van
d’Heer  Raadsheer Diederick van Els het agtersteedige
Restant dat de kerck van haar Hoogh Geb. was com-
peteerende het welcke  veraccordeert is voor de kerck
ter somma van . . . . . . . . . . . 60-0-0

i
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1731.
11 Jan. Hendrick Von&.  . . . . . . . 13-0-0
18 dito Hendrick Sickel  . . . . . . . . 13-0-0
3 Feb. vrouw Van Horssen met een groef . 18-0-0
10 dito Jan van Reek 6 - 0 - 0
6 Maert  Een kint van de Hi. lk~&&~.‘~~~p  ‘12-10-0
29 dito De wed. Lont . . . . . . . . 6-0-0
3, 4 en 5 April de Hr Advocaat Cocq. . . 37 -0 -0
20 dito Een kint van Egbert Lot. . . . . . . 6-0-0
21 dito Berndt . . . . . . . . . . . 6-0-0
24 dito Juffr. huckema . . . . . . . . 13-0-0
25 dito Een kindt van Cie1 de Reuver. . . 4-10-0
10 Meij Jan Baars 6 - 0 - 0
16 dito schout De Wit : : : : : : : : 13-0-0
24, 25 en 26 dito Juffrouw de wed. Royers.  37-0-0
20 Junij  Jacob Dingeman . . . . . . . 7-0-0
1, 2 en 3 Juhj J u f f r o u w  Bouwens  . . . . 3 7 - 0 - 0
12 dito ‘t kint van de Hr. Borgerm. Va?b den Steen

bij’ avond begraven komt voort sincken en indragen
1 8 - 1 0 - 0

17 dito Josijn in de druif . . . . . . . 6-0-0
24 dito Juffr. Noyelz  . . . . . . . . . 13-0-0
30 en 31 dito Mons. Pro?& . . . . . . 25-0-0
25 Aug. de vrouw van Dernst de kleermaker 7-0-0
7 en 8 Sept. Hendrick Perkerck  . . . . . 25-0-0
2 7  d i t o  D e  v r o u w  v a n  Valz dela  Be-16  . . 6 - 0 - 0
29 dito Juff. Van Zoelen  . . . . . . . 13-0-0
dito Anneke de Blanck  . . . . . . . . 6-0-0
19 Oct. Sergeant RobOers . . . . . . . 6-0-0
6 Nov. Een kint van de Hr. TTifinsse?z.  . 1 2 - 1 0 - 0
1 0  d i t o  W i l l e m  d e  Reuver bleeker  . . . . 1 3 - 0 - 0
1 Dec. Jan de Reuver
4 di to  vader  Groen  met ‘een groeff : : : :

7 - 0 - 0
1 8 - 0 - 0

de dogter  van Willem van Heer en Jannetjc Sclzildermans
1 2 - 0 - 0

11 Decemb. de dogter  van Willem van den Steen 6 - 0 - 0
lb dito Jannetije  Schildermans . . . . . 6-0-0
30 Oct. voor een kerckegroef met desselfs sark verkogt

aan de kinderen van de Hr. Isaak de Riemer alwaar
s;jn Ed. begraven Leijt, Leggende ten oosten Va42
den Berg ende  ten westen Hasselt voor de som van
vijftigh gulden NO 86. . . . . . . . 60-0-0

Nov. Nog een kerckegroef verkogt aan Michiel de Rover
Leggende ten oosten een kerckegroeff en ten westen
Maria Taay voor de somma van veertien gulden

1 4 - 0 - 0
1732 ontbreekt.

1733.
6 Jan. over Cornelis  Taay een geluij .  . . 6 -0 -0
8 ditto over de vrouw van Hendrik Heuvel een geluij  tot

6 - 0 - 0
9 ditto over Juffr. De _&fsver,  wed. l3rouwer een geluij
tot. . . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

17 ditto drie posen over de vrouw van Arien Meun
1 2 - 0 - 0

d o .  e e n  p o o s  o v e r  Bcrbrr  Ho#man . . . . 6--0-0
28 dito drie posen over de Hr. Ceorgie  de hart  komt

met den ingang . . .
7 Feb. een poos over vronw  ‘M~cke (. )* 2. : :

1 3 - 0 - 0
6 - 0 - 0

ditto over &hce~ze?~  een poos . . . . . . 6-0-0
10 ditt0  drie posen over mevrouw T’crrt  tlc~a  Hezwl en

een kerckegroeff . . . . . . . . . . 1 8 - 0 - 0
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12 Feb. drie posen over Jurrien Story komt met den
ingang . . . . . . . . . . . . . 13-O-  0

21 ditto een poos over vrouw ?‘ai~ der Leeft 6-0-0
5 maert drie posen over de vrouw van Jurree~n Story

met den ingang . . . . . . . . . . 13-0-0
14 ditto een poos over de oom van Baltas  Pietloo

6 - 0 - 0
28 ditto drie posen over Henderijn  Story en ingang

1 3 - 0 - 0
31 ditto een poos over Dirck van Lierop.  . 6-0-0
16 April een poos over Wouter Compan@e  en ingang

7 - 0 - 0
2 8  maij een  poos  over  Lijsbeth  M o m  . . . 6 - 0 - 0
30 ditto een poos over vrouw Van Warum . 6-0-0
4 Jung een poos over Lammert van Summeren 6--0-0

27 ditto een poos over ,J. A. Dernst 6 - 0 - 0
2 Juhj Het kint van Carel Compan& * in’ de kerck
begraaven . .

15 ditt0  een poos

_ _
. . . . . . . . . . 0 - 1 0 - 0

over de soon  van Lammi&  StapeEcamp
6-0-0

24 & 25 ditto ses
kerckegroeff .

posen over Juffr. N$enhaijs  met een
. . . . . . . . . . 3 0 - 0 - 0

1 Aug. een poos over Juff. AToach . . . . 6-0-0
15 ditto een poos
12 Sept. over het

over Zander van den Burg 6-0-0

ingang . . .
kint van Barent Taay een geluij met
. . . . . . . . . . 4 - 1 0 - 0

14 ditto over het kint van Van Aelst een geluij tot
4 - 0 - 0

12 Oct. over het kint van de Hr. Pronck een geluij
met ingang

27 ditto een kint ‘van birck’ Doraiker’  en
4 - 1 0 - 0

in de kerk
begraven . . . . . . . . . . . . 0-10-0

31 ditto over het kint van Heladrik  va?a Eek een geluij tot
4 - 0 - 0

12 Nov. over het kint van vrouw Van den Hcu(ve)l
een geluij tot. . . . . . . . . . . 4-0-0

19 nov. een poos over vrouw Van Erckel  . 6-0-0
26 ditto over het kint van de Hr. Pronck een geluij

met ingang . . . . . . . . . . . 4-10-0
1 Decemb. voor de ugtvaart  van het kint van de
Hoog Wel Geb. Hr. Van Bassum  naEgtelt 12-0-0

3 ditto voor de uijtvaert  van het kint van de Hoog
Wel Geb. Heer Vara  Scherpenzeel  na Dreumel 12-0-0

28 ditto een poos over het kint van den proc. De Roever
met ingang . . . . . . . . . . 6-10-0

ditto voor het sincken van het kint van de Hr. Borgem.
Cock  omdat bij avond begraven is komt met den
Ingang . . . . . . . . . . . . 18-10-0

30 Decemb. Neeghen  posen over de Heer Winssen met
den Ingang . . . . . . . . . . . 37-0-0

1734.
7 Jan. Een geluij over de moeder van de wed. 3.

Brouwer  . . . . . . . . . . . . 12-0-0
3 ditto negen posen over Juffr. OmpJral  met den ingang

3 7 - 0 - 0
20 ditto een poos over het kint vage  Overing met den
ingang . . . . . . . . . , . . . . 6--10-0
21 ditto een geluij over het kint van S’tromeypr 4 - 0 - 0
3 Feb. een geluG  over het kint van Steven vara Horssera

3 - 0 - 0
2. ditto cen poos over het kint van Aert Ta.ay  met ingang

7 - 0 - 0
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27 ditto drie posen over vrouw ï3109~ met den ingang
1 3 - 0 - 0

3 April vrouw I&~n,lx~s  een poos met den ingang
7 - 0 - 0

ditto een geluij over het kint van Clans van Meetemn
4 - 0 - 0

13 April  drie posen over L~cdo@ GCU~  tlcr  1&&1z~
met den ingang . . . . . . . . . . 13-0-0

15 ditto een poos over vrou van Herwen. . 6-0-0
20 ditto een poos over Madx moeder int gasthu+

met een kerckegroef . . . . . . . . 12-0-0
22 ditto drie posen over Claas  vm Hoor.18  met den ingang

1 3 - 0 - 0
4  Maert  P h i l i p  Xijuekem  e e n  p o o s  . . . , 6--0-0
29 ditto drie posen over de vrouw va,n GCI&  vau

Krieken met den ingang . . . . . . . 13-0--0
10 Junij  de moeder van Arieu  urn Sertwrwjnm  een poos

6 - 0 - 0
17 ditto drie posen over ,Jol~nnnes  Collas!?  . 1.2-0-0
ditto negen posen over mevrouw van den Bérglr  36 - 0-0

Ingang en ophangen van het Bort . . . 7 - 0 - 0
19 ditto een poos over Jan Adam Bierman  . 6-0-0
1 Julij een geluij over het kint van Stomp met den ingang

4 - 1 0 - 0
8 ditto een poos over de zoon van GOOSCU Diwkse 6-0-0
17 ditto een poos over de vrou van Hendrilc  Bouwer

6 - 0 - 0
3 Aug. ses posen over de Hr. hTijenhui.s  met een kercke-

groef. . . . . . . . . . . . . . 30-0-0
21 ditto negen posen over Juffr. Cor~clicc  TI%jnads

vau Resmt met Ingang . . . . . . 3 7 - 0 - 0
6 Sept. een poos over het kint van Dom. .Joh. Wilh.

GolDnglr  met ingang . . . . . 6-10-0
14 ditto drie posen over vrouw Ho*ffkz~rx met een

kerckegroeff . . . . . . . . . 1%-0-0
3 Nov. drie posen over Dom. G-wjthoft  liet*  de ingang

13-‘0-0
4 ditto drie posen over C’o~~~clis  ‘valz Holtma  met een

kerckegroeff . . . . . . . . . . . 18-0-0
16 Nov. drie posen over vrou CCI~IL  Ey.sdma  met den

ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0
9 Dec. drie posen over de vrou van G&be,t  vaq2 C~nij-
veit met den ingang . . . . . . . . . 13-0-0
29 ditto een poos over vrou vniz  JIwtcrcu  met den ingang

7 - 0 - 0
31 ditt.0 een geluij over het kint van Leeudert  Dclftgauw

4 - 0 - 0
( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke
Geldersche Geslachten.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS  TAN RESANDT.

(Vervolg XSIX > 295.)

De Gemeente Hummelo  en Keppel omvat de dorpen
Drempt , Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel. De opgave
van de daar berustende trouw- en doopregisters vindt
men in Alg. Nederl. Familieblad 1889 blz. 104. In
gedeeltelijke afwijking van het daar medegedeelde, vindt
men ter secretarie  dezer gemeente (welke gelegen is te
Hoog-Keppel) de navolgende boeken :

Dr*ewpt  en Oltlekeppel. Trouwboek der Hervormden
1667-1796  ; vnn af 17-3 alleen voor U~c’0rljl.
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Doopboek der Hervormdcn 1667-iSO5;  van af 1723
alleen voor fisen@.

Drewpt.  Trouwboek der Hervormden li!X-lSl0.
Drcrnpt.  Trouwboek der Katholiekeu 1749-  1812 ,

hierin de Katholieken van Ellckon~  , Drcmpt  , Olór~~y~~  ,
_Rluzn,  ~‘Yteedww,  en Dierm.  CHierin trof ik geen bekeltcle
Katholieke namen  aan )

Olclckcppcl  ( = Hoog-Keppel). Kerkeboek  der Her-
vormden, loopende van 1723-1772,  waarin nanteekening
der gehuwde en der gedoopte personen, zoomede  van
de predikanten, diaconen  , schoolmeesters, ledematen
en kerkmeesters.

Trouwboek 179G-1810,  Doopboek 179Ci-1810.
Hzlnmclo.  Kerkcboek der Hervormd(~n  loopcncle  v a n

1673-1772,  waarin aanteekening
vermeld.

a l s  hi.j Oltlckeppel

Trouwboek en doopboek  1772-1810.
In deze gemeente worden voor onderzoek  in deze

registers leges geheven.

12. Drempt (tot 17-3 in vereeniging met Hoog-Keppcl.)
Tro~rzobocl~  der H(>rcot*mdcll  lliliì-l?Yfì.
1 Juni 1671 is Barthold l’c/~ste,qc  Prrclicnnt te Drempt

en Oldekeppel met Henriette Urcc~fi~s  t,e Drempt in
den Huwelijcken  staet bevestigt.

29 Oct. 1674 is de Heer Johan ILuytc>r :) on jí?Ì-.
Stephana  van do,
Arnhem te

Hall  op attestatie van Zutphen en

Drempt getrout.
6 Juni 1676 is Theodorus  Clocl; V. D. 31. te Spankeren

en Elkom,  weduwnr. van Derkske z’n)2 tic T’eldc,  en
Margrieta  Baerkens  doghter van Hendrijk  Uuerl,m  op
attestatie van Doesborg  en Spankeren tc Drem pt’ getrouwt.

22 Juni 1676 is Arnold Ventholt  mot Elisabeth ieii
Bern op attestatie van Zutphen te Drcmpt  getrouwt. 6)

31 Aug. 1679 is de heer Johan Sie.s  en Juffr. Agatha
Huijgeus  op attestatie van Siegen en Doesburg te
Drempt getrouwt.

2 Mei 1680 is de HEd.  Heer Joost dc LZoode VCI)L
Heeckeren  met de WEd.geb. Vrouwe Theotlora  Willemina
Accra  Holt, douariere van de HEd.Geboren Heer ilzcllessa~,
Collonel  Brigadier on Gouverneur van Luneborg op
attestatie van Docsborg en Ruurlo tc Drempt getrouwt.

22 Jan. 1684  is de Heer Eduard Jan U/.UUEUZ~U!  cu
J u f f r .  Dorothen  Willemina ~rodw~orto~r  op att,estatie
van Doesburg te Drempt getrouwt..

23 Aug. 1684 is Do. Johan (zx~a)  Téll),  V. D. 31. te
Drempt en Oldekeppel en Julfer  Johanna Eix,t/;egl  ,
wed. door Do. Pet. Smits te Drempt getrouwt.

7 April 1696 is de Heer Johan Martin C’~.orr~>t,,  V.D.M.
te Emmerik met jflr. Elisabeth Popp  op attestatie van
Emmerik te Drempt getrouwt.

29 Maart 1700 is de Heer Johan TlWclr  met juffer
Johanna Rudolpha  Sl//,ysl~er~  op attestatie van Doetinchem
te Drempt getrouwt.

22 Nov. 1711 is de Heer Albertus IUd~ox, luitenant
onder Weelderen met juffr. Dina Gerberd : Ikcc~atEcls
op attestatie van Doesburg te Drempt gctrouwt.

Van 2 Mei 1723 tot 16 Juni 1730 geen annteekcning
gehouden wegens het geschil over het beroepen van
een predikant en de scheiding der twee gemeenten
Drempt en Oldekeppel.
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2 Xei 1736 te Drempt getrouwt  Do. Antonius Maa.9,
nredicant  aldaar met Maria Mzcqs,  j.d. van Doesburg.
’ 14 Oct. 1738 sijn bij ons op &e&atie  van Nijmegen
en Doesburg getrouwt  Wolter  Hendrik de Roode  van
Heeckeren,  capitain  int Reglllt v a n  s i j n  H o o g h e i d  d e
Heere Prince van Orange en Commandeur der stacl
Doesborg, met Georgette Anna Henriette Nies.

Van 3 Juni  1739 tot  3 Nov.  1741 de gemeente
herderloos.

16 Jan.  1748 in den Huwelijken staet  bevestigt
N. N. *) Slicher, captain luitenant in ‘t Regiment Oranje
Gelderland en juff. N. N. f) Becper dogter  van den WelEd.
en Gestr. Heer N. N. Bccpuer  J. U. D. te Doesborg.

9  Aug .  1754  in ondertrouw opgenomen Frederik
Adolf Vrijheer van der Relt, erf- en gerichtsopvolger
der Heerlijkheid Rek en Frömeren etc. etc. en Henriette
Gijsòerta Jacoba  Frijfreule van Rouwenoort  tot den
Ulenpas onder H. Keppel; in den huwel. staat bevestigt
den 4 Sept. (1754).

8 Oct. 1760 op attestatie van Doesborg  en Sevenaar
in den huwel. staat bevestigt de Heer Peter Canisius
W i l l e m  Baerlcen,  v a n  D o e s b o r g ,  m e t  m e j .  A n n a
Mechtildis Offemasa  , van Sevenaer.

7 Juni 1763 op attest)atie  van Zutphen en Doesborg
getrouwt  Georg Andrazc,  chirurgijn majoor in ‘t Regt
van Ruysch, en Geertruida Ketclaer, van Doesborg.

1 Oct. 1765 op attestatie van Doesborg en Sevenaer
in den huwel. staat bevestigt Franciscus Baerke,h,  van
Doesborg, en Wendelina Offennala  , van Sevenaer.

7 Jan. 1766 op attestatie van Doesborg  en Aenholt
getrouwt Vincent Menthen  en Berndina Berlilbgs.

23 Aug. 1767 in den echt bevestigt Lambert Floris
v a n  Wijdergen, vaendrig onder de Comp. van d e n
Heer Luit. Collonel  Erkels, met jffr. Judith Gertruud
D’hhais, op attestatie van Schoonhoven en Doesborg.

13. Hummelo.
hérkdoek  1 C1’&-1773/
1 2  D e c .  1 6 7 5 .  Godefrid van Monnichuisela, wedP

met Maria van der  Cammen,  wedo, beyde tot Zutphen
woonende.

12 Maart 1682. Die Heere Hendrick  Philip Lindenbergh
met juffr. Helena Scneljs, met attestatie uyt Doesborgh.

29 Mei 1682. Gosuin Bronckhorst  en Gerharda Baedens
met attestatie van Doesborgh.

16 Juli 1682 Hendrick  Heknich, j.m. uyt Oltburgen,
met Aeltjcn Wesselse~~,  j.d. uyt Hummel.

2 Aug. 1685. Die Hooghwelgeb. Hr. Adolph Weirner
vrijheer van Paiant , Heer van Zuetum en Eegde  , met
die Hoogh Welgeb. Vroulijn  Agnes Amilia Barones
tle Palalat  dogter  van den Huyse Keppel. ‘)

30 Aug. 1690. Den Heer Borgemeester Gerhard v a n
Verheul,  j . m .  m e t  Jofirou M a r i a  Bloemendnals,  j.d.
beyde van Deutichem , met attestatie van Deutichem.

10  Jun i  1693 .  A lexande r  VisscJLer,  predicant  deser
gemeente, met  jufvrouw Cathar inn  Wilbrew~airzlc,  van
Zutphen. *)

7) Volgens Nederl.  Adelsboek 1907 blz. 416, sub. X11, ZOU het
huwelijk op dien datum te Zwolle  zijn voltrokken.

8) Blijkens de lijst der predikanten voorin dit Korkeboek was
Alexander Visscher geboren te Boekholt in het sticht van Munster
en sedert 1639 predikant van Hnmmclo on Keppel.  Zie ook De Wnpen-
heraut 1910,. blz. 523.

*) Jan Gmliam. REIL
-f) Hermin&  Arnoltln. REI>.

18 Aug. 1708. Willem Fles met jufvrouw Francina
Ijles, beyde van Doesborg.

22 Febr. 1711. Alexander T’issclrer  , weduwnr .  van
wi j len  Jufvrouw Cathar ina  Wilbrenninl;  , predicant  te
Hummelo en Keppelbinnen, en jufvr. Anna Geertruida
Mom, j.d. van Rees.

24 Aug. 1711. Peter Ras en jufvr. Agnita Vissclrem,
beyde van Doesborg, met attestatie van Doesborg.

3 April 1712. De Heer Reinder  Hendrik van Munster,
cadet onder het regiment van den heer Brigadier Deelen,
en jufvr. Magdalena ten Hage,  van Gendringen; met
attestatie van Gendringen.

31 Maart  1715.  De heer  Gerhard Josias  Olmi~~s,
J. U. D. en juffer Kunigonda JrerheuZ, beyde van Deu-
tichem, met attestatie van Deutichem.

15 Febr.  1717.  Monsieur Frederik Wilbrennink  en
Catharina Noortwijlc,  beyde van Zutphen, met attestatie
van Zutphen.

6 Oct. 1731. Den HoogWelG.  heer Frederik Willem
Floris vrijheer van Pailandt, bannerheer van Voorst,
heer van Keppel, soon van wijlen den Hoogwelgeb.
Heer Adolph Warner vrijheer ‘van Pallandt, heer van
Zuthem  , en de Hoogwclgeb. vrijfreulijn Sophia Dorothea
van Lintelo, dogter  va,n den Hoogwelgeb. heer Christiaan
Carel vrijheer vapa  Lintelo  heer van de Ehse. “)

29 Oct. 1751. Reynier Christoffel Cremcy,  cornet onder
‘t Regiment van den Heer Generaal-Majoor Baron van
Eek , j.m, . soon van wijlen den Heer Dirk Jan Cremcr
van  Deut ichem,  en  Franc ina PZes van  Doesborg ;
getrouwt.

1 1  M a a r t  lí63. H e n d r i k  Ketjeu, w e d u w n r .  v a n
wijlen Theodora van Brzcssel,  van”Deutichem  , en Maria
M a g d a l e n a  (rostheren,  j.d. van wijlen Ludolf Leonard
Costl?eren  , van  Doesborg  ; cop.

23 Maart 1771. Roelof Ketjen, van Deutichem , ~11
Gesina Alida Lw$en.

Gedoqten  X75-1772.
‘L7 Apri l  16S6 A d o l f  W a r n e r ,  z o o n  v a n  A d o l p h

Warner baron caqa Palla~adt heer van Zuyttem.
10 Febr. 1695 Theodora
22 Nov. 1696 Frederik k inderen  van  Ds .
22 Jan. 1699 Christina Alexander Vissclm
5 Sept. 1701 Elisabeth en Catharinn T%l-

15 Oct. 1702 Johanna Elisabeth
2 Mei 1706 Alexander

29 Aug. 1723 Heilwig  Charlotte Sophie\
Juliana

15 Juli
k inderen  van

1725 SophioFlorentineDorothea  Frans Jan van
7 Aug. 1729 Reinhardt Borghardt Ru- HeeckerPsz  v~~z

dolf
23 Jan. 1735 Wilhelmina Carolina Chris-

Enghuiscla  e n

tina
28 Aug. 1737 Louise Isabella Leopoldina

Charlotte Juli-

21 Sept. 1738 Derk Carel
13 Sept. 1739 Florentina Henrietta

Adelheid va/i

10 Ju l i 17424 Aug. 1743 Maria Adelheid Elisaboth lAugust Robert l”)

0) Zie de voltrekking van dit huwelijk onder: Hoog Keppel.
10) Hieruit do tak van Heeckeren van Suiderns, zie Ned. Adelsbk.

90H blz. 223, sub. Xbis; tusschen het, 1’ en 2’ kind was nog een
oon: Jacob Adolph, geb. U Juli 1724, uit wien de takken  Enghuixou
n de Clocsc.
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16 Nov. 1732 Agnes  Eudin
20 Dec. 1733 Adolph Warner

Carel Wilhem  1’) i

kintlcron  van Frederik
Willem Floris vniz I’al-

18 Dec. 1735 ChristiaanCarel  Ti-
hm2,  heer van Kep-
pel, en Sophia Doro-

man Jan Harmen thea vn~b Lintclo.

27 Juli 1756 Jan 1
kinderen van Reynier

9 Mei 1760 Sophia Johanna
(

Christoffcl  Crcmcr  on Fran-
cina IQs.

11 Sept. 1768 Lodewijk, zoon van Jacob Adolph
baron valz Hecclcc?rcrr  van fhgl~isc~/  en Alcxnndra  Char-
lotta v61b  Westerholt. 1 “)

14. Hoog-Keppel.
Kf3h:boel~  lZ;i-l/ïZ.
5 November 17%. Gerhard Christiaan Hagedoom  ,

j.m. predicant tot Didam, en Petronella Ycijerx,  j.d.
tot Zutphen.

7 Oct. 1731. Do Hooghw. Heer Frederik Willem
Flores  Vrijheer VCIIE  Pallant , Bunnerheer van Voorst,
heer van Keppel, soon van den Hooghw. Heer Adolf
Warner vrijheer vu?a Pallant,  Heer va.n Zuthem, etc.
etc. en de Hooghw. Vrijfreulijn Sophia Dorothea vult
Lintdo,  dogter van de Hooghw. Heer Christiaan Carel
vrijheer van Lintelo , Heer van Ehze; cchteZij1~  vcreenigt
tot Ahen den 14 Nou.  1731. 1”)

25 Sept. 1732 ben ik Wilhelmus BDresolz tot Arnhem
ingeschreven met Johanna (?olso~~  en in mijn eygen
gemeente tot Outkeppel in den egten staat bevestigt
den 14 October door mijn medebroeder Visscher eccl.
tot Hummelo.  1”)

3 Maart 173ti  ingeschreven de HoogWelgeb.  Heer
Wilhelm Hendrik Baron vava Rouwenoort, Heer van
de Ulenpas, Holthuizen & Hunderen  etc. ende  de Hoog-
WelGeb. Vrijfrelin  Maria Antonette Walborg  van der
Capelle: den 11 Maart des namiddags  in den huwelijken
staat bevestigt in de Hoogkeppelsche kerk. 1”)

29 Dec. 173’7  op attestatie van Wehl geproclameert
G e r r i t  Lzmxsscn uit Wehl, en Catharina  BZes,s uit
Elderik ; vertrokken met attestatie naar Wehl.

6 Dec. 1740 op attestatie van Doesburg en Deutekom
getrouwt  de WelEdelHeer Dirk Jan Crefncr,  burge-
meester der stad Deutekom, en de WelEdele juffr.
Constantia Curtizcs  uit Doesburg.

12 Juni 1744 ingeschreven Bdriann  Coolhaas,  j.m.
van Deventer, en juffr.  Petronella ~CL~L I~ocucrde~z,  j.d.
ook van Deventer, en zijn vervolgens drie maal onver-
hindert afgekondigt.

19 Juni 1753 op attestatie van Ligtenvoorde en
Doesburg in den huwelijken staat bevestigt den Wel-
Eerw. Heere Theodorus Jngc>rink,  V. D. M. te Ligten-
voorde, en de WelEdele Jonkvrouwe Sibilla Agatha
Becqser.

9 Aug. 1764 met attestatie van Drempt Diederich
Adolph vri,j  heer van der Reck  , erf en gerichtsopvolger
der heerlijkheid Reck en Froemcrn, erfopvolger in
Thoedinghausen, Raftenberg , Runthe 6: Carnen , e n
de Hoogwelgeb. Freulen Henrictte  Gijsberta  Jacoba
vala  Rouwenoort tot den Ulenpas; getr. te Drempt.

11) Zie Ned. Adolsboek 1907, blz. 417, sub. XIV.
11)  Zie idem 1909, blz. 222, sub. XIbis.
1s) Zie Nederl. Adelsboek 1907, blz. 416, sub. X111.
‘4) Vergelijk Alg. Ned. Fam. blad 1901, blz. 31.
15)  Vergelijk Neder].  Adelsboek 1906, blz. 366, sub. X11.
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1 Oct. 1768 op attestatie va.n Doctichem  de WelEdel
en Gestrenge heer en meester Quirijn  Maurits Verlruell,
burgemeester der stad Doetichem, weduwnr. van wijlen
Christina Winanda Vlaming, en de Hoogwelgeboren
Freulen Judith Elsabeen Anna Baronesse vap2 Rouwe?aoort
tot den Ulenpas; drie maal onverhindert geproclameert.

6 Mei 1762 op attestatie van Jutphaas de HoogWel-
Geboren Heer Willem Hendrik Baron van Rouwenoort,
Heer van den Ulenpas , en de HoogWelGeboren  Vrouwe
Geertruid Cornelia Baronesse vals  de)z  Heuvele Beychlingcu
gezegt Bartolotti, vrouwe van den Rijnenburg; driemaal
onverhindert geproclameert, getrouwt  tot Jutphaas. * 5)

8 Nov. 1769 is door den vader van den bruydegom
door den WelEerw. Wilhelmus Ahcsotz, predicant tot
Roderlo, voorheen predicant tot Oldenkeppel op attestatie
van Doesburg en Doetichem  in onze kcrke te Oldekeppel
in den huwelijken staat bevestigt en ingesegcnt Lodewijk
Bardholt  Wi l lem dbrcson  en Everharda  Bornaeus.  16)

19 Apr. 17i0 op attestatie van Zutphen Adolf Warner
Carel Willem Baron VUCC?L  I>aZlnnt,  heer van ‘t Walfort,
en Heilwig Charlotte Barbara Baronesse vnl~  Hecclcere,~
tot Roderlo; getrouwt  te Roderlo. 17)

Gedoopt te Oldenkeppcl (Hoog Keppel):
ì kinderen van

21 Juli 1737 Henriette  Grijsberta  Jacoba
4 Oct. 1739 Judit Elsubeen Anna i

Willem HendrikBaron  van Roii

22 Jan. 1741 Hendrik Adriaan Willem wenoorf heer van

20 Oct. 1743. Alexandrinn Hendryka

\

den Ulenpas, en

Frederika.
Naria  Antonetta
Walborg  barones

Het geslacht van Nes (van Nes van Meerkerk),
door Dr. C. H. EBBINGE WUUBEN.

De volgende genealogie is in hoofdzaak bewerkt
naar een handschrift uit het eind der 180 eeuw, voor
zover mij uit vergelijking met doop-, trouw- en over-
lijdensregisters  op het archief te Utrecht bleek, een
alleszins betrouwbare bron. De woorden ,dit is alles
wat my van myne voorouders ter kennisse gekomen is”
(bl. 2)) en ,ons familliegraft in de Janskerk” (bl. 8, 27)
wijzen er op dat het door een lid der familie Van Nes
is opgesteld; een andere hand werkte het bij tot
ongeveer 1840. Verder gebruikte ik een schrijfboek
met veel beknoptere aantekeningen uit het midden
der vorige eeuw; naar enig spiegelschrift op een stuk
vloei doet vermoeden, is het afkomstig van J. F. W.
van Nes, geb. 1790 (zie beneden, onder Vl 0). Voor
zover de laatste 60 jaren betrof, werden inlichtingen
door nog levende familieleden verschaft. Daar deze
opgaven echter niet steeds de zozeer gewenste nit-
voerigheid bezaten, is de lijst helaas vrij ongelijkmatig
bewerkt. Ook vindt men v’óórnamen  soms in het Hol-
lands, soms in het Duits opgegeven, zonder dat mij
altijd  bleek, welke vorm de juiste was.

Voor zover ik kon nagaan, staat het hier behandelde
geslacht in generlei verband met dat hetwelk besproken
is door N. Scheltema in Scheffer en Obreen’s Rotter-

16)  Zio Alg. Ned. Fnm. blad 1901, blz. 34.
17) Verg. Ned. Adelsboek. 1907, blz. 417, sub. XIV.



damsche Historicbladcn  (1875) 1) ; vóbrnamon cn woou-
plaatsen zijn in beide families geheel verschillend.

Het beri’cht  dat Pieter  tmn ArCs  (zie beneden, onder 1)
oorspronkelik  l’ierve  des E s s a r t s ,  (cles  Essuds ,  des
Essars,  Desessar)  geheten, en naar zijn geboorteplaats
I?ajzlzcs  in Bretagne de naam Van Nes aangenomen
zou hebben, deel ik hier mee onder voorbehoud ; zeer
wol mogelik  steunt deze overlevering op vaste grond,
maar ‘t howijs  ontbreekt. Beide handschriften maken
er melding van; ook vindt men in het aangehaaldc
artiekel van Scheltema ‘) deze  noot: ,,De  familie van
Nes, thans nog te Utrecht, behoort niet tot die der
admiraals. Volgens hare eigen opgave zou de naam
van hun geslacht primitief Des Essarts geweest zijn
en zou het zich in 1665 uit Vannes  . . . . t,e ‘s-Gravenhage
hebben neergezet.” Het register der graven in de
Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage” “) geeft geen  licht.
Wol bestaat nog 4) con beschikking van 7 Maart 1683
waa,rbij  Pieter van Nes, ,,fransche cramer”  in den Haag,
weduwnaar van Maeyko  Willems (zie beneden onder I)
aan zijn zoon Johan van Nes, wonende te Utrecht.,
zijn huis aan do Lange Poten, tegenover  het huis van
den Hoor van Zuylichom, overdraag t .  Do  woorden
,,franscho  cramcr” zallcn even goed kunnen betekenen
,,kramer u i t  F r a n k r i j k  af kornslig” “) , ~1s ,,kramer i n
Frans& artiékulen”.  Iu elk geval komt de naam Des
Essarts in deze acto niot voor.

Lang zi,jn de Van Nessen  te Utrecht gevestigd ge-
bleven ; wve  v inden er de 2~ 3O on 4 generatie,  en
gedeeltelik de 5, ti un 7c; dc familie had er, zoals
boven gemeld is, cen graf in de Jans- en waarschijnlik
ook een in de Buurkerk.  De grote mocrderheid van
d o  7’0 generatie is echter in ‘t Hannoverse  geboren ;
slechts een paar takken zijn daarvandaan weer naar
Nederland teruggekeerd.

Het wapen dat in het oude handschrift  voorkomt:
b e a n t w o o r d t  a a n  do beschrgving  in Riotstap’s ,,Armo-
rial général” “) : :,d’or h d u u x  macles  d e  gueulo  e n
chef, et une roso du memo barbóo de sinople ! en pointe.
Cimior:  un bras arm& brandiesant une nmssue”.

Zie nevenstaande bladzijde.

1. Tieiw  van Nes, gehuwd in den Haag met 2lilny(c)ke(rl)
lVib(c)les  (d%nj/7~  l~~~r7~eltZc?l~)  ; beide overl .  aldaar , h i j
30 April (10 Mei) 1 ti94, zij 2 (12)  Febr. 1683 en bograven
in de Westkapel van cie Kloosterkerk  jzio boven). Zoon:

ll. ~Johnnnes,  geb . te ‘s-Grnvcnhage 18 Mei 1648,
ged. 21 Mei ,,door ds. Tregelandus in de Clo(o)stor-
kerke’ ’ , overl. te Utrecht 24 Dec. 1722 en begr.  31 Dec. ;
geh. te Arnhem 18 (28) Maart 1675 in de Janskerk
met Baygaretha  Reyders,  geb. te Arnhem 4 Jan. 1654,
ovcrl te Utrecht
Buurierk.

23 Dec. 1727 (1728 Y) en begr. in de

Kinderen onder 111.

’ ) 3” dd., bl. 415 vlgg.
2) Bl. 419.
J) Uitgeg. d o o r  J. C. vnn  der Muclcn i n  h e t  ,,Kdl.  F’amilieblad”

jrg. 1885 vlgg.
4) Den Hang, Rijksnrohicf, Register met rytietel  ,,Wettclijk(e)

wtens off  ovcrboeokind~  van huiiscn  1670~-1700”  (zcmerkt  : ‘s Grar.
~’

” ,-
A IV XE) fol. 184.

“) i. V. Vrtn  Nes  van Mcerkcrk.
‘%) ,,‘t Z o u  kunnen  beteckencn” ; wordt ovenwcl  nimmer in dien

zin gebruikt. RED.
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111.  1. ~%cter,  geb. te Arnhem 20 (30) Maart 1676,
geel. in dc Grootc Kerk door ds. Theod. Brandolphus,
overl. te Utrecht 1 Juli 1744 en begr. in de Buurkerk.
Geh. 13 Nov. 1708 met Nargnret7/n  Elieddh  vm
Cb&l,orch , geb. 30 Dec. 1687, d. van Justus v.
C. en Theodora van Beusechem; zij is overl. te
Utrecht 1 Juni 1772 en begr. in de Buurkerk.

Geen kinderen.
2. ïLfm%x,  geb. te Utrecht 13 Jan. 1677 en ged. 14

Jan. in de Janskerk  door ds. Lodestijn; ongeh. overl.
te Utrecht 13 Aug. 1732 en begr. in de Buurkerk.

3. Johannes, geb. te Utrecht 6 Jan. 1680, ged. 7
Jan. in de Domkerk door ds. Gentman; overl. te Utrecht
26 April daaraanv. on begr. in de Jacobikerk.

4. Cernnlcs  , geb. te Utrecht 20 Juli 1681, ged. in
de Janskerk  door ds. Gentman; geh. te Zuilen 12 Dec.
(Out.  Y) 1717 met ,S’oj)hia  Sluijtwnmx,  geb. 30 Oct. 1697,
d. van Bernardus  S. en Jacomina van Delden;  hij sterft
24 Juni 1726 te Utrecht en wordt begr. in de Buurkerk.

Kinderen onder IV a. 1)
5. Jo7m11acs,  geb. te Utrecht 15 Oct. 1684, ged. in

dc Domkerk door ds. Nellcstijn, gepromoveerd 17 Febr.
1710 te Utrecht tot doctor ‘in de mcdicgnen;  geh. te
Wezel  3 Juni  1714 door ds.  Römens,  met Johamu
~llngdalem  van E~ldcm, geb. te Wezel 1690 : d. van
Johan van E. (overl. 27 Febr. 1722) cn Johanna Looscn
(overl. 17 Juli 1723). Johannes verhuisde met zijn gezin
in April 1729 van Wezel naar Utrecht, overl.  d a a r
7 Dec.  1755,  en werd ,,l5 dito gevolgt  van 18 rouw-
koetson  in de Janskerk  begraven” ;  Johanna  Magd. is
overl. op Zuilorvelt bij Zuilen 5 Dec. 1775 en 12 Dec.
,,gevolgt van 24 rouwkoctscn in de Janskerk  te Utrecht
begraven”.

Kinderen onder IV b.
6. Johanna Bargreta , geb. to Utrecht I6 April 1.685,

ged. in de Domkerk door ds. Eyndhove, over]. 17 Mei
1688, begr. 21 Mei in de Buurkerk.

7. Anthonia,  geb. te Utrecht 15 Nov. 1689, ged. i n
de Ja.nskerk 17 Nov. door ds. van Breen; geh. 25 Juni
1726 met ~~O&XGC~/(,  van C’uzjlenborc?~,  geb. 12 (23) April
1691, z. van Justus van C. en Theodora van Beusechem.

IV u. Kinderen van Gcrardcs  van Nes en Sophia
Sluytermun :

1. Johmma  dlwgaretu,  geb. te Utrecht 24 Febr.
1718, ged. in de Domkerk,.25  Febr. door ds. van der
putte.

2. Bc~?~n~&r.s  ~JacoIms,  geb. te Utrecht 5 Maart 1720,
ged. in de Domkerk door ds. Van Wingen,  overl. te
Utrecht  31 (28?)  Mei 1720 ,,en in onse kelder in de
Buerkerk begraven, die . . . is schoongemaakt, gevloerd
e n  hooger opgetrocken”.

3. Jncomjne  Bernardine,  geb. te Utrecht 22 NOY.
1721 , ged. in de Jacobikerk door Van Noorden.

4. Piternella  ElizaOet7t,  geb. te Utrecht 5 Maart 1724,
ged. door ds. Van der Putte.

5. ~Joohmanes,  geb. te Utrecht 30 April 1726; ald.
overl. 23 Aug. 1727.

1) Uo woclrlwe  Ilnrtrouwt  20 Juni  1728 met  l~~varl~arcl  vnn Deijll,
.captijn  dcser  hmtlcn”,  g e b .  2 Sept,.  1694, e. vnn  Pietcr v. LI. o n
Cuthnrina  ChUnteloei(Y),;  hij sterft te Utrecht 2 Dec. 1765, zij 17 Mei
1777; beide wijn begt. In de Buurkerk.

,



Tabellaries overzicht met geboortejaren. Het cursief gedrukte omvat de familie vau Il’es van Meerkerk.

111 IV V
I-

l-

- 1. Joha  He-
lena 1757

2. Jan 1’758
3. Joh%

Magdn
1760

- 4. Theod.
Christ.
1764

5. Theod

VI
- 1. Theod.

Christ,.
l-

VII
Suz. Mar. Chr. 1820
J o h  B .  W Ludw 152“
Wiih. Ger.’ ’

3

Petr” Elis.
Th. Christ.
Magd.  E. Em.

182._)
1827
lY!!!)
183”

VIII
-1. Wik. 1860
- 2 . Franz Fr. A. 1863 a-
- 3 . Anna 1878

1x
1-1. Ernst A.H. 1X99

-,_i--8: F;DI”l;hr. 1901

, Magd. I !,05
1-4.  Gerh. B. Ch. l!jO9

1 11

1626
1827
1829
1831 a-

- 2. Jan Alb. 1-5.
1793

- 3. Jan Alb.
~-6.

1794
4. Willem 11;:

Gerard ,~__l- 3.
17% ’b ~1;:

- 5. Albert
Lodewijk - 1 .
179s - 2 .

-- 6. Elis.
1800

c- j Op;

-. 7. Joh2 M.agdn
1803

- 8. Jan ~ 2:
3805

d 1
1 iLf:

-- 9. Pieter Eliza
Karel
1807 i-:i:

-10. Fred. Jacob
1809

‘-1. Carel Willem 1865
~-2. Louise 1867
-3. Anna Julie 1870

-1. Aleida \Va E ’ 1859
2. Wilh:l  Dor. 185;

-3. Fr. Christ. 1860 b-

-- 1. Jolti l--
Malp
1.718

~- 2. Bern.

Joh% M. P. El.
Ges. M. Maria
Theod. Chr.
Petrus Kerm.
1Villem  Ger. 1833 b

Ludw.  Leonh. 1826 c
Theod. Chr. 1828 d
Karel Fred. 1830
Lud\v. W. G. 1834 e
Susanna  El. 1841

l-

Christ.
1765 n

6. Joh:~
Magd;b
17ti7

7. Petra
Elis.  17fi9

8 . Willem
Gerard
1770

9 . Hendr.
Cnrel
1772

10. Willem
C+erard
177ij

-11. Jacob
Christ.
17ïti

1520
- 3. Jac’

Bern’
1721

- 4. Piet:’
Elk.
1724

~~ 5. Joh’
17“6I

--4. Alb. Ludw. 1869
;-5. Fried. Herm:’ 1861 -
-6. Lconh. L. 1863 c-1
-m7.  Jnlinne  E n g .  1867

Pieter Th. G.W. lY:f;r)8l
Joh. H. Dan.
Clara B. A. El. 1850
Helcne  C. G. 18.53

Susanna  Cath. M. 1836
Wilhu  Bern. 1838
Theod. Chr. 1840 9 ~~.
Petra Elis. 1841
Joh:’ Magd. 1843
Bern. Elk. 1844
Willem Ger. 1846 h-
Bern. Elks 1848 ip
Maria L. 18.>J

, --1. E’ridn 1864
8-2. Lndwig 1866

:i. Sophia 1869

7 ~-1 -1. Elis. 1863
j ~ 2. Anna 1866
I / ~3. Herman 1863

i - 4 . Marga 1871

-ml. Eng.
- 2 . Joh’
--3. Gertr.
- 4 . Leonh.

Ludm.

183X
1900
1902

1904
I-

,-- 1. Johan
Pieter
1715

2.  Wilh.
Ger. 1716

3. Joh:’

-1. Pieter
1676

’ ~ 1. Gertrud 189s
i--2.  Wilh.  Hugo 1900-2. Maria

1677 Marg”
1718

-. 4. Maria

l
! ~ ,- 1. Henr. M. Sara Ant. Johx 1858

:-2. Urs. Reg. 1880
-8 / -~iI. Suz.MariaCath.1881

-3 . Joh3
1680

-
-4. Gerardes

1681
a

-5 . Joh’

1684 l-b--8
m-6. John

Ifi&g”

--7. Anthonia
lG89

-11. Hcndr.
f ~1 ~17:

‘- 1. Joh:~
Megd:i

~...
176!,

2. Willem
Jacob
1770 b-

Anth:’
Christina
1720

5. Jac’
Anthony
1721

- 6. Hendr.
Karel
1723

7. Thaod.

Pieter Jo-
v. Nes-hannes

12. Louisa

_ / ~-4. P .  E .  Karel 1887

--,--1.  JohaMileneSara
Chr”  Fr. Ja Ca 1813
Th. Chr. W. D. 1845
Joh:\  Magd. Elis. 1847
Wessel. Fr. lS49j
Elk  Hel. Ger. 1953

Ant. Hem. 1893
-2. Bern. Anne 1904

/ -2:  1 Henry Gerhard Th. Elias  M. 18titi  1891

~-m-  3. Jan l 1814

-1 ( ,_ Johan Fred. !--5.
l Breg.

177:s
‘_ 5. Hendr.

n 1 l Carel

Walraven
lï95

h--
1 ‘- 1. Fred. Si--1

I gism.  Coenr.
1800

m-1.  Petr. Elis.
1-2. W. Fr. S. A.
~-;1. Johann
-1. Joh:’ Magd:L
:--5. Curl  Heinr.

-1. Hela  M. Ch. 1871
--2. Sally J. El. lS75

Om-3.  Carl Fr. TI]. IS77
~ --4. Editll SIar.  A. 1878
-.5. Clara M. A. 18SO
1-6. Pully  Maria I882
~--ï.  Signe  Maria 18%;

~8. Knut li(S1
’ -9. Siegfr. Jac. I8nli

I5ïï

1903

1898
1902

Christ.
,7<>.-,. .

8. Fred .
Sigism.
Coenr. )
1 ï2ï l

Anna 1782

Emile  de Brnc.

-1. Henri Ch. 9.
-2. Gabr.  M. Th. E.
-3. Henri Ch. A. de 1~.

$:: F;;ieJyF.r. F.

~6.  Johan Fr. d.

lS41
1 s4:z lc- i
1~16 1
1SUO
1Sliï

~~-1. Evert Rein 1849

b .~
- 9. PcW

Elk.
1730

2. cath~~~
Jaca  1771

- 3. Joha
iliagdff
1774

- 4. Jacob
Gerard
1776

~. 5. Hendra
C’arolcl
1778

- 6. Evert
Rein
lî81 d

2 .  Elis Bichard
L%z,~  1815

- 3. Joha  Magdo,
1816

- 4. Jacob Evert
AS17

1.

-10. Jacs
1732

C

-Ll. Maria
Mavd;’
1732

-12. Anthoon
Evrrh.
17%

-13. Anthonia
Christina
1737

-lt. Saara
Emilia
1738

i ~~, --2. Uerhn Ditw. 1851
5. IIeendvr 1 ~ 3. Xaria G. n. 1853

Sophia / ,--4. Jacob Ger. 1854 1m-p
1818 1’9%

- 6. Carfl 1MlnL

J a c o b  Xrot
,m -1. Emma
Constance
(~2. Jacob EvertHendrg

1821
7. #ics  Hendr .

lS28.

1-7.  Jaca  Eva 1863



IV 0. Kinderuu  vat1 Johannes van Nes en Johanna
Magdalena van Erkelens :

1. <Johan  Pietw, geb. te Wezel 2 Jan. 1715 en aldaar
ged, 6 Jan. door ds. Schurmans; geh. te Utrecht in
de Janskerk  (door ds. v. d. Voort) 16 Aug. 1746
m e t  Cdhnrim  BostI geb. 7 Maart 1719, d. aan Wil-
helmus B., prof. te Harderwijk en Maria  van der Voort.
Johan Pieter is ovcrl. 1790, zi,jn vrouw 25 Sq)t. 1683
,, aan ‘t water in de borst, en primo October  gevolgt
van 8 koetsen en 22 flambouwen in haar famillie graf%
in de Cathariuo  kerk bygczct.” Uit dit huwclik is 17
Aug. 1747 een dood kind geboren.

2. Iliilheb/,?cs  Gemrdes,  geb. te Wezel 10 April 17lG,
ge& 16 April door ds. Schurmans; gepromoveerd tot
doctor juris te Utrecht 1740; ,,rentmeustcr  van ‘t
ca,ppittel  van Oud-munsteren” in 1753 ; ,,rcgent  van
het Fundatiehuijs  door de vrouw van Runswoude  op-
gericht” in 1764, ,,alwaar zijn welgclijkend pourtrait  ‘)
te zien is” ; ovorl. to Utrecht 11 Febr. 1805 en bc-
graven in de Ja,nskork.

3. ,Jo7mmn  ildaryrita,  geb.  tc Wezel 12 O c t .  1 7 1 8 ,
ged. 16 Oct. door ds. Schurmans , geh. 7 April 1750
met Mr. C7wisticran  I~Vmztzeb,  domheer in ‘t capittel
van St. Pieter te Utrecht.,  geb. 21 Juni 1720, z. van
Christiaan W. en Catharma  Turly (2). Joh’” Marg’ is
overl. te Utrecht 19 Jan. 1783 on ,,Vrijdsg 24 dito
gevolgt van 20 koctscn in ‘t familliegrnft in de Jans-
kerk bygezet.”

4 .  illurz’a  Anthonicc  CYIwistina,  geb.  tc W e z e l  2  <Juni
1720 , ged. door ds. Schurmnns  8 Juni, ovcrl. 21 Nov.
1720 ,,cn Zondag 24 das avonds bcgrsvou in ‘t gruft
van den Hr. Erkelens.”

5. Jacobzrs Amtllovly,  geb.  te Wezel 3 ,4ug. 1721,
ged. door ds. Schurmans, ovorl. te Wezel 25 April 1722.

6. Hendriclc  ccórel,  geb. te Wezel 2 Febr. 1723,
ged. door ds. Schurmans ; tot :,substituut  hoofdofficier”
aangesteld (te Utrecht ?) in 1764; overl. tc Utrecht
2 Nov. 1767 Cl1 0 Nov. ,gerolgt van 28 rouwkoetsen
bij zijn zaligen vader in ons familliegruft  in de Jnns-
kerk bygezet” ; kinderloos.

7. Y’I~codor,ls  C7/~istinrs/rs,  geb. te Wezel 24 J u n i
1725, ged. door ds. Schurmans, geh. tc Utrecht in do
Janskerk  door ds. Dutoy 30 Maart 17% mot .Elisrcbcilr
G’regory,  geb. te Amsterdam 3 Oct. 1737, d. van Jan G.
(overl. 3 Jan. 1752) cn Helena  Sluyter  (overl. 21 Oct. 1731).

Theod.  Chr. is overl. te Amsterdam 19 Dec. 1786 en
begr. in het familiegraf  in de Janskerk  te Utrecht;
Elis. Gr. is overl. tc Amsterdam 6 Mei 1798 cn begr.
in de Buurkerk  te Utrecht 2).

Kinderen onder V n.
8. Bedcrick &gisnaund  Cocnrnctd,  geb. tc Wezel 11

Dec. 1727, ged. door ds. Schurmans, geh. 24 April
1768 met cyorneiia  Il~~l7~elmina  de Dieu, geb. 4 Maart
1742 uit Willem de D., secrs.  der stad Smsterdam,
en Jacoba Lansel. *) Gepromoveerd tot doctor juris 22

1) Ook in 1910  cm wnnrsol~~nlik  nog.
2) Elins, do  Vroedsobap  vin A m s t e r d a m  ( H a a r l e m .  1903j,  bl. 756:

noemt  ,,drie, in 1769, 1770 en 1771  door Th. C. vin Nes opgeriubte
negot ia t iën  ten  lastc van de planta,ge  Woudvliet.  in Suriname”;  ook
do Gaee t te  de  Leide van ~ 11 Mars 1788, p. +; mnnkt melding van. _T,  . _ -. . ._.._
,,la Negoclat~on  sous hypoteque de In J?lnnt,ation dans la Colome de
Suriname, établic en I’nnnée 1769 sous la dircction de feu K-. Th .
Chr. van Kes”.

*) Zij -c te Utrecht 22 Feb. 1810. RF:D.

Febr. 1753, secretaris van de Duitsohu  Orde, Balyc
van Utrecht 1762-1791;  hoogheemraad  van de Lager-
vliet (?) 1771; commissaris van een wisselbank te Amster-
dam 1782. (13 Aug. van dat jaar is hij daar komen
wonen).

Kinderen onder V 0.
9. I+tro~~aella  Elisabeth , geb. te Utrecht 14 Juli 1730

UI> ged. in de Jacobikerk. Ongehuwd ovcrl.
10. ~IUCO~~LIS,  geb. te Utrecht 5 Dec. 1732, ged. in

de Jacobikerk. In Mei 1769 ,,heeft Jac. cen driejaarse
rijs begonnen door Frnnckryk, Italien en Zwitserland;
1 ,411g.  i768  heeft hij de heerlykheit Oucoop gckogt;
10 April 1769 heeft hij gekogt een prebende in ‘t
capittel van Oudmunsteren  to Utrecht”. Huwt te
Zwammerdam 2 Juli 1769 voor ds. Goldbach  met
(~dharina  Nicz~zoc~~7~~tcis,  geb. te Harlingen 19 Nov.
1742, d. van Everd Fuddrich N. en Catharina Stapert  l).

Jacobus heeft 23 Nov. 1770 ,,gekogt (voor f 712OOV
van.. . Schimmelponninck) de heerlijkhcit  .;lleer/cerk  of
wcl is daarmeede beleend geworden”, is overl. te Utrecht
30 April 1803 en begraven in de Janskerk.

Kinderen onder V c.
l l .  l!~l?%  ~~ccgtlnlell~l’ , geb. 13 Aug. 1734. ,,Dcn 22

Juli 1778 op Maria Mngdaluna’s  dag word zij om
zwaaru  kranckzinnigheit  gedetineerd in de Bcverwyk
bij doctor van Rossem”. Over]. 6 Dec. 1795.

12. dnthoon &xcrhwtï,  Nov.-Dec.  1735.
13. ilnthonia  ChvistilLaq geb. 16 Maart 1737, gcd.

in cl@ Domkerk door ds. bchcrmcr, tr. 6 Mei 1778 met
I+ty/rs c7c  c*oc/i:, predikant tc Cockcngun, geb. 19 Maart
1733, z. vac Gerard de C., notaris tc Amsterdam, en
Johanna Jacoba Vermeulen.

14. iS’ucwn demi&,  16 Febr.-5 Maart 1738.
V (6. Kinderen van Theodoor Christianus  van Nas cn

Elisabeth Gregory :
1. Johanna Helena,  geb. te Amsterdam 13 Jan. 1757,

ged. in de Oude kerk door ds. v. d. Broek, overl. 10
Mei  1757 en begr. ,in Grcgory’s familliegraft in de
outlc  kerk nO. 42”.

2. J~IL, geb. te Amsterdam 25 Maart 1758, ged.
20 Paasdag in de Oude Kerk door ds. van Essen; doet
zij11  belijdenis bij prof.
1779; is aldaar(?)

Bunneker(l) te Utrecht 12 Juni
gepromoveerd tot medicinae  doctor

12 Juni 1783; daarna stadsdoktcr to Amsterdam; aldaar
ongeh.  overleden (16 Febr. 1826 2).

3. .Joohar0zcc Xngdulclacc,  geb. tc Amsterdam 21 Oot.
1760, ged. 29 Oct. in de Zuiderkerk door ds. Eek;
overl. te bmsterdam >aan de pockjes!’ 21 Dec. 1764,;
bogr. in de Oude Kerk ,,in no 42”.

4 .  Theodorrrs  Christia/zus , geb. te Amsterdam 29 Febr.
1764, ged. 4 Maart in de Oude Kerk door ds. va,n Essen;
overl. te Amsterdam ,aan de pockjes” 7 Jan. 1765,
begr. in de Oudc Kerk ,in no 42.”

5. !llzeoc7o1-~,s  Christiaczm, geb. te Amsterdam 15 Oct.
1760, ged. 20 Oct. in de Amstelkerk door ds. Temmink;
studeerde in de rechten te Leiden, promoveerde aldaar
onder prof. msgn. van Pestelen; ,,in 1791 is dezelve
hoofdofficier van Purmurend en baljuw van de Bcemster
geworden” ; bveh.  15 Mei 1791 met L?u.ramza  Cutharina

1) C. N. ww wcdnwe van Jacob  dc  Wi lde ,  kap i te in  t e r  zee? n a
wiens overlijden te -1msterdnm 8 Mei I7ti7  een zoon Jacob de Wilde,
geb.  werd;  deze owrl. 6 Juni 1 7 7 1  en werd  ,bij zijn vader in de
Domkerk bijgezet”.
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Maria  Ploos vun dwstel, geb. te Amsterdam 31 Dec.
1772 (17733) d. van Albertus  P. v. A. (geb. te Am-
sterdam 27 Sept. 1740, overl. na eene vierjarige staats-
gevangenis in den Haag 15 Dec. 1795 en aldaar in de
Kloosterkerk begr.) en Louise Maria Besieres (geb. in
Frankrijk , overl. te Amsterdam 3 Mei 1781, ,in de
groote fransche kerk a,ldaar  begraven”.) Th. Chr. overl.
te Lingen 10 Mei 1831, zijn vrouw 6 Sept. 1849.

Kinderen onder Vl cc.
6. ,Johanna  Magdalena,  geb. te Smsterdam 21 April

1767, ged. 29 April in de Zuiderkerk door ds. van
der Norm. Ongeh. overl. te Lingen 30 Oct. 1834.

6~. Een zoon van 5 maand, geb. 19 Febr. 1768.
7. I’etmuella Elisabeth, geb. te Amsterdam 24 April

1769, ged. 30 April in de Oude Kerk door ds. Buurt.
Ongeh. overleden.

8. ll-iZ/e,-,~ C&-n~.d, geb. te Amsterdam 1 Juli 1770,
ged. 8 Juli in de Nieuwe Kerk door ds. Van Muijden,
overl. 23 Febr. 1773 ,,aan de pockjes” en bepr. te
Utrecht, ,,in ons famielle graft” 3 Maart.

9. Hen&&% Cu&, geb. te Amsterdam 15 Maart 1772,
ged. 22 Maart in de Nieuwe Kerk door ds. van Essen,
overl. 2 (of 3) Maart 1773 ,,aan koutvuurige pockjes”
en werd 5 Maart te Utrecht in de Janskerk  in het
famiellie graft brj zijn broertje begraven.”

10. Tl’ibletn Gerard, geb. te Amsterdam 22 Oct. 1773,
ged. 29 Oct. in de Westerkerk door ds. van den Broek.
Is twee maal gehuwd geweest; uit het eerste huwelik
twee zoons, beide jong gestorven. ,In Mei 1827 is hij,
voor de tweede maal weduwnaar, van Amsterdam
naar Lingen getrokken om aldaar in de nabijheid zijner
twee zusters en broeder te zijn.” Overl. te Lingen
26 Jan. 1847.

ll. Ja.cob  Christiaan,  geb. te Amsterdam 23 Febr.
1776, ged. 28 Febr. in de Zuyderkerk door ds. Hoef-
hamer ; ,door het, omslaan van eene boeijer  op het IJ
verongelukt” 27 Mei 1798; begr. te Amsterdam.

V b. Kinderen van Frederik Sigismund Coenraad
van Nes en Cornelia Wilhelmina de Dieu:

1. dolrauua  Magdtrlena,  geb. te Utrecht 25 Febr. 1769,
ged. 27 Febr. in de Domkerk door ds. Dutoy; overl.
20 Aug. 1770 ,,aan de pockjes”.

2. TEllem  Jacob,  geb. te Utrecht 2 Dec. 1770, ged.
9 Dec. door ds. Schouw. Geh. 21 Juni 1793 met Catharina
Maria Anna de Braconicr.  “) Hij was na zijn vader ge-
durende een paar jaar Secretaris van de Duitsche  Orde,
Ba.lye  van Utrecht en overleed als Raad van Justitie
te Batavia Jan. 1804.

Kind onder Vl 0.
3. Jan, geb. te Utrecht 7 Dec. 1771, ged. 15 Dec.

in de Jacobikerk door ds. Schouw. Schout-bij-nacht.
Geh. a. met Naria  Ch&ina  van Ewyck;  b. met Jacoba
Armi?accallt  t); kinderloos overl.

Kinderen uit het eerste huwelik onder Vl c.
4. Anus Breyitta, geb. te Utrecht 5 Jan. 1773, ged.

10 Jan. in de Domkerk. Geh. met. . . s’tory van Bloklafad.
5. He+adrick  Carel,  geb. te Utrecht 7 Maart 1776.

Geh. met.. Schultz.  Beide overl. te Stade. Kinderloos.
6. Baria  Anna, geb. te Utrecht 6 Jan. 1782, ged._ ._

*) Zij i_ Utrecht 2 Aug. 1841. RED.
t_) Jacoba Martha Armenault 1_ Utrecht 19 Jan. 1843. Haar echt.

genoot i_ Utrecht 13 Maart 1843, als gep. Schout bij R’acht, oud
lid van het H. M. G. RIXI.
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in de Domkerk door ds. Schouw. Geh. met Mr. Hemlrik
<Joan  de Graaf. 1)

V c. Kinderen van Jacobus van Nes (van Meerkerk)
en Cath” Nieuwenhuis :

1. -Jau, geb. te Utrecht 22 Maart 1770, ged. 1 April
in de Jacobikerk door ds. Schouw; overl. 4 Juni 1770,
,en in ons familliegraft in de Janskerk  begraven.”

2. Cathari?ba  Jacolm,  geb. te Utrecht 2 April 1771 ,
ged. 17 April in de Domkerk door ds. Schouw; overl.
1 Maart 1850. Geh. : a. met fJoachim  Sandra “) (med. dr.
overl. te Leiden 1795), waaruit 2 kinderen, beide on-
g e h u w d  o v e r l e d e n  ; 1). met Ge),al,d  Joas Jacobso/h,
waaruit 6 kinderen, allen ongehuwd overleden.

3 .  pJolran,ln  Xagtlalena  , geb. te Utrecht 22 Juni
1774 , ged. door ds. Schouw. Ongeh. overleden.

4. ,Jacoh Gemrd,  geb. te Utrecht 11 Oct. 1776, ged.
13 Oct. in de Domkerk door dr. Schouw. Gepromoveerd
in de rechten te Utr. 1797; overl. 23 Maart 1859.
Geh.: a. in 1806 t) met Hemanna  C’atllariua  Verschoor
geb. te Utrecht 6 Nov. 1778, overl. te Zuylen 21 Oct.
1849 ; b. met Jkvr. Geerftxida  1Vilhel~ni~~a  Rinia calt
Nauta.  Beide huweliken  kinderloos.

5. Hendrika Carolina  , geb. te Utrecht 64 Febr. 1778,
ged. 25 Febr. in de Domkerk door ds. Schouw; overl.
22 Sept. 1840. Geh. met ?To//ar/ Dirk Frm~ois  uu92 dm

T%+k.
6. EGel+ Reiu , (:,genoemd  uit zyn grootvader Nieu-

wenhuijs”)  geb. te Utrecht 13 Oct. 1781, ged. in de
Domkerk. Gepromoveerd in de rechten te Utrecht 1804;
overl. in Den Haag 26 Dec. 1843. Lid van den Hoogen
Raad der Nederlanden 2). Gehuwd: o. in 1809 met
Elisabeth Richardilza  _Uargureta vc(Ta  Rlriju,  over].  Utrecht
2 Juli 1810; uit dit huwelik 1 kind; 6. te ‘s-Gravenhage
19 Oct. 1814 met ,7olw11am  Aleida Engeli~an 2x1~ Rlqn,
overl. te Utrecht 2 Juni 1869; uit dit huwelik 6 kinderen.

Zie onder Vl d.
6n. Misgeboort,e  (zoon), 9 Jan. 1783.

Vl a. Kinderen van Theodoor Christiaan van Nes en
Sus” Maria Ploos van Amstel:

1. Thcodoor  C!hristiaall , geb. te Purmerende 21 Maart
1792, ged. door ds. Hoog; wordt ,luitenant in holl.
diensten” ; neemt o. a. deel aan de slag van Waterloo;
huwt in 1820 Ma,yianue  Köttw uit Holten (2). Hij is
overl. te Lengerich aan de Wallage (Westfalen) 16 Nov.
1836; zij aldaar 7 Mei 1841.

Kinderen onder VII (1.
2. Jafa Albertus, geb. te Lingen 31 Mei 1793, ged.

door ds. Melchior  ; overl. te Neuenhaus 11 Juni 1794.
3. #Jan  dlbertus, geb. te Neuenhaus 6 Oct. 1794, ged.

door ds. Haverman  (V);  ald. overl. 1 Nov. 1794.
4. TVillenz  Gerard, geb. te Neuenhaus 15 Nov. 1795,

ged. 22 Nov. door ds. Bucheler ; geprom. in de medi-
cijnen 23 Sept. 1818; vestigt zich in dat jaar te Nord-
horn; huwt) 5) 24 Maart 1865 Anna Lucretia  Daralaen-
borgla, d. van Pieter D. en Gesioa Meyling ; sterft te

1) Na haar dood hertrouwt hij met Agatha de Dieu.
*) Zie over Jacob Gerard en uijn broeder Evert Rein artiekelen in

de Utrechtsche Almanak voor 1349. Ook v. d. As, Biogr. Wdb.,
behandelt beide.

*) Geb. Leiden 23 Maart 171.5, f- aldaar 1792, zn. van Mr. Jan
Pieter en Maria Elisabeth Sandra. Zijne vrouw hertr. April 1795
Mr. G. J. Jacobson. RED.

t) Ondertr. te Utrecht 9 Jan. 1806. RED.
5) Kordhoorn. RED.
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Nordhorn 23 Maart 1833 ,,aan eene ontsteeking aan de
long”; Anna Lucr.  D. is overl. 7 Febr. 1870.

Kinderen onder Vl1 1).
0. Aibertus Lodewijk, geb. te Neuenhaus 29 Mei 1798,

ald. ged. door ds. Bucheler; ,182O is hij van Göttingen
teruggekomen als candid. theologiae, heeft een jaar
het predikamt te Lingen waargenomen; heeft zich
daarna door het kerkelijk prov. bestuur van Drenthe
te Assen laten examineeren, is daar in 1823 als pred.
naar Roswinkel in Drenthe beroepen ; aldaar bevestigd
7 Sept. deszelfs  jaar, door ds. Harders, pred. te Oud-
doorn; is 20 Juli 1824 vandaar beroepen naar Den
Ham in Overijse1 en aldaar bevestigt 7 Nov. deszelfs
jaars door ds. Van Veen van Ommen ; tr. “) 17 Juli 1824
met Wilhelmina Dorothea Christina  von Halm  uit
Lingen, geb. 4 Juni 1808, overl. 9 Aug. 1889, dochter
van majoor Von Hahn en Lisette Finke (Y) te Lingen”.
In Dec. 1827 naar Bentheim beroepen en daar bevestigd
door ds. Schultz 1 Febr. 1828; daarna Oberkirchenrat
te Bovenden  (bij Göttingen); overl. 31 Mei 18i3.

Kinderen onder Vl1 c.
6. Elisabeth , geb. te Neuenhaus 26 Sept. 1800, ged.

door ds. Haverman; tr. “) 11 Sept. 18% met Reznl~old
Daniel Delius te Burgsteinfurt , ,controleur der directe
belastingen in Pruisischen dienst”, z. van Wilhelm D.,
pred. te Versmold (Westfalen) en. . . Ebeling.

7. Johanna Magdalena, geb. te Neuenhaus 29 Aug.
1803, ged. door ds. Bucheler ; geh. te Lingen 23 Mei
1 8 2 3  m e t  A l b e r t  Phitibert  VON  Schmnck,  ,,overgeo-
meter in Oldenburgsche diensten”, zoon van Franz
Xaver v. S. en Helena Anna Jacobs  uit Aurich. Zij is
overl. te Oldenburg 9 Sept. 1846.

8. Johau, geb. te Lingen 13 (14?) Juli 1805, ald. ged.
door prof. Suringar ; was .,,Vermessungsinspektor”  ; geh.
10 Nov. 1835 met Geertruzda  Zwick  uit Eger bij Coblenz.

Kinderen onder Vl1 cl.
9. Pieter Etixa Karel, geb. te Lingen 15 Oct. 1807,

ged. door prof. Suringar. ,,Door het prov. bestuur van
Zuid-Holland geexamineerd 6 Mei 1830 en tot proponent
bevorderd; 20 Jan. 1832 volgens besluit van Z. M. den
Koning van Holland is hij provisoir geplaatst als
predikant te Ommerschans; de 30 deszelfs  maand daar
ingetreden; vervolgens 16 Dec. deszelfs  jaars als pred.
bevestigd door ds. De Koning uit Avereest”. Bleef tot
1836 te Ommerschans ; 1836-4 Nov. 1877 pred. te
Rouveen l. Gehuwd 5_) 6 Juni 1833 met Bilene Antonia
Johanna Sara  Henrietta von Schilling, geb. te Lingen
14 April 1809, d. van Bernhard v. S. en Elisabeth
Wilhelmina Anna Adelheit  Beckhaus. P. E. K. is over-
leden te Roden (Drente) 16 A4ug. 1888; zijn vrouw
aldaar 28 Jan. 1879.

Kinderen onder VII e.
10. Frederik Jacob, geb. te Lingen 25 Nov. 1809 en

aldaar ged. door prof. Suringar ; ,,geexamineerd  Juni
1831 door de geneeskundige commissie van onderzoek
en toevoorzigt van Zuid-Holland, zitting houdend te
Dordrecht en aldaar tot apotheker bevorderd; koopt
1839 te Amsterdam een apotheek en chemisterij en
vestigt zich aldaar”. Geh. -i_) 8 Aug. 1839 met Helena

*) Zijn Afscheidswoord  aan de gemeente van Rouveen  ,4 Nov. 1877,
is uitgegeven te Assen, 1888.

*) Lingen. RE D.
+j Bentheim. RED.
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Gerharda Nordbeck,  d. van Wessel Dirck N. en Christina
Frederika Hoogklimmer. Fr. Jacob is overl. 6 April
1875; zijn echtgenote 9 Maart 1864, beide te Amsterdam.

Kinderen onder Vl1 f.
ll. Hendrik Cornelis,  geb. te Lingen 17 Febr. 1812,

ged. door prof. Suringar. ,,Als doctor mediciuae van
Göttingen teruggekomen na het laatste jaar te Heidel-
berg gestudeerd te hebben heeft hij 2 April 1837 zijn
concessie verkregen om zich als med. dr. te Lingen te
mogen vestigen”. Geh. 14 Aug. 1838 met Bertha
Lindenberg,  d. van . . . Lindenberg, med. dr. te Lingen
en . . . Mauwe.  Overl. 5 Spril 1856.

Kinderen onder VII g.
12. Louisa Theodora Susanna, geb. te Lingen 6 Juni

1814, ged. door prof. Suringar , overl. te Lingen 16 (14 ?)
Sept. 1818.

Vl b. Kind van mr. Willem Jacob van Nes en Maria
Catharina de Braconier :

Johan Frederik Walravela,  geb. te Utrecht 17 Oct. 1795,
gepromoveerd tot Mr. in de Rechten aldaar 1819. Geh. :
a. *) met M. d. Remy; 6. 26 Sept. 1840 met E. C. A.
A. C. B. van Hertefeld f-) ; c. met A&oinetta Bremer,.

Kinderen onder Vl1 h.
Vl c. Kinderen van Jan van Nes en Maria Christina

van Ewijck :
1. I+ecler&  bigismmd  Coeftiraad  , geb. te ‘s-Graven-

hage 14 Sept. 1800. Geprom. tot Mr. in de -Rechten
te Utrecht 1824. Ongeh. (P) overl. te Utrecht 6 Oct. 1826.5)

2. Cornelia, ongeh. over].

Vl d. Kinderen van Evert Rein van Nes van Meer-
kerk en

a. Elisabeth Richardina Margaretha van Rhijn:
1. Catharina  Jacoba,  geb. te Utrecht, geh. met mr.

Laurent E,rarqois  Certon, rechter in den Haag; zij (?)
kinderloos overl. 12 Nov. 1854.

0. J. A. E. van Rhijn:
2. Elisabeth Richardina Mafgareta,  geb. te Utrecht

28 Aug. 1815, overl. te Dieren 17 Juni 1883.
3. Johama  ikZagdalena,  geb. te Utrecht 4 Aug. 1816  ;

geh. met Jan Hernaau  Adr%am  Schimnelpenuinck.
4. .Jacob  Evert , geb. te Utrecht 28 Juni 1817 ; geprom.

aldaar tot Mr. in de Rechten 1841; raadsheer in het
Prov. Gerechtshof in Overijsel; geh. 10 Mei 1848 met
Gerard&  Alma  Elisabeth Royer, d. van Mr. Willem
Henric  R., rijksadvocaat en notaris en Gerharda
Ditmara baronesse v. Palland.  J. E. is overleden te
Zwolle 15 Oct. 1882.

Kinderen onder VII i.
5. Heudrina Sophia, geb. te Utrecht 9 Sept. 1818;

geh. 14 Aug. 1862 met August Gerhard Besier;~  zij i s
overl. te Deventer 18 Dec. 1889.

6. Carolina  Hendrina, geb. te Utrecht 11 April 1821,
ongeh. overl. te Dieren 23 Mei 1883.

7. Nicolaas Hendrik, geb. te ‘s-Gravenhage 2 Nov.
1828; geprom. tot Mr. in de Rechten te Utrecht 1855.
Raadsheer in het Hof te Leeuwarden; ald. Jan. 1901
ongeh. overleden.

*) Te Zutfen 16 Maart  1820. RED.
j-) Vrouwe Eugenie van Nes, geb. Barones von Hertefeld, i_ te

Dusseldorp 28 Juli 1864. RE D.
5) Een Mr. F. S. C. van Nes tr. Alkmaar 14 Sept. 1825 M. C.

Fontein Verschuir. RED.
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Vl1  ll. Kinderen van Theodoor Christiaan van Nes
en Marianne Kötter (S) :

1. fbsans~a  il/l aria Cathavina,  geb. te Dalem (Hannover)
11 Sept. 1820, overl. te Lengerich 11 Febr. 1838.

2. Johan Bernhard Heinrzch L~cdwig,  geb. te Dalem
13 Sept. 1822, overl. 21 Oct. 1843 :,ten huize van
zijn grootmoeder van Nes.”

3. Wilhelm  Gerrit,
overl. dl Dec. 1852.

geb. te Dalem 25 April 1825;

4. Petronella Elisabeth , geb. te Lengerich 4 Oct,. 1827  ;
overl. te Quackenbruck (Hannover) 16 Juli 1828.

5. Iheodotxs  Christiaan,  geb. te Quackenbruck 5
Juni 1829; overl. te Lengerich 23 April 1841.

6. Xagdalerzn  ElisabetJl  Emilic, geb. te Quackenbruck 20
Juli 183.)  *_ , geh. April 1851 met Gustaaf Melker  te Lingen.

VII  b. Kinderen van Willem Gerard van Nes en Anna
Lucretia Dannenborgh  :

1. JoJzansaa Xagdalena Pretrouella  Elisabeth , geb. te
Nordhorn 15 Jan. 1826, overl. ald. 3 Oct. 1860; geh.
20 1Iaart  1846 (P) met Johan Heinrich  Viiltcke  te Nord-
hom, geb. 20 Maart 1817, over]. 26 Dec. 1875.

2. Cnesina Margarethu J4aria,  geb. te Nordhorn 27
Sept. 1827 , overl. 29 Nov. 1871; geh. met Bllgust
Fviederich  Meier te Bentheim, geb. 14 Dec. 1819,
overl. 1 Nov. 1897.

3. Theodorus Clhristiaan,  geb. te Nordhorn 2 April
1829; ald. overl. 31 Mei 1833.

4. Petrus Hermanjr  , geb. t,e Nordhorn 22 Juni 1831,
koopman te Osnabriick,
Geh. :

aldaar overl. 18 Sept. 1886.
a. met dzrgusta  Nargarethcc  Ir’nsch, geb. te Osna-

brück 2 Juli 1832, aldaar overl. 28 Nov. 18%;  0. met
Luise Lüdpritz, geb. te Osnabriick 2 Juni 18 . .

Kinderen onder Vl11 u.
5. Willettr Gerrrrd , geb. te Nordhorn 5 April 1833

wi.jnhandelaar  t,e Bentheim, aldaar overl. 8 Sept. 1911
geh. met Loxise Jongst uit Lingen, geb. 22 Nov. 1835
overl. 4 Dec. 1874.

Kinderen onder VIII  b.
VII  c. Kinderen van Albertus Lodewijk van Nes en

Wilhelmina Dorothea von Hahn :
1. Ludwig Leon7/ari,  geb. in Den Ham 10 April 1826,

predikant te Ulsen, overl. 1884; geh. met a. m e t
Johan+xa  HemSrika  Hügenholz  ; b. m e t  l&agPline IV&-
J&,d, geb. te La.ge  , 1825, overl. 19 Mei 1887.

Kinderen onder VIII  c.
2. TJ~eodoor  Christiaau , geb. te Bentheim 28 (20?)

JIaart  1828, overl. 19 Mei 1886 (of8ï).  Kgl. Eisenbahn
Bau- und Betriebs-Inspektor, geh. met E’lixe Tl~~dek~~a~d,
geb. 23 Dec. 1837.

Kinderen onder Vl11  d.
3. Karel Frederik, geb. te Bentheim 28 Juni 1830,

overl. 1885. Sigarenfabrikant te Bovenden.
4. Ludzoig  Wilhelm  Gerard, geb. te Bentheim 20

Juli 1834; overl. 20 Nov. 1909. Predikant te Salten-
hausen; geh. met Clara  Dirksen,  geb. 18 Mei 1837.

Kinderen onder Vl11 e.
5. #usan~za  Elisabeth, geb. te Bentheim 6 Dec. 1841

(1842 ?); overl. 8 Mei 1900 te Göttingen.

VII  d. Kinderen van Johan van Nes en Geertruida
Zwick :

1. Pieter TJleodoor  GAard  ICllhelm  , geb. 29 Juni
1846 (P) ; gehuwd: CI. te Eger 18 Xei 1897 met C’e,lri
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vota  c+raff  (1871-1907),  cl. van den Oostenr. Luitenant-
generaal v. G. 1). te Romburg met Elisabeth  Rijder.
Woont te Freiburg i. B.

Kinderen onder VIII  f.
2. Johawa  Heinricir Dalaiel , geb. 11 April 1848, overl.

als officier te Lugano (1884?).
3 .  C’lara Berl~hnrtli~aa Albertine  h’li.sabc~tlt  , g e b .  t e

Oldenburg 5 Oct. 1850; geh. 16 Nov. 1869 met Dr.
Hermnnlt  B~~c~scl~  , militair arts, z. van Bernard B. en
Louise Schmuck.

4. Helelae (brol&e  Geor,yine,  geb. te Oldenburg 26
Dec. 1853; geh. 0 Sept. 1877 met prof. Schneider te
Rinteln. Zij is overl. in 1882, hij in 1884.

Vl1 e. Kinderen vau Pieter Elizn Karel van Nes en
Nilene  Autonia Johanna Sara Henriette von Schilling :

1. Szlsantln  C’athariua  Xaria,  geb. te Ommerschans
(gem. Avereest)  18 Ja,n.  1836; geh. te Staphorst 2 >Iei
1867 met Gerrit cJaqa  Hilleyovadus  hbbinge  Lubben  , geb.
te Staphorst 11 Febr. 1834 en overl. te Roden 11 Mei
1908, z. van Frederik Allard E. W. en Jfargaretha
Cornelia Johanna de Groot. G. J. H. E. W. was achter-
eenvolgens burgemeester te Grijpskerk  (19 Sept. ltstil-
1867),  te Smilde (16 Ja,n. 181;7-1868)  en notaris te
Roden (sedert lí Xaa,rt  1868).

la. Een zoon, geb. 1.5 Jan. 1887, drie dagen later
overleden.

d. Xlhdttritra  UwuarrZi7zn , geb. te Rouveen 5 April
1838. Ongehuwd te Assen.

3. Theodoor C:hristina?a  , geb. te Rouveen 4 Jan. 1840;
geh. te Leeuwarden 18 Sept. 1877 met EZegi?aa  Xtokker,
geb. te Leeuwa,rden 26 Oct. 1849, d. van Carolus
Eugenius U. en Ursula  Smits.  Gepens.  als kapitein der
infanterie 19 Febr. 1890 en orerl. te Amsterdam 2 Nov.
1899.

Kinderen onder Vl11  g.
4. Petronella Elisabeth, geb. te Rouveen 20 Nov.

1841; geh. aldaar YO Juli 1865 met Dr. EZa:rd Hugo
Xep-!  geb. te Bremen  6 Oct. 1837, z. van Dr. Elard M.
en Bartolomine Wienker. E. H. M. was leeraar  (later
Directeur) aan de Handelsschool t’e Bremen, daarna
hoogleeraar te Freiburg i. B. ; aldaar kinderloos overl.
12 Febr. 1908 1).

5. Johanna  Zagdalelrcc:,  geb. te Rouveen 10 Aug.
1843. Ongehuwd te Bssen.

6. Brr~tltardinu  Elize, geb. te Rouveen 27 Dec. 1844;
ongeh.  overl. te Groningen 1875.

7. Willem G(~rwd, geb. te Rouveen 9 Sept. 1846;
gepensioneerd als vice-admiraal in Xei 1905; Ridder
M. W. 0. Geh. 23 Juni 1892 met Aleida  Roliena  Oosting,
geb. te Bssen 18 Juni 1863, d. van mr. Bernard 0.)
en Roelina Kymmell. Woont in Den Haag.

Kinderen onder Vl11  7/.
8. Bernard Elicrs  , geb. te Rouveen 28 Oct. 1848;

achtereenvolgens technoloog aan de Polytechn. School
te Karlsruhe  , chemicus aan suikerfabrieken in Duitsch-
land en Oostenrijk en 1886-1 Juli 1903 werkzaam in
Suriname op de Centraal-suikerfabriek der Ndl. Handelm’j.
Overl. te Assen 29 Juli 1904.

Kinderen van hem en Wilhelmi~aa  Carolina Kolom
(geb. 1863) onder Vl11  i.

‘) Zie Brockhaus’  Konv.  Lexikon, Neue Rev. Jul.  Ausg.,  Supple-
mentband. Leipzig, 11JlO.
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9. Maria IJouise, geb. t’e Rouveen 26 Febr. 1851; ’
neh. te Roden 18 Juli 1883 met Dr. Pieter Hendrik
n ~~

&r%ngar?  geb. te Maa,stricht  8 Mei 1854, z. van Dr. ’
Joachim Willem S. en Petronella Rouffaer en achter-
eenvolgens leraar aan het gymnasium te Assen (Sept.
1879), conrector (Sept. 1881) en rector (Jan. 1906) aldaar.

Vl1 f. Kinderen van Frederik Jacob van Nes en
Helena Gerarda Nordbeck :

1. C7&tina  F’rederika Johanna Catharina,  geb. te I
Amsterdam 1 Juli 1843.

2. Tlreodoor  Christiaan Wessel Dirk, geb. te Am-
sterdam 26 Febr. 1845; gemeentesecretaris van Ede
1880-1907; ald. ongehuwd overl. 30 Oct. 1907.

3. Johannu:  Magdalena  ElisaOet7a,  geb. te Amsterdam
2 Febr. 1847;  ongehuwd overl. te Ede 8 Dec. 1899. 1

4. W’essel Frederik, geb. te Smsterdam  1 Mei 1849; i
geh. (te Stockholm ?) met Maria .Foutin  (Fontin?); hij
is overl. te Stockholm 2 Jan. 1895; zij 24 Dec. 1890.

Kinderen onder VllIj.
5. Elisabetl~  Helena Gerharda, geb. t,e Amsterdam

a0 Mei 1833; ongeh. overl. te Ede 11 Mei 1906.

VIls. Kinderen van Hendrik Cornelis van Nes en
Bertha Lindenberg :

1. Petronella  Elisabeth, geb. 6 Juli 1839.
2. Wilhelm  Frans Xaver Anton, geb. 28 Aug. 1840.

Overl. 1869
3. Johann, geb. 20 Mei 1843.
4. Joha,nna  Magdalelaa,  geb. 29 (20?)  Jan. 1847; overl.

6 Jan. 1852.
5. !,‘o,rl  Heinrich , geb. 26 Dec. 1852.

Vl1 7). Kinderen van mr. Joha,n  Frederik Wnlraven
van Nes en

CI) M. A. Retny  :

1. Henri Clrarles  dnioine,  geb. te Zutfen (overl. op
Java in 1849 ?)

b) E. C. A. A. C. B. van Hertefeld:
2. GabP-zelle  .Marie Thérese  Emilie, geb. 6 Aug. 1841.
3. Hesnri  Charles Alexander de Braconier, geb. te

Semarang 12 Febr. 1843. Geh. met Emmeline Bernkardine
Friedrich,  geb. te Kleef 3 Jan. 1844. Sedert April 1908
te Teteringen woonachtig. Dochter onder Vl11  k.

4. Eulalie  Emilie Eugénie  Frédérique,  geb. 6 Maart 1846.
c) Antoinetta Bremer  :
5. Wilhelmina ,JacoOa  Frédérique, geb. te Brussel

2 Nov. 1865.
6. Jo7iu~  Frederik Snton  , geb. te Zeist 30 Juli 1867 ;

geh. 28 Sept. 1899 met Eveline Leonie Louise Elom,
geb. te Zierikzee 5 Oct. 1870. Ingenieur te Hoboken
bj;j Antwerpen.

Vl1 i. Kinderen van Jacob Evert van Nes van Meer-
kerk en Gerardine Anna Elisabeth Royer  :

1. Eu& Rein, geb. te Zwolle 6 April 1849; gehuwd
te s,Gravenhage  20 April 1877 met Anna Christina
va?a  derKemp.  Hoofdingenieur Rqkswat.erstaat;  kinderloos.

2. Gerharda Ditmara, geb. te Zwolle 27 April 1851;
geh. met Mr. Godert Willem baron  de Vos van Steenwek.

3 Maria Gerhardina  Dehora, geb. te Zwolle 3 Febr.
1853. Ongehuwd.

4. Jacob Gerard, geb. te Zwolle 12 Nov. 1854; geh.
te ‘s-Gravenhage 6 Febr. 1302 met Frédéripue  Goverdine
gravin vari Limburg Stirum; bankier te Zwolle.
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Zoon onder Vl11 1.
5. Johalirza  Aleida Engelina, geb. te Zwolle 11 Dec.

1856; geh. met Mr. Carel baron  de Vos vari Steenwz:jk.
6. Willem Henric, geb. te Zwolle 10 Jan. 1861;

geh. 25 Nov. 1894 met Hermine Berghardine  Isabelle
Wilhelmine  Charlotte Royer, d. van Jan Jacob R. en
Hermana Cornelia Johanna Ernestine baronesse Sloet
tot Oldhuis. W. H. promoveerde tot Mr. in de rechten
te Leiden 1886 en is rechter te Haarlem.

Kinderen onder VIII m.
7. cJacoba  Everdina, geb. te Zwolle 6 Mei 1863. Onge-

huwd.

Vl11 cc. Kinderen van Petrus Hermann van Nes en van
(1.) Augusta Ma.rgaretha  Rasch:
1. Wilhelm, geb. te Osnabrück 26 Aug. 1860; overl.

te Bentheim 2 Oct. 1901.
2. Franz  Friedrich August, geb. te Osnabriick 1 Mei

1863; Oberförster te Sleeswijk,  geh. met Minna Fri-
derike Catharina .El%se J orheck, geb. te Straatsburg
30 Juni 1872.

Kinderen onder 1X a.
0) Luise Liideritz :
3. SniLa, geb. 20 Oct. 1878; geh. te Osnabrück 15

Oct,.  1904 met C’nrl  Wilhelm Goeters,  d i recteur  der
Westph. Baumwollspinnerei te Gronau, geb. 10 Febr.
1871 te Rheydt (Dusseldorf), zoon van Ernst G. en
Josephine van der Heydt.

VIII  b. Kinderen van Willem Gerard van Nes en
Louise Jungst :

1. Carel  IVillem,  geb. 29 Jan. 1865; overl. 27 April 1883.
2. Louise, geb. 31 Ma,art  1867; overl. 20 Juni 1830.
3. Anna Julie, geb. 3 Juni 1870; overl. 9 Oct. 1900.

Gehuwd met Willrelm Meier, Oberförster te Soltau.

Vl11 c. Kinderen van Ludwig Leonhart van Nes en
(0. Johanna Hendrika Hügenholz :
1. Aleida Wilhelmi~na  Elisabeth, geb. 25 Sept. 1852;

overl. Sept. 1896.  Geh. met ds. Brink te Lage.
2. Wilhelmina Dorothea,  geb. 28 Oct. 1854; geh.

met L. &!öllman~n  te Osnabrück.
0). Engeline  Wedekind  :
3 .  Friedric7L  C7u-&ian , geb. 9 April 1860; geh. met

Loiuse Raberg  te Munster.
Kinderen onder 1X 0.
4. Albert Ludwig, (ook) geb. 9 April 1860, naar

Amerika vertrokken.
5. Friederike Hermanna, geb. 19 Dec. 1861; geh.

met ds. Schulte  te Ulsen.
6. Leonhard Ludwig,  geb. 9 Aug. 1863 ; geh. met

Anna Klappenhurg  te Ulsen ; fabriekant.
Kinderen onder IX c.
7. Juliana Engeline, geb. 23 Maart 1867; gehuwd

met He&ik Hqxclaer  te Doetinchem.

Vl11 d. Kinderen van Theodoor Christiaan van Nes
en Elize Wedekind:

1. $?-icla, geb. 29 Juli 1864.
2. Ludwig,  geb. 23 Juni 1866, med. dr. te Hannover.
3. Sophie, geb. 8 Nov. 1869.

Vl11 e. Kinderen van Ludwig Wilhelm Gerard van Nes
en Clara Dirksen:

1. Elisabeth,  geb. 17 Jan. 1864; geh. met Dr. philol.
Felzentrtiger  te Berlijn.
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2. _&ti/n,  geb. 10 Juni 1866.
3. Hvrsuan , geb.  10 Dec. 1868,  ritmeester te I)amm

bij Stettin.
4. 2CIaqwcta,  geb. 4 Nov. 1874.

Vl11 f. Kinderen van Peter Thcodoor Gerhard  Wilholm
van Nes en Cenci von Graff:

1. Gertrud,  geb. te Eger 23 Juli 1898.
2. 12’ilhebnz  Hlrgo,  geb. te Freiburg i. B. 26 Sept. 1900.

VIII g. Kinderen van Theodoor  Christiaan van Nes
en Regina Stokker:

1 .  Henrictte Xìla~c SIIX ,Intonia ,Joitawo, g e b .  te
Hoorn 2 Aug. 1878. Onderwi.jzeres  te Amsterdam.

2. Urszclu  h’c.gi?zn,  geb. te Amsterdam 2 Febr. 1890;
overl. aldaar 17 Nov. 1581.

3. Strza?l?za  illnria C’athariua,  geb. t c  A m s t e r d a m
12 act. 1 8 8 1 ;  geh. te bmsterdam 28 Juli 1908 met
Cauiel dugusl  Cummnert  , arts te Hontenisso , geb. te
Hoofdplaat 10 Febr. 1881.

4. Pieter Eliza Kwel, geb. te Nieuwer-Amstol 14
Jan. 1887.

Vl11 h. Kinderen van Willem Gerard van Nos en
Aleida Roeliena Oosting :

1.  Jtihannn ïb~ilm~e  Swa dntoraia  Hewkttc,  g e b .  t e
Nieuwediep 15 April 1893.

2. Bepnard  AWI~C,  geb. te Hcllcvoctsluis 23 Oot. 1904.

Vl11 i. Kinderen van Bernard  Elius van Nes en
Wilhelmina Carolina,  Kolom :

1. H e n r y  I’heodorc  illarius,  gc!b.  te Para,maribo  1 1
April 1888. Sodcrt  1908 suikerchemicus bi*j de Hnndels-
vereeniging Amsterdam.

2. Gerhard EZias,  geb. te Paramaribo 25 Nov. 1891.
Sedert Sept. 1909 student aan de Technische Hooge-
school te Delft.

Vlllj.  Kinderen van Wesscl Frederik van Nes en
Maria Foutin,  (wnarschiinlik  allen tc Stockholm geboren) :

1.
2.

::
5.
6.
7.
8.
9.

Hclejsa  dìaria  C’lkrlotte,  geb. 24 Juni lg74.
Sall?/ Joha,inn  ElisaOctla, geb. 20 Oot. 1876.
Marl Frederilc 5!‘heodoor,  geb. 1.5 Jan. 1877.
Editl~ &!a,r%a  .4ntonia,  geb. 17 Maart 1878.
Clara Maria Qntonin, geb. 1880.
CMlg  Maria,  geb. 1882.
Signc Xaria,  geb. 22 Maart 1883.
KItUt , geb. 16 April 1884.
S’iegfrietl  .JacoD , geb. 97 Aug. 1886.

Vl11 I;. Dochter van Henri Charles Alexander dc
Braconier van Nes en Emmclinc Bernhardine Friedrich :

Emilc de Braconier,  geb. te Zutphen 3 Sept. 1877.

VIII 1. Kind van Jacob Gerard van Nes van Meerkerk
en Frédérique Gorcrdina gravin van Limburg Stirum :
Jacob Euert, geb. te Zwolle 30 Mei 1903.

VIII m. Kinderen van mr. Willem Henric  van Nes
van Meerkerk en Hermine Borgh. Is. Wilh. Ch. Roycr:

1. Emma Constasce  , geb. te Alkmaar 24 Sept. 1898.
2. Jacob  Ernst, geb. te Alkmaar 9 Juni 1902.

IXa. Kinderen van Franz Fr. August van Nes en
Minna  Friderike Catharina  Elise Vorbeck :

1. Ernst August Hwmann.,  geb. te Sigmaringen 22
Juni 1899.
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2. bl/i21i,ebnz,  geb. tu Osnabriick  6 Dec. 1!101;  overl. do
volg. dag.

3. d?lnal%se  CJwistine  Xagtlalvuu  T geb. te Sleeswijk
2 Jan. 1905.

4. Gerharda Betfy CJuzrlottc,  geb. te Sleeswijk 31
Juli 1909.

1X h. Kinderen van Friedrich  Christian  van Nes en
Louise Raberg :

1. Leonhard,  geb. te Ulsen 28 Sept.  1890.
2. lVil/~clm,  geb. tc Ulsen 10 Juni 1893.
3. ElkaOeth, geb. te Ulson 6 Sept. 1896.
4. JoJlan)/e,  geb. te Ulsen 3 Jan. 1899.
6. Engellwrt, geb. te Ulscn 10 Dec. 1901.
IX c. Kinderen  van Leonhard  Ludwig van Nes en

Anna Klappenburg :
1. Engeline,  geb. te Ncnenhaus  24 April 1898.
2. Joltounc , geb. tu Ulsen  11 April 1900.
3. Gerktdc , geb. te Ulsen 11 April 1902.
4. Leonhartl Ludroig, geb. te Ulsen 19 Febr. 1904.
‘s-GrctvcuJurgc,  Sept. 1911.

Het Paard in de Wapen- en Zegelkunde.
(Aanvulling).

Het is mij gebleken, dat het artikel onder bovenstaanden
titel in het Maandblad jaargang 1910 verschenen, nog
enkele  aanvullingen behoeft om op volledigheid  aanspraak
te kunnen maken.

Allereerst moeton dan nog de P~nrdenstuarteu (queues
de chevnl)  genoemd worden, die zelden en dan meest
als helmt~eeken  voorkomen. Soms zijn zij bevestigd aan
een stok, al of niet voorzien van een knop met halve
maan, in den vorm van een Turksch vaandel, zooals zij
b.v. door het geslacht von Baluseck gevoerd worden.
Eene afbeelding in den eenvoudigsten vorm vindt men
in Hildebrandt’s Musterbuch pl. XXII fig. 29 l).

Dan het ,StoJqcl,aaul  (dada). Dit wordt b.v. gevoerd
door de Pruissische  stad Kindelbrtick,  bi.j Erfurt aan
de Wipper gelegen. Volgens de beschrijving, is het
schild beladen met cen kleine (5-jarige)  jongen die op
een stokpaard over een brug rijdt. In de rechterhand
houdt hij een zweep, op het hoofd con papieren steek
on zijn hemd hangt achter uit zijn hansop! Een aardig
sprekend wapcc  dus.

Het T’rtrrrpanrd  (chenet)  hoeft eigenlijk niets dan den
naam gemeen, want het werd oudtijds gebruikt om de
houtblokken in den open haard op te stapelen. Von
Retberg geeft er in zijn Geschiedenis der wapenfiguren
eene  afbeelding van.

Behalve ezelskoppen komen ook afzonderlijk Ezels-
oorela  (oreille’s d’âue) voor en wel als helmteeken. Zie
(H. M.) pl. XXIII fig. 12.

De Ceutaw  (Centaure)  ha,lf  mensch, half paard, uit
de mythologie voldoende bekend, komt ook als wapen-
figuur voor. Soms is hij met een knods gewapend, ook
met een pijl en boog (centnure-sagittaire). Het geslacht
Müllner voert hem gewapend met knods en boog.
De Krauter’s hebben zelfs een vvo7lwebijke  ,hippocen-
taurus”  met los afhangend lang haar.

De gemeente Brielle voert een centaur als enkele
schildhouder links.

1) Kortheidshalve noem ik dit werk verder (H. N.).
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Do Wayen  word oudtijds op bijzondere wijze voor-
gesteld. Zie (H. M.) pl. XXXVI fig. 6 en Virgil Solis’
Wappenbüchlein, op von Badaw. Het geheel is plat-
geslagen of gevouwen  en van boven gezien.

Op dezelfde plaat in fig. 10, vindt men een Fóor-
zzuengel  met 2 !l%ekl~,~u~~)els  afgebeeld, waarvan er ook
een bij Macco  voorkomt, gevoerd door het Akensche
geslacht van Mingerstruyt.

Ook vindt men daarop in fig. 36 eene afbeelding van
12aduelgclz  (jantes) als wapenfiguur. Hakoe  raden (roues
rompues) komen zoowel in het schild voor en als helm-
teeken.  Zie (H. M.) pl. XXXVI, fig. 19 en 23. Soms
zijn zij versierd met pluimen of pauwenvederen.

Onder de weinig voorkomende Raden noemen wij nog
het  Tandrad,  het Xt. Catharinarad,  het Atobenrad  en
het Anlrerracl  waarover later meer.

Een bijzonder voertuig is de Laadvlieg  of ouderwetsche
slede, bestaande uit twee langsliggers door twee ribben
verbonden. Het geslacht van Fenema voert er zoo een.

Een boeren- of reiswa,gen, bespannen met 6 paarden,
het midden- en achterspan gereden van den bok en
het voorspan uit den za.del,  werd gevoerd in 1769
door het Silezische geslacht d’Achard. Eene goede
afbeelding er van vindt men in het Archiv fiir Stamm
uud Wappenkundc jaarg. 1910 No. 7.

De .%uee~~ (fouet) iu den vorm van een Gecsel,  bestaande
uit een stok met eenige af hangondc  touwen, eigenlijk
de oorspronkelijke vorm zooals men hem ook op af-
bceldingen van de Romeinscha wagenrennen ziet, is
afgebeeld in v. Retbor,(I voornoemd en op pl. XXXIX
fig. 6 van (H. M.).

Het GeOi2 als stuk wordt gevoerd door het geslacht
Milner. Opgetoomde paardenkoppen met gebit voeren
de Vlaamsche Breydel’s met het devies:

,,Breydeit  uw toughc  > oude en Jonghc.”
Eindelijk moet nog vermeld worden dat ook Hoefnagels

(clous à ferrer) afzonderlijk of naast hoefijzers voorkomen
en b. v. door de geslachten Hoefnagel en le Fêvre
worden gevoerd. STE~T\TK~MP.

Berrie.
Bij de samenstellin,m van den kwartierstaat 1) van

Jean _Michel  baron vaqt Boccop  [zn. van Baron Lodewijk
Theodorus Johannes en Elisabeth Berne] geb. Utrecht
25, en ald. ged. 31 Aug. 1798, ongehuwd overl. te
Utrecht 27 Juni 1867, laatst directeur der posterijen,
geadmitteerd in de Ridderschap van Noordbrabant 1
Juni 1843 - gelukte het mij niet de kwartieren van
moederszijde compleet te krijgen. Misschien zijn  sedert
1903 meerdere gegevens aan het daglicht gekomen,
die de mijne aanvullen.

Ziehier wat ik heb:
Seger  Berne, geb. te ? den ? i Geertruidenberg 2 Dec.

1760, huwt te? den? Eli~abcth  Goossc>ns,  geb. te? den?
+ Geertruidenberg 4 Mei 1777.

Waaruit: Johannes Beyne  2) ged. Geertruidenberg
5 Dec. 1737 ald. overl. 7 Nov. 1771. Huwt [ondertr.

1 Zie P 54 in De Ridderschap van Noordbrabant, Stamdcelen  der
leden, 1814-1903,  door M. G. Wildeman . . . met eone inleiding
door Jhr. Mr. A. F. 0. v. Sassc  v. Ysselt. (1303.)

8) Het R. C. doopb. te Geertruidenberg bevat, de volgende acte:
F> December 1737 Baptizatus  est J-ohannes  filius Icgitimus Seger  Berni
et Elisabetha Goosens, conjugum.
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Geertruidenberg 4 Oct. 1761 1) met attest. 7 Februari
17621  te? Febr. 1762 illwia Lo,u,isa C’atsing  geb. Yperen
den? 2) overl. Gecrtruidenberg 4 Mei 1777 dr. van?

Waaruit’ : Elisabeth Belw , ged. Geertruidenberg 20
Mei 1762 3) -1 Utrecht 25 Dec. en begraven in de Buur-
kerk ald. 30 Dec. 1799.

Huwt Aardenburg (Wale-kerk) 17 Mei 17% Lodewijk
7%eodoru.s  Jtihames Oaron  van Boecop , geb. Huissen
3 Febr. 1750, overl. Breda 2 Juli 1830, laatst luit.-
generaal, chef van den staf van het Bataafsche  leger,
lid v. d. Hooge Mil. Vierschaar, ridder in de Orden
der Unie, Réunie, het Legioen van Eer en den Nedcrl.
Leeuw [zn. van Werner Franciscus (baron) toe Boecop
tot Emmen en Maria Jacoba  Ricard de St Hilaire].

Het komt er dus op aan te weten waar de groot-
vader van mevrouw Van Boecop,  Xegher  Bersze  geboren
is , en of er familie-verband bestaat tusschen hem en
de Huguenoten families van dien naam welke in Poiton
en te La Rochelle hebben geleefd.

In Holland komt de naam in 1692 te Vlissingen voor.
Althans 23 Dec. van dat jaar werd Jean Bernc,  komende
van Saint-Jean-D’Angle in Xaintonge  , burger aldaar,
terwjjl uit het afkondigin,(v-register  te 1Middclbnrg  blijkt,
dat in Mei 1693 te Vlissingen zi,jn gehuwd Jean Bcr~e
011 dtarie  Cl%?aqtiePlzour.

I n  d e  Dictionnairc  historiqtbe  ct g8&alogicyuc  rlt1.s  fa-
willes du Poitou  , door Bea,uchet-Filleau.  - Poitiers
1891 T. I. p. 478, lezen we op Berm: Plusieurs fa-
milles de ce nom. M. Moisgas,  feudiste,  qui a explore
les archives de plusieurs chàteaux  du Bas-Poitou, à la
fin du siècle dernier,  dans une lettre insérée dans les
Qfic7tes  clrb  Poitou  (année 1778)  dit avoir eu entro les
mams une information  faite en 1441!  inscrite sur un
rouleau de parchemin  d’environ ,,deux aulnes  et demi
de long” fait a la requête de Jean  Bwnc,  écnycr,
Sr de la Guesménièrc et de Ponsay, en vertu de lottres
royaux.

Plusieurs notables  gentilshommes y déposent que le
dit Beme  est extract de noble et ancienne lignée, que
lui et ses prédécesseurs ont toujours servi le Roy, et
qu’il a fait plusieurs voyages dans lesquels il a dépense
une grande somme de deniers,  etc. C’est le premier
sur lequel nous avons regu yuelques détails. Le 5 Nov.
1445 il rendit aveu  au Seigneur de Sainte Flaive de
son hébergement de la Gaillardie.

Aladré  Beme  rendait aveu  au Seigneur de Puybéliard
le 26 avril 1465, de son hébergement de Ponsay et
servait comme  brigandinier du Seigneur de Soubise au
ban de 1467. Marié à Naric  d’Oiron, il en eut : 10.
Jeame, mariée à Maurice de Béjarry ; 20. P&o?b?ae,
femme de Jean Grignon, écuyer, Seigneur de la Plis-

1) Huw. Inteekb. Geertruidenberg. 1761. Jan Berne jongmnn ga-
booren  en woonende alhier toekomende bruidgom met Maria Louwisc
Catzing  jongedogter gebooren tot Yperen en mede alhier woonendc
zijn met consent van die gcene daar inne te zeggen hebbende in
behoorlijken ondertrouw opgenomen en aangeteekend omme  naar
ordre van den lande  do drie huweleiks proclamatien behoorlijk en
onverhinderd gegaan sijnde  in den staat des huweleiks te konnen
worden bevestigt. Actum op den stadshuize van Geertruidenberg
coram  de Heere soheepen commissarissen J. du Bois en H. Vogel
den 2 October 1761.

3) De doop van M. L. Cstsing is te Yperen niet te vinden.
8) Doopboek Geertruidenberg. 1762,20 Maji baptizata est Elisabetha

íìlia legitima Johannis  Berne catolici et Mariae  Louisae Cntsicn
accatolicae suscept.ores  sunt Lambertus Berne et Elisabeth Goosen.
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sonniere.  dlzdrf; cxistait cncore 10 11 mai 1500 et opC:rait
un rctrait lignager de concert avec ses gondros  et lcurs
femmes. Jeanne  précitée faisait son testament en faveur
de Guillaume de Bejarry son fils aîné, le 29 Nov. 1520.
El le  ava i t  eu en partage la terre  de la Guesmenière.
Pé+-ome  était veuvo  en 1514 et décédée le 4 Oct. 1541.

Berne,  famille  de La Rochelle.
Blason: D’argent a l’ours de sable au chef d’azur

chargé d’un aigle d’or (issant  d’après quelques notes).
On trouve ailleurs: de pourpre & l’ours de sable, sur-
-monté d’un aigle du même [Enoncé inexact].

Jean Berne, écuyer, Seigneur d’Angoulins,  Lhommhe,
mai ro  de  La  Roche l l e  en  1619 ,  épouse :  10. ,7ëa,lnc
Mariou.  20. illarie -Ilousnerea~l,  fille de Jacques, Seigneur
de Pommereux ; i l  eu t  2  fils et 4 filles, entrc  autres:
10. Jucc/ucs,  &cuyer Seigneur de Lhommée, Angoulins,
m a i n t e n u  noble  en 1667 ; ‘L”. .7eamc, mariée i R e n é e
de la Varenne,  é c u y e r , Seigneur d’Orion en Poitou;
et du second lit: 30. N.  N.  appel&  Mousncreau-Berne,
Seigneur d’Angoulins, maintenu noble en 1667.”

Blijkens het bovenschrift schijnen de schrijvers de
famiiian Berm  uit Poitou en uit i,a Rochelle voor twee
verschillende te houden, en toch moet er bij hen eonige
twijfel  dienaangaande hebben bestaan, want anders
zouden ze toch niet in een werk dat enkel over dc
f a m i l i e s  i n  P o i t o u  h a n d e l t  o o k  de llcrne’s  van La
Rochelle hebben opgenomen daar La Rochclle niet in
Poitou maar in Xaintonge lag.

I n  h e t ,,l’?tZletilr tltb Proicstcu~tisr~~c  frn22pfis” T  4 4
(Paris 1895) leest men bl. 371: ,,Parmi les ancicns et
d i a c r e s  d e  1’Eglise r&formée  de La Rocl~cllo  qui o n t
signé la concession de foi de La Rochelle, fìgurent  dc
1571hl678.... Lorbis  Bcwu?  maire en 1603 et 1614 . . . .
Jean Berne, maire en 1619.” - T 44, bl. 665: ,,Presque
toutes les nrmoiries peintes de Ia sallc  des kchcvins  de
l’hôtel de ville de La Rochelle sont celles de families
protestantes. En voici la liste  . . . . Sarrangaud, Guybert,
l’erne  . . . . . . . . . .

In La Ernmx Protestante, par Henri Bordier  (Paris
1879) Deel 11, bl. 383 vindt men:

n Eemze  , fumillc échevinale de L,a Rochellc. Armes  :
D’azur à un aigle issant d’or, coup8  d’argent à l’ours
de sable.

Jean Reme, écuyer , Seigneur de La Vergne,  marié
à  C a t h é r i n e  R o n d e a u ,  f u t  é l u  échevin  cn 1549.  Sa
veuve  était remariée cn 1572 avcc Jacques du Lyon,
écuyer , Sr de Grandficf,  qui fut assassiné  au mois de
décembre  dc  l a  même a,nnée dans le domaine dont il
portait le tître. Tous los actes de baptême de ses enfants
sont inscrits sur les registres protestant,s.

Son fils Louis, écuyer, Sr du Pont-la-Pierre de la
Jarne, Forges et Soulignonnes fut nommé pair de la
Rochelle en 1577, élu pour la mairie en 1593, enfin
maire en 1603 et 1614. En 1616 il représenta ses coré-
ligionnaires avec  les sieurs de la Goutte,  Bar thomées
e t  Brunet, à l’assemblée des six provinces  de l’ouest,
qui se tint dans la capitale  de l’ilunis.  En 1619 i l  fut
député à l’assemblée politique de Louduo et il assista
peu de temps après à telle de la Rochelle , qui le choisit
pour modérateur le 25 mai 1622 en lui  adjoignant
Ducrai , pasteur  de Manosque , député de la Provence.
Sous sa présidence qui cessa le 25 juin suivant, l’assemblée
travailla principalement à empêcher Rohan de signer

un traité pour le Languedoc  et s’occupa de suivre los
négociations entamées .avec le Roi d’Angleterre  dans
le but d’obtenir son appui.

Louis  Bernc paraît s’être marié deus fois: en 1676
avec  Clauda , fille de Michel Bigot, Sr d’Aventon,  avocat
et óchevin , et de Marie Guiton; puis avec Elisabeth,
fille du lieutenant-général Jean Pierres, écuyer, Sr de
la Jarne. 11 mourut en décembre 1625,  laissant de sa
première femme un
lesquels 1”

grand nombrc d’enfants parmi
,ILichct,  kuyer, 9 tl’dvo2ton,  né e n  1 5 8 9 ,

m o r t  catholique  e n 1 6 2 9 ,  avocat du roi au présidial
ct marié à Susanne Grelaud ct 2” Jmta, Sr d’hgodins.

Jcn~r Bernc,  p l u s  conn~~ s o u s  IC n o m  d e  sa terre
d’Angoulins,  était Hgalement seigneur de l’lhommée  et
de Jousserau. 11 est inscrit sur les registres baptismaux
de la Rochelle au 20 déc. 1576 et il épousa: 10 Jeanne
Marion ; 2” Marie Mousnereau, fille de Jacques, Sr de
Pommereus,  maire de l’annéc 1601. 11 fut nommé maire
lui-même en 1619 et. trois fois co-élu  en 1622, 1626 et
en  dernier  lieu 1628 avec le fameux Jean Guiton. E n
1622 la confiscation de se- biens et de ceux de son père
fut prononcée au nom de Louis de Bourbon, comte de
Soissons,  lieutcnant- gDriéra1 en Poitou et  Saintonge,
comme  b ien  ,,de gens” servans et favorisans la rebellion,
dépu té  nov .  1626, au synode de Castres  par l’église
de In Rochelle dont il ét,ait  un des anciens, il fut chargé
avec  les pastcurs Loumnieau et  Colomi&, et avec  les
anciens  Paul Hervault et Nicolns Chesnel dc percevoir
d a n s  cette vil le le produit  d e  l a  c o l l e c t e  générale
autorisee par le Rei et destinee  à venir au secours  des
t ro i s  villes  de la Rochellc,  Montauban e t  Cas t res .  Le
receveur de Montauban fut Roques , premier consul,
assisté des pasteurs Charles et Ollier  et des anciens
Dacier, Barreau  et Dubois ; celui  de Castres fut Thomas,
& qui on adjoignit, comme  inspect,eurs  , La Gasquer i e ,
de Servolle, de Lissac, Bernard, Ligonnier et Rauly.
En 1628 ,Jean Berne, Sr d’Angoulins,  reçut une mission
plus importante. La Rochelle lui confia,  ainsi qu’à
Pierre Viette, David la Goutte, Jacqucs Rifaut , E l i e
Mocquai et Charles de la Coste le soin de négocier les
conditions de sa soumission à l’autorité royale.

Jeula Beme, Sr d’Angoulins  eut 4 filles et  2 fi ls .  Sa
fille ,liarie  épousa  David Adde,  écuyer’ Sr du Mesnil:
Jeanne  s’unit à René de la Vnrenne, ecuyer, Sr d’Orion
et de la Pinsonnière. Bon fìls .Jucques,  Sr de 1’Hommée
e t  d’A?goulins kpousa 1645  Anne  Gassan et obtint
une mamtenue  de noblesse 1 Sept. 1667 avec  son frère
que se faisait appeler  ~~oIIs~lereulI-Ber)2e,  Sr d’Angoulins
et  de Pont de la Pierre (lG17-1670).  Un  a r rê t  du
conseil du 7 mars 1671 conserve,  chose bien rare alors,
au seigyeur  d’angoulins,  le droit de faire l’exercice  de
la rellgion  réformée clans sa maison en sa présence et
pour  sa famille. &lgré sa fidélité, telle-qi  dut  abjurer
car  elle resta en France. .Jácyues  Bcmae  tils du précédent
Jacques  e t  Sr de l’Hommée, Avanton  e t  Bas te r i es ,
mourut en décembre 1728 sans laisscr de postérité.”

Wie helpt mij aan het op officieelc  gegevens steunend
verband tusschen den uit  Xai~zto~age  komenden Jeafa
Ber~c die 23 Dec. 1692 te Vlissingen poorter werd, en
Segher  Bom die 2 Dec. 1760 te Geertruidenberg overleed?

Bmssel,  1911. M. G. WI L D E M A N.
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KLEINE MEDEDEELINGEN.

VLAARDINGSCHE REEDERS.
De oudste tot dusverre bekende opgave van Vlaar-

dingon’s reedcrs geeft  het  ,haringboekje”  van 1731,
waarvan titclvel  en ,,Generale lijst” hieronder volgen :

Lijst van; de Scheeps-Reederije
in Buyssen , Hoekers en Koopvaardyschopen  uitvarende
op Haring, Vis en te Koopvaardye der stad

VLAARDINGEN.

Waar in vertoont worden de Namen van dc Boek-
houders, Stierluiden of Schippers en Schepen.

M e t  o p e n  p l a a t s  t o t  aa,ntcekeningen  van t i j t  der
Aankomstc, de Aangebrachte Haring alsmede Deelgelt
voor elk Matroos in ydor reis in de W7intervaart  op-
getekent met ‘t begin van de Teelt

1731.
TE VLAARDINGE

BV A b r a m  v a n  Berlvn,  bookverkoopor  op do Hoog-
straat. 1731.

”

Generale 1

Barend de Wit . . . . .
Teunis  Capiteyn . . . . .
Klaes Buyk , . . . , .
Abraham van der Linden. .
Frank Verzijde  . . . . .
Dirk van Assendclft . . .
Pieter Heckenhook . . . .
Jan Polderman . . . . .
Antony de Vlieger . . . .
Philip van der Pot . . . .
Cornelis Pernis . . . . .
Hubregt Manneke . . . .
Jacobus  van  der  L inden  . .
Jacob Cornelisz.  Matmeko.  .
Jacob Gillesze Manneke . .
Lourens Polderman , . . .
Leendert Duyn . . . . .
Barthol:  v a n  A s s e n d e l f t  . .
Barthol:  v a n  d e r  K e m p  . .
Wed.  Wi l lem van  Wijn  . .
J u f f r .  E l i s a b e t h  Kruyk. . .
Jan van Werven. . . . .
Willem Koning .
H e n d r i k  v a n  d e r  Schalk : :
Antony Vlerins . . . . .
Cornelis Salm . . . . . .
Frank Houbink  . . . . .
Cornelis Trapper. . . . .
C o r n e l i s  L a n g s t r a t e n  . . .
Willem Dorsman.  . . . .
Leendert  van der Snoek . .
Jacob van Bekum . . . .
Huibregt van Witsenburg .
Jan de Wit. . . . . . .
Jacob Hubregts Manneke.  .
Ary Pernis. . . . . . .
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lets over den Belgischen adel.

De geestige  medewerker Pangloss  van de ,,Petit  Bleu”
geeft in zijn r u b r i e k ,,Lc carnet d’un passant” in ‘t
nummer van 28 Aug. 1.1. ‘t volgende ten beste naar
aanleiding vaan de buitengewone. stormloop om adels-
verheffing en naamswijzigmg  in deze dagen.

,,Il y a - actuellement - en instancc au ministero
ci,~l~  cetets dcttmades  d’wtt~oblìssem~zt  et  clouze  teut ttxttfc-
sk: rz@ies de citoycns belges  nommés  Ducouloir, Dupin,
Devau  , Demmyer  ou Dekluttory qui sollicitent  l’insigne
honneur de se nommer du Couloir, du Pin, de Vaulx,
de Naeyer, de Kluttery.

Je croyais qu’il y en avait davantage.
Cette penurie  de pieds témoignc en faveur de nol.rc

bon sens nationul.
Nous nc sommes  décidément pas un pcuplc d’aristos

ni de muscadins.
Nous  avons  nos solidcs qualités moralos, notre esprit

d’union , notro manie des sociétés, la bravoure, l’ac-
tivité, puis nos excellents  cstomacs  et cettc pépie pcr-
manente  qui nous voue aux soifs éternelles.

Mais nous fnisons peu de cas des choses élégantcs,
gracieuses et sentitnentalcs a i n s i  q u c  d u  prejugé
nobiliaire.

N o t r c  histoire  cst un pen  faite de nos luttcs contra
los soigneurs.

Et ceux-ci en ont souvenance.
N o t r c  n o b l e s s e  ( j e  parle de la vraie et  non des

barons trop tnrd) ne ressemble ni à la noblesse francaise  ,
vive, ardente, spiritucllc, hermétique, ni à la noblesse
allemande, hargneuse , cassante , hautaine.

C’es t  une  nob lesse  t r anqu i l l e ,  s ans  g rand  éclat,
v i v a n t  à  l’écart des vilains,  s ans  t rop  d’ostentation,
se mêlant volontiers  aux conseils d’administration des
sociétés anonymes et  s’étant réservé comme  dernicrs
pt%vil~ges  le conzmer‘ce  des vins , la c~~~ri~rc  dbploma2ip~tbc
et les brcvcts  d’offìcier  «U prcmi,cr  gzcklcs.

Cette vieille noblesse jouit  chez nous d’une considé-
ration un  peu  fami l iè re et n’imprcssionne guère que
les larbins attachés a son service.

L a  n o u v e l l e  n o b l e s s e ,  telle quo l’on crée de 1110s

jours,  pour services rendus au parti catholique,  pro-
voque l’hilarité.

L e  Xoi,  1’~ compris.
11 est décidé, paraît-il, a ne nommor cn fait  de

b a r o n s  quc juste ce qui est necessaire, et à rouvoyer
les Ducouloir, les Dupin, les Devau, les Denaeyer et
les Dekluttery à de plus utiles besognes.

Sage mesure  !
11 est bien inutilo en cffet d’ajoutcr $ notre ridicule”

B. p. c. c. M. G. W.

Boekaankondiging.
Hundelingc~u  vnn h e t  proviwilrnl  Genootschtr2t  ~vun

Kzsnsten  en Wetenschoppen  in Noordbrcdtrrnl  1903-1!310.
Stoomdrukkerij J. F. J. Sterk, ‘s-Hertogenbosch 1910.

Uit dezen bundel is vooral voor genealogen van be-
lang de mededeeling , voorkomende in het verslag van
den bibliothecaris  over het  jaar 1907/08  inzake het
geschenk van dr. L. Smit en jhr. mr. van Sasse van
IJsselt  aan het Genootschap, bestaande uit al de aan-
teekeningen welke Rogerias Adrianus van Zuylen  ,
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archivaris van ‘s-Hertogenbosch, den 28 November 1894
te ‘s-Gravenhage overleden in den ouderdom van 88 j.,
tijdens zijn langdurig leven voornamelijk betreffende
Bossche en Meierijsche  families heeft verzameld, waar-
onder o.a. twee l i jvige registers,  waarvan het een
inhoudt: Genealogische nonteekeningen  nit scltcpenncten  in
het arr. ‘s Bosclz van  1300-1800 3 en het ander: Genenl.
cmateelc.  u i t  de  notariecle  protocollcu  en uit  de Leen-
boeken, ook loopende over gezegd tijdvak. Bij het eerste
register is een alphabetische klapper gevoegd.

Voorts behoort nog tot deze collect,ie  Van Zuylen
verschillende portefeuilles met aonteck. over Bossche  en
ïUeyerciscJ~e  ftnnilics; portefeuilles met afteekeningen
van wapens vo11 hen die vóór 1629  scltepcnen  vim ‘s Box11
war en , e n  eene port .  met cztrcccteu uit de p o o r t e r - ,
doop- en trouwrrg.  vin ‘s Bosch ela omliggende gemeenten.

Van de bijdragen in dezen bundel Handelingen moge
hier worden vermeld : inventaris  van registers en stukken
bekoorcnde tot het «rcl&f v«u den kerker((nd der Ned.
Herv. Gem. te ‘s-Ho~togenOosch,  door dr. W. Meindersma.

De beschrijver .is va.n oordeel? dat, indien iemand
inzage wil hebben in het archief, hij dit den Kerke-
raad vragende, geen afwijzing zal bekomen.

Voor genealogen is ‘t van belang te weten, dat in
dit archief aanwezig zijn:

Doopboeken: 19 Sept. 1629-13 Aug. 1645; 11 Sept.
1687-heden.  Doophoek  s%. .Juuskerk  1’770-1804  ; i d .
h’ruiskerk  1786-94 (waarin tevens trouwreg. 1786-94)
en  1805 -33 ;  i d .  Gertruyde  kerk 1771-‘92  en trouw-
reg. 1770-‘94.  Bctogeu  vzn 72uwelijksgeBodcn  1757-
1 7 8 0 .  Lidmntenbocken  1629-‘34  ; 1649-‘83  ; 1684-
1778; 1799-1823. Trouwactex  1787-1813. Attestutien
van lidmatera  van e l d e r s  gekome~a 1794-1824.  Lijk-
regis ters :  Iqa  8. Jnn 1720-1743;  1753-1811.  Op ‘t
kerkhof 1771-1821.  Op ‘i nieuwe kerkJtof  1833-1879.
In eene portefeuille treft men onder No. 13 aan! eeno
lijst der*  predilzccntcu  en JlerJce?a  i?a  de 11leyerei  & 1630.

M. G. W.

Delff (Van der) X Berchem (Van).
,,Op hedent. den vierden dach van Mey XV’ sess onde

tachtigh heeft Dierick Ganderheyden als procura(ti)e
hebbende van Joncheer  Philips  va?a der Au, gouverneur
van Gorcum,  heer Jura  van Berchem, ruddere,  ende
eJoo,bcJr.eer  Hendr. vox lUec/relerL,  scoutheete tot Turnhout
tsamen in de namo ende als momboeren mette  rechte
galevert van den wettigen kinderen wijlen Joucheer  Jan
van der Delff daer moeder af es Joncvrou2ue  dnua van
Bercáem  , de voorsz.  procuratie in dat,e van den XXCn
A u g u s t y  Xv’ L X X X  ende  gepassee r t  voor  Burche-
m(eeste)rs  Scep(enen) ende  Raedt der stadt van Andt-
werpen on(der)teekent Van der Meesen wettel(ick) voor
Baill iu ende  Leenmannen sconincx ons Genadighen
heeren  van grav(elicken) hove te steene t Aelst verheven
i n  d e n  n a m e  v a n  .Jo~aclteer  Hendqick) vala der Delff
filius Jo’racheer Jbns,  alsulcken leenen als hem toecommen
ende gesuccedeert es by den overlyden van den voor-
n(oemden)  syn vader gelegen binnen de prochie  van
Bodegem genaempt de Helle groot drye bunderen” . . . .

[Chatellenie d’glost.  Reg. Verhef van
lcenen. - Stnnt,sarchieven  Gent ] .

M. G. W.
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Worbert van Wassenaer-Starrenburg.
Het dagblad ,,Excelsior”  (Paris, 88 Champs Elysées)

vermeldt in de rubriek Mondanités , afdeeling Mariages,
in zijn nummer van 27 Aug. 1.1.:

,En la chapelle  privée de la Nonciature, à Bruxelles,
Mgr Tecci vient de bénir le mariage  du comte Aymard
d’Urse1 avec la princesse Lothaire d’rsenburg  et Bu-
dingen, née comtesse WorOert de TPasRelzaer-StarrelzìlIcrg.

A  cette  cérémonie  ass i s t a i en t ,  ou t re  l e s  f r è res  e t
beaux-frères des mariés :

Comte et comtesse Hippolyte d’Urse1,  comte et com-
tesse Auguste d’Urse1,  comte  de Wassenaer-Starrenburg,
b a r o n n e  v a n  Welderen  Rengers ,  née  comtesse  de
Wassenaer-Starrenburg , duchesse d’Urse1 douairiere ,
née Mun, etc.”

Dit betreft dus Henriettr  Jacqueline W&ert grclvin
vau Il’assenaer-~tS’rrenburg,  geb. Ambt Almelo 9 Mei
1853 (dochter van graaf Willem Lodewijk, en Maria
Catharina Frederika gravin van Rechteren-Limpurg)
die te Ambt Almelo 19 Aug. 1875 gehuwd was met
Lotharius  P r inz  zlc Iseuburg-Büdingen  , g e b .  1 8 5 1  ,
5_ 1888 [zn van Fiirst  Erns t  Kas imi r  11 en  Thec la
Adelaïde Louise Julie Gräfin zu Erbach-Fürstenau)
[Vgl. Nederland’s Adelsboek 1909, en ,Les Worbert
comtes de Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal
de l’histoire” par M. G. Wildeman]. M. G. W.

.~_.._

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Beaumont (van) of Bemont. (XXIX, 290).
Vbór  vele jaren stelde ik eene genealogie op van

dit geslacht, naar gegevens van den bekenden van der
Lely, mij - wanneer ik mij goed herinner - verschaft
door den heer C’. F. GijsOerti  Hodenpijl  te  Vrijenban.

De vergeli jking van het art ikel  van den heer Q.
Eschanzier  met die genealogie, geeft mij aanleiding tot
de volgende aanteekeningen.

Als stamvader heb ik Adriaan  Pictersz,  uit  Hene-
gouwen, vader van Pieter Adriaansz.  (in blauw 3 zilveren
St.  Andrieskruisjes) gehuwd met Mo/ria  ddriaansdr.
vuu Beuumont  uit Dordrecht (de leeuw en het schip).
Hun zoon Pieter Pietersz.  genaamd van Beaumont,
voerende : gevierendeeld het vaderlijke en moederlijke
wapen, mas de onder 1 vermelde, gehuwd met Cornelia
Bakclarc, dochter van Jan Claasz.

De vrouw van hun kleizoon  Pieter Pietersz.  111. wordt
vermeld als C’athariun  Harteclwgt  , Simons  dochter.

IV 7. ,Joris  Pietersz.  h u w d e  SopJzia  Heudriksclr. e n
had  bij haar 5 kinderen: P i e t e r ,  H e n d r i k ,  Fra?açois,
Dirk en Cathariuu.

IV 12 .  Pieter ,Jorisz.  huwde JIaria  van der Wiel,
Woutersdr.

IV 13. Muria  Jorisdr.  huwde tJohccn  van Valckenburg.
Overige kinderen van Joris Bietersz. waren: A d a m ,

Maarten en 17larieta  , die ?J7an  Cowdy  huwde.

11 2. Comaelk  Pietersz.  huwde eerst AgatJra vaga Bute
D i r k s d r .  d a a r n a  Cornelia  (Necltje)  de Bije J o o s t d r .
Overige kinderen van Cornelis Pietersz. waren: Dirlc ,
Pieter (overl. Haarlem 1573) en Frans.

II 3. Overige kinderen van Gouert Pietersx.  waren:
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Dirlc, Pieter, Malia  en Jorisje,  allen ongeh. overleden.
11 4 .  *Jan Pietersx.  h u w t  Catltarintc  UIU B~xelis

Jaspersdr. Ouders van : 1. Pieter Jansz. huwt ,Josina  van
bkjen,  dochter van Jan Arnoudz.  en 20 cJo&n.

11 5. De vrouw van ArLselmus  Pieterz.  wordt genoemd
Liellce  van Eversdijk Pietersdr.

Hunne kinderen waren : Corxelia, Pieter  , Naria  en
Adriaan, de drie laatsten ongeh. overleden.

C. J. P.

Hajenius. (XXIX, 243 en 2’B). Panthaleon Ortwijn
0. tr. als pred. te Weurt, te Nijmegen 29 April 1694
Aleida van Hisnsbergen. E.

Halm (van). (XXVIII, 125, 191 en XXIX, 101.)
Over van Halm kan ik het volgende mededeelen.

1. N. ïV. van Halm huwt N. N. de Mazuyr.
11. Voikert  van Halm, geb. Hoorn 1648, begr. Rotter-

dam 7 Sept. 1719, tr. Rotterdam 23 Mei 1673 adriana
van Pijlsweert, geb. Utrecht, dr. van Mr. Co~?aelis  en
Geertruy van der Smack.

Uit dezen echt sproten 7 kinderen, waarvan 5 jong
overleden. De anderen zijn:
1. Elisabeth van Halm, geb. Rotterdam, ged. aldaar

11 Maart 1674, er begr. 25 Jan. 1747, huwt Rotter-
dam 12 Mei 1694 Leonard van Koopstadt , schepen te
Rotterdam, ald. begr. 20 Maart 1738. Hunne afstam-
melingen behooren  tot de families Hudig, Rochussen,
‘s Jacob, van Karnebeek, Mees, Havelaar  enz.

2. Mr. Jacobus van Halm, volgt 111.
111. Mr. Jacobus van Halm, ged. Rotterdam 21 Juni

1685, overl. Utrecht 19 Sept. 1742, raad en schepen
te Utrecht, ontvanger van het ééne deel der gemeene
middelen in den lande van Utrecht, raadsheer in de
kamer van Vianen, domheer in het kapittel van St. Pieter ;
huwt Utrecht 17 Dec. 1716 Maria SyDilla  van Lanckeren,
geb. ald. 11 Nov. 1694, overl. Utrecht 29 Mei 1771,
dr. van Mr. Laurens, schepen en burgemeester te Utrecht,
en diens eerste vrouw JacoOa van Nelksteyn.

Kinderen (volgorde onzeker) :
1.
2.

3.

4.

6.

6.

Volkert vin Halm, volgt íV.
Adriana Anus  van Halm, tr. Mr. Paal Eragelbcrt
Voet van Winssen,  heer van Sevenhoven, zn. van
Paul Engelbert en Agnes Ormea van Papendorp.

Van hen stammen af takken der families Boreel,
Rendorp,  Deutz van Assendelft, van Hangest d'Ivoy ,
van Weede,  enz. enz.
JacoOa Antonia  van Halm, geb. Utrecht 26 Feb.
1723, overl. Hoorn 1 Jan 1800; tr. Utrecht 8 Nov.
1746 Nicolaas Verloren, geb. Hoorn 19 Maart 1716,
predikant te Hoorn, curator der Latijnsche  School
aldaar, er overl. 14 Mei 1791, zn. van Herman  en
Eva Goster.

Van hen stammen af takken der families Patijn
en Veeren.
Xusa~~~aa  Gerarda van Halm, tr. Mr. Pa,rcl Engelbert
Martens, zie (XXIX, 101.)
Lanreratia  Hendrika  van Halm , ongeh. overl. Utrecht
7 act. 1817.
Lcendert  van Halm, jong overl.

1V. Volk& v a n  H a l m  , t#r. Anq~a  (icrlll,cx?*i~  &‘chreuder.
Kinderen :

Annestatius tJacobus  van Halm, kapitein ter zee,
varende o/d adm. ,,de Maze”.
Radolf  Hendrik van Halm, volgt V.
Bwia Sybilba  van Halm, geb. 1761, begr. ‘s-Gra-
venhage 31 Maart 1802; tr. 10 Waalwijk 1786 ,Josias
Cornelis  de Villeneuve  de la Colette,  geb .  1 7 6 3 ,
overl. 1791, zn. van Guillaume  en ElixaOetJh  de Bie;
20 St. Omer 1 Mei 1796 Aruould de Villenezl~e de
la Colette, geb. .Leerdam  15 Oct. 1766, overl. 19
Juni 1850, broeder van haren eersten man. Uit hen
stammen takken der families de Villeneuve en van
Rappard.
Paul Engelber  t van Halm, onderkoopman der 0. 1.
Comp. te Batavia,  huwt aldaar 6 Aug. 1778 It>ib-
Jlelmina  JacoOa Mears.

V. R,lbdolf  Hendrilc  van Halm, Kapitein der Mariniers
in het reg. Bentinck, huwt CJkstina. Elisabeth TVinrae.

Kinderen :
1. A?aqaa EstJher  Petronella  van Halm, ged. ‘s-Hertogeu-

bosch 16 Mei 1779, overl. Paramaribo 24 Oct. 1862;
tr. 10 Pieter Heydoom ; 20 Paramaribo 3 Nov. 1815
Adam C’ameron, geb. Vernes (Schotland) oud-Engelsch
officier, lid van het hof van civiele en crimineele
justitie te Paramaribo, ald. overl. 8 April 1841,
wed. van Ajana  ElisaOeth  Lemmells,  zn. van Alan
en Ann Camero?a.

2. Laureras  van Halm, in 1784 als adelborst bij de
verovering van Malakka gesneuveld.

3. Pobkert  Johannes van Halm, volgt Vl.
Vl. Tolkert  CJoltawqaes  van Halm, geb. ‘s-Hertogenbosch

8 Maart 1786, overl. Paramaribo 15 April 1849; tr.
aldaar Maria ,Jacoba  Duckesne, geb. 1790, overl. Does-
burg 30 Maart 1855, dr. van Michel  Aubert  en S’axc
Maria Henriette fipiering.

Kind :
Sara Henriettc van Halm, geb. 1805, overl. Ede
14 Feb. 1886; tr. Leiden 1829 Dr. CJharles  Sclrattoa-
lK?rlíL Hieruit afstammelingen Schattenkerk en
Eeftinck Schattenkerk.

Vermoedelijk behoorde tot de zelfde familie Jo7rarana
van Halm, tr. George  Pyingle  , eene dr. geb. Paramaribo
1840, huwt C. H. de Viillener~ue,  kleinzoon vn,n IV. 3.
(zie Ned. Adelsb. 1911 pag. 479.)

Te Hoorn woonden einde 18” eeuw nog van Halms,
waarvan eenigen de voornaam Volkert droegen en die
ik des gewenscht kan opgeven.

Gaarne zou ik van Jhr. Martens vernemen eene be-
schrijving van het wapen van Halm, voorkomende op
het door hem genoemde grafbord.

Volgens de genealogie Verloren is het: gedeeld van
zilver en z\vart  met een gouden korenaar over alles heen.

Op een klok, thans in het bezit van mevrouw PatQn-
Veeren  te ‘s-Gravenhage en afkomstig uit de familie
van Halm, komt echter een Friesch wapen voor, in
de Arm. gen. vermeld als dat der familie Centers.

Djasinga. w. P. v.

Hardenbroek (van) (XXVIII, 349). Op de vraag of
Gysbcrt van Hardenbroek, die 14 Aug. 1613 huwde
met Anlaa  van T’arick,  lid der ridderschap van Utrecht
was, kwam nog geen antwoord in. Kan con lid der
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t egenwoord ige  Utrechtsche ridderschap dit niet op-
lossen? ‘)

Nederland’s Adelsboek 1906 vermeldt bij G’ysbwt :
10aO Heer van Hardenbroek,  f 1583, doch zijne echt-
g e n o o t e  Willemir~a  vau lleumepa word t  r eeds  we&cwe
genoemd in een leenbrief van den h.  Sterckenburg,
den 14 Nov. 1677. Hoe zit dit? Zij testeerde 17 Sept .
en 16 Nov. 1586 te Utrecht vóór notaris Splinter van
Hamersfelt. Worden in die testamenten hare kinderen
genoemd ?

Brussel. M. G. W.

Hebert. (XXVIII, 61, XXIX, 279). Vgl. ook ,The
publications of the Huguenot  Society of London” Vol.
X V I I I .  Elisubetl~  Heber t ,  bl .  1 9 8 ,  2 1 9 ;  Henry  H.,
102, 104; Isntrc  H. , 310 ; James fI. , 187, 219;  cJo7zn H. >
19S, 219, 311; .7zctZicq  H., 143; JJnr*ian/heH.,  id.; J~lwy
H., 145, 198; J~ufthew H., 102, 104) 219; Peter  H.,
1 4 5 ;  Xnckl H., 145 ; Smml  H., 198; Stcplm  H. 1 4 5 .

M. G. W.

Hoogeveen (van). (XXIX , 312).
Adriaaqz  van Hoogeucen,  man van _2lfagdabcna  Geuuwts,

geb. Dordrecht 9 Sept. 1658,  dochter  van ?Jo7lalL en
I d a  Brandwijk.

Ouders :
Aelhecht  v a n  Hoogevcw  en Clatlinri,rn  Kiwit.
Grootouders :
A d r i a a n  wm Hoogececu,  geb .  1 5 6 7 ,  <- 1 6 4 8  e n

Elisabeth de Palec ;
Adam Iiicvit  en  dgcrtlla, DoesOuryIt.
Overgrootouders :
M r .  Gernsrd  Amc1i.w.  vaqa Hoogccwll,  g e b .  8  Aug.

1 6 2 4 ,  <- 7 Nov. 1580 en Eua _4eiOrcc7rtstl~.  ~‘UU Quac7;cw
boscl~,  geb.  1543, -;- 13 December 1608.

. . . . . . de TálPe en . . . . . . Hallimy.
Comelis Kiwit , f 6 Mei 1621 en CatlLari?ztr.  Lievc~~sdr.

de TPnlc 5 30 September  1608.
God L)oeshurgh  en . . . . . . Oem. C. J. P.

Kiezer. Op 10 Nov. a. s. zal het 100 jaar ge leden
zijn,  d a t  Jo72tr1112n  Wilhelmir~n  Etxesfinc  dm«lia, Lo-
sccuut  v a n  So~shugs, wedo v a n  D r .  dj,!/ C.%rrus  vu/l
der  _d4in~e te Brielle,  te Harderwi jk  werd  geboren .
Hare ouders waren Jan Wil lem Gerard en Ernestiruc
Amalia  Kieztr  ( 1 7 8 3 - 1 8 6 4 ) .  D e z e  l aa t s t e  was  een
d o c h t e r  v a n  Eru+  August  Kicwr e n  _-l,z~a illalxia
va)L  Tlriel.

D e  n a a m  Ki~zcr wordt gezegd een aangenomen
naam te zijn en de vertaling van het Duitsche l+‘tihZef*
o f  Keuworst.  hrust August  z o u  u i t  e e n  Duitsch
vorstenhuis stammen, doch om de een of andere reden
zijn land hebben moeten verlaten en zijn naam prijs
gegeven hebben.

Weet iemand iets naders omtrent deze geschiedenis?
‘s- GI.clvcnhoge. J .  VAK DEIL MINNE.

Luyken. In het familiearchief der familie Lzql~n  op
huize Landfort  nabij Gendringen bevinden zich meer
of minder uitgebreide gegevens over geslachten L?rykr+
die zich verspreid hebben:

1) Hij was nimmer lid der ridderschap vm Utrecht. Zijn trouwdatrm
wordt 111 h e t  kerk. rex. niet op=ogcvcn.  Voor de  mst der vrnng ver-
mijmw  wvij u~w de Gen.  H e r .  Blnden,  1907, p, ~~14j.j. RED.
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a. Van uit Holten (Westfalen) en Wesel , aanvangend
m o t  Haariclr Luglwz , gerichtschrijver te Holten, die
huwt in 1584 met hnn r?on K~zipper:hwg, geb. 29 Sept.
156’7, d. van Wolter  en Mneykell  Heeshyzen.  Dit geslacht
voert het wapen 1’o?a  Knz’ppedw~g.  In cen zilveren veld
vijf  blauwe balken, waarvan op den bovensten drie
,,gestümmelte”  ganzen in rood. Merkwaardig is ,  dat
v a n  l+‘olte,-, d e n  j o n g s t e n  zo011  van Hwarich  Luyken
afstamt eene familie Leuken te Suchtelen  (Duitschland),
die het tweede door het geslacht vo?a K~aippedwg  ge-
voerde wapen heeft  aangenomen, waarbij  de ganzen
zijn vervangen door 3 vijfbladerige bloemen.

b. Van uit Zutfen, aanvangend met Gosuipaus  Luyke~a,
geboren  c i r ca  1590 ,  gehuwd met  Johrrnnn  T’nallzoztt.
Wapen : gebroken balk met ;3 vijfbladerige bloemen
van. goud in een blauw veld. Hieraan o.a. verwant de
familie  Luykcja Glashorst.

c. Van uit Antwerpen, aanvangend met Mr. Adrìa~aus
Lug7xra  dnt7lonysz.  geb. 7 Nov. lGó7, -f 31 Aug. 1681
te  Antwerpen ,  z. van .batho?ay  , waarschijnlijk burge-
m e e s t e r  v a n  A n t w e r p e n  e n  Rnckci  l’a?a  Scl@ne, d ie
h u w t  3  J u n i  1 6 8 1  Isdella  Constmatia  ma Hcwseia,
d. van Hendrik  en Constantin CojJmccns. Wapen: Lam
van zilver, met groen klaverblad in den bek, staande
in een blauw veld.

tl. Van uit Germantown (N. Amerika), aanvangende
met .Jma  Lzliketa  (Zhken),  die van uit Krefeld in October
lö83 te Germantown immigreerde ; zijne afstammelingen
in Noord-Amerika heeten  thans Luckejas.

Bij geen dezer geslachten kan men eenige verwant-
schap vaststellen met den bekenden dichter en graveur
.I(l?a Llrjjkoz  , z. v a n  C?lspcr Christoff’elsz.  u i t  E s s e n ,
geb. in 1608 en van Hcster  Colw.

Kan iemand gegevens verstrekken omtrent mogelijken
samenhang van deze geslachten Luy7cen  ?

Utrechf. C. A. V A N  W O E L D E R E N .

Marle (van). (XXV, 28). Arend vuu Afarle,  zoon
van? en?, bezorger v. t. Ambacht te Enkhuizen 1693-
1707 obi i t ,  begr.
welk  graf

4 Dec. in W. Kerk m. kap.  490,
getransporteert  is  24 Maart  1689 door

Willem pouwelsz. Romunt op Hendrik ten Bos schepen.
v. E.

Mey (de). (XXIX, 311.) Indien onder R$?alwnd,  dat
in ,,Nederland’s  Adelsbock” als bakermat van het ge-
slacht de Mey word t  opgegeven ,  de  t egenwoord ige
Rijnprovisacie wordt verstaan, dan is de mogelijkheid
niet uitgesloten,
gegrond.

dat deze tr«tlitie  toch op juistheid is

Immers, reeds in het begin van de 15~ eeuw komt
in het land van Cleve een  ges lach t  van  d ien  naam
voor, ook die Jle?], die AIeye  geschreven.

Hiertoe behoorden :
Ar,hold of dunt  de ,Iley, in een acte van 7 Sept. 1413

vermeld als pastoor te Duffelward, welke bediening hij
in 1423 niet meer uitoefende.

Gocsscn  of Goszwiga de .MP!J,  d ie  23 Maart  1423 te
Keeken als getuige voorkomt en in 1426 gerichtsman
in de Duflel  was.

de
Niettemin blijft eene afstamming uit BelgiN  niet tot
onmogelijkheden behooren, aangezien de familienaam

CZC  ,Mey nltlnnr vrij veel  schijnt voor te komen. Rietstap
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geeft althans in zijn ,,Armorinl  général” niet  minder
dan  uijf Vlaamsche  fami l ies  van  dieu naam op, die
allen een verschillend wapen voerden.

‘s-Brctvelahnge. T H . V. L.

Morgan. (XXIX, 260). In zijn art. over de Camer
van Charitate te Delft vermeldt ons lid de Hr. P. L.
Thierens 7 onder de giften aan die instelling geschonken
0. 8. die van Anna &forgan  dochter van den Colonel
Morgan en Elisabeth van Marnix, die jaarlijks zooveel
guldens zond als zij jaren oud was, en bij haar dood
in 1683 of 1684 eene som van f 1000 blgkt  te hebben
vermaakt.

Zij was eenig kind van C h a r l e s  Morgau,  r idder,
en Elisabeth van Mar?& (dr. van Philips,  heer van
St. Aldegonde) welke laatste te Delft 10 Febr. 1608
overleed, en voor wie in 1611 door de zorgen van
haar man, toenmaals gouverneur van Bergen-op-Zoom ,
een fraai grafmonument in de Oude Kerk te Delft werd
opgericht ,  dat  ‘ t  laatst  in 1856 werd hersteld.  [Zie
o. 8. de beschrijving in: Iténéraire archéologique de Delft
par M. G. Wildeman. 2, Ed. - Delft - J. Vis Jr. 1906.1

Anna, Morgan werd eind 1607 of begin 1608 te Delft
geboren, en komt voor als ,,one daughter of Sir Charles
Morgan born in the United-Provinces” in een ontwerp-
naturalisatie Wet, die voor ‘t eerst 12 April 1624 in ‘t
Lagerhuis werd afgelezen, maar verder geen beslag
verkreeg. Op 1 Febr. 1630 pareert zij opnieuw op de
rol als: ,Dame Anna Morgan, daughter of Sir Charles
Morgan , Knight.” Verder 18 Februari 1651 als ,,Dame
Anna Morgan, now wife of Walter  Stickland Esq . ,
terwijl zi eerst onder Karel 11 eene definitieve natura-
lisatie in Engeland verkreeg, en wel door eene wet
die 21 December 1660 hare derde lezing in het Hooger-
huis beleefde,  doch vermoedeli jk niet  voor 1662 is
afgekondigd. Zij  komt daarin voor als:  ,,Dame  Anna
Mwrgan  born in Delft in Holland, now wife of Walter
Styickland  , Esqr of  F lamborough in  the  County  of
Yorke,  sole daughter nnd hcire  of Sir Charles Morga’n
Collonell and late Governor of Bergen Opzoom. [Vgl.
The publications of the Huguenot Society of London.
Volume XVIII.  Denizations and naturalizations of
aliens in England  and Ireland. Edited by A. Shaw,
litt. D. 19111.

Is uit de bescheiden der Camer van Charitste nog
na  te  gaan  in  welk  j aa r  Anun  illolqan  a a n v i n g  d e
instelling te bevoordeelen ?

M. G. W .

Oudt, Out. (XXIX, 229.) In het manuscript ,,Bere-
woud” vind ik, dat Geert,uid Oudt de dochter was van
ITSblYIVLd.

Ook vond ik nog in 1612 een Pielc,,  Ge,.,?tsr. Oudt
die, daar zijn ouders dood zijn, bij  zijn huwelijk te
Amsterdam met Brec74jen  van Hoorn, wordt geass.
door zijn voogden Claai Pietersz. van Vierhuysen en
Cornelis  Gorisz. Zeylemaker.

J. R E E P M A K E R.

Ryck  (van). (XXIX, 135). Adriaan van Ryck gehuwd
Su,~a~~,lc~ Erncsteyn was ook nog de vader van Gerardus
b?trolzcs  v a n  h?~ck  , g e b . Passoeroean 22 Dec. 1778,
algemeen ontvanger te Bat~avia,  -i- nldanr 26 Dec. 1858,

352

gehuwd 11 Mei 1817 met Elisabeth Lucia Smissaert,
geboren Amsterdam 15 Maart 1800. -;- Batavia 27 J u n i
‘i880, dochter van Marinus Adriaan &rpetuus  Smissaert
en Maria Feitama.

Uit dit huwelijk zijn onder meer geboren:
Willem Jacob Hendu’k  van Ryck (van Rietzu!Jck)  en

Elisabeth Maria Suxanna Dehorn  Ambrosina van,  R!Jc/c,

gehuwd met Jhr. Mr. J~~~nius  van Hemert.
W. cJ. H. van R?Jc/c,  geboren Batavia 18 Oct. 1827,

j- Nice 8  Jan .  1898 ,  huwde :  le Tegal 1 0  J u n i  1 8 5 0
l?!Zelnnie  Hoevenaar, dochter van Paulus Hubertus en
Arnaudinn Ringeling, geboren Sablonville bij Parijs
27 Mei 1832, 5_ Parijs 11 Juli 1881;

2~ Geldrop 12 Nov. 1884 Clnr*cc.  Hoevenaar  van Gcld~~o~,
dochter van Hubertus Paulus heer van Geldrop en
‘Jonkvr.  A. M. M. Holmberg de Beckfelt.

Uit  dit laatste huwelijk:
1. _?Varie  Elisabetlb  van R$ck,  huwde Pari js  25 Juni

1906 Robert  grcccrf  de Pozlrttrles;  2. William  en 3. Cln~cc
vcl ha RIJ&.

‘s-Gravenhage. v. W. R.

Brasser Rijs. Hoe stamt het, geslacht Ulvrssel.  R(e)yR(s)
v a n  Houtrijk  en  Po lnnen  a f  van  een  bas taa rd  der
Bredel,ode’s  ? Wapen ? G.

Scheidt. (XXIX , 206). De naam komt thans nog te
Brussel voor o. a. M1lcs  Scheidt, pensionnat pour demoi-
selles (Villa du Parcj  Avenue Legrand 36 en TTeuve
L. Scheidt successeur de F. Zillekens-Ketele, electri-
tien, rue Plattestebn  1 6 - 1 8 .

nl. G. w.

Stuart.  D e  m o e d e r  v a n  e e n  h’outouinw was e c n e
Stll’wt.

Nakomelingen bestaan nog. Hoe is de verwantschap
van  dcxe S tuar t  met  de  Schotsche  naamgenooten  ?
Wapen ?

G.

Israel,  Israel de Haan. Ongeveer 1712 is LamOert
van Woelderen  te Cuyk gehuwd met .&far*icl  Israeï. Hare
zuster Auna  6’athnrina  Isrnel was gehuwd met R u t g e r
de Haa,n, schepen, notaris en procureur te Cuyk. Er
bestaan nu nog families Israol en Israel  de Haan.

Wie bezit gegevens omtrent de herkomst dier ge-
slachten ?

Utrecht. C. A. V A N  ~VOELDEREN.

INHOUD 1911, N” 10.

Bestuursberichten: Bijeenkomsten; Benoeming tot, lid,; Adresuer-
andering. - Eenige aanteekeningen uit het kcrkarchlef te Tiel,
door Jhr. van Kinschot (vervolg). - Trouw- en doopdatums be-
treffende aanzienlijke Geldersche geslachton, door W. Wijnaendts
van Resandt (vervolg). - Het geslacht van Nes (van Nes van
Meerkerk) door Dr. C. H. Ebbinge Wubben. - Het Paard in de
Wapen- en Zegelkunde (aanvulling). - Borne, door M. ti. Wildeman.
- Kleine mededeelingen : Vlaardingsche reeders ; Iets over den
Belgischcn adel ; Boekaankondiging; Delff (van der) X Berchem
(van); Worbert van Wassenaer-Starrenburg. - Vragen en ant-
woorden: Beaumont (van); Hajenius; Halm (van); Hardenbroek (van);
Hebert; Hoogeveon (van) ; Kiezer; Luyken; Marie  (van); Mey (de);
Morgan; Oud; Rijck (van); Brasser Rijs; Scheidt; Stuart; Israel,
Isracl do Haan.
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XXIX” Jaargang . 13 November 1911.N ” .  ll.

BESTUURSBERICHTEN.
M a a n d e l i j k s c h e  B i j e e n k o m s t e n .

Maandag 4 December as. 4; ure.
JJODRGA  OPOHTO,  Hoogs t raa t  te ‘s-Gravenhage.

Adresverandering :
W. L. A. G. U~~(:AAILD  . . . . . . . . TVCCS~.

J’. l.i.9 Heerengrncht.

De oorsprong van het geslacht Verstolk.
Rolwijk  behoort onder de vele Hollandse plaatsen

die twee namen hebben, een werkelikc  naam en een
kunstnaam, die in boeken, op kaarten en in de nmts-
taal gebruikt wordt.

hij
Een bewoner van de Hoeksewaard zal vertellen, dat

van de Korendijk over dc Hitsert:  de Buitensluis
en Strien naar Pietershoek gewandeld, daar de rivier
overgegaan en zo iu de Pieterman gekomen is. In de
boeketaal heet dit, dat hij van Goudswaard over Zuid-
Beierland  , Numnnsdorp en Strijen naar Puttershoek en
vervolhens  naa r  Heer-Oudelauds-14mbxcht  g e g a a n  i s .
In  he t  geva l  van  Strijen heeft men eigelik  m e t  e e n
spelfout te maken. De uitspraak is Strien, wat in de
oude schrijfwijze werd weergegeven door Stryen , want
y ‘werd toen bij voorkeur gebruikt voor i. Strijen is
nooit, goed.

In de buurt van Gouda heeft men de dorpen Berken-
woude,  Sluipwijk, Stolwijk en WaddingsGeen,  d ie  in
de  levende  taa l  he ten :  Berkouw,  Sluipik,  S to lk  en
Wensveen. Misschien worden deze namen nu door de
kunstnamen bedreigd,
treurig verschijnsel,

want het is een opmerkelik en
dat in de 190  en 200 eeuw, waarin

op menig ander gebied de waarheidsliefde en cerlikheid
groter zijn dan in vorige eeuwen, het  burokratisme
minder dan in enig voorafgaand tijdperk gezind is, de
levende, dus de enige recht van bestaan hebbende,

namen te erkennen. In de oudste stukken sprak men
reeds van Die Haghe, in latere van Den Haghe en Den
Haag , maar gedurende de laatste honderd jaar kennen
lands- en stadsbestuur geen andere na,am dan ‘s-Graven-
hage. Het zelfde is het geval met Dort (Dordrecht),
Gorkum (Gorinchem) , Workum (Woudrichem) , enz.

De kerkelike namen wijken soms af van de burgerlikc.
Hillegersberg heet kerkelik Hillegondsberg. De kerk
huldigt soms de waarheid meer, door twee namen ((1~
levende en de kunstnaam) te gebruiken. Zo heeft men
de  kerke l ike  gemeenten  ,,Z;id-Beierland  gezegd tic
Hitsert” en ,Goudswaard  (Korendijk)“.

Het is opmerkelik, dat vreemde volken soms Neclor-
landse plaatsen bij de ware naam aanduiden, met ver-
waarlozing van de amtelike  benaming. Den Hang llcLctl
Ha.ag, The Hague, La Haye enz. , maar ,,‘s-Grnvcln”
komt, behalve in het Nederlands, in geen levende tnal
voor. Nu schrijven wij zelf gelukkig ook steeds meer
Den Raag, maar er is een andere plaatsnaam, wnnrv-nn
de werkelike,  gesproken naam in het Nederlands no3it,
maar wel door de vreemdeling, geschreven worclt,  11.1.
Nijmegen, dat de Duitser schrijft Nimwegen, cw o~n-
zetting van Nieuwmegen.

Stol(wij)k  heeft zijn naam gegeven aan vcrscllill~~:~tlc
geslachten, waarvan het bekendste het  Rottc~r~lnmse
geslacht F-cr~t  Molk is. De eerste leder, daarvan  komen
ook voor  onder  de  namen Fcrlr  tlrt*  Stohmjck,  i’col dot*
Stolck,  T’emtolck  en T-tr~  Atolm’jk  1). D e  samcnstcller  vnw
de geslachtlijst  tekent hierbij aan: ,,Het door e11;:111tlcr
gebru iken  van  de  namen T’tr~ S’tolck en T?cu~ ,Vtollcijrh:
wijst misschien op eenig verband tusschen tlczo f.:m;iio
en het dorpje Stolwijk bij Gouda, dat ook wel Stolkwijl;
en bij verkorting Stolk genoemd wordt” 2).
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Van veel etimologiese kennis geeft dezo  opmerking
geen blijk. Voor het ,misschien wijzen op eenig verband”
had de schrijver gerust kunnen zeggen, dat het geslacht,
blijkens zijn  naam, van het dorp Stol(wij)k  afkomstig
was. De eerstvoorkomende leden woonden trouwens niet
zo ver vandaar verwijderd. Ook dat het woord Stolk
een verkorting is van ‘Stolkwijk,  is niet juist,. Stolkwijk
heeft het dorp nooit geheten, en Stolk is een samen-
trekking van Stolwijk, evenals Sluipik  van Sluipwijk,
en Zuik (bij Epe) van Zuidwijk.

De Heer 8. van Stolk C..e.,  te Rotterdam, deelde mij
mee, dat in een akteboek  van Dart, van 1468-1532,
voorkomen Jan Willemse. van Stolw~$  en Pieter va?b
Stolu@èk,  in n o 700/470  van het’ rechterlik archief van
die stad Cornel&  van Stolck,  en in een schepenbrief van
Hendrik-Ido-Ambacht van 1507, in het Dorts archief,
Pieter  van Slollyck, schepen van dat dorp, met zijn
zegel (3 figuurtjes).

Er heeft ook een geslacht Stolw~ck  bestaan l), en er
bestaat nog een geslacht Stol~wijk  in Den Haag. Verder
heeft men verschillende geslachten Stolk,  en oindelik
bestond ook Verstolk.  Enige personen van die naam,
die in de 170, 180 en 19” eeuw te Rotterdam leefden
en niet in de stamlijst zijn te plaatsen, vindt men
opgegeven in Xx111,  276  en 277. Waarschijnlik  behoren
zij niet tot een twede geslacht van die naam, maar
waren òf valz Stolken  òf behoorden toch tot het hier
te behandelen geslacht.

Over het wapen T erstolk  komt iets voor in Xx111,
336 en 336, dat de oorsprong van het geslacht Z O U

kunnen doen zoeken waar die niet te vinden is. Er
wordt daar gezegd, dat het wapen gelijk is aan dat van
vers$e~z of Ferseyden , en daarbij vermeld, dat Ao9iaa.n
van Stobk  met Phnt*gcn  (Apollonia)  Versîjden  getrouwd
was. De wapens stemmen echter maar voor een deel
toevallig overeen, en voor het overige is de overeen-
stemming slechts oppervlakkig. Verstolk  vaqa Soelen
voert als hartschild het wapen van de heerlikheid Zoelen
(in zi. een ro. kruis) , terwijl Tielxej/den,  ter herinnering
aan het huwelik van Johan Fersijden  met Theodora
van Zoelel&  “) , het wapen Van Zoelen  (in ro. een zi.
kruis) bij het stamwapen voegde, Tussen de stamwapens
bestaat slechts een oppervlakkige gelijkenis. De wapen-
figuren van Verstolk zijn een pronkende pauw en drie
stappende pauwtjes, en de drie vogels die Verseydelb
in zijn wapen voert, zijn zeker geen pauwen. Vgl. de
afbeelding van het zegel van genoemde Johan Ve@ìden
(Ja,n  Dircxxoon  FersCjden)  bg J .  H .  W .  UNQER,  D e
Regeering van Rotterdam.

Het zon trouwens onverklaarbaar zijn, hoe de Ver-
stolken  er toe gekomen waren het, wapen aan te nemen
van Pleunt.gen  Davids  VersGden,  die in 1644 trouwde
met de Rotterdamse timmermansbaas Adriaan Dammasa.
van Stolk ‘), uit welke echtelieden het Rotterdamse ge-
slacht stamde, dat wel zijn naam a,an het zelfde dorp
als Verstolk ontleende, maar overigens in geen bewijsbare
betrekking tot ’ dit geslacht stond.

Voor de eerste maal komt iemand van deze stam
voor in 1597, toen een kleinzoon van de stamvader een

‘) A. w., blz. 4, en A. C. VAN AELST,  Schets der staatkundige en
kerkelijke geschiedenis cnz. der stad Oudewater,  blz. 576.

1) Zie XVIII, 205.
8) Genealogie v. k. geal. V. S., blz. 15.

.
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luis in Oud-Beierland verkocht, In de voorafgaande
ioopakten,  die beginnen met 7 Junie 1570, vond ik
iem niet als koper, zodat hij, als hij het huis al niet
voor die tijd gekocht had, het misschien geerfd  had.
ln ieder geval maakt de verkoop van 1597 door iemand
wiens vader ook in Oud-Beierland woonde, het waar-
schijnlik, dat het geslacht er toen al ottelike jaren
gevestigd was.
De volgende geslachtlijst is, behalve uit kerkelike en

notariële bronnen, zover niet anders is aangegeven,
Teput  nit het rcchterlik archief van Oud-Beierland, op
het Algemeen Rijksarchief.

Het geslacht is terug te voeren tot zekere

1. Anrt, die in de 160 eeuw leefde. Hij noch zijn
zoons noch zijn kleinzoons voerden een geslachtsnaam.
Eerst de kinderen van een kleinzoon noemden zich
Vwstolck  of Yerstolk,  voor de eerste keer in 1635. Drie
generasies  hadden toen in Oud-Beierland gewoond, ge-
durende ongeveer een halve eeuw. Het is niet waar-
schijnlik,  dat de plaats van herkomst, wa,araan  toen
le geslachtsnaam ontleend werd, betrekking heeft op
een vroegere voorvader dan de overgrootvader, zodat
wij deze Bart vermoedelik in Stolk zullen hebben te
zoeken. Van hem zijn  2 zoons bekend:

1. ll%ler?~  Aartsx.,  volgt ll.
2. Jan Aartsz., die, zoals wij zullen zien, in 1623

in Oud-Beierland voorkomt als voogd van vaderszijde
van een kleinzoon van Willem Aartsz.,  maar door zijn
medevoogden vervangen werd, zodat hij niet in dat,
dorp gewoond zal hebben.

11. WiZZel?z  Aartsc., k l e e r m a k e r ,  e n  zijn  v r o u w ,
Maartgen  Tonis, beide kloek en gezond, bepaalden
21 Maart 1614 bij hun uiterste wil, dat de langst-
levende zou betalen 6 Carolusguldens aan hun zoon
Aart Willenw., 6 aan het na.gelaten  weeskind van
Toqzis  Willemsz., 25 aan Ariën, Willemx.,  en 50 aa,n
hun jongste zoon Wozhr Wilbemsx.,  waarmee de kin-
deren en erfgenamen tevrede  moesten zijn, omdat de
oudsto  kinderen o. a. bij hun huwelik reeds wat meer
genoten hadden. De jongste zoons schijnen dus in 1614
nog onget.rouwd  te zijn geweest.

IlGllen~  A.arts,e. , kleermaker in Oud-Reierland  , ver-
kocht 16 Mei 1617 een huis in dat dorp in de Kerk-
straat, waarbij zijn zoon Aart Willemsz.,  kleermaker,
zich tot waarborg voor hem stelde. Hij schijnt toen
naar Nieuw-Beierland verhuisd te zijn, want bij een
stuk zonder dagtekening, ma.ar ingeschreven onder de
stukken van 1618, bekende cornelzs  <JakoOsz.  Raether,
wonende in Nieuw-Beierland, f 168 schuldig aan Willem
Arensz.  , kleermaker, ook wonende in Nieuw-Beierland ,
te betalen Dortse beestemarkt toekomende, 1618. Lang
heeft hij er wel niet gewoond, want men vindt een
ongedagtekende, maar onder de stukken van 1620
ingeschreven, schuldbekentenis, met Lichtmis 1621 als
betaaldag, van Willem  Arewz., in Oud-Reierland. 4
Maart 1623 verkocht Trijn Maartensd~  aan de baljuw
en schout haar vorderingen van drinkschulden en
andere verteringen, o. a. een op Willem Arenx.

Kinderen :
1. Aart, volgt 111.
2 .  Tonis  Willemsx., kleermaker in Oud ,Beierland  ,

aan wie 7 Junie 1602 een erf of nieuw boomgaardje
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in die hcerlikheid  werd  opgrdr;qqm.  Hi,j Ilad tot vrouw
dwzetge  ~~~illcms en was dood 17 Junie 1606,  toen de
bloedvoogden van het door hem bij  haar nagelaten
w e e s k i n d ,  Teunlge Tonisdr , n.1. Tl?lle~~~  Aartsz. , k l ee r -
maker,  grootvader,  en Aart Willenw.,  oom, beide in
Oud Beierland, een huis aan de Voorstraat verkochten.

Verscheiden schuldenaars van de overledene gaven
28 Nov. en 29 Des. 1606, en 3 Nov. 1613 - het
begin van 1618 1) schuldbekentenissen af aan het wees-
kind. Sedert 3 Nov. 1613 worden beide ouders daarin
zaliger genoemd.

Kind :
Teuntge Tonis&, leefde nog in 1618.
3 .  Arii-12  TV2lem.w.  , was in 1614 ongetr.
4 .  Wo&e/, WiZlwz.sz.  , wonende in Nieuw-Beierland ,

verkocht 17 Mei 1597 een huis in de Nobelstraat in
Oud-Beierland. Als schepen van Nieuw-Beierland komt
hij in het archief van dat dorp voor van 1597-1602,
ei 1605-1613, het laatst 11 Okt., niet meer 29 Nov.
In 1614 was hij nog ongetr .  13 Apr.  1617 werd  in
Oud-Beierland een rentebrief ten behoeve van het
weeskind van Wozcter  Willemsz.  verleden.

111. Aart Willemsz., kleermaker in Oud-Reierland ,
kocht er 15 Mei 1605 het huis waarin hij woonde, in
de Voorstraat , naast de grote huizing van de baljuw
en schout,  1 Maart  1616 een stuk erf  er  naast ,  en
3 Jan. 1622 een gang of slop naast zijn huizing. Als
wedr v .  Maartge  Jan& bekende hij bij een vertich-
tingbricf 2) van 27 Julie 1610 f 400 schuldig aan hun
kind over de moederlike  erfenis. Deze vrouw was een
d= v .  .7o1lgE  Ja11 Aartsz. e n  Keeltgcx  Goris, w e l k e
laatste,  als  wedo,  bi jgestaan door haar broer A~itin
Gorisz. Weycr. 5  A u g . 1623 een vertichting maakte
met de voogden van haar kleinkind Arie  Aarts?.  , het
kind van haar dochter en schoonzoon, beide overleden.
Het kind zou f 600 over de erfenis van zijn grootvader
o n t v a n g e n .  D e  v o o g d e n  w a r e n  Goyìs  Jccnsz.,  Bìmon
.Jansz. en Cornelis Arie-CJoris,z.,  die tevens  hun  mcde-
voogd van vaderszijde, Jan  Aarlsz.,  vervingen.

De geslachtsnaam van de grootvader van het kind,
en dus ook van de vrouw van Sart IFìlZemsz.,  leert
men kennen uit  een rentebrief van Xecltgoz Gorisd”,
wedo van  J o n g e  <Jan Arensz.  van drr Tgilp, ten be-
h o e v e  yan TVillem  Anrtsz.,  schipper en kaaskoper in
d e  N i e u w p o o r t ,  v a n  19 Jan.  1623.  ,41s Jonge .Jan
Adriaanz.  zw/~  der Tgilp kocht hij 18 Apr. 1606 een
boomgaard, e n  a l s  Jongc J an  ;Irc?zsz.  can d e r  Cll?~lp
verkocht hij 20 Febr. 1617 een kromstevenschuit.

Zoals dat voorgeschreven was,  had de vader de
vertichting in 1610 gemaakt om te kunnen hertrouwen.
M e t  zijn twcde vrouw,  Baartgeil  Corllelisd”, liet A a r t
Tl%lc~~~. , k l ee rmaker , 29  Ok t .  1613  hun  besloten
uiterste wil door schepenen tekenen en bezegelen.

Met herroeping hiervan maakten zij (hij wat ziekelik
van lichaam, te bed liggende, zij kloek en gezond) 7
Sept. 1622 in hun huis aan de Voorstraat een nieuwe
uiterste wil. De langstlevende zou f 100 bet,alen aan
hun n ich t  l’ietwtgielz Wozcters, wanneer  deze  to t  de
huwelikse  staat zou gekomen zijn.  Bij  vooroverli jden
van de man zou de vrouw f 2000 aan zijn kinderen
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uitkeren  iu pl:1:11s  v;111 host  wcttclili uri’dcol  , n.1. f 400
aai1 ,lrii;lb  da/Ysz. , verwekt  bi j  JLcwitgrn  ,JUILS~T,  c l c
eerste vrouw, en f 1600 aan dc andere kinderen!, die
dus vier in getal zullen geweest zijn. Bij vooroverlgden
van de vrouw zou de man f 1600 aan haar kinderen
uitkeren.

Het rechterlik archief van Oud-Beierland bevat een
schuldbekentenis ten behoeve van hem over de koop
van laken tot kleeren en arbeidsloon van het maken
van de kleeren, van 30 Apr. 1618, en een over de
levering van laken en andere waren, van 16 Junie
1622. Enige maanden later stierf hij, want kort na
de uiterstewils-beschikkiug van 7 Sept. werden een
aantal schuldbekentenissen ten behoeve van zijn wedo
verleden, n.1. op 1, 19 cn 25 Nov. 1622, en 25 en
27 Jan. 1623, over de levering van saai, bombazijn,
Laken en wol, en 17 Jan. 1623 machtigde zij een
prokureur,  om in haar zaken op te treden.

In verband met het overlijden werd in 1623 ook,
zoals wij zagen, aan het kind uit het 10 huwelik het
erfdeel van zijn grootvader verzekerd, en werd 21
Maart 1624 een staat van de goederen, aan dat kind
van die grootvader en zijn vader aanbestorven, ge-
maakt. Op die staat komt o. a. een obligasie van f 124,
20 Des. 1611 verleden door .Jonge Jan S&?jzs van der
Tgilp  , voor.

Bnartgen  C’o~xelind’  , wede van An)+  T~~~lle~~z~ss.  , k o m t
nog voor als koopster  van een boomgaard 16 Sept.
1624, en als verkoopster daarvan 20 Aug. 1623. Het
gemeentearchief bevat een afschrift van de uiterste
wil van haar man en haar, van 1622, gewaarmerkt
door de notaris C~yor~lclis  Picck, in Den Haag ,  op 2
Des. 1629. Niet onwaarschijnlik  werd dit gemaakt in
verband met haar voorafgegaan overli+jden.

Uit het 1” huwelik sproot 1 kind, uit het 2” waren
er waarschqnlik  4, waarvan er 3 bekend zijn :

1. ,4&+a, Arie of Adyinnqa,  volgt IV ~1.
2 .  Teunis, Tonis  of Antonis,  v o l g t  IV 6.

3 .  Necltge  Aarts, komt 13 Okt. 1641 voor als getuige
bij de doop van een kind van I’e~ruis  dn&e?a  (Verstolk)
en kan dus in verband met de naam Aa??s  voor zijn
zuster gehouden worden.

Gelijktijdig leefde er in Oud-Beierland een a n d e r e
Xceltgell  Ands, getrouwd met ,i(llt  dlichicle?a , uit wier
humelik 11 Maart 1629 Tocntyc12  werd gedoopt, prac-
se?ate  patre, g e t .  _-l).ii;ja  Aco+sa.  e n  hrccltge~~  ~licltìelcn.
Het is  opmerkelik, dat hier als get. voorkomt Arii;rz
Aarts.z., waarmee wel de onder IV CC te noemen T’crstolk
zal bedoeld zijn. Dit zou er toe kunnen leiden, deze
Neeltgen  voor een zuster vnu d &+z en Ter11zi.s  te houden.
Zij was 30 Apr. 1628 ook get. (met Bastiaun A~ii+ascn)
bi de d o o p van een kind van een zuster vn.n haar
man, n.1. l?agmltgi>,/, dr v .  ..TwL  A&+zsz. e n  &cntgcn
Michielc?a, prne.srnte  patw.  Dat zij een a,ndcr  was dan
de eerst genoemde Seeltge  volgt hieruit, dat .TG~L
LIticllielsz.  ) wonende in Oud-Beierland, daar 22 Scpt,.
1641, als wedr  v. Xwltge  darts, ondertrouwde, en er
vervolgens trouwde, m e t  Xaailxn  Tewis, j. d .  van
Rijsoord. Eerstgenoemde ATeertge,  die 13 Okt. 1641 nog
doopget. was, moet dus iemand anders geweest zi,jn.
VJan  i~lichiclsz. > wonende te Rotterdam, en a,ndereu
verkochten 8 Des. 1646 cen huis in Oud-Beierlund, en
.7a?z illichiel,sz.,  smid, kocht er 22 Apr. íG60  twee huizen.
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Een ~T~ellyer&  daris was 26 Mei 1630 get.  bij do íloop
van ~Janneken: d. v. J~IL Il’illewsz.  en loeidgen  Arii;ns,
praesente partre.

4. Maaiken  Aartsen, komt 9 Okt. 1639 voor als get.
bij de doop van een kind van Teu~zis  Awtsc~~ (Verstolk).
Maaiken  Aarts Verstolk, jongedr  , kocht 7 Okt. 1 6 6 4
ten overstaan van schout eu schepenen van Nieuw-
Beierland 1) een kustingbrief, die Sr dart Verstolck,
koopman te Rotterdam, 18 Febr. 1674 voor het zelfde
gerecht verkocht, als lasthebber van haar man, Jan
Marischal,  volgens volmacht, verleden voor de notaris
Are& Loefi’, te Amsterdam, 30 Des. 1673. Maaiken
Aarts (Verstolk) , tante, komt nog voor als get. bij de
doop van kinderen van Lcna ,7örzs vax den Berg, die
17 Maart 1686 getrouwd was (XXVT, 325) en een
dochter was van Ad??aautje  Verstolk,  die volgt. &1nnilcen
was eigelik  oudmoei  van die kinderen.

IV a. Ar&, A r i e  o f  Adriuan  Aart,s,z. o f  Baltsz.
Verstolck. Zoals wij za,gen,  maakten zijn voogden 6
Aug. 1623 een vertichting met zijn grootmoeder, en
werd 21 Maart 1624 een staat van de hem van zijn
grootvader en vader aanbestorven goeùeren  gemaakt.
Hierin wordt hij. nog het na.gelaten  weeskind genoemd.
Omstreeks die tgd moet hij meerderjarig (25 Jaar) zijn
geworden, want 9 Junie 1625 kocht Ariër  Aartsz.,
kleermaker, een huis aan de Hoogstraat van l?illenz
Pietersz.  Broeder, als man en voogd van (Brië?zs  groot-
moeder) Neeltgien GorixP , twd” v. Jonge Jan Arensz.
vax der Tgilp  , welk huis hij 21 Mei 1635, als ATZ&
Aartsx., lakcnkoper, ruilde tegen een huis aan de
Voorstraat. Brië~~  Aartse,  lakenkoper, had 27 Des.
1633 nog een huizing aan de Voorstraat naast de
Doele van de rentmeester Pandclac~~t verworven, die
hij 26 Febr. 1638 weer verkocht, en, als A.driaan
Aartsx.  Verstolck, lakenkoper, 12 Febr. 1640 nogmaals,
dus zeker nadat de eerste verkoop te niet gedaan was.
Het blijkt dus, dat hij eerst kleermaker geweest en
daarna lakenkoper geworden was, of ten minste dit
vak als hoofdvak was gaan uitoefenen. De veralndcring
greep in 1626 of ‘27 plaats, want 28 Okt. 1626 werd
een schuldbrief ten behoeve van A!riën Aarts%., kleer-
maker, verleden, en 19 Aug. í627 een schuld aan
Ariën Aartsz.,  lakenkoper, afgelost. Als 1 akenkoper
komt Arie of Arien Anrtsz. daarna nog verscheiden
malen als koper of verkoper van huizen en andere
goederen voor.

Het laatst wordt Ariër  Awtsz.  T’e?*stolck  vermeld
5 Mei 1650, toen hij, als lasthebber, een huis verkocht.
Hij was dood 16 Mei 1653, toen een huis, waar-
naast de erfgenamen van d~i&  Aartsz.  ~cmtolck  geërfd
waren, verkocht werd. 6 Aug. 1655 verkocht de voogd
van zijn weeskinderen een huisje.

Ariër Aartsx.  , lakenkoper, en Emneke~~  Jans&, vrouw
van Ariën Tielen, beide in Oud-Beierland, verkochten
22 Okt. 1641, als erfgenamen (de eerste kleinzoon, de
twede dochter) van Neeltgen  Gorid,  laatst wedo v.
Willem Pietersz.  Broeder, een huis.

Als echtgenoot van Ariöz Aartsz.  vindt men in het
doopboek Klnnsgen ,Jans.  Slechts eenmaal wordt het
paar er in vermeld, bij de doop van twee kinderen.

1) Rechterlik archief vitu  die heerlikheid,  Algcmeon  R~ksnrchief.

3tio

E r  ziju cr ovonwol  meer gcwcest,  Misschien  is een enkcl
hiervan gedoopt voor 5 Sept. 1627, met welke dag
het doopboek begint. Dit kan echter het geval niet
geweest zijn  met Ariaantje,  die in 1635 geboren werd,
zodat men, omdat het doopboek tot 23 Des. 1646 ge-
regeld doorloopt, staat voor de keus, dat er kinderen
niet of elders of in de Remonstrantse kerk in Oud-
Beierland gedoopt zijn.

Kinderen :
Aa,rt, volgt V .
Jmncken  Verstolk,  ged. 15 Jan. 1631, praosentc patre,

word misschien de vrouw van Jan A. de Haes, die
als zwager van Bart  deze in 1663 bijstond bij zijn
huweliksvoorwaarclen en in 1669 als getuige stond bij
de ondertrouw van Aarts dochter Maria.

?Jan  Verstolk,  ged. als voren.
Ariaan$jc  Verstolk, geb. 24 Apr. 1635, i_ 5 Julie 1675,

tr. als j.d. uit Beierland, wonende te Rotterdam, C70ri,s
van de?&  Berg, z. v. Pieter en Maartje Joris, geb. Den
Brie1 25 Nov. 1635, _F 12 Jan. 1695, die 28 Sept. 1678
hertrouwde met Catha~ina  Cantier  (XXVI , 326).

V. Aa,rt  Peerstolk  of Arense Verstollc of Adriaansz.
Vcrslolk,  schepen van Oud-Beierland 1656-1638.  Door
zijn huwelik met een Rotterdamse kwam hij er zeker
toe, naar Rotterdam te verhuizen. 24 Apr. 1657 ver-
kocht hij een boomgaard in Oud-Heierland en 19 Mei
1658  het huis dat zijn vader in 1635 bij ruil verkregen
had. Bij de laatste verkoop trad Tonis  Aartsx. Verstolck,
als lasthebber van Aart Verstolck  ; wonende in Rotter-
dam, op. Het was toen juist de tijd van verhuizing,
want nog gedurende enige dagen daarna, het laatst
28 Mei 1658, was hij als schepen van Oud-Beierland
werkza,am.

Bij huweliksvoorwaarden  , 15 Okt. 1653 voor de notaris
Adriaan Kieboom  , te Rotterdam, verleden, brachten
Aad Arewe  Verstolck en zijn bruid, Hadewij  CowaePis
van Driel,  hun goederen in, behalve twee partijen land
van 4 mergen  te Sjarloos va.n de bruid. Bij uiterste wil,
4 Aug. 1654 voor de zelfde notaris verleden, stelden
zij , met vernietiging van de huweliksvoorwaardon ,
mekaar tot erfgenamen in. Dit deden zij nogmaals (hij
genaamd Bart  Adriaamz. T’wstolclc)  4 Okt. 1664 voor
de notaris JIcud~d~  van Bergeu in Oud-Beierland. Bij
de huweliksvoorwaarden  was de man bijgesta.an  door
I’cunis Awtsz. 7 erstolck,  regerend schepen van Oud-
Beierland, z;jn broer (lees oom), en Jan A. de Haes,
zijn zwager, de bruid door Fop Danela van Driel, haar
overgebleven voogd, Cwnelis  Jaaften (JapJLeds  in de
handtekening), schout van Katendrecht , en Pieter Co,+
nel&.  Cozlwenhoven.  Uij de ondertrouw, in Oud-Beier-
land 26 Okt. 1653, woonde hij daar, zij in Rotterdam.
Hierbij is aangetekend, dat het huwelik in Oud-Beier-
land pla,ats  vond.

Welke kinderen er uit dit huwelik tussen 1653 en
1658, toen het paar naar Rotterdam vertrok, behalve
Adriaan geboren werden, kan niet opgegeven worden,
omdat er in de Oudbeierlandse doopboeken een gaping
is tussen 23 Des. 1646 en 1 Jan. 1662. Als men in
aanmerking neemt, dat er van 1659 tot 1675 tien
kinderen uit het huwelik te Rotterdam gedoopt werden
(XXIII,  274) > d an kan men veronderstellen, dat er in
Oucl-Beierland licht wel een viertal geboren was.
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Na zijn vcstigin g in Rotterdam wordt Sr Awt Ver-
dolk nog  enkele malen in Oud Beicrland vermeld. 6 Apr.
1693 waren hij en zijn vrouw, Juffrouw Margrieta  . . . ,
er doopgetuigen. Ze waren er toen zeker woinig meer
bekend, dat de predikant de geslachtsnaam van de
vrouw niet kende en de voornaam verkeerd inschreef.

Kort daarop, 27 Mei 1693, werden aan Sr Aad
Verstoiclc,  koopman te Rotterdam, nog een huis : schuur
en boomgaard in Oud-Beierland verkocht.

Aart stierf te Rotterdam in Febr. 1696 (XXIII,  274).
Kinderen :
1. Adriaan, volgt Vl.
2--4. Waarschijnlik  nog een drietal, in Oud-Beier-

land geboren.
5-14. Kinderen, te Rotturdam  gedoopt (XXIII ,

274). Als doopgetuige van hen wordt vermeld (27’7)
Tomas Aerts Vemtollc,  waarvoor men leze : Tonis  ,Ierts
Perstolk.

Vl. ddriaun l’erstoilc,  tr. dlaria  Oudaela,  die 23 Apr.
1708 als wedo  v. Adriaan  Pwstolclc,  koopman te Rot-
terdam, dc in 1693 door haar schoonvader gekochte
goederen in Oud-Beierland verkocht.

Voor uitvoerige biezonderheden over hen en hun
nakomelingen zie men XXIII, 274-277.

Kinderen, o. a. :

VU. Johannes Vcrstolk.
Kinderen, o. a. :
1. Adrianzcs,  volgt Vl11  CG.
2. Johannes, volgt VIII 6.

VIII a. Atlrimus  Verstolk.
Kinderen: o. a. :

IX. ~Johan  Ildriccan  1 erstollc  , sticht een lìdoïkommis ,
tr. Jol~annrr  Cor?aclia  Hordijk.

Zoon :

X. MP .-ltl)*iacoz~  Hordzjk T’crsfolk  Volgens cen kohier
van de belasting op het recht van suksessie van Den
Haag, van 1809-1811,  in het gemeentearchief,  stierf
hij te Amsterdam 6 Jan. 1810, nalatende als saldo
van het door hem bezeten fideïkommis vau ,Jo71~112
Aclriuan  Verstollc f 237.020-11, wat door een tante
geërfd werd. XXIII, 276 , geeft als plaats en tijd van
overlijden op: Rotterdam Jan. 1793.

VIII b. cJoha?ama Verstolk Jtlja“.
Zoon :

IX. dart .7öhau  Verstolk,  heer van Zoclen en Blden-
haag, met wiens zoon :

X .  Mi cJol/a?a Gijsbert  b a r o n  liJ&oll~  uma h’ock~z  liet
geslacht in 1845 in de mansstam  uitstierf.

IV 0. leunis,  Tonis  of ,4ntouiS  a4artscu  of Verstoicl~  ,
of Aartselb  Vwstolck  of Aartsz.  Verstolcl;,  tekende zich
a l s  s c h e p e n  Thouis Vcrstolclc of Tho?ais :lertsz. Vw-
stol&.  16 Jan. 1634 gaven baljuw, schout en schepenen
een getuigschrift van goed gedrag aan Tonis  _Lartse
Verstolck, j.m., wonende in Oud-Beierland. 31 Mei
1641 kocht Antok Aartsz.  Verxtolck  cen huis in de
Peperstraat. Naderhand kocht. en verkocht hij nog
meermalen vaste goederen. In 1645, 1648 en 1649 eiste
hij voor het plaatselik gerecht betaling van verschillende
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personen voor smidsolie  en andere geleverde winkel-
waren. ïolais  11 artsz.  Vt~rxtolclc  , schepen en olieslager,
legde 26 Junie 1651 cen verklaring af over raapolie
die hij op 7 NOV. 1646 geleverd had. Iemand die
kolen, ijzer en winkelwaren vau (An)tonis  Aartsen
Verstobk  gekocht had, droeg hem daarvoor 17 Jan.
1652 cen vordering over, en gaf hem er 5 Febr. 1652
een hipoteek  voor. Sr Sirtoiiis Aurtscn  Vers to lck  ,
koopman en oud- schepen , legde 7 Des. 1663 voor de
notaris Hrradrilc  z’au Bergen,  in Oud-Beierland, een ver-
klaring af. A4rii;u  Jakobsz.  vau Dalew,  herbergier, als
prinsipaal, en Sr Toiais dartma Vcrxtoïck,  koopman ,
e n  E~agebrecht  ccoa  Dctlew, s e k r e t a r i s  v a n  Nieuw-
Beierland  , ds borgen, alle in Oud-Beierland  , bekenden
19 Junie 1664 voor de zelfde notaris geld schuldig. Bij
eer!  ondertrouw van 1 Mei 1661 wordt hij genoemd
de Heer Ttwai,z  Sartsw Verslolck,  een niet gewone
betiteling voor een koopman en winkelier, cn dus een
bewijs van het aanzien  waarin het geslacht toen stond.

Schepen was hij in 1651-1654,  1658, 1660-1662,
1665 en 1666.

Adonis Aar.tsa.  Verstokl;  kwam 16 Mei 1641, a l s
door de Heren van de Rekeningen van de Grafelik-
hcid gestelde kerkmeester van Oud-Beierland, in een
geding tussenbeide, en Tollis  Aar&. Verstolck, laatst-
afgegane  kerkmeester, werd 17 Des. 1643 volgens zijn
aanbod veroordeeld, om rekening van zijn bewind
sedert 10 ,Julie 1640 tot zijn ontslag te doen.

Als door de weesmeester van Zuid-Beierland gestelde
voogd van moederszijde stond hij Camelia  Cornelid
Dzuyndae~~ , geboortig van Strien, bij, op 20 Okt. 1663,
bij  haar huweliksroorwaarden  met Leendert  Aril;mz.
Gotemzer  , geboort,ig  van de Nieuwenhoorn, verleden voor
notaris Bnstiaan dndricse?e Coomalu,  in Oud-Beierland.

14 Mei 1668 deed deze notaris hem nog een aan-
zegging. Zijn kinderen en erfgenamen, Baartie met
haar man, en Alaria, verkochten 14 Febr. 1669 een
huis in de Oost-Hoogstraat.

22 Julie  1635 was hij , wonende in Oud-Beierland ,
daar in ondertrouw opgenomen met Neeltgs Jans van
Iwwseele , j.dp, wonende te Leiden. Zij kregen attestasie
om te trouwen, dus wel te Leiden. Bij dit huwelik
werd voor het eerst door enig lid van het geslacht de
geslachtsnaam gebruikt.

De vrouw was nog getuige bij de ondertrouw van
het derde kind, 8 Apr. 1663, niet meer bij de onder-
trouw van het vierde, 12 Mei 1669, en dus toen wel
dood, waarschijnlik  ook al 14 Febr. 1669, omdat zij
bij de bovenvermelde verkoping van die dag niet optrad.

Kinderen, alle gedoopt in Oud-Beierland praesente
patre  :

1 .  Baartge  TCrxtolk , ged. 6 Sept. 1636, de geslachts-
namen van de ouders zijn weggelaten, -i_ jong.

2. dart  T’erstolli, ged. 9 Okt. 1639, get. Cornelis
Wcyer  (van het geslacht van de moeder van de eerste
vrouw van zijn grootvader) en ~faaike~~  Aartsen,  de
geslachtsnamen van de ouders ziju weer weggelaten,
j- z. 1~. , was dood 14 Febr. 1669.

3. Baartge  (Tennis)  T erstolk,  geb. Oud-Be ie r l and  ,
ged. 13 Okt. 1641, getuige Neeltge i4arts,  de geslachts-
naam van de moeder is weggelaten. Zij leefde nog
4 Okt. 1671 bij de doop van haar jongste kind en was
dood 1 Mei I672, toen de man als haar wedr  her-

c
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trouwde. Zij tr. Oud-Beiorland 22 Apr. 16ti3  IGugelbrec7~t
‘uan Daïem, beide van Oud-Beierland, d.i. wel: daar
geboren. Hij was er ged. 13 Okt. 1636 als z. v. Adriaan
JakoOs  e n  L$ntge  Engelbrechts  , praesente  patre.  W e l
wordt bij de doop geen geslachtsnaam genoemd, maar
deze blijkt uit een verkoping van een huis op 19 Mei
1675 door I&~geEbrecl/t  en Hc~M&G  vaalt Dalem, zoons,
en Tonis  driënsz. Backer, schoonzoon van Brie  Jacobsz.
vau Dalem  en Lizj’ntien  Engebrechts.  Ar ie  Jakobsz.  va?L
Dalem, in Oud-Beierland, oud  omtrent 62 jaar, legde
25 Junie 1663 een verklaring af, en was dus in 1600
of 1601 geboren. Grietgen  Heindriks  en haar borgen,
onder wie haar zoon Ar& JacoOsx.,  kleermaker, be-
kenden 2 Jan. 1625 geld schuldig. Arie, Adliaan  of
_4riën  Jacobsz.,  kleermaker in Oud-Beierland  , bekende
29 Julie 1629, als borg, geld schuldig, verkocht 20
Junie 1634 een huis en 17 Junie 1636 een kustingbrief,
kocht een huis i9 Febr. 1636, en werd in 1641 voor
het gerecht gedaagd. Met zijn geslachtsnaam bekende
Adriaan Jacobse.  van Dalem  , kleermaker, in Oud-
Beierland! 26 Apr. 1646 geld schuldig. Als gewezen
pachter van de grafelikheids-wijnaksijns over Oud-Beier-
land van 1655-‘57 en bieraksijns van 1656-‘57 had
hij zich in 1658 tegen een rechtsvordering te verdedigen.
In een verklaring van 24 Julie 1663 wordt hij genoemd
drie JakoOsz.  valz  Dalenz,  herbergier op het dorpshuis,
AU in 1664 wordt hij ook nog herbergier genoemd,
toen hi,j zich, zoals  boven vermeld werd, met To~is
Vcrstolk  011 EngeOre& val Dalcm, als borgen, verbond.

Bij de ondertrouw van hljzylelbrecht van Dalem en
Bnartge  Verstolk,  op 8 Apr. 1663, waren haar getuigen
haar ouders, Tczlnis  Verstolk  en Neclt,ge <Jans.  Als haar
wedr  hertr. hij Oud-Reierland 1 Mei 1672 met Antonia  de
.Jo?l,gh.  , wedo  van fJacob Boev&r,ge,  predikant te Namen.
Bij de ondertrouw, op 18 Apr., was haar getuige haar
moeder, Catharina  de Haas. Ziekelik te bed liggende,
stelde Antonia  8 Des. 1673 voor de notaris Bastiaalb
d&riesc Coomans  , in Oud-Beierland , tot voogden over
haar kind, Catharinn  BoerDergelL,  haar twede man,
haar moeder en de heer Izak BoerZzrgegb,  oom van
het kind. Maar zij leefde nog lang daarna, want 12
Jan. 1694 maakten zij.  en haar twede man, deze
ziakolik en ,,een quinantle  1) in desselfs keel hebbende
en& duervan te bedde  leggende” voor de notaris
Hendrik  valb Bergers  een uiterste wil.

Enige dagen of weken later stierf hij, want zijn
wcdo  ) on Juffrouw C’orlzelia  en XX Aart van Dalem,
voor zich en zich sterk makende voor hun zuster Lijntje,
verkochten 3 Mei 1694 een woning en 24 Apr. 1695
l a n d ,  terwgl  Sr &r,nd, voor zich en als voogd over
Lijntie,  22 Febr. 1695 land onder Mijnshereland over-
droeg z), wat de wedt  en Juffrouw Necltje  23 Febr.
d.a.v. goedkeurden. Ten verzoeke van de wedo  werd
12 Nov. 1696  voor notaris I!cndrik z;an Bergen e e n
verklaring afgelegd over het openen van een kast in
hot sterfhuis van haar man in de Voorstraat.

De wedo leefde nog 30 Apr. 1697, toen zij voor
notaris Val/,  Bergen een verdrag aanging. Over haar
dochter vindt men een verklaring van 2 Nov. 1695,
ten verzoeke van Sr Bart vma  Dalem afgelegd door

1) Ontst.eking,
2) Rcchtcrlik  archief vnn dit hcerlikheid, A l g e m e e n  Riksarchief.

364

Testis ,Lrii;llss-.  B a c k &  en  E’ietjeya  drië~s,  van Oud-
Reierland, van wie Aarts vader Elhgebrecht  (een broer
van Fi,e(jw)  in Maart 1693 geld op interest had ver-
zocht, waarop zij hadden gevraagd: hoe weten wij,
hoe gij met LIW schoondochter h’natje  staat?, ,,meynende
daermede de voordochter van Juffrouw Blltho?aia  de
Jongh,  die getrout is met Sr Abraham dc Vlieger,
jegenwoordigh woonende binnen Amsterdam.”

EngelbreclLt  van Dalem was 3 Apr. 1664 tot notaris
in Nieuw-Beierland aangesteld *), maar oefende de praktijk
uit in Oud-Beierland , waar hij woonde. In de akten
wordt zijn voornaam altijd geschreven hngebrech.t,  en
zijn ondertekening is E. ,4. (d.i. Adriaansz.) van Dalem.

Tegelijkertijd wa,s hij sekretaris van Nieuw.Beierland,
als hoeda’nig  hij het eerst een akte tekende 11 Maart
1663. 3 Maart 1663 had zijn overleden voorganger dat
nog gedaan. Wel tekende deze nog een akte va,n 23
Apr. 1663, maar de dagtekening is later ingevuld
zonder dat men het een bezwaar achtte, dat hij toen
al overleden was.

Verder was E~~gelbrccht  vaqb Daloll prokureur  , b o d e
van de Beierlanden , als hoedanig hij 1 Junie 1654
een onwillig dekreet verkreeg, en sedert herhaaldelik
voorkomt, kommies van de rentmeester van de Beier-
landen, als hoedanig hij 28 Aug. 1668 de rekening van
die domeinen over 1666 in de Rekenkamer overleverde,
blijkens aantekening op die rekening z), en deurwaardel
van het Grafelikheidskantoor van de domeinen van de
Beierlanden , a,ls hoedanig hij 29 Des. 1685 een bij
eksekusie verkochte boomgaard overdroeg.

Van de kinderen van EngelDrccht  van Dalem en
Baartge  Verstolk  w a r e n 30 Mei 1701 nog in leven
C’orl~elia  en LQntie, hieronder volgende onder d 0x1 e,
die, de laatste met haar man, een van de vier staken
erfgenamen uitmaakten, welke toen voor de notaris
kL ilhem Visser, in Oud-Beierland, de nog in het ge-
meen gebleven goederen van hun moei Fietien Ariërs
van Dalen2  , wedo v. Tepbnis  driënse  Baclucr,  verdeelden.

De kinderen, a,lle ged. in Oud-Beierland, waren:
a. Jakob,  ged. 4  N o v .  1 6 6 3 ,  get .  Tc~nnis Aartac

Vcrsiolk  en Fìctge  driëns  va?L Dalem, was dood 1701.
1). Bart , ged. 15 Jan. 1665, get. Tcunis  Bartsc  T’cr-

stolk en ïl1arietgc  Verstolk, leefde 1695 (zie hiervoor en
beneden), was dood 1701.

c. S’amuel,  ged. 17 Maart 1666, get. Hendrik WIL
Dalcm (oom, ged. Oud-Beierland 3 Julie 1639 als
Heindrik)  en Joha?ana  Bogaerts, was dood 1695.

d. Neeltge, ged. 9 Nov. 1667, get.  Teunis  Verstolk
en dlaria  Verstolk, machtigde als Cornelia  van Dalcm  ,
9 Mei 1695 voor de notaris TPilhem Pisser  in Oud-Beier-
land haar broer, Sr dnrt calz  Dalem, en haar neef
Sr Gabriël  vata Campz  , sekretaris van Oud-Beierland ,
om van de wede van haar vader staat cn rekening van
zijn boedel te eisen, leefde 1701.

c. Lijntje, ged. 4 Okt. 1671, get. de penningmeester
Dirk Visser (reprezenterende  de Ed. Heer Berckhout)  ,
de dijkgraaf Hobsomer  , Tcun%s  Baclcer  en Fiegie van
Dalem  , 22 Febr. 1695 nog ongetrouwd (zie boven),
tr. dus 1695 drie van Putten, want deze gaf 21 Aug.
van dat jaar, als haar man, een gelijke machtiging, maar

1) Kommissieboek van het Hof. Algemeen Rijksarchief.
2) Algemeen Rijksarchief.
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voor schepenen, als Cor~licr  unva Daie~t~(cl),  leefden 1701.
4. Maria Veratolk,  geb. Oud-Heierland, god. 20 Sept.

1643, de geslachtsnaam van de moeder is weggelat,en,
komt voor onder de aannemelingen in Oud-Beierland
van 13 en 15 Apr. 1666, tr. daar 2 Junie 1669, a l s
j.d. van (d. i. wel geb. in) Oud-Reierland, ~Jolwnnes
Waagevelt  , j. m., van  Haar lem en  daar  wonende ,
sjirurzjijn. Bij de ondertrouw op 12 Mei waren getuigen
zijn vader Arent Wagevclt  en van haar kant Joha?z cie
Haas en Engelórecht van Dalem.

De geslachtl i jst  van de Verstolkoa  levert  cen aardig
voorbeeld van de opkomst van een adellik  geslacht op.
Menig geslacht had de zelfde gcschiedcnis, maar het is
moeieliker,  dit  van een bestaand dan van een uitge-
gestorven geslacht aan te tonen, omdat er nog mensen
zijn, die zich, hoezeer  dan ten onrechte, daaraan zouden
ergeren. Zelfs de Redaksie van Nederla~~d’s  AcklsOoel~
verzweeg (j.g. 1907) in de geslachtlijst Elias, dat de
stamvader als zeepziedersknecht te Hoorn was begonnen,
hoewel het door een lid van het, geslacht zelf, de Heer
Johan E. EGas, aan het licht was gebracht (Ue vroecl-
SC~LU~  van Bmsterdnm,  blz. 217 en 596).

B e z i e n  w i j  h e t  g e s l a c h t  Vcrstollc met het oog o p
zijn plaats in de maatschappij , dan vinden wij :

1. Aad, woonde waarschijnlik  in het nietige Stolk.

ll. Willem Aurtsz., vestigde zich in het aanzienlike
dorp Oud-Beierland als  kleermaker,  on bezat er een
h u i s .  T’r. Nuartgen Tonis.

III. Van de zoons kozen er twee het vndcrlike  beroep
en werd er een schepen van Nieuw-Boiorland. Een van
de eerste, dart  Wiblemsz.  , kocht verschillende vastc
goederen in Oud-Beierland, en trouwde eerst UGartgc
Jans van der l,gilp , di v. ,Jongc  <Jan  Aartsz.  e n  v a n
Necltgen  Goris&  Weyer,  daarna Buartyn~  Cornelìsttl’.  Zi,jn
kinderen gaan de geslachtsnaam gebruiken.

IV 1. Ariw dartsz. Vcrstolcl~, koos het beroep van zijn
vader en grootvader,
Oud-Beierland,

maar werd later lakenkoper m
waar hij  verscheiden vaste goederen

bezat, tr. Klaasgtw  Jans.
Hun zoon Aart volgt V .
2. Teunis  Aartsz.  Verstolck  , olieslager,  winkelier,

koopman, schepen en kerkmeester in Oud-Gierland  ,
waar hij ook verscheiden vaste goederen had, tr. 10
h’eeltgc  <Jans  van Immerzcele, 20 dj~lo~icc  clc  JO12.971  ,
wedo v. ~Jdol,  Boerberge(n),  predikant te Namen. Van
zijn dochters trouwt er een met een notaris cn prokurenr
in Oud-Beierland en sekretaris van Nieuw-Beierland,
een ander met een sjirurzjijn te Haarlem.

V .  Aart I’erstolk, s c h e p e n  v a n  Oud-Beierland  , tr.
Hadew@ Cot-ne1ix.P  cau  Llriel,  u i t  R o t t e r d a m ,  w a a r
hij zich als koopman vestigde.

Vl. Adriaan Verstolk, koopman en vondrig van de
schutteri j  te Rotterdam, tr. Jfariu  0daen.

VII.  Johawbes  Verstolk,  regent van het weeshuis en
luitenant van de schutterij te Rotterdam, tr. Johawa
van der Seegen.

VIL 1. Adrianlts  Verstolk  , k o m m i s s a r i s  v a n  h e t
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waterrecht en schepen tu Rotterdam, tr. &ar%a Roos.
Kinderen, behalve de jong gestorvene :
a. Johan Sdriaan  T'crstollc  , tr. J o h a n n a  Cornelia

Hordijk,  kij w i e  :
M= Bdrtaan  Hordijk Verstolk,  t r .  Carolina  Marin

Brcdiux.
b. Abraham C’crstolk,  kommissaris van het water-

recht, schepen, schepen-kommissaris , vroedschap, oude-
manhuismeester en kapitein van de schutterij te Rotterdam,
t r .  Susa~i~in  Everdiua  vau Zf~yh  vaiz  iY;yevelt.

c. ddritcna  G’athurina  Verstolk,  t r .  Mr Johan Bdriuan
Bic71011,  heer van Oost- en West-IJselmonde.

2. .Joohnnw.s  Vcrstolk JmaV,  schepen en kapitein van
de schut.terij  te Rotterdam, tr. ïIlagdalenu  van Ropw
Op hun 20-Jarig  huwelik werd een penning met wapens
geslagen. Zoon :

1X. A4urt  Johan Vcrstoll;,  hee r  van  Zoelen en Alden-
haag , schepen en kapitein van de schutte+ te Rotterdam,
tr. Mwin Elìsakth  Hofmawb,  dr v. Jo7laja  F r e d e r i k
e n  Sophia  Caak

X. 1. ,Sol)hia  Frcdcricíc  Vcr.dolk  , tr. Willem Clwistiaala
Völcker.

‘L. d1tmx  Hewiëttc Etisalwtlt,  Verdolk, tr. ?Jupa  b a r o n
Galz  Palla~ctlt,  heer va,n Walfort  en  Kla renbeek .

3 .  Ml’  Jo7rala  Crijsbert  b a r o n  I’crstolk  v a n  Soelen,
prefekt van Friesland, gezant in Rusla.nd , M i n i s t e r
van Buitenlandse Zaken. P. v. M.

Aller,
iu huofdzank volgens V A N  SPAEN.

Medegedeeld door J. J. BASTEXT.

In het Landdrostampt van Veluwe, onder het
suhoutampt van Put.ten, een groot uur gaans be-
westen Putten, ontmoet men een Heerenhuis en
Hofstede :,Owh-Aller” genaamd. Men moet, deze
Hofstede onderscheiden van het oud adeluk goed
.,den Aller” , ‘t welk een weinig zuidoostwaarts
van Ouden Aller ligt. Op het zelve st.aat behalve
een oud Heerenhuis , ‘t welk in eene drooge graft
ligt, eene slecht,e boerenwoning.

Tegenwoodige>&  staat uan Gelderland
p. 49sja.Yr.

Aan d i t  goed ,den Aller” heeft  het geslacht van
Aller, voerende in sinopel ecnen ossekop van zilver, ge-
hoornd van goud, gewis zijnen naam ontleend.

1.
. . . . . vu9a dller. l)

11.

1. Heyn van Aller met zijn broeder Servaes gerichts-
man van Veluwe 1339.  (S.  Xurie Lib. Pil. p. 210 . )
Mogelijk is hij de vader van Claes  en Dirlt. (zie Al en A2.)

2. Servaes  valb Aller met zijn broeder Heyn gerichts-
man van Veluwe 1339. Met Udo van Mekeren  betalen

1) Vermoedelijk Arnoldus  de Al&. (Lijst bezittingen van Herbern
van Putten, 1313.)
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geld voor Harderwijk aan Hertog Reynald van Gelre
1348. (Hurde~~uijlc  Archief.j

tr. . . . . .
(lhdeuer~  B. 1 en B. 2.)

111.
A. 1. Claes van Aller bezit Aller 13. . . (G’.  L. R.)

Met zijn broeder Diederik geeft een vidimus 1365. (Ah-
dkghof Amhief.)  Met denzelven doet eene  uitspraak
tusschen den Proost van Werden en Geërfden  van
Veluwe 1368. Hij is dood 1372. (AOdinghof  Archief.)

(Kind C.)

A. 2. Dicderil;  van. Aller zegelt voor Jacob van Wessel
1358. (Abdiughof  P.) Amptman van de Abdij Abdinghof
te Putten, met zijn’ broeder Claes, geeft een vidimus
1365. (Abdinghof 8~ch.) Met denzelve  doet eene uitspraak
tusschen den Proost van Werden en Geërfden  van
Veluwe 1368. Met Hendrik van Aller, zoon van zijn
broeder Clues  stichten een altaar in de kerk te Putten
1372. (ibid.)  Hij bezegelde mede de huwelijksche voor-
waarden van Hertog Eduard van Gelro 1368. Hij is
dood 1375.

tr. Chri,stina. Zj weduwe, voor haar en voor hare
kiuderen  renuncieert aan de Kyfhoven en aan het
houtgericht daaraan annex te Putten, ten behoeve der
Abdij.  Abdinghof 1375. (8bdingkof TV.)

(Kenderen  naiuderjarig  i,u 1375,  mogelijjk  D .  1, 1). 2
en D. 3.)

B. 1. Hcndrilc  van Aller Skrmeszoon  neemt d e n
molen te Nijkerk in erfpacht van den Hertog van Gelre
1357. (iV~ke&  Brchief.)  Met zijn zoon Garcelis en zijne
twee dochters, dragen op aan de orde va,n S. Johan
eenig goed te Hoevelaken , voor Willem van Steen-
bergen, richter va.n Veluwe, 1383. (Harderwijlc  Archief.)

(Kinderen E. 1, E. 2 m E. 3.)
B. 2. GysOert vun ,411~  &m?aeszoon,  huwelijksvriend

van Cbiete Bier,wisch  1407.

Bessel vau Aller ‘) wordt beleend met half Watergoor
bij Nijkerk 1377 (G. L. R.); is dood 1401.

Mogelijk  van der Hcll.
Fki%eien  si’. i en F. 2 . )

IV.
C. Hu~dricl~  VCCIL  dllcr ClneszoolL  bezegelt de huwelijks-

voorwaarden van Hertog Eduard van Gelre 1368.
Met zijn  oom Diederik van Aller sticht een altaar te
Put#ten  1372. (AOdinghof  Aich.) Knape in Geldersche
ridderschap bij het verdrag der Factien  1376. (Pont.
p. 36.) Houdt de zijde van Graaf Jan van Blois en
vrouw Mechteld van Gelre 1377. (i6id. p. 312.) Hij wordt,
bclecnd  met Aller 1379. (G. L. R.) Hij is dood 1405. (ibid.)

tr. Aleid . . . . Zij weduwe, geeft iets aan het Gasthuis
te Arnhem 1429. (Amh. Gast7&s.)

(Kind G. 1.)

D.  1 .  E:ilgclbe&  VUIZ ,411~  vm #toutenbecrg,  uit  de
ridderschalp  van het kwartier van Veluwe, zegelt mede
het verbond der Landschap 1418. (Elburg Archief.)
Gemeld 1421, 1424. Hij is dood 1431. (G. L. R.)

1) Van degenen wmr geen letter voorstaat was de vader den
schrijrer niet bolrcnd. Dc p laa ts ing  geschiedde  b i j  de  genera t ie
waartoe zij vermoedelijk behordcn.
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tr. IVc~~drhoct  ‘/jalb  Storrtcubwy  Qij.sbertt~  dr. Zij wordt
beleend met .Langeler” bij Burnevcld  1405,  (G. L. R.)
item 1424,  item weduwe iiinde,  totdat haar zoon Claas
m o n d i g  zijn  zal, 1431. (&&)

(Kindcueu  H. 1, H. 2. en Ii. 3.;

D. 2. C’laes  vnu Aller VUIZ  StoutellOm-g  gemold  1421.
Is hij onderstaande, of Clacs  uit de volgcnclc:  goncr;tt.ie  ?
Of is de na,am van Stouteuburg er maar bij gevoegd?

D. 3. . . . . vm  Aller vm S;touten,Ourg.
ti. . . . . ‘bastaard-dochter van Hertog Willem va11 Gclrc

en Giil%ck.
(Kind J.)

Beutuin:  mu Allclr,  hofjufler van Hertogin Cutherina
van Gelre, bekomt 1000 goudgulden bij haar testament,
1400. (Pout  21. 342.)

E. 1. Gtcrcelis van Alk~.  Met zijn vader  en zuster
1383. (Hbrderw. Ar&.)  MogelIjk  kinderloos gestorvon ,
dewijl zijne zuster den molen te Nijkerk in 1400 in
erfpacht heeft.

E. 2. Dese van Aller tr. Jacob Bicrwisc7i.  Mut haar
vader en broeder 1383. Zij weduwe,  heeft den molen
van Nijkerk in erfpacht 1400. (NQIG.  ,4x7/.) Haar dochter
Griek Bierzuisc7r  trouwde in 1407 met 1V,~~~colrZ  ZUIL
Doomick.

E. 3 . . . met haar vader en zuster 1383. (als voreu.)

F. 1. Willem  vm Aller beleend met half Wa-tergool
1401. (G. L. 12.)

F. 2. C~celis  vau Aller  beleend met half Watergoor
1402. (G. L. R.) Hij tocht daaraan zijne vrouw AZjtZ
1402. (ibid.) Beleend met ter Hellen bb Putten (waar-
mede in 1379 Gerrit van der Helle beleend was ge-
weest, dus mogelijk, dat zijne moeder v. d. Helle was)
1402. (ibid.) Huwelijks vriend van Griete Uierwisch  1407.
Hij transporteert ter Helle aan Hendrick  van der Helle
1414. (ibid.)  Met zijne vrouw Aleid geeft goed aan het
gasthuis te Arnhem 1421. (Amzh.  Gasthz&.) Hij is dood
1424. (G. L R.)

tr. Aleid (uafb der Hel1  Cerritsdr.  ?) Zij wordt getocht
1402. (als bove?~.)  Met haar man 1421. (als Doveu).

(Kindmu zte K. 1. en verria.  K. 2. K. 3. en K. 4.)

Reiuier van Oldeu Bller  z e g e l t  v o o r  Giselbrecht
Besselgoyen zoon 1385. ( AOdighgghof  arclz.) Vermoedelijk
stamt van hem af de branche van Aller tot Olden Aller.

(Kkd L).
Reinier van Slier doet de wapenschouwing op Veluwe

over diegene die harnas en paard moeten houden 1398.
(v. Ham&, Geld. oudh. p. Sb.)

Reinier van Aller woont te Nijkerk 1401. (v. Ifasselt,
Roxendael p. 82.)

Herman  van Bller  sticht eene vicarie  te Arnhem.

Gooswij?a
Gccrselk

VCCIL  dcu GTiethlcis  geheten van Aller ont-
vangen den wind te Barneveld in pacht
van Hertog Willem van Gelre 1389. (Hof
vas Gelderl.)

V.
G. Claes van Aller beleend met Aller 1405 en

1425. (G. L. R) Uit de ridderschap van het kwartier
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van Vcluwo zegelt mede het verbond van de Land-
schap 1418. (EZbflrg  Arch.) Knape bezegelt mede het
verbond van 1436. (Geld. Yl. B. & Pont. p, 465.) Hij
transporteert Aller aan zijne dochter Belia  en haar
man Beinier van Coeverde?L  1436. (0. L. 11.)  Hij zegelde
in 1436 met den ossekop.

tr. Sophia  de Cowi~x7c  Dirks  dr. Zij bezit de Toete  bij
Amersfoort. (Ut?.  L. Iz.) Zij is dood 1418. (ibid.)

(Kinderen/,  h!. 1. PU N. 2 . )

Clacs van Aller. I>e stad Arnhem schenkt hem 2
quarten  wijn, toen zijn kind geboren werd 1447. (As&.
Ozidlz. 111-311) Mogelijk is hij Clnes  hieronder.

Joïrn/l c(z)/, Bllo- vicaris te Arnhem 1423. (Hzrc.sscrr.)

H. 1. G’laeu  vuu dller~can  Sto/rte,llj/o.gcedeert  ,Langeler”
aan zijn’ broeder Johan 1432. (G. L. IZ.) Knape uit de
ridderschap van Veluwe bezegelt mede het verbond
van 1435 (dn~h. Br. K.) , item 1436. (Pont. p. 465.)  Met
den richter van Putten geeft eene verklaring 1437.
(SOdirrgl/of  D. 4.) Gedeputeerde van de Veluwe tot een
verdrag met Hertog Arnold van Gelre 1441. (Po’&.  p.
479.) Is op de klaring van Veluwe 1452 Hij krijgt
,,Langeler” van zijn’ broeder Johan terug 1454. (G. L. 12.)
Vriend van den Abt van Paderborn 1457. (Schrassert
Codex.) Te Arnhem op eene oude Riddercedule omtrent
1460. Hij neemt van Hertog Arnold in pandschap het
Burggraafschap van Rosendael in plaats van zijn
zwager  Dirk Smulling 1461. Hij wordt uit gunst be-
leend met het wildforstersgoed ,,Hoeme” in ‘t kerspel
Putten 1465. (G. L. R.) Hij is op een kwartierdag
van Veluwe 1469. (Elburg Arcl~icf.)  Hij wordt door
Hertog Arnold niet gepardonneerd en tot straf ge-
reserveerd en is de laatste der 8 uitgeslotene van het
pardon 1472. (Po&.  p. 546.)  Hij koopt Aller van Roelof
van Coeverden 1473. (G. L. h’.) Idij is dood 1481.
(G. L. R.) Zijn zegel 1436, 1441: Rechts Aller, links
Stoutenburg.

tr. . . . . cnu  B~riemu  . . . . en V~U  Vaernstcin  dr.
(Kinderen AT. 1, X. 2 e?t _\.. 3.)

H. 2. Jo7ban  van Aller van StoutcnOurg  nog onmondig
met zijne moeder 1431. (nis uoren.)  Hij krijgt ,,Langeler”
bij cessie van zijn’ broeder Claes, en wordt daarmede
beleend 1432. (CT. L. R.) Engbertszoon doet kwijt-
schelding aan Maes Vuerros wegens een kamp in de
Arkenheen 1448. (8bding//of  H. 8.) Is op de klaring van
Veluwe 1452. Met zijne vrouw Lamme  verkoopen goed
in de Arkenheen 1457. (dbdiug7/of.)  Hij transporteert
,,Langeler” weder aan zijn’ broer Claes 1454. (G. L. R.)
Te Nijkerk op eene oude riddercedule van Gelderland
circa 1460. Nog gemeld 1464. Hij zegelt in 1448 met
den ossekop en een ster in het hoofd.

tr. Ln~uw . . . . Zij met haar man 1457. (als boven.)
(Hij heeft een bastaardzoon, volgt 0.)

H. 3. Jan E~~ggellrerts  bastaardzoon va,a Aller. Heeft
eene  rente te Nijkerk 1423. (Bcl;e,>lc.  U. Geld.) Hij
bepandt eene rente 1444. (h!elcenk  v. Geld. 1592.) Item
1448. (ibid.)

. . . . van ,411~.
tr. LQXwt7t  Palicko~.  Zij wordt beleend met goed te Drie1

1458. (Ofcd J~u?&~Y  Proostdij.)  Zij is dood 1462. (ibid.)
(Ihd P.)
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I .  Sop7Lia  ‘vun 811~r  tr. 10 Hcndrick  Heer vals Varick.
Hij ob. jong 1421; tr. 20 1422 GijsOert  de Coch van
Nccr+aen.  Hare huwelijksvrienden zijn : Johan Schellard
van Obbendorp, Gijsbert van Meeckeren en Johan van
Gelre van Sinderen 1422. Het is opmerkelijk, dat
niemand der familie van Aller daarbij present is en
dat hare huwelijksvrienden, het uit bevel van den Hertog
zijn. Zij wordt getocht 1439. (A~eerîjw~a  drc7a.)

Garcelis  van Aller  verkoopt 6 zijden spek tot proviand
van het leger van den Hertog voor Amersfoort 1420.
(Arn7/.  Oudh.  IV-150.)

K. 1. Hendrick  van Aller, beleend met half Water-
~~;;~424. (G. L. X) Knape uit de ridderschap van

bezegelt mede het verbond van de Land-
schap li36.  (dr?aJL.  Br. K. ma Pont. 11. 465.) Schepen te
Arnhem 1423. (Arnh. Oudh.  IV-156.)  Huwelijksvriend
van Steyne van den Gruithuis, trouwende met Otto
van Scherpenzeel 1424.

(Kinderela  &. 1. en verw. Q. 2.)

K. 2. Ncse van Aller  tr. CasijjL vaga  der Heil.

K. 3? Willem  ,van Aller. Knape uit de ridderschap
van Veluwe, bezegelt mede het verbond van 1418.
(Elburg  Arch.)  Item het verbond van 1435. (Ar,ah. Br.
Kast) 1436. (Pont. p. 466.) Op de klaringe van Veluwe
1452. (=irn7/c),l)  Te Rhede op cene oude ridderccdulc
van Gelderland C” 1460.

tr. . . .
(Kiud R.)

K. 4? Otto vals Aller  krijgt de tienden te Elden  van
Hendrick van der Helle en wordt daarmede  door den
Hertog van Cleef  beleend tot borgleen  van Huissen
1415. (CZeef  Srch.)  Hij is dood 1443. (ibid.)

$9,; S.)

L. Willem van Aller Boi~/ierszoorz  , zegelt met Lijsbeth
Schrassert 1485. (_4_ll/dinghof  B.) Nota bene: alhier man-
keert eene  generat,ie,  maar uit den doopnaam en het
bezit van Olden Aller stamt zeker de volgende van dc
vorige af.

;&à T.)

1Volter  va/i Aller. Met zijne vrouw 1424. (G. L. 12.)
Tinsgenoot van den Hertog van Gclre  1438. (S. Mark
Off. Vil. 179.) Heeft een jaarrente van 3 ponden 16
schellingen uit land onder de Parck in Over-Betuwe
1442. (Ynrc7;  drc//.)

tr. Jo7tama  vw Ocke~zDroeck,  Johau en . . . . vm
S'temOcrge?a  dr. Zij wordt beleend met 20 morgen in
het Nijebroek  1424 (G. L. B.) en is dood 1465.

(Kzndmwa: U. 1. eu vcm U. 2 .  en  U. 3.)

tr. Hendriclc  Ingemland  1425. (Oud-Munster ,
Laie. 5-51.)

Vl.

M. 1. Hendrik  vau Aller Claeszoon  wordt na den dood
zijner moeder beleend met de Toete  en is zijn vader
hulder  1418. (Ui?*. L. R.) Beleend met goed te Ame-
rongen 1434. (Dom Proost L. B.) H.ij transporteert zulks
aan Goyert de Coninck en is Willem Zuermond van



Hinderstoyn
1437. (iDid.)

daarop renunciecrende gel.ijk  op eene  rente
Hij sterft waarschijnlijk kmderloos.
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IId. 2. Belia  van Aller tr. Reinier van Coeverdeu.  Zij
bekomt Aller bij transport van haar vader 1436. (G.
L. R.) Zij wordt bij afstand van haar broeder Hendrik
beleend met de Toete  14. . . (Vtr. L. R.)

N. 1. Gysbert van Aller van StoutenOurg  Claeszoo+b.
Beleend met Aller 1484; (G. L. R.) item met ,Langeler”
na den dood van zijn’ vader 1484. (G. L.R.) Hij susti-
neert dat zijn vader verschrijving op Rosendael had
van Hertog Arnold 1487. (Hof van Geld.) Hij trans-
porteert het goed ,,Hoerne”  aan zijn  neef Gijsbert
van Aller Ja,nszoon  vóór ‘t jaar 1495.  (G. L. R.) Zijn neef
voornoemd erfde van hem 1495. (ibid.) Obiit te Ermel
circa S. Egidiusdag 1494 en de kinderen van zijn zuster
Yda erven van hem, alhoewel Gijsbert Johan’s bastaard-
zoon van Aller ook pretentie heeft, maar wordt daarover
eene schikking gemaakt. (bignaten  vnn Veluwe 1544.)

N. 2. Geertruid vaal Aller tr. Gijsbrecht  van Aller
Jolrans  Dastuardxoon 1495.

N. 3. Yda van ,411er tr. Dirk Smuiling  tot WurdeMeipn
waaraan hij haar tocht voor den leenheer den Hertog
van Cleef 1449. (CZeef  Ar&.) Hij is bevelhebber te
Rosendael 1460. HLJ  is dood 1463. Zij weduwe vergunt
a,an haar zoons geld op te nemen 1475. Hunne na-
komelingen hebben proces over de erfenis van Gijsbert
van Aller Claeszoon 1544. (Sigpb.  v. Veluwe 1544.)

0. Gijsbert vcc3~  Aller Johan’s Oastaardzoon.  Nevens
zijn  neef Gijsbert Claeszoon van Aller beleend met
goederen te Putten 1491. (G. L. R.) Hij verkoopt die 1495.
(G. L. R.) Beleend met Aller en tocht daaraan zijne
vrouw 1495. (ibid.)  Erft ,,Langeler” van zijn neef Gijsbert
van Aller Clseszoon en wordt daarmede  beleend 1495.
(&id.)  Beleend met ,,Hoerne” 1495. (ibid.) De Landdrost
van Veluwe heeft eene rechtsvordering op hem 1497.
(Rekenk.  v. Geld.) Hij verkoopt ?,_Langeler”  aan Goossen
van Bemmel 1499. (G. L. R.) Hg verkoopt ,,Aller” 1501.
(%bid.)  Holtrichter van Sprielderbosch en zegelt met Jaet
volle wapen van Bller  1493, 1494, 98. (Abdinghof.)  Hij
sustineerde légitiem te zijn, doch bij sententie van
het gericht vau Veluwe is het contrarie gebleken.
Echter hebben Hertog Karel van Gelre voor, en Sander
Bentinck na, aan wien hij de goederen verkocht had,
hem geprotegeerd, en deze hebben zich de goederen inge-
drongen, waarover Sander Bentinck naderhand proces
voerde met de Smullings. (SQn. vox Veizcwe  1544.)

tr. Geertruid van Aller, Claes  en . . . . van Brienen
dr. Zij wordt getocht 1495. (als Doven.)

p. Gerrit van Aller., wordt na den dood zijner  moeder
Lijsbeth  Palicken beleend met goed te Drie1 1462.
(Oud-Munster Proostd.)  Hij transporteert dat 1464. (ibid.)

Zeger van Aller in den magistraat te Arnhem 1466.
(Arnh. Oudh. 1-154.)

Q. 1. Carcelis van Aller beleend met half Watergoor
1451. (G. L. R.) Hij tocht daaraan zijne vrouw Henrica
Velincx  1455. (ibid.) Is op de klaring van Veluwe 1452,
1457. In den raad te Arnhem 1452. (Arnhem. Oudh.
1-lol.)  Burgemeester op de klaring Engelanderholt
1449. (ibid,  11-57.) Schepen te Arnhem 1457, 59, 65. Met
eenige anderen leent geld aan Gijsbert van Bronkhorst
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en Batenburg, Heer van Anholt,  waarvoor Roynold
van Homoet, Heer va,n Dorenweerd  borg blijft 1457.
(Honnepel  nrch.)  Hij wordt naar Nijkerk gezonden hetwelk
men vestigen wil 1457. (v. Ha.sselt, Arnhem.) Hij doet
aldaar een slot bouwen voor Hertog Arnold van
Gelder  1458. 28 Gevangenen van Carcelis Heins van
Aller werden te Roosendael gebracht 1466. (v. Hass.
Rosend.)  Hij is Hertog Arnold getrouw gebleven 1472.
(Pont. p. 546.) Hij wordt door Arnhem aan den Hertog
van Cleef gezonden om zich met hem te verbinden 1478.
(v. Hass., Arnhem.) Item gezonden aan den Aartshertog
Maximiliaan om de Privilegiën weder te bekomen
1478. (ibid.)

tr. Henrica Belinca:.  Zij wordt getocht 1455. (als boven.)
(Kind V.)

Q. 2? Wijnand  va’n Aller, gerichtsman van Veluwen-
zoom 1455. (Engelenburg Arclr.)  Schepen te Arnhem
1459, 1462.

R .  EngelOert  val1 Slier.  Op een kwartierdag van
Veluwe 1469. (Elbilrg  9~72.)  Hij verkoopt goederen  onder
Ede aan Rutger van Rand wijck , maar de helft gehoort
aan Mom van Kel 1469. Met zijne vrouw verkoopt een
huis te Arnhem, dat zijn vader toebehoord had 1470.
(drnhel,b.)  Hij bezit een goed in erfpacht 1476. (Bil-
joen Arch.)

tr. Etslre  . . . . met haar man 1470. (als boven.)
(Kinderen W. 1. en W. 2.)

S. Baers van Aller wijlen Ottenzol~e,  nog onmondig
zijnde, beleend met den tiend te Elden  1443. (Gleef Arch.)
Z’ijn momber Willem van Dornick wordt beleend 1444
(ibid.);  meerderjarig en wordt zelf beleend 1449. (ibid.)

T. Reynier van Aller. Bezit Oldenaller. Gerichtsman
op Veluwe 1495. Hij is dood 1506.

tr. Go+zdn  . . . . Zij is dood 1506.
(Kinderen  X. 1-X. 7.)
U. 1. Carcelis van Aller Woltersxoon  belooft in de

eerste zes jaar niet te zullen trouwen nog zijn goed te
zullen verallieneeren buiten consent van Willem van
Dornick, Gelijs  Ingen  xulandt  en Johan van Ookenbroeck,
zijn olde vader 1443. (Arnh. Oudh.  1-39.) Gerichtsman
op Veluwe 1451. Beleend met de 20 morgen in het
Nyebroek 1465. (G. L. R.) Hij wordt voor het Veemgericht
aangeklaagd 1464. (D~umOar.)  Schepen te Deventer 1465,
70, 75. (D’umbar  , Sibekelo p. 281.)  Hij tocht zijne
vrouw Geertruid van Doiichem  aan de 20 morgen  1481.
(G. L. R.) Hij sterft circa 1489.

tr. Geertr&d  vnn Dotichem,  Hendrik en Henrica van
Twentdr.  Zij wordt getocht 1481. (als OOVCW)

(Kinderen Y. 1. en Y. 2.)
U. 22 C’ornelis  van Aller. Met Johan van Essen eu

Otto van Dornick borgen voor Engele van Graes,
vrouw van Hendrick  van Bosch 1470. Hij is Hertog
Arnold getrouw gebleven 1472. (Pont. 11. 546.) Schepen
te Deventer 1485.

U. 3.2 Gijsbert van Aller. Schepen te Devent,er  1497.
Gerichtsman van Veluwe 1495. (S. &Iarie.  Lib. Pil.)

Alijd  van ,411er tr. Bernd  van Presickhavob  1499.
. . . . . vakz  Aller.
tr. . . . . . van Lennep . . . . . en . . . . . dr.
(Kind 2.)
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* . . . . van dller.
t,r. . . . . . V«~L Esucw .
(KiMl d. A.)

Johanna van *4ller Bessclsdoclfter
Nijkerk en te Patten 1460. (&&I&.

Wijmnd van Aller. Burgemeester
(d,?%lz.  0Udl~.  I V - l l . )

VII.

pacht accijnsen te
VUIL  Gelrl.)
te Arnhem 1455.

V. Hendr%k  vau dller. St Claeubroeder  t e  A r n h e m
1462.  (drnh. Gasth.) Getuige van het testament van
Zwane , weduwe van Bockhorst 1476. Beleend met
half Watergoor 1483. CG. L. R.) Als een vervanger
voor Roelof en Wolter van Coeverden, koopt eene jaar-
rente uit de ,Schaffel:~er”  op Veluwe 1498. Hij is
dood 1501. (Cf. L. R.) Zijn wapen : in goud, twee dwars-
balken van keel.

tr. . . . . .
(Kinderen BB. 1, 2 en 3.j

TK I? Caiharina  van Aller’ tr. !Fynama vau der Veer .
Hunne dochter trouwt 1559.

Kr. 2. *Jutte  van Aller tr. Johan vucn Meeckerelb  Hermam-
zoon te Rhede. Hij is hertrouwd 1522.

X. 1. Reinier van Aller, met zijn broeders en zusters
hebben geschil over den ouderlijken boedel en is Reynier
van Arler  hun ma,gescheidsvriend  1506. (Siq)).  v. Vellrwc.)
Hij heeft proc& met z{jn broeder Arndt 1506. (ibid.) Hij
betaalt voor Philip van Vaneveld 1506. (ibis/.)  Hij is in
de Ridderschap van Veluwe op een Landdag te Nij-
megen 1539. Hij staat op de oudste riddercedule van
Veluwe bij het Hof.

X. 2. He1~dl.ìk  l:an dllc~ > met zijn broeders en zusters
1506. (als boven.)  Hij betaalt voor Philip van Vanevelt
1506. (Sign. v. Vel.) Hij is in de ridderschap van Veluwe
op den landdag te Nijmegen 1539.

X. 3. _4rnt van Aller, met zijn broeders en zusters
krijgt .!,Olden  Aller” 1506. (nis boven.) Hij heeft proces
met zgn broer Reinier  1506. (Sign. v. Vel.) Hg woont t.e
Hattem en compareert op een kwartierdag van Veluwe
1520. Huwelijksvriend  van Johanna van Appeldoorn
trouwende met . . . . . . Nulert 1534. Is op het gericht
van Voorst 1545,50. Gedeputeerde uit Hattem om Hertog
-Willem te ontslaan uit den eed aa.n de Landschappen
gedaan 1543, verkeerdelijk Arthus genoemd. ($ont.
1,. 833.) Net Hendrick van Brienen hebben proces tegen
juffrouw Schuller  te Voorst en zij dingen op haar doode
hand 1544. (Sign. o. Vel.) Met Reinier  van Appeldoorn
heeft proces tegen de weduwe van Johan van Brienen
1550. (Sigla.  v. Vel.) Oordeelwijzer te Voorst 1560. (ì6id.)
Hij heeft proces met het convent van Windesheim 1550.
(Hof v. Gelderl.  no 396.) Hij leeft nog 1552.

tr. Doroihea  van Lcisteu,  IXrk  en *4gneu  Bentinck’s
dr., weduwe van Rykwijn van Essen.

(Kind C. C’.)

Y. 1. Andries van dller , beleend met de 20 morgen
in ‘t Nyebroek 1503. (G. L. R.) Hij is dood 1638. (&Z.)
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tr. . . . . .
(Kind D. D.)

Y. 2. Wolter  van Aller. Schepen te Deventer 1506.

x. ..,., tr. Fram  vaqa  Bestc?a.  Hun beider dochter
getrouwd met. . . . . . van LQnden.

d.d. . . . . . van Aller.
tr. . . . . . van Oldeneel  , . . . . en . . . . van Presikhavcndr.

Willem van =Illcr  is dood 1505.
tr. Catharina  . . . . . . Zij weduwe en haar kinderen

hebben tienden te Putten 1506. (Rclcenk. v. Geld.)

Ernst van Aller. Schepen te Arnhem 1506. (Arnl~.
Ozidh.  11-98.)

Gijsóert van Aller, schepen te Deventer, is op dc:
klaring te Vollenhove  1497. (D~rmbar.  dsaal.  11-4-19.)

Carcclis  van Aller. Schepen te Deventer 1498.

Ltsbbert vala dller, zijn goed ,,Dairboven”  te Nijkerk,
wordt door Hertog Karel van Gelre  gevrijd 1499.
(h’ekenk. v. Geld.)

Gerrit van dller, waardijn  der munt tc Arnhem 1514.
(Arnh. Oad. 11-114.)

WIL

B. B. 1. Carcelis  van Aller nog onmondig zi jnde
beleend met half Watergoor 1501. (G. L. R.) Mondig
zijnde wordt beleend 1515. Hij is dood 1520. (ibid.)

B. B. 2. Henrica van Aller tr. Jelys  van Rywzsdyck,  ampt-
man tusschen Maas en Waal. Zij wordt na haar broeder
Cornelis beleend met half Watergoor en is haar zoon
Hendrik haar hulder  1520. (G. L. R.) Hij wordt ont-
hoofd 1543. Zij. weduwe gemeld 1545, 1547. (Hof van
Gelderla?zd.)  Zg is kinderloos dood 1559 (G. L. R.)

B. B. 3. . . . t r .  Hmdrick  v a n  Furstenbcrg.  Hij i s
zwager en hulder  van Henrica hierboven 1545.
(G. L. R.) Hun zoon Adriaan erft van zijn tante
Henrica 1559. (G. L. R.)

C C. Hendrik van Aller geeft eene verklaring over
een handschrift van Reinier  bastaard van Appeldoorn
1551. (Sign. v. Vel.) Erfgenaam van Coenraed van
Leisten  en van zijne vrouw 1552. (ibid.) Hij wordt op
het appelations gericht van Veluwe niet beschreven,
dewijl hij te Hattem woont 1563.

ob: 1586 kinderloos en de laatste van zijn geslacht.
Begraven te Harderwijk.

tr. Wendela  van Briejaen,  Hendrick en Margriet
Wolfsdr.  Zij heet Wendela van GrifYelicken  weduwe
Aller 1591. (Hof van Geld. N. 488.) Mogelijk toen her-
trouwd. 1)

D. D. dnna van dller  tr. Hendrick  de Greve. Zij wordt
beleend met de 20 morgen in ‘t Nyebroek 1538. (G.
L. R.).

l) Volgens SSVII: 170 overleed zij lb: Nor. 1556  Z. k.
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Eene genealogische toevalligheid.

_&mld Willem Timan va,l Lihlo  , X Elisabeth Louisc  des Villates.
heer v;111  de Mal3oh.

n
I I

HenriZttc van  Li&elo  , g e b . ’ Zutphen 31 Juli lï35,  1_ k. Ama  Maria Dorotlzea  van Lhfelo,  ged. Zutphen 30 Ang. 1743,
Rlolecaten  19 Juni 1777,  tr. Vorden 1 Aug.  1758 Reinhard  + ald. 17 Apr i l  1809 , tr. Zu tphen  13 Jan. litil Fderilc
Bmhard  Willem (baro@ van Heeckeren heer van Molecat,en  , BorcAard  LodewGk  [bron] valz Westerholt, heer van Hacktort  ,
geb. Lochem 25 Mei 1721, -I_ k. Molecaten 29 April 1799, geb. Zutphen 10 Febr. 1726, -i- k. Hacbfort 24 Juni 1775, lid
luit.-generaal der cavalerie, comm. van Zutphen en gouverneur van de ridderschap van Zutphen (zn. van Johan Frederik en
van Sluis kn. van baron Evert, heer van Nettelhorst en Mole- Sophia Charlotta des H. R. Rijksgrávin von Wnrtensleben 1.
caten, en Jacoba Judith Isabella  gravin van Rechteren, erf-
dochter van Sahulenborg  en de Ehze].

I l
I

Josina  Reijriera Petronella  barofjesse can Heeckeren, geb.  k.
Molecaten 21 Mei 17G8 j -f Zutphen 30 Mei 1832, tr. Beek-
bergen 23 Jan. 1789 Jealk Francois Andrau, ged. Veere 19
Febr. 1768,  -i- k. Noorddenringen bij Denekamp 24 Mei 1822,
gep. kapitein izn. van Dr. Jacobus en Johanna van den [Brandt].

I
Henrictte Andrau, geb. Elburg 12 Jan. 1809, j- Bataria

16 Dec. 1877, tr. Oldebroek 2 Febr. 1833 Jonkheer Johans
Pieter van der Willige von Schmirit  auf Alte,astadt,  geb. Hoog-
carspel 3 Nov. 1812, -i- Batavia 10 Maart 1880,  ritmeest’er  del
Dragonders, oud-ordonnance-offìcicr van 55. M. Roning Willem TI

1 zn. van Jhr. Johunn Karel Frederik en Henrietta Johanna van
‘der WilligQ

I
Jonkvrouwe Henriëtte Johanlaa valt der Willige von Schnaidt

nuf Altensta&,  geb. ‘s-Gravenhage 2ö Maart 1846, + Amster-
d& 8 April IS@,

tr. Hatavia 26 October 1864 tr. Warnsveld 8 Maart 1900

I
Alexaladcr  Jala Aagustus  baroja t:a?a  Wesferkolt,  geb. k. Back-

fort 2 Juni lC72, -1 Vlissingen 24 Mei 1838, kapt. luit. t/z,
onderinspecteur loodswezen, adjunct-Mairc  van Helder, tr. 20
Helder 23 Mei 1813 Autje  Booilasma,  ald. geb. 20 Sept. liP2,
j- Nijmegen 31 Jan. 1842 [dr. van Rinlje Oepkes en Aaltje  Wentel].

I
Adriaalz  Jan Alexander baron  van Westerholt, geb. Vlissingcu

15 Aug. 1828,  -i_ h. Baank onder Wurnsveld 17 Aug. 18X3,
tr. Zutphen 2% M e i  1 8 X  Adriaaa Wilhelma  Witsen Elias  ,
geb. ald. 20 Juni 1831, -i- h. Raank 30 Mei 1908 1 dr. van Mr.
Nicolaas en Albertina. Johanna baronesse Sloet van Iia.gensdorp].

Adriana Wilhelma  Alezatldri,~a  Johanna  baronesse uan Westcr-
holt, geb. Walnsveld  25 Juni 1857,

I
Theodoor  Johalz A r n o l d  v a n  Zyll de Jong, g e b . Velp (gemeente Rheden) 31 Maart 1836, gepensd  luit.-generaal, oud-

commandant van het leger en chef van het Dep. van 001’10,w in N. 0. T., ridder M. W. 0. 4do kl., ridder in de Orde van den
Ned. Leeuw, versierd met het Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven met gesp 1873-1874 Atjeh en de goudex Kroon
wegens Eervolle Vermeldhg , begiftigd met de Eeresabel, ridder-grootkruis in de Orde van St Anna van Rusland, gerechtigd
tot het dragen der Atjeh-medaille, en het onderscheidingsteeken  van langdurigen dienst als officier, met het cijfer XXXV;
Voorzitter (sedert 1895) van de Vereeniging Nationaal fonds tot ondersteuning van de nagelut,en  betrekkingen der in N. .l.
gevallen militairen; Voorzitter der afdeeling: Zutphen en omstreken, der Vereeniging ,,Oost en West”, enziIen;  w. van
Gualtherus  Johannes Constantinus en Diena Carlienna Gerharda Momma]. /* . .

De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe.
Medegedeeld  door

Jha Mr. W. A. B EELAEBTS VAN B L O K L A N D.

De protocollen van de Schepenbank van Tuil in het
Ri,jksarchief  te Arnhem vangen eerst aan met het jaar
1494, zoodat wij vrijwel in het duister tasten, wanneer
de vraag moet worden beantwoord, wie vóbr dien tij+d
in gezegde schepenbank hebben gezeten. Het is om die
reden, dat ik het wenschelijk acht eene lijst te publi-
ceeren  van schepenen van Tuil tusschen 1348 en 1488,
welke ik opmaakte uit een groot aantal schepenacten.
Deze acten komen voor in een overigens niet bijzonder
belangrijk en daarenboven geschonden 16uQ  eeuwsch
cartularium der kerk van Hier berustende in het archief
van den Hoogen Raad van Adel (coll. Spaen, portef.
168 N” 25).

1348. 1377.
Gherard Holle,
Joannes Pauwe.

Johannes van Bcesde,  heeren
Gherbrandss. ridders,

1361. Willem Brune.
Ghiselbert Hac Peterss.,
Pelgrim Holle.

1364.
Ghiselbert Hac Peterss.,
Rodolph Pauwe.

1366.
Otto Hac,
Will.em Hac Hermanss.

1382.
Kodolph Panwe,
Arnold van I)ryell.

1386.
Arnold van Dryel,
Hubert Scoeck.

1388.
1370.

Rodolph Kot van Werdenborch, k’rederic Kot,

Ghiselbert van Hyer.
Willem Hacke Merceliss

1371. 1390.
G herard Johanss., Jacob Hubertss.,
Ghiselbert van Hyer. Hubert Scoeck.



1396.
.Tacob Hubertss.,
Jan Doelvoet  Hevnriakss.,
Willem van Uytwick  Deryckss.

1398.
Marselis Hacke Willemss.,
Hubert Jacopss.

1400.
Otte van Haeften Otteus.,
Jan Hack Janss.

1406.
Jan Doelvoet  Heynrickss.,
Peelgrim Jacopss.

1407.
Dirck dye Kot,
Peelgrum Jacopss.,
Heynrick Doelvoet  Junss.

1109.
Ghijsbert die Cock,
Ghijsbert van Est.

1412.
Goeswijn van der Sloet,
Ghijsbert van Est.

1413.
Wouter Hacke,
Jan Scoecke.

1414.
G-hijsbert  van Est,
Wouter Hacke.

1415.
Heynrick Doelvoet  Junss.,
Wouter Hacke.

1418.
Heynrick  Doelvoet  .Tsnss.,
Al& van Hoye.

1419.
.Tan  Scoecke,
Alairt van Hoye,
Otte van Haeften Ottens.

1420.
Heynrick Doelvoet  .Tanss.,
Otte van den Oever Goeswijnss.

1421.
Ghijsbert van Est,
Heynrick Doelvoet  .Tanss.

1422.
Ghijsbert van IM,
Wouter Hacke,
Arent die Kot van Opijnen.

1435.
Wouter Hacke,
Alaert van Heye.

1428.
Heynrick Doelvoet  .Tanss.,
Wouter Hacke.

1429.
Dirck dye Kot van Opijnen,
Wouter Hacke,
Otte van Haeften Ottens.
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1435.
Wouter Hacke,
Herman  Hacke.

1436.
Heynrick Doelvoet  Janss.,
Wouter Hacke.

1440.
Heynriuk Doelvoet Janss.,
Gherit Scoecke.

1441.
Goeswijn van Vanderic,
Gherit Scoeck.

1443.
Gherit Scoecke,
Otte Pnuwe.

1452.
Arent  Fey Arentss.,
G heryt,  Doelvoet.

1455.
Bartholomeus Piecke,
Gherit Scoecke.

1458.
Gherit Scoecke,
Herman  Janss.

1464.
Jan van Herwijnen Janss.,
Henrick Janss. l),
Herman  Janss.

1468.
Heynrick van Tuyll,
Rutger van Tuyll,
Heynrick  van Wel1  *).

1472.
Arent  Pyeck,
Willem Ernstens.

1474.
Heynrick Scoeck,
Heynriek LoRhemss.

14T5.
Willem van Haeften,
Heynrick Scoeck,
Wouter Hermanss.

1476.
Derick  die Iioerer  van Tuyll,
Henriek  van Tuyll.

1481.
Heynrick Scoeck,
T’hilips  van Haeften.

1484.
Wouter Hernlanss.,
Claes I’auwe.

1488.
T)ierick  die Itoever van Tuyll,
Claes Pauwe.

1) Mogelijk dezelfde als Herman  Janss.
9) Mogelijk dezelfde als Heynrich van Tuyll.
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Mededeelingen over adellijke titels onder Napoleon 1.

Bij het proclameeren van het eerste Fransche Keizerrijk
moest Napoleon’s troon omringd worden met een luister
in den geest van het oude régime. De voornaamste
tegenkanting vond dit plan eerst van ‘s keizers vroegeren
mede-consul Charles Fraqois Lebrun,  den lateren
Gouverneur-generaal der Hollandschc departementen.
Deze betoogde, dat een erfelijke adel niet noodzakelijk
was in het belang eener monarchie; evenwel kon hij
zich vereenigen met het toekennen van een persoonlijken
titel, maar verklaarde zich een beslist tegenstander van
het overdragen daarvan, aangezien er dan personen
mede kwamen te pronken, die op geen verdienste
konden aanspraak maken. 1) Maar dit verstandige protest
van Lebrun was evenals een stem des roepende in de
woestijn. Besloten werd deze nieuwe Fransche adel
erfelijk te maken. Titels werden nu aan degenen,  welke
civiele en militaire betrekkingen bekleedden, verbonden,
terwijl omtrent de erfelijkheid het decreet van 3 Maart
1810 “) o. a. bepaalde:

dat de oudste zoon wiens vader een majoraat bezat
een titel lager kon aannemen, terwijl de jongere zonen
slechts den laagsten titel namelijk van G%evulie?. dc!
I’Empire  mochten voeren. Dien weg volgden o. a. de
zonen van maarschalk Oudinot, hertog van Reggio.
De oudste zoon noemde zich markies, de tweede graaf
en zoo vervolgens. Op den markies ging na zijn, vaders
dood in 1847 de titel van Hertog van Reggio over.
De titel van Chevalier de I’Emsire  werd tevens verleend
aan diegenen, welke zich jegens den keizer en den
staat verdiensteluk  hadden gemaakt. Op den oudsten
zoon, alsmede de twee daaropvolgenden, kon die titel
overgaan, indien zij door den Conseil du Sceau op
aanvrage hierin bevestigd waren.

Voor ons Hollanders was wegens bizondere verdienste
de titel van Comte, Baron en Chevalier de 1’Empire
eveneens weggelegd. Majoraten zijn aan eenige hoog-
geplaatsten, wel door koning Lodewijk, maar niet door
diens keizerlijken broeder hier verleend. Na de inlijving
mochten die toegekende majoraten niet meer worden
gevoerd en ter verduidelijking schreef Napoleon, den
8”” Januari 1811 , 2) aan Prins Cambacérès, dat generaal
Du Monceau niet meer den titel van graaf van Bergerduin
mocht voeren, doch zich enkel zou noemen tout court:
le comte Du Monceau. Ditzelfde gold voor de admiraals
VerHuëll, De Winter en Van Kinsbergen benevens de
heeren  Twent , Travers enz. Deze waren respectievelijk
graaf van Sevenaer , graaf van Huessen,  graaf van
Doggersbank, graaf van Rosenburg en Baron van Jevor.

Voorts werd bij decreet van 26 Augustus 1811 vast-
gesteld, dat tot 1 Januari 1813, voor degenen  in de
geannexeerde landen bij het keizerrijk, welke op een
feodalen titel aanspraak maakten, de gelegenheid open
stond daarvan bevestiging te vragen. 4)

Om terug te keeren  tot den titel van C%evalier dc
I’Empire,  moet ik doen opmerken, dat nog deze of

1) Du Mes&, Mhoires  sur le Prince Lebrun. Paris,  1828.
a, Vicomte A. Révérend, Armorial du premier Empire  do In

Noblesse de France.  Paris, 1902.
Jo Correupondance  de  Nnpoléon  1, tome  XSI N” 17271.
‘) Vicomtc A. W6v~rend,  Armorial du premier Empire.
Zie voorts ,,Annuaire  de Ia noblesse de Franco” van 1866.
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genu in de mooning verkeert ,  dat die t i tel  zou bc-
teekenen  dat men Ridder van het Legioen van Eer
was. Dit wordt hieruit afgeleid, indien de benoeming van
Ridder van het Legioen van Eer en de titel van Rijks-
ridder op 88n brevet geschreven staan. Beiden hebben
echter niets met elkaar gemeen. Ziehier een model van
een dergelijk diploma.

1 ere clivision.
Duplicata. LtiGION D’HONNEUR .

Paris, le 5 Juin 1812.
Le Grand Ghancelier , Ministre d’Etat

i Monsieur Kuyk 1) (Gautier) Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de Z’Enlpire.  Capitaine dans le P régt de Grenadiers
it pied de la Garde Impériale.

L’Empereur et Roi En grand conseil vient de vous  nommer
Chevalier de la Légion d’honneur.

Je m’empresse et je me félicite vivement Monsieur, de vous
annoncer  ce témoignage  de la Rienveillance de Sa Majesté .Im-
pkriale et Royale et la Recommandation de la nation.

Etait signé CP de la CépBde.
Certifié véritable et conforme par nous membres

eomposnnt le conseil cl’administration du depot.
A Anvers le 5 Aotit  1815.

2 onleesbare SCMENOFSKI  ,
handt.eekeningen. IYiIajor.

Een  nog  sp rekender  voorbee ld ,  dat wij met twee
afzonderli jke t i tels te maken hebben, bli jkt  uit  het
hoofd der officieele  brieven van den prefect der Monden
van den IJssel, Mr. P. Hoistede, hetwelk luidt:

L e  G’hevaiie~  d e  I’Emnpi~e, ïUe?xdre  d e  l a  LQìon
d'honneur , Chevalier de i’ordre  de la R&unioi2,  Préfet;

Daar het  mij ten zeerste interesseert  te  weten te
komen of er nog dergelijke  brevetten,  zooals dat van
kapitein Kuyck, bij famlhën  hier te lande kunnen be-
rusten, doe ik een beroep op de welwillendheid der
gea.chte  lezers van dit maandblad. Een en ander moet
dienen tot het verkrijgen van een volledige opgave der
Nederlanders, die door Napoleon 1 in de jaren 1810--‘13
zijn genobiliteerd geworden. Slechts een een-en-dertigtal
namen pareert in mijn werk ,,Napoleon  in Nederland”
(blz. 172, 173 en 174n),  doch het bleek mij achteraf,
dat nog enkele andere personen een praedicaat door
Napoleon is toegekend.

Vrijenban  hij Delft. C. F. G IJSBERTI HODENPIJL .

Straten (van der). Het art. op dien naam in Neder-
land’s adelsboek 1911 kan worden aangevuld door de
resultaten van mijn onderzoek te Delft en elders inzake
de familie @oeIz later Groen von Prinsterer. [Vgl. De
Wapenheraut  1909,  48 ; 1910, 329; 1911, 1291.

Adrianus  ~Johanrtes  vm der btrtrten  [h i j  was  meen
ik, geen mr.] geb. te ‘s-Gravenhage (?) 3 act.  1733,
huwt te ‘s-Grclvenhage  20 Juni ,1758  [Ondertr. reg.
‘s-Gravenhage : Den 4 Juny 1758. Adrianus Johannes
van der Straten met Tanna Paling (getrout op den
20 Juny 1768 door mij  Petrus Groen,  predicant  te
Waspick (get :) L. V. D. Kasteele] met Ttrnnr~ Ptrling,
geb. Nieuwe Tonge 11, PPZ nld. ged. 13 Oct. 1737  [Doop-

1) Wordt geschreven KUYCK.
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r e g .  Niouwc: Tonge  : 1737,  13  act. Tanna,  kind van
Kurving Paling, en Christina Groen].

ïlZt*.  C’clnqqqius  G’ot~?&s  VUII?Z  do* h’tr*ate,t  , w e r d  g e b .
t e  ‘s-G:,crvenhrlge  3o iL70v  ir~2 Hnwt ;Ol,;v.ez  g c d .  i n  de Kl .  K. ,  rrld.

*. reg. Delft: 1768. DCIL  15
dito. (Februari) mr. Campegius Cornelis van der Straten
J. M. alhier dog onlangs gewoond hebbende in ‘s-Gra-
venhage  , met Margaretha Kraeyvanger.  J .  D. mede
alhier] m e t  Margnretha,  Kmeyucmger,  g e d .  D e l f t  1
(niet 28) Febr. 1771 (Doop-reg. Delft: 0. K. 1771.
Febr. 1 Margaretha. V: mr. Nicolaas Kraeyvanger. M:
Everhard ina  BoogeTt.  Get. Margaretha Devries,  wed.
Boogert en dr. Franpois Boogert].

Jht-. nu-. Ad~~imaus  van der Stmten,  gecl.  0. h. ,  Del f t
3 PeOr. 1789, huwt ‘s-Gravenhage 20 Nunl~t  1810.

Bij de wapenbeschrijving (Ned. adelsboek 1911,364)
wordt slechts één schildhouder vermeld; men leze:
schildhouders : rechts een omziende rood-getongde gouden
leeuw, links een omziende rood-getongde gouden grif-
fioen.

Ook wordt in het hoofdje niet gesproken van de bij
Kab. beschikking van 28 April 1838, No. 83 verleende
wapenvermeerdering.

Brussel. M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bisselick. Bestaat er familieverband tusschen den
Haagschen Notaris Joh. Bixselicl: (ongeveer 1.780) en
het tegenwoordige geslacht valz Bisselick, in Breda en
Den Haag?

Hoe is dan dat va’u er bijgekomen? N.

Emmius .  (XXVIII ,  381) .  ,,Briefwechscl  des Ubbo
,, Emmks  , herausgegeben von Dr. H. Brugmans,  Pro-
,,fessor an der Universität  von Amsterdam und Dr.
,,F. Wachter, Geh. Archivrat in Aurich.”

,Band 1 1556 bis 1607. Aurich, Verlag von A. H. F.
,,Dunkmann  1911.”

Het oude Friezenvolk, - zegt prof. Brugmans, --
heeft wellicht geen grooter  man  voor tgebrach t  dan
Ubbo Emmius.

Deze briefwisseling openbaart  ons veel  meer van
Emmius’  persoonlijk leven,
wisten.

dan wij tot nu toe hiervan
v. R.

Grebber (de). (XXVIII,  18, 191.) Eene inschrijviug
in het poorterboek te Delft f” 69 vo, luidt als volgt:

1592, den VIII aprilis: Nicolaes  de Grebber uyt den
Haghe  , [borg] Olivier Jacob& schrynwercker. A.

Herkel. (te). (XXVIII, 286).
Kerkel.  Huwl. Intg. Reg. f. 590. Amsterdam.
Vrijdag 23 Juni 1747.
Cpden enz.
Egbertus  Te Herlcel  , van Arnsterdam oud 36 Jaar,

in de Bergstraat sijn moeder Lemilza  Dncms  indispoos
en Welemina van Brink van Amsterdam, oud 25 jaar,
op de Sint Antoniebreestraat ouders doot, geaesisteert
met Hendrik van Essen.

Versoeckende hare drie Sondasgso uytroepingen.
(‘1~. g.) Egbertus te Herkel.
(zu. g.) Willemina van Brink.
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acte  verloent den 9 July 1747 om tot r~‘~l~elli~~~~uo~lzu
te trouwen.

Hij moeders consent goed ingebracht.
Amterdum. G. E.

Hoog (de). Hendrik Stevewx.  de Hoog(h) tr. .Jewnekeu
Hendkz., waaruit 10 Febr. 1702 Eöo*t. Gegevens ver-
zocht omtrent de voorouders.

1  i e l . V A N  KIXXHOT.

Middelhouck (van). (XXIX, 248.) Rietstap  geeft als
wapen der Delftsohe familie van Middelhouck: in
groen 3 gouden leeuwen.

In een handschrift van van der Lely op het archief
te Delft, wordt een grafzerk in de Oude kerk aldaar
afgebeeld zonder namen of data en alleen met het
opschrift  ,,Sepultura”, vertoonende 2 wapens: bij het
mannelij!  schild schreef hij van Schilperoord en bij het
vrouwelgke  van Middelhouck (zie ook Alg. Ned. Fambl.
NO 102. 3.); het laatste schild vertoonde: gedeeld: 1.
drie leeuwen, 2. drie molenijzers. Eene alliantie van
Schilperoord-van Middelhouck is echter nog niet ge-
vonden.

@et volgende fragment is weder in hoofdzaak ont-
leend aan de Deltsche notarieele protocollen.

1. Osio~ Adrinc~s.  vleeschhouwer in de Vlamingstraat
te Delft, passeerde 5 Maart 1099 eene obligatie groot
f 38 als restant eener koopsom van geleverde ossen
(Reg. 6299.).  Hg overleed vóór Maart 1608.

?jne vrouw Etwzpjc  I+tcrscZr.  was geboren in 1658 *)
en 1s 21 Jan. 1612 in de Oude kerk begraven.

Hij had meerdere kinderen waarvan alleen de 3 vol-
genden bekend zijn :

11. 1 .  Bd&7cn  Sie1~2 “) vCi?L  ~llicldelhozicl~,  vleesch-
houwer in de Vlamingstnnt te Delft, woonde later te
Leiden en schijnt ten slotte kinderloos te zij11  overleden. 3)

Hij h u w d e  A,l?~~~n  H~wdricl~sd~~.  de dn I-Ztille , d i e  3 0
A u g u s t u s  1616 te IJsendijke  over leed  4). Zij h a d d e n
2 kinderen :

1) 2 Maart 1608. Pieter Osiersz., vleeschhouwer in de Nioumst.rnst
to Delft, oud 25 j., cn  Ormpjc Osiersdr., mede  Osier  Adriaonsz.,
i. z. 1. vleeschhouwer in de Vlamingstraat te Delft, oud 50 j. attes-
teeren  op verzoek van Pieter Hendricksz. Smouth, vleesohhouwer te
‘a-Gravenhage, in zake een koop van schapen.

Reg. 5308. )
2) Sieren is een gcniticfvorm  van Sier of Osier  en dus een patro-

nicm  die alleen beteekcnt  Osierszoon  of Osiersdochter.
3) 7 Nov 1660. Joachim Ticrens, advt.,  gehuwd met Cstarina  van

Middelhouck wonende te Leiden, mnchtigt  Franchois Bogaert,  nots.
te Delft, tot verkoop van eenige  huisjes aldaar, toebehoord hebbende
Adriaen Sieren van Middclhouck,  zijner huisvrouwen za. oom.

Nots. J. van Campcn  te Leiden. Reg. 881.
4) 14 Maart 1624. Inventaris van de goederen, die Adriaen Zleren,

vleijshouwer  , te zamen bezeten heeft  met Annetgen Hendricksdr.,
zijne za. huisvrouw,
deren overleden is,

die op 30 Augs. 1616 tot IJsendijck in Vlaen-
bij welke hij geprocreeerd heeft 2 kinderen n.1.

Lijsbeth 12 j. on Ermpgen bijna 10 j.
In den boedel komt voor een huis met beestenstal daarachter z/z

Vlamingstraat,,  en eene  vordering groot f 139 voor ‘t geen haar nog
competeert uit den boedel van Hendrick de la Paille den ouden,
haar za. grootvader, volgens scheiding van 2 Maart 1622.

w. g. Aeri Sijeren. Reg. 5450.
8 Juni 1624. Adrinen Sieren, vleeschhouwer, ter eenre  en Ds.

Henricus S walmius  , dienr. des Godd. woords, Joost Hendricx, zijde-
wever en Pieter Sieren, vleeschhouwcr, als voogden over de 2
kinderen van A drinen  Sieren voornoemd , gewonnen  bij Anna Hen-
dricksdr. do la Paille!  zijne za. huisvrouw t. n. z., treffen een  accoord
in zake de boedelscheiding. (id.)
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n. L$sbeth IXIII  ïL&lelI~o~rck,  g e b .  1612,  en  6. Etwqje
wn ililiddelho~w.%,  geb. 1614.

11 8. Jacob Sierw VRU ~Vitld~ll~o~tclc,  testeerde 8 Jan.
1611 nog ongehuwd, op zijne moeder en eventueel op
zijn broeders en zusters. “)

11. 3. Pieter Sieren vun ~Uiddcll~owclz,  geb. 1583 l),
vleeschhouwer in de Nieuwstraat  te Delft ,  in 1630
hoofdman van ‘t St. Nicolaasgilde aldaar, huwde:

1” Neeltje  Florisdr. Z$ t e s t ee rden  6  Aug .  1626 .
(R;g. 74;3.)

P an. 1626 is in de Nieuwe kerk begraven: ,De
huysvrou  van  P ie te r  S ie ren ,  vleyshouwer”.  Hij he r -
t rouwde  Aeltje  ,Jonl~~d~~.  0)

Zij testeerden 4 Febr. 1629 7) en 4 Jan. 1648. 8)
Uit het 10 huwelijk zes kinderen, die volgen 111. 1-6.

en uit het 2” twee, zij volgen 111. 7 - 8 .

111.  1 .  Betctrix:  Pieter&. vruz ~Iliddelhozd~;

1 1 1 .  2. tJzdtlb Pietersdr. uau Xiddelhouclc ,  huwde
Ftwns Dircksz.  vnn Bleijswijck,  b r o u w e r  i n  ,de 3
Halve Manen” te Delft. Zij testeerden 28 Dec. 1647.
(Reg. 6526).

111. 3. Sier Pietcrsx.  vwn Uiddellzoztck  overleden vóór
1 6 4 8 ,  h u w d e  Tr~jntjc  ,J~~oOsdr.  vwn OostewCjclc.  D i t
echtpaar liet de volgende kinderen te Delft doopen:
op 31 Aug. 1634 Jtrcob  en op 23 Sept. 1635 Pieter e n
Jacob. Het 2e kind was:

IV. 1. Pieter Sieren vau Middelhouclc  de jonge, over-
leden 9 en begraven 11 Juni 1680, als j. m. wonende
op de Binnenwatersloot. (Zijn grafschrift zie Alg. Ned.
Fambl. 1. NO 220. 6.
_ .~~ ~_ ~~~

5, 8 Jan. 1Gll.  Jnoob  Zieren, j. m. zoon van zn. Zyer Adrinennz.,
vleeschhouwer in dc Vlamingstraat, inst,ituecrt  Ermpjc Pietcrsdr.,
wed’ Zyer Adriaensz.  zijne moeder  cn bij haar v&iroverlijden  zijn
broeders  cn zusters en bespreekt een legaat aan Judith, ‘t kind yan
Pieter Zieren, zijn broeder.

w.g. Jacob Zieren. Rog. 5311.
6) 23 Nei 1642. Pieter Sieren Middelhouck te Delft, als getrouwd

hebbende Aeltje Jnnsdr., Gerrit Adriaensz. Voscb  , schepen te Vlaer-
dingen, als getrouwd hebbende Narijtje Jansdr. en Clnss Joostcnsz.
Bisschop, wonende op Delftshaven, als man van Grietje Jnnsdr.  zoo
voor hem zelf, als last hebbende van Pietertje Jnnsdr., zijner huis-
vrouwen meerderjarige zuster, allen als erfgenamen van wijlen Jacob
Jansz.  Delfshnven, hun broeder, overleden te Schiedam, die mcde-
erfgenaam was van Jan Jacobsz., zeilmaker op Delftshaven voorzegd,. .
zqn zn. vader,, die medeerfgenaam is geweest in de goederen van
Neeltje  Cornehsdr.  vau der Dussen  zijne nicht, die huisvrouwe  was
van Pieter Claesz. Pcsser, (b UI‘g emeester van Schiedam! vergelijk
Ferwerds 9’ generatie van der Dussen)  overleden te Schiedam,  cu
bekennen zij comparanten te hebben ontfangen van Gillis  Pandelner
als rentm. der Grafelijkheids  goederen in Oud- en Nieuw-Beijerland
al ‘t geen deze hun bg akte van 22 Nov. 1608 schuldig was.

w. g. Pieter Sieren. Reg. 5446.
7) 4 Febr. 1629. Testament, van Pieter Osiersz. van Middelhouok

en Aeltje Jansdr. echtelieden, wonende in de Nieuwstraat  te Delft.
Hij institueert zijn 6 vóórkindercn gewonnen bij Neeltjc Florisdr.,
zijne 1” huisvrouw, n.1. Beatrijs, Judith, Sier, Annetje,  Floris en
Catarinn, alsmede zijne voornoemde echtgenoote,  en de kinderen
die hij nog bij haar zal verwekken. Zij maakt legaten aan Jacob
Jansz.  haar broeder, Narijt,je,  Grietje en Pietertje Jansdrs. haar zusters.

Reg. 5328.
8) 4 Jan. 1648. Pieter Sieren Niddelhouck en Aeltje Jansdr. echte-

lieden ; hij institueert zijn 5 vóbrkinderen  gewonnen bjj Neeltjo
Floris&.  en zijn 2 n&kinderen  Clacs  en Jsn gewonnen bij zijne tegen-
woordige vrouw, die den inboedel zal mogen behouden alsmede het
huis ,,de Wijnstock” waar zij thans in wonen; ook institueert hij
nog het nagelaten kind van zijn overleden zoon Sier Pietersz. van
Xiddelhouck  genaamd Pieter Sieren dc Jonge.

Rcg. 5449.
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111. 4. _ I?alcdjc Pietosdl*. VUIL  i~~iddelhoLdL

111. 5. Ploris  Pietwsz.  vm ïIliddelho~cck,  w o o n d e  t e
Le iden  op  de  Breeds t raa t ,  hij kreeg 4 Febr .  1643
f 10.000 van zijn vader op rente ter leen (Reg. 5447)
en huwde (aanget.  Leiden 28 Nov. 1643) .El%slrbeth
Rosxm, dochte r  van  Wi l lem Jorisz. en  van  Mar ia
Jsnsdr. van Hogerscheidt. “)

111 6 .  Cutarina  Pietersdr.  w I& Middelhoccck,  h u w d e
(aanget. te Delft 16 Maart 1659) Mr. Joachim lier.eq&s,
advocaat en notaris te Leiden, weduwnaar van Hester
van der Maes. Catarinn liet geen kinderen na.

Uit het 2” huwelijk van Pieter Sieren waren 2 kinderen:

111. 7. Jmz van &!iddelhoecck,  en

111. 8. Nicolnes  uon  Middeihozcck,  ged. te Delft 2 D e c .
1629, als student te Leiden ingeschreven 20 Mei 1649
oud 20 j., med. dr. te Delft, huwde 31 (aanget. Delft
13) Mei 1656 Juffr .  Adt,iana  Manriquc, dochter van
Jhr. Antony M a n r i q u e , H e e r  v a n  Maesdam  en  van
Theodora van der Chijs.

Di t  ech tpaar  l i e t  t e  De l f t  doopen:  1 0  J u l i  1 6 5 8
Alidn,  12 Oct. 1659 Betel. en 8 Juni 1663 T h e o d o r a ,
waarvan 2 hier volgen:

1Y. 2. A l i d a  v a n  Middelhouclc  huwde Gillis  Gillisz.
GrommE  vroedschap 1694, schepen van Delft 169819,
+ Amsterdan 13 Sept. 1710, en

IV.3. Iheodora van Middell~,ouck  huwde Plziliy, de Bries.

G. ESCHAUBIER.

Oud. (XXIX, 279). Amsterdam. Kerkel.  Huwel. Inteek.
reg. ,Den 4 October 1675 Compareerden alsvoren en
,,sijn op de acte van Dr. Thomas Buchardus Voltelen,
,,predicant tot Swoll ingeteekent : Johannes Sieuwerts
,,out 24 jaren van Amsterdam op de Nieuwe Keysers-
,,graft , geassisteert met sijn vader ende  Johanna Catrina
,,van Romende  , woont tot Swoll. Versoeckende hare
,drie  Sondaeghse uytroepingen”.

(w. g.) J. Sieuwerts Oud.
,,acte  verleent den 20 October 1675.”
Dit echtpaar had 2 kinderen, zoover  mij bekend:

1. ArlboZd van Oud in 1707 schepen on 1715 luitenant
der Schutterij te Enkhuizen, alwaar hij 1 Juni 1706
huwde met Geertruid Haak Albertdr., geb. 1684.

Hieruit 4 kinderen:
a. Sibertus, geb. 1707, _F ongehuwd 1733.
b. Cata&a Margareta, geb. 1708, tr. te Enkhuizen

27 Juni 1741 met ?Tan  Sprakel.
c. ABlï&&a,  Johanna,  geb. 1714, tr. met (F. of ,T.)

I

d. ,Jan Cornelis, tr. Helena Seldenrijk  j- 1787, waarbij
eene dochter die tr. met Ali~&.

2. Elselina Aleida van oud,  ongeh. overleden.

Johanna Catriua  van Romende  en <Jan  van Romont,

Q) 15 Mei 1644. Floris Pietersz. van Middclhouck,  wonende te Leiden,
als man van Elisabeth Jorisdr.  Roscam,  dochter vau wijlen Willem
Jorisz.  Roscam ovcrlcden te Delft, geeft machtiging tot ontvangst
van het deel, zijner  vrouw compct,cercndc  volgcus doeling ter wecs-
kamer, gedaan op 9 Augs. 1.1.

Reg. 5447.
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vormold  in kol.  279, waren van va,ders-  un mocdcrszijdo
volle  nicht cn neef.  Hunne ouders waren resp.  : drel&t  x
Aeltijen  Sclr,~~irman P e t e r d r .  e n  Diederik X Pietcrtgen
Sclr&wzan  Peterdr.

Huwen te Zwolle, September 1612:
,,Peter Schuirmnn, Gerrijdt  Schuirmans sohn u n d

,, Annigen Al berts , saligo  Albert Hubertsens nagelatene
,,dochter wonende tho ~hsterdanz”.

?Jan  va?z (hdt  werd 1750 benoemd tot kamerbewaarder
en klerk van de West Indische Compagnie te Enkhuizen.

Beschrijvinge  van Amsterdam, enz. door Caeparus
Commelin  , 1694, blz. 528:

Sieuwert Jamz. , assajeur in de wisselbanck  te Am-
sterdam, A0 1667.

Volgens de ,Navorscher”  , deel 51, blz. 579 is het
wapen  van  Oudt : silveren swaan met rooden bek en
pooten,  op blauw veld. v. R.

1.
2.

3.

4.

5”
6.

7.

8.

9.

Schoonhoven (van). (XXVII  , 30).
Worden burger te Utrecht:
Jan Corneliss. van Schoonhoven, 6 Jan. 1582.
Claes  Adriaenss., speldemaker, 7 Jan. 1592, komcndc
uit Schoonhoven.
WilZem  Aehsc., schipper, 12 Jan. 1594, uit Schoon-
hoven.
Petev  Wo&erss.,  l i nnenwever ,  12  Feb .  1603 ,  uit,
Schoonhoven.
Clacs Reijerss.,  29 Nov. 1606, uit Schoonhoven.
tJaqL  Pieterss., schoenmaecker , 10 Sept,.  1608, uit
Schoonhoven.
Willem Jumx.,  clcermaecker  , 1 3  D e c .  1 6 1 7 ,  u i t
Schoonhoven.
Claes T~OZ&YSS.,  schoenmaecker , 1 Aug. 1618, uit
Schoonhoven.
AelOert  Aertsx. ,  speldemaker,  24 Juni  1620,  ui t
Schoonhoven.

Het  gevraagde  huwel i jk  Ad,-iaan  van ScJ100127~0~7~
X t_ 1640 Ida Bosc7~  is te Utrecht niet gevonden; zal
Schoonhoven niet de plaats zijn? v. R.

Wapen-proces.
Inderti jd is  door ‘t geslacht de Vos van Steenwijk

een wapen-proces gevoerd met een geslacht Bliddingh  ,
Kuddingh of iets dergblijks.  Wáár w e r d  dat p r o c e s
gevoerd ? Is dat proces gepubliceerd in een gencal. of
juridisch tijdschrift? Zoo ja., waar en wanneer?

Tiel. VAN KINSCHOT.

INHOUD 1911, m ll.

Bestunrsberiuht,en:  Bijeenkomsten; Adresrersndering. - Do oor-
sprong van het geslacht Verstolk, door Mr. P. v. 31. - Alle].,
medegedeeld  door J. J. Bastert.  - Eene genealogische tocvnlligheid,
door M. G. W. - De schcpenba.nk  van Tuil in de Neder-Betuwe,
door Jhr. Mr. W. A. Beolaorts  van Blokland. - Medodeelingen  over
adellijke titels onder Napoleon 1, door C. F. Gijsbcrti Hodcnpijl.  -
Straten (van der), door M. G. W. - Vragen en antwoorden:
Bisselick ; Emmins; Grebber (de); Herkel (te); Hoog (de); Middcl-
houck  (van); Oud; Schoonhoven (van); Wn,pen-proces.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.
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SXOUCKAE~T  VAX SCEIAUEIJSLG,  9G  Jm TUH  N a s s a u -
rtmat  , beiden te ‘s-Gra~enl~~gr.

Contribntiën  enz. aan den wnarnemenden  Pen-
ningmeester,  13. YAX HAERSMA  B1x.4, 12-14  T~~w-u~w-
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De redact~io van het Maandblad wi,jst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekendc stukken.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

ïNa;uldq 8 J a n u a r i  a.s. 4; ure.
I~ODF.C;A  O~orwo~  Hoogs t raa t  t e  ‘s-Qravcnllagc.

Daar onze penningmeester, de Heer C. van Erpccum ,
wegens drukke  bezigheden verklaard heeft het ponning-
meestersschap  niet langer te knnuen  waariicmeu , heeft
ons  l id  de  Heer  B. w19z Hncw~n iiwxr, h ie r toe  (looi
h e t  B e s t u u r  na,ngczocht  , zich boschikbnnr  gestold ,
tijdeli,jk  de functie van penningmcestcr  op zich lo nemen.

Adresverandering :

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr. VAS I<IN~IIOT  te Tiel.

(~wvolg  van XSIS,  iitïj.

1735.
den 22 Jan. voor het kint van .Z?rrl/is T’c/,rcry  voor den

ingnnck  van de kerck . . . . . . . . 0-10-0
den 6 Fib.  voor dc vrou van TT’ilZrw I’hrhtrct-  een gc-

Iuij ~-nn 12 gld. in een kerckegrocf gclijt 6 gld IS-0--0
d e n  i2 v o o r  Liwlwt  BCZSCIIO~  een  pini,j  v n n c>-o-po

d e n  13 voor  (de )  w o u  v a n  P o s t  cen ge1ui.j  van 12 g l d .
in een kerckegrocf . . . . . . . . . 18-0--0

den 26 voor het kiut van  de kleermacker  17~ hlij~~ voor
den inganck in de kercke . . . . . . 0-10-0

den 3 mert voor Pecdcr  de Blancl~  een geluij van c>--0-0
d e n  15 v o o r  v r o u  ~cll~  Schnc&~/bw~h . . . 12---O-O
den 18 voor de uijtvncrt  na buijte  van de heer van Wiel

tot Wiel gcbragt . . . . . . . . . 24-0-0
d e n  1 4  A p r i l  YOOI h e t  kint van d o m e n i c  Kocrmrrn

1 2 - 0 - 0

d e n  16 voor de uijtvaert  na bui,jtcn  van de b o r g e m r .
Bijl lm Drcumel gebrngt. . . . . . 24--0-0

den ?7 meij, voor vrou T~o*sact  . . . . . . ti-0--0
dito h~zrr7t.s ~ntt C~ww (2) . . . . . . . 6-0-0
den 12 voor S)t$2(jc  cuu Hdtonz. . . . . . 12-0--0
d e n  3 1  v o o r  h e t  k i n t  van borgcm.  &7/uL  ceu geluij

van 12 gld. voor den iuganck voor tle kerck 10 st.
l d - 1 0 - 0

den 7 +nij voor IGniiso~i  een provenier op het mees-
huijs een geluij van . . . . . . . . 6-0-0

d e n  (5 ijunij v o o r  d e  Gjtvncrt na buijtc v:~n  h e t  k i n t
van de heer 2;w~  Bo~se7c~a  12 gld. na geldermalse  gcbragt

1 2 - 0 - 0
den 14 voor het kint van I1Zose22)w  Lnnzo~ke een geluij

van . . , . . . . . . . . . . . 4 - 0 - 0
den 16 voor de rnet,shecr  I??B een geluij van 12 gulden

17  een  geluij v a n  1 2  g u l .  clcn 1S een geluij v a n
12  gu l .  voor  den  inganck  van  de  kcrck een gl.

3 7 - 0 - 0
d e n  2 1  v o o r  d e  vrou  v a n  Qw& r\loof .  .  6 - 0 - 0
d i t o  v o o r  ;IndGes Gcwc~x . ci-0-0
d e n  3 0  v o o r  d e  ingauck  van’  je ierik ‘van h e t  k i n d

v a n  l+iedis  ~c/~r /7vts  Lcctt~cc 1 0  J u n i  . . 0 - 1 0 - 0
den 23 julij voor de vrou van lkttc7wm cen geluij van

1 2  g l d .  e e n  lierckegroef  (i guld. . . . . 1 8 - 0 - 0
d e n  Yó voor  he t  kint van mevrou 111.~~0~2  een geluij

van 12 gld. enz.
den 27 voor de uijtvaert  nn bujjtcn  van mcvrou van Wiel

24 glcl. na Wiel gebragt.
d e n  1 1  Aog. voor de doch te r  van vrou vat, Looko~~

een geluq van . . . . . . . . . . 6-0 -0
den 25 voor de moeder van ~Jnl~oltus  uau Lidterck  een

gcluij van 12 gld. enz.
den 10’Septemb.  voor de/+  17p liww een geluij van 6 gld.
den 11 voor mevrou Ti~hoof (ton Hore)  een geluij van

12 gld.. 12 een geluy vm 12 gld. 13 een gelug van
12 gld. voor don iuganck  der kerck een gld 37-0--0.

den 13 Octob. voor Cflo~tlrie de hcerekramer  een geluij
van cj gld.



der1 22 v o o r  vrou S6~Xelacr  cun gului,j v a n  .  6--O-  0
den 25 Oct. voor Freerick de vader van Ey!m~t  Hocsee

een geluij van . . . . . . . . . . 6 - 0 - 0
don 27 voor de vrou van Stoffel de sackendrager een

geluij van . . . . . . . . . . . . 6-0-0
di to  voor  i jo f f rou  Aelhztijse  een geluij van . 6 - 0 - 0
den 16 nov. voor IJan Kneel een  geluij van 6-0-0
den 24 voor vrou Kits een geluij van. ci-0-0
den  2ti voor de dochter van Marie Poweet  : 6-0-0
den 1 Dec. voor de dochter van vrou X@lelaev 6 - 0 - 0
den 9 voor l$s DeekelaPr  . . . . 6 - 0 - 0
den 10 voor Kvzeelis  valz Essevelt een ,el,ij ian 12 gld.

enz.
den 13 voor ijoffrou S~uenz  (?) een geluij  van. 12-0-0
den  24  voor  de  vrou  van minheer  En~~cns  een geluij

van 12 gld.

1736.

4 Jann. ontfangen van de heer Borgem. Coclc  voor
het sinken van sijn wel ed. kint omdat bij nvont be-
graven is enz. . . . . _ . . . . . 1 8 - 1 0 - 0
5 ditto een poos geluijt over vrou Uardes*s  . 6 - 0 - 0
24 ditto een poos over de vrouw van Ge?*rit  van Ech

6--O-  0
4 feb. een poos over het kint van ,Ji,ua  Brouwer e n z .

6 - 1 0 - 0
1 Maert  een poos over Tomas de  Bruijn.  . 6 -0 -0
ditto drie pooson over de vrouw van P. van Xummeren  enz.

1 3 - 0 - 0
3 ditto een poos over Cla&~en  . . . . . 6- 0-0
8 ditto een geluij van 12 gld. over .Lreuke  Xtorm met

een kerckegroef . . . . . . . . . . 18-0-0
di t to  een  geluij voor Artijc Hendrikse  Pels . 6 - 0 - 0
16 Maert  een geluij over Roelof Bijel met i n g a n c k

7 - 0 - 0
29 ditto drie posen over de wed. van Willem Boot  enz.

1 3 - 0 - 0
5 April een poos over het kint van den Proc. Taay enz.

6 - 1 0 - 0
24  d i t to  een  geluij over Juffrou van Rantwijk  enz.

7 - 0 - 0
ditto voor den inganck van het kint van Baltzcs  Verwey

o-lO--0
2 may een geluij over Peter van de Graef . 6--0-0
2 Junij een geluij over Peter van der S’tecn.  6 -0 -0
7  d i t o  e e n  p o o s  o v e r  Ilallcm van Wamel. . 6 - 0 - 0
12 dito drie posen over Alberdina  van M a n e n  e n z .

1 8 - 0 - 0
13 dito drie posen over vrou van Couwendael  enz.

1 3 - 0 - 0
16  d i to  een  poos  over  vrou van Enderen.  . 6 - 0 - 0
23 junij een geluij over Hermen van Ommeren 6 - 0 - 0
ditto drie posen over Ilendrik Couwaater  enz.  18-0-0
29 ditto een poos over vrouw Cloon enz. .  7-0-0
2 julij een poos over Dirske de Reuver enz. 7 - 0 - 0
dito voor den inganc  van het kint van Story  0 - 1 0 - 0
2 4  di to  een  poos  over  G e r r i t  H e u f f .  . . . 6 - 0 - 0
4  Aug. e e n  p o o s  o v e r  Rijnier Offernan?a  . . 6-0-0
11 dito een poos over Jan van den Dungen.  6-0-0
21  dito drie poosen  over Aert Taay den ouden enz.

1 3 - 0 - 0
22 dito drie poosen  over JeTerfaa,s  l+ancken  enz. 13-0-0
1 Sept. neegen  posen over mevrouw Pus enz. 37--0-0
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6  d i t o  driu posen over v r o u w  Bcsier enz.  . 18-0--0
12 dito een kerckegrocf  voor het kint van Doctr.  C’Ila~lo

3 - 0 - 0
1  Nov .  een  poos  ove r  Roeloff  van Iugen . . 6 - 0 - 0
13  d i to  een  geluij o v e r J u f f r o u w  Aelhwijsc~a  en int

cruijswerk b e g r a v e n  . 7 - 0 - 0
14 dito drie posen over r~~A&hs’ dMa dd;ni~acl  m e t

den ingangh . . . . . . . . . , . 13-0-0
29 Dec. een geluij over  v rouw Hoeladcrop  met d e n

Ingangh . . . . . . . . . . . . 7 - 0 - 0

1737.
den 3 ijan. voor den ingnnck van de kerck van het kint

van Peeicr vma Wigge  . . . . . . . 0 - 1 0 - 0
d e n  1 0  e e n  gcluij voor  GPrrtrtri  vau’ &‘clrooncvelt  v a n

6 - 0 - 0
d e n  1 7  e e n  geluij voor  Nrrten  Rootbeefa  v a n  6 - 0 - 0
den 21 voor de soon van de heer borgemeester Li&

een geluij van 12 gld. den 26 een geluij van 12 gld.
den 23 een geluij van 12 gld. voor den inganck van
de kerck eene gld. . . . . . . . . . 37-0-0

den 24 voor borgemeest. Lidt een geluij van 12 gld.
den 25 een geluij van 12 gld. den 26 een geluij van
12 gld. voor den inganck van de kerck eenc  gld. voor
het ophangen van het roubort  6 gld.  . . 4 3 - 0 - - 0

den 2 feb. voor JakoOus  van LimOceck  een geluij van
12 gld. in oene kerckegroef gelijt 6 gld. . 18--0-0

den 9 voor HeTme val& Walbeeck een geluij van 6 - 0 - 0
den 2 mert voor de vrou van Rieschoote een geluij van

1 2 - 0 - 0
den 19 voor E n g e l h a r t  een geluij  van . . . 6 - 0 - 0
den 30 Apri l  voor  minheer  van de?a L’erg72  een geluij

van 12 gld. den 1 mei een geluij van 12 gld. den 2
een geluij van 12 gld. voor den inganck van de kerck
eene gld. voor het ophangen van het roubort 6 gld.

4 3 - 0 - 0
den 11 voor den inganck van de kerck van het kint

van HzujDert van den Berg71  . . . . . 0-10-0
den 16 meij voor Hendrick  van Mastriclzt  een geluij v a n

6 - 0 - 0
den 18 meij voor de vrou van IJau &tijnekis  een gelu.ij

van 12 gld. voor den inganck van de kerck een gld.
1 3 - 0 - 0

den 21 mij  voor de uij tvaart  van Wij@& de Googer
ontfange 4 gld. daervoor geackordeert met konsent
van borgemeester Hoek. . . . . . . . 4-0-0

den 5 ijunij voor vrou Kq een geluij  van 12 gld. den
6 een geluij  van 12 gld. voor den inganck van de
kerck eene gld. . . . . . . . . . . 25-0-0

den 22 voor juffrou Pronck een geluij  van 12 gld. voor
d e n  i n g a n c k  v a n  d e  k e r k  e e n e  g l d .  . . 1 3 - 0 - 0

den 17 Junij voor  de  v rou  van  Willeua  vava Data e e n
geluij van 12 gld. voor den inganck van de kerck
eene gld. . . . . . . . . . . . . 13-0-0

den 30 voor Antonie  ,vafa  Meetelven  een geluij  va,n 6--0-0
in een kerckegroef gelijt  . . . . . . 6-0-0

den 10 August. voor Pectcr Post een geluij van 12 gld.
voor de inganck van de kerck eene gld. . 1 3 - 0 - 0

den  31  voor  Roclaiat  perwcy een geluij van  12  g ld .
voor den inganck van de kerck eene gld.  13-0-0

den 2 Sept. voor borgemeester Lit een geluij van 12 gld.
den 3 een geluij van 12 gld. den 4 een geluij van 12 gld.
voor den inganck van de kerk eene gld. 3 7 - 0 - 0
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de11  15 Hipt~clnb.  VCIOI  de Vl’011  v;111  Hf~lllll~id  fkb/khxr’

een gclal,j  v;1.11 . . . . . . . . . . ti-- o--0
den 1 0  v o o r  d e  weduwe van Littd/lrt  IMfsdtou  e e n

geluij van . . . . . . . . . . . . 6-0-0

dito voor Grndis  van OosZ~~r7~o~rt  een gclLLi,_vnu. C;-0--0
den 11 Sipt. voor lT%?e~// ~Se71ooc7~  een gcluq van l?-0--0
den lï voor den inganck van de kerck van het kiut

van Gracl~s  Hezwcl.  . . . . . . . . 0-10-0
den 18 voor Matyt~ict  de mijt van Steetic T%rkerclz  een

geluij van . . . . . . . . . . . . 6-0-0
den  12  Oct,.  voor XUI.;~  ilrrrij een gc!u(  van 12 gld.

v o o r  den inganck  vau de kerck eenc  g ld .  13 -0 -0
den ï  Nov. voor den inganck van de kerk van het

kint van Hmzdricl;  Bot/lWt~  . . . . . , 0-10-0
den 10 voor I<~//Ij:t7roj’  een geluij  van 12 gltl. voor den

d e n  i n g a n c k  v a n  d e  k e r c k  ecne  gld.  .  .  13-0-0
den 23  voor  den  inganck  van de kerclc vn,n he t  k in t

van 017,eI~ll(j12  de dochter van (ierrif Jdeuwl.  0- 10-0
de 6 (lecemb.  voor Aelht~~iyjsc een gelui,j van 6 gld. voor

d e n  i n g a n c k  v a n  d e  korck  eene gld.  .  .  ï -0 - -0
den C; voor ijuffrou cwz cie WW~ een geluij van 12 gld.

den ï een geluij van 12 gld. voor den mganck  van
de kerck eene gld . . . . . . . . . 25-0-0

den 14 voor Wil7aelm1s  can  Hoppc  een geluij x nn 12 gld.
in een kerckegroef 6 gld. . . . . . . 18-0-0

don 21 voor TT’illc~~  cie W’it een geluij  van 12 gld. voor
d e n  ingancli  van de kcrck eene gld.  . . 1 3 - 0 - 0

den 24 voor de suster van G’irrif  Post een gelu i j  van
12 gld. voor den inganck van cie kerck eene gld.

13--0-0.
dito voor den inganck van de kerck van het kint van

&?/lWliOlll o - - 1 0 - 0

d e n  3 1  v o o r  &&it ‘ca;], _h(j,sh~,  een ‘geiuij  \ian 12  g ld .
voor den inganck van de kerck een gld. 1 3 - 0 - 0

1738.

2 Jnnw. drie posen over PIdip can Beusichena  en ingang
1 3 - 0 - 0

ï  d i to  een  poos  over  vronw 2’an Il/n.strigt  . 6-0-0
dito den ingang van het kint van Hadman Hoentlwop

0 - 1 0 - 0
14 dito drie posen over Gerrit van E~i+tlcr~  met een

kerckegroeff  . . . . . . . . . . . 18-0-0
16 dito voor den ingang van D i n a  Wolfswinckel  uijt

hot gasthuijs  . . . . . . . . . . , 1-0-0
18 dito drie posen over Juff. de weduwe Ciorlzelis IIro~we?

en ingangh. . . . . . . . . . . . 13-0--0
22 ditto een gcluij over het kint van Jnn 2;cw Ei$den

met ingang . . . . . . . . . . . 4-10-0
2s dito een poos over W i l l e m  vnn Dreziten . G-O-O
11 maart  negc poosen  over Mevrouw Bid  komt met

den ingang11 . . . . . . . . . . . 37-0-0
22 dito ecu poos over A.lllctt<l  Schickel  met een kerckegroef

1 2 - 0 - 0
27 maert drie posen over Go.t~it  Post ,I~ccobszoon  met

den ingang . . . . . . . . . . . 13-0-0
24 April drie posen ovor de vrouw van Hcrmcta van Toorn

met den ingang . . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0
14 mai,j  con poos over de vrouw van Goxejh  tic BlawA

6 - 0 - 0
22  dito een poos over de medawc Ofic~~n~~s  G - - 0 - 0
29 dito negen posen over mcjuffroum de wed. wijlen

de heer Domine  Earreth  . , . . . . . 37-0-0
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7 ,J~lrli~i cun IWOS over 1~‘o//c  Jm/ht/ijscn  .  .  6-0-0
1 0  d i t o  drie posc’u  over N«rft*tw uwe  .Brctla  m e t  een

kercliegroeff  . . . . . . . . . . . 18-0-0
26 dito cen gelnij over het, kint vau H~~ndt*t’cl:  B~o&w

3 - 0 - 0

:‘I .Jnli,j  d r i e  posen over Pictrr rm, Rrcnc~~  met d e n
ill,~illlg  . . . . . . . . . . . . 13-0-0

t; d i t o  tli,ic  posen over Hwdt~ikj(l  vatt ITCc,d  12--0.-0
10 dito een poos over  Cnptoi,jn CYloo12  en ingang í - O - 0

een poos over L’co.1 Jl~~lllPlll/COli.  . . . . ti-o--0
7 august ontvangen van de llc~~r sclLc~cl)cn  Zl. ral/ LCcIIIcfll

voor  h e t  s i n c k e n  v a n  Sijn \VtilEd.  kint omtl;lt  bij
avond begraven is, comt met den ingang l.ij-10-0

12 dito een poos over .Jc?llir vnw D,ijck met een kcrckc-
groef. . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

16 Sept. een poos o v e r  v r o u w  catl Wamel  . 6-0-0
22 dito voor den ingang van het kint van ontfanger

Bijdterck  . . . . . . . . . . . . 0-10-0
25 dito voor den ingang van het kint van G<jsOert  Post

0 - 1 0 - 0
29 dito een poos over het kint van Mons. G$sOert Graijvelt

met ingang . . . . . . . . . . . 6-10-0
2 Oct. voor den ingang van het kint van Balttls  Venuc~‘j

o-lO-  0
een  poos  over  v r o u w  1:(1?2  Offerden . . . G-O-O

30 dito negen posen over den Heer ontfanger Sch~lll
komt met den ingang. . . . , . . . 3ï-0--0

. . Nov. voor den ingang van het kint van Peter Ditzgrttl(rtt
0 - 1 0 - 0

4 Dec. drie posen over Lambct?rrs  Golbac7t  k o m t  met
den ingang. . . . . . . . . . . . 13.--  O--0

G dito drie posen over G@sbcrt  Post komt met, tlon i!l-
gang . . . . . , . . . . . . . . 1 )i-0  --0
voor den ingang van het kint van ,7. IXLI~~  Too’r O---10-0

11 dito drie posen over ,Jan S~7t~lb  t,olknegt#  Inct cen
kerckegroeff , . . . . . . . . . . 1 S-0--0

1739.
S ijanw.  voor Brtrtens een geluij van G gld. enz. 7 - 0 - 0
dito voor den ingnnck van de kercke van lalt kint V:III

Sterck.  . . . . . . . . . . . . . 0- IO- 0
d e n  15 v o o r  d?@je  v a n  S’et~tzrzuijncn  ~‘(‘11  gctlui,j van

12 gld. enz. , . . . . . . . . . IS--0-0
dito voor de loijtenant  ZXIZ Lit een  gelni,j v:;n 12 g ld .

den 16 een ge1LLi.i  van 12 gld. den 1’7 c(‘n  g~luij  van
12  g ld .  voor  de  inganck  van  de  l;(>r:,i;  <bene  g ld .

;j7- o--0
den 24 voor de dochter van lT’illc>tt/  cif> I:r//ru. re11  gc?-

1u;j van 12 gld. enz. . . . . . . . 13-0-0
d e n  2 9  v o o r  Het*tttr  de  knech t  van Lninll(>(Jr  Ij/“/1 een

gelug  van . . . . . . . . . . cj-0--0
den  11  feb .  voor  borgem.  Hoek cei1  gchllli,j  vn11  12 gld.

den 12 idem, den 13 idem, voor enz. . . si-0-0
den 16 voor het  kint  van minllcc~r  f:rclll/i~i een geltli,j

van 12 gld. enz. . . . . . . . . 12--10-0
den 7 mart. voor de vrou van I./rrtb l’rt~wt‘j  een gcAlt1i.i

van 12 gld. enz. . . . . . . . . . 13-0-0
den  21  voor  de  v rou  van  T-crlr  I~trt~c~lcd  itlt. gxsthuijs

een geluij van 12 gld. enz. . . . . . . 18-0-0
d e n  2 8  v o o r  d e n  i n g a n c k  van tic kcmk van het kirlt,

van Gradis Het/wl  . . . . . . . . . O-10--0
den 23 April over Jdrohus  tiis lírt/(j/] 0c11  golni,j van

G gld. enz.. . . . . . . . . . . . ci-lO--0
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den  10 maij over Joffruu  dc Vric.s  UCII  gului,j  van 12 gld.
den 11 idem, den 12 idem enz. . . 3 7 - 0 - 0

den 26 voor scheepe  van Geclant een geliij ‘van 12 gld.
den 27 idem, den 28 idem enz. . 3 7 - 0 - 0

den 29 voor den inganck van de kcick’vin het kint
v a n  b o r g e m e e s t e r  UalE  den Steen  , . . . 0 - 1 0 - 0

den 2 ijnnij  voor het kint van ICzcijZcnhrrg7~  een gelu[j
van 4 gld. enz. . , . . . . . . . . 4-10-0

den 9 voor Johanna de Rewuer  een geluij van 6 gld.
voor den inganck vau de kerck eene  gld. 7 - 0 - 0

den 16 voor de vrouw vau hyilAm IJ1.o~wcl  een geluij
van 12 gld. enz. . . . . . . . . . 18-0-0

den 16 ijulij voor Sioffcl  R1)7cc  een geluij  van 6-0-0
den 18 voor de vrouw va.n Giga4 Post een geluij van

12 gld. enz. . . . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0
den 21 voor de vrou van fil@!~t  Pidtloo een geluij

van 12 gld. enz. . . . . . . . . . 18-0-0
den 8 Siptemb. voor den inganck van de kerck van

de dochter van Ckwit Heuvel  haer  kint 0 - 1 0 - 0
den 10 voor TT%le~z BOTZ  een gelnij van ïi gld. voor

den inganck van de kerck 1 gld.  . . . 13 -0 -0
den 10 voor den inganck van de kerck van het kint

van He&riclc Bewmer . . . . . . . . 0 - 1 0 - 0
den 13 Sept. voor de soon van de sekeretaris  Lit dc Jez&

een geluij van 12 gld. den 14 dito, den 15 dito enz.
3 7 - 0 - 0

den 26 voor de vrou van I.Jacob  Hoek  een goluij  van
12 gld. enz. . . . . . . . . . . . 18-0-0

den 10 Oct. voor ,4~@c ZXW &k een geluij  van 12 gld.
den 15 voor het kint van lC7n1a ZWL ISQ’&  . 0-10-0
den 23 voor borgemeester Lit dc .TCJmdo  voor het op-

hnngo van het roubort . . . , . . . G---0-0
den 28 voor den inganck van do kerck van het kint

van de konrector Cjeveti78!qe . . . . . . 0-10-0
den 30 voor het kint van fXzgcnsa?a  . . . 0 - 1 0 - 0
den 7 Nov. voor Delfschou  een geluij van . ci-o--0
den 11 voor de ugtvnert  van ïWa& cie Langh  na Eek

gebracht . . . . . . . . . . . . 11-0-0
den 12 voor Griet$e  de Iilop  een gelui van 12 gld. enz.

1 8 - 0 - 0
den 26 voor mevrou Hoek een geluij van 12 gld. den

27 dito, den 28 dito enz. . . . . . . 37-0-0
den 3 decemb. voor de uijtvaert  van ijoffrou T$ esseZi?h

na brcukcle  gebracht . . . . . . . . 24-0-0
d e n  2 4  v o o r  .Jakohs de IhL’iLjff  . . . . . 0 - - 1 0 - 0

( W o r d t  v e r v o l g d ) .
~~~~~ . .

Alberti-Sichterman-Venema-Nauta-Muntinghe.
Niet zonder belaqg achtte ik het, uit een in mijn

bezit zijnden familiebybel de hier volgende genealogische
nanteekeningen omtrent bovenstaande Groningsche ge-
slachten het licht te doen zien. Ten einde zooveel
mogelijk een aaneengeschakeld en afgerond geheel te
behouden eindig ik mijn afschrift bij het laatste huwelijk
in de generatie waartoe mijn grootmoeder van vaders-
zijde behoorde. Reeds betrekke1ij.k  spoedig daarna zijn
de aanteekeningen gestaakt, terwgl ik bovendien omtrent
de thans levende leden van het laatste der bovenge-
noemde geslachten geen voldoende gegevens bezit. 1)

1) Een evcne~ns  in mijn bezit zijnde  vrij volledige genealogie van
dit geslacht en zijn  nnngehuwelijkte zijlhiën, sedert het einde der
16”  eeuw , zal misaohien  lAer  het licht kunnen zien.
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L)on  vorm dczcr, i n  h u n  cenvoucl  er]  centonighcid
welsprekende, uitingen vm het diepstc  Iced zoowel  als
van het hoogste geluk, liet ik - tenzij waar ontwijfelbare
vergissingen of xhrijffouten in het spel waren - met
opzet ongewijzigd, ook wegens de opmerkelijke ver-
anderingen welke die vorm, ongemerkt en geleidelijk,
in den loop van drie eeuwen onderging.

Hib’lieKSW% A. A. G A N D E R H E Y D E N .

(1) Anno 1679 Den 23 September snamiddags om
2 uiren  is onse waerde vaeder  de Heer .,?In~iel  Albcrti
drost der bijeder  Oldamten inden Heere gerust ver-
wagtende met ons een zalige opstandinge ten lecven
en is den 30 smiddags  om twalf uir begraven inde
martynij  kerk.

(2) Anno 1679 den 15 november des nags om 3 uir
is onso  waerde  moeder Vrouw l’aetsic,  Isbrnwh  inden
Heer gerust en is den 19 sacvons  in martynij kerke
bije  haere  maIn bcgraeven.

(3) Anno 1684 den 1 Octoober  ben ick 2) met mijn
man Hawneu  Si&errna~~ :‘) getrout.

(4) Anno 1685 den 2 Julius snamiddags om half 2
op donderdag is onse eerste Doghter gebooren genaemt
l’uetsie  Helena na mijn moeder sa,eliger  en suster  Albcrti
en is door suster  opden  3 in martyni kerke te doope
gepresenteert en gedoopt door de Heer Pastoor Selbn8gh.

(5) Anno 1686 op den 8 octoober  is onse twede
doghter geboorcn des morgens om 5 uiren genaemt
Wilhehjn~a  nae m;jn mans moeder.

(6) Anno 1687 den 21 Februari is onsc dogter T%Z-
helmijna  in den heere gerust, des snaegh (sic) quarticr
voor elf uiren.

(7) Anno 1687 is onso derde kint gebooren sijndo
een soon op don 8 november des dingsdaghs  avonts
omtrent hadf neegen  is genaemt Gerit Wiha  na miju
mans vneder sael:

(8) Anno 1688 is onse vierde bint gebooren  sijndo
een soone op sondngh  sijrldo den 23 December  nnctlc-
middags  om hal f  vi,jve  genaemt  DankZ  nne  mi,jn
vneder  sael :

(9) Anno 1690 den 27 octoober  des avons  om 9 uir
is onse vi.jfde  kint gebooren en gedoopt met de naem
van Johan nae oom lsbrandts saeliger en den 6 november
snaghs tussen 2 en 3 inden heore gerust.

(10) Anno 1692 den 31 Maij des morgens omtrent
vijf uir op dingsdag is onse sestc  kint gebooren en
genaemt TWhelm$aa.

(11) Anno 1694 den 27 marti is onso  seveudc  kint
gebooren op dingsdag smorgcns omtrent 6 uiren  en
g e n a e m t  Clwistina.

(12) Anno 1695  den 24 octoobcr smorgens omtrent
twe uir is mijn Doghter  Clwistijua  inden heere  gerust.

2) H$ke  Albe&;  geb. lGr>Y?  Van bnre  hand eijn o o k  nnntcekotling
(1) en (2).

3) Geb. lU5YP
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(13) Den 28 Juli j  1696 is onse ;tghtc kint gcbooren
s i jndc  een soon maer doet. op do woerclt g e k o o m c n .

(14) Den 20 November 1697 op saetcrdaghs  morgens
om 10 uir is onse negende kint gebooren sijnde  con
Doghte r ,  maer Doot op de werelt  gek: ‘)

(15) Den 5 Maij 1699 is  ons een Dochter  geboren,
genaemt  ,4n?aa,  nac Grotemoeder Honnema zal’. ‘)

(16) Anno 1700 den 26 December nog11 oude stijl
op dondordagh is ons elfte kint gebooren sijndc  een
soon genaemt ?7n.li naer oom Tsbrants saeliger.

( 1 7 )  A n n o  1709 den lti Sugusti  i s  mi jn  Doch te r
bl?ilhrl~~ijnn h%-l~i~~rmcm  i n  d e n  heerc ontslspen,  i n t
aoht#ijnde jaer  haercs ontlerdoms  nae een swaere water-
sugt die ruim seven  maendcn geduirt  haddo, en is op
wonsdagh  den 21 augusti in Martine kerko  des middaghs
om elf uir begraven.

(18) Anno 1710 is  mi,jn twedo soon  de  Lui tenant
Ua?lccZ  Siclrtcrman  in t  2d jaer  sijns o n d e r d o m s  t o t
Doornyck overledtm  ander kindcrpockons , op den 4 juni
des nagts omtrent 2 uiron.

( 1 9 )  Tusgen den 1% cn 9-tijnden  Deucmb:  1 7 1 5  i s
mi,jn secr  waerdc v r o u w  Hijll;c Sichicrr~~ur~  g e b o r e n
Albsrti  int 57 jaer hures  o u d e r d o o m s  seer  ge t roos t  in
den Heere gerust.

( 2 0 )  Bnno 1 7 2 5  zieinde den 2~1~1~  Jannuarij  i s  onze
v e e l  waerdc Vaeder , d e  H e e r  ~Iarn~cn S& twmnn  ,
Collonol van een Regiment inffanterie  , in het 66styjaer
si,jncs oudcrdoms in den Heere ontslapen en uit leen-
dam naer  Groningen overgevocrt, en is ttldser bij avont
in Martini kerk bij sijn vrouw bogravon.  “)

(21) Anno 1727 den 15 Februari is onsc wacrde swauger,
d e  H o e r  H. Gocl;iugu,  “) secrct’aris  van de provintie ,
in de ouderdom van 40 jaer, nn con borstziekte van
9 dacgun, in den Heere gerust.

(‘22) 1728 Den 6 December is A/lna  h’ic/~tcrmm  ‘)
met Jacso6  Ver2oua  8) d e r  bci,jdcn Rogtun D o c t o r  e n
Gcsworen in Veendam Getrouwt.

bij
(23) 1.730 den 14 maert is ons een Dc@cr  Geboren,

den Doop genaemt Hijleke  , na mun ovcrleedene
moeder.

(24) Snno 1734 is onse veel geliefde suster, vrouw
T u e t e k e  Heltma  Gockinga  , Geb : Sicl~ttwnan, na een
qui jnen t  l i jden  van  7  jacren,  in het 48 j ac r  hae res
ouderdoms in den Heerc  ontslaepen. En bi.j haer  Man
inde Academiekerke begracven  in Februari.

( 2 5 )  1739 den 6 april is onse wnorde Broeder ,  de
Heer Capitnin Gerrit Wille~u ~Yichtermm~  , ~11 een pleuris
in het 52sto  jaar sijnes  ouderdoms to t  Arnhem over-
leeden,  En aldaer ter aerden bestelt.

t) Aangetcckend door den vader.
5) Aangoteekend  door  cen der twee zonen.
0) Dit huwelijk

Zie (24).
, gesloten L>I Dec. 170!),  was tevoren niet vermeld

7) Door haarzelf aangeteekcnd, t o t  e n  met ( A I ) ;  PI), (2i),  (S),
(CE), (33) door een onbekende hand.

“) Geb. 1682 ?
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( 2 6 )  1 7 5 4  d o n  ~4 oc tobe r  i s  onso T>ogtor  H$eke
Iielbe,/za m e t  Honrm  Xarrta,  “) D e r  B c i j d e n  Regten
Doctor, op Donderdag in Veendam Getrouwt.

(27) 1755 den 5 September is haer  Een soon Ge-
boren die den 9 dito overleeden is.

(‘LB)  1756  don  9  januario  is mijn weerde M a n  de
Heer ?IacoD  Yc~cnlcc,  der Beijden  Regtcn Doctor, muede
Taelman  En Gesworen  descr stadt na cen pleuris  van
7  daegcn overleeden, in den ouderdom van inde 74
jaeren, En den 16 inde Wildervank inde boven kerk
inde kelder begraeven.

(29)  17% den 27 novcmbcr , dos sondngs nagts om
1 uir, is [onse dogter]  Een Dogtcr Geboren, genacmt
BIblaa  Jacoba.

(30) 1759 den 2 8  december  i s  h a a r  o p  vriedag
morgen om h a l f  vijve Een Dogter  geborun  g e n a e m t
Wobbina  Bregtina.

(31) 1761  den 8 7’“, dinsdag morgen om half agt,
is  ons waerde [kleinlkindt  *41liln  JacoOa,  in het derde
jaar haeres ouderdoms, van ons weg gerukt, na een
krankte van 19 daege.

( 3 6 )  1762 den 4 Mai%j is onse waerde B r o e d e r ,  d e
Heer Raedsheer ,Jw &7tterman,  aan eene  borstziekte
gepaart met  swanre  koorzen  i n  d e n  o u d e r d o m  v a n
twee en sestigh jaaren overleeden en in de Martini
kerk te Groningen ter aarden bestelt.

(33) 1764 den 13 Juni*j  is onsc suster Mevrouw i7laria
~~athariua Langcn7lmrt  weduwe van dc Heer Racdsheer
Jan JYic7dcrv~au  na een uitterende ziekte in den ouderdom
van in het  53 jaar overleden en in Martini  kerk te
Groningen ter aarden bestelt.

(34) 1767 den 21 februarie,  op saturdag morgen om
5 uir, is onse Dogter  E e n  s o o n  g e b o r e n ,  g e n a e m t
Jacob Hambeu, na mijn Man en vader.

(35) 1775 Den 23 October is Mijn Waarde Man,
do  Heer  Hemulo  Sautu, der Beiden  R e g t e n  D o c t o r ,
mede Lidt der Taalmannen en Gesworcn Meente  der
Stadt Groningen, na een ommegaande herfst  ziekte
van  21 dagen  over leden , in den Ouderdom van inde
47 jaren , en den 30 als Kerkvoogt inde Veendammer
Kerk, onder de Predikstoel in onse eigen Graf be-
graven.

(36)  1778 den 28 hiaij i s  m i j n  Dogter  l,l’obOi?la
Brechthaa  Nazrtn  m e t  Lodefuijl; Mrufing7zs  L “) d e r
beiden Regten Doctor en Rigter van Wedde en wester-
woldinge Landt op Donderdag in Vlagtwedde Getrouwt.

(37)  1779 den 4 Apri l  is  mijn Dogter  W o b b i n a
Brechtina Muntinghe in de kraam bevallen van een
Dogter  zondag savonds om half agt in Veendam, dit
bij  de doop genaamt is dlarba qJacoOa  Wilhelnailau  cm
door mij ten Doop gepresenteert in Veendam en ge-
noemt na mijn Moeder, Vader en grootmoeder.

(38) 1780 is mijn Dogter  den 24 November, vriedag

u G e b .  1VR of 172).
1;) Geb. 1; April 1’747.
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savons  r u i m  t i e n  uir, in de kraam bevallen van een
t w e e d e  Dogtcr  en gcnoemt  Gee~$nu  Cikrtrzdt na d e
Rigtera Moedor en door mij in Veendam ten doop
gepresentuert.

(39) 1782 den 19 n!Iai*j  is mijn Dogtor Wobbina Breg-
tina Muntinghu in de kraam bevallen van cen zoon ,
zondag s m o r g e n s  o m  1 uir , en  genaamt  Hemmo
Nauta  11) na  mi jn  over leden  Man,  en  door  mi j  in
Veendam den 26 ter doop gepresenteort.

(40)  1784 den 4 Apri l  is  mijn Dogter  W o b b i n a
Breohtina  Muntinghe in de kraam bevallen van een
Soon op Zonda,g om half’ 1 uir smorgens in Veendam,
die bij den Doop genaamt  is Picter,  na de  Rig tc r  zi,jn
Overloeden  Vader , en door mij in Veendam den 11
ter doop gepresenteert.

(41) 1785 den 2 Februwari is mijn waa,rde Moeder,
DIevrou\v  &alLa h’iddernac~n,  Wed : van de Heer tnalman
Jacob 1~Cnema,  na een borstziekte van weijnig daagen
in den Ouderdom van 86 jaaren  overleeden en den 7
in de Veendammer kerk begraaven.

(42) 1786 den 8 Augustus is mijn Dogter  Wobbinn
Bregtina Muntinghe in de kraam bevallen van een
Z o o n ,  o p  Dingsdag middag om 12 uir in Veendam,
die door den Heer Dr: 0: G: Veldtman 1”)  ter doop in
Veendam gepresenteert is den 20 augustus en na dezelve
genoemt  Otto Gewg Vcldtmcoz.

( 4 3 )  17S7  Den  30 A u g u s t u s  i s  m i j n  Z o o n  Jacob

Uarlncl/  Sarda > d e r  beijde  r e g t e n  Mr:,  Getrouwt  tc
Deventer, m e t  d e  ju!Tfrouw  Aleidn ,~~7~innllel~e?Lt~~~~~l~,
uit Deventer.

(44) 1788 den 10 April is mijn Dogter  W o b b i n a
Hregtina  Muntinghe in de kraam bevallen van een
Zoon op Donderda,w nademiddap om -.$  3 nir in Veendam :
en door mij zelfs t’er doop gepresenteert  en gedoopt
door Do. H. Jansonius den 20 April na mij genoemt
met de naam van H$eko.

(45) 1788 den 7 juni is mijn Schoondogter Aleida
Nuntn in de kraam bevallen van een Dogter die den
28 juni smorgens om yi drie uir overlecden is.

(46) 1788 den 5 juli is mijn waarde Schoondogter
dlcitla  Nautn  , Gebooren iS%l,imn~elpelaiz%?k7c,  na een zware
verlossinge gevolgt  van koorsen en zenuweziekte, met.
4 weeken  in het 23 jaar haares Ouderdoms Overleeden,
en in onse eijgen  Graf den 11 in de Veendammer kerk
begraaven.

(47) 1789 den 26 December is mijn Zoon J a c o b
Hartuen  haha 1”)  der beijde  R e g t e n  Dotter  v o o r  d e
tweedemaal getrouwt, met de juffrouw &!aria  C’orneliu
blar  Lichtenvoo~rt  l * ), te Groningen door Professor
Lubbers.

(48) 1790 den 25 Maart is mijn Dogter  W o b b i n a
Bregtina Muntinghe in de kraam bevallen van een
Dogter  op Donderdag Avond om 5 .uir in Veendam en

11)  Ongehuwd  o v e r l .  9 Aug.  1HiS.
12)  Zoon van zijn oudtante van vadorseijde.
13)  Ovorl. 29 Maart  18%.
11)  Ovcrl. 11 Nov. l.853,  ruim S 1 jaren oud.
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door mij ter doop geprcsentccrt , on gedoopt door Do:
v a n  d e r  P o l ,  den 5 Ar)ril 17’30 m u t  tlc n a a m  v a n
Hijldx , XL mij genoemt.

I

(49) 1792 den 28 April is mijn Dogter  Wobbinn Brcgtinn
M u n t i n g h e  i n  d e  k r a a m  bevallen vau cie11  Zoon ~ des
Zaterdags nademiddags om 3 uir in Veendam, ter dool)
gepresenteert door Mevrouw Ida Muntinghe 1;) , n;t tlc:
H e e r  Muntinghc  lf;), b o e k h o u d e r  v a n  d e  wa;~g , on
Mevrouw, genoemt  Berllhnrd  Icla ï?icrs, gedoopt  d e n
6 Maij door de Do: C: Continot , Predicant  te lioctlijk
in Noortholland,  zijnde haar agste kindt.

(50) 1794 den 2 juni is mcjn Dogter  Wobbina Brcg-
tino Muntinghe in de kraam bevallen van het nccgondc
kind, smaandng  s a v o n d s  tecgen  scs u i r  z i j n d e  e e n
Dogter, ter doop gepresentecrcl  door miju Schoondugtcr
Nauta , e n  n a  m i j n  Z o o n  e n  Schoondogtnr  genoomt
JaeoOa ïllnria , gedoopt door Do: M: van der  Tuilr den
15 juni 1794, te Veenda,m.

(bl) 17!)5 d e n  6 j u l i j  i s  m i j n  Sohoí~ridogter  Maria
C o r n e l i a  Nanta  in de kraam beva l l en  van cen Z o o n
d e s  smnandags m o r g e n s  -i 2 u i r ,  on  den  19 gccloopt
door  de  Do:  J :  H:  %‘hemmen predicnnt  te St: Jacobs-
parogie in Vriesland , genoemt  &Ycinino  1IQleí:o  l ;) ! na
mijn o v e r i e e d e n  M a n  e n  mij, en door mijn Dogter
W: B: Muntinghe te Veendam ter doop gepresenteerd.

(52) 1797 den 8 januari is mijn Dogter Muntinghs
n e e g e n d e  k i n d  genanmt  Jacokb  Burin an de gevolgcn
van  de  k inkhoes t  Over leeden  en  t e  Vlagtwedde  bc-
graaven  in den ouderdom van twee en een half jasr.

(53) 1798 den 4 Maij is mi,jn Dogter  Wobbina Brech-
tinn Muntinghe in de kraam bevallen van haar tiende
kindt, Vriedug  n a d e m i d d a g  o m  ha,lf vier nir, zijnde
een Dogter!  ten doop gepresenteert door mi,jn Schoon-
dogter  Nauta  , en na mijn schoondogter en Zoon ge-
n o e m t  Jncoba  Hnr,nanna  Uwin Corneliu,  den  16 Mni;j
door de Do: Cortius (sic) in de Aa Kerk gedoopt te
Groningen.

(04) 1799  den 1 januar (sic) is mijn Dogters Izcle  Dogter
Geezina Gi’ecrl~uid  Mznztinghe  Gctrouwt met du luitenant
C’arl  Ldwig  con &iegel  Uayon ~07~ ~clacl  .eu  Pickelsl~cir4
uit het Puderbornse , Getrouwt  door haar Oom Ajolt
Jan Muntinghe te Oldenhoove.

(55) 1799 den 22 januari is mijn Dogtcrs  tiende kind
JacoDa Hurmanna  Mwia Cor?~clin  te Vlagtwedde in den
ouderdom van ruim 8 maand a,n een uitteerende ziekte
Overleeden en daar begraven.

(56) 1799, den 25 April, Donderdags snadcmiddags
quartier voor 2 uir is mi,jn Schoondogter Maria Cornclin
Nauta in de kra,am bevallen van een Zoon, cn den
3don Maij door den Heer C: Star Liohttmvoort  ten dool)
gepreseitccrt  , en  na  dese lvc  senoemt  (bmclizcs  Xar,
te Groningen in de St: Martimkerk  gedoopt door Do:
Corsius (szc).

‘5) Geh. Menrs.
16)  Zijn oom; ecl1tgenoot  van 1:). Tevens werd hij gcnocmd uaal

eiin grootmoeder Gcsina  Goert,ntida,  Kicrs, echtgenootc v a n  l’ictcr
&ïun&ghe.

17) Gehuwd 18.18, overl. 1829.
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(57)  1799 den 2!) Maij is mijn Schoonsoon  Lodew$
>12112li~gl~c  Rigter des Landscbaps  Westerwoldc te Vlagt-
wedde overleeden an een uitteeroude ziekte des smorgens
omstreeks 4 uir in den Ouderdom van 52 jaar, en des
Sondags savonds zijn IiJk hier overgobragt,  en den
4 hier te Groningen in Der ha kerk in zijn familigraf
begraaven.

(58) 1800 den 27 januari is mijn Zoons jongste kind
Cornelius  Star Nada i n  den  Ouderdom van  b i jna  9
maanden, na een sukkcling van eenige  maanden Over-
leden, en op den 30 in de Accademikerk te Groningen
begraven.

(59) 1800 den 7 Februaric is -mi,jn  Dogters 2<le Dogter
Ccesinu  Geertr~itl  S’~ieycl  Gebooren lMzlrltinglx;,  na een
uitteerende ziekte van 6 maanden, in den Ouderdom
van 19 jaren en 6 weeken overleeden, begraven den
11 Februari in de Kelder in de kerk in de Wildervanck.

(60) den 4 September 1806 is mijn Dogter  TYoUinu
Bregtina  Nnuta , 1 8) Wetl: Jl~l~)~tìnghe,  voor de 2dc m a a l
Gotrouwt,, met Joha1~1~ Heilarick  %illcr  , 1”) Medec inao
Doctor te Veendam.

( 6 1 )  1 8 0 6  A n n a  ~JacoOcc Wilhd~r~iwx  illunii~~ghc  Ge-
t rouwt  den  31  Meer t  me t  Xichncl van rlcr !lb~dc,  2o)
der beijden  regten Dotter in Veendam, gctrouwt door
haar Mans Vader.

( 6 2 )  1 8 0 6  i s  miju Kleijn  Dogter  d?t,~a  Jc~coOn  ll’il-
helminu  van der I’/~~lt  den 13 December Overleden en
den 19 Dccembcr in onse Kelder in de boven Kerk in
de Wildervanck begraven, Oud 27 jaar on 8 maanden.

(63) 1808 den 1 November is mijn waarde Moeder
Mevrouw ï%jleke Penema Wed. van [den] Heer Hemmo
Nauta  der beiden Regten Dotter  Lit  der Taalmannen
en Gezworen gemeente binnen 24 uren overleden in
de Ouderdom van in de 79 jaren en den 7 in de Grote
kerk te Groningen in ons familigraf begraven.

(64)  1812 den 26 Maart is mijn Zoon Hijlcko  .ïlh/~-

tinglte  Med: Doctor te Amsterdam getrouwt met Scrra
Pieterse Rocquette.  2 l)

(65)  1812 den 23 November is  mijn twede zoon
Pieter Illir,ltinghe  Luitenant Colonel in dienst van Zijne
Majesteit Napoleon den Keiser der Fransen aan een
uitterende borstziekte overleden in den ouderdom van
28 jaar en ruim 7 maanden en op zaterdag den 28 dito

in Veendam begraven in de kerk in mijn vaders graf.

(66) 1812 den 15 Dezember is mijn Schoondogter
Sara Muntinghe bevallen van een zoon Lodewijk ge-
naamt na mijn overleden man.

67) 1814 den 13 Jan.  is  mijn schoondogter  Sara
Muntinghe inde kraam bevallen van een Dogter  ge-
naa,mt Gezinn  Geertruìd  na  haa r  t an te  en  overgroo t -
moeder genoemt  en door mij ten doop geprezenteerd

181  Overl.  15 AW. 1812.
l@j Geb. 16 Mei 1741, overl. 1 Januari 1x29.
20) Geb. %3 Maart  lïtil,  hertrouwd 11 April 1810, ovcrl. 29 Ja-

nuari 1842.
21)  Geb .  1751, overl.  LSiO.

den 23 dito en gedoopt door den WolEerwaarde  heer
Folmer te Bonda in Oostvriesland.

(68) 1815 den 5 Augusti is mijn vierde zoon Hijleko
iklltinyhe  Med:  Doet:  aan e e n  zukkelende  z iek te  en
waterzugt overleden inde ouderdom van 27 jaar en
9 maand en op woensdag den 9 dito in Veendam bo
graven in het graf van mijn grootmoeder.

( 6 9 )  1 8 1 6  d e n  7  Maij is Benzariï  ida liiars i%f/C’lZ-

linghe , 2 “) Med. Dotter inde Pekel, gctrouwt met Actlyic
Aa$elzs 2 “) en al daar getroudt,  door de WelEerwaarde
Heer M. Adriani.

(70) 1817 den 20 Maij is mijn schoondogter Aaltje
Muntinghe inde kraam bevallen van een dogtor smorgens
om 8 uur en den 22 Juni gedoopt door Do: Warmolts
inde Pekel,  door mij  ten doop gepresenteerd en na
mij genoemt  WoObinu  Brcchtina.

(71) 1819 den 8 Maij is mijn schoondogter Aaltje
Muntinghe inde kraam bevallen van haar twcdc Dogter,
smorgens om 3, gedoopt door Do: Warmolts,  in Pekel,
door haar zelfs ter doop gepresenteerd, na haar Moeder
genoemt.

(72) 1819 den 24 September is mijn Dogter  Hzjleke
Xzdinghe  21) ge rouwdt met Aidrens Adriaan Gander-
hcgde~z  2 5)) Griffier bij de regtbank van eersten aanleg
in het distrikt Winschoten, en door haar Oom, Professcr
Muntinghe , in Veendam ingezegent.

(73) 1820 den 9 Januari is te Batavia getrouwt mijn
derde Zoon Olto Georg Yeldtmw ïllnrzii~~g?~  ‘> “), Majoor
van het 10 Bataljon 180  Regiment Infanterie van Linie,
m e t  ~IZ,U  111aric~  Christil~a  R o s s  27),  Dogter  v a n  d e
Profi Ross aldaar.

Van Romondt.
(XXVIII  ) 140).

Onder de sententies van het Hof van Gelderland die
ingeschreven zijn in de op het Rijksarchief te Arnhem
berustende Civkele Sedentìcbocken  , trok een drietal van
1609 en 1610 mijn aandacht, omdat daarin defamilie-
naam van onzen waarnemenden redacteur voorkwam
en deze blijkens zijn vraag in jaarg. XXVIII, k. 142
wel belang zal stellen in alles wat nopens zijn geslacht
gevonden wordt.

Het betreft n.1. eene procedure voor het Hof gevoerd
door Arnt en Johan van Romude  contra Joha.n  van
Romunde  Jansz., in welke zaak het Hof bij de sententies
van 7 October 1639, 6 December 1609 en 20 October
1610 uitspraak deed. Gewoonlijk zijn bij die sententies
ook de bundels processtukken bewaard gebleven, wat
evenwel bij het onderwerpelijke proces niet het geval is.

De sententies zijn echter dermate uitvoerig, dat de
drie uitspra,ken  te zamen, een volledig beeld geven van
de kwestie waar het proces om ging.

12) Hertrouwd 7 Aug. 1826, overl. 3 Maart 1865.
25) Geb. 13 Januari 1’796, overl. 17 April 1823.
*‘1 Overl. 7 Juli 1876.
2sj Geb. 16 Oct. l%O, ovcrl. 29 Juli 1853.
BG) Over].  27 Oct. 1822.
97) Geb. 21 Juni 1802, hertrouwd in 1824, overleden na 1870.
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Samenvattende hetgeen die uitspraken van het Hoi
inhouden, komt do zaak op hot volgende neer.

Een  zekere  Horman vait, Romundc, g roo tvader  v;Ln
beide partijen,
met Grieta,

en v&!x  1544 overleden, was gehuwd
wier familienaam niet blijkt. Deze maakte

als weduwe in 1544 eene bepa.ling  dat een leengoed
dat zij bezat, na haar overlijden verdeeld zou worden
onder hare zes kindcrcn. Het leengoed heette ‘t Holthuys,
gelegen bij Sngerlo en leenroerig aan den huize Keppel,
de zes kinderen worden genoemd in deze volgorde :
J&M~,  G e r a r d  (Gekt),  Hen&&, Cl~rist%na,  E’lisabeth
~11 &,ml~~.

Hendrik was zonder afstammelingen na te laten
gestorven , Christina was weduwe geweest van Coenraad
PYe;qc~/~s  en had van dezen &n zoon on één dochter
nagelaten, totwijl  Jenneken één dochter had.

de
Wijl er over de verdeeling van het leengoed tusschen
kleinkinderen van Herman  Q~!IZ,  &lï2flrlzrle en Grieta,

na den dood vau den ongehuwden oom Hendrik van
ILOWILIZL/C  , oneonigheden  waren gerezen, hadden zij op
29 Sept. 1609 tu Arnhem cen compromis gemaakt en
het proces liep nu over deze verdeeling van hot leen-
goed , waarb i j  aan  de  eene  z i jde  s tond  Arn t  valc
XOU~~L~I&,  VOOI  hem zelf on namens zijn broeder Johan
v;n.~ h’oln~lntle,  be ide  zonen  van  Gerrit  valb BommuZe,
benevens voor de 2 kinderen van wijlen Christina v a n
16om~nde  wede. Conraad liofqcr~cs, t e g e n  h u n  n e e f
J o h a n  L’LUL  Xo~z~q~dc  Johanszoon.

Hieruit is dus de volgende afstamming op te stullcn:

Ik vo:tig nu nadrukkelijk de aandacht, op het slot
van het artikel Z;LIIL ILomoudt in jg.  XXVIII , k. 1 4 2 ,
waar  u i t  een geheel andere bron (schepenarchief van
Bevelate~~  he t  bes taan blijkt van een zestal broeders
en zusters, in deze volgorde genoemd: Henri&,  Johan,
Stijueken  (= Christ ina), Lijsken (Elisabetha),  Jenne-
ken  en  Ger r i th .  Men gevoe l t  dan ,  da t  d i t  dexeifcle
personen moeten zijn en dat er slechts weinig voor
nood& is om dit overtuigend te bewijzeu.  Waarschijnlijk
zou  he t  Keppelschc  leenboek  door de leenopvolgingen
van het leen ‘t Holthuys  onder Angorlo, de gewenschte
gegevens kunnen leveren ; hot Keppelsche archief is
helaas vooralsnog ontoegankelijk en voor ieder ge-
sloten.  ‘)

In de tweede plaats vestig ik er de aandacht op
dat in de eerste sententie,  die van 7 0ct. 1 6 0 9 ,  d e
onderworpel~jke  personen uitdrukkelijk ‘vun Rzwewwzdc

‘) Zoado  een  der ledeu  dit voor  “nzcn ijverigen  navorsoher  n ie t
wc~cn  tc doen ontsluiten? RED.

genoemd  worden  en  da t  dit naam ten  slotte tot vnf~
Bcl?jlfc?zde  en ôrc~ &esn~~~tlc  ve rbas te rd  word t ,  Ivaaruit
men dus veilig concludeeren mag - hetgeen  ik reeds
vroeger uit elders gevonden acten meende te mogen
constateeren - da t  de  g rondvorm van  Z’CUL  h’oruoudt
is: van Roermond.

Verder bleek mij uit het: Signaot vau opdrach ten
en vestenissen des Edl. Landtgerichte van Docsborgh:

3  J u n i  1 6 0 2 .  drnoltlus  vun Ilucrmo&~ m e t  zijnc
huisvrouw Maria Bussenets en als volmachtiger van
Elskcn Arnoldus en ,,sich  mede starck maekonde voir
s@, 1. O~oc?c&  ,Tnf~,  vn?a Ruemondt”‘, v e r k o o p o n  a a n
J an van Gelder en zijne vrouw Everharda -5. van een
s tuk  land genaamd Brulskempken , gelegen in den
Riohtcrampt  Doesburch .  (t behoorde toe aan Captll.
Tc11  en $ aan Jan van Gelder.)

Ten  slotte de vraag of den heer van  Romondt  ook
bekend is of de st;tmva.der  der familie voorkomende in
iSed. Adelsboek  1907 blz. 56s blijkens latere  on tdek-
kingen misschien een zoon was van cen Herman  ‘L’C(IL
Z~o~~l~zde,  zoodat dun de Johan Gerurdszoon v. R. uit
.lct proces dezelfde zou zijn als sub. II van den in gu-
.locmd Adolboclje  opgenomen stamreeks.

W .  WIJNAENDTS  V A N  RESANDT.

NASCHRIFT.

Mag ik in do eerste plaats ons geacht correspon-
luorencl  li(l, dutt  Heer W. Wijnaendts van Resandt, ten
seurstc  dankzeggen voor zijne zeer belangrijke mcde-
leeling.

Daar do doopregisters der il/lariakerk  te Deventer
jas me t  1571  beg innen ,
r. IZ.

heb ik de doop van Arcnt
niat kunnen vinden. Wel trof ik daarin aan :

yd. 27 Mei 1572 HCwnatmus,  z. v. Gerriet van Remunde
!n Aeltgen. (Doopget.)  Willem Berentsen 1)) Anna
%lt,asnr  Wyntgensfrow - en ged. 6 Dec. 1574 Ja,tz  ,
:. v. Gerriet  van Remunde en Aeltgen. (Doopgct.)
3artolemaeus Lantinck, Styne huisfrow Albert Stevensen.

Volgens Cost Jordens , Overysselsche  almenak 1855,
was Oerrit v. R. gehuwd met Aeltgen  Wytdget~s,  dr.
ViLn den muntmeester  Bnlthazar  W. en Anna Fleming.
De doopget.  Bartholemaeus Lantinck was geh. met
Silleken  Wyntgens  eene zuster van Aeltgen vnd.) .
Maar volgens trouwboek der Mariakerk te Deventer

‘) Liber renunoiationum  1.569-1582.
fo l .  129.  B r u g g e .  BruynES,  Hugo van Varscvelt  und Bartha  sijn

ohto huisfre  u n d  Gerrith  v a n  Locnen  u n d  Cathnrina  s in  ccl;to
uisfre kandon da t  s i e  h i c rbevoerents  opten SXVI Maij  a n n o
YLXXII  a) “mmc  eijne somma geldes die hem allen domails  wal1  is
etailt  , crffliohen verkofft  h e b b e n  W i l l e m  berend& tot behoiíf
ijncs  voir uoins jun van  Remunde  b i j  sijner  ssliger buisfë Hille-
ken Wintgens gowonnen  und geworven alsolche viff golden Rinsobc
ulden  van gewichtje  ofyte  d i e  R e c h t e  w e r d e  dn.ir  voir  jairlixer
lenthen, aha sie jairlix  placht theffen und tboeren und hem in
Aleydinghe und doylinglre  thogevallen  s y n n e  u t h  e i n  Ervo u n d
nyss gelegen bynne  Deventer in dit Lange biscbopst,ratc  tuscben
Jrvcn  und huiseren  Jauffer thcr Lot thobehoirendo  a n  d i e  e c n c
ddt,  und dit wed. pctcrs  van Gesecke an die ander sijdt und die
Lirlix  dnir uth theffen und thoboerë up allet hoichtijt  van paischc.
lholt einen scl~opcií  brieffs meth segelle Henrichs van marckell und
Ierriek  Schwff  beaegelt  i n  d a t a  1 5 6 1  d e n  X11  aprilis,  Welcken
illë Borend& tot behoiff  sins soins vurZ dair van entfange  hefft.
onder nrgelist  Act cor%  Bruin& opt XXVIII May Do LXXIIII (1574).
a) C afkorting van etc, dus 1572.
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was Gerrit v. R. geh. mut Aoltgon  .S~e~z.sdochtor.  W a t
is nu goed?  of zoudo Gerrit  tweemaal gehuwd zi,jn 1 l)

De familioverwantschnp tusschen Avent en Jan  blijkt
behalve uit  het bovenmedegedeelde nog uit  het na-
volgende :

In  he t  a r t ike l  ,,Twee b r ieven  u i t  de  17”” e e u w ,
medegedeeld door M. G. Wildeman”, (De Wapenheraut,
1906.)  wordt  op blz.  255 vermeld:  ?,n~f (D~rcl;) ?;al~,
&iimondtf’. H i e r m e d e  i s  b e d o e l d  L)lederilc van R.,
muntmeester te Enkhuizen, zoon van JaTz,  v. R., munt-
meester eerst te Emden en daarna te Zwolle. Algonde
v. R., de schrijfster der brieven was eene dochter van
den Zwolschen muntmeester drrnt v. R.,  die October
1596 te Zwolle huwde met ,Ilarikcn Buyssenct Andriesdr.
(Zie over hen en hunne kincleren: ,Mr. J. van Door-
ninck  , Geslach tkundige  aanteekeningen”,  waar o. m.
hun huwelijk fout.icf gedateerd i?. 2)

Bij de opening \‘an het testament (d.d. Swolle  den
11 september a0 1642)  van ?Jun v. R. en zijne tweede
vrouw Winne Wintgens te Zwolle op 8 Januari 1649,
trad op als momber zijner dochter Agnis de commandeur
Rcinicr vnn Xacsfebd. Deze was te Zwolle 1615 gehuwd
met Elisabeth v. R., dr. v. Arent en Maria Buissonet.

Van den Heer Kolonel J.  D. Wagner,  ontving ik
uenigen  tijd ge leden  eene  nan teeken ing  over  Arent
uit : ,,Sloet van de Beele. Dc Hof te Voorst”, tevens
dienende om eene fout te herstellen: In 1618 werd
Srclld  valz u’rtrevlitrll(!e  (za l  moeten  z i jn  Rt(ren~rmle)  ,
muntmeester te Zwolle,  beleend met half Swaving
(een vroeger keurmedig goed op Veluwe van de abdy
van Prumen) als een Zutphensch leen ,nae alle keur-
medigen  rechten en gewoonten des hoves thoe Opvoerst”.
(Is Voorst een hof van de abdy van Prumen Y)

Uit het ,Liber  Renunciationum” van Deventer, deel
1531-1540,  fol. 450, blijkt: Egbert Wullers en Ger-
trudt , echtelieden, ve rkoopen  aan  Jan  Allerinck  en
Elsken, echtelieden, zekere jaarrente uit een erf en
huis ~ in der La)lgerOis~~lr.oI,stralclL”  , toebehoorende  aan
Hermelr  mm Rtrremunde  , tusschen de wede. van  Ger t
ter Loe cn zaligen Ewolt Keysers.  Actum ,111  vigilie
Ornnium Sanctorum”  1539.

Dit is nu klaarblijkelijk hetzelfde huis, als dat, wat
Gerrit  v. R. bij zi jn huweli jk in 1561 (vgl.  XXVIII,
142) van zijne broeders en zusters kocht. Uit dezelfde

1) fol. 207. 2 Oot. 1.%6 Aernt thcr  Loe verkoopt o. 111.  een huis ná
\Vynolt  thcr  Lot ,y M:wi:l. gelegen in de Bisschopstrnnt  tusschen
crveu en huizen van znl. Willem Limbcrch en Gerrit can Bemz&e
zaziyer.

f o l .  104.  11 J u n i  1373. Gerrith  vn?l hkmunde  X diltgen koopeu  2
junrrcnten.

fol.  14!P’. Gerrit  wz h’emzr&  heeft 20 Feb. 1675 een huis in do
Lange Bisschopst.rnnt,.

Vorder  vond ik  nog:  fol. 20-1”).  12 8~~1. 15Sti.  De wc:duwe  Herman
~‘an  h’ewwnde  heeft.  eiu huis in de Lw& Bisschopst,rnat  naast d:tt
vnn Wynolt ter Lot.

fol. 105. %ì Apri l  l.ïï4. Caspar  uan Rwnundc  ><  GertrGdt.  e e r d e r
wed’ Derrick Luickenz  verkoopen een huis in de steeg tusschen de
C;roote  en Kleine Oeverstraat.

2) Do eerste der 2 brieven is gedateerd 19 Ucpt.  1628. Op Iô
Sept. 1628 werd toch (vorm. te Zwolle1 gedoopt Annn Mitri:L  vnn
Ruesfelt,  dr. v. Reinicr en Elisabeth van Romnnde,  daarna is dit
echtpaar geene  dochters meer geboren. De uitdrukking: ,,of  UE.
suwer la en UE.  nl weer  zoei fricnden zvcn”.  m i i s t  erou d n t  d e
dat& niet vroeger kan zijn,- daar hare zust”er  A’nni  vnn komundc
4 Mei lö28 huwde met Tl~omas  van der Lilwick.

Welke plaats  wordt bedoeld met Loerretten? ,
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b r o n  blrjkt  , d a t  Hcrwm~~  vnla Xo~~nde  (Rcntu~ade  ,
12r~wm~t~utlc)  cn  d iens  hu i svrouw G~eic:  (Grictc)  in :5%
(fol. 136), 1532 (fol. 33) en 1537 (fol. 332) eene jaar-
rente verkoopen uit een huis in de ,,Nyestrate”.  (Mede-
deelingen van Dr. M. E. Houck te Deventer.)

Deze gegevens, in verband met het artikel van den
Heer W. Wijnaendts van Resandt , latcu weinig ruimtc
over voor eene andere opvatt ing,  dan dat de Jo7lala
Go-arclszocql,  I:. B. uit het proces, dezelfde zou zLJn als
diegeene, vermeld sub 11 in Ned.  Adelsboek 1907
blz. 068.

Wat de naam aangaat, deze wordt zeer verschillend
geschreven. In de Deventer  archieven komt in de 160
eeuw he t  meest  v o o r  (‘CO/ h’~~~n?r~rdc.  D e  o u d s t e  aan-
teekening over den naam vond ik in: De Camcraars-
rekeningen van Deventer, door Mr. van Doorninck  en
11r.  J. Ac810y,  t. w. : Rekening van Hcnric ter Brugghen
1376.

Van burgerschap : Rutgher  CUIL  Ruermunde  2 (í’C.
Trouwens tegenwoordig nog ontvang ik brieven on

wordt een enkele maal aangesproken met den na,am
van Roermond; in Limburg spreekt men van Remunj.

Of de in de sen ten t iën  voorkomende  Jan Jalbss.  v.
R. , indentiek is met de navolgenden is mij niet bekend :

,Jma vau Rowwade  ( R o r m u n d e ,  Remnnde)  b u r g e -
mees te r  van  Doe t inchem ItiOd, 3, 12, 13, 19 en 20;
schepen  1600-1626  (vanaf het volgend jaar tot 1660
ontbreken de schepenacten, vgl. Alg. Ned. Fam. bl.)

Inventaris van het oud-archief der gemeente Doetin-
chem,  blz. 21:

1607 Maart. Instructie voor Berend Slichkamp cm
Jan  cIc?a  Rom~rndc,  afgevaardigden v a n  wege  d e  st,ad
Doetinchem naar den buitongewoner: landdag te Arnhem,
om te  be raads lagen  over  he t  me t  Span je  to sluiton
bestand.

Ja+&  vo?a Rul-emlcndc  + 1640 burgemeester van Doe--
tinchem.

Nijmegen, ondertr. 14 Jan. 1610,  getr. 6 Feb. d. a.v.
,Ja,c Junsa.  w,va Romzclzdc,  wcduwnr. e n  dll,~elwn  va?a
Oort (te?L Owt) j. d. v. Nijmegen. Uit dit huwelijk werd
aldaar 21 Dec. 1610 eene dochter Cathnrpn gedoopt.

H e t  x~l”n, zooals de familie dit nog voert, komt
voor op een portret van Diederik van Romunde, dit!
te Zwolle ld Fotx. 1633  huwde  met Pietertgen Schair-
m a n .  1) Ik houd mij zeer aanbevolen voor opgaven
van het voorkomen van dit wapen vóór 1650.

Pandelaert.
(XXIV , %S5, en XXV, 30.)

1.  pJo/ra~~  Pc~~dcZuo~t, r e n t m e e s t e r  v a n  Boierlund ,
vestigde 15 Jan. 1608 “) in Oud-Beierland, als gemach-
tigde volgens volmacht van ti Jan., een losrente. Nog-
maals deed hij dit 6 Febr. 1610, volgens volmacht v:<n
13 Jan. Zoals hieronder blijken zal, werd hij in 1612

‘) In zilver een rooden  os met gouden 1Loornen  cn hoeven stwnde
op een grssgrond.

2) Zover niet  anders  is nangegcvcn,  is het,  vo lgende  ont leend
aan rechterlikc  en kcrkelike  akten van Oud-Boicrlitnd,  d e  e e r s t e
in ‘s Riks algemeen  archief.
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als rentmeester door een zoon opgevolgd. Hij bleef toen
ochter n o g ds agent werkzaam voor de vrouw van
Bcierland,  S’aOi?lcc  1;aqb  h@aond,  g e b o r e n  p r i n s e s  va?t
Gavc/~~ ,  g r a v i n  zan. IQmo&, wede v .  de  g rave  va?a
is’~lms. Toen haar gemachtigde Christiaau de Donckere  ,
eertijds rentmeester van Beierland  , hem 13 Maart 1614
land overdroeg,
genoemd.

wordt hij  n.1. agent van Haar Eks.

J o h a n  en Gilli,s Ptrnclelaert,  oud- en tegenwoordig
rcntmeest,er  van Oud-Beierland, kochten 29 Jan. 1616
26 mergen  200 roeden land met de huizingen, potingen
en plnntazjes , grenzende aa#n goed van Johapb Pandelaert,
en nog 300 roeden land, met de plantazje , g e n o e m d
d e  Doel-erve, omdat het eerst tot de Doelen was be-
stemd geweest, alles in Oud-Bcierland.

Als oud-rentmeester van Beierland stelde hij zich bij
twee akten van 8 Okt. 1619 borg voor zijn zoon Gillis,
rentmeester  en sekretaris van Beierland, ten eerste als
rentmeester van de domeinen van Oud- en Nieuw-
Beierland vanwege de Grafelikheid van Holland met
ingang van 1619, en ten twede als ontfanger van de
achterstallen van de pachten van de onroerende goederen
van wijlen Jolban  van Oldenbarnevelt  , gewezen advokaat
van Holland.

19 Okt. 1619 maakte hij zijn zoon Gillis  neg machtig,
orn een rentebrief van f 300, verzekerd op een huis
en erf te Middelburg, te verkopen. Dit wijst op een
mogelike afkomst uit de Zuidelike Nederlanden.

Bij hem aan huis woonde lang zijn k le indoch te r
Nagrieta,  zoals blijkt uit een akte van 16 Febr. 16&5,
waarbij Jonkvrouwe Afagrieta  Pandelaerts,  enige dochter
en erfgenaam van de Erentfeste #imon  Pandslaert
en  van  Jonkvrouwe M a r i a  Filiers Ealtusdr  : be ide
gewoond hebbende en overleden te Elbing in Pruisen,
bijgestaan door ha.ar  oom de Erentfeste en Eerzame
Gillis Paudelae~t  , rentmeester van de domeinen van
Beierland en sekretaris van Oud-Beierland , machtig
maakte de Erentfeste Jonkheer Autonis  dtc Marchys  ,
om van haar oorns Pieter  en l+arzs  Filiers Baltuszoons,
de eerste gewoond hebbende in het Waarder bij Dant-
sik en nu wonende omtrent Marcushof, en de andere
gewoond hebbende te Eerlebervelt en nu wonende te
Danswijk, als zij nog in leven waren, rekening te ver-
zoeken van de goederen, zoals die ten tijde van haar
moeders overlijden wa,ren geweest  en waarvan haar
nooit  rekening gedaan was, hoewel zij nu wel tot de
ouderdom van 31 jaar gekomen was,  en niettegen-
staande veel vermaningen, zowel door haar grootvader
CJohan  Paudelaert  , bij wie zij meestentijds gewoond had,
als door haar oom en haar zelf gedaan.

fJohan  had niet meer dan de twee in dit stuk vermelde
kindoren, want 12 Julie 1625 werden Gillis  Pandelaert,
rentmeester en sekretaris van Oud-Beierland, en AIar-
grieta Pandelael,ts  , dr v. wijlen S’imola  Pandelaert ,
s a m e n  erigenamen  van Johan Paudelaert  g e n o e m d  ,
toen de eerste, optredende voor zich en als testamen-
terc voogd van  Xargheta,  t e r  v o l d o e n i n g  a a n  h e t
plakkaat, van de Staten van Holland van 30 Julie 1624
o p  d e  makingen van  aan  t e ruggaaf  onderworpen
goederen 1) verklaarde, dat zijn vader zeker land en
zekere rente bij testament met fideïkommis had belast.

1) Groot Racaetfiouck,  1, 375-880.

11. Gillis,  ook  Gielis  en JClis  Pu?adcluc?rt.  A l s  r e n t -
meester van Beierland wordt Gillis  voor de eerste m a a l
vermeld 5 Mei 1612,  toen hij een huis en schuur in do
Voorstraat kocht. Sekretaris van Oud-Beierland wordt hij
het eerst genoemd 16 Nov. 1613, toen hij oen verklaring
aflegde. Schout en schepenen verleenclen  hem, misschien
omdat hij naar een a,nder  amt dong, 5 Jan. 1623 e e n
getuigschrift van
orntrent  16 jaar

goed gedrag en een verklaring, dat hij
in Oud-Beierland gewoond had on

daarvan omtrent 10 jaar rentmeester van de domeinen
van de heerlikheden van Beierland en omtrent 9 jaar
sekretaris van Oud-Beierland geweest was. Hieruit is
af te leiden, dat hij in 1612 of 1613 rentmeester, en
in 1613 of 1614 sekretaris geworden was. in verband
met de zoëven vernielde akten kan men dus vaststellen,
dat hij in 1612 rentmeester, en in 1613 sekretaris ge-
worden was.

~ :
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Joham kinderen waren d u s,.
1 .  W~zoia,  tr. XfxrI;/I  E’ilicrs  I3aiI~.s&, woondon  cn v o o r

1625 overleden te Elbing.
Doch te r :  ikrg&a  , geb.  1093  ot 159.4,  Icofde 1625.

2. Gillis, vo lg t  11.

1 Febr.  1629 gaven schout en schepcncn  hem oen
dergelijk getuigschrift, waarbij zij verklaarden, dat hij
omtrent 15 jaar sekretaris geweest en nu alleen rent-
meester was.

Het rentmeesterschap bekleedde hij nog tal van jaren.
Toen de Beierlanden door naasting en vrijwillige afstand
van de gewezen koper, Dit+ ualb der _TVath,  aan Holland
gekomen waren, stelden de Raden en Meesters van de
Rekeningen van de domeinen hem (Gielis) ook als rent-
meester van die heerlikheden aan (12 Aug. 1619) 1).
Daardoor bevat het Rijksarchief  zijn jaarlikse rekeningen
sedert 1619, waarvan de laatste over 1665 loopt. De eerste
van zijn opvolger loopt over 1657. Die van 1666 ontbreekt.

de
Als armmeester van Oud-Beierland verkocht hij in

eerste helft  van 1618 een huis.  De akte is  niet
voltooid, orndat de koop geen voortgang had, wegens
het weglopen van de koper van zijn vronw naar de
Boheemse krijg.

Voor Gillis  Panclelaert,  sekretaris van Oud- en Zuid-
Beierland , werd 4 Julie 1622 een borgtocht gesteld ,
voor zijn ontfang van de 400 en 30” penning.

Zijn aandeel in de bouw van het tegenwoordigo,
sierlike raadhuis van Oud-Beierland is vereeuwigd op
een daarin aangebracht opschrift op steen:

Ghelnste. tot. bovwingh-
van dit Ituetlirys.

Gillis Pandelaert Jeronimvs Mauriyve Jan d e  Luct
.Iientmr. en Seurets Hnilliv en. I>i&r* Ií’ubrijckmr

van ovt beyerlant

Boven de namen zijn de wapens aangebracht. Dat
van Pcmdelacrt  is: in go. 3 rode raderen van 6 spaken;
helmt. een rad tussen con antieke vlucht.

De weerga van dit opschrift luidt:
Dew Abram  Pmdelnert

en lsanck Mauriqve
Ghleyt, wert den. P
Iney deerst’  steen aen

dees Fabriqve
Anno 10%

*) Algemeen Rijksarcllief.
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Voor de volledigheid vormeld ik hier nog een laatste
oud opschrift  in hot raadhuis,  tegolijkerti jd in een
houten donr  gesneden :

A  1622 0
beniindt. godt.
boven. al. ter.
werelt.  wi$lt

nirnandt onbenijdt.

Tussen du t.wee laatste woorden een tot de omranding
behorend hort. Onder de tijdsaanduitling driemaal mast
mekaar : ‘L gelx~&te bi,jlen met een blokje boven en be-
neden, en links cn rechts onderscheidelik: C I’, D P en
C P, waarschijulik de namen van de timmerlieden, want
de  onderschr i f t en  T M, T M en T M _U  zullen wel
timmerman betekenen.

Ook aan een vergroting van de kerk in 1651 had
hij deel, blijkens  oen opschrift in steen, dat ik zo letterlik
mogelik  naschreef. De hoogte waarop het is aangebracht,
maakt  het lezen moeiolik.

anno 1651
ghecommitteerden
tot vergrootinghe
van dcse kerck

d. danicl roclu i andries de dinte gillis pandc-
predic;knt balliv ende diclqr  luert rentlil’

llendrick  goverts
van r,avewuen

kercklnr

van ovt-beyerlant.

Boven do t’ijdsaanduiding  het wapen van Holland.
Onder do tijdsaandniding: gedeeld: 1. Egrnond. 2. Beieren.
Onder de namen de wapens. Dat van Pandelaert is als
boven. ,,ravewaen” is  een  fou t  voor  ,,ravesway” of
,,ravensway”. De zelfde man komt hieronder in 1645
als doopgetuige voor.

Behalve de koop van het huis en de schuur van
ltil2 z i jn  nog  andere  aankopen  en  verkopen  van
vaste goederen door Gillis Pandelaert,  en overeen-
komsten over die goederen geboekt. Ook vindt men
schuld- en rentebrieven, te zijne behoeve verleden. Zo
kocht hij 13 Juni 1616 visserijen in Oud-Beierland en
het recht, om daarin een koppel oude zwanen met
heur jongen te laten drijven. Hij en zijn schoonvader,
AOrahamus  van ïWuscnho1,  kochten omstreeks de zelfde
tijd ook een visserij in Nieuw-Beierland. De koopbrief
is niet te vinden, omdat de boeken van Nieuw-Beier-
land niet  ver genoeg teruggaan, maar de handeling
blijkt uit een overeenkomst die Gillis  Pandelaert  i n
verband met die koop 13 Mei 1621 voor het gerecht
van Oud-Bcierland aanging. 5 Febr. 1627 verkocht hij
aan zijn schoonvader, Abrahamw  Meusenholi~~ss,  eertijds
pred ikan t  t e  Breda , het door  deze  bewoonde  h&,
met schuur,
Voorstraat.

berg, timmerazjes en plantazjes,  aan de

Nog droeg hij 13  Naa r t  1649  voor  z i ch  en  u i t
kracht van volmachten van zijn’ kinderen bij wijlen
Joff rouw ADigai;l  van Muyshols  1) een hofstede over.
Als kinderen worden hier genoemd NP  Abraham Pan-
delacrt  ? advokaat voor het Hof van Holland, Jonkheer
Antonie Jtrkob Maurique, heer in Naasdam , Filipsland,

1) T~vedenaamvals-vorm.
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enz., als getrouwd hebbende Joffrouw Caiharina Pan-
delaerls, J o f f r o u w  Nargariet  Pandelaerts,  Johanws
Pandeitrert , de Heer Pieter Verborcht,  brouwer te Utrecht,
als getrouwd hebbende Joffrouw Alzna  Pandelaerts,  en
Gillis  Pandelaert de Jonge.

Achter de akte zijn de volmachten ingeschreven. Bij
een van 12 Naart 1649, verleden voor notaris Chris-
tiaan van Vliet, in Oud-Beierland , vervingen Johannes
Pandelaert , Joffrouw Margarieta Pandeiaerts en Dp
Bernardus Pandelaert  , dokter in de medisijnen, ook
hun minderjarige broer Gillis.  Het is vreemd, dat deze
Dr Bernardus in de akte zelf niet voorkomt. Een andere
volmacht (vermeld XXV , 127)) verleden 4 Des. 1648
naar de oude stijl voor notaris Gerr i t  Houtman,  te
Utrecht ,  is van de Heer Pieter Pe~burcht,  brouwer in
‘t Hert, als getrouwd hebbende Joffrouw A n n a  Pan-
delaerts, en  van  Gillis  Palzdelaert  de Jo!uge,  s t u d e n t
op de akademie te Utrecht, zelf.

De beschrijving van de door Gillis  Pandelaert nage-
laten goederen ‘), die 3 Maart  1657 werd gemaakt
door Sr Gillis  Pandelaert, kommies op het kantoor van
het rentmeesterschap van de Beierlanden, en P i e t e r
Verburcht,  brouwer in ‘ t  Hart ,  te  Utrecht ,  als  ge-
trouwd hebbende Joff rouw Anna Pandelaerts , vermeldt
afbeeldingen van de overledene, zijn vrouw, vader en
schoonouders, noemt als onroerende goederen van de
boedel op: een huis op de Havendam en een aan de
Voorstraat, en onder de schuldvorderingen verschillende
schuldbrieven tot last van inwoners van Sas-van-Gent,
wat het vermoeden van de Vlaamse afkomst van het
geslacht versterkt.

De twee bedoelde huizen werden 10 Junie 1659
door Gillis  Pandelaert , rentmeester van de domeinen
van de Beierlanden, die een huis bewoonde dat ten
Oosten het huis in de Voorstraat belendde, voor zich
en als vervangende Pieter  Verburcht,  samen erfge-
namen onder benefisie van inventaris, en als last
hebbende van de Raden en Meesters van de Rekeningen
van de domeinen van de Staten van Holland, verkocht,
dat  op de Havendam voor f  710 aan Padus  Jansz.
v a n  Hoochstraeten, in Oud-Beierland, en dat in de
Voorstraat voor f 540 aan Juffrouwe Maria Lancowt.
De Raden en Meesters waren hierbij betrokken, omdat
de overledene een tekort  in zijn kas had nagelaten,
waarvoor zij beslag hadden gelegd op een derde pand
van de boedel van veel groter waarde.

Een en ander blijkt uit een volmacht, die als volgt
begint :

,,Alsoo  wijlen Gillis Pandelaer  , in sijn leven rentmeester van
de domeynen van de Beyerlanden, bij sloote van s$ne-laeste
rekeninge van de voorsz.  sijne administratie een merckelijcke
somme  van penningen was xhuldich gebleven, ende  de Raden
en Meesters van de Kekeninge der domeynen van de Heeren
Staten van Hollant ende  West-Vrieslant uyt crauhte van het
legael hipotheecq  , Haer Ed. Groot Mogende competerende op de
goederen van den voorn. Pandelaer za., onder anderen hebben
aengeslagen gehudt seeckere huysinge ende  erve, bij den voorn.
rentmeester Paendelaer za. naergelaten, gelegen in den dorpe Out-
Ueyerlant,  met die intentie omme ten meesten proffijte van de
domeynen vercocht  ende tot gelde gemaeckt te worden, hetweleke
niet tot contentement hebbende tonnen geschieden, is naderhsnt

‘) Door mi wegens de schilderijen uitgegeven Oud-Holland, 1908,
138-140.



rentmeester van voorn. dorneyncn,  te wetens  dit -hij voor de
voorw.  huysinge ende erve ten behoeve van Hner F,d. Ciroot
Mogende soude  voldoen ende  t)etalen  de sommc van eens ses-
dayscnt ponden te XL grooten  ‘t pont, eude dat den voorn.
(-iillis  Pnndelaer de Jonge dienvolgens possessie van de voorn.
huysinge ende e r v e  genomen , encle versaheyden  melioratiën
daeraen gedaen hehhende,  verso&  hadde, dat hemi tot s i j n e n
ende sijns erven gerustheyt  , wn de voorsz.  huysinae behoorlijake
opdrachte  mochtc  werden geduen;  YOO is ‘t, dat de Kaden ende
Meesters van de Rekeninge voornoemt hiermede versocht  ende
genuthoriseert  hebben” ene. 23 ,Tunie  1662.

Uit kracht van deze volmacht droeg de gemach-
tigde van de rekenmeesters 6 Julie 1662 de huizing,
zomerschuur,  houtschuur,  washuis,  erf ,  vijver,  tuin,
boomgaarden enz. voor f  6000 aan Gillis Pcclxlelaer  ,
rentmeester van de Beierlanden, over. Dit huis, het
voornaamste van die welke de overledene bezeten had,
was zeker door hem bewoond geweest. Want uit de
boedelbeschrijving blijkt, dat zijn woning een aanzienlik
voorkomen bezat. Er is daar sprake van goederen die
zich ,,op het thorentge”  bevonden 1).

De echtgenote van de oude Giilis Pulldelaert,  Juffrouw
Abigaïl  van ~I~bisJ~ole, maakte 15 Junie 1614, ziek en
te bed liggende, een uiterste wil, waarbij zij in geval
van kinderloos overlijden haar goederen aan haar man
gaf,  behalve die van haar overleden moeder,  Anna,
L’ Hcrmgte, welke onverdeeld gebleven waren onder
haar vader,  D.  &rnhan~ vun M~cishol~,  aan wie zij ze
gaf. Verder bepaalde zij nog enige uitkeringen. In een
machtiging van Gillis  kandclaert,  van 17 Junie 1619,
als man en voogd van Joeffrouw AOigai’l  van Muusholc,
wordt zij  genoemd de enige dr v. A b r a h a m ,  d i e n a a r
des H. Evangelii te Breda, en Joeffrouw ,~!  nna L’ Hcrmite.
Als  doopget .  komt  Juf f rouw AUiguil  MeusenJzols,  vr.
v. Gi,llis  Pandelaert, rentmeester ,  17 Febr.  1641 nog
voor. In 1649 was zij dood, zoals wij zagen. Van een
eerder huwelik van Gillis  met C~neliu,  van der h’ath
(XXV , 60) is geen bewijs gevonden.

Kinderen :
1. Mr dOraham,  legde in 1622 de eerste steen van

het raadhuis, werd 7 Jan. 1636 advokaat voor het Hof
van Holland 2)) wat hij volgens de bovengemelde op-
dracht in 1649 nog was, 19 Mei 1639 aangesteld tot
advokaat ordinaris van de stad Dort (XXV, 61), ondertr.
( a l s  BOra72amzbs) Oud-Be ie r l and  12  Jan .  1648  me t
Elisabetha  Pok,  j .  dr, wonende  in  Den  Haag ,  ge t .
Gillis Palzdelaert  en hT. Potz. Zij trouwden in Den Haag.

2 .  Cathari~za  , ondertr. Oud-Beierland 1 Des. 1647,
als j. dr, daar  wonende , met Jonkh*  Antonie  Jacobus
,Ilaurycqzle,  j. m., van Delft ,  get.  Gillis  Pandciaert  en
Thodora  vma der C%ijs.  Zij trouwden in Oud-Beierland.
Hij en zijn zusters waren 29 Des. 1633 met Maasdam
verlijd. Bij opdracht van hen werd 7 Febr. 1653 een
ander verlijd 2). 20 Mei 1656 kocht Jonker Anton&  JakoO
JIat~ip~  nog een steenplaatje in Nieuw-Beierland ?).
Niet lang daarna stierf hij, want 20 Apr .  1659 ver-
bonden zich borgen voor een schuld van Huibrecht  va.n
A e r d  ,  prokureur  , a a n  Jofl’rouw  íW~ari?~a  Pandelaerts,

‘) Oud-Hollnnd, 1OOY  ,  110.
*) Algemeen Rij ksarchief.
3) Rechterlik archief van die hecrlikhcid, op het Algemeen Rijks-

archief.
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wcd” V. J o n k e r  Autouk .pcCl~ob  Mcrrrriprre,  11r v. Philips-
land,  e n  d e  voogdeu  v a n  h u n  kinderen,  n.1. Vrouwc:
T h e o d o r a  va~z,  dpr C’lCjs,  wedo v .  Jonker dl,tol&
ïl1aurip?ie,  hr V. Maasdam, g r o o t m o e d e r ,  011  do tlccg
Nikolnas  va,n Mìddelkocclc,  Medici~zae  D o c t o r ,  oom ,
welke schuld ontstaan was uit de koop van land in
Nieuw-Beierland door Van Aerd.

3. Mcrrgariet,  ondertr. Oud-Beierland 12 Maart 16,l
(als Margaretha.)  , j. dP, daar wonende, met MP Hcuric?ls
1 hìerens  , advokaat voor het Hof van Holland, j. m.,
wonende te Delft, get. Jakob 1 lbìerens  en Gillis Pmdelact~t,
rentmeester van de Beierlanden. Zij trouwden in Oud-
Beierland (27 d. a. v. vlg. XXV, 60, waar  opgegeven
wordt , da t  h i j  l a t e r  f i skaa l  en  burgemees te r  van
Naarden was).

Van zijn geslacht komen nog een paar leden in Oud-
Beierland voor, o. a. de hier genoemde getuige ,Jakolt.
Jacobus 1 hierefas  en dclr%ana  Hardstcetb  lieten er yrcce-
sente patre dopen 26 Nov. 1639 Jan, get. CJ~<~~,  Thiercns
e n  Gillis  l%delacrt  , 15 Sept. 1641 ,7alcob (de vader
Dr Jak00 1hicrclss, de moeder dtlrial~a  ~(112  H~ds~ep,)  ,
get. Margaretha  Thierepls , en 26 Maart  1645 ,/«l;ob (dc:
m o e d e r  A d r i a n a  Hardsteyn)  , get. Margarethn  Bacs,
vr .  v .  Jakob  Tfzierens,  Antolf,ie  li’ockenstertt,  M e d .  D,
en Heinokìk  Govnartsz.  van Envensway.

Dr CJakoO  Thierens  was 17 Des.  1645 nog doopget .
Mntthijs  Steveqzsz.  van h’eerpelt  en zijn vrouw, E’ictyie

JakoOs  Thierens, in Oud-Beierland  , stelden bij uiterste
wil ,  1 Okt.  1666 verleden voor de daar gevestigde
notaris Hendrik van Bergen, mekaar tot erfgenamen in.

4. Johalanes  , leeft 1649.
5. AnlAaI onder t r . Oud-Beierland 8 Nov. 1643, als

j. dl*, vandaar, Peter Verburgh (z. v. G’ornclis  en Jonkvr.
Christinn  btockmans,  vlc7 X X V ,  1 2 7  e n  128), wcdï
v. Margarethu  vava der I%age,, (vam  Lingen vlg. X X V ,
128), wonende te Utrecht, daar als brouwer vermeld
1636-1648 (XXV, 127 en  128)) in ‘t Hert of ‘t Hart
1648-1657. (Zie hiervoren.) Het huwelik werd in Oud-
Beierland voltrokken. Zij leefde ook nog in 1657. Zie
voor hun zoon Xx111, 335, eu XXV , 1 2 8 .

6. Di Bernardus , Dr in de Medisijnen,  vermeld in
1649, was in 1643, als Beierlnnder, student te Utrecht
geworden, en werd in 1652 benoemd tot stadsgeneos-
heer van Dort (XXV, 61). Een Latijns vers van hem
wordt vermeld Oud-Holland, 1907, 34.

7. ,Jelis, volgt 111.
8. Simon, ged. Oud-Beicrland 1 Julie 1629 pt-acscnie

patre (Jelis), get. J a n  Hershelcer,  111’  v. Brunis, Lelzard
Gkj$ en  de  hu isvrouw van  Alltonis  Heyrklrs. W a s
wel dood in 1649.

1 1 1 .  Jelis, Gillis of Aqitlitcs Pa&elnert de  Jo?lgc,
ged., als Jelis, Oud-Beierlnnd 5 Sept. 1627,  prnescule
patre (Gilis) , get. Jakob Ylziere?az.  en Abrahum  lQuysen-
hol. Met deze doop beginnen de doopboeken van Oud-
Beierland. Als Aegidizls  , Beierlander , werd hij in 1644
als student te Utrecht ingeschreven. Wij troffen hem
hiervoren in 1649 nog als zodanig aan, in het begin
van 1657 als kommies op het kantoor van het rent-
meesterschap ran de Beierlanden, en later in dat jaar
als rentmeester. Ook zagen wij, dat hem in 1662 een
huizing met schuren, vijver, tuin enz., afkomstig uit
de boedel van zifn vader, werd overgedragen. 16 Apr.
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1637 w;ts h i j  t o t  ruutmc~stcr a:~ngcstclcl 1). N;~clat  h i j
a fs tand  van  d i t  amt had gcdxtn,  word  2S Jan. lU%
een opvolger benoemd l ). 18 Okt.. 1654 o n d e r t r .
Dominus  Aegidizls  Pandabacvt de Jo~t*qe,  j. x11.,  van  Oud-
Reierland,  d a a r  m e t  ElisaOrth  La Col&,  j. dP, v a n
Dort. Het huwolik werd daar ook voltrokken. 2G Nov.
1666 gaf  een  bode  van d e  Bcicrlandeu  v o o r  schc-
penen nog een antwoord op een vordering van haa’r.
V o l g e n s  Matth+x  Uale,i  .7ans.~oon  , Be.~chr(~vi~~gc  d e r
s t e d e  vm Dordrecht  ( b l z .  1278),  was z i j  e e n  dr v .
J o n k e r  L o u i s  Lnu (Court  of Uc IUU Colrrl  en M a r i a
R e e s .  E e n  bloedverwantc  was misschien  de bovcnver-
m e l d e  jlarin Lmcourt (lGó9).

De doop van de kinderen kan niet. nagegaan worden,
omdat er in de Oudbeierlandse  doopboeken een gaping
is tussen 23 Des. 1646 en 1 Jan. 1662. Zij zullen dus
geboren zijn tussen 16% en 1661.

Deze kinderen waren :
1. ;lOigni;l.
‘L. Louise, jong gestorven vlg. l’aln~, , wiens boek in

1677  uitkwam.
Schepenen verklaarden 20 Okt. 1666, dat de doch-

tertjes A.biguël  en Louise van do rentmeester Pandelae??
nog in levende lij ve waren “).

Er bestaat  nog een geslacht Paut/elac/r. J u f f r o u w
E. Jl. P. Pandcltrtrr,  te Nijmegen.  slaagde 16 Febr. 1909
te Breda bij  hot eksamen in de nuttige handwerken.

P. v. M.

Portretten van Hollandsche Gouverneurs van Ceylon.?)
De regeering van Ceylon wenscht zo0  mogel i jk

kopieën te latJen vervaardigen van de portretten van
alle Hollandsche Gouverneurs van Ceylon, zijnde de
volgende : Willem Jncohszoon Costcr , 1640 ; Jan Thijsz.
Payaart,  1640;  Joan Maetsuyckcr,  1 6 4 6 ;  J a c o b  v a n
Kittenstein, 1650; Adriaan van der Meijden, 1 6 5 3 ;
Rijklof van Goens, 1662  ; Jacob Hustaart, 1663;  Adriaan
1200t11nns, 1 6 6 4 ;  Rijklof  van Goens (Junior) ,  1676;
Lourens Pijl, 1679 ; Thomas van Rhee, 1692; Paulus
de Roo, 1693; Gerrit de Heer, 1697; Cornelis Joannes
k lmmonsz., 1703 ; Hendrik Becker,  1707 ; Isaak Augustijn3’
Rnmpf , 1716 ;  Johannes  Herdenkerg,  1724;  Petrus
Vuyst , 1.726; Stephanus Verslnys,  1729; Jacob Chris-
tiaan Pielaat, 1 7 3 2  ; Diderik van Domburg,  1 7 3 4 ;
Gus taaf  Wi l lem baron  van  Imhoff,  1736 ; W i l l e m
Maurits  Bruyninck  , 1740 ; Daniel Overbeek, 1742 ;
.Julius Valen t i jn  S te in  van  Golleness,  1743;  Gerrard
Joan Vreeland,  1751; Jonn Gideon Loten, 1752; Jan
Schreuder  , 1 7 0 7  ; Lubbert Jan baron va.11  Eek,  1762;
Willem Jacob v. cl. Graaf, 1785; Iman Willem Falck ,
1765; Joan Gerard van Angelbeek,  1794.

Van dezen zijn tot nog toe slechts beeltenissen ge-
vonden van : Rijklof’ van Goens, Rijklof  van Goens Jr.,
0. W. van Imhoff, J. Mactsuycker, Stephnnus Versluys.

Aangezien de vervulling ran den wensch der regeering
van Ceylon in het belan g is van ouzen naam, te meer
daar op het eiland ons bestuur, ofschoon het ander-
halve eeuw geduurd en ons tot eer gestrekt heeft,
gevaar loopt geheel en al in vergetelheid te geraken,

;) Algemeen Rijksnrchief.
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wordt tlc hoop uitgesproken , dat doguncn  , d i e  bokond
zijn met afbeeldingen van anclcrc  dan dc vi,jf gonocmdc
Hol1  andsche gouverneurs van Ceylon, daarvan wel-
willende mcdedeeling willen doen aan dr.  Hendrik
Muller, Plaats 24, ‘s-Gravenhage.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Brienen (van) van Ramerus. (XXVII, 46, 51). In
De  Wapenherau t  XIV, 019 w o r d e n  opteekeningen
medegedeeld.  over dit geslacht. Het verdient opmer-
king , dat de volgende afwijkingen  (en aanvullingen)
met het t. a. pl. in het Maandblad medegedeelde voor-
komen ; welke zijn de juiste?

BIV bis. Gerard van Brienen,  tr. in IK:? Wynandn
Junius , ov. 2.9 sqlt. 1 6 7 0 .

2. Johanna Hendriua,  geb. 3 (tertio) Febr. 1658.
3. Theodora, geb. 21 (un decimo) April 1660.
5. Cornelia, geb. i2 Mei 1663.
9. een bij de geboorte overleden zoon 21 Oct. 1674.
V. Johan van Brienen,  ov. 16 Dec .  1706 ,  consu l ,

(raadsheer of burgem. ?)
Vbis. Jacob van Brienen, tr. 1711 Nalydn Mechteld

Spoltman.
Vl. Mr. Gerrit Jan van Brienen, 20 April 1735 op-

genomen als advocaat voor den have van Gelderland
en Zutphen.

1.  Nalida Mechtilda,  geb. Zondag 2& Sept. 1738,
ged. den daarop volgenden Vrijda.g  (3 Oef.).

4.  Gerard,  gtdow~z  10 V7Unì lF-25.
6. Johan  Nico laas ,  gdo~wu  2.YY  Ai19.  lF’32.
6. Jan Michiel ,  gcboroa  24 Au,~.  ii’4:?.
8. Maria Geertruy , geboren ./747 (andere sti,jl?) A.

Cloeck. (Jacob) (XXII,  134 en 319 en XXIV, 21)4).
Onlangs vond  de  Heer  Wijnaendts  van  Resnndt  in
de protokollen van opdracht Landdrostambt Zutphen
(Rijksarch.  Arnhem) , d l .  1685 -71  i n  eenc  ak te  van
14 Jan. 1687 het volgende.

Dirk Johan Morgenster , g e w e z e n  luit6 ten dienste
v. d. Staat, volmacht hebbende van zijn zwager Andries
van  Rijsen, man v. Cath:’  M., verder als voogd v.  h.
onm. kmd v. w. zijn br. Capiteijn Frederik M., en als
gevolmacht igde  V.Z. zr. ,Tohannn  illo~*gozsto*,  huisvr. v.
.Jacob  Cloeck  ,  Z’OOT dc,mz me& capitep ICIL tlie~~ste  dezer
landen e,i tegemooordig  i9l &ienst 1;. d. 0. I. CT. ter kmno*
v. Amste)dawz  , waartoe zij , cTol~" X. geaut,horiseerd  was
door haw nfwczigcn echtgenoot enz.

In eene  vroegere akte (14 Juni 1683, dl. 1 6 7 9 - 8 4 )
wordt Dirk J. AI. reeds vermeld als zwager va,n Cape
Cloeck  en  d iens  huisvr. ~701~”  41.

Tot dusverre was het mij niet duidelijk (vergelijk
XXIV,  234)  wie  de  moeder  was  van  d72~2.n  C’loeck,
v r .  v .  Caspw vm C’lierden,  d a a r  i k  s t e e d s  .Jook” elf.
voor de le vr. baars vaders heb gehouden. Haar vader
nu,  test .  30 Nov.  1741 voor nats Visvliet  te Batavin,
met  zijne 2’ vr. Nartha Strtll, en noemt daarin AWICC
zijne voordochter,; van andere kinderen is daarin geen
sprake. Ook kon ik mij niet goed verklaren, dat de
?Tacob Clocck, die 5 Sept. 1681 met attest. lidmaat te Bn-
tavia werd, deze l fde  kon  zijn als de oud-gouverneur
van Ternate, die eerst  in 1744 te Batnvia,  o v e r l e e d
(XXIV,  234) en, maleisch trauslateur  zijnde, 28 Dec.
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1702 buvortlorcl  wordt  to t  luitonanl (SXTI,  31!)) d u s
ruim 21 j a a r  na a a n k o m s t .  H i j  zou dus ruim 63
jaar in 0. I. zijn geweest

Lannoy.  (De)  (XX[V, 2.22 ; XXV, E, 261;

De hierboven aangehaalde akte, geeft echter een
andere kijk op de zaak, en daaruit blijkt,  naar mijne
b e s c h e i d e n  m e e n i n g ,  vrij  duidolijk, dat do man v.
Jo~PM.  en de oud-gouverneur v. ‘r. t,wee verschillende
personen waren. Vormoedol~jk  waren ze wel aan elkander
verwant en zal de oudste de zoon zijn geweest van
&cob  e n d47ettn  IlMhof (xxIr , 134). Doch nu rijzen
de vragen:

XXVI, 2S!  92; XXVII , ‘Li;; XxX, IbC))  245.)
In het Civiele Senter~tieboek  van het Hof van Gel-

Van deze sententie is nog een kleine bundel proces-
stukken bewaard gebleven, waaruit ik het volguutl~~
ka.n  mededeelen.

10. Wie  waren  de  ouders  van  .Jncob  (Toeck  , dc
oud-gouverneur van Ternate?

2O. -Wie  was zijne le vrouw?
Misschien kunnen de monsterrollen van India op

‘s Ríjks Algemeen Archief ook ecnig uitsluitsel geven,
doch daarvoor is noodig de beantwoording van vraag :

30. Wanneer trad hij in dienst der 0. 1. C?
Ondergeteekende  houdt zich zoor aanbevolen voor

cenig antwoord op deze vragen.
Ar,n’he?,a. C. P. J. V A N  VLIERDEN.

1. Jucob  H e n d r i k s  C l o e c k  t,r. 12orlofic rJans.a.,  e n
hebben 1 kind nl. :

Jeannette LZe ~nl~?zo~ wcdo van Lubbert (baron) ,txo/
&lc verklaart dat zij in Januari 1.689 gehowd  is eu
dat in de bij  haar huwelijk opgemaakte huwel~jksvoor-
waardeu  bepaald was, dat zi,j van haar ouders, ,,den
Heer overste (le l&21201/  en vrouwe Cornclia CTlas in
leven echtelieden ,” jaarlijks een bedrag van 600 gl.
voor het ouderhoud der huishouding zou outvangcn.
Verder verklaart zij dat het inmiddels 1710 was gewordou
en zij reeds weduwe was en al die 23 jaar nog niets
gekregen had, weshalve zij al dadelijk uit, den ouderlijke11
boedel voor ha,ar alleen, een bedrag van 22 s 600 gl.
reclameert.

11. ,Jacol/  Cloeck,  raad t,er ndmira.liteit  in ‘t Noorder
qunrtier wegens de Provintie van Utrecht, tr. Alntta
Yintlhoff  waarbij 9 kinderen.

Het derde kind was :

111. ,JacoO Cloeck, coopmau en fiscaal op Amboina,
tr. Johalana  Mo~grnstar  , en hebben 1 kind, 11.1.:

IV.  rTacoba  Cloeck , t r .  Lawbcrtus Lamhtsx.  Galb
Lumen,  opper-chirurgiju van Batavin,  hieruit é6n zoon
,Jacoh.

Ontleend aan een EI. S. berustende in het Centraal
Bureau voor Genealogie en Heraldiek. Red.

Gazet.  Te ‘s-Gravenhage huwden in de Groote Kerk,
April 1755 :

Andreas Gazet J. M. geb. in ‘t Canton PUntc, met
Johanna Treurniet’  J. D. geb. te Rotterda.m,  en beide
wonende alhier.

Daar zij echter in vrede en vriondschnp met haar 4
broeders wilde leven , was er overeeugckoluen  dat zi,j
ten aanzien van dien ouderlijken boedel ccn compromis
zouden sluiten, hetwelk op 22 Juni 1710 dan ook werd
opgemaakt, tusschen haar en hare broeders de heeren
Charles de L.? Gerhard de L., Jan Hendrik de L. en
Louis de L. Hetgeen haar nu evenwel aanleidiug geeft
tot dit proces, is de omstandigheid dat ecrstcns  de
sub 3 genoemde broeder het compromis niet had ondor-
teekend en ten tweede dat alleen de vierde een procureur
had aangewezen voor de afwikkeling vau den bocdol
en de 3 anderen de zaak lieten zoo als ze was, waardoor
niet tot eene verdeeling kon worden overgegaan. Ten
slotte schijnt het compromis door allen te zijn geteekond,
want onder de processtukken vindt men twee exem-
plaren in originnli van die overeenkomst, de eeno  met
de origineele handteekeningen van mevr. van Eek go-
boren de Lannoy, en van drie hnrer  broeders, de andere
door den vierden hunner geteekend.

Waar ligt het ,,Cajato?z  Phtc”  2 v. R.

Grebber  [De]. (XXVIII, 18). Uit Van cler Lely’s
Kwartierstaten van Veertigraden van Delft (Gem. arch.
Delft) blijkt, dat de grootouders van vaderszijde van
Dirclz Adriaansc. van Coolzoijcl~,  1610-1688 (40-Raad,
Schepen, Burgemeester, Baljuw en Dijkgraaf van
Delfland) waren : Cor~aelis  Dirksz.  , van C~olwijck  i Ont-
vanger der Kerkeli jke Goederen,  trout Oct’ 1583
Qeertmy  Claasd’.  [ik7  ‘::) Odder.

Op de lijst van de Moeders van de Charitaten komt’
zij voor als op 3 Jan. 1597 gekozen of aangesteld ,
(Boitet, Beschr. v. Delft, 4G8).

vaja  C~oolzuijc?c:  gevierendeeld : 1 en 4 : van goud met
twee naast elkaar geplaatste roode St. Andries-kruisjes ;
2 en 3: van rood met 3 (2, 1) zilveren ballen.

/&]  f?I’dlJ~  : van  blauw met een zilveren gans,
gebekt en gepoot van rood, op groencn grond.

Voorts vindt men onder de stukken eene verklaring
van den postmeester, waarin deze erkent dat de dag-
vaarding aan drie der broeders hen per post is toe-
gezonden geworden en wel aan Charles clc Lc1?21201/,  coloncl,
naar Brussel ) aan Gerhard de Lasllzoy  , oud-capitain ,
naar Bolsward en aan Louis de Lavlnoy  , vendrig  ,
naar Luik.

Blijkens eene sententie van het Hof van 14 Oct. 1716
woonde toenmaals te Willemstad : Wilhelmina Huyg(h)ons
weduwe de Lannoy , terwijl blijkens : ,,Geregistrecrde
testamentaire acten der Veluwe, deel 1711-17-12”
op 8 Dec. 1719 testeert Anna Huyg(h)ons, welke in
dat testament legateert aau haar zuster Wilhelmin:~
Huyg(h)ens , weduwe va,n wijlen Gabriel (de) Lannq~
en de 3 kinderen van diens dochter Anna Louise Lnnoy
bij  Hugo Mackay, met namen Hugo Mackay,  Gabrirl
Macka,y  en Clarn  Margaretha  Jlackay. W. W. v. R.

Mazel. (XXIX, 312). Het dagblad ,,Excelsior”  bevat

*) Bijvoeging van latere hsnd.

in ziju nummer van 10 Nov. 1911 de volgende mede-
deeling iu de rubriek Nariages:  Hier a Qté célébré ,
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cadron  au 3” r8giGent d’artillerie coloninlc; chevalier
de la Légion d’honneur, ancien chef de cabinet  de M.
Merlaux-Ponty, gouverneur de 1’Afrique  occidentale,
avec &fll ~Jeanne  Maxei, fille de M. et Mme Edgar
Mazel et petite-fille de Mo A. Mazel et de la comtessc
de Jacomel  de Cauvigny.

Les témoins étaient :
Pour le marié : M. Delafosse , administrateur des Colo-

nies, et M. Jules  Bouvet,  son frère; pour la mariée:
le général Mazel et N. Edouard Brabant, ses oncles.

La quête  a été faite par:
Nlle Berthe Mazel et le capitaine Dhomme; Nlle

Odette Mazel  et M. Jean Jalaguier ; Mlle  Genevibve
Jnlnguier  et N. Théveniu; Mlle  Clsude  d e  C a u v i g n y
(kt nl. LC~C~.

P. c. c. M. G. W.

Woelderen (van), Smits.  (XXI,  221 e. v.).
Doopboek Herv. Stadhuis Grave.

Laldertz~s  van Woelden X Alidn  Hackstren , dochter
geb. Hedyua  19 Juni 1706.

,JacoOtts  Snits ,Y Marì?j  van ~~70eldere~~,  z o o n  in)*ncl
26 act. 1710.

Idem dochter Hdcnrr  19 Nov. 1713.
Idem zoon Peter 6 Oct. 17lï.

Huwelijken Herv. Stadhuis Grave
Joachim .Ja,~se Olijslager,  woonende alhier, tr. 13 Juni

1700 Narguretha  Iiilsdo~~zck  , woonend  tot Zeeland.
Uarfel vun Erp  tr. 1 May 1 7 0 1  ,7oJjrrnna Olieslager,

jm.  beydc van de Graeff.
Grafboek der Groote Sint Catharina kerk te Grave

(op het Stadhuis).
Graf no 25.
Een snrk lang seren voeten, breet vier voeten, liggende

in den weg als men van de Marckt na den predikstoel
gaat, vóór de Borgemeestersbank.

Daarop staat: He~wikzcs  vm DQpendaal.
1782 den 31 Januari is onder desen  sark begraven:
Mej. Alzraa  Amclia van Oyeu, wed : van den Heer

Jolmn GaOriel  Hu@.
1782 den 7 Februari onder desen  sark begrave Juffrou

Alnelia  val2 WocbdercYz.
1793-1 Oct. gereclameert en verboekt  ten naeme

van den Heer scheepen  Hc~drilc  vau Wocldercl~.
Graf no 103.
Een snrk lang seven voet, brcet drie voeten, liggende

voor den inganck der cadetsbank,  waarop staat o. a.
Hele,la  vnn Huur hu$svrou  .Jaspw Smifs 16 Dec. 1 7 3 0 .

Op den sark sta& Peter moet zijn Jaspcr.
1793-1 October gereclameert en geboekt ten naeme

van de Heeren  *JocoOus en Iwael Smits.
Graf no 113.
Een sark, leggende op een gemetzeld graf, lanck

10 voeten en eenen  duijm,  breet viiv voeten drie duiim,
liggende voor de pl.aats”, daer  de &oote lijkbaer  staat.
Daerop  staat :

Meester Peter va,n Aeclcen  den 23 November 1617,
Jun vau A.ecl~~  den 14 Juni 162l,  Aert vnn Awkcn
zoon , geen datum.

Desen  sark is op den 25’” Majus  1765  door de erf-

Voor het ligtcn van den snrk 9 gl. 7 st,. en 2 duijten.
1780 den 10 Aug: onder desen  sark begraven:
Mejuffrouw weduwe wijlen dc Heer President Scheepen

2 srnec!  van Ilóeldercu.
1784 den 5 Juli MejuflTrouw  de weduwe &ils,  onder

desen sark begraven.
1793 gereclameert en verboekt  t. n. Heeren  Jacobus  en

Israel bits. A. F. VAN BEURDEK.

Van [(der(n)] Wo(e)lde(n),(ren).  (XXI, 221 e. v.). In
de eerste helft der 17”e  eeuw komt deze naam weinig
voor, slechts sporadisch o. a. te Deventer, Arnhem ,
Nijmegen, Utrecht en Dordrecht, daar deze plaatsen
met elkaar in relatie stonden, is samenhang tusschen
de dragers van dien naam niet geheel onmogelijk.

1. Hermma  mn tiru TVoltlc  ,  waarschi jn l i jk  Jansz.
wonende te Dordrecht, huwde aldaar vóór 1673 illaricr
of íYcc$ce  valz  Samen.  , Clrrisfoffclsd~r.  Uit dit huweltjk  :

1. ,7n12 of Johnn, volgt 11.
2. Christoffel en 3. Il’icolncs~ beide ged. te Dordrecht

11 Oct. 1578. Daar Herlizan  21. d. GT. in 1684 slechts
eene rente koopt voor zijn zoon .Tohan, zijn deze beide
kinderen vermoedelijk vóor dien tijd overleden.

Hermau  v. (1. IK leefde nog in 1622. In het Quohier
van het Hoof’dgeld  van Dordrecht van dat jaar staat
fol. 54 : H. v. tl. W. zijne vrouw . . . . . VIIIB,  waaruit
blijkt? dat er toen geen kinderen meer bij hem in huis
woonden.

11. Mr Johnjz  1;uih clc?z(r)  Tvolde, geb. t.e D o r d r e c h t
1073,  i_ aldaar 6 Dec. 1624, schepen van Dordrecht;
tr. 2 Oct. 1607 Hes& Flensl~oo~n  j.d. van Rotterdam,
wonende op de Clundert. Hij was te Dordrecht secretaris
der weeskamer 21 Dec. 1615, schepen in 1611, 1612,
1615, 1616 en 1624. In 1622 woonde hij volgens het
Quohier van het Hoofdgeld in de Grootekerksbuurt
havenzijde. In 1624 woonde hij echter in het huis van
zijn vader nl. in de kleine, groene Poorte in de W\justraat
te Dordrecht, zoodat zijn vader waarschijnlijk in 1623
is overleden. Uit dit huwelij_k  :

1. Szr.rafzna  vun [(de1z(y)]  Tl! olde  , ged. te Dordrecht Nov.
1648, tr. aldaar 24 Mei 1633 hi’colaes  de Bye j. m. van
Elburg, raad en agent van den Hertog van Holstein,
advocaat voor den Hove van Holland. Voor de kinderen
zie Naandbl. 111, 87.

2. Pefrouelln  vnn den TFoldc, ged. te Dordrecht Ang.
1610.

3. Johuuncs, volgt 111.
4. MP Hermnn  vau clcr TT’oZdc(u)  , te Dordrecht Mei

1614. Hem wordt 4 Nov. 1643 te Dordrecht ecnc
hypotheek afgelost van 1500 car. guld. (Na dien tijd vindt
men den naam v. d. W. te Dordrecht niet meer vermeld).

6. Mu~ia  vn?~ (den) Wolde(  ged. te Dordrecht Sept.
1 6 1 8 ,  t r .  Herman  Hellen+ v a n  Welk, z. v a n  @
Adriaen  Splintersz. ex Herberfn &&$7~off,  advocaat aan
het Hof te Utrecht, later schepen aldaar en van
Edisnbetl~  d e  Conì~~ck  Godarts&.  ex  Joha~L~aa  &~~f7~ofi.
Uit dit huwelijk 7 kinderen. (Zie Navorscher XXIV
blz. 189.)

111. Mr Johcuancs  uau cZcr(n) WoZdc(n),  ged. te Dordrecht
Maart 1612, j- nabij  Utrecht Sept,. 1645, tr. te Utrecht
in de Cathargnekerk  12 Mei 1640 Gijsbcrta  Hellemijs
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/IniL  lV~?ll(’  , -f tc!  Ut,rocht 11 N o v .  lt.&?, d .  v a n  Mr
-=lc1Y.I:(C(:1L  en Eli,s&th  dc C’olli&i:.  Uit dit h u w e l i j k  :

1. Joanncs  van tlw Wolcle,  ged. te Utrecht 14 <Juni
1640 (Jacobikork).

2 .  LQ’sOet va)L der Woidr:,  ged. t e  Utrecht  20 J u l i
1641 (Geertekerk). (Gedeeltelijk ontleend aan gegevens,
verschaft door den Heer J. L. van Dalen als archivaris
der gemeente Dordrecht).

Johan  Thodoor  ïbhatz,  j. u. d., schout en burgemeester
van Duisburg, geb. 19 Aug. 1633, tr. Clwistina Holtmans,
d. v a n  *Johannes  e n  I:atharina 1;an Wolden.  ( Z i e  Na-
vorscher XXIX, blz. 383).

Te Jisp is in 1574 ingekwartierd geweest de Hopman
Hans vau der Woldcn  (Zie Alg. Ned. Familieblad, XV
blz. 368).

Volgens de doopregisters te Deventer zì jn aldaar
gedoopt:

23 Oct .  1603 Willenalre z. van .Jo7ta~n  van del. Wocldc
en Jenneken  . . . . . . .

9 Sept. 1613 ddc~ria d. v. Harmen van der 1VoZdo  en
Aeltyen  . . . . . . . .

O o k  Lambert  Isra&?. te Nijmegen heeft een zoon
H e n n e n  of Harwam  van cder  Wolden,  z i e  h i e r o n d e r
en J&annes, z ie  XXVIII ,  166 sub I .  3.  (misschien
26 Febr. 1671 getr. te Nijmegen? zie de trouwregis-
tcrs aldaar : ,Toohaunes  Ismels J. m. en Li$deth  Hemmse
vcm Andel  j. d. beide tot Nijmegen).

IQerkwaardig  is verder het terugkeeren van den naam
Steven: Volgens de trouwboeken te Deventer is aldaar
gehuwd 10 Febr. 1600 Steven Aren&.  van der Wolde
w o n .  m e t  H e n d r .  Arnts,  backer aan de Brinck,  ende
&p,ske  Jans, Ja~b vala Goris  (.F)  doch te r .  Volgens  de
sterfregisters te Utrecht is  aldaar overleden in Juli
1 6 4 8  ~Jannicl~~en  ,Jaus , w e d .  Steven Willems vau Wol-
drrcn ) zie verder SfecelL van der IVoIde(n)  te A r n h e m
(Xx1,  223) en Stema Isrds  te N i j m e g e n  ( X X V I I ,
167. Noot 1 regel 21).

De heer C. Köffler zond mij de beide volgende acten:
Ondertrouwregisters te ‘s-Gravenhage :
8 Sept. 1675 Hawaan Lamberts  van Wolde jongman

van Nimwegen met Qeertruy  tJacoOs  de Rla?czo,  jongedr
geboortig alhr beyde woonende alhier in den Haghe.

Doopregisters der Nieuwe kerk te ‘s-Gravenhage.
17 May 1676 kind genaamd Anna, de ouders Aarmau

van der Wolden en Gcertw~&l de Klauw, de getuigen:
&achtelt  Koster en Elisabeth de Klauw.

11eze  Herman  LamOcrts  vau (der) Wolcle(n)  werd 24 Sept.
1650 als jongste zoon van Lamhert Israeba. (vulz der* m’ozct)
(zie Helmen sub 1. 5. Genealogische Aanteekeningen van
Woelderen Maadbl. XXVII, 166) te Nijmegen gedoopt.

Verder vermelden de trouwregisters te Nijmegen :
Cop. 2 0  F e b r  1 6 3 3 .  Cowhelis  Derclwx  v a n  K e k e n

ruyt,er  onder den ritm. Harszholt ende  Grietje Adriaens
j. d.  van  Emmerick.  T. J a n  R e y n e r s  , P i e r r e  G u i n
(Guyon) , Anneken  Adriaens soror sponsae.

Omtrent Grietjen  Adriaens (zie Manndbl. XXVII , 166
eu N o o t  1, 16tij is  te Emmerik niets gevonden. Ik
vestig gaarne de aandacht op dit nieuwe bewijs, hoe
voorzichtig men in de eerste helft der 170  eeuw moet
zi*jn  meb het trekken van conclusies bij overeenstemming
van patronymica.

Utrecht. c1. A. V A N  W O E L D E H E N.
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Wapen-proces. (YXIX, 3 8 4 ) .  ‘t Geslacht  tic l’os
oan Stec/wij/;  hucft nooit een wapen-p roces  gevoerd  ;
wel is er eenige aanleiding om dat te vermoeden, daar
indertijd over het voeren van hetzelfde wapen door de
g e s l a c h t e n  d .  V. v. St. en Hiddiqyïc  (niet Buddiqh,
of. d.) nogal geschreven en nog meer grpmcd  is.

Magnin heeft in zijn ,,onderzoek  naar den adel van
het geslacht de Vos van Steenwijk geschreven, dat
de familie Hiddingh ,,bij vergissing of wederregtelgk
het wapen der familie d. V. V. St.  heeft  aangenomen”
en dat zij alzoo ,,met vreemde vederen pronkt”.

Daartegen is de heer M 1’ D. J. cun der Poel Hiddingh
opgekomen in eene brochure, die gedrukt is nitsluitend
voor de leden der familie Hiddingh : ,+lantcekeningen
betreffende de familie liiddingl~.“.

Ondergeteekende kon van di? ,Aanteekeningen”  ge-
bruik maken om het. volgende mede te deelen.

De Heer Mr Hiddingh  constateert, dat sedert eeuwen
de beide geslachten in de beste verstandhouding hebben
gestaan; dat beider stam- en erfgoederen bij Steenwijk
bij elkander lagen ; dat d. lT v. St. in het  bezit  was
(en is) van goederen die blijkbaar van H. a f k o m s t i g
zijn enz. enz. en concludeert ,dat de familie de TF. v. St
afstamt van een, den bijnaam de Vos of ‘1;cIfa Steenwijk,
dra.gende  Hiddinglz  , die te of nabij Steenwijk woonde
en dat de eerste de Vos van Steenw\j.k  dus eigenlijk
Hiddingh is genaamd geweest, terwgl  de definitivc
naamsverandering plaats had naar aanleiding vwn een
gevech t  in  de  buur ten  van  S teenwi jk  ,waarin  die
Hiddingh zich onderscheidde en dientengevolge in den
adelstand werd verheven enz.”

Dat gevecht zal hebben plaats gehad in 1196. Het,
eerst komt de naam rl. F. 1). St. voor in 1219.

In een beleenbrief uitgegeven door Hendrik de VO S

anders geheten van Steenwyk waren getuigen : rJo~2yl/~?
,Joohau  vma Stee~awijlc,  Hermal&  Hiddinghc  e n  .Joltcrrt
Hidchbghe  (1443).

De fami l ie  Hiddingh (ook  geschreven  Hyddyng,
Hidding , Hiddinghe of Hiddingh, een enkele maal ook
Hiddinc of Hiddingk, soms in hetzelfde stuk op ver-
schillende wi.jze gespeld), behoort tot de ondst’c  en mach-
tigste eigengeerfden  en regeeringsfamilien  in Drenthe.

Net het bovenstaande hoop ik, dat de gestelde vran,g
voldoende zal beantwoord zijn.

Arrahem. A. J. C. KKEMER.

Rectificatie.
Maandblad XXTX, k. 246 (v. d. Mcnlcn).  Lees voor

Zatingen , regel 9 en 21 v. 0. Solingru.
k. 276. r. 9 v. o. In het randschrift is Wocyf gescheiden

i n  Wor en Pf.
k. 276. r. 14 v. o.  In het randschrift  moet in plaats

van de goth. f eene lange s staan.

INHOUD 1011, W 12.
Bestlun~sl>erichten:  Bijeenkomsten; Waarneming  penninqnoPstc~-

s c h a p  ; Adxsverandering.  - E e n i g e  nnnteekeningcn uit, het kerk-
a r c h i e f  t e  T i e l ,  medegedeeld d o o r  Jlw. van Kins<:hot.  - AlbeltiG
Sichtcrmnn-Vencrna-Nauta-Muutinghe,  door A. A. Gn.ndcrheytlcu.
- V a n  R o m o n d t ,  dool W. Wijnaendts van Rcsnndt,. - Pnndelnci~t,
door Mr. P. v. LM. - Portretten van Hollandsche gouverneurs  rnu
Ceylon. -- Vragen en antwooxien:  B r i e n e n  (van) v a n  Rnn~e~~s;
Xoeck; Gazet; Grebber (de) ;  Lannoy  (de) ;  Mazcli  Wocldcrcn (val)),
qmits; Woelderen (van); Wapenproces; Rectificntle.

~~ ..~__.
De Ned. Boek- en Steencirukkerij  v./h. H. L. SITS.
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Ackenbos 312.
Ackeren  (van) 79._ _
Aclrers 79
Ackersdijk 107, 161.
Acqoy 402.
Adde 342.
Admiraal (den) 76.
Admirael (den) 388.
Adriaans 23.
Adriaens 179, 415.
Adriani lí9, 180.
-4drichem (van) 140 j 193, 19ST

196, 237,  312.
Aecken (van) 413.
Aelberts 66.
Aelhuyse 387, 389.
belhuysen  77, 191, 388.
Aelhuysen (van) 119 , 120,

198, 237.
Aelst (van) 316, 3%.
Aeltena (van) 239.
Aerd (van) 407.
iler!r;en  van Sommelsdyk  (van)

Aert ivan) 203.
Aerts 67, 161.
Aertssens 233.
Aeswijn 199.
Agache 59. Angelbeek  271, 409.
Aken (van)

Bnerdorp 269. i Bavensone 170, 171.
6. Angeren  (van) 31. Baerken 164-166. 318. 319. ~Bavinghe  269.

Jaargang 1911.

---

Aleir (de) 366. ~ Arenberg  (van) 26.
Alendorp  (van) 216. ’ Arents  66.
hleveld (van Tienen van) 94. Ariens 359.
Alewiin 270. Aris  263.
-4ling” 283. Arkel (van) 94.
Alink 383. Arkema 255.
Alixander 5.
Alkemade (van) 53.

Arler (van) 373.
Armenault 329.

Aller 36G- X4. Arnemuyden (van) 176.
Sllerinclr 401. Arnoudse 299.
Allers 253. Arnouts 101.
Bllies  271. Arnts 415.
Alstorphius  13K Arntzenius 2, 11G.
Altena  (van) 31):  ‘ïi, 238,2il. Artsen 37.
Altenae 193.
Altorffer 280.

As (van) 246.

Almonde  (vanj 178.
Asch  van Wi.jck  (van) 1.

: Barclay 42.
Alvarez 11X

Asperen  (van) 147.
Asschenberg 158. ) Barense 77.

Bakelaar 158, 162.
Bakelare 346.
Balen 409.
Baluseck  (von) 338.
Balveren  (van) 159, 222, 290,

291.
Bam 545.
Bambeeck (van) 72.
Banchem  (van) 26.
Bande do Bréangies (de) 14.
Bank (van der) 226.
Bannings 6’7.
Bar (de) 303.
Barbier 14.
Barch 66, 67.
Barchman 241..~

Smnrange  14.
Ambergen  308.
Amhrosius 243.
Amerongen 118.
Amerongen  (van) G-1, 189,192.
Amerongen (Scheer van) 50.
Amerongen  (Taets van) 20,177.
Amerongen (Zulcn  van) 50.
Ameyden (van den) 134)  182,

247! 248.
4mpsmgh  259.
Atnsincq 27.
Amstel (van) 290.
Amstel (Ploos van) 6(iI

200:  238,  329, 330.
Anbershoucl;  6.
Andel  (van) 415.
Anderson  270.
Andrau 31!1, 3í.j.
Andrea?  , 146, 147.
Angsen 66.
Anthoniss 103.
Anthonisse 218.
Antonides M.
Andries 67.-. -

199  (

Assendelft 258.
Assendelft (van) 26, 198, 295,

343.
Assendelft (Deutz van) 347.
Athlone 118.
Atten  68.
Anf&re 27.
Aulnis (d’) 319.
Avesaat (Vosch van) 64.
Avesaet (van) íi.
Avezaath (van) 22 1.

B.

Baars 315.
Baars Ivan1  220.
Baas 2b1,  i82,  287.
Bachiene 116, 165.
Backer  66, 241)  363 l 364.
Backers  ôB, í7.
Badon  130.
Badon  Ghyben 130.
Baduele 14.
Baelde 139, 152, 197, 237.
Baelen (van) 313.-

Andringa  21. 1 Baenixoort  (van) 1.4.

Barensee 4.
Barents 12.
Barenze  38.
Barmersoen 52.
Barnevelt 241.
Barnier  51, 52.
Baronaigien 208.
Barreau  342.
Bartelot 4.
Bartens 3, 4, 35,38, 78,219,

239, 387, 390.
Barterentus 66.
Bartolotti 322.
Bas (de) 72.
Bassem (van) 108.
Bassen (van) 159, 176.
Bassingh (van) 108.
BassuF (van) 316.

1 Bast (var) 32.
! Bastert 179, 186, 187, 214,

215. 366.
~ Batteir  (le) 57.

Baudeloo 275.
Baudewin 279.
Bauman 202.- -

Hauwen 233.

Albert; 392,  393. Angillis ìl. ’
Alberts 92,104,110,252,282. Antonis  68.
Alblas 205.
Alckemade (van) 172, 173.

Apeldoorn (van) 293.
Appeldoor  107.

Aldenberg 14.
Alderweerelt (vanj 231.

Appeldoorn (vanj 3ï3,  3í4.
Aquet (d’) 197.

Alderwerelt (van)231,241,242. Arckel 308.

Baerkens 318, 319: ’
Baernür 52.
Baers 269.
Baers (de) 303.
Baert 67, 78, 241! 242.
Bagmus 14.
Bake 101.

Beauf&t 27.
Beaumont (de) 83.
Beaumont (van)211,212,293-

300, 346, 347.
Beek  153.
Becker  130, 212, 409.
Beckeringh 253, 255.
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Beckfelt (Holmberg  de) 302.
Beckhaus 331.
Becquer 16.3, 319, 320.
Bedarrides (de) 200.
Beet (van) 301.
Beeck 20 61 62.
B e e c k  [vin) 2’o, 21, 80, 190
Beeck  Calkoen ( v a n )  73, 74,

186.
Beeckesteyn 200.
Beeckman  290, 291.
Beek 80.
Beek (van der) 93.
Beeke (van der) 205. 2>(
Beelrestein  (van) 200.
Beekman  222.
Beelnerts  v a n  Blokland 375,
Beernink 63.
Reesde  (van) 376.
Beest (van) 266.
Dees; (van Heemskerck vau)

Beets’ 2.
Beinhem 198.
B&,jarry (de) 341.
Beke (van der) 230, 234.
Bekesteyn  (van) 200.
Bekum  (vanj 343.
Bel van den Berch 141.
Belle (van) 72, 232.
Be:;gs (Boogaert  van)  139,

Bern jten) 318.
I3emmel  (van) 244.
Bemant  293, 294, 316.
Bennekum  (van) 219.
Benon 239.
Benteyn 2.
Benthem  102, 211, 242, 266.
Benthem  van den Berg 186.
Bentinck 1, 87, 88, 241, 3ï1,

373.
Berch (de) 143.
Berch (van den) 12, 194-196.
Berch (Bel van den) 141.
Berchem (van) 295, 345.
Berchius 68.
Berckel 111, 196.
Berckel (van) 113,142,195,258.
Berckhout 192, 364.
BBre (Lach de) 103.
Berentsen  4, 400.
Berg (van den) 147, 157, 1’79,

210, 243, 315 > 359.
Bergen (van)  215, .%(J,  36‘2,

363, 408.
Bergerduin (van) 378.
Bergh (de) 196.
Bergh (van den) 132, 164,

215 ,  218 ,  221 ,  242-244 ,
26ï, 307, 316, 317, 388.

Berg11 (Benthem  van den) 186.
Berghe (van den) 14, 49.
Berghout  109.
Berlaimont 57.
Berlicum (van) 95.
Berlijn (van) 343.
Bermens 67.
Bernage 94, 130.
Bernage (de) 131.

j

1
J

1

;
1
1

3
1

I :

1

,i

.Bertrand 289.
Bervoet 262.
Bervoets 160.
Bescheyt 12.
Besier 76, 189, 192, 314, 332,

388.
Besieres 329.
Beskers  226
Besoyen 293.
13est  327.
Besten (van) 3ï4.
Betou (In de) 244.
Bet,ting 117.
Bettink 223.
Bettinks  223.
Beukers 223.
Beumer 39 78 108 317  391
Beum&s 3.1 ’ ’ ’ ’
Beuningen van Helsdingen

(van) 313.
Beurden (van) 186,188,189,414.
Beusechem (van) 324.
Beusekom (van) 35, 107, 389.
Beusichem (van) 218, 389.
Bevermeert (Vinnen van) 57.
Beverwijk 269.
Beychlingen (van den Heuvel)

322.
Beijer  (Mispelblom)  162.
Beijer  (de) 164.
Beijeren (van) 194.
Beynhem 198.
Beynhem (van) 99.
Beynum 9%
Bichon 366.
Bie (de) 223, 348.
Biekens 262.
Biel 121, 237, 389.
Bienaymé 57.
E$z;gk3pan)  107.

Bferbeici (van) 129.
Bierman 220, 317.
Biertheijn 14.
Bierwisch 367, 368.
Biessie 179.
Bigot 241, 342.
Bigot (de) 59.
Binckhorst  (van den) 52.
Binkhorst, 2.
Bisschop 300, 302-304, 306,

307, 382.
Bisselick 380.
Bisselick (van) 35.
Bitters 291.

Bernagi 130.
Bernagie 131.
Bernagien

130. 208.
(van) 29 ,  90-96

Bernagien  (Wijnant’s van) 91
91- 96.

Bernagio 130.
Bernaige  92, 93, 130.
Bernalge  (van) 92.
Berndt 315.
Berne 339-348.
Bernoum 291.
Berntsen 107,  108.
Berrckel (val])  390.
Bertram 145.

Blaesveldt 269.
Blaeuw 215.
Blaguiere  (de) 210: 211.
Blanck 190.
Blanck (de) 190, 219, 221

313, 314, 385, 389.
Blancken  199
Blanckenhn,gen 1.
Blanckervoort 270.
Blanckesteyn  (van) 63.
Blanck 76.
Blanken 77.
Rlanl~ei~heym  161.
Blankesteyn  (van) 184.
Blauw 153, 216.
Binuw (de) 415.
Bleiswijck 294.
Bleiswijck (van) 8, 110, 112:

113, 140-143,  194,196,197.
Blesius 212.
Bless 321.
Bleyck (in de) 37.
Bleijswijck (varl) 382.
Black ( v a n  derj 1 9 6 ,  19ï,

295, 296.
Rlockes 79.
Bloclnnd 108.
Bloemendaals 319.
Bloemendael (van) 303.
Bloemers 81, 18-.
Blois (van) 367.
Blok 158.
BLokhuizen 161.
Blokland (Beelaerts van) 375.
Blokland  (Story van) 329.
Blom 2, 192, 3lï < 3 3 5 .
Ulomineït 134, 135.
Blonk 270.
B!oos (van) 292.
Bloos Krijshof  293.
Bloys van Treslong 185.
Bliienburgh  (van) 196.
Blijendorp 274.
Blyse 274.
Back 7
Eockhorst 373.
Bodas 9.
Bodegom  (van) 149.
Boecop (toe) 292.
Boecop (van) 339, 310.
Boeha 101.
Boekeren  (van) 268.
Boekholt  (van) 166.
Boer
Boer i

de) 289.
den) 178.

Boerbergen 363, 365.
Boerden (de) 91.
Boerla 130.
Boerlage  183.
Boeseau 14.
Boesse 15.
Boetselaer 199.
Boetsler (de) 241.
Boetzelaer (van den) 199.
Bogaard 231.
Bogaert 67, 196, 232, 298,

299, 381.
Bogae’rts 232, 36 l.
Boha 101.
Boibelaud de Montacier 163.

I

Boiebelaud de Lachapelle, 164.
Bois (du) 340.
Boissevain 73, 187.
Boissonnet,  241.
Boitet 110, 113.
Bokkel  (ten) 304, 309.
Bokkel Huinink (ten) 14.
Bol (den) 37.
Bolhuis (van) 250-256,  281-

290. ’
Bolhuis  Hoitsema  [van) 255.
Bolhuis van Zeehurg (van) 255.
Bollaers 69.
Bolt 288.
Bom 9, 37, 140, 197.
Bomble 275.
Romer 165.
Bommel (van) 82, 240, 292.
Bon 391.’
Bonet 68.
Bougnart 102.
Bongaarts 133.
Bongart 102.
Boniot 35.
Boniott 221.
Bonnema 393.
Bonneval 241.
Boogaard  353.
Boogaert 139, 140, 194, 196.
Boogaert van Beloys 139,143.
Boogaert (van den) 26, 259.
Boogert 380.
Boom 183.
Boom (*Janssen van den) 262.
Boomsma 376.
Boon 94, 284.
13oon Uesch  (van der) 260.
Boon Trochsis 12.
Boon (van der) 198.
Boonsaeyer  20-22, 61.
Uoonsaevers 20.
Boonsaj& 64.
Boonsayer 22, 61 , 62, 65.
Boonzajer  20, 63.
Boonzayer 22, 61, 62.
Boovenwaater 77.
Bor 61._ -3Borago Yb.
Borch  (Sygers ter)._
Borchart  bl. 1 \n
Borchgrave (ue) z(7\ LT.4Bordes (del ~41.
Bordier 341.
Bordts 171.
Boreel 241 , 347.
Borel 241.
Borelamaghie 3.- -7Borgh 337.
Borgh (van der) 101,

212, 213.
Bornaeus 322.,. rBorneus 1~.
Borsele (van) 238.
!2nronlnn  tva,,j 241

166.

ÊiOzïë (knj ii!i’
336.

Borsselen  (vau) 44.
Bos 37, 72, 162.
Bos ten) 350.
Bos tvan den) 6, 190.
Bosbeeck  102.

167,

.



Bosch 14, 30, 156, 158,162, Breggen (van) 264.
Bremer  158, 161,  162 ,  332 ,

1;

: :
I

3 3 3 .
Grenck (van den) 109, 314.
Brender h Brandis 165.
Brenk (van) 78.
Brenkman 300, 310.
Brenkman Pitlo 4ï.
Breugel  93.
Breumis 39.
Breunis  30 :. 3
Briau 272.
Brie1 140.
Brie1 Sasse (von) 249.
Brienen (van) 21 , 22, 98, 99,

118:  1 3 1 ,  153, 2 9 0 .  Y(X),
3í3, 374, 410.

Bries (de) 237, 383.
Brievens 1 ;i4.
Brievincx (dej 247.
Brievings (de) 247.
Bril (van den) 253.
Brinckestijn (van) 305.
Brink 336.
Brink (van) 380.
Brinkmau  83, 159.
Broeck  (val1 den) 5, 8, 190.
Broeckdijker 309.
Broeckhoven (van) 29'7.
Broeclrhurseu  65. 222.
Broeckhu$sen  (vin) 118, I(ZL
Broeders 390.
Broei13 253.
Broek 42.
Broek (van den) 189, 221,

384.
Bosch (du) 232.
Bosch (van) 372.
Bosch (van den) 91, 258.
Boschman 62.
Bose (van) 226.
Bosschaart 59
Bosschaert 13i, 142, 232.
Bosschuysen 174.
Bossé 78.
Boswaeter 109.
Both van der Eem 19t; j ?G%
Bot van der Eme 197.
Bottenbroeck 219.
Botter 68.
Botzen  183.
Bouchat 5ï! 153.
Bouckhorst (van de) 173: 175.
Boudewijns 90.
Boulengiers 8, 9.
Boulengies 139.
Bouman 279, 303, 304.
Bourg (du) 54, 55.
Bouricius 71, 111, 1 t6.
Ijourla  130, 180, 181.
Boutkan  151.
Bouvet 413.
Bouwens  38, 201, 315.
Bouwer 389.’
Bouwmeester 30.
Bowier 161.
Box 259.
Boxhornius 69.
Bostel  (de) 91L 92.
Boxtel  i,vnn)  9~.
Boze (dye) 16.
Braake (ter) 284.
Braam (van) 135, 184, 312.
Braams 2.
Brabant 413.
Braber 14 1.
Brackman 265.
Braconier (de) 329, 332.
Braeckel (van) 124.
Braght (van den) 136.
Brahé 287.
Brake1 87.
Brake1 (van) 106, 159, 2ïl j

303, 304.
Brake11 (van) 124, 30:!.
Brakman  57.
Brandeler (van den) 58,60,82.
Brandis  (Brender  a) 165.
Brandt 231.
Brandt (van den) 375.
Brandwijk 349.
Brans 166.
Brant 292.
Brantius 318.
Brantsen 110.
Brant.zen 11G.
Brassaerd 301.
Brasser 141, 297.
Brasser Rijs 352.
Bréangies de Bande de) 14.
Breda (vani 3, 5, 30, 77, 390.
Brederode (van) 22, 61, 64.
Breedro 12.
Breeroo (van) 12.

Broekhoven (van) 263.
Broekhuysen 291.
Broekhuysen (\.an) 166, 224.
Broers 285.
Bronckhorst 13: 63, 201,319.
Bronckhorst (van) 196 : 199.
Bronkhorst  (van) 371.
Broos 32.
Brouclrhoven (van) 297.
Brouers  153:  Ì 55.
Broun 302.
Brouwer 4, 35-37, 63, 108 I

110,  219 ,  220 .  222 ,  225,
259, 269, 315, 31.6, 385,  389.

Brouwers 1%. 117.
Bruel (van) 246.
Bruelis 347.
Brugge (van) 261.
B r u g g e  (van  den) 196:  310.
Bruggen (van) 289.
Bruggen (van den) 264.
Bruggenkate (ten) 288.
Brugghen (ter) 402.
Brugman 196.
BruamTns  2>0 251 380
Bru%  164. ’ ’ ’ ’ ’
Brune  3i6.
Brunswijck  Wolffenbtittel

(van) 23.
Brussel (van) X0.
Bruyn (de) 22, 69, 103,164,

226, 263, 314, 387.
Bruynen 196.
Bruyninck 409.
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328, 329.

Bruining 161.
Bryenen (van) 99.
Bucheler 330, 331.
Buddin 390.
Budding 310.
Buddingh 13, 61, 63, 65, 291,

384. 416.
Buenihck  266.
Bueren (van) 3, 34, 157.

~Bugge 293.
~Bughem (van) 263.
Buissonet 401.
Buma (van Haersma) 186,187:

385.
Bundelach 79.
Buning 389.
Burch  (van der) 40, 140-143,

152, 195, 196, 198. 258,
294, 299, 300.

Buremunde (van) 401.
Burg (van den) 316.
Burger 157, 159.
Burgerssz 11.
Burgh 191.
Burgh (van der) 40, 41) 115.
Bürgkli  2 14.
Busch 334.
Busco (de) 14.
Busauint 301. 310.
Busgenet.s  400;.
Bussenschut 42.
Bussy (de) lï8, 159.
But 38, 220.
Bute (van) 346.
Buteux 269-231  , 2’ïG,  277.
Buth 269.
Butkens 269.
Buurt 329.
Buvdens 214.
Bu;k 343.
Buyren 63.
Bays  vanWevelinclrl~ovcn  246.
Buissenet  401.
Bye (de)  8 ,  72: 1 9 6 ,  2 9 6 ,

297, 34fj,  414.
Bvel 387.
Bel 76.
Bijland (van) 304.
BiJlandt  (van) 310.
Bijlant  (van) 310.
Bijler (van den) 269.
Bijleveld 83, 186.
Bijl1 (de) 65.
Bijmholt  179.
Bijsterveld  (van) 23i.
Bijvoet 109.

Casu 147, 148, 152,15’7,366.
Caate (ten) 299.
Cabootere (de) 234.
Cadet de Gassicourt 272.
Caland 270.
Calcar  66.
Calkoen 186-188,  243.
Calkoen (van Beeck)  73,74,186,
g;mn2f$8s  (von Stein) 137.

Cambier 10.

C.

Camerling 1OL
Cameron 348.
Cammaert 337.
Cammen 319.
Campagne 190, 207, 221.
Catnnen  178.
Campen  (van) 364;  381.
Cankrien  158, 161.
Candolé 55.
Cannegieter 116.
Cannette ll.
Cannoy (de) 180.
Canters 348.
Cappele (de) 233.
Capelle
Capelle i

van) 304.
van der) 164, 321.

Capellen (van der) 322.
Gappellen  (van der) 87-89.
Capiteyn 345.
Cardinael 15.
Cardol 314.
Carey 132, 214.
Carlos 127.
Carole 290.
Caron 207.
Carpentier 143.
Carpial 15.
Carstens 72.
Cassenahe (de) 180.
Cassins 305, 309.
Castele (van der) 15.
Castello-Matenesse 15.
Castendijk %2.
Casteren (van) 242.
Castille (de) 274, 275.
Cate,aF;i  225, 235, 236, 299._

CLelijn  53.
Catoire 57.
Catsien 340.
Catsing 340.
Cattenbergh (van) 109.
Catt,enburch 242, 243.
Cattenburch (van) 63.
Cattenburg (van) 78.
Cattenburgh (van) 21.
Catzing 340.
Cauvigny (de) 413.
Cavelier (le) 118.
Cazenove 180.
Cebet 105.
Ceel (van der) 260.^^^
tierton  YX.
Geulen (van) 3.
Ceytsche (de) 234.
Chabot (de) 241.
Chanteloei 324.
Charante (de) 274.
Charlez 15.
Charlo 388.
Chassee  303, 308.
Chastel delaHowardries(du) 2.
Chastillon (Guicheuon  de) 28.
Chatillon 57.
Chaussée de Jeneffe 1.5.
Cheriel 101.
Chesnel 342.
Chevalier 86.
Chibert 273.
Chivat 209.
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Chombach 206.
Chrystie 264.
Chylp (van der) 357.
Chijs (van der) 141, 194, 383:

407) 408.
Claes 66. 68.
Claessen  3T.
Clarcq 210.
Clarlc 210.
Clarlrson ~42.
Clasen 36.
Clebancq  152.
Cleef (van) 106, 109, 220.
Cleeff (van) 21.
Cleercq (de) 27-1.
Clement 152.
Clcmentini 232.
Clercq 215.
Cleric (de) 209.
Ulerk (de) 209.
Clerq (de) 209.
Clerx (le) 209.
Cievering ‘28:J.
Cleybarch 269.
Clings tel t 37.
Ciinstelt 6.
Cloeck 117, 198, 222, 4 1 0 ,

411.
Cloek 3 18.
Cloesc  (de) 3-0.
Cloon 109, 387, 390.
Cloots 180.
Clootwijcl~  (van) 290.
Cloppenburg 31.
Cnelisse 301.
Cnol  253.
Cochius 223.
Cock  4, 34, 107, 110, 122,

190 1<32 219 ‘j‘)O  316
377;  387.’ ’ -- ’ ’

Cock  van Delwijne 237.
CO&  van Delwijnen (de) 291.
CO& van Neerijnen (de) 370.
Cock  van den Oever 257.
Cock  (de) 20, 328.
cocq 315.
Cuenen 96.
Coetier 115.
Coets 225.
Coevorden (van) 369, 371,373.
Coevorden 205.
Cok (de) 6.
Colerus 23.
Colti 213.
Colin 2ï3.
Colladits 36.
Collaert 39, 317.
Collaerts 3%
Colleman 13.
Csj;? (de Villeneuve de la)

Collot’ d’Escury  116, 267.
Colson 321.
Colterman 13.
Columba  40.
Colijn 270.
Comman 130.
Commelin 384.
Comognes 15.
Compagne 107.

Companije 316.
Com[jn 182.
Coninck 369.
Coninck (de) 370, 414, 415.
Conrad 15.
Constnntiuopolen 274.
Continot 3%
Con1  133, i90.
C00111ans  321.
Cools 142.
Coolwagen 291.
Coolwijck (van) 411.
Coomans 3ti2,  363.
coops 146.
Coopsen 116, 164-166.
Coortsen 7.2.
Cooten 36, 38, 76.
Cooten (van) 4, 5.
Copal 215, 280.
Copcs 242, 243.
Capes van Hasselt 46.
Copier 172.
Cordes 23.
Cordier 59.
Cores 350.
Gors 67.
Corstiaen 36.
Corsn-nrem  (de) 129.
Corswaren (iaa) 118.
Cort ide) 95.
Corti&  $96.
Costa (da) 241.
Coste (de la) 342.
Costenobel 2ï4.
Coster  235, 236, 280, 347,

409.
Costheren  320.
Cote 3.
Coten (van) 63, 64.
Coulogne (de) 55.
Couloir (du) 344.
Couper 99.
Court (de la) 241.
Court (de lau) 409.
Court

l
la) 409.

Court lauj 409.
Coussemaecker  8.
Coutis 117.
Couttis 116.
Couwaater 387.
Couwenberg Dubois 210.
Couwendael 387.
Couwenhoven 360.
;~;;~034(i.

coy  10..
Coymans 350.
Crab (van der) 269.
Craen 8, 274.
Craeuwell 108.
Craeyveit 190.
Craiestijn 241.
Cramer 28, 119.
Cranenborg 293.
Cranenborgh 310.
Cranenburgh 193.
Cranssen 254, 25.5.
Crayvanger 38, 78.
Craijvelt 390.
Craijvelt (van) 317.

Créhen 15.
Cremer 162, 163,318,320,321
Cretser (de) 6.
Crevelt (van) 314.
Creyvanger 6.
Creyvenger  222.
Criclien (van) 37.
Criecken  (van) 3.
Crocquet  (du) 229.
Croeser 198, 2.X.
Croesers 233.
Crol 39? 7G.
Crollna.est  59.
Crom 240.
Crombrugge 196.
Crombrugge  (van) 143.
Crommelin 241.
Croon 131, 293, 292.
Zrouwel 78.
Zrusins  258.
Vruyf ((le) 3 7 ,  7s.
Crnyff (Lie, 68, 60, 189, 2 2 0 .
Zruysert  196.
Urllijthoff 317.
Zuilenborg  (van,) 117.
Junes  301.
L?aper 115.
Zupere (de) 215.
~ngius 6 1 ,  ti-, 301.
Zupre  (dej 205.
Surtius  321.
Juvelier 26.
Zuylenborch  (van) 324.
Yuylenborg  107.
Lyleu borg+ 1 0 8 .
Xylenborgh (KIII) 3 .
Lylenburg 36.
Juylenbn;gh  191.
Jnyper 7/.

1).

Daalen (van) 258.
Daams 292.
Daatselaer (van) 241.
Dacier 342.
Daems LG, 380.
Daemss  29, 91: 92, 95.
Daendels 315.
Daenen 244.
Dale (van) 240, 241.
Dalem (van) 362-365.
Dalen (van) 223, 289.
Dalfsen (van) 7.
Dam (van) 33, 63, 119, 174

179, 249, 304, 310, 388.
3am (van Isselt van) 51.
Dame 158.
lamens 263.
3ames  263.
I)amis  263.
Damme (Wassenaer van) 51
3amme  (van den) 51-53.
Dammeroude 15.
Danckerts 99.
Danckerts  de Ry 99.
Dandels 292.
Danduran 386.
Danen 243.
Daniels 76.

Dannael 15.
Dannenborgh  330, 333.
Dapper 225.
Daragon 1 2 5 .
Dary 295.
Daulnis 1.63, 165.
Decker 106, 220. 221.
Deckers 3.
Dedel 196.
Dedem (van) 159,  293.
Deekelaer 387.
Deelman  28-1.
Dekker 46.
Delrluttery 344.
Delafosse 413.
Delcourt 233.
Delen (van) 201.
Delff 258.
Delff (van der) 345.
Delffsgzaw  219.
Del!schou  389, 391.
Delfshaven  382.
Delftgauw 317.
Delius 331.
Delrio 274.
Delschou 380.
Delwijne (vanj Cock  23í.
Delwijnen (van) de Cock  291.
Demeken 6.
Denaeyer 314.
Denvs 66. 86.
DerGksen ‘117,  415.
Derks 286.
Derksen  117.
Descury  241.
Desessar 323.
Deuffer  Wiel 83.
Deutz 280.
Deutz van Assendelft 347.
Devau 344.
Deventer (vaE) 22, 64, 309.
Dcvos  26.
Devries  380.
Deym 214.
Deynoot 241.
Deysen (van) 4, 190, 221.
Dhomme 413.
Dibbetsen 76.
Dihbetz 119.
Dibbitze 191.
Dickertmann 161.
Diemen (van) 140, 142.
Diemont 250.
Diepenbronck  241.
Dierkens 27.
Diest (van) 291.
Dieu

I
de) 327, 329, 330.

Digge en 15.
Dikkers 254.
Dikkershof 23.
Dimmery 107.
Dingeman 221, 315, 390,392.
Dingemans 263.
Dinger 82.
Dircks 5.
Dirckse 317.
Dircksen 301.
Dirks 67.
Dirksen 333, 336.
Dirx 39.
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Dobbelaars 209.
Doelvoet 377.
Does (van der) 134, 211.
Doesburg (van) 77.
Doesburgh 349.
Doesbnrgs 312.
Doffegnies 185.
Doggersbank (van) 378.
Dol 39 110, 190.,
Dolder (van) 65.
Domburg (van) 40Y.
Dompseler (van) 224.
Donck ivan der) 293.
Doncker 3 1 6 .  ’
Donckere (dej 403.
Donckers  ‘29  9 1  9 6
Donckrs 36. ’ ’ ’
Donig 101.
Dongen (vanj 198, 280, 312.
Donker 37.
Doodeweert (van) 220.
Doorn 210, 211.
Doorn (van) 182.
Doornick  368.
Doornik (Nerkus) 102.
Doorninck (van) ~56,401,403.
Dorhont  264.
Dormhagen 134, 1%.
Dornick (van) 372.
Dorp (van) 72.
Dorrepaal 156.
Dorsman  343.
Dort (van) 105.

Dusseldorp (van) 182:  231.
Dussen  (van der)  140-143,

19-1--197,  257, 299) 386.
Dutry 241.
Duvenvoerde (van) 52.
Duyker  292.
D  ‘rna?r  17<*
Dz$meiaer  362.
Duyn 343.
Duyst  van Santen 19X
Duyst van Voorhout  139,142, ~

195, 261, 299.
~ Durstendr  l l .
Dijik (van) 26, 197, 198, 256,

273,  298, 390.
Dijckmeester  43, 48.
Dijkmeester í8.
Dympius 25.
Dgpendaal (van) 413.

15.

Eaton 3G.
Ebberts 67, 69.
Ebbingc  Wubben 322, 334.
Eek, 103, 328:  386.
Eck (van) 3, 31, 37, 39, GO,

81, 106, 108, 109, 116, 11’7,
122:  189 ,  lY0, 2 0 0 - 2 0 2 ,
213 , ?21.238,241,246,304,
316) 387, 391) 409. 412.

Eek van Overheek (van) 116.
Eek (Panthaleon  vanl 1 5 9 .

Dorth‘ (va;) 25, 167, 200, 292. ) 238,’ ’ ’290, 291.
Dotichem (van) 372.
Dotoy 329.
Doublet 261.
Doyenburg (van) 31.
Dozy 185.
Drappentier 9.
Drenckwaert  (van) 177.
Dreumel (van) 36.
grz;X; 1pan)  389.rr
Driebeek 159, 162.
D r i e 1  (v3.n)  360, 365.
Drolenvaux 241.
Drost 158.
Drueten (van) 291.
Drummont 318.
Drury 181, 312.
Dryel (van) 376.
Dryell (van) X6.
Drijfhout 152.
Duhbeldemuts 241.
Duhois 34%
Duhois (Couwenberg) 210.
Duckesne  348.
Dncouluir  344.
Dudok 158, 162.
Dujardin  129.
Dull 9’7.
Dnllaert  147.
Dullemen  (van) 8’~.
Dumbar 372.
Du Monceau 3ï8.
Dungen  (van den) 387.
Dunkmann 380.
Dupin 344.
Duren (van) 256.

E d e  (;nn) b5.
Eden 284.
Edingh 293.
Eede (van) 21.
Eekelen (van) 264.
Eekhont 46.
Eem (Both van derj 196, 269.
Eerde (van) 25L
Eeuwerik  (van) 219.
Egbcrts 3ö.
E g c k h  zu Kandegkh  u n d

I:isenhoven  15.
Egmond  (van) 403.
Eik (Specht van) 150, 156.
Eilbracht 245.
Eissing  289.
Eissinge 252.
Eit,zen  (von) 79.
Ek (van) 117.
Llama  251.
Elberus 23.
Elburgh (van den) 61.
Elderen  (van) 62.
Elemans  196.
Elias 136.:  216, 3 6 5 .
Elias (Witsen) 376.
Ellama 251.
Els (van) í8, 189, 201, 219,

314.
Els (van der) 201.
Elsen (van) 119.
Elserack  (van) 196.
Elst (van) 192.
Elst (van der) 207.
Est (van) 317.
Emmen 27, 28.

Emmius 27, 28, 380.
Etnmo 28.
Elwe 260.
Encklaer 117.
Ende  (van) 66.
Encle (van de) 3.
Endegeest (van) lï4.
Enderen  (van) 387.
Engelhrechts 363.
Engelen 40, 115.
Engelen (vanj 41.
Engelhart 288, 388.
Enschedé  83, 285.
Enschede (van) 221.
Enten 35, 181.
Epen (van) 165, 186.
Eppens 250-252.
Equart 250.
Erclrel (van) 316.
Erckelens (van) 240, 277.
Erdt (van) 203.
Erkelens  (van) 324, 325, 327.
Erkels 319.
Ernestein 184.
Ernesteyn 351.
Ernst ï8.
Ernstens 377.
Erp (van) 413.
Erpecum (van) 186, 218, 242,

385.
Erssele (van) 233.
Ex (van) 63, 102, 210.
Esch (van) 297,
Eschauzier  101,  178 1 3 9 ,

248, 293, 346, 3i3. ’
Escury (Collot d’) 116, 267.
Esgers 132.
Espinoy (1’) 92.
Essards (des) 323.
Essars (des) 323.
Essarts (des) 323.
Essen (van) 116,  169, 245,

278 309 328 399  373
380.’ ’ ? - ’ ’

Essevelt (van) 387.
Est (van) 297.
Euckema 315.
Eveleve 39.
Everaert 230.
Evernerts 230, 231.
kj;;:Ii;yen (van) 75.

Eversdijk 142.
Eversdijk (van) 347.
Everts 37.
Evertsen 80, 107.
Everwiju 117, 299.
Ewijck (van) 329, 332.
Ewijlr (van) 219, 304.
Esell van) 263.
Eyck van der) 109, 199, 219,

257.
E$_&elenberg  (van) 72.
Evlhracht 293.
Eylers  242.
Eyma  313.
Eymael 289.
Eijnde (van den) 360.
Eys (van) 14’3,  152.
Eys Hoffmann  (van) 154.

Eijsde (van) 391.
Eysden (van) 36, ï5,76,109,

15ï < 183, 220, 317, 389.

F.

Febius 66.
Fabricius 213, 269, 278.
Fahritius (von) 101.
Eaegel 290.
Faoel 290. 2Y 1.
Fafck 241;  409.
Fannius 280.
Faria (de) 281.
Farret 6, 38.
Farreth 389.
Fauconier 72
Favre 126, li7.
Feecken 68.
Feeringa 284.
Feitama 352.
Feith 184, 201,  230, 251, 256.
Fels (de) 311.
Felzenttiger  336.
Fenema (van) 339.
Feriet  116.
Ferwerda 51, 170, 176, 299,

300, 382.
Fettius 23.
Fèvre (le) 339.
Fey 377.
Fides 143.
Fiesenhont 93.
Filipsen 6.
Finke 331.
Fischer 93.
Fisenne  (van) 158.
Flament 115.
Flenshoorn 414.
Flodorp 290.
Florisdr 87.
Fockens 288.
Fockenstertt 408.
Folmer 398.
Fonck  102.
Fonseca (da) 241.
Fontallon (Popule de) 18.
Fonteniers 15.
Fonteyn 175.
Fontin 335.
Fooyert 189.
Forestier (de) 213.
Formijne 207.
Fortman  203.
Fouquier 243.
Foyert 189, 199, 200, 306,

306,  310.
Foyerts 303.
Franck G2.
Francken  5, 6, 34, 35, 107,

161,  219 > 387.
Franke 263. ’
Franken 36, 39, 77, 264, 318.
Fraser 240.
Fremaux 234.
Fresart 15.
Freudonberg 144-146.
Friedrich 335, 337.
Frima 285.
Fritsch 311.

_
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Froon 293.
Fruin 126, 127.
Frijlink 252.
Furstenberg (van) 374.
Fusteyn 8, 9.
Fuyck 271.
Fijck 1 4 1 , 143, 194, 257

259, 260.

(r.

Gaalen  (van) 220.
Gaemeren (van) 110.
Gagoebin 54.
Galé 383.
Galen 292.
Galen  (van) 46, 47.
Gales 39-41 .
Galois 165.
Garneren (van) 110.
Gandae 311.
Ganderheyden 345, 392 398
Gans 20.5.
Gansepoel 241.
Gansneb  178.
Gardijn 297.
Gare1 (van) 23.
Gassan 342
Gassicourt (Cadet de) 372.
Gast 213, 245.
Gathy  15.
Gaveren  (van) 403.
Gaymans 116.
Gazet 411.
Geelant 391.
Geelkercken 68, 220.
Geelkercken (van) 190,191,308.
Geelkerken (van) 37.
Geer (de) 146, 159.
Geer (van) 65.
Geest (van der) 35.
Geevers 386.
Geiger (de) 146.
Geisweit 71.
Gelandt  (van) 107.
Gelder (van) 38, 66, 400.
Gelderen (van) 5.
Geldorp 180.
Geldorp (van) 352.
Geleinse 214.
Gelre (van) 367, 368.
Gemalegosch 263.
Geoderen (van) í8.
Gendt (vau) 244.
Genits 29.
Gent de) 237.
Gent tvan) 35, 108, 191, 192.
Gent’man 324.
Gerard 57.
Gerardt 58.
Gerbers 287.
Gerdes 236.
Gerlings 319.
Germaiu (Saint) 16.
Gerrits 37, 68.
Gerritsdr. 86.
Gerryts 66, 68.
Gershoven 256.
Gerve (van) 386.
Gerwen (van) 314.
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Gesselaer (van) 164.
Geukelsberg 182.
Geurts 68.
Gevaerts 27, 234, 312, 349
Gevartius 27.
Geyn (van) 61, 62.
Geytenbeek 304.
Ghast 245.
Gheel (van) 16.
Ghérin (de) 16.
Ghyben 130.
Ghyben (Badon) 130.
Ghijsen 225.
GXen (van) 220.
Gillis 214, 240.
Gippieu 263.
Gladbeeck  (van) 153.
Glarges (de) 153.
Glas 116, 245, 412.
Glaserus  23.
Glashorst 81, 182, 350.
3lass 116, 117.
3lauze 59, 60.
3leichman  159, 162.
Jloudrie 386.
3oa (van) 243.
3och (van) 57.
3ockinga  393.
3odeeris 8, 9.
3odin 273.
30ens  (van) 409.
Joes (van der) 130, 143, 177.
Zoeters 336.
Joeyker 223.
3og (van) 259.
3olbach  191, 221, 328, 390.
3olbagh 190, 317.
Joldbach  304.
soldsmyt 16.
3011 150.
3olstein 303.
3oues (de) 216.
Jonggrijp 2, 277, 278.
3onnes (de) 136, 153,155,216.
Jzn,(“’ 60.
-7

3ooseu 340.
$oosens 30, 339.
3;oossens 72, 339.
+oovers 219.
Xooyer (de) 388.
gordon 80, 164, 239, 240.
Xordon (Smits) 240.
3oris 357.
foris (van) 415.
3otenaer  362.
koutte  (de la) 342.
gouverneur 260.
govers  26.
soverts  24.
fracht (van der) 156.
Kraaf  (de) 218.
;rasf (van de) 76, 141, 142.
graaf (van de) 409.
graaff  (de) 330.
fraaff (van de) 221.
iraef (van de) 37, 387.
fraeff 298.
draeff
3raeff

de) 215.
van de) 37, 190.

Graeff (van der) 193, 195.
Graes (van) 372.
Graeu (de) 3C3.
Graff (von) 334, 337.
Graffenried 206.
Graft (van der) 143, 156.
Gramey 2-14.
Grange (de la) 245.
Graswinckel  131, 142, 196,270.
Grave (de) 241.
Gravenpolder (‘s) 258.
Gravesande (van ‘s) 300.
Gravezande (‘s) 195.
Grebber (de) 380, 411.
Greef 61.
Gregory 327, 328.
Greiaud 342
Grenu (de) CLIS.
Greve (de) 374.
Griet (van) 99.
Griethuis (van denj 368.
Griffelickeu  (van) 37.1.
Grignon  310.
Groe (va,n der) 285.
Groen 208, 315, 379, 380.
Gr;;; van Prinsterer 154, 157,

Groeneveld  304.
Groenevelt (van) 62.
Groenewegen  (van) 139, 196.
Zroin 165.
Jroiu (von) 164.
3rollee 2 15.
3rommé  383.
3ronde (van de) 225.
Jronden  (van de) 118.
3rothe 280.
3rotios  26.
?roulart 215.
%oulart  (de) 45, 205-207.
Zroulart  (de Schijdt van) 45,

205-207 .
3” (de) 7 ‘, 246, 298: 314,

Zrootenhuys  (ten) 216.
I%rootveld  (vau) 301.
3rootvelt (van) 62, 190, 203.
3ruithuis  (van Steyue van den)

370.
&utseu  77.
4ruyter  (de) 213.
3rUp 13.
3rijp (van der) 194.
I+rijsc 9.
?ryseels  281.
3uchten  (van der) 234.
ZMpin 211.
3uichenon 241.
*uichenon de Chastillon 28.
Juillermet  258.
ruin 415.
3uiton 342.
fugbert 341.
iuyot 241.
rij belan t 195.
sijsbert 76.
$ijsberti Hodenpgl 7 1 ,  1 3 2 ,

137, 186, 187, 211, 259,
261, 346, 3ï9.

Gijsberts 68.

IC

Gijsels 42.
Gijtenbeek 47, 310.

11.

Haaff (vau ‘tj 84.
Haagoort 136, 182.
Haak 383.
Haan (de) 235, 352.
Haas (de) 76, 191, 363, 365.
Haastenraadt 86.
Haaxman 269.
Habbema 185.
Habet.s 75.
Hac 376.
Hack 16, 189, 190, 377.
Hacke 376, 377.
Hackfort 101, 1%.
Hackf’ort (van) 31, 167, 168.
Hacfort tot de Horst 101.
Hacksteen 413.
Hacvoort (de) 167.
Haeck 68.
Haeften (van) 3, i, 390,201,

304, 377.
Haemze 191.
Haen  (den) 9, 10.
Haene  (de) 233.
Haersma187 38j(Buma  v a n )  1 8 6 ,

HaersAlte  (vanj 159.
Haerzolte (van) 116.
Haes (de) 64, 6, 360.
Haff’ten (van) 290.
Hage (ten) 320.
Hagedooru 224, 321.
Hagen

I
van) 119.

Hagen van der) 151.
Hagenaar 273.
Hahn  16.
Hahn (von) 331, 333.
Haitsema Vietor 2.
Hajenius  243, 278, 279, 347.
Hallet  (de) 16.
Halliucc 312.
Hallincq 349.
Halm (van) 101, 102, 155,

347, 348.
Hals 26.
Halteren  (van) 65.
Hamal  152.
Ham
Ham !

van) 256.
van den) 307.

Hamel (van) 118, 284, 223.
Hamelberg 42, 187, 188.
Hamersfelt (Splinter van) 349.
Hamhuis  252.
Hammen (van) 92.
Hamout  (van) 258.
Hanegraaff  161.
Hangest (van) 239.
H a n g e s t  d’Yvoy  (van) 149 >

1552,  153, 347.
Hannut  16.
Hardeboll 65.
Hardenberg 6, 44, 219.
Hardenberg11  4, 64, 108.
Hardenbroek 222.
Hardenbroek (van) 348, 349.
Harders 219, 331, 387.



423

Harderwijck 131.
Harderwijk 102, 131.
Hardewill 156.
Hardsteen 408.
Hardsteyn (van) 408.
Hardung 23.
Haren (van) 241.
Harinck 269.
Harle (van) 69.
Harmansz 86.
Harmens 223.
Harms 255.
Harmsen 98.
Harn (van) Al.
Harsema 283.
Hartcop 14i, 148.
Hartcopsbever 147.
Hartevlugt 346.
Hartig11 (de, 4 .
Hartman  Í.
Has, 6, 75, 105, 1-2.
Hasebroek 223, 224.
Hasebroeks 223.
Hasse lman 300,  301 ,  304 ,

308, 310.
Hasselt (van) 81, 121, 157,

198. 315.
Hasselt Copes van) 46.
Hatt.em ran) 292, 301.
Hattom (van) 386.
Hautem 16.
Hauwe  274, 275.
Hauwen 135.
Havart 118.
Havelaar  157, 158, 161, 162,

270, 347.
Haverman  330: 331.
Havick  251
Havickes 2.;1.
Hebert 279, 349.
Hecltenhoek  343.
Heeckeren (van) 150, 163, 382,

375.
H e e c k e r e n  ( d e  Roede  v n n j

31G, 164, 163, 318, 319.
Heeckeren van Enghuiscn (van)

320, 321.
Heeckeren 49.
Heemskerc  276.
Heemskerck  194.
Heemskerclc (van) 139  ! 141.
Heemskerck van Beest iran‘~

(25 8.
H e e m s k e r k  1X.
Heemskerlre jvau:) 2%.
HeermcL !ZN.~

Heermk  (&) 1 8 0 .
Heemert (van) 302.
Heer 67.
Heer (de) 409.
Heeren  I 6.
Heering (van) 269.
Heerman  (2.
Heersele (van) 233.
Heeshuyzen 350.
Hegge (van der) 71.
Heidanus 68.
Heide (van der) 23.
Heidendaals 102.
Heidenrijk 131.

Heikens 283.
Heins 27.
Heinsius 27.
Hekeren (van) 226, 224.
Helbergen (van) 2%.
He!den  (van) 63.
Heldring  83.
Hel1 (van der) 318, 367 368I .

370. ’
Hel le  (ran der) 368, 3ïO.
Hellenberg 45.
Helm 298.
Helm (van den) 298, 299.
Helmich 319.
Helouis 272.
Helsdingen  102
Helsdingen (van Beuningen

I-iln j 313.
Hembise (vanj 232.
Hemert (van) 243, 305, 352.
Hemert (Junius van) 312.
H e m e r t  ide Rechteren van)

Heudighe  243.

226.
Hemcrt (von) 218.
Hemery (d’) 77.
Hemessen  (van) 119.

-_

Hemmes  289.
Hencken 311.
Hendricks (i 1.
Hendris 167.
Heniart 24%
Hennekyns 23%
Hennes  183.
Henning  241.
Henrici  23.
Henrot  16.
Hensbroek 198.
Herdenberg 409.
Hereford  222.
Herkel (te) 380.
Hermans  103,  305.
Hermansen 3U6.
Hermite  (1’) 407.
Hermsen  35.
Hermyte  (1’) 101.
Hernig 225.
Hersbeker  408.
Herss 57.
Hert,sbeek  (van) 85.
Hertofeld (van) 332, 335.
Hertoch 67.
Hertogh (de) 109.
Hervault  312.
Herwaarden (vanj 271.
Herwaerden  (van)  134,  135,

ItQ, 246-248.
Herwen  (van) 317.
Herwijnen (van) 377.
Heshusius ~8.
Hessel (van) lU3.
Hessels 80.
Hessingh 211.
Heuhink 343.
Heuckelius 290.
Heuclum  246.

Heul (van der)

1 Hoeckelum (van)

34,

16.

77, 143,

,__^. _

194, 257.
Heumann 146.
Heumen (van) 349.
Heurnius 308.
Heussen  330.
Heussen  (van) 174.
Heuve lO&
Heuvel 78 315, 389-391.
Heuvel (vdn)  106.
Heuvel1 (van den) 104, 131,

1 3 2 ,  135, 13G, 2 2 0 ,  2 4 7 ,
298. 310.

He;lllel (Beychlingen van den)

FEeui& (van denj 131, 135 ,
136, 316.

Hey 174, 307.
Heydanus 68.
Heyden (de) 168.
Heyden (van der)  37,  67,

167.
Heydenrijck 240.
Heydenrijk  80.
Heydoom 348.
Heydt (van der) 33%
Heye (van) 377.
Heylbron 62.
Heymans  208.
He$ 144.
Hevndricks 6ï, 68.
HeGndricx  299.
Heinen  171.
Heyningen (van) ll.
Heynsius 261, 4V8.
Heyrmans (Roelofs) 2.
Heyst (van) 264.
Heytmeijer 152.
Hiddinc 416.
Hidding 416.
Hiddingh 416.
Hiddingh (van der Poel) 416.
Hiddinghe 416.
Hiddingk 416.
Hiddink 278.
Hien (van) 6, 106.
Hiesing 29.
Hillen 276.
Hillner 16.
Hinloopen 241.
Hinnen 98.
Hinyossa 241.
Hioll 241.
Hinsbergen (van) 347.
Hobbens 175.
Hoboken (van) 161.
Hobsomer 364.
Hochepied (de) 133: 155.
Hodenpijl 71, 131, 143.
Hodenpij l  (G!isberti) 71, 132,

137, 186, 187, 211, 259,
261, 346; 379.

Hoeben  209.
Hoechstraet , 176, 177.
Hoecke  (von) 259.

Heut 5.
He&’ 106, 387.
HeuFt  G-.
Heulrelom (van) 118, 137.

Hoef (van den) 197.
Hoeff (van den) 140, 143.
Hoefhamer 3’29.
Hoefnagel 339.

Hoek 388, 390, 391.
Hoekwater 71, 211.
Hoenderop 191: 221,388,389.
Hoenders 240.
Hoes (von) 222.
Hoesee 387.
Hoest 314.
Hoeufft, 218, 280.
Hoerenaar 157, 352.
Hoevenaer 312.
Hof (van den) 273.
Haffen  (van) 4, 33.
Hoffman, 136, 137, 192,310.
Hoffmati  143-162, 366.
Hoffman  (van Eys) 1%.
HoíTmans,  317.
Hofman  i8.
Holmans  58, 317.
Hofstede 379.
Hogendorp (van) 13, 48.
Hogenhouck (Taan)  142.
Hogermije (van) 297.
Hogerscheidt (van) 383.
Hogerscheyd 142.
Hogerwaard 71.
Hogerwe&’  109.
Hogherstraten (van den) 1’70.
Hoichst,rait  lG9.
Hoitsema 255.
Holland 49, 176.
Hollandt  (van) 16.
Hollants 33.
Holle 376.
Hollestelle 24, 39, 100.
Hol l ingerus  237.
Holmberg de Beckfelt  362.
Holstein  222.
Holsteyn (Stael van) 225.
Holt (van) 318.
Holten
Holten t

ten) 109.
van) 317.

Holthuysen 196.
Holtius 118, 287.
Holtmans  415.
Homoet  (van) 372.
Honert  (van) 63.
Hooch (van der) 296.
Hoochstraet 169, 170.
Hoochstraeten (van) 406.
Hooft 156.
Hooft (van) Gl.
Hoog 330.
Hoog (de) 381.
Hoogenhouck  (van) 140, 142,

lí& 2 5 7 ,  258.  ’
Hoogeveen 72, 17G  i 261,312,

349.
Hoogewerff 158, 161, l@.
Hoogewerff’  (van) 269.
Hoogh (de) 220, 381.
Hoogkhmmer  332.
Hoogstraten (van) 149, 1.50,

169-177, 241.
Hoop (van der) 117.
Hoorn (van) 4 : 68, 280, 317,

351.
Hoove 49.
Hoove (ten) 49, 110, 218.
Hooven  (ten) 35.
Hooven  (van) 110.
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Hooyzaat 258.
Hoppe (van) 389.
Hordijk  361, 366.
Horne (van) 42.
Horsman 85.
Horssen  (van) 95, 108, 109

221, 315, 316.
Horst 40, 61.
Horst (ter) 62, 63.
Horst (van der) 51, 64, 105.

1 2 3 ,  1 5 3 ,  1 5 5 .
Hove (ten) 386.
Hove (ter) 289.
Hovingh 179, 180.
Houck 269, 402.
Houss (van) 222, 223.
Houst (de) 214.
Hout (van den) 273.
Houthem  16.
Houtman  406.
Houtsager 36.
Houven  (van der) 141, 197,

257.
Houwing 289.
Hoye (van) 377.
Hoyer (de) 211.
Hoynck van Papendrecht 162.
Ho
Hu ert 109.3,

tema (van) 286.

Hubert (de) 140, 141.
Htibner 33.
Hudig 243, 347.
Huesen (van) 378.
Huette (van der) 49.
Hügenholz 333, 336.
Huguetan 241.
Huigens  117.
Huinink (ten Bokkel)  14.
Huissen (van) 167.
Huitsing 284.
Hulshout  7.
Hulst (van) 132, 243, 244.
Hulstgn  117.
Hupscher 336.
Husly 88.
Huss (von) 222.
Hussen 36.
Hustaart  409.
Hiitsinger  23.
Huur (van) 413.
Huybrechts  100.
Huydecoper 83.
Huvdigh  243.
Hojig&  31, 212, 215, 231,

318.
Huyghens 117, 412.
Huvs 413.
Hu>ssen 93.
Huyssen tot de Wart (van) 291.
Hyddyng 416.
Hyer (vanj 376.
Hymmen (von) 28.

1.

Irubiese (vau) 232.
Imhoff (van) 271, 409.
Immerseele (van) 362.
Immerzeele (van) 365.
Imminck 225.

Immink 278.
In de Betou 244.
Ingen  (van) 22, 292, 293,310

313, 388.
Ingen  Nulandt 372.
Ingenhaef’ 32.
Ingenhoef 32.
Inklaer 221.
Innevelt  (van) 222.
Insen 16.
Ingewart 107.
Isbrandts 392.
Isbrants 393.
Israel  352.
Israels 415.
Isselmuden (van) 75, 160.
Iterson (van) 179.
Itterson 301-305.
Itterzon 310.
Ivoy 239.
Ivoy (van Hangest d’) 347.

J.

Jaaften 360.
Jacob (s’) 347.
Jacobs  4, 331.
Jacobsdr. 86.
Jacobson 330.
Jacobszsdr. 13.
Jagerink 321.
Jalaguier 413.
James 270.
Jamin  241.
Jamotteel 16.
Janknegt 301, 302.
Jans 4, 12, 68, 69, 181,252.

265, 274, 275.
Janse 5, 110.
Jansen 49, 167, 263, 289,309.
Jarente  (de‘i  272.
Jansens  ì9i.
Jansonius 395.
Janss 61, 208.
Janssen 221.
Janssen van der Boom 262.
Jansz.  86.
Jantjes 289.
Japheds 360.
Jelgersma 183.
Jeneffe (Chassée de)
Jenn ain 55.
Jeude  (van Lidt de)

43, 45, 122, 124.
Jeude  (Lit de) 391.
Jever  (van) 378.
Jochemsz. 86.
Johnson 241.
Jokey  302.

15.

3, 5,42,

Joliet  181.
Jolles  160.
Tolyt  133) 214.
Jong (de) 36, 77, 103.
Jong (de Josselin de) 16.
Jong (van Zij11  de) 186, 375.
Jongbloet 37, 108.
Jongeneel 269.
Jongh 105.
Jongh (de) 32, 46, 103, 108,

190, 246, 269,286,363-365.

, Jordens 118, 259, 400.
Joris 26, 26.
Jorisse 26.
Josselin (de) 16.
Josselin de Jong (de) 16.
Jost.en 35.
Josijn 315.
Jungst 333, 336.
*Junius  197, 204, 267, 410.
Junius van Hemert 312.
Juten 93.
Juyst 2ïO.

Joosten  297.
Jordaan 249.

K.

Kaa (van der) 246-218.
Kalcker 314.
Kalclier  (van) 109.
Kaldenbaci  225.
Kalff ll.
Kamphuis 289.
Kammen (van der) 222.
Kanter  (de) 249.
Karnebeek  (van) 347.
Karsten  289.
Kanperse 78.
Kasteele 379.
Kasteele (van de) 186.
Kat 310.
Kat (de) 309, 310.
Kaukercken  303.
Kelderman 180, 279.
Kellich 17.
Kemp 247.
Kemp (van der) 335, 343.
Kempenaer  70.
Kempenaer  (de) 232, 233.
Kempeneere (de) 232.
Kempink 223.
Keppel (van) 119, 241, 270.
Keppelman 34.
Kerchem  (van) 211.
Kerckraad (van) 30.
Kerckraed  (van) 247.
Kerckraedt (van) 30.
Kerckraet  (van) 30, 105.
Kerckum (van) 61.
Kerff 222.
Kerkhoff 37.
Kessel  (van) 92.
Ketelaer 92, 96, 319.
Ketele  352.
Ketelaer 3 19.
Ketjen  320.
Kettler 49.
Ketwich 79, 1811.
Keucken  35.
Keulen (va17) 78, 219.
Keurvorst 349:
Keye 99.
Keijen  99.
Keynoogeri  143.
Keijns 68.
Keyser 21, 22, 64, 106,219,

248.
Keyser (dej 99, 113.
Keyser (den) 75.
Keysers 401.

Keyzer 40.
Kieboom 360.
Kiefe 184.
Kiefer 75.
Kiers 396.
Kiewit 153, 1%: 312! 349.
Kiezer 349.
Kilgallen 27.
Kinnegem 41.
Kinnegim  40.
Kinsbergen (van) 3ï8.
Kinschot  (van) 3, 33,412,70,

75, 90, 105, 115,119,136,
186, 187, 198. 206. 207.
21s; 237: 238; 313; 381 ;
385.

Kist 249.
Kist (van derj 259.
Kits 387.
Kittenstein (van) 409.
Kittesteyn 143, 194, 196.
Kittest,eyn  (van) 298.
Klad 304.
Klappenburg 336, 338.
Klauw (de) 415.
Klerck ‘Ll?  22, 62-64,  102.
Klerck  (de) 102, 209, 210.
Klerk cde) 209.
Kleij  (vak der) 135, 246,

247.
Kleìjn  179.
Klinestedt 77. 78.
Klinlrerstee  101.
Klinkersteen 101.
Kloek 61.
Kloeck 198.
Kloek 292.
Klop (de) 391.
Kloppenburg Perizonius 309.
Klopper (de) 161.
Kluttery  (de) 344.
Klijn  (de) 385.
Knappert 71, 131.
Kneel 387.
Knippenburg (von) 350.
Kuippingh 291.
Knipscheer 17.
Knollaerts 93.
Knottenbeld  97.
Knottenbelt  96-98.
Knoop 184.
Kot 376, 377.
Kot van Opijnen  377.
Kot van Werdenborch 3ï6.
Koek 3.
Koen 204.
Koenen  83.
Koerman  385.
Koetsveld (vanj 260.
Koeverden (van) 321.
Köffler 415.
Kogel (van der) 97, 98.
Köhler 2ci5, 26’ï.
Kakelaar  (de) 231.
Kol 83.
Kol&  (van de) 99.
Kolom 33-1, 337.
Koning 289, 323.
Koning (de) 158.
Konings 264.
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Ki!$;lgsfeldt (TJochman  von)

Koogel (van der) 97, 98.
Kool 307, 133.
Koopstadt (van) 347.
Kooten  (van) 146.
Koppelow (von) 184.
Kops 154.
Koremans 194.
Kortwright 42.
Koster 415.
Kosters 97, 98.
Koslerus  23C)
Kötter 350,‘333.
Kraeyvanger  380.
Krafft  267.

Laet (de) 404.

Lamsweert (van) lG8.

Lafitte  205.
Lagemans  243.

Lamy 279.

Lam 3, 35, 76.
Lambert  271.
L a m b e r t s  1 2 .  Ui, 68, 2 2 2 ,

252, 253.
Lambinet 262.
Lambrechtsen 59.
Lamers 17: 191.
Lammers 12, 223.
Lamorke 386.
Lamsweerde (van) 101:  164-

168.

Leemius 210.
Leisten  (van) 373, 374.
Leithen (van der\ lG5.
Lekkerk&  259. ’
Lely (van der) 111, 140, 196,

258, 239, 293, 34G,  381.
Lelyveld  (van) 161, 186, 187.
Lembeeck 109.
Lemke  277.
Lemmens  348.
Lemmick (van) 3.
Lennep (van) 146, 153:  154,

Krafft, (van de Laar) 2G7.
Krnfft  (Spencer) 267.
Kramer 28, 236.
Kransom  386.
Kreekre  314.
Kremer  385, 416.
Kretschmar (von) 212.
Kretschmer 226.
Kriecken  (van) 3& 189.
Krieckenbeeck  (van den Ol-

180,  372.
Lennin  (van’) 22.
Lens iPierlo\ de) 18.
Leonis 2%.

den) 292.
Krieken (van) 317.
Kriken (van j ‘36.
Krouwel 391.
Krudop 146.
Kruydhof 301.
Kruyf (de) 108.
Kruyff (de) 390, 391.
Krnythof 389.
Krnythoff 42, 2.19, 245, 379.
Kruvthof?’  (Tielenius) 44, 48.
Krujfk 343: ’
Krijshof  (B!oos)  293.
KriJt 292.
Kriith 29”.

”

Krijts 292.
Kudde 162.
Kuddingh 384.
Kuenen  80.
Kufl’eler  241.
Kuffeler (van der Meer 1
Kup 388.
Kuvel l80.
Kuyck 379.

Fan) 32.

Kuylï  379.
Kuyk (van) 110, 174.
Kuylenburgh  391. l
Kuyper 137, 269.

/

Kuyper  (de) lG1.
Kymmell 332.

I1.

Laaf 194.
Laaff 191.
Laan (van der) 257.
Laar (van de 262-267 .
Laarenz (van1 75.
Lach de Bère 103.
Lachapelle  (Boiebelaud de)

164.
Laen (van der) 31.
Laer  (van) 37, 61, 63, 223, I

224, 229, 237.

Lanckeren  (van) 101 , 102 ,  Lesca  413.
105, 347. ~

Lancourt 409.
Landas  (de) 2G.
Lane Cde)  274.
Lang ì7.’
Lange (de) 57, 92, 130, 197.
Langen (van) 224.
Langenhart  394.
Langh  (de) 391.
Langraam  273._

Lesire 40: 41.
Lesner 2%.
Lesturgeon 241.
Leuken 350.
Leuven (van) 303, 305.
Leuw (dej 386.
Leunen  (van) 36, 37.
Lewe van Mathenesse 283.
Leyden (van) 170, 241.
Leyds  82.
Leyedeclrer 23i.
Leyendekkers 77.

Langstraten 343.
Lannoi (de) 56.
L a n n o y  130: 180: 181, 205- Leyssius  132,  133.

207. 133.
Lannoy (de) 53-GO, 116, 117,

Leyssius (van Rheineck)
Lichtenroort (Star) 395, 396.

129, 130: 233, 245, 412. I Lichtervelde (de) 311.
Lanoo [de) 117. ~Lidt 38, 388.
Lanoy 06, 57. Lidt, (van) 108.
Lanoy (de) 129.

!

Lanscroon (van) 292. l
Lansel  3 2 7 . ‘  ’
Lantinck  400.
Lara  (de) 248.
Lnros 36.
Larrey (de) 28.
Lassen  17.
Launay (de) 2G.
Lauwick  77.
Lauwyk  (van) 223.
Lawick  (van der) 401.
Lebbink  lG4.
Lebrecht  (van) 263.
Lebregt 263.

Lidt de Jeilde  (vanj 5, 122, 124.
Liebenroth  lG9.
Lieherfee 5.
Lieftinck 287.
Lieftingh  197.
Lienden (van) G6.
Lienden (Vonck  van) 20.
Lier (van) 178, 303.
Lierop (van) 316.
Liesvelt  (van) 202.
Lievens 24 1.
Ligne (de) 5i.
Ligtenberg 9ï.
Lilienstern  (de Rtihle van) 165.
Lille (dej 71.

Lebrun  378. Limbeeck  107.
Lee (van der) 108, 147, 195, ~Limbeeck (van) 386, 388.

198. Limberch 401.
Ileefdnel (van) 245. Linde (van den) 23.
LeeíYdael (van) 213.
Leeft (van’ der) 31G.
Leemans  137.
Leenders 37.
Leent (van) 241.
Leersum (van) 5.
Leest (van der) 190.
Leethuijsen 390.
Leeuw (de) 109,1.73,155,189,

220.

Limbm:g  Stirum’(van)  133,335.
Linden 132.
Linden (van den) 33. Gï, 132,

189, 190, 19ï, 317, 343.
Lindenberg 332.
Lindenbergh  319.
Lindo 241.
Lingen  (van der) 408.
Linker 226.

Leeuw (van der) 223.
Leeuwe (van der) 386.

Linsii 192.
Linstee (van) 4. 37.
Linsten 107.

Leeuwen’ (van) 12, 175, 17G, Lintelo 373, ivan\  37G.
200, 210, 219, 224, 292, 302, Lintelo (te) 164.
390. Lintelo (van) 320.

Leeuwenhoek (van) 2Gl. Lit 388.

;it de Jeude  391.
;it (van) 38, 390.
.ith 4, 76. 107, 221.
;ith ( v a n )  5 .
Zth de Jeude  (van) 3: 42,43,45.
Lithauer 264.
dobay 38.
;öben (von) 2‘22.
;öben Seis 116.
;öben Seis (von) 159.
JochmanvonKöningsfeldt2íl.
Jodenstein (van) 140.
Lodenstevn [van)

196. ” ’ ’
140, 1 9 4 -

Lodesteyn (ranj 174, 298.
iodestijn 3!!4.
>oe (ter’) 401.
;oe& 69’. 225, 241, 3%.
Loens 38, 230, 231, 276.
ioghom  (van) 236.
Lohmeier  23.
Lokeren (van) 36: 307.
>olbrecht  263.
IAom 68.
Lom (de) 167.
Lom (van) 168, 244, 310.
Loncken  57.
Loncque  56-59.
Londen ivan’l  77.
Longchahps’l7.
L,ont 313.
Loo (van)  62: 71, 117, 176.
Lookere (van) 386.
Loon (van) 154, lti7.
LOODUVt 156.
LooSeI;  324.
Looz 129.
Lormier  241.
Loten 68, 133, 409.
Lotthemss 377.
Loudon 242.
Louncque 56.
Lout 108.
Lauwe (de) 91.
Louwens  241, 256.
Lowden 242.
Loyen 9G.
Loyen (Revnders) 91.
Lubbers 3!%.
Lucardie 158, 170.
Lucassen  3.21.
Lucken  350.
Luckens 350.
Lüderitz  333.
Ludinghausen (von) 159.
Luffel (van de) G4.
Luiting 300.
Lukassen  224.
Lummen (van) 232.
Lummene (van) 232.
Lunen (van) 411.
Lups 186.
Luijes 182.
Lutterveld (van) 302, 309,310.
Luttervelt (van) 310.
Luxemburg’ 57.’
Luyck (van) 279.
Luyk  (de) 161.
Luyken  349, 350.
Lijcken (van) 210, 211.
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Lydio 290.

y117.
\

Lyon (du) 341.
Lijsken  105.
Lijst (van den) 191.

ar.

Maadleen 132.
Maagh 286.
Maanen (van) 6~.
Maas 319.
Maassen  23.
Ifaaswinckel  193.
Maatleen  131, 132, 336.
Mackay  178, 412.
Made (van der) 19G.
Maedtleeu 131.
Maes 17, 161, 041.
Maes (van der) 85, 87.
Maesacker 35.
Maesen 189.
Maessen  191.
Maestricht  (van) 68.
Maetsuyclrer 409.
Magnus  23.
Makerell 241
Malnpert (d0j 72.
nlalecoot 291.
Xalecotius  292  ! 293.
Mal& (van) 241.
Man (de) 121, 257.
Mander  (van der) 233.
Mnndere (van der) 233.
Manderup  17.
Manen (van) 63, 65, 387.
Manhage 311.
Manneke  343.
Maurique 383.
Uansveld  102, 133, 134.
Mansvolt  (van) 102, 133, 134.
Mansvelt  (Nahuys van) 134.
Marchys (duj 403.
Marcos  102, 10%
Marichal 359.
Marinns 24, 26.
Marion 341, 342.
Marks  281.
Marlc (WUI)  223, 292 ,  293,

350.
Marnix (van) 260, 351.
Marselis (van) 2’ï7.
Martens 99, 101, 102, 137:

233, 347, 348.
Martiu 57.
Martin (le) 55.
Masselot  54.-57,  181.
Mast (van der) 142, 197.
Mastricht (van) 388.
Mastright  (van) 107.
Mastrlgt  (van) 389.
Maten 59.
Matenesse-Castello 15.
Matthias  23.
Matthieulx 233.
Maurick  (van) 108.

4 2 6

Maurique  404, 405, 407, 408.
Maurvcaue 407.
Mazel 75, 312, 412.
Mazuyr (de) 101, 347.
Mechelen (van) 345.
Meder 17.
Meeckeren  (van) 49, 198,370,

373.
Meer (van derj 110. 141, 215.

299.‘  ’ ’
M e e r  v a n  Berendrccht  ( v a n

der) 194. 196.
Meer ‘van íiuffeler (van) 32.
Meerman 139, 140, 142, 2.Z)

270, 297.
Mees 161 , 232, 347.
Meesen (van der) 34%
Meester lT5.
Meesters 175, 177.
Meesters (van) 219.
Meeteren (van) 192,314,317,

388.
Meeuwsen 2.X.
Memen  (van) ,24.
M& 33, &. -:‘” .‘
Meiling 97.

< .

Meindersmz  344< .
Meint,jes’ 179.
Mekeren  [van) $366.
Melrorn  84.
Mekorn (van) 65.
Melchior  330.
Melisdijrk  (vau) 147 ! l.Sf;, 270.
Melisdiik ivan‘i  141.
Melles& $18.  ’
Nensingn 17!?, 180.
Mens0 22 , 65: 301, 303,308.
IKenten  12s 1 2 9
Menten de ‘Kome  (de)  128,

129.
Menteu d o  Rome  d e  Long-

cllalnps  (de) 129.
DIent,es  179.

-

Menthen  118, 201, 319.
Mercator 254.
JIerkus  Doornik 102.
Merveldt (van) 87.
Mesch 259.
Mesch (van der Boon)  2G0.
Mesnil (duj 378.
Mesquita  241.
Mesquita (Baeno de) 241.
Messchert  van V o l l e n h o v e n

1%.
Mestingh  8%
Metelercamp  165.
Meteren  (van) 38, 76, 108.
Metten 2%
MettFngie  233.1Mettlng  2SG, 287.
Meulen (van der) 30, lO3, 131,

134, 135, 181, 183, 213,
222, 245-247, 41.6.

Me~lenbeek  390.
Meun 315.
Meurs (van) 122 , 189 , 220,

348.
Meuschen  23
Meusenholius’  405.
Meusenhols  407.

Mey
Mey

de) 311, 3.50.
duj 350.

Meyboom 80.
Meyden (van der) 409.
Meyer 24, 205,  286, 334.
Meyerink  223.
Meyers  32 1.
Meyling 330.
Meyners 151.
Meyster 175.
Michielen 338.
Michiels  252.
hliddachten  118.
Middelhoeck (van) 408.
Middelhouclc 87.
Middelhouck (van) 381-383.
Middelhouck  (van der) 248.
Midclendorp 284.
Mierevelt 25X.
Mieris (van) 172.
Mierop (van) 198.
Mierop (van den) 2.57,
Milde (de) 398.
Mildars 162.
Milksn 17, 50.
Kilkan 50.
Millinclr 29, 92.
Milly (de) 163.
Milner  339
Minne (van clcr) 26, 100, 267;

349.
Minsen 128.
Mmsen (de) 1%.
Mirbeck  17.
Mispelblom  Beijer 162.
Mist (de) 213, 214.
Milz 146.
Mobach 91, 208.
Mocauai 342.
Moeie (van der) 134.
Xoens  233 ) lï5.
Noer (van der) 261.
Moetsvelt (van) 291.
Mogge 299.
Moisgas  340.
Rloitié 280.
Moldijk 269.
Molen (van der) 246.
MYo!enschot  (van) 9.
nIoii 269.
Molleras 300.
Möllmann 3%.
Moliju 103.
Mom 77, 189, 190,241,316,320.
Momma  6241  ? 376.
Monceau (do) 318.
Moncx 7.2.
nIoncy  150.
Monnichuisen 319.
Monnick 72.
Mons  109.
Montacier (Boibeland de) 163.
Montanus  305.
Montfoort (van) 142, 296.
Montois 229,  231.
Moor 192.
Moraaz (de) 71.
Morgan  260, 351.

Nachtegaal 246.
Naeldwijc (van) 27.5, 256.
ì%aeldwljck  (van) 12.
Naerden (van) 66, 67.
Naerssen (van) 241.
Naeyer (de) 341.
Nagel 289.
Nagel (van) 116.
Nagel1 (van) 164.
Nagtglns  1~3.
Nahuys 101, 134.
Nakaschidzé 205, 240.
Nambo 23.
Namen (van) 414.

Nanninwa 283 ’Nanningh  11.
Nassau (vanj 241.
Nassau tot Zuylesteyn  (van)

119.Llorgenstar  411.
Morgenster 410.

Morre 258.
Mörser 224.
Mos 221.
Mosch 221.
Mosmans  161.
Mossel 270.
AIlost (van der) 130.
Mostaert ll.
Mate 181.
Motte 09.
Motte (la) 256.
Motte (de la) 253, 256.
Moule 267.
BIousnereau  341, 342.
Moy 251..
Moyaert 270.
Muelen (van der) 159, 293,

323.
IKuishole (van) 407.
Mulder (de) 36.
nhkkrs  77.
Iluller U2 ! 244, 397 ~ 410.
~Iullinghoff  Sc>.
BIunclihnusen (von) 225, 226.
Munnick  165.
Mantinghe  394-398.
Munster (van) 117, 320.
Nullts  105.
Aluntz  81, 183! 415 .
Blusenhol (van) 403.
Mutzenbecher  24.
IYIunshole  (van) 40ï.
Muyden (van) ‘329.
Muyen 313.
nILlys 79, 319.
Muysenhol 408.
n~uysholts (van) 405.
nIuyskeu  2 11.
Bluyssart  58.
Mye (vau der) 140.
Mijlart 179.
Mynekens 77 : 317.
M!jnekis 388.
Mijnskens  76.
M&7Slill!i 219) 221.
Mys lí3.
Mytens  241 , 212.

s.

Nassnn  (van) 31.
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Natairs  176.
Saters 176,  177.
Nath (van der)  404, 407.
Naundorff 125-128.
Nauta 17? ,. 394-397.
Nautn (Rmla  van) 330.
Neeckel (van) 94.
Neeff’  226.
Neekel (van) 94.
Neerpelt  (van) 4OS.
Nelemxns 264.
Nellesteyn (van) 101,  EG. 347.
Nerée 270.
Nergena (vanj 116.
Nes (van) 3-2-338.
N e s  van Meerkcrk  3%: 330:

332. 337.
Wetschcr  213.
Ketten  (van der) il.
Nenfrille (de) 154.
Xeukirclien  (van) 130.
Neut (de) 60.
Novo (de) 241.
Nicolet  ‘)-LO
Wiedek  i96:
Niehof 289.
Niel (van) 77, 103.
Niels 107.
Nierop (\-an) 015.
Nies S-4. 1%. 318,  319.
Nies J:asch 84.
Nieukerck (van) 66.
Nitukerk  (van) 303.
Xieumenhnis  22 , ,728,  330.
Nieuwenhnys  226 , 330.
Niftrik íï.
Nihuis 98.
Noach 3 16.
Noest 64, 198.
Noiret 57.
Noirfontainc  17.

oi;.on  (dj 340.
Oltltr:rlbuly;  ivn11’l 102, 209. 210.
Olden (van)  119.
01:;;  Iirieckenbeeck  (van den)

Olide~ixwicvelt  (van) 403.
Oldeuburch 12.
Oldeneel (van) 374.
Olderickgoet  313.
Oldersma 2í8.
Oien (van) 63.
Olieslager 413.
Ollnnd  183.
Olmius  320.
Olcisy (Scharinger  d’) 18.
Olst (van) 284.
Oltlinmp  283.

/
l
I

Nolleau 240.
Soodt (van der) 26.
Noorden (van) 314.
Noordhoorn 246,  248.
Koordink  222, 223, ¶,1?,11?.
Noordinks  223. L
Noort (op ten) 116:  159.
Noort (van) 7.
Noortgouw (de) 230.
Noortwijck  241.
Soortwijk  3%.
Noot  (i. 3 6 - 3 8 . 77 : 108.

3%. 3xï.__ _
boot  (van)  119.
Noot11  203.
Noots 314.
Naogen  (van) 259.
Korbert  192.
Xordheck 3S?, 335.
Nouhllgs  (van) 349.
Noy (de la) 57.
Noye 35.
Noyen 37, 315.
Nueborgh 16.
Nulaudt  (Ingen)  372.
Nunnick 97.
Nutges  154.
Nuys  ‘i9.
Nuysink 211.

Nuyts 93> 94. Ortmijn  243, ‘Lí8,  347.
Nyendam (van) 203. Os (van) 152, 209;  246, 253.
Nyenhoff (van) 174. Osch (van) 247.
Niienhuis  317. Osten‘8. ’

Otten 38; 39. 118. 220, 244.
Ottenhoff  ivani  226.
Otters 1161
Oud 383.0.

Obreen 13, 51,  52: 1-14,  322.
Ochten  (vanj 3.
Ochterloni 201.
Ockenbroek  (l-anj  360. 372. ~
Oclwlltmg  (rnni 102, 210. i
Oelker 33%
Oem 52. 312, 349.
Oert  (ten] 402.
Oetgens 215.  216.

Oudaen  149, X1 , 365.
Ondemans 161.
Ouderogge 241.
Oudt 2ï9, 280, 301, 384.
Oudt (Van!  ?ï!l.
Ont 2í9, 280:  312.
out  (van)  Tic).

Outvorst (van) 39.
Ouwendijck  (ral] j Si. 297.
Orerbeelr 309.
@erbeke  (vatij_  26.Oever (van den)  3ï7.

Oever (Co& rnn den) 257. Orering (van) 316.
Oeverinue 331. , Orerschie 99. 2%.

/ Overschie  (d’j 133.
, Orerschie (van) 194.

OEarell  (d’) 241.
OEerden  (van) 390.
O~erhaus 254. ~Overvcst (van) 176.Offermnn  164. 319 1 357.

OEermans  105. 389.
~ Oye (Scl~im:nelpe~~iiincli  van

der) *?23.
OEhten  iran) 107. Oyen irmlj 33, 77, 120!  413.

Oyen  (Vorsterman  van) 2.k, 27.

Oly  38; 75.
OlyJnger 413.
Ommeren  (vau) 22, 30, UI, G4,

22.>, 277, JO2-304,  387.
Omphal  316.
Omphal (van) 48.
Omval 35.
011c110nt  4!1.
Onderwater 60, 196.
Onkes  289.
Onkraits  ?2 4.
Oort (van) i8. 103: 105, 189.

199.  402.
Oostercamp (van den) 62.
Oosterhout (v:wj 267,  389.
Oosterling (den) GO.
Oosterlingh GO.
Oosterurn  67.
Oosterwijck  (van) 382.
Oostiug 33&,  337.
Oostrum  (van) 292.
Op ten Koert 116,  159.
Oppenheim (d’) 26.
Orleans (van) 31.
Orliens (vanj 31.
Ormea lO.i, 241.

Y.

Pnbst (van) 110.
Pnesscliijne 232.
Paets 6. 9.
Pagein  17.
Pngniet  303.
Paguiet  (dej 301-304,  306.
Paheau  17.
Paille (de la) 3Sl.
Pailleret  81.
Paillerct,  (Roux)  81.
Pnlampdes  170.
Palarit’(vnaj  &S.
Palfrois 17.
Palicken  369, 371.
Paling 379. 3SO.
Palland  (rau) 332.
Pallaudt  16%
Pallaudt  (van) 130: 152,  153.

186,  320,  3-1, 3X.
Pallant  (van) 321, 3-2.
Palm 179.
Palma  í,di: la) 214.
Palmers 61.
Pandelanr 4W.
Pandelaer 382,  40ï.
Pandelnert 402-409.
Pandelaerts  403. 406, 407.
Panhuys (vanj 71: í2, 75.
Panthnleon (van Eek v a n )

15n > 238, 290,  291.
Papegaay  219, 313.
Papendorp (vnnj 317.
Paradijs 135, lb2.
Paravacini  241.
Paris “QO
Paspoor‘t  $57.
Passavant 36.
Pastor 226.
Pater 66, 68. 202.

Paters 67.
Patiin 131. 347, 348. &
Pau 306
Paulin  (du Roure de) 272,273.
Paus 387.
Pausen 191.
Rauw 139, 141. 194, 200, 241,

306, 376, 377.
Paverd (de) 306.
Pavert  (van de) 39, 107.
Paverth (van de) 107.
Payaart 409.
Paymnuts  103.
Peerlkamp  254.
Pelle  214.
Pels 387.
Pelt (van) 5. 109, 203,2  13, 271.
Pelevmis 17.
PenGin<?  il.
Pennis’?%.
Pereboom 4, 5.
Peregrinus  303.
I’erizonins  (Kloppenburg)  309.
Pernée  301.
Pernis 3-13.
P6ronne  340, 341.
Perribre  (de la) 2%.
Persijn  7.
Pesser 210. 382.
Pesters (de) 270.
Peters 4: 29, 62, 223.
Petcrscn  49.
Petit 5,
Pet,raens C;í.
Peys  2ïi4.
Peyser ll.
Peijster  (de) 42.
Pharazijn  311.
Philip3 5, 67, 92; 104.
Picard 303.
Pidtloo  591. .
Pieck 117 , llS, 149,238,358.
Pieck (van de Voordt) 49.
Piecke  3i7.
Piek 223.
Piel 231.
Pielant 409.
Pieper 34.
Pierlot  de Lens 18.
Piers 25, 2G.
Pierse 100.
Pietereyn 50.
Pieterhem 50.
Pieterheym  49.
Pieters  25, 26, 66, 94.
Pieter&. 86.
Pieterson  178, 2ïO.
Pieterson (van) 263.
Pieterzon 178.
Piet100  316.
Piétrain 18, 49.
Pin (du) 344.
Piper  80, 165.
Piron 36, 38, 39.
Pirou 1Oï.
Piscator 146.
Piterson 244.
Pit10 (Brenkman) 47.
Planjer 284.
Pleuris 12.
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Plois 66,  68.
Ploos van Amstel  66,  199:

238, 329, 330.
Poel (van den) 276.
Poele (van de) 231 , 312.
Poest (van der) 241.
Poitou 340.
Pol 4.
Pol (van de) 396.
Polder (van de) 146, 257.
Polder (van der’i 257.
Polderman  343. ’
Pols 161.
Polvliet 250, 281.
Polyander 58.
Pontanus  37, 77.
Ponthieux (de) 147.
Poock 85.
Pootholt  287.
Pootiers  108.
Poorter 178.
Popp 318.
Popule de F6ntallou  18.
Post 5, 34, 37, 38, 71, 105,

106, 109, 191, 193, 221,
385, 388-  391.

Post (van) 5.
Pot 87.
Pot (Walej  87.
Pot (van der) 75, 155, 156,

158, X2,  343.
pottey 40, 299.
Pöttingen (van) 145.
Potz 407.
Poulier 100.
Pourtales 352.
Pous 140.
Poweet  387.
Poyntz Stewart 27.
Pradines (de) 180.
Pré (du) 84.
Presickhaven (van) 372.
Preston  78.
Prince (le) 57.
Pringle 348.
Prins van Westdorpe 75.
Prins (de) 76, 77.
Prinsterer (Groen van) 154,

157, 168.
Pronck  315, 316. 388.
Pronk  224 . ’
Proosdij 369.
Proot 312.
Proveneer 18.
Pruis (de) 76, 77.
Puckelaer  37.
Putte (van de) 59.
Putte (van der) 270,
Putten (van) 364.
Putten (van der) 67.
Putter 200.
Pyeck 377.
Pijl 5, 409.
Pyls 310.
Pijlsweert 101.
Pylsweert (van j 155,
Pijnacker 258.

324.

347.

,
Quackenbosoh  349.
Quad tfot Wikraad 119.
Quadt (de) 309.
Qyld$  van Huchtenbruck (van)

Quakenbosch  (van) 156.
Quakernak 2G3.
Quartelaer 8, 9.
Quast 55, 21’3.
Quint 62.
auiryns  132, 133, 214.
Quirynsen 136, 133, 214
Quyryns 133.

Raa (van) 39.
Raadt (de,) 190.
Raasveld  (van) 241.
Raat (de) 220.
Rabbut’in 179.
Raberg 336, 338.
Rademaker (den) 36
Radermacher Schorer  18.
Raders 226.
naders (van)  165.
Radrets’tdei) 215.
Rne (van) 220.
Raedt (de) 241.
Raehele 38.
Raes 194, 408.
Raesfeld (van) 401.
Raesfeldt (van) 60.
Raesfelt (van) 401.
Raesvelt (van) 122, 222, 223.
Raet (de) 36-38, 78.
Raetsheer  356
RaetLveld (val;) 164.
Raetsvelt 223
Raetsvelt (van) 62.
Rahier (de) 18.
Ram 83.
Ramaer 137.
Ramakers  290.
Ramerus (van) 410.
Rammingen (van) 31.
Rampers  109, 191, 317.
Randick (van) 5.
Randmij&  (van) 218, 372.
Ran twij k (van) 387.
Ranzow (van) 28.
Rappnrd (van) 348.
Rappé  (de) 78.
Ras 3.20.
Rasch 79--85, 164, 182,183,

240, 333, 336.
Rasch (Nies) 84.
Rasche 79.
Rasing 182.
Rassche  79.
Ratingen (van) 246.
Rauws 54, 183.
Ravensbergen (van) 263.
Ravensbergh (van) 263.
Ravensway (van) 408.
Ravestein 156.
Ravesteyn 103.
Razoux 241.

Rechteren (van) 31, 88: 320,
3ï5.

Rechteren van Hemert (de) 226.
Rechteren Westerveldt (van)

89.
Reck (van der) 321.
Reddingius (Benthem) 266.
Redligh 64.
Reede (van) 62, 115,119,261.
Reede  tot IVederhorst  (van) 20.
Reeder  265, 266.
Reek (van) 4, 315.
Reenen (van) 4, 36, 390.
Reepmaker 351.
Rees (van) 409.
Reessen  154.
Reetraedt (van) 165.
Reewijk (van) 132.
Reichle 180.
Reiger (de) í9, 182.
Rek (van der) 117, 319.
Remigy 274.
Remunde (van) 400-402.
Remundt (van) 243.
Remy 144-147,  241, 332.
Rendorp 347.
Renen  (vanj 78.
Renesse (van) 163.
Rengerink 97.
Rengers  (van Welderen) 312,

316.
Rensselaer 241.
Resandt (van) 120.
Resandt (Wijnaendts van) 2,

20, 61, 65, 90, 91, 114, 162,
181, 209, 221,  290.317.400.
402: 410. ’ ’ ’ ’

Resandt (Wijnants van) 3,38,
120. 314. 317.

Retbeig (vin) 339.
Reuver  (de)  G, 3 6 - 3 8 ,  7 8 ,

105, 107, 192,  219,220,292,
313; 313’  387;  390, 39i.

Révérend &78.
Reverhorst (van) 12.
Reyeru 305.
Reyersen 303.
Reymerswanl (van) 672.
Reyn 240.
Reynders 225, 323.
Reynders Loyen 91.
Reyners 4 15.
Ryniae 46.
Reyss 358.
Rhede  (de) 241.
Rhee (vanj 118, 409.
Rheen (van) 21~.
Rheewijk (van) 300.
Rheineck Leyssius (van) 133.
Rhemen (van) 168, 222, 229.
Rhenen (van) 76.
@$,“;)(;fn$,  ;2” 7 330.

Rihbers 318.
Ricard de St Hilaire 3 4 0 .
Ricollin 265.
Riddels 291.
Ridder JS, 50.
Ridder (de) 76, 243, 278.
Riebeek 50.

Riebeeck Ivan‘i  50.
Riemer 314.  ’
Riemer (de) 150, 315.
Riemsdijck (van) 121.
Riemsdijk  (van) 45, 170.
Rieschoote 388.
Rietstap 201, 267, 298, 330,

381.
Rietvelt 241.
Rietw$ck  (van) 352.
Rieu (du) 162.
Kifsut 312.
Rindsmaul (-de) 311.
Ringeling 3~2.
Ringh (van) 295.
Rinia van Nauta 330.
Rink 43, 45, 165.
Rio (del) 275.
Riviere 146, 147.
Rivière (la) 226.
Rischel (van) 158.
Robbers 315.
Robyn l l .
Rochefort (de) 230, 285.
Rochelle  (de Ia) 341.
Rochussen  347.
Rocque (La) 7.
Rocquette  397.
Rodenrijs 131.
Röder 334.
Kodi 71.
Roedel 241.
Roedel de Roedelsheim 205.
Iioedelsheim  (Roedel de) 205.
Roelants 28, 90, 92-95, 103,

208.
Roelantsen 92.
Roeliuck 50.
Röell 2, 33, 261.
Roeloffs 29.
Roelofs 18, 91, 103, 162,líS.
Roelofs Heyrmans 2.
Roeloísen 76, 305.
Roels 234.
Roermond (van) 409.
Roeroort 39, 105.
Roest 61, 62, 82, 307.
Roetert 270.
Roever (de) 107, 123, 316.
Rogaer 308.
Roghair 65.
Rojer 303.
Roller (de) 81, 1%~.
Rollius 300.
Römens 324.
Romey  (van) G6.
Romonde (van) 383.
Romondt (van) 2, 101, 186,

188, 280, 350, 398-402.
Romont (van) 279, 383.
Homswinckel 102, 292.
Romunde (van) 398, 399-402.
Ronaer 195, 256.
Rondeau 341.
Roo (de) 47, 409.
Roockes  Waeter 110.
Rood 118.
Roode van Heeckeren (de)

116, 164, 165, 318, 319.
Roodenburg 136.
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Rook (de) 260.
Roon (van) 12, 278.
Roos 366.
Roos (de) 162, 224.
Rooseboom  284, 313.
Roosevelt 24, 39 - 42.
Roosevelt (van) 99, 100.
Rootbeen 5, 34, i6, 108,314,

388.
Roothnas 409.
Rooy (de) 121.
Rooyen  (van) 6, 164.
R o o y e r  108. 190.
Rormnnde 402.
Ros 4, 178.
Rosa íz.
Roscam  195, 257, 383.
RosenburLrr  (van) 378.
Rosevelt  rvan)  2 4 - 2 6 .
Ross  398.
Rossem (van) 328.
Rossendael (van) 302 304,303.
Rossignol 273.
Rossnm (van) 3, 247.
Rotgans 6.
Rotlh 21.
Rotte (de) 31: 180.
Rouffaer 335.
Rome de Pnul in  (du)  2ï2 ?

272.
Rouse 81.
Ronse Pailleret 8 1.
Rourire 164.
Rouwenoort (van) 319, 321,

322. \
Rover (de) 315.
Roy (de) 68.
Rovaerts 291.

Ruyven (van) 6, 7 , 141,194,
198.

Ry (Danckerts  de) 99.
Rvcart 96.
Rijck 119.
Rijck (van) 135. 184, 296,

312. 351.
R.ijcke 3.
Rijcken  76.
Rijckevorsel (van) 91-93.
Rijckhals  6.
Rijen (van) 295.
Rijkart 91.
Rijke 391. Schaerdenborch  (van) 199.

Schaerdenburgh 199.
Schaerdenburgh (van) 191,200,

385.
Schagen 41, 237, 302.
Schagen (van) 69, 70, 123.
Schaghen  122: 290.
Schak  263.
Schalk (van der) 313.
Schapesteyn (van) 296.
Scharff 400.
Scharinger d’Ol9sy 18.
Schattenkerk 348.
Scheenen 6, 315.
Scheer van Amerongen 30.
Scheers  36, 108.
Scheffer 13, 144, 289, 322.
Scheffers 288.
Scheidt 352.
Schel (van) 178.
Schelhammer 23.
Schel1  (de) 177.
Schel1 (van)  177, 178.
Schellard van Obbendorp 370.
Scheltema 322, 8-3.
Scheltinga (van) 153.
Schel tus 6.
S c h e l t u n  vau Kampherbeeke

85, 87.
Schening  6.
Schenofski 379.

Rijken 3i.
Rijn (van) Yí , 174.
Ri,jn (van den) 109.
Gijnberck  390.
Rijnevelt 21.
Rymsdijck (van) 3ï4.
.Ri.jnshoven  (van) 96.
ItiJnvisch  18.
Rijs (Brasser) 352.
Rijsbier  270.
Rijsen (van) 410.
Rijsoort  (van) 64.
Riswijck  (van) 20, 271.

Y.

Sacheus  6.
Saint Germain 16.
Salaindre 312.
Sallangere (de) 12.
Salm 271, 343.
Salmen 271.
Salmin 271.
Salmon 18.
Sam 202.
Sambeeck  (van) 2-1.
Snmbis (van) 6.
Sand (van ‘t) 308.
Sandbergen (van) 223.
Sandelijn 296, 297.
Sander 23, 24.

Ruien  (van) 149, 313, 366.
Royer 103, 332, 355-33ï.
Royers 301, 315.
Ruardi  183, 184.
Rubens 26.
Rucphen (van) 93.
Rue (de la) 68.
Ruelle (de la) 330.
Ruermondt (van) 400.
Ruermunde (vanj 40’1.
Rufs 178.

Sanders 208.
Sandick (van) 186, 187, 200,

231.

Riihle von Lilienstern (de) 165.
Rnimondt (van) 401.
Ruiter (de) 151,  263.
Rumpf 241, 409.

Sandra 230, 231  , 330.
Sandt (van de) 310.
Sandyck 63.
Sant (van de) 39, 78, 314.
Santbergen (van) 224.
Santdijk  (van) 3!).Rumpt  (van) 192, 193, 221.

Rumunde (van) 400-405.
Rnremunde (van) 399, 401, 1

Santen (van) 78. 139, 141,
142, 195. 241: 257.

402.
Russe 299.

~ Santen (Duyst van) 195.
Santhors t  (van)  174.

Sassi de la Tosa 50.
Sassi de la Tosca 18, 50.
Sautijn 72.
Savry 27.
Sayer 163.
Saymons 194.
Scaeps 319.
Schanrdenbergh (van) 220.
Schadee  158, 161.
Schadijck (van) 62.
Schaegen  5, 123.
Schaep ti7, 159.
Schaerdenbergh 192.

Rutgers 34, 3G : 39, 96: 107 7 ~Sardnu 126. ’
219. Sarrangaud 34 1.

Rutgersen 35. Sarrarens 239.
Rutten  van Schijndel 90, 96.
Rutz  23.

Sarraz (de la) 104.
Sart (van der) 18.

Ruyghaver 257. Sas 109.
Ruysdael 68. I Sasbout 1.39, 143.
Ruysch 307. ~Sasse 241.
Ruysenaars 264.
Ruyter 318.

Sasse (von Brie]) 249.

Ruyter (de) 7, 107,225,226,
Sasse van Ysselt  (van)

245, 277, 339, 344.
28,29.

318. 1Sassen (van) 198, 258.

Schepens  221.
Schepper (de) 233.
Scherer 29.
Scherius 18.
Schermbeeck (van) 108.
Schermer 328.
Schermers 266.
Scherpenberg (van) 33, 218.
Scherpenzeel (de) 192.
Scherpenzeel (van) 316, 370.
Scherphof 390.
Scherphoff 202, 310.
Scherzburch 18.
Schevichaven  118.
Scheyd  206.
Scheydt  (von) 206.
Scheydt  de Groulart (von) 45,

205-207.
Schickel  389.
Schie (van) 257.
Schildermans 315.
Schilling (von) 331, 334.
Schilperoord (van) 381.
Schilperoort 66.
Schilperoort(van) 139,141,241
Schilthouwer 87 1 197.

Schimmelpenninck  151,  3 2 8 ,
332, 395.

Schimmelpenninck van der0ye
168, 223.

Schimmelpennink  395.
Schinckel 71.
Schinckelius 7 1.
Schinkel 194, 196.
Schlaun 166-16S.
Schmidt 279.
Schmidt  auf Altenstadt (van

der Willige von) 375.
Schmitz 147.
Schmuck  334.
Schneider  334.
Schol1 269.
Scholten 241, 269.
Scholtes 292.
Schonevelt (van) 108.
Schoock 219, 319.
S c h o o n  9 3 .
Schoonbeek 289.
Schoonderwoerd 7.
Schoonebeek (von) 222.
Schoonevelt 108, 388.
Schoonhoven (van) 30,31,19S,

258, 384.
Schoorman 273.
Schoot (van der) 93.
Schooten  (van) 7.
Schorer 241.
Schoror (Radermacher) 18.
Schot 55, 206.
Schoterbosch 261.
Schotte 133, 214.
Schouhaemer 192.
Schouw 329, 330.
Schouwkamer 192.
Schrassert 370.
Schrenck (von) 331.
Schreuder 28, 347, 409.
Schrevelius 7.
Schrieck 68.
Schrieck (van) 22.
Schriverius 7, 28%
Schrotsberg 19.
Schrijver 19, 151.
Schrijvers 221.
Schuerbeeck 233, 234.
Schuerbeke 233.
Schueren  (van der) 291.
Schuirman 384.
Schul 5, 37, 38, 78, 386.
Schnl (van) 3.
Schuil 44, 45, 190, 199,219,

390.
Schuller 28, 81, 165.
Schulte  336.
Schultz 329.
Schumachers 266.
Schurmans 327.
Schut 118, 288.
Schutt  102
Schütz of Scijtz 19.
Schuuren  162.
Schuurman 293.
Schuyl  258.
Schuylenborgh  21.
Schuylenburg (van) 65.
Schuyrman 292.
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Schuyt  67, 68.
Schijff 61.
Schijne (van) 300.
Scoeck 376. 377.
Scoecke 377.
scott  7.
Scriver 19.
Scriverius 7.
Sc tz of Schütz 19.
Segastiaense  307.
Sebille 5.
Sebus 107.
Seclys (de) 233.
See (van) 118.
Seegen (van der) 365.
Segar 230.
Segers 262.
Segerse 301.
Segvelt (van) 197.
Seiger 311.
Seldenrijk 383.
Sels (Löben) 116.
Sels (von Löben) 159.
Semelaar 269.
Semery 230.
Sénas 272.
Sénex 125-127.
Sennewijnen  390.
Sennewinen  (van) 3ï, 38, 193,

317.
Senserf  241.
Sentsmeester 102, 209.
Sente  12.
Seraigne (de) 19.
Serclaes (van) 7.
Serie1 101.
Seron (de) 19.
Serooskerko  133, 214.
Serraris 239.
Serruys 158.
Set,ten  (van) 303, 308.
Seumeren (van) 5, 38.
Seutre (le) 279.
Sevenaer (van) 244, 378.
Seyst (van) 86.
Shaw 241, 351.
Shomburgh 214.
Sibbe 25~.
Sibers 189.
Sichterman 392, 393.
Sichtermans 291.
&&;;5+ 39, 107, 108, 315.

Sldi Solyman  Odabaschi 7.
Siebergen (van) 264.
Siebmacher 214.
Sierks 188.
Silverkroon 7.
Silvester van Swaiienburg  12.
Simmonsz. 409.
Simons  273.
Sinclar 265.
Sindereu (van) 229.
Sinklaar  265.
Sival 93.
Slagregen 154.
Slagter  286.
Slagtoe 196.
Slangenburg (van) 119.
Slegtenbree 2~4.

Sleicher 163.
Sleyden (van der) 157, 257,

260.
Slicher 319.
Slichkamp  402.
Sljgcher 33.
Sbnquerland  7.
Sloet 226, 229, 293.
Sloet van Hagensdorp 376.
Sleet tot Oldhuis 336.
Sloet (van der) 377.
Slootingh 259.
Sluyse (van de) 31.
Sluysken 107’: 318.
Sluyter 225, 3”ï.
Sluyterman 324.
Slyck (van der) 9.
Smack  (van der) 101, 347.
Smallegange 7.
Smeth (de) 1, 26ï.
Smissaerd 308.
Smissaert 312, 362.
Smit 292, 341.
Smit (de) 230.\
Smitli

,
83.

Smits G4, 118, 31.8, 334, 336,
413. 414.

Smouth 381.
Smullinm  369, 371.
Snel 19:.
Snelle 233.
snels 88.
Snoeck 7 2 ,  134,  1 3 . 5 ,  BL,

198, 260.
Snocckevelt  (van) 64.
Snoek 4.
Snoek (v. d.) 343.
Snouck 246.
Snouckaert 1, 7,  270.
Snouckaert  van Schauburg 74,

186, 187, 217.
Snijers 19.
Soelen (va.n)  65, 77.
Soerinck  226.
Soet 63.
Sollevil 234.
Solms (vanj 403.
Sölner 225.
Sombergen 28ï.
Someren (van) 155, 222.
Sommelsdijlr 7.
San (van) 69.
~ounaville  234.
Sonuenburg  8.
Sonnevel t 12.
Sonnevelt  (van) 174.
Jonnevyl  234.
Sonsbeek  (van) 67.
Sorbiere  ï .
3orm  13.
Sounslieffer  3 0 0 .
Soutendam  352.
Spaan 109, 190, 218.
Spaen 6 ,  6, 1 1 7 ,  245, 366>

375.
Spangen (van) 143.
Specht 156.
Specht van Eik 155, 156.
Speelman 8 Y 9, 207.
Speelmans 8.

Spencer 267.
Spengler (van) 2.
Sperlette 152.
Sperling 162.
Spernau  106.
Spiegel 397.
Spiegel (von) 396.
Spiering 257, 348.
Spiering11 101.
Spierinxhoek 193.
Spies 71.
Spilker 29.
Spitzius 23.
Splinter vau Hamersfelt 349.
Splinters IOS, 414.
SplUthoff 414.
Spoltman 117, 118, 410.
Sponsi  216.
Sprake1 383.
Sproncxen  9.
Spruyte 85. 86.
Spijk (van der) 240.
Stadelaer 301.
Stael 257.
Stael vau Holsteijn 225.
Staepelcamp 219.
Stnhl 140.
Stalrebrant 164.
Stamhorst (van) 104, 132, 135,

136.--_.
Stapelcalnp 316.
Stanert 328.
Sta~~horst (van) 15ï.
St.ar 396
Star Lichtenvoort 395, 396.
Starrenburg  346.
Stavenisse (van) 62.
Stapelkamp 3%
Steelandt (van) 197. 198.  234.
Steen (van’ deu) 3,34,33:  108,

220, 316, 391.
Steen (van den) 93, 106, 387.
Steenbeeck 61.
Steenbeeck (van) 22.
Steenhergen (van) 367, 370.
Steenderen  223.
Steene (van deu) 233.
Steenhuis 122.
Steenhuis (van) 199.
Steenhuys (van) 122
Steenis (van) 122.
Steenkamp 186, 187, 271, 339.
Steenwijuk  190, 219.
Steenwijk (van) 416.
Steenwijk (de Vos van) 33,

335, 336, 384, 4 1 6 .
Stegcman  60.
Stegen (van der) 241.
Stein van Golleness 409.
Stein Gallenfels  (van) 137.
Stemrecht 273.
Stenvers 22.
Stenvoort 22.
Stepraet (van) 292.
Ster& 390
Sterckeburg  (van) 302.
S terckenburg  (van) 301.
Sterk 24, 344.
Stern 145.
Steuker 38.

iStevens  107.
Stevens 80, 232.
St,evensen 400.
Stewart (Poyntz) Ct.
Steyn 142.
Steyne van den Qruithuis  370.
Stickland 381.
Stipel 230.
Stirum (van) 163.
Stirum (van Limburg) 155,335.
Stock 174.
Stockey 158, 161.
Stockmans 408.
Stockum  (van) 24, 131, 247.
Stoep 273.
Stoetwegen (van) 51.
Stoflels 25, 100.
Stakker  334, 337.
Stol& (van) 334, 33.j.
Stolck (van der) 354.
sto11r 355.
Stolk (van) 351,  355.
Stollyck 355.
Stolwyck 355.
Stolwijck (van) 354,  355.
Stolwijck (van der) 354.
Stolwijk (van) 354.
Stone 242.
Stoop 146, 178. 234, 358.
Storm 13, 77, 106, 219, 387.
Storm van ‘s-Gravezande 195.
Story 6, 241, 316,317, 387.
Story van IUoltland  329.
Stoudt in ‘t Woudt 7.
stout 4.
Stontenbnrg (van) 368, 369.
Strneten (van der) 248.
Straets (van) 234.
Straten (van der) 76, 197, 198,

200, 233, 379: 380. ’
Stratens (van) 105.
Streng 264.
Streun 288.
Strick 61.
Strickland 351.
Stromeyer  316.
Stroomeyer 110.
Strooy 219.
Strijdholt 300.
Strijen (van) 347.
Stuart, 352.
Stull 410.
Stüten 267.
Stypen (van der) 112.
Suermondt  118.
Sueur  (le) 241.
Sulen (van‘i  50.
Summe>een  ‘(van) 108, 110: 219,

316, 387.
Sunderlnndt 3, 191.
Sunderlant  3.
Suplices 36.
Suquet 175.
Suringar 331 , 332, 333.
Surister (van) 207.
Suthoff  286.
Suijck 64.
Swaagh  (vau der) 279.
Swaenenbergh  62.
Swaenendrift  36.
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Swanenburg (Silvester van) 12.

Swaen(s) 165.

Swanendrift 76, 78, 220, 307.

Swalm (van der) 209.

Swanevelt (van) 195.
Swart (de) 5, 225, 314, 313.
Swarthoff  221.

Swalme (van der) 59.

Swaving 289.
Swaving 130.

Swammerdam

Sweers 241.

(van)

Swem 387.

258,

Swert (de) 68.

312.

Swinderen (van) 9.

Swan (va.n der) 198.

Swiet,en  (van) lG2, 1X.
Swijndrecht  (van) 198.
Sijdelaer 387.

Swanenburoh

Sijen 9.

9.

Sijgers 281.
Sygers ter  Borch  166.
Sijl (van) 246.
Sijlman 179.
Sylvestcr 271.
Sylvius 9, 269.
Symons 68, 273.
syp (van) 10.

+ S y p e s t e y n  10”.
Sypesteyn (van) 186, 187.
Sypkens 263.
Sijsbergen (van) 29.X

1‘.

Taay 77, 107, 193, 221,315,
:jlG, 387.

Taets 20 ,  Ul , 63.
Taets van Amerongen  20, 177.
Taey 193, 302, 389.
Tammens  251.
Tap 307.
Tay 6, 36, 78, 106.
Tayen G.
Tecelen  (van) 121.
Tel 314.
Tellichuys 50.
Temminck  135.
Temmink 328.
Tengnagel  Gansneb  178.
Tengnngell  178.
Terence  241 : 242.
Terwen  151.
Testa  (de) 310.
Testart  198.
Tetterode (van) 294.
Teunissen 301.
Teuwis 4.
Tewes  233.
Tgilp (van derj 337-359,  :365.
Themmen 234, 3%.
‘l’henis (de) 19.
Therens 241, 242.
Thévonin 413.
Thiel  (van) 64, 258, 271, 349.
Thienis (van) 19.
Thierens 65, 66, 85, 110, 117,

137-139, 144, 193, 194,
214, 248,  25G, 351,  408.

Thyorens 138.

Thierins 138.

Thyerin  138.
Thys 9.
Thysia 9.

Th01  (van) 198.

Thysius 9.
Thil (van) 9.

Thoornvliet 271

Thiribut 19.
Tideman 221, 254.
Tielemans 236.
Tielenius 243, 279.

Thuynhuysen 257.

Tielenius Kruythoff 44, 48.
Tienen van Aleveld (van)  94.

Thij (ten) 97.

Tienhoven (van) 246.
Tieran 87.
Tierijns 85.

Thije  (van) 291.

T i e r e n s  85-87,  137-139,
241, 242, 248, 381, 383.

Tiggelaer 65.
Til (van) 116, 257.
Tilanus  45, 46.
Til1 (van) 164, 165.  226.
Timmer 174.
Timmerman 193.
Tinhoot Y8G.
Tinthoff  411.
Tiran 86, 138, 139, 211, 242.
Tirand  241, 248.
Titsingh 158, X1.
Toebast 123, 124.
Toer (van) 35.
Tol G4, 67, G8.
Tol1 63. ’
Tollenburg (van) 305.
Tollius 9. G3.
Tomasse 37.
Tombe (des) 188, 211.
Tongeren (van) 68.
Toor (van) 390.
Toorn (van) 389.
Toornvliet 63.
Tor& 116.
Toreuvliet (van) 175, 176.
Tork 178.
Torner 23.
Torrentius 10.
Tosa (Sassi de le) 50.
Tosca (della) 19.
Tosca (Sassi de la) 18, 50.
Tour (van) 108.
Tour de Bains de St. Vidal

de Choisinet (de la) 19.
Toussain 68.
Toutin 335, 337.
Toyert  39.
Trapper 241.
Travers  278.
Treek (van der) 370.
Tresal 146.
Treslong  (Bloys van) 185.
Treurniet 411.
Treves 10.
Trezel 230.
Triest 234, 274, 275.
Triest (van) 20, 61, 63.

Trip 252, 280, 283.
Trirnffius 9.
Tristram 142, 194, 197.
Trochmorton 318.
Trochsis (Boon) 12.
Tromp 27, 45, 153, 205-207.
Tronchin 10.
Tros 303.
Truerniet lG5.
Truyce (van) 131.
Truyen 241.
Tuik (van der) 396.
Tuithoff 411.
Tulleken  46, 115.
Turly 327.
Turnbull 84, 241.
Tuuk (van der) 397.
Tuyl van Zeerooskercken 303.
Tuyll (van) 377.
Tweebergen 252, 2.53.
Twvent  378.
Tyckmaker  10.
Tijken 32.
Tijmans í8.
Tijpen 108.
Tijssen 191.

U.

Tichelen (van) 110,  2’22, 221.
Udenhout  (van) 246.
Udens 77.
Udentz  19, 1-1, 191.
1Jdo 77.
Uhlenbeck 75.
Uitwijck 271.
Uldsax 19.
Unger 355.
Upwich (van der) 115.
Ursel (d’) 31G.
Utenhage 71.
Utenhoven (van) 151.
Utrecht (van) 139.
Uttenbrouck  139, 142.
Uytenboogaert 10.
Uythof 66, 67.
Uyttenenhage 196.
Uytterweer 71.
Uytwijck (van) 377.

I-.

Vaalen 291.
Vaalhout  350.
Vaar (de) 218, 220.
Vaer (de) 37.
VaernLtein  (van) 369.
Vaes 50.
Vaesme 19.
Vaillant 211.
Vainquière 211.
VainquiBre  (de lal 135.
Valck 63.
Valckenburch  (van) 10, 12.
Valckenburg  (van) 295, 296,

346.
Valckenburgh  (van) 241.
Valckenier 222.
Valee (de) 312, 349.
Valckenier F26.

Vanderic (van) 377.
Vanenburgh 61.
Vanenburgh (van) 20.
Vaneveld (van) 373.
Varick (van) G’L, 348, 349.
Varkevisser  265, 266.
Varsevelt  (van) 400.
Vastrick 271.
Vaulx (de) 344.
Veen (van) 331.
Veer (de) 38, 78, 221.
Veer (van der) 373.
Veeren  137, 186, 291) 3 1 7 ,

348.
Vegtel 185.
Velde (van) 87.
Velde (van de) 318.
Velde (van der) 21.
Velderhoff 22.5.
Veldhuysen 102.
Veldtman 395.
Velincx 371.
Velp (van) 191, 192, 318.
T;iyeen,gan>  65.

Velsen (van) 61, 196.
Velthoven (van) 194, 258.
Velthuysen 219, 246.
Venema 393-395,  397.
Venhuizen 254.
Venlo0  (van)  10 .
Venne (;an ‘der) 287.
Vent (de) 193.
Verbeek 78, 2?5.
Verborcht 406.
Verbrug  310.
Verbrugge 10.
Verburch 195, 196.
Verburcht 406.
Verburgh 196, 408.
Vercamme 203.
Verdelft 140.
Verdion 230.
Verdun 7.
Vereerst 62, 65.
Veren 170, 171.
Vergoes  130.
Verhaar 219.
Verhaer 385.
Verhamme  154.
Verheul  (van) 319, 320.
Verhey 267.
Verheyden 191, 219.
Verhiel 193.
Verhoef  107.
Verhoeven 38.
Verhooch  299.
Verhoog 284.
Verhuell  322, 378.
Verkel 7G, 220, 331.
Verkerck 5, 33, 33, 109,190,

192, 315, 389.
Verkerk  6, 36, 78.
Verloren 347.
Vermaet 1-19.
Vermande 1611.
Vermeer 27, G3, 291.
Vermeulen 115, 323, 328.
Vermuyden 295.
Vernatti 212.
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Vernooy 161.
Verpoort 2 3 1 .
Verreyt 260.
Versaet 386.
Verschoor 102,  303, 307,308,

310, 330. ’
Verschuer 77, 106.
Verschuere 153.
Verschuir  332.
Yerschuur  285, 286.
Verseyden 35%
Versfelt  225.
Versluys 409.
T’erspyck 162, 225, 249.
Versteeg  6, 43, 44, 103.
Versteegh 44.
Veretege 225, 318.
V e r s t o l c k  3 5 4 ,  3 5 6 ,  3 5 9 -

366, 363.
Verstolk  147 ,  149-151  ,

333-36ö.
Verstraeten 4, 257.
Vertholen 69, 263.
Vertolen 264.
Vervloet 108.
Verwey 7, 9, 36-39, 65, 78,

109, 385, 387, 388, 390.
Versijden 355.
Verzijde 313.
Vethaack 119.
Vethake 119.
Veye (de) 226.
Vianen van Beverweert 57.
Vierhuysen (van) 331.
Vies (van der) 185.
Viëtor (Haitsema) 2.
Viette 342.
Vigelius 266.
Vilain 233, 299.
Villates (des) 376.
Villeers (de) 10.
Villsneuve  (de) 348.
Vilegneuve de Ia Colette (de)

Vinceiaer (van) 117.
Vinceler 304.
Vincenius 231.
Vinck  5, 305, 307.
Vincke  233, 3.33.
Vinhuizen 204.
Vinnen 10.
Virieu (de) 29, 30, 245.
Viry (de) 29.
Vis lG1, 271.
Visch 270.
Visnich 67.
Visscher 269, 290, 319, 320.
Visschers 320.
Visser 80, 163, 364.
Vissers 78.
Vivian 241.
Vivien 29, 72.
Vivien (de) 29, 30.
Vlaardingerwout 257.
Vladeracken (van) 245.
Vlaminfl  3’)2
Vlerins”343.  ’
Vles 80, 164, 320, 3 2 1 .
Vieugels 163.
Vlieger (de) 343, 364.

Vlierden (van) 280, 410, 411.
Vliet (van) 196, 237, 406.
Vliet (van der) 99, 160.
Vloers  270.
Vlooswick  241.
Vlug 286.
Vockestaert  81. 181. 195. 258.
Voet 10, 26, Si. ’ ’
Voet vau Winssen  102, 1.55,

347.
Voetius ll.
Vogel 310.
Vogelsanclr 120.
Vogelsaug  120, 302.
Völcker 149, 150, 3 52, 36G.
Volker van Waverveen 137.
Vollenhoven (van) 62.
Vollenhoven (Messchert  van)

105.
Volteleu 80. 383.
Vonck 61 ,  189 ,  191 ,  300-

303, 305, 308, 309, 315.
Vonck  van Lenden 20.
Voncken  300.
To;eiJvan)  l l .

VoorburCh  (vau) 143, 194, 195.
Voorburg (van) 238.
TYoorburgh  (van) 238.
I’oocht (de) 121.
Voogd 131, 13”.
Voordt Pieck (van de) 49.
Voorst 310.
voort (van) 290, 310.
Voorst tot Grimbergen (van)

2-4.
Voorst tot Voorst (van) 75.
Voorstadt (van) 194.
V o o r t  ( v a u  d e r )  8 2 ,  1 0 7 ,

327.
voet 10.
Vorbeck 336, 337.
Vorsten (d’) 215.
Vorstern Ide) 215.
Vorstermin  kan Oyen 2 7 .
Vorstern (de) 184, 248.
Volstius  11, 23, 24.
Vorstmau 289.
Vos 4, 38, 67, 77, 107, 108,

171, 172.  190, 288.
Vos (de) 28.
Vos van Avezathe 215.
V o s  v a n  Steenwik  (de) 33:

335, 33G, 384, 416.
Tosbergen  (vau) 299.
ITosch 62, 63, 76, 38%
Vosch van Avesaet 61, 213.
Vosch van Roelingsweert 101,
Vosmaer 8”.
Vossias 7, 11, 192, 193.
Vreugh (de) 314.
Vranclreu 90.
Vrede (de) 163.
Vree (de) 117.
Vreeckenhorst  63.
Vreeland 30, 409.
Vreelaudt (van) 136.
Vreught (de) 108.
Vreys 259.
Vriendt (de) 72.

,

. i

Vries (de) 62, 142, 186, 190,
193, 199, 200, 243, 280. 284,
380’,  391. ’ ’

Vriese  (de) 161, 280.
Vrieselrolk 168, 222, 226,  264.
Vrigny (de) 212.
rrint (de) 65.
Vroly&h&t  244.
Vrij 292.
Vrijbergen (van) 31.
Vrij berghe (van) 31.
Vrije (de) 269.
Vucht (van) 29.
Vught (van) 92.
Vulcanus ll.
Vulder 238.
Vuyst  409.
Vuytersproet 239.
Tijgh 122, 202.
Vijfhuyzeu  244.
Vijver (dej 2ï3.

W.

Waagevelt  365.
Waal (de) 87, 181, 214, 231.
\V;;l van Moersbergen (van)

Wab’bens  281.
Wnchtels 201.
Wachtendonck 241.
Wachter 380.
Wachter (de) 165.
Wachtmans 7, 52.
Waelwijclc 69, 70.
Waelwijck (van) 247, 248.
Waeter (Roockes) 110.
Waerthuysen (van) 142, 197.
Waeyen 269.
Wagardus 238.
Wageningen (van) 69, 79.
Wagevelt  365.
Wagner 50, 101,186,213,401.
Wagtendouck (van) 186.
Wagtendorp 300.
Wahler  349.
Wakker 39.
Wal (van de) 224, 312.
Wal (van de) 300.
Walaeus 11.
Walbeeck (van’) 388.
Walbur  279.
Walburih 216.
Wale (de) 349.
Wale Pot 87.
Walepot 87.
Walker 109.
Wal1 (van de) %?3, 301.
Walle (van de) 10, 102, 195

196. ’ ’ ’
Wallen (van de) 312.
Wallenstein (van) 119.
Waller 71. 288.
Walleran ‘30: 231.
Walraven 78, 108, 338, 3%.
Walré (van) 2ïO.
Wamel  (van) 303, 387., 390.
Wancke 66.
Wanning 158.
Wansijn 19.

I

Wanten 192, 220.
WTrmolts ‘2.54 199‘ , CVl.

I rCli armond  dl.
Warmond (van) 153 j 177.
Wart ide) 4.
Wart (van de) 36, 398.
Wartensleben (von) 3 7 6 .
Warum (van) 316.
Wassenaar (van) 11.
Wassenaar Starrenburg

(va,n)  l l .
Wassenaer (van) 51-53, 108,

1 5 9 ,  3 4 6 . ‘
LVassenaer  van Damme  51.
Water 76. 191. 313.
Water (t,ej 2641 265.
Water (van de) 265, 266.
Waterman 270.
Watsen 3.
Watson 4.
Wnt,yne  (des) 55.
Watunes  (des) 181.
Watyns  (des) 58.
Watzon 313.
Wavereu  (van) 92.
Wayo 234.
Ways 234.
~~Të;~io~5333,  336.

Weede  ;fde ‘le) 93.
Weede [van) 136, 153, 105,

184, 215, 216,  280, 347.
Woede (van de) 93.
\Vergenaer  69.
Weelderen 3.
Weer (van) 271.
Weerdenburg (van) 300.
Weerts  224.
Weerts  van St. P h i l i p s l a n d

137.
Weesel (van) 35, 390.
Weesenhageu  215.
Weiler (von) 80.
Weirner 319.
Wel (de) 178.
Wel (van der) 195, 256.
Welborgh (ter) 135.
Welderen  6.
Welderen  (van) 77, 109, 122,

237, 306.
Welderen  Rengers (van) 312,

316.
Welhouck 140.
Wel1 (van) 377.
Wel1 tot het Muijlandt (van)

291.
Welle (van) 414, 415.
Wely  (van) 62.
Wemmeringh 35.
Wenincli 167.
Wentel 376.
Wentholt  81 ,  164 ,  114, 318.
Wentworth  214.
Wentzel 327.
Werff’  (van der) 11, fk2,  258.
Wergerus  399.
Wernaer 248.
Wernartss 208.
Werumëus  250, 251.
Werve (van de) 261.
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Werven (van) 343.
Wesselin 391.
Wesselink  80.
Wesselsen 319.
Wessem (van) 38, 44.
Westenberg 225.
Westenbergh  llf;.
Westerbaen 12.
Westerbane 241.
Westerholt (van) 321 , 376.
Westerhoven 12.
Westers (de) 110.
\V;;tervnldt  (van Rechteren)

Westpalm  30, 31, 71, 72.
Westphal 159.
\Vestreenen  (van) 302: 3 0 3 ,

307, 310.
Westrenen  307.
Westrheenen (van) 307.
Wetten (van) 76.
SVevelinclchoven  (van) 246.
W;;;linckhoven  (Buys van)

Weveiyckhuysen (van)  1Gl.
\\‘eijdia 292.
Weyer 357, 365.
Weylant 35, 105.
Weijman 34, 190.
Weynauts  75.
Weys 30.
Weytsen 12.
Wezeren  (van) 19.
Wichers  178.
Wicherts 131.
\17icqneroort  12.
Widdert 76.
Wiel 106.
Wiel (Deuffer) 83.
Wiel (van) 385.
Wiel (van de) 209.
Wiel (van der) 191, 277 ) 343.
Wieligh  1 9 8 .
Wienker 334.
Wigge (van) 388.
Wiggen (van) 220.
Wiggers 305.
Wilart 107.
LV~~~nninck  115, 307, 308,

Wilbrennink 3 19, 320.
Wilde (de) 328.
Wi ldeman  1 ,  63, 65 ,  128 ,

129,  185, 188, 234, 239,
310,3.j9,  342,346,3X,  401.

Wildt (de) 151.
Wilfart 130.
Wils 93.
Willems 4: 66, 68.
Willemse 307.
Willemsen 81.
Willemss 66.
Willich (van) 293.
Willige von Schmidt  auf Al-

tenstadt 375.
Willige (van der) 375.
Willink 154, 235 236.
Willinck  19.
Wilsion 178.
Wilsoen 20.
Wilsoets 210.
Wilson 215.
Win (de) 304, 309.
Winckelman 299.
Wind (van de) 85.
Wingen  (van) 324.
Winne 348.
Winninx 23 1.
Winsom  386.
Winssen 315, 316.
Wintelray 131.
Winter 12.
Winter (de) 258, 378.
Winteraed (van) 263.
Wintgens 12, 401.
Wisch (van de) 309.
Wit (de) 156, 158, 162, 184,

189, 315, 343, 389.
Witsen 12.
Witsen Elias 376.
Witsenburg (van) 343.
Witt (de) 109, 182, 147,290.
Witte (de) 10, 299.
Witten 318.
Wittert van Hoogland 87,186,

187, 206.
Witzen 12.
Woelde (van der1 416.
Woelden’ (van) 4í3.
Woelderen (van) 31, 3.04,185,

266, 267, 350, 352, 413-
415.

Woerd (van der) 102,275,276.
Woerden (van) 175, 176.
Woerkom (van) 191.
Woerkum (van) 220.
Woesthoven 278.
Wolde  (van) 415.
Wolde  (van den) 414.
Wolde (van der) 414, 415.

Wolden (van) 415.
Wolden  (van den) 414.
Wolden (van der) 414, 415.
Wolderen  (van) 415.
Wolf 205.
WOIE 159.
WOIE (de) 154,  211.
Wolfswinckel 389

”Wonders  10X
Worbert 346.
Woudt (Stoudt in ‘t) 7.
Wout (van der) 415.
Wouterse 305.
Wreede 225.
Wubben (Ebbinge) 322, 334.
Wuert (van der) ll.
Wullers 401.
Wumkes  204.
Wybrants 67.
Wyhorgh 124.
Wi$& (van) 21, @2,  63, 202,

220,  297, 303) 313 , 330.
Wijck (van Asch van) 1.
Wijckerslooth (van) 62’.
Wyckevoort (van) 241.
Wijckniet 303.
Wyginck 81.
Wijhe (van) 122, 159.
Wijlandt 34.
Wijn (van) 343.
Wijnaendts  120.
Wilnaendts  v a n  IZesandt  2 ,

20 ,  61 .  65, 90 ,  91 ,  114 ,
162 ,  181 ,  209 ,  2-1 , 290,
317, 400, 4c>2,  410.

Wijnands 309.
Wijnants 29, 34, 77, 91, 193.
Wi;ntt van Bernagien 91,

Wijnants van Resandt 3: 38,
120 314, 317.

Wynajri 223.
Wijnbergen 68, 292.
Wijnbergen (van) 116, 119,

160,  319.
Wijngaarden (van) 8.
Wijngaerden (van)
Wijnhouds 80.

173, 296.

Wiint 35, 78.
Wintgeng 400.
Wijs 30.
Wijs (de) 22, G2.

IJ.

TJsbrants  67.
Ylem (van) 296, 297.
Yleu (van) 142.
Ysenburg (d’) 346.
Ysermans 222, 226.
Yvoy (d’) 155.
Yvoy (van Hangest  d’) 149,

152, 153.

Zallengre (de) 6.
Zallid’  j;~) 223.

a ‘ -
Zant 253
Zauslifer ‘119.
Zeeburg  (van) 255.
Zegen (van der) 149.
Zegers 301.
Zeller (van) 291.
Zenger auf  Thanste in  und

Cöllenbach 20.
Zeylemaker 351.
Zillekens  339i.
Zoelen  (van) 141  , 314, 315,

R!íF>.
Zuermond 350.
Zuilen van Nievelt (van) 119.
Zulen van Amerongen 50.
Zuien van Natewisch (van) 60.
Zuylin (van) 60, 195, 344,

Zuylen vau Natewisch  292.
Zuylen  van Nyevelt (van) 50,

119, 366.
Zuylichem (van) 323.
Zwane (van) 373.
Zwanenburg 9.
Zwanenburg (van) 259.
Zwans 165.
Zwick 3.31, 333.
Zmilde  232.
Zwol1 (van) 22, 64.
Zij11 (van) 101, 10’2.
Zij11 de Jong (van) 186,,  375.
Zijnen 71.
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4.

5.

6.

A L C E M E E N E  VERCADERINC
op Zaterdag 22 April 1911,

des namiddags ten 3 uur,
in het Gebouw DILIGENTIA, Lange Voorhout, te ‘s GRAVENHAGE.

Pun ten  ~7a.n b e h a n d e l i n g :

Verslag van den Secretaris.
Verslag van den Bibliothecaris.
Versla,g  van den Penningmeester.
Verslag van de commissie tot het nazien der rekening over
het afgeloopen jaar.
Verkiezing van 3 bestuursleden wegens periodieke aftreding
der Heeren  Jhl’  C. H. C. h. VAN SIJPESTRIJN,  M. G. WI L D E M A N
en Jh]’  &!” E. B. F. F. WITrEnT  VAN HOOGLAND.
Bespreking van verschillende onderwerpen.

‘s Avonds ten hc~1E  negen uren in de Groote Zaal van
Diligentia  lezing van het Correspondeerend lid den Heer A. F.
VAN BEURDEN te Roermond.

0 n d er w er p : Noord-Limburg.  -- Volk, legenden , kasteelen en
nilell@e  luizen  , mormnaeden  , kloo.ste~~  enz., ew.,  een en ander
111  w9~bctntl tot tic genealogische en herdtlieke  w e t e n s c h a p p e n
eu toegelicht met rmw  dan 100 lichtbeelden.

L)e uitnoodigingon tot bijwoning dezer lezing zijn aan de leden
toegezonden. Het Hostoor verwacht eene flinke opkomst en geeft ge-
legenheid aal de leden lot introductie h 50 cent per persoon. Leden
die geen gebruik vnn  hunne k;mrl kunnen maken worden beleefd
verzocht hiervn,n  den Secretaris kennis te geven (adres: A delhei  d-
stra,st  1%). D e  l e z i n g is ook toegankelijk voor dames, hunne aa,n-
wezígheid  wordt zelfs op zeer hoogen prijs gesteld. ZDe  Heer VAN  BEURDEN
mocht reeds op versoheidene plaatsen m ous land grooten bi jval  met
zijne  lezingen inoog%ien, hot  Bestuur  was het  daarom  bijzonder aan-
genaam, de leden rnn het. (+euootscllnp  in de gelegenheid  te kunnen
stellen, kennis te maken met het noordelijk deel van de Provincie
Limburg, zoo  rijk aan hist80rische  herinneringen.

LXan~eus  h e t  Restuw,

De Sewetaris  ,
P. F. W. VAN ROMONDT,

Genootschap
Hl? LEEUW”.
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