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M A A N D B 1, .A D
VAN HET

Genealogisch- heraldiek Genootschap ,,De lbderlandsche Leeuw,”
? <

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen 1
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij- 1
dragen, correspondentie betreffende de redactie
ven 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. VAN ROMOXDT, ~

) 47 Ragenbesselaan,  ‘s-Ura~~mhage.
T ~~...~ Ir,

,i(~_ _~~. ~_,

B r i e v e n ,
d

aanvragen enz., betreffende het Ge- l
nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN RONONDT, 47 RqostesseZaa~~,  en die betrelYende  )
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron 1
SNOUCKALRT  V A N  SCIIAUBURG, 96 Jm UW Nassnu. !
straat, beiden te ‘s-&avml~age.

l1 Contributiën enz. aan den waarnemenden Pen-
ningmeester, B. YAN BAERSM.i Buan, 12-14  Eneutw-

1 @ik, ‘s-Gravenhage.

1 contributie,
Leden te ‘s-Gravenhage betalen per jaar f 10

+
zij die buiten ‘s-Gravenhage wonen ff;. ~

, _-..-_ _._~.__~~ 2;

De redact(ie  van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zQ niet aansprakelijk is voor de

No. 1 .

strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

XxX” Jaasgang. 2 Januari 1912.

Bericht van den Bibliothecaris.
Uij dit nnmmor wordt het, IC Snpploment  vel-xondon op den in Mei

verschenen JnventaCs. Hccrcn  leden dia hot bedrag ad f 1.2.5 tot
bestr i jd ing  dw kosten nog niet hebben voldnnn,  worden  dnnrnan
beleofdel~~k  hwinncrd  en rcrnorht  dit, bedrag nlsno~  nm ondcr-
gateekende toe t,o zonden.

Dn Snpylementcn  worden  grntis  verstrekt.
De Bibliothecaris,

W. SiNOUCKdERT VAN SCHAUBURG.
96 Jan van Nnssnrmt~rnnt,,

‘s-Gmvcnlmgn.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

Ma&ag 8 Januari a.s. 4; ure.
RODlWA  OPORTO, Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.

Commissie tot onderzoek naar de juistheid van
geslachtsregisters, kwartierstaten en wapens.

In l i ch t i ngen  omtrent het wemn demx commiasic worden g a a r n e
vcmt,rekt dooi lm-cn secmt~aris,  d e n  Heer Mr.  N .  Arntmnius, van
Blcgswykstl-ant  12, ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
W .  KOLKMAN  V A N  GOUDEHAIC  . . . . Dordrechi.
Mr. S. .J. R. DE MONCHY  . . . . ‘s-Gravenhage.

103 man  Blankenbw-ystraat.
F. LABOUCHEBE  . . . . . . . . . Doorn.
P. ESCHAUZKXR  . . . . . . . . . ‘s-GrnvcnJ~age.

S2 Oude  Scheceningsche  weg.
F. SMIT  I<LEINE  . . . . . . . . . Doorn.

fAtiopar7c.
E. D EEN . . . . . . . . , . . ‘s-Urmenhap.

73  Zee&-&.
J h r .  H .  J .  M. V A N  Ascrx  VAN \Vr.~cx . Utl*ccht.

G i\rieuwc  gracht.
J. W. A. RAAGEN  SMIT . . * . . _ . Uivecht.

8 Nobelstraat.
H. J. HRRVOETS  . . . . . . . . . Haarlem.

1íw””  zijheg.

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

( V e r v o l g  van XXLS, 391).
1740.

1 4  Jan.  Een  poos  over  Bebtie  rlc TVit  . . . 6 - 0 - - 0
dito voor den Ingang van het kint van Iliillc~~z  Tcrlrac~

0 - 1 0 - 0
16 feb. voor den Ingang van het kiud van Roelof (7~

Eeu~er  . . . . . 0-10-0
20 dito drie posen over c aiz van TVesri:‘[ * * . * * : : 12__0_(~
5 maert drie posen over G+bertye mn Ecl;  ld-0-0
12 dito drie posen over Ilendli:  F+wnclw~  met  den

Ingang . . . . . . . ; . . . . . 13-0-0
19 dito Nege pose over de Hr. EIendl~  Bi8  met den

Ingang . . . . . . . . . . . . . 37--0-0
dito drie posen over de vrouw van LG16 Bootbeen  en

ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0
2 April drie posen over juffr. vau I+p met  den Ingang

13-0-0
21 dito drie posen over Jonas ~a?z Oo.sto+,ozct  13-0-0
12 meij  drie posen over Anna Deklrcr  met een kerckc-

groef. . . . . . . . . . . . . . 18-0-0
18  d i to  Een  poos  over  J a n  dlentiwlc  . . . 6 - 0 - 0
10 junij  Een poos over K%YU  (Ze T%es . . 6-0-0
14 dito drie posen over juffr. VCC?E (I’orl~uc~ldctnl  met den

Ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0
15 juli negen posen over Cap’l  Dc Leziw  met den Ingang

3 7 - 0 - 0
28 dito drie posen over S~~YY&X& met een kerckegroef

1 8 - 0 - 0
15 Aug. voor het hangen van twee Rouwborden in tle

kerk voor wijlen Mevr. en de Heer Lantschr~jvcr
Bie2 . . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

20 dito Drie posen over Piel-c  Boujot met een kerckc-
groef . . . . . . . . .

23 dito Een poos iver vrouw ‘~:asi  .&& (y) :
1 8 - 0 - 0
6 - 0 - 0

28 dito nege pose over Mevrouw &%~l met den IngangF._ ^
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15 Sept. Een poos over het kind van Capll. Tuay  met
den Ingang . . . . . . . . . . . 6-10-0

8  Octob .  voor  den  ingang  van  he t  k ind  van  Kleijn
0 - 1 0 - 0

2S dito drie posen over de vrouw van Hendk van
Kalcker met den Ingang. . . . . . . 13-0-0

8 Nov. ses posen over de soon van Mevrouw van Broeck-
hwjsen met den Ingang . . . . . . . 26-0-0

8 dito voor de ugtvacrt van  de  Hoogwelgeb .  Heer
van Scherpenseel, Heer  to t  Dreumel  e tc .  . 2 4 - 0 - 0

16 dito ses posen  over Plorels  Cup met den Ingang
2 5 - 0 - 0

16 Nov. drie posen over juffr. vaqc  der Linde met den
Ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0

22 dito drie posen over meester va?z Wijck  met den
Ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0

2 4  d i t o  e e n  p o o s  o v e r  d e  w e d .  Scherndeel~  . 6 - 0 - 0
d i t o  e e n  p o o s  o v e r  A r i e n  v a n  Straale+%  . .  6-0-0
3 Dec. drie posen over Pr. Pont  Vlaams e n  e e n

kerckegroef . . . . . . . . . . . 18-0-0
15 dito De vrouw van Peeler  de Blanck  een poos 6 - 0 - 0
28 dito drie posen over de vrouw van Uerret  Verkerck

1 3 - 0 - 0
1741.

den 2 ijanw. voor den inganck van het kint van vaga
delz Brenck . . . . . . . . . . 0-10-0

den 3 voor de vrou van’Evert  van Niel een geluij  van
6 - 0 - 0

den 18 voor Ralher van den Bos een geluij van 12 gld.
en een kerckegroef . . . . . . . . . 18-0-0

den  19  voor  de  besier  van Leeeczoe  e e n  g e l u i j  v a n
12 gl. enz.. . . . . . . . . . . . 13-0-0

den 24 voor de huijshouster van de heer caia Bahom
Mar$.je  een gelui enz. . . . . . . . 13-0-0

den 4 feb.  voor vrou Mickholt  een  p roven ie r se  in t
gasthuijs een geh_Gj enz. . . . . . . . 12-0-0

den 7 voor de vrou van Barent Taey een gelu i j  van
12 gl. enz.. . . . . . . . . . . . 13-0-0

den 9 voor vrou M o m  int  gasthuijs een geluij  van
6 gld. enz.. . . . . . . . . . . . 7-0-0

dito voor het kint van doctoor Schar resoo  een  ge lu i j
van 6 gld. enz. . . . . . . . . . . 9-0-0

den 23 voor WOU  Uoe(l?)st  een geluij van 12 gld. enz.
1 8 - 0 - 0

d e n  2 8  v o o r  Kneelis  v a n  Meetere  e e n  g e l u i j  v a n
12 gld enz. . . . . . . . . . . . 13-0-0

14 mert voor de vrou van Aert van Meeterc een gelui
van 6 gld. enz. . . . . . . . . . . 7-0-0

den 21 voor de vrou van Hewlrick Bellmer  een geluij
van 12 gld. enz. . . . . . . . . . 13-0-0

den 25 voor de weduwe Peeter Post, een geluij  van
12 gld. enz. . . . . . . . . . . . 13-0-0

dito voor den inganck van de kerck van het bint van
vau Ba&  . . . . . . . . . . . . 0-10-0

den 4 April  voor de vrou van I’acob  Hoek een geluij
van 12 gld. enz. . . . . . . . . . . 18-o--0
den 6 voor de vrou van J a n  Sijselaer  een geluij van

6-0-0
d e n  7  v o o r  d e  u i j t v a e r t  v a n  Minheer  Verhe@je n a

Soele gebracht daer voor ontfangen de helft  van
Minheer  Bzddha  sijnde . . . . . . . 12-0-0

d e n  11 voor  ijoffrou vnll Lit een  ge lu i j  van  12  g l .
den 12 een geluij van 12 gld. den 13 een geluij van
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van  12  gl. voor den inganck van de kerck een gl.
3 7 - 0 - 0

den 20 voor de uijtvaert van de wed. van H e n d r i k
van Hoste na Harrewarde gebracht geackordeert met
konsen t  van  borgemr .  D+jckmeestw  voor . 1 2 - 0 - 0

den 27 voor den inganck va.n do kerck van het Lint
van borgem. vcxn deq& Steen . . . . . . o--1.0-0

den 6 meij voor het kint van borgem. UW den S t e e n
een gelui,j van 12 gl. enz. . . . . . 1 2 - 1 0 - 0

den 13 voor den inganck van de kerck van het’ kint
v a n  K+aeelis  vau Meterc  . . 0 - 1 0 - 0
den 20 voor Antide Be&r een geluij i2 gl. enz. 13-0--0
den 24 voor de uijtvncrt vau AntoG B,rouwcr  de knecht

van  de  heer  van  Rrukol g e a c k o r d .  m e t  k o n s e n t
van borgem. Dijckmerster  voor 11 gl. na Soelemont
gebracht. . . . . 1 1 - 0 - 0

den 31 voor. den inganck ‘van de kerck van het kint
van vnn Os  . 0 - 10-0

den 3 ijunij voor het’kint  van’  Iiarril Ko&a& 3-10-0
dito het kint van Geurt van krieke. 0 - 1 0 - 0
den 11 voor juffr. va?% dein Steen een gel;, van 12 gl.

den 12 id., den 13 id., enz. . . . . . 37-0-0
dito voor de uijtvaert van het kint van Hew7rick  van

Ingen  geackordeert met konsent van borgem. Dij&
m e e s t e r  v o o r  6 g l .  na  Soe le  gebrach t  . . 6 - 0 - 0

den 15 voor vrou B r o u w e r s  een geluij van 12 gld.
enz. . . . . . . . . . . . , . . 13-0-0

den 17 voor het kint van Kueelis van den Berg// 6 - 0 - 0
den 20 voor het  kint  van Hendrick  Beunw  0 - 1 0 - 0
den 22 voor ~Yiklrras Krozcwcl  een geluij van 12 gl. enz.

18---0
dito voor vrou can Hoppe  een geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
den 29 voor Fl ip  Perwebj  een geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
den 15 ijulij voor ijoffrou va,la dcu Stee?&  een  roubor t

opgehange  in de kerck . . . . . . . ô-0-0
den 22 voor Basteijaen  van Soele een geluij van 6 gl. enz.

1 2 - 0 - 0
den 29 august voor de vrou van IJacohus  van Doesburgh

een geluij van . . . . . . . . . . 6-O--0
dito voor het kint van IJa?b van Rceck  een geluij van

4-o.-0
den 29 august: voor het kint van vaqh Toer(?)  e e n

geluij van 6 gl. enz. . . . . . . . . 6-10-0
den 30 voor Dirck van Dodnnt een geluij van 6 - 0 - 0
den 1 Septemb. voor het  bint  van Willem de Blanck

een geluij van 4 gl.
den  5  voor  he t  k in t  van  vals Eij&  een gelu!j v a n

6 gl., enz. . . . . . . . . . . . . 6-10-0
d e n  6  v o o r  d e  v r o u  van Krisfeijaen de Veut  e e n

geluij van . . . . . . . . . . . . G-0-0
den 14 voor de vrou van Sterck  een geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
d e n  2 3  v o o r  v r o u  Vos een  ge lu i j  van  . . . 6 - 0 - 0
d i t o  v o o r  h e t  kint v a n  Bwt de Vit. .  .  .  0 - IO- -0
den 29 het kint van 2;a,qa  Toor (?) . . . . 0-10-0
den 3 Octob. voor de vrou van vaqz Dam een geluij

van 12 gl. enz. . . . . . . . . . . 13--0-0
den 4 voor de vrou van Henclrick  Mulder  een geluij

van . . . . . . . . . . . , . . 6 - 0 - 0
d e n  5 voor  he t  k in t  van  p rokereur  de  Roever  e e n

geluij van 6 gl. enz. . . . . . . . . 6-10-0
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dito voor het kint van Papegaeij een gelu~j van 4 gl. enz.
4-10-0

den 11 voor de vrou van Aeldwt  Yan van Lokere>b  een
geluij van . . . . 6-0-0

den 14 voor Verhagr!  een g&i van b &. enz: 12-0-0
d e n  19 v o o r  h e t  kint van ‘Yan van Rirnchoote  e e n

geluij van . . . . 6-0-0
dito voor den inganck ia; het kiit Van’  Birt de Wit

0 - 1 0 - 0
den 27 voor het bint van van Eek een geluij van 4-0-0
de 2 novemh. voor ~4ngonietijd  Deckw een geluij van

12 gl. enz. . . . . . . . . . ; , 18-0-0
d i to  voor  he t  kint van Pceter van O o r t  . . 0 - 1 0 - 0
den 7 voor het kint van Peeter van ,%$de  een geluij

van 4 gl. enz. . . . . , . . . . . 4--lO-ó
dito voor  de v r o u  v a n  I’an van Hergbr,  een geluij  v a n

6 - 0 - 0
den  8 voor het kint van Pecter vaal Oorf . 0 - 1 0 - 0
den 10 voor het  kint  van Sbjselaer  een ‘ g e l u i j  v a n

4 gl. enz. . . . . . . . . . . . . 4-10-0
den  11 voor  de  weduwe van  Ióosf  _&Ieelrgl  een geluij

6-0-6
den 16 voor Sleez’e  2jan  Horse een geluij van 6-0-0
den 25 voor 2 kinders van van Eek een geluìj  van

4 - 0 - 0
den 28 voor de vrou van Roelif de Wif een geluij  van

12 gl. enz. . . . . . . .
den 2 decemb. voor ‘de vrou’ van

1 3 - 0 - 0
In;&  valz Doolewert

een geluij  van 6 gl. enz.. . . . . . . 6-10-0
den 7 voor het kint van Minheer  van den  Bergh een

geluij  voor de middag van 12 gl. ,  achtermiddag
12  g l . ,  v o o r  d e n  i n g a n c k  10 stuijv. . . 24-10-0

den 7 voor het kint van den koster van Kampc!  enz.
0 - 1 0 - 0

den 9 voor Gerant  Hardenbcrg7~  een gelug  van 12 gl. enz.
1 3 - 0 - 0

deu 1 0  v o o r  m e v r o u w  van iIl&zoee  een gelu[j v a n
12 gl. > den 11 id., den 12 id., voor  den i n g a n c k
van de kerok een gl. . . . . . . . . 37-0-0

d e n  3 0  v o o r  Den B$.enck  een geluij  van  6  g l .  enz .
1 2 - 0 - 0

( W o r d t  v e r v o l g d ) .

De ‘s-Hertogenbossche familie Wljnants van Oss
l a t e r  g e n a a m d

Wijnants van Gelenberch.
Aangezien bovengenoemde familie door aanhuwelijking

verwant was aan de echt-Bossche geslachten VUL Cas-
tere?*, Bew , v a n  Meerwijk, van den Bicc?lelaar, van
Berckel, van Beugen  en andere,  en zij  daardoor i n
kwartierstaten van afstammelingen dier geslachten meer-
malen kan voorkomen, heb ik het noodig geacht hetgeen
rnG uit  de schepenprotocollen van ‘s-Hertogenbosch
nopens deze familie onder de oogen  kwam, bijeen te
verzamelen en in ondervolgend opstel uitgewerkt voor
verloren gaan te bewaren.

Bovendien zijn sommige leden dezer familie ten on-
rechte wel eens aangezien als behoorende..tot  de Bossche
familie Wijnants van Resant ‘) : om welke reden ik
ook hierin reeds aanleiding vond, hun plaats eens en
vooral behoorlijk vast te stellen.

Ieder die ‘gezocht heeft in de oudste kerkelijke doop-
en trouwregisters van ‘s-Hertogenbosch, zal het opge-
vallen zijn, dat - hoe ver die registers ook terugloopen
( t o t  1 5 6 5 )  - zij a l l é é n , in den regel volkomen on-
voldoende zijn om er een genealogie uit samen te stellen.
In de oudste doopregisters wordt de naam der moeder
nagenoeg nimmer vermeld,  later wordt alleen haar
vóórnaam medegedeeld ; in de trouwregisters worden
bij de inschrijvmgen  uitsluitend patronymica gebezigd ;
een huwelijk b.v. van een Adhan van Oss met een
Ctrthaha  BPCX,  vindt men geboekt onder A d r i a a n
TT’inandi en Catharina  Peh (één voorbeeld uit tallooze).
Wel kan de vermelding van de namen der getuigen
bij doop of trouw van nut zijn, dat nut wordt twijfel-
achtig , zelfs gevaarlijk wanneer het betrokken geslacht
door aanhuwelgking  verwant is aan verschillende andere
gelijklaamige  geslachten.  Dit  is  b.v.  het  geval bij de
vele families Wijnants , die toenmaals in ‘s-Hortogen-
bosch woonden. Wanneer er dan bij die families gelijk-
tijdig een Hermaga  Wijnants, een Adriaajh  IKj,aants  wz.
voorkomt, wordt het moeilijk, ja onmogelijk, uit dc
doop- en trouwregisters alléén, te definieeren  tot welken
groep der verschillende Wijnants-geslachten  een inge-
schreven persoon behoort.

Het zijn dan ook slechts de schepenprotocollen en
de notariëele acten, die den weg leeren kennen in het
doolhof van personen, die de kerkelijke registers voor
onze oogen  doen te voorschijn komen.

Zulk een onderzoek in het schepenarchief was in deze
al gpbiedend  noodzakelijk,  waar ik verward geraakt
was In het bestaan van een vier-tal personen Adriaw
W+jna~ats  , welke geltjktijdig  t,e ‘s-Hertogenbosch  leefden ;
drie ervan hadden een echtgenoote  die den voornaam Eli-
sabeth droeg, één hunner was gehuwd met een f:lmilielitl
van den andere, terwijl de derde door aanhuwelijIring
verwant was aan een aanverwant geslacht van den
eerste, en twee ervan oom on neef waren.

Ik heb hier het oog op de personen van L4driaal,
W&aants Suyskew  vaja  Dinther , Adriaan WGlaants  van
Resaxt  , Adriaala  W$nants van Oss en Adyiaala  W+aauf.s
,van Gelenberch, oom en neef, die omstreeks 1627 gelijk-
tijdig te ‘s-Hertogenbosch woonden. Een onderzoek’ in
de kerkelijke registers kon deze personen niet uit clkandur
doen houden, wat niet te verwonderen is, als men weet
dat zij steeds alleen als A d r i a a n  TVina~adi  worden in-
geschreven ; hierdoor werd eene verwarring gesticht  ,
welke eerst een onderzoek in het schepenarcl;ief  ùeed
ophouden.

Alvorens nu over te gaan tot bespreking van L4drinall
TVi$aalats  ô’ía12 Oss, diens neef, en zijn geslacllt,  acht
ik het niet-ondienstig eerst even vast te stellen, wit
de beide andere Adriaalb  TPij?lants  waren.

A d r i a a n  ZVijna*ats  Szqs7iells  val/  Dilather  , d i e  z i c h
bijna  a,ltijd Adrinala TVjnants  heef t  genoemd,  doch
nok in enkele sohepenacten met zijn volledigen naam
voorkomt, stamde uit de familie &c?&el~s , die in dc:l
160”  en 170~ eeuw in het dorp Dinther woonde en daar
een aanzienlijke plaats innam. Onze Adriaan was Ben

1) Zie blz.
gave 1906.

69 en $0 de r  Genen log i c  M’ijnnnts  ren Rcsnnt,.  1Jit.
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der eerste die zijn voorvaderlijk dorp, - waar zijn
vader o. a. schepen was - verliet en zich te ‘s-Her-
togenbosch als bierbrouwer vestigde, doch  naar de
plaats zijner herkomst, sedert dien veelal als Sqslixns
van Dinther betiteld werd.

Hij werd tle stamvader van de aanzienlijke en ijverig
-Katholieke familie &ysl~e~s,  die in den 170’1 en 180”
eeuw in ‘s-Hertogenbosch zeer bekend was. Wellicht geeft
ons mede-lid de heer Juten  eens eene genealogie van
zijn afstammelingen ; ik weet b. v. niet òf en wanneer
de familie te ‘s-Hertogenbosch uitstierf.

Ook van een broeders zoon van Adriaan Suyskens,
n.1. van een gelijknamigen  neef en ook bierbrouwer
Adriaan., een  zoon  van  Jun  Wij7rantszoon  SuysJCel2S
( v a n  Dader) bij Anfaa Spierkcx:  Petwsdr. , g e h u w d
10. met T%?~lhei~~a&~a  Danclcaerts  , dochter van Hendrik
Danckaeris  (Willemszoon  e x  matre ElisaOetJz  Wr’Yjnants
v a n  Resafat) en van Adriawz  van Berckhuysen,  bij wie
3 kinderen; en 20. met Aldegonda,  Loef van der Xoot,
weduwe van Arnout  Baax:,  sproot een te ‘s-Hertogen-
bosch en te Dinther gevestigd geweest zijnde tak der
familie Strijslce?zs.

De oudst,e  Adriaan WGjnants  Sqskens  nu, was ge-
boren te Dinther omstreeks 1560 als zoon van Wijnant
Janszlz.  Su~~skens  en van Elisabeth  Sckee~2kens  van Dom-
melelb Sdriaawsdr.  Hij was bierbrouwer in ,,De Swarte
Laars” te ‘s-Hertogenbosch en overleed daar in 1627. Twee
malen was hij gehuwd, 10. te ‘s-Hertogenbosch 17 Dec.
1 6 8 5  m e t  Metje  of ddechteld  Wcllens  Ecl~nrdsdr.,  ‘)
weduwe van Peter Franszn. valb Susteren,  bierbrouwer.

Hij hertrouwde te ‘s-Hertogenbosch 22 Januari 1607
met Elisabeth Wijnnnts  va?a 12esalat,  gedoopt aldaar 6
Februari 1578, en overleden in of vóór 1631,  dochter
van Mr. Paulus TV$nants vaja  12esalzt  , schepen en raad
te ‘s-Hertogenbosch , en kapitein van een compa,gnie
stadssoldaten, en van Barbura  Wkjtrnans.

Uit zijn eerste huwelijk sproten:
1. Helena Suyslcegzs gehuwd met Jan Junsz.  Qan  Spralag.
2. Peter Adriaanszla.  SuQ&?n.c,  die in een acte van

30 Dec. 1610, 21; jaar oud genoemd wordt en blijkens
een acte van 20 Juni 1628 reeds was overleden, huwde
met Maria va?a Empel Adriaansdr.  : bij wie 2 kinderen,
Anna en Adriaa~a  &cyslcens, uit welke afstammelingen.

3. Leonora  Szqs7ceqzs  gehuwd met  Jala Peterwz. val
He&t.

TJit  het tweede huwelijk sproten:
4.  P a u l u s  Adriaanszla.  TV$nants  Lhyslcens,  ged.  t e

‘s-Hert;ogenbosch  9 Dec. 1608, bierbrouwer aldaar, uit
wiens op 9 Dec. 1627 te ‘s-Hertogenbosch gesloten
huwelijk met Maria ‘van Merelzdolzck  , de verdere Bosschc
familie Suyske?zs  sproot. “)

5. Mechteld  Suyske~as,  ged. te ‘s-Hertogenbosch 9 Juli
1612, gehuwd aldaar 19 Nov. 1634 met Govert Govcrlsz~a
van delz Broeclc  uit Eindhoven.

6. Barbara Suyskens,  gd. te ‘s-Hertogenbosch 7 Febr
1616,  ongehuwd overleden.

1) Trouwboek St. Cxt,harinakerk  dl. 1579-1597:  Aken Wynandts;
cn Metg&  Ewuwts.  Vergel$r genealogie Wijnants ran Resnnt, blr
69. Zijn 1” v1‘ouw, de wed” uat2 h%steren  bracht 0. a. t,wee z o n e n
Frans en Edunrd  mede ten huwelijk waaruit een tak dier bekend
Bossche familie.

2) Vergelijk genealogie Wijnants van Resnnt, blz. 86 en Supplemen
1, blz. 12 en 16, xoomede  Taxandria 1908,  blz. 267, noot ‘).

i

De twde dor vier Sdriaa,~~  Wijnads,  die we hier-
boven  vermeld  zagen , was  Adr’iaava  Wijfaafats  v a n
Xesant , geboren omstreeks 1610, overleden te Wester10
in  BelgiCt 1668-1679, zoon van 1) Mr. Hieronymw
CVijnnw  ts va?a Resa92t  , secretaris der abdij Van Tonger lo
!n van  d iens  ee r s te  echtgenoote  Josi?aa  van Berckel
i2utge~xlr.  bij Margaretlaa de Xaet). Hij huwde omstreeks
1635 met Elisabeth de &Qtw geyaaamd vaia Lieberge?b,
)ehoorende  tot een Bossche familie, dochter van Herman
7oonaelis.z~~.  de h’vf,yter alias van Liebergen  en van Qeer-
‘Ìxid Gotschalcl;  Ardsdr.  Uit  zijn h u w e l i j k  s p r o t e n
zinderen, die een tak te Gheel en te Eindhoven stichtten. “)

N a  b e i d e  A d r i a a n  Wijnants  alzoo op  hun  p laa t s
versteld  te hebbi:n , kunnen we overgaan tot bespreking
van den derden cn vierden Bdl~aa~a WiInants  (onla  Oss)
3n hun geslachL

G e n e a l o g i e .
1. De stamvader was een zekere Adrircun  TY~~aants~oo?z

vaqa Oss, geboren omstreeks 1505 en overleden vcjór
1561. Bij zijne mij onbekend gebleven vrouw had hij
een zoon TVCjnalat,  die volgt 11.

ll. Wijlaalat Atlriaansxn. van Oss, geboren omstreeks
1535, bierbrouwer ,in de Sonne”,te’s-Hertogenbosch, over-
leden omstreeks 1609. Ook de naam van zijn eerste
vrouw bleef mij onbekend, doch zijn tweede vrouw,
met wie hij nog op 21 Sept. 1593 testeert, was A?j?aa
VU~Z  Cnsteren  Hewaalzsdr.

Was de familie Wïjnwnts  Suyskens door het tweede
huwelijk van Adriaan, eerder genoemd, sedert 1 6 0 7
met de familie Wijnants  van Resant  verwant,  door het
huwelijk met Anna van Gasteren werd ook de familie
Wijnants van Oss aan die van Wijuants  van Resa,nt
verw a,nt : daar deze Bn in 1575 en in 1617 huwelijken
met dochters der familie van Gasteren sloot.

Uit het huwelijk van Wz@aant  Adria,alasz.  met Ansba
vaia Casteren  sproten 6 kinderen 9 wier volgorde mij
onbekend is; ik noem de zonen vóór de dochters :

1. Herman,  volgt 111.
2. Adriaan, volgt 111 bis.
3. Elisabet/z (Lysken)  WiInants,  trouwde ‘s-Hertogen-

bosch 12 April 1598 Seyer  He~adrifis  3))  beide leven
nog in 1618.

4 .  Aptaolda  (Eerken)  W,@zants,  t r o u w t  1”. Willena
Adrian?asen.  cala Heeszu~~cl~  , weduwnr.  van ïVaricl N. N.;
tr. 20. Gerard Gerurdszn.  vaqa Wkjtfelt,  ook weduwnl‘.
Alle deze waren in 1618 reeds overleden ; uit het t,weede
huwelijk kinderen.

5. Maria Wi+aa72ts, tr. 1°. Peter Jansc?a. en 2O. Petel
Woutersxn.  , leven nog in 1618; hunne familienamen
bleven mij onbekend.

6 .  Arijken TVkjumats  , t r .  Gbjsbert  T~Villenast~a.  v a n
TJwlden,  beide in 1618 in leven.

111.  Herman  Wbjna,nts  vaqa Oss, op  het  l a a t s t  v a n

7

e

It

1) Zie genealogie Wijnants van Rcsnnt, bl& 83, waar zijn ondors
nog onbekend waren.

7) De irl bovengenoemde gencalogio op bla. 84 cu 85 genoemde
kinderen, gedoopt te ‘s-Hcltogenbosch  in 1612, 1814  on 1616 waren
geen Wijnnnts yan Rcsnnt,  doch Wijnnnts fuNkz; ,,í&$?r;; 2:;
Adriaan W. Suyakens bij Elisabeth W. 7. .
werd verklaarbaar daar beide Adriaan W. een Elisabeth t& VTOIIW
hadden).

3) Vergelijk genealogie Wijnants van Resant,  noot 6 blz. 66.
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zijn leven, zonder mij klaar geworden reden, voor-
komende als Hermnn  W+zants van Gelenberch. Ib kan
alleen vermoeden dat & familienaam vasz Gele~2berch
was, dat de sub 1 genoemde Adriaasa  IV+zatits  uit Oss
afkomstig was, eigenlijk vast  GelenDerch  heette, doch
in ‘s-Hertogenbosch naar de plaats van zijn herkomst
kortweg ~~1qa  Oss wercl  genoemd.
Herman moet circa 1560 zijn geboren, hij was koren-

kooper  te ‘s-Hertogenbosch en lid van de Handboog-
schutterij (1594) en overleed tusschen 1627 en lti29. Hij
huw_ 10. in 1590 met Goyaert7ien  (Goertken) We$jger-
gancn-  , overleden in 1605, dochter van den vischkooper
Jacob Corstiaeusz.  W&jgergancx  en van Ad,ria+za  N. N.
Hij huwde 20. te ‘s-Hertogenbosch 10 April 1606
Johantza  de B;je Jacobsdr.  , weduwe van  Aert derts.
Backer.

Bij deze tweede vrouw, die tusschen 1620 en í629
overleed, had hij geen kinderen, uit het eerste huwelijk
daarentegen de 4 volgende, dit allen te ‘s-Hertogenbosch
hebben gewoond :

1. Helejba  (qeylken)  Wijnants,  overl. nri  1675 , tr.
voor 1629 Adrzaun Gijsmurszn. uan Mearloi$,  overl.
na 1664.

2. Beatrix (Baetken)  W+nanls,  overl. tusschen 1645
en 1658, tr. Goyaert Jacobszjb.  Poel (ook Pool), schoen-
maker, overl. na 1658.

3. Adriaan, volgt IV.
4. Anna Wijnants  , voor 1633 gehuwd met Daniël

Goyarts.

IV. Aclriua~?~  TIY@zunts  vun  Gelenberclb  , lakenkoopman
te ‘s-Hertogenbosch , weesmeester aldaar, overl. na 1655,
tr. circa 1620 met Elisabeth Colen,  die tusschen 1650
en 1655 overleed, dochter van Rzbtger  Jansz.  Coler&  en
van Maria Laurens&.  van Berckel.

Uit dit huwelijk sproot o. a. :
1. Egidizls  W@zants  van Gelenberck , ged. te ‘s-Her-

togenbosch 14 Nov. 1623.

111 bis. dclricca~~ W+zallts van Oss, geb. o m t r e n t
1565, bierbrouwer in het huis ,,de Bonte Os” te ‘s-Her-
togenbosch , overleden tusschen 1635 en 1637. Hij
huw’de  ten eerste male  met een vrouw wier naam mij
onbekend bleef, bij, wie hij één zoon had, die straks volgt.
Zijn tweede huwelqk  vond plaats te ‘s-Hertogenbosch 29
Juli circa 1593 1) met Catharina  Bccs;, overl. tusschen
1618 en 1623, dochter van Peter Bec~  en van Johanna
Gielisdy.  W$aerts, uit Helmond. Uit dit tweede huwelijk
sproten 4 kinderen, allen wonende te ‘s-Hertogen-
bosch.

Uit het eerste huwelijk:
1. T/ViZZenz,  volgt IV.
Uit het tweede huwelijk :
2. Egidius, volgt Wds.
3. Johan~~~l  Wjnalzts, ovorl. na 1645, tr. circa 1620

met Paulzcs  Hendriks~u.  Sier~~eels , die tusschen 163’7
en 1640 overleed en bij wien zij een zoon <Jaal2  Sier-
neels had.

4. BaltBazar,  volgt 1V ter.
IV. W i l l e m  fldrinans~?a.  Wijna7lts  7)nl~  Oss , m o e t

1) Zie Trouwboek der St. Peterskerk, deel 1676-1600.  Het. jaartal
is niet ingevuld bij de inschrijving. Vergelijk genealogie Wijnants
van Resant,  blz. 69.
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omstreeks 1590  zijn geboren , hij was tinnegieter te
‘s-Hertogenbosch en overleed er tusschen 1643 en 1647
na tweemalen gehuwd te zijn geweest. Die beide huwe-
lijken geven aa,nleiding  tot een heele  genealogische
complicatie, omdat hij de vienlc  man was van zijn eerste
vrouw, en zijn tweede vrouw drie-maal gehuwd is
geweest; uit nagenoeg alle deze acht huwelijken sproten
kinderen, zoodat  ten slotte  het huisgezln  vertegen-
woordigd was door een aantal stief- en halve broeders
en zusters met een 8-tal  verschillende vaders, terwijl
deze verhouding nog ingewikkelder was als men weet,
dat de tweede Vrouw van Willem, weduwe was van
een zijner  stiefzoons, waardoor zij dus de stiefmoeder
van haar vroegere stiefbroeders en zusters werd. Men
begrijpt dat het heel wat acten door te werken geeft,
eer een dergelijken toestand behoorlijk ontward is.

Zijn eerste vrouw - met wie tusschen 1617 en 1622
gehuwd - was BertkeIL  van B,reda, overleden tussohen
1628 en 1633, dochter van dgzthonis  Thomasz)b. va,n
Breda en van Willemke  Everts. Z[j was weduwe van:
n. Mr. Bernard  Ju~aszu.  Hooltkens (ook Hoorlke?as),  uit
Boekholt  in het land van Munster, chirurg\jn  to ‘s-Her-
togenbosch; 0. Mr. Floris Adamszu.  va?b Os, f 1614,
ook chirnrgijn aldaar ; en c. Mr. Abraham Wouterszn.
Verrei$keu, eveneens chirurgijn  aldaar. Uit alle deze
drie huwelijken waren kinderen, uit haar vierde met
Willem  Wijnnnts  van Oss sproten 3 dochters die hierna
volgen.

Hij huwde  daarna te ‘s-Hertogenbosch 29 Januari 1633
met Margaretha G$isbertsdr.  van Rietveld, weduwe van zijn
stiefzoon Jan Hooltkells  ilLr. Berna~rdszoon.  Deze tweede
vrouw trouwde ten derde male  met Corlaeiis  Janszn.
val Boxtel,  en overleed tusschen 1649 en 1653.

DG kinderen bij Bertken van Breda verwekt waren:
1. Anto’niu  Wijnants, tr. 1”. Azl,gust@n  CRU  isloffelszn.

va)l  Bezlgcn  , j- 1656,  waarbij 2 zoons; en 20. in 1658
met ,?an Albert Zegerszjz.  van Brecht.

2. Johanna Wijlaants, tr. na 1657 met Jan Hen-
driltsrn.  va?L il ordenne.

3. Will~elminn  IQinnnts, leeft nog in 1657.

IV bis. Egidills  (Gielis)  Adriuanxzn.  Wi$aants  vma
Oss, later vals Gelenberch,  geb. circa í595, wollen-
lakenkoopman te ‘s-Hertogenbosch , leefde nog in 1650.
Hij huwde 10. met Judith van tien Biechelaer  en ten 2O.
met hare zuster Elisabeth van den Biechelaer  , t 1630,
beide dochters van Peter Martenszn.  va?a deja  Biechelaer
en van Judith Goyarts.

Uit het 18 huwelijk 2, uit het tweede 3 kinderen: ‘)
1. Jo71an1la  W$?ants,  -ged. te ‘s-Hertogenbosch 9

April 1617, tr. aldaar circa 1640 met Laurelas t’an
Berckel, bij wien kinderen.

2. Perina Wi@angzfs,  ged. te ‘s-Hertogenbosch 31 Oct.
1618.

3 .  IVCjnnwf lV$aants, ged. t,e ‘s-Hertogenbosch 16
Maart 1620.

4. Bnlthazar  W&za,&,  ged. te ‘s-Hertogenbosch 6
Jan. 1622.

5. Petrus Wijnants, ged. te ‘s-Hertogenbosch 21 Maart
1627.

1) Vergelijk genealogie Wijnants  van Resant,  blz. 70 en Supple-
ment 1, blz. 13.
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IV ter. Balthctzar  (BaltAus)  Adriaanszjh.  Wijnants van
OSS, geb. te ‘s-Hertogenbosch in Augustus 1600, leefde
nog in 1663. Hij huwde met ïllaria Colen, die na 1646
overleed, een zuster van Elisabeth Colen, gehuwd met,
zijn neef Adriaan Wijnants van Gelenberch, hiervoor
genoemd en dus dochter van Rutger Janszn.  Colen  en
Maria ~aweizsdr.  va?z  Bcrckcl.

Uit dit huwelijk 3 kinderen : ‘)
1. Cath,arina  Wijnants

1626. “)
, ged. ‘s-Hertogenbosch 21 Feb.

1 Vergelijk genealogie Wijnnnts van Resant,  blz. 70 en Supple-
ment 1, blz. 13.

2) Blijkens Bosch schepenprotocol nc. 484 wordt, in 1703 nog een
11u1s  verkocht door Colktta van Wamel afkomstig va.n Catharina  valz
C:&nberch  , dochter van Balthamr  Adriaamz.  W+zants  van Os en haar
(Colletta)  door successie aangekomen.

Ezuebius  Borehard  Bentinck,
IIeer van Schuonheten, gedoopt
14 1tei 1643. In de Ttsch. van
Ovl.  I~oo~scli0ut  van Hasselt
en van Mxlstricht,.  Overl. op
Schoonheten 25 Oct. 1710, begr.
te Raalte met 16 kw. Zoon van
Bel-elld,  Beer v. Diepenheim ,
en van  Ama va12 Bloemendael.

Huwt 10 4 Nov. 1670:
E’lisabeth  uan  Brakell,  g e b .

4 Jan.  1618, ovcrl.  Op Schoon-
hctcn 16 Jul i  1678,  begr.  te
ltanlte met 16 kw., dochter van
Biederik  el1 van Witlemina  van
llalveren.

12

2. Mwia Wijnants, ged. ‘s-Hertogenbosch 24 Maart
1628.

3. Wijnant  Wijnar&, ged. ‘s-Hertogenbosch 22 Nov.
1630.

Zij leven nog in 1663.

Toen ik eenmaal het kluwen ontward had, w a a r i n
de verschillende dclriaan Wijnants verdwaald geraakt
waren, heb ik deze familie Wijnants van Oss of Wijnants
van Geleder&  niet verder vervolgd. Misschien kan één
onzer Brabantscho medeleden eens mededeelen wat er
verder met de zonen van Adriaan, Balthazar en Egidius
is gebeurd.

W. W IJNAENDTS VAN R E S A N D T.

Kwartierstaat van Wolter  Jan Gerrit Bentinck,
den held van

Medegedeeld door W. M.

Hedrik Bentinck, Heer van
Diepenheirn, geb. 7 Oct. 1640.
Kolonel van een Regiment Ca-
valerie. Sedert 1682 Drost van
Twenthe. Overleden 9 Febr.
1691 , begr. te Diepenheim met
16 kw. Zoon van Berend, Heer
v. Diepenheim en van Anna va?z
Bloemenduel.

Huwt 21 October 1680:
Magdalena van Ittersum, ge-

doopt te Deventer 12 Febr. 1660,
overleden 18 Nov. 1728, dochter
van Zeger tot Luttenbarch  en
van Agnes Willemina  Hadewich
va?l Ledebur.

PF’~lle)l~  Bentim%  tot Diepenheim en Schoonhet’en  , geb.
23 Nov. 1673. In de Kseh. van Ovl.  Drost van Haaks-
bergen lïOO--12,  beleend met Schoonheten 15 Nov.
1712,  Drost van Twenthe en ‘t land van Valkenburg
1712-28.  Overl. op Suhoonheten 4 Juni 1745.

Huwt 10 te Raalte 26 Jan. 1699 :
Ama Agnes Bentiwk,  ervin van Diepenheim, geb.

15 Sept. 1681, over]. op ‘t kast. Diepenheim 3 Sept. 1717.
i

Bere&  Hendrik Behzek  tot Schoonheten en Diepen-
heim, ,geb. te Diepenheim 2 Sept. 1703. In de Rsch.
van Ovl. Drost van Twenthe en Valkenburg 1728.
Scholte van Raalte 1750-61, Dingwaarder van de
Hoogc  Hnnk van Justitie en Luit.-stadhouder van de
Leenen van Ovl.  Comm. D. 0. Overl. op Schoonheten
19 Febr. 1773.

Huwt 12 Dec. 1732, denkel. te Zwolle, met

Doggersbank.

C. REGT, te Oudshoorn.

Ambroise du Tertre  , Ridder, Derck van Haersolte tot
Heer van Escoeuffant  , Laure,  Wolfshagen. Majoor van d e
Raulres  , Nielle la Mothe , du Infunterie. MajoorCommandant
Meny etc. Luit. Kolonel in het v. ‘s Hertogenbosch. In de Rsch.
Regiment van Scholenberg,  zoon van Overijsel. Overleden 12
van Jean,, Ridder, Heer v. Juni 1667, zoon  van Astony
Eseoeuffant etc., Kapitein in en van Jwriana  Sleet.
Spaanschen dienst en van Awze
de Roquig?ly.

Huwt volg. Uontract  van 3 Huwt in Juni 1655:
Juli 165ï:

Bonne Fraacoise  de Cavrelle, Femme Elisabeth vare  Haer-
erfdochter van  Antoine de G. solte, ervin v. Wolfshagen,
Ridder, Heer van Grnnd-Cordet, gedoopt te Zwolle 23 Aug.
Heaumont,  Wailly etc., en van 1631, denkel. overl. 1678 of 79,
Bowze  de Sucre. dochter van Rutger tot Wester-

veld en Wolfshagen en van
Elisabeth van Law tot Hoenlo.

- I r - ,

Bmbroise  dlc Tertre  , genaamd baron du Tertre,
verliet Frankrijk om den geloove. Wordt Kolonel van
een Regiment Infanterie in dienst der V. N. cn Kwar-
tiermeester-generaal van de Cavalerie.

Huwt te Windesheim 12 Dec. 1700.
Elisabeth van Haersolte, begraven te Zwolle in de

JIichnëlikerk  16 Maart 1724.
/

Bowe  Elisabeth Jurriana  du Tertre, eenige dochter,
geb. te Zwolle, afyedoopt  aldaar 15 Nov. 1710, over-
leden op Schoonheten 1 Juli 1796.

,

Wolter Jan Gerrit Bentinck, geb. op Schoonheten 30 Juli 1745, ged. te Raalte 8 Aug.
Overl. als Schout-b&nacht,  te Amsterdam 24 August 1781 aan zijn wondeu bij Doggersbank
bekomen. Begraven in de Nieuwe kerk.
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Luyken. ILblS.  Wolter Luyken, geb. te Holten 1586; tr. A?atta
(Zie Mnsndbl. XXIX,  349). Rubsan.

Voor eventueel belangstellenden volgt hieronder een
zeer ldcnopt overzicht van de door mij sub a., 0. en G.
opgegeven geslachten Luykerz.

a. Luyken uit Holten (bij Wesel, oudtijds lag daar
ook het kasteel Knippenburg). Voor verdere gegevens
verwijs ik naar ,Vorzeigniss der Familie Luyken.
G. C. P. Luyken. Wesel 1886.” In Duitschland wonen
talrijke leden van dit geslacht.

T. Henrich Lzqken  , gerichtschrijver te Holten, tr.
28 Febr. 1584 Asnna  von lijnippeubury, geb. 29 Sept.
1567, d. van Wolter  en Maeyken  Heeshuyzen.

Uit dit huwelijk o. a.
1. Herman,  volgt 11.
2. Wolter,  volgt IlbiS.
11. Herman  Luyken , geb. te Holten 2 Oct. 1584,

-1 aldaar 1630; tr. 1619 C a t h a r i n a  fleltmann,  -j- to
Holten 5 Oct. 1629.

111. Johann L?sykcn, geb. te Holten 18 Oct. 1624,
+ te Wesel 22 Aug. 1691, burger van Wesel 12 Nov.
1652; tr. 19 Aug. 1650 Magdalena Mirmans, -i- 1681.

IV. Daniel Luykc~a,  geb. te Wesel 6 Sept. lti65,
-1 aldaar 20 Mei 1724; tr. aldaar 4 Juli 1690 Elisabeth
~7oosten  ) -f aldaar 27 Sept. 1726.

V. Daniel Luyken, geb. te Wesel 6 Nov. 1703,
-/- aldaar 17 Jan. 1784, koopman; tr. 4 Mei 1727
Margaretha Haqanes,  geb. te Wesel 24 Nov. 1697,
i_ aldaar 13 Mei 1749, d. van He~adklc,  sdhepen  van
Wesel en Maria Sclriìrma~~~~b.

Uit dit huwelijk o. a.
1. Daniel,  volgt VL
2. Jo?aan  Everhard,  volgt YIbis.
VL Daniel Lu#ela  , geb. te Wesel 5 Juni 1733,

f aldaar 20 Juni 1807, koopman te Wesel; tr. aldaar
28 Juni 1761 Claristina  Gerdrutha  Löhr, geb. 13 Maart
1742, j- te Wesel 6 Jan. 1821, d. van Ar~olcl  en
cJohanna  Margaretha Neuwcrt.

111.  Pa trocles Luyken , burgemeester van Duisburg ;
tr. Christine Goldenberg.

Uit dit huwelijk o. a. :
1. Rumoldus, volgt IV.
2. Walter  LuyJcen  , geb. 27 Oct. 1661. Hieruit eene

thans te Suchteln (Duitschland) levende familie LeuJcen.

1V. Rzbmoldus  (Rombout) Luyken, geb. 17 Aug. 1657;
tr. A n n a  Catha,rina  Op de Camp, geb. 1665, -i_ te
Duisburg 30 Dec. 1748, d. van Frans  en Anna liemkis.

V. Ds Patroclus  Luyken , predikant te Hellevoetsluis,
-f te den Brielle 8 Mei 1766; tr. 10 Jacoba van der
Poel; 20 ddria~aa  de Jong; 30 Anna Clara van Someren,
d. van Johannes en .!driana 011 d e  Camp.

VI. Rombout Willem Luykele,  geb. 3 Aug. 1729,
_t 18 Mei 1784, officier in Nederlandschen dienst; tr.
10 Esther Brunet de Roch,ebrfcne;  20 1.9 A u g .  1 7 5 6
Helefaa  Margaretha Alstorphius.

Uit dit huwelijk o. a. :
10 Patroclus  PJailuppus  Luyken, geb. te Doesburg

24 Oct. 1757.
20 Jan Constatijn  Luyken , geb. te den Br ie l le  2

Jan. 1759.
Zie ook Maandblad XXI, 166. Wanneer zal de be-

lofte, 1) die het ,,wordt  vervolgd” inhoudt, worden
vervuld ?

Vlbis.  JoJaalan  Everhard  Lqkela,  geb. te Wesel lL! Dec.
1737, -i_ te Amsterdam 9 Aug. 1819, koopman aldaar;
tr. 22 April 1767 Anna Maria Clemens, _i te Amster-
dam 22 Dec. 1787.

VIL DT med. ,Joha,na  Albert Luyke?h,  geb. te Wesel
21 Dec. 1785, i_ Huize Landfort bij Gendringen 10 April
1867, oogarts te Amsterdam , woont na 1823 op huize
Landfort, Hoogheemraad Waterschap van den Ouden
IJssel, Rittergutsbesitzer Sonsfeld-Wittenhorst ; tr. 10 te
Amsterdam 14 Mei 1822 CJ&stinc  Margaretha Bernardine
Luyken  , geb. aldaar 27 Juni 1797, -f huize Landfort 27
Febr. 1849, d. van Daniel en _Margaretlaa  OvertwaterBacker.

20 24 Sept .  1850  E m m a  CJharlotte  Tiebahn  , g e b .
13 April 1822 te Hamm, r te Middelburg 26 Oct.
1898, d. van Dr JoJza~an  CJkristiala  en Caroline Vollr,aanTa.

Uit dit huwelijk o. a. :

VlI. Daniel Lnykell,  geb. te Amsterdam 18 Aug.
1769, T te Vianen 20 Oct. 1831, koopman te Amster-
dam; tr. 10 2 Dec. 1792 Margaretha Overtwater Backer,
geb. 30 Nov. 1773, f- te Amsterdam 30 Dec. 1800,
d. van Pieter en ElisabetJa  Verboom.  (Zie Navorscher
Xx111, 624). (Hieruit 7 kinderen, o. a. 1. Elisabeth
Luykeja, tr. te Amsterdam 22 Juni 1825 Dr Abraham
van Eqjecum z. van Laurens en Ma,ria  Uyterweer; 2. Peter
Luyken,  officier in Nederl. Oost-Indië). 20 21 April 1804
Cornelia Catharina  Smits,  -i_ 3 Nov. 1819, hieruit  o. a. :
Herman  Hendrik DanXel  Luyken, geb. 26 Febr. 1814;
30 Catharilaa  van Linschovega,  f- Vianen 17 April 1831.

VLLI.  Dr Jur. Albert Gustav Hermann Lllyken, geb.
huize Landfort  23 Juni 1856, Geheimer Regierungsrath
te Wiesbaden, woont thans op Huize Landfort; tr.
aldaar 5 April 1881 Elise Bertha Emilie bchlimmer,
geb. te Vorsel  21 Juli 1855, d. van Jacobus Wilhelmus
en Catharina Suzanna  Philippì~ae  Johanna h’ahr.

Uit dit huwelijk:
Albert Wilhelm  Luyken, geb. te Duisburg 28 Sept.

1883, Refrendar Kaiserl. Deutsche Gerichte te Tsingtau ,
Reserve Leutnant 2de Garde Feld-Arti”  Regt te Potsdam.

b. Luyken uit Zutfen. Men leze  bij de wapenbeschrg-
ving (XXIX,  350) voor gebroken balk: keper. Het
volgende is geput uit een handschrift opgemaakt door
R. A. Wijnen:

1. Gosuinus Luyken , tr.  .Johanfza  Vaalhout.
Uit dit huwelijk o. it.:
1. Lucas volgt ll.
2. Gerard volgt 1P.
11. Lucas Luyken, tr. Maria Malates.

111. Ds Gosuinus Luyken, -f te Amersfoort 10 Jan.
1728, predikant te Olst (1698))  te Nijkerk (1717), te
Amersfoort (1718); tr. te Olst Aleyda Leacssinck,  geb.

1) Gevraagd  niet beloofd. RED.
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18. US Lucas L,ryken,  geb. 13 Oct,. 1710 te Olst,
_i- 30 Nov. 1779 te Haarlem, predikant te Hummelo  en
Kcppel binnen (1733))  te Harderwijk (1739),  te Haarlem
(1740); tr. te Hummelo  7 Maart 1737 Johanfba  Sophia
Ples, geb. 2 Nov. 1716 te Doesburg, T 6 Sept. 1772
te Haarlem, d. van Jan, burgemeester van Doesburg
en SopDic6  Dunen.

Uit dit huwelijk o. a. :
1. Johnnnes  Gerccrdzcs,  volgt V.
2. Mr Hc~~Slc Batijn  Luylwn , geb. te Haarlem. 3 Juni

1746, + te Doesburg 12 Juni 1800, advocaat te Amsterdam.
3 .  Ds TVilbena  Cowaelis  hyken? @eb. t e  H a a r l e m

22 Mei 1752, -i_ te Harderwijk 9 Meia1S27,  predikant
te Lienden, daarna te Harderwijk.

Y. A17 Johannes Gernsdus Luyken, geb. te Haarlem
20 April 1742, -j- te Doesburg 1 Maart 1818, advocsat-
fiscaal bij den Hove van Holland; tr. te Hellevoetsluis
10 Dec. 1775 Medina Catharina  Sandra, geb. te Brielle
21 Juli 1756, -1 te Hellevoetsluis 26 Aug. 1781, d.
van AlOertus  Johannes en Maria Lowisa Gallas.

Uit dit huwelijk :
Hctrin Albertina  Luyken , geb. te ‘s-Gravenhage 18

Aug. 1778, i_ te Arnhem 11 Ja,n. 1846; tr. 10 te Hummelo
18 Aug. 1800 Ds Freder& Glashorst, geb. te Hummelo
S Juni 1752, -j- te Doesburg 26 April 1809, predikant
te Doesburg, z. van Derk en Frabna  ~~illmzsen;  2*
Ds Jol~nn~~6es  Gcrardus  van Tricht  , predikant te Does-
burg (hieruit een zoon).

Uit het eerste huwelijk:
1. ilfr Johcrnlbcs  Gernydzcs  Lwylma  Glashorst, geb. te

Doesburg 12 Aug. 1806, 1_ 29 Nov. 1866 te Zutfen,
rechter in de arrondissementsrechtbank te Zutfen; tr.
l,e ‘s-Gravenhage 31 Oct. 1834 hma Helena de Greve,
-b te Zutfen 6 Dec. 1883.

Uit dit. huwelijk o. a. :
1. Frederik Dzrk lirans,  volgt 11.
2. dfnria Albert Luyken Glashorst, geb. te Zutfen 9 Jan.

1810, -b te Breda 27 Jan. 1883, kapitein der Veld-artillerie,
11. &?l!dr  E’rcderik  Dirk Fram Luyken Glashorst, geb .

te Oldebroek 30 Oct. 1836, -I- te Zutfen 13 Maart 1884,
Ofiìcier  van Justitie bij de Arr. Rechtbank te Zutfen;
tr. tc Gorinchem 10 Juni 1868 Anna &wia  Diemont,
geb. te Gorinchem 7 Aug. 1839, -/- te Zutfen 11 Sept.
18%, d. van .W Willem Leonard,  heer van Langerak
en Johanna Muriffi  Blonz,

IJit  dit huwelijk o. a.:
lb Willem Leonnrd  Luijken Glashorst,  geb .  te

Dordrecht 14 Maart 1871,  Substituut-Officier van Justitie
lo Amsterdam

I Ibis.  Gerard Lllyken,  f 28 Sept. 1684; tr. 17 Mei
1660 Cathal-im  Itorqhorst , -i+ 30 November 1690, d. van
Barend en So$ia  &adi,nz.

111.  Bernard Luyken , tr. Henriette  Sher~wouters.  Hij
vertrekt 1 ti97 naar Ned. Oost-Indië.

1V.  Gerrit Luykerh,  geb. te ‘s-Gravenhage 1677,
-i_ tc! Gale (Oost-Indië) 20 Oct. 1.746, vertrekt 1707 naar
Oost-India als boekhouder O.I. C. ; tr. A?z+la  van Hooven,
geb. te Gale.
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V. Aladrics  IVillcw  Luykcn, geb. te Gale 4 Juli 1717,
t t e  Jaffanupatnsm 3 Jan. 1734, assitent en scriba
van de schoolarchale  vergadering aldaar; tr. 20 Sept.
1740 Johanna  Naria Y’iittel,  geb. 25 Juli 1718, i_ 14
Mei 1757.

1’1. Geprit Sico1aa.s  Luyken, geb. 13 Maart 1745;
tr .  26 M e i  1 7 6 5  Joharbna  Hend/,ica S’wart,  -1 8 Out.
1777, d. van Johan, resident te Puntokredo.

VII  Gerardus Benzardus  Matheus  Lzcylcen,  geb. 27
Oct. 1768, _F te Gouda 29 Jan. 1824, kapitein ter zee
K. N. M., Onder-Directeur der Marine Etablissementen
te Nieuwediep, tr. Jeunne  l+unçoise Entilie van Lith de
Jeude, j- te Leiden 9 Feb. 1844.

Uit dit huwelijk :
J. C. Luykefa.

c. Luyken uit Antwerpen, ontleend aan een hand-
schrift, opgemaakt door R. Heemskerck  Rz.

1. ll..... Luyken, vermoedelijk burgemeester van
Antwerpen.

11. A~dzontJ  Luykeu , geb. te Antwerpen, vertrok
naar de Vereenigdo Nederlanden ; tr. 1635 h’achel vma
Schijlae.

Uit dit huwelijk:
1. Adrianus  , volgt 111.
2. Daniel  , volgt 11 LbiS.
111.  Mr.  Adrianus  Lelykelb,  geb. 7 Nov. 1657?  5_ 31

Aug. 1681; tr. 3 Juni 1681 IsaOella  Constantaa  van
Heussen,  d. van He?zdrik  en Constantia Coymans.

IV. Adriauus  Lu~c/kem,  geb. 11 Maart 1682, -i_ 16 NO?.
1717, tr. 10 19 Mei 1707 Naria  Pollius , f 1709 (hieruit
Isubella  C o n s t a n t i a  Luyken , tr. . . . . . . Steenbergefa) ;
20 8 Maart 1712 ElisaOetk  Lulykej6,  geb. 23 Maart
1688, -1 te Leiden 9 Jan. 1778. [Hieruit o. a. Elisabeth
Luyken, geb. 19 April 1714, tr. Arnzand  de Charles
(13 kinderen)].

IIIbiS. ïldr Daniel  Lllyken, geb. te Amsterdam 9 Aug.
1659, i_ te ‘s-Gravenhage 1741, advocaat van den
Hove van Holland, Zeelancl  en West-Friesland; tr. 5
Maart  1686  Geertruyd  Moutschop,  geb. te Alkmaar
18 Nov. 1661., 5_ te ‘s-Gravenhage 3 Aug. 1755, d. van
Gerrit en ElasaOctlr  van Stamhorst. (Zie ook Maandbl.
XX, 10, waar ten onrechte Elisabeth ,Toosten  als zijne
gemalin wordt vermeld, vermoedelijk door verwisselmg
met Daniel  Lvyke?6, sub a IV hierboven genoemd.)

Uit dit huwelijk o. a. :
1. S’ara  Luykeka,  geb. 18 Mei 1692; tr. l@ Jan Abel

Douglas Abranasz.
2. Dalbiel,  volgt IV.
3. Maria Anthonia Luyken, geb. 16 Oct. 170{,

+ te Utrecht 10 Aug. 1798 ; tr. 10 Dec. 1732 ,!ldr Cornelas
VUEZ  Rosevelt, geb. te Bergen-op-Zoom Dec. 1707,
-f Juni 1742, Avocaat te Bergen-op-Zoom, z. van
31~ cJoolmnnes  en ?Jolaanna  van Boorden; 20 in 1748
Arnoldus  Jóhannes Nollides, -i_ 15 Juni 1765.

IV. Mr Daniei  Luyken, geb. 5 Feb. 1694, auditeur-
militair te Yperen; tr. 23 Maart 1717 Maria Lens.

V. Mr Dawiel Luyken, auditeur-militair te Yperen,
tr. Cornelia  Cecilia bchoock  (nader onderzoek omtrent
deze generatie komt mij noodzakelijk voor).

VI.  _ïl& Jan Cornelis  Luyken ,  geb. Juni 1742,
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+ B a t a v i a  O c t .  1 7 8 6  Bdvocaat-Fiscaal  , tr. (rornelin
SchooclL

Uit dit huwelijk o. a. :
Dak1 Pieter Luyken.

N a a r  m[jne meening is samenhang tusschen boven-
genoemde drie geslachten Lqlcen  zeer wel mogelijk;
de  naam Luyken komt  a ls  fami l ienaam ook in  de
16”” eeuw vo,or , men zie o. a. Navorscher 1884, blz.
629 en Algemeen Nedorl. Familieblad 1901, blz. 210.

Er is stof’ aanwezig voor zees uitgebreide genealogieën
Luyken.

C. A. V A N  WOELDEREN.

Begrafenis van Mattheus de Haan l).
Gouverneur-Generaal vnn Nederlandsch-Indik

Medegedeeld door F. C. VAN DER M EER VAN KUFFELER.

Op Lees-Rol1 der Lijkstatie van sijn Edelheijd Den
Wel  Ede len  Hoog  ag tb .  Heer  Mat theus  De  Haa,n,
Gouverneur Generaal van Nederlands India q.q. over-
leden op Woensdag den Eerste Junij  A.o 1 7 2 9  D e s
morgens de  Kloeke  omtrent  ha l f  ag t  uuren en op
Saturdag morgen Den 40 Derselver maand op ‘t Hollands
Kerkhoff Deser  s t e d e  B a t a v i a  i n  sijn W e l  Edelens
grafkelder ter aarde gebragt.

Namentlijk

Het  Paa rd  voor  de  burge r Cavalleri je geleyt door
Martinus Bambergcn en Authony Stern.

De burger Cavallerije.
De comp. burgers van de oostzijde.
De comp. burgers van de westziJde.
De Ruijterije des Casteels.
De comp. van de Nieuwpoort.
De comp. van ‘t Casteel.
Twee trompetters te voet nevens malkandcren  In den

Rouw.
Jacob Willem van der Bruggen med de standsart.
2 paarden in den Rouw als

het Eerste med swart Laken.
het ander met swart fluweel.
Ider door 2 stalknegts geleijt.

Den oppercoopman Frederik Julius Coijett  met si,jn
Edelheijts wapen.

Den Constapel major Elias Wargaren met het hulmed
op een swart fluweele kussen.

Den  Capitain Jan Legrand med De bloote degen met
de punt omhoog.

Den OpperCoopman Johannes Thedeus med de Wapen-
rock.

Den OpperCoopman Jan De Hartcg met de handschoenen.
Den Coopman Justus van Breda met de spooren.
D e n  fabrycq Anthony Wil lem van  Sorgen  med de

degen in de scheede  met het gevest om hoog.
De Coetsier van sijn Edelheijt  zal. Cornelis van Strije

blootshoofts.
Het lijffpaerd van s[jn Edelheijt zal. met smart Croonras

geleijt door den Coopman Jan Haak en den Luijtenant
Jean Kellerman.

1) Onderstaand stuk berust op ‘t Gemeente Archief te ‘s-Grnren-
hage  in dc weeskamer, boedel  va.11 Hermina de Haan,  wede. Hendrik
Gousset  , en zuster van gcm  Matthens de Haan, die zelf getrouwd
was met Catharina Lurelius.
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Den Hoffmeester van sijn Edelhui,jd  zal. Reijnier Jorisz.
Verwerda met een lange sleepende mantel.

De 3 domestiquen van zijn Edelheijt  zal. in name:
Cornelis Hemmers , Pieter Grevmg  en Jan AMoentjes
alle agter den anderen met lange sleepende mantels
blootshoofds.

4 helmbardiers  van zijn Edelheijd (L. M.) 2 aen 2 agter
den anderen met Cherpen  en Rouwbanden, mits-
gaders haer helmbaerden agterwaerts.

D e n  manh. vaand. Horman  Stuiven in volle wapen-
rusting off kuiras med de Regimentsstaff in de
regterhand.

12 annspreekers.
Het Lijk van Zijn Edelheijt L. M. med 8 Wapenschilden

gedragende werdende  door 24 gequalificeerde ‘s comp”
dienaren :

D e n  m a n h .  Ca,p.
D e n Coopman

n
n

n

17

n

n

n

n
oud

schibper
1)
7)
17

n

n

11

n

11

S. E .
n

n

73

Menso  Harmanus Ladenius.
Dirk Blom.
Christiaan Glits.
Joachim Guilbaud.
Anthony Wilkens.
Jan van Landschot.
Martinus Storm.
Gustav Willem van ImhofY
Jan Elzevier.
Jan de Mauregnault.
Jacob van Loo.
Cornelis Heerega.
Gerbrand Mamus.
Jan Coppersluijs.
Jacob van der Poel.
Alexander Adriaan Dupon.
Marinus Kommers.
Simon van den Briel.
Nicolaas Anderson.
Joachim Gallauw.
Franoois Roos.
David Andries Stier.
Nicolaas Crul.
Jan Booij.

n

11

n

n

n
11

n

n

71

n

77

77

n

n

77

n

n

n

40 scheeps  Timmerlieden.
D’Heeren  Slipdragers als :

1YHeer  Abraham Patras.
>> Bnlthazar de Bruijnne.
n Pieter Rochus Pasques de Chavonnes.
n Jacob de Lafontaino.
n Coenraad Mels.
?) Adriaan Valkenier.
n Lambert van Gessel.

Joan Paul Schagen.
Âgter Het Lijk:

Twee Helmbardiers van sijn Edelheijt  q.q.
Den Wel Ed. Heer Stephanus Verslaijs,  Raad Extraord”

van Nederlands India, en g’Eligeerd
gouverneur van Ceijlon.

n n n n M r .  Joan Franvoia d e  W i t t e  v a n
Schooten, Raad Extraords van Neder-
lands India en president van ‘t Eerw.
van Heeren Heemraden der bataviase
ommelanden.
Everhard Lurelius. r
Elias Vink.

Twee Helmbardiers vooruijt  , en daerop bij paren :
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Zi jn  Edelht  den Hoog Edele groot agtb.  Heero  Mr .
Diderik Durven, gouverneur generaal van Nederlands
India.

Den Wel Ed, Heer Anthony Huiisman,  Eerste raed en
directeur geGeraa1 van Nederlands
India.

n

77

n

n

n

77

n

n

.n

17

77

77

77

77

n

n

77

n

77

7 7

77

11

71

7 7

7 7

77

71

D’heer

11

n

77

n

77

71

n

n

11

Cornelis  Hasselaar,  Raad ords van
Nederlands India en president van
‘t Eerw. Collegie van Heeren Wees-
meesteren deser  stede.
Wijbrand  Blom,  R a a d  o r d e  v a n
Nederlands India.
J o h a n  Everhard  van  de r  Schuur ,
Raad ExtraordE  van Nederlands India
en president van ‘t Eerw. Collegie
van Heeren  schepenen deser  stede.
Michiel Westpalm  7 Raed Extraords
van Nederlands India.
M r .  H e n d r i k  v a n  B a a r l e ,  R a a d
Extraords  van Nederlands India en
president van den E.agtb.  Raad van
Justitie deses Casteels.
Rogier  Thomas van Heijningen, Raed
Extraorda van Nederlands India.
Herman  van Baijen , Raad Extraordu
van Nederlands India en sergiant
major deses casteels.
Adriaan Oostwalt , Raad Extraord”
van Nederlands India.
Gerri t  van Westreenen, oud Raad
Extraord” van Nederlands India.
Wouter Hendrix,  secrets  der hooge
regeeringe van India.

De gesanten  van den Javasen Keijscr Pacoboana
werdende  geleijt door :

Den  coopman  Adriaan van Gelsen.
Den burrrer Joan Simone.

s. E.
D’heel

D’E.
11

Den Eer’&.  Heer
D’hecr

D’heer Mr.

71 Yl

11 n

n 7 1

ll 7 7

71 7 1

‘1 71

n 71

D’heer

Joan Daniel Koldedehorn.
Mr .  I saac  van  Sch innen ,  advocaa t
fiscaal van India.
Philip Diodati.
Willem Timmers.
Franqois De Cocq.
Wilhelmus Hoogerwaert.
Harmanus  van Suchtelen , oud gouvcr-
ueur van Malacca.
I s a a c  Massis,  l id in den agtb.  raed
van Justitie deses  Casteels.
Gerard Gerlag, lid in den agtb. raad
van Justitie deses Casteels.
Gualter Schutten, lid in den agtb. raad
van Justitie deses Casteels.
Jacob van den Bosch, lid in den agtb.
raad van Justitie deses Casteels.
Jan Blaauwkamer,  l id in den agtb.
raad van Justitie deses Casteels.
Petrus Reijniers. Thoorn 7 l id in den
agtb. raad van Justitie deses Casteels.
Cornelis Gaasbeek, lid in den agtb.
raad van Justitie doses Casteels.
Jan  Rudo lph  Sapp ius ,  r aad  Ex t ra -
ordinair van Justitie deses Casteels.
David Joan Bake, waterfiscaal.

D’hoer Mr.

S. E.

D’heer

17

71

1 7

D’E.
77

n

n

71

Den Eerw. Heer

n

n

n

11

11

11

7 1

17

n

n

77

77

7 7

71

77

n

S E .
n

n

n

71

71

77

71

n

77

7 1

n

11

n

71

71

77

Den manh. Capn.

S’E.
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Cornelis van Berendregt, oud water-
fiscaal.
Burnardus Coop â Groen, secrets  van den
agtb. raad van Justitie deses Casteels.
Willem Maurits Cruze  7 bailliuw deser
stede.
Gerard Hemsink , oud bailliuw deser
stede.
Godefridus Bogaart,  drossaart der ba-
taviase ommelanden.
Philip Gijger  , oud drossaert der ba-
taviase ommelanden.
Hendrik Wijnhout, schepen deser  stede.
J an de Roode, schepen deser  stede.
Willem de Bevere , schepen deser stede.
Jan Rebbens,  schepen deser  stede.
Manrits van Aerden , secrets. van
heeren  schepenen deser  stede.
Jacobus op den Acker,  bedienaer des
goddelijken woords.
Petrus van der Vorm, bedienaer des
goddelijken Woords.
Arnoldus Brands,  bedienaer des god-
delijken woords.
Cornelis  Verbis,  bedienaer des god-
delijken woords.
Godefridus Thoen Hogendorp, bedienner
des goddelijken woords.
Johannes Henricus Heijdeggers , be-
dienaer des goddelijken woords.
Adolph van der Win, bedienaer des
goddelijken woords.
Jacobus Canter Visser, bodienaer des
goddelijken woords.
E lge lbe r tus  F ranc i scus  Lebucq , be-
dienaer des goddelijken woords.
Gregorius Hënricus‘Werndly,  bediena.er
des goddelijken woords.
JohaGnes  Boekenberg,  bcd ienae r  des
goddelijken woords.
Reynier Simmers.
Gijsbertus Schuijlenburg.
G1-errit  Westhoven.
Jan Pels.
Abraham Calaber.
Pieter van den Hoorn, lid van ‘t Eerw.
Collegie van heerenweesm’e”  deserstede.
Salomon Diodati ,  secrets.  in ‘t Eerw.
collegie  van heeren  weesrnrell deser  stede.
Jurgen Christoffel Roode, lid in ‘t col-
legie van heeren  heemraden der bata
viase ommelanden.
Walter  Christiaan Cruger , secrets.  van
heeren  heemraden der bataviase omme-
landen.
Hendrik Lodewijk Dosmoulins, lid in
‘t Eerw. Collegie van heeren  Commis-
sarissen van huwelgxe  en kleijne  saeken
deser  stede.
Claude  d e  Chuij.! Commissarissen van
kleene en huwelgxe  zaeken.
Jan van Cloon, Commissarissen van
kleene  en huwelijxe zaeken.
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SE. Willem de Bruijn, secrets. van ‘t Eerw.
Collegie van heeren  commissarissen van
kleijne  en huwelijxe zaeken.

n J a n  d e  K o n i n g ,  v i c e  preses  v a n
boedelmron  deser  stede.

Den Chinees boedelmeester Lim Janko.
?7 n

71 SE.

n
n
n
n
71

n
77

n
n

,7

77

77

n
n

n

n
17

n
n

M&sr.
n

S'E.

n

n

71

7 7

7 7

77

77

7 7

1 7

n

77

n

n

n

n

n

n

n

n

77

n

7 7

7 7

n

7 7

n

n

n

n

n Tan Singkong.
Tan Tinseeng.

Hobius Suave, secrets. van boedelmren
deser  stede.
Jan Cleeman.
Reijnart  Johan Wiltens.
Abraham Banier.
Dirk Benkelberg.
Cornelis Vermeulen.
Johannes Kaaskooper.
Hendrik Hilgers.
Jan Hendrik Ducaijlar.
Jan Lenegra.
Abraham van der Slugs.
Cornelis van Sorgen.
Albert Adriaan Breving.
Willem van Putten.
Henricus Groenewegen.
Lambertus Lamberti.
Jan Toll.
Jan Maccaré.
Gerardus Lindeborn.
abraham Prien.
Samuel de Wigman.
Jan Jochem  Kogh.
Jan Coenraad Rookool.
In den Rouw.
Cornelis Siebens.
Adriaan van der Burg.
Servaas Geursen.
Jan Landsheer.
Gerrit van Beeren.
Abraham Goossens.
Paulus Hamel.
Pieter Andries Toraud.
Lodewijk Hoepels.
Jan Benjamin Vernatti.
Paulus Rauwenhoff.
Marcus van den Briel.
Pieter Reijnderts. Faber.
Clans Schouten.
Daniel  van Staden.
Jacob Jongerheld.
Pieter Fredriks.
Thimon Moll.
Cornelis Claas.  ,
Hugo verEysse1.
Jan de Graaff’.
Evert de Brui@.
Samuel Guarand.
Jurriaan Popta.
Jan Kemp.
Willem Huygo.
Dirk Goudberg.
Dirk Dol.
Paulus Erasmusz..
Jan Sanderts. .

SE. Willem Kouthamer.
77 Abraham Pieters. Versiers.
n Harmanus Blom.
7 7 Anthony Otto.
7 7 Jacob Piscator.
n Isaac Baillet.
71 Adriaan de Labarre.
n Benjamin van den Hecke.
r Simon de Vlaming.
n Barend Warnik.
7l Barend Jaspersz..
n Goverd Peters..
n Christiaan Bruner.
n Willem Provo.
77 Vincent Hopstulen.
n Carel Schoute.
n Aarnout Wichhelhuijsen.
n Frans Robbé.
7 7 Petrus Dobbelaer.
n Jacob Regueeth.
n David De Zitter.
n Jacob Strijdhorst.
7 7 Jan van der Giesen.
n Jacob Barvoets.
3 Cornelis Smits.
n Jan Hommers.
77 Barend Goris. Mijnheer.
77 Christogel  van Bakevoen.
77 Udeman Brakel.
n Bessel  van der Burg.
7 7 Jan Fredrik Meijer.
77 Gare1 Gabriel Kern.

Do  Ca;itainen
Frans Fonteijn.
der mardijkers off inlandse borgerije

deser  stede ta weeten:
Andries Capraal.
Frans Boner.
Jan Matthijsz..
Pieter Jans..

; Den Amboneesen Cap. Zacharias Bintang.
n Chinoesen ,, Que Bauka, nevens, de luijte-

nants en oud boedclmeesteren.
Maleytse 77 Wandulla.

D”e Maccassaerse , Bougineese , Balijse  en Javaanse
Capitains.

Den manh. Luijt.
n 7 7 7 7

n n
n oudburger n
n inlands 77
n n n
n n n

n n n

n M&sr ”
n
n

n

7 7

n
7 7

7 7

n

Johannes Gieskens.
Jan Aller.
Jan Willem Schnec.
Isaac Coos.
Valentijn Adams..
Jan Harmensz..
Albert Paulus..
David de Costa.
Jan Jansz..
Philip Lokman.
Anthonij Jan van Muijden.
Nicolaas van Beerendregt.
Johannes Hobius van der Vorm.
Cornelis van Berendregt Junior.
Matthijs Brouwer.
Jan Willink Meures.
Diderick van den Sandheuvel,
Anthong Luijken.
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Pieter Versteeg.
.Reijnier Over ‘t water.
Matthijs ten Broekc.
Zachcus Stoesak.
Anthonij Francois Reets.
Johannes Ouwinan.
Abraham de Clercíi.
Thomas van Spreekens.
Judocus Steijaerd.
Reijuier  Berkman.
Isaac van Eps.
Pieter Fredrik d’orville.
Pieter van Boedonk.
Annius de Wolff.
Pieter de Roij.
Jacob Colijns.
Casper Oenen.
Matthijs van Calis.
Cornelis Engelse.
Gerbrand Brandwijk  van Blokland.
Jan Busch.
Joan  van Visvliet.
Johannes van Alphen.
Balthazar van Vliet.
Mr. Joan Theodorus van Jeltings.
Jan de Brouwer.
Willem Jacob van Overmeer.
Mr. Jacob Menssing.
Jan Sasburg van Lmsingen.
Pieter de Roij.
Christiaan Willem van der Feltsz..
Maurets Pasques De Chavonnes.
Pieter Elias Florisz..
Nicolaas Paradijs.
Jan Herman  Theeling.
Evert Christoffel Lanius.
Reijnier Laurens.
Jan van Aldewerelt.
Jacobus van Steenwijk.
Francois d e  K o n i n g .
Pieter Camerbeek.
Johannes Wigmans.
Jacob Lursenius.
Jan Willem van der Sturk.
Jan Gerard Feijlingius.
J a n  Penij.
Abraham Aarnouts..
Hendrick  Emelius de Djeu.
Benjamin Blom.
Johannes Lindheijmer..
Jacob van Axel.
Jacob Crampagne.
Gerard Ewout de Leeuw.
Jacob de Joug Junior.
Sdriaan  Leijdecker.
Gijsbert Verrijn.
Jacob Kiere.
Jan Meijn.
Aarnout Rools.
Carel Braenne.
Pieter Seijen.
Hendrick  van Alderwereld.
Fredrik Cloekhoff.
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Monsp Leonard Weijcr.
1, Mattheus de Jong.
7 7 Gualterus ‘t Lam.
7 1 Adriaan Willems..
77 Isaac G a r s i n .
77 Willem Hendrik Lons.
7 7 Willem Albinus.
77 Cornelis Schagen.
77 J a n  Elsen.
,, Jacques  de Lavud.

Jacobus Hoos.
Den m&h. Vaand. Johannes Fabrie.

1, 71 77 Adriaan Hendrik Smout.
?l 7 7 7 7 Pieter van Es.
1, 1, 1, Philip Bogis Laus Nadel.
7 7 7 7 7, Jan George Fidler.
n 77 17 Valentijn Steijn van Golonessen.
,, n 7 7 Joris Lefeber.

” M&sr
)> .Johannes  Wiggers.

Rijkloff’  de Geus.
Otto Fredrik Kootenkamp.

Deninlinds.  Vaand. Frans Frans. Marcus zoon.
7, 7, n Johannes Dauw.
,, n ), Frans Frans. .
7, 77 ), Jonas Augustijns.

’ M&sr
,, Simon Jans..

Roeloff de Heiide.
n

7 7

7 7

77

7,

77

7 7

n

77

77

D e  Messieurs
7, 7,

:, 7,

7, 7 7

71 1,

7 7 77

MonsP
n

7 7

17

17

17

n

7,

7 7

1 1

Nicolaas de Grvr3.
Jacob Sonnemans.
Willem Bont.
Gerardus Kuipers.
Hendrik van Reijt.
Pau lus  Jochems. Steufhaas.
Pieter Nieuwenhuijs.
Hendrik Peijs.
Roeland Cau.
Jan George  de Abresch.
Johannes Balthazar Swellingrcbel.
Casar de la Contesse.
Willem Huppers.
Huijbert de la Hage.
Mattheus de Jong.
Jacob Siereveld.
Christiaan Thielo.
Isaac Abrahams. de Vogel.
Pieter Donker.
ter generale Secretarije.
van ‘t Negotie Comptoir.
van ‘t Comptoir generaal.
van ‘t generaal Visite Comptoir.
van ‘t generaal Soldij Comptoir.
Clerquen ter Secretarije  van den agtb.
raad van Justitie doses Casteels.
Jan Pit .
Evert Cattenburg.
Justinus Vink.
Cornelis Kammert.
Jacobus de Koning.
Abraham Willisms.  .
Meijnderd Semeijns.
Jan van Ameronge.
Govert van der Vegt.
Jan Gantser.
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Albert Regulet~h.
Cornelis Persijn.
Jacob Servaas.
Jacobus Penij.
Christoffel Feger.
Jan ten Beuke.
Jan Storm.
Johannes St,aalhoff.
Jan Frederik Goede.
Jan van ‘t Hoff.
Everhard Jacob va,n Lin.
Jan  Bui*jk.
Jan de Graaf.
Care Rijnard.
Michiel Jochem  Stenfllnns.
Clcrquen ter secrct. van hceron  Sche-
penen.
Cleryuen ter secret.  van hocren  Wccs-
meesteren descr stede.

C!cstawmzt  i. cl. Ar~~hena  18 Pehflri 1679
vatz Anthony baron van Lynden, heer
7:a.n  C?-ontvzbzr9*,g,  enz. -- en zijlze e e r s t e
,echtgenoofe  Elisabeth Anna baronesse
van Wassenaer.

Anthony hal-on  ~xzn Lymlm , heer vn.n Cronenburg ,
Loenen,  ‘l’cccop  en Grunsfoort  , nmbtsjonker van Renkum
en Epe [zu. van Frans, heer van Croneuburg , Loenon,
Indornick , Teckop  , Grunsfoort en half-Wissink - en
van ‘Maria Sophia  van Stepraodt,  vrouwe van Indornick]
-i_ 28 Dec.  1726,  huwde 10. E’lisnbetla Amta  barones s e
van TVasscnrcer,  in 1654 Kanonikes  van Ste Waudru  te
Mons, later te Nivelles, -1 9 Maart 1679 begraven te
Loencn [dr. van baron Jacob, heer van Warmond, en
diens 2ac echtgenootc Maria Lconorn van Eyckel]. - Hij
h u w d e  II”. C’ornelin  Amn van hendoorn  (i Blok, i_ k.
Gruns foor t  28  Dec .  169s (dr. van Elbert,  heer van
Cannenborch , en van Odilia baronesse van Wasaenaer).

[Vgl. H G. A. Obreen , Geschiedenis van het Geslacht
V nn Wassenner. - A. W. Sythoff, Leiden 19031.

Opmerking verdient het, dat het hiervolgend mutueel
t e s t a m e n t  zoo kort vóor clen dood  der  v rouw werd
bekrachtigd. Is zij soms in ‘t kraambed overleden?

,111  den name des BeGlige  Dr ievuld icheyt  Amen.
Wij Anthony Baron van Linde, heere van Cronenbureh,

etc., cnde  wij Elisabeth Anna Baronnes van Wassenaer
to t  Warmont  ech te  man endc  vrouw, overdenckende
de seeckerheyt des doots ende  de onseeckerheyt van
de tyt ende  wyse v<m dien hebben goetgevonden bij
dosen onsen  testamente ende  depositie van uytersten
wille te ordonneren van onsen respectiven nner te laten
goederen invoegen hier naervolgende, te weeten,  alvorens
bevelende onse zielen inde genadige handen van onse
godt ende eenige  saligmaker  daertoe versoeckende de
voorspraecke van de heylige moeder Godts Maria,
verclaren  dan wij.ders onse uyterste wille ende begeerte
te wesen,  dat, bg t overlyden van een van ons beyden
tsij wie die soucle  mogen wesen,  godt alleen bekent,
de langstlevende van ons tsy daer kint ofte kinderen
sullen wesen  dan niet, sal blyven int volle besit van
alle des eerst  afgestorvens nner te lntene g o e d e r e n
heerlickheeden, l e e n c n  ende allodialen  r o e r e n d e  ende
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onroerende, nctien ende  crediten  geene  uytgesondert ,
tsij waer van dan oock diesolve dien eerst gestorvenen
soude  m o g e n aengecomen sijn , o f t e  oock t e r  w a t
plaetsen en in wat lantschap  ofte onder wiens heer-
schappjje  die soude moge gesitueert ofte gelegen wesen,
dat volle besith aen den langhstlevende sullende dienen,
belangende des overledens clederen  van sijde, linnen
ende wolle ende  wes derge lycke  soude mogen wesen
als mede belangende allen den inboedel ende huysraet ,
g e m a e k t  gout, vergult, cnde silverwerck daer onder
mede begrepen, item het gerede ofte contante gelt ,
ende  noch carosse ende  paerden met haren toestellingen,
totten volcomen  ende vrijen eygendom van alle ‘tselve
voor de langstlevende, des, dat deselve langst,levende
d a e r t e g e n s  s a l  m o e t e n  d o e n  endo becostigen  de be-
graefenisse ende  rouw van de eerst overledenen, sodanigh
als desselfs  respect ende  eer dat verei;jst  , ende  aengacnde
alle de voorschreve  andere goederen teneynde deselve
langstlevende van allen dien voorschreven verderen
goederen sal hebben trecken  ende genieten die lijftocht
ende  vruchtgebruyck desselfs leven lanck gedurende
m e t  a l s u l c k e n  a,uthorityt ende  gesach,  s p e c i a l y c k e n
mede nopende de heerlyckheeden  ende  leengoederen
als off d’eerst overledene selver noch in leven waere ,
ende iu den eygendomb van allen die respective  andere
goederen, soo heerlycke , leenen  als allodialen, endc
allen anderen, hebben wij Anthony Baron van Linden
tot onsen  universelen erfgenamen geinsti tueert  ende
genomineert  $00 wy institueeren .ende  nomiueeren by
desen, ingevalle wy geen wettige kint of kinderen en
soude  mogen commen  nae te laten onse vrouwe suster
Vrouw Sophia Baronne van Linden, vrouwe tot Wal-
beeck,  e t c .  , e n  b y  haer vooroverlyden desselfs kint
of to kinderen gebruyckende ten reguarde van onse heer-
lijckheyden ende  andere onse leengoederen hier toe de
respective octroijen ofter approbatlen  dewelcke wij van
de leenheeren, ofte van dcrselver hoven alreedo  hebben
geobtinert ofte hiernae  noch sullen komen te obtineren,
ende wij Elisabet,h  A n n a  B a r o n n e  v a n  W a s s s e n a e r
wegens den eygcndomb van allen onsen  verderen  ofte
anderen naer  te laten goederen institueren in dien cns
voorschreven in den eygendomb van allen dien tot
onse eenige universele erfgenaem onse seer beminde
suster Magdalena Sophia Baronne van ,Wassenaer  ,
beyde eenpariglyck begerende dat onsen  voorschreven
respective  erfgenaem  ofte erfgenaemen sullen gehouden
syn de langstlevenden van ons conthoralen het voor-
schreven volcomon besith ende  voornamentlyck mede
de lyftocht ende vruchtgebruyck hetwelck  wij elckanderen
hiervooren hebben gemaeckt  ! gerustelyck ende  vredelyck
te  l a ten  gen ie ten , desselfs leven lanck geduyrende
sonder deselve eenige cautie, usufructuair, ofte eenige
andere verseeckertheyt aff te vorderen off aff te eysohen
directelyck off indirectelyck remitterende elck  anderen
het stellen van eenige alsulcke cautie wel expresselyck
by  desen  maer bij aldien  d e e r s t  s t e r v e n d e  v a n  o n s
mochte  commen  te overlijden kint ofte kinderen sen
den  anderen  verweckt  naer la tende  soo  verclaren  wy
insulcken gevalle  onse wille en meeninge te wesen.dnt
de voorschreve langstlevende genietende de lyftocht
en het vruchtgebruyck  van allen den voorschreve  onsen
anderen ofte verdere goederen invoegen voorschrevo ,

g e h o u d e n  sal wesen  die onse kint ofte kinderen uyt
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die lyftocht en dat vruchtgebruyck te alimentoren en
groot te maecken nae derselver stnet en conditie, totdat
ieder van deselve tot syn volcomen meerder ja r igheyt
ofte eerder ten houwelycke ofte anderen geapprobeerden
staet gecommen sal syn ende dat den eygendomb van
dien allen onsen  verderen  anderen naer te laten goederen
buyten den voorschreve inboel en huysraet daer van
wy elcanderen hiervooren den eygendomb alrede hebben
gemaeckt  ende sulcx den eygendomb van dien onsen

auderen of te  ve rdere  goederen  daer  van  de  l angs t -
levende de lyftocht en het vruchtgebruyck syn leven
lanck geduurende onder den voorschreve last  van
alimentatie ende  onderhout hebben sal, sal commen  op
onse kint ofte kinderen denselven in dien eygendomb
als mede in die voorschreve alimentatie ende onderhout
haer t’e praesteren  by  de  langs t levende  uyt  de  voor-
schreve  lyftocht ende  vruchtgebruyck tot onsen  univer-
soelen erfgenacm  o f t e  e r f g e n a m e n  i n s t i t u e r e n d e  b y
dezen, willende dat die onse kint ofte kinderen haer
daermede’  wegens de erfenisse  ende  latenschap van de
eerst stervende van ons verweekt eude gecontenteert
sullen houden, ende  gelyck wij Elisabeth Anna Baronne
vctqz Wassetzaer  tot noch toe niet en hebben gesproocken
van onsen  juwee len , soo paerlen als diamanten ende
anderen costelycken gesteenten die wij verstaen  noch
onder onsen inboedel ende  huysraet noch oock onder
allen onsen  verderen  ende andere goederen hier vooren
begrepen  t e  hebben  soo  ve rc la ren  wi j  a lh ie r  a l l e
deselve met ons overlyden in soo verre wy sonder
kint ofte kinderen achter te laten kommen te sterven
absolutelycken te laten ende  te maecken aen de wel-
gemelte onse welbeminde  suster Magdalena Sophia
Baronna  van Wassenaer,  ende by aldien wy k i n t  o f t e
k inderen  mochten  commen  achter te laeten,  verstaen
die absolutelyck te laten ende  te maecken gelyck wij
doen by desen  aen dien onsen  kint ofte kinderen, ende
in soo verre het machte commen  te gebeuren dat  de
eerststervende van ons quame te ovcrlyden kint ofte
kinderen naegelaten hebbende, ende dat die onse kint
ofte kinderen daer nae mede soude  moogen commen
te overlyden d’een naer  d’andere sonder verdere kinderen
tot den laatsten toe, soo is elcx onse wil ende begeerte
dat in sulcken geval generalycken alle de goederen
van ons gecommen van het eene overledene kint ge-
heelycken sullen succederen ende devolveren  op den
anderen syne susters ende  b roeders  to t  den  laesten
toe verkiesende dserinne voor haer het Zuythollants
recht ende de laeste  mede alsoo commende  t’overlyden
dat dan generalycken alle die goederen van ons ge-
commen  sullen moeten commen  en succederen aen de
zyde van ons Anthony Baron van Linden op onse
welgemelte Vrouwe zuster ofte derselver kint ofte
derselver kint ofte kinderen, ende van de zijde van
o n s  E.&sabetl~ A n n a  Baronne van Wassenaer  op ons
voorgemelte zuster Magdalena h’ophia  uals Wassenaer ,
even noch anders als wy hier vooren van den eygen-
domb van onse voorschreve verderen  goederen hebben
gesproocken , i n  cas wi j  machte commen  t e  s t e r v e n
sonder eenige  kinderen naer te laten synde verder onse
uy ters te wille, dat in cas van afsterven van een van
ons beyden  sonder kint ofte kinderen alle winst ende
verlies staende houwelyck voor te vallen alleen sal
blyven  tot proffyt ende schade van den heer testateur
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ende  desselfs  naeste erfgenamen gelyck oock dienvolgens
ingcvallc eenige goederen van de vrouwe testatrice
staende ehe vercocht  mochten worden, dat de koop-
penningen daervan geprocedeert ,  aen haer  Welgeb .
ende  desselfs naeste erfgenamen sullen worden vergoedet
in alles nochtans onvermindert de tochte des langhst-
levende, alle twelk voorschreve is, wij dan nochmaels
el& verclaren alsoo onse laeste ende  uyterste wille te
weten, begerende dat desdlve  sulcx als voorschreve is
in onsen  respectiven goederen haer  volcommen tracht
ende  e f fec t  hebben  mach  tsij als testament codicille
ofte gifte uyt sake des doots ofte soo andersints iemants
uyterste wille ten favorabelsten nae rechten ofte cous-
tume van  den  lande  haer tracht ende  e f fec t  hebben
kan, revocerende ende doodende dan mede allen testa-
menten ende  andere dispositien van uytersten willen
geene  uytgesondert die wy t’samen off ieder van ons
hier bevooren gemaeckt off gepasseert souden  mogen
hebben, die houdende voor nietich ende  van onwaerden,
maer hebben niettemin elck sen ons gereserveert soo
wy verclarcn te reserveeren by deesen , de macht omme
dese onse uyterste wille tsy onder de signature  res-
spectivelycken van onse handen, ‘tsy voor twee ge-
loof waerdige getuygen te moogen  v e r a n d e r e n ,  v e r -
meerderen , ofte verminderen oock die geheelycken te
niet te doen, soo als wij dat elck  te rade sullen mogen
commen  te  werden , onse begeerte wesende, dat wes
wij oock alsoo off verandert off vermeerdert off ver-
mindert, off te niet gedaen sullen hebben van gclycke
kracht  en  e f fec te  wesen  sal, als off ‘t selve  in desen
onaen testamente alrede ware geschiet, ende daerinne
voor nu voor als dan stont geinsereert, ende  in kennisse
van dien alles hebben wij dese onderteyckent met elck
onsen  ondorteekeninghen ende desclve met het pitchier
van onse wapenen becrachticht.  Actum Arnhem den
18 february 1619 stylo loei encle was onderteyckent :
A B VLinden  , E A B : van Wassenaer”.

[: volgt:]

W i j  dr Wilhem  T u l c k e n  e n  dr. Herbert  H e r b e r t s
schepenen t’ Arnhem doen cent  en tuygen mits desen  ,
dat voor ons int sohependom gecompareert syn d hoogh
Ed. Welgeboorne heer Anthony Baron van Lynden
heer van Cronenburch, Loenen en Teccop, mitsgaders
de hoogh Eed. geboorne vrouwe Elisabeth Anna Ba-
ronne van Wassenaer van Warmont echte luyden en
hebben  ve rc lae r t  h ie r inne  bes lo ten  t e  voeren  baer
uyterste wille en disposit ie soo als haer  hoogh Ed .
begeert dat deselve nae haeren  doot sal  naegecomen
worden ende effect sorteren. - In waeren oirconde is
dese met het opdrucken  van onse gewoonlycke pit-
schaften en d’ onderteeckeningh van onser  stadts secre-
taris becrachtight den 1S february lU79. Was ondert .
W. Tulleken, H. Herberts.  Wilh.  van Harn.

Dat,  nae gedaene  collatie bij mij. o n d e r -
schreven bevonden is, dese copren met
haer  originelen van woorde tot woorden
syn nccoordeerende, ghetuyghe ick secre-
taris der stndt Wageninghen desen  17
.4pril  1679.

(get :) D. De Ruyter
Secret.  1679.

p. c. c. M .  0, w.
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KLEINE MEDEDEELINGEN.

Van  den Heer Fréd. Th. Dubois te Freiburg mochten
wij een zeer artistiek uitgevoerden kalender voor het
jaar  1912 ontvangen, versierd met 15 fraaie afbeol-
dingen in kleurendruk.

In het bijzonder vestigen wij de aandacht op de plaat
voorstel lende : ,,Tabard amoriA de L o u i s  d e  C h â l o n s ,
reproduit  cl’spr&s  In copie faite en 1646 dans le Livre
des drapeaux, archives dc Fribou.rg”,  Het onderschrift
luidt: ,,Louis clc Ch&lons fils de Louis prince d’orange,
seigneur d’Orbe,  Echallens,  Bottens, Belmont,  Grandson
et Montngny le Corbe, fut tu8 à la batsille de Grnndson.
Ron  t aba rd  (lui porto écartelé les armes  de Chhlons et
d’orange  ct de Genevois sur IC teut, fut emporté par
les Fribourgeois. Il disparut à la Révolution.”

Belasting voor opneming in den adel in Schotland.
Het rechtslichaam uit. het Hoogerhuis heeft vonnis

gcvcld in een eigenna.rdig  g e d i n g .  E e u w e n  g e l e d e n
kreeg in Schotland een familie Walker het recht, van
ieder, die in den ad el  werd opgenomen, een be-
l a s t i n g te heffen, loopcnde  van B 21.13.4 voor een
hertog tot &’ 3.6.8 voor een ridder. Onder protest is
d ie  be las t ing  to t  op  dezen  dag  geheven ,  en  n ie t
alleen vi\I1 ndelsbrieven die Schotten verwierven en van
Schotsche  adelsbrieven , maar  van alle ndelsbrieven, en
dat, niettegenstaande het recht van de familie is over-
gegaan na,11 een soort vennootschap, want lang geleden
heeft een 1Valker  , die in gelde1 ijke moeili jkheden ver-
keerde , zij u r e c h t  a a n  e e n  verecniging  van schuld-
eischers  overgedaan. Seder t  heeft die verecniging of
vennootschap den tol geregeld geheven. Het Hooger-
huis heeft  nu echter dat recht nietig verklaard,  ten
minste wat betreft de adelsbrieven, die tegenwoordig
worden verleend aan niet-Schotten. (Er worden geen
bepaaldeli jk Schotsche adelsbrievon  meer verleend.)
Maar Schotten,  die in den adel worden verheven,
zullen tlcn tol moeten blijven betalen.

(Sie~c~uc  Rottcrdamche  Cowaizt  ,
Avondblad van 6 Dec. 1911.)

Uittreksel uit, een request  van de inwoners van Veur
aan de rogeerders van Delft en Leiden d.d. October
1711:

. . . . untlo dat si.i van alle oude tijden , nevens die
vaz Stompwijk,  1ViIsvcen  en Tijdingerbroek  . . . . . ge-
rech t igd  sijn geweest en nog dagelijks dat recht ge-
n ia ten  0112 hany doode?a met een pnerd voor de schoyt
naar de kerko van Voorschooten (als hner oude parochj’e-
kerke) te l)~*c~q~a”.

Delft. Mr. L. G. N. Bounrcrus.

Necrologium van Breda. Wordt gewezen op een
afdruk hiervan, voorkomende in Hoynek van Papeu-
tlrecht’s  Analecta  Bel.gica.  Tom. 111 Pars 1. p.“329-426.
[Hagae Com.  MDCCXLIII]. Het werk is voorzien van
een ,,Index Generalis” op de drie deelnn, waarin vele
n a m e n  v o o r k o m e n ,  o. a. Vlierdenw  = (Vun  Vlieden;.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
Indien bij personen wordt vermeld, dat zij in beeld

uitgaan, waarom wordt dan niet het voornaa.mste  mede-
gedeeld? In het artikel over den bekenden Staatsman
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Anton  Reinhnrd  Falck, lees ik o. R. : ,,Charles  Baugnid
heeft in 1842 zijn portret op steen geteekend. In het
Leesmuseum te Amsterdam is zijn geschilderd portret
[gereprod. in Eigen Haard 1900, 7251”.  Waarom hier
niet  l iever vermeld het door Kruseman geschilderd
portret  aanwezig op het  Stadhuis te Utrecht,  en de
door den Brusselschen beeldhouwer G. Geefs in wit
marmer gebeitelde buste, die door Z. M. Willem 111
na den dood van de douairière Falck-de Roisin over-
eenkomstig haar verlangen aan het, Koniaklgk  Neder-
lnndsch Instituut werd geschonken ? M. G. W I L D E M A N.

Boekaankondiging.
van de  f i rma Mnrtinus Nijhoft o n t v i n g e n  wij e e n

exemplaar van den Catalogus van Boeken in Noord-
Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op
heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie
der nationale tentoonstell ing van het Boek, Juni-
Augustus 1910, uitgave van de Vereeuiging ter be-
vordering van do belangen des boekhandels, deel VI.
Qesch  icdenis  en A«tdkjkslizc~z  de.

Dit werk voorzien van een uitvoerig personenregister
bevelen wij onze lezers ter raadpleging aan, daar hier
v e e l  i n  v o o r k o m t  o v e r  G’esiacltt-  en Wapenïcuutligr
werken, in ons land tot op heden verschonen.  Vooral
met het oog op dc daarin genoemde afzonderlijke uit-
gegeven genealogiën is het bezit van dit werk voor den
beoefenaar der geslachtkundig  van veel nut. W. s.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Baart. (XXVIII , 381). Francois  Bwjamin  I( ngel, t,r.
H’aarlem 5  N o v .  1 7 3 7  S’~ssai~~z~  B a a r t ,  beiden  va.n
Haarlem.

IZei?zfje  Oldel~hoff,  huisvr. v a n  .Jan Raart  , b e g r .
Amsterdam A. K. H. 14 Mei 1789.

Elias  Baart, oudst,c zoon van He&rik Baart ,  begr.
Amsterdam 0. Z. K. 30 Sept. 1794.

‘t Kiml  van d(Zoly  Baart ,  begr.  Amsterdam  0. Z. 11.
8 Maart 1797.

Hedrilr  B a a r t ,  b e g r .  Amstcrclam  K. Ii H. 9 Maart
1796.

Corqaelis Gerayd  Baar t ,  t r .  Haar lem Susanna  .Jacoha
van dm B o s c h ,  geb. 12 Dec.  1768,  _C 26 Jan. 1828,
dr. v. lman Jacob on Barbnra  ‘ t  Hoof t .  Hun zoon
Col*)2  eZ& Baart , geb. 30 Juni 1813, tr. Oct. 1834 A n n a
C’alharimx  T’ogeZ. c. \v. VAN Datir.

Brink (van). (XXVIII. 286 e. v.). TvilZe,n  van Brink,
begr. Amsterdam N. 0. K. 24 Mei 1789.

T!?llem$,?tje  B r i n k , begr.  Amsterdam  L. K.  1% 2 1
April 1791. C. W. VAN D A M.

Cloeck (Jacob). (XXII, 134 en 319 ; XXIV, 234;
XXIX,  410) .  Ook  mi j  i s  later geb leken  da t  .7acob
Clocck,  de kapitein en echtgenoot van Johanm  M o r -
genster een geheel ander persoon is dan de Jacob Cloeck,
die gouverneur van Ternate is geweest.

Blijkens de monsterrollen van Ternate en Ratavia
was de .Jacob Cloeclc  die gouverneur van Ternate was,
in 1683 met het schip dc Ridderschap als soldaat i n
Indie gekomen, dus ongeveer in denzelfden tijd dat
zijn naamgenoot daar als lcapiteija  aankwam. Slaat men
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nu het scheepsbock  van het schip dc: Ridderschap V;NI
1683 op, dan vinden wo daar den soldaat Jacob Cloeck
terug, als Jacob Cloegh van Elbid~  , zoodat hiermede
beslist is, da,t beide Jacob’s  wel niets met elkaar te
makeu  zullen gehad hebben. De latere gouverneur van
Ternate was dus een Pruis uit  Elbing,  die eenmaal
in Compagnie’s dienst zijnde, zijn naam Cloegh in Cloeck
veranderde en die toen hij in 1744 te Batavia stierf,
reeds 61 Indische dienstjaren achter den rug had. Zijn
dienststaat  tusschen 1683 en 1702 (jaar waarin hij
luitenant wordt) is misschien in het Algemeen Rijks-
archief te vinden. W. W. v. R.

Cloeck. (XXIX, 410). Ook in het H. S. Berewoud
komt de genealogie Cloeck voor, indien deze niet be-
kend  i s , zoo ben ik gaarne bereid aangaande cTuc~D
Cloeck en zijne! nakomelingen inlichtingen te verstrekken.

Rotterdam. .J. REEPXAKER.

Coultre (le), Er wordt gezocht naar het verband
tusschen de Zwitsersche en Nederlandsche leden der
familie Le Coultre.

Pierre le Coultre ,Hugue,not”  in de vallei du lac de
Joux, is in 1676 gevlucht.

Professor Le Coztltre  te Neufchatel ,  bez i t  h i e rover
annteekeningen. Een broeder van Pierre le Coultre zou
naar Duitschland zijn geweken.

Te Amsterdam is het huwelijk in 1619 aangeteekend
van Estienne le Coultre uit Keulen, 23 jaar oud, met
Agniete  du Pri?ze (Y) ook uit  Keulen en 23 jaar oud,
wonende aan de Keizersgracht,

Meerdere gegevens van dit geslacht worden gevraagd.
VAN OORDT.

Halm (van). (XXIX, 348). Het wapen Van Halm,
voorkomende op het XXIX,  101, door mij genoemde
gra#f bord, is het volgende :

Gedeeld : 1. een halve zwarte roodgebekte en -getongde
adelaar in goud; 11. drie groene klaverbladeren (2, 1)
in zilver. A. H. MAI~TENS.

Herkel (te). (XXVIII,  286 e. v.). Johama  Alida
Willemse , huisvr. van Al?driex  Herkel, begr. Amsterdam
K. K. H. 20 Maart 1789. C. W. VAN D A M.

Kruythoff (Tielenius). (XXIX, 245). Amsterdam.
Anthony Tielenius Kruythoff, begr. 4 Maart 1771.
Q. C. ‘Tielenius Kruythoff,  begr.  0. Z. K. 7 Nov.

1788.
Hillegonda  Tielenius Kruythoff, begr.  0. Z. K. 7 Jan.

1791.
Gerar&us  Cornelis  Tielenius Kruythoff, begr. 0. Z. K.

20 Maart 1792. C. W. VAN DA M.

Nienhuys. 10 Mei 1711 Katholiek gehuwd te Gendt
bij Nijmegen :

Joawnes  Nienhuys,  w e d u w n a a r  v a n  Angeren,  geb .
te 9 den ? met Xaria Meusen,  o v e r l e d e n  o m s t r e e k s
Maart 1731.

Wie was zijn eerste vrouw? J. A. N.

Oud (van). (XXIX, 279 e. v.) ,,Op het Huuwelijk
van den Heere Arnold van Oud en jongkvrouw Cfeertruid
H a a k ,  Getrouwd,  in  Enkhuizen ,  den  ee rs ten  van
Zomermaand , 1706”. Te  Amste rdam,  bij de Erfgen :
van J.  Lescailje, op den Middeldam. Huwelijkszang.

v. E.
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Oud (van). (XXIX, 279 e. v.). Cathnrina  Margarelha
van  Oud , wed. ,Tohan~zes  S$rakcl,  , begr .  Amste rdam
0. Z. K. 6 Me i  1788 . C .  W. VAN DA M.

out. (XXIX  ) 279 C .V .). C’ol*nelis  Cor&xse  Oud (&f),
o p p e r f a b r i e k  te Haarlem 1618,  tr. Xwilje va)L Te/jWc?z,
geb.  12 Jan.  1562, + 7 Oct. 1617,  dr.  van Coflzr:lis
e n  ~%llem~je Lnkeman.

K i n d e r e n  :
1. Anizeijc  Out, tr. LMatthijs  Barendse  Haaswindilts  ,

raad in de vroedschap te Haarlem, schepen. Zij hadden
zes kinderen.

2. Lvsbdh Out. i- 21 Oct. 1652; tr. T h o m a s  JacoOse
Swan,dt 2 Maait’ ì652, z o o n  Ga,n J&ol e n  Al+
Padus&-.  Verwer, raad in de vroedschap en burge-
meester te Haarlem, waarbij zeven kinderen.

3. Aalt j e  Out, -i_ 20 Dec.  1675;  t r .  11 Juni  1629
AOraham Harwaense de Witte, geb. 6 Nov. 1605.

Uit dit huwelijk vier kinderen.
Wapen: In blaauw een wa’ssende  maan, vergezeld

van drie (2, 1) zwanen zonder pooten, alles van zilver.
VaN SYPESTEYN.

Sichterman. (XXIX, 391). Volgens ‘t Register :
,,Kymmell  en aanverwante familiëu”, werd de Overste
(Collonel)  H a r m c n  S’icl~termnn  op 25 Nov. 1660 te
Colderveen geboren. Ouders : Gerrit  of Qerhardus  Sich-
terman, pred ikan t  t e  Colderveen  en  Willemina  v a n
Bonnana.

Assen. J. A. R. KYMMF,LL.

Voon-Remoens.  Kan iemand inlichtingen geven
over een echtpaar, wier namen men meent te lezen
als Aglo?aius  Voon  en Conzelia R e m o e n s ,  m e t  h e t
jaar tal  1644, voorkomende op twee portretten in de
Nntional Gallery in Londen door Janssens  (Cornelius
Jonson) 3

De mogelijkheid bestaat, dat het Middelburgers zijn.
(Burlington Magazine, Vol. 18, 1910-11). A.

Wapens gevraagd :
Pl’astrier  (le). Marie le P. huwde te Amsterdam 18

Jan. 1788 Daniel Crommelin.

Groenemeyer. Jan Frederik Coenraad Groanemeyer
ondertr. A’dam 27 Nov. 1790 met Catharina Hesseling,
hij is geb. in Briinsdorf i. Lippe 1769, zoon van Joost
Hendrik Groenemeyer  , zij is geb. Amsterdam 1759: dr.
van Jan Hesseling.
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vragen om exemplaren van vroeger verschenen
M a a n d b l a d e n  geliemz men te richten tot  den
waarnemenden redacteur, P. F. W. VAN ROMOKDT,  !
47 Regentesselaan,  ‘s-#m~enl~age. /

d
Brieven, nnnvrngen  em.,  betref fende het  Ge- )

nootschnp te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN  ROYONDT,  47 Rep~atesselaan,  en die betreffende
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
E)NOUCKAERT  V A N  &XMlBTJRG,  96 Jan Wan.  N&5SWW
stuxat,  beiden te ‘s-Gravenhage.

Contributiën enz.  asn den waarnemenden Pen-
ningmeester, B. YAN  Hamsara  Bmra, 12-14  Xneuttw-
di jk ,  ‘s-GravmAuge.

Leden te ‘s.Grnvenhage betalen per jaar  f 10
contributie, xij die buiten ‘s.Grnvenhnge  wonen fö.

De rcdnctie van het Maandblad wi,jst er nadrukkeli,jk  op, dat zij niet nansprakol~b is voor de
strclkin,rr  of dcu inhoud der onderteekende  stukken.

N”. 2. .XXs” Jaaqpng. 1 Februari 1912.

In Memoriam JAN CAREL VAN DER MUELEN.
Geboren te Batavia, 3 December 1843; overleden te %Gravenhage,  30 December 1911.

Op den SOcn December 1911 ontviel het Genootschap
haa r Oud-Voorzit ter  on Oprichter  de Heer Jtr~ C’C~~YJ~
ccI)z  der U~rclc7l. Het was v o o r  o n s  ccn wcemoccli~
oogenblik  toen wij den 2~11 Jnnusri  d.a.v.  getuigen  waren
van zi_jn  t e r  aaide bestellin g op de begraafplaats  Outl-
Eikenduiaon  nnbi,j ‘s-Gravcr~ha~e.  D a t
Muelen cc\11  bclangl,ijk  nandeel  heelt
oprichting van het Genootschap be-
wijst zijne benoeming  tot Voorzitter
o p  d e n  25W Januari  van het  jaar
lS83,  w:lnnccr d e  eerstc Al~emceno
V e r g a d e r i n g  werd ~ehoudcn  ; dat hjj
zich van dien taak tot aller tcvrcderl-
Iieid heeft helï\vcten  , bewi.jst het ruim
21-jarig tijdperk, d:\t lii,j  in dia functie
v o o r  h e t  Gcnootsilinp  WerliZiClIU  i s
<Teweest.  Ziju grooto  licnnis  van (!e
&iculo&&c-  en niet hetj minst val1
du heraldische wctetiaclinp  dr~erl  ons
zijne adv iezen  s teeds  t en  1100,rrstc
w;lnrtlecren.  Zi,jn liLllll1  e n  vriendeli,jIi
l;ar;ll;ter gaf s t e e d s  o p  011zu  ver-

~:lderin~cn ccu nnngennmc  toou ei1
li\veel;te  een gezcllijic  xxrliorldin~  tus-
sc.hetl de bestuur~luclcn  ouderling.  \Cirs
het wonder, dat het bij de annwczi~cu
groot opzien baarde, toen Ilij  op de
Al,rromcene T7ergaderingr van  17  NO-

vember  1904 mededculdc,  d e  v o o r -
zittershamer neder te leggen, opdat
nnn jongere krachten het Bestuur van

de hécr van der
,qenomen i n  de

liet Genootschap zou worden toevertrouwd 2 Was het
evenmin  te v e r w o n d e r e n ,  dat hi,j bij dia grelegenheid,
n;L dat verfreefsche  pog ingen  waren  aangewetld , h e m
o p  d i t  b e s l u i t  t e  d o e n  toru&omen,  met algcmeene
stemmen tot Eere-lid werd benoemd 3 Konden wi..j  llct
h e m  e u v e l  d u i d e n  cl:it hi,j voor  deze  onderscheldin~_.

aandeel wenschte bli,jven nemen als gewoon  lid van het
Genootschap?  Wi,j  allen hebben dit besluit zoo mede
zi,jnc weigering voor het Eele-lidmaatschap  geëerbicdiql,
hetgeen ons niet  weerhield  den afget,reclc!l  Voorz i t t e r
WIL bli jvende hulde aan te bieclen,  wanrtoc eene  c o m -
missie werd benoemd, met het resulaat, dat hem een
fraai geschilderd cliplomn,  vervaardigd door den teekennnr

J. E. van Leeuwen naar een ontwerp

bedankte  om reden , dat hij l iever een werkzaam

van onzen mede-bestuurder den Heer
11. G. Wildemnn lïou worcl3u a a n g e -
boden. Bli,jlït  uit liet v o r e n s t a a n d e
hoe hoog Van der Muelen door ons
werd grewanrdeerd,  liit zi,jn  geschriften
liccf t hi,j zich zelf bovendien een
m o n u m e n t  jiesticht,  d;Lt nog menig
Bcoefenaaï  bij ziju ondcrzooliin,rren  tot
leidraad zal strekkeu.  Behnlve  talri,jlx
ar t ike len  geschreven  in ons nhd
blad, v e r m e l d e n  lvij h ie r :  zi,jn  i n
lEITg  uit,gcgevcn  werk ,,De Nedcr-
la~~idsclic Bdel o f  nnnuili.jst van d e
n.~stnlnulelitl~en  d e r  cdclcn  itl Kedor-
li1nd”. Zi_jno  nïlil~elen 3 1 s  metlc-
redacteur van het Jaarboek van den
1\Tederlanclschen Adel. De re+tcrs tlcr
.q1~cn in de Kloosterkerk te ‘s-Grn-
venhage  nitgcgevcn in 1887.  Ver-
mi.jzen mi,j. t e n  slotto naar zi,jno
Bi jd ragen  in De Navorscher,  Alge-
meen Nederland~ch  Familieblad, Bij-
d r a g e n  v a n  d e  T’ereenigin,rr ,,Die-

H aghe” en zoovclo andcrc ti jdschriften , waarin zijne
medewerk ing  zeer  op pri,js weid  gest,eld.

Van der Muelen heeft er recht op en wij zijn er ten
volle van overtuigd, dat  zijue  nagedach ten i s  bi*j het
Genootschap steeds in hooge  eer zal worden gehouden.

\V. SXOKJWLWYL’  V A N  &X~AUINJRc:.

‘s-Gravenhage, 16 Januari 1912.
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Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, bchoorende
bij het art.: Viervoetige dieren in wapens.

~-.-

B E S T U U R S B E R I C H T E N .

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Maandag  5 Februari a.s. 4; use.

B ODEGA OPORTO, Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd :

J .  A .  ba ron  V A N  PALLANDT  V A N

WALFORT.  . . . . . . . . Schaarsbergen.
ZIuize Vmjland.

H. E. J. G. DU BOIS  . . . . . Bed+  N. W. 40.
Herwarthstrasse  4.

W. G. F. SNIJDERS  . . . . . . ‘s-Gracedwqe.
Frinse  Vinkenpark  l l .

R. T. MUSCHART . . . . . . . Rotterdam.
Kmisstmat  28b.

E. LOURIJSSBN  . . . . . . . . Ti’lbwrg.
Stationsweg 7.

L. N. VAN MEEVERDEN.  . . . . Leiden.
Witte Singel Mg,

M .  h. V A N  REGTEREN  ALTENA  . . A.peldoorn.
Wilhelminapark.

P. E. G. GEELINW . . . . . . ‘s-GraUerzha,qe.
Nassau Ouwerkerkstraat  6.

Rectificatie ledenlijst:
MAX  ba ron  D E  TBOOSTEMBERGR  . . Winghe  St. Ccol-ges.

Huize Cleerbeek.
_

Adresverandering :

Mr. H. B. VER LOREN  VAN THEMAAT Zutphen.
auize  Kattenhaven.

J. DE G ROOT . . . . . . . . Weltevreden (Java).
Laan Triçelli 16.

Het Genootschap is in ruil getreden met:
Académie royale d’archéologie  de

Belgique  . . . . . . . . . Antwerpen.
Trans~aalstraat 45.

Annalen van den Oudheidkundigen
Kring van de stad en het voor-
malig land van Aalst . . . . Aalst.

Keizerlijke plaats 51.

Stamt de Vos van Steenwljk uit Hiddingh?
In n” 11 van den vorigen jaargang van ons Maand-

blad deed ons geacht medelid Jhr. van Kinschot  eene
vraag betreffende een wapenproces, hetwelk zoude  zijn
gevoerd door het geslacht de Vos van Steenwijk met
een geslacht Buddingh of iets dergelijks (lees Hiddingh).
In antwoord daarop werd in n” 12 opgenometi  eene
beknopte, doch niettemin belangrijke mededeeling van
ons correspondeerend lid den Heer A. J. C. Kremer.
Daaruit toch bleek niet alleen, dat Ma,gnin’s  zeggen,
dat de familie Hiddingh ,bij vergissing of wederregtelijk
,,het wapen der familie de Vos van Steenwijk heeft
?, aangenomen” en dus ,,met vreemde vederen pronkt”,
1s wederlegd door Mr. H. J. van der Poel Hiddingh
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in cene brochure, welke uitsluitend voor de leden der
familie Hiddingh is gedrukt, maar zelfs dat het oud-
adellijk geslacht de Vos van Steenwijk in die brochure
wordt gezegd af te stammen van de familie Hiddingh.

Dit is waarlijk geene  geringe zaak en hoogstwaar-
schijnlijk heeft die beknopte mededeeling in niet ge-
ringe mate het verlangen bij vele leden opgewekt meer
daaromtrent te vernemen. Gelukkig is ons Genootschap
reeds voor jaren door aankoop in het bezit gekomen
van een exemplaar dezer in hootdzaak in 1886 opge-
stelde, in 1899 godrukte  en in 1903 herdrukte brochure l),
zoodat wij daarmede  nader kennis konden maken en in
staat z;jn dien leden thans nog het een en ander om-
trent deze zaak mede t.e deelen,  hoewel wij de lezing
dezer hoogstmerkwaardige brochure blijven aanbevelen.

Om zich althans eenigermate  een oordeel in deze zaak
te kunnen vormen achten wij het gewenscht de familie-
traditie, zooals die bij de huidige Hiddingh’s bestaat,
mede te deelen  en wel met de woorden der brochure
(blz. 12-13) :

,,dat de familie de Vos van Steenwijk afstamt van
,,een den bijnaam van de Vos of de Vos van Steenwijk
,,dragenden  Hiddingh , die te of nabij Steenwijk woonde,
,en dat de eerste de Vos van Steenwijk dus eigenlijk
,,Hiddingh  is gunanmd geweest; terwijl de definitieve
.naamsverandering  p l a a t s had  naar  aan le id ing  van
,,een gevecht  in de buurten van Steenwijk waarin die
,,Hiddingh  zich onderscheidde, en dientengevolge in
,,den adelstand werd verheven; waarna hij zijn bijnaam
,,de Vos van Steenwijk ook zelf blijvend als geslachts-
,naam  ging  voeren , maar daarbij zijn familiewapen
1) bleef behouden ; en dat dit  al leen de verklaring is
,van he t  fe i t , dat ook tegenwoordig nog door beide
,genoemde  geslachten hetzelfde familie-wapen wordt
,, gevoerd”.

Tot opheldering diene , dat volgens den heer Hiddingh
bedoeld gevecht zoude  hebben plaats gehad in 1196 en
de eerste de Vos van Steenwijk voorkomt in 1212.

Deze overlevering is  waar1ij.k te mooi, dan dat wij
ons daarmede  niet een oogenbllk  bezig zouden houden,
te meer daar zij eigenlijk de eenige grond is voor de
bewering, dat het geslacht de Vos van Steenwijk van
de familie Hiddingh zoude  afstammen.

De Heer Hiddingh dan heeft zich moeite gegeven te
bewijzen, dat inderdaad in 1196 bij Steenwijk is ge-
vochten. Gaarne willen wij dit voor een oogenblik aan-
nemen, maar wij missen elk bewijs, ja zelfs elke aan-
wijzing, dat daarbij een Hiddingh tegenwoordig zoude
zijn geweest. Sterker nog: op blz. 16 deelt de heer
Hiddingh mede, dat de eerste naamgenoot, dien hij
aant,rof  , was  Ber to ld  Hidd ingh ,  ve rmeld  in  1325 ,
m. a. w. meer dan honderd jaren later.

Eigenlijk is hiermede het vonnis over de familie-
traditie reeds geveld en kunnen wij de verdere onge-
rijmdheden,  welke de brochure aan de familie Hiddingh
apdischt  , met een veelbeteekenend  schouderopha len
voorbijgaan. Wat toch te denken van eene bewijsvoering
als deze: Coenraad de Vos van Steenwijk is in 1315
je stichter geweest van de havezathe Batinge,  in 1027
wordt onder de aanhorigheden van dat huis o. a. op-
Tegeven ,,Hiddinges-tiende” , dus nog in 1315 is er een
~~_

1) Zie den door onzen bibliothecaris opgemaakten inventaris blz. 31.
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soort  van band tusschen de geslachten Hiddingh cn
de Vos van Steenwijk.

Ook het feit ,  dat eone enkele maal een Hiddingh
tegelijk wordt genoemd met eenen  de Vos van Steenwijk
of naast dezen optreedt, of wel dat hunne bezittingen
aan elkander grensden, wordt benut om te kunnen be-
weren, dat de overlevering op waarheid moet zijn gegrond.

De ,,Aanteekeningen”  hebben feitelijk geen auder doel
dan om aan te toonen,  dat de familie Hiddingh niet
alleen ten volle gerechtigd is het wapen van het oud-
adellijk geslacht de Vos van Steenwijk te voeren, maar
ook zelve eigenlijk tot den adel behoort. Weliswaar
staat dit laatste niet met zooveel woorden in de brochure
uitgedrukt,  doch aan de bedoeling kan bezwaarli jk
worden getwijfeld. De adelsverhefíing  van den Hiddingh-
Vos na het gevecht bij SteenwFjk in 11% kan dau ook
niets a,nders zijn da’n een doekle  voor het  bloeden: op
zichzelve is  die nobili tecring natuurli jk allcronwanr-
schijnlijkst.

De Heer Hiddingh redeneert  aldus:  De Biddingh’s
behoorden tot  die weinige eigenerfden-familiën  , d i e
,,het regt (hadden) om acten van vrijwillig regtsgebied
,te verli jden en met hun voorouderli jk zegel te be-
,,krachtigen”. De oigenerf’den-familiën,  tlio dit recht met
de Hiddingh’s gemeen hardden  , zouden van adelli,jke
afkomst zijn, en ,,daaruit  zou dan volgen dat de familie
,Hiddingh  in Drenthe de eenige niet adelijke familie
,zou geweest zijn, die tevens bezat het voornaamste
- ja bijna cenige  - voor reg t  de r  Riddermat igen” .
En resumeerend betuigt de Heer Hiddingh , dat ,,beide
,familiën  (t. w. de Vos van Steenwijk en Biddingh)  als van
,,ongeveer  gelijken rang (werden) beschouwd - zelfs door
,de Regeering van het Landschap - ; daar toch de Hid-
,,dinghs van wie geene  adelijke afkomst bekend zoas *),
,niettemin  evenals andere wèl Riddermatige f’amiliën,  ge-
,regtigd werden beschouwd om belijingen in te nemen”.

Niemand zal wel vau, ons vergen deze beweringen
nader te ontleden, slechts vestigen wij de aandacht op
de merkwaardige uitspraak,  dat  het  geuoemde recht
van  zege len  ,,hct voornaamste  - ja bijna oeuigc  -
,voorregt  der Riddermatigen” zoude  zijn geweest,.

T e n  slotte deelt  de Heer Hiddingh in zijne ,Ann-
teekeningen”  mede, wat hij omtrent de familie Hiddingh
is te weten gekomen. Natuurlijk is hem ontg;ian,  dat
de naam Hiddingh is afgeleid van den voornaam Hillde
en bijgevolg lan.?v niet alle Hiddingh’s .- zelfs niet in
Drenthe - familie van elkander zullen ziju. Zijue  losse
aanteekeningen b e t r e f f e n d e  personen  met deu n a a m
Hiddingh in vroeger eeuwen hebben  dus zoo goed als
geene  waarde.

De genealogie zelve vangt aan met i\Ir. \Villem  Hid-
dingh in 1729, overleden 15 Juli 1769. ileluas  vcrneluen
wij niet, of hij ook de stamvader der familie-traditie is.

Het ware inderdaad wel wenschelijk,  dat de familie
Hiddingh hare overlevering ten spoedIgste  waar maakte,
of anders even onverwijld naar het rijk der fabelen
verwees, en niet op zoo roeke looze  wi jze  den  ann-
komenden familieleden eene voorname afkomst inprentte;
het is toch waarlijk geene schande te zijn wie men is,
daarvan kan niemand ooit een verwijt worden gemaakt.

‘) w;j cursiveeren.
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Aanvullingen op ,,Aller.”
(XXIX) 366-374.)

Medegedeeld door G. BF,EKNINK  te Nijkerk.

l l .
1. Heyn van Aller, 1330. (Van  Rhenaen.) In de veer-

tiende eeuw komt de naam Heyn voor Hendrik meer-
malen voor. Hendrik van Aller, richter van Veluwe,
134%  (d’A0laing  vala Giesscnburg , de Ridderschap van
Veluwe, bk. XXXII.)

Henricus Servati i  de Aller  betaalt  in 1379 t ins
namens  Henric  van Aller, den broeder van Servatius
en namens Reiner van Blerinchorst. (Restandlijsten  van
Veluwsche tyia2eaa, 1371-1416, fol. 4 verso.)

(Kinderen behalve genoevadeaa  nog 9. 3.)
2. Servaes  van Aller, ambtman  van Paderborn, 1338

($1~. G. 8. van Sclaouwen  , de Iielnarij  van Putteaa, bijl  A.)
e n  i n  1334 .  (_@T.  L. A. L. ‘CV.  Barola  Sleet, Versl.  e n
Ned. K. A. vaga  Wetenschappeaa,  afd. Let terkunde,  9
reeks, deel IV, 612. 231.)

Servaes van Arleir en zijn zoon Bessel getuigen, 4
October 1340. (Van Xchozctoe?a  , TP der stukken.) Servaas
van Aller moet het zijn, daar een geslacht van Arler
g e e n  Servaas of Bcssel  kent, en z e g e l e n d e  m e t  e e n
vis&, eerst later in de landstreek opkomt. Mogelijk
heeft Servaas van Aller op Arler,  niet ver van Aller
gewoond. Van Servaesgoede van Aller in Kortenbusch
betaalt later Reiner Germaus van Blerinckhorst  t ins.
(ThinsOoek  van Veluwe.)

Hij zal in 1352 doocl  z i jn ,  daar  toen  Arno ldus  de
Herten als ambtman  van Paderborn voorkomt.  (Vaas
Schouwen.)

(Kiaaderen  B. 1, B. 2 ela B. 3 . )

111.
A. 1. Clnes van Aller. Claes van Aller, knape 1327.

(Srchief  vava Rhemen te Amahem.)  is mogelijk deze. Hij
is tins verschuldigd wegens de hoeve Hengsler in 1379
en wegens  de  communi tas  de  Wyese .  (Restandlajsteaa
fol. 4.) Hengsler, Henxsler,  Beukslaer  is niet Harselaar,
zooals Sloet in zijn Oorkondenboek van Gelre  vermoedt,
maar Hennekeler bij Lux001  (Luxhale), in de nabijheid
van Nijkerk.  (Zie: NijAoff’, Gecle?alcwaardighedelz  iV,
420 139.)

Bij heeft Hoenhorst-mate en de Knijshoeve  (Kriecks-
goed) van de abdij  Elten.  (prof.  3. 6. Kist, de Abdij
vaas Hoog-Elten.) Hoenhorst ligt oostwaarts van Aller,
waarmede hij beleend was.

A. 2. Diederik  van Aller. Hij is in 1354 ambtman
v a n  P a d e r b o r n .  (Van, Schouzue~a.)  Hij be taa l t  t ins  in
Nulderbrinc (onder Putten) voor het  goed Berseler .
(Fol. 6 der Resta~adlijste~a.)  en  van  he t  n ieuwe land
,apud  Hunen  en Spriel in parochia Putten” op Wolffs-
camer.  (EO,?.  5 . )

A. 3. Heaaric  He~aricszoo~a vaas Aller. Hij betaalt  in
1387 t ins van bezit t ing in Nijkerk.  (Fol. 3.)  Later
wordt deze betaald door vijf  personen: Gerri t  van
Spuelde (na dezen Jan van Spuelde voor X111  morgen
land uit Aller), Wilhem  van Broeckhuijsen, Gerrit van
Br ienen ,  Volker Henricks en Elbert  Gerri ts  voor de
G e n t e k a m p .  (Tbasboek.) Zijne dochter is He?aricn  v a n
Aller, getrouwd met Henrack  Ingenulalad.
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B. 1. Ilclzd& ën9~ illl@Y ~SW~~cc.~.soo~i.  Xct z i j n  z o o n
Garselis en zijne twee dochters (Udela en Dissa) dragen
goed op aan de orde van St. Jan, 1383. l) Hi,i en zijn zoon
Reiner betalen in 1370 tins wegens Allerscnmpe, (liol. 4.)
hi,j alleen iri 1384 wegens  16 bunder in Appelerbrenc
en in 1392 met zijn broeder Gijsbert wegens genoemde
kamp. (Fol. 3.)

H e n r i c u s  Servabii  de Aller geeft  den census apud
Nulderbrenc es parte Aleidis Hullen in 1371, (Fol. 4.)

. onder Nova-Ecc les ia  reeds  in  he tze l fde  ja”,‘: wegens
het goed gen. d Allerscnmpe (Fol. 4 IWW.) cn zvegens
Wijnnnd Hillehrandszoon en namens Henric van Aller,
den broeder van Scrvatius , alsmede namens Reiner van
Blerinchorst.

(Kim~eren E. 1, E. 2, E. 3 en E. 4 . )

B. 2. Gijslwt vala  Aller Scruaasroo~a  betaalt  menens
Allerscampe,  1392. (Fob. 3.) Na hem betalen nchter-
eenvolgens  t ins :  Arnd t  van  Menega te  (h i j  kan  een
Van Aller zijn, daar een Aernt va,n Aller 15 Dec. 1402
als kerkmeester te Putten voorkomt, zie Sloet 12”  16),
Reiner Henricks [Van Rhemen noemt onder de zegelaars
van  den  Verbondsbr ie f  in  1436  Reyner  van  Al le r
Hendrikszoon, die bij Nijhoff (Gedelzl~zu~al.dig7~edela  IV,
bl,?.  139) R e y n e r Henrichsoon  h e e t  e n  Gisbert t e n
Haeve. (l’/%nsDoek,  1549-257’6.)]

Gijsbert v a n Alsen (moet  z i jn  Al le r )  heef t  van
Elten  een morgen lands, die ,Lange Monecs plach te
weren” en eene kamp lands, d i e  ,,Peel  Bergens plach
t e  mesen o p  d e n  ln,ngen  lande.”  (lizst,  d e  Ahdij  z’mz
Hoog-Elten.)

B. 3. Bessei  van Aller. Servaes van Arleir (moet zijn
Aller) en zijn zoon Bessel zijn getuigen, 4 O c t o b e r
1340. ( Van Schoame~~  , d e  Kelnarij  vcm Pulten, W 1 d e r
st’u7~7c~1z.)  H [j za,l  v a n Eltcn Sca rdenborch ’ s  goed te
Rheden gehad hebben, daar zijne kinderen het op het
einde de r  14do e e u w  b e z i t t e n .  (lid,  de  Abclzj vala
Hoog-Ellen.)

IV.
D. 1. Engelbert va?a Uer VCU~  Stozltenbwg.  I-lg b e -

hoort zeer waarschijnlijk niet onder D te staan, maar
als zoon van Bessel van Aller bij diens kinderen onder
de let ter  F. Prof.  Kist vermeldt toch in zijn w e r k
Elbert  (= Engelbert) Besscllersoen, die vóór 1400 aan
IClten tins betaalt wegens een goed, na Hoenhorst ge-
noemd. Ook komt in het geslacht van Bessel van Aller
de naam Engelbert meer voor. (Geld. Leelar.,  Velmue,
612. 151.)

Enge lber t  van  Al le r  za l  gehuwd zijn 10 met cene
bastaarddochter van Hertog Willem van Gelre  en Gulick,
bij Van Spaen  onder D. 3 aangewezen. Hij toch zegelt
onder de eerste edelen van Veluwe in 1418 (Nijhoff,

1) Toen schrijver dezes voor enkele jaren de ontdekking deed,
dat Schrnssert z i jne  Beschr i jv ing  van Harderwijk bijna woordelijk
heeft ontleend aan het handschrift van Arend van Slichtcnhor~t,
dat thans in het, rijksarchief tc Arnhem berust en in 193  folio bladen
de geschiedenis van Harderwijk tot 1643 geeft,  vcrgcleek  hij ook
bovenstaande opdracht en de polijsting door Schrsssert, bleek af breuk
te doen ann den inhoud. Vergelijk het slot der mededceling onder
1383  m e t  dat van Van Slichtenhorst’: ,,vermits dit Godshuis van
Iiallcnbroeck  een aanhangh  e n  ceh gecolgh  wns van o n s  ‘a-Heercnloo
bU Hardcrwijok”. (i%Z.  116 uer~ ~9 wzn het Im,ndschrift  van Van Slichtew
horst.) Hetgeen de genealogische wetenschap kan putten uit de Be-
schrijving van Harderwijk is, voorzoover den tijd tot 1643 betreft,
aan ‘Arend van Slichtenhorst te danken.
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~~ctlc1~7~~~~ctn~di~71~~7~~~a  111,  hk.  353.) en zijn bastaardzoon
Jan Engelberts van Aller neemt vóór de legitieme Van
Aller’s  eene eerste plaats  te  Ni,jkerk  in. Of er met
Lyzeken des G~cven dochter, die een Elten’s goed te
Nijkerk bezit (Kist.) in het laatst der 14”~ eeuw, de
bastaarddochter van Hertog Willem bedoeld wordt -
de naam graaf kan nog lang in den volksmond aan
de pas opgekomen hertogen gegeven zijn - is voor-
alsnog niet te beslissen; het bedoelde goed heet nog
alti,jd Grevengoed. Opmerkelijk is nog, dat een klein-
zoon  van  Engelbert,  de bastaard Gijsbert Ja.nsz.  v a n
Aller door Hert,og Karel  gepro tegeerd  i s  geworden .
(Yo?a  Slpaeqa.)  Engelbert  van Aller  is  op Jacobi  1 4 1 6
getuige bij de beleening door Elten  van dc halve tiend
to Sprile. (Sprici bij Putten) (Eist, dc Abdij v. H. E.)

D. 4. Hewick vcln A l l e r  Dirkszoo~a,  b e l e e n d  met
Byssel te Doornspijk omstreeks 1382. (Beelaerts  v a n
Bloldaml,  Stichtsclte leenen, blz.  90.)  Hi.j  be taa l t  t ins
,apud Runen  en  Spriel”, 1383. (Restandlijste~a,  fol. 5
verso.) Ook voor land  in  Byse l  en  voor  4 van  he t
goed Berselcr.  (lksta~zclhjste~~  , fol. 8 verso.) Omstreeks
1390 is hij doocl  en Tvordt z;jne zuster Geertruid van
Aller Dirksdochter  , vrouw van Jan van Brienen, met
Bysscl beleend. (Reclaerts  VCIIZ  Blolila7zd.)

D. 5. Gcertruid van Aller Dirksdochter,  beleend met
Byssel omstreeks 1390, hulder  Jan van Brienen, haar
man. Zij leeft nohm 3 Juli 1435. (Beelaerts van Blokland.)
Haar zoon Hrnric van Brienen is ambtman  van Pader-
born 1417, 1421; diens zoon Johan van Brienen  is
ambtman  1436, 1453. (Van Schouwend,  de kel~aar~~  , A.)

E. 2. Dese (Dissa) vaqa  Aller. Dissa, Henric Sorvaas-
zoonsdochter van Aller betaalt  t ins wegens goed te
Nijkerk, 1406, 1407. (Resta&Zijste?a,  fol. 4.) Zij, Tyssn,
Jacob Bierwisch wijff, bezit land onder Scherpeschoten,
Nijkerk, hetwelk later in het bezit komt. van het gast-
hu i s  t e  Ni jke rk .  (!I’l.&sboelc.)  Zij  betaalt  wegens de
Allerscamp  ,  1411.  (12est.  fok 6, verso.)

E. 3. lidela , Henric Stwaestoonsdocl~ter  van Aller.
Zij, Arn tz . wi.jff van Stramprade, betaalt een vierde
deel van de Allerskamp, na haar Honrick Bierwisch
(ThasboelL, genzerlrt:  Hertog Karel.) Arnt van Stramproide
Janssoon wordt een Geldersch leen opgedragen, gehceten
Pepersgoed, gelegen in Appelrcbroeck in den kerspel
Voorthuizen, ,,t’cndcn  Hovelaken ,” anno 1413, 1424.
Udela is dood en hij ,,tuchtigt zijne 21i0 vrouw Gertrud
an 18 alde schilde ‘s jaers, anno 1426”.  [Gadert  van
Stramprade - een broeder (?) van Arnt - was rent-
meester van Gelre  en Zutphen, 1392, 1396. (AT;jhoff,

Gedcnkzoaardighede~a  III.)]

E. 4. Rei~~aio-  vu~a Aller. Henric  Serva t iuszoon  e n
diens zoon Reiner betalen beiden wegens t ins van
Allerscamp , 1379. (Resta&lijste~~a,  fol. 4.) Reyner van
Aller en zijne vrouw Aleid van tins te Nijkerk in 1383.
(Fol. 5, verso.) Einde van de 14do eeuw komt hij v o o r
als Reyncr Heynen van Scherpeschoten. (Z~C ook E. 2 . )
(Kist, de Abdij van Hoog-Eltcla.)

Reinier  van Aller is identiek met Reinicr van Olden-
aller, zoon l s  blijkt uit  de verheffing van Oldcnaller
tot een vrij tinsgoed:  ,,Ith Reyn van Aller van sync
guede Oldenaller mit syne toebehoren. horende mynen
g e n a d i g e  h e r n  v a n Gelre  to voichrecht ,  o v e r m i t s
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hertoch  Willem quit gegeven in den jairo XCV”. (1395.)
(T7ksboclc 1500-1594.).  Reiner van Aller is ambtman
;anPaderborn,  1390,1.397.  (Ban S~h~uwe~~,  de K&za~rij,  A.)
Reinier  v a n  A l d e n a l l e r  i s  hulder  van  Mette,  w e d .
Gerri ts  van Oostendorp te Oosterwolde,  1379. (Lecw
aktenboel;, T cluwe  . Obz.  iSO.) Reyner  van  Oldcna l le r
betaalt tins onder Nijkerk, 1391. (~oZ.3derRestn?zdlijsie~a.)

Mogelijk  heeft  ilij e e n  z o o n :  W i l l e m  R e y n e r s s o c n
v a n  W r o d c r m a e t  (Kist.) en e e n  k l e i n z o o n  R e i n e r
Willamssoen, die in 1436 als procurator van het gast-
huis te Nijkerk met het wapen der Van Aller’s, den
ossekop  , zegelt .

. . * . . Henrìcn.  Hcnrictioclder  uuu Aller,  v r o u w  v a n
Henrick Inghen Nyweland , betaalt tins in 1407 wegens
b e z i t t i n g  t e  Nijkerk (J’oZ.  4 ,  Restandlijste~k.)  Z i j  i s
denkelijk eene dochter van Henric Henr icszoon  van
van Aller, bij 9. 3 genoemd. Zij met Henrick Ingenu-
l a n d ,  1425. (Vau &men.)

IJ. 1. Willem van ,4Ilw, beleend met half Watergoor,
1401 ,  he twe lk  he t  vo lgende  j aa r  aan z i jn  b roeder
Garselis komt. Hij , Willem van Aller Besselszoon ,
ontving een goed, ,,geheiten  wiltfurstergoct , gelegen
t o t  D e l e n ,  A0 1401”, 1 4 0 2 .  (Sioet en T’cln Veerz, Re-
g i s t e r  o p  d e  Leennldcnboelx~~  , ?7c1~~u~~,  Ob.  151.)  Hij
zal het zin, die het verbond van 1415 bezegelde en
zijn zoon  Wi l lem van  Al le r  van  Wortreden,  die in
1430 Dolen verkreeg, in 1435 het verbond mede be-
zegelde en in 1463 door diens zoon Engelbrecht werd
opgevolgd. (itlenz , Lcenaldeu.)  Van Spaen zal derhalve
Willem van Aller onder K. 3 ten onrechte hebben
vermeld  als zoon van Carselis.

E’. 3. Cnrselis  WUZ Aller.  Als  Gers i l ius  van  Al le r
moet hij wegens Helle tins betalen, 1411. (Re,dand-
lijste,, , foi 5.) Hij is ambtman  van Paderborn, 1398.
(Valz À%7~~0~1wc1a.)  Zijne vrouw Alcid kan eene dochter
zijn van Wouter van der Helle, dit den hof te Putten
van Paderborn in pacht heeft gehad, 1301, 1357. (Sleet,
I’uderborn  , qar” 4 e?~ (r clw stdd(en.)  B e h a l v e  H e n d r i k
zal hii nog twee zoons gehad hebben Wolter en Otto.
Carcehs  van Aller is dood in 1424 en in dat jaar wordt
Hendrik met half-Watergoor beleend en verkrijgt Wolter
van Aller land in Nybroeck [volgens Van Spaen; maar
volgens Register op de Leenakteuboeken in 14%]  wiens
opvolger zijn zoon Corzolis van Aller is.

Otto on Wolter  van Aller bezit ten eonc oliemolen-
stede te Barneveld. (T&sboeK van VCCTCIIWC.)

V.
H .  1 .  Clacs van Aller  tlava  Stozltenburg.  Hij z e g e l t

mede de overeenkomst tusschen de beide gasthuis-
meesters en den pastoor te Nijkerk, 1436; doch zijn
zegel is verdwenen. (Gasthztisnuchief  tc N$il;erlc.)

H. 2. Jo7ian  vnn Aller ,vala Ztoutenblcrg.  Hij z e g e l t
met Jacob Hendriksz. van Oldenbarnevelt eene koopacte
te Ni,jkcrk,  1477; doch beide zegels zijn verdwenen.
(Kcrl~voogdgj-arcJ1iicT  te n!~ltwl~.)

H. 3. Johala  (Jan) hlngclberts  Ouslnarlszoola  vafa Aller.
Hij e n  Reyncr
ratoers”

Willams (z i e  boven)  zijn de ,,procu-
van het gasthuis te Nijkerk, 1436. (Gasthuis-

archief.) Het zegel van den eerste is geschonden, doch
laat behalve het randschrift nog een deel  van de wapen-
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figuur zien j dat van den tweede met het volle wapen
van Aller IS gaaf.  Anthonia van Aller Johansdochter
huwt met Reiner Gerrits, zoon van Gerrit Ricolts van
Hollick, zijn getuige en medebezegelaar. Zij is dochter
van dezen Johan of van dien onder H. 2. v e r m e l d .
(Leenaktenb.  VeTelwwe , blz.  96.)

Hertog Arnold bekent schuldig te zijn aan Johan
Engelbertszoon van Aller bastaard 350 Rijnsche guldens,
waarvoor de Hertog hem de, Horster  ratiend te Ermelo
verpandt, 1444. (Nijhoff, Gede~ak~uaar~liglaedcn  IB,
)EO 212.) De Hertog verpandt hem ook de tiende ten
Opgangc in Ermelo,  11 Mei 1 4 4 8 .  (2del,L, ‘120 2 - 1 3 . )
Beide tienden worden eerst in 1554 afgelost.

Johan Engelberts van Aller bastaard is tins verschul-
digd wegens den Hemmel --het lag aan den Hemmel-
derweg  bi*j Nijkerk - ,,overmyds Lubbert van Cleve”.
Na  hem komt het aan de Van Bemmel’s.  (T7aìnsboek.)

Kinderen zijn mogelijk: Lubbert  van Aller, 1 4 9 9
(?ru~h Spaepa,  VII.)  Engelbert  (Egbert) en Gerrit,  a l s -
mede Anthonia  , hierboven vermeld.

VII
&. 1. CYarsclis  van ,411cr heef t  in  de  mark  tusschen

Arnhem en Rozendaal eene hoeve. (8mah.  Oudh.  I, blz. 92.)

VII.

S. 2. Hendrik  vma Aller. Zijne zonen  Re iner  en
Bessel Hendriks van Oldenaller, alsmede hun broeder
Jan komen voor in het tinsboek, in Dec. 1552 opge-
maakt  door  Matthijs Schul, Henr icus  van  Bmstel  en
Henricus Haan, Secr. te Hatt,em.  (Eol. 67.)  [Ook Engel-
bert van Aller en zijne vrouw worden genoemd in het
oudste tinsboek  , -C_  1525, doch wie zijue ouders zijn,
is niet aangegeven.]

X. 3. Anat van Aller.  Hij en Herman  van Olden-
barnevelt  bezit ten te zamen Oldenaller,  dat  geheel
het eigendom van den laatste wordt. (T7Linsboek)  Arend
van Aller heeft uitgestrekte bezittingen bij Hattem, 1512.
(Hoefer, de Waterstaatstoestand  van Hattem, Bijl. IB
in ,,GeZre” V.) Ook juffer van Aller - zij heette waar-
schijnlijk Catharina, gehuwd met Tyman van der Veen -
bezit er landerijen. Na Arend van A. zijn Jacob van
Lennep en Lynden eigenaars.

Arend  van  Al le r  i s  een  de r  ,testamentoers”  v a n
Johan van Essen, alsmede een der twee gasthuismeesters
te  Hat tem. Voor Arend van Aller en zijne zuster
w o r d t  d o o r  H e n d r i k  Vriese  ieder ,eene m i s s e  t e r
weecken”  gegeven , 21 Sept. 1535. (Hoefer,  de Kerk
va)b Hattem, blz. 7G.)

Arend van Aller huwt 10  . . . . van Lelanep .
20 Rijcltwij~a  van h’ssen’s  weduwe

Dorothea  van Leisten.
Eene dochter trouwt Frans van Besten, mier dochter

Anna met Jasper  van Lijnden Stevensz. huwt. (d’Ablaing,
de Ridderschap van Veluwe.)

VIII.

CI (Y. He?adrik van 811er.  Van Spaen toekent bij hem
aan : o b .  1 5 8 6 ,  k i n d e r l o o s  e n  d e  l a a t s t e  v a n
z i jn  ges lach t ) .  Ten  onrech te  word t  h i j  de  l aa t s te
genoemd, zooals de tinsboeken genoegzaam aanwijzen.
B e s s e l  H e n d r i k s z .  v a n  O l d e n a l l e r  h i e r b o v e n
genoemd, had een zoon Bessel Besselsz. van Aller,
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die  een  g ra f  t e  Ni jkerk  koopt  (KerkcoogdijOoel.)  en
wiens vrouw en kindercxn  door doop- en trouwboek
bekend zijn.  Ook het geslacht van Reiner (Reyer)
v an 0 1 den a 11 er plantte zich voort en mede wellicht dat
v a n  J a n  E n g e l b e r t s z o o n  b a s t a a r d  v a n  A l l e r . ‘ )

Viervoetige dieren in wapens.
Rietstap beweerde dat men wel een cursus in natuur-

lijke historie zoude  kunnen houden over dit onderwerp!
Nu, zoo’n vaart  loopt het  niet ,  al thans niet  in de
Neder l sndsche  Heraldiek,  maar er zijn toch heel wat
viervoeters, die meer of min gestileerd, hetzij in hun
geheel dan wel gedeelte’ijk,  in wapens voorkomen,

Behalve de dierenkonmg aan wien een afzonderlijk
artikel gewijd zal worden omdat hij zoo veelvuldig en
met zooveel variaties voorkomt, zullen wij hen in de
vroeger gekozen volgorde nader beschouwen en het
meerendeel af beelden, na vooraf eenige algemeene
eigenschappen te hebben besproken.

Indien niet anders omschreven, gaan , staan, zitten,
springen of liggen zij met den kop rechts gewend. Evenals
zulks reeds bij de vogels vermeld is, kunnen zij zijn:
genageld, getongd, geoogd, geknot, onaaiende,  aanziende,
half, uitkomend, r!oegewe?zd, afgewend, omgewend, klim-
mend tegen een boom of keuvel, bdloed  enz.

Koppen, lclautuen, zelfs staarten, afgerukt of afgemedesa,
komen voor, evenals schedels en hoorns.

De uq, het symbool van list en gezelligheid, wordt
afgebeeld als een echten, meest zittend, soms met een
ring om het lijf of met een of ander voorwerp in de
voorpooten.

(Apen, Eppe,  Koetzel) (fig.)

De antilope behoort eigenlijk onder de monsters thuis,
want zij gelijkt niets op den vluggen viervoeter in de
natuur.

De heel*  komt gaande, zittend of klimmend voor. Hij
is het zinnebeeld van kracht en onversaagdheid. Soms
is hij  gehalsband, geketend en ook wel gemuilband
van andere kleur, sabel is zijn hoofdkleur. (Den Beer
Poortugael, Röell, Berewouts , De Beerenbroek e. a.)
(fig.) V. Perbnndt voert een oude en een jonge beer
toegewend en als helmtecken  een gehalsbande en aan
een paal gebonden beer. Zelfs een beer met een palm
op den rug komt voor, dan ook gekroonde beeren  en
in de voorklauwen een dorren tak, zwaard en sleutel
voerende. Een Oeerenkop voert 11ackay;  beerenklauzoen
V. Kaltlenbach. (fig).

D e  bewr, kenbaar aan zijn eigenaardigen staart ,
treffen wij aan bij V. Beveren, V. Bevervoorden e. a.
(6g.j Hij gcltlt a l s  z innebee ld  van  werkzaamheid  en
kunstvaardigheid. In den regel is hij klimmend voor-
gesteld en van sabel en komt ook gekroond voor.

De bok, elders ook de steenbok, met zijn fraaie hoorns,
komt nog al eens voor, doch zeldzaam de geit. H i j
duidt op weerstandsvermogen, behendigheid en snelheid.
Zi,jn sik en gekromde hoorns kenmerken hem, de laatsten
veel van andere klaur, waar hij zelf van zilver is.

In Nederlandsche wapens komen herhaaldelijk dieren
voor, klimmend tegen een boom (Nauta, Buma , Scheltus,

‘) Gaarne zien wij de gedocumenteerde afstrtmming tegemoet. RED.

I
/ :

1

; ;

44

Wybrandi, Jongestal e. a.) alléén of paarsgewijze en
daaronder bekleedt de bok een eerenlnats  evenals het
hert. De oorsprong daarvan heb ik’niet kunnen ont-
dekken.

Coenders , Hogguer , Hornkens , Steinberg voeren een
of meer bokken.

Bokskoppela  komen evenzeer voor zoowol in het schild
en als helmteeken alsook bokshoorns.

De d a s , een beeld der waakzaamheid, omdat hij
voor zijn eigen schaduw heet te schrikken, is zeldzaam
en gelijkt op zijn levend evenbeeld (Dachsberg), ook
wat zijn kleur betreft. (fig.)

De tlronacdnris  met de kameel samen genomen omdat
zij alleen iu het aantal  bulten verschillen,  komt al
vroeg in wapens voor. In de 130 eeuw treft men hem
bij de Kröcher’s aan. Hij is het beeld van uithoudings-
vermogen en tevredenheid. (Holthnyzen , Hennequ in)
(fig.).

Als helmtceken  , getoomd en met een klokje om
den  ha l s ,  komt  een  kanaeelen7~~als  voor in de eerste
helft  der XIVO  eeuw bij he t  ges lach t  Aberne thy  in
Schotland (Z. Ströhl), als ook bij Kemele in het schild.

De  eekhoona  , als symbool van koenheid en onpar-
tijdigheid, vindt men hoewel zelden en dan zittend
met een eikel  of noot in de voorpootjes. (V. Garneren,
Faas, Roelofs, Eghels,  Knewert, Sichtermnn e. a.) (fig.).

De haas en het lconijn  zijn meermalen voorkomende
1tnangdieren, moest loopend, de laatste zittend, dik-
wijls met meerdere of andere dieren in het schild (De
Watt met 2 h o n d e n ) .  D e  l a n g e  ooren  en  he t  kor te
staartje kenmerken hen, cloch zij gelijken bijzonder
veel op elkaar en komen in natuurlijke kleur, keel of
sabel voor. Omdat de haas met open oogen  slaapt ,
beet hij het beeld der waakzaamheid, doch meer be-
grijpelij k : ook dat der vruchtbaarheid, al bij de oude
Germanen. (fig.).

(De Haes,  Haesbaert , Hazevoet,  Pieterson e. a. -
Conijn, V. d. Santheuvel, V. Groenevelt enz.).

Het hert komt zeer veel voor en wordt als zinne-
beeld der zachtmoedigheid en vlugheid gekozen. Sprin-
gend, staand, l iggend, drinkend uit  een rivier (V.
Hersbeek), klimmend tegen een boom (V. d. Linden,
Den Hartogh, Bonstoe)  oi er voor of achter s tappend ,
komt het voor (V. Scbinne,  Scott,  V. Hertefeld, Repe-
lius, V. Buren, V. Kruyne, enz. enz.) (fig.).

Het gewei met of zonder schedel (fig.), ook de hoorns
alleen, treft men aan evenals hertekoppen zoowel in
profil  als in front. (Hora Siccama, V. Rhee, V. Kerchem,
V. Willigen e. a.). In Duitschland komt nog de Iwrts-
‘hoornring  voor, d. w. z. een hertshoorn die rond gebogen
Sn zonder eind is , evenals het St. HuUertushert  met
Zen kruis tusschen de hoorns.

De h i n d e  of de ree, zonder gewei, soms met een
pijl in de borst; het d a m h e r t  kenbaa r  aard de vlekjes
3p de huid; het yendier met zijn breede platte hoorns,
sijn nog varianten die weinig voorkomen en meer in
je Noordelijke landen gekozen zijn.  De Geljas met zijn
korte kromme hoorns, komt meer bij de bewoners van
bergstreken voor en wij vermelden hun alleen volledig-
heidshalve. (Reesse).
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Als  cur ios i t e i t  vo lg t  a l l een  nog  he t  wapen  van
Reitmohr (z. Ströhl) waarop een springend hert bereden
door een moor voorkomt en sprekend genoeg is.

Even  talrijk is de h o n d ,  het  symbool  van  waak-
zaamheid , trouw en aanhankelijkheid. De windhond is
de uitverkoren soort doch ook de Or&kela en doggen
en zeldzaam de daslaolld  vindt men.

Zi j  sdaan, sprinyen  of liggen , zijn gehalsband al of
niet ge&zgd  van eenig metaal en de halsband weder
geboord nu en dan van andere kleur doch zelden ge-
ketend ma,ar wel getolzgd van keel of azuur. (Cloeck,
Cambier , Eppes, Canis,  V. Iddekinge e. a.) (figj.

Bekend zijn de brakskoppen van V. Tuyll. (fig.).
Ook de cerberscs  of helhond en de zeehond, eigenlijk

een gewone hond met een vinachtigen kam op den
rug, komen, doch zeer sporadisch, voor.

Dit is ook het geval met eenigo der volgende dieren,
die wij, omdat er weinig van te zeggcu valt, samen
nemen. De her+jaelìjn, de marter, de LXYT~  (fig.) en de
bunzing.

Meer  t re f t  men  van  eerst.genoemd  dier, dat al in
de oudheid als beeld van reinheid gold en geluk aan
heette te brengen, de huid aan, met het eigenaardige
zwarte staartje. Onder de bontsoorten is hermelijn zeer
gewild en bij koninklijke mantels als voering voor-
geschreven.

De staartjes komen ook als figz&zlr  alleen voor .
(Pels, Vorstelmans , Nicolaï,  Heyns, - V. Weezel  e. a.)
Een geheele reeks geslachten wier naam met het

bekende huisdier verband houdt, voert katten in hun
wapen, zittend of springelzd  en meest van sabel, een
enkele maal zelfs gekroond.

Als varianten noemen wij nog de in Duitschland
voorkomende meerkat, welke soms een gordel draagt
en de in Fransche wapens aangetroffen Genetkat, e e n
bij ons onbekend roofdier.

(Cater , Caters, De Kat, Minaud , Muyser,  Manger
Cats, Humbert,  Boelen (een halve), Draeck, Boeije en
vele andere (fig.). (Meilama  als Ht.)

Kattenkoppen voert De RasiQre.

De ra01 is door enkele familien , die een aanverwanten
naam hebben, uitverkoren.  Hij is kenbaar aan de uit-
gespreide voorpootjes en den snuit, zijn kleur is sabel.

(Mol, Moll). (fig.).

De nzz&  en de raz’  versieren de wapens van Rotter-
mond,  Muys, Soury e. a., meest in het meervoud en
van sabel. Zij zijn afgebeeld als echte, met een langen
omgekrulden staart en verschillen alleen in grootte. (fig.).

Even zeldzaam is het beeld van slimheid en kracht,
de olifalzt. Hij heet te zijn verkoren door hen die verre
gewesten bezochten, wordt natuurgetrouw afgebeeld,
met omgebogen snuit en is soms opgetuigd met een
baldakijn of toren. (V. Gierde).  De slagtanden zijn
soms van andere kleur. Zilver en sabel zijn de hoofd-
kleuren. (Ol.ffers) (lig.).

Zeer oud komen daarentegen olifantstrompen  voor.
Er werd en wordt zelfs, door de heraldici een strijd
gevoerd of de hiermede bedoelde figuur wel met den
olifant te maken heeft en niet is een ossenhoorn, die
tot blaasinstrument is gewijzigd.

I n  e l k  g e v a l  n o e m t  m e n  z e  zoo en zijn z e  e e n
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geliefd helmteeken. Het Oranje-Nassau wapen prijkt
er o. a. mede en in Duitschland zijn zij soms versierd
met allerlei andere zaken aan den buitenkant eooals
veeren,  bollen, blaadjes, klokjes enz.

De ofter (vischotter), ook de ot terkop,  treft  men,
doch hoogst zelden aan, evenals de panther, die een
heraldieke gedaanteverwisseling heeft ondergaan, die
moeielijk  te beschrijven is. [Den Otter, Van Otterloo
(met &ch in den bek), Otters].

Voor het paard met aanverwante dieren en stukken
zie men de eerste dezer reeks studiën.

Volgt de r a m , die wij tegelijk met het schaap e n
het Zana zullen nemen. (fig.).

De ouders haalt men aan als toonbeeld van geduld
en matigheid, het kind als dat van zachtmoedigheid,
bescheidenheid, en geduld. De gekromde hoorns, dikwijls
van andere kleur, kenmerken den vader, wiens kop
of ramskop  zoowel van terzijde als van voren wordt
aangetroffen. (V. Delen). De moeder met haar knuppel-
vormigen staart , biedt niets bijzonders te vermelden
aan. Het lam komt gewoon weinig, doch alspaaschlam
herhaaldelijk voor en draagt dan met een opgeheven
voorpoot een lxrktiaantje  meestal beladen met een rood
kruis (Wolthers)  (Ram, Ramskrammer  , V. Sallandt
e. a.) (hg.).  De kop is soms omgewend.

Als versiersel  komt het lam óók voor,  hangende
aan den keton van het Gulden Vlies, die de ridders
dier orde om hun schild plaatst,en.

Een vrouwenbuste met ramhoorns beeldt Ströhl af
in zijn Heraldische Atlas,  terwijl  Watzelberger een
ram met 4 hoorns in zijn Formenschatz toont.

Het  stekelcarken  is  even zeldzaam als de egel en
duidelijk herkenbaar aan zijn stekelpennen. De laatste
treft men in Engelsche wapens wel eens opgerold aan,
hij gelijkt dan op een stekelachtigen bal.

De stier, de os, de koe en het kalf vormen een andere
familie huisdieren, die niet uitvoerig omschreven be-
hoeven te worden. De stier geldt als beeld der dienst-
baarheid en van kracht en heeft  behalve de hoorns
welke weder van andere kleur kunnen zijn, als ken-
merk dat, wat de os mist, voorts een bosje haren v o o r
het hoofd en een opgeheven staart, welke de laatst-
genoemde omlaag draagt. De koe is te herkennen aan
de uiers en is soms geklokt om den hals. Het kalf wordt
als de moeder afgebeeld doch zonder hoorns. Alle kunnen
genageld of getongd zijn van andere kleur. (fig.) (Verwey,
Verburgh).

Osse?akoppen  en schedels van ter zijde of in front
komen nog al eens voor (Mecklenburg) (Keiser, Bastert
e. a.) Een metalen ring door den neus treft men, ook
bij volledige stieren veel aan. De hoorns zijn van ver-
schillend model, vrijwel recht of omgebogen.

Een os met menschenhoofd, gekleed in een zotskap,
treft men in Watzelberger’s Formenschatz der Heraldik
aan. Hierbij mag ook het ossenjuk  niet vergeten worden
dat al een zeer oud stuk is. (fig.).

De tijger is buitengewoon zeldzaam als wapendier en
heeft zijn gestroomde huid als kenteeken.

Varkens en in het bijzonder evers of wilde zwijnen
komen meer voor. Bergsma voert ze beide in zijn schild
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(fig.), Schram een varken (fig). Evers zi,jn het zinne-
beeld van vri,jheid  en wilde kracht en stonden in de
Gcrmaanscho lVythol~.gie  reeds hoog aangeschreven. Zij
sp r ingen  mees t  en z]Jn van sabel, tong en sla.gtnnden
kunnen van andere kleur zijn.

h~z37slcopptx  treft  men ook nog al eens aan (fig.)
afgerukt of afgesneden, dikwijls met meerdere in het
schild.

De vos en de wolf komen herhaaldelijk voor.  Bun
staart verschilt, doch overigens geli jken zij  vc~el op
elkaar. De vos draagt zijn pluimstaart n.m. omhoog,
de wolf omlaag. Roo7xncZ  noemt men hem, als zij een
prooi b.v. een eend of gans in den bek medevoercn.
(Unbescheid)  (fig.). De vos geldt als het beeld van list,
en slimheid, de wolf als dat van list en voorzichtigheid,
beide zijn meest van keel of natuurlijke kleur afgebeeld.

(De Vos, De Wolf, Wildeman).
Wolfstanden (fig.) behooren hier e$enlijk  niet te huis,

doch  mogen wQ deze wnponfìguur met onvermeld laten,
even als de wolfslznlccn die meer bij de stukken op de
jacht betrekking hebbende behooren.

De wcerwobf  wordt bij de monsters opgenomen.
Een ncmgcldecde  molf (met, monnikenpij) vindt men

bij Ströhl pl. XLV.
Ten s!otte vermeld ik nog dat het geslacht Caymnn

in Vlaanderen een l,xn%waa~~  en Pander een rhino~c~~os
voert.

S o m s  treft men dieren aan die gewapend ziju met
een z w a a r d  o f  pi.jleu, dan wel eenig ander voorwerp
vasthouden, doch de leeuwen worden het meest hiervoor
uitverkoren.

Bijna alle dieren komen, behalve in het schild, o o k
als hektateeken  VOOI-  en dan in den regel dtkonmde.

Als schildl~ouders  doen het meest dienst het ljc~~d,
d e  ec~~zhoorw  , het llert,  de 0016,  de hond, de os en -
maar zelden - de eekhoorn. terwijl wij zooals gezegd
den leeuw buiten beschouwing laten, want die heeft ook
hier zoowel als elders, met recht het leeuwenaandeel.

Enkele aanteekeningen uit het kerkarchief van Ingen.

Nodegedeeld  door G. J. BRENKXAN  te Aelst (L ienden) .

Optei,jckeninge en(z.) van de goederen thijnsen Erff-
1)nclitcn  ren ten cncle incoomsten toebehoorende de hy.
kercke tot Ingben so sij nu tegenwoordich besidt in den
j nerc: v a n  1 6 1 4  bij kerckmr. TV&enz  van Golsteiga i n
p laa t s  sijns Za. affgestorven  vaders en(de)  Goosse~~  UU~L
Il’ii~.i:.  (zie ook Navorscher 1889 p. 560).

in den E e r s t e n  Hernma cm Ewick  Jnla Cwilst.
cn(dc)  Clertit de Leeuw s i j n  J a e r l i c x  s c h u l d i c h  t w c
enckele gauweo ovcrlantsclie  Cheurvors t e r rij nsche
gulden  van gewichte  verschijnt  petri  ad Cathedram
vermogens sijn besegclden brieff [en(de)  is erffpscht  op
vervallen]  cn(de)  i s geteijckent  met de letter ,,-4”. (Zie
hierna.)

Item hebben de korckmrs  a,Egereeckent  met Hcrmcfa
vava &uicl;  Jma Gwima en(de)  Ariaela  Jamz. Cuijper
m o d o  Gerrit de Lceuro  wes tot p e t r i  a d  C a t h e d r a m
a n n o  1610 onde sijnt hier van ten volen be tae l t  da t
het eerste jaer  wcderonime  is gewest petri anno 1611(?)

sullen betalen tlese twc enckele  gauwe guldens voersz.
met drie (P) guldens en drie stui,jvers.
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l/astricl;  Aertsz.  is Jnerlicx schuldich renthen  uijt sijn
hoffstadt  dncr hij  tegenwoordich op woont Acht en
twijntich  stuijvers een blnncken op St. Ptrie ad Ca-
thedram.

Item den 17en decembris anno 1613 (?) affgereeckent
met Vostriek  Aertsz.  wcs petri 1613 alsoo  dat hij suijver
schuldich bli jf t  (den vcerthiendun penn. al  affgecort
si,j nde) vier guldens.

Ocrrit  Hol1  m o d o  Goo<welL ~:uH,  Wz$ck en(de)  Lijs föala
Hoccen erffpacht sijn jaerlicx  schuldiuh t w o  e n c k e l c
gouden  hertoch  plnhppus gulden van Oostenrijck  .gacnde
uijt  het Waut v e r m o g e n s  d e n  (ge)scgelden  brlcff  ge-
tei,jckent  motte letter ,,B”. (Zie hierna).

It,em d e n  5 meij a(nn)o 1611  m e t  Lijx un,a Hocvela
encde) Gocrsscla ccî1a  Wi$k  i n  plaets Z n .  Gewit Hol1
als dat Lijs erna Hoeven  sui,jver s c h u l d i c h  b l i j f t  t w c
guldens el@  stuijvers, en(dc)  Goossela  vnla Wijdc vijfl e n
dertich gulden den \velcken  boijde  voorsz. sommen den
veertliienden penn. al gecort is als0 dat het ecrste jaer
wederom verschijnen cal CJ~ l;etri anno 1612.

C80~1ael~s  v/oa TT’~~ck  IVillonsz.  is i a e r l i c x  s c h u l d i c h
vi,j&hien  gulden gaende  nijt sijn hoff’stadt in de brei,j
verschijnt op petri  ad cathcdram alles vermogens segel
en(dc)  brioff daer  van  s i jnde getccckent met de letter
,C”. (Zie hierna.)

den xxdeu december a(nn)o 1613 hebben de kerckmrs.
affgoreeckent  m e t  C’or?zeZis  2;~ T+‘ijcl~  van  v i j f f  jaeren
wes petri a(nn)o 1 6 1 3  en(de)  sijn betaelt  . . . . . .

Hc~zderick Ile~~dss. m o d o  Jnla ,Jnnsela  Stc~~clxr i s
Jaerlicx schuldich vijffentwintigh  stuijver en is schuldich
gebleve  bij kerukmrs. Dierclç  bplijlzters  en(de)  Jan caia
Hattem tot petr i a d  C a t h e d r a m  a(nn)o 1093 ses en
twijnticll  gulden vi*jíI  stuijver noch derthien iaer rent
tlcst v(cr)schenen  petri a(nn)o 1606 bli jven daer noch
van schuldich vermogens de reeckeninge van de kerckmrs.
Jau Alertst. en(de)  Jm Egbertma.  sesthien gulden vijff
stuijvcrs.

*Joost  Heudaicksz.  en(de)  Rocioffl~elz  weduwe Verklijsz.  (ij
si<jn s c h u l d i c h  uijt haer hotfstndt  a e n  d e n  Ingen-
e(en)  dijck gelegen Ja,erlicx  negen gulden, den 6 februari
1614 atTgerccckent  met  J o o s t  Hcnde~icl;sz. wes p e t r i
n(nn)o  1613 alsdat  Joost Heudwiclcsz.  suijver schuldich
blijft wes pctri  a(nn)o 1613 dertich stuijvers hierentegens
sal *Joost  voorsz. noch  bewi jzen  de  vijff’ gu ldens  des
Juers den Armen uijtgcdeijlt te hebben welcke  voorsz.
vijf? guldens de kercke Joost Hcnderidsz. schuldich is
Jaerlicx ui,jt te reijcken  en van hem neffens de kerckmrs.
uijtgedeijlt  to worden .

Olifìcr  12eijc~~.  vau w e g e n  HermeTz  VerOrugh  is Jacr-
licx schuldich te rente ses philips guldens tot vijff en
twijntich  stuijvers tstuck v(er)rnogens  een  besege ldc
bricff getoijckent met de letter ,,U” (zie hierna) en(de)
is het leste jaer  affgereeckent  en(de)  betaelt  wes pe t r i
a(nn)o 1 6 0 9  behalven  d a t  h i j  t e  voorens bij. o u d e
kerckmrs. een jaer  ingehouwen heeft twelck hq noch
sc,huldich  is hiertegen is ontfangen scven gulden tien
stuijvers o p  r e e c k e n i n g  . . . . . n o c h  si%jn  van  Olifier
Reij~?s  Een en dertich gl. me t  pe t r i  a(nn)o 1 6 1 4  i n t
bijwesen  van J o .  vau Benanacl  betaelt.

CYol’9zeZis  Vel-Urzcgh  is iaerl icx schuldich te rente uij t
den weert vijff cn halven gulden  v(er)schijnt  op Cors-
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dach > v e r m o g e n s  eenen besegelde brieff get,eijckent
met  de  l e t t e r  ,;E” (zie hierna) twelck sullen betaelen
Stel.elz ~;nlz Duel @de) d’erffgenaemen van lfilleln  vaz
W$ck.

Albert ds Ceqj  van  He~zdrick  RoelofiS  h o f f s t a d t  i s
iarrl icx schuldich te rente twee phil(i)p(pu)s  gu lden
en(de)  ijder tot vijff on twintich  s tu i jve r s  t s tuck  ve r -
schijnt  op petri ad  cathedram  v e r m o g e n s  eenen  be-
segelden  bricff en(de)  is geteijckent met de letter ,,F”
(zie hierna) ende is het leste jaer  petri anno 1615 aff-
gerekent  en(de)  blijft schuldich Acht gulden ses stuijver
een bl. en(de)  is noch schuldich van Audts, derthien
gulden en negenthien stuijvers vermogens de rekeninge
vand oude kerckmeesters  hierop heeft A&krt de Cemp  Be-
taelt aen Jkr. ~Johnn  ?;aiz  Golsteijn  vier en veertich gulden
rest  ocsk noch aen Aelbert de C’enq,  de gerechtscosten
daerin h i gecondemneert is bij den Gherichte  belopen
met de rr nthe wes petri ad Cathedram a(nn)o 1615 te
saem twndff guldens seventhien stuijvers acht penningen
noch betaelt wes petri a(nn)o 1616.

Jacob de Leeuzus  hoffst,adt modo Jelis Joach,ims  dlert
Aerts,z. B e r b e r s  Thonisseql  ende lfermken w e d u w e
Huijbel-t  J7acobsz.  sijn iaorlicx schuldich te rente vier en
twijntich stuijvers.

d e n  2 0  decemb(er)  a(nn)o 1 6 1 3  afigereeckent  m e t
m r .  Jelis Jciachimsz. en(de)  dbert Aertsz.  A l z o  d a t  s i j
be tae l t  hebben  wes petri a(nn)o 1613 en(de)  Hermlien
wedewe  voorsz. blijft suijver  schuldich Acht ende twijn-
ti& stuijvers waer met si j  oock be tae l t  a(nn)o 1 6 1 3
en(de) Herbel-clz Tonisz.  heeft betaelt wes petri a(nn)o
1608.

Dingnn  weduwe JacoO  Lce~zders is schuldich Jaerlicx
u;jt hacr hoffstadt drie gulden verschijnt den 7 merti
ve rmogens  eene  obligatie en(de)  heeft botaelt wes den
7 merti a(nn)o 1612 Item heeft de Digna wed. voorsz.
4 (?) jaer  en(de)  suijver  betaelt  mes petr i  a(nn)o  1 6 1 6
in cluijs.

61’1:~l~z  w e d u w e  ?Jan  Bvertsr.  en(de) Co~~elis Hart-
gersz. g e v e n  jaerlicx  ren te  ui,jt be$de  haer hoffsteden
een daelder van xxx s t .  ve rmogens een besegelde
brieff geteijckont met de letter :,G” en(de)  is betaelt
v a n  d e  w e d u w e  voorsz. wes petr i  a(nn)o 160s en(de)
Co,,neZis Rhutgers  heeft  betaelt  wcs petri a(nn)o 1 6 0 8
de . . . . . heeft hijs een deel beta.elt WC’S  pctri a(nn)o 1615.

Aertli:eu  weduwe Roelof DiescLsz. is jacrlicx schuldich
uijt haer hof fs tnd t  derdenhalven  gulden  v(er)mogens
een besegeldcn brieff geteijckent met de letter ,,H”
den 18 december a(nn)o 16i3 affgereeckent met Artken
voorsz. wes petr i  a(nn)o 1 6 1 3  en(de) blijft scbuldich
su$ver gelt derthien gulden twaelf stuijver.

Jan Diercksen Oit JonsE. en(de)  Tonis .van Campen
sijn iaerlicx schuldich seven ende  twijntichsten halven
stui<jver  uijt de  hof fs tad t  van  za :  Goossen  Hermensen
enide)  he t  l and t  daer  naestgelegen  toebehoorende  ,7an
Dzerclcsx. voorsz. van welcke  rente J a n  Dicrclcsz.  be-
taelt de rechte helffte en(de)  noch het vierendeel van
dien ander helfft ; het  ander vierendeel van die een
h e l f f t e  b e t a e l t  Tonis  Gan Campen  en(de)  h e t  a n d e r
resteerende heel vierendeel betaelt Ott Jansx. den 25
decemtber)  a(nn)o  1613 Affgereeckent met Jan Diercksz.
wes petri a(nn)o  1613 also dat hij over  be tae l t  heef t
ses stuijvers en een halven Ott Jansen en(de)  Tonis
van Campen  hebben betaelt wes petri a(nn)o 1608.
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Willem Hcndricl~sz. smidt is schuldich iaerlicx ses
gulden vermogens een oblign,tie.

den ijden Januari 1613 hebben kerckers.  Affgereekent
m e t  l@ille~~  Hendricksz.  voorsz. Also dat hij v e r d i e n t
heeft so Aent i,jsserwerck  van de clocknegels en(de)
andersins ses en dertich gulden hier tegens affgereekent
v$T jaren renten wes petri 1613 beloopt dertich gulden
also dat Iliile~n  voorsz.  noch aen coompt  ses gulden.

Wouter Cornek. met sijn suster s&r iaerlicx schuldich
uijt haer  hoffstadt Acht ende  twijntich stuijver en een
bl(ank)  en is affgereeckent wes petri 1613 Also da,t sij
schu ld ich  bhjven  twe gulden eenen  stuijver de veer-
tiende penn. gecort sijnde.

Fredericlt  van Hattem is jaerlicx schuldich uijt de
Gansert Acht en halve stuijver en is betnelt wes petri
1612.

Aert van Hattem is schuldich uijt het Altaers Lant
iaerlicx  dortich thijnspenn.  ijdere  thijnspenn. wort  be-
taelt met een duijt en(de)  is betaelt wes het jaar 1613.

Gijsbert  Spl@atersz.  is iaerlicx schuldich te rente drie
hoorns gulden en(de)  wort betaelt met twaelff stuijver
g a e n d e  uijt sijn h o f f s t a d t  g e l e g e n  a e n  d e n  Ingen-
sche ho%

den 10 Februari  1614 Affgereeckent met G+sbert
voorsz. wes petri 1613 also dat hij suijver schuldich
blijft veerthien  gulden seven stuijvers Jan Fredericksm
betaelt  wes petri a(nn)o 1615 incluijs.

Conzeiis  van Ecl; is schuldich iaerlicx vier guldens
4 sts. vermogens een contrackt  int kerckebook en(de)
verschijnt den 9 Januar:

den 6 Januar  1614 Affgereeckent wes den 9 Januari
1613 also dat hij suijver schuldich blijft sesthien gulden.

Dirck Roeloffsz.  is schuldich te rente iaerlicx uijt de
hoffstadt van Roeloff Moessen  drie philps. gulden van
vijff en twi,jntich  stnijvers  t s tuck  vermogens  segel  en
brief? geteijckent met de letter ,,J”.

den l’i februar  anno 1614 AEgereeckent  met Dirck
Rocloffsz. wes petri 1613 also dat hij suijver schuldich
blijft  drie gulden sevendchalven st,uijver  Lherclc Roe-
lof&. heeft aen Goosen zla?a Fijclc  betaelt  veert ien
gulden scven stuijvers hier mede is die rente betaelt
wes petri  Anno 1615 inclusive.

Frons Roeloflsz. is  schuldich uijt deselve  hoffstadt
drie cnckele gouwe harthoge Borgoe(ndie)sche  philps
gul.  v(er)mogens  eenen  gesegelden brieff en(de)  is ge-
teijckent  met  de  l e t t e r  ,,K” en(de)  wort b e t a e l t  ijder
g u l d e n  voorsz. de r t i ch  stuij.:  v(er)mogens  een accoort
m e t  I+aus Roeloffsz. opgericht sijn leven gedurende
en niet langer.

Affgereeckent  met Frans  Roeloffsz.  van wegen alle
achterstedige renten wes palmdach a(nn)o  1613 dewelcke
hij betaalt heeft , noch Joost Aertsz.  van wegen Alida
sijn moeije  betaelt  drie Jaeren renten wes p n l m d a c h
a(nn)o 1616 in cluijs.

Diers  de weduwe Peter . . . . . is iaerlicx schuldich
ses gulden uijt haer  hoffstadt sen den Ingenschen hoff
gelegen v(er)sche\jnt  op petri vermogens eenen  besegelden
rente briefi  geteijckent met de letter ,L” en(de)  is het
eerste jaar  hiervan v(er)schenen  Anno 1608 en(de)  is
oock noch schuldich van restante  van de koop van den
kercke thiende v(er)mogens  haer eijgen  hant achter in
de maenceel staende twijntich gulden hier op betaelt
in twe v(er)scheijde  reijse seventhien gulden.
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Jan van Hattem Jams. is ia.erlicx  schuldich u[jt de
helfft van sijn hoffstat derdehalven gulden v(er)schijnt
op mertini vermogens eene besegelde brieff geteijckent
met  de  l e t t e r i,M” en(de)  sal h e t  e e r s t e  jaer  ver-
schijn(en)  a n n o 1 6 1 0  n a  inhalt  het accoort  daer van
sijnde.

Gerrit van Hattem  is iaerlicx schuldich ses guldens
vermogens een obligatie en sal het eerste iser verschij-
nen op Corsmis a(nn)o 1614 - betaelt Aen die kerckmrs.
die rente v(er)schenen  Corsmis sestien honderd veertien.

Goosc vafa YVz$‘c1c  is schuldich iaerlicx ses guldens
vermogens een obligatie en(de) sal het eerste iaer ver-
schijnen op Corsmis anno 1614 die voorsz. somma hier
van is hondert gulden.

Roeloff Dtercksz.  heef t  de  ren t  be tae l t  van  f rouw
Roelo  ffsx, v a n  h e t  J-aer a(nn)o 1 6 2 1  on(de) 1622 v a n
wegen do kerck Jaerlicx 4 guln 10 s. maekt in twee
Jaer  9 gl.

Alsoe Goossen  van Wijck bij slot val> rekening voer
den heere Commandeur
den  10en Januarij 1625

, Jonckeren ende  naebueren op
gedaen bevonden wort sen te

coemen  d ie  somma van  een  honder t  en  vijff en(de)
vijftich gulden seven stuijv. ses penningen is over sulx die
voorsz. hondert gulden in mindering gegeven die voorsz.
somma vooraff gelost genomen eoo dat heij niet meer (het
jaer  renten Corsmisse 1624 verschenen affgetogen sijnde)
als negen ende  vecrtich guld. seven stuvers ses penn.
ter voersz. cause  is aencomende.

Uijt voerwnerden endo maenieren hiernaer  beschreven
heeft Johan van W+lc Huebertseu  gepacht van die
kerckmeesters  indertijt  Johan van Golsteiu  onde Gocsselb
valz V%jck  den kerckenacker l iggende achter Herman
Jansens  wijt  omtren t  twee  hondt  lants mit den ende
a e n  Hernmns  Coeihoff  (voor )  den  tijt van ses jaeren
naer  den anderen dacr Jan van Wij& Huebe~tsx.  voer
geloeft  h e f t  t o e  betaelen  a l l e  jaer  vijff g u l d e n  a d
t w i n t i c h  stuevers voer  don g u l d e n  gerekent  ende  is
beschijen  vrij gelt sonder  daervan  j e twes  toe  moegen
corten van gjender  hande  ongeld en woe men die oick
machte noemen niet vijtgesondert  ende  sal desse pacht
aen gaen op petrij ad cathedram  1607 en(de)  sal desse
pacht verschijnen op Maerci.jnij int selve jaer  dijt heeft
Jan van W?jclc Huebertsen  aldus geloeft  voer hem ende
sijnen erven alle jaer  toe betaelen wie voerscreven
s t a e t  onde bij gebreck  van  d i jen  moegen  d i e  k e r c k -
mesters voersz. in der tijt desse verschenen pacht mit
recht in winnen naer Lantrecht  van Nederbetuwe In
o i r c o n d e  d e r  waerheijt  h e b b e  i c k  J a n  can Wij&
Huebertsen  desse  pacbtseel  voer  mi jn  en(de)  m i j n e n
erven onderteijkent den xnljen October 1607.

w.g. Johan va”rz  Wij& Hubert.

Item met Jan van W@Xc  affgereeckent van sucven
jaeren pachten wes Martini af 1613 en(de)  ten vollen
betaelt Actum den 7 Feb. a(nu)o 1614.

Deso boven beschreven pacht is noch verlengt den
tijt van acht jaeren alles op deselve conditie midts dat
Johan van W(jck  voorsz. dese acht jaeren  geduerende
jaerlicx voertaen betaelen sall seven der voorsz.  guldens
waervan ten gelage  $jn gewest seven vaenen waervan
hij  de leste seven Jaeren alle jaer  een vaen sal cor-
t e n ,  t e  w e t e n  v i e r  stuijvers als  hij  op dach voorsz.
be tae l t  en  anders  n ie t  t e  corteu int cleijn noch  in t
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groot, Sonder srchlist oircont sijn eijgen bant, gctum
ter presentie Heer Stecen VUIZ Hartevelt C o m m a n d e u r
tot Ingen  Jonckheeren en(de)  gemeijne  naebueren den
xxven februa. anno sestien hondert en veertien ouden
stijl.

w.g. Johan van W6jck  Hubert.

Alsoe bevonden wort dat Jan van W$ck do kercke
verschoeten  heeft negen gulden de welcke  hij aen sijn
n a e s t c o m e n d e  p a c h t e n  sal corten acturn  den 26 feb.
1614 twelck betaelt sal sijn met den naestcomende
pacht te weeten  van het iaer 1614 twelck verschijnen
sal op korsmis naestcoemende, waermede  gcdoet sullen
sijn die hij schuldich is van het iaer 1613.

Ghgsberth  &lijnfers  m o d o  Jala  Dierclcsz.  S’midt  i s
Jaerlisx schuldig drie hoorns gulden en(de) wort be-
taeld met twaelff stuijvers  eude is schuldich gebleven
in de oude reeckeninge -14-7-0 en(de)  is betaelt, Items
n o c h  b e t a e l t  t w e  Jaeren facit -3-7-.  . ende  is het
eerste iner wederom v(er)schenen  petri a(nn)o  1616.

Jr. Cornelis  van Ecl;  is Jaerlicx schuldich vier gulden
van  ren ten  ende is schuldich gebleven in de oude
reeckcninge -16-0-0 Ende is het eerste iaer wederom
v(er)schenen  a(nn)o 1614.

Anno  1664  heef t  Be& Uircksz.  Crouwel  gecoft  den
Kercken Acker d a e r  hij teegenwoordigh aen eckc is
bijwoonende en dat voor de somma 220 gul. waarvan
de leste helft  betaelt  morden eerstkomende victoris
1665 deses  loopende Jaers aldus 220-0-0.

Op dato ondersz. soo heeft Hendrick  Jansz.  gepacht
van (de) kerckmr  Anthony de Grauw drie ackerkens
Lants l iggende jnt  voorborgh daer voor deesen ge-
bruijcker  v a n  i s g e w e e s t  Aerdt Rutgerst. ‘uma Liesvelt
dat den heer Commandeur Ruijsch  aen de hij. ke rck
van Jngeu heef t  toege le i jd t  en(de)  dat Jaerhcx v o o r
de  somma van seeveu  gu lden  to t  ses  Jaer  toe ge-
duerende, welcke  penn. sijnde  vrij van alle de heere
pen. ofte ongeld waervan  het eerste jaer sal om gecomen
weesen  Peetrij 1666 is  geschiedt  in lest  fan 1665
oircondt beteijckcnt.

Licr&  Roeloffsx. is Jaerlicx schuldich drie philips
gulden tot vijff en twijntich stuijvers stuck en(de)  is
schuldich gebleven in de oude reeckeninge 7-6 en(de)
is betaelt ,  Jtem noch v(er)schenen  ende  betaelt  twee
iaeren  facit -6-19-4 en(de)  is het eerste jaer w e d e r o m
v(er)schenen  gewest a(nn)o  1616 dit heeft Bierek Roe-
!ofsz. aen mijnen handen betaelt van wegen de kerlie
wes petri . . . . . a(nn)o  1616 inclusive.

Noch aen Goossefa  van W$klc  betaelt tweo Jaeren te
weeten  vant Jaer  1623 & 1624 die naestcoemende  twe
Jaeren aan Goossela  . . . . . be tae l t .

Frans Roeloffsz.  i s schuldich iaerlicx drie enckelde
souwe  hartoch  bo i rgoenschc  p l s  gu lden  en(de) w o r t
betaelt met dertich stuijvers stuck en(de) v(er)schijnt  op
~nlmdach  is schuldich drie iaeren het lest v(er)schenen
)p palmdach a(nn)o  1616 eu(de) betaelt - Dese voersz.
Irie d a e l d e r  a e n  Goossen  von Wielc b e t a e l t  a(nn)o
23 & 24.

Diers wed. Peter Evertst. is iaerlicx schuldich negen
aeren  ren ten  en  t l e s t  v(er)schenen  petri a(nn)o  1616
‘acit -54-0  eu(de) was  h ie rop  be tae l t  aen  de  oude
rerckmrs -17-0-0 Jtem aan Gosen  van Wij&  betaelt
:ens -8-0-0  en(de) noch -20-0-0  Jtem is die voorsz.



53

wed. van Peter Euzrtsz.  desw(egen)  alle iaer  noch schuldich
eenen  gulden tien stuij. en(de)  sal tierste iaer  renthen

, v(er)schenen omgecomen zijn petri ad cathedram
a(nn)o  1620 en(de)  heeft alle die boven v(er)schreeven

- v(er)loop  betaelt wes petri ad cathedram a(nn)o  1616
in cluijsive.

Jan van Hattem Jansx.  erffgen. sijn iaerlicx schuldich
twe gulden thicn stuijvers waervan  het eerste iaer
v(er)sclienen sal wesen op Martini a(nn)o  1619 ver-
mogens accoort.

Gerit  van Hattem is iaerlicx schuldich ses guldens
v(er)schijnt  op korsdach en(de)  sijn twe iaeren v(er)-
s c h e n e n  en(de)  betaelt -12-0-0 ende  sal een iaer
wederom verschijnen op korsdach a(nn)o  1616.

Bekennc ick onderschreven ontfangen te hebben van
Jan Roelof&. vijff kei+jsers gl. van twe iaer  r e n t e n
en(de)  dat van wegen die kercke tot Ingen  verschenen
anno 1626 en(de) 1627 Orcont mijn hant actum  den 1.
meert 1621 Jan van Hattem Geertse.

Beken ick ontvangen te hehben van Roelif Diercksz.
ende  Adriaen Jerifaest. die somma van ses gulden
negentien stmjver ende  een oort ende  dat van twe
Jaeren rente van wegen die kerck tot Ingen oorkondt
mijn handt het Jner 1627 ende  het Jaer 1628.

Jan van Hattem.

Verschillende dergelijke zaken volgen o. a. nog eene
t/n van Jonker Cor~zcl~s  van Eek.

(Wordt  vervo lgd) .

Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-Indië 9

door
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLOXG PRINS.

Bij publicatie van 30 April 1847 (Ind. Staatsblad
no. 23) werd het thans nog geldende Burgerlijk Wet-
boek voor Ned. IndiC afgekondigd.

Daarin handelen de art.ikelen  6-12  (overeenkomende
met de art. 63-69  van het Ned. Burg. Wetboek) over
Namen enz.

Deze artikelen werden bij het Ind. Staatsblad van
1883 no. 190 gewijzigd:

De oorspronkelijke tekst van 1847 was :
Artikel 6.

Niemand mag zijnen geslachtsnaam veranderen of
eenen  anderen naam bij den zijnen voegen zonder
toestemming van den Gouverneur-Generaal.

(Dit artikel werd niet gewijzigd).
Artikel 7.

Het verzoek daartoe kan niet worden toegestaan
dan na verloop van 3 jaren te rekenen van den dag,
waarop daarvan in het officiëel  nieuwsblad zal zijn
melding gemaakt.

De Gouverneur-Generaal is gehouden om, nadat het
verzoek in dier voege zal zijn aangekondigd een af-
schrift daarvan te zenden aan het Departement van
Koloniën ten einde in Nederland worde voldaan aan
de vereischten der wetten, aldaar van kracht op het
stuk van naamsverandering.

(Het hier bedoelge officiëeie  nieuwsblad is de
Javasclie  Courant).
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Toen door de opening van het Suez kanaal de com-
municatie  tzssschen  Nederland en Indië zooveel  sneller
werd, en  h e t  dus mogelijlc  was om in 3 m a n d e n  alat-
woord te hebben  op een brief, werd de termijn van 3
iarela  i n dat  art ikel  verkort  tot  1 j  aar en drie
maanden. Deze  wi j z ig ing  llad plaats bij LYtaatsblad
1 8 8 3  no. 190,  maarb$  t ev ens  aan  d i t  axt’ilLe1  werde~a
toegevoe~qd  de woorden : e n  nanmsbijvoeginu  D e
cereischten der wetteu in Neclerla~~~d,  wellce men %z de
boveuge?zoemde ar~ikele~a  v a n  laet B. TV. vindt  zijla o . a .
d a t  h e t  wrzoel; ook iii de  ~~ederba~~dsc7~~e  Staatxozcrarat
m o e t  quonEe?a  g epub l i c e e rd ;  i s  eeja jaar  voorbij~gegaa~a
z o n d e r  dat  bezwaa,r is  gemaakt  tege?a  het cerzoelc,  clala
wordt dit aau den GolLCt!+raell,,.-GC1leTaal  medegedeeld.

Artikel 8.
Gedurende den loop van gezegde drie jaren kunnen

partijen bi,j e e n  verzoekschrift aan den Gouverneur-
Generaal in te dienen doel1  gelden de gronden, waarop
zij meenen  zich tegen het verzoek te kunnen verzetten.

(Di t  a r t i k e l  werd  bij het mce?*,qenoemde  iS’laatsOlac1
1583  n”. 190 iu dier cocge  gewij+jd  dat het thans Ibidt:
G e d a r e n d e  h e t  t i j d v a k  111 h e t  v o o r g a a n d
artikel genoemd, kunnen de belanghebbende
partijen enz. enz.)

Artikel 9.
Indien het verzoek wordt toegestaan, zal het besluit

worden overhandigd aan den ambtenaar van den
Burgerlijken Stand van de geboorteplaats van den
verzoeker, welke ambtenaar het,zelve  in de loopende
registers zal inschrijven en daarvan aanteekening doen
op den kant der geboorteacte.

(Dit artil;el is ongewijzigd gehIeven).
Artikel 10.

De naamsverandering of naamsbijvoeging door den
Gouverneur-Generaal overeenkomstig de bepalingen
dezer afdeeling  toegestaan, za,l nimmer kunnen worden
aangevoerd tot bewijs van vermaugschapping.

(Dit artiliel is eveneens  ongewijzigd gebleven).

Wanneer nu iemand, die ingezetene van Neder-
landsch-Indië is en op wien het Indisch Burgerlijk
Wetboek van toepassing is, neiging gevoelt om zijn
naam te veranderen, te verfraaien of een naam bij
den zijne te voegen, begint hij met een advertentie te
plaatsen in de Javasche  Courant (het officiëele  nieuws-
blad). Dan zendt hij een request aan den Gouverneur-
Generaal, waarbij hij het verzoek doet, met redenen
omkleed en waarin hij mededeelt dat hij van dit ver-
zoek in het officiëele  nieuwsblad heeft melding gemaakt.
Het request wordt dan om consideratiën en advies
gezonden aan den Directeur van Justitie en komt van
diens departement weer bij de Algemeene Secretarie.
In verband met het groote aantal verzoeken van dezen
aard, dat langzamerhand werd ingediend, kwam het
der Indische regeering in 1906 wenschelijk  voor om
deze aanvragen in Nederland en in Indie  zooveel
mogelijk volgens dezelfde beginselen te behandelen en
werd daarom aan den Minister verzocht inlichtingen
te willen geven nopens de ten deze in Nederland ge-
volgde practijk. Sinds dien tijd worden bij verzoeken
om naamsverandering cie volgende regelen in acht
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genomen. Ligt een ernstig motficf aan het verzoek ten
grondslag, is blijkbaar pii%oit of genegenheid het motief
der aanvragers, d;in krijgen deze een voorloopige be-
schikking, houdende de mededeel&, dat zij na verloop
van  een  j aa r en drie maanden, te rekenen van de
dagteekening  v;Ln dit beslnit bij ongezegeld schrijven
zich op nieuw tot den Gouverneur -Generaa l  zu l l en
kunnen wenden, ten einde eene  beschikking op hun
verzoek te verkrijgen, zullende  inmiddels van hun request
afschrift worden gezonden aan het Departement van
Koloniën, opda t  va,u dat  verzoek ook in de Neder-
landsche Staatscourant melding worde gemaakt. Op deze
wijze wordt b.v. gehandeld met verzoeken welke ten doel
hebben om een geslachtsnaam van ascendenten te doenhor-
leven of voor uitsterven te behoeden, met name indien
door deze verzoeken aan den wensch van een overleden
vrouwelij.! ascondent wordt voldaan. Eveneens wordt
meestentlJds  een gunstige beschikking gegeven, indien
het verzoek beoogt den geslachtsnaa,m  van pleegouders
aan pleegkinderen te geven of dezen toe te voegen
aan hunnen geslachtsnaam. Intusschen wordt bij deze
verzoeken zorgvuldig overwogen of de naamsverandering
wel in het belang van het kind is; met name is ten
aanzien van wettige kinderen, wier bloedverwanten
z i c h  tegen  d e gevraagde naamsverandering verzetten
het door de pleegouders gedaan verzoek meer dan eens
geweigerd.  Zijn de pleegkinderen onechte kinderen,
dan is de naamsverandering meestal in hun belang te
achten en wordt het verzoek bijkans immer toegestaan.
Het belang der kinderen leidt zelfs dikwijls tot toe-
wijzing, indien het overspelige kinderen betreft; het
meest voorkomende geval te hunnen u.anzien  is wel
dit, dat de ouders van het kind in lateren echt met
de moeder vereenigd,  aan het kind zijn geslachtsnsam
wil schenken. Verder worden de verzoeken steeds inge-
willigd,  indien bli jkt , da t  aan  de  naamsverandermg
voor den betrokken persoon een financieel belang is
verbonden, doordat een voorwaarde bij eene schenkmg,
legaat of erfstelling gesteld ! daardoor in vervulling
zal gaan.

Wanneer vervolgens het afschrift  va.n het request
aan het Departement, van Koloniën is aangekomen,
wordt van dat verzoek melding gemaakt in de Neder-
landsche Staatscourant, opdat ingevolge artikel 64 van
h e t  Ncderlandsche  B .  W. gedurende een jaar belang-
hebbenden tegen het verzoek kunnen opkomen. Is een
jaar voorbij  gegaan, zonder dat bezwaren zijn inge-
b r a c h t ,  d a n zendt  de  Minis te r  van  Koloniën  een
exemplaa,r  van de Staatscourant waarin het  verzoek
heeft  gestaan aan den Gouverneur-Generaal met de
mededeeling , dat bij  het  Departement van Koloniën
geen verzet is aangeteekend tegen de inwilliging van
het verzoek. En als dan ook in Indië geen bezwaren
zijn ingebracht, dan ontvangt de aanvrager een definitieve
beschikking, waarbij hem krachtens artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek vergund wordt den aangevraagden
naam bij den zijne te voegen en zich alzoo voor taan
te noemen en te schrijven als aangevraagd.

Geschiedt het verzoek louter uit ijdelheid, dan wordt
immer afwijzend beschikt. Tot deze categorie van ver-
zoeken worclen o. a. gerekend, die van personen wier
geslachtsnaam veelvuldig voorkomt en die door eene
naamsverandering zich van hunne naamgenooten wen-
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schen  te onderscheiden. Eveneens wordt ijdelheid geacht
in het spel te zijn bij verzoeken om den naam van
eene heerlijkheid toe  te  voegen  aan  d ien  van  den
ambachtshecr.  Tegen deze laatste verzoeken geldt boven-
dien nog dat bezwaar, dat het eene oorzaak van nnnms-
verwarring zou geven, indien later de heerlijkheid
overging aan iemand uit een ander geslacht,, terwijl
de naam der heerlijkheid blijvend verbonden was aan
he t  ges lach t  van  den  v roegeren  ambachtsheer.  O o k
verzoeken tot toevoeging van namen van steden, dorpen!
buitenplaatsen enz. worden steeds geweigerd.  Tha.ns
zouden dus aanvragen om zich te noemen van den
Bergh van Heinenoord  , Coster van Vrijenhoeven,
Leclercq de Courcelles en dergelijke niet meer worden
ingewilligd.

In dergelijke gevallen nu krijgen de aanvragers
terstond een afwijzende beschikking en wordt hun
request  niet  naar Nederland gezonden. De aanvrage
heeft dus in daze gevallen voor niets in de Java.sche
Courant gestaan.

Door deze wijze van behandelen van requesten , welke
overigens geheel conform de wettelijke bepalingen is,
is men na eene voorloopige gunstige beschikking van
den Gouverneur-Generaal vrij wel zeker, dat men na
1 jaar en drie maanden een gunstig resultaat bereikt,
want het verzoek, dat alleen in Javasche en, Staats-
couranten wordt geplaatst, komt bijna onder niema.nds
oogen  en mist dus feitelijk zijn doel nl. belanghebbenden
in de gelegenheid te stellen tegen het verzoek op te
komen. Het is daarom jammer, dat de verzoeken ook ,
niet in een of meer dagbladen worden geplaatst, of
wel dat de dagbladen deze verzoeken evenals zooveel
andere officieële berichten niet uit de officieëlc nieuws-
bladen overnemen. Bij mijn onderzoek is mij toch ge-
bleken, dat in verschillende gevalleu  de belanghebbenden
eerst van het verzoek hoorden, als het te laat was,
als zij  hun na.am z a g e n voeren door een of ander
persoon, die dikwijls niet eens verwant was aan het
geslacht wiens naam hij had aangevraagd. - Misschien
zou men in Nederland te eeniger tijd eene  aanvulling
van artikel 64 B. W. in den evengenoemden zin in
overweging willen nemen. Wanneer dit artikel luidtle:
,, Het verzoek enz. waarop van hetzelve in de officieële
nieuwspapieren e9z eelt of naeer groote  dagblade98  z a l
zijn melding gemaakt, dan werd art ikel  7 van het
Indische B. W. ook wel spoedig in dien zin gewijzigd
en zouden de verzoeken om naamsverandering onder
een ieders oogen  komen.

Behalve deze naamsbijvoeging  en naamsverandering
komt in Ned. Indië nog veelvuldig voor de n aams-
a a n n e m i n g , aangezien niemand met Europeanen
gelijkgesteld kan worden, die niet in het wettig bezit
is van een geslachtsnaam.

De hierop betrekking hebbende bepalingen vindt men
in de ordonnantie opgenomen in het Indische Staatsblad
van 1883 n” 192. Zij luiden:

Artikel 1. Niemand kan, wat rechten, lasten en ver-
p l i ch t ingen  be t re f t ,  gehee l  en  a l  met  Europeanen
worden gelijkgesteld, indien hij niet in het wettig bezit
is van een geslachtsnaam.

Artikel 2. Hij die, wat rechten, lasten en verplich-
tingen betreft, geheel en al met Europeanen wenscht
te worden gelijkgesteld en niet in het wettig bezit is
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van een geslachtsnaam, kan een zoodanigen naam aan-
nemen, na de toestemming vin den Gouverneur-Generaal
te hebben verkregen. *

Artikel.  3. Ten aanzien der in het vorig artikel bc-
doelde  naamsaanneming  zi,jn toepasselijk de voorschriften
van het Burgerli jk Wetboek voor Ned. Indië, vervat
in de artikelen 7, 8 en 10 - de beide eerste artikelen,
zooals die zijn gcwi,jzigd  bij het Kon. besluit van 15
Xaart  1883 no. !) (Ind. Staatsblad no. 190).

A&kcl 4. De aankondiging in het ofliciëel  nieuwsblad
geschiedt kostelotis , terwijl ‘de in te dienen verzock-
schriften en de daarop
zegel  zijn.

genomen beschikkingen  vrij van

Uit deze bepalingen blijkt~, dat verzoeken om naams-
aanneming nagenoeg op dezelfde wi,jze worden behandeld
als die 01; naamsverandering of naamstoevoeging. Hier
dus hetzelfde  gevaar, dat plotseling iemand voor den
dag komt met den naam ‘van een bekend geslacht,
terwijl hier bovendien no ,q meer kans bestaat dan in
de hooger beschreven  geval~len, clat de nieuwe nnam-
genoot  in  geeu ankele relatie staat  tot  het  geslacht
welke naam hij aannam. \V{liswanr  wordt in de meeste
gevallen tot wettigen geslachtsnaam aangevraagd de
naam,  w a a r m e d e  loen steeds bekend heeft  gestaan
b.v. van den natuurlijken va’der,  van do moeder of de
pleegouders, m a a r  Aiets belet  b.v.  iemand, die veel
genoten  heef t  bi,j  het  lezen van Ferdinand Hui& of
Eline Vore, om den  naam Pal?.  Lennep of  C’ozc~~n~s
aan te nemen. Valt  hut oog van de leden van zulk
een geslacht niet  op de advertentie in het officiëele
nieuwsblad, dan ontstaat na een jaar en 3 maanden
een nieuw geslacht P-on Lcnnep  of Coqerus, dat zich
al gauw ui tgeef t  voor  een  tak  van  de  bekende  g e -
slachten van dien naam.

M e n  zief dus hoe weuschelijk het zou zijn om aan

de verzoeken om naamsverandering enz.  de grootst
mogelijke publiciteit te geven.

Thans volgen in al phabetischc volgorde de verzoeken
to t  he t  aannemen,
geslachtsnaam,

veranderen  of toevoegen van een
welke van af cie invoer ing  van  he t

Burgerlijk Wetboek tot 1910 in Neder landsch- Ind ia
zijn ingewilligd en meer of minder bekende Holland-
sche of Europcesche  namen betreffen.

Deze verzoeken zijn toegelicht uit de overgelegde
s tukken  voor  zoover  dit  mogelijk was en bij  ieder
verzoek is  het  Gouvernementsbesluit  der  inwi l l ig ing
vermeld .  Ver i f i ca t i e  de r  opgegeven  namen en  da ta
heeft door mi.j  niet plaats, gehad. De opgaven komen
dus evenals do beweerde afstammelingen geheel voor !
rekening van de verzoekers.

&Ioge  de opgave van den oorsprong van een 200-tal 1
Nederlandsche geslachtsnamen van ecnig nut zijn voor /
de beoefenaars der genealogische wetenschap in het
a lgemeen  en  voor de leden van het Genootschap in ,
het bijzonder.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .

,,Les  généraux morts pour la patrie”.

I n  1908 .verecheen  bi,j  N o ë l  C h a r a v a y  t e  Parijs  :
,Les gén8raux morts  pour la  patr ie (ArmBes  de terre
et de mer) Notices  biographiques  , par Noël Charavay. 1
Deuxième SBrie 1805-1815,  welk werk indirect voor ,
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Nedcrlamlsche  gelzcnlogclz  ook van belang kan zijn en
op geschiedkundig gebied menig gegeven bevat, dat
in andere biographische werken tevergeefs zal worden
gezocht.

De opzet  van dezen arbeid is ‘tzclfdo als in dien
der eerste serie (loopcnde van 1792-1804  en in 1893
verschenen).

10. Biografie in chronologische volgorde van den
datum van het gevecht waarin de doodolijke verwon-
ding plaats had; 2”. Alphabetische  lijst; 30. Lijst  der
landen, departementen en plaatsen van herkomst ; 40.
Lijst  der veldslagen of zeeslagen en der landen en
streken waar de generaals werden gewond en sneuvelden.

Ui t  he t  werk  b l i jk t  da t  in  de  oor logen  van  he t
Keizer r i jk  162 opperofliciercn op het  veld van eer
bleven, w a a r o n d e r  clrie mn,zrschalken  ; twee vice-admi-
raals , vijf-en-veertig divisie-generaals en 6Rnhondertl
twaalf brigade-generaals.

ISO&  Vice-admiraal : Nqon. - Brigade-generaals :
Brw ; Valhubert.  - lSO(i. Brigade-generaals : Grigwy ;
Vallongzie; Delegorgue; Debilly;  I;Xn&ols.  - 1 8 0 7 .
Divisie-generaals : Desja&ilzs ; d’Hautpo~~1;  Roussel  ;
Tcztlìé.  - Brigade-generaals : Corbineau;  Bìl~ot; Lochet;
Bonnet tl’Honn&cs; Dahlmann  ; Varé ;
Guyot. -

Caqana ;
1805. Divisie-generaal : Gobcrt. - Brigade-

g e n e r a a l s  : DuprBs:  Hénk; ilzdwéc;  Lnbr~~y~rc.  - 1800:
Maarschalk : Laizues.  - Divisie-generaals : C%ruo?zi;
Espagne; Saìnt-Hilairc;  Carfwet; I~asalle;  Lapìsse.  -
Brigade-generaals : Colbert, ïb!anigault  d i t  Gaulois  ;
L a c o s i e ;  Jardola; Hewo; SorOier:  R%onlt d’Ave?lay ;
Poelet; Petit;  Dqrat; Guìot  de la Cour; Gautier; de
Hartitzch; de Porbeek;  Hadeln;  Toba; Paris d’lllins. -
1810. Divisie-generaal : 8énarmont.  - Brigade-generaals :
Beaurgard;  Graindorge: GamOs;  Descorches  de Sainte-
Croix. - 1811.  Divisie-generaal :  _Zhf/ïn.  - Brigade-
g e n e r a a l s  : Orsaklli  : dc Marìsy ; Clzao&o9a-Rousseau  ;
Chamorira;  Pépin; GVcrlP ; Salme;  Valletazix.

1812. Divisie-generaals : I”crey; Deroy;  Gudi~a;  Molat-
brzlla;~azllailacourt;  1harreaal;  E’iszer;Delzo~as;  Lamer.-
Br igade-generaa l s  : Thomi&-es;  IIesyrar;iet~s  : Roussel,
S’iebein  ; Legziay  , G’rabowsLi  ; Conaptke;  @awaas  ; Huawzl  ;
La9zabére;  de Lepel; ïklarion;  Plauzwnlae;  Romcuf: de
Brcunìng;  Dery ; Levie&;  Pnlzosc  : Lanchantin:  Caw.lras  ;
Delol  t de Gléoll. - 1813.  Maarschalken : Bcssikcs,
Poniatoxski. - Divisie-generaals : Morad; Duroc ;
Icirgener: Bruybc; Xarrut; Van der Maesscfa:  La Mar-
iìnière ; Pial;  Aldwy  ; Dclmas;  Priedrichs ; Rochanabea~l  ,
col?roux ; Vachot.  - Brigade-generaals : Gourd; Grilbot;
Garlaier-Laboiss&c  ; S’icard; Pastol: Gombelle;  Boyeldìcu  ,
Bacìlle ; Sibllet ; Dwnesmc; Enaond  d’E.wlecin  ; Heinwod;
Prince de Reuss: Cacault ; Azkmar; Bachelet  d’Am~ille,
Bojycr  , Camus  d e  RiclwaoTat  ; Cochorrz:  Coacloumq  ;
tl’Estko:  I+rriEw  ; MQrzwy ; Pclleticr  d e  Molztmari’e  ;
Kwasniewul;i;  Bcrtralad;  Breissatad.

1814. Vice-admiraal : Basic. - Divisie-generaals :
Decouz: Rus&;  Tazcpija.  - B r i g a d e - g e n e r a a l s  : Av!J;
Forestier; Marguet; fiugucs-Ckatazclc:;  l’cchaud; Osien;
Donzier;  Ronzicr.

1515. Divisie-generaals : Letort ; Girard;  Desvaux-
8a&at-Jlaurice  : Duhewze;  Michel; LecourOe.  - Brigade-
generaals  : Grobola  : L e  G’apitaine  ; Gautlaier; Aultrl-d  ;
Baahduiqa;  Jamìn ; Doslop  ; Depe1ajbe.

Van negen generaals (allen vreemdelingen) kon door
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den schrijver den datum van geboorte niet worden op-
gespoord,  n.1. van:

1. De Hartifzsch  (Sakser)  ; 2. De Pol-Oeck  (Badenser);
3. Hadeh  [Westf;tler]  ; 4. De Siebcin  (Be ie r )  ; 6. Conzte
de Lepel [ Westfalcr]  ; 6. Baron de Breuning [Wurtem-
bergerJ  ; 7. S. F i s t e l - . 8. C .  Pahz; 9. KwasniPwski
[deze laatste drie, allen Polen].

Door onze relaties in het buitenland gelukte het ons
eenige gegevens te verzamelen betreffendo de onder
1, 2, 4 en 6 genoemde opperofficieren. Ze vullen het
werk van den Heer Charava,y  eenigszins aan.

1 .  VOU Hwtitzsch  [Fricdrich GeorgeJ:
Geboren :

Eint~itt.

1747

IC50

i n  Weissenborn  b/Freiberg. Evang.
(G eburtstag u. Eltern nicht vermeldet)
a l s  Soldat b e i m  I n f .  Re@. ,,Carl
Maximilian von Sauhsen”.  - 1711
als G r a f  Flemming  errichtet,  17,55
Prinz Carl Maximilian,  1583  von
Zanthier  , 1798 Prinz Fr iedr ich
August von Sachsen, 1836 Prinz
Georg ,  u. s. w.
Sousleutnant.
Premierleutnant u. Ad-

1

bei
jutant. obigen
Stnbs-Kapitain. Regiment.
Xljor.
Obastleutnnnt und Versetzung in
das Regiment Kurfiirst-Infa.nterie.
Oherst u. Versetzung  zum Infanterie
Regiment BeElaqua  als Kolllmandant.
Geaernlmajor  u. Versetxung  in sein
friiherer  Reciment  I n f .
Rayrisuher  Erbfolge  Kyieg.
Am Rhein.

Be/ö,.del-zllzgew. 1 7 6 7 .  3 . 6
1774. 27.8

1791. 19.1
1796.  17.9
1804. 23.1

1807. 18.1

1809. 15.3

Feldziige. Lii8/79.
Iï9ó.

Gestorbes.

1806. G eyen Frankreich , gefecht bei Saal-
feld u. Jena.

1807. G egen Preussen.
180!). I n  Oesterreich.
lSO9. 24.7 an seiner in der Schla&t b. Wagram

erhaltenen Verwundung.
AztszeicAwngelz.  Krhielt Kir sein tnpferes Verhalten ‘im Feldzuge

1807 das Ritterkreux  des Rgl. Sächs. Militär-
S t .  Iieinrioh O r d e n s  u n d  d e r  französischen
Ehrenlegion.

Verlleiratet.
Xi~ztler.

-Ta! (Name der Frnu  unbekannt.)
‘i.

LI<. 5’. Xrieqsarckiv.  Dresden]
2. ne Porbeck.  f!ei?hrich  Philipp ReinAard  von PorOeck,

g e b .  15. 10. 1771 in Kassel, gest. 28. 7. 1809 in der
Schlucht bei Talavern de la Reyna. Von 1787 bis Juni
180? in Hessen-Kassel’schen Militärdiensten. Grossh.
Badlscher  General-major.

Qermahlt  29. 8. 1798 mit Malie Bornembn.  Seine
El te rn  h ieszen  : E$-iedrich  Bewhard von Porl>eck  und
Paniiw  ElisaDcth von Wieder7Lold,  T .  d e s  K r i e g s -  u .
Domänenrnts Johann Heinrich von Wiederhold.

Zie bemerken  ist, dass sowohl Friedrich  Ber&ard
als H&nricJ~  Philipp-Reinhard  von Porbeck  b i s  1 7 9 9
ihren  urspriinglichen  Familicnnamen  Böclicker  führten ;
d e n  N a m e n  v o n  P o r b e c k  orhielten  s ie  1799 durch
Adoption von Seiten ihres Onkels, Friedrich von Por-
beek  hessen-kassel’schen General-majors mit  dessen
Schwester  Luise , Christoph Heinrich  Bödicker , d e r
Qater Friedrich Bernhards, bezw. Grossvater Heinrich
Philipp Reinhards von Porbeck vermählt war.

[Qrossh.  Badìschcs Genera1 Landesarchiu.-  Karlsruhe.]

Over vo?z PorOeck  kan men verder nog raadplegen:
Stammtafeln des Adels  des Grossherzogtums Baden,
von Von der Becke-Klii.chtzner  (Baden-Baden 1886). -
Krieg von Hochfelden , Geschichtliche  Darstellung  sämtl.
Begebenheiten und Kriegsvorfälle der badischon Truppen
in Spanien 1808-1813.  Frcibarg  (Herder). - Badischen
Biographien 11 Teil s. 140-143.

4 .  i>c SieOein. - Het K: Bayer : Kriegsarchiv  h a d
de welwillendheid mi,j een afschrift te zenden van d e
in  de  ve rzamel ingen  berus tende  doopacte  van den
generaal, luidende :

n*uszug RUS dem Igge lhe imer  re formir ten  Tauf-
protokol1 v. Jahre 1752.

Im Jahre Christi Eintausend siebenhundert  funfzig
u n d  zwey den  [da  das  P ro toko l1  durch die Kriegs-
-unruhen  versteekt  und dadurch äusserst  corrupt ge-
worden, so kann  man unmöglich  d e n  e i g e n t l i c h e n
Goburtstag wohl nber den Monath noch  e rkennen ,
wahrscheinlich aber ist es in der ersten Hälfte des July
Monaths].  n n  July i s t geboren worden fJustus, Hein-
rich, der  Qater  = Johann  Nicoiaus  Siebein,  p. t. refor-
mierter  Pfarrer claliier.

D ie  Mutter = Agalaa  Maria  uxor .
Die Taufzeugen = Herr Johann  Heiwrich _&!oré,  rufor-

mierter  P f a r r e r  zu Mutterstadt,  et dessen  Ehefrau.
Over SìeOein  is met vrucht te raadplegen : Schrettinger,

Der K. B. Militär-Max.  Joseph-Orden  und  Seine Mit-
glieder. München 1882 (Buchhandlung von Oldenbourg)
Seite 812-818.

Clzarauay  laat  hem 24 aug.  1812 sterven te Pris-
menitza [Rusland] en zegt van hem: ,,Général-major
bavarois , commandant  la  1~0 brigade de la division
d’observation au 9~ corps de la Grande-Armee  , en 1807;
la 2” brigade de la division Deroy dans le Tyrol, en
1 8 0 9 ,  l a  1~0 brigade de la 1’30  division d’infanterie
(Deroy) au 6~ corps de la Grande-Armée, en 1812.
Chargée,  le 18 noût, de servir de réserve, au pont de
radeaux de la Polota, pour contenir les attaques des
Russes , cette brigade, composée des 1”’ et 9~ régiments
de ligne, l@r et 60 bataillons legers, traverse le fleuve
et repoit  l ’o rdre  d ’appuyer ,  une  nouve l le  o f fens ive
tentée pour réparer I’échec de la division Legrand,
à Prismenitza ; Elle se porto en avant avec la plus
grande énergie , et rétablit le combat. Le général de
Siebein conduit  lui-même le mouvement,  enleve  Pris-
menitza , et s’élancant sur la cavalerie russe  qui arrivait
sur l’artillerie franc;aise , la culbute et lui reprend les
p r i s o n n i e r s  frangais qui é ta ien t  entre  ses  mains .  11
concourt ainsi à la victoire mais il repoit  une blessure
iL laquelle  il succombe le 24 au matin.”

Blijkens de gegevens in het K. B. Kriegsnrchiv  is
hij den 24 Aug. smorgens om 2 uur aan zijne bij Biloe
bekomen wonden, te Polotsk overleden.

6. Baron de Breuning. Ludwig Freiherr van Breuning
( K .  W ü r t t e m b .  Genora.Imajor  23 Okt .  1Sld in  den
Freiherronstand erhoben)  war geboren am 16 Juli 1780.

Sein Geburtsort  is t  vermutlich  Rosenf-eld  , j e t z i g e n
Württemb. Oberamts Sulz, TVO  sein Vater Oberamtmann
war. Seine Eltern waren der Wiirtemb. Oberamtmann,
später Oberregierungsrat Georg Ludwig Breuning und
Christiane Friederike geb. Kapff.

[Kônigl. Württembergische Archivdirektion, Stuttgart].
Generaa l  Qon Breuning werd bij een charge op 7
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Sept .  1812 aan de niOkoxva  zwaar gewond, en ove r -

leed den 30 Oct. d. R. v.
Hi j  was  r idder  van  ‘ t  Leg ioen  van  Eer ,  ridder-

grootkruis der Frcdcriks-Orde en Commandeur van die
van Mi litniro  Verdiensten , beiden van Wurtemberg.

1VVnt  do Poolsche  generaa l s  be t re f t  zou  missch ien
aangaande hun geboorte en afkomst ecnige  aanwijzingen
ziin te vinden in de verzamelingen der redactie van
Eanail%cllclescl~ichtliche  Bkïlter ,  i nder t i jd  in  he t  bez i t
van den hr. 0. von Dassel te Döbeln, die sedert over-
leden is.

Onder de gesneuvelden op het veld van eer vinden
we ook con Co+72ol-~2~  waarvan Révérend in zijn Armorial
d u  P r e m i e r  E m p i r e  o .  a. zegt:  ,appartenant & une
famille  d ‘anc ienne  Chevalerie  originaire de la Frise,
dont  les rameaus se sont fix& en Alsace et en Pro-
vencc”  , en zijn wapen beschrijft als: Ecart  : aux 1 et
4  d’azur  & un ours  grimpant d e  sable lnmpassé  d e
jiu* 7 allumée d’arg. ; au 2 des barons militaires (dus in
rood con zilveren zwaard en pal met gouden gevest)
an 3. d’or  à deax tors de chasse d’nzur posés en pal.
Vgl. ook Riotstnp Arm. Gen. 2fic Ed. in voce pag. 441.

Lozcis Jacpucs  de Coëf~or~z,  b a r o n  d e  1’Empire  d o o r
lettres pat. van 27. 12. 1808, donntaire van frs. lOOOO.-
rente op Westfalen (17.3. 1808)  brigade-generaal  en
commandeur  Legioen  van  Eer ,  ~vas geb. Sjtrassburg
16.1. 17ï1,  werd bij Leipzig (18.10.  1813) zwaar ge-
wond en overleed dientengevolge te Strassburg 29 Oct.
d. a. v. [zn. van Jea.n Jacques  en N. N. de Lang]. Hij
w a s  g e h u w d  m e t  ïWn&  So@ie de Bcyw,  w a a r u i t  :
Ihph Louis baron de Coehorn,  député tlu Bas-Rhin
l&X--‘69  en conseiller-général, geb. 2.5. 1801, + 14.
11. 1881, ridder Legioen van Eer, trouwt 10. 27. ll.
1 8 2 9  Edmée Caroline  FohnFe Alezis Collarti,  f- 8.2.
1835 (wed. in. 10. huw. van Antonie Laurent Csp-
pelle).  H i j  h u w t  20. 1 0 .  S .  1 8 3 8  Nurie  Eugétzic!  de

T~urclrheim,  -f 1 8 3 9 .  Hij t r .  30. 7 .  l l .  1 8 4 8  CZotiZde
C&Ze de Cazalot.  Uit het eerste huw. 2, uit het 2”” 1
en uit het 3de 2 kinderen .

Brussel. M. G. TV.

Een portret van Napoleon 1 te Moscou.

D e  RCIXC  hTapoZéonicwze  ‘) van 1911 (afl. Juli-Oct.)
geeft o. n. de af beeldin,v van een tot heden onbekend
gebleven portret van Napoleon 1.

Door den grootvader van den tegenwoordigen eigenaar
[den Kolonel van den russischen Generalen  Staf Med-
védeff] word het, toen deze zich als lnitenant-vaandel-
clrager  (choroungi) der Dori’sche  Kozakken te Parijs
bevond in het gevolg van het legercorps van den
generaal baron Vincingherode, tusschen 14 Maart en
2 April 1814 terwijl hij alleen een der paleizen bezocht,
uit do lijst gesneden en in de kap van een zijner laarzen
verborgen,. medegevoerd.

Het orlglncel  verbleef steeds bij de familie te RIoscou
in den staat waarin het was mcdegebrncht.  Alleen hcuft
een kladschilder aan het uitgesneden hoofd een fragment-

1) Revue  Napol~onienne  fond&  ct dirig6c par IC b a r o n  A l b e r t
Lombroso. Rome. Cas Post. Na 188.
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uniform toegevoegd. De kop moet bgzonder  fraai van
conceptie zldn en wordt toegeschreven aan Gros.

De inzender van het bericht 1) heeft hoop, dat op
een der zolders van het Louvre, de door den Kozak
gemutileerde schilderij nog aanwezig zal zijn.

In dat geval  zouden de nazaten van Spiridion  Med-
védeff (zoo heette de kozak-vandaal)  bereid worden
gevonden om anu Frankrijk t,erug te geven wat  hem
rechtens toekomt, ‘t geen niet, alleen eene rechtvaardige
daad maar tevens eene uiting van echt fransch-russische
vriendschap zou wezen.

Medegedeeld door M. G. W.

BOEKBEOORDEELINGEN.
Het Münstersche  geslacht Van der Wijck.

door  W. MOORREES.

Voor ons ligt een merkwaardig werk. Merkwaardig
uit velerlei oogpunt. De genealogie is sedert een tiental
jaren in’ d e  b a n e n  g e t r e d e n , die haar maken tot wat
zij wezen moet: een hulpwetenschap der geschiedenis.
Veel is op het gebied der geslachtkunde gezondigd,
zoowel door personen die haar als amateur beoefenden,
als door z. g. professional-genealogen; onder de laatsten
staan thans als aartsvervulschers  de meesten te boek.
De nietsontziende critiek  deed in de laatste jaren  zelfs
de weinigen die nog als eerlijk golden van hun voetstuk
vallen, doch zelfs heden ten dage versch i jnen  nog
geschriften, die C~G moeite van critiseeren niet waard
zijn.  Het is daarom dat de verschijning van een merk
als hierboven genoemd met vreugde begroet wordt.

Het onderhavige werk is een monument  waaraan
zelfs de strengste cri t icus geen steentje zal  kunnen
loswringen.

Voor de familie een monument, is dit boek tevens
con eerezuil voor zijn schrijver.

Het is bijna ongelooflijk, dat deze doorwrochte arbeid
het werk i’s van iemand aan mien de genealogische en
heraldische studie nog voor korten tijd slechts bij name
bekend was.

Het  was mi j  een  aangename taak  deze  familiege-
schicdenis te bestudeeren; met waa,r genoegen nam ik
kennis van schrijvers glasheldere uiteenzettingen van
uiterst moeielijkc problemen, van zijn niet te wederleggen
conclusies ; ‘t geheel dwingt bewondering af. Als men
een blik slaat op de lijst der bronnen, die geraadpleegd
werden - zoowel  in het binnen- als in het buitenland-
dan begrijpt men eerst recht welken reuzenarbeid hier
is verricht,.

In Hoofdstuk 1 (Slgcmeene  Beschouwingen) geeft de
Heer Moorrees  ons een staaltje van zijn z ich- inwerken
in de geschiedenis van Westphalen,  zijn bewoners en
bestuur en met die kcnuis toegerust kon hij komen tot
de heldere uiteenzetting van het Erbmanner-proces,
door hem iu Hoofdstuk 11 behandeld. Door hem voor-
gelicht werd ons de warwinkel van dit proces lang-
zamerhand duidelijk en ‘t goed recht der ,,Erbm&nner”
v o n d  i n  d e n  H e e r  Moorrees  e e n  k r a n i g  e n  eerlijk
pleitbezorger.

Hoofdstuk 111 behandelt den strijd door Jan Hendrik

1) J. Pavlorakg,  correspond.  d. 1. Xovoi6  Vrhnia  tc Paris.



63

van der Wijck gevoerd om geadmittcerd te worden in
de Ridderschap van Ovcr~jssel. De strijd tusschon  dezen
en do hoogleeraren  I~ondam en Tydemnn  is vin b e i d e
zi_jden  met verbittering gevoerd en vele zijn de fonten
door beide partijen begaan; beide partijen kenden de
zaak waarover gestreden werd 1uiet  en al hebben  de
hoogleerarcn  ten slotte hun haan zien koning kraaien,
dit bewijst geenzins, dat zij het bij het rechte eind
hadden.  Thans is  gebleken dat J .  H. van der Wijck
volkomen gcrechtigcl  was zijne admitteering  te VI agen ,
maar hèm ontbraken de stukken, die de heer Noorrees
uit ,het stof der archieven heeft weten te verzamelen
cn wat z i jn  a fs tamming betreft geheel op een dwaal-
spoor geraakt, hel J. H. van der Wijck  met  wat  hij
de Ridderschap voorlegdo  al even w e i n i g  g e l i j k  a l s
zijn hooggeleerde  te<genstanders.

Naam, Wpll cn oorspronkelijk sociale positie der
Wcstphanl~cho  familie van der 1Vijck  vormen Hoof’d-
stuk IV; ook dit bevat tal van lezenswaardige  zaken.

Alet Hoofdstuk V komen wij aan den hoofdschotel
v a n  h e t  w e r k :  D e  a f k o m s t  v a n  d e  N e d e r l a n d s &
familie van der Wij& uit het Wcstphaalsche  ges lach t
van dien naam.

J .  H. van der Wij& was , zooals  reeds gezegd op
op een dwaalspoor; hij toch zocht die afstamming in
d e  Nenhauser  .Linie  , meende die zelfs gevonden te
hebben toen hi:j, in ‘t bezit kwam van cen paar acten,
die gebleken ziln hoogst apocrief - om niet t,e zeggen
valsch - te wezen. Dc heer Moorrees  bemerkte bij de
samenstelling van dit gedeelte van den stamboom, dat
Herman  niet tot dien tak van het geslacht l;on behooren,
wi,jl zijn naam in de talrijke processen, door die Linie
gevoerd, geen enkele maal voorkwam. LXoreel overtuigd,
dat Hcrmnn tot het geslacht behoorde, wendde schrijver
het oog naar den Arnhorster tak en mocht het hem ge-
lukken de nnnsluitiag  bij dezen tak te vinden, als  ook de
reden wnnrom  die aansluiting zoo mooielijk te vinden was.

De  daden  va,n Herman  brachten hem op ‘t  spoor.
Alles wat deze doet, is zonneklaar als hij en Bernhard VI
( z o o n  van Bernhard V) identiek zijn,  totaal  onver-
klaarba,ar,  als hi*j e e n  a n d e r  z o u  z i j n  g e w e e s t .  D e
bewijsvoeringen  door deu Heer Moorrees  fijn van dien
aard, dat cen twijfelen niet meer mogelijk IS; klemmend
is  schri*jvors geheelo  betoog in dczo aangelegenheid.
Het was mi,j  vergund het reusachtige materiaal  van
oorkonden  , dat schrijver verzameld heeft te bestudeeren.
Acte voor acte heb ik gelezen, feit voor feit gecon-
t r o l e e r d  en li&ll ik derhalve de verklaring afleggen,
dat de stamboom, door hem uit dien berg van stukken
opgesteld, geheel  berust op onwraakbare officieelc  ge-
gevens  , niet alleen wat de fi l iatie aangaat,  doch al
evenzeer wat aangaat de ambten door de leden van
het,  geslacht sedert het begin  der 13” eeuw bek leed .
Een klein, hier niets ter zake doend, voorbehoud Z O U

ik slechts willen maken voor de personen, die hi,j , op
geza g van den zoo kundigen  genealoog v. Spiessen, in
den stamboom plaatste, zonder dat hem voor die
personen door acten de juiste plaats was aangegeven,
doch het zijn slechts zeer enkelen, meest vrouwelijke
l e d e n ,  dit derhnve  aan de fil iatie niets kunnen ver-
ancleren,  met schrijver cn met v. Spiessen  ben ik even-
wel moreel ovcrtai‘gd,  dat de plaats hun aangewezen,
de juiste is.

9+ ’
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In de Hoofdstukken Vt , VII, VIII heeft schrijver al
de leden van het Westphaalscbc geslacht afzonderli,jk
behande ld  onder  ve rwi jz ing  naar  de  bemi,jsstnkken.
Elk lid der familie is 01) omstootelijke  wijze de plaats
in  he t  familieverband  aangomczen.

Hoofd*tuk 1X behande l t  de  Nederlandschc  fami l ie ,
t o t  o p  h e d e n  bygewerkt, o p  g r o n d  van de eertijds
d o o r  Jhr. A. L. F. T. van der Wi*jck  u i t g e g e v e n c
genealogie

Het Miinstereche  geslacht van der Wijck is een werk
van genealogisch-historir;chon  aard, dat zeker jaren en
ja ren  op  een  a rbe id  za l  kunnen  wach ten ,  d ie  he t
nabi,jkomt  in eerlijkheid en grondige bewijsvoeringen;
waren de Prof. Bondam en Tydeman nog 111  lcvcn, ze
zouden na bestudoeriog van dit genealogisch kasteel
z o n d e r  d c  m i n s t e  twi_jfcl v e r k l a r e n  : J. H. van der
Wijck is ten volle
Ridderschap.

gerechtigd tot do admissie in clc

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bastaert. 1612.  . . . . PayB & Jean  Crnbbc  orf8vre  a
Bruges p o u r  d e u s  plats sus  armes  du  Se igneur  de
Zui tpene ,  Fraqois de Moucheron, avec sen nom sur
le bord et les uoms do Jacques  do Blonde et Ba~&liis
Bastaert  sur l’autre plat, ‘75  1.) 4 s. - [Comptes de
la ville ct châtcllcnie  de  Bergues  rcndu  par  Anto ino
van Cregny , Narc Stappens, recereurs des biens et
rovenues  de la ville et chitellenie  dc Bergnes [Arch ives
communnlos de Bergucs  &int- Wimoc , C.C. 5411.

IPSO-1280. Comptes  de 1’Eglise  de Warhem paroissc
de la Chàtellenie de Bergues rcndus par Floris Mnerte,
Franqois I g n a c c  P e y a e r t , J e a n  Frnnqois  Christiaens
Jucques  FranGois  Bastnert  , success ivement  r eceveurs
des biens et revenues de ladite église  [Archives alsboven,
G.G. 531.

1641-266’5  Comptes de Martin Coorman  . . . . Ch-les
Basta&  . . . . . etc. , successi  vement trésoriers de la
paroisse d’Houthem rendus pardevant les bailli, échevins
et keurheers de la ville et seigneurie d’Hondschoot,e,
seigneurs ongagistes de ladite paroisse.  [Ar&.  comm.
d e  Hodschoote. - Lettres d’Octroi,  C . C .  los.1

M. G. W.

Bergsland (van). G7~ristina  (wm) Bergslad,  ged.
Rotterdam 14 Juli 1707, overl.  aldaar 3 Mei 1739 (dr.
van Matthijs en Christina  Vrigt) ,  huwt Rotterdam 14
J u n i  1 7 2 5  Hemanus  ‘LUIZ  IJzeudoorn , ged. Rotierdam
14 Aug. 1698,  overl. aldaar G Nor. 1774. Commissaris
van het Zeegerocht  en der Kamer van Assurantie te
Rotterdam, hertrouwt Snra s’ Jacob.  Zoon van llcrman
e n  JUaria Houdijk.

Hoe is het 2uqesz van deze Christina (van) Bergs-
land, en wit waren hare grootondcrs?

_QU&gU. VEF>REN.

Bernagien (van). (XXIX,  90 o. v.) 4 Oct. 1627.
Huwl. Voorw. tusschen  Jooris  OUIL  Bcrmege,  weduwnaar,
oud  burgxmeester  van  Breda , tegenwoordig wonende
o p  d e  Swnluwe, als toekomend bruidegom ter ecnre,
en Elisdeth  uau der Gkijr,,  weduwe van Framois  von
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den Bosch  ! a l s  toekomende  bruid , gcassistcerd  met
Leenclert enn der G~zj”,  haar broeder,  wonende te Delft
ter andere zijde.

De acte bevat verder geene bitijzonderheden  en is ge-
teekend  :

Yr.J. vanbarnngien” ,,Elijsnbot,  Grijp” ,Leonnrdt  Grijph.”
Amsterdam. Cf. Ik.

Cattenburch (van). (XXIX, 242). Mogelijk cn
wanrsch~jnli.jk interesseert zich do annvrager er voor,
d a t  b i j  WU  Stochwa’s  Antigzca~innt  , Prinsegrwcht  15
voorhanden is cen fraaie wapenkaart  uit begin 1700,
voorstellende de 32 kwartieren van Willcln  Hciad~ik
uan  G’aitenlmd~  , zoon  van Louis van Cattenburch cn
Moralla  Catharina Capes.

De 34 kwartieleu  zijn :
Tlzomk  vm C’nttcnbwc?z  , Gewiljc  wen Hcwwt ,  cm

Pdt, ( b l anco) ,  Hencl1-%lc van Hemd, N. ‘L’LUZ  Haeften ,
J a c o b  vun Castwen , ~Wemlelmocs  &ijkew , Gocaert  vaIL
der Elst, Agnes de Mcrcelanc,  ,Jau van Nood, Catharilaa
Barkern es , T%skopers  ( b l anco) ,  Hen~d  Copcs, Ber,z.
~-ma  E’orde~a,  Luldeda  vm Bronldzorst  ,  Walrawn von
Ghnat  , ElisnOeth  12nescclt  , otin ‘can  Wmh  tenl~od;  ,
Ma~ynretl~a  vm A~erodc  , S c h a d e  vala Wcstrwa, wm
Zuyyha  öan N;yecdt , Ik]? CcLl2.  chJ7o,dulrC?l)  wi1zsen  )

Zecgw  Z’OIL  Rimchot  ,  lósina  Roefs,  _Nicolans  P!~ll,
C’ornelìn  Bcull+z.

‘s-Gram~l~ngc. R. B. Doxr.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
In verband met de juiste opmerking van den Heer

Wildeman,  (XxX, 29), wil ik er nog op wijzen, dat
8. Ii. I~‘aZck n i e t  ee r s t  to t  Algemeen  Secrc tn r i s  van
den sonvereincn  Vorst en vervolgens tot Secretaris van
Staat werd  benoemd, eoonls  in genoemd \Voordcnboek
vermeld wordt.
Fii,lck w e r d  3 1  D e c .  1 8 1 3  Algrvacen  Becrctwis  ‘can
S’tant, h e t g e e n  P r o f .  Tellegcn  in zijn ,,Wcdergeboorte
van Nederland” noemt, ,een trechter tusschen clcn
Vorst cn zi,jne ministers. Deze moest uit den aard der
zaak meer clan iemand anders invloed uitoefenen.”

Dc ministers heetten toenmaals ,,Secretarissen  van
Staat?.

Verder ontbreekt in genoemde biografie, dat Fulck
in Mei 1814 den souvereiuen  Vorst en den Engclschen
gezant  Lord Clancart,y  naar P a r i j s  v e r g e z e l d e ,  waar
1li.j  de beroemde S nrtikclen  vcrvnardigde,  30 Mei lS14
t e  Parijs voorloopig vastgesteld en bekrachtigd bij
protocol y-nn Londen 21 Juni 1814 en daarna te Weenen.
Hij was v e r v o l g e n s de bewcrkcr van het sluiten, 13
Aug. 1814 ,  t e  Londen , van het belangri,jke  tractaat
met Groot-Brittnnnie,  over de teruggave onzer koloniën,
he twelk  van  Nage l1  to t  Ampsen  annvankeli,jl~  niet
aandurfde. (Tellegen  e. 5.)

Lussi~agrandc. FALCL

Gemert (van). 1. Op 27 Dec. 1682  huwen in de
St. Peterskerk te ‘s-Hertogenbosch Tl~eodorm  van Ge,lacrt
en Tlzeodom vaiz Mier. Getu igen  : Johanna Elisabeth
Copes on Anna Vergauwen:

Waar en  wanneer  werd  deze  5!heodorus  uzn  G e m e r t
wboren en wie maren zijne ouders? In verscheidene
Acten wordt hij steeds .Birjc of Bìedcril~  genoemd.

2. Op 24 April 17% huwen in de St.  Peterskerk

te ‘s-Hertogenbosch I+uncìsc~~s  UU?Z Gmwt en Jöamzu
Grif&.  Getuigen : Joannes le Heu en Anna de Groot.
Zij WAS  eene  doch te r  van  Gwccrd Griffin en  geb .  14
Feb. 1701.

Bij de familie berust een zilveren cachet, naar schat-
ting ongeveer 200 jaar oud, rertoonende : gevierendeeld :
1 en 4 een barensteel met 5 hangers; 2 en 3 cen ge-
kanteelde en tegengekanteelde balk. Ht : een omgewende
manncnkop tusschen 2 hoorens (?). Ann weerszijden van
den helm de letters M 1 en V 0. Kleuren niet nan-
gegeven. Volgens familieoverlevering zoude  dit cachet
a f k o m s t i g  zijn van het uit.gewckcn  Frausche  ges lach t
GriffilL.  Is dit  zoo? 1)

3. Mr. .T~Iz  zuu Gevacrt  Jmm~.,  schepon  te ‘s-Hertogen-
bosch, tr. te . . . . den  . . . . Mwia Amn Coolcn,  dr.
van  Mr .  Cornolis Coolen of Colen, r en tmees te r  de r
adellijke ,zbdij van S t. Gecrtruid te Leuven.

4. Ten overstaan van Jaja  van Gemert de j o n g e ,
schepen te Os&, wordt aldaar 26 April 1687 eene acte
gepasseerd.

Bestaat  er  verwantschap tusscheu de onder 1, 2, 3
on 4 genoemde v.  G.‘s, ROO  ja, hoe 2

6. Komen in dc leenboeken van de hertogen van
B r a b a n t  o o k  v o o r  UiederilL (Ylzodonrs)  vma Gmevt ,
genoemd onder 10, of leden behoorende tot ~$1,  geslacht?

Aa/wSfool-t. N. G. VAN GEÏWW~.

Grave (de). 1629-1727. Rnpports et d&nombrements.
. . . . . . . . . . d’uu Bef d e  4 4  mesurcs  tcnu p a r  P i e r r e
Rogier, de Cla&topl~e de GILT, t5v?que  de Saint-Omer,
ci cause  de la Salie épiscopnle de Saiut-Omer. [Srchives
communales  de Hazebrouck,  Dopart.  du Nord, c h e f ’ -
l ieu Dunkerque.  SBrie 11.  7 Document divers].

1600--164ti.  Comptcs  de Lnurent Petyt . . . . . . Hcwi
de Gracve  . . . . successivement receveurs des biens et
revonus  des pauvres de la ville et paroisse  cl’Hazebrouck.
(Arch. a l s b o v e n .  Série  G.G. 49.  Cultes, 1nstr;lction  :
assistnuce  publiquo etc.] M. G. W.

Hajenius. (XXIX, 27s).  Copy-extract uit het Iicrkelijk
Huwelijks Inteekening  reg. Amsterdam.

Dingcsdagh  d e n 26 Juny 1691. Compareerden voor
dc Heer Louis Trip, Commissaris:

Jolzanlaes  Hajenitcs , van Hnscloch,  o u d  28 jarcu -),
woont in de Drie lioningsst,raet  , ouders doot , gcnssistccrt
met Adolph Woesthoven e n  rllarìrr  Wocsthow~  v:m
Amstcrdsm, oud 19 jaren,
steegh,

woont in do Oudc Bru~gs-
geassisteert met hner moeder &beccn  <-Issrlij~~.

Verroekendo hare drie Sondnngsc  nytroepingen.
(w. g.) JO~IA~JNES  HAJIWICS.
(w. g.) MU:IA WOEST~OV~N.

(in margine) Lemmer.  acte verleent den 19 July 1691.

Zij werd begraven to Amsterdam Walekcrk  15 Mei
1696, 3 kinderen nalatende. Bij haar overlijden woonde
zij Lelygracht N.Z., tusschcn Hcere  en Iieizersgracht.
Zij testeerde 29 Dec. 16% voor notaris Francois  Nolet ,
cn was eene dochter van Johannes ll'odzoccn  , goudsmid.

Mr. H. TV.
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Bijdrage tot de Genealogie der familie Hoffmaii,
Hollandsche (Rotterdamsche) tak. (XXIX, 143 vlgg.)
11. Aanvullingen en verbeteringen.
k. 145 r. 9 v. o. staat: 1610, moet z{jn : 1600.
k. 145 r. 7 V .O . bij te voegen : burger.
1~. 145 r. 6 V .O . vervalt : burgemeester.
k. 145 r. 2 v. o. bij te voegen: 10 Juni 1628.
k. 145 1‘. 1 v. o. staat: verm. te Fr. , moet zijn : te

Holzklau.
1;. 146 r. 3 V .O . moet zijn : Louise Madelaine  Ahi-

gael 12.
k. 146 r. 1 v. 0. staat: 21, moet zijn 14.
1~. 147 r. 32 v.b. bij te voegen: (kwam hij) te Rot-

terdam.
k. 148 r. 5 v.b. bij te voegen : (December) 1745.
k. 148 r. 23 v. o. bij te voegen : -I_ Rotterdam 1 Febr.

1750.

28 Jan. 1730, overl. te Tegal  13 April 1751, dr. van
_@r. ~/&$~~~l.s Roc,7/1ts  Kien,  rand van Justitie te Batavia
[zoon van Ar~~o~trl  Kien, 23 Mei  1706 als kapitein in
den slag van Ramillies gesneuveld (Jonker  Mr. Rochus
zoon ex Maria vau Benumont) en van Maria Machlcld
Carlier  (George dr. ex. Burtha van Lodesteyn)‘)]  en van
Johawa  de Jong 2) [dr. van. . . . ? . . . de Jong (ex. matre?
Pnsques  de Chavonnes)  e n  v a n  . . . . ? . . . Paspes d e
Clzal;onnes  (Domin ique  doch te r  ex  . . . .? . . . Lamy du
Quignyj].

Lannoy (de). (XXTV  , 242 ; XXT’, 62, 264; XXVI ,
28, 92 ; XXWI > 26; XXIX,  180, 233, 245, 4121.

k. 153 r. 13-14  v. o. tusschen-te-voegen : in 1814 lid v. d.
Vergadering der Notabelen tot stem-
ming over de grondwet.

k. 154 r. 6 v.b. bij te voegen: den 5”” Mei.
k. 154 r. 26-27 v. b. tusschen-te-voegen :

8. Frederica Catkarina Cornelia  Hoffmn?ï,  geb. R’dam
28 Aug. 1801,  ged. (Waalsch) 27 Sept. d. a. v.,
ald. overl. 7 Mei 1803, begr. in de Groote Kerk,
Hoogchoor no. 16 den llee Mei.

9. Een doodgeboren kind Maart 1800, begr. als
voren den lg”011 Maart.

1532/33  . ; à Avnazcd de Lawoy  painctre demourant
à ArmentiBres  p o u r svoir painct et livré X11  blasons
mis aux torsses livrées pour le service de feu monseig-
neur le comte de Gavre, seigneur d’icelle ville d’Ar-
mentières  XXVIII s. - [Comptes des ministres de la
chapelle  do Suint Vincen t  fondeé  en  l ’ég l i se  parois-
siale d’Armentièrcs.  - A r c h i v e s  comm. d’Armenti&res
G.G. 421.

1.534. . à Amand de Lan?xoyl  , painctre  lcquel avoit
painct le nouveau ghidon de la chapelle  pour cortain
pris dont ou fut d’accord avecq lui. . , . . . . [Arch ives
alsboven, G.G. 431.

k .  154 r. 11 v. o. bij t e  v o e g e n :  ( J a c o b  A b r a h a m
v a n  L e n n e p )  f b i j  H a a r l e m  2 4
Mrt. 1862.

k. 157 r. 3 v. b. bij te voegen: (en) na zijn a f t reden
als burgemeester.

k. 157 r. 10 v. b. staat: 5, moet zijn: 6.
k. 167 r. 6 v. o. bij te voegen: Hl,j  bekleedde het

lidmaatschap tot aan zijn dood.
k. 159 r. 20 vlgg. te veranderen in:

A n n a  Josine B u r g e r ,  g e b .  R o t t e r d a m  1 7
Juni  1855, + Berlijn 14 Au,.D’ 1882, huwt Berlijn
3 0  A p r .  1870 O t t o  A u g u s t  A l e x a n d e r
BaronVon  L u d i n g h s u s e n  g e n a n n t  W o l f f ,
geb. Pillau 11 Jan. 1850, -i_ 1910, zn. van 0 t t o
A u g u s t  H a n s  B a r o n  v .  L . ,  K g l .  P r e u s s .
Oberst  z .  D . ,  en  van  Jacob ine  Wes tphn l .  -
Hij trouwt 2 0 K ä t h e  H e r m i n e  G o t t l i e b e
L a u r s  G e o r g i n e  N i c k i s c h  v o n  R o s e n e g k .

V o n  Ludinghausen w a s  K g l .  P r e u s s .
Genera1 Leutnant z. D.

k. 160 r. 16
1~. 1tiO r. 1

v. b. staat: 1840, moet zij.n: 1839.
v. 0. staat: 1887, moet z!)n: 1 8 5 2 .

k. 161 r. 19 en 20 v. b. staat: 3 Juni en 19 Dec  , moet

161-2-1653.  Liusse 21 p. . . . papier) . . . . . . . Les
chefs, trésorier général et commis des finances  mandent
a u g o u v e r n e u r  cie Lille que la chatellenie  de  Li l le
ayant été désignée comme  lieu de formation des com-
pagnies d’lnfanterie  de Gérard de la Derrière, de Charles
du Chastel, seigneur de Turigny  , de 1’Amiral  de Mol,
et  de Cllarles  de Lannoy, il devra  s e  c o n f o r m e r  a u
tarif qu’ils indiquent pour la solde des nouvelles recrues . .
[Archives  comm. d’Armenti&res,  E E  181.

1627, 18 naai. - Transport  fai t  par Toussaiut  Des-
barbieux, seigneur des Pretz,  Toussaint Desbarbieux,
son père,  seigneur de Salomé,  et Jean de  La~alao~y,
s e i g n e u r  d e s  Plnntes, oxécuteurs testamentaires de
Jacqueline Lermittc fi l le d’Antoine,  veuve de Joste
Cuignet, demeurant  à Lille nux Soeur s  Grises  hospita-
liAros d’Armenti&res  pour suivre les intentions manifestiées
par ladite dame dans son testament du 30 janvier  1627
do divers titres  et rentes. . . . . . . . . . . [Arch.  a l sboven .
GG. S!)].

k. 162 r. 11
zijn: 2 Juni en 17 Dec.

v. b. bg te voegen: ging na opleiding
in practische landbouwkunde
in 1910 naar N.-1. a#ls employ6
der  Amste rd .  Handelsverecni-
ging te Soerabaja.

IGlb. Autorisation donnée par les Srchiducs  Albert
e t  I sabe l l e  aux tu teurs  des  enfan ts  de  feu  Nicolas
d’Utenhove  , se igneur d e  Wymerghem  et d’Anne  d e
Lannoy  à vendre diverses  p ropr i é t é s  [Chambre  des
comptes  de Lille, - Recette générale cles Finances  T 6,
pag.  781.

k. 162 r. 27 en 29 v. b. staat : Liebenroth, moet zijn :
Von Liebenroth.

W. J .  HOFFMAI~  J.J.zx.

Ook in de archieven van Saki-Omer  zijn sporen te
vinden van“den  naam de Lanno?).  OpmerBlng  verdient
het, dat in de 14d~ eeuw bij Saint-Omer  een oord was
gelegen dat Lannoy heette. - Dit blijkt o. a. uit het
archief van het hospitaal St. Louis du Brule to Suint-
Omer. - In de rubriek Rentes lezen wij : 8 may 1334.
B a i l  a l&rit,age eens@ p a r  J e a n  d e  Holfort  à Ysabel
du  Bos ,  pour  X s. p., de 11 maisons et  LM jardin

Kien. Aanvulling gevraagd :
Jol~aunn  Mavia Cwrnefiin  Kien,  geb.  Bergen-op-Zoom

‘) Vergl. VIN,  69 cm 7 4 . RED.
2) Geb. op Ceylon. Wellicht kunnen onze leden  R. G. Anthonisz

en F. H. de Vos de vrasg oplossen. RED.

F A L C K.
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,joingnans  l’un B l’autre eu Lnnnoy screi  10 Waterporte
joingnant au fossei de la ville.”

D e  v o l g e n d e  acta in archief van St. Omer  w a a r i n
personen De Lnnno~~  genaamd worden aangetroffen
kunnen misschien in ‘t  vervolg van dienst  bli jken
te zijn:

1427, % bept.  - Vente p o u r  CX l b  ;i *Jean d e
B a m b e c q u e  d e  S t .  Omer,  pa r  Jean  du  Wal  d ’une
r e n t e  d e  X1 lb à servir audit J e a n  d e  ljambecque,
ou ë, son frère Ancel  leur vie durant, sur un fief de XIV
mesures  s i tué  près  de ,,In cauch ie  Regnaul t”  en  l a
paroisse de Wardrecques.  - Saisine de Ia vente  pré-
cédente donnée (27 sept. 1427) p a r  l e  bailli d e  l a
seigneurie de Wardrecques,  pour noble  homme  Guil-
laume, seigneur de Rout et de Wardrecques, par sa
f e m m e  Jacquemine  de Lannoy. [Hôpital  Saint-Louis.
Donations.]

1 6 ’ 7 9 ,  1.5 auril.  Prise à bail de Jeaa de Lawzoy,
labourenr à St. Folquin vis-à-vis de Jean Drincqbier,
receveur  de M. le Comte de Lumbres, de toutte uno
place  et  censse amaz8e  de maison grnnge et, estable,
contenante cent mesures ou environ tant pastures quo
terres à  labeur sises à St.  Folquin, moyennant VC L
lb aunuelles [Hôpital Saint-Louis - Acquisitions].

[Vermoedelijk lldR eeuw] Legs de Vm L X X X V I I I
florins à 1’Hôpital par J. cie  Lawzo!y,  chanoine de l’é-
g l i s e  cat,hédrale  de St.  Omer. - A u  d o s  se t r o u v e
l’attestation (2 mars 1717) par la supérieure de St. Louis,
de l’emploi de eet argent à payer l’acquisi t ion de la
ferme ,,des Hauta Arbres”  venant du Comte de Lurnbres
[Hôpital Saint-Louis. - Acquisitions.]

[18”0 eeuw!  ,,Caeilloir  des rentes fonsièros et anciennes
dues à l’hôpital de St. Louis et à Ia fondation de M.
de Bambecque dans ledit  hôpital  à St. Omer.  . . . . . -
Wardrecques. - Clzarles de Lannoy  ,  c h e v a l i e r  1 1
mesures de jardin, ,,occupées par  Jean Jacques  Robin,
listant d’orient à lui-même, d’occident aux héri t iers
d e  J e a n  Robin, a b o u t i s s a n t  d u  c,jté, de midi aux
dames de J!%lendecques, et nort à la becqne  venant de
la font,aine  de Cloche l3orgne”  : 111 florins. -

Medegedeeld door: M. G. W.

Oud (van). (XXIX, 279 e. v.i.  Vrouwe Ma&a van
Oud, weduwe wijlen de Heer Jan van Romend,  in sìjn
leven muntmeester tot Utrecht, wonende tot Utrecht,
geeft macht8igidg  om gelden te innen. Getuige: Joan
van Oud.

Prot. notaris Lepper, Amsterdam, 13 Oct. 1714.
‘s-Gravenhage. D. S. vx-u  ZUIDEK.

Oud. (XXIX, 279 e. v.) Johannes Spralzel,  obiit 2
Mei 1773 laat na + in cenige lijfrentebrieven ten lijvo
Catharina Margaretka  uala Ozcd, oud 63 jaar.

3 Augustus 1773: eed  door  Cathariua  Margaretha
van Oud, weduwe en erfgenaam van Johannes Sprakel.

Dit echtpaar liet dus geen kinderen na.
. (Collaterale successie, Amst,erdnm  , deel 42 fol. 279).

Amsterd. Belasting trouwen 3do classe  :
1741. 31 Mei: Johanlaes  Sprake1 en Catharigaa Mar-

garetha vala O&  te Enkhuizen. Mr. H. W.

Salgas (de.) Godet, Madame  de  Chavrière e t  s e s
amis 1 IJ. 161,  vermeldt iets omtrent zekeren de Nar-

bonne Pelet Baron de Salga,s.  Kan iemand mij nadere
inlichtingen verstrekken omtrent dezen man en zijn
geslacht ?

A. H. MARTENS.

Sprakel;  ter Swaak. In mijn bezit ziju de vrij volledige
genealogien van deze beide geslachten afkomstig uit
Goor.  Bezit  iemand ook aanteekoningen  h ie romtren t
ter completeering  en vergelijking, om daarna deze te
publiceeren in dit Ma,andblad  ‘z

>Ir. H .  W.

Veth-Remoens.  (XxX, 32). T’oo?~  moet zijn veth..
Apolonius  reth, raad te Middelburg 1630, burgemeester
aldaar 1632, t,r. Conaelia  Renloens. Zij hadden 7 kinderen,
die desgewenscht vermeld kunnen worden. De familie-
wapens z\jn ook bekend.

CORNELIE J. DE W A A L.

Vinceler (van.) Wie kan bouwstoffen leveren voor
eene  genealogie dezer familie, die o. a. verwant was
aan de geslachten: de Ranik, v a n  Li&%  de Jeude,
van de Graaf enz.

Djnsbaga. VEEREN.

Wolderen  (van). (XXIX, 415). Over &wen Willenw.
van Woldcrcla  heb ik te Utrecht verder niets gevonden.
Misschien behoorde hij tot het oude Noord-Brabantsche
geslacht van Waelre (van Waderle, later vaw, Waeldersn,
zie ook XXVI,  116 en Taxandria X, 30 en XIV, 46).
Volgens de trouwregisters te Utrecht zi,jn  nl. aldaar
g e h u w d :  1  A p r i l  1 5 9 6  Jacol)  Willemsx.  vaja Wolre en
Joostgen  Jacob lolaissz. dr. (R. C.)

Volgens het Burgerboek wordt Jacob Willemst.  vaqa
TF aeire , linnenwever,
Utrecht.

19 Februari 1593 burger van

Volgens de sterfregisters overlijdt te Utrecht 20 Oct.
1 6 2 8  Jacob  Willemsr.
Varkensmarkt.

v a n  Wake,  wonende  op  de

Volgens de trouwregisters zijn te Utrecht gehuwd:
4  N o v .  1 5 9 3 .  Thezlnis  Willemw.  van Wolw  en Barbara
Jacobs.

C. A. VAN WOELDEXEN.

Livrei. (XXIX, 32). Daar op deze vraag geen ant-
woord  inkomt , wil  ik beproeven er een te geven.
Niettemin bl.ijft het voor een smaakvolle uitmonstering
gewenscht zich tot een der eerste ateliers op dit gebied
te wenden.

Bedoeld livrei kan aldus worden ontworpen;
Jas en broek donkergrijs, de pantalon kan ook zwart

worden genomen; galons,  tressen en knoopen goud.
Het galon ter  breedte van 5 c.M.,  hierin kan een
golvende dwa,rsbalk  als motief worden geweven.

Het  ves t  zwar t  en  gee l  ges t reep t ,  he t  gee l  i e t s
breeder  dan het zwart, - 3f beter:  geel ,  met zwarte
stippen.

De cocarde op den hoed geel met zwarte knoop.
Behoort de familie tot den adelstand, dan kin zonder

bezwaar het wapen op de knoopen worden aangebracht
en wel liefst het stamwapen gedekt door de rangkroon;
behoort het geslacht tot de patricische familiën, dan
is het aanbevelenswaardiger in plaats van het wapen
de initialen op de knoopen  aan te brengen. Een kroontje
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op de knoopen  is minder wcnschel~jk  daar het de iden-
titeit der familie niet voldoende vaststelt.

H e t  vrijlíwvartier komt in dit geval niet in annmcr-
king. Dit komt alleen te hulp als het wapen te een-
voudiq is, b. v. in rood een zilveren vrijkwartier  (al
dan biet beladen). Galon ter breedte van 5 c.i\4.  stelt
het veld van het wapen voor; in andere gevallen be-
draagt, de breedt  4 of 6 c.M. gedekt door de rangkroon.

W. M. C .  REGT.

Wapen gevraagd: Van der Tij(d)t van A(e)lst.
TiTeIl; wapen voerde het g e s l a c h t  ~lffi?z der  l’ij(d)t

unlz A(e)crlst,  e inde  16@, begin 17”  eeuw te Dordrecht?
.Y?el. J h r .  VBN  K~NSCT-IOT.

Wapens gevraagd :
Tacquelet. Jean Crommelin was gehuwd met Rachel

Tacquelet, dr. van N. N. Tacquelet, Heer van Gricourt
en woonachtig te Castelet.

Steeden (van). Hendrik van Stoeden,  geb. te Amster-
dam in 17S5,  p red ikan t , was gehuwd met Catharina
8terk.

‘s-cA-c11:e,2120gc~. CARJ,  KöFFL12R.

Wapens gevraagd : Zeer gaarne  zou ik een opgaaf
van do door ouderstaande familiM  gevoerde wapens
tegemoet zien. Eenige  genealogische gegevens voeg ik
er ter nadere aanduiding aan toe.

Haertstein, vri,j  zeker te Breda voorkomende in het
begin der 17”~ eeuw. Paulus van Hncrtstcin  (vo lgens
van der Lely ,,ridder”)  hoeft daar tenminst’e  gewoond.
Joncker  Willem van Hertsbeeke, geboren te Antwerpen,
was  baljuw en dijkgraaf van Bruinissc. Hij huwde in
1618 te B r e d a  m e t  Catharina  v a n  H a e r t s t e i n  e n  20
met Anna van Borssele.

Bosch (van den). Mr. Johan van den Bosch, advocaat
voor den Hove  van Holland, studeerde te Leiden in
de rechten, maar hij 21 Sept. 1671 als student werd
ingeschreven. Zijne dochter Margarethn  huwde met
Adriaan Bareel,  ordinair-kapitein ter Zee voor do AIazc.
Hi,j  had nog twee dochters, Maria  en Elcndricttn ge -
naamd.

Voor aanvulling dezer genealogische gegevens met
data houd ik mij ten zeerste aanbevolen. Rietstap  geeft
meerdere wapecs  yan den Bosch.

Sterk (Stercq), te Qmstcrdam in de 170 eeuw Voer-
komende.

Indijck  (van), te Alkmaar voorkomende, beeft er
ten minstc kort gewoond in het einde der 17ù0  eeuw.

Vhe(e)len (van). Hendrik van Vhelen  was kapitein
bij de Infan te r ie in het  begin der lSdo eeuw.  zijne
dochter Arendinn  was gehuwd met Gerard Helclenng  ,
luitenant.

Cock (de). To wellr  geslacht van dien naam behoordet
Gerard geboren t e  A m s t e r d a m  i n  lG99. Hi,j h u m d e
in  Apr i l  1731  t e  Amste rdam met  Johanna  Jacoba
Vermeulen , wier moeder was Anna Pardicque van
‘s-Hertogenbosch. De familie de Cock heeft ook te
Naarden gewoond. In de Grootc Kerk aldaar is  een
grafsteen met Ch$tillon-wnpen,  cchtcr  zijn de namen
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uitgewischt. Zoonls bekend is, voerden de Gelderscho
;]do Cock’s”  en ,,de Cocq’s”  dat wapen. In de Cock of__ . . . . * .
d e  Uocq v a n  werkweek  k o m t  (IC naam Gerard v o o r .
D e  moeder van  Gera rd  de  Cock was Elisnbet,h  v a n
de Wnn,l.

Houtman. Indische familie, op Java in de l@ eeuw
voorkomeude.  Mathijs  Houtman had o. m. eene  doch te r
,,Gecrtruida  FrederIca”.

Bruggen (van). Willem van Bruggen was einde 1711”
eeuw gehuwd met Anna van Oyen.

Guillod  TVRS  een om de religie uitgeweken familie
en woonde in de 18”~ eeuw te Amsterdam.

Franken. Jan Hendrik F. stierf te IJselstein  en was
een zoon van Burghnrt Franken.  Zij leefden in de 180
eeuw, doch verder is mij niets omtrent hen bekend.

Tydeman of Tideman. Jan T. werd in de laatste
helft  der lSO eeuw te Amsterdam geboren en was de
zoon van Nicolaas en Johanna Vastwijk.

Gleyn of Gleym? Aäron  Gleyn(m),  gehuwd met 1\Iach-
teld van Voortllu{isen  , w o o n d e n  m i d d e n  181” eeuw te
Huijssen  in Gelderland.

Pronckert. Jan Carel Pronckert, controleur der Poste-
rijen in de provincie Utrecht, humde 20 April 1814 met
Johanna Gi,jsbertinn Elisabeth Thierry de Bye, dr. van
1lr. J a n Gi j sbc r t  eu Elisabeth Hester van ,4drichem.

Wiltenaer. Deze familie k\vam in 1’768  te Ternnte  voor.

S t o r m .  Einde  iSde eeuw  to A m s t e r d a m  woncndc.
Gerrit Storm mw gehuwd met Gesinn Alens.

Beek ( ter) .  Angenetn  Machteld ter Beek wsrd 19
Aug. liS7 tc Ulsen  b i j  O o t m a r s u m  gcborcn,  dr.  van
Jacobus en Femma  Engbey&

HCLWlPllZ. P. L. T[IIEWXS.

V o o r s t .  T1e abdy Prumen  (Reg.bezirk  Tricr)  b e z a t
reeds in S93 don hof te Voorst.

Dit is Voorst op Veluwe, in  dc  160 eeuw heette h e t
Opvoorst. Weder  later allecu Voorst. J. D. W.
..__~_~_~_.~~~..~.._~

INHOUD 1912, N” 2.

In Mcmorinil J a n  Cawl rnn d.:r I\lnelen.  - - -  Bestllrlïj~cliolltcll:
Bijcenkomstcn; Benoeming to t ’  l id ;  Rcctilicutic lcdenli,j$t  , Adre+
~~clnnder~ng;  Ruil. - Stamt dc Vos van Stecnu ijk uit lliddiugll?  -
Annvullingcn o p  ,,blloï”, d o o r ,  G. Becrnink. - Vicrvohigc dicron
i n  w a p e n s ,  jlnct  plant) door Stccnknmp. - Enkolc  nnntcckcningcn
u i t  hot Iicrknrcllicf  v:1n Itlg<:n, door  G. J. I3rcnkmnn.  - -  Over
namen, nn:lrnsvc~m~dc~~i~~g,  nnnmsbijvoeging cna.  in Kcdcrhndsch-
IndiE,  d o o r  Mr. P. C. Bloys  von Trcslong Pr ins .  - Les  ~&II&KXUX
motts peur la patl.ic, door  M. G .  W i l d e m a n .  - Een  por t re t  ~311
Napoleon 1 tc Nosuou.  - Het +WIiinstcïjchc geslacht Vnn der Wij&,
door D. G. van Epen. - V r a g e n  cn nntv;oorden: Bastnert  ; Bergs-
land (van); Bernngien (van); Cnt~tcnburch  (van;; N~vnw  Nederlnndsch
Biografisch woordenboek; Gcmcrt (van); Grave  (de); Hnjenius; Hoff-
mn~; Kien; Lannoy  (de); Ond ( v a n ) ; Salgns  (de); Sprnkel  ; S\vs:11i
( t e r ) ;  Vcth-Rcmoens;  Vincclcr (van) ; Woldcrcn (vnu)  ; l,ivrci ;
Wnpcns gcrrnngd  ; Voorst. <
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Genealogisch - heraldiek Genootschap ,,De Jbderlandsche  Leeuw,”
I------- d

Dit blad verschijnt mtiendelijks  en wordt nlleen  )
om  de Leden van het Genootschap gezonden. Uij- 1
dragen, correspondentie betretfende  de redactie 1
van het Maandblad, opgaven van adresvernnde-
ring, opmerkingen inzake de verzending en aan-
vragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men tc richten tot den
waarnemenden redacteur, P. F. W. VAN ROYOK~T,
47 Regentesselaan,  ‘s.Grn~tisnhage.

e,/ ---~~-- ~~_ Y,,

4-----_~. -ti
Brieven, aanvragen  enz., betreffende het Ge-

nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN ROMONDT,  47 Regentarselaan,  en die betreffende
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCKAERT  VAN  SCHAUNRG,  96 J a n  uan ï?assau-
staat, beiden te ‘s-Gavmhagc.

Contributiën enz. aan den waarnemenden Pen-
ningmeester, B. YAN  HAERSICA  BIJII~A,  12-14 Knewter-
dijk, ‘s-Cravcnhage.

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per jaar f 10
contribntie,  zij die buiten ‘s-Gravenhage wonen f 6. /

\ r,

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

N”. 3. .XxX” Jaargang. 2 Maart 1912.
-_

In Memoriam JOHANNES VAN DER MINNE.
Geboren te Kethcl 9 Februari 1845; overleden te ‘s-Gravenhage  4 Februari 1912.

Ju i s t  Ab;n dag voor ziju G’iYtcn  ve r j aa rdag  werd  het
stoffelijk overschot van ons medelid van der Minne in
jen grafkelder op Oud-Eik en Duinen bi,jgc:zet.

Sedert 1900 was hij aan ons genootschap verbonden.
Gaarne schrijven wij een woord te zijner nagedachtenis.
J. van der Minnc tr’ad te Middelbur&  den 22 Juli 18ï0,

n het huwelijk met Johanna Petyonclln  Elisabctk  Thhlrt
Matlu@sen, geb. tc Vrouwepolder 29 .4ug. 1830, oved.
te Zevenbergen 16 Mei 1878 on hertrouwde te Middelburg
den 5 Februari 1880 Jnconha Cornrlia  .7ooha7~11n  Thihrltt
.Mathijsscn, geb. te Middelburg 20 Mei 1847.

E e n v o u d i g  m a n  nis hij was, wars van alle Toorop-
stelling, besprak zijn genealogische en heraldieke nrbeitl
ook slechts een zeer bescheiden plaats in ons tijtlscllrifi,
en tooh heeft  hij  veel en gestadig gciverkt,  011  door-
vorschte hij de archieven hier te landc,  en voornnmeli,jk
ook te Brussel, met ongekenden ijver.

Zijn hoofddoel was te scheppen den omvnngri,jkcn  1)
stamboom van zijn geslacht. Wie zal dit in hem wraken,
want in scl~l)~~  is zulk een reuzentaak misschien egoïstisch
te noemen, maar wie zóó denkt,  ziet  ten ecueumnle
voorbij, dat het scherpzinnig navorsc!len,  het tactvol
zoeken on speuren, waardoor van lieverlede een iutuitief
vinden ontstaat,  indirect ten goede komt aan dc ge-
slachten, die door annhumelijking  iu betrekking staan
tot den stamvader.

En we mogen dan ook niet vergeten de vele aan-
teekeningen,  welke zijdelings gemaakt moeten worden,

‘) IIijzonder  kcnschetscnd i s  daarvoor  zijn 2%kwnrticrstnnt. Als
men d i e  reuzcnnrbcid annschouwt  krijgt nrcn  een oyorziclrt van
van der Minnc’s onvcrmocido wcrkxnnmheid.

en dikwerf gel\jknnmige  families betreffen of andere
takken der familie raken en haar ten goede komeu.

Wat veel zegt in dit’ alles, ons geacht medelid  was
niet karig met het publiceeren er van, en werd steeds
bereid gevonden er anderen mede ten dienste  te staan.

Om te kunnen wijzen op z\jn veelomvattende werk-
zanmheden  , voornamelijk op het gebied der genealogie,
zouden we kunnen putten,  daartoe in staat  gesteld
door do overgroote welwillendheid der familie, u i t
verschillende origineel0  stukken, waaronder de ,,Gene-
alogie van het geslacht van der Minne, met kwartier-
staat en diverse bijlages”, reeds ten deele  bekend cloor
de publicaties in het ~ Algemeen Nederlandsch  Familie-
blad”, 1894, en in ,de(n)  Navorscher”,  1894.  Het  is
een kwartijn van 66 bladzijden, terwijl nog bovendien
tal van losse aanteekeningen zijn ingelegd.

D e  ,,Inleiding”  i s  be langr i jk ,  en  behoor t  in  ons
,maandblad”  bewaard te worden. Zij luidt:

:, De omst,andigheid  , dat mijn grootvader Johannes
van der Minne, destijds de eenige vertegenwoordiger van
ous geslacht, op zevenjarigen leeftijd, als wees, zonder
na-familie  overbleef, was oorzaak, dnt voor het verzamelen
van genealogische gegevens uit traditie niet was te
putten, t,erwijl  een stamboom van het geslacht van der
Minnc niet bestond, of verloren was gegaan.

,,Voor de samenstelling van dit boekje dienden enkele
oude  stukken en aanteekeningen betreffende eene vicnrie
en de openbare registers en oude archieven in ver-
schillende gemeenten.

?,De n a a m  w e r d  v r o e g e r  bi,i  a f w i s s e l i n g  val& dev
díwnm  , van der Mglacn , 1m2  der ïki!eijueu  , v a n  der
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Meijne, va+b der Mijnne geschreven. X~~~~lcn  is de oude
naam van iWijnden+of  il/lijne?z,  zoodnt men afstamming
uit  het ,  Riddergeslacht vn?%  iMij~zdcn mag aannemen,
wat ook blijkt  uit, den titel van J o n k h e e r  aan  den
eerst-bekenden van der Xinnen  toegekend. Deze, die
van 1364 tot 1404 wordt vermeld, zal omtreeks 1342
zijn geboren, en moet, dus een zoon zi,jn_  geweest va,n
Heer Amelis van Xz@den en Jo&x~~ozczu  Beaik  die in
1338 huwden.

,De fami l ie  sch i jn t  daarna  in  Be lg ie”  1) te zijn
geweest tot de helft der XVI” eeuw; verder te Delft,
Monster, den Briel,  enz.

,Het wapen is overgenomen van een oud-zilveren
cachet, pl. minus 1739, dat ook de kleuren aangeeft;

1) Het geslacht uan der ~f~wae niet te verwarren met het oude
Belgische geslacht Kwnc.

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 Maart a.s. 4; ure.

BODEGA  OPOI~TO, Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
P. F. FREUDENBEBG  . . . . . . . Apeldoo?.n.
J. J. COCIZ . . . . . . . . . . Hoorn.

Draafsingel.
Mr. W. A. Baron VAN IT T E R S U M. . . ‘s-Gravenhage.

Kneuterdijk  14.
P. J. DE KANTER . . . . . . . . Dordrecht.
C;t-.  VAN BUUREN  VAN HEYST  . . . . Vlaardiiagela.

Huize :,Paddenbwrg”.

Jhr. G. A. A. JUST DE LA PAISIÈRES  . Utrecht .
Schoolstraat  14.

Jhr. Mr. \V. H. DE SAVORNIN  LOHMAN  Utrecht .
Oudegracht T. 145bis.

H. J. INDEN . . . . . . . . . . ‘s-Grave~uhage.
Laan van Meerdemoort  266.

Adresverandering:
N. G. VAN G EMERT . . . . . . . Amersfoort.

Lange Bergstraat 41.

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

(Vervolg van XXX, 5).

1742.
Janw. Drie posen over de wed. van Jacobus  van
Limbeek  enz. . . . . . . . . . . . 18-0-0
dito Een poos over de vrouw van Hermes v a n

Maaswinckel enz. . . . . . . . . . 12-0-0
di to  een  poos  over  A n n e  d e  B o e r i n  . . . 6 - 0 - 0

d i to  een  poös  over  Tomas  de Reuver enz. . 7 - 0 - 0
voor den inganck van het kint van Leendert de Boogt

0 - 1 0 - 0
9 do een poos over het kint van domine Goióa& enz.

6 - 1 0 - 0

26 Junij drie poosen over vrouw van Effelt enz. 13 -0--0
30 dito een poos over de vrou van Ja?a van Leoe/raclael

enz. . . . . . . . . . . . . . 7-0-0
3  julij ses  poosco o v e r  scheepen  CU; enz .  . 2 5 - 0 - 0
16 Aug. een poos over Maria  de Swaapin . 6 -10-0
30 dito een poos over Jan Willem vaja Ricschooten enz.

6 - 1 0 - 0
13 do voor een poos over vrouw van den Bergh 6 - 0 - 0 1 Sept. drie poosen  over lheodorrcs  Sterk enz.  18-0-0

he t  wapen  ~9% Nijndc~z  heeft  men dus laten varen.
Een stempel met drie meerminnen, door mijn grootvader
gebruikt is fantaisie.

Aan het nageslacht van der Minne draag ik mijn
werk op, in de hoop dat het onzen naam in eere zal
weten te houden”.

Deze laatste regelen schrijf ik niet zonder weemoed af.
Zijne  zonen ‘) zu l l en  ons  zeker  voorgaan  in  he t

hoog houden va:l den naam huns vaders, dien wij als
lid van het Genootschap volgaarne een welverdiende
hulde brengen. A. J. S ERVAAS VAX ROOYEN.

1) a. Mr Marius Constantius van der Minne, geb. te Zevenbergen
8 Dec. 1881.

b. Mr Johannes Wilhelmus Ernestus Amalius van der Minne, geb.
te Zevenbeqen, 2 Uec.  1883; huwt 20 Juli 1911. Johanna Theodora
Sjoukje Bcrgsma.

24  do cen poos over de wed. Johauues  H& 6 - 0 - 0
25 do drie posen over Chatari+an  Verhoeven met, den

Inganck. (onleesbaar)
27 do een poos over Hanske  lV%lle~~a  Erust . 6-0-0
dito een geluij over het kint van G e r r i t  Hardenbel-g

en ingang . . . . . . . . . . . . 4-10-0
30 Janw. drie posen over Jala van Rumpt  en ingang

1 3 - 0 - 0
dito een geluij  over het kint van Ott van de  Graef

4 - 0 - 0
3 feb. drie poxm over de vrouw van A n t h o n y  v a n

Keijserswaert  en ingang . . . . . . . 13-0-0
dito drie posen over het kind van de Heer Ritmeester

van Oycn en ingang . . . . . . . 1 2 - 1 0 - 0
7 dito 3 posen over de vrouw van Tielman  2;aqa  D a m

enz. . . . . . . . . . . . . . . 13-0--0
3  maer t  voor  he t  k in t  van  de  cus tos  vals Campen

0 - 1 0 - 0
. . . . . . negen posen over mevrouw Bedding met den

ingang . . . . . . . . . . . . . 37-0-0
. . . . . een poos over de vrouw van Jan Leenderse v a n

Hoeve enz. . . . . . . . . . . . . 12-0-0
10 dito negen poosen  over Juffrouw Geertruij  Schz~tl enz.

3 7 - 0 - 0
12 Apri l  voor he t  k in t  van  de  Heer  Borgemeester

van den been  . . . . , . . . 0-10-0
14 dito drie posen over het kìit van de Heer Luitenant

Ve?*lcerck  enz. . . . . . . . . . . 1 2 - 1 0 - 0
21 dito drie posen over Gerrit Stromeqer  enz. 18-0-0
28 dito ses poosen  over Juffrouw Maria Buddingh  enz.

23-0-0
31 maij &egen poosen over de Heer Gallard  enz. 37-0-0
5 Junij  drie poosen  over Juffrou Verstel e n z .  1 3 - 0 - 0
7 dito een poos over het kind van proc. de Roever enz.

6 - 1 0 - 0
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De uijtvaert  van de zoon van den Hoogh. Wolgeb.
Heer V$gh.  . . . . . . . . . . . 24-0-0

. . . . . e e n  p o o s  o v e r  A?uae Francke . . . . 6 - 0 - 0

. . . Oct. een poos over de vrouw van Jan van Dreuten
enz. , . . . . . . . . . . . . . 7 - 0 - 0

17 dito een poos over vrouw van Beveren . 6-0-0
v o o r  h e t  k i n t  v a n  Baltzls  Verweij . . 0 - 1 0 - 0

20 Oct. drie poosen  over Juffrou ca~a Bcusichem  enz.
1 3 - 0 - 0

23  dito een poos over Herbert  de Jongh . . ô -0 -0
1 Nov. drie poosen  over Jacob  Spaan onz. . 1 8 - 0 - 0
10  d i to  negen  poosen over  Mevrouw de  T’ree  enz.

3 7 - 0 - 0
13 dito een poos over de vrou van Schef fers  e n z .

ld-o--0
19 dito een poos over Co,xclia van Hooven  enz. 12-0--0
4 Dec.  neegen  poosen  over  mevrouw Bcazlmont  enz .

3 7 - 0 - 0
voor den inganck van het kind van Kleijn 0-10-0

6 dito drie poosen over Bertije vapa  Zoelen  enz.  18-0-0
15 decemb.  d r i e  poosen  over de Dogter  v a n  v r o u w

van Hoorn enz. . . . . . . 1 3 - 0 - 0
2 2  d i t o  e e n  p o o s  o v e r ’  vrouw,  Noot . . . . 6 - 0 - 0
29 dito een poos over Jaq&  Leeladerse va?t Houe enz.

1 2 - 0 - 0
( N .  B .  2 0  N o v .  1 7 4 3  w a s  ,Jacob  Sweerts  de Landas

vrijheer van Oijen.)

1743.

den 10 ijanw. voor de weduwe prokereur De Roever
een gelug van 12 gul. enz.. . . . . . 13--0-0

den 29 voor liorneelis  van Oort een geluij van 12 gul.
enz. . , . . . . . . . . . . . . 13-0-0

den 2 fib. voor Megiel  Stoff’else een geluij van 6 gul.
6 - 0 - 0

den 14 voor de vrou van Papegaaij  een gel@ van 12
gul. enz. . . 1 3 - 0 - 0

den 16 mart voor ‘het kint ’ vin CferraLt v’ala’den Heuvel
een geluij van 6 gul. enz. . . . . . . 6-10-0

den 20 voor het ophange van het roubort van mcvrou
Beeman is 6 gl.. . . . . . . . . . G-O--0

den 2 april voor vrou van de Qraef  een proovenierse
uit gasthuijs een geluij van 6 gl. in een kercke groef
gelijt  is 6 gul. . . . . . . . . . . 12-0-0

den 10 voor de uijtvaert van vrou Krauwel  ontf. 6 gul.
geackerdeert met konsent van borgmr. Dijckmeester  en
borgemr.  Verkerck  en na Echtelt gebracht 6-0-0

den  11  voor  de  suster van vrou v a n  Struaten  e e n
geluij van 12 gld. enz. . . . . . . . 18-0-0

den 16 voor den inganck van de kerck van het kint
van Gradis va,n den Heuvel. . 0 - 1 0 - 0

den 19 voor den uijtvaert van’ do’ v;oU’  van W2)ijert
de Booijer  ontf. 4 gul. geackerdeert met konsent van
b o r g e m .  Perkerck  n a  E c h t e l t  g e b r a c h t  . . 4 - 0 - 0

den 23 April voor Scheffers een provenier uit gasthuijs
een geluij  van 6 gul. en in een kerckegroef gelijt
is 6 gul. . . . . . . . . . . . . 12-0-0

den 9 maeij  voor Anto,nie  van. K+ersweert  een geluij
van 12 gul. enz. . . . . 1 8 - 0 - 0

den 15 voor den inganik  van de kcrck’vin het kint
van mijnheer Bols . . . . . . . . . 0-10-0

den 1 ijnn\j_  voor de dochter van weduwe komies N o o t
een gelq van 12 gl. enz. . . . . , . 13-0-0

7s

den 13 voor de vrou van P&cr  vaq2 Krieke een g e l u i j
van 18 gl. enz. . . . . . . . . . . 18-0-0

den 16 voor den inganck van de kerck van het kint
van procureur Rinck . . . . . . . . 0-10-0

den 29 voor ijoffrou Verdoet een geluij van 12 gul.
voor den inganck van enz. . . . . . . 13-0-0

den 30 voor maijoor Gielisa een geluij van 12 gul.,
den 1 ijulij  id., den 2 id. voor den inganck van de
kerck 1 gul. . . . . . . . . . . . 37-0-0

den 3 voor het kint van van Maa?,e een geluij van 6
gul. enz. . . . . . ; . . . . . . 6-10-0

den 10 voor den inganck van de kerck van het kint
van Heems. . .

den 30 voor het kint van
. 0 - 1 0 - 0

de dochter  van’G&rit Hezcvel
0 - 1 0 - 0

den 1 aug. voor den inganck van de kerck van de
d o c h t e r  v a n  v a n  S u m m e r e n .  . . . . . 0 - 1 0 - 0

den 1 octob. van vrou van Eek  met geluij van 12 gul.
enz. . . . . . . . . . . . . . . 18-0-0

den 6 voor Wil lem van Keule een geluij van 6 gul.
6 - 0 - 0

den 18 ontfangen van Hemne van Schaerdenburgh  voor
een kerckegroef van een kint dat van buijte is aen-
gekoome . . . . . . . . . . . . 3-0-0

Goose van Wamel  een geluij van . . . . 6-0-0
den 29 voor IJannetije de Blalack een geluij  van 6 gul.
den  12 novemb. voor dc uij tvaert  van het kint van

mevrou van Dreumel na Dreumel gebracht 12-0-0
den 15 voor Willem Kits een geluij van 6 gul. 6 - 0 - - 0
den 17 voor het  kint  van Tieleijanis  een geluij  van

6 gul.  in een kerckegroef geli j t  is  3 gul.  9-0-0
den 29 voor de uij tvaert  van de moeder van IJan

Seegerse te Meel @) geackerdeert met konsent van
borgem. Verkerck  en borgem. Dijckmeester  voor 6 gul.

6 - 0 - 0
den 17 decemb. voor vrou Wouterse  een provenierse

int gasthuijs een geluij van. . . . . :

1744,

11 Janw. Een poos over vrouw Ogelbie  . .
6 feb. een poos over vrouw van der Nagel .
18 dito Drie poosen over vrouw Masa.kker  .
27  dito Drie Posen over vrouw Companje

kerckegroef. . . . . . . . . . . .
7 maart voor den inganck vant bint van N o o t

6 - 0 - 0

6 - 0 - 0
6 - 0 - 0

1 2 - 0 - 0
met een

1 8 - 0 - 0
0 - 1 0 - 0

16 do voor de uijtvaert van de wed. J. van Eek ge-
accordeert na Zoelen.  . . . . . . 1 0 - 1 0 - 0

17 do. Drie Posen over de wed. Rutger iToot  en Inganck
1 3 - 0 - 0

4 April Een poos over vrouw van Wanem  enz. 12-0-0
8 dito Negen Posen over Freulen liVez?j en uijtvaert na

Egtelt . . . . . . . . . . . . . 60-0-0
26 dito Negen Posen over de Heer Borgemeester va?a

Alphen en Ingangh. . . . . . . . . 37-0-0
6 maij Drie Posen over Roelof van Dam ef,I~~~~

21 do. Een Poos over Wm. Marsen een kerckegroef
12-o--0

16 Junij voor de uijtvaert van het kint van de Hoogh
Wel Geb. Heer vau Brake1 tot den Brake1 12-0-0

27, do. Een geluij over het kint van W m .  Verhaer  en
Inganck. . . . . . . . . . . . . 4-10-0

28 Julij Drie Posen over meestr. Dirck Hofman en een
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kerckegroef . . . . . . . . . . . 1S -0-0
1  A u g .  E e n  p o o s  o v e r  Hendlc. P e l s .  . . . ô - 0 - 0
19 do.  Nege Posen over mevrouw Il.ijnbergen  en In-

ganck . . . . . . . . . . . . . 37-0-0
20  do .  Een  po& o v e r Hermen  van ïk!aeszoinckel  en

Ingsnck. . . . . . . . . . . . . 7-0-0
15 Sept. Drie Posen over van den Broek en een kercke-

groeff . . . . . . . . . . 1 8 - 0 - 0
10 act.  Diie  Posen over Jan van Eijscle;~  en Inganck

1 3 - 0 - 0
6 Nov. voor den Inganck van het kint v(an)  P.  van

E7jsde  . . . . . . . . . . . . . 0-10-0
12 nov. voor nege Posen Luijen en uljtvacrt  van de

HoogWelQeb.  vrouwe Dou&i&re  v(c~a  Brackel  vrouwe
van Vredensteijn en tot  Vredesteijn.  . . 60-0-0

12 dito Een poos over het kind van Gerrit  van Maenen
cn Inganck . . . . . . . . . . . 6-10-0

14 dit0 een poos over de wed. Bastiaen van Zoelen
en kerckegroeff  , . . . , . . . . . 12 -0-0
voor  den  inganck  vant kint v. .J. Hoest  . 0 - 1 0 - 0

28 nov.  Drie Posen over Procurator  E J. de Boever
en Inganck . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0

0 Dec. Drie Posen over de Heer Schuerman: ïd-0-0
19 dito Neege  Poosen over Mevrouw Schul  en Inganck

3 7 - 0 - 0
22 dito Drie Posen over de vrouw van Jan can Eijsden

en kerckegroeff . . . . . . . . . . 18-0-0
23 dito Drie Posen over de vrouw van S a n d e r  v a n

Scl~aerdenbwg  en Ingnnck . . . . . . 13-0-0
voor den Inganck van het kint van Tveeijeys.  0 - -10-0

1745.

12 feb. voor den inganck van het kint van de 12euver
0 - 1 0 - 0

11  mar t  voor  he t  k in t  van  borgem.  Trerlterclc  e e n
geluij van 6 gul. enz. . . . . . . . 6-10-0

d e n  2 0  vqor  d e  m o e d e r  v a n  Megiel  de leuver  e e n

29
geluii van 12 gul. enz. . . . . . . . 13-0-0
Apnl  voor de vrou van IJan van Dijw een ge lu i j

van 12gul.enz.. . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0
1 maeij voor de weduwe van koomies Noot een geluij

van 12 gul. enz. , . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0
11  voor  IJantije  van  Gent  een  ge lu i j  van  6  gu l .

6 - 0 - 0
13 voor IJucoO van Leevendael een geluij van 12 gul.

enz. . . . . . . . . . . . . . . 13-0-0
dito voor het kint van prekereur Taeij een geluij  van

6 gul. enz. . , . . . . . . . . . 6-10-0
den 15 voor de weduwe van Aert  Tae$ een geluij

van 12 gul. enz. . . . . . . . . . 13-0-0
2 ijunij voor mevrou Verkerd~ een geluij van 12 gul.

den 3 id., den 4 id. enz. . . . . . . 37-0-0
11 dito voor mevrou de T/Vin  geluij t  als boove en

inganck van de kerck 1 gld. . . . . . 37-0-0
3 ijulij voor Lamert Piron een geluij van 12 gul. enz.

1 3 - 0 - 0
8 voor de suster van Hoogerwerf  een geluij van 6 gul.

6 - 0 - 0
2 0  v o o r  LUetije  Meuu een  ge lu i j  van  6  gu l .  6 -0 -0
23 voor Septemb. Hendriclc  Brouwer een geluij van

12 gul. enz. . . . . . . . . . . . 13-0-0
dito voor het kint van prokereur  Taei een geluij van
het 6 gul. enz. . . . , . . . . . . 6-10-0
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28 Sept. het kint van borgem. Schat  enz. . 3-0-0
4 Octob. voor den inganck van de kerck van het kint

van Mescheu  ~U?L  Lehbiclc  . . . . . . 0-10-0
18 voor den ingnnck  van de kerck van het kint van

1Jan Gijges . . . . . . . . . . . 0--10-0
1 9  v o o r  DaneQel  Bungelaer een g c l u i j  v a n  . 6 - 0 - 0
4 nov. voor de vrou van Cloudie eon goluij van 6 gul.

6--O-  0
dito voor den inganck van de kerck van het kint van

Qirrit Post. . . . . . . . . . . . 0-10-0
11 voor Sander  wn Sclzaerdenbw-gh  oen geluij van’ 12

grill.  enz. . . . . . . . . . . . . 13-0-0
17, 18 en 19 Nov. voor den Heer van Hulst gelu i j t

d r i e  d a g e n  ijder  d a g h  12 gu l .  enz .  . . . 3 7 - 0 - 0
(Wordt  v e r v o l g d . )

Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-Indië ,

door

Mr. P. C. BLOYS  VAN TRESLONG  PR I N S.

(Vervolg van XXX, 57.)

d’Ai,laing.  Bij d e  o r d o n n a n t i e  v a n  1 7  M a a r t  1 8 7 6
Staatsblad 73 werd met Europeanen ge!gk  gesteld
het iul. christenmeisje Elixabeth d’Ablazng.

Zij mns in het Inl .  landbouwgesticht te Depok
steeds beschouwd als de dochter van V i n c e n t
d’dblaing van Giesse~z~~urg,  geboren uit een Chi-
neesche vrouw. Vermoedelijk is hier bedoeld Mr.
T? izI.  baron d’dblaing can Giessonbrwg.  (Zie Ned.
Adelsboek 1906 bl. 4 sub 7).

Alexader  Senn van Basel. Bij G.B. van 13 Januari 1907
no 37 verkreeg 9. A. M. Groenezuald  voor zijnen
pupille &&&e  Alexander vergunning om zich te
te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1905 no 203).

Arends Meinsma.  Sij Q.B. van 1 Augustus 1908 n” 19
verkreeg Heerke AUeinsma  oud 42 jaren opziener
op de onderneming Pandan Simping  v o o r  zijne
pleegzoon Leo Adolf Arelads  vergunning zich te
n. on s. - (Ned. Staatsc. 1907 no 110).

Deze pleegzoon was de wettelijk erkende zoon
van Jdiannes  Frederik Arends  en de inlandsche
vrouw Sadilaefia  met wier zuster  adressant was
gehuwd.

Backer Leegstra. Bij G.B. van  25  J+nuari 1897 no 1 4
verkreeg Willem zich noemende Willem Backw,
opziener op eene tabaksplantage vergunning zich
te n. en s. - (Ned. Staatsc. 1895 no 258).

Adressant is geboren 15 September 1875 t e
Tegaldjati  in Besoeki uit  de inlandsche vrouw
Segina en schijnt na het overlijden van zijn vader
met zijne moeder in de kampong te zijn beland,
waarna de heer Bader hem tot zich nam. Nader-
hand is gebleken door getuigenverklaringen dat
zijn vader Leegstra heette, en vergeten had hem
te erkennen.

De aangevraagde naam is dus de combinatie
van pleeg- en natuurlijken vader.

Barbereattx  SwaacO.  Bij G.B. van 21. Januari 1891 n0 16
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verkreeg Lorlewijk  Xurel Swaab vergunning zich
te n. en te s. - (Ned.  Staatsc. 1889 n0 2%).

G e n o e m d e  L. K. SwaaO‘  is geb. te Semarang
3 Augustus 1870 als natuurlijk erkende zoon van
Hen&&  Karel Swaab,  die wegens krankzinnigheid
onder curateele  st,aat van &fartinzcs  Josephus Swaa2,
@Y* ambtenaar te Batavia.  L. K. Swaa6 is van
zijne prille jeugd af opgevoed bij P. Barhcreauz,
gep. ambtenaar te Poerwodadi.

‘s lands kas te Rembang voor zich en zijne minder-
jarige‘ kinderen vergunning verkregen om zich te
n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 189S no. 2 9 0 ) .

H. G. Lap& was gehuwd met Lzlcie  M a r i e
Becknaan  , doch te r  van  wijlen  kap. inf. 0. 1. L.
Frederik Gt?rd Becknaan.

Barnau S$l~off.  Bij G.B. van 11 Maart lS76  n0 39
v e r k r e g e n  Frederzk  Wil l em en Puuli~ae S$hoff
vergunniq zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1873 no 85).

Benschop  Koolhove,~.  Bij G.B. van 8 Februari 1910 no 6
verkreeg ìVaria Cornelia  Wilhclmi~aa  Benschop
echtgenoote van Johala  Hendrik Koolhoven, koopman
te Benkoelen, vergunning voor haren natuurlijken
zoon Willem Cornelis Benschop  om zich te n. en
te s. -. (Ned. Staatsc. 1908 n” 253) .

Zij zijn kinderen van Paul& Henriette Vriesen-
dorp, geboren Bekking,  eerder weduwe van Frederik
Willem Sijthof. Haar man is Cornelis Vriesendorp,
makelaar te Batavia.

Frederik TVillem  is geb. te Grissée 11 September
1 8 5 7 .  Pazdine  is geb. te Rijswijk bij den Haag
12 September 1859. Hun grootmoeder, mevrouw
Bekking, weduwe van Victor  Antoine  Louis Paul
Bekking, in leven gep. ambtenaar in 0. I., heette
van zich zelf von Banaazb.

Bentz van de?z  Berg. Bij Kon. besl. d.d. 6 April 1882
n0 11 is aan Pieter Rudolphe  van den Berg ver-
gunning verleend bij zijn geslachtsnaam dien van
Bentz te voegen en zich met zijne wettige afstamme-
lingen te n. en te s. -. Hiervan werd in Ned.
Indië aanteekening gehouden in het Stamboek
van den luit. der Art. 0. 1. L. Frans van den Berg
en in de geboorteacten van Pieter Rudolyh,  ge-
boren te Poeloe  Merak  26 September 1877, Livia
Nicoiigaa,  geboren te Batavia 17 Januari 1879 en
Jan Christiaan,  geboren te Batavia 16 Juli 1880;
kinderen van de echtelieden Jan Hendrik Her-
manzcs  d’Arrlaud  Gerkens  en Janna  Margaretha
Johanfaa van den Berg wonende te Batavia. en
in de geboorteacte van Jan Hendrik Cato , geboren
te Banjoe Biroe 6 Juni 1881 zoon van F r a n s
vals den Berg en C’ornelia Anlaa Maria Belzjlik
wonende te Batavia.

Baumgarten Wcijnsche~d~.  Bij G.B. van 22 Juni 1854 no 7
verkregen Ghristophina  Wilhelmina Bertha  en Angza
Josepha , kinderen van Geo,:qe  Wcijnsched~,  door
hem buiten huwelijk verwekt bij de Javaansche
vrouw Mang Nglong, vergunning zich te n. en
te s. - (Ned. Staatsc. 1851 no 153) .

Deze kinderen waren steeds in huis geweest bij
en opgevoed door Christoffel Willem Baumgarteu  ,
te Djokjakart’a.  De aanvrage geschiedde in overleg
met Hendrik Willem  Baumgarten, Naria Magdalena
Bawagarten,  echtgenoote van Carel  Lodebjk vaja
den Berg en Johannes Cornelis Baumgarte~z  te
Djokjakarta broers en zusters van voornoemden
Cl&sto  ffel Willem B.

de Bca,uvesier  Watsoqa.  Bij G.B. van 2 September 1901
no 25 verkreeg Karel Willem Gidion  Watson, oud
assistent-resident van Ngrowo (Kcdiri) vergunning
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1900 n” 147).

Adressant is geb. te Bodjonegoro (Rembang)
18 Aug. 1857, had tot overgrootmoeder eene  de
Bcallvesicr,  die 26 Juni 1827 te Breda overleden was.

De aanvrage geschiedde tevens voor de minder-
jarige kinderen :
ï.

2.
3.

4.
5.

Vìctor Gcorge Charles Uzristiaan , geb. Grissee
9 Juli 1884.
August Be?aedìct  , geb. a. v. 4 Augustus 1885.
Ma~i~~ailiaun  HmrIJ  J?aldemar  , geb. Soerabaja
7 April 1891.
Alaric, geb. Koeningan (Cheribon) S Juli 1894.
Karel PIail%bert,  geb. Cheribon 18 Juni 1896.

Bcckman  LuprE. Bij G.B. van 19 Juli 1905 n” 15 ver-
kreeg E’redrzch Otto Marie Lap&, commies 39 kl.
bij den Post- en Telegraafdienst, vergunning zich
te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1905 no 197.) Bij
G . B .  van  2  Maar t  1900  n” 5 had zijn vader
He~adrik  Cfustaaf Lap&, algemeene ontvanger van

Berendlau+e~~.  Bij G.B. van 26 April 1888 n” 48 ver-
k r e e g  Alex&ler  Wicli~ag, fo klerk op het  ass.
residentiekantoor te Loemadjang (Probolinggo)
vergunning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.
1887 n” 19).

VualZ

Adressant is de natuurlijke erkende zoon van
H e n d r i k a  TVilhel,naina Wielslag,,  die later N. N.
Linclema>a  huwde .  Zijn n a t u u r l i j k e  v a d e r  w a s
He?a&ik Berendhuijse~a, die 19 Juli 1862 te Soe-
rabaja overleed.

tien B e r g h  v a n  Hcine?aoord.  Bij G.B.  van  2 8
December 1884 no 1 verkregen Willem bama&,
Hendrik Frans en Eduard  Marie van den Bergh,
resp. particulier te Klatten , particulier te Bojolali
en controleur B.B. op Java en Madoera vergunning
om den naam van de heerli jkheid van hunnen
vader bij den hunne te voegen en zich te n. en
te s. -. (Ned.  Staatsc. 1883 no 66 ) .  Z ie  Ned .
Adelsboek 1909 bl. 268 sub 7. Dit was reeds ver-
gund aan hunnen vader en diens na 1860 geboren
kinderen w. o. Louis Ar~aaucl.

Berkholst Knoetsen. Bij G.B. van 6 April 1907 n” 41
verkreeg Alice Nelly Dolfine  I&oetscn  vergunning
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1906 n” 16).

Zg is erkende dochter van C a r e l  Kl~oetse~a,
particulier te Soerabaja en aldaar 31 Mei 1888
geboren, en werd van jongs af opgevoed bij den
Heer Alix Bcrkholst.
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Berlauwt von Strahlendorff. Bij GB. van 10 November
1907 no 6 verkreeg Orsino  Alphonso Berlauwt,
commies op het residentiekantoor te Sint,ang,  ver-
gunning den vroeger door zijn  familie gedragen
naam van ,,von  Strahlendorff”  bij den zijue  te
voegen en zich mitsdien te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1906 n” 190.)

Beukman  van der Wij&. Bij disp. van 4 Maart 1864
110 458 werd den Legercommandant verzocht in
het stamboek van den 2on luit. der artillerie
Hendrik Joan  Beukman  aanteekening  te doen houden
van het Kon. Besl. van 24 Augustus -1863 n” 78
waarbij hem vergund was zich te n. en te s. -
(Zie Ned. Adelsboek 1910 bl. 542 sub. 5.)

‘uaT& Blommesteìn. Bij GB. van 1 April 1889 n” 7 ver-
kreeg Herman Johannes zich noemende van
Blommesteirt  , vergunning zich te n. en te s. -
(Ned. Staatsc.  1889 n” 18.)

Adressant is geboren te Moeara Doewa 12
December  1864 als zoon van Johannes van Blom-
mestein, sedert overleden en in leven gegageerd
onderofficier der infanterie en de inlandsche  vrouw
Hamida. De ambtenaar van den B. S. verzuimde
destijds de acte van erkenning en der geboorte
in te schrijven.

de Böck  van der Hoeven. Hij G.B. van 4 Januari 1897
no 19 verkreeg h’mile  Eduard Bernard van der
Hoeven vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1895 no 267).

Hij was de natuurlijke zoon van Susanna  Johanna
van der Hoeven te Soerabaja en werd van zijne
geboorte af opgevoed bij den heer Arterd Francisclcs
AcZrianus  Berhardu,s  de Böck.

Boonsba  van Heerdt. Bij G.B. van 2 October 1909 n” 53
verkreeg Rommert Boonstra, kap. inf. 0. 1. L.,
vergunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1908 no 149).

Requestrant:  vroeg deze toevoeging aan, omdat
anders de naam vun  Heerdt in den tak zijner
echtgenoote  zou uitsterven. (Vgl. Ned. Adelsboek
1908 bl. 18lj.

von Bosse. Bij G.B. van 10 October 1890 no 10 ver-
kreeg Carl  zich noemende von Bosse, vergunning
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1889 no 177).

Bozw1z Bletterman. Bii G.B. van 8 Maart 1907 n” 52
verkreeg Elise kacharias,  weduwe van Eduard
Lozcis Cramm voor haren zoon Ueorge  Frederik
Cramm vergunning om zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1905 no 265).

De zoon was geboren te Tjilatjap 10 Augustus
1898 en zijn vader was 19 April 1898 overleden te
Batavia, terwijl de zoon sinds dien werd opgevoed
door den Heer Lambertus  Wilhelm~cs  Boum Blet-
terman.

de la Brethonière. Bi,i G.B. van 8 Februari 1862 no 56
verkregen Henry en Arthur geadopteerde zoons
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van Pierre Hamar  de la Bretlaonière)  landhuurdor
te Assinan , vergunning zich te n. en te s. -
(Ned. Staatsc. 1859 n” 138).

Zij zijn beide geboren t.e Assinan (Salatiga) uit
de Javaansche vrouw @onapalag,  do eersto  op 14
Juli 1837, de tweede op 30 November 1840.

va’/b Brielaen  van Rao,acrus  de Graeff. Bii G.B. van 10
1881 no 29 verkreeg Gijsbert  earel “Rutger Reinier
cZe Graeff  vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1878 n” 50).

van

van

Hij werd 10 Maart 1876 te Tebing Tinggie
(Palembang) geboren en is de jongste zoon van
Gysbert Carcl  Rtbtger Reinier de Graeff, gep. luit.
kol. tit. 0. 1. L. te Breda. (Zie Ned. Patriciaat
1911 bl. 171).

dela  Broek. Bij G.B. van 26 Augustus 1889 n” 6
verkreeg Dirk Adolf zich noemende van den
Broek, vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatse. 1888 n” 154.)

Adressant is de natuurlijke zoon van Johasalles
I+ancisclrs  van den Broek, opziener bij de indigo-
cultuur 10 klasse te Tjimindie (Chenbon)  en de
Chineesche vrouw Biet. Zijn vader overleed 7
Augustus 1856 te Cheribon en had toen adressant
niet erkend, wel diens zuster Maria Carolina
van den Broek.

defa Uvoelc  d’Obre~aa~a.  Bij G.B. van 9 December
1896 nou 27 en 29 verkregen Rzq~ert~ws  van den
Broek voor zich en zijne minderjarige dochtcr
Avana en Jan Willem vma den Broek, majoor der
infanterie, vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. 1895 nes 48 en 211).

Bij G.B. van 22 Juni 1908 no 9 verkreeg
Rl.cpertus va,qa den Broek d’obrenan voornoemd die
vergunning voor zijne minderjarige dochter Carolina
ftian den Broek, geboren Kediri 4 Februari 1896.

Broers. l3ij G.B. van 3 December 1894 no 85 verkreeg
José$aine  Debeffe vergunning zich te n. en te s.
Joskpphine  -. (Ned. Staatsc. 1893 no 241).

Voornoemde persoon is dochter (minderjarig-
natuurlijk wettig erkend) van Jean Pierre Debeffe,
gegageerd militair ziekenoppasser 0. 1. L. te Soe-
kaboemi.

Brouwer volh Gonxenbach. Bij G.B. van 11 September
1881 no 21 verkreeg  Pierre  Richard Brouwer,
griffier bij den Landraad te Bodjonegoro, vergun-
ning den naam zijner moeder achter den zijne te
voegen en zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.
1878 n” 282).

b’uzcrman  van Vreeden.  Bij  G.B. van 13 September
1892 no 12 verkreeg Willem Btcwwaa~a  Goor zich
en zijne na te noemen minderjarige kinderen ver-
gunning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatse.
1891  no 160).

Adressant is geboren te Apeldoorn 10 Juli 1841.
Zijne moeder  heette D. van Vreeden.

De minderjarige kitideren  waren: Willem Leeladert,
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Helella Curoli~za,  Caroli~nu  Dmiclln  Christina  e n
Adon  Albert Elize.

De aanvrage  gesch iedde  ook  voor  de  twee
oudste kinderen, welke echter als zijnde meerderjarig
onder dit besluit niet werden begrepen. Zij waren
H e n r i e t t e  Dom en Dirk Gomelis  B~mcrnaan.

C:ock vaja @elz. In het najaar van 1860 werd in het Stam-
boek van den destGds  in Nederland vertoevenden
kapitein  van het Leger in Oost-Indië L. G. C. van
Oyen  aanteekening gehouden van het vonnis van
de Arrondissementsrechtbank van ‘s-Gravenhage
van 4 Juni 1860 waarbij zijn naa,m  in de geboorte-
akte was veranderd in dien van -.

Coert ‘UUZ  11%iel.  Bij G.B van 15 Januari  1902 n” 1 3
verkreeg rS’u.sn?z~~~  Evcrclina va,~ Thiel  vergunning
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1900 no 266).

Adressante is de natuurlijke dochter van Adriana
C’arolina  vox TJjiel,  gescheiden cchtgenoote van
Albertus  Alexander Akls en heeft veel te danken
aan CJaarlcs Arthur Goed, particulier te Wlingi.

Conzcts de Groot  vun Iiraa$~~?a~~~y.  In 1852 kwam in
Indie  afschrift van hot K.B. van 23 April 1852
n” 83 , waarbij aan Jhr. JoJzan  Pieter Cornets  de
G r o o t  te Ri.jswijk, gep. lid vau d e n  R a a d  v a n
Indië vergunning was verleend om zich te n. en
tc s. - (niet vermeld in de genealogie H u g o  de
Groot en zijn geslacht, pag. 27).

Cos t e r  van Vr$enhoew~L. Bij G.B. van 6 September
1900 n” 15 verkreeg Louis Henri Corneille Coster,
handelsgeëmploijeerde  , vergunning zich te n. en
te s. - (Ned. Staatsc. 1890 no 124).

Adressant is de eenige zoon van My ~Ueinartl
Pieter -4ntolaie Coster, in leven procureur gen. bij
de beide Hooge  Gerechtshoven in Necl.  Indië, op
19 Sept. 1887 te Batavia overleden.

Adressants oudoom Gerhad  Christiaan  Coster
kocht 29 Jan. 1834 de heerlijkheid van Vrijenhoeven,
gelegen in het district Leiden, van Jhr. Mr. Dirk
v a n  Loclchorst  ( w a s  toen a l  r idde r ) .  De  ak te
werd gepasseerd door notaris Nico1aa.s  Sanzson uit
Woubrugge te Oudshoorn. Bij testament d.d. 14
April 1837 werd de heerlijkheid gelegateerd aan
adressan t s  g roo tvader  Mr. cJan Godfr%ed  Coster ,
in wiens handen zij 26 Juli 1837 (volgens acte van
den te Amsterdam resideerende  notaris J o h a n n e s
Ber?anrclus  van Houten verleden) kwam.

Cramer Bonaemma.  Bij G.R. van 23 Maart 1137s  n0 20
verkreeg Curl I&ederìcJz  Cramer,  ridder M. W. 0.
4G klasse, landhuurder te Soerakarta, vergunning
zich te n. en te s. -(Ned. Staatsc. 1867 no 243) .

Adressant was geboren te Semarang  , 9 Mei 1839.

vo$&  Czernicki. Bij G.B. van 2 8  O c t o b e r  1 8 8 1  no 2 5
verkreeg Enzatauel  Lodewijk Illüller, ass. resident
van Wonogiri (Soerakarta) vergunning zijn naam
te veranderen in dien van - (Ned. Staatsc. 1879
n” ZO).

Adressant is 24 Januari 1845 te Ngawi geboren

als zoon van Adolph M?i,ller , overleden te Ngawi
8 Mei 1845 en Catharban Eragacina  flrancis.

Volgens verklaring van den oud-eerste luitenant en
ambtman  te Rahden Oldo  A.ugust  Louis vo?a  CzewaicJk
was voornoemde AdolpJr  Mikller  zijn broeder, ge-
boren te Berlijn 15 Maart 1809 en eigenlijk geheoten
Carl Heinrich Jdius von Cxernicki. Deze laat,ste
verliet in 1827 zijn vaderland en kwam onder den
s c h u i l n a a m  &i,ller in 0. I., waar hij te Ngawi
handel dreef en huwde met de dochter van den
resident van Madioen F+*ancis,  bij wie hij ver-
scheidene kinderen had o. a. ook de majoor der
infanterie Otto thriller, ridder M. W. 0.) die de
oudste zoon schi.jnt  geweest te zijn. De kinderen van
Adolph Uiiller zyn dus gerechtigd zich von Czernickì
te noemen.

van Daalcn Neijer. Bij G.B. van 22 November 1892
no 40 verkreeg ï%u?acìsczls  Wi lhe lmus  Lcefadert
llleijer, adjunct inspecteur van Financien  te Meester
Cornelis  , vergunning
Staatsc. 1891 na 212).

zich te n. en te s. (Ned.

Bij G.B. van í6 April 1894 no 71 verkreeg hij
deze vergunning mede voor zijue minderjarige
kinderen (Ned. Staatsc. 1893 n” 45).

Adressant is geboren te Batavia 18 October 11349.
Zijn vader overleed voor die geboorte, waarna

zijne moeder 5 November 1851 hertrouwde met
Eeldert G’lwistiaan vun Daalelz, gep. kol. 0. 1. L.
in 1879 te ‘s-Gravenhage overleden.

De naamstoevoeging geschiedde uit piëteit voor
dezen stief vader.

De minderjarige kinderen van adressant waren:
Ede Carel TJleocZorc,  geboren Meester  Cornelis

24 Mei 1884 en Raoul Gerard, geboren Meester
Cornelis 4 Juni 1885.

Deltheil  Coussais. Bij G.B. van 17 September 1898 n” 2
verkreeg Charles Louis Victor Coussais vergunning
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1897 n” 153).

Deze was geboren te Magelang 7 December 1887
als zoon van Char l e s  Prosper Coussais en So$ic
Smeets.

Zijn vader Ch. P. Coussais overleed te Magelang
4 Juni 1888.  waarna ziine moeder 20 Mei 1896
te Ambarawa huwde met Elie Delthcil, ijsfabriekant
te Ambarawa, die mede van af 9 October 1896
voogd werd over het kind zijner vrouw.

Adressant’s stiefvader had geene kinderen en
geen bloed- en aanverwanten.

Denwìnghoff  Stellkg. Bij G.B.  van 31 Januari  1872
no 6 verkregen George Hartzuig Peter en _Friderich
fitelling vergunning zich te n. en te s. -. (Ned .
Staatsc. 1868 n” 159).

De aanvrage geschiedde op verzoek hunner
moeder Isabella Corraelia  Lchmann,  vroeger weduwe
van Peter  Christian  Xtelli?zg  , laatst  weduwe van
Cornelis Denninghoicf.

Dexentjk  Charlouis. Bij G.B. van 3 Maart 1886 no 32
v e r k r e e g  ilifaurits  Cliarlonis, a r t s  t e  Semarang ,
voor zijnen zoon Johannes Augustinus vergunning
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om den naam zijner echtgenoote bij den naam
Chaxlouis  to voegen en zich te n.  en te s.  -.
(Ned. Staatsc. 1884 n” 170).

Deze zoon werd 4 Juli 1883 geboren uit Cecile
Jeanne  Marie Dezen@

Dczenljé Hamming. Bij G.B. van 20 Juli 1884 no 26
v e r k r e e g  Johann&  Augustinus  Hamming  vcr-
gunning zich te n. en te s. -. (Ned .  Staatsc.
1.881 n” 168).

<J. A. Hamming  werd 14 Juni 1880 te Ampel
(Soerakarta) geboren als zoon van Eduard Karel
Hamming, gep. luit .  inf. ,  administrateur eener
plantage en Augzcstine  Florentine Louise Dezentje,
dochter van Johnnni’s  Augustinus D., ondernemer
van landbouw.

Deee~atjé  Schalkwijk. Bij G.B. van 6 April 1907 no 1
v e r k r e e g  TV&em  Cornelis  Schalkwijk  v o o r  z i j n
zoon Jakob Marinus  Raynond vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1905 na 263) .

D e z e  z o o n  w e r d  g e b o r e n  1 6  J u l i  1900 te
Soerakar ta  u i t  ad ressan t s  ech tgenoo te  Emilie
Raynao~zdine  Dezentjé,  welke eenigst kind was.

Diederiksz  Winclcellaaacre~a.  Bii G .B .  van  21  Ju l i  1866

van

Y Y

no 10  ve rk reeg  Jokan  Hennan Diederiksz.  v o o r
zijnen zoon ,JoJaanncs  Jacobus  vergunning zich te
n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1862 no 112).

Deze zoon was 25 Maart  1848 te Rembang
g e b o r e n  u i t  adreasants h u w e l i j k  m e t  JoJaa?Lna
Wi,rzckelhage~a.

Domburg  Scipio. Bij G.B. van 21 Juni 1910 no 21
verkre.gen  Reinier Alplaonse  , Johaqaues  Theodorus
Christ~ctan, Hendrik Johannes eI1 Karel Eduard
Scipio vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. 1909 n” 74).

Zij zijn geboren respectievelijk 17 Juli 1877,
18 Feb. 1883, 24 Augustus 1884 en 21 April 1886
en zoons van Reiuier Aurelius  van DomOurg  Scipio ,
griffier van den landraad te Batavia aan wien
bij Bt van 4 Juni 1887 no 16 vergunning is ver-
leend zich te n. en te P. - .

Deze laatste was geb. te Semarang 11 Juni 1856.

Dowwes  Darlet.  Bij  G.B.  van 5 December 1900 n” 2
v e r k r e e g  Herzriet  ïllary  Darlet ve rgunning  z ich
te n. en te s. -, (Ned. Staatsc. 1859 n” 231.

Adressante geb. te Semarang 27 April 1883 is
de erkende dochter van Maria TJbcresia  Philippiqaa
Darlet,  die 24 December 1887 te Semarang huwde
met  Fredrik Willem  Douwes  en “I_  voor  1900.

Drogjbat  Doeve. Bij G.B. van 28 Augustus 1885 n” 13
verkreeg Geor,qe  Ferdinand Doeve , algemeen ont-
vanger van ‘siands  kas te Rembang, -vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1884 no 161).

Adressa,nt  is zoon van Lieve Willena  Doeve e n
Gerartliua  Georgina  D~ognat (be ide  over l eden) .
De naam Urognat  is sedert uitgestorven.

van Duivenbode  de VZugt.  Bij G.B. van 22 N o v e m b e r
1860 n” 89 verkreeg Maarten Dirk de VZugt ver-
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gunnityg  z ich  t e  n .  on  t e  s .  - ,  (Ned .  Staatsc.
1857 no 18).

D e z e  dd. D. de Vklgt js e e n  k l e i n z o o n  v a n
IY. i). van Duicenbode, die bij G.B. van 2 Juli
1860 no 163 vergunning kreeg zich van Relaesse
vaga  1). te noemen en was 4 Mei 1855 te Batavin
geboren als zoon van Pieter Hendrik Iviilem
Gcrardus de Vlzrgt 011 Frederika Adhonelta  Catha-
rins (‘Lala  Renesse na  1860)  ziala  Duivenbode.

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Enkele aanteekeningen uit het kerkarchief van Ingen.

Medegedeeld door G. J. BBENKI\IAN  te Aelst (Lienden).

REGISTN  DEB KEBCKENEHFE'WSONDEN  EN

(DE) EHFPACHTEN.

Comclis  van Xck geeft  iaerlicx t,e p a c h t  d e r t i c h
stuijvers  van de hoffstadt  daer hij nu op woont.  den
6 Januari 1614 affgerekent met Cornelis vals Eek  van
vier iaeren pacht en wes petri 1613 als dat hij schuldich
blijft scs gu lden . dese pacht heeft  begost  petri  ad
Cathed. anno 1609. Ses iaeren lanck gedurende.

dg?/&  weduwe van Za. Jan Gertsz geeft iaerlicx te
pacht van die hoffstadt daer zij op woont vier ende
twgntich  stuijvers  en(de)  blijft schuldich van zeven iaren
pachten acht gulden en(de)  acht stuijver, en(de)  sal het
eerste iaer wederom v(er)schijnen  petri ad Cathedram
anno 1614. betaelt wes petri Anno 1613 deze pacht is
betaelt petri Anno 1615 incluijs.

Uiers weduwe van Rutger. . . . geeft iaerlicx te pacht
van  die hotfstadt daer z’ij  op woont zes ende vijfftich
stuijvers,  en(de)  is noch schuldig van affterstedige pacht
veerthien gulden en(de)  seven stuijvers, en(de)  sal het
eerste iaer v(er)sch&en  petri anno 1614. dit is betaelt
wes pctri Anno 1613 dit is betaelt  wespetri Anno 161 .
i n cluij  s .

Gerit Pelgr~cms geef t  i ae r l i cx  t e  pach t  ses en(de)
vijfftich stuijvers van die hoffstadt daer hij nu ter tijt
in w o o n t  en(de)  b l i j f t  schuldich v a u  p a c h t  achtien
stuijvers cn(de)  zal het eerste iaer wederom verschijnen
pet& ad cathedram  anno 1614; noch heeft Ger%t Pel.r/rurns
be tae l t  wes petri a(nn)o 1616 aen Goselz valz Wijck.

He+ailriclc Diercksz.  geeft iaerlicx te pacht acht en(de)
vcert,ich  stuijvers van die hoffstadt daer hij nu op woont
en(de)  blijft  schuldich van v(er)loopen  p a c h t  n e g e n
gulden en(de)  achtien  stuijvers, en(de)  zal het, eerste laer
wederom y(er)schi petri ad cathedram anno 1615.
(Later bijgeschreven:) nu last Gert ra?a Hattem lij_ndraet.

?Johan  vaiz W$ck Huijbertszn.  is s c h u l d i c h  raerlicx
te pacht van den kerckenacker zeven keijsers  gulden
v ( e r ) m o g e n s  e e n  huer Cedulle in dit  selffst,e boeck
geschreven van waer die reeckeningh hier achterstuedt.

Vastrick  dertsz. s chu ld ig  i s  i ae r l i cx  t e  pach t  van
omtrent vier hont lants de zomma gelts van zeven
keijzersguldens  vermogens een huer  Cedulle in dit zelffste
boeck geschreven, waervan die reeckeninge hier achter
staedt.
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MEMOHIJP:  VAS DEX HEIìTEN DEN AltMEN TOT INGEN

TOEl3EHOORENDE.

In den ierstcn J a n  Arlj’aelasz.  heeft  aan den Armen
tot Ingen  om godswillo gegeuen drie hondert Carolus
guldens hoofftsom wnervan do twe hondcrt  guld, beleijt
zijn op Jan de lc’it on(de)  Aelbertgen Jans do echte lui;j.den,
on(de)  die ander hondort gult. zijn beleijt aen Daerck
Verlmt  en(de)  Heijlwich vuu Hattem echte luijden en(de)
vorsch~jnen  beijde voorsz.  renten op maeijdach vermogen
zegel on brief  daervan zijnde.

I t e m  Josq7~ Ayijaens  en(de)  Ecrlxn  Lazwmts~.  dor
echte Luijden zijn den Armen schuldig vijftich guld.
vorschijnen(de)  de rente  petri  ad cathedram alle Jaer
h i e r  nac. m o d o  John~  Aertsr.  dezo betaelt  dat  petr i
1626 verschenen is.

Item Henchick  Benge+-  is den Armen schuldich hondert
guld. hooftsoms de renthen hiervan verschijnt potrije
ad cathedram vermogens zegel en brief.

Afgerekent  met Aelbertgen  Jan Acrtsz.  nlsoo dat si j
sui,jver b e t a e l t  h e e f t  t o t  meij an( 1623-actum  d e n
1 0  J a n u a r i j  an( 1620. N o c h  heeft Aelbertgeu  J&n

Berk.  be tae l t  sas ondo d e r t i c h  g u l d e n  a a n  Bazbwen
Petersx.  van ‘t laken dat voor den Brmen  gecoft was
waermede  sij betaelt hoeft drie jaren renten, te weten
dat meidach 1624-1625 en(de)  1626 verschenen is ge-
weest actum den 8 Octobris anno 1626.

Den  19  Janua r i j  an( 1625 met HuD.  T’crhezd  aff-
gerekent  alsoo dat hij .betaelt heeft tot, meidach an(
1624 (was get.) Gossciz  1;1~1z 1Vijck.

N o c h  h e e f t  He.&. T’erhuit betaolt  twaliff gulden
daermede betaelt  twe Jaren dat  meidach 16% en(de)
1626 verschenen is geweest actum den 13 Octobris
:Ln(n)o  1626.

Op huijden dato onderschreven FOO  hebben die Jon-
ckeren kerckmrs. en(de)  oonige nabuiren met Joist
Hewdricl~sz.  affgereckent  van  olff jaeren r e n t e n  en(de)
tgene  die kerck daerentegens den armen schuldich is,
alsoe in slot van rekeninge beuonden wort dat J o i s t
HemZricksz.  don armon  schuldich blijff‘t die somma van
veertien gulden ochtien  stuijvers acht penningen actum
den llen februarij an( 1626. Desgelijks die kercke
den armen schuldich blijft vier Jaoren,  tleste  verschenen
sinte Johan midsomer anno 1624.

B a r t  tic Kruijf Hermen  vox kktwick  onde Javz vuu
Wz$ic  hebben haren erfpacht betaolt die op Sinte peters
dach anno 1630 verschenen is  aen handen fJan va,n
Hattem ende Pcto ~4,ï,rijaewsen  beijdo kerckmeijsters
indortijt.

(Volgen eenigo dergelijke verklaringen tot St. Peter
1634.)

Op  da to  ondersch. soo heeft de woduw  van Gc)%rit
Vonck  Pelgromsz. den erfpacht int ackoort hier voore
begrepen  wt  ge los t  on(de) vrij gecoft van &rck vm
Weck en(de)  Qntomy  d e  Gra~z~~  in t  bijwesen  v a n  J r .
IZodolph  van Eek & Jr. Adrijaen  Johun  van Colstezjn
soo dat den Erfpacht hiermede doot en(de) te niet is
en(de)  de kerck geen vorder actie op onderpnnt is be-
houden desen  3den Septemb. 1664.

Alsoo Goosselz  T,YU~ Wijck  en(de)  W i l l e m  val6 %melt
als kerckmeesters  indertijt  der heij : kercke tot Inghen ,

hebben als vervallen erffpacht vermogens segel ende
brieff aenghevangen vierde halffsten mergen lants op
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Ommoren  gelegen iestmaol bij Johu~  Gertsen , IIen&~a
van Ewich, en(de)  Ariacn  ~Jmzsz.  Cuijper  gebruijckt  , soo
ist dat door tusschen spreecken van nabueren onder-
schreven is in vruntschappen met die voorsz. kerckmrs.
ende Jo7xan  Geritszn.  Hernaen  vasa Ewiclc en(de)  Gcrit
de Lezcwe  als hebbende die actie van ririaelb  J a m ? .
CuijZler onvercort  d i e  voorsz.  kercken  erffpachtbrieff
die hier met dit accoort  niet en(de)  wor t  ve rminder t
maer in sijn volle tracht wor t  geconf i rmeer t ,  verac-
cordeert  als volcht als te weeten da t  d ie  voorsz. erfY-
pachters den goltgulden van ghewichte in spetie voor
die vier verschenen erfipacht  iaeren in gereode penningen
betaelt hebben waer van tleste iaer petri ad cathedram
Anno Dmi sesthien hondert  on(de) veerthion is ver-
schenen gewest te weten twe golt gulden in spetie als
wesende die rechte quote van de heij  : kercke tot
Inghen den golt  gulden van ghewichte in spetie op
desen  tijt gereeckent tot  acht en(de)  vijfftich stuijver,
doch sullen die voorsz.  Erffpachters  van nu voortaen
a l le  iaer d i e  g o l t g u l d e n  va.n ghewicht  in  spe t i e  in
sulcken weerde en(de)  prijs betaelen als den goltguldon
van  ghewicht  in tijt der betalinge zal gelden, en(de)
hebben noch tot contentement van die kerckmeesters
voor verval aen die kerck en(de)  armen betaelt  drie
keijsersgulden  ende  zullen hiermede partijen onvercort
der kercken  erffpachtbrieff  als boven in vruntschappen
verdragen wesen,  oorcondt partijen  en(de)  kerckmeesters
en(de)  n a b u e r e n  haer e i j g h e n  l a n t .  Actum o p  S t .
Jacobsdach  namelick  den vilfl en twijntich julij Anno
sesthienhondert  en(de)  veerthlen  ouden stijl.

A. Dit is hantmerck van Jolzan  Gertsz.  voorsz.,  Hcrwaen
w_xn  Ewiclt,  Gerrit de Leew , Gassen  van Wijck , Willens
van Esvelt, J o h a n  vun Eclc , J o h a n  vm Bernmcl  ,
Willena  vafa Golsieijn 1614, * dit is het hantmorck  van
Ariaen Jansz., -f- dit is het hantmerck van .Jaga  Alcrtsz.

Op huijden dato onders. so heeft Jasn  van Wijck  Hansz.
betaelt van wegen sijn oom Gerit de Leeuw het recht
derdendeel van deze voorsz. twe goltgulden, aen handen
Goosselz  vn~z Wijck en(de)  W%lle,~avan  l&scvelt  het welcko
v(er)schenen  is gewest op St. peters dach ad cathedram
Anno 1613.

Aert Cornelkz.  van weghen  Jan Gertsen,  ende  HC~^PUCU
van Ewick  voor hem selsen,  hebben elck oir  aendeel
van dese voors. twee goltgulden, aen handen Gòosscn
vaih Wlj’ck  on(de) T?iiEle~~  vala Essvelt  b e t a e l t  hetwelck
v(er)schenen  is gewest op St. peters dach ad cathedram
Anno sesthien hondert en vijfftien.

Hermen  van Ewick  Jala  van Wijdc  en(de)  Jala Gerlsc?a
hebben alle te zamen den erffpacht botaelt Aen Joost
Hendricksz.  kerckmr. tot Ingen v(er)schenen  op St Peters
dach ad cathedram a(nn)o Dni sestien hondert en(de)
negentien ad 6 gl. 16 stuijvers.

Jau van IYI&Ic Hausseu met zijne addrenten heeft
zijnen erfpacht betaelt te weten ses gulden twe stuijvers
a a n  Conaclis  v a n  Wkjck  en(de)  Goosseja  CQ?L Wijdc  i n
anno sestien hondert en twijntich (Deze verklaringen
van betaalden pacht loopen  door tot 1629.).

I tem noch hebben ,Jula  van Hattem en(de)  Peter
Arijensen kercken  smalen  tient verpacht aan Reijnicr
Pouwelsz. sn(de)  Gerrit van Hattem voor het jaer 1627
en(de)  dat voor de somma van negenentnegentich gull.
t i en  stuijuers,  vrij ge l t .

Item op den 22 November anno ons heeren  1627 heeft
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~Jolcan  v a n  H a t t e m  Gecrtss. ontf’angcn  van Jan vaqa
IFijck  HuijOcrtss. die som van dertien gulden ende
vier St. ende  dacr bonen noch geoort van wenen Goosse~z
Verltmet  acht stuijver ende  van Jan vau Hattem a c h t
st. f’acit te samen veertien gulden daer mede die pachten
betaelt tot inclusiui martij& anno 27 ofte peterij  28.

Wij Murij  val& Ra~~dtwijck  weduwe van Saliger Ariaen
Rutgcrsen  in deser  saecken d : Hw$krtus  Ellcrcn  Predi-
cunt tot Huesden gekoren  tot mijnen mombaer ende
wi,j He&,/ %cl; drndtsen 1Qedeman  van Za,liger A,rijken
Af+@ens m i d t s  i n  desen  g e a s s i s t e e r t  Hend?%k  Jun
C’lacsseu met sijn hu\jsvrouw  Joostgen Rzctgemdr.  Ech te
luijden, als mombaers en(de)  haer sterck makende voor
dc onmundige kijnderen  soo Hendriclc  Arndtsen  voorsz.
geprokereert  en(de)  v(er)weckt  heeft bij zaliger Aryken
Akaens Dr. voorsz. ter eenre  en(de)  ick Claes Hanseu weu-
wenaer van zaliger Margrietu  ArQaens  gewesne Echte-
luijden ter andere sijden doen kondt Allen Luijden en(de)
bekennen voor ons en onsen  eruen Inpresentie ondersch.
gescheijtsvrunden dat wij met onsen  vrijen en moethwille
met gleden  voorbedachten rade hebben opgericht ge-
handelt en gesloten een vast onverbreklick Erffmaech-
gescheijt Ackoordt en(de)  wthkoop en(de)  dat van wegen
Alsulcken V(er)sterfY soo derselucn Claes Hamen en(de)
Nargrietu A@jaem  geweselle Ech te lu i jden  door  doode
van Aujaen h’utgersen  Zaliger voorschr.  is  Aengeerft
en(de)  aenbestoruen geweest, soo ist tusschen partijen
voorsz.  Lieffelick en Qruntelick v(er)ackordeert en(de)
gesloten dat denseluen Clacs Hansen  van wegen dit
v(cr)sterff Ewelick en Erffelick sal hebben en behalden
E e n  hu+hoE en(de)  hoffsteedgen Landts alles Eerdt
on negelvast soo grooth eu cleijn dieseluige binnen den
kerspel van Huesden Jn den Ampte van Nederbetuwe
staende en gelegen is, met alle plancken  en(de)  steen
h i e r i n n e  en(de)  op si jnde sall  hiertoe blijuen,  D a e r
Oostwaert met erffenisse  gelegen is Tmjmlcen Woiters
Ruijdtwaert  Hendrick Jolmn  Claesseia  w e s t w a e r t  e e n
keijser  vrijstraeth  enjde)  n o o r d t w a e r t  Comaelk Ghijs-
bertssen o f t  wie  Allom  gelandt m o c h t e n  z i j n  en(de)
dat voor een vrij Nijgen  ErlTen(de)  goeth beheltelicken
ongeveerlick vier stuijver off een weijnich min off meer
Als de Erffgen. van Zaliger Gemert  Sassen da,er Jaer-
litikx wt hebben, voort al sulcken dijck en(de)  weteronge
soe van Suts en(de) met recht hier toe behoert  sall
hiertoe  blijven waermede  denseluen Claes Hanse1t  vant
voorsz. v(er)sterff sijnes ouerledenen vrouwen vaders
Boedel1 betreffende ten eenemael moet afstaen ende
geen recht noch aenspraek daer meer aen en heeft
noch en behalt Jn generlije wijs en heeft denselven
Clacs Hamert  hier op Aen der voorsz. Marzj van Randick
en(de)  Hcndrick  Amdtsen  voorsz. toegeloof t  en(de)  oock
paeijement  geldt betalen de somma van twe hondert
Carolus gulden ‘t  stuck tot xx stuijver daervan wij
d e n  voorsz. Clacs  Halasela  a f f  bedancken  v a n  goeder
on volle betaelinge ,Ende is oock in het ackoort Jnge-
sloten en(de)  Expres bescheijden  dat Clacs Hansen oock
sa l  hebben  en(de)  beha lden  van  nu  en  ten  ewigen
daegen toe Alsulcken g o e d e r e n  en(de)  soo hij In t
huwelick bij zaligher  Margrieta  driae1as.z.  heeft  (bijge-
bracht Als oock alt gene) hij staendes huwelickx aen-
gekocht gewonnen off geworuen mocht hebben, midts
oock+ noch neempt  denseluen Claes H a m e n  oock op
hem sijnes selffs boedelschulden wthgaende en inkomende
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nie t s  daervan  wthgesonder th .  Alsoo  da t  Barij  vau
Rand&  voorsz. Als moeder derseluenMurgricta~lr~acnse~t
Zaliger van den seluen Boedel haers ouerleden dochter
voors7,. v r i j on(de) ontslagen sall  si jn en(de)  op den
seluen Boedel oock niet meer hebben te pretenderen
desse luen  gelijckx  en(de)  heeft Claes  Hamen  op den
naegolaeten Boedel1 bij zaliger Amjae~~  Rutgers  achter-
gelaten Jnt minste oock niet te pretenderen Jn eeniger
wijs, maer bekennen ter beijder  sijden wel v(er)neuijcht
en(de)  vo ldaen  te  z i jn , En gelouen malcanderen van
ecnige  scheijdonghe noch dcijlonghe meer te molesteren
Anders als voorsz. staeth, Ende  gelouen malcanderen
dit aclroordt ofte wthcooph van nu ten ewigen dagen
toe, Alti j t  bundich en van weerden te halden; Di t
alles sonder bedroch en Argelist  Jn oorkondt der
gerech te r  waerhe i t  soe  z i jn  deser  maegh  gescheijden
o f t e  w e l  coopbrieven twe Alleens Luijdende naer
malcanderen geschreven ende  also dien ons ten beijden
sijde wel1 geuuijgen  , hebben wij M&i  van Rmdick
w e d u w e  voorsz. m e t  d :  HuijOcrtus  Ellerden  a l s  J n
desen  mijnen gekorcu mombaer  ,  Hendrick  dl-ladtze,a
voor sich seluen , Hemdrick  Jolrala  Claessela  en(de)
Joostgen Rutgers a l s  mombaeren  van  wegen  der
voorsz.  Heladriclc  Brudke7,zs  onmundige k[jnderen  en(de)
ik C l a e s  Hunse7a  voow~  voor ons entde)  onsen  e ruen
Elckx ons segelen beneden aen desen  (openen) briefl
doen hangen en(de)  hebben nog tot  meerder konden
en(de)  sekerheijts wille van desen  gebeden en(de)  bidden
m i t s d e s e n  d e n  Eersamen Tllolais  Conaclisse~a  en(de)
R u t g e r  va?a  Randiclc  off sijluijden  haere sege len  Als
gescheijtsvrunden mede aen desen  brioff wilden hangen
t w e l c k  wij ter bede en(de)  begee r t e  Als00  gaernc  ge-
daen hebben.  Gegeveu en(de)  geschreven in den Jaere
ons Heeren  en(de)  Salichmakers  duijsent ses (2) hondert
seuen en dartich  den achtentwintigsten dach Januarij
Olden  stijll.

(De tusschen () geplaatste woorden zijn in het MS.
moeilijk leesbaar of slechts gedeeltelij!  meer aanwezig.
Van  de  S zege l s  d ie  oorspronke lqk  aan  d i t  s tuk
hingen zijn buiten 6 strooken, nog slechts een paar
stukjes van 2 zegels over.)

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Holland’s Ridderschap.
Reeds veertien jaar verzamel ik gegevens voor mijn

kwartieren en kinderen van de leden dezer Ridderschap;
al sprokkelde ik veel, en zou een uitgave van mijn
handschrift alleszins gerechtvaardigd zijn,  alvorens ter
perse te gaan, roep ik uwe hulp in. Elk aanvullinkje
is recht welkom aan: D. 0. van Epen.

Van Egmond. Adriaen v. E., geb. 4 Oct. 1476,
werd luit6 houtvester van Holland (wanneer?) 1li.j overl.
te . . . . den . . . . hi,j tr. te . . . . den . . . . Helwica
Heemaula  vaqa  Oegstgeest. Wat iS er omtrent haar bekend?
Wat  omtren t  haa r  ouders?  Jacob  Heerman  (zu. van
. . . . en. . . . v. Persijn) en Henrica van der Does
(ouders bekend).

Van Zevender. Bederik van Zevender, was rentm.-
gen. van Holland en der Vroonen buiten_Alkmaar,  hij
i_ vóór 1581. Wat is er omtrent hem en zijn v r o u w
Elimbeth  v. Epao7ad, bekend? Ouders van beiden bekend.
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Van der Aa. Wit deelt iets mede omtrent het ccht-
paar  Phil ip van der Au, burgem. van Mechelen, tr.
1593 Henrica  van hlgnzond?

Van de Coulster. Hr. l+‘ille?n  v. d. Coulster, was
schout van Leiden 1512. Hij  t to . . . . 1533. Hi,j tr.
. . . . J o h a n n a  vare flwietel~,  d ie  25 Sopt .  1549 te
Leiden testeert. Bijzonderheden gevraagd.

Rengers. Wie deelt mij iets mede omtrent het echt-
paar Joa.chim Rengers , -t voor 2’7  April 1605, en illaria
Gcm vau Wijngaarden, i_ na hem.

Van Lockhorst. Wie deelt mij de regeeringsambten
en jaren mede van Jan van Lockhorst (raad te Leiden)
j- 1497? Wá’ar huwde zijn zoon Hr. Gerrit (vóór 1 5 1 8 )
C’op?zeZia 21111~  Driebergen, j- Leiden 7 Dec. 1578.

Van Abcoude van Meerten.  Bijzonderheden gevraagd
bet re f fende  Johan van Abcoude van Meerten,  hr. v.
Lievendaal (1490)) j- 1497 en Gcertruyd  van Genth.

Van Ruytenberg. Stemt v. R. o.a. raad v. Utrecht, ~
i- 5 Jan. 1523 was zoon van Adolf  en . . . . van Liesrelt.
Hij tr. te . . . . den . . . . Hadewig v a n  L a n t s c r o o n .

Gebroederen van die Ed. GerOrant  Buissonnet soone van
wijlen Bernhardt Buissonnet  ende  jofF CYat7~arina  de Vreclc
Eeluiden ter eenre, ende  Reinier  van  Raesfe ld t  ende
Thomas van der Lauwijck als Oomen  van die Ed. joffr
Xaria  Judith van R@sewijck, Dochter van zal. tJoan
v a n  Rijssewijck  ende  joffr Alcgonde  v a n  h’omunde
Eheluiden ter anderen zijde, doen condt  ende  certificeeren
c r a f f t  deses, da t  t e r  ee rcn  Godt,s A l m a c h t i g ,  cnde
vermeringe menschelycken geslachtes ende  verdere vriend-
schap een wettelyck houwehjck  gededingt ende geslooten
is, tussen die Ed. GerOrant  Buissonnet voornocmt als:
Bru idegom te r  eener,  ende die Ed. joffr Maria JuditJt,
van Rrjsscwijck  Dochter van zal. Johan van Rijssewijck
als Bruidt ter anderen sijde: Dergestalte dat die voor-

Van der Does. Gevraagd worden bizonderheden
butreff’ende  Frans v.  d .  Does ,  geb .  5  Maar t  1577 ,
overluid Utrecht 11 Dec. 1630, en zijn vrouw Alann
van Batenburg.

Foeyt. Byzonderheden gevraagd omtrent het echt-
paar  I%!lena  Foeyt en Sg?ziet van Hoovc.  Hun dochter
Agniet 3’. , t vóór 20 Cet. 1579. (Scheiding harer nala-
tenschap.)

Van Nassau. Paulus 11. N. , schout  van  Breda
1513-20  > 7_ (waar)  28 Apri l  1634.  Was zoon van
Engelbert (of van Jóhan?)  en Adria,la  van Haestrecht.
Wat weet men van zijn vrouw Catharina  van Haeften?

De Witte. Jacob de Witte, -i_  23 Mei 1638!  was ge-
h u w d  m e t  Clara  van h>acphorst,  -j- 1620 .  Wie  gee f t
mij iets meer dit paar betreffende?

Van Wyborgh. Wie waren de ouders (Seger  en N. N.
U#wijck)  en de grootouders (Joost v. Wyborch X N. N.
v a n  Vlocten  ; 8. N. Uytw$ck  en N. N. v a n  Polanen)
van Josina van Wyborgh (testeert Haag 25 Nov. 1553),
vrouw van Adriaen van Dorp, schout van Niedorp en
Cogge? Alles dit paar betreffende is welkom.

Gout.  Digna Gout (vrouw van Adriae/l  van der Does)
werd 3 Maart  1559 te ‘s-Gravenhage overluid.  Van
hem, noch haar werd mij (behalve zij~b  ouders, en haar
vader Corstiaen  Gout) iets bekend. Wie helpt?

Sloet. Reiniera Florentine Sloet (Sloot) (dr. v. drent
S. te Plattenburg) is geb. 1617 (ged. . . . . .). Zij t r .
C’arel 0~21~  ca?& Tb yngaarden , die to ‘s-Gravenhage overl.
Waar is zij begraven (f Dec. 1655.)?

Van Bronckhorst. Een duistere persoonlijkheid is
C@rnel%s  van Bronckhorst ,  die 26 Sept .  1585 in de
Ridderschap van Holland werd beschreven. Over deze
Ridderschap bestaan tal van handschriften, doch geen
enkel  meld t  iets omtren t  hem,  z i jn  voorouders  o f
nakomelingschap. Men zou geneigd zijn hem als een
legendarisch persoon te brandmerken. Wie geeft licht?

N.B. Deze vragen zijn genomen uit de eerste vijftig
staten; zoo mij.n roepstem niet te vergeefs is, hoop  lk
uit de overblgvende nog menig vraagje te plaatsen;
300 weten meer dan een.

n o e m d e  toecomende  Eheluiden, in den houwelyckeu
staet nac Christelycke ordonna,ncie  sullen vergaderen,
ende  het houwelyck doen solemniseeren  ende  bevestigen
ende dienvolgents is bevoorwaerdet ende  geconditioneert,
dat die Bruidegom alle die goederen, soo sijn Ed. van
sijn zal. olderen eenighsints angeervet ende  angestorven
sijn ten houwelyck sal anbrengen wie dan oock die
Bruidt, alle goederen soo hacr Ed. van haer vader zal :
ende joffr Xargaretha  C’nopperts  weduwe van Rijsswyck
haer  Bestemoeder angecomen ende  bij doode  angeervet
si,jn, mede in dotem sall aanbrengen, endc  is verdcrs
geconditioneert, bij aldien een der toecomende  Eheluiden,
s o n d e r  liefis gebeurte  ( ‘ t  welck Godt’ genadig11  w i l
verhoeden) bij  malcanderen geprocreert,  na te laten,
dezer werelt  mocht coomen  ‘t overlijden, Dat in sulcken
val1 die Bruidegom eerst stervende desselffs angebrachte
goederen, an sijn naeste erffgenamen alsdan m ‘t leven
sijnde sullen coomen  te vervallen, ende die Bruidt eerst
stervende derselver angebrachte goederen op die Moder
offte bij afflyvicheit  van die selve op haer  naeste ver-
wanten  van  der  se lve r  moederssijde  sullen comen  te
succederen ende vervallen ende  dat die langstlevende
Bruidegom offte Bruidt uit des overledenen goederen
tuchtse wijse sall hebben tee genieten, drie hondert
car. guld. jaerlyx ende bij sooverrc een der voornoemde
conthoralen mocht comen  te overlijden nalatende kindt
offte kinderen bij hun beyden  geworven dat in dien val1
die langst levende uyt des overledenen goederen, nae
lijfftuchts rechte jaerlyx sall hebben tee profi t ieren
honder t  car.  gl. ende sulx geduirende het leven vant
kindt offte kinderen voornoemt naegelatcn sullende  in
cas van ‘t overlijden des kindes offte kinderen (die
goederen nochtans van teene kindt op ‘t ander stervende
ter laetster dood:) die selve goederen weder vervallen
gelyck vooren  verhaelt ende geconditioneert is, in cas
off’ daer geen kinderen geprocreert waeren, opte naeste
Erffgenamen  des overledenen, ende dat die langstlevende
in tucht sall genieten een somma van drie hondert car.
guld. jaerlijx, hyrbeneffens hefft jo@ Alegonda van
Romunde  weduwe van  Rysswyck a l s  moeder  van
jofF. Maria Judith van Rysswyck belovet gelyk haar
Ed. belovet met dezen, Dat bij aldien onverhopenthjck

, die Bruidt sonder Lijffs Erven nae te laeten,  off te
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KLEINE MEDEDEELINGEN.

Huwelijksche voorwaarden tusschen Cierbrant Buis-
sonnet en Maria Judith van Rijswijck.  (1648.)

Wij Jacob Buissonnet en Andries Buissonnet als
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dsselve naulatende  quamen tec sterven, dio Bruidigom
nae doodo van joffp Alegonda voornoemt, van ende  uijt
haor joffp Alogonda  van  Romunden  goederen ,  s i jn
levent lanck nae lijfftuchtsrechte  jaerlyx sall  hebben
tee genieten boven die voornoemde drie hondert gulden,
noch gelijcke  somma van drie hondert gulden maekende
tee samen ses hondert gulden jserlijx ende  sullen die
meubilen  linnen, mullen clederen  en clenodien soo ge-
melte Eheluiden an malcanderen mochten gebracht
hebben, wederomme comen  tee vervallen aan die sijde
daer die selve sijn heer gecoomen als vooren verhaelt,
bcholtycken den voornoemden toecomenden  Eheluiden,
malcanderen vorders te betuchtigen ende begifftigen.
Orconde der waerheit  hebben wij deze houwelijckse
vorwaerden  wuervan  twie gelyckluidende in francsyn
sijn ververdiget , met eygen handen onderteickent ende
met onse uythangende segelen  bevestigt’ ende hefft die
Bruidegom voor  hem se l f f s  ende die Ed. Jor Arend1
van Oldeniel uit name ende  begeren van die Ed. Jo@.
A l e g o n d a  v a n  R o m u n d e ,  wedo Rysswijck,  angaende
haer Ed. beloffte in desen  gedaen mede geteickent cn
gesegelt  Actum Swol l  den  Eer+ten  S e p t e m b .  A n n o
scstieuhondert  acht en viert,igh.

was getekent
Algonda van Ruijmondt  weedfie  van Ryswyck - Ger-

bcrt Buissonnet - Jacob Buissonnet - A. Buissonnet -
It. van Rasvelt  - T. van dr.  Lawick --  Arendt van
Oldcnneel.

N a gedaane  collatie met het origineel accorderende
bevonden bij mi*j  ondergeschreven sccretary der stad Zwol.

(10.  g.) J. Golts
Seciet.

1737. 3. 24.

Copie uit het archief van Boecop , toebohoorendo  aan
J. nl. baron van Boecop, gep. Majoor der Cav.

Mcdegcdeeld door J. 1~. Wagner.

Napoleon te Bayonne in 1808. l)
Een nootje voor bijgeloovigen.

O p  eenigen  afstand van Bayonne verhefl’en  zich op
een l~c~~vol  de bouwvallen van het Kasteel van Marrac,
alleen daarom merkwaardig,  omdat het  in 1808 tot
verblijf van Keizer Napoleon diende  ten tijde van de
bijeenkomst te Bayonne.

Napoleon had op dat oogenblik eene  grootsche ge-
dachte , maar do Voorzienigheid aanvaardde haar niet.
En hoewel Joseph 1 , Castilic als een wijs e n  g o e d
vorst  heeft  geregeerd, bleek het denkbeeld van den
Keizer om aan Spanje eene nieuwe dynastie te schenken
voor hem even noodlottig als dit voor Lodewijk XIV
was geweest.

JosBphinc  , de bijgeloovige  Creoolsche  , vergezelde den
Keizer naar Bayonne. Zij scheen een drukkend voor-
gevoel te hebben en herhaalde dikwijls evenals Nufiez
Saledo in de Spaansche romance: ,Harrivera  maleuur
d e  ceci”.  - Thans na 30 jaren (Victor  Hugo schreef
dit  in 1843) voelt  men, dat het Fatum in deze ge-
schiedenis eeu groote rol speelde.

Ziehier een paar onbekende bijzonderheden.

1) viictor Hugo. Es wgage.  - Paris, Imp. Nationale. 1910.
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Gedurende zi,jn  verblijf te Bayonne wilde do Keizer
de werken bezoeken, welke  hij aan de Boucaut liet
verrichten.  De inwoners van Bayonne,  die toen den
mannelijken leeftijd hadden bereikt, herinneren zich,
hoe de Keizer op een morgen langs de zeekant wandelde,
om de in den haven gemeerde brigantijn te bereiken,
welke hem in den mond van de Adour zou brengen.
Hij  l iep gearmd met Josephine.  Zooals overal ,  had
hij ook dáár  zijn gevolg van Koningen, en hier waren
he t  onvermi jde l i jk  . . . . Bourbons,  die zijn gevolg
uitmaakten ; de oude Karel IV en zijne Gemalin, dc
prins van Asturië, die later Koning werd onder den
naam Ferdinand VIT  ; don Carlos thans (1843) preten-
dent onder den naam van Karel V.

De  gehee le  bevolk ing  van  Bayonne  was  op  de
been on omringde den Keizer, die door geen lijfwacht
werd beschermd. Weldra werd de toeloop zóo groot
en opdringend, dat Napoleon er de pas in zette. De
arme Bourbons konden hem nauwelijks  bijhouden. De
Keizer  kwam met  zoo’n  vaart bij de sloep van den
brigantijn  aan ,  da t  Joseph ine ,  d ie  in  de r  haas t  de
haar door den kapitein toegestoken hand wilde grijpen,
tot de knieën in het water viel.

Onder alle andere omstandigheden zou zij  er  om
hebben gelachen. Het zou voor haar eene ongezochte
gelegenheid zijn geweest,  om haar fraaie beenen  te
laten bewonderen! Maar ditmaal merkte men op, dat
zij  droevig het hoofd schudde. Het was een slecht
voortoeken. En alles wat met dit voorval in verband
stond, kwam tot een slecht einde. Napoleon stierf als
banneling,  Josephine als verstootene.  Karel  IV en
zijne Gemalin overleden onttroond. Van hen, die op
dat oogenblik nog jonge prinsen waren, is de eene,
Ferd inand  VII  jong  over leden ,  en  bevond  zich de
andere in gevangenschap (in 1843 n. 1.). De brigantiju
die Napoleon bevoer is twee jaar later met man en
muis in de baai van Arcachon bij Kaap Ferret, vergaan.
Dc  kap i t e in ,  Lafon genaamd , die de Keizerin een
hand had toegestoken, werd om dat feit ter dood ver-
oordeeld en gefusilleerd. En eindelijk - is het kasteel
van Marrac waar Napoleon logeerde, successievelijk
veranderd in een kazerne en een seminarium, ten
laatste afgebrand. In een stormachtigen nacht van ‘t
jaar 1820 werd het door een onbekend geblevene aan
de vier hoeken in brand gestoken.

(Vrij vertaald door M. G. W.)

Notarieele verklaring over de afstammelingen
van Barent Sweer(t)s.

Op huijden  den 13 January ao 1706 compareerde voor
mij Li&us Meijer, notaris publicq bij den Hove van
Holland geadmittebrd  binnen Amsterdam residerende
in kennisse  van de nagenoemde getuijgen, juffr. Maria
Heimerik,  weduwe van zaliger den HP Mr Jacob van
Ring oud 77 jaren, ende de Heer Johan Heimerik  oud
61 jaeren,  beide wonende binnen deze stad, mij notaris
b e k e n d  ende verk laarden  ten  verzoeken  van  ju f f r .
Antonette Sweerts nu weduwe van zaliger Nicolaas de
Jager en consorten, hoe waar is: dat zij getuijgen wel
ende zekerlijk weten, dat alhier voortijds in levenden
lijve geweest  is  Bareut Sweers, op  wiens  name z i jn
staende twee graven , gelegen in de Oude kerk alhier,
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g e t e k e n d  NO 372 en 373; ondo dat de zelve Baront
Sweera heeft nagelaten gehad vier kinderen met namen
Hendrik Sweerts  , Maria S’weerts  , Magiilda  Sweerts  en
Assuerus Swecrts.

Dat de gemelto Hendrick  Sweerts voor lange jaren
getrouwt is a,an een burgermeestersdogter tot l)eventer
en aldaar overleden.

Dat de voornoemde Naria Sweerts is gctrout geweest
aan Jafz A~oo~*~~~an  en naargelaten heeft  zes kinderen
t e  weten:  Petrus Aóormau,  jesuijt  i n  MaasMgt  g e -
storven , Theodora  Noorman, sonder descendenten tot
Brusse l  over leden ,  Ckisti~na  AToorman  mede  sonder
d e s c e n d e n t e n  alhier overleden, Bcrnardtls  SoormalL,
jesuijt, Jau AToorma?a  ongetrout en zonder kinderen in
Oost Indien overleden en Hexxlrik Noorma?~  hier present
in levenden lijve.

Dat de voornoemde MagtiQda  Sweers is getrouwt geweest
met Mr Gerrit van deu Berg en in ‘t leven heeft na-
gelaten Bcrurtrdus  van den Berg, jong ongetrout ge-
sterven  , ende  Theodora  van den Berg g e t r o u t  a e n
Yieler  Loo hier present in levende lijve.

Dat verders de voornoemde Asszccrus  Swcerts  getrout
geweest met TYijnanda  van Ihmpen  in ‘t leven nagelaten
heeft drie kinderen , te weten:

Antonette  Swecrs  , nu weduwe van zalr Nicolaas de
< ager,7 bovengenoemde  ende  present nog in ‘t leven,
Barent Sweerts ongetrout zonder descendenten alhier
overleden en .Jm Szuecrts in Oost Indië jongman zonder
descendenten gestorven. Gevende  zij getuijgen voor
redenen van wetenschap , dat zij aen de bovengenoemde
Harent Sweers en alle sijno voornoemde nakomelingen
in bloedverwandschap  zijn bestaende en daerdoor zeer
wel weten, dat het vorenstaande  volkomen waarheit  is.

Aldus gepasseert binnen Amsterdam ter presentie van
Jacobus  Swart endc Lucas Bnrdon als getujigen.

JOAN HEII~ERICK.
MAHTA  HEI~IEIUK.

J. SWART. PIETER LOO.
L. BARDOS. H. NOORMAN.

L. MEIJF%,  Notnris.

‘s- Gml,wz?~rlgr.

Mcdcgcdeelcl  door  D .  8. VAK ZIJTDIW.

Titels en Namen.
I n  h e t : ,,Wtrechtsch  Dagblad”, Avondblad van 16

Ja nunri  j. 1. pareert de advertentie :
;L +* Voor do  velo b e w i j z e n  van declncming ont,vangcn

bii, het owrlij<lcn  van M~jonkvro~~we  A. C. L I J D E N ,  ba-
tnlgt, dc familie  hnnr hartelijken d a n k .

Uit nllcr  naam,
Mr. Ur.  J. LUI)EN.
Jllr. J. A. PH . 1,. L I J D E N .

Mocrsbcrgcn , f.i Jnnnnri 1912.

Genoemde fami l ie  ii~dcjz  heeft geen recht op het
praedicaat, als niet behoorendc tot den Ned. adel.

C. A. v. W.

Boekaankondiging..
V a n  d e  K r o n i e k  vati Abel Eppens tho  Equar t ,

u i tgegeven  cu met, kritische aanteekeningen  voorz ien
door Jhr.  Mr.  J .  A. Feit11 en Dr. H. Brugmans  (Am-
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stcrdam, Johannes Muller)  is het tweede deel snel op
het eerste gevolgd.

Het thans volledige werk is als geschiedbron en voor
genealogisch-biografisch onderzoek gemakkelijk te raad-
plegen door de toevoeging van een uitvoerigen blad-
wijzer met geslachts- en aardrijkskundige pamen.

RED.

Naar aanleiding van de beschouwingen in zake do
afstamming van het oud-adelltjk  geslacht de Vos van
Steenwijk uit de familie Hiddingh (zie het vorig nummer
van ons Maandblad) werd onze bibliotheek verrijkt,
door schenking eener brochure getiteld : ,,H et w a pen
,van d e  V o s  v a n  S t e e n w i j k  e n  e e n i g c  mede-
,deelingen b e t r e f f e n d e  e n k e l e  p e r s o n e n ,  bo-
,hoord h e b b e n d e  t o t  d e  e e r s t e  g e n e r a t i ë n
,van d i t  g e s l a c h t ” .

Deze brochure is door wijlen Mr. J. A. G. baron de
Vos van Steenwijk van Voorstonden blijkbaar in 1902
geschreven en door diens zoon Mr. J. A. baron de Vos
van Steenwijk in 1908 ter kennisneming door de leden
van zijn geslacht gedrukt.

Dat ook deze brochure niet in den handel is, vindt
z i jne  oorzaak  in  he t  fe i t ,  da t  zij in hoofdzna,k eene
critiek  is op die van Mr. H. J. van der Poel Hiddingh.

Met genoegen namen wij kennis van de beschouwingen
van wijlen Baron de Vos van Steenwijk, die zich de
moeite heeft getroost Mr. Hiddingh’s beweringen tot
in kleinigheden te ontzenuwen. Door al het aangevoerde
werden w!j niet weinig in onze meening , dat de prctentian
der Hiddmgh’s van allen grond ontbloot zi,jn, gesterkt
en wij bevelen den belangstellenden leden het lezen
d e z e r  b r o c h u r e  o m  h a a r  degelgkheid  dan ook niet
minder aan, dan van de andere om hn,ra dwaasheid.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bentinck. Verzocht worden genealogisch-biographische
mededeelingen  omtrent :

1. dn~n Bentinck en Geurt van IUt~emc~~.
2. Tv&ena Bentinck en zijne tweede  vrouw ,JuM ter

Bruggeu  Henr~jckdr. Zij hortr. te Deventer in do
Mariakerk 9 Febr .  1588 Henrijck van Keppol tot
Dingshof Derrijcksocn.

Bijzonderheden gevraagd omtrent hunne kinderen :
a.) dle.mde~,  b) Jacob, gehuwd 1665 met Anus uan
dc7-  Horst (ouders bekend),  cl ?Jztdith,  tr. 10 Pietes.
vnu IhjenOorch, 2O Walrnvo~  vctn Wecrdcnhorcll  ,
d) drnt Njjecclt  ,  e) Judith,  f’) ,Johal~na,  t r .  . . . .
v a n  Palla~~dt,  g) ILárel.

3.  ~largarctha  Ben t inck  t r .  1565 Co~*nel~s  Lallcy  ( la
Hacy).

4. &scbia Bentinck tr. C’o~nc7is van Wpcse , i_ vóór 1565.
(Al bovengenoemde personen behooron  tot den tak

Bentinck-Berenkamp).
6. Gcertruid  Bentinck tr. Hejzdrik vage Vac&;

1584. (Zie Ridders&. van Nijmegen).
zij wed.

6. Eusebizcs  Bentinck tr. vóór 14 Oct. 1663 So~~lria  t,m,

Ittersum,  vr. v. Werkeren. Waar en wanneer is zi,j
geboren, wie waren hare ouders?

7. Hnzdrilc  Bentinck tr. 1591 Elsaha  vnn Rtcrsum.  Irij
begr. 11 Sept. 1639 S. N.

8 .  dl272cr  B e n t i n c k  t r .  . . . . Poppiliga,  kn$ein. Z i j
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+ 14 Mei, na hertr. te zijn (waar en wanneer) met
J r .  Herbzga. Zij bcgr. t e  Gelder.

9. Willem Bentinck tot Moylant , drost te Emden (16 . .-
1 6 .  .) j- Emden 29 Nov.  1640.  Hij  t r .  10 Eva of
_iiaria  vafa Diepenbroek (ouders bekend), 20 Anjan
Grauwert  (ouders bekend).

10. Geertruid Bentinck (zij leeft nog 1655) tr. Plo~is van
BralceZ(Z). (Zie Riddersch. van Nijmegen).

11. Johanna Bentinck (t vóór 1659) tr. Gerrit van Galen.
(Als boven).

12. Annn Bentinck tr. Adrina~a ~chintmelpenninck,  heer
van Voorstonden.

13. Karel (ten rech te Carel  Wilhn  B e n t i n c k ,  g e d .
Arnhem 21 Feb. 1651),  burgemeester van Arnhem.
Hij f- te . . . . den . . . . 1689.

14. Goossen.  Bentinck, heer van Aller, burgemeester van
Arnhem, tr. ilfargriet van Haersoite  (geb. 1654). Hij
-i_  te . . . . den . . . . 1695.

15. Alexander Bentinck tr. Anna Pynssen  va’n der Aa,
5_ te . . . . 1 Juni 1678.

16. T/l’oZf  Bentinck, heer van Hachmeule , liet te Deventer
15 Feb. 1711 een zoon Woif doopen,  verwekt bij
.&Za~in  Willems. Heeft Wolf B. Jr. ook nakomelingen
gehad ?

17. Aldegonda  Anna Bentinck , vrouwe van Werkeren,
ged. te . . . . Jan. 1739, tr. te , . . . 17 Juni  1766
Johan Derk van der capellen, Heer van Appeltern
enz., geb. Tiel (ged.?) 2 Nov. 174i,  -f Zwolle . . . .
1784. (XXIX, 87).

18. Goossen  Geurt Bentinck tr. Wilhelnzi?aa Jeanne  van
Reede , -f te . . . . 12 Juni 1779.

19. Jutte Bentinck tr. 10 Jurriaan  Lenteler, 20 TJaomas
van der Capellen.

‘s-Gravenhage. D. G. VAN E P E N.

Corne. Corlael&x  Padina  van Dam, dr van Hendrik
en Cijtje  Trommel ,  ged . Grevelduin-Capelle 18 April
1763, over]. Rotterdam 7 Jan. 1820, tr. Heeze 21 April
1783 TV&ern  Jacob Corqae, zn. van Simon en . . . . . . . . ,
ged. . . . . . . . . . . overl. Berbice 5 Mei 1803. Zij hadden
9 kinderen.

1. Johan~aa  HendriJca  Paulinn,  ge& . . . 4 F e b r .  1 7 8 4 .
2. He?adrika Cornelia,  ged. . . . . . 1 Nov. 1785. 3. S i m o n
Jacob,  ged. . . . . . 3 April 1787. 4. Jolaalagaes Adrian~~s,
ged .  Haarlem 4 Febr.  1795.  5.  Wilhel,mina  Pauli~aa,
ged. Waalwijk 7 April 1797. Wie kan mij de doopplaatsen
berichten van 1 t,lm 3, en de namen met plaatsen en
data der doop der 4 andere kinderen, alsmede gegevens
omtrent hunne nakomelingen? Het kleinste gegeven
wordt dankbaar aanvaard. ‘) C. W. VAN D A M.

Dahmen.  Wie heeft de goedheid mij te melden de
datum en plaats van huwen van Maria Hendrilca  Dahnaen
ged. ‘s-Gravenhage 10 April 1777. Zij is een dr. v.
Johannes Christiaan en Adriana van Dam.

Apeldoorn. C. W. VAN D A M.

Gemert (van). (XxX, 65). Het aan ta l  pe r sonen
van  dezen  naam in  de stad ‘s-Hertogenbosch en de
verschillende gemeenten van de Meijerij  is zoo groot,
dat het wol een onmogelijkheid zal zijn ze alle tot een
stam terug te brengen. In den XIVO1l  j aa rgang  van

1) Familie Corne kwam voor te Beverwijk (X1X, 177) ook in
Zeeland. [RUI>.]
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mi jn  t i jdschr i f t  ,,Taxandria”,  gaf ik op blz. 248 er
eenige van wie ik vermoedde, dat zij tot den Meije-
rijschen adel behoorden.

Het bekende handschrift van Brook , gepubliceerd
in de Heraldieke Bibliotheek kent aan een der familiën
vun  Gemert,  die in de Meijerij gevestigd bleef, d r i e
zilL;ere9b  meerbladen in zwart toe.

De Bossche  schepenen van Gemert voerden drie gouc7ela
halze)a ila’ jood; van drie hunner vindt men de zegels
afgebeeld in ,,Taxandria”,  VII, blz. 207; doch v a n
eenige andere heb ik teekeningen geheel of nagenoeg
geheel gereed ; die zullen worden gepubliceerd.

De uitgebreidheid der familie is oorzaak, dat ik er
weinig over heb aangeteekend.

Toevallig vond ik, dat uit het huwelijk van Theodoor
en Theodora van Mier te ‘s-Hertogenbosch (parochie
St. Jan) gedoopt werden: Franciscus v. U-. op 29 Juli
1686 en Beat& v. G. op 16 Maart 1693.

De Griffins  waren een Katholieke familie.  Joanna
Griffin,  de vrouw van Frans  vaga Gemert,  zal eene
nicht zijn geweest van Mechtildis  Griffiqa,  als dochter
van T h o m u s  en Engehaa van den Bergh te ‘s-EIer-
togenbosch (St. Pieter) gedoopt op 24 Augustus 1682;
door  haar  huwel i jk  met  Reinier htorrn  werd zij  de
overgrootmoeder van den Staatsraad i. b. d. mr. L. D.
Storm, een de r  on twerpers  van  de  Grondwet  van
1848, den 3 Juni 1859 in de vergaderzaal der Tweede
Kamer overleden. (Zie zijne kwartierstaat  in mijne
,,Kwartiorstaten  van Nederl. Katholieken” 10 serie).

Zie over eeno familie Griffin ook: het jaarboek van
,Limburg” VI, blz. 17.

Het cachet,  in de vraag genoemd, geeft het wapen
der ‘s-Hertogenbossche schepenfamilie cEe 0&ela,  caqa
Oudela  o f  va?a Ouwe1a; het schepenzegel van R u t g e r
v a n  Oudela,  r idder, die in 1347, ‘56 en ‘59 schepen
van den Bosch was, wordt afgebeeld in ,Taxandria”
X,  283 ;  i k  heb  nog in portefeuille teekecingen der
schepenzegels van Jodocus de Ouwen en van Johannes
Willemsroon de Oudefa,  die hetzelfde wapen vertoonen;
een andere vorm geeft alleen den barensteel, in het
eerste kwartier vergezeld van een vijfblad of roos.

De Noordbrabantsche almanak voor 1891, geeft op
blz.  657 een grafzerk,  te Berlicum, met hetzelfde
wapen, van den priester Johalanes  de Ouwen;  t e rwi j l
uit de op blz. 903 van dezen Almanak (1893) mode-
gedeelde kwartieren verwantschap blijkt tusschen van
Gemert (met de meerbladeren) en van Ouwen.

Bergen-op-Zoom. W. J. F. JUTEN.

Genderen (van). Waar en wanneer huwde Al&
Coruelia  van Genderen,  dr. van Mr. Adrianus Rudolphus,
Schout van Sprang  en Adriana van Dam, ged. Spraug
20 Dec. 1778, met ,J. vala der Actt ? Zij wordt 6 J a n .
1803 als zijne cchtgenoote te Waspik  vermeld.

Apeldoorn. C. W. VAN D A M.

Hoogeveen (van). (XXIX, 3 12).  Eene genealogie
van dit geslacht komt voor in: ,,Adelyk en aanzienlijk
wapen-boek van de zeven provincien  enz. door Abraham
Ferwerda”.

Van den Heer Directeur van het Centraal Bureau
voor Genealogie en Heraldiek mochten wij de navol-
gende mededeelingen ontvangen over het geslacht
Kleviet:  Gifteboek no. 23, 8 Juni 1632. (Rotterdam).
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E r f g e n a m e n  vau C!or~aelis Kiecitll,  in loven brouwer in
,De Roode Leeuw” :
1.

2.
3.
4.
5.

Al le r t  van  de r  Duyn, als gehuwd met -+lnniigen
Corn. Kievidt.s  dr. ;
Claes Kievid t.s ;
Maria Louns, wed. Arent Kievidt;
Adam Kievidt en
Lieve96 Kievidt.

Rotterdam. Gift  2 Juni 1617. Co~~aclis  Arellts.  Kivit,
brouwer in ,De Roode Leeuw”.

R o t t e r d a m .  G i f t  10 J u n i  1 6 2 4 .  Adam (iornelisz.
Kivid, brouwer in ,De roode halve maen”.

Rotterdam. Gift 8 Aug. 1626.
Adam Kivid, brouwer in :,De halve maen”.
Rotterdam : Kapt.  A d a m  Kievit, f 19 April 1648

in het pand no. 330.
Cornelis  &~ts,?.  K i e v i t  J .  G .  v a n  R o t t e r d a m ,  t r .

aldaar 14 Febr. 1582 Cathariua  Lievense, J. D. van
Delft. v. R.

Israel. Een in o~z6,uikgeraakteI~rotestantschcvoor~zar~~n.
Den voornaam Israel hebben o. a. gedragen:
2srael .Janssen  gehuwd met Bcregltgen  ,Jcrnssen lieten

te Deventer verschillende kinderen doopen,  o.a. 8 Mei
1603 Jan. (Zie de doopregist,ers  aldaar).

Issrael  Pelgrum  Lamlwrtsz.  v a n  TVoeldma  , g e d .  t e
Ni jmegen  20  Febr .  1642 ,  ke rkmees te r  van  Cuyk
(XXVIII, 167). (Wie helpt mij zijn grootvader vinden,
naar wien hij heette?)

Issrael  Karnei%&,  treedt 11 Maart 1685 te Groen10
af als provisor (XXVIII, 120).

Israel Smits,  ged. te Grave 26 Oct. 1710 (XXIX, 413).
Israel van Woelderen, ged. te Cuyk 7 April 1715,

president-schepen en prol-isor  van Grave (XXVIII, 194).
Isrnel Daniel can Woelderen, ged. te Cuyk 29 April

1766, tot 1799 eigenaar van het Kasteel Makken nabij
Vierlingsbeek. (XXVIII , 197.)

Israel Smits, te Grave 1 Oct. 1793 vermeld. (XXIX,
413.) C. A. VAN WOELDEREN.

Lodensteyn (van). Tot aanvulling van het artikel
,De Lodensteyns  els h u n  mageu”  van  Mr .  J .  E .  van
Someren Brand, in ons Maandblad van 1890, blz. 41,
63, 58, 67 en 73: kan ik het volgende mededeelen,
dat door hem niet is vermeld:

Ghijsebrecht  van Lodensteyn, die in 1391 en 1393
schout van Amersfoort was.

Gijsbregt  van Lodensteyn, veertigraa,d  der stad Leyden
van 17 Febr. 1512 tot 1518, en heemraad van Rijn-
land 27 Sept. 1515. Zijn wapen was in goud een gol-
vende blauwe dwarsbalk.

Willem van Lodensteyn , ook veertigraad van die
stad van 14 Mei 1516 tot 1537. Deze voerde het voor-
meld wapen, doch in het schildhoofd vergezeld van
een zwarten barensteel met drie hangers.

Laatstgenoemd wapen is ook zoo gevoerd door acht
leden van dat geslacht, die te Delft veertigraad zijn
geweest, uitgezonderd de oudste van hen, die dat ge-
weest, is van 1572 tot 1597, deze voerde gevierendeeld:
1 en 4. in blauw drie zilveren vogels, in het midden
vergezeld van een zilveren schelp;
golvende blauwe dwarsbalk.

2 en 3. in goud de

M. A. v. R. v. D. K.

Olijslager. (XXVIII , lCi5 0. v.). He t  onders taande
is ontleend aan de overdrachtsboeken van Deventer.

J o h a n  Olijsleger  heeft een huis in de Nystrate, 28
Maart 1582 (fol. 346).

Schuldbrief van Mr. Jolauta~a  Olijsluger  en zijne hnis-
vrouw Agat7an dd. 27 Juni 1583. (fol. 25).

Johann  OtrJsEeger  en zijne huisvrouw A g a t h a  ver-
koopen  een huis in de Nyestrate,  27 Mei 1584.  Zi.j
worden nog genoemd in acten dd. 29 Maart 1084, 3
Febr. 1585; 29 Naart 1586 en 30 Sept. 1585.

Baert Olijslager  testeert 8 Sopt. 1585. (fol. 142’).
Henrica  , nhagelnteno weduwe van zal. L u b b e r t

Olijsleger  int  rat t  van Avontuiren,  Juni 1593. (fol .
358). P. R.

Roelants. (XXVIII, 31?, 350, 382). Niet om ver-
wa.rring  te brengen in ‘t medegedeelde, doch meer om
opheldering te vragen wie ‘t  kan betreffen, deel ik
den volgenden brief mede van den Koning van Spanje,
in originali  aanwezig in Verzameling Papiers  d’Etnt
e t  d e  l’Audience,  no. 886 Anoblissements , Requêtes  ,
consultes et lettres  de recommandations. [Staats-Archie-
ven, Brussel].

Madame  ma bonne Tante.
Mayant de la part de Roger 12oDert  Roelants dict

de  Zeeiauder  este p ré sen té  l a  r eques t e  cy joincte ‘)
afin que pour les raisons y contenues i l  me pleust
luy accorder  lettres  de noblesse, J’ay avant y prendre
résolution bien voulu la remestre à V. A., et la prier
de men escrirc son advis pour icelluy veu en estre
ordonné ce que je trouveray convenir. A tant Madame
ma bonne Tante Nostre Sr conserve  V. A. en parfaitc
Sant6  à longues années. De Madrid le 11 d Avril 163 1.

Vostre  bon Nepveu
Philippe.

Het adres luidt: Ma bonne Tante Madame Isabel  Clarn
Eugenia Infante d Espagna.

M. G. W.

Sprakel.  (XxX, 70). Volgens het trouwboek van
het  gerigt  Haxbergen,  geprocl .  9 Dec.  1736: Garrit
Spraeckel  j.m. in Lonnekcr gerigt Enschede en Erl?aelcen
Velthuis,  j . d .  van  Buerse .  ( a t t e s ta t i e  gegeven  naar
Enschede.). J. D. J.

Tydeman, Hasselman. (XxX,  72.) Het wapen
Tydeman zou volgens dit  maandblad (XT’, 89; XVI,
32 en  XVI I ,  183 ) vermoedelijk geel& oorspronkelijk,
maar een gevonden  wapen ziin; dit geslacht zou hebben
gewoond in een huis der ten Holte’s  te Epe, in welk
huis een wapenruit der t. H’s aanwezig was. Dit wapen
zoude  het geslacht T. toen tot het hunne hebben ge-
maakt  ! Een heraldische usurpatie dus ! Geenszins
onmogelijk.

Het tegelijk in die jaargangen besproken geslacht
Hasselman behoorde eertijds tot de klein-burgerlijke,
geen-wapenvoerende  gesla&ten.  Mogelijk is dat _ het
tegenwoordige wapen ook het gevolg is va,n het be-
wonen van een huis met wapenruit! Of is wellicht een
cachet (z. t. p.) van een ander geslacht bij de fam. H.
verdwaald en later steeds als ,wapen Hasselman”  ge-
bruikt? Dit zou niet de eerste keer zijn! Men denke

l) Dit is cr jammen gcnocg,  niet bij.



lokc>

aan Rink-Blomhert  ! De vraag van wijlen Anspnch
(XVII, 1.83) is nog steeds onbeantwoord gebleven -
kan een onzer leden in de Betuwe wellicht gegevens
verstrekken voor een Genealogie Hasselman? 1) A.

Woelde (van ther). (XXVIII,  165  e. v.). Deventer.
Liber renunciationum , fol. 2!J3’.

Herink Stegeman Schepe(nen).  Henrich Bleicker und
E v e r t g e n  sijn echte huisfr(ouw)  verkofft mr. Wilhelm
Car!e Schomaicker , und Annen sijner  echter huisfrouwen
und oiren  Erffge(namen) alsolchen kupen kalcgfat und
huissken , alss sie verkoeperen hebben liggen in den
schomaicker  parck, tussche(n)  kupen zaligen Frederich
van Haxbergens an die eijne sijdt  , nnd Wilhelm  van
ther Woeldes  thobehoirende an die ander sijdt, vertege
(et)c. Sonder argelist Actum coram Stegemnn Cons  pro
tpor opt 20 Soptembre AC 91. (1591). v. R.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Les généraux morts pour la patrie. (XxX,  67).
In een geslachts-register de Beyer,  vervaardigd door

den Secretaris van Nijmegen Adriaan de Beyer  (1773-
1843)) treft men nog een en ander aan omtrent den
Generaal Lo&s Jacques Baron de Cohorn.  Zoo wordt
1li.j  door de Beyer genoemd met de opmerking: .,,deze
Generaal Cohorn heeft gesustineerd van het Fneeche
geslacht Coehoorn afkomstig te zijn, niettegenstaande
alhier to lando he t  daarvoor  gehouden  word t ,  da t
hetzelve uitgestorven is. Voor de Fransche omwenteling
was hij officier in het Regiment Royal Alsace”. Hij
was zoon van <Jean  Jacques  en diens 2de vrouw Made-
leìne  Dorolhée  de Lang en gehuwd met Marie Marguerite
Sophie  d e  Beyw, dochter van Jean Rudolphe  (overl.
Straatsburg 1784) en van diens 2”o vrouw Elisabeth
Sophie de Dcstrich. De Generaal liet zes kinderen na:

Sonhie Adèlo.  t r .  G r a a f  Wilhelm  v o n  Dunten  i n
Lijfland. ’
Louis Eug&ne,  tr. als door M. G. W. opgegeven.
Louise Mélanie , tr. Alfred B a r o n  R e n o u a r d  de
B u s s i é r e s .
Gustave Edmond , secretaris van gezantschap te
Constantinopel en ook a t t a c h é  d’nmbassadc  t e
‘s-Gravenlmge.
Louiso Mathilde,  tr .  . . . . . . Baron van D a l w i g  ,
Presiclent van den Raad in Hessen-Darmstadt.
Eugénie Sophie, tr. Baron Napoleon de Monneval,
Kapitein der Artillerie, Ordonnans of ficicr van den
President der Fransche Republiek.

‘s-Gravenhage.

Wapens. (XxX,  71).

J .  D.  WAONER.

Teijdt (van der) van Aelst. Van zi, m. e. balk v.
keel vergez. v. 10 turven v. sa. (ligg. blokjes) (4-3-2-1).

zie Gen.kwst. serie WILDEMAN.

Tacquet  w&l,  niet Tacquelet. Van go. m. e. gegolfd
schuinkruis van sa.

Indijck (ten) niet van. Van. . , . met een knoestigen
tak  faasgewijs ve rgez .  v . 2 sterren (ti) in het hoofd
en van een omgekeerden wassenaar in den voet.

Ht. de wassenaar. zie Geschied. Overijssel 1857-163.

Francken. Dordrecht (v. Wapenkaart). Gevicrend :
1 en 4. van van go. m. e. balk v. keel; 2 en 3. van
CLZ. m. 3 zwemtn. visschen v. zi. bovegl elkaar.

1) Is asngekondigd  in ,~Nederl.  Pnt,ricinat”  1 9 1 1 . RE D,
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Tideman. Doorsn.  a. van keel
van az. m. e. lelie v. zi.

Ht. de lelie of ook 3 pluimen.
Devies : Tempora te tempori.

m. e. lelie van ei. ; b.

v. orig.  lakafdruk.
Wiltenaer. 1707. Van.. . . m. e. springenden eenhoorn

van . . . .
Ht. een naakte uitk. wildeman m. knods.

zie Nav. lS90--56.
Pronckert. Van. . . . m. e. pronkende pauw van ter

zijde gezien van . . . . .
Ht. een pauwenstaart. Cop. v. 0. H. S. (vermoedelijk

nat. kl. op zi.)
Gleyms niet Gleyn of Cìleym. Sittard. Een huismerk

zie Maaegouw  1 9 0 4 - 7 4 .
Sterck.  Van go. m. 3 moorenkoppen omwonden vnu

zi.  ( 2 - 1 ) . zie Maandbl. Ned. L.

Sterk. Reg. ‘s-Hertogenbosch 1798 en Zeeland; zie
Armorial  11 836.

Guillot. Amsterdam. Van az. m. 2 zwemm. visschen
van z.  boven elkaar,  vergez.  van 3 sterren (6) van
go., twee in het hoofd en een in den voet.

Regent Burgerweeshuis in 1767 v. afb. aldaar.
Bruggen (van) niet, wel van de Bruggen.
z. Maandbl.  N. L. 1900-3.

S t o r m .  Van z. m. e. balk van sa. vergez. van 3
leeuwenkoppen van sa. getongd van keel.

De ondorgeteekende houdt zich bij voortduring aan-
bevolen voor opgave van wapens - mfet  in het Jrmorirrl
CénErnl  voorl~ome~~d  - ter completeoring  der reeds zeer
uitgebreide verzameling. Het verdient ook aanboreling
dit steeds  t c  ve rmelden ,  wanneer  wapens  in  u i tge -
werkte genealogian  voorkomen. STF,F,~~;KA~II~.

Wapens gevraagd ?
Welk geslacht voert : In (blauw?) een verlaagde roodo

keper,  vergezeld van 3 wulpen van zilver (2. l.), bek
en pooten van sabel?

Welke geslachten worden vertegenwoordigd door het
gevierendeeld wapen van Toudtwn ?

Tiel. J h r .  VAN Kr~sctrwr.

Wapen gevraagd.
Doorsneden van sabel op zilver met een balk ~311

goud over de snijlijn heen.  Het sabel beladen met 3 doods-
koppen boven twee gekruiste doodsbeenderen naast elkaar
geplaatst, het zilver met een klimmenden leeumvan keel.

Er staat bij: Commandeur 1839, Grootkruis 184T,
vermoedelijk van den Nederl. Leeuw. S.

INHOUD 1012, W 3.
I n  M e m o r i n m  Johannes  vnn der Minne, door A. J. Scrvons vnn

Rooijen.  - Bestrlnrsbcriohten:  Bgeenkomsten;  l3enoeming  tot. l i d  ;
Adresvorsndering. - Eenige nanteekeningen uit,  het kerknrchicf
te Tiel,-‘door Jhr. van Eiinscbot (vervolg). - Over namen, nznns-
verandering, nnnmsbijvoeging ene. in Nodcrlnndsch-IndiC, door Jlr.
P. C. Bloys vnn Treslong Prins (vervolg). - Enke!c  aantcckoningcn
uit het kcrknrcbief  vnn Ingen, door G. J.  Brcnkmnn (vervo’g).  -
Holland’s  Ridderschap ,  door  D.  G.  vnn Epen. - I<leine  mcdcdc<+-
lingen: Huwelijksche  roorwanrden  tusscben Gerbrnnt Buissonnet en
Mnrin Judith van Rijswijok;  Napoleon to Bayonne in 1808; Notnrieclc
verklaring over dc afstammelingen van Bnrent Rweel(t)<. - Titels
en Namen. - Bocknankondiging. - Vragen en nntwoorden: Bentinck;
C o r n e ;  Dnbmen; Gemert (van);  Genderen (van); H o o g e v e e n  (van);
Isrncl;  Lodensteyn (van);  Ol@lngor;  Roelnnts; sprakel;  Tgdemsn, Has-
selmnn; Woelde (rnn ther) ; Les générnnx,morts pour  In pntric; W:lpens.
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Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van het
Geslacht Vernatti,

door

G. EE~CHA~JZIER.

Bij de bewerking  van dit  overzicht kwam van zelf
de vraag ter  sprake ook door den Heer J. H. H. S.
gesteld in Mbl. XXIX  212, wie waron de Vernatti’s,
mevrouw Kre t schmer  en  n ich t  Becker,  die zoo her-
haaldelijk genoemd worden in de Journalen van Con-
stantijn Huyghens den Zoon?

Hoewel niet  al  die vragen met zekerheid konden

worden opgelost, zal mededeeling van het gevondene
toch allicht van dienst kunnen zijn bij een eventueel
verder onderzoek.

Vast staat wel dat Huyghens met ,de Oude Aunt”
of ,,Matantc V e r n a t t i ” niemand anders kan hebben
bedoe ld ,  dan  Adr iana  Vernat,ti, één der twee vóór-
kinderen van Sir Philibert bij Genoveva van der Meyden ;
bhjkens  het testament van haar neef, den jongen Phili-
bert, woonde zij in 1677 te Londen 1”).

Wie mevrouw Kretschmer was wordt bewezen door
ha.ar  huwelijksvoorwaarde met haar eersten man 17),
waarin zij genoemd wordt Susanna  Vernatt i ,  dochter
van den Fiskaal Louis Philibert bij Anna de Vigny.

Zij had slechts é8ne zuster,  gehuwd met Phineas
Pielat, predikant te Rotterdam, welk echtpaar niet in
de journalen genoemd wordt, en slechts één broeder
de jonge Philibert , l a t e r  g e h u w d  m e t  Alijd Ruijl,
waar Huyghens dus spreekt over den broeder van
mevrouw Kretschmer hebben wij niet verder to zoeken.

Maar was deze nu ook identiek met den politiekeu
avnnturier Vernatti  in wiens gezin de Huyghenssen
zoo dikwijls als gasten vertoefden?

Huyghens noemt geene voornamen en geeft weinig
hier bruikbare aanduidingen, zoodat men steeds over
é&n  Vernatti meent, te lezen; toch is er èéne passage
waar  hij duidelijk over twee verschillende personen
sp reek t .  Op  18  Oct,.  1 6 8 9  teekent  hij aan (Journ. 1
191) : ,,\Vas ‘s middaghs  to t  Verna t t i  t en  e ten  met
mevrouw Creitschmar en Weck, mevrouw Plot en Ver-
natti, mevrouw Creitschmars broer”.

Hier is dus duidelijk sprake van een gastheer en een
gast Vernatti, de eerste dan de avanturier, de laatste
de man van Alijd Ruijl.

Doch waren er twee Vernatti’s, hoe dan te verklaren
dat de ,Oude Aunt” ook de tante was van den avau-
turier,  gelijk uit de Journalen blijkt? Eu schrijven wij
de bedoelde aanteokening  aan eene verregaande slor-
digheid van stijl toe, gelijk er inderdaad meer in de
Journalen voorkomen, dan blijven er wel waarschijnlijk-
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heidsgronden over, d ie  t egen  ccne  indentitcit  ploitcn,
doch geene afdoende zekerheid.

Huyghens’ gastheer verkeerde steeds in geldelijke
zorgen, in 1691 had hij zelfs het beheer der kasgelden
uit  handen moeten geven, terwijl  Philibert  de zoon
van den Fiskaal op 23 Oct. 169?, als geheel vrij en
onbezwaard, hem toebehoorend land verkocht, datvroeger
gedurende zijne minderjarigheid, o.a. nog op 30 Jan.
1681 2 “), door zijne voogden voor hem was verhuurd.

O p  12 April lG94 bekwam de zoon van den avan-
t’uricr  een vendel van den Koning (Jonrn. 11, 334))
de  zoon  van  Ali*jd  Ruijl kan toen nog geen 13 janr
geweest zijn, hetgeen toch wel wat jong schijnt. 1)

Intusschen blijkt die post toenmaals inderdaad aan
zeer jeugdige personen te zijn toevertrouwd; voor den
zoon van Kapt. Kretschmer  toch werd 12 Jan 1691
een vendel verzocht (J. 1, 38s) cn die zoon kan toen
niet veel ouder geweest zijn, daar zijn vader bij diens
huwelijksaanteekening in Nov. 1677 nog jongmau was.

E e n e  vergeldking d e r  d a t a  w a a r o p  Alijd Rui,jl te
Utrecht kinderen liet doopen,  met die, waarop Huyghens
de  vrouw van  den  avontur ie r  t e  Londen  vermeld t
levert ook geen alibi op. De zaak blijft dus onbeslist.

Wie nicht Becker was is nog onzekerder. De Jour-
nalen geven den indruk van eenc  ongehuwde dame
tusschen  de  40  en  60, g e e n  enkc?le maal s p r e e k t
Huyghens dan ook van haar man of kinderen, eens
echter noemt hi_j haar, vermoedelijk wel bij vergissing,
mevrouw Beckers  (J. 1, 144). De genealogie Becker
door Harman Berewout (Amst. Gem. Archief), waarin
trouwens ook vergissingen en omissiën  voorkomen,
geeft geen enkele aanwijzing.

De vrouw van den straks te noemen Frederik Bccker
kan zij niet geweest zijn, dan zou zij eene tante en
niet eene nicht van al die personen zijn geweest,  en
hoe dan haar zusterschap met mevrouw Vernatt i  te
verklaren? Doch wanneer Frederik Becker twee dochters
zou hebben gehad, eene ongehuwd, nicht Becker, en
de andere getrouwd met den avanturier Vernatti, die
dan een nakomeling van een der andere zoons van
den ouden Gabriel zal geweest zijn, dan zouden al de
door Huyghens in dezen kring genoemde familiebe-
trekkiqen verklaard kunnen worden.

Het 1s echter niets dan eene gissing, en het N.S.
Berewout spreekt zelfs niet van kinderen van Frederik
Becker.

De eerste Vernatti hier te lande  aangetroffen is:
1. (Tabriel ~ernalti  ,,koopman  Piemontois”, hij vestigde

zich te Delft ,  waar hi j  1 April  1698 voor 9 jaren
octrooi bekwam om de bank van leening te mogen
houden tegen betaling eener ,,pensie”  van f 600 ‘s j.
aan het Huis van Charitate en het Arme Fraterhuis 2),
welk octrooi 31 Oct. 1604 met 14 j. werd verlengd
en tevens hem en zijn gezin, der stede protectie en het
burgerrecht werd verleend “).

Hij was gelukkig in zijne ondernemingen en verwierf
een belangrijk vermogen. In de 0. 1. C. liet hij f 27.000
na “), verder vele goederen in de Lier, onder Dorp,
in de Beijerlanden enz., alsmede belangri.jke  pretentiën
op personen en boedels 4).

Aanvankelijk woonde hij in ,,de Lommerd” aan de
Verwersdijk, en later in zijn groote huis W/Z O u d e
Delft bij de Oude Kerk, hetwelk op 11 Mei 1628 door

i :

Waarop Barney Reymes , haar zwager, als eenig over-
gebleven executeur van den ouden Vernatti, en ver-
vangende alle andere erfgenamen inbracht, dat haar
man de volle som ontvangen had, waarvan de Purmer-
landen de slotbetaling hadden uitgemaakt.  Dat hun
vader bij zijn testament van 31 Augs. 1625 had ver-
klaard, dat zijn zoon Johan zijne legitime portie reeds
genoten had, en toen alsnog aan diens kinderen f 12.000
legateerde met bepaling, dat Johan daar levenslang het
vruchtgebruik van zou hebben, hetwelk echter niet
aantastbaar zou zijn voor zijne crediteuren. Dat Johan
3n Sara na huns vaders dood dit  testament hadden
geratificeerd, zoodat zij nu niet meer met vorderingen
aan kon komen, waarover vroeger nimmer gerept was.
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zi*j ne crfgcnamen werd verhuurd aan Juliana Gravin
van Nassau en van Solms en op 17 Feb?. 1629 ver-
kocht aa,n Julinen van der Noere,  koopman te Am-
sterdam. (Reg. 5352.)

De naam zijner eerste vrouw is niet bekend, zijne
tweede vrouw, die de moeder van al zijn k inderen
met uitzondering van Philibert schgnt  geweest te zijn,
heette Bdria~a  l’ona Pieter&-.  wier familie zich later
ook noemde Bom van Cranenburg.

Zij  testcerden 5 Juni  1612 (Reg.  5298))  hij later
alleen op 31 Aug. 1625  en teekende  ,,Gabriel Vernndt”.

Hij is geboren in 1669 5) en op 5 Sept. 1626 in de
Oud; Kerk  begraven ; zij is geboren 1577 5) en op 1
-4ug. 1619 in haar mans graf bijgezet.

Zijn kinderen zijn allengs allen naar Engeland ver-
trokken in de straks te vermelden Sententie van 12
Nov. 16% wordt gezegd, dat  er  A” 1660 nog acht
kinderen van hem in leven waren, allen wonende in
Engeland en 4 aldaar reeds overleden waren, terwijl
de laatste ook op het  punt stond derwaarts te ver-
trekjen , misschien waren er dus nog meer kinderen.
Gevonden  zijn slechts de elf volgenden 11, 1-11.

11, 1. PhIZiDert,  volgt later.
II, 2. fJohcrnna V e r n a t t i  h u w d e  10. Pieter  can d e r

Il’cZZ, Kornet onder den Hr van Brederode,  hij werd
27 Aug. 1617 te Delft in de 0. K. begraven.

Zi j  huwdo 20. in 1626 (nnnget.  Delft 4 April, huwl.
voorw. 1 April. Reg. 6360) Pierre  Bzwfort  Srd’,4ntiyzce,
Kapt. eeuer comp O. Fransche voetknechten in ‘t regiment
van den Hr de Chatillon  in garnizoen te Rhenen, later
Kolonel en Gouverneur der Stad Utrecht, en aldaar op
5 Febr. 1645 overleden. (Nav. XLVII, 332).

11, 3. ,Jooha72  T’erqlatti  huwde in 1620 (aanget. Delft
22 Febr., huwl. voorw. 28 Febr.) Sa?.a vaja Geel j.dr.
vnn Amsterdam. Hij overleed 5 Augs., en is 9 Augs.
1637 begraven in de 0. K. te Delft.

Eerst koopman te Amsterdam, waar hij slechte zaken
maakte, vestigde hij zich toen te Delft in het huis ,het
Blauwe Schaap”, dat door zijns vaders erfgenamen in
onverdeeld bezit gehouden werd, en waarin het gezin
,,uit consideratie” mocht wonen.

Uit dankbaarheid daarvoor liet Sara, toen de erf-
genamen later in 1650 het huis wilden verkoopen er
beslag opleggen, voorgevende dat haar zale. man niet
geheel voldaan was geweest van de f 20.000 hem door
zijn vader bij zijn huwelijk beloofd, en op rekening
waarvan hij In 16.’12 slechts 30 morgen land in de Purmer
zou hebben ontvangen, tegen den toenmaligen prijs van
f 300 het morgen.
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Dat men hen tot dusverre uit consideratie had lntcn
wonen, doch dat de kinderen en erfgenamen, z i j n d e
nog 8 in getal allen in Engeland wonende .cn 4 reeds
aldaar gestorven zijnde,  terwijl  Bar:~o Reymes met
zijne vrouw op het punt stond ook derwaarts te ver-
trekken, tot cenc finale liquidatie wenschten te geraken.

Het Hof stelde bij vonnis van 12 NOV.  1656 in hooger
beroep gewezen,
N” 113).

haar in het ongelijk. (Hof Reg. 762.

Intusschcn blijkt de uitbetaling van bovengenoemd
legaat ook slechts met veel mooite  yerkrcgen  te zijn.
Sir Philibert één van de executeuren, had bi,j obligatie
van 17 Maart 1628 voor die f 12.000 hypotheek gegeven
op zijne hoeve ,de Ridderhofstede” in de Purmer, doch
de rente daarop niet betaald.

Sir Philibert, kwam echter reeds spoedig in finantieele
moeielijkheden en toen die steeds tocnnmcn liet Sara
voor de hoofdsom, die met dc onbet..lalcle  rente reeds
tot f 16.000 was aangegroeid, beslag op dc hofstede
leggen, en die ten verkoop aanslaan. Ten einde nu
eene executie tot lagen prijs te voorkomen waarbij
tevens procedures wegens preferentie dteigden te ont-
staan met den Kolonel Andreae en Hendrik Bnrtels,
koopman te Frankfort, beiden mede-creditenren  van Sir
Fhilibert, werd op 20 Mei 1643 een accoord  getroffen,
waarbij  M1‘ Johan van der Meyden, oud-schepen van
Rotterdam, als voogd der v0órkinderen  van Sir Philibert
de regeling op zich nam en zich voor de uitbetaling
aansprakelijk stelde.

De hofstede werd nu voor f 51.000 verkocht  aan
Jeron imus  Ranst,  koopman te Amsterdam, en op 5
Maart 1644 werden de f 16.000 ter ltnnd gesteld aan
Mr Willem Bom van Cranenburg in de plaats van ziqjn
vader Jacob Bom, executeur van liet testament van
den ouden Vernatti, ten behoeve der rechtmatige crf-
genamcn. (Nats  Joh. Timmers.  D e n  H a a g  R e g .  1 . 3 7
fo 327.)

7Ji.j hadden b&alvcn  een paar jong gcstorvcnen  deze
drie kinderen :

111,  1. fhzsfautijn  T~emnffi,  d ie  als z o o n  v a n  Jan
en  geboren  t e  Amste rdam in  1654 te Londen mcrcl
genaturaliseerd (Tlle Publicutions of the Huguenot
Society of London 1911.)

111,  2 .  Adriaiza  Jmsd~. Vematti,  gedoopt te Delft’
21 Maart 1631, van wie verder niets bekend is, cn

111, 3. PiuXOert  J~ILSZ. ~Vwmtti, ged. D e l f t  6  F e b r .
1633. Hij woonde in 1661 in 0. 1. toen op 3 Juni T.an
dat jaar het Hof op vordering zijner  moeder en voogdcsse,
zijn gecontracteerde huwelijk met zckerc  Jannctje  vil11
der Cru+ uit den Haag, ,, voor nul en geendcr  w;lcrde”
verklaarde _,,condemneerende  de gedangdc  den  voorz .
P h i l i b e r t  1crnatti t,e h o u d e n  v o o r  enn vrij jongmx:l
ende  ongehuwd!‘. (Hof. Reg. í73. NO 04).

11,  4. Gabf-iel  Fcmat2i)  0. R. genoemd in  de  ak ten
van 1626 en 1630.

11, 5. Anus T’ematti  huwde te Delft  28 Jan.  16-3
Barncy ReQnacs,  gewezen courtmeester  in de Engelschc
Court , vroeger te Rotterdam; in lG30 koopman van
de Societeit  van Avanturiers te Delft. Omstreeks 1650
vertrok hij metterwoon naar Engeland. Zij testeerden
12 Oct. 1629 (Reg. 5352), deze akte w a s  g e t e e k e n d
,Barney Recjmes” en ,,Snna Vernatti” de spelling van zijn
naam in do verschillende akten loopt overigens zeer  uiteen.
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;p. 1 .Sept: en op dd Juni 16% te Leiden ingeschreven.
;1 machtIgde  5 Dec. 1628 Ilendrick  Withecker, Engels&

koopman te Amst,erdam  , om aldaar de uitkeering van
25 pct. te ontvangen op zijne f 317’6 aandeelen in de
0. 1. C., en op 2 Mei li29 droeg  hij z i j n  z w a g e r
Re!,jmes op die te verkoopen. Beiden akt.en  geteekend
,,Pietro Vernatt”.  (Reg. 535lj2.)

11, 7. A~~touy  Veroatti, g e b o r e n  1 6 0 3 ,  t e  L e i d e n
in.geschreven  ‘7 Oct. 1627. Hij deponeerde 8 Oct. 1627
zqn besloten testament.

II, S. AOdanz  Vernatti,  geb. 1604, op 6 Mei 16%
te  Le iden  ingeschreven ,  t e s t ee rde  27  Sep t .  1627
(neg. 5350). Later vinden +j hem sterk betrokken in
transacties in de drooggemaakte gronden in Engeland.

11, 9. Mazimiliae~~  Vwnatti, 6) geb.  1606,  is  op 25
A.pril  1626 te Leiden ingeschreven, op 6 Oct. 1631
d r o e g  hg zijn aandeel in de 0. 1. C. over aan zijn
broeder Philibert.

11, 1 0 .  Xaria Vematti, vermoedelijk dezelfde die
met Sebastiann Lapuene, klaarblijkelijk haar man, op
5 Dec. lG34 in Engeland werd genaturaliseerd. 7)

11, ll. Xargarctha Vwnatti  huwde  (huwl .  voorw.  6
Dec. 1630 ~Tathannel  Xwyvett  , geb. in de Prov. Norfolk
in Engeland 8)) met wien zij aanstonds naar Engeland
vertrok en 21 April 1634 werd genaturaliseerd. 7)

11, 1. bir PhMert  Verlaatti,  Ridder , Ede lman  Ext ra
ordinaris va,n dc Priv&kamer  van den Koning van Groot
Blitanje, Heer van Finningsly, met deze ti tels komt
hij in de akten van z+ tijd voor.  In eene akte van
‘L9 Jun i  1634  word t  GIJ o o k  g e n o e m d  ,,Ridder  v a n
Carlton in ‘t Graafschap York”. (Nat”. v. d. Lisse, den
Haag , Reg. 25).

Geboren in 1590, als student te Leiden ingeschreven
6 Nov.  1610,  22 Oct.  1612 gepromoveerd met het
verdedigen van ,,de Privatis et publicis  criminibus” ,
vertrok hij naar Engeland en heeft daar aanvankelijk
cen werkzaam aandeel genomen in de droogmakerijen
in de provincien  Norfolk,  N o r t h - H a m p t o n ,  L i n c o l n ,
Cambridge enz., die door de Hollanders onder hoofd-
leiding van Cornelis Vermuyden werden uitgevoerd.
Weldra scheidde hi zich echter van Vermuyden af,
en blijkt zich toen meer met het financieren der on-
derneming en met den verkoop der landen te hebben
bezig gehouden.

Op den duur gingen echter zijne ondernemingen te
gronde , en boven zagen wij reeds hoe zijn inboede l
nog tijdens zijn leven in curators handen kwam. Hij
overleed vcitir 1649.

Ook  zijn vriend Vermuyden had later steeds met
tegenspoed te kampen en stierf oud, arm en vergeten.
Opmerkelijk is het echter dat terwijl  l aa t s tgenoemde
eerst  in 1628 den riddert i tel  ontving,  Sir  Phil ibert
reeds in zijne huwelijksakte van 22 Aug. 1620 Ridder
g e n o e m d  wordt,.  9)) zoodat zijne betrekkingen tot het
Engelsche Hof dus reeds blijken bestaan to hebben
vciQr  het begin der droogmakerijen, dat algemeen op
1621 wordt gesteld.

Hij huwde 10. (aanget. Delft 22 Aug. 1620,  6 Sept.
1620  a t t e s t a t i e  naa r  Ro t t e rdam)  Ge?aoz;eva  can der
Meyden  j. dr.  te Rotterdam.

Hij huwde 2”. a a n g e t . Amsterdam 12 Juni 1626
(29 Juni 1626 akte verleend om te Rijswijk te mogen
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t r o u w e n )  Susanna  Huysmnns  val1  Amsterdam ,  wedo
Frederick  Smits. 1 (‘)

Met laatstgenoemde echtgenoote  bewoonde hij eenigen
tijd ‘t huis Nieuwburg onder Rijswijk, dat bil 12 Aug.
lk21 had gekocht, en 8 Juli 1630 voor f 30.000 aan
den Prins van Oranje overdroeg.

Uit het 10 huwelijk twee kinderen l1) volgen 111,
4 en 5, uit het 2~ één, volgt 111, 6.

111  , 4. Adriaan  Vernatti,  zij d e p o n e e r d e  8  A p r i l
1661  haar besloten testament (Reg. 5352) en woonde
toen te Delft, O/Z Oude Delft ,  in 1677 woonde zij
ongehuwd te Londen. 1”)

Ze was ongdwijfeld de ,,Oude Aunt”  of oude tante
Vernatti  waarvan Huyghens  spreekt, de bejaarde dame,
die het gezin van haar avontuurlijken neef, waarvan
ze later ook deel uitmaakte, met ra.ad en daad hielp
in stand houden.

111,  5. Ge?zoöeva  ;lila&  Ves~,atli, zij  huwde te Delft
1 Oct. 1648 (aanget. Delft en Am-terdam 2 Sept.) als
j. dr., wonende aan de Verwersdijk, met Fwdriclc  Bedier,
j. m. van Amsterdam, wonende op de Fluweele burgwal.

Hi j  was  een  zoon  van  Evera rd  Becker de  Jonge
(geb.  Hamburg 26 Mei 1587 -1 aan de pest 8 Sept.
1624) en van diens 20 vrouw Petronella van Baerle
wede Paulus Bisschop. 1”)

Op 16  Me i  1647  had  Frederick  Becker nog  eene
weddenschap aangegaan met zekeren Philips de Bra
te ‘s-Gravenhage, dat hij binnen 6 maanden te Rome
zou zijn, waarbij de verliezer 150 Fransche Kronen
zou verbeuren.

Het echtpaar testeerde 19 Aug. 1649 12), en woonde
toen te Delft. Hij w a s  g e b o r e n  6 Mei 1623 en zijn
loopbaan als vendrig begonnen, later vertrok hij naar
Engeland ,,is in de rivier  van Londen verdronken en
aldaar begraven”. 1”).

111,  ti. Louis Ph~ilibert Vernatti, Ridder Baronet van
Carlton,  vermoedelijk Philibertus die als Anglus in
1649 te Utrecht als student werd ingeschreven, vertrok
1 Sept .  1654 als  rechtsgeleerde naar Indië; ,  .geem-
ployeerde in den Raad van Justi t ie,  17 Juh 1 6 5 5
onderkoopman op een tractement van f 50 ‘s maands,
20 Juli 1660 Luitenant van ‘s Compi”8 suppoosten iu
de stad, 10 Juni 1661 Ad+. Fiskaal van 0. Indië. Op
19 Juli 1666 werd  h i j  door  den  ass i s t en t  Jan  van
Hoogenhouck beticht van verboden handel voor eigene
rekening, waartegen hij 22 Juli 16ti6 protesteerde, op
9 Sept. 1666 op nader vertoog van Hoogenhouck  wegens
particulieren handel in diamanten, zijden en porcelelnen,
en wegens correspondentie met de Engelschen van zijn
ambt gedetacheerd, dat voorloopig door Cornelis Snouck
zou worden waargenomen. Op 17 Sept. 1666 verzocht
Vernatt i  eene spoedige behandeling zijner zaak,  30
Dec. 1666 werden zijne stukken ter examinatie aan
den Raad van Justitie ter hand gesteld, 10 Juni 1667
besloten hem voor den Raad van Indië te betrekken.
Daarna is  er  niets meer van hem in de Resolutiëu
van Gouverneur en Raden van Indië te Yinden.  Hij
overleed vóOr  ‘t midden van 1670 en was tweemaal
gehuwd:  10. Op 14 Juni 1654 met ,4?2~za de Yigny l 4),
dochter van Kapt. Isaack de Vigny en van Johanna
de Perponcher Maisonneufve 1 “).

Anna de Vigny moet overleden zijn tusschen begin
1663 en medio 1667.

La te r  i s  h i j  he r t rouwd met  Jufvr .  Lucretia Blok-
IM?vius  ’ “), 1 1cie lern overleefde. Dit huwelijk was ver-
moedelijk kinderloos, z i jn  k inderen  u i t  he t  ee r s te
huwelijk volgen IV , 1 - 3 .

IV, 1. Susanna  Vernafti, B a r o n e s s e  v a n  C a r l t o n ,
geb. 2 Maart 1659 (Nav. XIV, 33.) huwde 10. 3 Maart
1675 te Leidschendam (aanget. Delft 16 Febr. huwl.
voo rw .  15  Feb r .  1675 . )  ‘7) Robert Sndvozlet  si’ de
&mazcd~anq~,  Capitaine de Son Altesse.

Z” huwde 20 (aanget. Delft 13 Nov. 1677, attestatieD
gegeven 8 Nor. 1677) Johan Chrisfiaen van IGefschvae?
j. m. geb. 15 Maart 1650, sneuvelt als Kol. Kcmmandt.
in den slag bij Landen en st ierf  2 Augs.  1693 aan
zijne wonden. (Huyghens Journaal 11. 249.)

IV,  2. ,Johanna Pernatfi  h u w d e  10 t e  D e l f s h a v e n
19 April 1677 Phirzeas  Tielat, Predikant bij de Waalsche
Gemeente te Rotterdam, weduwnaar van Charlotte
Marie de Bechevel de Blagny.

Hij stierf in 1700. Zij huwde 20 2 April 1702 Clcczde
Ronabell,  Predikant te Canstadt 1”).

IV, 3. PldiDert  Venzatti  Baronet van Carlton testeerde
28 Juni lti77 * “) wonende ten huize zijner grootmoeder
de Perponcher te Delft. In 1681 was, hij vendrig, on-
gehuwd en nog minderjarig 2”)) doch schijnt niet lang
daarna te zijn getrouwd  met Alida Ru$. Zij w o o n d e n
1686 te Utrecht ,,omtrent  de Viebrugh” en lieten daar
kinderen doopen. Overigens is niet veel omtrent dit
echtpaar bekend.

In de kerk te Wijk bij Duurstede hing een wapenbord
met dit  opschrift ,,Obiit 13 Juni 1735 de huisvrouw
van Philibert Vernath Baronet” met deze kwartieren
Ruijl, Boll, Wijntgens  , Colpers.  (Alg. Ned. Fambl. 1.
NO 44. 47,.) Hun kinderen volgen V. 1-6. 21).

28
V, 1. AZe?ydn  Adriana  Vernatti  Gfd. U t r e c h t  ( D o m )

April 1686, zij was vermoedelgk het 1 Mei  1686
in de Jacobikerk  begravene kind.

V,  2 .  rlleyda A.driann  Vernatfi,  geb.  Ut,recht ,  ged.
12 Jan.  1688 (get .  Phineas Pielat, Alletta Ruijl en
A d r i a n a  Vernat,ti  22). Zij i s  1 5  A p r i l  1 7 5 2  In d e
Groote Kerk te ‘s-Gravenhage begraven, huwde te
Haarlem Sept. 1 7 1 1  Lozcis Timor Pielat  , P r e d i k a n t
te Berlicum, ‘s-Gravenhage enz., ged. Rotterdam 4 Juni
1691,  j- Zalt-Bommel  20 Mei 1750 22).

V, 3. .Lozcis  Philibert  Vernafti  , ged. te Utrecht (Dom)
10 Sept. 1690 (get. Mevr. Magdalena Bol en de Heer
Pieter Ruysch namens Mevr. Bollestaen (sic.) en Juffr.

van Clceff.
V, 4. .Jolzaiz  Belzjamin Vernatti, ged. Utrecht (Jacobi-

kerk) 23 Jan. 1696 (get. Juffr. Beatrix Ruijl en Mevr.
Anna Helena van Campen, echtgenoote  van den Heer
Benjamin de Bochan , Gouverneur van Geertruidenberg
en Luit .-Kol.  van de blauwegardes van Z. M. van
Groot-Britanje).

Hij is 6 Juni  1713 als  landpassaat  met het  schip
Naerden uit Vlissingen voor de Kamer Zeeland naar
Indie  gevaren. Hij testeerde 15 April 1719 met zijne
v r o u w  Joama de Haen van  Colombo,  t e  Ga lé  a l s
onderkoopman en Secretaris  van ‘ t  Gaalsch Com-
mandement, ‘t geen hij in 1725 nog was.

Zij legateerde daarbij 160 Rds. aan hare moeder,
Alida Brouwer, laatst wed. Abraham Emans te Colombo.
Hij testeerde nogmaals 14 Mei 1732 en is kort daarna
overleden, zijn tegoed bedroeg f 94 : 18 : 35.
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V, 5. Pieto.  9Ihwt  T’twzatti  in 17% met h e t  s c h i p
Valckonisse voor de Kamer Delft als onderkoopman
uitgezeild op een traktement van f 40 p. md., was
secretaris van politie te Makasser  en overhandigde 20
Augs. 1725, aldaar ziek in het hospitaal liggende een
besloten testament * “).

V, 6. Anna AlOertina Vernatti, geb.  1693,  woonde
1735 te Amsterdam, overleed ongehuwd 29 April en
is op 6 Mei 1761 in de Groote Kerk te ‘s-Gravenhage
begraven, met deze kwartieren : Vernatti , Ruijl , lZj1,
Bol .  24).  Deze kwartieren zijn echter niet  j’uist het
tweede kwartier moet zijn de Vigny.

‘) De Staten ran Oorlog over die jaren
rendrigs.

geveu geen namen  ~an

1) Memorl.  van Burgemrs.  van Delft.
3) 3 April l(i26. Jacob Bom van Cranenburg te Utrecht en Mr Berney

Rems,  Engelsch koopman, te Delft als executeuren testamr.  van za.
Jhr. Gnbriel Vernath, machtigen &P Philibert Vernath om ter Csmer
der 0. 1. C. te Amsterdam het kapt].  groot f 27.000 staande ten
name van den overledene op zijn kinderen over te dragen, n.1. op
Johanna, Gabriel , Anna, Margaretha  , Pieter, Anthony  , Abraham,
Maximiliaan en Maria Vernath.

Gedaan ter presentie van den heer Michiel Bom van Crnncnburg
advt. te. Ut#recht,  en Pieter Anthonisz.  Bom, lnkenkooper  te Delft.
Reg. 8349.

*) 5 Juli 1630. Dc 1Vel  Ed. Hr. Philibert Verunt, Ridder en Xdel-
man Ext,raordinaris  van de Kon. Maj” van Groot Britanje, Heer
van Finningsloy,,  voor hem zelf en als lasthebbende van zijn 7 broers
en zusters Gnbrlel, Anthonis,  Maximiliacn  , Johanna, Anna, Merga-
retha en Maria Vernat  te zamen met hun 2 andere broeders Pieter
en Abraham Vurnat, kinderen en erfgenamen van hun ea. vader
Gabriel Vernat,  verkoopt Johan Francois Tortoralis te Leiden al hunne
rechten, uitgezonderd dit welke voornoemde Pieter en Abraham
den kooper  reeds  vroeger hebben opgedragen, ten laste der boedels
van Bartolomeus Ferraris, Johan Francois  de Susio en Jacob Sandersz.
Balbiaan,  tafelhouders te Leiden, Rotterdam en Leeuwarden.

Nots. Joh. v. Warmenhuysen, den Haag Rog. 8.
“) Attest,atie  17 Juli 1623. Reg. 53%.
6) 21 Juli 1631. Jhr. Maximilinen Vernat,,  zoon  van wi j len  den

Hr. G-nbriel Vernat, nu meerderjarig zijnde,  npprobeert  den inven-
taris van zijns  vaders boedel, it. de boedelscheiding, den verkoop
van woning en landen in de Ijier  volgens koopvoorwaarden van
30 Augs. 1626 de onderhandsche  akte betreffende zijn broeder
Johan Vernat  e; diens kinderen en den verkoop van het huis Oude
Delft. It. den verkoop van de aotien op de boedels van wijlen
Bartolomeus Fereris  en Jan Francoia  de Susio, gewezen tafelhouders
der bankcn van leen& te Leiden en te Rotterdam, nlsmedc  de
lichting uit de gemeene  kist tot bewaring der papicrcn  en obligatien
ten laste van den Graaf van Egmond en vau Xevrouw  de Douaricre
zijne moeder. w. g. ,,Masimiliaen Vernat,h”  Reg. ~3i.i.1.

7) The Publications of tbe Huguenot Society of Londen. 1911.
s) 6 Dec. 1630 Huwl. Voorw. t,nssohen  Jhr. Nat,hnnnel  Knevet , ge-

boren in de Prov. Norfolk in Engeland, wonende te Delft, als toe-
komend bruidegom t,. e. en Juffr.  Margnretha  Vernat  j. dr., geassis-
teerd met Jhr. Philibert Vernad  Heer van Fiuningsley,  Edelman
van de Pr.i.6 Kamer van Z. M van Groot Britanje, en Johan Vernat,
hare broeders, en W Berney Reymes , haar zwager, als t,oekomende
bruid, t. a. e. Bnyvett zou zich niet met de goederen zijner  Trouw
mogen bemoeien r&dnt  deze in Engeland was aangekomen.

w. g .  ,,Nnthnnael  Knvvett”, ,,Philiberto Vernatt”.  ,,Msrgriete  Ver-
natt”, “Johan Vernatti”,,’ Uarney  Reymes”. Reg. 5353.

In de akten staat steeds Knevet,  de handtcekening is Knyvett.
Rietstap Arm. Gén. mankt  melding van Kngvett)  de Buokenhnm.
Norfolk (Baronet,  22 Mei 1611, uitgestorven 16!19) en Knyvett  baron
Knyvett. Norfolk (Baron 4 Juli 1607, uitgestorven l(i92).

D) 22 bugs. 1620. De Heere Filibert Vernatt Ridderj. g. wonende te
Delft en Juffie Genevieve van der Megde j. d. wonende tot Rotterdam.

Huwl. ligger van Delft.
‘4 Huwl. Aantg. te Amsterdam.
12 Juni 1626. Philebert Vernatt rnn  Delft, Ridder, wedr.  van

Jenerive vin der Meyde wonende tot Rijswijck nlmacr  de geboden
mede geen sullen, en  Snsanoa Huysmans van hmst,erdam  w e d .
Frederiok Smits, vcrclaerde omtrent een jaer wede gewecsl,  te hebben,
geassisteert  met Margrietie  Huysmans ende Anna van Vnlckenburgh
haer  moeye  cnde  nichto  wooncnde  op de Hereg  ,acht.

“) 28 Nov. 1630. Johan Vernat,  eu Pieter van der Meyden koop-
man te Rotterdam als voogden over  de 2 kinderen van Jhr. Philibert
Vernat, Ridder Heer  van Finningslic  Edclmnn van de PrivC-Kamer

van Z. M. van Groot Britanje, gewonnen bij Juffr.  Genovevn  van dor
Meyden, vcrklarcn geeramineerd te hebben de akte van20 Oct. 1630
door voorn. Philibert Vernat  gepasseerd, waarbij hij zijn voorzegde
kinderen vbor hun moederlijk erfdeel toekent eene hoeve met 2ó
morgen in de nieuwbedijkte landen in de Purmer, en nog de onder-
handsche  akte van assignatie ten behoeve dier kinderen op de landen
in de nieuwe  dijkagien in de provincien Porck  Lincoln en Notting-
ham in Groot Britanje, verklaren dezelve te approbeeren.

w. g. ,,Johnn  Vernndt:’  enz. Reg. 5’352.
‘2) 19 Angs. 189. Testament van Frederick Bercker (sic) en J’

Genoveva Maria Vernntti, echtelieden, wonende o/z Oude Delft te
Delft.

Hij legntccrt  Juff Nestor  Bccker, wede  Dr Aaron du Quesnoy, en
Anna Becker  j. d. (deze wordt niet genoemd in de gen” Becker  door
Berewout)  zijne  zusters, f 300. Ve Susanna  Huysmans, wede den Hr.
Philibert Vernntti  Ridder enz. zijne schoonmoeder, f 250, aan Je
Adriann  Vernatti, zijne schoonzuster f 300 en aan Mr Jacob van der
Does advt. zijn vriend f 800. Aan de armen die hij zal aanwijzen
met uitsluiting \.an het Charitntehuis  f 100.

Zij legateert ingeval van kinderloos overlijden, aan Vr’ Vernatti,
hare voornoemde stiefmoeder, f 600 J” Adriana Vernatti, hare zuster,
f 500. Jhr. Aloisio Philibert Vcrnatt,i,  haar broeder van halven bedde,
f 300. Ja Theodosin Hsrtwell,  haare  vriendin, f 300, en aan de armen,
met,  uitsluiting van het Cbnritatehuis,  f 1000.

Te zamen jnstituecren  sij hun kinderen in de legitieme portie en
den langstlevende in de rest.

Ingeval van kinderloos overlijden worden alle legaten verhoogd.
De naam wordt in deze akte steeds gespeld Bercker, doch w.g.

“Frederick Becker” .Gcne\-ieve  Marie Vernntti”.
18)  Gen*  Becker,  door Hnrman  Berewout (hmst,.  Gcm” brohief.)
1’) Guldenboek van Schiedam 293, cm M. 6. ~an der Lely. (Gcm’*

hrchf. Delft).
1:) Johanna do Pcrponchcr  Xnisonneul’ve was eerst gehuwd met

lsnnck de Vigny, en later (huwl.  voorw. 26 Juli 1664. Reg. 5552)
met, Benjamin dc Poulnstron Sr de Lnut,el,  Kapitein in garnisoen te
Hulst  > overleden  15 Dec.  lti75. Zij overleed 26 Dec. en is blijkens
het begraafboek  der Onde  Kerk te Delft op 30 Dec. 16’77 uitgevoerd
naar Rotterdam.

Hare testamenten die voor de genealogie en de familiegeschiedenis
xeor  belangrijk zijn volgen hier in uittreksel.

28 Juli 1664. ?c Johanna de Pcrponcher  Maisonneufve, wed. den
IP Isaack de Vigny, nu bruid van den H‘ Benjamin de Poulastron
Hr van Lnutcl,  Kapt,.  institueert  Jufs. Anna de Vigny, tegenwoordig
huisvrouw van den IIc  Louis Philibcrt Vcrnntti, Adv. Fiskl. der
0. 1. C. te Batavia,  roer  3 ; Juff. Magdalena en Catarina  de Vigny,
hare dochters, ieder in 4, en Jhr Isaaok  de Vigny, vendrig onder
Kapt. Carbonuier  in garnisocn te Hulst, haar zoon, in zijn legitieme
portie, waarvan 11ij echter eerst  zal mogen genieten wanneer zijne
tegenwoordige vrouw Catsrinn  van Dringenburg (sio) (Op 7 Augs
ltiöl teckendcn  te ‘&ravcnhage  aan Isaack de Vigny vendrig in
gnrnisoen  tc Bergen o/z en Elisabeth Ringenburg, wonende te
‘s-Gravenhage). zal zijn overleden, en hij zelf 50 jaar oud zal zijn.
Legateert hare \-oornoemde  dochters Mngdalena en Cntarina al haal
kleeren cn linnengoed en aan Anna een dozijn Spaansche stoelen
die deze zelf heeft lielpen  steken, en de twee armstoelen, die testa-
trice thans zelf onderhanden  heeft., Verklaart haar voornoemden zoon
geheel rnn ziju erfdeel te hebben voldaan, Anna f 3000 op rekg. tc
hebben  betaald, en de anderen  zijnde nog minderjarig niets,  het-
geen eerst in het gelijk zal moeten worden gebracht. Stelt tot voog-
den en executeuren de H.H. Benjamin de Poulastron haar a.s. man
en Pieter de Perponuher Luit,. Kol. en Kapt.  in garnisoen  te Bommel,
haar broeder. (Reg. 5552.)

31 Augs. Iöti~.  Vr Johanna dr, Pcrponcher Maisonneufvc,  tegen-
woordig huisvrouw van den Heer Benjamin de Poulast,ron  Sr de
Lauteil, Kapt. Maj., revoceert haar besloten testament van Juli  1664.
Prelegateert  alsnu Juff Magdalena en Catnrina de Vigng, haar
dochters, haar huis met stalling N/Z Vlamingstraat,,  mits uitkeerende
aan Juff. Susanna  en Johanna Vernntti,  beiden dochters  van JufY.
Anna de Vigny die haar testatrices dochter was, rcrwekt bij den Hr_
Louis Philibert Vernatti, Advt. Fiskl. der 0. 1. C. rcsideerende tc
Batavia , ieder een stuk huisraad ter waarde van f200, aan Jhr.
Isaack de Vigny, vendrig onder Kapt.. Carbonnier in garnisoen te
Bergen O/Z, f 200 en institueert gonoemde  3 kinderen ieder in 4 en
de kinderen van haar za. dochter Anna, verwekt bij voornoemden
p. Vernatt,i,  ook in 4. De vrouw van haar genoemden zoon, Elisa-
beth van Ringenburg, zal zich niet met testatrices nalatenschap
mogen bemoeien, verklaart haar genoemden zoon van zijn vaderlijk
erfdeel te bebben voldaan, Anna f 3000 en de andereu  nog niets.
Stelt tot voogden haar man, den Hr. Johannes van der Meyden,
Burgemr.  van Rotterdam en Bewh.  0. 1. C., en M’ Zouia Philibert
Vernatti , Bdv. Fisk.  wonende te Hatavia, staande op zijne tehuis-
komst,. (Reg. 5653).

2.4 Jau. l(i50. V” Johanna de Perponclrcr  wed. enz.  verklaart, om

I
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gowichtige redenen haar gemoed op ‘t hoogsbe  roorendc, doch hier
om der eere wille niet neergeschreven, haar  testament van Augs.
1668 te revocecren, en wil dat hare goederen  zullen succedeeron
volgens de politioke ordonnantie alhier gebruikelijk. (Reg. 5553).

18 Sept. í671.  V4 Johanna de Pcrponcher onz. prclegatccrt V”
Catarina Maria de Vigny, huisvrouw van den IP Charles de Pou-
lastron  81 de Mouna, Kapt. t. d. van den Koning van Frankrijk on
Navarle (hun huwl.  voorw. 4 Oct. 1670,  Rcg. 5553), hare jongste
doch&  > en bij derzelver kinderloos v00rovorlijden Jhr. Philibert
Vernntti en Juff. Johanna Vernatti, beiden kinderen van haar over-
ledeno  dochter Anna de Vigny, verwekt bij wijlen den IIr Louis
Philibert Vcrnatti, i. 1. Fiskl. van 0. I., de helft van haar testatrices
huis met stalling N/Z Vlnming.stl,aat  te Delft en de wederhelft van
genoemd huis maakt zij voor de helft aan Jnfr.  Johanna de Vigny,
oudste dochter van testatrices zoon den Hr Isnock de Vigny, Luitnt.
in garnisoen  te Bergen O/Z,  en bij derzelver r6órovorlijdcn aan
haar broeder Jhr. Isaack Steven de Vigny on de wederhelft  van do
helft aan  Jnfr. Johanna de Colla.rt  van Linden, dochter van haar
test,atrices  dochter Magdalena de Vigny, gewonnen bij den Hr Hen-
drick Willem de Collart van Linden, Luitent. eoner cpie  voetvolk,
en bij haa.r  vddroverlijden  op testatrioos  genoemde dochter Magda-
lona de Vigny,  die er e 1 teo 1 r geen genot van zal mogeu hebben
v66r ze 52 jaar zal zijn ter@ ze vóór dien tijd  weduwe  werd. Lega-
teert verder haar inboedel, goud,, juweelen, en klecren  aan hare
jongste dochter, en in al het orenge institueert zij den Hr Isaaok
de Vigny, Luitent.  te Bergen O/Z jn d-, Jufr.  Magdalena de Vjgny,
huisvrouw van den Hr Hendrik Willem de Collard van Linden, in
4, Vc Ca!arina  Maria de Vigny, huisvrouw van den EP Charles do
I’oulastron Sr de Nouna, Kapt., in $ en do kinderen yan Jufr.
Anna de Vigny, gcwonnen bij den NI Louis Philibert Vernattj,  ook

4. Stellende tot executeurs haar beidc broeders do H.H. Fordmand
z Yerponcher Sedlnitsky , Kolonel , wonendo  te Goes en Willem de
Perponcher Sr de Maisonncnfve, Kapt. Maj. Brigadier en Gouver-
neur van ‘t Hooge en Lage Sas vuLi Gendt  en tot executeurs over
haar huis, Nr  Johs. van der Dnssen, Schepen van Delft en Royer
van dor Buruh, Comms  over ‘t Hollandsche Magazijn. (Reg.  5563).

3 Mei 1675 revoceert  zii weder ten behoeve harer rechtmatieeorf-
0 <,

genamen. (Reg. 5553.)
26 Mei 1677. V” Johanna de Perponcher, onz. Prelegateert  V”

Susanna  Vernatti. wed. den Hr Robert Androuet.  Sr de Renauchamr,
baar  huis N/Z Vljmingstrnat  on zulks op ornstigé instantie \-an  te;-
tatrices  twee broeders! op conditie dat genoemde I+ van Ronauchamp
geen Terder  aandeel m hare nalatenschap zal hebben, alsmede oen
albasten koelvat.

Aan Johanna Vernatti. thans huisvrouw van Phineas Pielat prcdi-
kant bij de Fransche 6emeonte te Rotterdam, al haar rnoubelen
porcolein enz. alles in plaats van hare legitieme portie en aan Jhr.
Philibert Vernatti f 600 zijnde alle 3 kinderen van testatrices dochter
Anna de Vigny , gewonnen bij den Fiskaal Vernatt,i.,  beidcn zu., en
in al het ovcrige jnst,itueert  zij V” Magdalena de Vlgny,  huisvrouw
van den Hr Hendrik Willom de Collart,  van Linden,, Luitent. onder
den Graaf van Hoorn, voor j; V” Catarina de Vlgny, huisvrouw
van Francois Guyard , Agent van den Hertog van Brunswijk Luncn-
burg, voor 1 en den Hr Isaack de Vigny en Jc Johanna do Vigny,
kinderen van wijlen den Kapt. Isnack  de Vigny, ook in 3. Stelt tot
voogden Mr Johan van der Dussen, Oud Schepen van Delft en Reyer
van der Buroh, Commiss. (Reg. 55.53).

22 Febr. 1678. Boedelschg. van zn. Vc Johanna de Perponcher enz.
tusschen Nagdalenn de Vigny, huisvrouw van den Luitent.  Willem
Collrlrt  van Linden, CataCna  Maria de Vigny, huisvrouw van den
H’ Frnncoys Guyard, Agent, en de voogden der kinderen van Jhr.
Isaack de Vigny, i. 1. Kapt. volgens den inventaris opgetiankt  7 Jan.
1678. (Behalve bovengenoemde legaten wordt nog genoemd de gouden
medaille van de Orde van St Michiel aan Jhr. Isaack do Vjgny. De
Hoer  Louis Philibert Vernatti zou schuldig zijn f3000, doch aan-
gezien  zijne erfgenamen met zekere somma zijn afgedaan, dient zulks
alleen voor memorie. (Reg. 5868)

16) Zulks blijkt uit het slot der hier volgende akte.
21 Nei 1676. Vï Johanna de Perponcher, wed. den w Benjamin

de Poulastron, i..l. Kapt. Maj , als grootmoeder maternel, Wm. van
Assendelft, en Jan van der Dussen, als te zamen voogden over
Philibert en Johanna Vernatti, beiden nog minderjarige kinderen
van Mr Louis Philibort Vernatti, i. Y. 1. Advt. Fiskl. op Batavia, en
nog dezelve Joha.  do Poulastron,  als vcrvs,ngonde  den H’ Robert
Androuet S” de Rennuchamp , als man van Susanna  Vernatti, tegen-
woordig met Z. H. te relde, te zamen erfgenamen van genoemden
Mr Vernatti, machtigen Joan  Fauconnier te Amsterdam, staande op
zijn vertrok naar 0. 1. om aldaar te informeeren naar de papieren
van den & Frederik Coiet ,.waarin  versoheidone schuldbekentenissen
gcvonden zijn, die belast ZIJ” ter executie te stellen, waartoe reeds
een driet~al  gecondemneerd zijn tezamen bedragende f 13200, waar-
van don gonoemden Hr Vernatti’s Fiskaalsportie moet worden a,fge-
yorderd , ,,althans voor de é8ne  helft,  alzoo de andere helft toekomt

/ !

rlo nog minderjarige kinderon van Juff. Lucrotia Blokhovius, jongst
weduwe  van den zelven  Vernatti”. (Rog. 5868 N” 184).

De hiergenoemde kinderen van Juff. Blokhorius  zijn vermoedelijk
niet uit haar huwelijk  met Vernatti afkomstig, on de prctcntic op
zijnc fiska.alsgelden  zo1 wel door boedelvermenging ontstaan zijn.

1;) 15 Febr.  167.5. Hum].  Voorw. tussohen den Hr Robert Androuet
3~ de Renauchamp,  Kapt.,  ocner  cpie gardes van den Prins van Oranje,
SIS t,ockomstig  bruidegom , geassisteerd met den Hr Gaspnrd  Androuet
Hr van Cerceau,  ook Kapitein, zijn vader en den Hr Jacob Androuct
H’ van Coroeau  en Mondcsie (3). ook Kap!.?  tor ecnre , eu Je Susa,nna
Vcrnatti, dochter van den Heer Louis Plullbcrt  Vernatti, i. 1. Flskl.
Gcnl.  te Batavia , als toekomstig bruid, geassisteerd  mot v” Johanna
de Perponcher, Donnrierc  van don Heer de LAutel,  i.l.Kapt.Maj!,
hare  grootmootlcr  maternel  en medevoogdesse, met don Hoer Fordl-
nando  de Porponchcr Vrijheer van Sodlniski,  President Tan den
Hoogon Krijgsraad en Kolonel, en den e Willem de Pcrponcher
I*r van Mnisonnenvc, Luit. Kol. en Gouverneur van Sas van Gent,
haar oudooms en den H’ Johan van der Meijden, Oud-Burgemr.  van
Rott,erdnm , IIP Johan van der Dusscn, Oud-Kchepcn van Delft on
Willem van Asscndclft,, hart medevoogden. (Reg. 5869, N” 478)

lh) Guldenboek Schiedam 142.
1!‘)  28 Juni 1677. Jr. Philibcrt  Vernatti wonendo  tegenwoordig al-

hier ten huize zijner grootmoeder, v” Johanna de Porponcher Maison-
ncuve,  wed. den I-Ir de .Lautoil.  Legateert zijne genoemde grootmoeder
maternol  oene rente van f 200 ‘s j. waartoe voldoende lrapit,nsl moet
worden  gelaten in handen van  de H.H. Jan van dor Dussen, Oud-
S c h e p e n  e n  Royor ~‘an  der Burch,  Commiss.  Aan Juil’. Adriana
Vcrnatti , .bejnardc ongehuwdc persoon, thans woncndc  te Londen,
zijne meu,Jc  paternol, f 500 eens, aan Juff. Magdalens  de Vigny en
Catnrina  Maria de Vigny, beiden gehuwde personen en zijne moeien
maternel, ieder  f 500 Q6ns, aan ‘t Weeshuis en de Kamer van Chari-
tato ieder f 200; en in al het overige institueert hij zijne 2 zusters
Jllff.  Susanna  Vernatti, wed. den H’ van Renausiaen (sic) en Juff.
Johanna Vcrnattl,tegenwoordig h u i s v r o u w  van  monsr  Phineus
Pilat, Frnnschc Predikant te Rotterdam.

w. g. ,.Philibertus  Vernatti” (Reg. 5554)
*IJ)  30 Jan 168.1. Mr Johan van der Dussen, Burgemr. van Delft

en Willem van Assendelft als voogden van Jhr. Philibert Vernatti,
rendrig  , alsnog minderjarig zoon van den Hr Louis Philibert Vcr-
nntti en J” Anna de Vigny, verhuren Piotor Jansz.  Overgaeu 4
morgen 90 roe land ondor  Naaldwijkerbroel~  gclegcn. (Reg.  5869.)

Dit zelfde land werd op 23 Oct. 1697 door don eigenaar verkocht.
23 Oct,.  1697. Jhr. Philibert Vernatti zoon van 31~ Louis Philibcrt
Vernatti verkoopt Pieter  Jansz. Overgaeu zekere  patrimoniale landen
&epen ondcr Naaldwiikerbroek.  Belegen 0. en Z. do Wode van Ary
Dijiroorn. N. Joris ariennz. Hogev&t. ,,Zijnde  IY$ ende  onbelast?
(Trnnspt. Reg. Naaldwijk f” 5Y).

*lI Zouden zii bliiken  toch ident,iek  te ziin met het door Huy&ons
beschrevene echtpa& ,. dan z;jn  hun kindeien nog aan te vulieyi  met
cen  zoon die 12 April  1694 een vendel bokwam, en eene dochter
Adri(nns?) geb. 1683, die dan beiden jong en kinderloos gestorven
zullen zi,jn,  daar ze in latere akten niet meer voorkomen.

29)  Guldenboek van Schiedam X1/2.
2:)) Makassar, in de Negorij Vlaardingen.
. . . . Auga.  1724. Pieter Albert Vernatti, onderkoopman en sccre-

toris  van politic te Makassar, legateert zin slaaf Colet, van Bengalen
50 Rds.,  den opperchirurgijn van Westen 100 Rds., den predikant
Franciscus le Baoq te Batavia zijne boeken, den assistont Pierre
de Ispar alhier zijn rotting en 3 paruiken, den Kapitein Jacob
Christacn  Pielat A1Jn  ovorige paruiken. Prelegateert zijn broeder
Joan Beujamin Vernatti, onderkoopman en Secretaris te Pnto Gal&
zijn kloeren, aan zijne jongste zuster Anna Albertinn Vcrnat,ti  te
Amsterdam een ring, cn institueert tot zijne erfgenamen zijn voor-
noemden broeder en zuster en zijne oudste zuster Alida Adriana
Vernntti , huisvrouw van Louis Timon Pielat,,  predikant to Nimegen.
Stelt tot cxocuteurs  Joan  Happon opporkoopman en Abraham ran
Dij& boekhouder.

(Reg. van Indische testamenten).
2’). Reg. der Wapens die gehangen hebben in de Grooto  Kerk te

‘s-Gra\Ten!lagc (G-emtc  Archief aldaar). Blijkcns het Rog. der Collatr.
Successic liet zi,j behalve een aandeel in ecnige  obligatien, land na
gelegen onder Grave, Esoharen  en St Hubert, en waren  hare erf-
genamen, de kinderen haror  eenige en reeds overledene zuster dlida
Vernatti zijndo  toen MC Pieter Yielat, Willem Lodewijk Eclat en
Lodewijk Timon de Kempenner eenig  kind van wijlen Beatrix Pielat,
hebbondc zij overigens geene  broeders of zustcrs  kinderen nagelaten.



Kwartierstaat van Jkvr. Anne Maurice Adrienne Repelaer en Jhr. Pieter Hendrik Repelaer.
Medegedeeld  door Nr. F. E. POSTEUMUS  NE Y J E S.

Mr. Hugo  Repe-  I Nr. Ocker Ge-
laer, Schepen, Raad, vaerts, Heer van
Hoofdofficier van 1 Geervliet, Simons-

Dordrecht,, geb. al- ! haven en Biert, Raad,

Mr. Arnoldus  Pit,
Kannunnik  van St. l

!Marie en Ontvanger
del middelengem. l
te Utrecht, geb. ald.
12 Aug. 1747, overl.
Dordrecht 18 Mei
1X30; tr. ald. 18
Sept. 1769 : Johawa
Philippina valt den

Mr. Jacob Reep-
maker, Heer van
Strevelshoek,Noord-
Waddinxveen en

Sleeuwijk,  Schepen
van Schieland, Raad
van Rot’terdam,  Ko-
lonel der Schutterij
aldaar, geb. Rotter-
dam 27 Juli li48,

daar 13 Mei li30, j XL-raad en Burgem.
overl. H. Engelen- ~ van Dordrecht, Be- ,
burg (bij ‘s-Graven-  windh. der 0. T. C., l
hage) 13 Afei 1804; 1 Dir. v. d. Levant-
tr. Dordrecht 20 Juni schen  Handel op de

l

1 7 5 6 :  Susawa  Ca- Maze,  geb. Dord-
tharina Gevaerts, recht 13 Maart 1735, Brandeler, geb. overl. N.-Waddins-

geb. Dordrecht 14, overl. ald. 21 April ~ Dordrecht 24 Jan. i veen 15 Nov. 1828;
i\lei 1738, overl. al-, 1807;  tr. (1°) al- I 1744, overl. aldaar, tr. Dordrecht 17
daar 4 Juli lï66.  daar 5 Sept. 1762:’ 14 Mei 1780. F e b r .  liî2: Ik-

I Hendrika Frang’oise ~ merentia  Christifla
) Braets, geb. Dord- Rees, geb. aldaar 24
i recht 30 Sept. 1745, ~ ~ Sept. li51, overl.
over l .  ald. 1 .Tuni N.-Waddinxveen 22

11777. juli 1810.

r----iL 7,r------LF
Jhr. Mr. Johan Repelaer, Raad van ~ Adriaan Pit, ged. Utrecht 12 Dec.

Dordrecht, Sous-Préfect aldaar, Lid 28 ~ 1779, overl. Dordrecht 19 Mei 1844;
Kamer der Staten-Gen., geb. Dordrecht / tr. N.-Waddinxveen 13 Mei 1818: JO-
25 Aug. 1760, over]. aldaar 14 Mei 1835 ; Izamm  Sara  Reepmaker, geb. Rotterdam
tr. aldaar 23 Juni li94:  Jkvr. Adriana  16 Oct.. 1776,  over].  Tjordrecht  24 Dec.
Alida Gevaerts, geb. Dordrecht 2 Juni ~ 1863.
li69, over]. aldaar 11 Juli 1858. ~

11
.Ihr.  Paulus Repelaer, Heer van Spijkenisse, hweb.  Dordrecht 7 April 1810, overl.

‘s-Gravenhage 18 Oct. 1871; tr. Dordrecht 14 Juni 1843: Emeredia  Johanna
Jacoba Pit, geb. aldaar 9 Nov. 1819, overl. ‘s-Gravenhage 4 Maart 1899.

l

Constantij~~ van
liretschmar, Heer
van Wijk en Aul-
burg, G eneraal-Ma-
joor der Infanterie,
geb. ‘s-G  ravenhage
27 Mei lïF>ï overl.* >
aldaar 13 .Juli 1807 ;
tr. Oosterbeek 1 Dec.
1783 : Maria Leopol-

Jhr. Mr. Gerlbard  ! D i r k  Antony
Alberda van Menke-  ~ Reitz, Rauunnik  van
ma, Heer van Dijk- St’. Marie te Utrecht,

1

sterhuis, geb. huize ~ Rechter in het Tri- ~
Menkema 2 Sept. bunaal, ged. aldaar
1764, Houtvester, ’ 29 Mei 1763, overl.
Lid Pror. St. Gro- Utrecht 25 Aug.
ningen, Curator der ~ 1813; t,r. aldaar 15
Gron. Universiteit, Juni 1788 : Aletta l

overl. op Menkemn ElisabetJi  va1a  Pesch,
di9m  Catharina  9x92 7 Mei 1828; tr.buize geb. Utrecht 9 Oct. ~ 1794.
Oyen,  mred. Amster-  ~ Rikkerda 28 Nov. lï62, overl. aldaar ~
dam 22 Febr. 1566, 1789 : Eli.sabet?b 3 Juni 1832.
overl. Alkmaar 9 ~ Anlaa de H e r t o g h e

:

Nov. 1532. ‘van Feringa  , geb . ~
huize Rikkerda 13 .

Aug. 1 7 6 5 ,  over].
Groningen  24 Juni
,181O.

1

Ydi 7;f 2-7
Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar: i GZjsbert  Christiaala Bosch Reitz, L i d

Heer van Veen, Lid Prov. St. Gelderland, i der Prov. Staten van Noord-Holland, geh.
geb. ‘s-Gravenhage 17 Mei lí97, overl. ( Utrecht 5 Maart 1792, overl. Amsterdanl
kasteel Nederhemert 7 Nov. 1875; tr. i 9 Juni 1866; tr. Utrecht 30 Aug. 1815:
huize Menkema (Uithuizen) 22 Nov. ’ Elisabeth Geertruida Eu&l, geb. Para-
18%:  Jkvr. Christina AZberda  van Mew ( maribo 5 Maart 1794, over]. Amsterdam
kema, geb. Groningen 1 T Dec. 1791, overl. I 1 April 1866.
huize Buitenzorg (Ellecom) 28 Oct. 1855. I

J a n  Xuvèl,  ged.
Utrecht 8 Januari
1762, overl. Paratnn-
ribo lb Febr. 1800;
tr. aldaar (10) 1 6
Mei 1788 : Elisabeth
de Cassenabe,  geb.
Vianen 26 Dec.
17G7, overl. Para-
maribo, 7 Maart

/- i- \
Jhr. Colastunt Leopold  Charlesvaw  Kretschmar, Heer vanVeen, geb. te Bergen (België)

5 Sept. 1826, overl. huize Bnitenzorg 2 Febr. 1874; tr. Amsterdam 31 Juli 1856: Alette
Elisabeth Antoinette Bosch Reitz, geb. aldaar 18 Mei 1833, overl. Nnuheim 3Aug. 1879.

I
Jhr. Paulus Jacob Johan  Repelaer, geb. Dordrecht 28 Febr. 1859, overl. Jkvr. Christilie Elisabeth Amza  Gerardine van Kretschmar, geb. huize Buitenzorg

‘s-Gravenhage 29 Januari 1908 ; tr. te Nederhemert 21 Mei 1892: 10 Januari 1860,

/
/

10. Jkvr. Anne Maurice  Adriewze Repelaer , geb. huize Sorghvliet (Duhbeldam) 14 *Januari  1894.
20.  Jhr. Pieter Hendrik Repelaer, Dweb.  huize Sorghvliet 19 April 1895.

W a p e n s :
Repelaer. Zie A.G. i.v.
Gevaerts. n n
Ureets. n n n Braat,s,  Dordrecht.
Pit.
v. d. Brandelcr. 1 : n
Reepmsker. n n ,,
Rees.
Kretschmsr. : i ’
van Oyen. ” n (i”n rood 3 gouden leliën).
Alberda. Alberda, 28 artikel.
de Hertoghe.
Rei&.

V& $Iver,  met een schildhoofd van keel, beladen met een goudgekroondcn, -getongden en -genagelden gnnnden leeuw rnn zilver.
Zie A.G. in voce Reitz, le artikel.

van Pesch.
Kuvèl.

Van zilver met een schaap van keel, stappend op een terras van sinopel.
Zie A.G. i.v.

de Cassennbe. Van azuur met een burg van goud, gemetseld en geopend van snbcl.
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Nederland%  Adelsboek.
Nederland’s Adelsboek heeft een decennium achter

den rug en met den tienden jaargang is eene nieuwe
serie begonnen. Ongetwijfeld is het een verblijdend
teeken, dat dit handboekje onda’nks  de hooge kosten
zóóveel aftrek blijft vinden, dat de redactie niet alleen
aan staking der uitgave niet behoeft te denken, maar
zelfs met frisschen moed aan het werk is getogen om
eene nieuwe serie, loopende over een vrij groot aantal
jaren, het licht te doen zien.

De uitgave schijnt dus voor de naaste toekomst ge-
waarborgd en om die reden acht ik het niet ongewenscht
enkele beschouwingen naar aanleiding van Nederland’s
Adelsboek te publiceeren, welke der verdere uitgave
mogelijk ten goede kunnen komen.

Over het uiterlijk van Nederland’s Adelsboek zal ik
zwijgen, aangezien daarin continuïteit behoort te zijn
en daarenboven formaat en band (met u i tzonder ing
van den leeuw) m. i. gelukkig zijn gekozen.

De inhoud is te bespreken in deze volgorde:
1.  het  voorwerk,
11. de genealogieën,
111. de illustraties.

1. HET VOOH~TERK.

Het voorwerk dagteekent eerst van l!JOS, toen aan
het slot van het boekje werden vermeld de Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht,  de Hooge Raad
van Adel en de Nederlandsche Adelsvereeniging. Te
beginnen met 1909 h-an va,n een  e igen l i jk  vóórwerk
sprake zijn. Niet alleen werden er toen bij opgenomen
naamlijsten der leden van de verschillende nog bestaande
provinciale Ridderschappen, doch ook de leden van
den Nederlandschen Adel opgenomen in de Souvereinc
Orde van St. Jan van Jerusalem (Malthezer  Orde), de
Orde van het H. Graf van Jerusalem en de Orde van
St. Jan van het Hospitaal van Jerusalem (Johanniter
Orde). In 1910 zijn de Nederlandsche Maltezers en
H. Grafridders niet meer vermeld en hebben de Johan-
niters van den vorigen jaargang plaatsgemaakt voor
de inmiddels ingestelde Commendery Nederland der
Johanniter-Orde.  Ten slotte heeft 1912 ons de Neder-
landsche Afdeoling der Ridders van Malta gebracht.

Niet  gaarne zouden wij. dit  voorwerk missen; de
eerste stap door de redactie in 1908 gedaan was een
stap in de goede richting, en het mag niet onopgemerkt
bli jven,  dat  de redactie steeds naar beter streeft .
Duidelijk blijkt dit uit den laatsten jaargang, immers
daarin vangt het voorwerk aan met den Hoogen Raad
van Adel in tegenstelling met vroegere jaren (1909-‘11)
toen dat College stellig ten onrechte geheel achteraan
kwam, jazelfs na de Nederlandsche Adelsvereeniging.
Ook het feit ,  dat de Orde van het Heilige Graf na
eenmaal te zijn opgenomen, weder is geschrapt, bewijst,
dat de redactie niet aarzelt terug te treden wanneer
zij inziet  eenen  misstap te hebben gedaan.

Toch blijft er nog wel het een en ander te wenschen.
In de eerste plaats zit  er  te weinig systeem in het
voorwerk. Alleen bij  de Ridderli jke Duitsche Orde,
Balije  van Utrecht staat: ,,zie wet van 8 Aug. 1815,
Stbl. no 43”, en b\j de Nederlandsohe Adelsvereeniging:
,,opgericht 18 April 1899”, doch verder ontbreken soort-
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gelijke gegevens geheel. Van meer belang nog acht ik
de te betrachten volgorde en het is mij niet mogen
gelukken een antwoord te vinden op de vraag, welke
regels hierbij door de redactie worden gevolgd. Na den
Hoogen Raad van Adel komen thans de Duitsche Orde,
de Maltezers, do Johanniters en de Leden der Provin-
ciale Ridderschappen. M. i .  toch  behooren  de  Johan-
niters aan de Maltezers vooraf te gaan. Niet alleen
is  de  Commendery Nederland der Johanniter-Orde
ouder dan de Nederlandsche Afdeeling der Ridders
van Malta, doch zij gaat die laatste vereeniging in
verschillende opzichten te boven. Zoo behoeft bv. de
keuze vau den Commendator de Koninklijke goed-
keuring cn is dan ook de benoeming van Z. K. H.
den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg,
na te zijn goedgekeurd door den doorluchtigen Groot-
meester  der  Orde bij Kon. Besl. van 28 Oct. 1909,
n” 84 ,  bekrach t igd . Daarenboven  heef t  e lk  ha re r
leden zonder onderscheid de Koninklijke goedkeuring
noodig tot het dragen der hem door den Grootmeester
de r  Orde  ve r l eende  ve r s i e r se len  , hetgeen met de
Nederlandsche Afdeeling der Ridders van Malta niet
het geval is. De laatste vormt dan ook eene goede over-
gang tot de verschillende Provinciale Ridderschappen.
De volgorde daarvan komt mij ook zonderling voor,
immers zij is niet alphabetisch noch volgens ancien-
niteit. In ieder geval behoort de naamlijst der leden
van de Ridderschap in de provincie Utrecht deze serie
te sluiten.

Ten slotte nog eene opmerking betreffende de Duitsche
Orde. Blijkens de lijst der Ridders-Expectanten (1912)
zoude F. G. U. W. Graaf Bentinck secretaris zijn en
de werkelijke secretaris Mr A. Baron Schimmelpenninck
van der Oye Ridder-Expectant. Dit is eene onvergeef-
li jke fout,  hoogstwaarschijnlijk een gevolg van aller-
slordigste correctie, doch ik acht het gewenscht  daarop
te wijzen,
stendigd.

opdat zij niet in 1913 ongemerkt worde be-

Alvorens over te gaan tot de bespreking der genea-
logieën moet mij nog eene opmerking naar aanleiding ’
van de ridderorden van het hart. Het standpunt door
de redactie te dien aanzien ingenomen komt mij n.1.
bezwaarhjk  te verdedigen voor en voor verbetering vat-
baar. In hart oogen  toch schijnt naast de Duitsche Orde
slechts de Militaire Willem+Orde  in de genealogieën
der vermelding waardig te zijn. Ontegenzeggelijk valt
aan de M. W. 0. hooge waardc te hechten, daar die
,,verdiend” moet worden, terwijl  andere orden niet
altijd door bijzondere verdiensten worden verkregen.
H e t  zoude  e r  ech te r  d roev ig  u i t z ien ,  zoo  b .v .  he t
Grootkruis Nederlandsche Leeuw zelfs niet kon opwegen
tegen M. W. 0. 4do klasse! De redactie mist het recht
op deze wijze in te grijpen: eene dergelijke onbillijke
schifting op eigen gezag verma,g zij niet te maken.

Intusschen slaat de Duitsche Orde naast de M. W. 0.
wel een zeer vreemd figuur. Niet alleen toch kunnen,
zooals de geschiedenis bewijst, de grootste nullen en
zelfs knoeiers het tot de hoogste rangen in die orde
brengen, maar de redactie vermeldt in de genealogieën
zelfs de edel-expectanten. Hier gaat zij zeker véél te
ver, aangezien iedere zuigeling, onverschillig van wat
af komst, edel-expectant kan zijn.

Moge ook hierin eerlang verandering worden gebracht.
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De gcncnlogicen  zijn alphnbetisch  gerangschikt. Deze
volgorde, welke ongetwi,jt’eld  de meest menschelijke  is,
h e e f t  een groo t  bczwanr: een zéAr groot aantal  ge-
slachten draa’gt moer dan ecnon  naam en 11~1  is het de
vraag, \vell;e naam bjj de rangschikking den doorslag
moet, geven.

Men kan de voorkeur geven aan den naam, mxirbi,j
het geslacht in den omgang bekend is 1)) of wel zonder
onderscheid aan clcn eersten naam z), óf , het#geen  verre-
weg te verkiezen is:
naam ::).

aan den cigenlijlien  ges lach t s -

Wanneer ik mij niet bedrieg, heeft de redactie zich
willen houden aan den cigenli,jken  geslachtsnaam, doch
z i,j is zich zelve niet altijd gelijk  gebleven. Zoo staat
b.v. het geslacht de Vos van Steenwijk op Vos, terwijl
dit gedeelte van den naam oorspronkeli,jk  0nmiskenbaa.r
niet meer clan een bi,jnaam  is geweest.

Houdt men in hot oog, dat Nederlnnd’s  Adelsboek
een handboekje voor ee?z %eder  is, dan is het mogelijk
niet ongctvensclit  , dat wat meer  tegemoet worde ge-
komen aan de onwetendheid van het groote publiek.
Nie t  ecll ieder is het b.v. belxnd,  dat de familie van
Benthem  vnu den Bcrgh  eenen  gemeenschap pel ij ken
stamvader heeft met die van v. den Berch van Heem-
s t e d e  eu bijgeval g onder Berch moet worden gezocht.
D i t  bczwnar  zoudc  tnogelij!  kunnen  w o r d e n  o u d e r -
vangen door eeuw eenvoudigen klapper aan het slot,
waarin dan tevens zoudo kunnen  morden  opgenomen,
dat men Op ten Noort moet zoeken onder Op, tenzij
cl 0 redactie ook in dit  opzicht consequenter mocht
worden (vgl. b.v. van der Duyn en tsllooze andere).

De genealogieën  zelve kunnen worden onderverdeeld in
U. historisch gedeelte.
/?. wapenI~escllri,jvin~  c n  -afbcclJing.
c. genealogie.

De redactie ~gccft  zelve aan de mededeelingen,  welke
aan de mnl~u~lbcschri,jvin,gr cu -aíbeelding  v o o r a f g a a n ,
bli,jkeus haar voorwoord 111  den laatsten jaargang, den
naam . ,,historisch gedecltc”, m a a r  wanucer  w i j  zien,
dat die mededeclingen  aanvangen met de opgave van
den thans door het geslacht beleden r/otïsd~c~~t,  dan
gevoelen 1vi.j dadelijk ,
lukkig is gekozen.

dat d ie  bennniing  weinig  g e -

sa clcn g o d s d i e n s t  w o r d t  d e  7/erl;onzxf  van  he t
geslacht tnedegodecld,  rervolgcns  enkelo  wetenswanrdig-
heden betreffende de trf%o~zst  eu ten slottc de Iioninklijlrc
Besluiten,  waarop  dc huidige tcl(cZ  berust.

Aau dit  historisch gedeelte liecft de redactie niet,
altijd cvenvccl  zoy9 besteed cu daarenboven blijkt niet
z e l d e n  bij  vergel!]king met hetgeen  in de stamrccks
wordt vermeld, dat de redactie wel de waarheid wil
huldigen, doch den betrokken geslachten ook niet to
zeer wil afvallen.

Wat  de  I/Crkomst  betreft  is  do redactie te w e i n i g
systematisch  en daarenboven niet alti.jd even consequent
iu hare mededeelingen. Ten bewijze van het eerste
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vcrwi,js ik  bv .  naa r  he t  ges lach t  van  Braam (1912),
hetwelk afkomstig heet  uit ,,Brie!le”,  hoewel T?an den
stamvader blijkbaar niets bekend is ; terwijl als herkomst
der  Boeye’s  ( 1 9 1 2 )  w o r d t  o p g e g e v e n  ,,Zeeland” 011

niet Zierikzee, welke stad toch hunne bnkermnt was
en alwaar zelfs een groot aantal  hunner door alle
eeuwen heen hebben gewoond. Voor het tweede kan
ik bv. een bcrocp  doen op de familie van den Bcrch
v a n  Hcemstcde-van Benthem  van  den  Berg11  (19 t?),
d i e  a f k o m s t i g  heet. to zi.jn
haren

u i t  du Rllijnprovincie  e n
tinam  , welke oorspronkelijk thcr Poirten of

Portman luidde ? te hebben ontleend aan een kasteel
the Poirtcn.  Wanneer dit  inderdaad juist  is  - alle
betvi,js ontbreekt - vraqg ik mij af,  waarom niet in
stede van ,,Rhijnprovincle”  is goschreven  : Kasteel the
Poirtcn onder . . . . . in do Ri,jnprovincie.

Ten nanzicn der  a f k o m s t  is  du r e d a c t i e  vaal; t c
weinig  critisch. Van  de  fami l ie  de  Beyer (1912) z e g t
zij bv.: :,Van dit geslacht komt het eerst voor Hermanus
,,dictus  Beyer in 1217. Onder  do ridderschap worden
,genoemd H e n d r i k  d e  Beyer Hermansz. , d i e  14X
,een vcrbondsbrief zegelt met het thans nog geroerd
,mordendc  wapen  en Johau de  Beyer,  a l s  e d e l m a n
,toegcvocgd a a n  Cathnrina  van Beyercn,  b r u i d  v a n
,,Hertog \Villcm  van Gclder 13T9.  De  ge rege lde  stam-
:,reeks vangt aan met Gerhnrd  de Bcyer, g e b .  1 4 4 6 ,
Tnnlbtmnn  en richt,er  van Overbetuwe in 1498.” Het
I S  t e  bcgrijpcn, dat cie naam de Beyer  door  zeer  v e r -
schil lende personen cn
bi,jgevolg

geslachten is  gedragen, e n
mag men s te l l ig  niet  den Hermnn de Bcyer

van 1217 tot dit geslacht; reliencn,  zoolang niet is bc-
wezen. dat hij daar wei~lieli,jli  toe behoort. De redactie
h a d  z i c h  h i e r  moctcn b e p a l e n  t o t  de medccleeling  :
,Een Hcnric d i e  Beyer, linnl)e , gezeten in het hartier
,,van Ni.jmegen  , bezegeldc 17 april 1436 tlcn vcrbonds-
,,brief  tusschen de Ridderschap  en  stcdcn ‘s lauds v a n
,,Gelro. Zijn zegel  vertoont hetzelfde wapen, dat thans
,,doOr deze familie wordt gevoerd. De geregelde stam-
3rceks vangt aan met  Gehard  de  Beyer,  qeb.  1 4 4 6 ,
T,nmltnlnn  (SI r i ch te r  van  Overbetuwe in 148~” 1).

T:oorbeelden  vau dczcn a a r d  linnncn  in grooten
getale worclcn  nnngclinnld  ; hier wil ik nllecu nog wi,jzcn
op de familie van den Bognerdc  van ‘Terbrugge  (1912).
Dit geslacht heet  afliOlllRtiff  t c zijn uit asrest-Vlnantlcretl
en liet eerst wri13eld  te n~ordcn in 1390 in clei1  p e r s o o n
v a n  J o o s t  v a n  d e n  Bognerdo,  t e rwi j l  in  14-1 e e n
Arnoldus cu in 1422 een Lodewi jk  van  den  Bogaerde
voorliomen. Do geregelde stamreeks vangt echter aan
m e t  J a c o b  van den  Bogaerdo,  geboren te Brugge  in
144s. Ooli iu d i t  gcval hebben  mi,j t e  d o e n  met eeneu
zeer alledaagschen  naam, zoodat wij alle recht hebben
te vragcii , of  genoemde personen  wel tot hetzelfde
geslacht behooren.  Dit wordt door de redactie op gecherlei
wijze nannenieli,j1~  gemaakt. Het ware derhalve beter
geweest,, dat zij bedoelde in de lucht hangende personen
had weggelaten en als plaats van hcrkomst~ opgegeven:
Brugge.  Overigens is  het te betreuren,  dat  omtrent
den genoemden stamvader Jacob van den Bogacrde
niets anders wordt medegedeeld,  clan dat hij werd
geboren te Brugge in 144s en getrouwd is geweest



123

m e t  Ermenilde  van der Straten.  Xogclijlï was hi,j een
geheel onbetcekencnd  man, doch behalve zijne gobooyte
en zin huwelijk, waarvan het jaar niet wordt vermeld,
zal  toch nog wel iets van hem bekend  z i jn ,  zooda t
b r . zoude  k u n n e n  w o r d e n  gcschrcvcn : leeft nog in
1500.  Ook bij zi,jnc vrouw wordt zelfs niet &én  jaartal
genoemd, terwijl  het  toch van belang is iets meer
omtrent dit echtpaar tc vernemen, daar hun kleinzoon
(stamrecks 111) eerst 15 Augustus 1542  werd geboren,
m. a. w. bijna honderd jaren na zijnen grootvader,
hetgeen zeer wel mogelijk is ,  doch cenigszins aan-
nemelijk dient te worden gemaakt.

D e  medcdcelingcn  betrckende  den huidigen  ndel d e r
verschillende geslachten geven geenc  aanleiding tot
breedvoerioe  bespreking. Na eene werkzaamheid van
van tien Jaren heeft de redactie echter ook op dit ge-
ti;irncg niet de volmaaktheid bereikt, Zeker is het

7 . cht wij b.v. bij de familio Changuion (1911)
missen de bepaling welke op de eerste  adelslijst , Staats-
blad 1825 no 61, voorkomt en waarvan melding wordt
gemaakt  door  Rictstnp  in zijn Wapenboek van den
Nederlandschen  Adel on d’bblaing  in d i e n s  N e d e r -
lands Adelsboek. Jhr Mr F. 11. Changuion is namelijk
op grond van een ontcercnd vonnis geschrapt als lid
van den Nederlandsehen  Bclel en  d ienovereenkomst ig
is bepaald, dat zijne afstammelingen slechts als adel-
li,jk  zouden worden beschouwd voor zooverre zij vóór
27 Februari lSd3 maren geboren.

Voorts is het mi,j onbcq$jpeli.jk,  hoe de redactie b.v.
bi,j de familie Du 13ois de FerriBres  (1912) kan spreken
van  eeno adelsvcrklaring  afgegeven door den Hoogen
Raad van _4del 15 Mei 1867, 110  89. Het zal der redactie
toch wel bekencl zi jn, dat de Hooge Raad van Adel
een adviseerend Collcgc  is en clus de bevoegdheid mist
dorgeli.jke  verklaringen af te geven. In der waarheid
<ging deze adelsverklarin,v clan ook uit van den Minister
van Justitie.

De redactie is in 1906 begonnen met het geven  van
rUffpe)Z~eSclzrij~~?z~cPL. Ontcgcnzeggelijk  behoort bij eene
gcncalogic  eene  wapcnbeschrij  ving, doch hoe komt men
daaraan? In dit geval zoude  men zijne toevlucht kunnen
nemen tot de ndelsdiplomatn of de acten van bewijs.
Daarbij doen zich echter verschillende moeilijkheden
voor. De letter van het diploma b.v. is niet zelden in
strijd met het daarbij afgebeelde wapen ; waaraan moet
nu de voorkeur worden gegeven? En hoe moet morden
gehandeld ten aanzien van die geslachten, die vrijge-
steld zijn geweest van het lichten van diplomata of
acten van bcwi,js en wier wapens zonder hunne mede-
werking en dus mogolijl;  foutief in het officieelo register
zijti afgebeeld en beschreven? Ziedaar enkele vragen
der overweging overwaardig.  De redactie deelt in haar
voorwoord niet  mede, welk stnndpuut zij heef’t inge-
nomen, eoodat mij hier geheel in het duister tasten.
Naar het  mij voorkomt , is de redactie zelf wapenbe-
schrijringen  gaan ma,ken.  Dit standpunt ware mogelijk
te verdedigen, zoo de noodige kennis der wa,penkunde
haar  n ie t  had  ontbroken, of althans behoorlijk studio
van het onderwerp ware gemaakt. Dat zulks niet het
geval is, kan b.v. bl\j.ke:l uit de beschrijving van het
het wapen van Changu1on (1911). Deze luidt: ,,In blauw
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,,een  mxwtc  mgerkop  in pro@ l), vergezeld van boven van
II twee  gouden z&&xrierigc  n~ispelblocnze~a  en vnn oudwen
),vnn een grooten  zilveren wassenaar,  wiens  Iloo~lien
,,nan b e i d e  zijden naast den negerkop  oprijzen.  Go-
,,kroonde  helm m o t  g o u d  b l a u w  dekklcodun  ‘-).  Helm-
,,teekcn  : een u~.ispclhZocnz  uit het schild. 1Vnpenspreuk  :
,,ZfYé peur la foi ct lc rei”. De redactie heeft voor deze
beschrijving geen .gcbruik  gemaakt van Rictstap’s Hand-
b o e k ,  w a n t  dnarm s t a a t  ( b l z .  3%):  ,,In I~Lnauw  e e n

,,11200?-en1c0p  ) vergezeld in ‘t schildhoofd dan twee .FES-
,,pZc12t’ige  flililm??zde g o u d e n  ste~~lz en aan tlc schiltl-
,,punt van eenzilvcren wassenaar. Elalfannziendegekrooude
,,helm. Helmteaken:  eeno  ster van ‘t schild. Dekkleeden  :
,,blaauw  cn goud ” Daarenboven schrijft Rietata,p op
blz. 1GS van de m o o r e n k o p p e n ,  d a t  z;j n ie t  a l l een
a 1 tij d z w ar t worden afgebeeld  (hetgeen men hier de
natuurli,jke kleur noemt) 3)) maar ook, dat men zc ctl-
tijd wm icr zijde en  r ech t s  gemencl  ziet. De r e d a c t i e
kan niet tot verontschuldiging aanvoeren zich tc hebben
gehouden  aan de offìcieele beschri,jving  van dit wapen,
immers die luidt : ,,Een  schild van lnzaur  beladen met
,een n8anshoofd  2’ccn snh2l vwzeld  van boven met twee
,,S~PTYWZ  van  gond en  van  onderen  met  een  liggendo
,,halve  inaa:l v a n  zilver. Het scliilLi gedekt  met  een
;,helm van zilver,  ge t ra l i ed ,  geboord ,  gesierd  en gc-
,,kroond  van  g o u d ,  gevoerd  van kee l .  Op  do k r o o n
;,eene  ster van het schild. Voorts met zijnc Iumbreqnins
,of helmdekken van lazuur en qoud:  voor Devies of
,Xotto de voorvaderlgke  sp reuk  %&l&  Peur La Foi Et
,,Le Rei.” Rictstap had dus geli:jk met Y~II sterren  te
sprcketi  in stede van zcsbladcrige  m i s p e l b l o e m e n  cu
zij uc o m s c h r i j v i n g  ~ïWcc~endc  sterren is in overcen-
s t e m m i n g  met de afbeelding van het wapen in het
origineels diploma *).

Mi,j_  dunkt , dat dit  voorbeeld z6ó sterk  slxeekt , dat
ik rng kan onthouden van het geven van andere.

Met de zu~~elzafDeeldilzga~, eetie nieuwigheid van den
tienden jaargang, is het al niet belcr gesteld. De uit-
voering daarvan laat al zeer veel te wensclien  over e n
de  duiclel~jlilieid  der teekening  lijdt grooteli,jks door  de
geringe afmetingen der wapenschildjes.  Dit bezwaar
ware te ondervangen door de wapens buiten den tekst
en dan met al hunne versierselen weer  te govcn,  doch
zulks zal op grond van de kosten wel niet mogelgk
zijn en daarenboven evenals de wapenbeschri,jvingen
eigenaardige moeilijkheden met zich brengen.

c. GEXE$LOG~E.

Aanvnnkelijk  bepaalde de redactie zich er toe mede
t e  deelen  de  tlmzs  Zecencle l e d e n  d e r  Nedcrlnndsche
a,dellijkc  geslachten en hunne rechtstreeksche  voorouders
voor zooverro die tot den Nederlnndschen Adel hadden
behoord of moesten worden opgegeven ter wille van
het verband.

Reeds spoedig heeft de redactie uitbreiding aan haar
werk gegeven. In stede van zich tot  de lovende te

1) Ik uarsivcer.
2) De beschrijving vnn  het  Ilclmtcekon  bchoori  nnn die der  dzlr-

klecden steeds vooraf te gnnn.
3) Reeft de redactie wel eens van witte ncgerkoppcn  gehoord’?
4j In dit geval verdient de wnpenbeschrijving ru. i. de voorlxur

boven de afbeelding, want het schopenzegel  van JI’ Pieter Chm-
guion vertoont gewone st,erren.

I
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bepcrkcn  i s  zij nllc leclen g a a n  goven,  d i e  t o t  d e n
Ncdcrlandschen  Adel hebben behoord of nol behooren.
Nu ook geheel nitgostorven t a k k e n  i n  ‘tiederlnnd’s
Xdelsbock  voorkomen,  i s  het bij v e l e  goslachtcn nnn-
merkelijk lastiger geworden om spoedig te vinden mie(n)
men noodig heeft,  CU  daarenboven is de wi,jze van be-
handeling allerminst geschikt om aau dit bezwaar ook
maar eeniger  mate tegemoet  tc komen.

Toor t s  i s  dc  rcdact,ie  stamreeksen  gaan o p n e m e n .
Zulks heeft, naar het mij voorkomt, alleen zin! wanneer
die stamreeksen moeten dienen om ons eenrgszins  in
t e  l i c h t e n  o m t r e n t  d e  maa~tschapl~cl~jkc  ljositie  d e r
verschillende geslachten in vroeger eeuwen. Eene stnm-
reeks echter als die van Acbinga  van Humaldn (1913)
kan niet worden gezegd daaraan te voldoen. Zij vangt
aan in 141’9  doch de redactie geeft ons slechts namen
e n  enkele  j aa r t a l l en  eu eerst  bi j  de achtste> genera&
veruemen  wij, dat de betrokken  persoon, overleden in
1679, curator der Hoogexhool  te Franeker was. N o g
meer valt die geringe n~ecledeelznan~l~eicl  der redactie
mij o p  bi,j  eene stamreeks als die der Baud’s  (1912).
Immers deze getuigt van veel studie,  daar  de data
van tal ran acten worden opgegeven, maar omtrent
dcu stand der personen, welke toch uit die acten wel
zal zijn op te maken, reruemcn wi,j niets.

Ovcrigcns  heeft  de redactie zic!i door het opne:nen
van stamrwksen  in cen w e s p e n n e s t  g e s t o k e n ,  w a n t
nu moes t  z i j critick  g a a n  lcvcrcn. Archief-onder-
zoek  werd ,  zoo& zij z e l v e  i n  haar voorwooril  van
1 3 1 3  m e d e d e e l t ,  nooclznkeli.jk,  doch vreemd  geuoeg
vcr11cmen wi_j , dat niet do &wnreekse:l  van nllc, m a a r
van een groot aantal geslachten aan zulk een onderzoek
zijn onderworpen.

Onwillcke~lrig  v r a a g t  m e n  zich af, wa3~or~i  niet do
stamreeksen  van alle tllana o p g e n o m e n  geslachteu  aan
officieelc  gegcvcns  z i j n getoest. De rcdnutic? toch moet
hcbbcu opgemtxkt  > dat een dergeli,jk  onderzoek  besl is t
noodzakelyk  i s , irnmrrs telkens en telkens Llijkt hoc
weinig datgene, wat vroeger als vaststaande werd ann-
genomen, in overeenstemming  i s  m e t  d e  w a a r h e i d .
Over igens  i s  he t  t e  betreuren,  dat de r edac t i e  n ie t
duidcli~jk  heeft aangegeven wat onderzocht is en wat
niet l); zulks ware in haar cigcn belang geweest, want
nu komt elke onjuistheid  op hare rekening.  Ook op
andere wijze heeft zij d ie  reken ing  opzettcl[jk  d o c h
geheel nootleloos verzwaard. Hierbij heb ik het oog b. v.
op de genealogie van der Borch (1912). Na te hebben
gezegd: :,Dc geregelde stamreeks vangt aan met Hermau
,von der Borc,h, Hermausz. die in 1380 e i g e n a a r  v a n
,,goederen  iii Lippe w a s , en n-icns  vader of grootvader
,in ecne riddervergadering van 132s in Detmold erkend
~,wcrd  te zijn van adellijke afkomst”, laat de redactie
de stamreeks als volgt aanvangen :

1. Hermann  vou  der  Ijorch, oms t r eeks  1300  erf-
geseten to Detmold.

11. Hermann von der Borch, erfgoseten te Detmold
1380,  t r .  Cunegondn of Iiuneke von Wreden.

Dit is voor mij hoogere  goochelkunst. Zoo de bewezen
stamvader inderdaad Werman  van der Borch Hermansz.,
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v e r m e l d  i n  1 3 8 0 ,  i s ,  v a n g t  d e  stumreeks xan m e t
eenen over igens  gehee l  onbckcnden  Herman  ‘) , waar-
schijnli jk omstreeks 1360, en niet met cenen  ,crfgeseten
te Detmold, omstreeks 1300”. Nu de redactie op deze
bedenkelijke  wijze opzettelijk (vgl. jaargang 1903) mede
bli.jkt t e  doen aa.ri ,,verfraniïng”, b e n  i k  z o 0  vri,j  t e
betwijfelen, of ook llnre mededeeling  b e t r e f f e n d e  d e
riddervergadering  van 13% en do dunin  p l aa t s  gehad
hebbendc  erkenning wel alle geloof verdient.

O o k  i n  ecu ander opzicht geeft do genealogie van
der Borch (1912) aanleiding tot eene  opmerking. Alle
thans levende leden van het geslacht - met uitzoilderiiig
van  den tak van Rouwenoort - worden daarin van
der I3orch  zonder meer genoemd, terwijl  de rcdnctie
ouder do leden cler Ridderschap iu de provincie  Gelderland
(voorwerk 1912) enkele nf~tammelingen  uit den Torden-
schen  t a k  gchcel t e n  onrcc;htc  v a n  d e r  Borch van
Verwolde  noemt .  Deze  inconsequentie  is moeili jk te
verdedigen, te  minder  daar mi,j  bi,j  onderzoek  IS g e -
bleken, dat  do redac t i e  de  officicelo  imsinli,jsten  de r
leden van de provinciale Ridderschappen niet gewoon
is geheel  ongewi~jzigd  op t.e nemen. (Zie bv. Orcï$sel).

Dc hnndelwi.jze  d e r redac t i e  tcu opzichte van de
afstamming van het geslacht van der Borch is naar
mijne meeniug  zbó teekenend,  clab  i k  mij h i e r  k a n
ont.houdcn  van het  bespreken van nndero  stamrccksen.
H e t  m u n d u s  v u l t  decipi  ergo  tlecipiatur  schi,jut  d e r
redactie  helaas niet geheel vreemd te zi,jn, niet, alleen
bleek dit ook reeds  bij het bespreken van het historisch
gedeelte, doch zelfs cie genealogieën dragen daarvan
hier en daar de sporen. Zoo wordt op blz. 460 \-an
jaargang 1911 medcgedeeltl,  clnt uit eon 21 November
:s22 ~gecloteu  huwelijk  d e n  13c1”’ Februari  18i’Y een
kind word geboren . Ook dit  is  hoogere goochelknust
en  wanneer  dit liind niet  i s  gewet t igd ,  he tgeen  n ie t
door de redactie wordt medegedeeld,  behoorde het
niet in Nederland’s  Adelsboek te zijn opgenomen.

De i l lustrat ies zi,ju te verdeelen  iu p o r t r e t t e n  v3n
nog lcvcndc personen cu reproducties van schilderijen
e. cl. De laatste komen, als 11~ mij niet, l:oclrieg, slechts
in drie jaarg;uigeii  (1907-1909~  voor cn stellen voor
leden der wslachten  F’agcl,  Snouckacrt  van Schnuburg ,
d’Aulnis  cC Bonrouill , v o n  Mtihlen e n  v a n  hsch v a n
Wi_jck  , 1 1 1 .  n. w. v a n geslachten, Wellie  , voor z o o v e ï

bekend  ~ niet hebben behoord tot den ouden inheemschen
a d e l .  O o k  z i j n  d e  voorgest,clcle  personoii  np e n k e l e
u i tzonder ingen  na niet bekend uit ouzc Vnderlandsche
historie, zoodnt  de wang, of dia reproducties wel iu
Nedcrland’s Adelsboek  thu i s  behoorden ,  m.  i .  on t -
kennend dient te worden beantwoord. Sedert 1909 zijn
tlcr~eli,jkc  afbcel&ngeu  niet meer opgenomen, mogelijk
heeft clus de redactie ook voor het vervolg daarvan
afgezien, zo0  niet, dan verdient het an,nbcveling  niet
alleen kieskeuriger tc zijn, doch ook clc personen te
p l a a t s e n  bij d e g e n e a l o g i e  eu niet te  midden  van
o,nderc geslachteu, zooals bv. in 1909 is geschied met
een vijftal leden van het geslacht van Asch van 1J7ijck.

Ten aanzien van dc por t re t t en  opgenomen  iu de
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eerste  tien jaargangen - cene  alphnbetixhe  lijst komt
voor aan
merken,

het s lo t  van  ,jaargang  1912  - v a l t  o p  t e
dat die lang met altijd verband houden met

den  tekst. De grootste helft de r  ach t t i en  por t re t t en
komt wcl  voor in jaargangen, wna,rju  ook de genealogie
der voorgestelde personen is opgenomen, ~naur  alleen
in jaargang 1907 staan twee portretten bij de blad-
zijden, wmrop  dit p e r s o n e n worden vermeld. Alleen
de portretten van bi,jzonder  op den voorgrond tredende
personen kunneu  iu geenerlei  ve rband  met  den  t eks t
worden geplaatst .  Over het  algemeen is  het  echter
wcnschelijk  de personen in hun milieu te laten, daar-
door zou de redactie tevens  minder gevaar loopen  van
gegronde verwijten wegens het opnemen van portretten
van personen, die zich noch bijzonder verdienstcl~k
hebben gemaalit, noch kunnen worden geacht den
ouden  Noderlanclschen  Adel te representeeren.  In ieder
geva l  i s  he t  t e  hopen , dat de reductie zich ook op
dit gebied  strengere eischen  zal stellen, te meer daar
er anders in de toekomst wcl  eens werkelijk eminente
personen zouden kunnen zijn, die zich niet laten vinden
hun portret ter rcproduceermg  in Ncderlund’s Adelsboek
af tc! staan.

Zooals uit het bovenstaande blijkt, luidt miju oordeel
omtren t  Nedcrland’s  adelsboek niet  in alle opzichten
even gunstig. Eene der hoofdoorzaken daarvan acht ik
he t  gebrek  aan  eenhe id  ; te veel blijkt, dat wi,j  n ie t
met het merk  van bén maar van meerdere personen te
doen hebben en deze fout wordt nog verergerd door
het feit, dat niet  steeds volgens vastgestelde regels
word t  gewerk t .  Mi,jn hoofdbezwaar  is echter dit, dat
de redactie den noodigen moed schijnt te missen o m
voor de waarheid uit tu komen.  Hiera.an schrijf ik toe
dat ,,vcrfraaiingen”  voorkomen, of zijn die het gevolg van
het n i e t k LI 1111 e 11 t w ij f e 1 e n zelfs bij algeheel gebrek
aan bewijs? De zeregelde  stamrceks der Bralrell’s  b.v.
(1912)  va.ngt aan met Johannes van Brakell,  gerichts-
m a n  v a n  Nederbehuwe  in 1440, en de rcdnctlo v o e g t
hieraan toe: ,,De genealogie zijner voorouders staat
,,niet vast, al kan de oud-adellijke aistamming  derzelve
:,niet betwufeld  w o r d e n ” . M. i. línn alles, wat niet is
bewezen, worden betwijfeld;  van dergelijke zaken kan
alleen worden gezegd, dat zi,j  meer of minder waar-
schi,jnli,jk  zijn. In ZWI: sterke mate bli$ de vrees der
redactie om de waarheid in zake de af&mming v:ln
n o g  bloeiendc g e s l a c h t e n  m e d e  te deelen  u i t  ha re
handelwijze ten opzichte van het geslacht van Tuyll
van  Soroosl;crkcn.  Nadat de beweerde  afstammiI!g van
dit geslucht uit de oud-adelli,jke  Geldersche  Tuyll’s m 1’304
openlijk door don heer van Epen in twijfel was getrokken en
reeds in Nederlands& Adelsbock in 1!)03  als herkomst was
opgegeven Zierikzee en als stamvader Pieter Hugonzone,
clic  G &art 1476 tot rentmeester-jieneraal  van Zeeland
beoosten Schelde werd aangesteld, Cwam  Nederland’s
Adolsbocl;  in 1911 nog met de mededceling,  dat de nfstnm-
ming uit de Geldcrsche van ‘l’uyll’s bi$j de redactie nog een
lmnt van st,ndie uitmaakte. In st,ede vin die afstamming
dus geheel in het midden te laten is de redactie eene
stamreeks gaan geven ontleend aan een familieboek.
Zoo do reclactie  zich slechts ecnige  moeite had gegeven,
zoucle haar alras z’Jn gebleken, dat ook in dit  geval
de  meest  e rge r l i jke  ralscl~hcdcn  z i jn  gep leegd .  Wel
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k o m t  d e  waal~hcidszin de r  r edac t i e  aan llct licht bi,j
de genealogie van het in do mnnncli~jkn l i jn  u i tge -
storven geslacht van l3orssele  (1912) l). L)nnrin is geheel
t e g e n  d e n  regel  - i m m e r s  hij had geene nnzntcn in
d e n  Ncderlandschen  Adel - o p g e n o m e n  PL. J. van
Borssele, geel. 28 April 1720, met de mededeeling , da t
hij in 1707 het geschil met de Ridderschap van IJ trecht
had over zijne beweerde adellijke afstamming, welke
op vervalschte  gegevens berustte. Eone dcrgclijke  mede-
deeling  is in Nederlnnd’s Adelsboek wel op hare pliiats,
nl zoude  men  d ie  ee rder  in  he t  h i s to r i sch  gedeelte
z o e k e n .  Het is er echter  verre van, dat  do reclact,ie
ook overal elders, waar haar zulks bekend moet z{jn ,
mededeelt  , d a t gegevens zijn vcrvalsclit of geheel
valscbc  stukken vervanrdigd  om eene  adcllljke afkomst
to bewijzen.  Hie rop  wi l  ik  ech te r  n ie t  aandr ingen ,
(het aantal mocht eens te groot morden!), doch wel
hoop ik,  dat  in vele opzichten de betrouwbaarheid
van Ncderlnnd’s  Adelsbacb  met het klimmen der jaren
moge blijven toenemen !

W. A. B E E L A E R T S  VBN BLOKLAKD.

Enkele aanteekeningen  uit het kerkarchief van Ingen.
Medegedeeld door G. J.  BRENKMAN  to Aelst [Licnden).

B. Alsoo Den Hoog Edele geboore Jolmz  e:a~ Eek  Zal1 :
Endc  Joffrouw illaria  ~‘~18 Eclc met  J o n k e r  EU~IXCIX~
7;n12  &Aaeijdìclc haer wel1 Edele  ncef f  in  dese zaccl;c
gecoorcn  momber , en(de)  Joffrouw illa,y~ietn  van I3clu
Zal1 : en(de)  Joncker Hendricl;  uan Eclc nltsamen
kinderen  van  den  oock hoogh Edelo  geboore  J o h a n
wm Eclc , en(de)  JofYouw Elijrabcfh  wn dfelww~  in hner
leven gewezen Echteluijden,  wt de pui,jro  liefde Godes,
den rechten huijsnrmen van Ingen,  en(de)  geene Armen
buittens dorp en(de)  kerspel  van Ingen wooncnde  ge -
benjficieert on(de) gegeven hebben gelijk haer Edele
geuen mits dcsen  de somma van tw:ilef hondert  gulden,
waervan  hacr wel Edele ider gegeuen  hebben iu suijvere
g e l d e  clrje hondert gulden bestaendo in vier clistinclite
obligatie op intrest bi,j Euertgefz  Jans wcduw van Gewit
Vond  I’cfgro~~w.  t e g e n  v i j f  t e n  hondert m a k e n d e
tsastigh gull. jarell. met, sulcke  conditie dat des oner-
lcodc  naeste v$ent in den bloede de jnrcli,jcbsche  rente
a l l e  j a ren  sal wtdeelen  aen den voorsz. A r m e n ,  cnde
alsulcke  mare  als hncr Hoogll Edele  geb. in den bloede
sal belieuen,  en(dc)  dat gedurende van nu ten eeuwigen
dagon  toe, ofte soo lange als er iemant in den blocde
int loven is en(de)  dat ten ouorstann van de Armmcestrs
en(de)  lterclimrs.  i n  d e r  tljt en(dc)  bi.j aflijvigheijt  v a n
d e  naeste  in den blocde  sal de wtdelonge  g e s c h i e d e n
door Armmeesters in der tijt, on(de)  sal het eerste jaer
omgecomen  en wtgedoelt  worden op Martinijdagh  deses
l o o p e n c l e  jaers  a(nn)o sestien hondert  en negen en
vijftich en(de)  soo voorts ten euwigen dagen gedurende
cn(de) sal de naestc vrient  in den bloede als de wtde-
lange geschict  a c n  d e  A r m m r s .  i n  d e r  tijt als  dan
geuen een memorij  van de gene die de voorsz. alemlsse
genooten  h e b b e n  o p d a t  sijluijden  in hare wtdelonge
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sich daor na mogen reguleren, cn(de)  of het gebeurde
dat er oenige  aflossinge bij het leucn van den naesten
vrjent in (den) bloede geschiede soo sal sijn Ed. leueren aen
de Armmeesters het dubbel van de aigeloste  en weder
belegde gevestighde penningen, en(de)  na het afsterven
van de naeste vrjent in den bloede als er eenige af-
lossinge geschiede soo worden de Armmrs. in der tijt
wel scherpelijck  belast dat ee geen nflossinge laten doen
mindër dan drie hondert gull.,  en(dc)  sullen mede be-
sorgen dat sodanige afgeloste capitale weder in eene
somme niet minder dan met drie hondert gull. sullen
beleij  t worden , oock  dat de voorsz. twalef hondert gull.
ofte eenige gedeelte van dien nu noch xiimmer meer
sollen mogen stil le leggen maer alt i j t  sullen rente
winnen (ten meesten) proffìj t  van de Armen en(de)
sullen sen njemant geene penningen beleggen tsij datter
g o e d  v a s t  speciael  hgpoteeq  en(de)  ondert(eeckening?)
wor t  gestelt  de brjevcn op sijn genaet te stellen soo
duck als daer eenige pen: gelost en(de)  beleijt worden,
tot tosten v a n  d e n  r e n t e n i e r  en(de)  daer b e n e f f e n s
twee goede geërfde borgen dewelcken beloouen sullen
elck een voor sic11 en ider voort geheel sonder van den
eenen  o p  d e n a n d e r e n  t e  wijsen de capitale en(de)
intrest  te betalen, oock sal  den rentgeuer (aen den
Armen leveren) een vrijen brjeff sonder eenige tosten
van (den) Armen, soo vant s@genaet  a l s  anders ins ,
en(de)  sullen int beleggen alt@ (in de) Obligatie de
naem wtdrucken wie deselve  pen: aen den Armen ge-
geuen hebben, en(de)  alsoo dit  onsen  vrije wille is
en(de)  wt pui+e liefde Goids en(de)  d e n  A r m e n  s o o
sijn hier van tweo alleensluijdende  Instrumente gemaeckt
waer van de fondateurs de eene en(de)  dandere  de
Armmrs. ontfangen hebben, in Oirconde der waerheijt
soo heeft Joff, Maria valz Eek met haar Wel1 Ed. ge-
coren  m o m b e r  i n  J o r .  Henclricl~  can Eclc dese nefl’ens
ondersch.  geeride  getuigen met eijgener hant onder-
tekent,  en met ons wthangende zegel besegelt ,  int
jaer  ons heren sestien hondert negen en vijftich den
sesten septemb.

(Get.) MAILIA  VAN E C K. HF,NH.ICK  VAN E C K. H. V. VAN ECX.
EVERARD VAN SCHADIJCK. E. H. V A N  GOLTSTEIJN.

Rugzijde: binnstaande somma van  1200  g l .  capitaal
is met de Rente van dien voldaan en hier
mede afgelost door de Eerz. Soph.ia de Haes,
med. v a n  Geurt de Leuw  , Q. T .  E. I!@~-
h?lrJselb,  V. D. dd. te Ingen Inne consistorie.

C. Verklare ik ondergeschrevene H. Roijerts Capiteqn
ten dienste  dezer Landen vrijwillig en uit zuijvere ge-
negentheijt met voorbedachten raden voor mij en mijne
erven in volen  en onveranderlijke cijgendom  te doneren
en weg te schenken aan ende  ten voordeele van de
K e r k  vau Ingen  eene  somma van  199  g l . ;  we lken
somma uit kragt van eenc  duer van zijnde obligatie,
voornoemde kerk van Ingen aan mij verschuldigd was,
gelijk kragt  doses donere  on wegschenke, afziende van
alle regt en eijgendom op en aan gemelte somma van
1 9 9  gl. en  renun t ie rende  van  a l l e  Exceptien,  desen
enigzints con trariercndo , alles dog in dien verstande
en ondor  die onverbrekeli jke voorwaarde;  voor eerst
dat voornoemd. kerk van Jngen  gedurende mijn Leven,
en niet Langer Jaarlijx aan mij betale de somma van
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agt guldens sonder eenig manquemenl, en sonder dat
daar uit  na mijn overli jden eenig beswaar  voor de
kerk van Jngen sal kunnen reflueren; of daar op eenig
pretensie van mijn erfgenamen op gemelte  199 guldens
of de jaarlijksche  betaling van agt guldens sal kunnen
of mogen worden gegront.  ten tweeden dat gemelte
aornma van 199 gl. bij de eerste mogelijke gelegent-
heit gestclt worden in handen van den Predikant Dom.
C., can de ïViebzrrg  om voor die zomma de kerk van
Ingen  te  voors ien  van de  noodige  koopere  Kroonen.
Gelijk wij ondergeschrevene Schout, Predikant en kerk-
meesters van Jngen voor ons ende  onse successeuren
belooven en ons v(er)binden  gemelte 8 gl. Jaarlijx in
h a n d e n  v a n  w e l g e m e l t e  WelEd.’ Hr. Roo&erts  te be-
sergen, gedurende  si,jn WelEd. leven en niet Langer
volgens de bepaling al vooren  en genoemde gedoneerde
en vrijwilligh geschonken somma van 199 gulden bij
de eerstmogelijke gelegentheit  onder directie van den
Predikant ten fine voornoemt te stellen. Jn waarheids
ooFkonde hebben wij deser  eggenhandig  ondcr teeken t ,
te< e e n d e r e  sijde H. Rooijerts  Cap i te i jn  t en  dienste
deper  landen, ten andere sijde wij P red ikan t  Schout
en kerkmeester van Jngen v(er)bindende  tot nacominge
deses alle effecten en Revenuen van de kerk van Jngen.
Actum Lienden den 22 April 1763. (get.) H. Roijerts.

D. Alsoo den Goeden Godt onsen  dorpe van Ingen
redelicker  wijse g e s e g e n t  h e e f t  m e t  Ja.rlijcksche  jn-
compste,  daer over den goeden Godt niet genoegh te
l o u e n  en(de)  te dancken zij en(de) d a t  t e n  p r o f f i j t
en(de)  behoeuen van den rechten hui,jsarmen  alhier,
waer van de djaconen en(de)  armebesorgers dngelgckx
en(de)  jareli jckx , s o n d e r  ro(e)mgesproecken goede
vi j t re i j ck inge  wor t  gedaen  en(de)  veele Armen vijt
o o r s a e c k e n  v a n  d i e n  v a n  a n d e r e  p l a e t s e  comen,
en(de)  haer a l h i e r  t o t  Inge n e d e r s l a e n  en(de)  t e r
woon begeuen waerdoor de armen alhier vermenich-
vuldicht  werden, en(de)  v(er)scheijde  jngeboorene en(de)
jngesetene Armen de dagelijcksche  en(de)  Jarelijcksche
vi j tde i j l inge  wi l len  gen ie ten  en(de)  tot noch toe ge-
nooten h e b b e n , h e b b e n d e  n o c h  huijs en hof rente
en(de)  andere goederen en(de)  jncomps ten ,  dewelcke
de  se l l ene  ee r s t  behooren  a e n t e s p r e e c k e n  en(de)  te
v(er)teeren eer si.j van de armen jncompsten behooren
te genieten, dewelcke bij de aflijvicheijt van de kjnderen
en(de)  naeste urunden  en(de)  Erfgenamen dje djckwils
rijckelijck van Godt gesegent sijn cn(de)  sulcke goederen
g e e n  gebreck  h e b b e n ,  n a e g e n o o m e n  cn(de)  gepart
worden, s o n d e r  d e  Armemeijsters,  d j a c o n e n  en(de)
Armbesorgers Eenichsins daeraen te willen kennen, daer
het naer  Rech ten  en(de)  op al le andere plaetsen ge-
bruijckelijck  js dat de naelatenschap  van  de  geene djc
de aelmoesen gelecst  en(de)  genooten  hebben bij haer
leuen naer haeren  doot weder kompt tot profijt en(de)
behoeuen van de rechten huijsnrmen  dar plaetse daerse
gewoont  en(de)  de Aelmisse genooten hebben ,  welcke
naelatenschap oock a l s  d e n  v a n  d e  Armecmeijsters
d jaconen  en(de)  Armebesorgers  derseluer plaetse aen-
geueert  mort ten behoeuen als bouen gementjoneert ,
Om welrke  Jnconuenien t  en(de)  mjsbruijck voor te
komen,  Opdat de arme Jncompsten niet v(er)mijndert
maer t e g e n  eenen  Quaden  dui.jren  en(de)  s w a e r e n  tijt
door pestilentie ofte andersjns Jn staet mogen blijven,
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en(de)  vermeerdert worde, De Armmeijsters, djaconen,
en(de)  Armenbesorge r s  onses dorps met den kercken-
raedt en(de)  Jonkeren  goet geuonden hebben jnt  toe-
tomende  , de  geene d ie  de  he lmissen  to t  noch  toe
genooton  hebben en(de)  noch genieten sullen willen,
dewelcke  noch huijs, hof, rente en(de)  andere goederen,

en(de)  jncompsten besit ten.  Voorts houden datse aen
dc Armemeijsters , diaconen , en(de)  Armenbesorgers
onses kerspels Inge  Ouergifte en(de)  verteijckening  met
Eijgener hant sullen daer van alle hare nalatenschap
n a  h a r e n  d o o t  en(de)  aflgvichheit  t e  s u l l e n  laeten
volgen  a e n  d e  d i a c o n e n  Armemeqsters  en(de)  Arme-
besorgers jndertijt , ten behoeuen van den Armen ofte
ten mjnsten  soo vele als deselue vijt de Arme jncomsten
sullen genooten  hebben,  waervan pertjnente  Aenteijc-
keningo cn(de)  register sal gehouden werden. Ofte dat
men bij  weijgeringe  van sulckx de hant sal  sluij ten
tot dat sij het hucre  e e r s t  a e n g e t a s t  en(de)  v(er)teert
sullen hebben, v(er)trouende vasteljck dat veele van
deselleve Armen die nu soo begeerlichlick en(de)  gierglick
de Aelmisse nen en(de)  na haer nemen sullen afstant
doen on(de) weijgens de hantreijckinge langer te ge-
nieten, en  da t  haere  k j n d e r e n  en(de)  v r u n d e n  d j e
Eerstgen: sullen sijn die het nu alop den Armobesorgers
lneten aencoomen, beter sorge voor de selleue sullen
draogen en(de)  assistentie doen als nu van haer gescbiet
het welcke  to t  mercke l jcken  voordee l  en(de)  proffijt
van den rechten huijsarmcn sal strecken, daer toe men
alt+ schuldich te Arbeijden en(de)  van  Godts  wegen
goede mjddelen vijt t,e vinden v(er)trouwende  vastehjck
ditselleue Eerst in Communjealie  gelegt  sijnde met den
Wel1 Ed. en(de)  Erentfesten Heere Aren& Vijgh heere
tot Soelen en(de)  Swaenenburch  Richter en(de)  Amptman
jn Nederbetuwe als Ouerste kerck en(de)  Armmeester,
b e s o r g e n  en(de)  voors tander ,  en(de)  si jn Ed. Gestr .
Advijs  dacrop v(er)socht  siinde naer sijn E d .  G e s t r .
wijse discretie desen  voor Haer te sullen approbjeren
en(de)  met  z i jne  Ed . Gestr. Authrjteit te sullen con-
firmeren en(de) bevestigen ten eijnde alle mjsbruijcken
en(de)  Inconvenienten  g e w e i j r t  en(de)  d e n  R e c h t e n
hu$sarmen  niet v(er)kort  , maer gevordert worde en(de)
is dese jn Communientie gelegen en(de)  ter hant gestelt,
Zijn E. Gestr. Wel1 gcmelt die den Inhoude van deese
ges ien  en(de)  ouerlesen heeft, Op de laetste  Schouwe
alh ie r  to t  Inaeb , jnde Commanderije den 25 October
a(nn)o 1648,  Ende deselve geapprob je r t  ,  en(de)  ge-
avoijeert  heef t  , en(de)  oock g o e t  g e v o n d e  d a t  d i e
Jnhouden van deesen publijckelicken Af gecondicht
en(de)  nfgeleisen sal  worden door de Custos jn de
kerck tot Inge, op die plaetse daer men gewoonelijcke
weeten  en(de)  publjcatie  is doende, opdat niemant hier
van hebbe Ignorantie te pretenderen.

Dese gepubliscert in De
kerk tot Ingen  op den 2201
December 1709 Door mijn

J. v. WIJOK  Custos.

Den Inhout vau deese
is na gedaene  praedicatie
op den 298ten Octob. A(nn)o
1648 door miju onderschr.
In de kerck tot Inge ge -
publiceert , t e n  O r c o n t
ondertekent

ABENT  VOSMAEB.

Den inhout doses door
m i j n  p. 1’ereg&zzis  p. t.

Den Inhout van deese
is wederom v(er)nieut  en
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pastor gepubliceert den 6
martii Ao 1676 quod testor

(de) gepubliceert op den
120” Novemb. 1648 door

P. PEl&3KINGS. mijn ondersch.
ARENT VOSMAER.

E .  Maritgm  . . . . . c u m  t u t o r e  a l s  principael  en(de
Awt Comelissen  Dìrclc  Kops GCjsbest Noest en(de)  .Jan
ElOertsen  als borgen en(de)  mede principael  debent  een
somme  van 50 gl. in dato den 18@11  d e c e m b e r  1 6 6 9
v ( e r ) o n d e r p a n t  i n  huijs hof en boomen,  t en  oos ten
Jan V(cr)lamt  kjd het gegeijne  voetpad westen Boert
va?L Elc, noord t  de  gemei jne  voorweg. Item jn een
akker beul. groot vier hond op den brabant oost J a n
va9a W ijck , sugden de gemeijne  s t r aa t  noord  Heeren
Hoof contrarierende  de pandingen sonder te v(er)jaren
en(de)  de judicaturo  des ed.  Hooves Gelderland Jnte-
resse a 6 p. cent.

F .  Aec! Aartse?a en(de)  Aaltyeu,  Gosens e g t e l l .  a l s
p r i n c i p n e l  C70rr&is  Aartsen  en(de)  Bwia G$‘shts
egtell .  en(de)  Elbert  Jansen als  borgen en(de)  m e d e
principael  den  een  voor al1 debent  e e n  somme  v a n
een hondert gl. v(er)onderpant in haijs en hofstede en(do)
vijfhond  boul.  daeraenliggende ten oosten J a n  vma
Hoecen c u m  s u i s  s u i j c l  W&Y~ van. Estcelt  en(de)  sijn
suster wes ten  de  wed .  van  Weder C~omciisscn  en(de)
Dirk ca~ Hocven noorden  de  gemei jne  s t rae t  contra-
rierende de pandingo  en(de)  de submissie des Ed. Hoves
van Gelderland a c p. cent a drie st. 2 maij 1656.

Dit  afgeleit en tot den smallen . . , . .

De kerkeraadsvcrgaderingen leveren het gewone op.
In 1711 worden er eenige lidmaten gestraft die ,,op
de kermis pbiolens  geset en daerna gedanst  hebben”;
de bestraffing was een ,ernstagtige  vermaninge  en
haer  waerschouwen voor sulke l igtveerdig en wulpse
jjdelheden  op poene  van censuer”!  Op 31 Martii 1 7 1 2
1s eene vergadering belegd ter occasi vau sekere personen
die sig in ondertrou met de vader van de Bru\jt  hadden
laten opnemen daer van reeds een proclamatie gegaen
was en doen de andre door de Bruijt  met haer vader
gestuijt, bestaande daar in dat de Bruijdegom soude
sonder consent der Bruijts gegaen bij de Bruijtsvader
om bij den Predicant  ingeschreven te worden, en dat
de Bruijt  alvorens wel hadde  gesegt  dat men daar nog
a g t  d a g e n  m e d e  soude wagten  en  soo  haas t ig  n ie t
wesen,  dat s!j nog eerst  wilde spreeken,  haar ouders
en seijt ook noit geen regte trou belofte aen den ge-
pretendeerden Bruijdegom gedaan heeft, en ùen Bruij-
degom  seijt weer contrarij soo hebben wij onder dese
luijden over en weer overgehoort, en alles gedaan om
haar wederom t’vereenigen maar heeft  niet  konnen
opnemen, soo hebben wi,j de voors. gerenvoieert na de
welEd.  Hove van Gelderlant datum ut supra.

L E E N B R I E F  V A N  (DE) TH I E N D  JN NEDERUETUWEN
.JN D E S  KERSPZLLE VAN INNEN  GENAMT  DEN
O LDEN THIEND.

Btilips  bij der Gratie Goids Coninck van Castillien
van Leon van Arragon van Navarre van beijden  Se-
cilien van maillorque van Sardeijne van den eylanden
I n d i e n  ende vas te r  ee rden  de r  zee  Occeanen  Eerts-
hertoge van Oistenrijk hertoge van Bourgongen van
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Lothrick  van Brabandt van Lijmburg  van  Luxenburg
van Ghelre ende  van Melnnen Grave van Habsburg
van Vlnenderen van Arthois van Bourgongen Palsgrave
cnde van Henegouwen van Hollandt  van Zeelandt  van
Namen ende  van Zutphen prince van Zwave marcgrave
van des hoijliche  Bijcx heere van Vrieslandt van Sulines
van  Nechelcn  van der stadt steden ende landen  van
Vuijtrecht  Overijssel ende  Groeningen endo donnatuer
In Asie en de in Afrijcke Doen kondt dat vur onsen
Stadtholdcr van de Leenen  unsse r  fu rs tendoms  Gelre
endc grnefschaps Zutphen ende  onsse mannen van leen
hiernao b e s c h r e v e n  v(er)schenen  Is Herman  van Eek
beleende man ende  heeft oirkonde der Zelvcr onsser
naebeschreven  mannen  Onssen Stadtholder In Stadt
onsser mit zinen vrien wille Opgedragen ende over-
gegeven Een tiende mit allen oeren  toebehoir  Inden
nmpte van ncderbetuwe In den kerspel van Ingen ge-
legen  gehe ten  d ie  aldo t iende Ons als hortoge  v a n
G h e l r e  ende  g r a v e  v a n  Z u t p h e n  t o t  ZutFhen(sche)
rechten met een ponde guets gelts tho verheergewaden
l e e n r u r i c h  Ende  heef t  h ie rop  met  han t  ha lm ende
monde vertegen  Alzoo dat dese naebeschreven mannen
v u r  r e c h t  wijsden  dat hij HermaIL  ende  z i j n e  e r v e n
geheel ende  gants van (de) voirsz. tiende ont,leent  ende
onterft waeren onde dat onsse stadtholder  zijnen vrijen
wi l l e  da i r  mede  doen machte Doen dit  geschiet  w a s
heeft onsse stadtholder ter demoediger bede des voorsz.
Hermans  tvoirsz. leen als dat hierboeven gespecificeert
staet voert opgedragen ende  overgegeven Wolfer  Geritzen
zla,&  Boort als hulder  van wegen ende tot behoifi  Henricx
va)b BadelL  die tzelve alzoe weder In der qualiteijt  cnde
tot behoif als boven tot Zutphen rechten met een
ponde  guets gelts tho verheergcwaden ontfangen heeft
Ende  heeft ons Woltcr Geritzw  vo i rn t .  in  den  naem
ende van wegen als boven hiervan hulde ende eede
van trouwen gedaen ende  geloeft  allet ferner te doen
dat een guet ende  getrou leenman zijnen leenheer te
d o e n  schuldich is  Dergeli jcken hij Hewricx  valz Badela
cnde zi,jnen eruen altijt zoe duck des neet  gebuert, ende
tzelve leen erledicht oick doen zullen, Endo alzoe die
v u r z .  t i e n d t  hierbevorans  bij Joáan  van Darthwjse)?~
Aen den voirz. Herman  van Eek  versath es geweest
vur veertien hondert  ende  acht carolus guldens tot
twintich stuvers gacalueert den gulden gereeckent Ende
dat op een wederlossen binnen zeeckeren geprefigeerden
tijde voer omganck van welcken  tijt de voirsz. J o h a n
van Dartlw’jsen  deser  werelt  overleden es achterlaten
een zi,in o(n)mundigen zoen Ott valz Darthuijse,~~  gen(aemt)
tot wiens  behoiff de voirsz. HPMZ~~CJG  van Baden voirsz.
t i ende  mette somme  voirsz.  weder Ingelost  heeft  Is
bevurwert dat zoe wanneer hem Hendrick  van Badels
bij den voirsz.
die voirsz.

Otl vail  DnrtlwIjscn  of te  zGne e r v e n
somme  van veertien hondert gulden ende

ach t  gc res t i tuee r t  za l  wesen dat hij Hendrick  *alsdan
gehouden  zal1 zijn die voirsz. tiendt tot behoiff Othts
ofte zijn ‘AervLn te transporteren ende  o v e r t e g e v e n
Behelteiick  I n  a l l e n  o n s  a l s  h e r t o g e  ende  gra.ve
voirsz. onses ende  eenen  i,jedor& zijne goeden rechten.
Sonder argelist hier zijn over ende  aengeweest onsse
mannen van leen Aernoldus  van Hoekelwn  ende Henriclc
HerOerts  I>es toirkonde ende  In getuijchenisse der waer-
heijt hebben wij Coninck voirn. onssen  zegel aen deesen
onssen  brieff doen hangen Gegeven Int Jaer ons heeren

134

Duijsent vijff hondert ende  tzestich den  ach t ienden
novembris.

Namen uit ,,Register van Transporten en plechten”,
(Deel 1) van Nisse.

Mr. Gceraart  van der Nisse,  ridder, heer van Nisse,
Kruiningen, Oostzinkele en Vrouwepolder, van Axel
en Axela(mbacht),  van Saemslach, Andijk, de triniteit
Philipsland en St. Pietersdamme; Not. en Raad&. van
d e  H o g .  Nog. Heeren  St. Gen. der Vereenigde pro-
vinciën , had tot vader: Mr. David van der Nisse,
burgemeester der stad Goes, dijkgraaf van de breede
wateringe, st. 22 Sept. 1652, begraven in de kerk te
Nisse ,,met groote solemniteyt in syne begraefnisse in
sijn Edl. dom in de Suyt Cape1 op 30 Oct. d. a. v.”
(18 Jan. 1659 en 30 Dec. 1659).

Mr. Gillis  van der Nisse. (12 Feb. 1656).
Mr. David van der fiissc.  (3 Maart 1674).
De heer Ja,i van Xuiterborg, Hr  van  Vlaa rd ingen

in huwelijk hebbende de Edl Vrouwe Mevr. Catharil~a
van der Nisse, Vrouw van Vlaardingen. (23 Aug. 1679).

De  schepenen  COWZ. Antonisc Scllipper  , Hqlrregt
Jacobse Iiatz en de secretaris COW.  Hogesfeger sijn op
de 21 Nov.  1654 van haere  eet ontslage  en bedanckt
o m d a t  sij waere van de Paepse Relegie welck w a s
strydende tegen de Resolustie en placaten  van de Ed
Nog. Heeren Staten van Zeelant. Tot secretaris werd
aangestelt G’ornelis  Dierixssen , die tevens bnilu was.

Mr. Jan de Friese. (17 April 1655).
Heer Baillu Jan de Friese. (3 Maart 1674).
Bndries  Janse de Vriese. (12 Febr. 1667).
Corn. Frans Friese. (7 April 1659).
Cornelis  Fraus Friese, schepen. (1675).
Nr.  Huybert de Vriesc. (22 Aug.  1693).
De hr .  Secretaris  Gil& Vertrecht tot ‘s Heeraronds-

kerke. (1.7 April 1655).
De Hr. Rentmeest.er  Gillis  Verfreght.  (4 Febr .  1684) .
Sr. Joan  Piefers van Velde. (24 April 1655).
Jacop  Wilmse Oudendijck.  (24 Sept .  1655) .
Elisabetlz Jacops  weduwe van Wilm  Pieterse Ouden-

dijclc. (31 Jan. 1656).
Jacop  Wìllemse  Oude,udijclc,  voogt  van  2  wesen  v a n

Pieter Willemse  Oudendijck  vervangende si jn broeder
Cornelis Willemse Oudendijck  en Pieter Willenas  Ouden-
d+lc. (23 Juli 1657).

-Jan. Pieterse Oudendijck  koopt een boomgaard. (29
Jan. 1676).

Pieter jans O~dendijclc.  (14 Maart 1698).
Sr. Andries Hogexteeger. (12 Febr. 1656).
Andries Hoogesteger , lantmeter. (11 Maart 1656).
Juffr. .Francgna  F r a n s , wed. van de hr. Secretaris

fYornelis  Hoogesteger ; Sr. Adriaen van Cuelen  in huwelijk
hebbende Juffr. Catharina Hoogesteger; Bartelmeus
Hoogesteyer  als oom en voocht van haar broeder en
jwager  Cornelis Hoogesteger; Jan Hoogesteger. (3 Maart
1657).

Boudewij~~  Jnse Westerzuijck; Joos &larlcusse  a l s
setrout  h e b b e n d e  Christinje  Jajas,  Pier Perbwrch  a l s
zetrout hebbende  .Jawaelce ?Jans,  al tsame broeder en
susters en erfgen.  van Jan Jalase. (12 Febr. 1656).

Joos Markwse  in houwel. hebbende  C h r i s t .  ins;
Pr. Verburch  in houw. Ja?anelce  Jans: Geeraert Dierks
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schout tot S y n o u t s k e r k e  n o m  z i j n e  wees0  Martijntje
Geeraeris  bij Elisabeth ,Taxs  a,ltsamen  wettige kinderen
en  k in t sk inderen  erfgen. van diefje  Jans, w e d .  v a n
den overleden bail lu Pieter  Lieccna. In dier qualyteit
hebben gelevert  aen Boudewijn Jause Westerwijck soone
van  ïWa2je  Jans en haer broeder of te swager . . . . .
8 parten. (26 Febr. 1656).

Willemina  Lopse  , wed. van Boudewijn Janse Wes-
terwbjck. (19 April 1668).

D e  hr. Mr. A d o l f  Westerwyk,  Secretaris  der  s tad
Goes,  procuratie hebbende van syn vader Cornelis
Boone, rentmr  der geestelijke goederen binnen de stad
G o e s ,  voor  de  helft  en de Hr. Murinus  v a n  Osse-
waarde  logerende schepen der stad Goes, gestelt.  in
den boedel van de Hr. Mr. Boudewijn Boone. (11 April
1679).

De Burgemeester C’ornel%s  Boone. (17 Naart 1674).
De Hr. Henricus  Macquelein  in huwelijk hebbende

llltnylc  Joos Westerwijck. (10 Dec. 1683).
Antony  Janse Naegtegael. (1 Maart 1656).
Cornclis  Nagtegael. (28 Mei 1700).
Mevr.  Barbara  Duce, wed. wglen Jonckhr. Diederick

van der Goes, in zijn leven kapitein  van een compagnie
voetvolk; juffrou Catryna Duce:,  suster van de vorige,
assisteert 2 Maart 1657 met luitenant Cornelis  Ooyc,
haeren  gekoren  voocht.  (15 Mei 1656).

Juffr. Elisabeth Gremo?zpree  wed. van Joan de Koninck
(was predikant te Nisse). (9 Sept. 1656).

,JacoOus  %opse,  predikant te Nisse; zijn zuster W i l -
lemì~~ba  Lopse, gehuwd met Boudewijgl.  Janse Westerwijck.
(9 Sept. 1656).

Conz. Lopse als baillu. (21 Jan. 1657).
Mr. Ingel Adriaense van Oosteva  laat een weeskind na

met namen Lieveken Ingcls.  (22 Apr. 1657).
De  Hr. Advocaat Nr.  Corlaelis  van Ooste en J a c o b

Addaense van Oostelz  (5 Juni 1660).
Sr. Claes  J a n s e  Koussemalc~r,  sijn b r o e d e r  Adriaela

J a n s e  Kousemaker. Si. Laurus Soetelklc  in huwelijk
met Jannelcela  Claes Kousemnlcer.  (7 Juli 1657).

Sr. Aernout Eversdijk. (11 Jan. 1659).
De hr .  Aernout Eversd<jck  in  houwel i jk  hebbende

Juffr. Hilda van  Sulder. (7 Dec. 1668).
Juffr,  H e l e n a  va?a Suladers  wed. van Hr.  Rentmr.

darnoud E~erstE$k  (11 Dec. 1684).
De hr. Hieronimus  vc~n Zunder en Juffr. Helena van

Z/clade,in.  (Febr. 1676).
Juffrou Marya Westhoeck  wed. van de Hr. Nr. Con&.

Euersdgck  , in sijn leven schepen van de stad Goes.
(27 Sept. 168s).

De hr. Jacobsus  Pcclc%us.  (11 Jan.  1659) .
Mevrouw Joachimy. (18 Jan. 1659).
Laurens de Winter, Z. v. Marilaus  de Winter, zijnde

o o m  v a n  J a n  Harmalas  va?a  Weel, Antony  Laurens d e
Winter uit naam van zijn vader Laurus de Winter,

Z . V . Anto~y  de Winter, mitsgaders Marinus  Doens i n
huwelijk hebbende Gr+jke Winters, een dochter van
Adrioe?a  de Winter, mede een zoon van voorsz.  Antony
de Winter, welke een oom was van Jala Harmans  vafa
v a n  n’eel. ,Tau H a r m a n s  had een broeder Lazcrelas
Harmans  cal~ Weel. O o k  w o r d t  g e n o e m d  Harrna?a
Lievefbse  vals Wcel.  (13 Sept .  1669) .

Mr. <Jacob  Doelase, kinderen Doense etc. (21 Mei 1665).
Mevrouw Krooclc.  (17 Jan. 1660).

.

Adv. Mr. Jr. vaqa StaOele  als voogt over dc grootmoeder-
lijke goederen van  de  nage la ten  wecztm van w i j l e n
Jonkhr .  J a n  Go~boec ridder, heer van Helse  en gcpro-
cureerd bij Vrou Maria Corneiia Crook,  die een dochter
was van Juffr. C a t a r i n a  Baltens wed. van den  heer
Coma. Crook.  (17 Juli 1668).

De hr. Nr. Pieter van Stapelen en Pr. Bosselaer ten
profijte van den heer van Nelsen.  (1675).

De Heer Nr. Joan de Jager rentmr. van Ed. Mog.
(19 Jan. 1662).

Nonsr. Willem Blazdeen.  (28 Oct. 16623.
Jacob Schelstrate rentmr. van de Baronesse van Wis-

sekerke. Hij wordt 1665 genoemd rentmr. van Mevrouw
van Baerlanden. (21 Juli 1663).

Adriaasa  vaya Noorden. (4 Juli 1665).
Pieter van Noorden. (7 Apr. 1671).
Lucas Beyselaa,r.  (25  Febr. 1668).
Cornelis  vals  Schuyldurg, notaris te Utrecht, voor

Jhr. Huibert F,rederilc  Uitten Ham, heer van den Ham
en de WelEd.  Juffr. Margrita Uytte  Ham, wier moeder
w a s  dngenieta  Bateus en v a d e r  d e n  H o o g  g e b o r e n
Casper  Uytten  Hana. (87 Oct. 1668).

De heer doctoor  Jacobus Verbergh.  (7 Apr. 1669).
De heer van Cronanzon.  (7 Apr. 1669).
De heer rentmr. Cornelis  Kelle. (17 Maart 1674).
Juffr. Apolonia  val& de Wervc. (10 Juni 1675).
De heer JolLala vala de Rerve.  (1 A p r .  1 6 7 8 ) .
Den Ed. Heer Johan vata de Werve,  heer van Wis-

senkerke als erfgenaam van zijn Hr. Broeder Jonker
Dier& van de Werve, Heer van Spierenbroeck. (19 Dec.
1678).

Sr. G%llgs  van Marselle  als last en procuratie hebbende
van Joncker  Heiqat  ickus  vafa de Werce.  (11 Juli 1679).

Rentmr. Arqaont  ua?a Marsella. (15 Mei 1699).
Den Ed. Heer Gullihelmus  Franciscus can de Werve.

(18 Maart 1683).
S r .  Jonc W&e+r~  can de Werue, a l s  e x e c u t e u r  bij

testamento van sijn broeder Joan van de Werve, ge-
paceert  binnen Antwerpen voor notaris Josefeus van de
Cruisse. (27 Sep. 1685).

Jonckh. Carel vau de Werce, heer van Schilde; Arma
van de Werue. (10 Juli 1697).

De heer .Tacob vata Baarlands.  (11 Jan. 1676).
De heer vaqa  Cruyningen. (a9  Jan. 1676).
Huyb. HuyOs  Smallegange.  (27 Maart  1676) .
De  Hr .  Ren tmr . Huybregt Adriaense Smallcgar~ge.

(23 Aug. 1679).
D e  Heer  P ie t e r  Dufraine,  r en tmr .  van  den  Heer

van der Nisse. (11 Juni 1676).
De Heer Getzraert  de Raet.  (14 Nov. 1679).
M e v r o u  Geertruit  van Altere?a,  vrou van der Nissc,

vrou van Waarde. (8 April 1683).
Hr. Secretaris Gillis  Uydemaja.  (4 Febr .  1684) .
Jacob Ketelaar. (3 Maart 1684).
Jonckheer  Wdhem Emmery  D e  Peq~oncher  d e  Sed-

nisly. (‘%  Oct. 1687).
Wilhena h3nmery  de Perponcher  de Sedwisl~g  , als mede

van Jufv .  ElisaOeth  de’ Sednisky  soo v a n  haar s e l v e n
als bij volmacht bij procuratie van haar suster Jufvr.
Alana vaja Perponcher  de S’e&aiski.  (28 D e c .  1685).

Rentmr  i’ietcr Blonde. (-3 Jan.  1688) .
,Josetus  ual1  Campe~a  , s tudent in de rechten.  (30

April 1694).
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Rentmr. Joan Jselwce. (9 Maart 1696).
D e  H r .  c/onzelis  Boddingi,~  e n  s y n e  h u y s v r o u w

Catrina H~~inclr.  (9 Maart 1696).
Adriaan van Sc71001.. (8 Maart lSY7).
D e  H r .  ,4bra7Lam  Game  noñï van  s i jn  zoon  de  h r

predicant  Joan C’ïaenc.  (17 Mei 1697).
A d r i a a n  en Arnout vma Xwaehae,  erfgen.  van Juffr.

.Johanna vala  Citlcl’s.  (12 Mei 1698).
De Hr. Graaf vapa  12upeZnaoncZe.  (6 Maart  1699) .
Ad,riaal;  de Jonge, dgckgrnaf  van Wolfaersdijk. (JO

Maart 1699).
De hr .  Mr.  ,707tnnlais  vun der Hille en Juf?+. A n n a

van der Hillc  wed. van den heer Wilhelmts  Vesf7toz1c7~.
(6 Maart 1700).

De hr .  Mr. ,JacoOus  Gouthals  , procuratie hebbende
van Vrouw dfaria Anna EuseOe,  geborene gravinne
Tewes cala WoZfef  (sic) g r a v i n n e  doonrie  van Rupel-
m o n d e  ende d e n  heere  XaSxitniliaan  Philips cJosep7k
Boloique de Licques (sic) grave van Rupelmonde, baron
van Wissekerke,  Heer van Bnarland. (3 Febr. 1701).

COBNKLIE  J.  D E  WAAL.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Napoleon te Amsterdam in 1811.
Een nootje voor bijgeloovigen.

In het &Iaandblad  van 2 Maart  1912 trof mij  het
woord over Xqoleon  fe Bayojane.

Gun mij, dat ik er een historische anecdote bijuoege,
een feit, d a t  w e i n i g  b e k e n d  i s ,  wijl n a t u u r l g k  d e
couranten van dien ti.jd  er geen melding van nzochte?a

maken. Ik heb het verhaal van een ooggetuige,  die
op hoogen  leeftijd, in 1876 overleed

Een der feestelijkheden, ter ecre van Na.poleon  bij
zijn bezoek aan Amsterdam, was een groot vuurwerk
aan den Amstel.

Napoleon zou het eerste stuk doen ontbranden van
uit zijn tribune. Van die tribune zou een vurige adelaar
vliegen naar de overzijde.

Het geschiedde alzoo;  maar . . . . . halverwege kantelde
de adelaar. N a p o l e o n  - met alle bijgeloof, dat den
Corsikanen eigen is - was woedend; en de groote
man was dien avond niet meer te spreken.

B. v. H.

Uít de Haagsche Weeskamer.
Meclegedeeld door F. C. YAS DER M EER VAN I<UFFEL.E~E~.

Van Riel.
1. Paarlen van Riel, had tot kinderen :

1.  Johalanes  AIarfens,  volgt 11
d. Pieter Narteias,  volgt 11 bis.
3. Helelaa  Martens.

11. ?Jo7zangaes  112artelzs,  bekent geweest onder den naam
van Johannes Mnrtens  van Riel , trouwt Dilagna
Raessens, uit welk huwelijk geboren zijn:
1. CatJuSaa. Jansze Vermeuleu,  gedoopt te Geldrop

den 24 Octob. 1710, overleden in ‘s-Gravenhage
20 Meij 1786, v00rtijds genaamt Martens, eerst
gehuwd met  Pieter  Teeufuens, en laatst met
Pieter Bissels.
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2 Elisabeth Janse Martcns, gedoopt te Heeze 29
Sept’.  1717, is weduwe Reinìer  vau den Boomela.
N.B. de moeder Dimpna Erasmì  Veders.

3. .Jacobns *Jansx.  van Riel,  volgt 1 1 1 .
11 bis. Pieter Martens , bekend geweest onder den naam

van Pieter Martens van Riel; deszelfs  zoon is:
1. ,Jori.s  Pieterfe  Vermeden. Voorheen Joris Pietersz.

van Riel , dog verscheide jaaren  geleden den
naam van Vermeulen aangenomen en bli jven
voeren, om reden dat He!ena Jlartens zijn Moeij
hem had gezegt  dat hij den toenaam of Van,
van Vermeulen moest voeren.

111. ,Jacobus  .Jagasze  fja?a Riel,  g e d o o p t  t,e H o e z o  25
Septemb. 1719,  de moeder Dimpna Ercrsmi Veders,
t r o u w t  A?atonia  Helarica Deeleja.

Uit dit huwelijk:
1. J a n  Jacobsze  zla12  Riel, gedoop t  t e  Heeze  30

Januari 1766, deszelfs  voogden in den boedel
van  wi j len  z$ne ouders zi jn Joris  Pietersz.
Vermeulen , nevens Barend Sijns Jansze, volgens
acte dato 27 Octob. 1784 te Heeze geregtolijk
gepasseert.

Nota. Riel is een Dorp in de Meijerij  van ‘s Bosch
onder Oosterwijk. Geldrop utS” onder Peelland. Hees
utS” onder Peelland.

Rivet.
1. . . . . . . Rivet, had 4 kinderen, n. 1. :

1. André,  volgt 11.
2. Antoine Guiots, volgt 1Ihi~.
3. Guillaume  R ive t ,  Gere formeer t  P red ikan t  t e

Taillebourg.
4. Ma_arite,  volgt 11 tcbr.

LL. Aladré  ‘) R i v e t  t r .  10.  Susa?aiac!  Oyseau;  t r .  20.

Marie du Moulila  , (wede. van zijn broeder Antoine
Guiots Rivet).

Uit dit huwelijk:
1. Claude, volgt 111.
2. Frederik, volgt Illbis.

111.  ClazcdP  Rivet [de 1londevisl.  E d e l m a n  v a n  Z i j n
H o o g h e i d  P r .  F r e d r i k  H e n d r i k ,  t r .  Geertruicl
Burgersdijk,  naderhand getr. met ,Talb Erpalztde.

Uit dit huwelijk :
1 .  Guillaume  L o u i s  R i v e t  , Cspiteijn  v a n  e e n

Compagnie voetknegten ten dienste  deeser Landc,
is ongehuwt overleden.

1) André Rivet in leeven Doctor Theologiae. Professor op d’Unirer-
siteit van Leijden,  en Curator van d’Lllustre  Schoole,  en ‘t Collegie
van Oranje te Breda heeft bij deszelfs  testament op 2 April 1648
in besloten forme te Breda gepasseert en door hem op &, Junuarii
lö51 met er dood neconfirmeert tot ziiue Erfrenaamen  voor de eene
helft zijner nalatenschap geinstitueert”de 3 kinderen van zijnen voor
overleeden zoon C’hude Riwt met de volgende bewoording:

“J’ordonne pour heritiers de tout mon bien present et a’venir,
,,qui se trouvera npres  mon deces  pour une teste, Guillaumc Louis
.Rivet, Andr&  et Susanne, reprcscntans feu Clnude Rivct leur Perc,
.et qu’ils viennent directement a ma succession pour Ia moitii:  de
.tous  mes bicns meubles et immeubles,  rapportnns a la Communnute
.la somme  de 1600 florins donnes  a cette condition n leur defunct
,,pere  en mariage  faisant avec dnmoysclle Geertruijt Burgersdij,c
,,sa femme et que la dite moitie soit egalement partagéc en trols
,,pour  les dits enfans, ct au css que l’un d’eux vint a mourir les
.survivans  ou le survivant succede au defunct,  s’ils mouroient sans
,,enfans  procree  de leur chair; et quc leur blen vtmu  de moi selon
,,qu’il se trouvern retourno touJours a ceux de ma famillc,  et notnm-
“ment a Frideric Rivet leur on& s’il los survivoit & ca.”
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3. Susamc  Rivet, jong overleden.

1V.  André Rivet , tr. N. X.
Uit dit huwelijk:

1. Geertruid,  volgt V.

.V. Gecrtrzcid  Rivet [de Mondevis] tr. CJwistiaan  Cm
telcijia  , Raad in de Vroedschap, en Burgemeester

van Rotterdam.
Uit welk huweliJk:

1. Jacob Andries Castele+a,  Raadin de Vroedschap
van Rotterdam; overl. 11 Dccemb. 1757 zonde]
kinderen, is  getr .  geweest met Alidn  Jmoba
I<ersbnala.

lIl.bis. Freclerik Rivet, Ordinaris Raad, Rekenmeester
en Secretaris  van Princes  Amalia Douariere Pr,
Fredrik Hendrik, tr. M a r i a  Walker,  overl. 1694,

Uit dit huwelijk :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maria volgt LV;
Anna.  Rivet, overl. 1720 of daaromtrent.;
bhsanna  Rivet, overl. 1694 in haar kindse Jaaren;
Cathari~aa  Rivet, over].  1670 of 1680;
CJlarlotta  Rivet ;
Willena  Hendrik Rivet, overl. 1719 of daarom-
trent. Commissaris van kleine zaaken,  en mede-
maker van Rotterdam ; kanonik  en Prebendaris
van de St. Catharinekerk te Eijndhoven.

IV. Maria Rivet , ove r l .  1714 ,  t r .  Johwanes  D,ay ,
overl. 1716. Deese Johannes Day was weduwnaar
van Maria Schrevelizls  , waar van 2 dogters &jn
n n g e b l e e v e n  : 1. TJLeodora Day , tr. Zunaba,g  de
Koesfelt , waaruit : Coenradus Day ; 2. Adaria Day.

Uit dit huwelijk:
1. I+ederik Edzcarf  Day, heeft gewoont  te Legden

is organist van de Hooglandse Kerk aldaar.
2. Cathnrina,  volgt V .

V .  Catharina  Dufy  tr. Dirk Ko~~wcnberg.
Uit dat huweli,jk  :

1. Comelis Kozczucnberg.
2. Jan Kolcwelzberg.

11 bis. Antoine Gekots Rivet, tr. Marie du Mot&.
Uit dat huwelijk:

1 .  Joach&a  h%et.

11 tor. Margade
Hieruit :

1. Co~astans
2. Constmce

Rive t ,  t r .  10. N. N. tr. 20. 3. N

. . . . . .

Schaarwapens. l)
(XXIX, 13-00,  4 9 ,  5 0 . j

Ten einde de lijsten der schaarwapens zoo volledig
mogelijk tc maken, volgen nog hier zes aanvullingen.

Bankiert.  Het stamhuis de Banjaert bij Beverwijk in
0. Kennemerland. In zilver drie roode scharen,

2 en 1,  de punten omhoog of omlaag.

vma  Batenburg. Uit Gennep in Gelderland. In rood een
4. gouden St Andrieskruis, vergezeld van gonden

scharen met de punten omlaag.

1) Door íhtstap vermeld ds d~oogsckeerdersschare,z.
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ten Hove.
3.

Y

Hattum ,
II

vader van Elisabeth van Hattum,
geb. te Leiden, die 24 April 1667 huwde met
Jacob de Bergh, geb. te Delft 4 Juli 1642.
In goud een roode schaar, schuinrechts ge-
plaatst, de punten omhoog.
Van zwart met een goud St Andr ieskru i s ,
boven vergezeld van een dubbel zi lveren
adelaar, en rechts, links en van onderen van
een gouden schaar, de punten omlaag.

van de Poel. Gerrit van de Poel, die in het jaar 1469
3. goederen te Tiel bezat. In goud diie  zwarte

scharen, 2 en 1, de punten omhoog.
tion Spawebroeck ook Spannerbock.  Van zwart een zilveren

4. St Andrieskruis vergezeld van vier scharen in
de hoeken, de punten omlaag.

M. A. v. R. v. D. K.

Weesp. Registrum Judicinle  Civitatis
Wesopiensis Liber, decimus van
19 Febr. 1619-12 Nov. 1624.

Opt verjouck  van Symon Melisz  Schout  van  wegen
Pieter Cornelisz Hooft Casteleyn tot Muyden etc. be-
.angende Mr. Wouter Jansz.  als crnncksin(ni)ge  gedaen  ,
lebben  Burgermeesteren ende Schepenen geresolveert
mde verstaen  dat de voornoemde Mr. Wouter in eeuwige
gevanckenisse sal worden gehouden, ten waere hij tot
:ijne voorige gesonthe$,  en veratant tot discretie van
le Magistraten deser  stode Weesp qunmo te geraecken.

Sctum den voor lesten Mart,y anno 1624.

Alsoo Mr. Heyndrick Jansz.  Noordingh sijn diligentie
leeft gedaen omme  Mr. Wouter Jansz. sijn broeder int
1olhuys tot Utrecht te bestellen, Daer toe hy nyet en
leeft cunnen geraecken Soo hebben Burgermeestcren
!nde gerechte geconsenteert ende geaccordeert dat hij
!en huysken wel vast ende Starck by provisie In syn
luys sal mogen maecken tot discretie ende behagen
Tan de Magistraten, omme  voorts te ondersoecken off
l[j hem elders op een ander plaese sal tonnen bestellen.

Actum den 4~” Aprilis 1 6 2 4 .

‘s-Gravenhage. Medegedeeld door J. J. BASTERT.
~_.__

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bernagien (van). (XXIX, 90, 207 enz.) Het huwelijk
‘an ,Joris vals Bcmagien  o n  E l i s a b e t h  vaja  del. Gr&
cras kinderloos en van korten duur.  Zij overleed 13
taart 1631 en liet slechts twee kinderen na uit haar
erste huwelijk, nl. Antony  en Corstiaen  van den BoscJ~.

Op 1 Juni 1631 maakte Guillaume de Graeff, Nots.
c Delft (Reg. 5462) op, den ,,Invcntaris  van de goederen
agelaten bij Elisabeth GrGp  za., lest huysvrouwe was
an Hecre ,7ovis van Barnage,  schepen der stad ‘s-Her-
ogenbosch  , en zulks op aangeven van den weduwnaar,
.le verklaarde dat t i jdens hun huwelijk ,,geene  con-
uesten gevallen ofte goederen verovert zijn.” w. g.
J. van Bernngien.”

Ook in een paar bgbehoorende  s tokken  word t  hi,j
chepen  van ‘s-Hertogenbosch genoemd, doch overigens
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blijkt niets hoegenaamd omtrent zijuc nabestaanden of
goederen.

Bewezen is hiermede echter, dat Joris WVIZ  k~tagi~~*
vbór 1627 Burgemeester van Breda, die na de inname
der stad t i jdeli jk op de Swaluwe vertoefde,  en de
geli jknamige Burgemeester van den Bosch in 1631,
identiek waren, waarmede de vraag Mbl. XXIX, 91
en 94 naar ik meen beantwoord is.

Amsterdam. G. E .

Dinkla. Ja,n 1). geb. 1748 te Alkmaar of Purmerend
t r .  Aal(jr  Rzrìsencrnr. Verdere byzonderheclen  verzocht.

ETHA.

Gemert (van). (XxX, 65). - Joos Lambrecht van
Gemert, kerkzichtschilder , is geb. te Antwerpen 23 Jan.
1720,  en -i_  ald. 2 Dec. 1 7 8 2 . M. G. W.

Uit de Utrechtsche transportregisters noteerde ik :
T. v. Gemert wed. Z v. cl. dlecr 19 Nov. 1628 (no 136,
b l z .  243 ) ;  Y’. TI. G e m e r t  5 Feb .  1653 en Iheod.  11.
Gemert 17 Juli 1657 (n” 168, blz. 236). v. R.

Henker.  Johan Adotpnh  H. te Amsterdam, tr. CaaQè
Herfst (verm. tusschen 1750 en 1759). Gegevens over
de familie H. verzocht.

EYMA.

Israel. (XXIX, 3;2).
In de huwelijksregisters te Cuyk komen de  be ide

gevraagde huwelijken Israrl  niet voor.
Volgens de doopregisters te Cuyk laten Xutger  de

Han~ en Awa Ca,tharina  Israd  a ldaa r  doopen:
1. 17 April 1707 : Sara &aria de Hna~  (get. Christina.

van flybergen, med. Boon en =117tonyy  BOOU,  zoon van
wed. voornd.).

2. 22 Sept. 1709: Lzldolplb de HaaiL  (ge t .  ,4arn  d e
Go?/er  en Controlleur Dnni~Z D~~sn~~lo~/).

3. 30 Dec. 1711 : Christi,~a  Antoneltn  de Haan (ge t .
Gcertrllycln  de Quay  en Arxoldus  Rzrysch  , o n t f a n g e r ) .

Voor de kinderen van Lambert valb  IVoeltlen en M a r i a
Israd  zie men Maandblad XXVIH blz. 173, noot 9.

Ik vestig nog de aandacht op beide volgende acten:
Huwelijksregisters te Grave :
Getrouwd 24 Nov. 16S9  Qr?bol&s  RULIJS gebortig van

Utrecht en Juffr. Gee&?r?Jd de Quaaye J. d. van Grave
(hun kind Helelaa , ged. Grave ‘Ld Jan. 1697.)

Huwelijksregisters te Cuyk:
Ondertr. 30 Dec. 1703 Jncobrts  Smits en &q v a n

IVoelden  onder getuyge van Hcle~aa  de Huwc, bruyde-
gems  m o e d e r  en I.srarl  t:an IT’ocltlel~~  b r u y t s  v a d e r .
(13 Jan. 1704 getr.).

A. F .  v_k~  BEUWIXN.

Israel. (XXIS, 352).
6 JIei 1672 werd te Leiden ingeschreven als student

in de Rechten Jomaues  Jacobus Isrd. Heidelbergensis.
20. J. (Zie Alb. Stud. Acad. Lugd. Bat.)

C. A. V A N  WOELDEREN.

Jaeger. De Heer Dr. 0. Leuerhs  te Hannover ver-
zoekt mij de volgende vraag in het Maandblad tc
plaatsen :

Wie kan inlichtingen verschaffen aa,ngaando  de hier-
onder volgende Gottfrictl  dlelchior  Jaeger en zijn neef
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,Jooltnnla  J«qcr en hunne nakomelingen na hun vertrek
uit Lennep (Rheinland) naar Holland?

I. illnfhias  .iaeggcr,  geb.  1640,  -t 24 Febr .  1714 te
Lennep ,  wi jnhande laar  alda.ar, tr. 15 Nov. 1673 te
Lennep _-injln Margaretha Hardt.

1 I .  ,Joha.lall  ,Jaegcr, gerichtschrijver te Lennep , tr.
28 Jan. 1699 Alalaa  &‘aria  Wiiifing;  uit dit huwelijk o. n.

%. .Johann,  volgt III.
2. Gottfried  Nelchior Jaeger,  geb.  18 Oct .  1719 te

Lennep, vertrekt naar Amsterdam.
III. Johanrh  Jaeger, geb. 1 Sept. 1700 te Lennep,

t r .  a l d a a r  2  J u l i  1726 ,4n?aa Cath.  Rifagels;  u i t  clit
huwelijk:

1 .  <Johann <Jaeger,  geb .  G Aug. 1 7 2 8  t e  L e n n c p ,
woont in 1752 in Holland. c. A. VAN WOELDEREN.

Meverden (van). (al. van Mevoirden, Medevoirt,
Mevert enz.).

A. Everhard  v a n  1Qeverdcn  tr. 10. te . . . . . den . . . . .
h’lisabeth Vo.yels;  20.  te . . . . . den  . . . . . hare
zuster (3) Aleada  Vogels.

Uit het eerste huwelijk:
1.. Johawaes  v. M . , ged. te Emmerik 28 Aug. 16G2;
2. Petrus v. M., ged. te Emmerik 1 Mei 1664.

Uit het tweede huwelijk:
3. Bernard v. ïU . , ged. te Emmerik 25 Jan. 1667;
4 .  Catharir~a  v .  M., ged. te Emmerik 26 Juni

1670; doopgetuigen : Praonobilis Henricus de
Rouwenoort ,  Vrouwe de Tondi en Cathari?an
Steenhuis,

6. Anna v. M., ged.  te Emmerik 23 Mei 1672.

B. Prnenobilis Henricus can der Poll, tr. Praenobilis
.4waa  Wilhelmina van dilevert  van Hasseiat.  Hieruit :

Heleua Judith v. d. P., ged.  te Emmerik 18
Nov. 1662 ; doopgetuigen : Praenobilis Henricus
van Mevert  van Hassent j. m. , Praenobil is
Walter  van Bonenburgh van Grietterbusch en
Praenobilis Vrouwe Rembolda van Isendorn ;
Barbarn  Georgin v. cl. P., god. te Emmerik 5
Juli 1665; doopgetuigen : Praenobilis van der
Cluyssen Heer van Wolderey (?), Alst en Ver-
kenswerth  , Praenobilis Vrouwe Mechteld de
Hornes  Vrouwe van Diest ,  Sighem en Scher-
penseel en Praen. Jonkvrouwe Mark  Kcrtharina
van Metiert  van Hassent;
Maria Cutharina v.  d. P., ged. te Emmerik
25 Nov. 1667 ; doopgetuigen: Praen. Kapitein
Christophorus Ploncket, Vrouwe Anna le Fries
en Vrouwe Anna Lebuina van Ossenbroïck,
echtgenoote  van Steenhuiss ;
Cornelia  Hewina v. d. P., g e d .  t e  E m m e r i k
29 Nov. 1670; doopgetuigen : Praen. de Cock,
Praen. Wilhelmus de Gendt, Heer van Deuvel-
gendt, Praen. Vrouwe Maria Ploncket geb. le
Fries en Gravin h’lisabeth van der Natt,  echt-
genoote  van  uan Meuert  G’nfa  Hasselat.

C. Uit Fahnc, von Steinen  en H. S. onder volgende
opgaven geput :
1. + 1430  Godder t  vo ta  Steiuhazls,  Heer  van

Kllinghoven X 20 . . . . . . von H i e s f e l d ;  v a n
dezen een dochter. . . . . . vi*oiIw  vm Evert van
aecerden.
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1496 komt voor JoJ/a,n  can Jtcverdt x N. van
Holtm%Jzle  ;
1510 komt AddOlf  n ,,

i’ Evert
broeder ;

1538
1 0 8 3 ,  1&35,  Wilhelm  21. G. zoo:  v a n  Aiolf.’
Johan vaw, R e t r a i d t  in 1565 drost te Lobith
(zn. van Peter en Mechtildes van Zweiffel) tr.
& 1570 Arnolda vaqa  Meverden (dr. van Adolf
en Margaretha van Steinhaus), hadden tot dochter:
Me&ild%s  uan Retraidt tot Gruthaueen en El-
broïch in Bergsland x 1601 (andere:  1581)
G’odfried v(t1a  Neulkrchen  g e n .  Nyvenheina  t o t
Geleen en Raidt; hunne 8 kwartieren zijn:

Niekerken gent Nievenheim Reetraedt
Wachendorff Mevert
Spannerbock Steenhuijsen
Herssel Holtmoelen

12 Oct. 1651,  overleden te Kempen *Joha,hna
van h’ijl,  echtgenoote  van Comta~ztha van _&Cjven-
Jteiwa  f- 7 Sept. 1657. Hunne zestien kwartieren
waren :

Nivenheim Eijl
Retraidt Op den Berg
Wachendorf Spee
Mevert (van Veen?) Drip t
Spannerbock Hertefeldt
Steinhaus Recke
Hersel Holthausen
Zweiffel Ingenhoven

1627-1667. ~lr?aolcl  Hendrik van ïI~euJ&-chen
gen. Nyvenheina , zoon van Bodfriedt en Mcchield
caia Retraedt ,  wiens 8 kwartieren den . . . .
November 1633 tot Cleefsche Ridderschap op-
gezworen zijn :

Nieuwkirchen  gent Nyvenheim Retraed t
Wachendorff Meverden
Spanrebock Zweiffel
Herssel Steenhuys

iemand opgeven bij  wien de aansluit ing to
is van de tak van onder A genoemden Everhard

vaw Meverden met de overige adellijke takken van het
geslacht v. M* ; het voorkomen van een Steenhuys als
doopgetuige, zoowel  bij A, als bij B, wijst blijkbaar
op een gemeenschappelijke alliantie met deze?

Wie is in het bezit van een genealogie van het ge-
slacht v. iliI., of van aanteekeningen 1) hieromtrent ter
completeering  en vergelijking met de mijnen, om daarna
deze te publiceeren in dit Maandblad?

Leidelt. L .  N.  V A N  MIZEVERDEN.

Moer. (Van der) Leden van dit zoo aanzienlijke
Vlaamsche geslacht, vluchtten om der religie wille in het
laatst der 160  eeuw naar de Noord-Nederlanden. Thans
bloeit deze familie nog. De geregelde st.amreeks  vangt
echter eerst aan met Jan Lambrechtst. van der Moer,
geboren te Prinsland (Dinteloordj, die 16 Sept. 1717 als
weduwnaar huwde met Levina Jansdr. Balie  of’BaaJc van
Zierikzee.

Medeleden van ons genootschap, die mij gegevens uit

1) Aernt, Gcrritss. vnn Mcvcrdcu tr. Utrecht,  20 Nov. X08 Bnnegen
Theunis. R E D.
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de 17e  eeuw van dit geslacht kunnen
mij zeer verplichten. Ook te Delft
familie gevestigd en in aanzien.

verstrekken, zullen
waren leden dezer

Ha,arZcm. P. L. THIERENS.

Schutter. (XXVII, 174 e. v.) Everard 8cJ1~uttcr  en
H e l e n a  can Groe~asteijn hadden behalve de kinderen
genoemd sub Y nog twee dochters, t.w. :

4.

5.

6.

M a r i a  Schutter, geb. te Maastricht, 5_ te Utrecht
3 Jan. 1822, oud 93 jaar.
Lucretia.  Schutter, geb. te Utrecht, -i- aldaar 27 Sept.
1831, oud 89 jaar. Zij wordt foutief opgegeven als
jonkvrouwe in het overlijdingsregister.

Diederik ScJlutter  en Corneiia Anna Vleugels hadden
beha lve  de  k inderen  genoemd sub  VI” nog eenc
dochter,  n.1. :
Diederica Helena Schutter, geb. te Bergen-op-Zoom,
ongehuwd over]. op het Munsterkerkhof te Utrecht
17 Dec. 1838,  oud 64 jaar.
Utrecht. J. W. A. HAAGEN  SPLIT.

Sweer(t)s. (XxX, 96). Men leest t. a. p.: ,,Dnt de
,gomelte  Hendricl~  Sweerts voor lange jaren getrouwt is
,,aan een burgermeestersdogter tot Deventer”, enz.

Dat dit juist is en wie die burgemeester was, leert
de ondervolgende trouwacte van Deventer, voorkomende
in het egt-register, deel l&Y5-1650.

Cop. 5 Febr. 1633.
Henrick Sweerss sone van sal:

Beren t  Sweerss,  achter ‘t pape clooster,  (on)
Christina Scholiers dochter van

Borgem?:  David Scholier aen (de) Brinck.
W. W. v. R.

Veltmaat. Hendrik V. te Amsterdam, geb. -+ 1729,
hertr .  als  weduwnaar van Petronella  Qrzjzenbrock  met
tJohant~a  hara  Btee~ahoff, w e d e  v a n  J a c o b  M a c k a y .
Gevraagd gen. gegevens omtrent dit geslacht.

E Y M A.

Livrei .  (XXIX,  32 ; XxX, 70, 71.) Buiten mijn
schuld is de laatste regel in kolom 71 verkeerd ge-
plaatst. Deze laatste regel moet geheel vervallen en
aldus worden gelezen : ,,Oedraagt  de breedte 4 of 3 c.ili.”
(zonder meer).

W. M. C. REKT.

I N H O U D  1912,  N” 4 .

Bcstnursbe~icllten: Bi jeenkomsten;  Benoeming to t  l id ;  Adrps-
vernndering. - Eenc bijdrage tot de geschiedenis vnn het. ges lacht
Verna t t i ,  door  G.  Eschsuzier. - Kwar t ie r s taa t  van  Jkvr .  Anno
Mourice Adrienne Repelaer en Jhr. Pieter Hendrik Repelser, door
Mr. F. E. Posthumus Meyjes.  - Nederland%  Adelsboek , door Jhr.
Mr .  W.  A. Bee laer t s  van  Bloklnnd.  - Enkele  nnnteekeningen uit
het Kerknrchief van Ingen,  door G. J.  Brcnkman (S lo t ) .  - Nnmen
uit “Register van Transporten cn plechten” van Nisse, door Cornélio
J. do Wnnl. - Kleine Mededcelingon: N a p o l e o n  t e  A m s t e r d a m  i n
1811; U i t  d e  Haagsche Woeekomer;  Schzxarwapens; W e e s p .  - - -
Vragen  en  an twoorden:  Bernagion (van); Dinkln; Gemert (van);
Kenker; Israel; Jaegey;  Meverden (van); Moor (von der);  Schut te r ;
Swcer(t,)s;  Vcltmnnt; Llvrci.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SDIITS.
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Genealogisch -heraldiek Genootschap )) De Nederlandsche  Leeuw,”
Dit blnd verschijnt mnandelijks  en wordt nllecn

:mn  de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betrefl’ende  de rednctie

1 van  het Mnnndblad, opgaven  P,ZII ndresvernnde-
ring, opmerkingen inzake de verzending en nnn-
v r a g e n  o m  exomplnren  vnn vroeger  rerschcnen
Maandbladen  gelieve men te richten  tot den

: waarnemenden redacteur, P. F. W. vbx Roi\ro~rw,
I 47 Regentesselaan,  ‘s-Graw~hnge.

,k

,~__-----.-~--_  ~~ -  ---___--2

Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge-
Ilootschnp  te richten tot den secretaris, P. F. FT.

VAN  Ronroxn~,  47 Rcgmte.sselaan, en die betreffende
de Bibliotheek zmx~ den bibliothecaris, W. Baron
SNOIJLXAERT  V A N  SCIWUBUR~,  9G Jaq&  UWL Nassau-
slraat  , beiden te ‘s-Gravahage.

x

Contributiën  enz. UII den waaruemenden  Pen-
ningmeester, B. VAN HAIGRSXA  BUXA, 12-14 Kneuter-
dgk > ‘s-&nve?LlLagc.

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

Ji

D e  redactie  van het Maanclblnd  mi,jst er nadrukkeli$~  op, dat zij niet  aansprakeli jk is  voor de
strekking of den inhoud der ondertoekende stukken.

N” 5. . .XXpsI’  Jaa rgang . 2 Mei 1912.

Maandelijksche  Bijeenkomsten.

MAANDAG 6 MEI a.s. 41/:2 ure.

Hôtel : ,,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Tot lid zijn benoemd:
A’fr.  H. &ïXSGER  CATS. . . . . . . &itt?&rn!..

215 Matlwmserlaa~z.
J h r .  T .  M. TAS  ASCH vax \VI.TCI< .  .  ‘.s-G~?.cct:enhagc~.

49 Horlwo.strnaf.

Adresverandering:

L. CATXOW’  . . . . . . . . . . h,d?l&Wz.
377 Hmengracht.

A .  HOYXCI~  TAN PAPESDIWCHT  . . . . Rottedaw.
189 I~eeammldssi9zgel.

Het Genootschap is in ruil getreden met:

Gesellschaft  für bildende Kunst uncl
vaterl%ndische  Altertiimer  .  .  .  . I3nden.

,De Bibliot)hecaris”  , M a a n d b l a d  vo,x
b o e k -  en b i b l i o t h e e k w e z e n  . . . . 12otiednm.

19  Geldernclxkade.

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr.  V A N  KINSCNOT  tc Tiel.

(Vervolg Y3rl  sxx, 80).

1746.
22 Jan. Drie posen over de wed. van rJïo”. J’erweij  en

Ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0
2ï dito een poos over ilt. Uezcgizer  . . . . 6-0-0
1 Maert D r i e  p o s e n  o v e r  Hen&. van Xclc  . 1 2 - 0 - 0
2 Spril  Een  poos  over  de  v rouw de  &(?)t .  6 - 0 - 0
10 +i*j  Een poos over de vrouw zan Naestrigt 6-0-0
12 dito Een poos over dIayin de Xeuver  e n  I n g a n g

7 - 0 - 0
21 dito Een poos over Cfijsbertije  vm Cbve9b en e e n

kerckegroef . . . . . . . . 1 2 - 0 - 0
dito Drie posen over vrouw Dekker en i&&  13-0--0
24 dito Drie posen over de wed. Wit en ingang 13-0-0
31 dito Een kerckegroef voor het kint van de Heer

Borgemr. ~Schadcle  . . . . . . . . . 3 - 0 - 0
6 Junij  voor den Ingang van het kint van B. Verzueij

0 - 1 0 - 0
S Junij voor den Ingang van het kint van ~Jo?mn~ws

tnn.  lilieken . . . . . . . . . . . (onleesb.)
!j do Een poos over vrouw wan Dwuten  . . 6-0-0
3 0  d o  E e n  p o o s  o v e r  v r o u w  ïllankoor  .  .  .  6-0-0
5 Julij Neegen Poosen o v e r  d e  H e e r  Borgemeester

3rcJtul  & Ingang . . . . . . . . . . 3’7-0-0
9 ditto Drie posen over de vrou van den gasthuijzmr.

71’?1z. vun Lkhaawlenbwg  e n z .  . . . . . 1 8 - 0 - 0
21 d i to  Een  poos  over  Emst  Piet10 . . . 6-0-0
d o .  E e n  p o o s  o v e r  Procr.  h’oot (boot?)  ‘ e n  i n g a n g

7 - 0 - 0
30 do. Een poos over Ma& Noot en i n g a n g  7 - 0 - 0
2 aux.  Drie posen over Jan van Rieschooten  en i n g a n g

1 3 - 0 - 0
3 dito Neegen  Poosen  over JIevrouw Douariere wijlen

den Hr. Borgemr. Hr. van L%d/A de Jeude en Ingang
3 7 - 0 - 0
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voor ophangen van ‘t bort in dc kcrck. . 6 - 0 - 0
1 Octob. Een noos over vroum vcxn del* Horst. 6-0-0
2 7  d i t o  E e n  p&os  o v e r  v r o u  de Bbnnck.  . . ti-0--0
3 Nov. Een geluij van vier gulden over het kint van

Veijcrs  en ingang . . . . . . . . . 4--10-0
8 dito Een poos over vrou Groen en kerckcgroef 12-0-0
1 0  d i t o  E e n  p o o s  o v e r  v r o u w  van Ee . . . 6 - 0 - 0
12 dito voor den ingang van het kiut van Markus

T’erke9dc  . . . . . . . . . . . . 0-10-0
15 dito Een poos over Re@zier van fjsdew.  6 - 0 - 0
‘do voor den ingang van het kint van Aelcr  ~u1a Krieken

0 - 1 0 - 0
21  do  ses  posen  ove r  Juffr.  van Stamme e n  i n g a n g

25-0-0
1 Dec.  Een poos over C. v. Lntuna  en kerckegrocf

1 2 - 0 - 0
8 do over het kind van de HoogWelGeb.  Gestr .  Heer

B a r o n  ~alz Appdtern bij avond b e g r a v e n .  lS--0-0
10 do Een poos over het kint van P. v. liaalc  en ingang

6-10-0
14 Dec. Een geluij over het kint van Petcy  Besier en

ingang . . . . . . . . . . , . . 4-lO--0
16 do Een geluij over het kint van Gradus Heuvel e n

ingang . . . . . . . . . . . . . 4-10-0
17 do Een geluij over het kint van Peter van Oort e n

. 0‘ . . . . . . . . . . . . . 6 - 1 0 - 0
19?%or  den ingang van het kint van Michiel  van

Eijsden . . . . . . . . . . . . . 0-10-0
24  do  Een  poos  ove r  Hartman  Hoenderop  . 6-0-0
do Een  poos  over  v rouw E n g e l h a r d  . . . ti-0-0
do Een geluij over het kind van Peier  Ga?& Eijsden e n

ingang . . . . . . . . . . . . . 4-10-0
27 do. Een poos over het kind van Geurt  vun Rie-

schooten  en ingang . . . . . , . . . 6 - 1 0 - 0

1747.

den 10 ijanw.  voor het kint van Rieschootc een geluij
van 6 gld. enz. . . . . . . . . . . 6-10-0

den 16 voor mijnheer de Haen een geluij van 12 gl.,
den 17 id. den 18 id., voor den inganck van de kerck
eene gld. . . . . . . . . . . . . 37-0-0

den 19 voor joffrou Beemon bij avont begraave is 36 gl.
voor den inganck van de kerck is eene gl. 37-0-0

den 24 voor den inganck van de kerck van het bint
van Peeter van .Eijsde. . . . . . . . 0 - 1 0 - 0

den 31 voor de uijtvaert  van de heer t.ma Balleveren
na Nimweege gebracht is 12 gul.

den 8 feb. voor ijoffrou Marlinnie  een geluij van 12-0-0
den 11 feb. voor de soon van Ot va?z. de Graaf e e n

geluij van . . . . . . . . . . . . 6-0-0
den 16 voor Grietje Steevese een provenierse int gast-

htujs een geluij van. . . . . . . . . 6 - 0 - 0
dito voor het kind van Slerck een geluij van 4 gld. enz.

4 - 1 0 - 0
den 27 voor den inganck van de kerck van het kint

van Willem Post. . . . . . . . . . 0-10-0
den 4 mart voor de vrou van van Berrekel een gelu$

van 12 gl. enz. . . . . . . . . . . 18-0-0
den 11 voor Hendersche van Wesstreenen  een geluij van

12 gl. enz. . . . . . . . . . . . . 13-0-0
den 16 voor het kint van mijnheer Boeses een geluij

van 12 gl. enz. . . . . . . . . . 1 2 - 1 0 - 0
den 29 voor Bastis  vaqa der Nngel  een geluij van 6 gl.

148

den 5 April voor vrou Rrouwers een geluij van 12 gl. enz.- .,
1 3 - 0 - 0

den 29 voor I.cm  van den Bos een geluij van 6 gul.
voorders inganck enz. . . . . . . . . 7 - 0 - 0

d e n  4  maeij voor S p o o r  e e n  gelug  v a n  . . 6 - 0 - 0
deu 9 voor het kint van van Bennekom een geluij van

6 - 0 - 0
den 16 voor de soon van Donder een geluij van 6 gl. enz.

7 - 0 - 0
den 24 voor vrou Scheepen  een geluij van 6 gl. enz.

1 2 - 0 - 0
voor  Peeter uan,  Krieken een geluìj van 12 gl. enz.

1 8 - 0 - 0
dito voor ijoffrou VL’ala  Daalen  een geluij van 6 gl. enz.

1 2 - 0 - 0
den 13 ijulij voor IJan vatt Hernen een  ge lu i j  van

6 - 0 - 0
d e n  18 voor vrou H o e p  een  geluij van 12 gl .  enz.

1 8 - 0 - 0
den 29 Aug. voor Gerrit Noot een geluìj van 12 gl. enz.

13---0-0
den 30 voor van Berrekel een prove int gasthuijs een

kerckegroef. . . . . . . , . . . . 6-0-0
den 31 voor vrou Tileijanus  een geluij  va.n 12 gl. enz.

ILO-0
den 31 voor Soffrou q;an Hulst een geluij van 12 gl.,

den 1 Sept. id., den 2 Sept. id. voor den inganck
van de kerck enz. . . . . . . . . . 37-0-0

den 2 voor de dochter van vrou valz Bennekom eea
geluij van . . . . . . . . . . . . 12-0--0

d e n  2 6  v o o r  IJun Sijselaer een gelui_ van . 6 - 0 - 0
den 3 Octob. voor Hendrick  van Dysc een geluij van

12 gl. enz.. . . . . . . . . . . . 13-0-0
den 6 voor Beert  Hu@en  een geluij van 6 gl. enz.

1 2 - 0 - 0
den 4 novemb. voor de vrou van Willem de Reuver

een geluij van . . . . . . . . . . 12-0-0
den 9 voor het kint van Wzjijers  een geluij van 4 gul. enz.

4 - 1 0 - 0
den 23 voor de dochter van besier  Botfenbroeck  een

geluij van 12 gl. enz. . . . . . . . 13-0-0
den 5 decemb. voor ijoffrou Wijmans  een geluij van

12 gul. enz.. . . . . . . . . . . . 13-0-0
den 23 voor den inganck van de kerck van het kint

van ijoffrou Hoek . . . . . . . . . 0-10-0
den 28 voor Walzom  een geluij van 12 gul. enz. 18-0-0

1748.

9 Jan. Drie posen over mevrouw Keppelmans  12-0--0
2 3  Jan .  Dr i e  poosen over Neelt$e Mom en  ingang

1 3 - 0 - 0
26 do Negen Poosen  over Paulus MGne7czcs  en ingang

3 7 - 0 - 0
2 7  d o .  E e n  p o o s  o v e r  v r o u w  d e  G o e  . . . 6 - 0 - 0
22 feb. Den Ingang van het kind van ele Heer Predi-

tand Coormans . . . . . . . . . . 0-10-0
5 maert een poos over vrouw Lapeeren enz.  12-0-0
9 do.  Een poos over Aeltje  Post en  ingang .  7 -0 -0
11 do De Heer oversten Berckhout bij avond begraven enz.

3 7 - 0 - 0
16 do Drie poosen over Juffr. Clara  va?z den Enden

en kerckegroeff . . . . . . . . . . 18-0-0
1 9  d o  E e n  p o o s  o v e r  Mighiel Rijckera  . . . 6 - 0 - 0
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23 Maert Een poos over vrouw WUL  Lafzrl/& CU lcc~rclx+
groeff. . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

27 do Een geluij van vier gulden over tJacoOa  van Eek
4 - 0 - 0

2 April Drie Poosen  ov& Peter Hamacker  en ingang
13-0-0

2 7  do Neegen  poosen over Juffrw. W~$za?ad  vn?a l?escr?/t
en ingang . . . . . . . . . . . . 37-0-0

9  maij Een  poo s over vrouw Eertman 6 - 0 - 0
14 dito Drie Poosen  over Arien van Zoeirrz  &z: lS--0-0
5 Junij Een poos over vrouw Bel1  . . . . 6-0-0

Een poos over 1~u1cl1c.s  de Il’ed&x  sijn v r o u w
6 - 0 - 0

(data onleesb.) Een poos over Peter Iliar,lloesl~e~cke,a
6 - 0 - 0

Een poos over Meijntije  z’afa Utjtregt en
ingang. . . . . . . . 7 - 0 - 0

Een Poos over Jloatije 17crbruggen  enz.
12-0-0

D r i e  poosen  over  cade t  dr Cruijf  e n
ingitng  . . . . . . . 13-0-0

Julij voor  den  Ingang  van  het k ind  van  den  Heer
Generaal majoor vala Oijela . . . . . . 0-10-0

6  d o .  E e n  P o o s  o v e r  Idefer  Rootl~cen  ~11% . . 7 - 0 - 0
13  do  Dr i e  Poosen  over Dnniel  8le)d~  erlz.  . 18.-0-0
2 7  d o  E e n  P o o s  o v e r  Kicolans T’erlue:j  en i n g a n g

7 - 0 - 0
13 Aug. ses Pooson over  de H e e r  scheepen  Toa(j e n

ingang . . . . . . . . . . . . . 20-0-C
15 do een poo<q over Gwrit@e  vaqa der Lilade 6-o--c
17  do Drie Poosen  over Lccmbert Xtapdcany l%--0--C
29 do Drie Posen over don weeshu~jsmeeater  C. Craanaer$

enz. . . . . . . . . . . . . . . lS-0-C
10 Sept. Een Poos over Naria exwz Schaarden6urg  enz

7-o-c
9 Octob. Drie Poosen  over mamosel  Leld~eckenz.  18~-0-C
11 Octob. voor den ingang van het kind van Jbs val,

Cuijlenborg  . . . . . . . . . . . . O-lO-C
17 d o  D r i e  Poosen  o v e r  d e  w e d .  Q. TCO/,  Be~rsichcn

l?-o-c
30 Octob. Een Poos over de vrou van P. &71ooit Ci--0-(
13  Nov .  Een  poos  ove r  co rporae l  1). B~O~J~~IC~SC  1

6--0.4
16 do Een poos over Peter Sckook voor den ingang

van ‘t kind van C’. L. Tilanus  . . . . 0-lO--(
3 Dec. Een poos over een corporaelsvronw t:nn Broeck

huijse1~  ‘) . . . . . . . . . . . . 6-0-(
9 dito Drie Poosen over de Regiment Do UCII~  Broeck

7~1Qsf?12  ‘) en ingang . . . , . . . . 13-0--(
1 4  d o  D r i e  Poosen  over  71’~.  2;aqa desaut en ingang

13-0-(
23 do voor de uijtvaert  van  de  Moeder  van  Mons

Lcbbeck  nn vooïg. approbatie van de Heer Opper
kerckmr. H. D~jckmee.sfcr  . . . . . . . 6-0~

(onlecsb.) Een poos over de vrou van A.. van Leuzuel
en ingang . . . . . . . . . . . . 7-0-(

J6 van Cu~ijlenborg er1 ingang. . . . . . ‘i-O-(

1749.
den 2 ijanw.  voor het kint van IJoost Hoest enz. 0-10-1
den 16 voor de portier RootOeoz  een gcluij van 6 gl. enz.

7 - 0 - 0

‘) Zijn dit wel eigennamen? Zie ook 1749. r. Ii.
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e n  2 3  VOOY ccn sersnnt 1;cIla  Broeckh~uz)sen  e e n  geluij_
van 12 guld.

den 1 feb. voor Barent Taeii een geluii van 12 al. enz.
Y - .,

1 3 - 0 - 0
den 27 voor ElisaDet  de Pad een geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
den 4 mart voor Herremijn van den Bergh  een geluij van

6 - 0 - 0
den 5 voor den inganck van de kerck van het kint

van Roelif de Reuver . . . . . . . . 0-10-0
den ti voor ijoffrou Pollemcrs een gelui van 12 gl. enz.

1 8 - 0 - 0
den 8 voor ZJakop  van Gifje een  ge lu i j  van  6 -0 -0
den 25 voor het kint van borgemr. bchat  een kerckegroef

3 - 0 - 0
den 27 voor Marijtije  een provenierse int weeshuijs  een

gelu van G gl. enz. . . . . . . . . 12-0-0
den 10 April voor meester Kool een geluij van 6 gl.
d i t o  v o o r  vrou Dolaclter  e e n  geluij v a n  . . 6 - 0 - 0
den 19 voor den inganck van de kerck van N e o m a g i s

sijn kint. . . . . . . . . . . . . 0-10-0
den 2d voor I<Jerefaes Dec7cer  een geluij van 12 gul. enz.

1 8 - 0 - 0
d e n  26 en 23 en 24 voor mcvrou  Ga?& Alteiaa  g e l u i j t

voor 36 gl. enz. . . . . . . . . . . 37-0-0
den 24 voor Girrif vun Meeteren  een geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
den 31 maeij voor Hendrick  Dirckse een geluij van 6-0-0
den 24 ijulij  voor Pecfcr Je Balijn een geluij van 6,gl. enz.

7 - 0 - 0
den 26 Aug voor den inganck van de kerck van het

kint vma Beenz . . . . . . . . . . 0-10-0
clen 30 voor 1.7ala kompalaij’c  een gelu;j  van 6 gl. enz.

7 - 0 - 0
den 2 Sipt.  voor de dochter van vala nlcetwna  een ge-

luij van 6 gl. enz. . . . . . . . . . 12-0-0
den 17 voor den inganck van de kerck van het kint

van den luijtena,nt Noot . . . . . . . 0-10-0
den 23 voor het kint van Girrit de Rujjtcr een geluij van

6-0-0
den 30 Sipt. en den 1 Octob. voor mijnheer Rijnberck

geluijt  voor 24 gl. enz. . . . . . . . 25-0-0
den 9 voor de weduwe van Gil-rit de Reuvel,  een geluij

van 12 gl. enz. . . . . . . . . . . 13-0-0
dito voor WL!en~ van SchaerdenOurgh  een geluij  van

6 gl. enz. . . . . . . . . . . . . 7-0-0
den 9 en 10 en 11 voor mevrou T)ajL  Braalcei geluijt

voor 36 gl. voor de uijtvaert na Echt& gebracht I S

24 gl. . . . . . . . . . . . . . 60-0-0
den  20 voor den inganck va.n de kerk van het kint

van Di?ageman  . . . . . . . . . . 0-10-0
d e n  22 voor  de  u i j tvaer t  van  de  v rou  van  IJsack

Hijmn?as is 24 gl.
den 8 novb. voor het kint  van Rieschoote  een geluij

van 6 gl. ene . . . . . . . . . . 6-10-0
den 24 en 28 en 26 voor mevrou Xchoncheeren  (‘s Jonc-

h e e r e ? )  Gelu i j t  voor  36  gu l  enz .  . . . . 3 7 - 0 - 0
den 27 voor Herreme van Eek  een geluij van 6-0-0
den 10 decemb. voor den inganck van de kerck van

h e t  k i n t  v a n  luijtenant  A m b a c h t  . . . . 0 - 1 0 - 0
den 20 voor den inganck van de kerck van het kint

van scheepe  valz dela Steela . . . . . . 0-10-0
( W o r d t  v e r v o l g d . )
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Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-Indië,

door

Mr. P. C. BLOYS VAN THESLOXG  PR I N S.
(Vemlg v:,n sss, 8%)

Edumd~ VCIIZ  L~fi~~~u.  13i.j  G.B. van 23 F e b r u a r i  1 8 7 9
11” 5s verkregen Johan Eduard  Edwa~rds en Rui,ge~
EdwaYds  vergunning, zich te n. en te s. - (Ned.
staatsc. 1876 11” 101).

De eerste is geboren 27 Mei 1801,  de tweede
11 October 1862 ; zij zijn kinderen van ,7; .E. IZeyxe,
wettig gesepareerde echtgeuoote  va,u A. L. Edwards,
die  daarna  he r t rouwde  in  1856 met L. E. van
Xuyeu  , gep. a m b t e n a a r  te Klntten.

E(zr,vio. Stoknza~zs. Bij G.B. van 13 Maart 1867 n” 64
verk reeg  7~C’iblo~a  ~7ohannes  Stokmans  v e r g u n n i n g
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1864 n” 96).

Adressant woonde tc? Pandje (Bczoeki). Zijn
vader  in  l even  no ta r i s  t e  Heinkenszand  heette
&?evier. iS’lolc?~ln~~s  > en die naamstoevoeging was
alleen op requestrants oudsten broeder overgegaan.

I;Ji~~l~lua~  CCLT~  Gzcericke.  Bij G.B. van (datum Y) verkreeg
Frederilc .I’ driaan Enklaar,  landhuurder te Soera-
karta, vergunning den naam zijner moeder bij
den zijne te voegen en zich te n. en tc s. - (Ned.
Staatsc. 1863 11” 48).

In 1887 was hij administrateur der onderneming
Redojo te Djokjakarta.

Adressant  was de op 20 Augustus 1834 te Grave
geboren  zoon  van  D* Ecert Cornclis  Enklaar  en
zijne tweede  ech tgenoote  Geertruìda  Margarctluc
von Gucricke.  (Zie Ned. Patriciaat 1910, bl. 133).

Farrct Jent’iuk.  Bij G.B. van 7 November 1891 n” 8
v e r k r e e g  Dik Pietey  Jent&, controleur B.B. ,
vergunning om den naam zijner moeder Mevrouw
de Weduwe 8. T. Jentink geboren Farret voor
den zijne te plaatsen (Ned. Staatsc. lS90 n” 189).

Bij G.B. van 5 Augustus 1893 n” 32 verkreeg
hij ook voor zijne na te noemen minderjarige
kinderen vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1893 n” 125).

Deze kinderen waren: Pieter Cornelis  en Wille-
.mina  Elisabeth, geboren uit  adressants 1” echt-
genoote Nargaretha Dingeaa Lojenga en Roelof
Gerard Willem, geboren uit adressants 2” echt-
genoote Emilie Hélène Julie Scheidius Stael van
Hoistein.

Focquin  de Grave.  Bi,i G.B. van 9 Juni 1901 n” 6 ver-
kreeg Dirk Johan de Grave, adj~~d  secretaris
bij de Wees- en Boedelkamer te Semarnng, ver-
gunning zich te n.  en te s.  - (Ned .  Staatsc.
1900 n” 81).

De eenige dragers van den naam I”oc~z& zijnde
de Heeren  J. en li: Focp~in,  respectieveli jk gep.
ass. resident en oud kapitein der grenadiers, woon-
den in.Nederland.  Adressants overgrootvader heette
Focpu,zn.

.&anssepJ  Herderschee.  Bij G.B. van 26 April 1900 n” 17
verkreeg Alphonse  E’ranssen,  ridder M. W. O.,
1” luit. adj. inf. , en bij G.B. van 2 Mei 1900
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n” 42 vcrkroeg Barend Henri Franssen,  1” luit.
(rewestelijk  adjudant te Pontianak, vergunning zichh
te n. en ‘te s. - (Ned. Sta.atsc.  1899 n” 48).

Friedlander.  Bij G.B. van 20 Ma.art  1873 n” 12 ver-
kreeg ,TacoO~1s  Heinrich  Willem  v e r g u n n i n g  z i c h
te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1870 110 126).

Hi,j is zoon van Andries Willem,  particulier te
Soerabaja en de inlandsche  vrouw Syfpiva  en werd
te Soerabaja 22 Maart 1848 geboren. De aangifte
der geboorte geschiedde door ~Tzz~l1:us  A d r i a a n
T7~eod~rn.s  .l+iedländer  , oud 33 jaar, particulier te
Modjokerto,  die later bij  acte d.d. Soerabaja 31 Mei
186!1 voor den notaris Hendrik  CalicJ~u~  verleden
in die nnamstoevoeging toestemde.

I”r~&er  do Ucnzidrene.  Bij G . B .  vau 2 2  A p r i l  1 9 0 0
n” 0 verkreeg Carolus  Fv.aus A n t o o n  H e n d r i k
Fundter,  kaprtein  inf., gedet. bij de Kol. Reserve
t,e Nijmegen,  vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staa.tsc. 1898 n” 224).

Adressant  is een wettige nakomeling van wijlen
Gcorge Hendrik  ,Jolzan  Fundter,  gep. majoor cav.
Zijne grootvader voerde reeds beide namen. Hij
K.B. van 29 Aug, 1880 n” 23 verkeeg de gep. luite-
nau t-kol. cav. Guzllaume  Frnn~ois  Nichael  Fundtes~,
destijds te Kleef wonende, evoneeus vergunning
zich te 11. en te s. -

Cilttcy Heiizsoja. Hij G.B. van 14 October 1844 n” 1

Van

VO?Z

verkreeg Johan Frederik Ch~istiaan  Germanns
Giltat vergunning zich te n. en te s. -

Hj is zoon van den 2”” luit). der inf., militairen
commandant te Bangkallang (Madura),  Gernaanns
Fb*ansiscus  Gilta?y  en Georgina Heinson en werd
19 Februari 1844 geboren. Zijn grootvader Hein-
son te Soemennp wonende had slechts één kind
zijnde voornoemde Geo-ina.
der G’oes HiZZeOrandt.  Bij G.B. van 24 December
1891 n” 30 is aan P. H. Hillebrnndt,  gep. 0. 1.
ambtenaar en zijn zoon Karel Willem vergund
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1890 n” 255).

De moeder van adressant heette vcI?a  der Goes.
Gröin Soeters. Bij G.B. van 10 November 1878
n” 22 verkreeg Anton Karel S’oeters,  gezagvoerder
van het Ned. Ind. stoomschip Bromo,  vergunning
zich te n. on te s. - (Ned. Staa,tsc. 1870 n” 295).

Adressant  is in 1845 te Hasselt in Overijssel
geboren uit het huwelijk van Martinus  Soeters  en
Jeanette Brunette von Gröin.

Requestrants moeder en oom, die kinderloos te
Kleef woont, waren de eenige representanten van
dit  geslacht voel  Gröila.

de lfaala  Thoma~an Bij G.B. van 2 October 1907 n” 33
verkreeg Dr. Nzcolaas de Haan, particulier ge-
neesheer t#e Batavia, vergunning zich te n. en te
s. -, zijnde TJaomann de naam zijner echtgenoote.
(Ned. Staatsc. 1905 n” 265).

Hadewegg  Sehefier.  Bij  G.B.  van 20 Jul i  1890 n” 23
verkreeg Herwaanus  Adolf Louis #cheffer  , handels-
geëmployexde te Batavia,,  voor zich en zijne minder-
jarige kinderen : Ary, Gerlof,  Frieda Beatho,  Adeline
Elite  en B.rnoldìlae  Augustìna  Pauline  ve rgunning
den naam zijner overleden grootmoeder Hadewegg
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bij  den zijne te voegen en zich te n en te s. -
(Ned. Staatsc. 1889 n” 130).

Ha&qh  Hevs va?a de Lier. Bii G.B. van 11 Februari
Li902  n” 10 verkreeg H. A. kartogh Heys vergunning
zich te n. en te s. -- (Ned. Staatsc. 1900 no 300).

Fa.72 Hattum van Alphen. Bij G.B. van 2 Juli 1865
n0 1 verkreeg Dicderilc  Lucas va?a  Alphen ver-
gunning zich te n. en te s. - (Ned. Staat,sc. 1802
van 20 November).

de
Hi,j werd 22 .Juli  1831  geboren en was in 1855

Jongs te  zoon  van  Hela&  van Alphen, land-
h u u r d e r  i n  Djokjakarta  e n  RUelmine  Jeanne
Syb%lle b a r o n e s  zin?~ Reede WW  Oudtshoorn.  ( Z i e
Ned. Adelsboek 1908, bl. 334 snb.  6).

De aanvrage geschiedde uit hoof’de van familie-
relatiën  met Dr. Diederilz  Luctrs  vwn Hattzcnz, suiker-
fabrikant te Cheribon.

Bun Heeckeren  vu~a dey Schoot. Uij G.B. van 29 Sugus-
tus 1905 no 33 verkreeg Gerrit Bertaard  Erancois
van dey Schoot, le  luitenant der Cavalerie O.I. L.,
adjudant Gouv. Gen. voor zich en zijnen minder-
j a r i g e n  z o o n  C’ccr~?  WiZLel/z,  g e b o r e n  Huitenzorg
19 November 1903, vergunning zich te n. en te
s. - (Ned. Stnstsc. 1904 n” 152).

Adressant is  gehuwd met h. X. barones v a n
Heeckeren  (Zie Ned. Bdelshoek  1909, bl. 199).

Pan Heeiere~~~  Tl’edding.  Bij Q.U.  van 10 December 1894
n0 4 5  verkreeg  .-i lezander  Eduartl  vnn Heeteren
te Poerworedjo  vergunning zich te n. en te s. -
(Ned. Staatse. 1893 no 238).

Heit

Hélalat Muller.  Bij G.B. van U; Januari 1906 110 25
verkreeg Emilc Victor  Héltrnt  , handelaar te Tasik-
malaja, vergunning zich te n. en te s. - (Ned .
Staatsc. 1904 n” 31).

Adressa,nt, geboren te Batavia in 1871, sedert
gehuwd met Cnroli?aa  TVilhelmincc  Malllc~,,  dochter
van de sedert  overleden echtelieden Darl~  C’arel
illuller  en de inlandscho vrouw S’ari@jn  bi,j den
doop genaamd Charlotte IVilhelmi~aa  Eli , vreesde
dat de naam 111ullrr zou uitsterven.

Helvetirls  vu?a Rie~,zscl~~k  tela Cate. Bij G.B. van 11 Xaart
1 8 9 0  no 13 verkreeg Hcndril~  Pieter I.blkert  tela
Cate, ndministrnteur”van  Tjampca, vergunning om
zich en zijne kinderen te n.  en te k. - ( N e d .
Staatse. 1889 110 S).

Adressant was werkzaam op de onderneming
behoorende tot  een fìdeicommis  van de familie
vau Rier~a&jlz  en was kleinzoon van wijten Jn?a
E’olkert  taa Catc e n  C’athnrinn  ,Johannn Reiniera
cnla Riemsdijl~.
va?a Bijnllerlc.  Bij  G.B. van 29 Juni  1873 n” 2 2
verkreeg 1I illcm  Hen, lsto geëmployeerde van de
factory der Ned. Handelm”  te Padang  , vergunning
om zich te n. en te s. - (Ned.  Staatsc. 1 8 6 9
n” 145).

Adressant was geboren te Amsterdam. Redenen
worden niet opgegeven.

Hcrcbarath  Steed~anap. Bjj G . B .  v a n  21 >Iaart 18%
n0 39 verkreeg 8o@za Tl;ilhebnli~~n  Steelalramp  ver-
gunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatse. 1893
n” 230).

Deze was geboren te Rauwerd in Friesland.

Houzuens  Post. Bij G.B. van 13 Mei 1906 n” 2ti ver-
kreeg 9. Egges Post, beheerder der onderneming
Simo (Soerakarta) , vergunning voor zijn minder-
jarigen zoon Hendrik Post om zich te n. en te
s. - (Ned. Staatsc. 1905 n” 43).

Deze zoon was 19 September 1904 te Soera-
karta geboren uit adressants echtgenoote  Johanna
IVilh&nina  Gerardina Peerman.  I)e zwager van
adressant Hendrik Houwens  te Rot)terdam  is kinder-
loos.

17ola  der Hoven van Geladeren. Bij G.B. van 20 November
1890 no 35 verkreeg Gerrit va?a Gcjadereu,  onder-
wijzer aan de Christelijke school te Batavia, ver-
gunning zich te n. en te s - (Ned. Staatsc. 1889
110 233).
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Adressante opgevoed in het H. Vincentiusge-
gesticht te Bataria werd later aangenomen door
den heer Azcgustus  Josephus Herckenrath  , koop-
man te Semarang.

Hcsse. Bij G.B. van 23 Juli 1892 no 5 verkreeg  Joha?a?aes., C.

zich noemende Hesse  vergunning zich te n. en te
s. - (Ned. Staatsc. 1891 no 109).

Tima der He@Zc.  Bij G.B. van 25 October 1868 no 10
verkregen de vier kinderen van de Chineesche
v r o u w  Presie n.1. : Cezar,  H e n r y ,  Jolzafa August
en So@in  Louise en geadopteerd door Baiend
Augzut  van der Heg&,  landhuurder te Prambonan
(Soerakarta)  , vergunning zich te n. en te s. -
(Ned. Stoatsc. 1866 n” 17).

Laatstgenoemde had uit  zijn eerste huwelijk
geen kinderen en huwde 9 Januari 1864 met de
Chineesche  vrouw Presie. Hare 4 kinderen waren
geboren resp. 2’7 December 1849, 10 November
1862, 4 April 1867 en 9 November 1861.

Bij  acto van 7 Maart 1865 no 17, 18, 19 en
20 verleden voor den notaris te Soerakarta waren
deze kinderen door de moeder aan haren man af-
gestaan en had deze laatste verklaard, de kinderen
te zullen opvoeden in den Christelijken godsdienst
ingevolge G.B. van 31 Juli 1830 no 8 (Ind. Staats-
blad no 31).

Ho&ius  vcln Gessel.  Bij G.B. van 11 December 1889,
n” 1% verkreeg Otto Pieler Hola&&,  particulier
te Malang,  voor zijnen minderjarigen zoon TVillem
Horadius, geboren te Kalisat  (Kendal) 28 Apri l
1876, vergunning den naam van z[jne echt.genoote
achter den zijne te voegen en zich mitsdien  te
n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1885 n” 161).

Hora Adenan.  Bij  G.B. van 12 Juni  1892 no 15 ve r -
kreeg Sara Sacsanna  Horn Adema vergunning zich
te n. en te s. S. S. Hora (voornaam) Hora Adema
(Ned. Stant’sc. 1891 110 82).

Adressante is dochter van Willena  Remelius  Horn
-4dema controleur 1” klasse B.B. te Modjokcrto en
ElizaOeth Gesina Uhlenbeck.

Bij G.B. van 22 Mei 1890 no 26 was aan voor-
noemden IVillem  Remelius Adema vergunning ver-
leend zich te n. en te s. - (Ned. St,aatsc. 1 8 8 9
n” 79).

Adressant is zoon van Hendrik van Gendererr  ,
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die 14 Maart 1853 te Raamsdonk huwde met
Adriana van den Hovell., geb. te Waspik 27 Augus-
tus 1826. Laatstgenoemde naam zou bij haar over-
lijden uitsterven.
Huls van Ta&. Bij G.B. van 19 September 1905
110 18 verkreeg Gerrit l+ederik  Karel van Huls,
controleur B.B., vergunning zich te n. en te s. -
(Ned. Staatsc.  1904 n” 96).

Adressants familie heette oorspronkelijk von Hüls
von Taxis.

Hijmans  van Anrooy. &j G.B. van 12 Februari 1866
no 1 verkregen de wettige afstammelingen van
den 2don stadsgeneesheer te Soerabaja Dr. Herman
Hijmans,  vergunning zich te n. en te s. -.

Wijlen de echtgenoote van Dr. Hijmans  heette
van Anrooy.

Jacques Baalde. Bij G.B. van 13 November 1908 no 8
verkreeg Ber~aardus  C’ornelis Petrus Jacques ver-
gunning zich te n. en te P. - (Ned. Staatsc. 1907
n” 133).

Hij is geb. te ‘s-Gravenhage 7 Januari 1904 als
zoon van den in 1908 overleden gep. zoutverkoop-
pakhuismeester van Cheribon Bernardus Everar-
dus Anthonius  Jacques (wiens moeder heette Baalde)
e n  Anije Wierstra,.

Jambroes  vava  Bemmel Wortmala.  Bij G.B. van 29 Augus-
tus 1882 no 17 verkreeg Ii’reclcril~  Willem Jam-
Oroes  vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc.  1879 n” 243).

Adressant, tabaksplanter te Deli, is geboren te
‘s-Gravenhage 11 September 1855, natuurlijk er-
kende zoon van Elisabetla  Anna Maria Jandroes,
die later huwde met Frederilc  Jo7rannes  Woriman  ,
gescheiden echtgenoot van Catharina  C7aristina
Keyzer.

De aanvrage geschiedde o.a. op verzoek van
Fredrik van Benamel  Wortnaa+z  , vroeger wonende
te Delfshaven , thans te ‘s-Gravenhage oud 54
jaren, sinds 31 jaar gehuwd met Antje Tuin oud
59 jaren, welk huwelijk kinderloos bleef.

Ja?/xseu Andeweg. Bij G.B. van 31 Mei 1908 no 19
verkreeg Bastiaa,tb  Francois  Eduard  Rudolf Janssen
vergunning voor zich en zijne minderjarige kin-
deren om zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1907 n” 5).

Adressant was in 1906 33 jaar oud, geb. te
Batavia, handelsge&nployeerde  , zoon van Wil -
helmus Joannes Jacobus .Maria  en Laurence  Ma-
tJdde  Andeweg.

De aanvrage betrof ook zijne minderjarige kin-
deren Cornelis Wilhelmus JolLala  Frederik en Wil-
lrclm~rs  Joasalaes  Jacobus M ar%a.

Janssen va?a Raq.  Bij G.B. van 19 October 1873 n” 32
verkreeg Hen dralc Leonard Janssen , ambtenaar
op n. a., vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc.  1870 n” 304).

Adressants moeder heette van Raay.
~Joha~~anes  S&eltes. Bij, G.B. van 5 Juni  1898  n0 13

verkreeg Cowaelaa  &Iaria  Louisa Johanpaes  ver-
gunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1894 no 263). _ ,
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Zij is de natuurl\jke  dochter van Elise Antoi-
nette Johannes en werd 27 Augustus 1888 te
Gloengsing (Madioen) geboren, waarna zij met
hare moeder werd opgenomen ten huize van haren
oom cJaan  b’cheltes,  hoofdadministrateur der onder-
neming Getas  (Soerakarta), die met de zuster
harer moeder was gehuwd.

De moeder van C. M. L. Johannes  huwde later
met Jean Chrélien  Henri Swaving  te Wirosari
(Semarang) wonende.

Joostensz vals Ysseldijk. Bij. G.B. van 13 Mei 1903
n0 30 verkreeg Hypolzthe Julizcs  Joostensz, ver-
gunning den naam zijner moeder bij den zijne te
voegeu  en zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1902 n” 44).

Jut de Bourghelles.  Bij G.B. van 31 Mei 1908 no 9
verkreeg Pierre Albert Jzd, planter, vergunning
zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1907 n0 15).

Adressant verkreeg deze naamstoevoeging alleen
voor zich zelve, zoodat zijn op 22 Augustus 1907
geboren dochter Will~elmzna  Gerarda  Jut buiten
dit besluit valt. De echtgenoote van adressant
was Jöhctn?ba Gerarda Vos met wie hij 3 Nov.
1906 huwde.

De aanvrage werd ook gedaan door Paul Leo
Jut, die de vergunning verkreeg bij G.B. van
11 Juni 1909 n” 25.

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Engelhard.
Van het door den Heer C. J. Polvliet in het Alge-

meen Nederlandsch Familieblad VII te Jaargang blz.
233 e. v. behandelde geslacht hngellud, bestaan misschien‘
nog nakomelingen in Nederlandsch Oost-Indië (Zie ook
den Heer W. Wijnaendts  van Resandt, o. a. Naand-
blad Xx111,  138, 19s en 262, en Wapenheraut 1902
blz. 39 en 40). De thans in het Noorden van ons land
wonende E~agellaard’s  schijnen echter met dit geslacht
niet verwant te zijn.

Hieronder volgen opgaven over in het artikel van
den Heer Polvliet niet vermelde Engelhard’s  ; blijkende
uit na.gelaten  papieren van JOhanTaes  Lodewijk Benedictus
Eugelhard , oud-resident van Besoeki, is steeds ver-
wantschap met de eerstgenoemde Groningsche E~agel/~~~rd’s
aingenomen  , maar tot nu toe kan het verband niet
worden vastgesteld 1). Hoewel .van beide zijden de ver-
want.schap  wordt erkend, ben ik er toch toe geneigd
te veronderstellen, dat die verwantschap meer ver-
wijderd is, dan beweerd wordt en dat de door mij
hieronder te noemen Engelhard’s  rechtstreeks afstammen
uit den op blz 236 t. a. p. behandelden zoogenaamden
Zwabisch-Zwitserschen tak; ik grond zulks op de merk-
waardige overeenstemming van de voornamen der door
mij bedoelde E?~.?elhard’s  met die van genoemden tak
en op de omstanchgheid, dat ook Dr. Jof/jaqtla  Friedrich
ErLgelhard  (Zie sub X blz. 237 t. a.p.) in 1828 blijkens  zijn
schrijven aan den bekenden Raad vgn Indië Nicolaus

1) Volgens mededeeling  van Engelhard’s  der fragment-genealogie
eic hieronder)  beweerde indertijd ook de, sub 2 in noot, 2 op blz.
84 vnn bot geciteerde wtikel, J. R. Engelhard,  kapitein der Inf’e  O.I. L.,
tz. M. O., verwant te zijn met dezen door mij te behandelen  tak (zie
lok mijne noot 3).
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Engelhwd  (zie o. a. XXII, 107) verwantschap met deze
Groningsche  E~~y/ellaard’s  als een  vas t s t aand feit be-
schouwde; daar Nicolaas E+zgelhard  in Indië zeer ,,ge-
liëerd” was met den lateren resident Johannes Lodezuijl~
Benedictus  Engelhwd,  “) i s  h e t  d e n k b a a r ,  da.t d e
Groningsche  Engelhard’s  door laatstgenoemden met
Dr. Johann.  flriedrieh  Engelhard  in connectie zijn ge-
komen.

Duidel$kheidshalve  volgt hier een kort overzicht van
den reeds genoemden zoogenaamden  Zwabisch-Zwitser-
schen  t a k ; ik zal mij met begeven in beschouwingen

omtrent mogelijke juist- en onjuistheden in deze stam-
reeks - misschien hoofdzakelijk op familiebescheiden
berustend? - ik wil er echter op wijzen, dat althans
de jaartallen elke waarde missen, daar een regelmatig
terugkeerend- verschil in leeftijd tusschen vader en zoon
van 60 jaar gedurende 7 generaties tot  de absolute
onwaarschijnlijkheden behoort ; alleen door vergelgking
met de stamreeks der Groningsche Zngelhard’s  blijkt
trouwens wel, dat bij de opsomming generaties moeten
zijn weggevallen,

Volgens het artikel van den Heer Polvliet  was:

+ (1) Hans Engelhard de Jonge de sticht.er vau der eoogrenaaulden  Zmabisehen-Zwitserschen  tak; hij werd geboren in 1355,
begaf zich in 1380 naar Halle in Zwaben, verkreeg ald;lnr burgerrecht en was eigenaar van den burgt, Engelhardshausen bij
I)irzheiln.

-I- 121  Peter Enaelhard.
-0

j- (3) Wilhelm  Engelhard.
, \,-~

-i- (3) Georg Engelhard vestigde zich te Diesbach nabij Bern.
Een zijner nakomelingen zou zijn:-]- (4) Leonhard Engelhard,  hoftneester, tr. N. von Busch.

-i_ (5) Leonhard  Engelhard,  hoo$xmar  in de wijsbegreerte  te
Tiibingen, daarna predikant te Eppingren,  -i- 1609 te Lnndau,
t,r. N. won  Speierer (2 zoons).

$ (6) Johann  Ludwig  Engelhard,  griffier (3 zoons).

-i_ (7) Conrad  Wilhelm  Engelharci,  senator van Landau,  tr.
N. Kun2 (2 zoous).

1 (8) Johann  Heinrich Engelhard, geb. 1692,  senator en arts,
tr. N. ,niiller (3 zoons).

11 (9) Heinrich Otto EngelAard,  pel). 1730, arts, tr. Maria
Catharina Schweizert  (8 zoons).

111  (10) Dr. Johan Friedrich  Engelhard,  geb. 1453, o. a. stads-
geneesheer van Murten , tr. te Hiel Swama Catharina Jerzing.

IV (11) Dr. Johawz  Friedricli Ludwich  Ellgelhard, geb. lï83,
geneesheer en magistraat te Murten (Zwitserland).

2) Dat ook deze juist to Groningen geboren werd, was zuiver toeval
(zie fragment-genealogie sub 1 cn 11).

3) Volgens nagelaten papieren van lf. E. D. Engelhavd  (zie hagment-
genealogie sub 1IIbis)  was hij van af 11 Febr. 1801 met  Fr. van
Braam en Albertus  Hewicus  Wiese  - toenmaals raad extra-ordinaris
van N. 1. > p resident van het college van boedelmeesters  te Batavia
en curatoren schoolnrchen, mitsgadrara  commissaris van de weeskamer
te Batnvia  - voogd over de minderjarige kitidcrcn  van .-hthony
Barkey (deze liet uit zijn huwehjk  met Nargarethn  Emilia  Camp-
huysen na: 1: Xcolaas  -Jan Pieter Barkey te IJelden , 2. dnthony Ber-
nardus Barkey te Amsterdam, 3. $letta  Rebekka Jlaria Barkey, tr.
Pieter Hendrik Schelkes, koopman en resident van Djalana,  4. Anna
Constantia Barkey  , tr. E”ranpois  can  Braam, eerste  secretaris der Ind.
Regeering.).

Magdalena  Clementia  Domis was de dochter van Isaac Cornelis  Domis,
opperkoopman en oud visitator-generaal der negotieboeken, tevens
vendumeester te Batavia.

Johamxz  Wilhelmina Barke.?  ei- te Batnvia 30 Juni 16’01.
Catharina Johanna z’au  Rbemsdijk  wns de dochter von  den raad-

eutraordinaris  van Indië. Petrus Engelhard zou  in 1811 te Batavia
kinderloos zijn overleden.

De veronderstelling, dat Christiaan  Frederik Rvzgelhard  (zie sub 1
fragment-genealogie) z;jn broeder zou zijn geweest, acht ik onjuist.

Bij  noot 2 sub 1 op blz. 234 van het geciteerde artikel Polvliot
tcekende de heer Engelhard  aan: ,,Dit  is onjuist. Volgens de heer
,,Hijmnns,  lid van de Algemeene Rekenkamer te Batavia woonden
“zijne  ouders te Soerabaja naast Dr. Engelhard,  tevens  apotheker.
,,Volgeus  hem was deze ganecsheer eertijds  bij de marine, maar
,,verliet  na zijn huwctlijk  den zeedienst om zich als geneesheer te
,,vestigen.  De hier genoemde Nicolaas E., _i-  te Socrabajn 18 Febr. 1589
*was zijn zoon, met wien  hij (Hijmans)  dikwijls als kind speelde. Hij
“had nog twee ongehuwde zusters, die na het over!{jden  van hunnen
,,vader  met hunne moeder samenwoonden te B:.ltavla.”

-i- Peter Engelhard , verkreeg in 1632 het burgerrecht
te Bern.

T Ds. Nicolaas Engelhard,  predikant in het kanton Bern,
tr. Helena Aechler.

11 Nicolaus  Engelhard,  tr. Dorofhea  Ulrich.

TI1 P r o f .  D r .  Nicolaus  Engelharcl,  geb.  te  Bern 1696,
Hoogleeraar te Duisburg en Groningen, tr. Arnolda  Leyen-
decker.

IV Nicolaus  Engelhard! g e b . te Groningen, Luitenant-
Ingenieur, tr. Maria Altzng.

a i

1

V Nicolaus  Engelharcl,  geb. te Arnhem 1 Dec. 1761 , Lid
en President van den Raad van Indië enz., tr. Maria Wil-
helmina Senn van Basel.

i

IVbis Mr. Johannes Arnoldus  Engelhard, geb. te Groningen
13  Apr i l  1738,  Procureur-Generaal  , t,r. Tjaakje  Jeypes.

V Petnu  Engelhard 3), ged. te Groningen 4 Juni 1766,
b < vertrekt naar Ned. Oost-Indië, tr.

10 Magdalena  Clementia Domis.
2~ Johanna Wilhelmina Barkey.
30 Catharina Johanna van Riemsdgk.

Thans volgen eenige acten uit Groningen, die misschien
later bij het samenstellen van de volledige genealogie
der Groningsche Engelhard’s dienst kunnen doen.

Zie het archief der Waalsohe kerk te Groningen :
,Second  Régistre des Batemes,  Mariages,  Morts et

,,Membres  de 1’Eglisc  Française de Groningue et  des
,Ommelandes , qui s’étend  depuis  l ’an 1700 jusqu’à
,l’année  1810.”

Le 28 Aofit 1731 a été batisée H e l e n a ,  fìllc du Sr.

In verband hiermede wijs ik op de opgaven van den Heer  W.
Wijnaendts van Resandt in den Wapenheraut 1902 blz. 39 cn 40 o. 3.:

29 Juli lS19 te Soerabaja gehuwd Frederik Otto Engelhard(  weduw-
naar van dnna  Maria  Paulusz.  met Sophia Louise Davies.

Frederik Otto Engelhard, f- te Soerabaja 2 Mei 1843.
Frederica Dorothea Engelhardt,  geb. te Soerabaja 13 Oct. 1833, ?_ aldaar

30 Dec. 1833.
Jan Rudolph Engelhard, geb. te Soerabaja 6 Maart 1835 (zie mijuc

noot 1 en 9).
Henriette  Elisabeth Engelhard, geb. te Soerabaja 23 Jan. 1837.
Frederika  Sophia Engelhard, geb.  te Soerabaja 14 Mei 1839.
Nicolaas Engelhard, geb. te Soerabaja 14 Eet. 1840.
Maria Magdalena  Engelhard(  geb. te Soerabaja 14 Dec. 1842, -i_ aldaar

4 Dec. 1845.
Zie ook: Wilhelmina Engelhardt, geb. te Menado  lti Maart 1832,

_i- aldaar 11 Dec. 1833.
Sophia Engelhardt, geb. te Menado 25 Nov. 1833, i_ aldaar 22 Dec. 1833.
andries  Engelhard,  f te Meeado 28 Jan. 1534. In verband hiermede:

Ingeschreven als student te Leiden 31 Mei 1856 Natthys  Engelhart
A n d r e a s .  Samarang,  Indus Or. Had de raad  van Indië Nicolaus
Engelhard wettig erkende kinderen?
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Nicolas  Engelhard  professeur ordinaire en philosophie
et dans les mathématiques dans l’université provinciale
de Groningue et des Ommelsndes et de Dame Arnolda
Elzgellzard  née Leyendeclw.  E l l e  a é t é  p r e s e n t é e  a u
ba têmc  pa r  son  père. E l l e  a en peur pa ra in  l e  S r .
Sanauel  Engelhard,  marchand à Breme (Berne 3) et pour
maraincs Dame Helena Lege&eclc@r née van Cozlten  et
Dame Marie  Engelhcwd  née i%?uller  ‘) à Berne en Suisse.

L e  60 d e  m a i  1 7 3 6  n. ét& ba,tisée Brnolda  fille d e
Monsieur A?colas  E~agclhard p ro fesseur  o rd ina i re  en
philosophie et dans les mathématiques dans l’université
provinciale de Groningue et des Ommelandes et  de
Dame A1-noldn  Engelhurd  née Leyendecker, elle a été
presen tée  au  ba tême  pa r  son  pè re ,  elle a en pour
parrain Mr. Uachs  5) Ministrc à Weyl en Suisse et pour
Marraine Dame Charlotte Keller née Leyendecker à
Duysburg , elle est née le 5e mai 1736.

Le 9 de Juillet, 1765 est  décédé le  Sieur Nicolas
Engelhard  professeur ordinaire en philosophie et dans
les mathématiques dans l’université de Groningue et
des Ommelandes, il a été enterré le 15 du même mois
dans le choeur de 1’Eglise  franpaise avec un convoi
fort honorable.

Volgens het Alb.  Stud. Groning.,  dat  slechts tot
1773 loopt (een nieuw en bijgewerkt Alb. Stud. zal
het volgend jaar verschijnen) was:

Nicolaus  Engelhard,  Rector Magnificus in 1735, 1742
en 1749 en werden ingeschreven.

2 Sept. 1745 Ar&olazls  Engelhard. Groninganus L. A. St.
(gratis quia cl. prof. E~zgelllardi  filius).

4 Juli 1754 J o h a n n e s  Arnoldus  Eqagellzard.  Gronin-
ganus. L. 1-1. St. (gratis in hon. pats. clariss.  collegae).

Blijkens inlichtingen van den pedel der Groningsche
universiteit zijn aldaar van 1773 tot 1815 alleen inge-
schreven als student 4 Engelhard’s, zonen van M r .
Jo?~a~ancs  Arlzoldzcs  Efzgebh,ard  (zie Polvliet, t. a. p. blz. 234).
Gepromoveerd aldaar zijn JoauzTLes  Anaoldus Engelhard

3  J u n i  1 7 6 1 ,  e n  nlzcolazcs  en Joaxnes Arnoldus
%zgelhard  beide op 20 Maart  1793,  al le  drie  in de
Rechten “).

Er schijnt te Groningen nog een geslacht Engelhard
te hebben gewoond, waarvan mij. echter geenerlei ver-
band met de andere Engelhard’s  IS g e b l e k e n :

Uit het huwelijk van Berencl Engelhard  en J a n t j e
WIL Boellere?a worden geboren :

1. Anthony Engelhard, ondertr. 26 April 1806, tr.
20 Mei 1807 te Groningen Harmanna  Marguretha  van
Bolhuis.

2. H%~drik  Ek~gelhcwd  , ondertr. 9 Mei 1807, tr. 18 Juni
1807 te Groningen Johanm wu~ Bolhuis, uit dit huwelijk:

U. .~Ja&je  hy?bgelha,rd,  hwb. 20 Maart 1808 te Groningen

4 JIy.  vergelijke N. XiiZZsr  sub 1 (8) van den Zwabisch-Zwitser.

“J Waarschi jnli jk een  studievriend van  IJTof.  Engelhard,  althans
rol~cns  hot hlb. Stud. Acad. Rheno-Tra,icctinae  werden in 1721 te
Ut&bt  ingeschreven als student: ”

Nicoiaus Erqelhard  Helv. Rernas  en
B e r n a r d  Fridenrieh  Dachs Eernâ  Helvetas.
61 Hot, bliikt. dat  dc Dr. Med. E,welhard  (l%cderik Otto E. ? zie  mijne

noót 3) ni& :L’an  eenc NederlandscÏ~e  u n i v e r s i t e i t  heeft,  gestucleei,d,
wat ‘voor  cen  verder onderzoek van belang kan z;jn, daar J. Iz.
Enoelhard  (zie  noot 1 en 3) beweerde cen achterneef te eiin  van de
l&&ard’s‘  der  fragment-~enenlogie. Misschien  kan men a a n  h e t
Ministerie van  &arine inlichtingen verschaffen omtrent de herkomst
ran dien marinedokter.
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t 2 Oct. 1874 te Assen, tr. aldaar resp. Dr. Claas Vos
en Jan Taller.

6. Geesje Engelhard, geb. 23 Sept. 1795 te Groningen,
-+ 26 Juni 1867 te Assen (volgens opgave van Nats Carsten
te Kampen).

Zie ook C. J. Polvliet  Maandbl. XXIX, 288 en noot
52 ; N.B. in de op het bovenstaande betrekking hebbende
acten wordt de naam Engelhard  slechts éenmaal met 1
en eenmaal  met dt geschreven.

Van het Evangelische Pfa.rramt te Berndorf i/Waldeck
ontving ik d.d. 6 Maart j.l. bericht, dat zich in het.
archief aldaar de doopacte  van Chistiacr~a  F r e d e r i k
Engelhard  (zie fragment-genealogie sub 1) niet bevindt,
wel werden daarentegen in dien tijd te Berndorf i/Wal-
de& gedoopt :

14 Oct. 1762 Heiwich CIwìstiun Frz’edrich  Engelhard,
Sohn d e s  Johann Friedrich  Engelhart  u n d  d e r  Bnlza
Elisabeth geb. Bunsìla.

5 Apri l  1771 Gcorg  Friedrich  E~~gelhard,  Sohn  des
Heìwida  Engelhard und der Helariette  geb. Emde. 7)

Thans volgt, wat, bekend is omtrent de, in het door
mij aangehaalde artikel Polvliet, niet genoemde Elagel-
/da.rd’s.

FIIAG~ENT  GENEALOGIE  ENGELHARD. 8)
Protestant. - Berndorf - Waldeck.

Wapen: In blauw een zilveren engel staande op een
wolk, houdende in de rechterhand een palmtak, de
linkerhand in de zijde.

Helmteeken : de engel uitkomende.

Stamreeks.
1. Chrisl%na~~  Prederilc (Clwìstia~a  Fkedriclz) Engelhard,

volgens aanteekcningen van zijn zoon (sub 11) “) geb. te

7) Men let#te  op de merkwaardige overeenkomst van de voornamen
van deze Engelhard’s  met die van  de fragment!-genealogie, mot die
van den Zwabisch-Zwitserschcn  tak en ook met Frederik Otto E,ngelhard
fzio noot 3 CAn 6).
’ “) Ik moet 1uij bij liet publiceeren van deze gegevens beperken
tot het strikt noodzakelijke, op wensch van het hoofd van dit geslacht.

91 Daar vrocwr  de bebóoite-, trouw- en sterfacten betrekking
heibcnde  op mzitairen  dikwijls uitsluitend bij de regimenten werden
opgeteekend en bewaard!  ,is Bij  de vele  reorganisaties, vooral in den
Pl’apolcontischen  tijd mctuge acte verloren geraakt, bovendien zijn
de pnpicren van C. F. Engelhmd  zijn inderti jd vernietigd door e e n
brand te Venlo.

Volgens mij door den Heer generaal-ma,joor F. de Bas verstrekte
inlichtingen  zijn op het Algemeen Rijksarchief  tc ‘s-Gravenhage aan-
wezi-  in het archief van den Raad van State  3 Stamboeken van het
Regmzent \VTaldeck,  genummerd i969,  1971 en 1972, loopende  tussohen
de jaren 1740 en 1806.

In stamboek N” 1969 van het Iste  Bataljon  lste Regiment Waldeok
bij do compagnie onder letter D (de qde “Compagnie) komt op volg-
nummer 21 voor:

FriedricJL  Engelhard?  geb. te Bernsdorft in Waldeck. Hij werd aan-
genomen bij het Rcglment  den 13 December 1745 en was toen 23 jaar
oud. de nnmcn  van ziinc  ouders staan niet in het stamboek vermeld :
i n  lta‘--2  diende hij &g bij het regiment, maar was geen officier:

Overj,gens  komt de naam Engelhard in bovengenoemd stamboek
voor b;l dc Compagnie onder letter F (6de  Compie)  op volgnummer 144:

Tilemnn  Engelhard,  geb. te Wirmighansen in Wnldeck; hij trad in
dienst op 2 Januari 1766 en was toen 20 jaar oud, de namen der
ouders staan niet  vermeld;  en
I on  volenummer  262.  Johann  Enoeihard,  aeb. te Friienhapen  in Wnl-
de&;  hz t,rad  in dienst 3 Mei ïi’95 en’ was  toen Z’O jaaT oud, zijn
dienstti.id  expirccrdc 3 October 1797; als boren geen namen der

1 -

ouders.
In stamboek NO 1971 van het 2dc Bataljon Waldeck  bij de com-

pagnie onder letter B (2dc  Compagnie) komt voor op volgnummer45:
.Jacob  EngeZhard,  g~:b.  in Dierighauscn (of Dcriegbnusen)  in Wal-

de&; hij  trad in dienst 28 Maart 1774 en was toen 15 jaar oud;
namen der ouders staan niet vermeld.
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Berndorf i/Waldeck 30 Blei 1768, -i- 30 Oct. 1806 in
Spanje aan bekomen wonden als kapitein der Artillerie
in Franschen dienst; * 0) hij d i e n d e  annv;tnkel$k  a l s
Off ic ie r  bij het Waldeckschc Regiment in de Neder-
landen, tr. te Zutfcn 8 Maart 1793 Srlznnlla  Elisabeth
Hartman  , geb. 13 tJuli  1777 te Maastricht, -i- 16 April
1859 te ‘s-Graven hage , d. van Chl-istian  I4~ietlrich  en
v a n  d Iualia  l~lisdrt1~  Gallas  (Chrixticlan  Frctleril~  Hart-
m n n  , geb. 13 April 1736 tt: ‘s-Gravenhage,  t 13 April
1897 te Brefla  was kapitein der Artillerie en eereburgcr
van Ya.astricht  , tr. to Name11  in 177 1 en was z. van
C%ris~iacc~z  tJoI/c(n,  geb.  te Zurich, + te Maastricht in 1781
en van Varia Bnrbur«  Borglein; Amnlin  Elìsabeih  Gallcrs,
geb. te Nijmegen  in li52, -I_ te Maastricht in Aug. 17539).

Suztruna  Idzsnbeth  Hnrtmarz  hortrouwt  te  Rot te rdam
19 Aug.  1SlO Cl~rislin?~  I+icdrich Hirschmawa  l l), g e b .
te Königsbach in Baden 31 Oct’.  1768, gesneuveld 13 Oct.
1812 bij Sn~olonsko gedurende den veldtocht in Rus-
land als chiru~g,!jn-majoor  bij het 124Ste  R e g i m e n t  I n -
fanterie van Lnue (zie ook Geschiedenis van het 124St*
Regt  Info van Linie door F. II. A. Sabron, blz. 102 en
118). Uit, het eerste huwelijk:

1 .  Johun?~e.s  Lodew~jlc  Benedicflls  , Trolgt  T l .

o p  vol~nurnmur  ó’i:  (Ar&. Eqyelhard,  g‘cb.  tc E’nldn.  iu \Vnldeck;
bij trad in dienst ï Deccmbcr  1775 en wn.s  toen 20 jnnr  oud, geen
namen dor ouders.

I n  st~nmboek  I\ru  1972 \-an het 5 dc Ctitnljon  T\‘nldcck,  dienende aal1
de Kaap  de Goede  Hoop, komt op volgnnmmcr 3% voor:

Henrich  E)zgeZhard,  gels. tc Külte in WT;nldeck: hij trad in dienst in
1750 nld fuseiier I~sl~emannl~li~zw.

Er zulle:~ dus iu Waldcck  verderc  naaporin gen moctcn  worden iw
gesteld, allereerst wcl naar  dc geboorte in 1722, naar  liet hnwelijk
en de kinderen van a’riedrich  Engelhard te Gomnrlorff.

Uit denzelfden  bron ont,ringr  ik nog uit dc officicrcrl-st,amboeken:
Hmdrik  Engelhard,  z o o n  van Chrisiiaan  CII rak S o p h i a  van Kulpen

(of van Tulpen),  geb.  tc Krlilenbarg den 26 .Deccmber  1765, bij huwde
t e  ‘s-Gravenhngc  29 April 1514 met,  R. ~ermos.  Bi j  w:li  op 27 ATIE;.
1814 Eerste-Luitenant (I;:lpitcin-titulnll.)  bij dc :W Garuizoens  com-
pagnie t,e Breskens  en daarna sedert,  1 Jnlr l,Y’>R bij item tc Hoorn;
d o n  3 Mnnrt.  lY31 overleden.

George  I:nlthazar  E~agelhnrd, zoon vnn Xiehael  eu vim  Xaria Ch&Ana
Xw-garethn Schleiche~ , geb. te Erbcnhcim  (Sassnn)  dun i; Augustus
1771. Hij werd W Luitenant der Infanterie bij het 19~3~  Batnljon
Landmillt.ic  den  20 Febr. 1314, 1~ Luitenant 16 Aug. 1SLi en Plnnts-
majoor te Doornik den  19 Febr. 1827, Kapitein 16 Aup. Mi>!), in
1833 1’1:lnts~m:ljoor  2’s klasse te Arnhem. In cen door hem elgen-
hnndiv~ geschreven cn ondertcckende  dicnstjtant geeft hij nau, dat
hij geboren was  te St. Nichcl  Gentél.  Hij huwde 6 Blei 15% tc
‘s-Gravenhage  m e t  W. sab,  en llcltronwde 1 0  Oct 18li2 Xwgareiha
h’ierens,  geb. te Arnhem ?Y April lï75, 114 overleed  8 Jan. 1813
zonder mindsr~jnrige  kindoron  na te laten.

Christiaan  Engelhard,  zoon  v:m  Johan CJlristiaal8  cn rnu Ida uan  Ling,
geb. te A4nlsterd:lm  den 11 Mei 179X Hij studeerde in 1811 aan de
nniwraiteit  t e  Utrecht: werd  in  Ml4 uhirwgijn  2d.s  klasse  en op
20 Naalt 1825 officier x-nn  gezondheid 2~ klasse. Hij werd grepen-
sionneerd 2ri Maart  1841 eu overleed 18 December 18’72. Hij wits
gehuwd  to  Haarlem  3 Janunri  1~23  met Anna  van Sloten. Hun zoon was:

Johan Lodemjk  Engelhard, geb. te Arnhem 27 Kovcmber  1835 pe-
pensionneerd kapitein  O.I. Leger.

Jam Mawits  Engelhard,  geb. ie Brng~e  d e n  3 0  J u l i  lS28, h i j
huwde  te Hoofdplaat met JI&anie  dng&que  Maria l’hc”ièse  van Sloten
geb.  te Hoofdplaat, 19 Sept. 1836, $ 22 Febr. 1873  te Leiden; hij
hertrouwde 15 April 1813 ulct  Petronella  Cathnrina  uan Maarhen.

Jm Xudolyh  E~LgeZha~d  (zit ooli mijne noot 1 en 3) zoon van E’wderilc
O t t o  cn vnn  SopJzia  Louisa Deurs , geb.  te Soerabaja 6 Maart 1833,
IS Oct. 1859  2” Luitcnnnt O.I. Leger,  6 Juni 1871 kapitein, Ridder
vnn de Militaire Willemsordo,  gep. in 1878.

Jo) Een I’hiZipp Karl E?zgeZhard  werd in 1807 ka,pitein cn opljer-
rechter bij dc /de Zwitseruche sfdceling in FFans~l~en dienst. Zie
Polv!iet  t. 8. p. bie. 237 sub YIbis.

x1) Uit dit h u w e l i j k  l%iedrieh  Wilhelm  Himchmann,  5 Juni  1833
Eerste-Luit. ga* Re$ Infic, 28 n’ov.  1850 knpit,ein  sldnw,  27 Oct.
183ö ma.joor  bij het Regt  Grcn.  en jagers, 2b Juni 1861 Luitenant-
kolonel Gde  Regt  Infie  te Bergen-op-Soom, in 1866 gepensioneerd.
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2. Szczawaa  Elisabeth Engelhard,  geb. te Breda 23 A.pril
1800, f- te ‘s-Gravenhage 18 Aug. 1545,  tr. te ‘s-Graven-
hage 29 Oct. 1834 H. G. Sadée,  Majoor-Apotheker al-
daar; uit dit huwelijk een zoon, de bekende kunstschilder
en eene dochter gehuwd met den kunstschilder vo?a de
t&alatle  Bakhuijze~~.

11. Johnnnes  Loclewijl;  ( e l d e r s  Ldeuig) Beuedictrls
Ejaqelhard,  geb. te Groningen P3 April 1802 (gedoop t
25 April 180~ door den veldprediker Joha.nn  Vopel van
het \Valdecksche  Regiment), j- te ‘s-Gravenhage 3 Oct,.
lS77,  cadet in lS14,  naar Ned. Oost-Indië einde 1816,
Tweede-Luitenant des Inf’” 0. 1. L. iu 1818, Bmbtenaar
B.B. in 1823, Resident op Java laatstelijk van Besoeki lz);
tr. 10 te Saparoea 28 Nov.  1833 Aletla  C’ornelin  W i l -
helmina C(IIL  Blommestcin,  geb. op het kasteel te Appel-
doorn in Cleve 14 Juni 18iti,  f- te  Onarang 30 Dec.
1870, dr. v a n  Willens  en  v a n  Jkvr. ,Johanna Cor~xlia
Autolndta cma Braam (Zie Ned. Adelsb. 1912 , blz. 392) ;
hare kwartieren waren :

Vma  Blommestein. Vuu Braam.
Onder  den Ili+jlagcrerf. Thiwens.

20. te ‘s-Gravenhage 7 Maart 1872  Adria~za  ~JoJaawan
(?oruetia  Govercln Usener, geb. 1 4  Xnart 1 8 0 6 ,  -i_ t e
‘s-Gravenhage 23 April 1886, wed. van H. KAillet,  L)ir.
Off. van Gez. lste klasse der K. N. Marine (zie IV 54).

Uit  het  eerste huwelijk behalve 5 jong overleden
kinderen :

1 .  Susmalln Cotxelia Soldtia  kkgelhurd,  geb .  t e  Am-
boina 17 Sept. 1834, r aldaar 17 April 1835.

2. ?Jolaannes  >%eclerìli:  Diederilc  hhplhard,  g e b .  t e
Amboina 11 Maart  1836,  j- te Batavla 1 Nov.  1883,
Officier der InfiC  O.I. L.

3.  W’illrm  Christinwa  .1711’ngelhwd,  g e b .  t e  S e m a r a n g
2 Febr. 1839: -k a ldaar  7 Febr.  1835.

4. Christiuun  Frederik Engelhord, geb. te Semarang
1 4  JIei 183S, j Weltevreden 25 Juli  1893,  Kapi te in
der Infit, O.I. L. ; 0 Jan. 1880 wegens lichaamsgebreken
in en door den dienst  gepensioneerd.  Rij liet na eene
wettig erkende dochter Christiwe  Naria  Engelhard,  wed.
van H. Bnngert, wonende te Batavia (uit haar huwe-
lijk 2 zoons en éene dochter).

5 .  Jolrn7a?lu  Cornelia  dntoineita Engelhard,  g e b .  t e
Semalang 7 Xnart 1841, t overleden aldaar 1 NOV. 1842.

6. Hwmc11221s  Jfarius, v o l g t  111.
7. Helena 11;apoléo?La  Engelhard,  geb. 1544 op St. Ho-

lens. , -i- te Soerabaja 25 Febr. 1847.
8.  Hrnri Egidius  DEsiri , volgt IIIbis.

111. He).rllrcll(rs IfJccri~ls  Enqelharcl,  geb. te Semarang
2 3  M a a r t  1843,  Tweede-Luitenant  der Artic 2 7  J u u i
1864, thans Luitenant-Generaal der Artic,  Lid van het
Hoog Nilitair Gerechtshof te Utrecht, tr. te Dordrecht
2 4  J u n i  1874  Alberlina  Phoebe  Hitzwa  cm der Smade,
geb. te Amsterdam 16 Maart 1854, d. van Mr. Hermnn
ill arius  ) rechter in de Arr. Rb. te Amsterdam, later
t e  R o t t e r d a m  e n  v a n  Blberti~au  11meqxu  Vcrbcek,  h a r e
kwartieren zijn :

Van der S’nncle. V~rbcck.
Verbeek. Temmcll.

Uit dit huwelijk:
1 .  Johnla Lodewijl~  Bencdictus, vo lg t  IV.

‘2) Volgcn.3  zijne opgave stamt b;j af van een Zwitserse11  ~oslacht
uit Bern.
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2. Hermnu  Muri~~  E~1~gd7znrd,  geb. te Dordrecht 29
Maart 1877, -1 te Utrecht  25 Febr. 1908.  Civiel Ingenieur.

3 .  &tfa C’o~~~lin  IVill~~el~~~i~~~.u  E~ngelhad,  g e b .  t e
Amsterdam 2 Mei 1879, tr. te Dordrecht 5 Juli 1900

Jolaannes  Elous  van OldenOor,gh  ,  g e b .  t e  D o r d r e c h t
12 Nov. 1869,  wijnhandelaar aldaar,  z. van Jolzannes
cn van Alznn Cos-laelin  van Wageni~~gen;  uit dit huwelijk:

a. Louter Cornclz~s van OldenOorgh.,  geb. te Dordrecht
20 Aug. 1901.

ó. Hennalaus  Mark va.n Oldenbo~gh  , geb. te Dordrecht
20 Aug. 1903.

c. Johannes E’lorus vals OldenOorgl~,  geb. te Dordrecht
1 Jan. 1910.

4. Jolzawza  Cornelia Bagellrard  , geb. te Hellevoetsluis
30 Aug. 1883, j- aldaar 17 Juli 1884.

5. Cornelia  ,Jolaanna Engell~ard,  geb. te Hellevoetsluis
16 Oct.  1884, tr. te Utrecht 27 April 1911 Mr. RoOert
vun Woelderen, geb. te Oost-Souburg 30 Juni 1881,
Bdvocaat  en Procureur te Utrecht, z. van Carel Louis
en van Caroliue  Cordia Ewnn Helcne  ~Justine  Luijken;
uit dit huwelijk:

n. Carel Louis van Woelderen, geb. te Utrecht 4
Maart 1912.

6. Christium  Bcdet& .E~~gellrurcl,  geb. te den Helder
14 Juli 1887,  arts te Utrecht.

IV. Dr. WXI. ,Tohan Loclezoijl~  Bc~zedictus  Eugellzard,
geb. te Dordrecht  15 Febr.  1876,  verloskundige en
en vrouwenarts, eerste assistent van Prof. Dr. Kouwer
te Utrecht, t)r. te ‘s-Gravenhage 29 Dec. 1.910 Agcrtha
Sophia Koolemans Beynen, geb. te Utrecht 20 Maart
1 8 8 1  , d .  v a n  C7wistiaan  Gijsbertus Lazcrew,  steen-
fabrikant, e n  v a n  G$sbertn  IT4171elnainn  Kamperdijlc.
Hare kwartieren zijn :

Koolemans Beyee~l. Kanaperikjl~.
Van der Stok. Alvarez.

Uit dit huwelijk:
1. Blbertina  Phoebe Hidxera  Bngel7aa~rc1,  geb. te Utrecht

20 Dec. 1911.

IlP Henri Egidius  Désir6 Eugelhad,  geb. te Sema-
rang 5 Sept. 1847, -I- te Amst,erdam  9 April 1909, Assi-
stent-Resident van Singkawang  (Wester Afd. Borneo),
Maros (Celebes) en Moeara Teweh (Z. en 0. Afd. Bor-
nee),  tr. 10 te ‘s-Gravenhage 22 Nov. 1853 Arlwia  12osalie
van der Ploeg, geboren te Oosterwijk 11 Oct. lS58,  5_ to
Moeara Teweh  29  Apri l  lS99,  d. van Pieter  en  van
S~ln  Geertwida Kortman.

20 te A m s t e r d a m  3  O c t .  1 9 0 1  Tlleodora  <Johanna
Cornelin  &heffer , geb. te Broek op Langendijk (N. Hall.)
5 Mei 1862, voor baar huwelijk Directrice van het
Diaconnessehuis te Batavia, d. van Ds. Johannes Floris
on van d Ann Awwina  Koopman. Uit het eerste huwelijk :

1. dclriana  cJohannu  Cornetìa  Goverda B~gclhnrd , geb
te ‘s-Gravenhage 23 Aug. 1884, verpleegster aan de
Rij ksklinieken te Utrecht’.

3. Alettu 8wna Engelhaid  ? greb. te M e e s t e r - C o r n e l i s
30 Mei 18%

3. ïldnria  Henriette _@ngclhard  , geb. te Tabing Tinggi
(Sumatra) 24 Mei 188S, verpleegster te Amsterdam.

4. Jolaan Pieter Christiuan  li~rcderil~ Engelhard, geb. te
Bander  Pnssemak (Sumatra) 4 Febr. 1890,  na het e i n d -
examen dor H.B.S. te hebben afgelegd! bezoekt hg
thans de suikerschool te Amsterdam.

I--

5.  Henri Eqidixs
,vnng 2 Ang. -1892,
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Désiré Engelhard, geb. te Singka-
+ aldaar 2 Jan. 1893.

6.  Henriette  Egidia  Désirée Elzgclhard,  geb. te Maros
15 Maart 3894.

7. Adeline  Jecwane  Engelhard,  geb. te Moeara Tawch
46 Maart 1897.

Wie vindt de -,,missing  link” van de Etzgelha~rd’s  van
leze fragment-genealogie en wie van onze Indische
nedcleden zoekt de genealogie van de Indische Evagel-
iard’s  eens verder uit? Het samenstellen van eene
genealogie  van het geheele geslacht Engelhard  zal een
Troote, maar zeer zeker ciankbare arbeid zijn.

C .  A V A N  WOELDEREN.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Schaarwapens.
De in kol. 139-140 opgegeven schaarwapens zijn alle

reeds vermeld in Buddingh’s : Schaar  en Xchaan~anl~ncn.
Hier volgen echter nog eenige nieuwe:

Aaitlcela AdrXaensdr.  Dordrecht 1689.
Van zi. met 3 scharen van sa.  de punten oml.
(gen : Trip.)

Cromlwis.
Van az. met een schuinkruis van zi. vergez. in het
hoofd van een vlucht en op de flanken en in den
voet van een schaar. (Gen: v. Erpecum).

Hoogla~ail.
Gevierend.  1-4 van sn. met een schaar van zi. do
punten omh. ; 2-3 van go. met 3 klaverbladen van
sin. (2--1).

Ht. de schaar.

~WZ lieyerz.  Nijmegen.
Een schaar. (0. H. S.)

Valterseia.
Van zi. met een schaar van keel.

1/ etter.
Gedeeld. 1. doorsn. a. van keel met een leeuw van
zi. ; b. van zi. met een gekruiste mercuriusstuf en
een zwaard , ge top t door een mercuriushoed en
ondersteund door een boek. 0’. Van zi. met cen schaar
van . . de punten omh. en een ster (6) van.. . in
hot, hoofd.

Zegel der To~adeurs  de drap  te Hasselt.
XVIc E. omschr.  ,,Siegel  Hassc der Scerders.” Een
schaar, de punten otnl.

Tunllellrs zegel. id.
Een schaar, de punten oml. wnartusschen eon noten-
tak (rond stukje hout).

Von Nnlheim.  1320.
Van... m e t  2 scharen van.  . . naas t  e lkaa r ,  do
punten omb. en een smalle schuinbalk over alles
heen. (U. Herold 1901).

.Ahid. Aken 1693.
Van nz. met een schaar van zi. de punten  omh. en
een zandlooper van zi. tusschen de punten in het
hoofd. (Macco Aach.  Fam.)
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. . . . . . grafsteen met alliantie wapen.
Een schaar bandegewijs. (D. Hcrold 1902 NO 9).

Gemeente Oefj‘êlt. (Wapenb. Ned. gem. Wapens).
Van az. met een ingebogen verlaagden balk van
go. vergez. in het hoofd van een schaar van go.

bclrervier.
Drie omgekeerde scharen (2-1).

Ht. de schaar.

de Hem.

(Macco z. b.)

Landerts. Amsterdam 1500. Coll. Rendorp.
Van az. met een schuinkruis van zi. vergezeld in het
hoofd van een vlucht en op de flanken en in den
voet van een schaar, alles van zi.

J’~u IVcze,.e+z.  Vlaanderen, verg. IYesmc?~  (Luik (1436).
3 scharen, de rechter bedekt door een vrijkw. bel.
met een mouw.

Van sa. met 4 scharen van zi.
Ht. een schaar.

T U?L I&?nap?n.

Romans van iS%lra~ilc.  Schoon hoven.
Gevierend. 1. v.. . . . met 3 scharen de punten omh. euz.

Va,n Bell.
Van keel, met 3 scharen van go. de punten omh.

Bouwer.
Een schuinkruis vergezeld van 4 scharen.

l/ulz Raefshve~z.  1429. Schepen z. Tirlemont.
Een keper met een omgekeerde schaar in den voet.

(Arm. Brnbanyon. 46).
Dan/osiuZ.  1461.

Een schaar, de  pun ten  omh. met een vrijkwart.
beladen met 3 meerlen  (2-1) .

(de Raedt Sc. Arm. 368).

von Giiclc.  Frankenland.
Van zi. met 2 scharen van keel de punten omh.
naast elkaar. (Ströhl Wappenb.)

Hoc~th~z  (de). 1407. ‘s-Hertogenbosch.
Van . . . met een echuinkrnis van . . . vergez. van
4 omgek.  scharen van. . .

Cracsaert.  Tervuren. 1392.
Van . . . met een schaar van . . . vergez. in het hoofd
van 2 sterren van. . .

Van zi. met een leeuw van . , . . een schildje houdend,
waarop een schaar van sa. de punten omh.

Hegemarr.  Overijssel.
Hartsch.  met kruis vergez. van 4 scharen.

Van den Castele.  1 3 3 9 .
Een schaar vergezeld van 2 ruiten.

STEENKAMP.

Wapenbeschrijving : Van Leeuwen de Goude.
Medegedeeld door D. S. VAX Zuru~s.

Compareerde Jacob Cornelisz. Bos out ontrent 63 jaren

Culyius  de  Halley.  Brab. 1344.
Van.  . . met 3 scharen van . . . de punten oml. met
een vrijkw. van.. . bel. m. 3 meorltjes van , .

Va’u der Blrlct.
Van. . . met een schuinkruis geblokt van . . . en. . .
vergez. van een schaar in den voet.

Borks  (stad). Zweden.
Van keel met 2 scharen van zi. de R met de punten
omh. de L met de punten oml. de rechter bconen
bel. met een kruisje van sa..

(D. Herold 1989 NO 1 afb.)

S’chlleiclera gilde te Augspurg 1726 (Ströhl).
Gedeeld.  1, van . . . met een gewone schaar van. . .
de punten omh. 2 van. . . met een schapenschaar.

Derkemis.  (grufz. ‘s Bosch 1752 St. Janskerk).
Gedeeld.  1.  van..  . met een schuinkruis van . . .
vergez. in het hoofd van een schaar van. . .2. effen. . .

r)i$cer.  ‘s-Hertogenbosch 1582  grafz. St. Junskerk.
Doorsneden. 1. Een schuinkruis vergezeld van 4
scharen. 2. een omziende en omgewende wolf.

b’chers. Nijmegen  1686.
Van az. met 3 scharen van zi., de punten omh.

Ht. een schaar van zi. tusschen een vlucht van nz.

Ira?&  Hnlen.  Vlaanderen.

poorter  deser  stede van der Goude ende heeft ten ver-
soucke  van Joost van Leeuwelb  de Qoude  eertijts rcnt-
meester geweest zijnde van de exploicten van den Hove
v a n  H o l l a n d  r e s i d e r e n d e  i n  d e n  Hage  ende  Dirck
T:au Leeuwen  de Gode w o n e n d e  t,ot Delff  b i j  z i j n e
m a n n e  waerheijt  ende zielen znlicheijt in plsetse  van
eede  getuijcht  verclaert  ende  geattesteert  tuijchde,  ver-
claerde ende  attesteerde mits desen  waerachtich te zijn,
dat eeno Al@ van Leeuwelb  za l ige r  z i jn  comparan tes
bestemoeder, die een dochter was van .7un cniz  Leeuwm
een  wapen  gevoert  heeft van een root velt met een
s i lve re  baer  dwers  daer deur ende  drie goude starren
n e v e n s  malckander  boven  de  baer ende  drie starren
onder de baer,  daer van de middelste wat lager stont
als d’andere twee, welck  wapen hij  comparant ver-
c l a e r d e  dat zi,jn  voorouders  altijt  gevoert  hebben ,  ‘ t
welck  11s  alsoe bevonden heeft  zoo op kussens als  in
glasen ende dat hij van zijn ouders zulx heeft verstaen.
&411e  ‘t welcke  etc. Gedaen binnen der Goude ten hui,jse
van de comparant staende op te tilbrugge. Ter presentie
van Gerrit Dircxsz. Slingelandt ende  Claes Cornolisz.
p o o r t e r s  der voorsz. stede als getuijgen van gelove
hierover gestnen op ten 19 Augusty 1613.

+ ‘t merck van Claes Cornelisz.
Gerrit Dircksz. van Slyngelandt.

Gevierend. 1-4 van az. met 3 potten met hengsels
van ei .  (2-1); L>-- 3 van keel met 2 scharen van zi.
naast elkaar, vergezeld van 6 sterren (6) van zi.
(d-3--2).

Op huijden  hebbc ick Cornelis van de Ho& notaris
publi jck b\j den Hove van Hollandt geadmitteert  resi-
derende binnen der Goude mij metten getuijgen  onder
genomineert, ten versoucke van E. Joost uau Lcuwcu
de Gomle  eertijts  ren tmees te r  gewees t  z i jnde  van  de
exploicten van de Hove van Hollandt  residerende in
den Hagc endo Dirck  vau Luwen de Goude w o n e n d e
tot Delft gevonden ten woonhuijse  van Gerri t  Dirxsa.
van Slingerlandt staende op de Tilbrugge binnen der

J. C. Bosch.
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Goude  voorsz. aan do westzijde van de haven, alwaer
ons verthoont worde zeeckere tafereel  daerinne ge-
schildert stont zeeckere trongie van een vrou persoon
‘t wel&  was de tronge vau eene hana can Leeuwen,
de dochter van Jm van Leetcweu SOF  ons gesegt  worde
bij 2ldarritgen  Gocerts  die een dochter is  van A n n a
van Lecuwela  voornt  , boven wclcke  tronge stont zeecker
wapen op een roodt velt in den midden met een silvere
off witte baer  met een roosken  daer inne  boven  endo
o n d e r  d r i e  starren  n e v e n s  malcnnder  dan  daelde ‘ t
middelste starre van de drie onderste starren  een weij-
nich,  wel&  wapen de voorsz. iklam-itgen  Gocerts seijde
da t  he t  w a p e n  was van haer voorsz. m o e d e r  ende  d a t
zij ‘t gevoert  heeft waervan  de requiranten versochten
d e s e  a c t e  o m m c  h e n  t e  strecken  cluer ende  zoo be-
hooren zal.  Aldus gedaen binnen der Goude voorsz.
in  p resen t i e  van  Corne l i s  Ariensz.  mr metselser  ende
Henrick Gurritsz.  ,van Rijnevelt  poorters der voorsz.
stede als getui,jgen van gelove hijer over gestaen den
19”“11  Augusty 1613.

Cornelis Aryensz. Henrick vau Rhynevelt.
metselaer. C. van de Houff

nots publ.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bastert. (XxX,  64.)

Eene naamsverandering.
Medegedeeld door D. S. VAN ZU I D E N.

Huijden den l’id~11 November 1706 compareerdn  voor
mij A r e n d  v a n  Eijbcrgen,  openbaer n o t a r i s  b i j  d e n
Hove van Holland geadmitteert , tot Amsterdam resi-
derende, in presentie van de nnegenoemde gotuijgen
Jannit:je Joris huijsvrouw van Qnrt Lonr is  Backer  ende
Lijsbet Goverts van Bake gctrout met Meijndert Jans,
boijde van tuggbaren  ouderdom, dewelke  ve rk laa rde
t e r  r e q u i s i t i e  endc versoeke  van  !;iertjc:  Jans ,  huijs-
vrouw ~5~1 Sijme Cornelis, dat sij deposanten seer wel
h e b b e n  gekent  Jan Jacobsz.  Jbzgeling  ende  Corno l ia
Claas in der  t\jt eghtc luijclen,  dat deselve Jan Jacobsz.
Jongel ing  is een soon van Jacob Jansz. Xostert,  ende
dat de gemelte  Jan Jacobsz. Jo~agehir/  ook altijt  is ge-
nnumt gewoest  Jan  Jncobsz .  Most&; da t  de  voorn .
J*an Jacobsz.  Moslert  is een en deselve perpoon,  die in
sijn burgorceel staat met de naam van Jan Jacobsz.
Oostert  ende  in sijn trouseel J a n  J a c o b s z .  Jompling.
Gevende voor redenen van wetenschap dat de gemelte
J a n  J a c o b s z .  ildostert  off Jongchg  in sljn l e v e n  i s
geweest een coorndrager , dat ten tijde wanneer hij in
‘t  coorndragorsgilde quam in ‘t  solve  een  pe r soon
w a s  d i e  Moostnrt  wierd genoemt.  O m  n u  onderscheijd
tusschcn hun lieden te maken den voorn. Jan Jacobsz.
&osfeYt alsdoen gekregen b e e f t  d e n  b i j n a a m  v a n
Jougeliltg  > vermi t s  hij dies t[jts nog ongetrouwt endo
seer  j o n g  was; daar af%’  nog seer goede  geheugenis
te hebben oode veele jaren in eene buurt te hebben
gewoont. P r e s e n t e e r e n d e  desnoots  ende  versocht sijnde
desen ten  a l len  t i jde  met  solemneeleneede  te  su l l en
stercken. Dit aldus gedaen ter presentie van Jan Winkel
cnde  David  Randel  als getuijgen.

Elysbet Goverts van Baken Joannes Winckel
-1 ‘t merck van Jannit je Joris D. Randel

‘ t  welck  getuggt A .  v a n  Eibergen.  nats. publ.

Devent  er. Liber renunciationum. fol. 293”.
Voer dcnselven Schepen  (Heijnck  en Stegeman)  Bate

Swyess  wed. v a n  z a l .  Derrick Basters, Sirck  S’inncma
3n ïlZe&elijP~a  Baders  sijn ehelige  huisfr.  mitt  hem als
serë echte  man en momber,  hebben tsampt ën besonder
in der bester  eri  bestendichster  formë  nha stattrechte
oplatinge en vertichenisse gedaen, cedirden eÏï trans-
portirden krnf t desses , tott  behoef ouseres  mederaedts-
frundts eïï deselve Erve Otto Roek ocrs neven, alle also
dane  oer andeel  recht efi gerechticheidt ant huiss daer
bie Rock voerss. tegeawoirdelich  inwoent in die Papen-
strate gelegen als hem mits dootlichcn afiganck oeres
respective zal. mans efi vaeders iss angeerflt  , e?ï den
selven van flt&ci de T%Zde  nhagelatener wed : van zal.
rnr Oito Busters,  e n  sijn B r o d e r  Jolaan Bnslert,  ter
helfften angestorven iss gewest, ende  hebben daer van
vertegen  : als nha stadtrechte behoirt. Belovende tsampt
611 besonder, obgedachten onsere  mederaedtsfrundt en
sijn Erffgë desi, 1d s van alle Actie recht eñ ansprake,
voer alle de ghenë so dass tho rechte komens solden
willen thofrijen efi thaedelins tho balden.

A c t u m  corä Stegemä schepe olJt gen Sep: (15)91.

S/i@e Uastelis  wedo Meyster Otho Basters  en h u n n e
zoon TIzeodorz~s  komen voor 21 Febr. 1560 (fol. 11”);
verder’  nog op 9 Juni en 1 Aug. 1580 (fol. 285,  251
en 291”).

Johan Baders, provisor van Armigert Swartgenhuiss,
9 Juni 1580 (fol. 2%). v. R.

Bonnet. W~llena liui-per  onder t rouwt  t e  Ut rech t  2!1
Sept. 1743 (met attestatie om te trouwen aan de Vaart)
G’otharinct  Bonnet.

Wie waren haar ouders en waar was zij geboren?
W.

Burger.
Gegevens gezocht voor het samenstellen eener genea-

logie van het geslacht Burger, voerende het wapen als
vermeld bij Rietstap i. v. Burger (Rofterda~ra)  el1 waartoe
behoordeu de volgende Dersonen  :
A.

B.

C.

D.

E.

Gerardels  Gompertzcs  Bur.ger X Margaretha  Iheodot~~
Brinkman  , waaruit : Willem Simo~a  Burger X Louise
Jucquehae  Hoflmaïï.  (Voor  ve rde re  gegevens  z i e
Maanclblad  XXIX,  159 en XxX, 67) .
Willem h’imo~a Burger X . . . . can Gycn.

Zijn  b roede r  J. . . . Af. . . . Burger j- R o t t e r d a m
17 Juni 1909.
TjQlle?l/, &~tzo?~  Burger x Delft 31 Dec. 1782 Barbara
Xaria  Galz Bocli:o?1a,  ged. 9 Nov. 1755  a l s  d r .  van
Gerrit v. B. en Cntharina van Dalem.
DI- Dio?ap Burqcr x ,Tacobu  Ockers  CaaL w i e r  z o o n
11~ Gomhrtus kieter Burger geb. Doesburg 14 Mei
1855,  med. Dr. en arts te Rotterdam, i_ Bloemendaal
2 Maart lS92  X Leiden 7 Mei 1886 Afina Johaua
Cornelia  van Ketwich,  geb. Zwolle 29 Oct. 1858,

_l_ . . . (dr. va#n Frederik v. IC. en Cornelia Swerver).
Gerrit van der Pot, ged. 25 Sept. 1775, f 9 Juni
1857 X 5 Mei 1799 Debora Petronella  Burger, geb.
16 Dec. 1778, -f 7 Oct. 1867.
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F. Dionys  Burgw,  geb. Rottclrdam  2 Feb. 1761 , -) 14
S e p t .  1 8 3 4  x Jane Hewiette h%sabeth  Lmat.

G. Elka .Bwg&  ;
h’lisabctlz Cnih.

geb. 12 Aug. 1836 X 29 juli 1865
.Iacoba  val2 der Pot, geb. 4 1Mnart

1840, waaruit : R. Aqzna  BìLYgcr  (ongeb.  ge&)  ;
b. _Ncll-%cc.  &2roncbla  Bwrger, geb. 19 Sept. 1869.

Iedere mededeeling  vooral ook voor het &mcnstellen
van een kwartiersta’at voor T~ille~~~  Si~~zon  BZL~~~CY  onder A.

, is ten zeerste mclkom  aan

&vn~~~pscoit  (V ass.) ijl. J. )IOFFJIAii.

Coppier.
Wie zijn dc ouders en vctdere  ascendenten van:
Dircl;  Coppie)*

(ouders : 2))
, gehuwd met Clot~2& ‘~ln,ll  %OSC~~I?~~I~SC~Z

wiens ‘dr. Cor-mZia  Coppier in 1580 tr. ‘met
c an7 B).OZL1IYY?

(Wapen Dirck Coppier : in rood ecu halve z i lve ren
leeuw, gekroond van goud.)

Willem Coppiw  , gehuwd met  A121rtc PWI~  Bci&w~ ,
w i e n s  d r .  A n n a  CaiJ~ari~2tr  Coppiw  in 1643 tr .  met
G$dert  van Dedem?

(Wapen Willem Coppier : ?)
Behooren zi,j t o t  h e t geslacht Copier  bij Fcrwerda  ,

w hoe is het wspeu van dat geslacht?

l?tyecht. v. A. v. W.

Habbema. Gedacus  HahOon&,  geboren of afkomstig
uit Oostfriesland, student te Heidelberg dl Oct. 1684
e n  t e  F r a n e k e r  19 Oct .  1587,  was  pred. te Deeïsum
van 1590 tot  1628 en getrouwd met Liefde Claesdt-.
H i j  h a d  d r i e  zoneu: 1. NicZam  Gcrluci  H a b b e m a  ,
notaris en burgemeester te Dokkum; 2. Hector Gerlaci
Habbema, burgemeester te IJlst en 3. Gerrit Ger lac i
Habbema, die te Maïsum , Deinum en Boxum woonde.

Was Geplaclls  misschien een zoon van dco predikant
HaMo  (1663) te Wigboldsbur in Oostfriesland, of van
Habbo OkJ~is  te Twinlum en Uplewert  i n  O o s t f r .  e n
w e l l i c h t  e e n  k l e i n z o o n  v a n  Ghe&a,d~ls  Iinbbo~zis  te
Leer in Oostfriesland, die in 1520 stnd te Rost,ock was
en vermoedel+  ook familie van GaBbe Jou&;es  Habbenm?
Dit laatste is niet onwaarschijnlijk, omdat bekend is, dat
een lid van de familie Habbcmn in de 160  eeuw uit
Holwerd  naar Oostfriesland trok en alle mij bekende
Hnbbema’s sedert  1600 tot  &én iamilie  behooren  met
Gwlacus  als stamvader.

Gctblre  Joudes HaDOcnacc  was minstens van 15SO-1604
secretaris van de grietenij West-Dongerndeel en woonde
te Holwerd. H i j  w a s ge t rouwd met  ili’crgdale,za  Tos i
welke  waarschijulijk  een broeder had XIr. #teven Vos.
Uit dit  huwelijk was eene  dochter Luts of Lue2Ltske,
die trouwde Bellse  Dirx, zich noemende Van ,7uarsnza.
Deze Jaarsma is vóór 1612 overleden. Luts GahOesdy.
noemt zich ook ,,Do~el~~osc7~“. Zie ook Stamboek Friesche
Adel, Deel 11, blz. 1% i. v. Van Jaarsma, nsnt.  Id. (Het i s
mi j  geb leken  u i t  de  origineele  sen ten t i es  en  hand-
teekening, dat we niet te doen hebben met de familie
Hobbema maar met de familie Habberna,.)

Kan iemand mij ook meerdere gegevens verstrekken
over bovengenoemde personen? Wat zijn de kleuren
van het wapen van het geslacht Habbema?

DecPn  tey. HABBEMA.
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Heuker (mkt  Hcltker).  (XxX,  141.)
Gedoopt te Amsterdam 1 Oct. 1769: ULtria, dr. va,n

Jo7t,a12,  Ado@h H. en Caatje  Herfst.
Verdere gegevens verzocht over  dit geslacht.

P .  J. EY>Ih.

Israeí. (XXS, 101 en 141).
Zie trouwregister  te Utrecht:
Getr. aldaar 63 Nov. lG45 : Catclyaa  Lw-ad  en Didie9

de E’ocl2icilmol2.
Ds. .Johm Hewlrik Chistiaan  I.srael,  geb. 10 Juli 1850

tc Nijmegen (zie C. A. L. v:rn Troostenburg  de Bruyn  ,
Biogr. Woordenb.  van Oost-Indische Predikanten,  blz.
212).  Volgens Stam- en Wapenboek T’. v. 0. 1. 82 en l
11 4 0 9  h e b b e n  cr  1103 meer  hracl’s  in Netlcrlandscl~
Oost-Tndiö  gewoond.

De voornaam Isrcrel  komt nog voor in de trouwboeken
te Zutfen: Gchnwd S Febr. 1637: kerel Post 111~. Jari
P o s t  b(nrger)  a(Ihier) s(oon) en Gqsiefje  VCI?~. Acl;er  illo/’
t;nlr  A&f>l.  v a n  Cleef n(a.gelaten)  d(ocliterj.

C. n. v .  W.

Klinkersteen. (XXVII,  121 en XXIX,  101).
Hum~l~jksproclamatiën  te Leiden, 17 October 1733 :
dndr)es  ~~linl;erstee,2,  wedr  van Sijtje Gerrits,  wonende

i n  d e  V r o u w e k a m p ,  verges. met Pieter  Clinkerstnen
zijn broeder, wonende als vooreu

met
Lmu &xiel, ~ongml~  v a n  L e y d e n ,  w o n e n d e  i n  dc

St. Micliielsstraat , verges.  met Snnn Ikknm hn,nr  stief-
moeder, wonende op de Zi,jtgragt in Cnt)rijn Manrtenshofje.

Doopen  Hooglnndsche  kerk :
28 Sept. 1734.
~Jo1~anne.s And9ics Kh2lic~xlce

hm Si5irl
3 Juli  17%.
Jmobu A~zdries  hli~2lxrslre

Lens C’mìcl
16 Munrt  173s .
Christiiia Auclries h’lidxx~tac

LelLa Ciciel
Le,za Chic1  merci  te Leiden gedoopt in de Hooglandsche

kerk, 9 Januari 1714.
Len rc Jacob  S+i.cl Antoine Mnrsc

Gd dlclrse Maria Baudavin
Het huwelijk van ~JucoOus  Sijviel  en Gt,iet  Xwse vond

ik te Leiden niet; echter teekent  hij te Leiden 9 Januari
1728 ten 2~ male  aan met bovengenoemde Anna Rekaar.

Hij heet dan:
cTacoblts  Sivipl,  wedP van  Grietje  Martijn  , e n  w o r d t

vergeze ld  door  zijn zwager Anthony Nnrtijn,  terwijl
vermeld wordt,  dat hij toen 5 kinderen had.

Bli jkbaar zijn dus Griet Marse  en Grietje Madjn
dezelfde persoon,
Martijn.

evenals Antoine Marse  en Anthony

Lhth2. H. WIJNAENDTS.

Mauritz. Uiterst zelden wordt aangetroffen een juist
w e e r g e g e v e n  w a p e n  MazcritP;  Vorsterman  v3.n Oyen
geeft een minder juist wapen en dit is ook het geval
met Wildeman en van de Blocqerij  in hunne kwartier-
staten i. c. staat Gevaer-ts.  In het eerste kwartier staat
steeds een kruis in plaats van een klaverblad en het
middenfiguur is nergem  goed weergegeven.
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Zooals het wapen is cn werkelijk weze nzoet vindt
I/ 2

men hieronder

Tid. VAN KINSCHOT.

Meverden (Van). (XxX, 142). Bij een onderzoek in
het Utrechts& archief t,ot 1664 teekende  ik de volgende
acten op:

ad. A. Huw. Reg. der Geref. te Utrecht.
20 Nov. 1608. Aenzt  Gekitss.  vu?z  Meverden  jongesel

van  Embr ick  wonende  in  ‘t Jorytgen ende B+blzege?z
Theunis  jongedr. van Cuylenborch wonende in de Langhe
Lauwerstraet.

Den naam l’ogels trof ik slechts aan in:
Hnw. Reg. der Geref’. te Utrecht :
30 Oct. 1631. Geertruijidt l’ogels j. d. van Heusden en

Gijdert  Aelberts  van Oostewm j. m. van Utrecht.
30 Jul i  1633 Corneliu  vogels j. d. van Heusden en

C’oe~nraet  Linge j. i n . van Brouckwi,jck  won. te ‘s-Her-
togenbosch (procl.  aldaar).

27 Maart 1638. Maria Vogels j. d. van Heusden en
Tomns  Staffaerd j. m. van Leyden .

4 Nov. 1635. Hewica  Vogels j. d. van Tic11  en Engelbert
van Brienen j. g. van Arnhem vergunning om te trouwen
naa.r Tiel.

Ad. B. EIuw.  Reg. der R. C. te Utrecht:
31 Oct. 1611. Is versocht  bij den WelEdelen  Ereut

festen Manhaften ende Welgebooren Jonck Helariek  van
lkcvoiren heer tot Hassent  etc. ende die ook edele Erent
rijcke  ende  Welgebooren  Jof f r .  M a r i a  v a n  Boclc7201t
erffdochter  van Aldenhovesb.

De Huw. registers der R. C. vermelden verder nog
als getrouwd te Utrecht:

ti Mei 1615. Joucker Floris 2;nyz &!evwdt vau den Veen
ende  Joffr. H e n d r i c a  vala Schoordi$k  van Ryfaauwejz
CrotLwe  z’a’Iz  P*ijlswecrt beyde w o n e n d e  b i n n e n  deser
stndt Utrecht.

29 Jan. 1625. Den Edelen ende  Welgeboren Heer
~ll’ille~,z  cau Merode heere  van RoydenDurg  etc. ende de
edele ende Welgeboren Joffr.  Cutharina  va?z Ge&  dog
ter tot Gent.

19 Febr. 1631. $‘lorelals van den &uodesa  va?a den Ven
Sijner  Doorlts van Nieuwburg Camerheer  , Waltgraef?
tot Moenreburg , weduwaer van Joffr.  Henrica van
Spoordyck van Rhynauwen vrouwe van PQlsweert  ende
Catarina vage  Gejat vrouwe vaqa  Segweert (gesolemnieerd
voor Schepenen).

In de sterfregisters vond ik overleden te Utrecht:
20 Jan. 1634. Gala van Mevereja bij den Plompcntoorr
nalatende 4 onmundige kinderen niet wetende of? die echl
of onecht zijn. Hier vrempt ende geheel armel. Bregitta

25 Oct. 1641. Den WelEd.  Welgeboren Jor Reynard
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:an Merode commndr. van de riddorl. orde ten Duyt-
chen  huys . . . cndc Capn etc. overleden tot Ysendyck
lalatende  collaterale mundige erffgenamen  niet wetende
ran eenigh vast goet. Duytschen Huys.

Utrecht. c. A. VAN WOELDEREN.

Moer (van der) ook van der Moere.  (XxX, 143).
Wapen doorsneden van zilver op zwart, het zilver aan
le rechterzijde van het schildhoofd beladen met een
Klein goud schildje, waarin een roode keper.

V a n  d i t  g e s l a c h t  w a s  Sr J~diaela  van der Moere,
roopman  t e  H a m b u r g , die huwde te Delft  8 Febr.
1620 met  Juffr. h%elina  van der  Dussen, dochter van
Jacob van der Dussen,  Heer van Harencarspel ,  Kal-
rersdijk  , Dirkshorn , Uytjeshorn en Sibekarspel, en van
3eertruid  van  Heemskerck.

Zij stierven beiden in 1643.
Hadden een kind:
1. Jacob van  der  Moere,  geb. te Delft in  1622  o f

1623, die huwde N.N.
Hadden, voor zoover  bekend, twee kinderen:
1. Jonkhr  Jzclius Jacobsz. van der Moere,  volgt 11.
2. Jonkhr Adaa~ Jacobsz. van der Moere,  volgt 11”‘“.
ll. Jonkheer Mr Julius Jacobsz. van der Moere, Hoer

van Harencarspcl , geb. te Leiden 1650; 1680, Sl en
52 vroedschap en 1681, 82 schepen te Alkmaar, daarna
van 1683 tot 16S9  veertigraad te Delft, huwde Geer-
truida 1)wyst  v a n  Voorhout.

Hij stierf to Alkmaar 15 Juli 1689 en werd 23 Juli
1689 te Delft begraven, zij werd in 2s Juli 1684 in de
Oude Kerk te Delft begraven.

Hadden een kind:
Geertruyd van der Moere,  huwde Mr Aladries  Ad~iae~as.a.

vals dw Goes, Heer van Naters, Commissaris van de
huwelijkszaken 1703 en secretaris van Delft 1710.

Ilbis.  Jonkheer A d a m  Jacobsz. van der Moere.  1689
vroedschap en van 1689 tot 1693 schepen te Alkmaar.

Hij stierf 24 Sept. 1694.
Nog zijn aangetrofren  de volgende personen vau den

naam van de Moer:
JacoO Hendrilcs van de Moer huwde omstreeks 1670

met Dingena  Vissers, die hertrouwde met Pieter JacoOs
de Wolf.

Slephala  Conzelisse van de Moer, huwde de zuster van
Dingena Vissers, genaamd Taniaelce Vissers ; en Jacob
Adriaalas  van  de  Moer ,  huwde  met  de  zus te r  van
Dingena  Vissers, genaamd Aegje Vissers.

Die drie meisjes waren dochters van Pieter Vissers
omstreeks 1676 woonachtig te Leur, Baronie van Breda.

Te Leur was Pieter,  van de Moer doopgetuige 1 Mei 1678.
Op 15 Juli  1760 huwde te Sas van Gent ,Joha?a

Abraham  van de Moer, geb. te Ossendrecht  ,  luitt  Isto
bat. van Prins van Stolberg te Hellevoetsluis,  met
Anna Naria  vaya Kasteel, geboren te Bergen-op-Zoom
en wonende te Sas van Gent.

‘s-Gravenhage. M. A. v. R. v. d. IC.

M o n t e n e g r o  ( D e ) .
O p  d e  ,,kunstveiling” door de firma H. G. Bom te

Smsterdam in Maart j.l. gehouden, kwam als na 1155
voor: J.  K. B.. . . Dit is Het Wapela van Johnsancs  de
.Montenegro  (<ja Marie  Blornmendael,  getro’uwd  1674,  i n
September.
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Het nummer werd door mi,j gekocht.
Het slecht geteokendc en gekleurde wapen geeft tczien:
A. dat van den  man: in goud drie roode kasteelen

geplaatst 2 en 1; ieder kasteel bestaat uit een ronden
toren van twee verdiepingen, de bovenste smaller dan
de onderste ; iedere verdieping is gekanteeld, de bovenste
gedekt met een halfrond koepeldak; de toren is geopend
van het veld, boven de poort twee lichtgaten; de toren
is gef lankeerd  door  twee  l agere  ronde  t'orens  , op
breederen voet gekanteeld , gedekt met een spits, waarop
een van links wijzende windvaan; de spitsen en het
koepeldak zwart. Uit ieder der geopende poorten van
de beide bovenste kasteelen gaat een zwarte keten naar
de poort van het onderste; deze keten hangt met een
flauwe bocht ter zijde van dit  kasteel  neer en gaat
daaromheen.

B. dat van de vrouw : van goud met drie zilveren leliën.
De beide schilden gedekt door een omgewendeu  half

aanzienden helm, rood gevoerd, met rood-gouden wrong.
Helmteeken : een gouden antieke vlucht, iedere vleugel

beladen met drie roode linkerschuinbalken.
Dekkleeden: goud eu rood.
Behoor t  to t  deze  fami l ie  C%rfhari?zn  de illonienegro,

die, als j. d. van Lexmond  op 6 November 1733 te
IJsselstein huwde met Helzricz~s  li’ranciscus Hooft van
HZL~JS~U~~C~L,  welke laatste 7 April 1709 te Amersfoort
gedoopt was in de Katholieke kerk LL. d.  Krommen
Elleboog? Catharina werd 23 Mei 1749 te Amersfoort
overluid; wna.rop hij ‘LS Mei 1754 aldaar hertrouwde
m e t  ìKc&n Vemooy.

Uit zijn eerste huwelijk sproten verschillende kinderen
o. a. gehumd in het geslacht 2;n?a LiZaw.

Wie kan mij over deze de Montencgro’s wat meer
mededeelen?

Bergen-op-Zoom W. J .  F.  JUTEN.

Ouden (van). (XxX, 60, 99).
IZwtg7/er  van Ouden, ridder, zegelde in 1367  met het

volgende wapen : 1 én 4 een burensteel met tZ,-ic  hangers;
2 en 3 een geksnteelden en tegengeknutceldcn  ba lk ;
helm (pothelm) aanziende; dekklceden in den vorm
van een manteltje; helmteeken : twee bufielhoorns waar-
tusschen  een figuur, die kop en hals van een of ander
dier kan zijn.

Dit wapen wijkt  dus af van dat hetwelk de schepen
Rutgher  van Ouden gebruikte en afgebeeld werd in
,Taxandria”  X, 283. Daar deze schepen ook ridder was,
geldt het vermoedelijk denzelfden persoon.

Beygen-opZoom. W. J .  F.  JIJTEN.

Roelants (XxX, 102). Aangaande bedoelde 12ogei
Zobert  Roalnnts wordt door Jas., van den Leene in zijn
,Theâtre  dc la Noblesse de Brabant”, (Luik 1’705) hel
volgende medegedeeld :

1. Roger  Roe lan t s  e spousa  Alarie de Z&landre,  fillc
de, Philippe dc Zeelander et de Gertrude van Benthem
soeur de Catharine , qui fu t  femme de Mnrc Dentiere:
et fille de Gerard van Benthom et de Gertrude van der
Bosch.

11. 1. Messire Roger  Rober t  Roe lan t s ,  Cheva l i e r
Seigneur de Ceurne, Merry & Ackere, espousa Antho.
netta  Dentieres,  fille de Charles Phil ippe,  vivant  Con.
seiller et Maistre de Ia Chambre des Comptes du ROS
en  Braban t  e t  d’Isabean Bauwens  e t  pet,itte  fille de

111. 1. Robert Franqois Roelnnts, Seigneur de Ceurne,
vferry  et Ackcre  ,. mort en celibat le 1 d’0ctobre  1664.

2. Charles Plnllppe  Roelants , mort en celibat. Capi-
,nine de la Bourgoisie de la ville de Bruxelles.

3. Jeanne  Brigit te Roelants espousa Francois  Mes-
lach, Eschevin  et Honrgemnistre de la villo de Bruxelles.

Hiiaersrlu~. H .  W. M. ROELANTS.

Stalpart van der Wiele.
KlLCe?lt S. v. d. W., geb. Doornik, wie  Dordrecht 16

April  1677 en aldaar begraven,. tr. Cntl~mintc Vuniu~~.i~,
t Amsterdam 16.16 en aldaar begraven.

Zij hadden S kinderen, t. w. :
Xaria S. v. d. W. tr. ,Jacob  Piete1.s  de Hans, + 1633.1.

2.
3.
4.
5.

,

6.
7.
8.

fl.

T’incent S. v. d.  W. ,  vo lg t  ll.
Catlzariua S. v. rl. W., geb. Doornik 1668, jong overl.
Em S. v. d . W ., geb. Antwerpen 1569,  jong over].
E7;n S. v. d. W., geb.  Antwerpen 1570 (volgens
Elins : Leiden 1571), -f Amsterdam 20 Mei 1655,
tr. : n 1 5 9 0  Plrilips de Xoete v a n  G e n t ,  ,,cramer”
te Amsterdam, -F a ldaar  1620;  b A m s t e r d a m  2
April 1622 ljircl; ~tl~~~u~j~z (was eerst te Amsterdam
14 Sept. 189 gehuwd met Maria Schurman, begr.
alclaar 0. X. 20 Juli 1621), lakenkooper  te Amster-
dam, ged. aldaar 14 Aug. 1571 en er overl. 17
Juli 1637. Beide huwelijken kinderloos. (Vgl. Elias :
,,De Vroedschap van Smsterdam”,  blz. 500.)
dcZ~.ianj~ S. v. d. W., volgt Ilbi~.
Jacob S. v. d. TT7.. volgt IP.
Comclis  9. v. d. W., v o l g t  Pater.
P~ilzce?zt  s. v. d. W., koopman,  10 Febr.  1593
poorter  va,n Amsterdam geworden , geb.  Doorn ik
1066,  tr. Yllargavetlra de Praat. Uit dit huwelijk 3
kinderen :

1.

2.
3.

Cathwiua  S. v. d. W. t r .  Utrecht  12 Nov.  1620
C’oewaad  Eiillens2,c~d7.
Constantin S. v. d. W. tr. Llirk Hille?zsDewJt.
Stccen  S. r. d. W. tr. zijne nicht de Pmat.
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darc Dentieres, v ivnn t  Conse i l l e r  e t  Maistro  de la
>hambre  des Comptes du Roy a titre dc Luxembourg
!t de  Cat#harina  v a n  Benthem,  s o e u r  tic l’avant  ditte
Tertrudc, femme de Philippe de Zeelander.

2. Brigitte Roelants , Religieuse au Cloistre des Annon-
riates a Bruxelles.

Wis. ddrian,z  S .  v. d. W., pil>. An twerpen  1572 ,

;*

3:
4.

3.
6.

‘7.
8.
9.

10.

l l .

12.

+ L e i d e n  1 6 5 0 ,  t r .  Catha~&a cm TT’almod.  U i t
dit huwelijk 15 kinderen:
Adriaau  S. v. tl. W., geb.  1603,  jong overl .
dd,*ianlt  S.  v.  d. W . , geb. 1600, jong overl.
Een S. v. d .  W. , geb. 1607, jong overl.
Theodorn  S. v. d. W., geb. 1608, religieuso in het
klooster der Barrevoeters te Yperen.
Cathnriua  S. v. d. W., geb. 1610, geestelijke dochter.
A&iuau S. v. d . W . , geb. 1613, eis  Madrid zonder
kinderen 11% te laten.
dg?aes S. v. d. W., geb. 1614, jong overl.
Vi22cent  8. v. d. W.,  v o l g t  111.
Marga:retha  S. v. d. W., geb. 1618, jong over].
P7dippinc S. v. d. W. , geb .  1620 ,  gees t e l i j ke
dochter.
A?colaas 8. v. d. W., raad en rentmeester in de
baronie van Wassenaar , geb. 1621  , ?_ 24 Sept. 1663.
Pieter S. v. d. W., volgt Illbis.
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1 3 .  ,JacoO  S. v. d. W., geb. 1624, ongeh. ovorl.
14. &a R. v. d. W., geb. 1 6 2 6 ,  i_ 20 Aug. 1650 als

geestelijke  dochter.
1 5 .  Otto s. v. d. UT., geb. 1628, jong overl.

Ilfer. Jacob S. v. d. W.. 1 Febr. 1614  aangesteld tot
muntmeester van Oost-Friesland, geb. Dordrech t
1674, tr. Rampen 1600 1vy7La I~~&qc72s,  j- Zwolle
Juni 1604, dr.  van den muntmr. Hendrik W. en
Barta van Reidt. Zij hertr. Einden  3 Aug. 1617
met den muntmr. <Jan  van 12ommde.

1

9i.
3.
4.

Uit het 10 huwelijk:
J’&ce~zt  S. v. d. W., p r i e s t e r  v a n  d e  o r d e  d e r
Cnrmelieten, geb.  Kampen 1 Mei 1601,  -I- Leiden
G Qct. 1656 aan de pest en begr. te Katwijk a/d
Rijn. Zijn geschilderd portret hangt in de Mon PBre
kerk te Leiden. (Zie over hem o. m. Bisdom Haarlem).
Hentl~il~  S. v. d .  W .
Cathwin  a S. v. d.  W. tr .  Hedrik Bemaans.
Acric  S. v. d.  W .

Ilquater.  d’ornelis  S. v. d. W., geb. Dord rech t  1576 ,  tr.
IJ

III.

1.

2.
3.

Catharisla  de Soete,  Lietsdr.
Zij hadden eene dochter, n.1. :

Anna S. v. d. W.

Vi?acent S .  v .  d .  W., geb. 4  J u n i  1616, begr.
Utrecht 11 April 1692 l), tr. aldaar 12 Juni 1648
.Jokanna  van Weede  z), geb. 15 April 1619, begr.
Utrecht 11 Jan. 1699 “), eenige  dochter van Dirck
en Borcl~~gcn  (Wal&cr.g)  Splinter. (Tr. te Utrecht 13
Jan. 161.0 : Dirck Peter van Weede z. ende  Borchgen
Jan Splinter  dr . weduwe van  Jan  Schpperen (?)
beijde  wonende binnen deser  stadt Utrecht.)

Zij hadden 5 kinderen: *)
Theodorus  S. v. d . W . , ged. Utrecht 1649, nonne-
pater in ‘t Franciskaner  vrouwenklooster te Huyssen
iu Gelderland, daarna in 1679 pastoor te Voorburg,
alwaar hij t 19 Nov. 1683 en er begr. werd. (Zie
over hem Bisdom Haarlem).
A&iaan S. v. tl. W., ged. Utrecht 1660,  jong overl.
Adyiaaia  8. v. d . W . , ged.  Utrecht en -l- ald. 1651.

1) Utreoht 3 3 April 1692  : d’Heer  Vincent St,nlpert  van der Wielen
lact nne siju vrouw met mondigc kinderen, de lvapens  opgehangen

1 4 0 - 0 - 0 .
2) Volgens de R. C. troumregisters  zijn gehuwd te Utrecht: 12 Juni

1668: Vincent Sta!pert  van der Wiele  wonende tot Lei.iden  onde
JoEr. Joanna  van Weedo woon. alhier.

3) Utrecht, 11 Jan 1699: Vrouwe Johanna van Weedo,  weduwe
van Heer Vincent Stnlpert  van der Wiele, laet  na een mondige
docht,er  en onmondige dochterskinderen op de nieuwe graft bij de
Hamburgerstraet, de wapens opgehangen, gesonken,  geeft 140-0-0.

*) De Heer C. A. van Woeldcron te Utrecht,, die mij verscheidene
gegevens de Utrechtsche  tak betreffende verschafte, teekende  nit
‘;le“overlijdcnsregistcrs  aldaar  aan:

1 Sept,.  1651: Een kind van Stnlphart van der Wiel.
17 Nov. 1651: lhn kind van Vincent Staloert  van der Wlel
16 Juni 1656:
19 Juni 166.5:

16 Maart 1674:

4 Maart, 1680 :

13 April 1686:

3 Dco. 1697 :

Kind van Vincent Stnlphari.
Jo2 Constantin Stalphardt  jongedr. in den Sprinch.
we& over het Vissersteechiien  nalatende vader en
moeder.  Reguliersk.  16 dragers.
Adrinen Stalpert van der Wielc  (nalatende rader en
moeder).
Steven Stalpert van der Wielen laet na mondige
kinderen in de korte Janstrast,,  geeft. . 50-0-0.
Theodorns  van der Wielen lnet na ssn moodcr,  twee
men beluyt met het groot geluy,  “de wapenen  go-
hangen, gegn  . . . . . . . . . 75-0-0.
Johanna Stalpert van der Wiole huisrr. van Johannes
Ribbius, laet nae  hncr  man met onmundige kinderen.
(Zij was  bij haar overl. 54 jaar oud).

176

4. ~Va~lbzwgh  Maria S. v. d. W., ged. Utrecht 1652,
_t aldaar 1663.

6. Catrina  S. v. d. W.; ged. Utrecht 1654, tr. aldaa#r
16 Aug. 16ï9  .Jasa Ouderogge, J. M, wonende tot
Rotterdam.

lIlbis. Pieler  S. v. d .  W., g13b.  1G23,  t r .  1647 Isrrbdla
Siocl~ , g e b .  Amst,crdam  , d r .  v a n  Gouterus en
Mariana N. N. Zij hebben te Lissabon gewoond.

Hunne 3 kinderen zijn :
1. Mariana  S. v. d. W., geesteli jke dochter.
2. Catlawinn  S. v. d. W., jong overl .
3. Is~ldln S. v. d. W., geesteli jke dochter.

Verzocht worden genealogisch-biopraphische nnnvul-
lingen  en c. y. verbet,eriugen  clezela  tak van het geslacht
stalpart  v a n  der Wiele  betreflende. v. R.

Teyt van Aelst (van der). (XxX:  71). Omtrent dit
geslacht is mij niets anders bekend, da,n dat M a r i a
van der Teyt  van Aelst  gehuwd was met Mr. Matthijis
h’asbout  , vm  Delft. Uit dit echtpaar, welker  op psrka-
ment geteekendc portretten in miin bezit zijn, werd
15 Maart 1578 te Dordrecht geboren Maria fiasbout.

Pel6ing. B. v. B.

WoIde  (van der). (XXVIII, 166 e. v.).
Deventer, Trouwboek :
5 Febr. 1694: Lambert  Jans van der Wolde  wonende

te Zwolle met sijn moeder Albertgen Claes met Lidcth
Irlartgens  van Zwolle wonende met Derrick van Tonen
am Ncvenmart. ntt. geg.; binne Zwolle get. v. R.

Wapen gevraagd : Oud(t)hqsen.
G e w i t  Vetwztmlen  huwt 3” t’e A m s t e r d a m  Mei 1675

Helena  can Oud(t)hwysen. W.

Wapens gevraagd van onderstaande Enlcl~uimr  gc-
slachten :

Van den Bergh.;  Van Birmevest  ; Ten Bosch; Botjager;
Vala Eiken (predikant) ; Knol; Konin,?; Langed#;  De
Ih,g: Ruiter (predikant); Schrobop; T~mmewaa~a  (burge-
meester ItL 1 6 9 0 )  ; Tolaneboeyer;  Urselings  (Schout-bij-
nacht te Batavin 1693) ; Vis; Pos; Westwou&.

,Lk kleureu van de op de Enkhuizer wapenkaarten
voorkomende wapens,  t. w. der geslachten : Blazc (3 vogels,
verm. duiven) ; Blaulmllc;  Halflaoorn; Pesterrnan  (pieke-
nier, half uitkomende uit vesting-wal of toren) ; Waterman.

‘s-Grm;ed~,age. VAN  ROMONDT.

Rectificatie. Naar aanleiding van een schrijven blijkt
dat, in 1~. 97, regel 9 v. 0. in plaats van L,rdeiz,

dI:i den steller der annonce bedoeld werd Ram.
In het Utrcchtsch  Dagblad heeft  echter deze ver-

betering nooit gestaan. R E D.

INHOUD 1012, IFP 5.
BestuL~rsbericlltcn:  Bijeenkomst,en  ,. Benoeming tot, lid; Adresveran-

Jering;  Ruil. - Eonige aanteekeningexi  nit het Kerkarchief te Tiel,
ncdegedccld  door Jhr. van Kinschot (Vervolg). - Over nnmcn,
naamsverandering, naamsbijvoeging  enz. in Nederlands&IndiC,  door
Mr. P. C. BIoy-; vnn Troslong Prins (vervolg). -- Engelhard,  door
C. A. van Woeldereu .  - -  Kle ine  mededeelingen: Sobnnrwepcns;
Wnpenbesuhrij  ving : Van Leeuwen de Goudo; Eene  rnwmsverandering.
- Vragen en antwoorden: Bastert; Bonnot;  Eurger;  Coppier;  Hnb-
bcma; Heuker; Israel; Klinkbrsteen; Maurite; Mevcrden (van); Moer
‘vm der); Montenegro (de); Ouden (van); Roelants;  Stalpart  van der
Wielc; Teyt van Aelst (van der); Wolde  (van der);  Wapen(s) ge-
vraagd; Rectificatie.
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Genealogisch - heraldiek Genootschap )) De Nederlandsche Leeuw,”
%r .- ‘i

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
nao de Leden vsn het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betreifende de redactie
van h e t  Mnnndblnd,  opgnven  van ndresvernnde-
ring, opmerkingen inzake de verzending en nnn-
v r a g e n  o m  exemplnren  van vroeger  serschenen
Maandbladen gel ieve men te r ichten tot  den
wnnrnemeoden  redacteur,  P.  F. W. VAN ROXOXIIT,
47 Reqentessehm,  ‘s-Gmvenltaqe.

7 ~- n

d a t  Zij n ie t  ~a~~spr~li~~li~jli  is VOO1‘  dc?

strekking of den inlìoud  der ondertcckende  stnltken.

BESTUMRSBERICHBEBl.
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 3 JUNI a.s. 4112  ure.

Hôtel: ,,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Tot lid zijn benoemd:

Jour. RUPB  . . . . . . . . . . I~w~~t~.sicde
zom?rll~stst,tIn  t.

Adresverandering:

11. \Ti. VAN EVERDISGES.  . . . . . ‘s-G1~7ce,1ha,9~.
S9 Piet Heinstraat.

32Ste  Algemeene Vergadering van hrt Genootschap.

Op Zaterdag 13 April 1912 werd in een der lolrnleu
van het, Zuidhollnndxh  Koffiehuis t e  ‘s-Gravcnli:qx2,
de 3isec  Algemeene Vergaderiq  gehouden.

A a n w e z i g  wareu de Hccren: W. de Haas, F. C. van
der  Meer  van  Kuffe le r ,  Jh r .  Nr. E. 13. F. F. Wittert
van Hoogland, D .  G .  van E p e n ,  A .  Sasscu, A.  J .
Servnas  v a n  Rooijen,  *Jhr.  W. J. P. van den B o s c h ,
Jhr.  G. A. A. .Just de la Paisières  , G. H. J. Gijsborti
Hodenpijl,  W. J. J. C. Bi$eveld,  B. van H;lorsma  Buma,
.J. D. Wagner, W. baron Snouckncrt vnn Schnuburg ,
J h r .  C .  H. C .  ,4. v a n  Sypest,eyn, \V. 8’. Arntzcxlius,

P .  F .  W. v a n  R o m o n d t ,  l&. J .  van  de  Kasteelc,
1,. Calkoen,  J. J .  Rastert ,  C. van E~Icc~~~,  Jhr .  J .  A.
HocuflYt  , W. 01. C .  Rent, H. C h .  Vegtcl,  J h r .  W.
Enge len  van  P.jjlsmcert cn Jlw. C. P. L. van Kinschot,.

De Vergadermg  werd  door den Voorzitter, Jhr. C. tl.
C. A. van Sypesteyn, met een woord van welkom aan
do tegenwoordige leden geopend, b* wconstntcerd  werd tl:tt
deze Algemeeno  Vergaderin,<r nnar bchooren  volgens (1~:
statuten is opgeroepen.

Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de
vorige vergadering braclit de Secretaris in hoofdzaak
het navolgende verslag nit : Door den dood ontv ie len
ons g e n o o t s c h a p  d o  l e d e n  : J. C. van der Muelen,
J . \‘illl  der  !Xinno,  AI. H. P. A. R; ba ron  de  Gir:wd
clc Mielet  van Coehoorn, C. M. C. Obreen en Mr. J. van
Heukelom.

Het Genootschsp  tolde ultimo December 1911:
10 cere-, 12 correspondeerendc- en 2%’  gewone loden

en s t o n d  met 4 9  wetenschnppeli~jlro  genootschappeu.,
instellingen e n z . ,  zoowel  h i e r  t e  l u n d e  als i n  h o t
buitenland, iu betrekking. Gedurende den loop van clit
jaar werden  nog  29 gewone leden benoemd, zootlnt
dit nant:kl op het oogenblik bijna 300 bedrx@.

Dc middagbijeenlromsten  w e r d e n  d i t  j a a r  over  het

algemeen goed bezocht.
Door onvoldoende deelneming kon het voorgenomen

bezoek naar het slot Loovostein  niet plaats vinden.
De bibliothec:lris  deelde medo dat door de verschi.jniug

van den ,Invuntwis  der boekrn en hnr~dschriften”  h e t
ge\v0110 ihnnda.gache  b e z o e k  t,oegenomun  i s .  D o o r
schenkin~gcn  on aankoop werd de biblioiheek  aanzicnli,jk
verrijkt.  Van tijd tot tijc zal een supplement~  rerschijnen.

De  Voorz i t t e r  meende  in den qeest  der vcrgndering
te handelen door den biliothecnr~s,  dm  heer W. bnrou
Snnuckaort van Schauburg, een  woord  van  dank  te
brengen voor zi.juo practische bewerking van den vn11
veel arbeid got,uigenden  Inventaris. Door npplnus  stomcln

clc vergxdering  met cloze woorden in.
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Naar  aan le id ing  van  he t  medegedee lde  over het
supplement verzocht de Heer D. G. van Epen of niet
wenschelqker  was dit slechts %nmaal  per jaar te doen
verschijnen, daar het  aantal  supplcment~en  anders te
groot werd, zoodat daardoor het raadplegen tijdroovender
zou worden. De bibliothecaris zegde dit toe.

Uit het verslag van den penningmeester bleek het
navolgende :

Op 1 Januari 1911 wees de kas eon nndeelig saldo aan
v;ln f 286.7d5.  Aan contributie werd geïnd f 18X.--,
terwijl  do verkoop van den in Xei 1911 verschenen
Inventaris  der boeken en handschr i f t en ,  ve rkochte
maandbladen, overdrukken CIIZ. opbracht f 324.49 en
do interest in rekening-courant f 15.1g5 bedroeg, zoodat
totaal is ontvangen f 2231.68”. De uitgaven ten behoeve
van het  Maandblad bedroegen f  1’110.71,  die der
bibliotheek enz. f 843.61 en algemeene onkosten f 91.09,
zoodat totaal is uitgegeven f 2431.03:.

Het nadeelig saldo is dus geslonken tot f 199.33.
De commissie tot het nazien  der rekening over het

afgeloopen jaar bracht bij monde van den Heer J. J.
Bastert  het  verslag uit  en werd de Penningmeester
voor zi jn beheer gedechargeerd.  Tot het  nazien der
rekening voor het volgend jaar werden uitgenoodigd  de
Heeren A. Sassen en W. J. J. C. Bijleveld , die dezen
taak gaarne op zich wilden nomen.

Vervolgens kwam aan de orde de verkiezing van drie
bestuursleden  wegens periodieke aftreding der Heeren
Jhr.  W. J.  P.  van den Bosch, W. baron Snouckaert
van  Schauburg  en  P .  F .  W.  van  Romondt  en  to t
verkiezing van een nieuw bestuurslid wegens het zich
niet herkiesbaar stellen van den Heer C. van Erpecum.

/ 1

De Voorzitter deelde mede, dat het hem zeer leed
deed, dat de Heer C. van Erpecum het Bestuur ging
verlaten waarvan hij sinds 1904 deel  uitmaakte en
bracht hem hulde,  den dank uitsprekende voor do
gewaardeerde diensten door hem aan het Genootschap
bewezen.

De vergadering betuigde door applaus hare instemming
met deze woorden.

Op verzoek van den Voorzitter belasten zich met de
stemopneming de Hecren A. J.  Servnns  van Rooijen,
L .  Calkoen  e n  F .  v a n  d e r  1\Iccr  v a n  Kuffeler. N a
stemming werd bij monde van den Heer A. J. Servans
van Rooijen  medegedeeld, dat de nftredendcn herkozen
waren en dat in plaats van den Heer C. vsn Erpecum
gekozen  was de Heer B. van Haersma Bumn.  Genoemde
Heeren verkluarclcn  ganrno  herbenoeming,  respectievelijk
benoeming, te aanvaarden.

De Voorzitter maakte nu aanhangig het bestuursvoorstel
tot statutenyijziging.

Na uitvoerige bcspxking  werden de nieuwe statuten
aangenomen en zullen deze, nnd:lt  d e  .Koninklijkc  be-
williging  verkregen  zal ziju, den l e d e n  t o e g e z o n d e n
worden.

Het bcstuur werd op eeue vraag,  daartoe door den
Voorzittor gedaan, gemachtigd alsnog redactie- en kleine
wijzigingen aan te brengen.

‘Tot lid van do commissie van onderzoek,  bedoeld in
bInar:dblnd  jrg. 1910, kolom 164 en 166 wordt benoemd
clc Heer G. H. J. C. E;chauzier.

Do Voorzit ter  verzocht alsnog do vergadering het
Bestuur te machtigen, de lioninkli,jke  bcwilliging  o p
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de nieuwe statuten aan to vragen, welke machtiging
verleend werd.

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter
de vergadering.

In aansluiting met de in de algemeene vergadering
gedane benoeming kan medegedeeld worden, dat dc
Heer G. H. J. C. Eschauzier tot zijn leedwezen de be-
noeming niet kan aanvaarden.

De Heer B. van Haersma Buma werd in de laatst go-
houden bcstnursvergadering  tot penningmeester benoemd.

Aan den gemeenschappelijken maaltijd, gehouden in
de Nieuwe  of’ Litteraire Societeit  werd door 21 leden
deelgenomen. Ons lid van Epen had ons do attentie
bewezen yoor de tafel-naamkaartjes de fraaie in kleuren
gedrukte geslachtwapens der aanzittenden te verschaffen.

Eene genealogische bronnenstudie : Het GORCUM-
SCHOONHOVENSCHE geslacht VAN VLIERDEN.
In  mi jne : ,, Aanvullingen op het  Brabantsche en

,,Geldersohe  geslacht p~nn Plierden”,  v o o r k o m e n d e  i n
jg. 1906 van het Maandblad ,’ werd reeds met een enkel
woord vermeld (k. 205),  dat een te Schoonhoven door
mij ingesteld onderzoek, in den zomer van dat jaar,
lad d o e n  zieu, dat de Schoonhovensche  Van Vlkrden’s
afkomstig waren van Gorcum, cn afstamden van den
Johaums van V., d i e  v o l g e n s  111.  van Berkum’s: ,Bo-
,,schrijving van Schoonhoven”, blz. 612, den 20 Nov.
1748, door den Prins van Oranje werd aangesteld als
electour. (Verg. jg. 1904, k. 91 sub 21.)

Ruim eene eeuw was dit geslacht te Schoonhoven
gevestigd. Omstreeks het midden der vorige eeuw,
vertrokken de laatste v. V’a vandaar naar Zaltbommel,
F$mard  , Niddelburg enz.,

Velo jaren lang, oefenden verschillende leden er van
te Schoonhoven het bedrijf van goud- en zilversmid uit
en in Nov. i908 woonde o. a. nog een goud- en zilver-
smid J. v. T’. te Fijnaard,  die vroeger te Tholen gc-
vestigd was.

In ‘s-Gravenhage , Amsterdam, Utrecht enz. wonen
noe vele leden van dit geslacht w. 1’. Wel heb ik omt.rent
hen verschillende aantc~keningen,  uoornamelcjk  familio-
berichten uit tic dagbladen, enkele schrif telg ke medc-
doelingen enz., doch onvoldoende om daaruit  eene
geslachtslijst nup to dato” samen te stellen.

Dit laatste was trouwens niet mijn doel: het was er
mij voornamelijk om te doen,den oorsprong van dit
geslacht op te sporen en, daar mij dit thans gelûkt  is,
zal ik er mij in dit artikel toe bepalen, de genealogie
cr van niet vertier  uittebreiden, dan tot ongeveer 1850.

Bij het opsporen was het aanvankelijk mijn doel, na
te gaan of ik verwantschap kon vinden met het onze:
het Geldursche  geslacht 21 P. Die vond ik niet ,  doch
wol kwam ik tot de verrassende ontdekking, dat deze
21. p’a  rech t s t reeksche  a f s tammel ingen  ziju van het
Brabantsche geslacht.

Geheel op al1 thcntieko gegevens berustende, acht ik
het niet vau bela,ng ontbloot, in ons mnandschrift~  deze
bronnenstudie te publiceeren, welke de genealogie van
een oud Nedcrlaudsch  geslacht geeft,  over een tijdvak
van bijna 600 jaren.
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Dg eerste generaties van het Brabantscbe  geslacht,
thans geheel berustende op oorspronkelijke gegevens, zijn :

1. JCIIL  van ~hden,  leeft  begin 140  eeuw,  had  een
zoon :

11. DamX, die in 1391 of ‘92 sterft. Hij aas gehuld

met  Heilwig  N. N. waarb i j  4  zoons  en  2  doch te r s ,
waaronder :

111. Dmnii;l, in 1423 s c h e p e n te Oirschot, gehulvd
met Ehnbeth van Petershem,  waarbi,j  3 zoons en 3 dochters,
waaronder :

IV. Daniël, geb. omstr. 1426,  leefde nog in Maart
1484, was geh. met Agnes Horozl~ens,  uit welk hum.
bekend zijn : 5 zoons en 2 dochters, waaronder:

V. Daui~l,  die in 14ïl of ‘72 werd geb. Van dezen
Dan%1  nu stamt het Gorcum-Schoonhoven~che  gcslnchl
Van  Vlierden  af. l)

__._  ~~_~

meester te ‘s-Hertogenbosch, die I, Mtrnrt 1546
aldaar ocerlecd.

De eerste sporen die ik vond van het Gorcumsche
geslacht, waren : 1” h e t  h u w e l i j k  van ,7a11 .Ta~sz.  o. 1’.
t innegieter te G. oud 24 j .  met &~cc  ~~oeln~~txdr.  2;an
Calcar.  Zij teekenden S Oct. 1622 te Amste rdam aan .
(P u i  rog= D. P .  B .  n” 669),  - 2~ het huweli,jk  te Rot -
terdam op 8 Febr.  1662 (Stadstrouwreg”‘)  van D a n i ë l
Jk?ZSZ. Y. 1~. j. m. van Gorcnm , nwt k&m Jmsd~. (Vcrgel.
jg. 1907, k. 121).

Naar aanleiding van mijne  : ,Aanvulliage~~”  enz. had
de Heer B. v. B. in jg. l!iOG  (k. 256) en 1907 (k. 32)
eeuige  nsnteckcningen  omtrent dit geslacht  gopublicccrd,
gevonden in het oud archief van Gorcum. Daarna gat
d e  H e e r  Ph. L. d. 13. in jg. 1909 (k. 2 3 8  en ‘3!))  eone
uitgebreide aanvulling daarop.

De  mees t  be langr i jke  annteekening  was hot extract
uit cene  notnricële  acte van ô Febr. (moet zi.jn S Sept . )
1642, waar in  ve rmeld  word t ,  da t  de  e rven  IJ. V. tc
G o r c u m  l a n d e r i j e n  t e  Empel (k 1 uur ten N. v;111
‘s Hertogenbosch aan de Maas) in hun bezit hadden.

Het was mi*j  toen reeds  bekend, dut de Bosscher  v. TT6:
in do 16~ eeuw lander i j en  daar  hadden  beze ten ,  CU
O . ÍL de hierboven  vermelde Danid,  aan zi,jne 3 natuurlijkc
kinderen : Jan, C7ì1.i~sfofd  cn &Z~ZCC,  gocclercn  nlcl~tn~
had vermaakt. Nu kwam het mij niet onmogcli,jk voor
dat de Gorcumsclm  v. T”s van cen dier kinderen zouden
kunnen  afs tammen.  b

IF besloot dus, eén nauwkeur ig  onderzoek  in  te
stellen, in het, op het R\jksarchief  t e  ‘ s - G r a v e n h a g e
hcrust&de oud-rechterlijkennotariëel archiefvan  Gorcum,
van ongeveer 1570-1680.

Dat onderzoek, dezer dagen geeindigd  , Id tot resul-
t aa t ,  da t  ik  werke l i jk  de  aans lu i t ing  lnet het Brab.
geslacht vond - en dat, zooals we hieronder zullen zien,
de vader van den Jm v. ?). , die in 1622 te Amsterdam

Ij Uezo  stmmxh k o m t  n i e t  j u i s t  o v e r e e n  m e t  d i e ,  d o o r  mij
gegavc11 in j g . 1901, doch  barust t h a n s  geIlec op gegevens  uit dc
oudste Bossoller  s<:llepcrlprotokollen, mij indertjjd vcrst,rekt.  door  011s
hoonnencht ocrelid  : Jhr. X7. F. Bcelaert~s  vnn Bloklnnd.  R e e d s  scdch
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huwde, de stamvader was van het G.-S” gesl. en ei,jn
grootvader,  die in 1518 te Antwerpen woonde, en daar
liet bedrijf van bontwerker uitoefende, Dn~neZ’s  nstuur-
li,jke zoon Jacclt  was.

Van dezen laatste zi,jn  5 kinderen bekend: 1 z. en
4 drs. die, op i?&ne dr.  na,  die reeds te Middelburg
w o o n d e ,  d a n  wel te gelijk met de anderen uitwcck,
- allen in het laatst der 160 eeuw naar Gorcum togen.
I n  eene, hieronder nader te  bespreken Gorc~~mscho
Schepenakte van 28 Mei 1610,  worden zQ allen vermeld
als kinderen van den in Antwerpen overl. ?Jmz  v. V.
Danidsz.

Den stamvader vond ik voor het eerst vermeld in
een Gorcumsche schepenacte  van S Naart 1599 (dl. 90.)
Denkelijk zi.in hij en zijne zusters, evenals O&cìier  Willemst
v. 6: de stamvader van het 12oItcrdanzsch-Gcltlel,sc7Lc  ge-
slacht, na het innemen van Antwerpen door den Hertog
van Parma, uit die stad geweken.

De akte nu, waarin .Da?zii;l  2’.  7. zijne nat.  kinderen
met name noemt en hij hen die goederen bij  Empcl
vermaakt,  is van 19 Jan. 1587/68  en wordt gevonden
in R. 647 f. 162  en vlg. der Bosscher scheJ)en  prn. Zij
luidt woordelijk aldus.

,,Alsoo  Danid  vczn Flierdma  met c o n s e n t  endc w i l l e
,van Beatrpse,b”  ( d r .  v .  TC’ille~,~  CLZI~ GCUUE~))  ,zijnre
,,huysvrll  hadde  vemaect eii gelegateert  i n  r e c h t e r
,,aelmoessen  pucrli%en  cnde simpel  o m  g o d t s  wille,
,,f,‘Iwistophow  C~Ï Jnwneja zi,jne natura1  kyndefi d i e  hij
,,vermect  hadde  bij ccn genocmpt  Agjacs eìi Anne z y n e
,,naturel  dochtere olie hy verweet  hndde bij  een genoempt
,E*ngellcm  Peter Goessoas  dochtere , - d i e  h e l f t  v a n
,allen  den g o e d e n , d i e  Danii’l  vorcregen  hndde met
,~i~l;e~ dit! Roc~r castelleyn  t o t  Eny~el,  v a n  d e n
,esccutoiren  wijlen  Heeren  Gera,rds z’un Beest, g e l o g e n
,in do proc1110  v a n 1QzpeZ tsamen matter  h e l f t  v a n
,,eeii mergan lnnts oick tot EqxZ: in  t sc lve  lant, d i e
,!dc voirsz. Dircl~  en Ily  testatoir tegen  Meester  Ft~zs
,Tocli~1w7~,  als mr. V;~ÍI.  g r o o t c n  gasthnys  t e n  B o s c h ,
,hndde  vercregc, vm denselve  ziincr  n a t u c r l .  kyndeír
,,terstont nac doodo  van voirPz.  Dnni?l  en Bcatrpsc
,,beydo  eu nyet e e r acn te vcxlcn  t,e h e f f e n  e n  t e
,,besitten  tsame mettc  brieven eii instrumenten dnir nfi
,zynde, m e t t e n  Instem  rala dc~ d~cJ<cl~  eiï ande dair
)t toe bchoiren.

,Behcltel  d e n  lnncxtleveïi  nltyt z y n o  vryen w i l l e ,
,met conditien  toegedaen  dat off e n i g e  van den voirsz.
,natue& kynden s t o r v u  eíï afflivich worddc  sonder
,wittich  kynt off kynden achter te laten dat alsdan
,de portie eïi gedeelte  des aflivigc soudo (vcr)stervc  ei1
,succetleren  op tc lnncste  leven off hucr wittige kyndeiï,
,sonder des voirsz. l)alaids wittige kyndeii, ende  indien
_,z;j  allen sterven  sonder wittige geboirte,  dat a l s d a n
,de vrsï;. g o e d e n  s u l l e n  succoderc  ei; vorstcrvo  totten
,wittcgcu  kynderc des vrsz. Danids, off kyndcr  kynderon,
:,bij nlsoo d a t  d c  doode hnnt  a l t y t  mctter  leveii bant
,deylen  soude.

..Entle  e n  s u l l e n  d e  v o i r s z .  natuerl.  kyndeii  n y c t
,,nrogc vercoopc , vcrandeii  off be las t en  zi of die jat
,,docn woude  en  hadde wittige  kyndeïi  off kynt twint,ich
,jacr outlt zyttde off meer.

,,Ende  iugevalle  zy off yomnnt  v a n  llcn clnt dcdc,
,,dat a l s d a n  d i e  portic sall succe~lorcn  o p  des voirsz.
,,Dnnii;ls  witt,iKe kyndoii off liynts kyndeii  als voirsz.
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,,ls, gelyck die al1 olaerl  begrepen sta& in een openbaar
,,instrumcnt  voir Gojynrden Grootaert  run Os als notaris
,:eiï sekere  getuyge op  ten  negen  en twintichsten dach
,,Deccmber  afio XV” cñ negen eiï twiutich (29 Dec. 1529)
,,gepaasoert.  ?) Ende alsoo daornae bij d e n  w i t t i g c
,,Irynden  eïi kynskyndeïï des voirn. Dan&% mn F’lierclen
,opgedrageri eñ getransporteert was geweest den voirsz.
,Clwistophown  natnerl.  z o o n e  Dan& v a n  Vfierden
,sekere  lnnt,  h u y s , crve  en nnds et@. mette  dyck
,daertoe behooreti  denselve kyndeñ  Lhi~Xs *can Vlicrden
,acngecome  eÏï aenverstorve  v a n  .JuI, om T:lierdm ,
,proiïlt  in d i v e r s e  Iris weseïi  v a n  data d e n  XXIIIjrl
n ( m o e t  zijn 23) dach  der maendc Meert,c int jwcr XV”
,, sess eïi v i j f t i ch  - -  “) F O O  s y n  gestaen  vo i r  dcepr:n
,,dondergescreven  JWZ natuerl.  zoone Danii;ls CCIU
,, Vlierden  , eÏi Katharina  naegelaten  wecIe  d e s  v r s z .
,,Cl~ristofels  1)a1& ? lic~tlen snll b e h o u d e n  clïï  tot haerc
,,tochtcn bcsitten de vrsz.  goeden, den voirn. Clwi.sloforcn
,)cn Danielcn  mn Vlierden  zijn v a d e r  i n  z i j n  vrsz.
,,testnmet gemaect en gelegateert gclyck hy Christoffel
,die besete  e11 g e b r u y c k t  hndde ende  nac doot eii
,aflivichcyt  v a n  d e n  sclven  katl/ryz  s u l l e n  d e  vrsz.
,,goeden  succedcren cii devolvceren op Jcrlzgze  nntureï.
,,zoene Daniëls  van Vlierden vrsz. otT zijns J a m  kyndefi
,off k y n s  kyndcn. Ende d e  goeden  d e s  vrsz. (,%ris-
,,Io@zoye?a als geseijd i-3 o p  t c  XXIII,j dach Meert0  ajïo
,,vrsz. opgedragen  eii getransportcert  , sall die voirsz.
,,.Jmz mm Vhw7en  decn helft hehbo e?i mitte crffex  tocht
,,besitte eïi zijne vrije wille claer mede mogen doen en
,,daiidcr helft sall c<ie voirsz. Ka/harina  behouden  om
,,haer vryo wille dnermede oick tc mogen doen.

,,Gelyck dit die voirsz. Jnlt  ?:(lqa Vlict~1ai~  CK Kathaknn
,,cum tutore d i c t i  K~~ihn~.l1ln  sup o m n i n  e t  habencla
,,mnlcandeïï  hebben gelooft en weI vast stedich eji van
,,werdcn  t e  h o u d e n  sonder cnich  wcdersegge,  n l l e t
,,souder  arch cii l i s t .

,,Testes  Eyndhouts c t  L o m b a r t s  YIS Ja,nua,ri
XVc LVIJ.” (19 Jan. 15%).

Uit  deze akte bli,jkt dus, dat Ch~~isfoffel  zonder oir
w a s  overl.  cn wcl kor t  t e  voreu,  d;lur i k  h e m  n o g
vermeld vond in ccuc B. S. A. v. 2 Juni 1557 (R. 197
f 2i5) als verkoopcr  van  land ,  en  vermoede l i jk  ook
kvzna, daar deze hierin niet meer genoemd wordt,. Na.
den dood van Kdhnri~z~a  kwamen das do goederen bij
Empcl , in hun geheel in het bezit vau ?Jath  of diens
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kinderen. Haar vond ik het laatst  vermeld in eene
B. S. A. v. 18 April 1570 (R. 219 f 215) met haar
20 man: T h o m a s  Gielis  C’Iwìstiaansz.  en Jan in eene
id. v. 27 Juni 1562 (R. 206 f 193) waarin hij procuratie
geeft aan Jma  MiLli22ck  Adrinnns.z. te  ‘s-Hertogenbosch
om in hangendc  1)rocessen voor hem op te treden. a,

Wanneer dit 3 nntuurli.jke  kinderen  geboren zi,jn, kan
o n g e v e e r  opgomnnkt worden ,  wanneer  mij een kort
overzicht geven van Danids  levensloop. (Vergcl.  k. 62
en noot 1. op k. 88 jg. 1904).

Als zoon van Dcr&Y  cn Ag1zc.s  Horenlzens werd hij in
1471 of  ‘72  geboren.  Hij was drie malen gehuwd :
10 m e t  Elisnbcth  d r .  v .  C$oj/art WW Domlne7eqa,  genc’.
Byerelzs  ; 2” met, Bcahix 2’aqa  G’e22nep  Willems&*.  e n  B0
met Johanna  de IVolff  LandwMr.  Hij had vier wettige
kiudereu  : L)onii~iT,  Goywt,  Albert en Jodoca?  allen uit
zi,ju  l0 l~uweli,jlí. Zijn oudsten zoon : Danii-1,  wordt reeds
in Sep’ 1520 vermeld  als gehuwd met Hei~rìca  Sp,yckcrs,
deze kan dus f 1495 geboren zijn, waaruit volgt dat
zi,ju vader reeds zeer  jong huwde.

Met zijnc 20 vr. vond ik hem voor het eerst vermeld
in  N” 20786  v. 11. R e k e n k a m e r  archief t e  B r u s s e l ,
waariu vermeld wordt, dat Daniël v. V. en zijn huisvr.
Lkwi~rice vnn Gennep , den 11 Juni 1524 consent krijgeu
om te mogen testeeren.  Vermoedelijk maren zij toen kort
te voren gehuwd. Met zijne 3O vrouw hnwdc hij eerst om-
s t r eeks  1540. Nn is het niet aan te nemen, dat hij clio
kinderen reeds  vóór zijn 1” huwel[jk  had, aannemel’ijker
komt het mi,j voor!
geboren zi,jn  ,

dat z;j tusschen zi& 10 en 2” huwel.
en wel tusscllen  -1: 1520 en ‘24. Jan moet

in ieder geval reeds meerderjarig geweest zi,jn  bij den
dood zijns vaders (1546) want kort daarop, n.l.12 April
1 5 4 8 ,  verkri,jgt  ,Jula 2’ala  Vlier/lela &n~%, bontwerker te
Antwerpen het  burgerrecht ,  zooals do heer F. Donnet
vermeld  in zijn, welwillend mij ter inzage vcrstrekto  :
,Histoire  de l’ktablissement  des Anversois ans Canaries.”
(Verg. noot 1, 1~. 87, jg. 1904).

Met wio Jan gehuwd was is mij niet bekend, alleen
dat hij 5 kinderen had, allen uit wettig huwelijk gc-
sproten,  daar ze anders geen aanspraak konden maken
olm de Empelsche  goecleren, die zij in eigendom hadden,
zooals we hieronder zullen zien.

Die kinderen worden allen genoemd in eenc  Gorcumsche
schepenacte van 28 31ei  1610 (Serie F SIV n” 37) waar-
van de znkelijlx  inhoud is als volgt:

Comparee rden  Jan v.’ V. Jansz, tinnegieter, voor
hem zelf en als oom en bloedvoogd van Otto m?a Malsen
Jo nsz , do nagelat,eu  onmondige zoon van N e e s k e n
(Agnes) v. V. Jansdr. zijne zr. zaliger, geassisteerd
met Conaelis  Dirhz,  schout te Oostermyk  , ook voogd
van gen. Otto v. h!. ; - 3oclof vma der Nwlen Eellwoutsz.
CIS man en voqd vitn Neeltje (Cornelia) v. V. Jansdr.
zijne huisvr. et1 LysOet  Acrtsdr. (~7~2  der ïKeule9a)  als
wed. en  boede lhouds te r  van  CJm vma 1Clalma  Jatasr.
tiunegictei , daar  moeder  van was Needma  vnd. , ge-
as.*isteerd met Aba~xl vu~a der Voicht als haar momboir en
gekozen voogd in dezen, - allen iuwonende  poorter
e n  p o o r t e r e s s e n  dezer s tad,  de voorn. <Tata  v. P. en

4, Hieruit  bli jkt,  dnt met  do  in 1~.  63 jg. 1901  vonnclde  Jan, nnt,.
LIL  v .  Daniel Dz D. 1< n i e t  bedoeld knn zijn, d i e  vnn den gnsttluis-
mecster.  D e  dur x-crmclde  J a n ,  die reeds i n  1;S.T ~3s overl.  moet
xn nnt. e n . zijn gewoest~  v:10  d e s  gas:hlli*m*  v:rdcr:  tocvnllig o o k
xu DarrieZ  1):.
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Roe lo f  1’. d. Ai. te z a m e n  n o g  v e r v a n g e n d e  e n  z i c h
s te rk  makende  voor  Magdalena  v. V. (wed. v. Jtin
S’ronck  C’omelisz.)  en voor Lyntjc (Cathalina) v. V.
(wed. v. Aert Booldcmam)  wonende te Middel burg, beiden
wed. cn hun zusters (resp. sohoonzusters)  nlhicr absent,
- allwz nugela,ten likzdcren en Ideìdikdel-eu  z’au Jan v. V.
Daniëlsz , resp. ~ZM vade?.  elz yrootvnder  mliger te Ant-
werpen 0hdtdO~a  ,. - en hebben  in die kwaliteit ge-
zamenl i jk  macht~glng  verleend aan mr Cos-melis  TTvcIc,
dr. in de beide rechten  en Dalli+l  Hc2/12s,  de voorzoon
van  de  voorn .  LYecllje  v. 7. j), bu rge r s  dezer stad, -
gezamenlijk en elk voor zich in het bi,jzondcr, ooli in
hun naam en van hnnncnt~woge,  hetzij bij Hunne Hoog-
heden of de Geheimc  Raad van Brabant,  of elders,
op te cisc.hen alle goederen, ‘t zii l a n d e n ,  g r o n d e n ,0
erven als anderszins, die ATce&x,  wvctl.  van den linnen-
w e v e r  Govert Matthysz, wonende te ‘s Hertogenbosch
onder zich heeft of in bezit houdt, en clic  de voorn .
constitnantcn in eigendom behooren, en die eertijds bq
szhcxessie  v. Daniel v .  V .  gel~onacn  z2j’n , op dela voom.
c auJ v. F. Danìëlsz. resp. l?lin vader c)a grootvader e n
daarmee op beu constitunnten  zelf, zooals  zij v e r k l a a r -
den. - (Alsnu volgt liet gcwonc  formulier ecncr vol-
macht, echter met clausule van substitutie alleen bc-
tredende  het rechtspreken.)

Uit  clcze akte blijkt dus, dat van de 5 kinderen van
Jan,  vier in 1610 nog leeftlen en dat hij in Ant.werpen
was overledcb.  Die 0 kinderen zijn dus moer dan maar-
schijnl~jk a l l en  daa r  geboren. j(,T‘,  tinnegieter te 0.
was, zoo:& we zien zullen, reeds in 1599 wedr, Ag~1cs
was toen I-eeds overl. kinderen nalntende,  Cornelia  ~;IS
gehuwd en woonde te G., Mugdalcna  was toen wed. en
woondc  o o k  to Gorcnm  en &flaali~~cr

!,
eveneens wed.

woonde  te Middelburg. (Zij had slechts edne dr. Accs!x?a
(Ag7aesj  geheeten.)

Het proces, waarover hierboven sprake is, liep mis-
scllien wei over die Empclscho goederrm.  Wie die wed.
was van Govert  of Goijart  :IlatLl/yy~x.  is mij niet  bekend,
en heb ik ook in dc B. S. pr. uit dien ti,jcl, niets daar-
omtrent gevonden. In ieder geval sch~juen JalL’s kinderen
in 1610 nog niet in het, rustig bezit te zijn g e w e e s t
van het bon t o e k o m e n d e ,  u i t  huns  g r o o t v a d e r s
nnlatcnschap.

Eerst in enn G. S. 9. van 12 Jan. 1624 (F SIV no 21)
vititl ik melding  g e m a a k t  vat1  do Empclsche  goederen.
Ln dit nkte maken d e  l;indercn uit lle!t 1~ huwel.  vau
Jir,~ Jama u. V . met hun stiefmoeder: toen \\cd., cent!
boedelscheiding, aan het slot waarvan wordt x~mcltl  :
i,verclaercndo  zy comparanten tusschen haer noch on-
,geecheyden  en onverdeylt tc blyven, zrccl~o-eyra~tl~llcri
,,?:au kaïldeìl  gelqela  tot EIII@  by ‘s-HertogenBod  haer
,,iut gcnwcu  conrprfeerde.”

De erven f>. V. hadden dus die goederen niet gesplitst
on hadden ze in geme~necll:~ppclijli  bezit,  zooa ls  ook
blijkt uit eene akte van 14 Oct. 163 1 , verleden  voor Nats.
Kcmp te G .  ( B u n d e l  VI Not .  Ar&.),  die i n  h o o f d -
zaak luidt:

Compureerden  L)tnli?L Willelwz. He!jlns voor zich zelf
eu vervaugendo  de verdere descendenten van ATecl!je

5, Zoonls  w llierondcr znllcn  zien,
Hcyltje  v a n  den  Elsmee~,

~‘3s  Willem Heyns  , weck’  van

hanr eerstc man .
met wieu  zij reeds i n  1 5 8 7  gehuwd WRY,
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‘V. v.; ,JOIZ  Jamz. vals dsperen ‘;) ook  v o o r  h e m  z e l f ,
en vervangende de verdere descendenten van hrecslxla
21. v.; ,Jau Jmsz. v. V. voor  zich zeli en vervangende
d e  verdere  d e s c e n d e n t e n  v a n  Jau v. 7. en zij a l l e n
gezamenlijk vervangende hTees7rc  Aerkdr.  (Boude~~~n~~s),
als rcpresenteerentle de stam van Lynfje  v. V., -- allen te
zamen erfgenameu  bi,j successie van Java 11.  r. (DaniëLw.)
de oudc, - geven volmacht aan Allzrt  Goedsz.  wonende
t e  E~pel , om op de ,,clopcedul”  7) d e r  h e e r l i j k h e i d
Empcl te laten teekenen  ten last’e van hen compakanten
in gonoemde  kwaliteit ,  zekere pnrt[jen  di,jk aldaar go-
legcn  , dooi geno~~mclen  91Derf in hun naam opgenomen,
tot de landeri,jen  hen competeerende,  groot  om!rent  38
~ocdcu  en 3 voet dqks, outslaande zij comparanten voorts
den genoemden Allwt  van alle lasten en zwarigheden
dio hem ter zake van genoemde opneming en den aan-
klevc van dien, zouden kunnen aankomen. Enz.

In deze akte komt dus duidelijk uit, dat de goederen
te Empol  toen  in  he t gerncenschappelijk  bezit waren
der nakomelingen van vier der v$if kinderen van Jala
11. T/. Daw”. Xagtlale~aa  n.1. was toen reeds overl .
z o n d e r  k i n d e r e n  ~1 te laten, zoo als bli,jkt uit eene
a k t e  v a n  2 6  Oct. 1628, gepasseerd voor NotS  Van
d e r  Muyr tc G. (Bnd 11 Not.  Arch.),  w a a r b i j  h a r e
nalatenschap verdeeld wordt tusschen de bloedverwanten
van haar reeds eerder overl .  man Jlnga S’~o?zck  en de
kinderen en kleinkinderen van haar broeder Jan en’
hart  3 zusters.

Xog duidelijker komt dit uit in rlc navolgende akte,
waarbi,j zi.j t r a c h t e n  h u n  gemecnschappelgk  b e z i t ,  t e
vcrkoopcn  of te verhuren. Die akte word 8 Sopt. 1642
gcpnsseerd  te 0. voor  NotS Kemp (Bd. VIII  N. Arch.).
Zij luidt iu hoofdzaak aldus:

C o m p a r e e r d e  enz. Jan ,Jansz. v. V. de jonge, tinne-
gieter , zoon en mede erfgenaam van Jala <Jansz. v. Y.
di: oude, zaliger in zi,jn  privé voor het gerichte $ deel,*)

vetmeld onder den nnam vaqz Asperm.
7) I n  liet  Rijknwchief t e  ‘s-Hertogenbosch, i s  deze clopcedul  niet

anuwczig.  Mogclijlr  berust het nog wel in liet archief vnn het wntcr-
sch3p Empel of  Hoor-Hemuel.

8) ‘Jan  jamz. ti. T’.-dc j o n g e ,
het 1~ huwelijk zijns vaders .

wns, zoouls  ne Inter zu l len  z ien ,  u i t
Uit, het 1” huwel.  ~3s nog eene  dr . :
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mitsgaders als bij gift.e  onder de levenden, eigenaar
van het gerechte ‘4 d e e l ,  J a n  Hz.lijBertsz  de Hase,
woonachtig te Middelburg, als ma,n en voogd van
Neesl;c Bodemans,  dr. en erfgename van Catl?alina  II. V.
gecompeteerd hebbende in land&je~a te Empcl, hierna
brecder  gespecificeerd, vo lgens  de ‘akte,  gepasscord
voor Nats  en getuigen te Middelburg, in dato den 4”
dezer  maand. “)

Idem ook hij comparant, benevens de vrnd. J a n
Hzybcrtsz. cl. H. te zamen of elk in ‘t bijzonder pro-
curatie hebbende van Daniël Willemsz.  Heyzs c. s. mede
voor 4 deel; Otto Jansz. van Asperen c. s. voor een
gel i jk  4 deel en Dun& Jansz. v. V., die  ter  zake
nabeschreven 8_ deel toekomt, - inhoudende dc clausule
van substitutie, gepasseerd voor Nats  Bwtholomeus van
der _dl~lyr  0~1 zekere getuigen binnen Gorinchem den
5” Juli Jl.

En verklaardo hij comparant in de genoemdo kwaliteit
te constitueeren on machti.g te maken, mitsgaders
krachtens voormelde procuratie in zijne plaats te treden :
Adriaan (van) Hedaer  *) wonende te ‘s Hertogenbosch,
speciaal om in hun geheel of ten deele te verhuren, of -
zoo hem dit voordooliger  of raadzamer voorkomt te ver-
lioopen , zekere landerijen, 200~11s  tlmcl~:e  gelpgcla  zijn t e
Empel in de IL1eijeri.j v o o r ‘s Hertogenbosch, genaamd
de RaesslLof  (kan ook zi,jn RacpJlof)  en dc Groote Putten,
hem en zijne principalen competcerende  en elk voor
hun genoemd doel toebehoorende, de kooper  of koopcrs
in het bezit er van te stellen, de kooppenningen te
ontvangen enz. enz.

De eigendommen worden in deze akte dus nader
gespecificeerd. In de Bosscher Sch. pr. van lti42 cn
1643, vond ik echter niets vermeld onitrent cie voor-
genomen verhuur of verkoop en evenmin in de Sch.
protn van de Heerlijkheid Empel en iUecrwijk  over die
jaren. Doch wel vond ik in laatstgenoemde prat” eonige
nadere nanwgzingen  omtrent do ligging dier l:lnder\jen
en laat dus hier uittroksols volgen der daarop betrekklng
hebbende akten :

21 Pebr. 1614 (Dl 1 f. 113 en vlg.) Nagescheid  tusschen
de kinderen van Maerten  Lzecasz. en Gl*ietje  Adriacrnstlr.
wla Nalsse?a  o p  f: 44v wordt vermeld als belendend :
,item noch een halffroy ende vijff voeten tusschendgck

r.: ,,Tftomas  Corsten voor dertTgenamen Stoffel v. V. boven
,,cnde Bert uaja Malsse?a beneden nncst.”

22 Febr. 1619 (Dl 1 f. G5 en vlg.) Mngescheid tusschen
de kinderen v. Gerard Jola Gcrardsz.  en Heylke dr.
v. Willem Dirck Daniëlsz.  op f 66 vermeld als belon-
dend : ,,Twce en cenen halven morgen lants en tmeo
,meerdere tampen bij malcanderen gelegen binnen deze
,, hecrl+khei t van Empel voorn. tusschen erve genoempt
,do Leechlaren toebehoireii  Gilisscn van Heriner ex uno
,,en tussen erve genoempt de Boeckentlaren toebohoereïï
,,don Heer van Empel ox alio strecketi van erve ge-
,noempt de Benedenste Costverloren totten erva ge-
,,noempt dela Grooiela  Alt”.

L;jntje  cn uit Iet 2” huw.  een zoon DaGZ on ceno dr. Sara, welko
li,atstc in 1642  reeds  overl. scheen tc zijn, evenals  Lijntje, dnxr  Jan
cn Daniel, clb v o o r  $ anndecl  opkomon.~

“1 Hii was  verwant nsn  de 2). V’s,  want rolecns B. S. A. v. 4 April
1353  (k 328  f 453),  was hij gohu’wd  met  Johanna  Frawken,  dr. v.
Goyart  en van Judith 2). V. (royartsd.  - I)czc Judith wns ccnc ncbr-
klcind. van Da&2 den go.sthuismcestor.

15 Dec. 1639 (Dl 11 f. 49 en vlg.) Magescheid tus-
schen de kinderen van Dirck Aertsz.  van Stenis  on Peterke
dr. v. Aert  Clacsz.  can Szoae~abcrgen.  Op f. 51~ wordt
vermeld als belendend : ,,item achtien voeten (dijk) onder
,,Empol gelegen t.egen d’acht,  morgen  Aert Dircksz.  wegen
,,Jala Cornclis Houftiens  b o v e n  es Da&l Martewz.
,, benedennaest ; item twee royan tegen den hoeck van
,,den ondersten sluyscnmp op ter dick, d’erffgenaeïïl
,,Jans v. V. boven en Daniël Marfelzsz.  benedennaest.”

10 Mei 1649 (Dl 11 f 84.) Deeling t.usschen de ge-
zamenlijke erfgn van het land gend Costverloren , daarbij
wordt vermeld op f 84” : ,d’ander  helft van de voorsz.
,,acht en twintich loopen saet gelegen lancx neffens de
,,Broeckentlaren  zuytwaerts met deen zijde ende dc?a
,,Grootela  I%t oostwaerts met deen eynde streckende
,,van de GroQlela  Pelt tot de benedenste Costverloren
:,aen d’ander eynde , mcsende westwaerts”.

J a n  va?a  Vlicrdcra  Dans” (+ 1 5 2 0  t o t  na 1562).-
Zooals we hierboven reeds zagen was hij de natuurljjke

zoon van Daniel v. V. Dcws~  011 van Agnes N. N. H i j
wordt in 1518, kort na den dood zijns vaders, die
9 Maart 1046 te ‘s-Hertogenbosch aan de pest overl.,
vermeld als bontwerker te -- en burger van Antwerpen.

In Antwerpon had toen ook kort te voren (1544) het
burgerrecht verkregen, d e  tapijtwever BQlthasar  21.  8.
(VI C) , die te Brussel gebn was, als z. v. Nr. Balthcrsar
v.  V.  (V H) (broedt:r  v . Daniël vnd.) en diens 1” vr.:
Idn v a n  der Tornme?*,  - en diens halve broeder Gillcu
(VI D) uit het 20 huw. met Catharina  can Thiemn,
die in 1541,  poorter te Antw. word en zich daar vestigde
als advocaat. Ook woonden daar omstreeks dien tijd
kindll o f  kleinkin” v. Euerard v. V. (V. C) mede eea
brooder van Daniël meorgend o. a. diens ,dr. Elisabeth,
toen wed. van Jan Willemsr. (B. S. A. ‘L Juni 1557
R. 197 f 278). Eindelijk moet omstreeks dienzelfdcn tijd
ook te Antm. gewoond hebben, Willem v.  V., dit
ongeveer van denzelfden  leeftijd moet zijn geweest als
?Jan hierboven vermeld. 1”)

Met wie Jala gehuwd was is niet bekend. Denkelijk
huwde hij omstreeks 1050 te Antwerpen en kunnen zijne
5 reeds vermelde kiqdn Jala, Aglaes,  Cathnlina, Cornelia
c n  Magdalcna,  daar gebn zijn, tusschen * 1650 en
1570. Het is niet onwaarschijnlijk dat zijne vr. CuUzeli~aa
beetto, omdat hij eepe dr. van dien naam had en zijne
oudste kleindr. ook dien naa.m droeg.

Na het innemen der stad door Parma, weken duizen-
den kort daarna naqr Noord Nederland uit, wa?rondor
tlric verschillende takken van het geslacht c. V.

Do zoon van Gillar: BaEtJzasar  (VIT D) vestigde zich
met zijne vr. Calharina  Nieuwels  en eenig kind: Gcllina

‘0) De mogelijkheid  is niet buitengesloten, dat deze Willem  U. V.
lok een zoon ;vas v. DaniP’l en wel  uit diens 2’ huw.  met b’eatrice
Jan Qennq  WiUemed.  Uit zijn 1’ huw. had hg o.a. een zoon Daniil
ius genoemd naar zijn vader, e n  cen  zoon Bozj’art  genoemd  naar
lijn  nchoonr. Goijart  Byerens  alias van  Dommckn. Wanneer dus uit
cijn 2’ huw. dat hij omstréeks zijn 50”  jaar kan gesloten hebben, ook
:en zoón was gespwten, zou het voor de hand liggen, dat hij dien
boon  nnar zgn toenmaligen schoonvader had genoemd. Tot dusverre
schter  rond ik nog geen enkele nanwijzing, dat 6r uit dat 2e hnw.
)ok kind” waren. Een onderzoek der B. 8. pro@ van af 1500-1550,
t welk ik D. 8. zomer donk in te stellen, ze1 mi in casu misschien
scnig  licht verscheffen.
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te Middelburg  ; - Willem’s ~0011: Olicie?*  met zijne vr.
(~all~~tlina.  Jan.sdr.  (of  misschien alleen zijne wed.) met
hun beide zoons: Olicìer  en Tobias te Rotterdam, en
Jan’s zoon ,Jma met zijne reeds gen. zusters te Gorcum.
(Misschien was Catha~imx  toon reeds gehuwd met dwt
Boudemans en dadelijk naar Middelburg gegaan). Die
kindorcn waren toon ‘in het gezamenlijk bezit der Em-
pelsche  goederen  , d ie  hun  groo tvader  in  1529 h a d
vermaakt aan zijne natuurlijke kinderen.

Achtereenvolgens z a l  w o r d e n  vermeld,  mat d o o r
mij, betreffende deze 5 kinderen in de verschillende
Gorcumsche schepenprn van + 1870-1680  en de Not6
prat” dier s tad  van 1600-t  1700, allen berustende
op het Rijksarchief,  te ‘s-Graznhage,  - gevonden  is.

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Fragment genealogie Kien.
Met verwijzing naar het Maandblad, Jaarg. XV, NO 11,

moet ik beginnen de ,,Oude genealogie” waar Fred.
Caland van spreekt, in twijfel te t,rekken.  Zeker was
er in Aberdeen een oud geslacht King, maar in hoever
de familie Kien duarmede samenhangt, zou alleen zeer
uitgebreid onderzoek in de archieven van Brugge on
Oostende kunnen uitma,ken.

En zeker is niet ,iwist wat deze oude genealogie opgeeft
als tijd, waarin ZIJ in de Nederlanden kwamen.

Er waren in stad Oostende in 1032 niet minder dan
tien huisgezinnen van den naam Kien, van welke de
mees te  rne t  de  visscheri,j  in ve rband  stondon en ten
jare 1 5 7 1  w a r e n  vijf l eden  der  fami l ie  Kien  bij ‘t
visschersmczon  , terwgl  anderen  van dc nering leefden.

Dut er tusschcn de volgendo  vijf takken nauw verband
bestond is ongetwijfeld. Zoo waren zij ook door huwelijk
met dezelfde families verbonden : bv. de Hwe, Tirsik,
ook genoemd Thiersew  of Tìerst cn in Zeeland ver-
basterd tot l’hyssen.

De onderlinge aansluiting zal in de archieven van
Oostendo, Brugge en waarschijnlijk Rijsscl ta vinden ztin.

Te Oostende komen voor:

A.

B.

C.

Pieter ILiuz  tr. te Oostende 1530 met flran~0i.w  de
Haze,  dr. v. Loy ; zij was wed. in 1543. Uit dit
huwelijk stamt de Veersche tak. Waarschijnlijk was
hi,j dezelfde als :

Piefer  Kien  tr. te Oostende Margriefc  Jarls,  wanrbi,j
h i j  h a d  Omar Kien, wiens zoon Pieter Kien 1579
voorkomt. Deze laatste Pieter Kien tr. illargaretha  (Y)
Froidure 1) en had bij haar  2l’icasiu.s  Kien, geb. te
Oostende, wordt 1 Apr. 1598 poorter van Vere, tr.
te Veere 5 Aug. 1597,  als j.m. wonende te Oostende,
Tcu~~dz  (of 9wza.)  Swauckc,  j.d. geb. te Oostende,
wonende te Veere. Zie voor dezen tak het Maand-
blad, Jaarg. XV, k. 163 e. v.

Loy I<ieu  had tc Oostende 2 zoons: a Jacob Kien,
poorter van Oostende, tr. aldaar Sebastiana  Christiaens

‘) Stedelijk archief van Nicupoort, R e g i s t e r  vau wettelijkc ,>pas-
seeringhen” ene. dd. t8 Mei 1580: Transpor t  vau  cen tiend liggendc
in de parochie van Schoorcghemeeno door : 1. Victor Jaecx X Jannckcn,
2.  hlathijs Proost X Margrieto, 3. Jheroon Kien ( v o o r  hem oomp.
V i c t o r  Jaeux instede van  zijn v o o g d  Nicaescn le Roy), 4. Pieter
Kien X Catllelyne Froydure en 6. Jheronimus  V:lnder  X Ihrijken.

D.

E.

n.

b.
c.

1.
2.

:.

J

u

1;

(

1.

1 .
2.

If.

1.
2.

3.

a.

0.

wapen : doorsneden : 1. in zilver 3 hermelijnstaarten
Laast elkander , 2. in blauw een zilveren pnnschlam
net vaandel. Een roodcn balk over alles heen.) 0.
V. K i e n  t r .  10  C,lar(z  Clnesens;  20 Uni-ic Boogucrt.

van  Kien te Oostende had eenc  dochter df arie  Kien,
lic 153ti gehuwd is met L a u r e n s  Hc~tdt~i.~

!orucZis Kien tr. te Oostende  1543 Marie  de Huze,
Ir. v. Jacob. Uit dit huwelijk 3 kinderen:
facob  Kien  t r .  Blzlza Tiwk, bi,j  w i e  h i j  h a d  e e n
;oon, Comclis Kien, en eene dochter P&ne Kien.
Uarti,u  Kien komt voor 1573 en tr. dlarie  Ghyselinck.
‘nu K ien  t r .  1550  Comelin Colenheyw , w a a r u i t
L kinderen :
7onaelis  Kien tr. Catharine  uau Heclie,  wad. in 1606.
%saDcth  Kien tr. i%!nrc Harde.
;Yaiharina  Kien tr .  Jalt Ch~ristiaens.
fan Kien,  poorter van Oostende,  tr .  Clara C’oene
>orn.  dr.

Veersche tak.
Pieter K i e n , wonende te Oostende, t,r. ald. 1530
Fraqoise de Ha.ze , dr. v. Loy. Zij is wed. 1543.

Zij hadden :
Loy Kien, volgt 11.
Coruelia  K i e n , t,r. 10 cTI~(ido  l e  Roy; 2” Jm du
ïlfoztliu.

Loy Kien was opperkuipersknecht van den burge-
meester Lampsins te Oostende. Hij kwam te Veere
in 1582 en tr. 1” te Oostende 1064 met &ollonia
~e~heeilc (Wree, de Wree);  20 met El isabeth cau
Pommeren of Ponlclen  (Zol. 111. 1, blz. 587, heet
zij van Pamelen).

Bij de eerste  vrouw:
Jan Kien, volgt 111.
Taweken  Kien, geb. te Oostende, tr. (ondertr. te
V e e r e  1) 2  Nov.  1591)  Baniel  Thysse~, geb.  te
Oostende, schipper op Londen, daarna koopman
te Voere. Hij kwam 1586 te Veere als weduwn.
van Mnyken Thol.

Bij de tweedo  v r o u w :
Jacob Kien, geb. te Oostende, j- te Veere 22 Sept.
1641, vaarde in dienst der West-Ind. Comp., daarna
schepen  en  raad van Veere, tr. 10 als j .m. van
Oostende te Veere 13 Juli 1604 (ondertr. 19 Juni)
Cathn~~i~~a  IVuZlis, j .d.  van Veere,  dr .  v.  Jau,  20
te Veere 20 Sept.  1616 Johanna I&iglL, gel>.  te
Vlissingen, dr. v. J 1c 0 icm e n  il2agdrrEena  Ingels.

Bij de eerste vrouw:
,Tacob  Kien , geb. Mei 1607,  tr. N. N. waarbij eene
dochter.
C’lwistiv~a  Kien, geb. Juni 1605, ?_ 24 Febr .  1671,
tr. Cor~~elis  Huibregtse, weduwn. van Leuntje J a n s
Honingh,  burgemeester, schepen en raad te Veere,
+ aldaar 5 Oct. 1663. (Vgl. Nav. 1882, blz. 206).
Elisabeth Kien, ged. 30 Nov. 1608; tr. tc Veere
15 Juni  1638 Dr.  Cornelis  Somer  B e r n a r d u s z n . ,
geb. Maart 1613, pred. te Veere, later t’e Wolfaerts-
d$k in  Noor tbeve lan t ,  daa rna  t e  Vl i s s ingen .
(Hieruit: Barend of Bernard, Somer  tr. Margaretha
de Ruyter.) Cornelis Somer  hertr. Geortruid Buis.

1) Waar geen plaatsnaam genoemd is, is deze Veere.



Bij de tweede vrouw :
(1. Johan Kien, geb. April 1618, ged. 2 Mei d. n. v.,

-i_  17 Jan. lti70,  burgemeester van Veere 1651, ‘54,
‘57 ) ‘68, gecommitteerde raad en raad ter  Ad-
mirali teit  van Zeeland 20 Sug. 1668; tr. ‘s-Graven-
haga 21 M a a r t  1 6 6 0  I%vDeth Ccdnnrlt-ini, w e d .
Hendrik van Gent. z. k.
~la~clnlena  Kien , god. 11 Juni 1619, st. jong.
Codciuijl; Kien, ged. 2S J a n .  1621,  st. jong.
Xisoiuas  Kien, geb. 12 Nov. 1622, -1 17 Jan. 1651,
wegens Zeeland gecommitteerd ter admiraliteit tc
Rotterdam, tr. te Vlissingen Aur. 164.5 ~Jöha~w~a
,schot  ) waarbij 3 kinderen. Zij’ i_ te  Vlissingen
24 Juli 1682.
1. Boude,iuijlz Kien , gcd. Rotterdam 16 Juni 1654,

st. jong.
2. ,Johanua  Kien, geb. te Vlissingen, Sept. 164ti,

tr. Oct. 1671 Jökan  P$, kap i t e in .  (Vgl .  Nav .
1883. bl. 490).

111.

1.
2.
3.
+l.

IV.

1I.
‘2.

V.

3.  Sllsa&xa ilZn&lule~zn  Kien ,  geb. te R o t t e r d a m
16 Oct. 1656, tr. te ‘s-Hertogenbosch 27 Juli 1677
,lohan  Stwck  l) Zij hertr.  Honteniese  24 Oct. 1689
Wz’ZZem valz Hille, commandeur van Lil10 ? wodr.
Anna Bressy.

Mr. dpoilonizts  Kien , geb. 3 Juni 1617, pensionaris
van Veere,  -i_ LUanrt  1654 ongehuwd.
,Johrrn11n  Kien, ged.
Riclrad  TVeir  ,

1 Scpt,.  lti% , tr. 1s Dec. 1657
geb. te Edinburg  , coopman.

S~?WZ  Kiou , geb. 3 , gad. 18 Dec. lG31  , f- tc Veere
1 6  N o v .  1691; tr. Aug. 1662 M r .  P&w Uo~el,
schepen en raad van Veere, comissaris  v a n  d e
monstcringc,  gob. te 1liddelburg  2G Sept. 162S,
i_ Veerc  2 Jan. 168%  B e i d e n  b e g r a v e n  t c  Vcoro
in de Groote Kerk onder een marmeren tombe.

Jan  Kien ,
V

geh.  te Oostende eu met zijn vader tc
eere gekomen,

kuiper te  Veere,
wordt poorter a#ld. 14 Oct. 1588,

-/- ald 1 6 0 9 ;  t r .  ïW~~a D&&,
g e b .  te Sluis 1574, j- t e  Veere 21 Cet. 1661,  d r .
v. Jacob  burgomeesttxr  van Sluis en Mat%~ Minjoot  ,
waarbij 4 kinderen  :
Jctcob  Kieu st. ‘jong.
,lohall Kien, volgt I V .

Co~elix  Kien, geb. to Voere 6 Juli 1640, *I_ ald.
14 Apr. 1708, raad teVeere  19 Juni 1665, burgemeester

Sbt$mn Kien, ged. 20 Juni 1604, st. jong.
Le~b/~e/l Kien, ged. 5 ,4ug. 1607,  s t .  jong.

/ohm K i e n ,  neb. tc V e e r e  6 Aug. 1601  : ged. 12
-21.10.  d. a. v. ; hl- aid. 6 Maart 1664; b u r g e m e e s t e r
van  Veere ,  bewindhcbbcr  O.I. C., onder l ing  del
kerk, gezworen van de Oostwatering,  ovordekcn
van den handboog, alsmede van ‘t  bakkers en
kuipersgilde. Tr. 1” te Veere 12 Juli 16% J~127zelcen

H~:~drilr.x:, m e d .  A d a m  Bomours;  2” 8  J a n .  1 6 3 7
rlln/.ia  ~ellclx , geb. te Veere 7 Apr. 1399, -is ald.
Y4 Juli 1667, dr. van Cojxel%s en dn~ ~a~~q~si~~s,
en wed. v. Adriaan Somer.  Uit het tweede  huweli;jk
2 kinderen :
Maria  Kien, -i_ 12 Apr. 1655,  oud 17 jaren ;
Chmelis  Kien, volgt V .

191

(vgl. Nav. 1564, blz. 311). Zie hierbeneden V 40.
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a ldaa r  1680~82,  1684-88,  bewindhebber 0.  1.  C.  ;
tr. 10 te Vlissingen 29 Nov. 1667 Sara  Thyssen,  dr.
v .  Comelis,  g e b . te Veere 30 Dec. 1649, f- 13 Oct.
1672 in de kraam van haar 4e kind. Bij deze vrouw:

1. d1nrin  Kien, geb. 24 Dec. 1668, 5_ 24 (28) Mei lG69.
2. C’or~~eZ~s  Kien, geb. 20 Apr.  1670, <- 1 Juni 1670.
3. Johalmes  Kien ,
4. ìI1aria  Kien, geb.

geb. 11 Juli 1671, f- Sept. 1671.

Comelis  Kon t,r.
2 (4) Oct. 1672, f 2 Juni 1686.

20 te Oost Souburg 5 Apr. 1674
(ondertr. to V l i s s i n g e n )  Anna Gecrtruid  h’oonzer, w e d .
Pieter de Gmc$, (raad der stad Vlissingen, verdronken
op de Scheldo  voor ‘t hoofd van Antwerpen 24 Apr.
1670) > dr. v. Corm~lis  e n  z i j n  tweede  v r o u w  Geertruid
Rz(ys.  Zij  WIUS  geb. tc Vlissingen 7 Juni  1651 en t te
Veere in barensnood met haar 60 kind 28 Juni 1679,
hebbende haren man de volgende kinderen geschonken :

5.

6
7,

8.

9.

Geerirzcid  Morin  K ien ; ’  geb .  7  Jan .  “1675,  -j- 1 6
Juli  1676.
Jmz Kien, geb. 29 Jan. 1676, f- S Maar t  1tiSO.
G e e r t r u i d  Mwia Kien, gob. 6 Jan.  1677,  t 2 1
Mei 1677.
Geertruid Kien ,
24 Febr

tweeling met de volgende, g e b .
. , ged. 1 Maart 1678, 5_ 12 Dec. 3.679.

Bizna  iIIarin  Kien, tweeling met de vorige,  geb.
te  Middelb.  24 Febr. , ged. 1 Maart 1678, i_ te
Middelburg 13 Naart  1732, begr.  ald. Nieuwe Kerk
21 cl. a. v., tr. 6 Sept. 1695 Mr. Pieter Bodduert,
raad en burgemeester van Middelburg,  bewind-
hebber  0 .  I. C., cu ra to r  Latijnsche  School ald.,.-.
geb. Middelburg 4 Aug. 1654, t ald. 13 Maart l’(32.

Cornelis  Kien tr. 3* t e  V l i s s i n g e n  1 5  F e b r .  1684
Szbsunlla &!cr~in Z’CIIZ Pere,  geb. te Vlissingen 28 Sept.,
,qxl. 3 Oct. 1658, i_ te Niddelburg 8 Juni 1736, begr.
te Veere,  dr. v. Alw~hmz,  heer van de kolonie aan Rio
de Berbice, schepen en raad van Vlissingen en Catha-
Sza  Bt~cchnl~. Hij had bii  deze v r o u w  :
10.
l l .

n.
b.

12.
13.

14.
15.

.Jo~/~Iz  Kicu, geb. lö “Sept. 1685, t 31 Oct. 1685.
Johalb Kien ,  geb . te  Veere 18 Oct .  1686,  f- te
Spa 1 3  J u l i  1 7 1 5 ,  begr.  te Jliddelburg 20  Ju l i ;
eerst raad te Veere,  22 Febr. 1707; 15 Aug. 1716
raad van Middelburg, tr. 1707 Slrsanm  ElisahetJl.
VL?ll  Essen > dr. v. Pieter, raad en avocaat fiscaal
v. d.  Admiraliteit  in Zeeland en h’n~6at-a  &CW
gracht. Zij hadden :
huanna  Kien, st. jong.
~OW&%S  Kien I st. JOII~.

Zij liertr. l* *Jr. Philips P,wder~i/i:  Vfgilii!,  ~‘m.
SlacrOer{gen,  gedeputeerde  ter Generaliteit: grietman
van Haskerland.
30 Cnsinair  AOraham G r a a f  v o n  iS’chlippenbach,  -i_
1705, luitenant-generaal van de’ cavalerie en com-
ma,ndeur  van de forten aa.n de Schelde.
Een doode  zoon 13 Maart 1688.
Catitarivat~ Apaieta  K ien ,  geb .  t e  Veere  11  Oc t .
1690, f- Middelburg 2 Dec. 1716.
ilb,*ahn?//.  Kien ,  geb.  31 &Iei  lti92,  i- ti Apr.  1 6 9 3 .
Mwin  Kien ,  geb . te Veere 30 Jan. 1694, ged.
3 Febr. d. a. v.; begr. in de Oude Kerk te Middel-
burg 1753; tr. te Middelburg 17 Juli 1713 Mr.
Wil/e?/a  t)alb Cittws, geb. te London 17 Sept. 1685,
overl.  Middel burg 24 Oct. 1752, schepen, raad en
burgemeester vau Middelburg, bewindhebber O.I. C.;
waarbij kinderen.
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16. &“uscclz~  Xaria  Kien, geb te Veere 12 Oct. 1695,
4 8 Juli 1742.

17. Snna Kien geb. 7 Oct. 1699, .i_ 26 Oct. lti99.
Zijn kwartieren zijn :

Kien Velters
Verheede hat
Drnbbo Lampsins
Minjoot Muenicx

Niet direct aan te sluiten zi_jn  de volgenden:
te Veere : 1 5 8 7 ,  3 1  J a n .  getr.: Pie2o. Kien m e t

iliayke,,  Clen~cutsdr.  H i j st. vbi>r  24 Mei 1596 en liet
n a  &nc d o c h t e r  TU??lldiP?l  K i e n ,  o u d  2 j a a r ,  m i e r
voogd werd  Lawens  Kien, oom van vaderszi,jdc. Deze
l’annekc  Kien tr. later Bdlinn,l  Sclmtlc.

1 5 9 0 ,  3 Febr.  getr . : hthcwis Kien met 3 nyken
Joost beiden van Oostende.

1590, 19 Mei : Pieter Blaesseu  en Josgntken  Kiens
beiden van Oostende.

1591) 2 Nov.: Duwiel  ï’iersz. en ïI6l?11lCliCI/~  K i e n s
beiden van Oostende.

1.592, 8  Feb r . : Gillis  Kien m e t  X~L!~JXIL  l’l~ierm~s
beiden van Oostende.

1595 > 16 A p r . : Anthceuzis  Kien , j.m. van Oostende
met  dlayken  Cents j.d. van Vere,  beiden h ie r  wonende .

te Oostende :
1 6 1 0 ,  YO Sept . : t r o u w a c t e n  namens  IZc?2,17elrc7L  on

U<r/8iC1  Kien.
. . . . K i e n  h u w t  Tauue/;clL  U!ir?ietx  wed. van P ie t e r

Willems. Zi.j hadei  eeu z o o n  CIOY?~CZIH  K i e n ,  d i e  4
kinderen had : 1. ,Jau  Kien ;

2. .!Tau~zslie  Kien ;
3. Daniel K i e n ;
4. fl~ldries Kien.

(N.B. de procuratie is gemaakt voor Gelein  Pieters,
Notaris te Vlissingen, om de verkooping  tc houdcn.)

to Vlissingen :
Bldaar  woonde  eveneens  een t,ak der f a m i l i e  K i e n ,

vwarva11  cnliele  leden, ofschoon sporadisch, te Middelburg
voorkwamen. Zeker is het opvallend, dat velen der  to
Middelburg voorkomende Kicns , ald. op de Coustccnsche
d ij k woonden . eer1 buurt bewoourl  voornamelijk d o o r
h e n  d i e  aan d e  Scho:~he factorijen  rvaren verbondeI
of Engelscbe:r  !varc’n.

Huwen te Vlissingt:u :
./a/i K i e n .  j.g. vau Ostende.  vuerende man (CJI)

Sara can 12egmorfer  j . d .  v a n  V!issingen,  won. k o r t e
groene woud. 17 Juni 1606.

,Jo~~is  de Costw  > dienaar  d e s  w o o r d s  van Brugge,
wedr Jannekc  Woutermans (en) CYtrtharintc  Kiens van
Ostencle  weclc J a n  Qwancke,  won. op ‘t k e r k h o f .  9
sept .  1606.

Uhese 11ocwirtc.r  j.6. v:wcnde  man (cn) Bilria/z~h  Kiens
j.d. beide van Vere, sij w0i1  op timmerwerf. 7 Mei 1608.

Jaulrrcs  K i e n  j.g. van  Ost,ende  ( en )  Aa!/lie/& Drooge
van  Vl i s s ingen ,  wede Jacqucs  Mocns  WO~I  kerkhof. 19
Juli  160s.

Pietw .Ma~imbt  ,.j.m. van A nrdenburg  ( en )  X~~!/Jic~/~
Kien j.d. va.n Vlissingen  woii groene wout.  1 Nov. 1603

Ua~licl  Kien, j.g. van Vere varende man (en) illnyliell
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ddrinens j .d. van Oetende  wonende nieuwe haven. 7
Mei 1611.

Gillis Kien jg. van Ostende varende man (en) ddri-
ael~keu Clacs  van Vlissingen wede Leyn Nebbens woií
sen ‘t engel& kerkhof. 11 Mei  1613.

Ook kwam te Vlissingen 17 Oct. lG13 met attestatie
vall LoKìaOIK XOìJliC?L  Kien , wife of is’tofj%l Huy. Z i j
woonde ,,in ‘t huys van Dolin  Tabast op Cox Caye.”

lkliddelb!!Yg. COKN&M J. D E  \vAhL.

Memorie betreffende het geslacht Bogaard,
meegedeeld door W. M. C. R E G T.

Daar mijne Geliefde Moeder 1.. V. oan Dortmod Tot
mocdcr  Ilad 91292n Co~~aclia  B o g a a r d ,  Zoo  Volgt hier
het bcrigt  Omtrent dat geslagt

Jacob Bognald  wvas  in huwelijk met JacoDa Ve~~c~le~l,
uyt hetzelve zijn mi,j  de volgende kinderen bekend.

1” Jacob Bogamrd 1) gebooren (denkelijk te ‘s-Graven-
hsge) l0 M a a r t  1703.

20 Finmzt Fwdi~nawl  Bogcrard 2)) gebooren te ‘s Hage
20 Febru;lry 1710, dcse was onze overgrootvader.

Na den dood van gemelden  Heer Jac. Bogaard 2) trouw-
de deszcllS  W e d u w e  Jacoba  Vtwneulen  me t  den  Heer
Ooi-tman  4) waardoor haar Ed. met haare  kinderen van
‘sHa,go  naar Sluis overkwam. (De Oortnzans  zijn in deze
streekcn lang bekend geweest want uyt het lidmaaten
Boek der Stad Oostburg blijkt dat aldaar in 1606 van Duin-
kerke met Attestatie is overgekomen Vimxlat  Oortman.)
Zijn Ed: sterf  te Sluis en is begraven in het Koor
der verbrande St. Jnnskerk in zijn eigen graf, nog aan
onze  Famielje  behoorendc.

Uyt dit Huwelijk zijn geene afstammelingen, na den
i dood van den Heer Oortmw trouwde deszclfs  Weduwe
1 Jucoba Vermeuleu  me t  den  Heer  Wolters  te ‘sHertogen-

bos&  waa.r  zij met ter woon vertrok: Zij woonde daar
in 1742. Tijdens deu iuval der Franschen, doch vertrok
kort daarna, den dordenmaalen  Weduwe zijnde, weder
na ‘~Hage.  Kort voor haar dood verlangde zij te Sluis

’ bi j  hare kinderen t,e komen woonen.  Haa,r Zoon 7. E’.
Boqntr,~l kocht voor haar Ed. cene  k le ine  woning  op

de hoogstrant,  naast zijne Eigene Wooning doch v ó ó r
! die noch in orde was, overleed zij te Sluis ten huise

baars zoons-.
Omtrent, de faiiiieljc  i5 n1i.j bekend dat zekere Burgen1  :

I,Y/iC/rZcir t e  Hiltll.lBlll wits  Keef val, Overgrootvader
Ro,qqna,?-cl  omstreeks 1790.

Zekere c;. H. I~~ermdcn  (Neef) geboren 1773 trouwde
te  Haar lem lï93 zij 110 Vrouw  sterf 1794, dezelfde

’ zoo het  schijnt  tr;uwde  1797  t e  Dor t  me t  1. i,. Y’e/s
( o f  Fets).
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In 1786 trouwde tc ‘sHage  een Hr Sli~@a& *) met
Een Nicht Ve~~izez&~~.

Jakob Bogaard, zoon van Jakob z), geboren 10 Maart
1703. .Reeds voor 1737 was zijn Ed. Burgemeester van
het Ed. Waarde Collegic s’ Lands van den Vrije te Sluis;
en in 1744 (misschien ook vroeger) was hij Rentmeester
der Grafelijke Domeinen aldaar, dien post behield hij
1760. Schoon hij  denkeli jk bij  zijn 2e huwel’Jk  naa r
Middelburg met ter woon vertrokken was, Moetende
Zijn Ed. nyt hoofde van dien slechts zes weken in
het jaar te Sluis resideren, Zijn Ed. bezat in Staats-
Vlaanderen, vooral in het Eiland, veele  Landerijen, hij
is tweemaal getrouwd geweest, Eerst met Juffr. J. C. de
Lange, 20 met Marin Bzbteuz ::),  Zijn Ed. stierf te Micldel-
burg 27 Maart 1788 oud 85 jaar en 26 dagen. Uijt een
deser  Huwelijken, denkelijk uijt het laatste, was Jakob
Jun Bogaard, zoon van Jakob, dese was Doctor in
d e  R e c h t e n ,  10 Secrota)ris  de r  s t ad  nIiddelburg,  e n ,
gelijk zijn Vader, Rentmeester der Grafelijke Domeinen
te 8luis,  ofschoon ook (Zijn) Ed. te Middelburg woonde,
hij is tweemaal getrouwd geweest. Zijne 10 vrouw was
dlzna Catharina Huygens , deese overleed 24 Sept,ember
1776, oud 28 jaar zeven maanden; in Juli 1778 her-
t r o u w d e  h\i met Anna  ïklargal-etha  h’lisabeth van  Citters,
deese stierf 2’3 September 1783, Oud 31 jaar 12 dagen.
Hij heeft geene  kinderen rmgelaten,  hij stierf te Mid-
delburg omstreeks j 792.

Onze Grootvader H. B. C. vau ‘Dortmout  kwam voor
een gedeelte in zijne nalatenschap, doch Zijn Ed. had
veele Legaten gemaakt ; onder anderen aan het Rurger-
weeshuis te Middelburg, onder voorwaarde dat de 2
jongste meisjes zich naar een door hem opgegeven
model zoude  klceden  ; men heeft echter zich veroorlooft
van deze voorwaarde af te gaan.

Vincent Ferdinalad  Bogaard, zoon van JokoO,  onze
overgrootvader, was gebooren te ‘s Gravenhage 20 Fo-
bruary 1710.  Was Pensionaris  ‘sLands van don Vrijo
te Sluis, den 8 February 1637 deed hij te Sluis onder-
t r o u w  m e t  Juffr. Anthonia  Balkc~ae~adc  E n  t r o u w d e
E e n i g e  weeken  daarna te Eede: zijnde  het toen veel
in gebruik op kleine dorpen te trouwen, ten einde
kosten en statiën te ontgaan.

Jau ,JaakoO  Bogaar-tl  , zoon van Vincent Ferdinad,
Gebooren te Sluis 26 October 173s was Burgemeester
te Zierikzee en aldaar gehuwd met Sul-a de Kantel-.
Uijt dit huwelijk zijn mij bekend

1 .  10 V&~zcclzt  Cor?aelis B o g a a r d  Geboren te Z.Zoe
den 4 April 1776. Hi.j promoveerde te Leiden 13 Mei
1797 tot Juris ntrinsquc,  Doctor en dofendccrdc Positiones
Juris Romani. Hij huwde omtrent dien tijd met Jonk-
vrouw J. J. G. Beelacrts, dese was geboren 24 Mei 1777.
Uijt dit huwelijk zijn mij Bekend

1” Maria  Bogaard, geb. Maart 1799.
20 Vincent Cowaelis  Bogaard, geb. 24 April 1800.
30 Soplzia Bogaard , geb. 2 April 1807.
Daar hij zich in een Commercie Compagnie gewikkeld

had, dia door de omstandigheden van tijd failleerde,
zoo m o e s t  zi,jn E d . in 1803 naar Kleef vertrekken.
Naderhand is Zijn Ed. te Arnhem gaan wonen en aldaar
overleden 15 September 1815.  Die  hem kenden be-
minden en beklaagden hem.

1:
Uiit dit Huwelijk zijn
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Jan Jakob Bogánrci[  Gedoopt te Sluis 2G Octob. 1738.
Ajatlaonij  Bogaard, Gedoopt aldaar 16 April 1741.
Ongehuwd overleden.
Anlaa Cor,~~clia  Bogaard, Gebooren te Sluis 4 Sep-
tember 1742 Gedoopt den 9 daaraanvolgende, zijnde
onse Gel ie fde  groo tmoeder .
Jacoba  Bogaard, Gedoopt te Sluis 14 Nov. 1743
(Jong gestorven).
Cathari~aa  Bogaard, Gedoopt te Sluis 18 July 1745
(Jong gestorven).
&aria Bogaard, Gedoopt te Sluis 14 Augs 1749.
Jäkob IVillem  Bogaard, 21 Nov”  1751. Jong gestorven.

‘s-Grovenhgc. Trouwlegger  (ondertrouw).
í786.  Apr i l  16: Dc  W e l  E d c l c  Geboore  Heer G o v c r t  Yrnnco van

ölinaelnndt  m e t  d e  W e l  E d e l e  Gcboore  Vrouwe .Tacoh Cuthrino
Vcr~euleu, weduwe wijlen dc \Vcl Edclc Gcboore  Heer Johan Philip
Steenis.

Get rouwd Hoogduische Iicrk 30 April 17%.
2) Zie noot 1 vorige kolom.
3) Vgl. XXIX, 231.

RF.D.

RED.
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80. Jakob It illem Bogaard, 4 April 1754. Jong gestorven.
In 1747 vlugte zijn Ed. wegens den inval der Fransohen

in  d i t  l and  naar ‘s Bosch.  Waar toen zijne moeder
Woltcrs  , Geb. Ternaezrlel,  woonde, of daar noch kinders
gcbooren  zijn weet ik niet. Zijn Ed. was braaf en gezet
op orde, hij beminde den Landbouw en Veeteelt: uijt
hartzeer over het ruïneren zijner hofstade S’)~eczl~uC~~O~Crq
in bewester  Eede, door de Grooto  inundatie rond Sluis
in  den  kei,jzerli,jken  oorlov
bij ‘s Ha.ee wooncn ,

n, ging zijn Ed. naar Voorburg
hij overleed aldaar 3 Maart 17’30,

oud 80 Jaar en 11 dagen , op zi.jne begeerte werd zijn
Li,jk naar Sluis gevoerd en aldaar bij zijne echtgenoot.e
Autkonia  Balkc~ae~~de,  die reeds 25 Augustus 1782 over-
leden was, begraven in het midden van het koor der
St. Janskerk. Niettegenstaande het verbranden der kerk
en onvoorzigtig afbreken dor Ruine, is de zerk onge-
schonden gebleven, op dezelve staat  het  wapen der
Bognards  met  den  naam enz .  enz .  van  Zijn Ed .  en
zijne Euhtgcnoote.  Een gedigt op de 230 verjaring zi.jner
beminde  be rus t  bij de Famielje stukken. Als gedigt
heeft  het weinig waarde, doch het is een bewijs van
den Godsvruchtigen  geest onzer voorouders, waarvoor
zij steeds uitkwamen en waarop Gods zegen zoo zigt-
baar rustte.

ll. An’jLa  Helena Bogaard, gehuwd met den Heer
Jafa Flomm  Boonadw,  zoon van den Generaal Boo~aaclw,
toen Luitenant der infanterie, doch zijn Ed. nam zijn
ontslag. Uit  dit  huwelijk (hotgeon voltrokken werd
Aug. 1803) zijn

10 Sara  Boo~aaclw,  geb. 14 April
20 Fwtlinn?ad  Boonaclcer,  geb. 10 Juny 1813.

S a r a  clc hirnter i s  na  den  dood  van  haren  man
bovengemeld op den , . . febr. 1793 hertrouwd met den
Heer d. ,J. Blieck, wijnkooper te Z.Zee,  z!jndo ingelijks
een weduwnaar met voorkindcrs. Uijt dit huwelijk is
m a a r  cene  dochter Xe+ Geb.  1794.  Sara  de Iiclnter
stierf in het  voorjaar  van 1803.  De Heer Blieck  om-
strepks  1813.

Awaa Cornelia  Bogaard, dochte r  van  Vbaceut Fw-
diizantl , geb. te Sluis 4 Sept. 1742. Onze Grootmoeder
yas g e h u w d  m e t  d e n  H e e r  H. B. C. can Dortmo~at.
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Aan wier huis de schrijver deser
hij  huwde, gekweekt werd, en

v a n  zi,j!i  ~4~  jaar,  tot
toen h1,1 studeerde in

de Vacantietijdon zijnen  intrek had. Zij was eene  hoogst
goedaardige vrouw, die haren man hare kinderen en
kindskinderen teer beminde : Zij was eena voorbeeldige
huishoudster! die haren huisgenoten en gasten rijkelijk
van alles voorzag, wat tot gemak en veraangenaming
verstrekken kon en echter op alles acht gaf. En tegen
de kleinste verkwisting waakte.

In het voorjaar van 1823 werd zij_,  SO jaar oud zijnde,
door eene beroerte over de ecne  zyde verlamd: ook in
dit ongeval was zij een voorbeeld van geduld. Na 13
a a n v a l l e n  o v e r l e e d  zi.j den 23 Maar t  18%) O u d  8 3
jaar, 6 maanden en 19 da.gen,  zij werd begraven den
28” maart T in  het f a m i e l j e g r a f  aan den Trnchel (Of
Frachel)  onder Heille. Zij had al haar leven in Sluis
gewoond, en heeft tweemaalo de Franschen  in de stad
geweeten:  eens van 1747-1749 on 1794--1815.

Bij het hiervolgende is in mnrgine  aangeteckend:
,sij he t  aangaan  van  een huwcljjk is  het  beter

op Godsvrucht, dan op eereposten  of geld te zien. -
Ongodsdienstigheid bewerkt den ondergang der
Famiolje.”

dlarin  Bogucrrtl  , dochter van I iucozf  Ferd : h u w d e
3 0  Juni*j  1772 met den Heer cT~col,zrs  l’romer,  R e n t -
meester van den graaf v a n  Benthem (lees : Bwfincl;)
i n  dcszelfs  Hecrlijkhedcn  Rhocn  e n  Pendrecht  ( i n  ‘ t
land van Overmaas) En Baillu aldaar. Hi,j was nnnuw-
keurig in zijne zakcri. In zijn huis was  he t  ri.jk e n
prachtig,  doch men vond er weinig van het,geen den
Christen kenmerkt. Dc kinderen uit dit huweljjk  waren

10  Tincent  Fcrdinmzt Frovw , deze huwde de keukcn-
meid zijns vaders. . . . . Pot, die in 1814 in het kraambed
stierf. Toen zi,jn  vader oud werd kwam hij in deszclfi
posten  (van welke sommige door de omwenteling een
anderen naam hadden ontvangen) doch door onnauuw-
keurigheid verloor hi,j de meestc.

20 Cnfharinn  F~ronzc~  was de minst ongelukkigo. Zi,j
huwde Dec. 1797 met den WolEerw.  : Hr. ~0gcZemmd~,
Predikant te R,hoon.  Haar man stierf op den weg in
1823 komende van Rotterdam, nadat hij nog in het
voorbi.jgann  cenen  zieke bezocht en voor dezen gebeden
had. Zi,j bleef met verscheidene  kinderen als wed. over.

ö0 lzaak  I+oowr , gcbooren 1778 was Notaris te
Rhoon.  Hi j  moes t  huwen met de werkmeid  Xaria  CUU
Oosfzamw.  Hij s t i e r f  9 Januarij 1815 oud 37 jaar ,
nalatende eenc  behoeftige wed. en verscheidene kinderen.

Hun vader .J. Froww was door ecnc  beroerte in 1811
verlamd, naar Heusden gaan wonen, en stierf a,lduar
eenige  jaren later.

Onze tante was reeds vroeger gestorven: kort na het
vieren der zilvere Bruiloft, hetgeen in 1797 met buiten-
gemeenen  pr:lclit p l a a t s had, werd haar Ed. door de
kanker in de Borst aangetast en stierf aan de gevolgen
omstreeks 180.5.  Dc Voorzienigheid bewaarde haar van
de verarming haren kinderen te zien, zij was een gocdc
huishoudelijke vrouw.

Authonia  Ballmacndc, echtgenqot  v a n  d e n  H e e r
v. Jl. Bogand  wvas  onze o v e r g r o o t m o e d e r .  O m t r e n t
hare a f k o m s t  i s  mij het volgende bekend. dnthonic
Ba1kencm.k  , woonde eerst en was denkeli,jk geboren
te  Rot te rdam. Daar  t e r  p laa t se  g ing  h i j  van  den
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Roomschen  godsdienst tot den Hervormden over. Daarna
veranderde  hi,j van woonplaats en vestigde zich met
te r  woon  te  Brugge , waarom weet ik niet; doch hij
had in loatstgemclde plaats vele onaangenaamheden
wegens zijnen Godsdienst te lijden, en dat er allerlei
middelen gebruikt werden om zi.jne kinderen van het
gezuiverde Cllristendom af te trekken en weder onder
het bijgeloof der Pausgezinden te brengen blijkt uit
gedicht van V. F. Boc/anrd  aan zijne aanstaande echt-
genoot hetgeen bij dc Famielje stukken berust. Zijne
1” vrouw was &ilza 2;~  Schagen,  uit welk huwelijk
m i j  geene ntstammelingen  b e k e n d  z i j n .  Deszelfs  20
v r o u w  w a s  ~llnr~nrcfa  wm der bpeclc, j o n g e  d o c h t e r
van Sluis onze over-oud-grootmoeder. Zij is naderhand
gehuwd met den Heer 1’. CfJzenae  , wie zij ook overleefde.

Uit dit huweli.jk  zijn mi,j bekend.
10  Anfhonia  Balkcnendc,  Geboren te bruggo 22 N o -

vember 1712. Onze overgrootmoeder.
Voorts is mi,j  van die Famielje niets meer bekend,

alleen heb ik nog een communicatiebrief aan Groot-
vader Dortmont  gevonden, waarin M a r i a  .ïIIolenschot
zijn Ed. het overlijden  van haren echtgenoot Josephus
Ball~ene~~de,  als neef, bekend maakt; deze overleed te
Rotterdam, oud 75 jaar, in 1785. Denkelijk was deze
Roomech,  daar ook de iIlolc~rschots  in hollnnd van den
Godsdienst zijn.

N.B. Naderhand is mij gebleken dat deze veronder-
stell ing waar was, de wed. van JosepJms  Baikenende
is op een dorp gaan wonen en daar gestorven.

Het geslacht van val&  der Speck, waarvan wij  door
o n z e  over-oud-grootmoeder  Mmya~etha  vm der hpeck
nfstamcn , is cenc oude Sluische famielje en het is door
dezclvc  dat wij rekenen  kunnen  da t  onze  voorouclers
ten minste sints 1620 in die stad gewoond hebben.

De oudste van wien wij lezen was:
Jor i s  wn der &eck,  deszelf’s zoon was :
Leoncwdzts  van der Speck, deze was geboren te Sluis.

Hi,j was in 1670 Ontvanger der Convoijen  en Licenten
te Sluis en 1’702  schepen  der stad. Hij huwde  den  4
mei 1670 te ‘s-Gravenhage met Auna  Adaricc  van Steen-
bergcu  (of SfeenZwrgl~e),  gebooren van Rotterdam.

Uit dit Huweli,jk  is te Sluis geboren
10  ïlla~gcrrifa  van der Speck  bovengemeld. Zij huwde

den 12 Jnlij 1701 met ddriann Baikenende.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Pompe.
Ik heb een serie  portretten en een wapenbord ,  onder

m i j n  oogen  gchnd  , waarvan dc achterzijden familie-
aantcekeningen  droegen .  Ik meen  goed  te  doen  d ie
nanteekeningen, door  den druk gemeen goed te maken.

air. Martinus Pompe, in 1705 veel jaren Schepen
van Gorinchem , en in 1752 verkozen tot vroedschap,
getrouwd met Susanna Rogicr, overgeschreven uit de
beschrijving van Gorinchem, en den lunde  van Arkel,
door Mr. Cornelis van Someren,  gedrukt te Gorinchem
bij Horncer 1755.

Martinus Pompe getrouwd geweest met Susannn Rogier
vader en moeder van Jacobus Pompe.

In 1659 was Mathijs Pompe  dijkgraaf van den Al-
blusserwaard.
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Susanna Rogier  getrouwd met Mr. Martinus Pompe .
Zusanna Rogier  g e t r o u w d  g e w e e s t  m e t  Mart.inus

Pompe moeder en vader van Jacobus Pompe.
Jacobus Pompe in 1718, tot 1732 Schepen van Gorin-

chem getrouwd met Anna Bakker.
Jacobus Pompt! gebooren te G-orinchem  don 1 April

1 6 9 3  z o o n  v a n  Maïtinus  Pompe  en  Zusmn~ Rogier
getrouwd te Gorinchem den 23 April 1727, met Anna
Bakker, geboren te Hardinxveld don 26 October 1703
dogter  van Adriaan Bakker en ~Ianqita Conwcnberg
vader en moeder van Sdriaan  en Hendrik Martinus Pompe.

Jacobus Pompe zoon van Mr. Martinus Pompe en
Zusanna  Rogier.

Anna Bakker
van Gorinchem.

getrouwd met Jacobus Pompe Schepen

bnna Bakker, gebooren te Hardinxvelt  den 26 October
1703 dogter  van Adria,un Bakker en Mangnita Couwen-
berg, getrouwd te Gorinchem den 23 April 1727 met
Jacobus Pompe gebooren te Gorinchem 1 April 1690,
zoon  van  Martinos Pompe en Zusunna Rogicr  moatler
en vader van Adriaan en Hendrik Martinus Pompe.

de kleine portretten
Adriaan Pompe getrouwd geweest met Johanna Louise

Verboom,  van Wulven.
Stillepen van Gorinchem in 1753 en 1756.

$driaan  Pompc zoon van Jacobus Pompe on Anna
Bakker.

Jacobus Pompe geb. 1762, zoon van Sdriaan  Pompe
en J. L. Verboom  van Wulven , getrouwd mat G. Serrurier,
later met E. 11. van Rossem, ouders van S. H. M. Pompe,
wad. Mr. Aj. th. (s1:c /j de Berdes,  raadsheer in hot ge-
regtshof van Zuid-Holland.

Everdina Margareta van Rossum geb. 6 &art 1781,
dochter van D. H. van Rossnnl  en E. Titsing, getrouwd
met Jacobus Pompe in 1781.

Wapenbord.
De Heer Mr. Martinus Pompe oud raad in do vrocd-

schap der Stad Gorinchem Waterhccmruad.
Medegedee ld  door  H.  J .  SEIWAAS VAN Rooue~.

De Militaire Willemsorde.
Reglement  van administratie en discipline voor de

Inilitaire  Willemsoidc.
Ar t ike l  s7. De Groot.-Kruisen , l~i>KllIliiKldC!~llY  t3rl

R i d d e r s ,  rnogrn derzelver  ,~qoa mt:t het, Ordes-teeken
versieren.

Des Kaisers Ahnen.
(hlölnische  Zaitmg  5  Apil 1912, N”  379,)

Uw j e t z t  i n  das Beroldsamt  nach Berlin  bcruf’ene
bishcrige Homburger Knrdirektor  Axel Albrecht  Frhr.
v. Maltzahn hut vor knrzcm  cin Riesenwurk über  ,,l)ic
40% Ahen Sei,aer  &Iojc’sttit  des clcutsc?zcn  IIwisws u n d
RöGp vov,  Ptwwen, TWl~clm  11”.  veröl?‘entlicht.  A u f
42 T a f e l n  v o n  49cm IIöhe uncl 37cm Breito hat e r  d ie
Ahnen  des  Kaise rs  in  zwölf  Geucrntioncu  znsammen-
gestcllt.  Diese  Ahnentufe l  reicht  bis in das 15. Jahr-
h u n d e r t  h i n e i n  zuriick.  Die erste Tafel gibt zunachst
64 Ahnen, d. 11. in oberster Rcihe die Urgroszeltern
der 8 Urgroszeltern des Kaisers wieder und auf den

/ !
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D e r  Ahnenverlust  is t  aber  weiterhin  so grosz,  cl. 11.
es kehren in den folgenclcn Reihen  so vicle Persönlich-
kciten  wiedor, da der hoho Adel,  diese  vcrhältnism~~szi~
kleine  Familie, immer wieder uutereinander heiratcte  ,
clasz  statt 64 nur 41 Tafeln gedruckt zu werden brauchten.
Nicht weniger  als 70mal erscheint der Graf Jonchim
E r n s t  v o n  Anhalt  (nest. 16%) a l s  SI111  d e s  Kaiscrs,
lmd zwar 33mal  rnit s e i n e r  ersten  Gemahlin,  Grälin
Agnes von Bnrby , u n d  37mal  m i t  s e i n e r  zwciten
Gemahlin,  d e r  H e r z o g i n  Eleonore  von Wtirttennberg.
Landgraf  Philipp  d e r  Groszmütige  von Hessen  kommt
35mal und tiie Markgrafin Margnrete von Brantlcnburg
33mal  ver,  fiinfmal mi t  ih rem ers tcn  Gomahl,  Herzog
Georg v o n  Pommern  u n d  SSmnl  m i t  i h r c m  zweiton
Gemahl,  d e m  Gr;lfon  J o h a n  I V .  v o n  Anhalt.  G r a f
Fricdrich Magnus  zu Solms-Laubach ist 6 lmal vertraten,
Kurfiir.-tJ  Johnnn  Georg von Brn:lde:iburg  58tnnl , Kiinig
Christian  111.  v o n  Däoemark  67mal  untl Graf Wilhelm
der Roiche  \.on Nassau  ó6mnl. A m  s[ärksten  vertreten
ist das Haus Wettin , nämlich mit 70 Gliedern,  ljrandcn-
burg -Preoszcn  nnd  Holstein  mit je 64, Braunschweig
mit 53, X:tssau mit 40, die Hauser  Wittelsbach uud Solms
mit je 311, Hessen mit 37, Mecklenburg mit 36. Bnhalt
u n d  Hohcnlol~e  mit je 27, Reusz  und Limburg mit jc
22 Munsf’eld m i t 21, B a d e n  und S a l m  m i t  jo 20,
Erbach mit 19 (Tliedern.  Von der groszen  Kindersch:lr
d e s  Grafen Georg  1X zu ErbRch (gest. 1606)  erscheiuen
nich t  weniger  als sicben  unter den lraiaerlichcn  Ahnen,
u n d  von den Kindern  Landgraf  Philipps  d e s  Grosz-
miitigen  von  Hessen  und obenso  dos Grafen Wilhelm
des Rcichcn von Nassau eind je sechs Ahncn des Kaisers
geworden.

folgenden 41 Tafeln sind jedesmal wieder die 64 bhnen
der 64 Ahnon der ersten Tafel dargestellt.

200

In aufsteigender Linie finden wir in der ersten Reihe:
Kaiser Friedrich 111.)  Kaiser Wilhelm I., König Friedrich
Wilhelrn  111. (gest. 1840),  Fricdrich Wilhelm 11.  (gest .
1797), dm Pr:nzon A.ugust Wilhclm  (gcst.  175S), d i e
Könige Fl,icdrich Wilhclm  1.  (gest .  1740), Friedrich  1 .
(gest. 1713)) d ie  Kurfürstcn F r i e t l r i c h  Wilhelm d e n
Groszen ( g e s t .  í6%),  G e o r g  Wilholm (qest. 1640),
Johann Sigmund  @st. 1 6 2 0 ,  Joachim  Fri&lrich (gest.
1608) und Johann  Georg von Brandenburg (gest. 10381.
E i n  Querdurchschnitt  durch d ie  erste Tafcl z e i g t  uns
die Ur-urgroszeltern des Kuisers (16) vätcr- uncl mutter-
licherseits , in der viertcn  Generation , n%mlich:  König
Friedrich  Wilhelm  11. und Gemnhlin,  Friederike  Luisc von
Elessen-Daimstadt,  Kar1 II., Groszherzog v o n  Mecklen-
b u r g - S t r c l i t z  u n d  Gemahlin,  Friederike  von Ressen-
Darmstadt  , Kal,l August , Groszllerzog  v o n  Sachscn-
W e i m a r  und Gemahlin,  Louiso Augustc v o n  Hcsscn-
Darmstadt , Paul 1. , Ksiscr  von Rusland und Gemahlin  ,
Maria Fedorowna von Württemberg  , Franz Friedrich
Anton  von  Sachsen-Koburg-Saa l fe ld  untl Gcmahlin,
Augnste  Karoline von Rcusz-Ebersdorf,  Emil Leopold
August  von Sachsen-Gothn-Altenburg und Gemahlin,
Luise Charlotte von 11ecklenburg-Schwerin,  Georg III.,
König von Groszbritannicn und Irland und Gemnhlin  ,
C h a r l o t t e  v o n  n3ecliloItburg-StrelitzI  wiederum  Franz
Friedrich Anton von Sachsen-Koburg-Saalfcld  und Ge-
mahlin, wie oben.

D i e  sehr  sorgfältig  gearbeiteten  Ahncntafeln hättcn,
freilich mi t  g rosze ï M ü h e ,  n o c h  weiter  hinauf fort-
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geführt werden  könnon. Fiir die Zeiten des 16. Jahr-
hundcïts aber  waren unzählige  Persönlichk~iten  und
ver allcm d ie  h ie r  mi t  e inem Bienenfleisz  zusammen-
getrageuen  Gebwts-, Vermählungs-  und S t e r b e d a t e u
nicllt melir  festznstellen  gewesen.  Ja mnu musz schon
iiber  die Volist~~udigkeit der letsten  Reihe tlieser  Tafcln
stnunen , in tlencn  nur eine n e u n c n s m c r t e  Liicke unteï
d e n  Alincn  des Hsuses Romnllow  (Tafe l  21) nicht nu+
gefulltt  wc~dcii  konnto; ol)eri50 lint sic11  nuf Tafe l  22
d ie  lctzte Ahncnreillc  dor Fürstin Christinne E l e o n o r e
von Allhalt-Dornburg  , geb. v. Zeutsoh  , nicht fest~tellrn
lassen. AAuf T a f e l  8 untl ô l  fehlt nur jc oine Pcrson.
1)a.s ganze , sehï  rorncl~ui ausgest;\tteto  nnd i n  tier
Vossisclieii  Bucl~hantlluu~  i n  Berlin  cwchicnerlc  ,  als
bl;inwl;ript  gedruclïte  \Yerl; i s t  a l s  eine Musterleiutung
zu bezeichncn,  die sich der vor zwei Jnhren  von Ot,to
Forst i n  Wien hcrausgegcbe,~en  Ahneutnfcl  d e s  Erz-
herzogs Fraua Ferdinand von Ostcrreich-Este  ebcnbiirtig
an d io  Seite  stellou  lxnn. D a s  n u f  d e m  Deckcl  d e r
Ma,ppc und tlem Titel  wiedergegebene  Hohcnzollern-
mappen , i n  einfncllstcr  mittelalterlicl~er Forn~cngebunh,
riillrt  von Prof. Emil Docpler  d. J. her.

Medegedeeld door Mr. 1% C. OnREEs.

Titulatuur.
Van Mr.  J .  Acquoy, archivaris van Deventer , ent-

ving il i  de volgouclc  unnteelxlling  :
Resol. Vrocdacllap  van  Ut rech t  2  Aug. lk55  :
Vermits  h e t  a l  tc licenticus ~CblW~Cli  vnn clel1  t i t e l

v a n  ,Joul,:lrc~r  i s  goctgevouden  endo geresolveert  dat
voortnen  i n  requwtcn,  nppointemcuten,  resolutien ende
v e r d e r e  aotcn nen off voor de Etl. \~roedschap  onde den
Ed.  Gerech te  deser  stad te ptwcntcreu of te  passe ren
niemnnt  snl mogen gcitititulecrt  worden met de naem
van Jonkheer. S. 1). G.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bacx.  Is .Jcm12  Eac.~ raad en rt!ntlnecster-gc,ner;;lnl  van
W i l l e m  d e n  Zwijger g e w e e s t ?  Had 1li.j cene! z o o n
MaYceiis?  Heeft deze l i inderen gehad? Zo0 ja,  melkc
zi,jn hunne namen cn geboortejaren?

d?*l2hem. J. S. v. V.

Bentinck. (SSS, 9s).
Archief der gemeente  Nijkerk.

Trouwboek l%ti- 1 ti63.
Ond&roumd:  1607, 1 1  Januarij
Joukr. Stephcn Bentinck  tot den Berckamp m e t
Jo&. Judith van Steenbergen van Nyetlbeek.
Met een acte van den 20 J;tnuary zijn tot Voorst gctrout.

D e  EIeer  Steven Beuting. ) Carel  20 dito
Jof’t’r.  Judith van Steenberg.  ) (Juny 16%).
De  IIeer Stoven Benting. ) J
Jofir. Judit,h van Steenberg.  )

nu 6 Aug. (1660).

Doodenboek  :
27 Oct. 166s Jonker Steven Bentynik ten Berek~mp.
24 kt. 1 Ml Mevrouw Beutincf  (weke , bli,jkt niet,).

G. Bs~t~s~xrc.
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Jokaqa 11. I .  t o t  Werkeren,  Heeckeren  e n  Gaesteren,
drost vau Tsselmniden,  gesneuveld in Duitschland 1517
e n  Aunn cc111 Bu~ldorst.

IIun  oudste zoou, Hcndrick E. tot Wcrkeren  , Diepen-
lleim en Schoonheteu,  geb. 2, T_ 1 Sept. ?W!), tr. 27 Ckt.
1591  I~Zsr11~~ i’nri I~i~l.s~~))z,  g e b . ? ,  -i_  vóór 1616, dr. van
1VoSff’v.  1. tot Geroer  en Au12cc.  1m2, lTósfer7/olt. v. 1.

Bloemendaal (van), Millinck, Molenschott.
Ondergetcekentle  zal zich zeer  verplicht  acht,cn door

opgave van de kwartieron  van:
1. HcrI%.S It~mtl~ik  CUll l3ocnrrntlnal,  zo011 VLL11  Am071~l1.c

en Bcrlha  l’acd:,  ritme-ester,  d ros t  van  Vianen ,  geb?,
-t April 16%  , begr.  te  Vianen,  vader vnn AI~?ZCC  TM?L
Blocwlr~2rlnrrl, -;I 110 Maart 1685, tr. 21 Dec. 1638
Borend Bentinck  van Diepcnheim, proost van Deventer,
-t bij Doornik 29 Juli 166S, begr.  te  Diepenheim.

2. ~~lco~ro~~n  ~W?li~wk, dochter van Jo7072nn  en ïli’wq~i~l
T-trccl,:  , geb. ?, -f Vianen 1’7 April 163  t , echtgenoote  van
bovengenoen~den  HCWS  HmtBrilc  vals B~OWZWICZ~.

3. Joltrru~~a  Sippi71n  rala  il~olensrhott , g e b .  ? , $- 112s)
t r .  IC22 Rohrf Frtxïerilc  v a n  Hcerdt t o t  IZnersbcrc/,
kapitein , gccommittcerde  t e r  S ta t en -Generaa l ,  geb .
28 Jau. 1698,  1_ 2 6  J a n .  1766.

‘s-Gl-aveilhnyc?. M r .  W. A. baron V A N  ITTERSC~T.
In liet: ,Tijdschrift  voor Noordbrabnntsche Geschie-

denis, Taal- en Letterlïunde” 3” jaargang (1886) kol. 70
w o r d e n  d e  16 kmnrtieren  van Alam vm Bloc~nendatxl
vermeld. Zie Terder  voor dit geslacht: ,,Bijdragen tot
de Geschiedenis van Overi.jssel”,  lO(l”  decl (1890) blz. 34
ou 35 en Maandblad SI, 11 o.v.; XX, 206;  XXIII, 201
en Hus. Ridtlmschap  van Holland, door D. G. vnn Epen.

R E D.

Bonnet (SIS, 16s). Willicht  i s  omtreot  Catharina
Bou92cf  en hare ouders het ecu cu ander ten archievn
van Naarden te vinden.

Van af 1642 tot 1701  zaten leden der familie Bonnet
te Naarden in de regoering  (Zie SXVIII, 1 7 7 ) .

De familie Bonnet  was uit  Zwitserland afkomstig
cn  heef t  mcerdcro geleerde mannen opgeleverd (Zie
Nieuweuhnis  : \Voordenboek).

IZanrlen2. P. L. THIER~NS.

B o x .  ( S U S ,  259).  Dr. T1’~ZZew  Box Jms., in lí69
veertig raad, havenmeester en kapitein der compagnie
van het twaede 1Vitto Vendel schutterij te Delft, voerde
iu rood een staande zilveren bok.

Van zi,jn  geslacht zn1 mnarschijulijk nog  leven  een
H e e r  AWolewalcr  11c  In I&cc Box:.

‘.~-Grnccl2hage. BI. 8. v. R. v. D. IC.

Coeverden (van).
1. cJan Goossela  van Coererden,  g e b .  + 1 6 8 8 ,  d e e d

te Rhanu in 1706 zijn geloofsbclijdenizu  tr. Hellen-
dooru  7 April 1709 ElsnllL Gcertrzlid  Bouwnacesto*.

Uit dit huw. 2 zonen :
11. 1. .Jan v. C., geb. 1710, tr. Amsterdam S Mei 1746

_-lagje  Boelen  tot T’c~au.  Kintleren  volgen onder 111.
2. 1T’ilZcnz  ?JUIL  v. C., g e b .  1 7 1 1 .

IK 1. <Jcirn  Christo~el v. C., geb. 1 7 4 8 .
2. lVi11em Louwrens  v. C., geb. 1730, tr. te Amster-

d a m  1779 _Mg/.ia  Frma. Uit, dit hum. elf ltincleren.
3. C’o?*?lelis v. c. ) -i_ 1 7 5 6 .
4. (‘001.12di(l  afW!Jfl  V. c.



203

Op volledigheid kan bovenstaand niet bogen, m[j is
het aldus verstrekt, de hoofdzaak is echter, of wij hier
te doen hebben, met afstammelingen van het reeds
in 1400 bekende Geldersch-Ovcrijsselsch  geslacht v a n
Coevepden?  De sub. 1 genoemde ’ is niet de zoon v a n
Joan Borchard van Coeverden tot Rhaan en Walfort,
maar moet van dezelfde leeftijd zijn als diens kinderen
Goossen Hendrik en Anna Frederika.  Is hij soms de
zoon van Reinolt Unico, die vóór 1692  te Brussel over-
leed? Was die gehuwd en had h i j  k inderen?  Ging
laatstgen. met de Ruyter in 1662 naar Algiers,  als
adelborst? J.  J .  BASTEI~T.

Coppier. (XxX, 169).  De ouders  vsn Anlza v a n
Bcinlrem  , echtgenoote  van @‘illewz  Coppier  waren Eloris
van Beinhem  en .Mechtelt  lietje; deze laatste hertrouwde
te Zutphen met Joohala  vniz Brienen. Willem Coppier  ,
in. sommige  acton  ook Couper  g e n o e m d ,  w o o n d e  t e
Zalt-Bonlmcl  en komt in Febr. 1614 reeds als weduw-
naar van Afana  vals Beinlaena  voor. (Zie ;;kJ$XtX$9).

. . . .

Coppier. (XxX, 169.) Wapen : In rood een halve
zilveren leeuw, getongd, genageld en gekroond va.n
goud. Helmteeken : een zilveren sperwer, de kop links
gewend, met geopende en nederwaartsche vlucht.

De genealogie van dit  geslacht komt voor in de
B a t a v i a  lllustrat,a van Mr. Sin~o~a  van Leeuwelz,  v a n
1686, en wordt door hem vermeld met den naam Copier,
h e t g e e n  d o o r  Fepweyda,  in zijne genea,logie  van dat
geslacht, is nagevolgd en onjuist is.

M. b~nnllega?~ge vermeld daarentegen in zijne Nieuwe
Cronijk  van Zeeland, van 1696, onder de beschri,jving
van den Zeelandschon Adel: ,,Uit  het geslacht Copp i e r
quamen  in Holland de Edelen vnn G’nlsl~,qe~a.”

Door Mr.  W. J1 Baron d’ADlaing van Giesselalmrg  is
in zijn boek van de Ridderschap van Veluwe, vermeld
Willem Coppier  vals Cnylenbwrg  , kapitein en commandeur
van Hasselt en Zwartsluis, die omstreeks 1620 huwde
met A,nna van Beinhena  , dochter van Floris  van Bei?ahem
e n  ~lechtild Keye.

Zij hadden eene dochter Anna  Cat7Larina  Coppicr van
Cu,ylcnbu-,  die 2 6  Nov. 1643 huwde met Gijsbert  vala
Dedem, burgemeester van Zwolle, geb. 1 Oct. 1613,
zoon  v a n  Coenrad vaia Dedcoa  e n  He~~drilcu,  vaqa Vocrst.

In drie boekjes ,,dio Haghe”  van de jaren 1903, 1902
on 1910, komen voor:

10. Joncheer  Jacob Copp i c r ,  EIee1.e  tot C;dolagen,  die
24 Jan. 1578 eene woning bij Voorburg verkoopt aan
Corla&  vaia Uicrop,

20. Cathnrilaa  Copp i c r  vaja C~lcnborch  d i e  t e s t ee rde
2 Jan. 1621, blijkens protocol van den notaris Lcendert
ReltLag Jucobsz. te ‘s-Gravenhage ; en

30. Jonkvrouwe Agnicte  Coppier van Calslage~a  , hu i s -
vrouw van Willcna  ïklartilai  , eerste presiderende rnedt
van  deu Raede van  Braban t ,  over -oude  mocye  vau
Joncker  Jacob ~;II~L der Cmanae, luitenaut,  ve rmeld  t e
‘s-Gravenhage 4 Aug. 1630.

In het werk van R i c t s t a p :  de W a p e n s  v a n  d e n
tegenwoordigen en den vroegeren Nederl .  Adel,  van
1890, komen de namen voor van Coppier zma C’crbslnghcla
en Coppier van Ozcdegadijk.

E e n e  Corjaelin cma  Boschz~yscn,  d ie  met  een  Dirclc
Coppirr  zon zijn gehuwd, is niet door mij gevonden,

/ ’
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maar  wel  eene  Cornelia  van Boschaqsela  d i e  g e h u w d
was met Comaelk  Haeck,  en een zoon had Pietw I$aeclc,
baljuw van Middelburg van 1660 tot. 1564.

De genealogie van het geslacht Coppier begint met
Roelof Coppier gehuwd met N. N.

ll. Dirk Coppicr, die uit  Henegouwen kwam met
Hertog Willem van Beyeren,  en in Holland ging wonen,
gehuwd  met N. N.

111. Hendrik Coppier , huisgenoot van den voornoemden
Hertog anno 1404 en 1412, en naderhand zijn secretaris,
iie huwde in 1410 met Jonkvrouw Eucc  f:a?a Hoogcn-
bouck,  dochter van Engelbert vala Hooge~ahouck  , Ridder
van het Heilige Roomsche Rijk. ilij  stierf in 1423.

Volgens een kwartierstaat  in miju bezit, behoorendc
bij de genealogie cnn Hoogenhouclc,  zijn dc kwartieren
van Ctirnel&  Coppier vaia Calslage?) , kapitein,  gehuwd
met  Maria Gillis, en van Wilkm Coppicr l:alb CalsIa,gen
van b’wictela, begraven te Woerden, gehuwd met SII-
sn12120  vma ‘Vazldl*elaaars  , de volgenden :

Coppier. va9a  Siuietcia.
van Roon. v. Borsselela  v. Driqlm~~nw.
va9b  &y121~~ Om  va9a Wi$zgaerdeu.
va?l  Grar:e. vala EUersd+lz.
va,n Hoo,ge~a?~oz~cl;. vaja Molaifoort.
1;c(ia  Wena. l:cIla Ruephorst.
Stonlaer. van Bouchorst.
‘1;a,12  St. Geur& vaqa Eg??ao11  d.
‘s-Graccilahccge. M. A. v. R. v. D. IC.

Coultre (Le).  (XxX,  31). .7ean il/loisc lc Colbllre,
gehumd 27 Januari 1816 met Murin (1or&ia Basterd
(geb.: te Harderwijk 28 Oct. 1792, dochter V:III Aria
Bas te rd  en  Gerarda  T immer . )  Hij verdrinkt in ‘t 1’5
13 Jul i  1817,  61 jaar oud. Zij sterft 17 AugS  18-8  te
Blokzijl.  J. M. le C. was predikant te Colhorn,  geb. tc
Amsterdam 28 Aug”  1791, zoon van Abraham en Martha
Hervieu. J .  J .  BASTEW.

Frensdorff .  Jeulanetto  Frederika TVill/elnailaa  Muria
Frensdorff, geb. te? 23 Aug. 1798, -;-  Delft den ? 1882,
tr. Hoeven (N. B.) 21 Dec. 1837 Rinia  Joosfela Gongc//.@,
geb.  Harl ingen 8 Sept.  1792, + Hoeven 1 Jan. 18ro.
H a r e  o u d e r s  w a r e n  : Joltala~a G e o r g  ilalgust  Aud,,cas
Freiasdorff”,  kapitciu,  geb. te ? den P, j- to ? den 3 [ zoon
van  : Dr. Geoq F., Hofrath  iu Waldeck-Pyrmont  , geb.
te ? den?, T te3 den? en waar en wanneer geh. met Sophia
b a r o n e s  ?:an  Tabor,  geb. te ? den ?, -t te ? den ?] en
Pctrolzclla Xaria  Corlaelia  Gcrlach,  g e b .  t e  ?  den 2, 1_
Hoeven den. . . . . 1861 [dr. van : N. N. Gerlach,  geb. te?
den :Z, t te ? den ? on ïV. 21;. Waar en wanneer  gehuwd ?]

Verder gevraag:i  het wapen Freusdorff (Zie Alg. Ned.
Fam.bl. 1931, blz. 264) en dat der vrouw van N. N. Gerlach.

l~~lrlLtol;. G.  F. E. GOXCJGI~TJP.

Gelinck.  In l ich t ingen  gevraa.gd  omtren t  p laa t s  eu
datum van geboorte en namen der ouders van :

1. ,7ohau Geli~ack  (ook geschreven  Gelliuck , G i e l i n k
enz.).  Hij w e r d  i u 1709 ordin.  l ieutennut der artic
(comp’” Ormea), nam in  1741  a l s  ma joor  demi&,
overleed te Tiel  Juni  1743.  Hij was  ge t rouwd met
Willrrlnaina  vcwa  Scl/aerdenburgh  te  Tiel .

2 .  flicolaas  ,7o7/ala Gelilzclc (Geelink)  w e r d  i n  1 7 2 9
onderluit. der arti’- bij de compie  Oostendorp,  overleed
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in 1739 vermoedelijk  in Staats Vlaanderen.  Hij was
g e t r o u w d  m e t  Mar*garetl/a  van den  He~wel.

3. Htw~m~z  Jokm Gelinclc  werd 1778 onderluit .  t i t .
d e r  art”’ in de compic Petersen, nam in 1780 demissie.

4. Johnu  Tl’illcm  Gclincl~  werd in 1747 bij het beleg
van Bergen-op-Zoom als bombardeur in de compagnie
Althuyzen gewond en is waarschijnlijk aan zijn wonden
overleden.

Kulï?peU. GELIXCK.

Gemert (van). (XxX, 65, 99 011 141). Ook te Tiel
k w a m  eerti,jds  e e n geslacht van dezen naam voor.
Blijkens het schepensignaat dier stad, deel  lE16-1627,
folio 26, 3 1 en $ 2, anno 15lS, verkoopt Gcwtruydt,
weduwe van  Tl’ilhel~~~zts WIIZ Gemert  aan Herwon  en
W/&lnz~l.s ccnl&  ~kmA,  Irm*c  zonen,  ho t  ha lve  hu is  on
de helft van het huisraad er van, gelegen in do Water-
straat te Tiel, waarvoor genoemde zonen haar 20 gl. zullen
betalen, die ze haar gedurende 12 jaar zullen voldoen.

Ook op folio 67’“” <i ult, anno 162 1, en folio EU, fi 2,
anno 15-2  van het zelfde deel komen nog kleine acten
voor, w a a r i n  r e s p .  Hwnzn~a  vm Gemert  en Homnu
Gemert met MUle&  van Gemwt. 1V.  W. v. R .

Guichenon de Chastillon. Aanvullingen van de
genealogie van dit geslacht, voorkomendeUin  jaargang
XXVIIT.
Kol. 35ti, 1.  Sachatias  G. d. C., -I_ 24 M a a r t  1 7 0 6 ,

tr. 0 Maart 1694 Jonkvr.  Anna  Maria cl’ ICo?y,
geb. 24 Juni 1669, $- 1703,; dr. van Maxb-
miliuan  v a n  Hangest  Genhs  ge.zegd  d’~-vo~~

en diens cchtgcnoote, vermeld in Nedcrlnnd’s
Adelsbock  1909, blz. 188, sub. XIV.

11. Hun zoon Jo/~~a~zrux Snmzrel G. (1. C. wu
luiteunnt bij het regiment van Hroeckhuyscn.

Kol. 307,
r. 3 v. b. 111. I+c~lc~ilz  lhomns G. d. C. mns luitenant-

kolonel bi.j  het regiment R,eguier  Wallen.
Kol. 308 >
r .  15 v. 0. V. F/.e&ili !Z’//o~ns G. d. C. heeft van 1830 ~

tot 1833, gedurende den Helgischen opstand,
gediend bij do mobiele Schutterij.

Kol. 349 >
1’. 10 v. b. 5. Cdhori11n  Hend~tdxx  Louixa  G cl. C. huwde

te ‘s-Gravenhage Nov. 1910 met J. (1. Klep.
noot r. 4. v. o. bi,jvocgcn: ,het mnpcn van dit geslacht

is doorsneden van rood op zilver, hot rood
beladen met ccne gouden lelie.

31. A. v. R. v. D. I<.

Klinkersteen. (XXVII,  121;  XXIX, 101; XXX, 170).
De intoekenacte v:Ln dw1r~ic.s Kli?al;ersteer~  met zi,jn eerste
vrouw werd gevonden te Amstcrsdam, en luidt:

,,14 September lï_5. Andries Klinkersteen,  van Am-
sterclnni, oud 30 j.aar, op de Haarlemmerdijk,  ouders
doet, geasst  met s!ln halve broeder Jurrinn Harders en
Siitju Gerrit Rynlers,  van  Amsterdam,  oud  34 jaar ,
woont als voor, gensst  met haar moeder &rretje  Adams”.

Jjruidcgom en bruid teekencn ieder met een kruisje.
Volgens verschillende notarieelc  acten van ‘s-Graven-

hage - mi,j  inderti jd medegedeeld door den heer G.
Esctinuzier - was dc naam zijner tweede  vrouw Scl*iel
en  Cheriel,  en niet Sevil.  De ‘19 cn de 8 lekon in schri.jf-
wijze vroeger veel op e1kan.r. \v. W. v .  R .
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Meverden (van) (XSS, 142.)  In het museum Meer-
m a n n o  Westrecnianum,  den Haag, heeft  men onder
NO 278 (Bundel VIT, 120) een collectie genealogieën van
verschillende geslachten, w.o. een ,,Register op de ver-
zameling van Genealogische stukken”, onder welk op-
schrift de Hr. 31. W. eigenhandig heeft  hijgeschreven:
,,van den Hr. van Haersolte tot Yrst, berustende onder
den Heer Landcommandant Bentinck”. Onder de daarbi.j
genoemde genea.logieën  vindt men een van het geslacht
van Meverden-Valckenaer.

Wie kan meedeelen bij.  wien de daarbij geregistreerde
genealogieën tegenwoordig  berustende en te raadplegen
zijn?

Aan het museum zelf kan men hieromtrent geen in-
lichtingen verschaffen.

Leiden. L. N. VAN MEEVERDEN.

Meverden (van). (SSS,  142) Gz’jsbert  van Neeckercn
(zoon van Johan en Christina  van Wittenhorst) heer van
half  iUeinertswijlï  en  Py l sweerd  in  1644 ,  t r .  Mcrria
cnn Alecverdeu, (dochter van I”l0li.s en Hcnrica  Schoordijk)
erfdochter van Pylsweerd.

(Heraldieke Bibliotheek, 1574,  blz. 33 ? Genealogie
,Van Mecckeren”.)

Moer (van der). (XxX, 143, 172.)  Van der Lely,
Kwartierstaten van Delftsche  Vecrtigraden (Gem. ar&.
Delft) :
A.

B.

C.

D.

. . . . ‘cola der lIdoer t r o u w t  . . . . Dellu Corona.
Hun zoon :

.Tuline~z  uan do* Mow , geb. . . . te Hamburc.h: ob : . . .
lG43 : . . . . t r o u t  2 3 :  f e b r :  1620: Els~li~~n  un der
Dusse~z  ,JacohtE~r.,  geb : . . . . ob : 1 6 4 1  ( e r  s t o n d
oorspr .  1643).  [dr .  van J a c o b  H~cgensz.  vata der
DI~SSCI~  : geb. . . . ob : 16+<-_2,  hr. van Harincnrspel :
Dijshoorn  , Burgerm.  van Delft  : trout . . . Geertruid
W$;;scl;;,::ala  Hconslwrk]

.JacoO  Juliae~ls:  valz d e r  Illoer,  g e b :  . . . ob: . . .
w a s  hr. van Harincarspel,  I).ijxhoorn,  Calvcrsdijk  . . .
trout . . . . Uaria clc Bije Nzcolaesz.

IA% ou
v a n  Xicolaes ~~sbrandse  de Bije g e b  : . . . . .

c . :.... (zoon van IYs6rand  Pietersz:  de Bije
scepen  en Burgerm  : van Leyden trout 20: febr :
1596 : 15ca.tri.r: 1x12 Jloutfoort  Claesdr.) trout . . . Heslc?
~vnn .Poreext Adtrmsrlr.  ( d o c h t e r  v a n  :I&wz 11irkue
VCI)~  Fol*eest  , Raad, Burgem. en Ontfr der Gemcene
Midd : te Slkmaar  trout . . , Alijd  J~zcobsz.  vau T’ccu)].

Bun zoon:
Jlr*.  .Juliw Jncobsz  valz der Moer, geb: . . . ob: 16:
Julij 16%  : Veertig Raad van Delft  16S3  : wens hr.
van Harincarapel , Dijxhoorn en Calversdijk.

A en B voeren geviercndccld :
1 doorsneden van zilver en zwart ,  het  zi .  in den

rcchtcrbovcnhoek  beladen met een schildje : van r o o d
met een gouden keper; II van gond met con blauwe
w’lsscnaar;  111 van goud met 5 (1, 3, 1) roode ballen ;L
IV van zwart  mot een zilveren jachthoorn, beslagen
on gebonden van. . . .

C cn D voeren het enkelvoudige wapen.
W a p e n  TMln C’oro~cn  : gelinker-schuinbalkt van S

stukken , goud cn rood; het bovenste stuk beladen met
een kroon van clric  bladeren (1) van zwrrt,.
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Wanen  valz der Dussen  : gevierendeeld.
1.

11.

m.
IV.

vin rood met een zilvemn  loopeudc hond;
van zilver met twee gekanteelde en tegengekanteelde
dwarsbalken van zwart;
van zwart met 3 gouden kepers  vergezeld in de
beidc  bovenhoeken van eet1  ruit van hct,zolfde;
van zilver mot een gcknnteelden en tegengekan-
teelden dwarsbalk van zwart ,  rn een St. hndries-
kruis van zwart, over alles heen.

(Het wapen TKM  der Dussc~~ komt gevierendeeld in
verschillende samenstelling voor, oeniga  vau bovengen.
kwartieren vcrwisscld  , al  of niet mc!t het bekendc  wapen
van v. d. D. c3rbi.j.  Zie Wapenboekjes  v. Van dor Lely:
Delflancl en Delft (Gem. Arch) A.

Moucheron (De). (SSX, 64). Mmyuita  de &!~II~JI~I.~~~.,
jonge  doch te r  oud 2!) jaren met oonseut  en wille van
vrienden aen beij.+ zijden, humt 12 Januari 1600 met
F~~an~0i.s  de Bruyz, owlt  zijndc  Y4 jaren en 5 maanden ,
Veere (Walcheren).

BnZt1/azar  Moucheron vereenigt zich met Dirk van Os
en Jan Janszn.  Cnrel in 1691, om een noordeli,jken  weg
naar  Oost-Indie te zoeken. (Zie u i tvoer ig  be r ich t  in
Navorschcr 1806,  blz 344.) J .  J .  BASTERT.

Rasch.  (XXIX, 79). Toen de stamvader sub. 1. Berent
Rasch  in 1644 met Anna lif2l~~~s  ui t  Doesburg huwde,
woonde  in  l aa t s tgenoemde  s tad  reeds  ecne  fami l ie
van dien naam. Blijkens het Recognitieboek der stad
Hnrdcrzuijk,  deel 1640-1600,  wordt  op 13 Juli  lti42
en 21 Dec. 1642 volmacht gegeven door ,7oha~z Ras&
en Abraham Rnsch, beiden te Doesburg wonende, namens
hun zelf en namens hun moeder Bel!@  va?z  Aclreren
weduwe van Dirk Ras, mede wonende te Doesburg,
inzake eene erfenis te Harderwijk. Opmerking verdient
dat de moeder van hoogergenoemde Anna Mwys,  óók
vaal /lckcre?2  heette. Stellig is omtrent de familie Rrrs(clz)
in de verschillende soorten schepenregisters vnn Does-
burg, welke ongeveer met 1600 aanvangen, veel meer
te vinden. \V. W. v .  R .

Schouman. Gevraagd het wapen van dit geslacht,
waartoe o.  a. behoorde  Aad Schownnn,  de  bekende
schilder en medeoprichter der Haagschc schilderacademie.
De familie kwam voor tc Dordrecht, Bergeu-op-Zoom
en later ook Middelburg.

~%&lelbti~g. COKNELIE  J. D E  W A A L.

Simons.  ElOert  Arnoud Gorneille  Shons, geb. 13ergen-
op-Zoom 17 Dec. 1816, -;- Brouwershaven  26 Aug. 1860,
kapitein der artillerie O.I. L., ridder M. W. 0. enz, zoon
van Jcm Jacques  f4nzor~s, geb. Bergen-op-Zoom den :Z,
-) aldaar 19 Febr. 1847, generaal-majoor,  commandant
der stell ing Bergen-op-Zoom en C’nlka~inn E’lixabeth,
Biesnza~a  (waar en wanneer gehuwd 0) geb. t,e ? den P,
-j- te ? 24 Juli 1559, dr. van ? De ouders  van .J. J.
Simons  vnd. ziju: BYIKM~  Simons,  geb. Bergen-op-Zoom
den Y, i_ aldaar 31 Mei 1816, ontvanger der indirecte
belastingen en raad van Bergen-op-Zoom  en Susanna
Cuihwinn  Comneli~a,  geb. te 9 den ?, -j- ‘ s -Gravenhage
28 Dec. 1822. Waar en wnnneer gehuwd?

Genealogische gegevens betreffende dit geslacht Simons,
welks wapen is : in goud een roode loopeude  vos op
groen terras; helmt. de vos uit8komentle,  zullen mij zeer

/
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welkom ~$1. Tevens gevraagd het wapen van C. E.
Biesman en dat van hare moeder.

ill~~lztolc. G. F. E. GONCHXRIJP.

Sprakel. (SSX, CO). Over den bekenden  uurwerkmoker
~zwinan  Sprake1 gaf ik enkele mededeclingen  in Outl-
H o l l a n d ,  jaarg.  1592, w e l k e  ik nmgevulcl  heb i n
Bijdragen c n  Modedeclingeti  ViLtl  GeIn?,  1.

Hij behoort tot de Goorsche  familie Sprakel.
z2ltphel~. J. GMRRRO.

Stalpart van der Wiele.  (US, 174).
Leiden. Huw. inschr.  Raadhuis.
1  Aug. 1 6 0 3 :  AdrUrnn Stalpnert  L’CII~  th TViel  Tiin-

rcntensr. , geboren te Dordrecht ~ geassisteerd met J:lcob
Pietcrsz.  de Haes  zijn zwager  en C!mt7/eryl/a  Ad~ine~mZr.
vaia Wqnnoxt  , geboren te Leiden 1) , n _< .<req5sisteerd met
Agniei$e Pictersdr.  2) haar moeder.

gctrout 16 Aug. 1603.
3 Juni 1621  : Cornelis Stalpaert geboren Amsterdam,

wedr van C~atcrryna  Soete,h,  geass i s t ee rd  met  Adrinen
Stalpaert zi,jn broeder on Beatl-ix  Claesdr.  val1 ll’cwmolat  ,
med.  van Jan Pietersz. de Bye in sjin lcvcn Burgermr
descr stede, geassisteerd met Mnr~greta van Warmont
haar zuster.

6 Juni 1648:  7izcent  Stalpaert v. cl. WieloL,  wonende
Bredestract  cn Jo&. Johalalaa vn?~ Weedc, wonende te
Utrecht.

13egr. Pietcrsk.  9  S e p t .  16% de woduo van Cor,/clis
Stalpnert.

Leid0z. H.  W~r~~ar<~,rs.

Witt (de). Vo o r  cenigen  ti.jd overleed  t e  Utrecht,
mevrouw de weduwe Begerman-IIoog  , in vrouwelijkc
lijn nakomeling der de Witten. Zij
&e nu de afstamming voortzetten.

liet kinderen na,

Bestaat er eene goede  genealogie en is er mé& be-
kend clan hetgeen Balen mededeelt en wat verder  over
dat geslacht gezegd wordt (door Schotel) in Vadcrlandschc
le t te roefen ingen  1856,  en Europa 1860, alsmetlc  door
de  Voogd  van  der Strnaten en van Dalen in Eigeu
Haard 1904 P 11. DE V.

Wapen gevraagd :
Jorna. Symou  Annaeus (Amaes)  Jornn , Bur(romeester

van Harlingen, huwde  a ldaar  Gerritje  Gemit~  Bomclo
(BerkZo).  Hunne dochter Tittya  Jorna, gedoopt te Har-
lingen 17 Maart 1669, huwde aldaar 5 Februari 1702
Ryllja. Harmens  Golaggwjp,  Hopiuan der Burgerij aldaar.

J. Winkler’s  Onomasticon frisicum vermeldt het ,Jornn-
1lGS) snte onder Kubaard”. G. F. E. GONOURIJI>.

l) 1583.
‘) Pants ra,1 Snntllor&.

INHOUD 1912, N’ 6.
Rastuarsl)clichtcn:  13ijecnkomsten;  B e n o e m i n g  t,ot lid; Adresrcr-

rtnderinv  - Wt” Algwnacne  Vergader ing  van het Genootschap. -
Ecue ge;iealogischc bronnens tudie : Het Gorcutn-Sct~oo~llrc)\~ct~sclle
g e s l e c h t  van Vlierdon, door C. l?. J.  van Wierden. - I-rngmcnt
gencnlogic Kinu, d o o r  Corn&lie J. do Wnal.  - Memorie  bet~reff~:~~tlo
liet geslacht Bogaard,  door \V. M. C. Ryt. - Kleine medcdcclingerl  :
Pompe;  R e g l e m e n t  Willemsorde; De8 hniscrs Ahnen;  ‘l’ilnlnt~nur.  -
Vragrn cn nnrxvoordeu  : Bnax;  Bentinck;  Bio<~mendn:~l  (vr211);  Millinck;
Molenschott ; Bonnet; Box; Coeverdeu (vnn); Coppicr; Collltre  (lol;
Frensdorff;  Gclinck: Gcmort  (van); Gnichenon de CIl:rst.lllon;  l~linkcr-
s t e e n ;  Meverdeu (KM);  Monr ( v a n  d e r ) ;  Mouchoron  (de);  RawIl;
Schonmnrr~  S imon_; ;  Sprnknl;  Rtnlprt vnn
wnpcrl  &rnng’l.

der TYIoIc:  \Vit,t, ((In’, ;
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Genealogisch-heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche  Leeuw,"
%

Dit blnd verschijnt maandelijks en wordt nlleen
nan de Leden vnn  het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betrefl’ende  de redactie
van hot Masndblnd, opgaven vm adresverande-
ring, opmerkingen inzake de verzending en nnn-
vragen om exemplaren vm vroeger verschenen
Maandbladen  gelieve men te richten tot den
wnnrnemenden  redacteur, P. F. W. VAN Rouoxm,
47 Regentesselaan, ‘s4!ravenhage.

7
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l
i B r i e v e n , ;Innvrngen  ene., betreffende het Ge-
i nootschxp te richten tot den secrctnris,  P. F. W.
; VAK  Roxon;m,  47 Ibgentesselnm~,  en die betreit’endc
de Bibliotheek nan den bibliothecmis, W. Unron

1 SNOUCKAERT VAN SC~LLTJBURG, $6 Jan IXVL  hitsmi.
i stvant,  beiden te ‘s-Gmvahagc.

ContributiBn  enz. nan  den Penningmeester, H. vbs
1 IIams~~~  13nu.i > la-14  Kneutcrd~k,  ‘s-G,m*cnlqc.

1 Leden tt 6 Gravenhage betalen per jmr f 10.,‘1.-./ contrlbutle,  ZLJ die bulten ‘s-Gravonhngo  wonen  f6.
>__-__-

d

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

~~.~_.~_...

N”. ‘7’. XXX” Jaargang. 1 Juli 1912.

Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, bchoorende
bij het art. : Heraldieke Curiositeiten.

~~_...

BESTUURSSERICHTEBL
illaandelijksche  b i j e e n k o m s t e n .

MAANDAG 1 JULI a.s. 41/~ ure.
Hôtel:  ,,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Excursie naar het Kasteel ,,de Haar”.
Op  Zaterdag 20 J 1u i a. s. zal eene excursie morden

gehouden  n%ar het Kasteel ,,de Haar”, wxartoc onder-
staand voorloopig  programma is vastgesteld :
10.30 uur v.m. Samenkomst der deolncmcrs bi,j het

Museum van Oudheden in het Hoog-
landschc park te Utrecht.

12.-  n ‘s m. Noenmaal in : ,,Buitenlust”  , Maliebaan.
1.30 ~ n.m. Afrijden naar het Kasteel ,de Haar”.
6.30 n n GemeenschappelQkeu maal t i jd  in  he t

,,Hotel des Pays Bas”.
Kosten van den maaltijd f 2.50 zonder wan.
Zu, die aan deze excursie wenschen  deel te nemen,

worden verzocht zich vóór 10 Juli a.s. op te geven bij
den  heer  Mr .  J .  van  de  Knsteele,  Javastraat 22, to
‘s-Gravenhage.

~__

Bericht van den Bibliothecaris.
Gedurende  de  maanden  Ju l i  cu Augustus zal de

bibliotheek gesloten zijn.

Tot lid zijn benoemd:
L. A. C. Duusrm. . . . . . . , Vzi,ssinye?z.

7 LnInpsemtrnat.

A. A. HOGERWAARD  . . . . . . . ‘s-G’rnaclahcryr.
%P  E~redcrikstrant.

-~.--

Adresverandering :

Mr. P .  C .  BLOYS VAN  TKESLONG PRINS TPclteweden
(.lazx).

US Goenoey  Suhari.

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

(Vervolg vm, xxx, 160.)
1750.

S Jnnw. drie pooscn  over ,Tuffw Noot en Ingang 13-O--O
14 dito Een poos over ddnttijs vclu der Broed 6-0-0
2s Maert den Ingang voor Een kind van de Heer  Rincl,-

0 - 1 0 - 0
2 April drie poosen over Hu$ert vau Iupn en I n g a n g

13-0-0
7 dito drie poosen  over Sander Eertman  in een korcke-

groeff . . . . . . . . . . . . . 18-0-0
9 do drie Posen over Dic. 211nsakker  den ouden 12-0-0
16 do. ses posen over Gekt Hamd en ingang 25-0-0
18 do Een poos over !l’owcs  van den, Bre~wl;  6-0-0
1 2  maii D r i e  P o s e n  o v e r  J u f f w  Bottedwoeclz  in cc11.,

kerckegroeff  . . . . _. . . . . .
14 dito Neege  Posen over Mevrouw Giele~l

21 dito Een poos over  v rouw Dumoui~~n

23 dito Een poos  ove r  F%&$ de Iiccr . .
30 dito Drie posen over Domine Vos&s

1  Juu\j .dric p o s e n  o v e r  Juffw ïl1aSanij

2 do Een poos over de vrou van l2of,ynrs  cn
groeif . . . . . . . . . . . .

d o  Neegen  P o s e n  over 1Mevrouw  Uts~2clzs

. lS-0-0
en Ingang

3 7 - 0 - 0
e n  Ingang

7 - 0 - 0
. 6-0-0
en Ingang

1 3 - 0 - 0
en  Ingang
1 2 - 1 0 - 0

een kcrckc-
. 1 2 - 0 - 0
en Ingang

37--0  -0
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d o  E e n  p o o s o v e r  Aernolchs valz TV~ercle~aOwrg  e n
kerkegroef . . . . . . . . . . . . lg--0-0

18 Aug. Een Poos over CT@Z ua+z Graft en een kcrcke-
groeff. . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

24 do Een poos over het kind van S/Ville~~z  ca?a B$&erk
6 - 1 0 - 0

29 do. Ncege Posen over Mevrouw De Ikxzz~w  en Ingang
37-0-0

1 Sept. Drie posen over Capitcijn Qecllcc+lce?b  en Ingang
1 3 - 0 - 0

do d e n  I n g a n g v a n  h e t  k i n t  v a n  Roelof  Vwaoey
0 - 1 0 - 0

12  do  Dr ie  Posen  over  de  wed .  Shomeijer  en een
kercekgroeff . . . . . . . . . . . 18-0-0

15 do Drie Posen over Arien van Oosterhozct  en Ingang
13-o--0

17 Oct.  Een poos over vrouw vu~a Ercld eu Ingang
7 - 0 - 0

24 do ses Posen over Juffw. van Alpherz  en  Ingang
‘L5-0-0

5 Nov. Een poos over vrouw Paasse?a en kerckegroefi!
1 a-0-0

Den Ingang  van  he t  k ind  van  2301~. ICriel;elz  0 - 1 0 - 0
21 do Drie Posen over vrouw VCIIZ Breda en een kercke-

groeff. . . . . . . . . . . . . . 18-0-0
15 Dec.  Een poos over Gc).g.iGe  de Bla~acl~  .  G -O-O
22 do. Drie Posen over de vrouw van H~rrnc~~  van Oort

en een kerckegroeff. . . . . . . . . 18-0-0
3 1  a. E e n  p o o s  o v e r  Cla~cl%  fli$er  (?) .  .  .  6 - 0 - 0

í751.

den 5 en G en 7 sanw. v o o r  b o r g e m .  Alieuaa geluijt
voor 36 guld. voor den ingnnck van do kercke 1 gul.

3 7 - 0 - 0
den 31 voor Mugriin  0,ggcllGe  Een gcl0ij van 6 - 0 - 0
d o  v o o r  d e  v r o u  v a n  IJacop  Lkhilte.  .  .  .  6 - 0 - 0
d e n  3 0  v o o r  Korneelis v a n  Mast~kl~t  . . . G-O-O
dito voor de vrou van I.Jnla van Brenck ecu geluij van

12 gl. en een kerckegroef f  van  G gl. is. . 1 8 - 0 - 0
tlcn 20 fib. voor de vrou van Bendl-iclc  uw, Hoppe e e n

ge1ui.j  van . . . . . . . . . . . . 6-0-0
den  27  voor  de  soon  van  Pcetcr  va~a  Allefe . 6 - 0 - 0
den 27 mart voor de vrou van Gen-it vma  den Heuve l

e en  gclui,j  van 6 gul. voor den inganck van de kerck
1 gl.. . . . . . . . . . . . . . 7-0-0

den 8 maei,j voor Anije van TVcdrcc12c1z een geluij van
12  gu l .  m een  kerckegroef  i s  6  gu l .  . . 15-0-0

den 20 voor den inganck van de kerck van het kint
van den portier Bi?igen2al2  . . . , . . 0-10-0

den  25 voor Bast&jacila  Spacla  een gelui,j van 6 gul. in
e e n  lrerckegroeff gelijt i s  G g u l .  . . . . 1 2 - 0 - 0

den 29 voor vr011  z’alz Geclke~clLe  een gcluij.vnn  12 gul.
voor den inganck van do kcrck 1 gul.  1s 1 3 - 0 - 0

den  4  i,junij voor IJnlz  vaqa das Bzwgh  cen gc lu i j  van
6 - 0 - 0

d e  5 voor  Kaat  Qmafmua een  gc lu i j  van .  . 6 - 0 - 0
den 7 voor de uij tvnert  van de heer cma Bassom  is

24 gnl. naa reenen  gebracht .
den 4 Aug. voor den inganck van de kerck van het

Lint van meester Roo2bee~a  . . . . . . 0-lO--0
den 10 voor de vrou v:m Kvislcijcccr~a  wm ~Wanscl G - 0 - - 0
dev 18 Aug. voor do ui,jtvnert van de freule VCUL  Braald

onder de 12 ijaer gesijt, . . . . . . . 12-0-0

,
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den 19 voor ijoffrou Verkel een geluij van 12 gul. enz.
1 3 - 0 - 0

den 31 voor mijnheer Fe&el een geluij van 12 gul. enz.
1 3 - 0 - 0

den 16 Sept. voor vrou van Elst . . . . 6-0-0
den  25 voor Helelza Lma . . . . . . 12-0-0
den 26 en 27 en 28 Oct. ;oor mevrou Fralzse geluiit

voor 36 gul. voor den inganck van de kerck 1. gul.
3 7 - 0 - 0 .

den 27 voor ijoffrou vala Avesaet  een geluij van 12 gul.
enz. , . . . . . . . . . . . . . 13.-o---0

voor den inganck van de kerk van het kint van Peeter
van K’rieken . . . . . . . . . . . 0-10-0

den 30 novemb. voor do weduwe van 1Ja~  Schzcll een
geluij van . . . . . . . . . . . . 6-0-0

den 9 decem.  voor den inganck van de kcrck van het
k i n t  v a n  m i j n h e e r  Hen~acnOergh  . . . . 0 - - 1 0 - 0

1752.
15  Jan .  d r i e  posen over de soon van den heer

Beijerman  enz. . . , . . . . . . . 18-0-0
Een poos over &ala  van den Berg . . . . 6-0-0
16 & 17 & 1s Twaelf Poosen  over den Wel. EdelGestr.

Heer Generaal Grootewaij  . . . . . . 48-0-0
25 do Een poos over vrou Deltel&agh  en ingang 7 - 0 - 0
27 do Een poos over Gewit cie Reuver en ingang 7-0--0
3 Feb.  Drie  Poosen  over Juffr. de Fries  e n z .  1 3 - 0 - 0
d o  D r i e  Poosen o v e r  d e  s o o n  v a n  d e n  Borgerm.

Letuzuc?a.  . . . . . . . . . . . . 13-0-0
2 Maert  Drie Poosen over Joitan~acs Rotgaars  en kercke-

groeff.  . . . . . . . . . . . . . lS-0-0
voor den ingang van het kind van Java z’alL  EZjsdc~a

0 - 1 0 - 0
16 do Drie Poosen  over Corlaelie ‘cala Ree enz. 18-O,-0
1 April drie poosen over de wed. van schout De Witt

en ingang . , . . . . . . . . . . 13-0-0
6 do Een poos over J a n  valt Deventer .  . . 6 - 0 - 0
10 do. Den ingang van het kind van Jacob Dilageman

o-10--0
27 d o  E e n  p o o s  o v e r  v r o u  D e  Swcwt  . . . 6 - 0 - 0
do. Den ingang voor het kind van Reffehzg  0-10-0
2 9  do. Een geluij  voor het kint vau Peter Besiw cn

ingang . . . . . .- . . . . . . . 4-10-0
27 maij Drie Poosen  over Tr+ael;e  Donclw  enz. 13-0-0
1 Junij  voor de uijtvaert  van  v rouwe  Douar ie re  van

Droumel  on na &eumel  . . . . . . . 24-0-0
5  Juni_j  Een  poos  over  G e w i t  de Rz@ter  .  .  6-0-0
15 do Drie  Poosen over Juffrou cola clela B~occk  enz .

1s.-0-0
25 do Ec,n poos over Jacohcs  vals Scl~eerdenbwrg  enz .

7 - 0 - 0
12 Julij voor dctn ingang van het kint van Pek?- Bonz

0 - 1 0 - 0
2 1  d o  neego  Poosen over de HoogWelGeb.  V r o u w e

Dounr ie ro  Dc Salis  voor de uijtvaert  na Rotterdam
24--0-0

3 Aug. neegc  Poosen  o v e r  m e v r o u w  D~clcmesster en
ingang . . . . . . . . . . . . . 37-0-0

Sept. voor het ophangen van het Rouwbort voor
s[jn Excellentie  den g e n e r a a l  Grotew@’  . 6 - 0 - 0

2.4 O c t .  E e n  p o o s  o v e r  ArGjcn  ScI2~oue1~s. . . 6--0-0
26 do Een gelui van vier gulden over het kint van

Gewit de Rzri$er.  . . . . . . . . . 4-0-0
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4  Nov .  Dr i e  poosen o v e r  Joizmanes  van H o o r n  e n
ingang . . . . . . . . . . . . . 13-0-0

9 do Een poos over Pomsen en een kerckqroeff 12-0-0
den  ingang  van  he t  k in t  van  &~~&Y%  . 0 - 1 0 - 0

14 Dec.  Een poos over Dirh Mishaak  en een kercke-
groefi . . . . . . . . . . . . . 12-0-0

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Over namen, naamsverandering, nlamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-Indië,

door

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLOXG  PLLIXS.

(Vcrrol~ rnn xsx, 1X.)

Kailola  P~ogms vcm Gewich. Bij G.B. van 2!1  October
1906 no 3 3  verkre,gcn  Bemad~s  Liebrich  , Hen-
hette, Wi l l em Dacztl  en Bwa Ghdwitla  Kailola
vergunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1905 n” 198).

Hun vader Pietw Jacobus Kailola  mwd  bij Ind.
S taa t sb lad  1852 no 249 met Europeanen geli jk
gesteld en verkreeg bij  G.B. van 23 Jnli lS97
n” 7 vergunning zich te n. en te s. - Ned.
Staatsc. 1896 n” 116).

Dcze  vader was burger1 ijk .schr~j  vw der 3~ klxse
bij den militair geneeskundigen  dienst en zoon
v a n  A’ìcolans  Railola en dwxn Gec~i~xida  1~1~o~1x1s
I:UY~  Geurickc.

Kaq7ruis  Stcerwaondt. Bij G.B. van G Jul i  1867 no 4 3
verkreeg Lodewijk Suemomlt  vergunning zich te
n. en te s. -- (Ned. Staatse. 1854 110’  W).

Hi,j is de zoon van c’o~~xclil~s  Y’ofiias  S~~ewho~~dt
en 11wTa  Xutn~a~aa  Elisabeth Kuqhis , beide te
Batavia.  wonende. Volgens hunne mcening  is de
naam Kmq~71t1is  wegens het eenige  jaren geleden
to Bantain  p laa t s gevonden onguluk uitgest,orvcn.

Hi j  i s  geboren  t e  Batnvia  18 Scptcmber  IS%.
In 1557 woonden do ouders te Rotterdam, wcs-

halve als hun gemachtigde  optrad hun oom Frctl~~ik
Lodcwijl~  Stcifz,  oud 0. 1. ambtenaar te Batavia, die
met  de  ecnige  zuster van wi,jlen den Heer Y. J;
Kunap7mis  (vader  van  bovengenoemde  d. S. i5’.
Kanq7mis)  is gehuwd. Deze heer Stcitz wns ook
voogd over de minderjarige kinderen ILcwq)h~lis.
(Zie Ned. Patriciaat 1911 bl. 4ïS.)

Karsten &7~6Zw.  B i j  G . B .  v a n  1 8  J u n i  IS94 no 162
v e r k r e e g  ~J~coOus  Peter Sc7der,  <gep. ,ambtenaar
te Blow,  vergunning voor zich en zi,jno minder-
jarige wettige kinderen om zich te n. en te s. -
(Ned. Stnntsc.  1893 no 84).

Adressants moeder heette  dlaqje  Karstcn , van
wier familie volgens adressant &mand meer  in
leven is.

Zijne  m i n d e r j a r i g e  k i n d e r e n  WLWOI~ : Claar-ZES
Wilha  George, Julim L o u i s  Cwolinm, Lucin
hophin  cn  Ifcnrietle C%adotte.

I‘httedmrg SclrZiier.  Bij G.B. van 2 October 1903 110 7
ve rk reeg  T%lle?n  Kcu%mburr/  vergunning zich te
n. en tc s. - (Ned. Staatse.  van 1902 no 1 4 7 ) .

Adressant is geboren te Meester Cornelis 12
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Juni 1864, geemployeerde  bi*j  de Ned. Tnd. Spoor
en werd opgevoed door den Heer Johamcs  Frederik
Sc71  iiiw.

Kerling  van Essen. Bij G.B. van 19 Januari 1902 no 19
verkreeg Hermmus Jacobus Kerhg  , employé bij
de Kon. Paketvnartmij vergunning zich te n. cn
te s. - (Ned. Staatsc. 1900 no 276) .

Adressant is geb. te ‘s-Gravenhage 16 December
1861,  z o o n  v a n  Diederik  Henddlc  Kehzg e n
Ctrt7~arimz  Petrolaella  van Essen.

KZewin,q  van Bewenbergh.  Bij  G.B. van 18 Februari
1908 110 27  ve rk reeg  d. F. E. Klüring  , land-
bouwer te &dioen, voor zich en zi,jnc nakome-
lingen vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1906 n0 273).

Adrcssnnt is gehumd mot de Inl. vrouw lirniirljnh,
bij den doop genaamd ill~rriu,  en wel te Iilattcn
den 15 Juli 1875.

Voor zijn huwelijk had hi,j een zoon Dido~td,
natuurlijk erkend uit de inl. Christenvrouw  Naria.

nczo Die>rdola7,6  huwde  in  1904  t e  Scmnrang
met Soylria,  Fwdrikn tJ~lcoOs,  welk huwelijk door
echtscheiding is ontbonden.

De wettige kinderen van adressant zijn : Aurora
Bioneu;  Maria  Cita~lottcr  ; Cnrolhrr  ; Fkix Awlrecrs
Ewmltrcl cl1 Andreas Et~unurl.

Adressan t s  vader  1-1. E. ICZiiri?2g,  landhuurder
te Djokjaknrtn,  overleed in 1873, was oud 10 luit,.
de r  in fan te r ie  en  r idder  hZ. W. 0. Deze had cen
besluit, afkomstig van de 0. 1. Comp. d.d. 1701,
getcelxmd door het opperhoofd te Djol;jnkartn  en
gc>parafccrd  door diens  secretaris ‘uw llronchorst,
waaruit bleek dat de naam der familie was li’Zcer.iq
call BccI.c1lh’g7~.

Adressants grootvader was gepasporteerd scrgcant
der O.I. Comp.

Klein.  I3i.j  G.U. v a n  3 0  Mei 1906 n” 6 2  vcrkrcgen
piclo~  en Re22dvilc Ftvtle~ilr v e r g u n n i n g  z i c h  te
ll. Cl1 te s. - (Ned. Staatsc. 1906 n” 19).

Adressanten zi.j  n natuurli,jke  kintlcren  van wijlcn
Jncob KlcilL  en de inl. vrouw Rnnli[lja.

LYol~-ke  cfl?a Stee,azuijl;. Bij G.B. van 7 Februari  1577
no 7  verkreeg  Awaolct  Korcl Hetwwa klo7~l~e,
destijds secretaris cler residentie Oostkust  van
Sumatra, vergnnning  zich te n. en te s. - (Ned.
Stantsc. 1574 n” 96).  Deze naamstoevocging was
ook voor alle zijne wettige  afstammelingen.

Adressant  is  geboren te Utrecht  G A u g u s t u s
1537, zoon  van Ernst Christìaan  Klol~7cc en JtreoDa
dílrìnmz  vma Stceniuij76.

ZLrllllldw z’ma G~jma. Bij G . B .  v a n  3 1  Mei 190s n” 1 0
v e r k r e e g  He?adril:  Gijslmfìls  Loiliwijlz  Kltmler  ,
koopman te Soerabaja, vergunning zich to n. en
te s. - (Ned. Staatsc. 1907 no le).

Adressant  is gehuwd met Pmline  AdZe Co~~zuc~z-
hg, dochter van c701bannes  Co?.&s  Hubwtus en
Emestina  11’7acodoru  Addann Pctro~aelin  Louisa
St,sanlla cma Gljcn , beiden overleden.

E r  i s  geen  manncli,jko nfstammcling  v a n  Gijen
meer in leren.
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Klzcmler  2;an Tuene&-eek.  Bij G.B. van 10 Maart 1907
no 21 verkreeg Cornel& Klunder vergunning zich
te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1905 n” 277).

Adressant is geb. te Proboliuggo 22 October
1872. De naam cafa  T. dreigt uit te sterven aan-
gezien adressants neef Gerrit van Tuenenboclc
te Paramaribo kinderloos is.

KWXX 12zlZoffs. Bij G.B. van 16 Februari 1864 no 19
verkreeg .Jonnnes  Petrus Christiplus R2~loffs,  nd-
ministra.teur  der tinmijnen op Banka, vergunning
den naam zijner moeder, die dreigt uit te sterven
voor den zijne te voegen en zich te n. en te s. -
(Ned. Staatsc. 1860 no 226).

Knust GraiclLen.  Bii G.B. van 20 Januari 1906 verkreeg

Kolc

Kool

Franlc Eblzar~ Lodezoijk  Knus?,  geëmployecrdu
der Kon. Ned. Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen
in N. I., geboren 8 Aug. 1881 en gehuwd 18 De-
cember 1902, vergunning zich te n. en te s. -
(Ned. Staatsc. van 1904 n0 277).
<le ,Tong.  Bij G.B. van 29 Sept’ember  1874 no 23
verkreeg Corstiaan Justus Kok, particulier da,g-
en kostschoolhouder te Batavia, vergunning zich
tc n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1871 11~ 276).

Adressant is zoon van D%YJG  Kook en Adriana de
Jong. Zijne moeder is de laatste in de familie die
zich de Jong noemt. l)
va~z  La~zge&c-hc.  Bij G.B. van 24 Juni 1905 no 7
verkreeg Franciscus Xacerius Kool, oud 33 jaren,
wonende te Semarang vergunning zich te n. en
te s. - (Ned. Staatsc. 1904 no 84).

Adressant vroeg deze naamstoevoeging voor zich
en zijne minderjarige kinderen Hen&& Christinan
C7&toffel,  Johannes Theodorus en Elia Agatha.

Koopmans  Stadnitski. Bij G.B. van 22 November 1890
no 16 verkreeg Adriaan Jo71an  Rinse Koopmans,
controleur 10 klasse B.B. op Java, vergunning zich
te n. en te s. - (Ned. Staatsc.  1889 n” 241).

Adressant is geboren to Nijmegen 11 December
1831, zo011  van Jaq1 Adriaan Koopmans  en Jo-
l~ama Robertinn  Angelica Stad~aitslcy  en huwde
10 September 1884 te Nijmegen met .7ohanlaa
Adrinnu  van He@, dr. van Hendrilc Paulus en
dlalza  Catharinb  vnlz der Burgli.

Koopmans  Stadtnitski. Bii G.B. van 4 Februari 1900

1.

11.

111.

no 24 verkreeg Ro&er2  Emilius  Koopmans,  koop-
man , vergnnning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc.  1898 n” 278).

Adressant is zoon van Jan Adriaan Koopmans
e n  Joha~~~la  RoDer2ina  Allgclica  Stadtnitslii.

De genealogie  Stadlaitslci  vangt aan met:
Dmiei StadlaatslA  , waarschijnlijk in 1695  gehuwd
met Elisabeth Timnzerman.

Hieruit:
Jun Xiad~~aitsl;i, geb. 9 Maart 1702, huwde 7
November’ 1768 met Sara de Clcrcq; hieruit:
Pieter S’tad~aitski,  geb. 2 April 173,i,, i_ November
1796, huwde Chri&uu Coster.

Uit dit huzuei~k  :
1. Jan, volgt IV.
2. ~l~lr+?s,  volgt IV bis.

1) Dc nnnn~ do Jong die uitsterft! RED.

IV. Laan Stadnitski , geb. 6 Maart 1773, + 17 Feb.
1817, tr. 12 Juni 1796 met Geertruida Breclxta
Uilenhagc  de Mist, waaruit:

V. Pieter Stadnitslci, geb. 9 Maart 1798, i_ 21 Feb.
1843, tr. 1 Juni 1820 Engelina Johanlaa Adriana
toe Lao-. Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt VI.
2. Johanna Robertina Angelica Stnd~aitski,  geb.

Nijmegen 19 Juli 1820,  tr. aldaar 2 Augustus 1850
Jala Adriaala  Koopmans.

3. RoBBert  Aemilius Stad?aitski,  geb. 14 Mei 1827,
ei- ongehuwd 19 December 1868.

VI. JCW.  Stad~aiislci,  geb. 18 April 1821, -f 11 Dec.
1876, tr. 10 20 Juni 1848 H. C. E. M. J. P7l@f;
tr. 20 22 Juli 1871 H. J. Moorrees.  Uit het eerste
huwelijk :

VII. Andries  He?ary Stadnitslci,  geb. 5 Aug. 1849,
f- 7 Maart 1878, tr. 21 November 1877 Victoria,
r erbeek.  Geen kinderen.
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IVbis.  Andries Stadqzitski,  geb. 23 Nov. 1782, t 21 Maart
1839, tr. 23 April 1808 Susanlaa vma Heukelom.

V. Pieter Cltristiaan  Stadnitski, geb. 7 Mei 1811 ,
j- 11 Juni 1860, tr. 11 Mei 1848 Carolilav  valz
S&nden. Uit dit huwelijk:

1. Andries Stadnitski, geb. 15 September 1849,
ongehuwd.

2. Henri Etienne Adrien  Stadnitski, geb. 2 0
Feb. 1853, ongehuwd.

Koops Dekker. Bij G.B. van 25 Februari 1905 no 29
verkreeg ?J.  I!. Dekker, 10 luitenant der inf. O.I. L.,
vergunning zich te 11. en te s. - (Ned. Staatsc.
1903 n” 297).

Volgens de oude archieven van Steenwijk was
de voornaam van adressant Koops oorspronkel$k
een geslachtsnaam.

Kraft vals Ermrl. Bij G.B. van 12 Januari 1882 n” 39
verkreeg Willem Karel Lodeloijk  Kraft , gewezen
controleur 2O kl. B.B. op de bezittingen buiten
Java en Madura,  vergunning den naam zijner
moeder bij den zijne te voegen en zich te n. en
to s. - (Ned. Staatsc. 1879 n” 31).

Kraft van Ermel. Bij G.B. van 9 A.pril 1889 n” 33
verkregen Gustaa f Adolf Copastnn  t Anno Kraft ,
assistent Resident en Henri T?aeodore  Iiraft  ver-
gunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1885 no 206).

De naam va?a Ermel was de naam hunner moeder.

Xrnyer van Aalst. Bij G.B. van 21 September 1906
110 30 verkreeg Heradrik Krayer,  hulpprediker bij
de inlandsche Protestantschc Christengemeente,
vergunning zich te n. en to s. - (Ned. Staatsc.
1905  n” 113).

Adressant is gehuwd met Dilaa Benjaminu
,Jeannettu Petrolaclla  Egberta  v a n  Aa,lst.

Krijgsman E,rdbrink. Bij G.B. van 31 December 1904
no 30 verkreeg Cornelis  David Krigsmu,n, natuur-
lijke erkende zoon van 6’. S. Krijgsman, vergunning
zich tc n. en te s. - (Ned. Stnatsc. 1903 n” 240).

C. &. Krijgsmngz  had haren zoon bij de geboorte
op 22 Maart 1884 erkend.
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ICr<+za?a  z’ags Sy,an~elzbe~gr.  Bij  G.B. vnn 12 Bngustus
1!102  no 23  vcrkrceg  lIT. ir. >‘. XY@$S~WU,  g r i f f i e r
bij den landraad te Yamokasan  on Garnpang,  ver-
gunning zich te n.  en te s .  --  (Ned. Staatsc.
1901 n” 134).

Dc moeder van adressant heette WW ~>~aqe?&q.

li’u_er  ie .Uec7&e?z.  B[j G . B .  v a n  6 J u l i  lS96  110 S
ve rk reeg  Carolina  Kzciper  vergunning zich te n.
en te s. - (Ned. S t a n t s c .  1896 n” 186).

Zi,j is  te Buitenzorg 18 October  1889 gcborcn
uit Elkabcth Caroliwa  Kuiper en sedert  IS91 af-
g e s t a a n  a a n  Cltrí~l  $y~noi~l tc Rtechclcl?, > g(q).
ka,pitein  der Infanterlo,  w a a r n e m e n d  D i r e c t e u r
van het Berri Berri-gest icht  to Bui tenzorg ,  en
diens echtgenootc.

Kuipers vo91 Landc. Bi.j G.B. van 16 September  1895
n” 33 verkreeg Antonius I’ctrus Kwipcrs,  cnndiduut
notaris, vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Staatsc. 1897 n” 156).

Adressant is 3 April 1831 geboren  in den Helder.
Zijn grootmoeder Ezc&~-s behoorde tot het thans
uitgestorven, aanzienlijke geslacht ‘UOU  Laude. Zij
was te Berlijn geboren in 1771.

Lagiq  ToOins. Ri*j G.B. van 17 Februari  18% ILO 9
vcrkregcn  de na te noemen kinderen van Botlc7w
Lcicestcr te Benkoelen  en fllblza Il’ilhcl~~i~~a  J~cobs
te Palcmbung vergunning zich te n. cn te s. --
(Ned. Staatsc. 1884 no 178).

Deze minderjarige, natuurlijke, wettelijk erkende
kinderen zijn :

1. Philip Pransz  Leiccster  , geb. te Benkoelen
22 Mei 1875.

2. Johmna  Maria  Calhari?2a  Magclalenn  Leiceder,
geb. te Benkoelen 15 _4ugustus 1876.

3. Ama  TVd?wlmim Leicestw, geb. Ternato 12
Februari 1878.

4. Guiliaim Pauli9la  Antonia Lcicestcr  y geb .
Pnlcmbang 27 November 1879.

Zi j  werden  aangenomen door  I’ltilip Bansz
Lnymy ToOias , gouverneur van Atjeh en onder-
hoerigheden,  die kinderloos was en de cenige  dit
dezen naam voerde.

Lavnballais  Tessensohn.  Bij G.B. van 25 October 1865
n” 27 verkreeg Ft*edcrik  Willem 11essc11s07~1z  ver-
g u n n i n g  z i c h  t e  n. cn te s. - ( N e d .  Staatso.
1862 n” 203).

Adressant woonde te Padang, was daar klerk
op het bureau van den Gouvcrncur. Zijne  moeder
heette Lawaballtris.

Lnmberts  Thedws.  Bij G.B. yan 24 October 1889 11” 33
verkreeg Ua~zicl  Dcmets Theedcns  vergunning zich
te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1588 n” 2 1 3 ) .

Adressant is geboren te Timor Koepnng  26 Mei
lS64,  z o o n  v a n  Johannes  Beinier Thecdcns  e n
Bagil íz ; de ianvrqe gesch ied t  omdat  enke le
menschen den naam Thcedcns  hebben onteerd en
omdat hij den familienaam van zijne tante mevrouw
Ga.tren  geboren Landerts  voor uitsterven wenscht
te bewaren.

cle Lannoy. Bij G.B. van 31 Januari 1907 110 27 ver-
kreeg de weduwe Joscphine  Caroline Wilhelmine

,

11cc1z Gorl~wa  , geboren Siilter , voor haren minder-
j a r i g e n  z o o n  Gustaaf Joscph  ilZawits h’iilfcr  vcr-
gunning  om zi,jn naam te veranderen in dien
van -- (Ned. Staatse. 1905 no 164).

G. J. 91. S’iilter  werd  als pleegkind aangenomen
d o o r  ,Tooht111.  de La?znoy  e n  zijne cchtgcnoote
Chrisfiiie Aritoiiietlc  in tlw Maazir.

van Lawicl~.  Bi,j G . B .  v a n 26 Juli 1903 no 8 verkreeg
He~wy  </icnus Willem  vaih  Latuiclc  ‘cc(u Pdst ,
ridder Ned. Leeuw, Hoofdinspecteur  der Cultures,
voor  zich en zi,ju  minderjarigen zoon Carcl Nicolaas
IIo-lierius  vergunning zich te n. en tc s. - (Ned.
Staatsc. 1902 n” 90’

Adressant is klei&oon  van Pieter Herhertus  va)L
Lawicl;. (Zie N e d .  Adelsbook  1 9 0 6  bladz.  2 4 2
sub 1 bovenaan).

Lcclerq  d e  CourcclZcs.  Bij G . B .  van 14 J a n u a r i  1890
n” 5 verkreeg I<ar& C7iristiaan  Willem Leclcrp,
lsto luit. inf. 0. 1. L., vergunning zich te n. en tc
s. - (Ned.  Stnatsc.  18% na 283).

Sclressants  wettige broeder Frederik Adolf, 1st~
commies hij het Dep. van Financiën, noemt zich
reeds zoo.

Lcnnep.  Hi,i G.B. van 18 Juli 1910 no 32 verkreeg
.Tohawzn  Xaria  z i c h  noemcnclo  WU/, Lcnncp t e
Padnng  , vergunning zich te n. on t’c s. - (Ned.
Staatsc. 190!1 no 66). Zij werd bij G.B. van 18 Aug.
cl. a.. v. no 36 met Europeanen gelijkgesteld.

Liytcnbcrg.  Bij G.B. van 9 Mei 1906 no 40 ve rk reeg
Frans ~ictcmbc~cl~  , vergunning zich tc n. en te
s. - (Ned. Staatsc. 1905 no 57).

Adressant  is ti Maart 1878 te Amboina geboren,
zijue moeder was Joscyhina  Magdalenn  Liclonberel~,
die 4 Nov. ISAS  te Amboina werd geboren.

Deze  moeder  was dr. van I+edcrik LictcmOere7c
e n  Ewasilla Ihnptin,  d i e  2 9  A p r i l  1848 t o
Amboina huwden.

Voornoemde Frcdcril~  L. was de zoon van Frans
Ligtcnhy, dit 6 October:1873  te Amboina overloed.

Bij G.B. van 18 Januari 1892 n” 17 verkreeg
Dan ad Joscpl~s Lictcmhrelc  , Europees& sergeant-
schri,jver  bg den geneeskundigen dienst tc Soerabaja,
vergunning zich te n. en te s. - (Ned. Stnatsc.
1890 no 277).

Adressant is zoon van Fredcrik Lictembcrel~  en
Ewnsilza  hhmpuin e n  g e b o r e n  t e  A m b o i n a  9
Maalt lS53.

Zijn grootvader is Frans  Ligtcderg,  die op 6
October 1873 te Amboinn overleed.

Hij zelf is 14 Februari 1885 gehuwd met Marie
dtlolpl~i~~c  Florina Schzcller.

Linc/;laen  (7~ Clowr.  Bij G.B. van 23 November 1906
11” 4 9  v e r k r e g e n  pael1 ISlip  d’/b Cloux  en  z i jn
zoon  Tt illolz Hedrik du Cloafx,  ve rgunning  z ich
te n. en te s. - (Ned.  Staatsc. 20 Juni en 22
September 1906 nes 142 en 322).

2’. P7a.  &c Cloux,  gep. ass. resident van Tange-
rang , w a s  z o o n  v a n  Willena  Helaclrik  e n  d e z e
W. H. du Cloux  was meer zoon van Paul F7dip
&b Cloalx  en A n n a  Li~aclclne~a.
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Littmann  d’hlnnzi Rey. Bij G.B. van 14 November 1906
no 7 verkreeg Franz  Xmer 12obcrt  Sulccster Josef
I-icrrl Anton ~&haann,  boekhouder  te Singapore’,
geboren in Oostenrijk, vergunning zich en zijne
minder ja r ige  k inderen  t e  n. en te s. -- (Ned.
Stnatsc. 1905 n” til).

Loszclt  Schzdtz.  Bij G.B. van 12 Augustus 1906 no 12
verkreeg G.eorge  Leonnrcl  Lonclt , vergunning zich
te n. en te s. - -  ( N e d .  Staatsc. 1905 n” 13ti).

Adressant is geb. to Padang 14 3Iei 1873, zoon
van Bobbert  Hedrilc Londl,  mijnopziener bij  de
Ombiliën kolenvelden.

Loomeyer .  Bij G.B. van 28 December 1903 n0 26 is
aan Ucnl2alz  7’l~onzas  Beill%cr  Caillct , vergund zich
te n. en te s. - (Ned. Staatsc. 1902 no 2 5 2 ) .

Adressant in 1902 oud 25 jaar, commies bjj de
Ned. lud. Spoorwegmaatschappij, is een erkende
zoon van N. AT. Caillct  cn werd nangc-nomen  door
den gepens.  kapitein der infanterie &‘eiqziejs  Thomas
Loome~~er.

Luyke IZoskott.  Bij  G.B. van 3 November lSS6 no 19
verkreeg ,Jonuthan Lupl~c,  vergunning zich te n.
en te s. - ( N e d .  Staatsc. 113%  no 2Oti).

Hij is de natuurlijke zoon van Joanlza  &crgarctl~a
LI~~JIM?  t e  Amboina, die nit  haar liu\valrjk  m e t
h’ernh&d Nicolaas ,Johanu  12osli:oit  geen kinderen
heef t ,  en  wier  ech tgenoot  0 Septcmbcr  1 8 7 3
overleed.

Lijlsmalz Picna7,az1!71.  Bij  G.B.  van 27 October 1891
n” 2 8  v e r k r e e g  W&x~ iltl&cra~a Lijlsman voor
zich en zi,jne na to noemen nntuurl~lke  o r k c n d o
kinderen, vergunning zich te n. en te s. - (Ned.
Stnatsc. 1890 n0 202).

Adressant, oud 56 jaar, is geb. te Soernkart:r
en opziener op de onderneming Tiris (Soorakarta),
waarvan administrateur is Louis PicrnDauw  (zijnde
d e  ecnigc  van z i jn  gcshcht). Hij heeft  b i j  d e
Chineaschc  VI~OLLIV  Tham flio kinderen , tc weten :

1. CaStllarincc  Frcdcrica  , 2. Lo?iis ïl~a~cclz~s,
3. Gerarcla Emilie, 4. &cniantlcr  Daniel,  5. Carcl
FYedwilc.

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Eene genealogische bronnenstudie: Het GORCUM-
SCHOONHOVENSCHE geslacht VAN VLIERDEN.

(Slot  van xxx, 160).

d. Het Gorcumsche geslacht.
1 A. Jan, in enkele akten ook wel genoemd  Hans

c mzsz.J 1:. V . , geboortig uit Antwerpen  , trok in ‘t laatst
de r  160  eeuw naar Gorcum,  waar hij  het bedrijf  van
tinncgietor uitoefende. Hij was de stamvader der Gor-
cumsche  V a n  Vlierden’s, die daa,r t o t  o n g e v e e r  h e t
midden der 180  eeuw leefden.

11i.j  was tweemalen  getrouwd : 1~ met ,S’ara  12ocZantsdr.
Uit dit huwel. sproten 2 kinderen: 1. Jmz (volgt sub I$),
R. Cathrtlinn  (L$tije).  Volgens de in den aanhef reeds
v e r m e l d e  huwel. inschr.  van zijn zoon ,  was deze  in
1598 geb. en overleed zi,jne moeder bij of kort na zijne
gcboortc,  daar ziju vader in eene G. S. A. van 8 Na.art
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1599 (R. 90) als haar wedr  wordt vermeld, met hunne
2 kinderen en zijne zwagers: Roeiant  en Salomon Roe-
iadsz.  Ik vond hem vermeld, telkens als tinnegieter in
de volgende Gorcumsche Schepen Akten :

22  Feb .  1603  (Dec roe tb .  L i t t .  k) als kooper  ,,nu
,onlancx”  van een huis en hofstede, geheeten  ,de coperen
pot” staande aan het marktveld.

4 Maart 1606 (Quoh. b dl. 4) als H a n s  Jansz.,  14
Oct. lG06 eu 11 Mei 1607 (zelfde R.) waarbij hij borg
blijft voor zijne zuster &agdaiena, wed. van Ja,n Spromlc.

28 Mei 1610 (F XIV no 37) als voogd over Otto van
illalscn Jamz. , jongste zoon zijner overl. zuster Agnes .

9 Dec. 1611 (F XIV no 26) Id. over de 3 onm.
kinderen van wijlen Jan van Mabcn Jansz.,  oudste
zoon zijner overl. zuster Agnes.

Jan huwde ten 2e met Enametje  Jarzsdr.  , u i t  welk
humeli~jk ook 2 kinderen: 3.  D a n i ë l  en 4. Snl-a. Hij
overl .  tusschen 8 Oct. 1622 (zie kol. 181) en 12 Jan.
1624 (F XTV no 27), bij welke laatste akte (zit kol. 185)
de kinderen uit zijn 10 huwelijk met hun st iefmoeder
boedelscheiding houden. Zij  overl .  na 28 Jan. 164G,
op welken datum zij voor nats Kemp (Bd. S) testeert.
Zij heet daarin: Emmcijc Jan&. van Ganscl, wd. v a n
Hans of Jan Jansn. v. V. en benoemt tot haren univer-
seelcn  erfgenaam haar zoon Daniël Jansc.  en zoo deze
vóór haar of zonclor oir mocht overl., diens halve broeder
&cia  of diens kinderen. Sara scheen dus toen reeds ovorl.
te zi,jn. Zi.j testeert tusschen 19 Jan. 1631 en 11 Feb.
1633 (datum onleesbaar) voor Nats van der Muyr (Bd. 3).
Zij  lag toen ziek te bod en benoemde hare moeder
&zmctje  .Jansdr.  tot haar unirerseele erfgenaam.

Dauik’l  testeert als j. m. 11 Maart 1642 voor Nats
v. d. Muyr (Bd. 2). Hij vermaakte het vruchtgebruik
van al zijnc gocdcren  aan zijne moeder Emmdjc Janscl~.,
na wier dood zijne nalatenschap zal komen aan ziju
h a l v e  b r o e d e r  Jnu. 11”11 schi.jnt  ook ongchnwd  te zijn
o v c r l .  na 28 Jan. 1646. Ook  Cathaha  of L+(je,  d c
dochter uit  het 1~ huw. was,  zooals we uit  dc noot
in kol. 187 zagcu, in 1642 reeds overleden.

I 5. ilglaes , meestal  _Neeslccn  geheeten, geboortig uit
Antwerpen was geh. m e t  Jala valz  Malsc~a, al ias Gala
Aspcru6. Hi<j was de zoon van Otto z;nla 9qxrc?a,  die in
eenc  B(osscho)  S(chepon)  A(cte)  v a n  1 0  J a n .  1570/71
(R. 2-0,  f 87) vermeld wordt als wed. van CcdJzarina
vc(?z  Bes t  Co-adsdr.  en in eeno B.  S .A.  van  9 J a n .
1570/71 (1~.  236 f 587) als tinnegieter. Do in cla noot
in kol. 186 vermelde akto van 8 Maart 1591, vermeldt
bovendien, dat deze Olto v. A. weder do zoon was van
Olto v. 8.. cn  Jol~a~a~aa vafa Tzcssenbroeclc  Cornelisdr.  11)
Zooals  we in kol. 1% reeds zagen, waren A g n e s  e n
haar man in 1610 reeds ovcrl. nalatende één onm. zoon
Otto en de wed. van hun oudsten zoon ,Jula met 3 kin-
deren. Als voogden over dien onm. zoon stonden: van
moederszijde: Jan Jansx.  v. 7. en van vaderszijde Corlzclis
Dirkw.,  die ook voogden waren over de 3 kleinkinderen.

Volgens eene akte van 16 Ang. 1617 (F XIV, n” 39)
verklaart, 0110,  dat hij zijn aandeel in do nalatenschap
zijns vaders heeft ontvangen, hij zal dus toen mcerder-
jarig geworden zijn en kan dus 1 1594 geboren zijn.

11) Een Dirk Jans:. aan ‘l’usschenbroeck  wroondc  30 April 1653  (Serie  b,
Dl. 23) in do Gnsthnisstocg te G. Gysbert  Jansz. 0. Tussenbroecl~,  woonde
13 Nov. 1646 (B’XIV  DI. 61) tc G. cn zijn broeder Hendrik te Marlonweerd.
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In die akte heet hij nof; vaqa  ïKalsc?z  on woonde toen
in Dordrecht, d o c h  i n  oene akte van  5  Sep t .  lG22
(Serie  b, dl. 13) heet hij Otto ,7a72sz.  van Asprc12, hwgcr
te Dordrecht. Den 5 Mei 1627 (F XIV dl. 123)  draagt
hij, als tinnegieter te Dordrecht, voor f 6% de + van
een huis in de Tinne@etersstec~  te Gorcum,  w a a r v a n
de andere -i toekwam aan do 3 onm. kinderen van zijn
ovcrl. broeder J a n , over  aan  h u n  m o e d e r  LyslìeiL
Aertsdr. toen wed. van Sasader  Niclticlsz.

Lyshwt  of Elisabeth Aertsdr. wordt reeds 1!1 April
1610 (F XIV no 37) vermeld als wed. en boedclhoudstcr
van Jan Jansz. van ïVaisen,  tinnegieter, hare kinduren
hcetcn in die akte:  Jan, ElisaOeth  en Ah.  In ecne  akte
van 9 Dec. 1611  (F XIV no 2S), waarbij zij vcrtichtin~
doet van het hare kinderen aankomende vaderlijk erf-
d e e l ,  heet  zi j  dr . van Aert van der 2ltole1z  I1oclofsz.
Hare dr. RlisaOeth  wordt 17 Oct. 1633 (F XIV, n” 2s)
vermeld als vrouw van Pelc). ~Jmsz.  van  Qiszoycl~

In eeue  ak te  van  11  Maar t  lti42,  v e r l e d e n  v o o r
Nat” Kemp (Bd. 7), wordt LIJS~~L’S  zoon ,Jan vcrmelcl
a l s  t inneg ie te r  en  haar  zoon  dwt als hoedcnmakcr,
beiden te G. Zi,j was reeds 4 Sept. 1612 (F SIV n” 3s)
hertrouwd  met &~adc~  ïl~~chiclsa., tinnc+tor te Gorcnm.

&ES, die in 10% reeds grootmoeder was, k:~n dus
omstreeks 1548 geboren  z i j n ,  e n ,  daar z i j  tlenzelfden
v o o r n a a m  droeg als haar g roo tmoeder ,  zoo kan dus
gercedelijk  wortlcn  aangenomen,  da t  zi.j,  zooal niet  het
oudste k’ind,  toch in ieder geval do oudsto  dochter was
v;~n Jffii~  I)aniëlsz.

1 C. Calldi~2n,  ook wel Lydje gcliceten.  Voor het eerst
vond ik haar in do akte van 2S Nci 1610 (zit kolom lS4)
waar in  zij wordt Termeld  als wed. wonende  te Middcl-
burg. Z i j  w a s  geh. m e t  Acrt Bo2rde~unw~,  u i t  wcll;
h u w .  slecht,s eeue  d r .  Ag12cs  of  ïVcecdmr, clic  i n  d e
akte van 26 Oct. 16% (zit kol. 186),  deuling der nah~tcn-
s c h a p  v a n  Nflgr7trlclln sv. T’., w o r d t  genoemd McEsI;ClL
Boiit&ans. V o o r  h a a r  compareert  haar llliI.Il C’OrIzcZis

Le22cr/se22  wonendc  te Middclbar~. Daar zi,j a l l e e n  o p -
komt voor haar aanclccl  in die nnlatenschnp,  zo0 bli.jlít
d a a r u i t  di\t hare moeder  t o e n  001~ reeds  0vcr1.  was.

In dc akte van 14 Oct. 1631 (zie kol. 186) heet zij
IYCP.$LY~IL  A.cl~tsh~. I n  1642 was zij hertr. met *Ta18  tic
HUSC  Ellr/Jbcl~tsz. * 2) to Middelburg,  zooals blijkt uit de
a k t e  van 8 Sept .  van da t  j aa r ,  ( z ie  ko lom 186.)  Zi.j
doet daarbij afstand van het haar compctecrende  + deel
in de li;mpolscho e r fgoederen ,  ton  bel~ocvc van haar
neef: Jma v. IT., waaruit zou kunnen worden opgemaakt,
diit cr t o e n  u i t  haar bcidc  hnwelijkcn,  f;ecn kinderen
waren.

1 D. MaqdaZe22tr.  Voor het eerst vond ik haar vcrmcld
14 Oct. l&G (Quoh.  0 Dl. 4) als wed. en boedclhoudster
yan Jtru Sprolzcl:; 11 Mei cl. a. v. (zelfde 12.) als wed.
v a n  J. S. Comelisz., wanr1)i.j  haar  broeder Jm2 borg
v o o r  haar blijft  tot betalin,v v a n  den verschuldigclcn
3011  penning aan den landsontv. Roinier Robi,jn, over
de ;t- van alle onroerende  goederen  door  haar  man
achtorgolnten,  waarvan dc andere & haar toekwam.

1?) Hij mn~  v e r m o e d e l i j k  cen broeder vnn Mr. Jacob  Iluybrachtsz
(tr. 1635  M a r i a  Blekkers)  on v a n  Xuybrecht  Hugbrecktsa,  Bmgrur.  v.
&Iiddclburg  (tr. 1643 Susanjza R~ouruer).  Zij waren zoous v:m  Huybrscht
de Hase, geb. te Ostcndc 15Y3,  overl. te 35. 10 Juni lU30,  die 26Jol1  1607
huwt met Iranneke Walles j. d: ~-an Vere. Zij sterft te 11. 20 Ang. 1645.

(Mij medegedeeld door ons medelid, de heer B. Boogaart, alhier).

j í

222

Kort te voren (12 Juli en 12 Aug.  1606 (Dccr.  boek
litt. 7;) werd haar man nog vermeld resp.  als  kooper
van  5_ morgen land op Kort Nuland, zi,jnde een leen
van het Graafschap Holland on als koopcr  v3n 4 morgen
en 4 hont land gc!egen in de lage beemd op Blokland.
Hii was dus tusschen 12 Aug.  en 24 Oct. 1606 overleden.

Lij verk. 2 1  Naart, 2 Xei 1607 en 23 Apri l  1600
(Decr.  b. litt. 7~)  resp. een huis en hofstede in de Arkclschc
straat > een id. met b o u w e r i j ,  b e r g  e n  w e r f  bi.j  d e
Arlrelsche  poort, en 6; morgen land op Lang Nuland.
G Maart 1613 (F SIV 110 122  bl .  22) verkoopt zi j  voor
f 1400 liet land, ‘t welk haar man 12 Aug. 16Ob had
gekocht; 11 April 1611 (litt. 0 Dl. 6) wordt zij vermeld
als eigennrcsse  van een huis en hofstede op Rietveld.

Zij overl. zondcr kindcren na te laten, omstr. 16%
Zooals  wo in kol. 186 zagen, werd den 26” Oct. van
dat jaar hare nalatenschap vcrdecld tusschen hare naaste
bloedverwanten en die van haar overl .  man, welko
laatsten in genoemde akte vermeld worden als te zijn:
Alwa7tan~  &ro12cl;,  wonende t,e Utrecht en diens ,,mocijen”
Na(jlic CII Elsl~e  X~I~+OIZC~C  ’ “).

1 E. C'omclia  , mecstnl ATtdlje geheeten, geboortig van
Autwerpcn.  Zij was de eerste  Van l’lia-den  die ik ver-
meld vond in dc G. S. 1)~ en wcl  30 April 1857 (Dl.
S5) als 30 VYOIIW van 1Vdlcm Hc?y12s,  e e r d e r  wedr  v a n
Hcijltjc %~m doz. Elsrnccr  en zi.jue voordr. J1cw<jl;c,  toen
@ll. met ,Insycr  I’ctcrsa.  t e  Dordrech t .  Blijkens dc in
kol. íSi vcrmeldo  akte van 28 Nei 1610,  was zij toen
hcrtr.  met Xoclof van der Jfe~rha Bxwo2lts,r., die’3 J u l i
10-3  (F XLV Dl. 4) vermeld  wordt als waard ,in den
,,calcoenschen  hacn”.
(F XIV Dl. 44)

Vo!gens  akte v a n  7  J n n i  1629
heette ZIJI~C  moeder  Nasiel~c  Huijgc?a,

die  ecue zus te r  was  vau Boclof  Hk'gcn  , b a k k e r  t e
Cnilcnbnr~. Zi,j was in 1623 reeds overl. zooals blijkt
uit ecnc a,kte van 15 Feb. van dat jaar (F XIV Dl. 41),
waarb i j  Iloclof  Eutwo2dsz. 0. ~1. X , wedp van Neellje
Jmzsdr.  2;. T’. vcrklnart  , clat  L>ah’l  Hcijns TPillewasz.
c11 d1212clic Hu2ricx  , clc nagelaten dochter van Sara
_?GjllS llrillC~,lMb,~. )
v .  V. wd.,

resp. voorzoon en voordr. van 2\jecl@e
t o t  clusvcrre  nog n i e t s  gonoten hebben uit

de nal;~tnnschnp hunner  moeder cu grootmoeder. Ba&‘1
vnd. cn dc man van d~~~/clx:  Bnltus  Pdcrsz.,  kleermaker,
verklaren nu dat zij w afstand van doen. In cene akte
van I, Sept,. 1 6 3 3 ,  ~epnssd voor  Nats Kemp ( B d .  G ) ,
hcot ~-lr~liclic’s  v a d e r  : Hcndril;  Dn22cldncr  en zi,j w e d .
van ~nllils  Pctersa. van S%vcnOcrgei2.  Z i j  w a s  e c h t e r

I n  d o  C;. S. prn v o n d  ik voor het eerst 1 Bpril 15GY  ( R .  78)  dien
mam rcrmcld 111. Lambert  Spronclc  Corns~.  25 Mei 1571 (R. 59)  drnqt
6ij11  z o o n  Cornelis  31  z i jne  bczittiqpn over arm zijne moeder h’elken
Jlaes Hendrikadr.,  w e d .  vnn  Lambert  vnd. 31 sept. 1575  (11..  81):  CO7w~
R Corn.~ ~11s voof;d over d e  3 nngel. kinderen vnu Grcgorks  d e n  Breui
:n d i e n s  12 vrouw  NecZlce, dr. van Jan vaw  Strenen. 16 Mnart  1 5 7 6
lt. 82)  EeZken w e d .  vm Lambert  v n d . testcert  voor schepenen. Als
?rlgcnamen  w o r d e n  vwmeld:  Kicolaas cn Neeltje,  ltindcren van  Rever
Kemp  en hnre zuster Hendrikje  Claesdr.
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reeds  veel eordcr  wctl. want in d e  Nota a k t e  v a n  26
Sopt. lcj?S, vermeld  in kol. 186, waarbij dc nalatenschap
Vi!ll  &r&llc?ia 2,. V. w o r d t  verdeeld, w o r d t  zti reeds
vcrrncld  als dc vrouw van Willem Jmw. van Dzisseldolp.

Daniël Hhjns, zoon  v a n  W~lbe~z  en  Coi-izelia, treedt
in dc, in kol. 184 vermeldc  akte van 28 Jlei lti10, als
gcmacht~gdc  zijner moeder op; hij was das toen re&
mccrdcq:~rig.  Don 7 Mei 1 6 1 3  m a a k t  hij v o o r  Nut”
v. d. Muyr  te CG. (Pal. 1 )  h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n  m e t
zijnc b ru id  : Adriana , d r .  vat1  Atfr%aa?z  z’n?&  dndcl en
A!Mje N. L%.

Den 9 Juli 1628 tcstoort zij voor Nats Kcmp (Bil. 6),
zij hadden toen nog geen kinderen; 9 Juli 1629 (F XIV
DI .  125 blz.  68)  wordt  hij vermeld  als haar wcd’. Rij
hertr.  m o t  ElisaOeth  Hcnds-iksh.,  die 1 3  Aug. 1663
(F XLV Dl.  165 f .  40) vermeld  wordt a,ls zijnc wedo
met haar zoon W i l l e m , d i e  toen luitenant  van  ecne

compiO
W&W

voetkncchtcn  was. Zi.j dragen op dien datum aan
v a n  D~rsscldoty  dc i ovcr  van cen huis in de

Tolsteeg,  genaamd ,,dc Oran jeboom” en den 23 Dec .
d. a.. v. wordt zij vcrmcld  als eigenares van een huis op
den Kortendijk.

Dmzid wordt 9 Juli 1628 (Nat” Kcmp Bd. 5) vermeld
als pachter van den impost op het slachten, en 4 Oct
1628 (F XIV Dl. 43) als luitt der burgerij, oud omtren t
46 jaar.

7 Maart 1646 (F XIV Dl. 138 f. 39) wordt hij vcr-
meld als oud-burger kapitein, hij heet  n u  H~~jl2sizls.
O o k  i n  eenc  akte van 1 1  J u n i  1656,  w:mrbij hij CCII
huis in do Nieuwc  Burgtstraat  verkoopt, heet hij aldus,
en evenzo0 zijn zoon Willcnz,  in de zo0 even vermcldc
akte van 13 Aug. 1663 1”).

ll. Ja,n van ~‘lierdcn  zoon  van  J a n  en van S%rra
Boclcr?2tsdl~ ., geb. te Gorcum  in 1595.

Z o o n l s  wc reeds  in  ko l .  lS1 zagen, tockcnde h i j
8  Oc t .  1622 te Amst,erdam  aan.  De daar aungehaa~ldc
aLtc luidt aldus:

l’) In de G. re,p over  de 17c eeuw,  dit i k  v o o r  h e t  grootstc decl
o n d e r z o c h t ,  t’rof  Ik horl~nnld~l~jk  den nwm can Dusscldory  :~nn,  cn
mnnktc  danrvnn  vers~lnllendc  annteckcmngcn,  o. n.:

7  A u g .  1603 (Scrio  I>, DI 2). Willem  Hcrmansz.  21. D. wccsm~‘.  tc G.
24 Juli 1624 (F XIV DI 41) iKarie  Matthysdr.  gewezen  wed. rnn

Ilendrik Jansz.  2).  D. in l~rcn brouwcr  in ,,de Gws” tc G.
9 Monrt  1635 (F X1V Dl 47). lVi&wt  Hendriksz  v. D. eigenaar  rnn

een huis cn brouwerij: “het Zeepnnrd”  op den Kortendijk.
9 Mn:& 1639 (F XIV Dl 49) Jan Matthysa  21. D., oud 40 jr. Hij was

voo~‘nerncns  zich  te Breda  te vestigen  RIJ hovcnicr.
23 Mnart  1642 (F XIV Dl 50) Eelken  Jansdr. 21.  D., oud omtr.  28 j:ml

toen  vrouw rnn Lambert  Jansz cn gewezen 3~ vrouw r:ul Dirk Halnei
l?redcrilcsz, in leven Kapitein van dc Pionnicrs.

8 Sept. lG47. (Nat. c. Osch  Bd. 31) Willena  21. D. en  zijnc  v r o u w
Griefje  Wernden  tost.“. (Misscllien  wos zij de 2~ vrouw vim WiZZnn
Jansz v. DY, duw ik hem nog vermeld vond: 23 Nov. 1652 (Serie  b DI 22).

15 April 1652 (F XlV UI 31). EZisabeth  z’as  hlippcl,  wed.  van  Hendrik
Jansa  o. D. in lcwn montm&cr  tc G. en Ja?% Gerritsa  v. D. als voor4
on gl,ootvadcr over  huunc  onm. kinderen Grietje, Aaltje, Claes,  Frans
en Elisabeth.

11 NOV.  16ï9 en 1 April 1681. (Nota v. OS& Bd. 32) Hendrik, Naria
cornezia,  (gclr.  met. . . . van  Bcllieum)  cn Geertruid  (geil.  met . . . .
l%rZawu,  allen kinderen run Jan v. D.

de
I)ez(:  w Ds hcettcn cigcnlijk aldus naar de plaats y-nn  herkomst

ci:enlijke  gc&chtsnanm was Gevelman.  zoonls  mii bleek uil
ondel,stnnnde  schcpenc&cn.

Y

ó Mei lG23 (F XIV DI 41) Jacob Eutgersz.  v. D., baklrer tc G., Keeft
~olmnc~ht  tot verkoop vnn een huis te Dwscldorp.  Zijne vrouw ww
Magdalena  Matthijsdr.  2 Juli 1625 (F XIV Dl 42) Willem Hermans;.  v. D.
nli:tis Gevelman, zij11 neef Iferman GewZman  npotheker  te Keulen
wijlen Margaretha  Geucl~nan,  dr. vnn  Hans Gevelmw,  die tc Dusseldori
overl.  en de oom wns van WiZlem  vnd.

,,Compareerden,  enz.
,, gieter, out 24 jncren.
,,woncndc  t o t  horcum
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Jan Jamen hum, Vlierden, t,inne-
Dc vaders consent is ingebracht,
. nlwaer dc ghcbooden  mede

,,gaan sullen & Sawa  roeladts vmk Calcw out 22 jaercn,
,,gccn  ouders  h e b b e n d e ,  w o o n e n d c  1”)  op de Nieuwc
,,Zijds Voorburghwal. Versoeckcndc”  e n z .

(w.g.) Jan Janscn van Wierden,
Scharken rolans  van Ca l lke r .

In  ko l .  155  zagen WC ook, dat hij  en zijnc z u s t e r
C~~llzcl%?za,  12 Jan .  1624 boedelscheiding  h i e l d e n  m e t
hunne stieimocder. In die akte wordt vermeld, dat zij
tegen betaling van f  178-16-8,  in hot voortdurend
bezit  zou blijven van de roerende en onroerendc goc-
deren  ( tu in ,  hof  enz.),  die zi,j  mot hun overl.  vader
gcmeenscl~appel~jl~ bczetcn  had, uitgezonderd de onvcr-
deeld  blijvende  Empelsche  erfgocdercn.

Ku is het wel  toeva l l ig ,  da t  èn  vader ,  èn  zoon ,
b c i d c n :  <J. Jr .  van Vlicrde~z  gehecten, met eenc  Sara
Zlocla~~isdr.  gehuwd waron.

Uit  nnderc 0. S. An echter,  kwam ik tot  dc over-
tuiging, dat .JalA’s  moeder ook va’n Calcar hecttc,  en
zijuo vrouw dus zijne volle nicht. was, en wel eenc  dr.
vun den  Xoclant  lioclantss.,  dit in de akte van 8 Maart
1599  (Z ie  ko lom 152)  als zwager  zijns vaders  word t
vermeld.

Zoo vond ik o. a. in akte van 23 Nov. 1636 (NotS Kamp
Bd. 6) de IlLlwelijksvoorw.  tusschen  Jan Eoelantsz.  van
Cnlcar  en Atl~imaa  Aclriaanst-lor.  Teel;,  hij zal de zwager
gcwecst zijn va.n Jan (í 1). Dieze l fde  word t  vermeld
16 Juni lG42 (F SIV Dl. 135 bl. 40) als Jan h’oclalatsz.,
kleermaker,  zwager  van  Hemlrilc  Adricrm2s.z.  (Teek)  en
23 Oct .  lG42 (F XIV Dl. 50) als: <Jau  h’oelantst.  van
Kalcnr , woncndc  tc Uorcum.

EIi,j had ook een zwager die IL’ociant  hecttc, ik vond
a l t h a n s  vermeld  in eone akte van 25 Nov. 1667 (Nota
Kien,  IJd. 108)  d a t  ‘I’c~~is Arielzs  (Adriamzsu.)  Teek,
burger te G. als oom van Johmams  Roclantsz.,  mcordcr-
jarig j. in. wonendc  tc Rotterdam, hem toestemming
geeft  daar in ‘ t  huwelijk te treden, waarmede Sara
12oelantsdr.,  wed. va.n Jau Jz. z’m Vlieden, die indertijd
ook oom cn voogd was van Johannes  vnd., verklaart
mede in tu stemmen 1”).

Jalz e n  d e  zijnen
aliten  :

worden vermeld  in de volgcndc

1 Dec. lG29 (F XIV Dl. 120 bl. 106 en vlg.) Jan Jansz.
v. ‘v., t inneg ie te r , verkoopt aan Tannclx Pauwclsdr.
wed. van Hcrbwt Dihse. , een huis op den Kortendijk,
en hij koopt dienzelfden dag van haar een huis op den
Langendijk  : ,het gulden comptoir” genaamd.

Volgens eene  akte van 18 Jan. 1629 (F XIV Dl. 44)
was hij  reeds 29 Dec. t. v. met Tawneke,  die hier gc-
nocmd wordt, wed. van Hwbert Dìrlcsz.  van der Amcijclm,
in leven stadssmid, overeengekomen zijn huis op den
Kortendijk: ,de 3 tinne kandelaars”, met het hare op

1:) Boven dit moord stond “4 rins”,, betcckcnendo dat z;j toen reeds
4 jaar tc Amsterdam woonnchtig  was.

16)  Ook in B. S. An trof ik den naam Can  Calcar  enkele  malen xm, o.a. :
29 Dec. 1587 (R. 24.5 f. 77’.)  wijlen Jan van Calcar  en zijne vrouw

Peterke  Vernest  Awtsdr.,  hare zuster Cathnrina Térsest  en hunne dr.
Aelken.

26 Mei 1593. (R. 232 f 538x)  Anneke dr. van wijlen Dirk Jansz.  van
Calcar.

S Oct. 1596 (R. 260 f F) Aleydis  (delken)  dr. van Johannes van Calcar
>n Petronella  (Peterke Vernest)  cn haar man Gysbest  Dirlcsz.
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den Langcndijk: ,het gulden
zou f 1250 daarop toegeven.

comptoir” te ruilen, <Ja?a

1’7 Mei 1656 (F SIV Dl. 145 f. 70) en 15 _4ug.  1659
(F XIV Dl. 151 f. 66), neemt hij telkens een hypotheek
van f 400 op zijn huis, staande aan de O.zijtle  van de
Molenstraat.

3  Mei  1657 (Not .  Heuckelum  Bd. 35).  Hij t e s t ee r t
met zijne vrouw, herroepende alle vroegere test,amenttm.
Zij vermaken elkander bij overl. van een hunner, het
vruchtgebruik hunner goederen, onder voorwaarde dat
hunne kinderen, bij  huwelijk of meerderjarigheid, elk
bij wijze van uitzet f 350 zullen krijgen, te kwijten uit
hun huis in de Molenstraat en andere bezittingen. Hun
zoon Daniëi echter, zal in plaats van f 35d alle gercecl-
schappen behoorende tot het tinnegietersbcdrijf hebben.

14 April 1664 (Sets van Aelst, Bd. GS) Jau  en zijne
vrouw dragen de tinnegieterszaak over aan hun zoon
D a n i ë l ,  o n d e r  v o o r w a a r d e ,  d a t  hij na over]. zijner
ouders, al les weder in den boedel zal  brengen ten
voordeele der andere kinderen.

Dalaid,  dezelfde die in den aanhef wordt genoemd
als te Rotterdam gehuwd, had, volgens deze akte den
12 Jan. 1662 voor Nota Adriaan ccm Aller  to Rotterdam,
huwelijksvoorwaarden gemaakt.

30  Bept. 1667 (NoP Kien, Bd. 10s.)  #~a RocZa~ztsdr.
wed. van Jun Jz. v. V., maakt een codicil op het tes-
tament  van  3  Mei  1607, wsarbij z i j  aan  haar  zoon
Willen2 ) als praelegaat  f  260 vermaakt en het  beste
bed uit haar inboedel.

25 Sept. 16(X)  (F XIV Dl. 161 f. 67”).  Daniël v. V.,
Mr WiZle~z  v.  P., chirurgijn,  v o o r  z i c h  zelf e n  a l s
voogden over het weeskind van Jrm v. V., a l s m e d e
Jan vun Bronckhowt als man en voogd van tiara 17. V.,
verkoopen aan Jacob Hendriksz. f:an der Mud een hu is
op den Langendi,jk,  gcnaa,md: ,de 3 kande laa r s” ,  van
ouds ,het gulden comptoir”.

Uit  bovenstaande akten bli jkt  derhalve,  dat  ~7~~2
overl.  nà 14 April 1664 en v&?r 30 Sept .  1667, zijne
vrouw tusschen 1667 en ‘69  en dat zij uit hun h~~wclijl~
vier kinderen hadden :

1. Jan,  2. Danië l ,  3. TVillem  en 4. Su~ffi.
1 .  JOVL. Het eenigo  wat ik omtrent hem vond,  WIS

ccne akte van 25 Sept. 1669 (NotS flcucklum,  Bd. 37)
waarbij ïl1<r[jl:e  IGmp  , wed. van JoJja,la  v. 7. CII voogdes
over Jan haar minderj.  zoontje, mede urigenamcn  zijner
grootouders : Jan Jz. v. V. en Bcwn  12oelu1~tstl~.  , ~nncll-
tiging geef t  aan  haa r  b roeder  JoJmn 1Cer1y  , om bi j
deeling  der nalatcnschnp  d ie r  g roo touders ,  voor haar
kind in rechten op te komen.

2. Dan&% Zoods  we zooeveu  reeds  zagen, zette h i j
he t  t,innegictersbedrijf  zijns v a d e r s  v o o r t ,  h u w d e  hi,j
S  F e b r .  1662 te R o t t e r d a m  m e t  S’~IY~  ~Iro&r*.  , met
wie hij 12 Jan. t. v. huwelijksvoorwanrrten  had gemaakt
voor Nats 8. VUIZ AZZcr  17)  a ldaar .

In eenc  akte van 7 Juni 1672 (Nats  v. helst, Bd. GS)

‘7) D e  V. d’ wnren  v e r w a n t  nnn de Rotterd:rmsol~o  V. Vs. TI;  T-OIIJ
nltllans rwmcld i n  het StadstrouwP nldaw, dut, 13 Me1  1714 lla\Vdcn:
A d r i a a n  van  Aller,  R e m o n s t r .  prod* te Alkmnnr,  met Adriana  V. T?
dr. van OZit&r  en Beatriz uan 12acesteyn.  Hij w:~s misncllien  een klcin-
z o o n  v a n  den NotaAs,  d ien  ik  VOIJP  denzel?dcn  houd, ~~1s dc Ibtter-
damsch I(ronieksc:llt,ijver,  d i e  1 5  Nov. 1627  geb. WLS a l s  x. vnn
Jan Andriesz. cn Floventina  van der  Kralccn  wm d e r  L a a n .  (Zie art.
,,Uit Ond-Kottcrdnm”,
29 Jnn. 1910).

voorliomcnd~~ in  dvondbl. 1:. ,,N. R .  C.” \2n
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t e s t e e r e n  Ua?aiël ,Jmsz. vm Vlierdrn  en zijne vrouw
Sara Potl~ Junsdr., hij ecnigszins  ziekcli,jk  zijnde. Zij
he r roepen  daa r in  hunne  huwel.  voorw. van 13 Jan.
1662 en maken de langstlevende erfgenaam onder
voorwaarde, dat eventuëcl  na te laten kind of kinderen,
door den lwng~t~levcnde tot hun meerderjarigheid ondcr-
houden zullcr~  worden. Zij schenen dus toen nog geen
kinderen te hebben  en zijn vermoedelijk kinderloos
gestorven.

3 .  WillWi , vo lg t  sob  111.

4 .  S a r a ,  w a s  g e h .  m e t  Jnn Dirlxr.  can Bromkhorst,
t i n n e g i e t e r  te 0. Hi,j wordt als zoodanig vermeld  in
eene  a k t e  v a n  1 6  D e c .  1659 (Nets  v. Os&,  Bd.  16),
waarbij.  hij oene schuldbekenten is  van  f  GO0 afgeef t
aan lI/tllr~~l  Gerrilsz.  Coedycl;, waarvoor laatstgenoemde
29 DW. 1679  kwitantie afgeeft .  Den 25 Xnart  1690
testeeren  to G. (Nets?) J. Dz. 1:. B. mr. t innegieter en
Scr) a ,Jawstlr.  v. V. Als hunne kinderen worden daarin
gen” :  I?oclant , Dirlc,  Cornelis,  rl12iin,  Belilix,  Sara e1i
<Jaconziuu.  (Jg. 1907, k. 239 sub 15).

111.  TT?iXwa  vata T’lic~&?a,  zoon  van  Jan en van Sara
vul&  Calcal.. Hij was chirurgyn te G. en werd omstr.
1636 aldaar geb. zoon,ls  bli.jkt uit eene akte van 16 Jan.
1 6 6 9  (NoP v. Osch, B d .  20),  wanrbi,j MC TPilZent  v. Y.
chirurgyn  , oud oms t r .  31!  j. a l s getuige optreedt. Hij
humde te G. den 30 Mei 1666 ais j. m. mot Sijrje vma
Bwre1a  Corm+~ j. d r . M e t  h a a r  testeert hij li ,Ilaart
1 f.367  (Nat” K i e n , Bd. 10s)  Zi,j hadden toen nog geen
kinderen.

25 Oct. 1672 (F XIV Dl. 164 f 21) verkoopt hij aan
HzcyOert  Ilrillena  2*ret een hof, gelegen aan het Groene-
woud, die hij 10 Maart t. v. gekocht had van de wed.
v a n  Jol/nla ~ali Ssborla.

S Juni 16’78 was 1li.j deken van het chirurgynsgildc
te G. (Jg. 1909, k. 239 sub 6.) Slechts éBn zoon van
hem is mij bekend, n.1.:

I V .  WiLla~a 21672 T%el*dc?a,  z o o n  v a n  TT5lle~ e n  v a n
SIJ+ T:u~&  BuemL , geboren in of nà 1667. Hij huwde
10 i n  J u n i  1685 (aang. 6 Juni te G.) met A?ann vaqa
Li&otrt  1 R), c n  2O 13 Juli 1704 te Naderasselt (mat
attest .  van Grave)  met Adl-ialan  z’an Co~~zucnl~ove  j. d r .
van  Grave .  In  het  hum. riant.. reg.  aldaar,  wordt hij
gen”:  Chirurgyn majoor in het Rent van den Brigadier
Baron van Elst. In 1716 diende hij als zoodanig in het
Rcg” van Charles Bcrkllofer  (Jg. l’c)OS,  k. 31).

In ecne  akte van 6 Jan. 1696, wordt hjj te G. vcr-
m e l d  als dc chirurgyn W,~llcnz v. V.  ,de J o n g e ” .  Z i j n
v a d e r  leefde  toen  nog  en  was  daar  ook  chirurgyn.
(‘Jg.  1 9 0 9 ,  k. 239 sub 8.)

Uit zijn 1” huw. had hij 6 kinderen allen te G. geb.
en gedoopt:

1. Syljc, 1 3  J u l i  1659, 2 .  dlO~t%~s, 1 1  JUL 1692,
3. d7ana, 20 sept.  lB9;1, 4. JoImmcs, 15 Febr. 1697 >
5. &zrlholo,,Le?ls, 13 Sept. 1701. Uit zijn 2” huw. wcrdon
te C~~yck  (N. B.) gedoopt:

6. Comclia,  ‘LG  A p r i l  1700 en 7.  Hendrikus  Il’ille?7~,
19 Dec. 1706. Van de sub 2, 6, 6, en 7 vermelde  kin-
deron  is mij niets naders bekend.

2 Á3~tje  was e e r s t  g e h . m e t  l+cc7lcois  &wacr  t e

1’) 111 cwc nklc Y:U  8 Juli 1MS (Nota Iicmp,  Ed. 7 )  w o r d t  vwm.
Dirk  Albertm. ‘uan  Lies/mut. Dczo IGIUITI  v o n d  i k  o o k  dikwerf i n  d e
Ih~ssclu~r  SI:II. pr., docli llield  e r gncn :lantoC!kcnirlg  v:ln.
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Koordeloos.  Z[j hertr. in Mei of Juni lï31 (nang. 14 Mei)
t e  Utrecht  m e t  Tvillei7~ i’e~zceer~d,  wvedr. v a n  dle~&~e
2;an &iz Badeq als wiens wed. zij verm. wordt in 17G4.
(Jg. 1905, 1;. 239 sub. 14.)

9. &lza (vergel.  j g . 1909,  k. 239 sub 14) was drie-
malen gehumd :

10. met I~Vi?lein Hniris  1 “), onderkoopman  te Hougly ,
(Bengalen) , waar hij ii M e i  1733 ovcrl. Zij hadden
25 April 1721  te Rotterdam getesteerd.  1 Juli  1734
b e n o e m d e  zi,j tot voogden over haar onm. kind A7zmz
Hacl.7G : Lawens  Hawis, makelaar te Rotterdam en
haar br. Johalmes v. T’., leerkooper  te Schoonhoven.

2l’. met I~l~iZlc71~  de Teer, 3”. met Pictw can der ~1e7jdc72,
dc beido lnatston houtkooper  t e  G .  M e t ,  den l a a t s t e
testeert  zi j  24 Out. lï(i4 (F XLV Dl?) Daarin worden
g e n o e m d  hare  v o o r d r .  A7~71a, toen  geh. met Justus
zoon van il?ztl/o+zy vu?ô BaZe7b, koopman te Rotterdam
en hart! zuster S!~tje,  toen wed. van WZ&WZ  '~'a7z TVcwf(?)
e n  hare  n ich t  Cm-truy  v. P. (Zie hieronder  sub v.) ,
Sgeh.  met <JI.~L  Cluistiaan  Uum  t c  G o u d a .

4”. Jdm17zc.s,  dc stamvader van het Schoonhovensche
geslacht, volgt hieronder sub V.

B. Het Schoonhovensche geslacht.
Volgens een, in mijn bezit zijnde  lakafdruk, voorde

dit geslacht een gevierendeeld wapen in zilver: 1 en 4
een boom, 2 en 3 een stijgerend paard, aanziende helm,
ht:  een u i t k o m e n d  p a a r d .  Naar den stQ1 te oordeelen,
komt het mij voor, dat dit wnpcn in ‘t laatst der  18”
of begin 19” eeuw is gegraveerd.

De gegevens omtrent dit geslacht, zijn door mij ge-
not,eerd uit de verschillende oudere en nieuwere regi’sters,
op hot Stadhuis te Sohoonhoven  berustende.

V. Jolmnnes IXIU Viìerde~~, zoon  v a n  It'%lle7u e n  v a n
A.nnn 2.a~  Liesho~ct,  ged. te 0. 11 Febr. 1.6’37, huwde
a l d a a r  i n  111 ech t :  G F e b r . 17 18 met Ilc~172i71ct  ua7a

L7hclc7z~  j. d. van G-ijbeland.  Uit  dit  huw. rermoedelijk
een zoou Jbn,  d i e  ‘31 DW. 1’746  t e  G .  h u w d e  m e t
~TGYcmy72  Jamc j. d. v. G. en omt.rent  wien mij, n i e t s
nidWS beked is .  Omstreeks 1761 vcstiqle  hij zich te
Schoonhoven als lecrkooper,  en huwt aldaar 20:  24 Jan.
1722,  (nnng. 27 Dec.  1721) met Baltje TVeddcZi~:h,  wed.
v a n  liluns z’u?b  ïllerj’el*cla, hij woonde daar toen op den
Vnylendam.  In het huw. reg. der Gcref.kerk, waarin ik
die aanteekening  vond, wordt hij vermeld als wedr van
Hwnainn v. 1;.

4 M e i  1728 (Prot.  Notg Mekern)  word t  hij te G. ver-
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meld als oxecut  testr van Adriaan van Xesscl en diens
vrouw Necltje  zla7a  Haenzstes,  wier naaste bloedverwanten
waren: Joha~~:~.v  en zij.ne zuster Anna. Met zijn mede-
executeur (Ui~l;  vn?z  Lzeshout)  geven zij op dien daturn
macht ig ing  to t  Verkoop  van een huis, staande in de
Lommertstraat te Rotterdam. (Jg. 1909, k. 239 sub 13,
nnngcvuld met eene  nadere mededeoling  van den Heer
Ph. L. de B. volgons  in het Rijksarch. te Utrecht ge-
vonden gegevens).

20 Nov. 174s werd hij door den Prins va,n Ornnjc
asuecst. als electeur  en 24 Sept. 1733 te Sch. begraveu.

u1t ZijL’ 20 huw. v o n d  i k  i n  d e  doopregs  te Sch.
vermeld :

1. dI%7&C~, 4  Apri l  1723.  Omtrent  haar is mij niets
naders bekend.

2. Geertmid, 29 Mei lï23.  Zij humde als j. d. 21 Ma.art
1761  (aang.  den @ t. v.) te Sch. met ,Joh72~2c3:  Clmistinn7~,s
Effna,  j. m . afkomstig van Rees.  Volgens ,,micldel  op
,,trouwen”, betaalden bruid cm bruidegom f 30.

Uit dit huwelijk 9 kinderen. DG dooyb. te Sch. vcr-
melden :

a. Jasz, 13 M e i  1 7 5 1 ,  -i_  28 d.a.v.  b. Hendrina,  16
Mei 1752.

c.  Xl&s1722&  Pieie,*, 10 F e b r .  1 7 6 4 ,  doopget.  I’icteï
z’a7L  der &+de  en diens  v rouw Anna v.  V., d. Alida
Chistim,  16 N o v .  1705.

e. Caroliqza  Frederica, 1 0  Nov. 1767. f. Jí~Jmn7m9
A r i e ,  21: Aog.  1759.

g. Fredwzl~, 4 Juli 17Gd. Hij was de latere predikant
Frcdwiczls  Ham Den 9 Mei 1790 wordt te Naarden,
w a a r  hi,j toen prcdt was., z i jn  huwel.  a f g e k o n d i g d
met  Jo7mwa 2moba  Xolc  J. dr. Korten tijd na de geb .
van ziin zoon Fm~crik vertrok Hanz naar Gouda, vvaar
hij opziener van ‘slands  gezcgejde  biljetten wa,s. Volgens
het doopb. der Herv. gem. werden aldaar de volgende
kinderen ged. : h.  DaTia Louisa  Amcrlia  , D o o p g e t .
waren : ?,de H o o g g c b .  G r a v i n n e n  Carolina  Frederica
,, Hewietta Mur~ia  , Dounr iè re  Gronsfeld,  geb.  Gravin
,,van Be77,tlzeiwz, Tecldmburg  , Sleinfort  i n  L i m b u r g ,
,,etc.  e t c .  e t c .  e n  Cnyolìna  Sidonia  Louisa F~reJeszca
,)eii  Amalia  Chc4rlotta  Phillippina  Xophia,  g r a v i n n e n
,vnn Gronsfeld , dogters  van Haare Exce l len t i e” .

i. Anna,  ‘LS Febr. 17CX,  get. I’ieter  va7a clel*  Ne@&
koopman te Gorcutn en Anna v. V. echtelieden.

,7. C. Hallz werd  19  Jan .  1801  in  de  Janskerk  te
Goada begr.  Zi,jne wedo vermeldt in eene adv. in de
Haar]. Crt. dat hij toen ruim SQ j. oud was, en dat ze
bijna 60 j. gehuwd waren. Hij moet dus omstr. 1718
geb” zi,jn. Zi,j werd 12 Febr. 180G  ook in de Janskcrk
begr.  Zij zijn dezelfden, door mij verm.  jg. 1901, k. 92
sub 22.

3. Wille~~a, volgt sub VL

Vl. TVibiem  vagz Vlieden,  z o o n  van Johmmes  e n  v a n
A a l t j e  TVedticli~zl~,  geel.  te Sch. 25 Maart  1728,  h u w t
aldaar als  j .  in.  20 Aug.  174!)  (nang.  den In t. v.) in
10 e c h t  m e t  Adrinna  Vogelesang,  j. d r .  v a n  Utrecht,
wonende te Sch., 2”. 2 1Mei  1784 (aang. lij April)  met
Lijntje hulk j. (1~.  geb. te Groot Ammers en wonende
te Sch. Hi,j  schi,jnt  kort  na zijn 20 huw. te zijn o v e r l .
Lynfji:  altli;tlis liertr. l.6 Sept. 1791 als wutl. van TTWel//,,
t e  S c h .  met ,Jtslb  van  Mecrtm,  wedP van ~!lrq~lresl~
vnla Awiri;l;.
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Uit het l” huw.:
1. Joka1272es,  wiens doop ik euht.cr niet  gevonden heb,

doch die omstr. 1760 geb. moet zi*jn,  hij vol@ sub Vl!.
2. dlida , gd. 3 Jul i  1733,  -i ,4ng. 17$4, 3. JOJMAIZ~CC,

23 Apri l  1758,  ,rrct”. ll’illc)~a  va?& Soli12~yc~, en llLat,ia
&i~~zalz.  Zij  huwde als j .  dr .  11 Sopt.  17S2  (asnfi’et.
2 3  Atlg.) te Sch. m e t  Jacob  vwz IilIl/liSloot  j. m .  geb.
te Nieuwpoort.

Uit welk huw. te Sch ged.:
a. ilrl~iancr,  2 3  J a n .  17S3,  get.  Pietcmellu  Rc$r!cerk.

0. ddiiCU2CX ~l'ihZi72a , 2 Dec. l'iS4. c. íldïiaims, 19 Jm.
1759 ) -;- Mrt. 1 7 9 6 .  c l .  Johama  Alida, 2 Oct 1’791 ,

_’r dug. 1 7 9 ” .  c . T I  ill~~ ~J~~/MM~~cs,  21 O c t :  l’i!):).
f. Elscli~2a,  8 hart  1795. ,g. ildr-in~lzls  Jo71a11+2cs,  23 Oct.
17%.  h. ~701/nrz~za  dlitla,  9 Juni i799 (geb. 6 Juni), 5_ 21
&art  1836,  on$~. t e  8chooul~ovcn.

VIL Jolimmcs  vm I%‘c&~z,  zoon van lT2llo~~ ex v a n
Bdrinihn I’ogclesang  (deze naam vond ik ook herl~nnldcl~jl~
met een E geschreven) geb. te Sch. omstr .  1750,  huwt
6  Mei 1 7 8 3  (annnet.  17 A p r i l )  met a t t e s t a t i e  naar
Vuren als j. m. met Jmznefje  vmv der T‘lict j. dr. geb .
to Vuren, wonende te Sch. Hij wordt 10 Nc:i 1790 te
Sch. begr. en zij hertr. 11 Maart 1796 met IIc1*11zu1211s
can flalleren j. m. ~;cb.  en  wo~m~clc te Janrsvcld.  .Uit
hnnr huw. met Johannes  werden te Sch. do  vo lgende
kindcrcn  .gedoopt  : 1. W'dha, 4 Manrt liS4, jong gest,.,
2 .  Antome,  6 Dw. líS6, volgt  s u b  ViIl A.  :1. dd~iana,

h 1 7  Dec. 17%)  omtr. haar is mij niets  naders bekend.
4 .  Il’illcnb,  30 Nov. 1788,  vo lg t  ELI~ VIII B.

VIII  A. Antok zun I/bic~dc12,  zo011 van Johm2~2cs  en
van Jawetje  vm der Kiet, ged. te Sch. 6 Dec.  17S0,
huwt te. . . . den . . . . ~Jacoba illn>2ko+*  (word t  ook  wcl
met een c gcs&.)  Uit dat huw. werden te Scli. gedoopt:
1. JoJtamn  Hcr~mi~za,  1  S e p t .  1803 ( g e b .  3 1  Arq.),
ì- Oct. d . a . v .  2. illa~ia ~lat~gcit~iin,  1’7? p:lx 1G Mei 1807,
omtr. h a a r  i s  mi*j  n i e t s  naders bckcnd.  3 .  ~Johu1211cc
HBl”l?lilZfl,  28 , geb.  17 Sept. lS10,  f- 26 Nor. lS13.

Bovendien  muren  uit dit huw. de vol~endc liinclcrcn
wier doop- of :qcboorte-data  ik echter niet gevonden heb:
4. fl~n MwI~, clio 1 16  Mei 1 8 1 4 .  5. illtstin JoJia1~?ln,
geb. te Sch. omstr. 1821. Zij huwde aldaar 20 Maart
1 8 4 1  met J+ede~il;  Tieler , zoon van JoJm12~2cs  en 8af.a
Vwkeh.  Hi,j was kuiper  en  leefde i n  J u n i  1 9 0 6  nog
te Sch. 6. Jm, vo lg t  sub  IXA.

VIII B. ll%Ye~/~  1x7~  PZio.dcli,  z o o n  v;Ln ~Jooha~z~s  e n
v a n  Jm272djc  VUG der T’lict,  geel. te Sch.  30 N o v .  l.íSS,
huwt aldaar 6 1fci 1513 met Johau~zcr.  Beilliern  Pdcticr,
dr. van Ho~dril~  en va.n ElisnOcíh  ï?ibDizls. Uit dit huw.
werden te Scli. geboren:

1. CJoJ~nun~s  Idcmm~rts,  4 Noo. lS13,  -F 20 Febr. lS14.
8. Ge/ Inczis , 9 Jan. 1824, F 1S d.a.v.
3. IITiZIC?/Z  ~lo7/a?znes  xeil%!r,  2 0  Dec.  lSd5,  1_ 22

April 1126.
-2. Jcrnnctje  Ad,-ima, 1 2  A p r i l  1827. Zi,j leefde nog

i n  1852 e n  w a s  geh.
te Sch.

met Jm Yalk  ondorwvljzcr

0. Anfok,  12 Jan. lS29,  T 4 Febr. d. n. v.
Bovendien waren kinderen van hen, wier geb. data

ik  ech te r  n ie t  voncl : 6. Johcc~212cs Hwmmtrs, geb.  , . . .
1515, vol@ sub 1X B.

7. He&&  Pcllctier  geb. . . . 1818, vol& sub IX C.
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1X A .  ,Jma z’aql  Vlierden, z o o n  van hioi~ic 011  v a n
cTacobn  ïUalzl;or , geb. te Sch., humt n!tlanr ‘L9 Jul i  1837
m e t  I3ngeliun  ~ucm Beutz11n , dr. VnrL 4uwt Cr1 VLLIl

C'aWariiu  PCCli.  Hij -p te Sch. (i Feb r .  1839 .  U i t  d i t
huw. een zoon _.lnio?;is,  geb. te Sch. 4 Nov. lS37 omtrent
wieu  mi,j niets .n:lders bekend is.

1X B .  &l/ni,iics  fle~~n~lz~  ?:CLIZ VZi~dci~,  z o o n  van
ll’iller12. cLu v:in Jdccuua I:eiltic~ra  Peleiicr, gel). t,o
Sch. . . . . lS15. Hij was geh. m e t  Clorklilc  Ar/crthn
3cfcson urn I?zyuh  Cii overl.  i n  1 8 7 7  t c  Midclellur~,
uit  welk huw. 3 zoons en 3 dochters,  geb. tusschen
lS48 en lSCi7.  De 2 zoons zijn allen ~ehnwd en hebben
veracl~cidcnc  zoons cn dochters, zoodat van uit,sterven
van dit geslacht, vooreerst nog wel geen sprake zal ziju.

1X C. Ilcl2dvih  Pekfier  7:mb  Vlicrtie~z,  zoon van lT’ilicn8
en van Jc1J~n12m  Beinicm  Peletier,  geb. tc Sch. . . . 1SlS
huwt  te  Tholon  don . . . . m e t  IVillemylntje  13uun  , u i t
welk liuw.  17 Sept,. lS5d  te Sch. eeu zoon ll52lm g e b .
n-crd , omtrent wicn mij niets naders bekend is. Uit dit
huw. moeten nog 2 zoons gesproten zijn, wier namen
mij oubokend  zijn. Hij vertrok in lS62  naar Fijnanrd
en vestigde zich later op Tholen.

C .  Plr.  J. V~YN  VLIE~~DEN,
ilr72he~tz. EZoloucl  blcl.

Luyken.
@SIS, 349 en XxX, 13 e.v.)

Naar a3nlcidin~ van de door mij gepubliceerde ge-
gevens LII~~ZIL  ontving ik de volgende verbetering en
aanvulling :

d. c. Luylien uit Holten (XxX, 13) :
s u b  VIII. UI.. Ll. 6’. H. L?l1/lie?t  tr. 5 A p r i l  IS81 op

IIuizo Lnnclfort Horzrietfa  Elise Barthe  Emilie  bV~limwr,
geb .  tc CTorsscl 2 1 J u l i  1555,  cl. v a n  ~JacoOm  TVilJwiw
en v a n  Curolim  fJooh~r~2~2c  Ft-etlerìcc  Elisabc~lx  Xnhr.

sub V. cn VI. (14 ibid.) L)s. I’ntroclus  L1r~ylx72,  predi-
k a n t  t e  Coppenh;lge werd  20 Sept. 1726 beroepen  te
llcllevoetsluis,  tr. te den Uriolle  17 Dec. 1737 dclriavza
de Jo?29  j. d. van den Uricllc.  Zijne  derde  v rouw fínll-a
C’ln~ ?WL ,SO)M~/W/, over leed  bli,jkens  ccne  a n n o n c e  20
,411ril  1795  011 was geb. in 1 7 1  1 .

Dc  acts, v;tn den Kcrkcrand  der Ned. Herv. Gcmccnte
te den Brielle d.d. lti April 1768 vermelden onder de
met attestatie ingekomen lidmat,en  Hclwn  ~1ar*gnr_cfha
Alstol-fiw  , huisvrouw van IL. Luylim vnn Doesburg.

Tc den Bricllc werd  beg raven  11  i\Iaart 1 7 6 0  e e n
k i n d  viln h’. II’..  ï?~~1/1<_1~  (Zie Alg. Ned.  Fnm. Blad X11,
blz. 197 en X111, blz. 200).

Zio ook voor Lr,,[ylmv,  Navorsche r  IL (lS99).  hau-
teokeningcn  ~angaanclo  IIollnndsche  familiëii t e  C e y l o n
door Mr. F. H. de Vos, waar op blz. 243 uitvoerige
gegevens over den door mij sub. Ilb’s  bij 0. Luylmz uit
Zutfm (XxX,  15)  gcnocmden  tak voorkomen; ter n:in-
vulling diene dnarom  hier slechts het volgende :

Gerrit Lllyli:e1L  ~~11) IV, t r .  AG,IICZ VUIZ HOMI~,  ged. t e
G~lllc 5  F e b r .  lG96, d .  v a n  Mattlujs  ctl v;Ln Rlirobet
Paquct.

Andries  Wi l l em LuyJxn  sub. V, tr. ~~JkL~l~la  Mnria
IuItcl d. van J a n  ?Villem  en va.n Adlonia  Looman.

Gewit flicolaas Luylccn  sub. Vl, T te Samarang 8 Oct.
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1777, assistent O.I. C. ; behalve de sub .  VII gcnocmdo
zoon (die te Negapatnam geboren wt:rd) zijn uit zijn
huwe11,jk  geboren : 1. Johannes ~l~~zdrcas  Lmyken,  geb. te
Ncgal’atnam  24 Juli 1766; 2. &zcln Leo~nrda  Catharine
Lu,yl:en  , geb. tc Negapatnam ‘L8 Nov. 1770 en 3. Jol~anna
Caroline Lzqken,  geb. tu Samarang  in  1777.

Andries  Willcnz Luylren sub. V had behalve dochters
nog een zoon:

VP Jazz Ttiillm Lu?ykcn,  g eb .  26  Aug. 1 7 4 8 ,  j- te
Negapatnam 11 Jan. 1809,  tr. aldaar 5 Dec. 1773 i&~in
,Julimza Hc>ncl~,  d. van A d a m  Godlob  en van J o s i n a
1Villwb~i~~n  van Lawiclc;  uit dit huwelijk 3 dochters en
een jong gestorven zoon.

Ook elders woonden in Ned. Indie  L~.tylwm.  Zie Wapen-
he rau t  1900 ,  b l z .  142 .  1fcmlcrn  Dnniel  Llcykeu  t,r. to
Salntiga  20 Mei 1814 Cl,ar1021e  Louise dc la liretho7ai&e.

Volgens cene annonce overleed  C; Nov. 1879 te Am-
s t e r d a m  Gewidiua  Aleirla v«Ta Ilie~szln~,  geb. in 1823,
tr. in  1547 H .  Lzqlxn  ; ook volgens andere annoncen
komen cr nog Luyken’s i n  A m s t e r d a m  en omstrt?ken
voor, meestal behoorcntlc  tot den eenvoudigen burger-
stand, sommigen zijn IZoomscll-ltntholiek  o. n. volgens
ccne annonce van 30 Juli 1834, meldende het ovcrlijdcn
van Agfzes  Cornalia Hulsing, e c h t g c n o o t e  v a n  U. J .
Laewing  eerder weduwe van JoJ~,«n~acs  Joscph~ts  Luyken
on volgens een krantenuitknipsel ,  dat  12 Juli  1906
bisschop Luylreu te Makassar is aangekomen.

Nog  to vermelden zijn : Adria?2,zhs  Lzlyken , s chepen
en  raad  van  Mont foor t ,  -b a ldaar  2 Febr.  ï7(i!! (zie
Alg. Ned. Fam. Blad 1X, blz. 217).

Zio verder Navorscher LII, blz. 237:
dl?-.  .n1. LZ12/liCl~, Advocaat-Fiscaal bij het college  van

Gecommitteerde  Rndcu d e r  S t a t e n  v a n  H o l l a n d ;  i n
1796 was hij volksvertegenwoordiger;  bij  een burgur-
feest in dun Haag op 3 Maart 1769 wordt hi,j vermeld
a l s  bul,gcr-re~‘rescntant.  I n  ;,I<ortc  Carncterschets der
Mannen, welken  het ingeloeverd  Plan van Constitutie
voor de Batnafschc Rcpubliecq  enz. hebben aangcnom0n”
(zie Nav.  XxX11,  blz. 262) wordt zi,jnc stem op do
volgend0  vricnclel~jIi0 wi_jze  gemotirccrcl  :

,,Lu?ylma. Na zijn0 vcrmoogcns  gcslecpt t,o hebben uyt
de beurs der  Ing0zeeterlen  van Hollandt, koopt 1li.j  Land-
goederen in Gelderland op, om de lasten, die men in
de 0erstgemeIdc  Provintie daarvan betaald, te ontwijcken.
Ergo ! tctcgen  het Amalgameeren.”

Volledigheidshalve volgt hieronder  nu ook een kort
overzicht van de familie vau den bekendon dichter cn
etser Jaja Lt,ylielz.  (Zie Luy?iela  Biografisch Woorden-
boek door A. J.  v.  d.  Aa cn Jala Lzc&?a en  z i jne
Bloedverwanten  door P. van Eeghcn).

1. CJwi,&off~l Lzu~lma koopt 7 Nov. 1613 onroerende
goederen bij Borculo ; kinderen van hem waren :

1. Cnsper, volgt 11.
2 .  Ctrtltarina  LecyJîeia tr. Clenzc~~s  SmItt.
3 .  Ma~garctha  Lzcylwn tr. Ixkinicr Adolfs.

11. Caspcr Clwistoff~~lsr. LZl2/Clit?ll  (L?li(c)lW72  Of L21ltC?l),
geb.  te Essen  in ltiO5, vermoedelijk in 1667 -1 te Am-
sterdam; bij zijn huwcli,jk was hij  droogscheerder te
Amsterdam, later schoolmeester en letterkundige aldaar
(zie P. van Eeghen  t.a.p. blz. IV e.v.), tr. te Sloterdijk
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1 Mei 1633 f1cs2c~ Corcs (Coores, Coi.e?as,  Co~~zes  of Coolx~)  ,
geb. tc Micldelbur,v in 1610. Uit dit huweIi.jk  behalve
verschillende kinderen, waarover behalve de geboorte
geen bi_jzondcrheclen vermeld worden :

1. CJ~ksio~el  Lqylcen , geb. tc Amsterdam in 1633,
t aldaar wan~rschijnlijk  in 1676, bocckvercoper t0 Am-
sterdam, tr. Bij&@ All~erts  van de Velde (aangeteekcncl
to Amsterdam 6 April 1657); bij zijn dood liet hij 5
kmdercn  n a , waaronder waarschijnlijk Albert  h~JkCX,

geb.  te  Amsterdam in 1664,  winckelier  aldaar, tr. 10
Hcster vafa Hahaal , geb te Amsterdam in 1668, aan-
getcekend  te Amsterdam 20 Aug. 1689) en 20 te Haar-
lem 24 Oct. 1700 Corqaelia  Laars, j. d. van Haarlem;
bij zijn dood liet hij uit het 2do huwelijk eene dochter
n a ,  CJa&i~ra Lzlylccn,  g e b .  2 1  S o p t . .  1 7 0 3 ;  zi,j t r .
2Ctcrtih~js  L’cimi~zgh  , hofraad,  z. van CJuistiaan  en van
Geen~ruytl vc/qa  dela IIosch Conzelisdr. ( Z i e  A l g .  Necl.
Fam. Bl. VIII, blz. 242).

2 .  Jolaames  (Joalz,  Jan) ,  v o l g t  111.

III Jan Luylma,  geb. to A m s t e r d a m  16 April 1649,
-i_ aldaar 6 Spril  1712,  kunstschilder, etser cn dichter,
hij vertrekt in 1699 naar Haarlem en van daar naar
Schellinkhout  bi*j H o o r n , t r .  _&1aria  cie O&e12s, geb .  te
‘s-Gravenhage  in lG46, begraven 26 Jan.  1682 te Am-
stordam (aangeteekend  a ldaa r  6  Maar t  lti72),  uit  dit
huweli,jk behalve  jong oyerloden kinderen :

IV. Cnsyer  LIUVJ~WI~ , geb. te Amsterdam 1S Dec. 1672,
ald;lar begraven 4 Oct. 1708, etser, vertrekt in 1698
of 1699 na:\r Neurenberg,  waar hij werkzaam was bij
de nitgevcrsiìrma  Weizel, hij keert in 170s naar Arn-
stcrdam terug, tr. aldaar 17 Nov. 1703 lWag.in  ElisabclJ/,
va1L  Ahma,  g e b . t e  ‘ s -Gravenhage  in  16’75;  uit dit
huwelijk :

1. ,Jnn  Leryl;c~~  de  jonge ,  van  wien  u i t  1734  een
g e d i c h t  bestaat  op den 77~ton verjaardag van Awaeiic
vafa Vliet? de oude huishoudster van ziju grootvader;
hij ovel,leod  in 1764, vermoedclgk  zonder nakomelingen
na to laten, althans zi,jn boedel word verkocht.

Do  volgcndc  belnngrijkc acte werd door den Heer
A. J. C. I<renlor  in Narorscher  L. blz. 280 gepubliceerd :

Protocol van Borkulo (Buiten ‘cg.)  dl. 1636-lti42:
Cnqcr  Lzhx  e n  z i j n e  h u i s v r o u w  Hester  Cormas,

Clcwms Xmilt man van Catliarina  Larylcen  , Margcwetha
LuyJma  wedo van 12einier  Adolfis,  wonende te Amster-
dam, verkoopen de helft van de goederen Groot Ooster-
holt cn Werdninck in Vrageren  en Beltrum,  buurschap
Swolle, zooals die door hunnen vader CJwisioffel Luylma
7 Nov. 1623 gekocht  zijn.

Zij geven volmacht tot ‘den verkoop 29 Febr. 1640.
C. A. V A N  WOELDEREN.

HeraldiekeZCuriositeiten.
Er bestaat een bockjo  ,,Heraldica Curiosa” getiteld ?

uitgegeven door Gebr. Vogts  Ver1a.g  Papicrmüble S. 8.,
w a a r i n  de, in den loop der jaren in hot Archiv fiir
Stamm und Wnppenkunde  opgenomen Heraldieke curio-
siteiten,  bijeen zi,jn verzameld.

Dit bracht mi,j op hot denkbeeld om do mi,j bekend0
zonderlinge of nfwijkende  wapens van Nederlandsche
goslachten eens te verzamelen op con wapenblad, dat
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te zijner tijd v o o r  d e  w a p e n s
nootschnp zal worden gebruikt.-_

der lcdcn vau h e t  Ge-

Van enkele  zijn do kleuren niut vermeld, omdat ze
ryi,j niet bekend zijn, de bronnen of origineelo  afbeel-
dmgcn  z;ju overal aangegeven. Gaarne houd ik mij
aanbevolen voor meerdere opgaven vau andere curiosa
op dit  gebied, teneinde deze op een volgcncle plaat
tc kunnen reproduceeren, zooclra  e r  weder ccm 2Stnl
bijeen zi,jn.

In volgorde zi.jn  de beschrijvingen :

f4nphs. (17%).  Een klimm. l e e u w  m e t  een traliemerk
over al les heen.  Oude Pek&. Grafschï.  Stad cu
Lande, blz. 258.

Van AchtJmo~.  Van azuur met 2 balkon van goud, vcr-
gozeld  van 8 kasteelen  van zi. elk met 2 to rens ,
puntig gedekt,, geopend en verlicht van sabel (4,3!  1).
Wapenkaart  Leiden.

Bltrdctxstein. (l’i86).  Een  koff iepot  op een k o m f o o r .
Helmt. : e e n  p o t  m e t  blocmen  -op ecu s c h o t e l .
Grafschr. Stad en Lande.

Bh. (Bles vau Moergestel). Van azuur met een gri,js
paard met bles voor het hoofd.

Helmt. het uitkomende bleSpaard.
Komt ook voor: doorsn. a. van goud met 3

molenijzers  van keel (2-l),  1). als boven. Holmt.
idem. Archief v. Epen.

Bonlf:.  Gedeeld.  a. van zilver met een bot (been:  fans-
gewijs, overtopt  door een

. ,
gekruiSt stel, mes cn

vork, de stelen omhoog, alles van natuurl. kleur ,
b. vuu azuur met 3 bloemen op een stengel van
zilver.

vma

Helmt. een bloem uit  het schild.  Lak verzn-
meling  Ned. Leeuw.

E’YlrygC.  (1602). Van keel, met een dier, v&r, .~cliaa p
van iilvcr; achter, leeuw van goud, met een I>ak-
zadel van keel op een schabrak vau zilver met
borst- en buikriemen van sabel, bolnden met balen
van zilver en een schuinslinks liggende wereldbol
vau azuur, omgord en gekruist van goud, tusscben
d e  buiJe achterpooten.

H e l m  It. gewend .  Wrong ,  dek&odcn g o u d ,
keel. Helmt. antieke vlucht goud, keel. Orig. grav:
Arch.  van Epen.

G”rnycT2wt. (1663). Van keel met ecu nest van goud, waarin
een k r a a i  m e t  3  j o n g e n  vat1 sabel. Nuvorschor
187!1,  blz. 379.

Tiara Dolc.  (1800) .  Van goud met een gcvluugeld  he r t
vau keel.

Helmt. het uitkomende hert.
Lak verz. Ned. Leeuw.

Dz~bbcZdccop.  (l’i20). Bntnvia. Links geschuind van goacl
op sinopel; het goud beladen met een mansborst-
beeld van natuurl. kleur met 2 hoofden, elk gedekt
met een hoed van keel, gekleed met een mantel
van keel met kraag vau sinopel; het sinopel be-
laden met een figuur van keel, gevormd door 2
winkelhaken. Maandbl. N. L. 1901, blz. 48.
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Haoiq7rn. (1775). Groningen. Een vliegende trekvogel
met jong op den rug.

Grafsch. Stad en Lnnde, blz. 358.

Vnn tier Hoogst. Een boom , getopt met een vogel, vcr-
gezcld R. van een huis waarboven een vogel vliegt
en L. van een berg of rots, getopt met een vogel.

Lak verz. Ned. Lceum.

~orqwomclc. Van sinopel , met  een leeuw van sabel,
getongd van keel, in de voorklauwen  een kerkje
houdend van goud, met een deur van keel en
2 vensters. Ar&. v. Epen.

PUPIL et Trilz  (1’ïOi).  ‘s-Hertogellbosoh.  Van azuur, met een
korcn~ur Ij. en cen d ru iven t ros
beiden van goud.

P~y~ws.  (18” eeuw). Drie orgelpijpen
elkaar.

Helnit. cen orgelpijp tusschen
Lak verz. Ned. Leeum.

(170 eeuw). Een man gekleed

L., ’naast elkaar,

paalsgewi,js naast

een vlucht.

in lange jas metT

,

slaapmuts 011, de R. hand wijzende naar een aard-
globe, \vellie  R. van hem staat, in de L. hand
een hoekmeetinstrument opgeheven houdend.

Helm aanziende. Helmt. de uitk. man met een
geopende passer in de R. hand.

Orig. gravure Arch.  v. Epen.

&stcby.  (lG93). Groningen. Doorsn: a. 3 zotskappen naast
elkaar, b. drie zwaarden fdasgewijs  boven elkaar,
de punten naar R. Grafschr. Stad en Land, blz. 396.

Swzit.  (lg0 eeuw). Een smid met schootsvel en slaapmuts,
in de It. hand een hamer opgeheven houdend en
in de L. hand een tang met i jzer dat op een
aanbeeld  ligt. Orig. grav. Arch.  v.  Epen.

TT&ltrtlnw  íl+ eeuw). Van sinopel , met een man R. ge-
wend met beide handen de steel van een schop
Vasthoudend, paalsgewijs  geplaatst.

Alg. Ned. Fam. blad, 1901, blz. 143.

1 Il~aaplCCStCr. (18~ eeuw). Een hand uit een donkere wolk
komend  en een wocgschaa~l ophoudend voor een
landschap met rivier on brug, alles van nntuurl.
kleur.

Helm aanziende. Helmt. de weegschaal zonder
schalen, rustend op den helm.

Orig.  grav. Arch.  v. Epen.

T’CZU  1C’aZZewZnZ.  (190 eeuw). Gevierend. : 1. een landschap
met borstwering en schietgat (mal), waardoor een

l
kerk zichtbaar is, alles vau nntuurl. kleur.

2. Van zilver met vier hoornen van sinopet
/ naast elkaar 01) con grasgrond.

3. Van zilver  met een berg van natuurl. kleur
waarop 4 houden van keel, een bovenop staande,
twee tegen de helling klimmend R. en een zittend L.

4. TTan azuur met een rots van zilver.

Hartsch.  Gedeeld: n. van goud, met cen leeuw van
sabel; b. van sabel met een leeuw van zilver.

Helm R. gewend. Wrong. Dekkl.  zilver, keel.
Helmt. een antieke vlucht, R. keel, 1,. zilver.
Orig. afb. Ar&. v. Epen.

POOl.

btokviscl?,.  (1788). Amsterdam. Van azuur, met een stok-
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visch van zilver  paalsgcmijs  , gekroond van goud.
H e l m  Ib. gewend. Relmt. dc stokvisch  z o n d e r

kroon. Wrong. Dokkl.  zilver, azuur.

Jcroens.  Amst’erdam.  V a n azuur, met ceu uitkomende
naakte vrouw van goud in front, dc armen  ver-
vangen door vleugels.

Orig. nfb. : Herald. Cur.

Lnntird;.  (17” eeuw).  Van goud, met een leeuw van keel,
de bovenhelft vervangen door een vrouwenbuste,
gekleed in wit, in de Rhand een veer h o u d e n d .

Holmt. de uitk. vrouw. Wrong  en Dokkl. goud,
koel. Masndbl. Ned. Leeuw.

&1ir,o~~z,x. Holland. Van sabel met een kerkhofhek  van
zilver, overtopt  door 3 doodskoppen op 2 gekruisto
doodsbeenderen van zilver (1-2).

Helm aanziende .gekroond.  Helmt. een doods-
hoofd boven 2 gekrulste  doodsbccnderon van zilver.
Dekkl.  zilver, sabel.

Orig. afb.: Hcrald. Cur., blz. 21.

C’ossiws.  Gevierend. :
1-4.  Van azuur met een touwslagersrad van

zilver.
2. Van goud met een sprin.gend  hert van keel.
3.  Van goud met 3 kievit ten van zilver,  de

kragen van azuur, gebekt en gopoot  van keel (2-1).
Orig. afb. 0. H. S. coll. v. Rhede  v. d. Kloot.

~8TEENKABIP.

Geslacht Tromer.
Het artikel :,Memorie betreffende het geslacht Bogaard”,

kol. 194 on volgg. van dezen jaargang, waarin in kol.
197 telkens de naam Fromer in plaats van Tromer
voorkomt, geeft  mij aanleiding op te geven, mat ik
nog  omtren t  he t  ges lach t  Tromer (zie ook XYVIII,
kol. 281 en volgg.) in de gemeente  R,hoon  heb govonden.

In de Doopboeken:
Gedoopt: 21 Juni 1750 Johannes Freclrilr  ouders Isaac

Tromer  (Bnilluw) en Catharina Johannq  Braet , getuige
Christin3 Johanna  van de Pol med. Tromer.

25 Juli 1751 Johanna ouders Isaac Tromer cn C. J. 13raet.
23 Juli 1752 Pieternclln Clasina Adriunn ouders Isaac

Tromer en Catharina Johanna Braet.
24 Juli 1774 Johanna Cathorina geb. 17 dito ouders

Jacobus  Tromer en Maria Bogaard mccter Ca thar ina
Johanna Braet getuigen Isaac Tromer en Johanna Tromer.

20 Aug. 1775 Vincent  Ferdinand geb. 13 dito ouders
J a c o b u s  Tromer en Maria  B o g a a r d  peeter  en meeter
Vincent Ferdinand Bogaard en Antonin Bogaard geb.
l3alkenende  echtelieden.

30 Nov.  1777 Isaac geb.  12 dito ouders Jacobus
Tromer en Maria Bogaard peeter  Issac Tromer.

23 Dec.  1798 Jacoba  Maria geb.  18 dito ouders
Da Ludovicus Vogelensnnk  en Johanna Catharina Tromer,
ge tu igen :  Jacobus  Tromer eu Maria Bogaard echtel.

24 Mei 1801 Anthony geb. 22 dito ouders Ds. Ludo-
vicus Vog~~lcnsank cn  Johanna  Cat~hnrina  Tromer.

1 0  Apnl  1 8 0 3  J o h a n n a  Christina  geb .  29 Macrt
ouders Ds Ludovicus Vogelctlsank  on Johanna Catharina
Tromer.

1 Juli  1801 A n t h o n y  g e b .  2 7  J u n i  ouders  I s a a c
Tromer en Maria van Oostzannen.
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24 Macrt iSOT> Louisa Catharinn geb. 33 dito ouders
Ds Ludovicus Vooelonsank  en Johanna Catharina Tromer.

17  Nov .  180: Hnrdeman  geb .  24  Oc tobe r  oude r s
Isnnc Tromcr en Maria  van Ooszaanen.

14 Dec. 1806 Vincent Fordinntid  geb. 28 Nov. ouders
Isuac Tromer en !&ïin van  Ooszanncn.

1 Maert 1807. Roelof’ geb. 6 Febr. oilders  D8 Ludo-
vicus Vogelensank  en Johanna Catharina Tromer.

1 5  J n n u a r y  1 8 0 9  Christins  Theresin geb.  27 DW.
1SOS ouders  Ds Ludovicus  Vogelensank  cn  Johanna
Catharina Tromer.

19 February  1809 Anthony geb. 22 Jan, ouders  Isaac
Tromer cn Maria van Oosuaanen.

17 September 1809 Jacobus geb.  7  Sept .  ouders
Vincent E’erdinand  Tromer en Anna van der Pot.

28 October lS10  Suznnna Maria geb. 15 Oct. ouders
Vincent Ferdinand Tromcr en Johanna van der Pot.

26 Janunrij  lSl2 Johanna Maria geb.  24 December
1811 ouders Isaac Tromer en Maria van Ooszaanen.

In de geboorte registers nog:
15 February  1812 Maria Susanna v. Vincent Ferdinand

Tromer, Mnire van Rhoon m. Johanna van der Pot.
29 Juni 1813 Jacobus v. Isaac Tromer 36 j. notaris

t,c Rhoon m. Maria van Ooszaanen.

I n  de trouwboeken  :
In Februarij  1759 eenen  Bai l luw Tromer g e n o e m d .
29 December 1797 ondertrouwd Ludovicus Vogelen-

sank weduwonaar  van  Unrtina  Cbristina  O e s t e r  m e t
Johanna Catharina Tromer Jd. beide wonende te Rhoon,
gehuwd 17 Januarij 1798.

18 September lSO1 ondertrouwd te Dordrecht Isnnc
Tromor j. m. geb. on won. tc Rhoon en Maria van
Ooszaanen j. d. geb. en won. te Dordrecht, gehuwd te
Dordrecht 10 October  1101.

5 Mei 1809  ondertrouwd Vincent  Ferdinnnt Tromer
j. m. on Johanna van der Pot j. d. getrouwd 15 Juni 1809.

In cie huwelgks registers :
27 Jul i  1829 Jacobus  Tromer particulier  19 jaar te

Rhoon aldaar geb.  7 Sept .  1809 zoon van Yincent
Ferdinand Tromcr notaris te Rhoon en Anna van der
Pot overleden en Lena van E{jk oud 19 jaar te Rhoon
aldaar 5 Mei 1813 geb. dochter van Paulus van Ei<jk  win-
kelier te Rhoou en Arianntjo  Pietersd. Koster te LZhoon.

In de overli,jdensregisters  :
14 Nov.  1750 Isnnc Tromer zijn zoon begraven in

de kerk.
10 Aug. 1764 eon kint van mijnheer Tromcr.
19 February  1750 Catharina Johanna Brant huisvrouw

van J. Tromer.
21 April 1796 Isnac Tromer in de kelder  gezet.
11 April 1.800 een kind van Ds Vogclensank.
27 Sept. 1805 vrouwe Maria Bogaard.
4 Juni ISOS  Anthony Tromer. (4 jaar.)
30 Aug. 1809 Anthonie  Vogelensank.
30 Sept. 1809 Christina Thcresia Vogelensank 28 over-

leden !1 maanden.
15 Nov. 1809 ,Jacobus Tromer Iz. 12 overleden 8 jaar.
23 December 1811 de heer Jacobus Tromcr 15 DE C.

ovell. 6 4  j a a r  h i e r begraven woonplaats Heusden
3 kinderen nalatende.

4 Juli 1817 Johanna Maria Tromer 54 jaar dochter
van Isaac en Maria van Oossanen.
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29 September 1518 Susa.nna M a r i a  Tromer  c i r c a
S jaar dochter van Vincent Ferdinand on Johanna van
der Poth.

1 Juni 18-4  Ludovicus Vogelonsank 60 j& Predikant
geb. te Rotterdam geh. met Catharina Johanna Tromer,
won. nlhicr en zoon van Roelof Vogelansank  en Maria
Gerartln van Dijk,  beiden overleden.

20 February  1842  Vi.ncent Ferdinand Tromer,  notaris
oud  ru im G6 jaar  geb. en won. te Rhoon wedt van
Johanna van der Pot,  zoon van Jacobus Tromer en
van llaria Boogilcrdt , beiden overleden.

In de ,,Bcschr!jving  de r  S tad t  en La,nde rau Breda”
E. van Goor komt voor 0~1:door  Th.

blz.  10s onder de Naamlijst der Meesters of Regenten
van ‘t Ua&uys  1723,  1783,  1734, 17;17  e n
173’3 J a n  Frcdrick Tromer.
o n d e r  d e  Naamli,jst  der Bnijtenvnders  of Re-
geuten  van ‘t wceshuijs der Stadt Breda 1717,
1715, 1719, 1720, 1729, 1730, 1734, 173.5 cn
1743 Johan Fredrick Tromcr, en
onder de Na.nmlijst van dc Borgemeestercn en
Schepenen  de r  Stadt Breda, als Schepen in
1716, 1716, 1 7 1 7 ,  171s, 1719  > 1722,  1723,
líW, 1 7 3 1 ,  1 7 3 2  > 1733, 1734,  1736, 1736
en 173ï Johan Fredrick Tromcr .

n 123

>) 243

in een handschrift: ,Privilcgien  enz.  aangaande liet
Landt van den Vrijen to Sluijs”,  staat gcnonmil  o n d e r
dc Pensionarissen :

1760 d e  h o e r
lionnorarins.

1766 d c  h e e r
pensionaris.

En  onder de
li3S c l c  11cc!r

Pooltlrgnnl.

Vinsent Ferdinand Bogaard Pens.

Vinsen t  Ferd inand  Bogaard  Rned-

G~riffiers :
Vincen t  Ferd inand  Bogaard  cncmcr.

A. V A S  D E R  POEST  ~LF.JIEST.

Van Kerckraad. ‘)
Wnpcn : In zwart drie (2, 1) gouden molenijzers.
( W a a r  i n  d e z e  fragment-genc~tlogio  bjj d a t a  g e e n

plaatsnaam is vermeld, wordt Utrec’Lt bedoeld).

1. Jm Fra~zs.seu  vuu Kerclcrnad (Kwckrac(d)t), j. m .
van Utrecht, 5 0 Apr i l  1660, t r . 29 Juli 1605 111~e/~l;cl~
(2ldaria)  dfkhicls cfl12 d e r Poel, j: cl. Vibn A n t w e r p e n ,
f 13 Apri l  1GGS. Zi,j testeeren 1 Sept.  16-4.

Uit dit huwelijk:
1 .  AzWnhnnL)  vol@ 11.
2. XchieZ,  vol@ IP.

2s act. 1,:; t;e-  1
3 .  Waarsc iijnlqk  dtirinlza  v. R. , ongehnwd  ovcrletlcn

’ . 1. Catharynu kerk. Zij woonde  b i j
haar overlijd,: i n  :c Jansstraat.

ll. JIr. Ahlram  can Kerckractd,  geb .  to  Ut rech t .
,,Op de nominatie van de vroedschap tot Raad verkozen.
,door zijn Princulijlie Excellentie den 25 Maart  1650.
,Heeft mede  op don Yd en 24 May 1651 verstaan,  dat
,,het recht  v a n  Burgemccstcren  , Schepenen  en  Radon

,,anntestellen,  en ten eeuwigen dage blijven soude aan
.,de Vroedschsl3, mitseaders  een nieuwe forme op de
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1, L  I I
,,nominntie  en verkieziig  tot Raden in de Vroedschap
,helpen  arresteeron. En heeft den 25 May  op nieuws
,den geamplieerden eed gedaan. Is  op 1.7 July 166ti
,,Raatl Ordinaris in den Hove  geworden .”  (Zit J o h a n
van de 1J’ater.  Groot Utrechtse Placaatboek 7 deel III ,

b l z .  1%). (Is  hij dezelfde  als  11DtY~l7~cLl~2?,LS íl IbYcl~ran~l
Ultrajectinus  1613?  [Zie Alk>. Stud. Acad. Rhcno Traj.]).

Hij t r .  30 Jan. 1634 J&ama (Jannichic)  Aerts IXU
Borczcio  (Bcrkeie),  j. d. van  Ut rech t ,  -t 16 Febr .  lGc5.

Uit dit huwol~~k 0. 3.:
1. Aw201d~m  11. Ii., ged. 16 &Ianrt  1636; -I_ G April 1633.
2 .  dr1aoZ&s,  volgt 11IY.
3. ~Jonn~~es v. K. , ged. 23 Dec. 163S,  -i- 22 Bpril  lG39.
4. JoalAilcs 2’. IC., gcd. 13 S e p t .  1 6 4 0 .
In dc begraafregisters  worden nog op 23 April 1644,

13  31ei  1660 en 28 April 16Sl kinderen van dit ccht-
paar  genoemd.

IIbis. &ichiel  van Kerch-set,  geb .  t c  Ut rech t ,  -i_ 1 2
Febr .  1655, begraven in de Cathnri,jno kerk, woonde
voor zijn dood in de Minnehroerstrant,  deurwaarder der
stad U t r e c h t ,  t,r. April  1 6 4 3  Aefie ~112, tla* &~~Ze~z,  d.
van D a v i d  Davidsx.  cm Bnrbara  Willem&. van Ach-
tersloot. l)

Uit dit huwelijk:
1 .  nauit, Volgt IILb’S.
d. Barbam v. K. , <ged. 6 Oct. 1646, -i- 15 Jan. 1729,

t r .  (j ,4ug. 167s Johnn  VCITZ  Sclroonltocen,  gcd.  2 7  Dec.
lGZS, -i_ 2 7  Febr. lti93,  vendu- of crff huysmecst,er  to
U t r e c h t  ( v g l .  Oud-Holland  , 1903)  blz.  61))  z. van
Adrinen en Ycln  Bosch.

Zie voor hunne kinderen  (XXIX, 30).
3. lstioc  ,u. IC., ged. 13 Jan.  1648.
Volgens de begraafregisters overleed op 16 Nov. 1662

cn op 7 Nov. 1653 een kind van Michiel van I<erckrn,edt.

1111.  N r .  Arnout (Arnoldusj  vma Kerclwrrad  ,  ged. 19
J u n i  16.36, f- te Deift  6  Apr i l  1674, begr.  te Utrecht
in de Jacobikerk  (zie ook Nsvorscher , 1903))  advocaat,
tr. S Oct. 1661 Co~~~zclia  van de Poll, -i_ 7 Maart  1722.
(Vcrm. cl. van Johan en Judith van der Lindon). Zij
testeert voor nats Jacob Vervoorn op 19 April 1717.

Uit dit huweliik  :

1.
&2.
3.

4.
5.

.J

$ vóór 19 April 1717,
.7071tr1&  11.  li. ) ged. zonder nakomelingen,
I-le~zricus  v. K ) Aug.  1 twee van hen zijn vol-
Jolmm~ Swcc v .  K. , gens  d e  begraafregis-
3 Jan. 1664, ters overledenop 26 Jan.

1663 en 7 Maart 1664.
dbml~citn,  volgt 1 v.
,Tl&lh ~WC v. K., ged. 28 Mei 1667, 5_ 17 Sept.

1691 (als weduwe), tr. 26. Nov. 16S9  P&er vofz  Hrtlk,
mcdicinue  doc to r , balj.uw en dijkgraaf van Mijdrecht
en annexe dorpen; “1~  hadden een zoon Amozd  Jmt
CC/IL  Htrh, j- te Samarang 21 Aug. 1760, zonder kin-
deren na te laten.

Illbis.  Drvid uon Kerckrccc~d,  ged. 9  F e b r .  1 6 4 4 ,  tr.
26 A p r i l  1681  Jolurwm Snaout.

Uit dit huwelijk:
1 .  Joho?2  1:. IC., ged. 19 M a a r t  16!)3.
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IV. Mr. Abrnhnm  van Kerckrtand, ged. 1 Apr i l  1665 ,
ingeschreven als  student 1681; tr. 1” 20 Febr. 1694
A.leftct  ;22nrin  Uulez~s (Bulens), 20 30 Oct .  1703 Ccctri~an
,lomnn Ormeu, wedo Mr. Pieter Coenen.

Uit het 1” huwelijk:
1. Arnoldinn  Corlaeliu  v. K., ged. 16 Jan. 1695, jong -b.
2. ,Tohon  v. K., ged. 16 Febr. 169&
3. Arnoldinn  Corneli:l  v. K., ged. 25 Apri l  1697.
Uit het 2” huwelijk :
4. Arnoud  v. K., ged. 23 Nov.  1704.
Utrecht. C. A. VAN WOELDEREN.

1.

1.

2.
3.

ll.

1.

2.

3.
4.r
0.

111.

1.

Ten Bussche.
Gcrbrnnci  tela Bussche tr. Sophie  N. N.

Zij worden vermeld in eene tr;lnsportncte  van
5 Maart 1610 (T. R. 1) deel E blz. 24!~). 7 Aug.
1520 Joffer Fije ten Bosch selige  G e r b r n n t  t e n
Bosch weduwe (K. R.).

Zij verwekten drie kinderen :
Helarick  t. B. tr. Al$dt N.  N.

14 Juli 1542 Henrick ten Busch Alyd uxor (K. R.).
Egbert t. B., volgt ll.
Wendele t. B. tr. Geert VUIZ Essen, _C 19 Oct. 1558,
burgemeester van Kampen.

Egbert  ten Busscl~e,  5_ 1’7 Dec. 1558, schepen, raad
en  bu rgemees te r  van  Kampen  1533-1558 ,  t r .
.Jonnna  Kmyak - 30 Juni 1542 Egbert ten Busch
erfgenaam van zal. Fye ten Busch, zijne moeder
(IC R.) .

Zi,j hadden vijf kinderen:
Gerbert t. B., i_ 29 Juni (of Juli) 1584, s c h e p e n ,
raad en burgemeester van Kampen 1567-1572,
ontmomberd 17 Oct .  1579,  tr. An?aa G~C(ZCWC, zij
leeft nog 20 Juni 1582. (K. R.).
Sophia t. B. tr. Hermctn  Xlaoppert  , zoon van Herman
e n  L u g e r t  v a n  Ittersum,  s c h o u t  v a n  Z w o l l e
1602-1613.

27  Mei  1592 Herman  Knoppar t ,  cameraar  de r
stad Zwolle en Sophia ten Bussche koopcn  eene
jaarrente (G. V. G. na 1245).
Johci~ t. 13.
Egbert, volgt 111.
Grietken  t. B .

Egbert ten Bussc7~e,  schepen, raad en burgemeester
van Kampen 1580-1584 tr. J&d%th  VUIZ  ~~el~l~zl~Jse1a,
dr. van Berend en Arnoldn Loose. - 17 Juni 1626.
Testament van juffer Beertgen van Tweenhuyson
(K. T.).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
Anlolda t. B. tr. Cmcht Glnuzue, z n .  v a n  S i m o n
G. to Harstenhorst en Elisabeth de Lege, j- tusscllen
11 Oct,.  1619 e n  7  A p r i l  1 6 2 0 ,  b u r g e m e e s t e r
1605-1607. 9 April 1620 Juffer Arnold;\  ten Busch,

1) Tijdrekenkundig Register op het oud prov.  archief van Overijssel.
(T. R.).

Leenregistcr van Ocwijssel. (L. 0.)
Catalogus der archieven van het Grootc (vrocgcr Heilige-Geesten-)

en Voorster  gasthuis te Deventer.  (G. V. G.)
Knmper reoognit,ieboeken.  (K. R.)
Kamper Testnmontboeken.  (K. T.)
Knmper Momberboekcn (1~. M.)

2.
3.

IV.

4 April 1627. Tes amentt van Juffer Arnolda  ten
Busch  wedo Glauwc; zij  hadden vier kinderen :
Egbert, Simon, Lysbet en Gerrit Glnuwe (K. T.).
Egbert, volgt 1V.
Berend t. 13.

Eglwrt tesn Bussche tr. Kampen 18 Nov. lG17 Becdc
Cuijnretorf,  dr. van Elenrick  en Maria Glsuwe.

1.
2.

V.

Hieruit 2 kinderen:
Egbert, volgt V .
He~arick  t. B .

Egbert ten Bussche tr. Kampen 16 Aug. 1664
Judith Glnuzoe.

28 Juni 1683. Jr Warner toe Boecop, 6 Johan
van Doetinchem van Zwolle benevens Henrick
Eeckho l t  mombers  over  Egber tus  Fra.nciscus  en
Simon Jacobus, kinderen van Jr Egbert ten Busch
en Judith Glauwe zal. (K. M.).

3 Febr. 1663 Egbert ten Bussche na doode van
zijn o o m J a c o b  Cuynretorf!’  beleend met + van
Luttiken Willenberch  onder Wyhe. (L. 0.).

Zij hadden 2 kinderen:
1.
2.

Vl.

Egbertus Prmciscus,  vo lg t  VI.
Sinao~~  Jacobus t. B. tr. (huw. proc. Kampen 11 Aug.
1 7 1 3 )  Geertruid  Cdhcwina  Bmyas.

Egberlus  Frn+aciscrls  t e n  Buvsche tr. Louise Ctrthtr-
rinn fee Boecop, d r .  v a n  Warner F r a n s  en Anna
Maria van Ruytenburch.

20 Nov. 1717. Gerrit toe Boecop, Jan Jacob van
Wynbergen  en Willem Frederik Blankvoort aau
Jp Simon ten Bussche geadjungccrd  als mombers
over de kinderen van Jr Egbert ten Bussche. (K. 11.).

Hieruit 9 kinderen :
1.
2.
3;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mtrricl  Jzldith  t .  B. 1
Alajacc Nicolctn  t. B .  I

ged .  Kampen 6 Nov. lG31.

Egbehs Gregorius  ‘Antolaim  t. 13. , gcd. K a m p e n
25 Juni 1693.
Hcnricus Ar+zoidu.s  t. B. ged. Kampen 19 Nov. lei%.
E.gbertm  Antonius  t. B. ged. Kampen 29 Oct. 1697.
Egberhs  Jtrcob21.s t. B. ged. Kampen 25 Maart 16!)9.
G(~orgius  Jmobus  t. 13. ged. Kampen 18 Dec. 1700.
Eglwtzcs  Autonius  t. 13. ged. Kampen 25 April 1703.
Wel,lzel~zc.~  Fm9aciscu.S  t. B. ~ged. Kampen 4 Fob. 1706.. _.

Wie vult dit  fragment Terder  aan? Bestaan vnu dit
gislncht  nog nakomelingen T v. 12.

zal. Gracht Glauwen weduwe geeft volmacht aan
haren  broeder Egbert ten Busch en aan haren neef
Jacob Cuynretorff. (K. R.).

Kwartieren Pompe.
In het eerste deel van ,Dordracum  Illustratutn” -

M r .  S. can Gijla, zijn gepubliceerd dc opschriften der
zerken in de Meerdervoortskapel (thans iu restauratie l j
der Groote Kerk te Dordrecht.

Op de zich daar bevindende zerken van Pompc  (van
MeerdwL;oort)  en V a n  Betieren  zijn ,de kwartieren ann-
gegeven, en ook historische on genealogischo gegevens
medegedeeld.

In  de  se r i e  kwar t i e r s t a ten  (Wildwa~a  en VaqL d e

1) Het was dc kortelings overleden IIcer F. Stoep  tc Dordl,ccht,  dit
den stoot gaf tot, deze herstelling.
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RZq~el”~)  vindt men dezelfde kwartieren en ook eonigo
persoucn  genoemd wier namen op dc grafzerken voor-
komen. Zit staat van CJwisti7la  Ponape  (zie ook inl. p. X1).

Di0 2 ,,zakeu”  vullen elkaar wel aan maar kloppen iaiet.
Vermoedende dat beide werken  niet in icdcrs  handen

zijn, wordt hieronder  mcdcrgegovcn  wat daar te vinden is:

A.

n. 1.

B. 2.

c . 1& 2.

c . 3 & 4.

1.

CJl?~iSlillU  Po17ap!,
1647 > overl.

geb. ta Dordrecht 11 Aug.
aldaar 20  Janua r i  1722, h u w t

a ldaa r  29 Sept.  lW5 met Mr. .Z’icler  Bcelnwfs,
geb. te ‘s-Grnvcnhngo  8 Sopt. 163!), ovcrl. te
Groningen 15 Oct. 1691, zoon van Mr. Gera~Z
Beclucrts  en van L,llcia  Hallimy.

Ouders :

M r .  llIclfthijs  Po?~lpc, vrijheer van Slingelantl
en C~~pelle, b a r o n  des H. R. R .  1 6 4 4 ,  heer
van Dordtsmondc ,  Carnisse, Waolsdorp enz.,
geb. te Dordrecht 3 Aug. 1611, st. te Dordrecht
22 Aug. 1679, schepen en raad van Dordrecht
1642.--1647,  bewindhebber der  O.I. C. te Am-
sterdam 1645-1671,  dijkgraaf van den Alblns-
serwaard en Barendrecht,  crfwnterqaaf van
den Nederwaard  1652, b:Lljuw van  Zuid-Hol -
land  1663-1673, gecomm. in de Stnten-Ge-
ncraal  1673-1675, en in dc Staten van Holland
cu TVcstfrioslnnd. Hij
20 At!g.  1642 m e t

huwde (10)  te Dordrecht

XOTKZ~IL~  fjalz Bcc~etz,  geb. te Dordrecht lGi’_,
overl. alclaar  2 November 1652.

Grootouders :
lWCh%Cl  Poqe  ) r idde r  des 11. R. R., heer van
Meerdervoort,  geb. te Goch in 1578, overl. te
Dordrecht 30 Aug. 1625,  sclqcn te Dordrecht
1623---24,  thesaurier 1623-25,  bewindhcbbor
W. 1. C. ter kamer Dordrecht 1625, huwt 5 Aug.
1 6 0 1  m e t  ilinria  Sasbout,  geb. ?  o v e r l .  t e
Middelburg 13 Nov. 16-9.

M r .  Corlzciis ca?& Ilcvcre~a,  r i d d e r ,  h e e r  van
Strcvelshook,  117est-IJsselmonde,  de Lindt enz.
geb. te Dordrecht 1591, ovcrl. aldaar 17 Juli
1663, raad en rentmeester-generaal van Zuid-
Holland 1618--52,  schepen en burgemeester
van  Dordrecht  1627-50 ,  gecommi t t .  i n  de
Staten-Generaal 1646, buitengewoon Ambns-
sndcur  bij dc Hoven van Denemarken en Groot-
Brittnnniu  cn bij de stad Hamburg, gecommitt.
in de S ta ten  van  Hol land  en  W.-Fr ies land
en in de gecommitt.  Ra,den,  d[jkgranf  van do
Zw~jndrechtrche  Waard,  curator der Lcidsche
Hoogcschool  , ridder der Orde vau St. Illichiel,
trouwt in 1618  Christinu  Pijll,  geb.  te  Dord-
recht 1601,  overl. ?

Overgrootouders :
D. 1 & 2. l’ktcr Poq~e,  ridder des H. R. R., vrijheer van

Heyst bij Mechelen, geb. 1534, overl. in 1589,
huwt Badara  Schets van Grobbc~ado~acl~,  vrij-
vrouwe van Heyst.

D. 3 & 4. Math$s  Sado& Joostm., huwt illaria van der
Teìjdt van Aelst.
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1. 5 & 6. TViller~  vala Beccma  , heer van Strerclshoek  ,
geb. te Dordrecht 4 Dec. 1556, ovcrl. aldaar
1S Ju l i  1631 , raad  cn  rentm.-generaal  v a n
Zuid-Hol land  I.584-1618,  gecommitt. in dc
Staten-Generaal en in den Raad van Stntc,
en in die van Holl .  cn West-Fr.  en de ge-
committ .  Raden, schepen, raad cn burgem.
van Dordrecht, huwt 18 Sept. 1582 met Em-
mziin l:au dm Ezjde,  g e b .  ‘L3 A u g .  1565,
overl. te Dordrecht  IS Aug. 1632.

1. 7 & 8. Jo11m PI&  geb. ? overl. te Dordrecht 28 Nov.
1630,  prusldcnt-schepen  cn raad te Dordrecht
16-5-30,  gecomm.  op het redres generaal van
de vcrpondingen  over Holland en West-Fries-
land lti27-30,  tr. te Dordrecht met ïllo&&a
‘t Jongh Adriaansdr.

TI.

Wapens : ,Pompc van ïUeerdervoort”  en ,,vnn Bcvcren”.)

Hier legt begraven Heer Michel
Pompe Schildknapc , Heer Michiel
getrouwt  met vrouw Maria Sasbout
Heer Mutthys dogtor, geboren den <

22 Jnnn. 1613 Heer van Meerdervoort. 3
Schepen der Stad Dord 1638 veertig v1
1638 gecommitteerd ter

. .

Admiraliteyt in Zeeland lG39 3

Sterft den 9 Dec.  1639 was petrouwt  2
met vrouw Adriana  dc Bever& geb.
den 1 April1 lG18  Heer Cornelis
dogtcr  Ridder Heer van Strovels
hoek enz. Raad en Rendmeester
Generaal van Z. Hollandt. getrouwt
met vrouw Christina Pyll Heer
Johan dogtcr sterf den 2 Augustus
1678 en vorwagten alhier hare
Opstandige ter zaligheyclt.

_

Hier legt begraven Heer
Coruelis  Pompo  Ridder
Heer Michielsz getrouwt
met vrouw Alida van Beverl”l
Heer Jacobsdr. is geb. 16 Dec?.
1639 was Heer van i\lccr-
dcrvoort Hendrik Ido en
Schildmanskindcren  Am-
bagten enz. Schoudt en
Oudracd  in Dordregt
1662 Raad en Rcnd mees-
ter Generaal van Z. Hol-
land 1671 Bnilyuw en
Dykgrnaf van Strijen on van
Wieldregt 1661 Dykgraaf
van den Swyndregsen
Waart 1661 sterft den
14 November 1680
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Hier legt begraven
Vrouw Alida van Beveren
gctrout  met Heer  Cornc-
lis Pompc Ridder Beer

u g
X”

van Meerdervoort. enz. OY
co,

gebooren 13 July lG40 30
oudste dogter  van Heer ;g
Jacob van Beveren Heer :s

Cornelisz Heer van Swyn-
dregt enz. Schout en Bor-

I I_

germeester in Dordregt =Xl”c
en die ten egten  hadde ,c”g
vrouw Johanna de Witt :e
Heer Jacobs dogtcr p: c2
Sterf den 11 November
16SO l$

:
(Copie A. v. D.)

te H.

III.

De verschillen en aanvullingen vallen  voldoende in
het oog zoodat ccne  naderc  opgave onnoodig wordt
geacht. Wonschelijk ware het daarbij na te slaan Neder-
lnnd’s Adelsboek 1904 en 1909,  waarom hier verder
nog gegeven wordt het voorwoord van ‘t f’amilieregister
PonqX?.

(Pompc van ïllcerdercoort.  Ned.  Adolsboek,  1909,  p.
440/1 en Handboek Nod. Adel ~1%  Weleccld.)

Wqefz:  Het  ges lach t  vnn l’orqe i s  a fkomst ig  u i j t
hoog Duijtsland ; en hebbe haar fortnijn  gesogt  door
de krijgsoePreningc  , in dienste van do Koijsers.  Het
wapen  1s van outs geweest, drie gouden zactknoppe
van Meerbladeren op een swart schild, welk wapen in
la.tore  tijden is vermeerdert met con gouden star in een
si,jd (hoek) op eon root schilt, ‘t geen geschiet  is in den
Jaro 1491 ter ocasie dat <Jan,  Pompc  door keijser l+cdct*il~
wierd ridder geslagen en vereert met de voornoemde
stor op een root schilt in sei,jd hoek van z[jn w a p e n
en uijt  den helm con dubbelde  smarto  arend met een
goude  ster op een rood schil& op de borst, zoosls hierbi.j
geteekond  staet en is bij sijn descendentc  alsoo gevoerdt.
In den *jaere 150s is Hen&& POIII~C  j o n g e r  b r o e d e r
van ,Jan Pompe voornoemd door Kei,jscr  Naxlimiliwtz
gonobiliteert en begiftigt met een roose in zijn wapen,
wiens descendenten zigh tot  Hamburg in Duijtsland
hcbbc  ter neder gestelt.  Ja?& Ponzpc te weten de zoon
van Jan Pon~pc  voorn. is mat keijser Karcl de Vijfde
ui,jt Hoog Doijtslnnd  in Brabant gekomen, wiens zoon
Pictcr Potqc a ldaa r getrouwt  is geweest met Barbara
Schets, welk bijde  zigh u[jt oorsaeke van de vervolging
v a n  E’crdi~zand  VUG Toicdo,  Hertog11  v a n  Alba, eerst
na Gogh in Gelderlandt hebbe .Geretireerdt,  uijt welke
stadt l3arDnra  Schets weduwe zgndo,  met haar kinderen
is getrokken na Hollandt, en heeft zigh begeven in de
stad t Haarlem, van  wcllio kinderen geen manncli,jke
descenden ten  zi,jn  overgebleven, als  van haar soon
ïUichie1  Pottape, welke de eerste is geweest die zigh in
Dordregt  heeft ter neder geset, welke  ïl&hieZ P o m p e
voorsz.  goed gevonden heeft zijn wapen met dat va.n
Meerdervoort te vierendeelen,  welk wapen is een witte
leeuw op een rood schilt a,Ts hier achter te zien is en
is deszelfs  oudste zoon zijnde h!icl~iel  Pompe van Beer-

_

deruoort  door Keijsor  Carel  den eersten, Koning11 van
Groot-Brittanjc 15 Juli 1637 genobilitcert voor zigh cn
alle zijne Descendenten, en begiftigt met de roosc in
zijn wapen en ter selvcr tijdt is het oudc wapen vcr-
andert  te weten een wit Leum op een roodt schilt ,
drie witte balken op een root schilt, een ster van goudt
met ses punten op een seijdt hoek van roodt, en een
rood0 roose op een wit geborduurt velt, soo als hier
achter klaerder geteekcnd staat en verder  op het Diploma
door voorn. Koning zoo als verder te zien is.

(Copie door A. v. D. te H.) v. 11.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Naschrift op : Mededeelingen  over adellijke titels
onder Napoleon 1.

(XXIX > 378).

De heer C. F. Gijsberti Hodenpijl  merkt o.a. op, dat
nog deze of gene in de meoning verkeert, dat de titel
van  Cheva l ie r  de  1’Empiro  zou beteckcncn,  dat m e n
Ridder van het Legioen van Eer was, en dat dit dáaruit
wordt af geleid, indien da benoeming van Ridder van
het Legioen van Eer en de ti tel  van Rijksridder  op
één brovet geschreven staan. Hierop geeft Z.Ed. dan
eerst  als  voorbeeld de tekst van het brevet waarb i j
k a p i t e i n  W. Kuyok wordt benoemd tot ridder van ‘t
Legioen  van  Eer , on vervolgens (een volgens den
sch+jver nog sprekender voorbeeld) ‘t hoofd der offi-
cicclo brieven van den prefect Mr. Hofstede.

Toch bestond cr werkelijk een veel nauwer verband
tusschen de twee titels, als de schrijver denkt. En dit
blijkt du ide l i jk  u i t  do  Ordonnnnce  royalc  van S Oct.
1814, waarin de gevallen worden genoemd  waarb i j
w-felgh a d e l  w o r d t  verkregen  d o o r  ridders  2’(11&  het
Legioclz  caiz  RW.

Die Otdowccncc bestaat uit drie artikelen, luidcncle  :

Ariiclc p1w77iw.  11 continuera d’êtrc exp&di&  des
lettros  patentcs  conf&rant  l e  t i t r e  persoinwl  de chevalier
ct d o s  armolries  nux nlembres  dc In L4gion d'ho7zlzeur

qui se retireront à eet eflet, devant le chancolier , garde
rtes sceaux,  et justifieront d’un revenu do 3000 francs
cu immcubles situ&s en Francc.

[Een verd:lcht  intlividu uit een der achterbuurten van PW@,  die
n e t  berooiden Iiol1,  als YrQwilliger  in het inenscllenvelsliliclende
qer van  den Kcizcr mngenmen,  het Kruis der D;~ppxen  11x1
xrdiend , werd dus  R$ce-Ridder  indien hij het bewijs kon
)rer!eggen  van een inkolnen van frs. 3000,  z i j  het,  dan uit de
jpbrengst  van verdachte huizen. Quellc noblesse !)

Ar!icZe  scco~zcl.  Qunnd  l’aïeul,  IC f i l s  et l e  petit-fils
auront été successivcmcnt rnembres de la Légion d’hon-
neur et auront obtenu des lcttrcs patentes  conf’ormément
i l’article ler, le fils et le petit-fils sera noblo de droit
3t transmcttra la noblesse S toute sa descendnncc.

-4rticle  iroisihnc.  Les  d i spos i t ions  con t rn i res  sant
tbrogécs.

H e t  eerstc  a r t ike l  ve rmeld t  dus  uitdrukkelijk,  da t
met het uitgeven van die open britsen  za l  worden
Joortgegatr?a.  De Koninkli,jku ordonnantie zal dus steunen
)p eeii Keizerlijk decreet, dat ik cvonwel  n i e t  k a n
:erugvinden.  Het Keizerlijk decreet van 3 Maart 1810
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,,concernnnt le siHgc  des mnjorats,  les fils des titulaircs
de majorats, ct le iitrc de chevalier geeft  alleen:

. . . . . . . .
Titre V.

XX. Nous neus  réservons le droit d’accorder  le titre
de chevalier do I’Empire  b ceux  de nes sujats qui nuront
bien mérité de 1’Etnt et de neus.

XXI. Lorsque pour des services rendus, nous aurons
accorde  une dotntion à un mcmbre de la Légion d’hon-
neur, nuqucl auront Hti: conférées des lettres-patentes
d e  c h e v a l i e r ,  e t  qui no se trouvera revêtu d’aucun
autre de nos titres  impiriaux,  ledit titre nc sera trnns-
missible à l’aîné  de ses descendans qui ne serai t  pas
membrc  de la Légion  d’honneur”.

Ook aan de ridders in de Ordrc  dc la R&nion  schijnt
ho t  voor rech t  t e  Fijn geschonken om onder zekere
voorwaarden  den  titel  van Umnliws de 1’Empiw  te
bekomen. Althans dit vnlt op te maken uit eene  medo-
decling  van dun $ Vicomtc Revérend  in zi,jn  ,,Armorial
du premier Empire” waarbij hij aanhaalt dat slcchis  49
leden  d ie r  o rde ,  den  t i t e l  van  Cluxalicr  de I’Euq~ira
verwierven.

Opmerking verdient hot, dat nhch  de benoeming van
kapitein Kuyck, nbch  die vnn den prefect Hofstede als
Chevalier de 1’Empire  vermeld worden  in ‘t aangehaald
werk van den Vicomte Révérend.

Aan den ijverigcn  Napoleon-vereerder, ons lid Gijsbcrti
JIodenpijl  i[j het verder overgelaten , do on tb rekende
s c h a k e l  tnsschon  Kcizcrlijk  decree t  van  Li Maart 1810
en de Koninkli,jke  ordonnantie van S Oct’. 1814 op te
sporen. M. G. W I L D E M A N .

De bijen op den Kroningsmantel van Napoleon 1.
D e  Revue de Paris  van 15 Sep t .  1911  beva t  cene

medetlccling van  den  heer L. Delavnud over de bijen
van  den  Kroningsmnnte l  van Napoleon 1 cn brengt
daarbij in herinnering, hoo op 27 Mei 1G63  13i.j Doornik
( i n  d a t  gedeelte  der  Zuideli,~l;e Nederlanden  w a a r o p
F r a n k r i j k  reeds  lang nai.jvcrlg  mns t en  opz ich te  vnn
Spanje)  het  nut~licnticke graf van Childorik I w e r d
ontdekt.

n *. . - * *. De mngistrautspcrsonen  hadden de grootste
moeltc  om 1n het bezit der voorwerpen te komen waarvan
de aanwezigen zich in een oogwenk het grootstc gedeelte
hadden toegeëigend.

n’ * : * . Van 200 kostbaarheden, die gedurcndc  de
opgrav ing  waren geteld, bleef slechts een dertigtal
over:  het waren de gouden bijen  wier vlcugulcn met
in netwerk gevat rood glas waren versierd.  Het kleinc
metalen  ringetje, dat aan enkele was behouden ge-
bleven, wees  arm, dat zij aan cen of andere stof waren
bevesti  d  wemeest.

Chifiet -die in 1655 tc Antwerpen 7ijn werk vetiteld  :
Anastasis bhildcrici  1 Francorum revis ~~~it(~‘~f  beweerde
dut ZQ den mantel van den koniylg’ hazien ve r s i e rd :
verklarende dat de leliën van het blazoen van Frankrijk
slechts  ecnc  vervorming dezer bijen zouden zijn.

Maar  u i t  den arbeicl  van den abt Pochet:  ,Lo tom-
beau de Childeric 1~“’  (1859) cn uit de onderzoekingen
van don heer Lindenschmidt (Handbuch der Dentsche
Al te r tu tnskunde ,  Brunswick  T 1 , lSSO-1589)  schijnt
te blijken dat het graf, behalve het lichaam van &il-
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derik  , ook  dat der Koningin Bnsinc bevatte:  deze
hypothese verklaart  reeds genoegzaam waarom het
doodshoofd ,  naas t  da t  van  den  Koning  gevonden ,
kleiner van omvang was, en men begrijpt dan ook de
aanwezigheid in het graf van sieraden bij vrouwen in
gebruik, waaronder vermoedelijk die bijen kunnen  worden
gerangschikt.

Napoleon, die er van hield, om van zijn verst ver-
wi jderde  voorgangers  te spreken, en die zich op den
dag van de uitreiking der adelaars te Boulogne op den
troon van Dagobert milde nederzetten, had zich erg
geïnteresseerd voor de relieken van Childerik. Op zijn
bevel werden de bijen van de graftombe te Doornik
nagemaakt om op de Keizerlijke Kroningsmantel,  de
leliën van de Capetingische  Koningen te vervangen.

En zonder het te weten, ontleencle  Napo leon  aan
het gewaad van de gemalin van Childerik, de gouden
bijen ter versiering van zijn Kroningsmnntel.

Ook de maarschalkstaven  van het eerste Keizerrijk
z;jn met die gouden bijen versierd.

14. G. W I L D E M A N .

Alewyn.
De ,,Rckeninghe  Estraordinaris Henricx Tseraerts van

den Schoutctschap  van Antwerpen cndc Margracfschnp
slandts van Rdiyen  beg innende  den  XVII”l1  Septembris
Anno 1594 ende  eyndendc den XVIIcll  Septembris Anno
1597” [Staa,tsnrohiof  Brussel, Chambre des Comptes 111,
110  19.362  ,comptes  des confiscations  pour causc  d’h&résie”]
bevat op fo 2 de volgende post, die er op wijst dat bij
een nader onderzoek naar de herkomst der familia
Alewyn, het archief va,n Antwerpen in de cerstc plaats
in aanmerking zal komen.

D e  h i e r o n d e r  genoemde  Marten  ~llc~up,  kan  ccm
b r o e d e r  zijti geweest  van den wisselaar Uirl~ Birlxz.
~lZcwy~~,  de volgens de meest recente o n d e r z o e k i n g e n
stamvader van het thans Ncdcrlnndsch  adellijk geslacht.

,,Vnn dat ter kennisse van descn Schouteth  gecommen
is nac den  doot  van  Matfcn  &IU~~Z  d a t  h y  b i n n e n
synen leven hcreticq  was geweest cnde  als00 gestorven,
h e e f t  dcsen  Rendnnt  he t  doot  lichaem desselfs  d o e n
arresteren  en(de)  tot conservatie van(de)  gerecht icheyt
van Zyne Mat zi.jne guedcrcn  doen saiseren  ende deselve
bewaren  en(de)  naer  dien by den geestelyken officier
bevonden wcrddc dat voorsz.  lichaem onwaerdich  was
ople gewydde  begraven te worden heeft desen  rendant
zi.jno achter gel:Lten goeden doen inventarieren en by-
openbare oproepe vercoopen waeraff geprocedecrt is,
afgetrocken  doncosten v a n  v e r c o o p i n g  ende a,ndere
midtsgaders  d e  betalinghc  gedaen  a e n  c l c  wettigho
crcditcuren  volgende den vcrcoopboccko daeraf zynde
hier gecshibccrt  , de somma van 1111” &! XXI XV sch.
XVIIJ “.”

M. G. W I L D E M A N.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Angeren (van). (XXIX, ôl.) Begraafboeken  van
Utrecht :

N i c o l a a s k e r k ,  9 D e c .  10.  ,Tucob van I’zdten  laet
nnc sijn vrouw inde lange nieuwstraet. begl  gratis.
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Nicolaaskerk, 22 Aug. 1695. Gcertmy van Angeren
wed. van Jaco6m  vau Putten. gesonken gratis.

Misschien  zijn dezo de gezochte personen. Wie geeft
moer licht ? v. R.

Bacx ( X X X ,  2 0 1 ) .  E e n  Jonn Bacx, rand cn rent-
mees te r -generaa l  van  Wi l lem den  Zwijgcr,  die een
zoon Marcelis  Bacx  zou hebben gehad, heeft n. f. niet
bostnnn.  Wel heeft  er  bestaan een rentmeester Joan
Bacx die een kleinzoon  Marcelis  Bucx had. Hetq?en  ik
daaromtrent verzamelde uit  een honderdtal  Bossche
schepenprotocollen moge daarom hieronder vermeld
worden.

2
5.

.Marcdis Bacz,  vo lg t  lIlter*
Puzd~cs Bucx  , voor IIPuater-
H&uig  Bacx,  leeft nog als weduwe in 1633, gehuwd
te ‘s-Hertogenbosch met Goynrt ~a,rb  fli$lc,  waaruit
e e n  d o c h t e r  Catharina  van Eijclt,  g e h u w d  m e t
il1artela  Fiedmts, rentmeester te ‘s-Hertogenbosch.

Johava  Bcrcz  overleden voor 1633, zijn weduwe komt._111.
voor als Gccrtreqt. . . . (den achternaam kon ik niet
lezen, men vindt dien terug op folio 315 van n0 37s
der Bossche protocollen). Er sproten verschillende
kindereu  uit dit huwelijk, zoowel zoons als dochters;
als oudste wordt in 1633 genoemd IVillcm  ïIinurits
Bacx , ritmeester, die alsdan optreedt voor zi,jn
moeder en voor zijne niet met namen genocmdo
broeders en zusters.

2.
3.
4.

5.
6,

7.

ll.

1.
2.

Johan Simon,szn. Bacx , rentmeester  van de Staten
van Brabant, overleden te ‘s-Hertogenbosch 22 Juli
1 5 5 2 ,  h u w d e  Bqlfuig Waltersdr.  van den Houe,
overleden te ‘s-Hertogenbosch 18 Aug. 1555.

Uit dit hzwelijl~  sproten: (volgorde dezer kinderen
mij onbekend).
Simon Bacx, rentmeester der domeinen in het kwartier
van ‘s Hertogenbosch, lid der 111. L. Vr. Broederschap
a ldaa r ,  -1 aldaar 7 1Mei  1550,  kinderloos g e h u w d
met .&&ria Racsscn,  overleden tusschcn Dec.  1594
en Oct. 1599, dochter van Dr. Raes 1iacsselz Paulusz.
med. dotter  te ‘s Hertogenbosch, schepen en president-
schepen alclan,r, cn van So@bia van Vucld. M a r i a
Rncssen  vd. was bij haar huwelijk  met Simon Bacx,
w e d u w e  m e t  3  k i n d e r e n  v a n  Wijnad  WQ’nants,
over l .  1538/1514,  (zoon van Pauizu  Wzj’nunts  (vnn
Besant,)  en van d!S9aOeth  Chcypcrs)  uit 2 van welke
3 kinderen een talri,jk nages lach t  t e  Antwerpen ,
Brussel, Keulen en Dusseldorf. 1) Zij  hertrouwde
ten  30 male in 1553  me t  Mr .  Rey~zicr Gerardszn.
Eucrswijn  , schepen van ‘s Hertogenbosch 1678, -f
aldaar 28 Juni 1579, uit welk huwelijk opnieuw
3 kinderen.
I+anciscus  Bacx, priester en kanunnik tc Eindhoven.
Andries Bacx, mij verder onbekend.
P a u l u s  Bacz, k a p i t e i n ,  h u w t  Gec?+&d  Scm, +
20 Febr. 1588.
tJacob Bacx,  volgt l l .
Catharina  Bncx, huwt Jodoczcs  of Joost van Ouwen,
zoon  van  Jodocus de Oude Junszn., S c h e p e n  v a n
‘s-Hertogenbosch.
Brrrhra  Bacx, tr. J o n c k c r  M r .  Jacob Prouhlgh
genanmd van Deven ter, beleend met Nieuw-Herlaer
15 Nov. 1557, overleden voor 1568, zoon van joncker
Gerard en ElisaOeth  Pelgrim gezegd Iietelner;  zij
waren o. a. de ouders van den beruchtcn joncker
Mr. Gerard Prozcningh  genaamd vun Deveder, “>
-i_ 1610.

JacoO Bacx, rentmeester van de Staten van Brabant,
i_ ‘s-EIertogenbosch  31  Maar t  1591 ,  t rouwt  Sn?za
Back, j- aldaar 18 Juni 1601.

Uit dit huwclQ7c : (volgorde wederom onbekend).
Johan BUCS,  volgt 111.
Sinzoqa Bacx, vo lg t  1lP

1) Vcrgolijk  genenlogie  Wijnants van Rcsnnt, uitgave 1906, blz. 51-53;
dit nnkomelingschxp Wijnants-Racsson is daar n ie t  vermeld ,  zijnde
die xnij  eerst bekend geworden na bcstudeering der Bossche schepen.
registers van 1520-1620.

2) Zie als boven, bla. 127 e. v. on Tausndria  1910, blz. 162 e. v.

Illbis* Simon  Bncx, rentmeester ,  ovcrlodon voor 1618,
gehuwd met Anna van Garneren, waaruit als cell@e
zoon Jbhan  Bacx, volgt I V .

IlP-r-  Mcwcclis  Bncx, gouverneur  v a n  Bergen-op-Zoom  ,
overleden als zoodanig aldaar in 1606, gehuwd met
AnTiu Maria  Bcrck, d i e  i n  1 6 3 3  n o g  l e e f d e  e n
hertrouwd is geweest  met Jr .  Guilluzcme  de Leuk
Seigneur de .Fu~na~s,  leeft in 1619. Uit haar huweliCjk
met  Narcelis Bcrx sp ro ten  k inderen ,  mie r  namen
mij onbekend bleven.

Illq”“fer-  Pazclus  Bacx , r idder,  zouverneur  van Bergen-

IV.

, Y .,

op-Zoom sedert April 1606 na het overli,jdeu van
zijn broeder ; in 1619 komt als zijn weduwe voor
ElisnOcth  Joachimi,  die in 1633 nog leeft. Voor de
erfgenamen van dezen Puz~lus  Bacx komt in 1633
op David Balfour, ridder, kolonel van een regiment
Schotten, die denkelijk met een dochter van hem
gehumd was. Mij is intusscheu  slechts één dochter
van hem bekend, n.1. Elisabeth Bacx phud mot
Jr .  Jolaala vals der Meule?a.  V o o r  e e n  z o o n  v a n
Paulus Bacx h o u d  i k  Johan  Bacx , k o l o n e l ,  in
IGl9 en 1633 als zoodanig wonende  te Ysselstein
op den huize Ripplickeweert.

Johan Bacx, in 1618 luitenaut te paard te Deventer
genoemd, in lG33 vermeld als luitenant in de com-
paguie  van Swortzenborg  , overleden als ritmeester
van eeu compagnie ruiters ten dienste  der Verecnigdo
Nederlanden. Hij huwde (ondertr. te Deventer en
te Zutphen) met Sophia vaqa CToZtsteha,  die in 1648
nog als zijn weduwe vermeld wordt.

1.
2.

3.

Hunne kinderen waren :
Paulus Bacx , leeft in 1648.
Geert’ruid  Bacx,  in 1648 reeds gehuwd met Leowrd
van Aalst, predikant  te Oirschot.
Arma Johanna Bncx, in 1648 ongehuwd.

Wat er van de afstammelingen van Johan.,  Simon,
Marcelis  on Paulz~~s  Bacx  g e w o r d e n  i s ,  i s  m i j  o n -
bekend; het zou echter van belang zijn, die nfstamme-
lingen  eens na te gaan. In de acten wriarin  deze Bacxela
voorkomen,  heeten  zij bijna altijd Jo?acker. Tot die af-
stammelingen heeft stellig behoord jr. ,Johccn Bacx (va,n
Herenthuls) , geb. + 1638,  kapitein te  Ceylon 1663,
gouverneur van de Kaap 1676-1678, raad van Indië,
t Kaapstad 29 Juni 1678, gehuwd met Aleltn  Hi~7lo~ela.

Ook te Heusden en te Brielle komt in de 170  en 188
eeuw een familie Ba( voor, die misschien uit een
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der bovengenoemde broeders stamt. Do te Breda in de
170 eeuw-voorkomende familie Ba(c houd ik
eene andere.

Voor geval iemand roeping mocht gevoelen
Bossche  familie Bacx:  nader na te gaan, wijs ik
op de schepenregisters dier stad: no. 378, folios
323’““,  358-362  ;
-_. ._ n” 3 9 6 ,  f o l i o  58; n” 3 4 5 ;  n”

deze
hem
315 >
344 )

fólio 479; n” 343, folio 489; n” 659; n” 365, folio 397; e. a.
W. WIJNAENDTS  V A N  RESANDT.

Bacx (XXX, 201.) i2lnyceZis huwde 21 Aug. IGOT te
Bergen-op-Zoom 612~ i!trria  Berck van  Ut rech t .  Z i j
lieten slechts dochters na :

1. Anna , ged .  29 Juli 1608.
2. Dilapia,  ged. 13 Oct. 1610.
3. Naam in doopboek niet ingevuld, ged. 12 Febr. 1612.
4. Idem, ged. 23 Febr. 1616
Amm Morin  Bedc h e r t r .  1619 Willem de Leuk  dict

F~zars,  kolonel, uit welk huwelijk drie dochters.
‘s Brnvc&nge. J. D. WAGNEE.

voor

Bastert (XxX, 64). In het door v. R. medegedeelde,
komt de naam Rasters alsw~l Bastcrt geschreven, voor.
Tc Loon op Zand kwam die naam (met sop het einde)
in 1905 nog voor,
kinderen Basters te

evenals begin 1800 verschillen.de
‘s-Gravenhage begraven werden.

In de Groote kerk te Zwolle berust een zilveren arond-
maa lbeker  van  Mr .  Derick Basters,  anno 15S0, niet
gcg?*aveerdc  mpcns eu opsclwift.  Wie  onzer  l eden  kan
dczc wapens en het opschrift mededeelen?

‘s-Craved2age. BASTERT.

Beeck (van de). Rietstnp geeft in zijn merk ,,De
wapens van den togenwoordigcn en den vroegeren
Nederlandschen Adel”, tweede afdeeling  : ,,Wapens van
den òf uitgestorven òf nog niet weder erkendcn adel”
op blz. 293 het volgende:

v/iclz de Beccl,~,  Utrecht. In zilver zes roode leliën,
3, 2 en 1 (Uit Amersfoort).

Gaarne zoudo ik vernemen wie de stamvader van dit
ges lach t  was cn wanneer hij leefde, alsmede met wie
of iuioz,  wr(w  en wcinlzcc~ dit geslacht is uitgestorven
bf dat er nog leden van thans in leven zijn.

Gaarne houd ik mij aanbevolen voor alle bijzonder-
heden omtrent dit geslacht. P.  J .  ihA.

Bloemendaal (van), Millinck (XxX,  202).
Hans Hendrik van Bloemendaal.
Ouders:  Arent  v. Bl. en Bertha Vaeck.
Grootouders :

1 .  Johan  v .  B l . ,
Guliksche raad,

werd  1546 door Karel V geadeld,
ambtman  te Wassenberg  en  LUIS-

dorf  , op de Rijksdag te Warms,  bogr. tc Diisseldorf
en Elisabeth van Gruithuisen, geb. 1522.

2. Hendrik Vneck cn Geertruid Bentinck.
Overgrootouders :

1.
2.

3.
4.

. . . . v. Bl. en . . . . Reiffonberg.
Aront v. Gruithuisen, raad van Hertog Karel van
Gelre,  s t .  25 Dec.  1045 en  t r .  1517  Bc t t a  van
Ingen,  geb. 1499, st. 24 Juni 1552.
. . . . Vacck en . . . . Ryquat.
Heudrik  Bent inck ,  gemeld  X01, 1 5 0 6  1 5 2 9 ,  i s
dood 15-18  en Catharina Lering, gemeld i516, 1535.
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Eleonora Millinck.
Ouders : Jan Millinck, kapitein, op Nijmeegsche ridder-

cedul  1592,  compareert tot 1611, woont te Ewijk 1603,
laatstde man van zijn geslacht, st. Gulik en Margriet
Vaeck, erft weduwe van haar broeder lti18 en weduwe
van Hendrik Hacfort.

Grootouders :
1.

2.

Jan Millinck en . . . . v. Brempt (volgens een kwartier-
staat. Snouckaert van Schaaburg zegt  denkelijk Johan
Millinck Heer v. Ethen , Meeuwen, Babilo&enbroek
en Drongelen, st. 2 Aug.
Dirk Vaeck cn . . . .

1567 en Maria van Hargen).
v. Wees (volgens een kwartier-

staat, doch in v. Spaen’s genie Hacfort en in Snouckaert
v. Schauburg’s genie Millinck heet zij Johanna vau
Harderwijck).

Ovcrgrootöuders :
1. . . . . Miliinck en . . . . v. Beinum.
2. . . . . v. Brempt en.. . . van der Marck.

4 :  ::::
Vaeck en. . . . Baert.
v.  Wees en.  . . . v. Vlodorp.

Deze overgrootouders zijn geheel aan een kwartier-
staat ontleend, onbetrouwbaar en zonder eenig bewijs.

‘s-Grn~e&ge. J. D. WACINER.

Coppier (XxX, lG9). De prachtige tombe in de kerk
te Wijhe, voor Coenraad Willem van Dedem,  geboren
1644 n. d. 111 Kal. Octobris, overleden te Zwolle 1714
n. d. XH Kal. Xartis (18 Febr.), begraven 27 Februari
d. a. v. op de Gelder, vertoont de volgende kwartier-
wapens :

Dedem. Coppier van Cuilenborgh.
Voerst. Beynhem.
Haersoltc. Lockhorst.
Hacrsoltc. Keye.
Heiden. Nypoort.
Gelmers. Tuyl.
Haersolte. Rossem.
Herwaerdea. Van Griet.

Bij uitwerking dezer kwartieren krjigt  men als ant-
woord op de gestelde vraag:

:
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Coppier van LOCkhOrst. Beinhem
Cuilenborgh.

Keye
( F l o r i s  v a n )  (Mechteld).

x tot den Bp- x
pelenborg.

Willem Coppier van Anna van‘ Beinhem.
Cuilenborgh. X
Anna Catharina Coppier van Cuilenborgh.

x 26 Nov. 1643
Gijsbert van Dedom.
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Op de tombe is het wapen Coppier van Cuilenborgh
gevierendeeld : 1 en 4 Cuilcnborgh (drie zuilen 2, 1);
g en 3 Coppier (een klimmende ì&u~v).

Rietsta,p  : Wapens v. d. Nederl. Adel, bl. 313, geeft
op Coppier : in rood een halve zilveren leeuw, getongd,
genageld en gekroond van goud.

Assen. J. A. R. _%JMXELL.

Coultre (le). (XxX, 31, 204.) Jean Motse  Ze Codtre,
geb. te Amsterdam 28 Aug. 1791,  studeerde sedert 1809
te Harderwijk, werd predikant te Kolhorn 12 Maart
1815, te Zuilichem 9 Nov. 1817, verdrinkt (volgens
den Heer J. J. Bastert) in het Y 13 Juli 1817.  Hij
moet daarna herleefd zijn, want den 23 Maart 1820
werd hij tot predikant beroepen bij de nieuw gestichte
gemeente Stellendam  en daar bovest. 2 Juli lSi’0, te
Blokzijl 9 Juli 1826.  Emeritus geworden in lS54,  over-
leed liij 28 October 1856. *) W. M. C. REGT.

Gemert (van). (XxX, 65, 99, 141, 203). In het
Schepen- en gerichtssignaat van Zandwijk, cleel 1529-
1542 worden vermeld: folio 3’““, anno 1529, Wilhem
van Ghemert en Anna van Ghemert ; op folio 89’““,
anno 1535, Herman van Ghcmert en Anna van Ghemert ;
op folio 119”‘“, anno 1636 Wilhem Hermanszn. van
Gemert en op folio 175’““,  anno 1540, Wilhem van
Gemert, mesmaker. In deel 15&-1548  van Zandwijk
komen geen van Gemert’s meer voor. In het schepen-
signaat dezer zelfde plaats, deel 15GO-1563 vindt men
op folio 3’“” een acte van 12 Mei 1560 waarbij Jan
Mertenss zijn huisvrouw Anna Willem van Gcmerts-
dochter op morgengaverecht 100 daalders uit zijn
goederen schenkt. W. W. v. R.

Hardenbroek (van). Wie kan ‘t volgend fragment
aanvullen en zoo noodig verbeteren?

1. Anthonie van Hwrdenlwoclc  tr. Aapje  2;aqz  den P a s
(dr. van Willem en Cathnrina van Leeuwen) Waaruit:

ll. Cysbwt  AdLonk van Hwrdedwoel~,  vertrok 2 April
1596 met de eerste Nederl. vloot nit Texel naar Indie
(Vgl. De Jonge.. . . Opkomst van Neêrlands gezag in
0. T., 71~” hoofdst., bl. 186.) Na terugkeer wordt hij eerst
l.akenkooper  en daarna vormdraaier. (Blijkens eenc door
hem afgelegde verklaring op 4 Maart 1641 voor Notaris
Jan van Vechoven  te Utrecht was hij sergeant geweest
te Fornambuco  (W. 1.) Hi,j was te Utrecht 5 April 1603
gehuwd met AZettn Sc7zzct (komt ook voor als Aofje Schut
Jacobsd’.) Waaruit :

111.  Jacob  van Hardenbroek,  e e r s t  ,cordewannier”
daarna ondermaarschalk van Heerjansdam later schoen-
lapper en aardenschotel-koopman. Overleden te Utrechí
4 April 1691 [Overl. rog. Utrecht. = ,, Aangebracht den
14 April 1691 = overl. 4 April = Jacob van Harden-
broeck  liet nae mondige kinderen. Gesonken  gratis”.:
Hi,j huwt te Jutphaas 1 Mei 1656 Willemk Janc
Oosterling (komt ook voor als VC(IZ  Oostcru,  en V,~II
Oosieringe)  geb. Doetinchem, en overleden te Utrechl
29 Maart, 1681 [overl. reg. Utrecht. Aengebracht der
X1 April 1681 = dach van overlijden 29 Maert  =
Willemina van Oosteringe  huysvrouw  van Jacob var
Hardcnbrocck op het Bagijnhoff, lnet nac haer  mar

ki ?d,le,,‘. v e r w e k t e  bij zijn ccht~genoote  Marin Comclin  Bas te rd  dri
; . RED.
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net drie onmondige kinderen. Gesonkcn mits gevende
Ei.-.-“]

In de archieven der Weeskamer te Utrecht is niets
kangaande  die kinderen te vinden ; dat college schijnt
lus gesecludeerd te zijn. Maar wààr bleven die kinderen?
lie in 1691 bij den  dood des vaders als mondig worden
Termeld  ?

‘s-  G r a v e n h a g e . M. G .  W .

Meverden  (van.) (XxX,  142, 206.) Dit geslacht is
lit Kleef’sland afkomstig. Het voert met Wissel, Hollnnt,
Kervenheiq en Pape tot wapen: eenc vlucht (un vol.)

De eerste die mij is voorgekomen: Ecerd van Mede-
voerden gehuwd aan eene Aleyt, weduwe van (?OS~IL
Mommen. Zij deelt, met toestemming van Everd,  het
joor Gosen nagelaten goed onder diens kindoren
3 Apr. 1374. (Archief Slot Gemen.)

Van Spaen vond de eerste Mevert in 1346 en zegt
dat het geslacht in de 170 eeuw is uitgestorven.

Eene geregelde stamreoks kan niet worden gegeven,
slechts eenige brokstukken, die meest betrekking houden
tot de maagschap met Nederl. geslachten.

A. (Adolp7~)  van Mevert  tr. Elis::bcth vm ïWeeclwcn.
Kinderen bij B.
B, 1. Johma  is dood 1510. Zijn broeder Adolph  krijgt

de Kleefsche leencn.
2. Adodph  de Jonge (wellicht heet dus zijn vader

Adolph) door Gelrc  beleend met,  ingen  Velde in het
Kerspel Wetten (Overkwartier) 1534, 1539, 1544; deur-
weerder van den Hertog van Cleve,  is dood 1555 z. Ir.,
want Velde gaat naar de kinderen van zijn broodor
Floris.

3. I;loris tot Vcnne, keukenmeester van den Hertog
van Cleve, is  dood 1553, tr. .Murgo~cihn  Sltrcl,  cl’  wx

Adolph en . . . . von Eycke gent Dreicke, w e d u w e
1555) 1567.

Kinderen bij C.
C. 1. Adolph,  Dropt aan het Tolhuis, onmondig 1556,

mondig 1567, 1674;  st. 1699 op het Tolhuis, tr. i%lw-
gweilu~  vím Voors t , dp van Sweder  tot Doorucnhmg
en Josina van Ghcntlt. Zij hertr. Jacob va.n dcu Ende.

Kind bi,j D.
2. Johnn~an , gemeld 1567.
D. Floris  tot Vehn: Heer te Dogewardt,  opgezworen

in de Kleefscho  Ridderschap 20 Nov. 1634; st. Cnlcar
14 Nov. 1660,  tr. 10 Utrecht 6 Mei lG15:  Hewicrr  vm
J%hoordylc.

Kind bij E.
20 Utrecht 19 Februari 1631 : Cuiharinn  z:m Ghe?adt,

dr van Willem cn Anna van Abcoude van Neerten,
weduwe  van Willem van Merodc van Roycnburg; st.
kinderloos Calcar Sept. 1664 en ald. begraven.

E. &wia , erfdr v a n  Pylsweerd,  t r .  GysOert vcI1a
.ïI~ceclww~,  heer van + Meynerswyk, zn van Johan en
Christina van Wittenhorst.

Tweede fragment, de algemeeno opzet  ontleend aan
Fahne’s  Geschlecht  Tenokinck  in Denkmnle  und Ahnen-
tnfeln. 11 Band.

A. God&&  van Mevert,  Heer van Pcnnccnmp  (tusschen
Anholt en Isselburg), waarmede bel. 14Gl; tr. Berk
von Beesten. (schuinbalk met ringen.)
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Kind bij B ,
B. JO~LCIU,  bel .  met Pcnnecomp 1497; tr. . . . . v o n

Tzuent (moeder Buckhorst).
Kinderen bij C.

C .  1. JoJun, tr. An~aa  VON Kleihorst,  dr. v a n  S a n d e r
en Hilleken van Vorden. Zij hertr. Reint van Echten.

,Kinderen  bij D .
2. R,udolplr, bel .  met  Pennecamp 1539; t r .  . . . van

Dzuaen.

D. 1. KZei7zwst  tot Hartzhusen, begr. te Gcscher met
8 kwart. 1579,  tr. 1570 ~Mtr~~gn~ethn  ~012  Ekcrfeld,  crvin
to t  Berger dr. van. . . . en. . . . von  Schulle.

Kinderen bij E.
2. Anna  tr. Johnn  2’012  Rhde (een weerhaak), Burge-

meester te Bocholt 1555.
Hieru i t  Anna  van  Rhede, st. als laatste van haar

geslacht en naam, oud 60 j .  den 10 Aug. 16% en
begr. te Bocholt.

E. 1. Willem tot Pennccamp,  tr. A~llzn  vota de _lMevoi~t.
dr van Jorden en Geertruid Strick.

Kincl bij F.
2 .  Co?ayrrd tot Berge,  tr. Elisc~Oelh  G’lwistine  2’01~ Lot;,

dp van Dicdrich tot Dorneburg en Mechteld van Dlcvcrt
tot Berge.

K i n d  bij Fl.

F .  hnn Xwyrict , ervin  tot Pcnnecnmp,  t r .  1 6 4 6
Arnt Olto  de R o d e  ‘uau Uceckcrc~a,  ~‘1 van 13cmcl  011

Arnoldn Smulling.

Fl. C7wisti~ac  Elisnbct7~~,  c rv in  to t  Berg”, tr. na 1GóO
DicIï~i~7~  Tvolff gennnnt  Liidinghausen.

Derde fragment:
Adolph v a n  Ncvcrt t o t  Hnssont,  tr. 1059 &iitl, uma

ScJwpe~zzcel,  dr van Hendrik en Jurrinna  van Lennep.
Zij koopcn in 1576 de Malthorst (Drcmpt bij Doesburg).
H e b b e n  cene  dr. Frn~aciscn  van Mevcrt,  is dood 1621,
t r .  1593 f11xt MIZ Mcertclb  (windhond) ,  zx1  van  Di rk
cn Elise van Els, is dood 1624.

Ui t  d i t  huweli*jk  EZiarrlwlJ/,  LYIVL Slccrtcsa,  b e l .  m e t  5
morgen  te  Ingen  1624,  tr. Bernard van Rc t racd t  to t
Gruithuis  , 1624,  lGi>S.

Vierde fragment :
J o o s t  Pygh g e h u w d  m e t  ~~?LTM dc Coclc  VIIIZ Op$mn,

hadden twee kinderen  :
1”. Theodorn  V$gk  , ik. 2 1  F e b r .  16%  Godcrt  vaia

Stecn7uc~ys,  heer van Acrdt , PP van Wnlrnven  en Jenne
van Bocholt .  Hij st. 1 Dec. 1663 en laat na ,7oost en
Gporgin 2’092 Stcen7lîrljs.

ì!e. Derk JkoD p,ig7,  , heer tot Iscndoorn lG70,  st.
29 April 1674, tr. llltr~i~c  C’ctbhn+~  vm,  Xeucrt , dp van
Jur r i en  to t  Hassent cn Jud i th  Oris, 1 6 7 0 .  Zij h c r t r .
1676 ,T«cob  Stoecr ,~Y~IZ Il’ees,  die in 1715 oud was $3 jaar.

Vijfde fragment met het voorgaa.nde  d ienende  t e r
pcrsoonsbepaling  van sommigcu  genoemd in Maandblad
XxX, blz. 142, 13.

Gerhwd vcua de Poll tr. Btrdnrn Pieclc, weduwe 1636,
is dood 1652. Zi,j laten vier dochters na:

1 .  Mec7~tcld  ~JacoOa  o(t?a de Poll  1G67, bel. met Iscn-
d o o r n  1662, tr. F l o r i s  vwu  EIJ~~,  Hoer  van  Gerwen  ,
Nuncn en Nederwetten, lG52,  is dood 1658.
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2. Bnrbarn  Adol~ha V~IZ de Poll tr. Johaqa  vcua S%her-
pcnxeei. Laten na Jtrla  en Gerrit vc(+a Scherpenzeel,  1667.

3. &~in C’ccthori~~an  van cie  Pol l ,  1672.
4. Conlelin  ~~(12  de Pol l  in 1672 weduwe van  Jo7~(11a

UW der Clozlse  (Close)  , Heer tot Waelre , Va lkenswaard
en  Aals t .  Hebben  to t  zoon :  Gernrd Hdxrt  vclqa de r
Cluse,  Heer tot Waelre , Isendoorn 1678.

Eindelijk uit  Mr.
van Nij tncgen :

van Meurs’ Ridderschap Kwartier

Willena ~Vicolocts  vcua Dileeverdcn,  geb.’  6  Jan.  1777,
majoor, s t .  A u g .  1825 e n  t r .  Henrii!ttn  lt7olter ccm

n’ewkirchen  gen’l N~tielahcin~, geb .  15  Feb r .  1792 ,  d’
van Karel Joost en Catharinn  Johanna Bosch.

‘s-Grcì~c1a7Lnge. J. D. WAGNER.

Meeverden (van).  TJ~odorus  G’aspar vals Berckcl
geboren  24 Juli 1660 te Keulen, zoon van Jo7bala  en
van Alalaa C7wistina LieOreich,  overleed 25 Januari 1734
te ‘s-Hertogenbosch, waar hij zilversmid en stempel&
snijder was. Hg huwde 18 Augustus 1695 te ‘s-Hertogcn-
bos& ( f o r t  Isabella) TJixodora  vwa n/reeverdeu.

Wie waren hare ouders ?
Zij kwam vermoedelijk uit .Xnntcn  en was katholiek.
B. o. Z W. J. F. JUTEN.

Meverden (van). (XxX, 142 enz.). 1 Juli 16-2  Jh.
Dirck  c(lqa dlevoirdw  VWI den huize Bergen, gemiliteercl
hebbende in de Garde van Z. Ex., nu in dienst van
de Rcpublielr  van Vcnetie als Luitenant onder Kolonel
Melandcr , alvorens zijne periculeuse  reize  aan te vangen,
ve rk laa r t  da t  hi,j bij Gr%etjc  Ze Gcc+’  j.dr. a lh ie r ,  heef t
geprocr&erd  eene dochter Cl&ti~zc  nu oud 2 jaar, die
l1i.j  als zijn nntunr1Q.k kind erkent en f 2000 bespreekt
voor ‘t gcrnl  dat 1~1~ mocht overlijden.

Nots. Joh. van Warmenhuysen.
den Haag. Reg. 7.

A. G. E .

Son (van). E’rederikcc Cllristim  vaga 5’092,  geb. Bremen
den 2, i_ Doetinchem 29 Mei 1837, tr. Sinderen (G.)
11 Mei 1826 Xi~aia  Joosteja  Gonggrl;p , geb.  Harlingen
S S 1 t 1792,  -k Hoeven 1 Jan 1875. Zij was eene dr.Lf’ .
van Petrus Ft-nnfoìs  ‘L:a?a  Sou,  Heer van Renoy, Acquoy
en Gellicum (?), Kapitein, geb. te i> den ? , -;- to ? den ‘?
[ z o o n  v a n  Petrus caja Soja, geb. te ? den ?, -i_  te ?
den?, tr. te? den ? N.N. Barones Teng~auyell  geb. te?
den?, -i_  te? den Y] cn N._& . La.hseu, geb. Bromen den?,
i_ Doetinchem den ? , tr. te ? den ? [dochter van N. N.
Lahusc~~  en N. N.]

Gevraagd het ontbrckcnde  dezer kwartierstaat en het
wapen der familie Lnhusen.

G. F. E. GONGIGRIJP.

Stalpart  van der Wiele,  (XxX, 174).
ad II 1. Zie Huw. Reg. te Utrecht:
12 Nov.  1620  Coenruct Hillcnsberch  j. m. van Zittert

wonende tot Amsterdam Cothariua  Strllpnert j. D. woncndo
op Domkerckhoff.

ad II 2. ibid. :
91et  attestatie van do Frnnsche  kcrcke alhier gctcykent

P .  Agache  si.jn getrout in St Geertcnkerck den 3 Oct.
1 6 2 6  Dirck  lj(iyh  Hillozsberch  met  Coiastajatirr.  Stdpuert.

Verder  ibid. :
3  O c t .  1619 illurteu zwu  Hemerdefa,  wedr  v a n  &r-
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tijntgelz.  Gcrrits vma Stovele?s  wonende onder de laken-
snijders en Odilin Stdperts van der / Wiei j. d.  van
‘s-Gravenhage wonende in ‘s-Gravenhaghe.

Utrecht. c. A .  VAN WOELDEREN.

De Leidsche Katholieke doopregisters beginnen te
laat, om de doopdata’s in aangehaalde vraag aan te
vullen.

Eén dier registers (vermoedeli jk van de kerk $1
Utrechtsche  veer, maar de titel is niet meer goed lees-
baar) be.gint in 1646 met het volgende:

,,Nomma  corum , quos  baptisavit R: p : f vincentius
,a s. ludovice, alias Stalpaart  van der Wiele.”

en verderop in dat deel leest men:
,Hic finiunt annotationes baptisatorum  a R: p: vin-

,,centio  a s. ludovico, Stalpaart van der Wiele:  obiit
,,vcro 6 octobris 16%: morbo car contajioso qui tune
,,leyde grassabatur.”

Leiden. H. WIJNAENDTS.

Vastrick.
Begraafreg. Utrecht :
1 8  F e b r .  1 6 2 4  : Elisdeth Vn&ick  huisvr. Luam~as

Rnvesteyqa.
Trouwreg. Utrecht : e
18 Mei 1656: Willena  Vastkk we@ van Lydia Teunis

vma Odyclc  (_t te Utrecht  23 Jul i  16%) en Jncomyntie?z
.%ancken  wede van B e r e n t  Hendricksen  vm Woede.

Trouwregisters Cuyk :
26 Oct. 1726 : Helarick v11qa  Vrrstrick j. m. van Rand-

wijck en He~adrinn  wn Woelderen  j. d. v a n  C u y k .
Kan iemand mij de vier kwartieren van Henrick

van Vastrick verschaffen ?
Utreckt. C. A. v. W.

Witt (de), (XxX, 208). De laatste afstammelinge,
wat den naam aangaat, van de gebroeders de Wit2 was
dktria  de Witt,, g e b . 9 April 1777, dochter van Mr.
Heyvnola  Cowaelzs  de Witt  en ï!Yc1gcl«lelaa  Bwck.  Zij huwde
3 Sept. 1798 met Mr. H. P. Hoog, die den gouden
kon. aan C. de Witt vereerd. bezat. Mtrvia  de Witt stierf
1 April  1861.

Uit haar huwelijk werd geboren Mr. Hernamz  Cornelis
Jacob Hoos,  die een zoon naliet, genaamd Johnlz I500.9,
die overle&n is den 7 April 1886ren,  bij testamentaire
beschikking van 23 Nov. 1885, eene collectie van 21
portretten van het geslacht de Wilt  aan het Gemeente-
Museum van ‘s-Gravenhage vermaakte. [Zie Catalogus
der schilderijen van dat Museum).

‘s-Gravenhage. M. A. v. R. v. D. IC.

Witt (de) (XxX, 208). Zie omtrent de familiebe-
t r e k k i n g  H o o g - d e  W i t t  h e t  belangrijk  a r t ike l  van
C. A. van Sypesteyn in de Nederl. Heraut 3do jaarg.,
hlz. 177.

‘s-Grc1venáage. J. D. WA~NER.

Wapens gevraagd :
Aytema. Notaris te Zierikzee in 1767.

Haan (de).  Dirk Hendrik Berna,rdus  de Haan, was
in 1833 lsbo luit.-adj. b. h. 4de Bat. Brt. Nat.  Mili t ie
en gehuwd met Hermina Cornelia Elisabeth Boellaard,
weduwe van Mr. Joh. Martinus Luden.

Hardenberg, Mr. Gerard Hendrik Hardenberg was
vrederechter te Tiel in 1818.
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Helden (van). Predikant to Sleewijk  in 1749.

Hoffman , Heer van Giexm-Oudekerk,  drossaard en
Linge, graaf der stad en het graafschap Leerdam en
Raronnie van Akkooi, Hoofdparticipant der O.I. Comp.

Nierop  (van), Welk wapen voerde het Geldcrsche
geslacht van Nierop,  verwant aan de geslachten Boel-
laard,  Fabricius,  van Hoogstraten,  Schas  en van der
Meer 9

Persijn. Baukien  Isbrands Persijn  , geboren (Y) en
overleden te Hariingen,  huwde aldaar 17 Februari 17%
Joost Rinia Gongyr$p  , Vroedschap van Harlingen. Is
deze Baukien Isbrands uit  het  bekende Hollandsche
geslacht Persijn (van Ouwendijk), zoo niet, wel+ wapen
voerde dan de familie waartoe zij behoorde?

Royen (van). Henricus was gehuwd met Anna Nar-
garetha Bouwmeester en woonde in 1789 te Vinnen.

R .

Rijssel  (van). Willem van Rijssel  was dijkgraaf van
Vianen in 1796.

Velse.  Ds. Henricus, predikant te Geervliet in 1716
en gehuwd met Elisabeth Johanna ton Nuyl.

Visscher. Tcunis Kracht Visscher  , zoon  van Lodewijk
Gerard, Luit.-Kol. der Schutterij te Amsterdam, sneu-
velde als adj. majoor tegen de Engelschen bij Schoorldam
den 9dcll  Sept. 1799.

Wassenaar. Rietstap (a,rm. gén ) geeft de wapens der
Friesche geslachten ,,Van Wassenaar” en ,,Wassonner”.
Is het Harlingsche regeeringsgeslacht  ,Wassenaar”  het-
hetzelfde als het door Rietstap  bedoelde  geslacht ,,Wasse-
naer”? Tot de Harlingsche familie behoorden o.  a.
Hendri7c Wassenaa r ,  d i e  op  1  Ju l i  1752  President-
Burgemeester dier stad was, en Harnaega  Wassenaa r ,
w i e n s  d o c h t e r  Ake,  g e w o n n e n  bij  zijne echtgenoote
Zijtske  Adces, den 10 Juni 1764 te Harlingen huwde
met Rkia Joostela  GonggrQ’p,  Majoor der Burgerwacht
aldaar. G. F. E. G O N G G R I J P . .

Portretten van Hollandsche Gouverneurs van
Ceylon. (XXIX, 409j.

De weduwe van den Gouverneur Imnn Willem Falck
(1736-1785) Theodora Rudolphina de Wendt hertrouwde
met den Kolonel der Artil lerie Elias Parav ic in i  d i
Capelli. N. G. W.

INHOUD 1012, N’ 7.
Bestunrsberichten:  Bgeenkomstcn; Excursie; Bericht van den

Bibliothecsris;  Benoeming tot lid; Adresverandering. - Eenigc aan-
teekeningen  uit het Kcrkarchief tc Tiel, medegedeeld door Jhr. van
Kinschot  (Vervolg). - Over namen, naamsverandering, nnams-
biJvoeging  onz. in Nederlandsch-IndiC,  door Mr. P_ C. Blogs van
Treslong Prins (Vervolg). -- Een genealogische bronnenstudie : Het
Gorcum-Schoonhovensche  geslacht Van Vlierden, door kolonel
C. Ph. J. van Vlierden (Slot,). - Luyken, door C. A. van Woelderen.
- Heraldiekc Curiositeiten, door kapitein Stcenkamp  (met een plaat).
- Geslacht Tromer, door A. van der Peest Clement.  - Van Kerck-
raad, door C. A. van Woelderen. - Ten Bussche, door v. R. -
Kwartieren Pompo, door v. K. - Kleine mededeelingen:  Nasohrift
Op: Medcdeelingen over adellijke titels onder Napoleon 1; Dc bijen
op den kroningsmantel van Napoleon 1; Alcwyn. - Vragen en
antwoorden : Angercn  (van); Bacx; Bastort; Beeck  (van de); Bloewen-
daal (van), Millinck;  Coppier; Coultre (le); Gemert (van); Harden-
broek (van);  Mevcrden (van); Son (van) ; Stnlpcrt  van Uw Wielc;
Vnstrick; Witt (dc); Wapens gevraagd; Portretten van Hollandsche
gouverneurs van Ceylon._~~ ..~

De Ned. Boek- en Steendruklrcrij v./h. H. L. SMI’I‘S.
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Genealogisch- heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche  Leeuw,”
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Dit blad verschijnt maandelijks  en wordt alleen
nnn de Leden VZUI  het Genootsohnp gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betren’ende de redactie
vnn h e t  M a a n d b l a d ,  opgaven  VBII 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. VAN ROMOXDT,
47 Regentesselaan, ‘s-Gmwnhaga.

/up- r,

h- ~- h/

Brieven, aanvragen ene., betreffende het Ge-
nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN  ROMONDT,  47 &gentesseZaccn., en die betreffende
de Bibliotheek arm den bibliothecaris, W. Baron
SNOUCKAERT  V A N  SCHAUBURG,  9G  J a n  WIZ Iiassau-
straat,  beiden te ‘s-Gravenhage.

Contributiën enz. 8311  den Penniugmeester, B. VAN
HAERSMA  Buxa, 1 2 - 1 4  KnezLtar&jk,  ‘s-Gravcnlaage.

Leden te  ‘CGravenhage  betalen per jaar f 1 0 ,
contributie,

;4
zij die buiten ‘g-Gravenhage wonen f 6

De redactie vn.n het Maandblad wijst er nadrukkelijk o p , dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

XxX”  J a a r g a n g . 6 Aujqustus 1912.No. 8 .

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 5 AUGUSTUS a.s. 4112 ure.
Hôtel: ,,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

_ _

Tot lid zijn benoemd:
c. L. VAN DER BILT . . . . . . . ‘s-Gmvcnhage.

l l a  il’assaulaan.

J. LUCASSEN  . . . . . . . . . . ‘s-Gravenkage.
3l ATassau  OdijekstraaL

11. J. D. NEREXS  . . . . . . . . Bzcssum.
M. C. RUEB  . . . . . . . . . . T’andi

bij Semarang.
W. C. WENDELAAR  . . . . . . . ‘s-Graa&rage.

51 Louise de Collignystraat.

J. W. WWWBAIN  . . . . . . . . Utrecht.
10 Witte Vrouz0enstraat.

Genealogie van het geslacht Merens (Boelens Merens,
Van Neck Merens, Gallis  Mzrens),

door M. J. D. MERESS.

INLEIDING.

Terwijl in vele genealogieën rondom den bekenden
stamvader een of meer dragers van den geslachtsnaam
worden gegroepeerd, van wier bestaan uit verspreide
documenten blijkt, is dit, voor wat betreft het geslacht
fierelas,  niet het geval.

Het is zelfs aan twi,jfel  onderhevig of dien stamvader
den naam Merelzs  heeft. gevoerd.

De oudste mij bekende acte doet zien, dat op 1 3

_ _

Augustus 1492 Katheryn #arten  Claesz Neweestgens
weduwe aan Jan cn Claes onder consent van ,7an ïlf artsz
die meu het vaderlijk erfdeel uitkeerde. (Zie Iubreng-
register der Weeskamer te Amsterdam, deel 2, folio
137 v”).

O p  22 Augustus 1498 werd door Katlwyn $Iel-ten
Maruezeia  weduwe, weder bijgestaan door Jan Mertsz
een twist bijgelegd,
e n  Geert  GewiitszT

welke was gerezen tusschen hen

h a d  gewoqnen
omtrent het kind, dat deze G o e r t

bij des voorscreven  Jan Mertsz zuster,
zaliger gedachten, zijn eere wijf (zijn eerdere - lees
eerste - vrouw). (Zie Register Willekeuren Ir. B. 1494-
1512, afd. Correctien, folio 34, oud-archief Amsterdam).

De verschillende spellingen zijn zeer opvallend en,
zooals wij verder zullen zien,  zijn dit niet de eenige af-
wijkingen, waardoor een onderzoek wordt bemoeilijkt.
Uitgesloten is het dan ook om personen, wier namen
eeninermate  met de bereids gevondene overeenkomen,
tot de verwanten te rekenen, wanneer daarvoor overigens
geen duidelijke aanwijzingen zijn.

Vaststaat , d a t  Marten Menrecstgen  o f  &!aruezen
(Mames),  die gehuwd was met Kath(e)ryn, vdór Augustus
1492 overleed en een zoon naliet Jan Mertsz  of _Martsz
geheeten.

Twijfel kan er bestaan of de vader van dien Afarten
inderdaad Claes heeft geheeten. De familie-nantceke-
ningen toch noemen hem Hendrik en bovendien zou zijn
te bepleiten, dat de naam der vrouw zou zijn te lezen
Katherp  Mahm  Claesz  (Clacsd).  Waarsch i jn l i jk  ach t
ik dit echter niet, te minder waar de naam Claes a l s
voornaam een rol blijft spelen en ik meen dan ook te
mogen uitgaan van Claes,  wiens zoon &arien Clacsz
vóór Augustus 1492 te Amsterdam overleed.

Hieruit volgt, dat reeds daar eene onjuistheid schuilt
in de bestaande familie-aanteekeningen, die verder den
vader van Jala  Martsz  weliswaar ook Maal-ten noemen,
(geboren 1420 en in 1466 gehuwd met Maria van  Ksch,
dochter van Diederic  en Catlaerim  de Voogd) doch diens
herkomst verder als volgt aangeven:
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Jan Ncranus,  veltmaarschalk,
huwt N . . . . d o c h t e r  van Mzcff~cE 111 oati
Engela&,

wnaruit : Hendrilc  van Meranie,  die
huwt N . . . . de V audemon  t ,

waaruit: Jan Merem,  die 1390 te Amsterdam woont en
huwt N . . . . (Fan)  Linzbol-g  , d o c h t e r  v a n
Lonard,

waaru i t  : Hen&&  &m_m,  die
huwt  N . . . . vau Homo&,

waaruit : Barteil.
Deze aanteekeningen, welke ovcreenstcmmcn met die

van een handschrift, behoorende tot de verzameling van
Jhr. Mr. D. van Akerlaken_,  welke thans in het West-
Fries&  Museum te Hoorn berust, worden nog uitgewerkt.

V a n  jr&a ~!cre,as  wordt gezegd, dat hij  1380(9Oj  in
Holland is gekomen en aldaar in hoogen o u d e r d o m
(1430(38) overleed en van Jan 11eranlls,  wiens vader
Jan cx1  wiens grootvader- en bet-overgrootvader beiden
H e n d r i k  worden genoemd, heet het:  ob. 1386, velt-
maarschalk en swager van Jan van Gawzt, zoon van
R&hard  111 cowìnc van h’ngelandt , had syn bastcrtdogter.

Verder laat dit handschrift laatstgenoemden Hemldc
stammen uit het huis van Neranie,  dat in vrouwelijke
linie terugvoert  tot  Frellerik  Barburossa en F r e d e r i k
de Scheelc of Eenoog van Zwaben (lees : van Hohenstaufen)
et1 het handschrift is ter plaatse zoo uitvoerig en angst-
vallig nauwkeurig, dat het wel vaststaande is, dat wij
in dat verdere gedeelte te doen hebben met het werk
van  iemand,  die aan de hand van geschiedkundige
werken eenc genealogie Meranie-Zìucrbela  ineen heeft gezet.

Het huis AZwanie-Andechs  sterft intusschen uit; d e
basterddochter van Eduard III is niet te vinden, de
geslachts1 ijsten van de Vmdemon  t , van de sterk onder-
ling vermaagschupte trits Limbwg-Homoet- Wisch  zwijgen
over verbintenissen met Mera~~zls,  dies dienen de aan-
teekeningen van hunne versiering te worden ontdaan.

Het  een ige ,  wat niet geheel ter zijde is te stellen,
is dit, dat dat aanhuwelijking  met  een  ges lach t  vaqa
Pis& k a n hebben  bes t aan .  Dicderilc  van  It’isch  komt
in 1420 voor (zie Van Leeuwen, Bat. 111. p. 1209),  ook
het geslacht cie Poogt wordt in Holland genoemd (zie
i d e m  p. Idli).

Over igens  schi_jnen deze aanteekcningen  niets a,an te
wijzen, dan :

1”. dat de naam .Me~*ens  eene verbastering is  van
e e n  Latijns& w o o r d  o f  v a n  eenigeu  gelntmlsoerden
naam (31eranzss), welke zou zijn afgeleid uit ca?& Melma  ,
voor welk geslacht op cene  gewrongen wijze oorsprong
in het huis 1x172 Z7uaben  wordt gezocht;

20. dat het geslacht  io het laatst der 140  eeuw  in Holland
en wel te Amsterdam is gekomen, waarschijnlijk van
uit Frankrijk, alwaar een der leden een krijgsman van
verdienste 1s geweest en

30 dat de voornamen Jan en He?zdrik  in het geslacht
veelvuldig voorkwamen.

Hier ter plaatse is het noodig even stil te staan bij
de overlevering omtrent Fransche  afkomst, welke steeds
in het geslacht heeft voortgeleefd. Dezo overlevering
staat of valt  met het, al of niet aannemen van de 20
der hieraan voorafgaande conclusiës  , daar, zooals hier-
achter zal blijken, de afstammelingen  van Clam  s teeds
in Holland zijn gebleven.

/

1

/
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Men heeft het vermoeden geuit ,  dat het geslacht
Merem  herkomstig zou zijn uit Zuid-Frankrijk, alwaar
een plaatsje Mc/.e?zs wordt gevonden, doch wij zullen
zien, clat de verbasteringen, waaruit de naam Merens
is ontstaan, dit vermoeden geheel omver stooten.

Men heeft  verband gezocht met een ges lach t  de
Merencs of de Merance,  doch ook dit schijnt mij eene
dwaling, welke ongetwijfeld hierin haar oorsprong vindt,
dat de schrijver van het hiervoor aangehaalde hand-
schrift in de verzameling-van Akerlaken nu eens A4eranie
dan weer .Mera?zce heeft geschreven.

In een fragment genealogie van het geslacht Merei?s,
welke blijkens het handschrift uit de 180 eeuw  dateert
e n  w a a r i n  o o k  alweder  van ïkieran (Mwamk)  w o r d t
uitgegaan, vond ik intusschen de volgende kanttceke-
ni ng , welke oppervlnkkig gezien nietszeggend, in het
licht der voorafgaande conclusies niet zonder bctcckenis
is. Zij luidt:

,,Het  huijs t,er  Meer bij M;lerssea sijnde een ridderhofstadt is
,,aan dese fumilie .geweest  dog doen sij (Gerrit cnde  Mnerten)
,,sig 1302 voor de Vlnemingen tegens de bisschop Quido stIelde
,,is hxr dit huijs door de geestelijckhgdt  ontnoomen hebbendc
,,het ook nog 1586  nen de landtcommandeur toebehoort,.”

Mij op de hoogte stellende van de geschiedenis van
het huis ter Meer vond ik, dat dit huis inderd.lad  tot
1036 aan den land-commandeur toebehoorde en ook,
dat het omstreeks 1304 in andere handen overging.

De historieschrijver Van Leeuwen zegt (Batavia
I l lus t ra ta  1294/5), dat het huis ter illeer overg ing  in
hulden  van Gewit (van der ïldccr) uit den huize Y’ekele~z-
burg,  dia de zoou was van Ada van der ildrw,  die de
doch te r  was  van  Rogier van der Meer, en hij v o e g t
daaraan toe, dat dit feit aan Gerrit aanleiding gaf om
zich van der ïlYecr te noemen. Aangezien deze schri,jver
bovendien vermeldt,  dat Gerr i t  in 1304 als ridder
wordt genoemd, moet deze overgang om en om dat
jaar hebben p1aat.s  gevonden.

W. van Gouthoeven  (Chron. van Holland en Zeeiand,
p. 299) noemt dezen Rogier vals der Xeer: Rudgwii  dc
Merelz , de ~Merhena  of de Arem of wel Rogier val1  Marhem
en W. te Water (Eloog Adell. en Adelr. Zeeland Voorr.
p. 57) zegt, dat hij behoorde tot het overoude geslacht:
dat zijn naam ontleende aan de heerlijkheid nfeere  ,
Afara.,  Maire, Marie, Meren ,  fierhan of Marhenz,  ge-
legen in het land van Borssele.
Merkwaardigerwijs duidt de vrij simpele aanteekening ,

hiervoor bedoeld, bij nadere ontleding dus evenzeer als
de opgesmukte aanteekeningen op afstamming uit een
huis vare Merhan ; ook de voornaam Gerrit wordt terug-
gevonden.

Nog merkwanrdiger wordt; een en ander, wanneer
wij er ons rekenschap van geven, dat een goed latinist
als H u g o  de Groot Mr. Pieter  van  der  _Mcer, een
nakomeling van Gerrit van der Beer, bezingende, aan
dien  vals der M e e r  den  naam Mera?azls geeft (zit D.
van Bleiswijk, Chronyk van Delft, p. 793).

De aanteekening brengt ons dus evenzeer tot  de
latiniseering ill walzus  terug.

Doch er is meer,
Terwijl het voormeld handschrift (zie 3” conclusie)

de voornamen Hendrik en Jan bij afwisseling noemt,
wordt door van Leeuwen (zie hlcrvoor)  gezegd, dxt
Hepekms  (mu der ïkfecr)  van Mer(h)an in  1070 het
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huis ter ,Ileer  sticht, dat diens zoon Johaums in 1080
onder de edelen  van Dirk V voorkomt en dat in 1199
opnieuw van een Heynaericus  (Hegmen  ! Hek, Hendrih)
van der .Uecr gewag wordt gemaakt.

De mcdedeeling van van Leeuwen, dat het wapen
der z;a?z  der Mews van nà 1304, hetwelk thans alleen
d o  tvapentcekens v a n  Telcelenbwg  (de roodc  p l o m p e
bladeren) dras@, door  tmec griffioenen wordt gehouden,
welke niet van het geslacht YekcZer&l~g  ziju overge -
nomen , gaf lna,  aatlgezien  het WalJcn i?lcrcnS  o o k

griffioenen  to t  sch i ldhouders  heef t ,  aan le id ing  mijn
onderzoek ook op heraldisch gebied voort te zetten.

Het oudste ‘) mij bekende wapen van het geslacht
bdcrciis , zijndc  d i t  van  sabe l  van  zilver  gefaasd, d e
faas beladen met drie mecïlen (mcrletten) van sabel,
wordt beschreven door Jan vau Wieringrcn Gi.jsbertsz
in ziju ,,Patriciaat  van Amsterdam” en deze bcschr~ving
schgnt juist  te zijn. Immers  na  asnhumelijking  m e t
Boelens  (van sinopel van zilver gefaasl) v inden  wi j
voor JUIL Cbaess.  Bodem dlerens  op de F;ravurcs  , w e l k e
door Wagenaar en Commelin van het bekende wapcn-
raam in de Oude Kerk te Amsterdam worden gegeven
een conj~~~~~tie-~vapell:  gefuasd in 6 declcu  , 1 en 4 vau
sabel, 2 en 5 van sinopel, de middenfaas beladen met
drie merletten van sabel.

Is dit  oudste wapen Uwegas inderdaad dat van de
o u d e r e  CU)Z  der illeer-s,  die hun naam ontlloendcn  aan
de heerlijkheid  Nerhnit  2) in het land vnu L’olwele,  dan
ligt de verondcrstelli?g  voor de hand, dat hun wapen
naar toenmalig heraldisch gebruik eonc brisurc is geweest
van  he t  wapen  vau BorsscZc  (van sabel van zilver  ge-
fansd)  s), in verband wnarmedc  het ten slotte cie volle
aandach t  ve rd ien t ,  dat dit laatstc geslncht,  zooals al-
gemeen wordt anngenomcn , uit dat van ZwaOc~ zou
stammen.

Dat de oudere valz der Xews merletten zonden hebben
gevoerd  staat  vri jwel vast , wanneer wij  nagaan  , dat
A b r a h a m  Ferwerda  cen w a p e n  cn~a tIc;. Jlcc,.  g e e f t ,
gequart i l leerd:  1 cu 4 beladen met drie merletteu,  2
cu 3 beladen met de drie plompe bladeren,  w a a r i n
dus blijkbaar het onde en het nieuwe wnpeu  (Telden-
burg)  vereenigd  ziju. Ook Rietstap en \‘nn R e n e s s o
kennen voor een geslacht val& der 11Zcel.(c)  een w a p e n
van zilver, beladen met drie merlettcn van sabel en
wij v i n d e n  bij J .  Th. de Raadt dat  81.. I?eimsol~  zwalk
Me,-e of Ikyztsoen van Xeere, als deze z i ch  in  1374
na den  slag van  Bäswvei!er loskoopt,  met  drie zwanen
zc$?1t.  ‘)

”
Jscobsscbelpcn  rnn a~lvcr, geplnatst 3, 2, 1 .

3) Op de \V~~ppenro:le  von Zürich, w e l k e  dagtcekcnt  vnn 1386  tol
1847, dos na. do uitwijzing iu 13.U,  komt onder 11”. 514 voor .cL
Arem” (zie hiervoor) ditzelfde wapen yoor.

4) Bij J. Th. de Rtnndt  vond ik nog Jacqms  de &mm,  die in 13%
kwijting gevend voor 12 oude kronen, ontvangen wegens  zijn dienstel
in den oorlog tegen Vlnmderen, zegelt:  Eikn, me: éh verlet recht:
i:l ‘t schildhoofd, en Jan.  oan  Uersch of dlaresch, die in 1374,  na de!
slag van BBsweiler  losprjjs bctnlende, zegelt: geh>:Isd rao zc~ slukken
in  het, rzohter k a n t o n  &u mcrlet (Sr.  Jehnn  Va Xeeire).

Blijkbasr behooron  Jacyueu en Jean tot een on hetzoiftle  ges lach t ’
n.1. d a t  v a n  v a n  Meire,  Mersch,  Maresch o f  d e  Xere)n,  d a t  al:
wapen  voerde :  gefnssd,,  beladen met (ocn of meerdew) mcrletjten)

A l h o e w e l  é n  nnam cn wspen b e i d e  doen vcrmocdcn,  dnt  biel
verwantschnp zou kunneu bcstunn, ontbreekt  xtdcr  bewijs dnwvoo!

Eene  opmerk ing  va l t  nog te maken. Van Leeuwen
s p r e e k t  het vermoeden  uit, dat I2ogicr  ualb  der ilicw,
die ook door van Gouthocven en door Wagenaar wordt
genoemd in het gevol,(r*  van Ada 2laq2 Holland en z ich
na Ada’s dood op het huis ter i%lcer zou hebben terufi-
getrokken, geen manncl~k  oir zou hebben nagelaten.

Dit vermoeden acht ik onjuist en dit op grond van
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de mededeeliq  van clenzelfden schrijver, dat toen het
huis ter Xew op Gerrit overging, deze overgang  hem
aanleiding zou hebben gegeven om den naam Fau do*
Meer  aan te nemen. Immers, ware het vermoeden, d a t
Rogier  geen manneliSjk o i r  na l i e t ,  juist? d a n  z o u  h e t
hu i s  r eeds  zijti overge@an  op Greru?s  moeder ,  ildu ,
de  doch te r  van  2Zogicr  en ,  door  haar  t en  huwel i jk
aan~;ebracht, door Cr’errit  zijn q%rfd. De hiervoor ann-
fielinaldo  kautteekening zo~1 ini,jns craclitcns ccne  z e e r
afdoende verklarinfr geven van de oorzaak van ox--ergang.

Dat de voormalige bezitters van het huis ter Jlccr,
v a n  riddcrmatigen  huize zijnde,  nà 1304,  a l s  r idde r s
zonder  land:  hun degen ter beschikking van ccm der
oorlogvoerende  partiSjen in  den  Rozen-oor log zouden
hebben gesteld en dat een hunner als berocpssoldaat
het tot legeraanvoerder (maarschalk) zou hebben ge-
bracht, is even denkbaar als hun terugkeer naar Hol-
land toen het strij.tgewocl  begon  af tc nemen en vcrrc
van  on\vaa,rscliijt~l~llï  is het., dat hunno  naza ten  , mi+
sohicn no,a me1  g e w a p e n d  m e t  e e n ,  i n  het Lnti,jn xc-
stelde, uitwijzing+oorkonde , onder den naam dlwa~~~~s
bekend zullen hebben gestaan.

D a t  d e  naam geen v e r b a s t e r i n g  v a n  een oud-IIol-
lnndsch  pntronicm  , maar veeleer van ccnig woord vau
vreemden oorsprong is, wordt me1 bewezen  door  de
s t e r k  afwissolencle  spellingswijze,  wolk0 i n  ineertlero
gevallen  d e n  Latijuschen  uitgang 21s h o e f t  behouclen.
Elias  geef t  in ,,dc Vroeclschnppen”  a a n  , d a t  hi,j dcu
n a a m  _Uwe?ls  verbasterd vond tot:  ïliwczls,  ïVcwens,
&fcreuscn,  ïUnrc/bs CII dfcmes~~oz  ( z i e  1). 2 4 1  d e e l  1 ,
110 ‘72)  ; persoonlijk vond ik In oude acten en schrif-
turen nog de vormen : Xareuzw,  ìllwczkw  en Neiawcstge~~
en door  Hoof t  en  Bor  word t  de  naam,  wannear  zij
m e d e d e e l e n ,  d a t  een der leden vnu het ,rreslncht i u
1Uïd d e e l n e e m t  aan den  overva l  van den Briel,  als:
illwous  gespeld.

Op grond van het voorafgaande schijnt mij clc vol-
gende stelling verdedigbaar:

Het geslacht Merms,  waarvan  dc naam schijnt t,e zijn
verbasterd uit ,Ilcl-n722~  of ecnigrcu vrijwel ~elijkluidenden
Latijnschen  vorm, is waarschijnlijk omstreclis  het einde
d e r  14” eeuw  t e  A m s t e r d a m  grekornen van uit Noortl-
Frankrijk, waarheen het omstreeks den aanvang  der
der 148 eeuw was uitgeweken. In dit  geslacht leeft
vermoedelijk het ZeeL~wsch-Utrcchtsc!ie  ~cslaclit  van do
ee r s t e  hccren cal2  tl(t)cr Jfecr = Mwhan  voor t ,  waar -
van als eerst,e wordt genoemd Hcymehus oan der _@ccr,
die in 1070 het huis ter Meer  heeft gesticht.

Wellicht zal het toeval mij in do gelegenheid  stellen
het uitgesproken vermoeden to verifiecren,  niet ondcnlï-
baar  is  het: da t  pub l i ca t i e  van  m[jtle beschouwingrcn
aan anderen  de &e,rrenheid  zal bieden mij gegevens  te
ve r s t r ekken ,  welke  de  gevolgde  redenecring  zu l len
steunen of mcl mij. zullen doon zien, dat de vcrondcr-
stellin~cn onjuist zijn. Waar het er om gaat zo0 mogelijk
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de waarheid te ontdekken, zullen zulke gegevens door
mij dankbaar worden aanvaard. Voorshands schijnen er
mij aanwijzingen te over om het uitgesproken vermoeden
bestaansrecht toe te kennen.

Hiervoor werd door mij.. gewag gemaakt van het
geslachtswapen en het  schijnt mij nuttig hier een en
ander ter zake te laten volgen.

Het oudst bekende wapen was dat, hetwelk ik zoo
even heb beschreven :

Door aanhuwelijking met het bekende oud-Amster-
damsch geslacht Boelens  ontstond het mede hiervoor
reeds vermelde conjugatie-wapen Boelrns  Merens,

dat zeer waarschijnlijk ook is gevoerd door I,mme Jans!,
die in 1529 huwt met Joost Jansz  Taems.

Hun zoon Jan Mark, die, zooals wij zullen zien
weder den naam Merelas  draagt, voerde vermoedelijk:

en wij  zien voor diens zoon, wederom J a n  Mark
geheeten, bij M. Balen, Beschrijving van Dordrecht,
het volgende wapen aangegeven :
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Hierbij is eenige verklaring niet ondienstig. De fazen
van sinopel (Boelens) vallen weg en daartegenover
worden de merlctten van sabel omgezet in vogels van
sinopel. Waarschijnlijk is deze kleur die van het wapen
Boelens; daarnaast is echter te overwegen of deze kleur-
wisseling misschien in verband is te brengen met de om-
standigheid, dat Jazz Mark  en Beertruid  Andriesd  Boelens
over de doele op de ossenmerct in de drie papaga,yen
gewoond hebben ‘). Het wapen van T a e m s  blijkt te
zijn van azuur beladen met drie tL-1) k laverb laden
van goud met nederwaarts gerichten stengel. Hoogst-
eigenaardig is de brisure, welke door Jan Martsz  (de
zoon) is aangebracht. Deze, eerst gehuwd met AaZtje
Ewoutsd  Beverwijck  en daarna met M a r i a  Meìjnartsd
van Segwaert,  schijnt in zijn wapen dat van Becertoijck,
zijnde van sabel beladen met drie Andrieskruizen van
zilver, gepla,atst  2 - 1 , te hebben overgenomen. Ver-
schikte de vader de in faas geschikte merletten  2-1,
do zoon  deed,  geen veld beschikbaar hebbende,  het
omgekeerde en bracht de Andrieskruizen in faas.

De kleinzoon van Jan Martsx  (de zoon), &r. Ailard
quartilleerde het wapen, zooals de gevel van het Wees-
huis te Hoorn dit doet zien en dit deed hem gelijktijdig
wegens gebrek aan ruimte de klapwiekende vogels,
welke in de beide vorige wapens voorkomen, in meerlen
veranderen.

D i e n s .  z o o n  J4r.  Lucas v a n  Neck Merens  b r a c h t
opnieuw wijziging a.an, door de Andrieskruizen in een
hartschild over te brengen :

en diens zoon 34r.. Meijnard  was het, die in het hart-
schild de beide fazen van zilver liet vervallen, waar-
door dit hartschild, in het thans algemeen gevoerde
wapen, behoudens dan de schikking van de Andries-
kruizen, het wapen Beverwijclc  vertoont :

1) Zie kol. 270.
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Het wapen is thans te omschrij.ven:  Gevie rendee ld ,
1 en 4 van azuur, beladen met drie klaverbladen van
goud (2-l) , de stengels nederwaarts gericht (TUCWZS),
2 en 3 van zilver, beladen met drie vogels van sinopel,
gepoot en gebekt van keel (Merens-Boelens)  , waarover
een hartschild va,n sabel, beladen met drie Andries-
kruizen van zilver,  faasgewijs gerangschikt  (brisure
Bez:er&jck).  l)

Waar het thans levende geslacht NerclLs  stamt uit
den hiervoor genoemden zoon van Imme  Janscl 1Merens
en Joost Jcrnsz  Tnems  en dus gevoegelijk  Tuemsgezegd
Nerens  zou moeten heeten, ware ‘het niet, dat dit bij
dergeli jke in vroegere eeuwen vr$ veelvuldig voor-
komende govallen van naamsovergsng onnoodig werd
geacht , acht ik het noodzakelijk hier ter plaatse een
en ander te laten volgen omtrent den eigenlijken stam-
vader van het huidige geslacht.

Aangez ien  met dit huweltjk  tevens de verplaatsing
samenvalt van de dragers van den naam van Atnster-
dam naar Hoorn en de Amsterdamsche Merensen  kort
daarna waarschijnlijk uitsterven, gaf dit mij aanleiding
om van een Amsterdamsch en Hoornsch t i jdperk te
spreken.

De familie-aanteekeningen stellen het huweliik  van
voorgezegde 1 muze met Joost ,7ansz Taems (Thaems  ,
Taemsz, Taams, Tameusc of Tamissc)  op 1529 en ik beroep
mij overigens voor dit huwelijk niet alleen op folio
102 vo juncto folio 208 v” deel 5, van het Inbreng-
register der Weeskamer te Amsterdam, waar gesproken
wordt van Joost Jansz  en Imme Jalasd zijn huijsfrouwe,
doch  ook  op  he t  Magnum Manuscr ip tum van  Mr .
G. Schaep.

Deze gewaardeerde schrijver teekent bi,j dit huwelijk

1) Het bovenstaande cliché welwillend afgestaan  door de directie
van het CeutranlBureau  voor Genealogie en Heraldiek te ‘s-Gravenhage.
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bovendien aan, dat l~x~~~e  zich zou hebben mishylyckt.
Waar wij hierachter zullen zien, dat de Amsterdamsche
;Ilcrensen  zijn verma~~gschapt  aan de geslachten Boeielas,
Cantert ,  I!izcclde,  Spzegel , &ysc?a onz., wier aanzien,
althans voor wat de laatste vier genoemden betreft,
vooral voortsproot uit hunnen rijkdom door den handel
verkregen en wij zoo aanstonds zullen vernemen, dat
ook Taems in later dagen rjjk met aurdsche goederen was
gezegend en op ruimen schaal handel dreef - en dus
in zooverre bij de Amsterdamsche aanverwanten niet
achterstond - , moeten wij aannemen, dat Mr. Schaep
aan het geslacht ilrlerelas, hetzij  dan al of niot door de
verbintenis Boclens, een zekere voornaamheid toeschreef.

De familie-aanteekeningen zeggen, dat Joost de klein-
zoon zou zijn van Danaas de ïllíwa, omtren t  wien
wordt gezegd :

Ihnns  de nfaura  . . . . (bi j  de Latijnxhe Historiesahrijvers
genaelnt.  Pnrnianus  nhul~ns  ; siet van hem Coccum Sabellium
dec: 4 1 : 1 hist. venet: die hem noemt ,,virurn egregium  itnju-
grum“) admiruel der Venetianen in den oorlog tegen den Hertogh
van b’errare (1482) dncr in hij, gelijck oock  tevoren in ver-
saheijdc  esploicten tegen de Turcken hem seer dapper queet
selfs  met sijn dicnner de eerste sijnde  in ‘t innemen van drie
houte castelen op de 1’00,  daer van eene te Venetien gebragt
en tot een eeuwige memorie bewnert  is; dan sieck sijnde  ende
niet, wel kunnende accorderen met den Hr. Van Sant Severin,
die te lant commandeerde, is t,e Venetien opontboden en aldaer
‘t selve jaer overleden. Nne wiens doot meest alle de Neder-
landers overgelopen sijn (die met hem diende) t,ot groote nadeel
der Venetinnen . . . . 1417 . . . . gesonden met 4 galeyen te hulp
van de Ridders van Rhodus daer mede hij niet alleen ‘t selve
eijlandt van de invasie der.. . . bevrijt  heeft, maer oock de
Ongaren geholpen de Donau in Wallachien opvarende en de
Turckrn  belet de Hrllespont t’e passeren.

De naem van sijn vrouw is mij onbekent.

en wiens zoon ZO?I zijn Jan Damas  (in Holland J a n
Taems), van wien het luidt:

. . . . t,roude  eerst 1485 te Venetien aen een dogter  van Joost
van Gistelle Heer van Axcrlmaere  en Illaelstede  , Ridder, 3 mael
geweest voorschepen te Gent, 1477, 80 9: 86.. . . en na. . . .
Hoogbaljuw  nldaer , die met, haer vader van meningh was nae
‘t heijlige lnnt te reijsen, die omtrent, 4 jaer uijtgeweest is t,ot
St. Jans Avont (van 1581 den 15 November af tot, 1585 1) toe)
geseijlt in Persien , duer van een groot boek geschreven gedrukt
te Gent 1557 Vid : G isn : Chesnei : p. 634 en Val Andola p. 593.
Hij schijnt overleden te sijn 1492 in august,o.  was oock erfschout
van Hulst en Axel met. het Ambacht. Achter het voornoemd
boeck stnet sijn wapen van 16 qunrtieren; hertroude in Vrankrjjk
aen Ronna de Jlazi&es (dogter  van RénC:  Baron  de BIaziitres,
bij sijn eerste vrouw de gravin van Villamarina) met welcke
hij genoodsaeckt  was Frankrijk te verlaten om de vijantscha,p
met de Heeren  van Trémoville  ([net wien sij en hner suster een
proces hadden dat, tot voordeel van anderen die ‘t niet toequam
en ‘t selve in absentie van Haer vervolgde nae verloop van
veel jaren te Parijs uitge!vesen  is Ao 1531) alsmede omdat de
Coninck van Vrankrijk Ludovicus de 18 haer de wapens van
de Fransche Coningen van Napels hare voorouders (die namaels
omt,rent  1570 sen d e n  Hertog van Lotteringen de gerechte en
naeste dog onterfde Erfgenaem van de selve bd een van haer
nakomelingen, goedwilliglick  ter hand bestelt sijn) ontnemen
wilde . . . . bragten in Holland (so men seijt) me1 5000 gld. aan
geldt daer sij omtrent Wopnum buiten Hoorn veel lands 0111

kogten,  haer daer ter neder stellende. Sij liet hncr in Hollant
noemen Aecht Remets. bewees na de doot van haer man de
kinderen vader erf sijnde 5 in getal ten overstaen van Sijvert

1) Moet zijn 1451-1455.
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~~~rcks  vz11 Amsterdxn  d e r  k i n d e r e n  ooin e n  ~‘illetn lIaerts
Beretant, van Haerleln haer  zusters man den 5 Febri 1523,  eluk
600 gltl  acn landtI! behulven de oudsten die 200 gl bij provisie
nleer  roolu$  hatlt’, nlits conditie indien cen van de 2 jongste
s o n d e r  k i n d e r e n  soude kouxn  te st,ewen  der selver deel soude
gaen sen de tweeile soon.  Sij overleed 1523 nacr lutende Joost .
.lan Dalnas (;lli3s Taems)  Thaeuls  ( a l i a s  t e  noenren  Dumas) e n
Griet ,Jans, Remet,  ( a l i a s gennemt  Rene)  e n  Adku.x .Jansz.

Terzelfder plaatse wordt nog gezegd, dat Danzas  de
ililaura  nog

een dochter had, die al de papieren en benrijzen  van de vader
onder hner @gouden  heeft troude  aen Sijrert  T)irksz  (die mede
een Capiteijn ter zee is geweest) sij leeft 1523 5 li’et>r  : liaer
nakomelingen sijn lrij onbekent.

Elders vind ik in kantteekeningen,  ten aanzien van
Bel-etan t :

W i l l e m  nfnertensz van Hnerleni,  haaren swnger,  die (zoo ik
lneene  ze$ tle suhrijver  van ‘t, oud  lnanuscript,  w a a r u i t  d a t
getrokken is) de vader was van Lnbberich  Willen~s  Beeretunt ,
sijn wedo Aegt  Potters leefde  Ano I52ï zondcr k i n d e r e n .

z o o m e d c  t e n  aanzien van Bene  de &aziercs:

t r o u d e  e e r s t ,  t e  Ssti in ‘t hijwesen  der Coningen Caroli 8 e n
Ludov. 12  de  Eenige do$cr van d e graef de  Villa Mn~ina 2d”
Antonia  de  Cha\r.;les daerran in V~~~nlxjjli  n3konielingeu.

C)mtrent  Joods afstamming wordt gezegd, dat hij

Iyenoeult  is nu de vader van de eerste VI’OIIW, dog geboren  uijt
d e  luetste (so ni j t  de. .  . , A c t e  eau b e w i j s  alsnlcde  uut d e
voorn’nertlen  rail Iu3n  iiiet  sij.11  w o u w ,  00~1;  vaprns  o p  glaesell
fw nndersints genwgsneiu schgnt te blijcken) hoewel enige hebben
willen seggrn, dat tasseu  sijn r a d e r en txcede  wouw  e e n
conipxt, uniotiis  proliuni bi j  voolwaerden  w a s  uengegaen  e n
d;~ro~n  hij van de selye mede een kintsgedeelte  geerft h e e f t .

N00dig za l  he t  zi,ju  na  t e  gaan ,  wa t  c r  van  he t
voornfgaa,ndc  kan worden a,anvaard, duidelijk als het
is , dat do snmf3nstcllers  der aanteekoningen  overlevering
en  rcsultxit vau e i g e n  n a s p o r i n g  z o o d a n i g  dooreen
11cbbc11 gemengd, dat con streven tot opsmukking  niet
valt te miskennen.

In het, relaas omtrent Danaas tic? d1aura  vinden wij
t w e e  tusschenvocgin~cn.  D e  ccrstc t o o n t  a a n ,  d a t
men iu Dnn&mrs  ~Ic/urus, w i e n s  gesdiiedonia  is gc-
boelistnafkl  ( v i d e  Mn~c.  -4nt.  Cocc.  Sabellici T o m  11,
dcc  IV,  liis 1 )  d e z e n  Dcmas de ïldaurn h e e f t  w i l l e n
lterkenncn  en de tweede, luidendo  : die met hem diende,
schijnt  er  dna,rentegcn  weder op te wijzen, dnt m e n
toch hot denkbeeld niet  wilde pri,jsgeven,  dat Dmms
de ïUaum een Nederlander  zou ziju geweest,  huurling
iu Vcnctiaunschen  d iens t .

Warmoer  wi,j nu nagaan , dat DQJJ&K  1~s JJLWWS de
alias is vnu Da~in~zo  il~oro,  neef van den doge ~?~is-
tojóro  illoro  (1462-1471),  e n  d u s  u i t  e e n  Oud-Vcne-
tiaauscli geslacht, van Knndia  herkomst ig ,  a f s tamt ,
bli,jkt er tcgenstri~jdighcid  to best,nan.

Het wil mi,j toeschijnen dat, wanneer Damzs de &!nz~a
inderdaad een J1oj.o  geweest ware, zi,jn  afstammelingen
o o k  h e t  mapcn J1oj.o  gevoerd  zouden  hebben ,  wa t
echter  niet  het geval is . Ook komt ‘hot mij onwaar-
schijnlijk voor, dat cie overlevering, welke omtrent
Dn~as  ilc M~LWXZ  nog al uitvoerig is, niet rechtstreeks
van do afstamming uit het overoude geslacht der MOTO’S
zou hebben  gewaagd.
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Zijn zoon JUIZ Dnnzas  zou roor de eerste maal in het
huweli-jk  zijn getreden met een dochter van Joost mn
Gistelle,  die met haer vader van meningh xvas  nne ‘t
heylige lant te reysen.

Onder de kinderen van dezen Joost en Mmywethn
van Ravenschoot  wordt die dochter echter niet genoemd ;
Nicolaas Buchelius, noch ook eenig andere door mij
geraadpleegde genealoog, kent haar. Uit Joo.st’s reis-
beschrijving (het  boek, dat  wordt aangehaald)  blijkt
wel, dat Joost in November 1481 van uit Keulen naar
Venetië reist in gezelschap van zij!’ broeder Joris, ,Jan
vau Ycmewyc, J o o s t  Palinck,  zq_n ka,pelann!  e n  e e n
dienaar, wbl wordt gezegd, dat hq daar zijn geld vond,
dat hij in wissels geleydt hat , alsook, dat hij geruimen
tijd bij een wisselhandelaar,  all icht een naneef van
Shylock,  vertoefde, maar omtrent eene dochter wordt
niets gemeld.

Het blijft intusschcn mogelijk, dat Jan Damns  een
bastaard van hem huwde, dooï hem tijdens zijn Vene-
tinansoh verblijf’ verwekt. Joost .Jansc 1 nms  oudstc
kind wordt geboren in 1626 (zie hierachter) en kan het
huwelijk van zi.jn vader Jan Danzas  dus op & 1 6 0 0
worden gesteld.  Bovendien schijnt  Joost  de GWclle
iuderdnnd  bastaarden to hebben gehad ; van een Vlaams&
e d e l m a n  Jean de Calolme  of Jun va,n Kaloen  w o r d t
ook gezegd, dnt hij een bastaard van cJoost tot vrouw had.

Het tweede, het Fransche huwelijk wordt, doordat
de kantteckening  3c1ze  de _Maziercs  voor de eerste maal
te Asti met N..  . . de TWa.  illat-ka  laat huwen, Franco-
Itnliaansch. T’crgroot  d i t  d e  waarschijuli,jkheid  ecner-
zi.jds , anderzijds dient vermeld, dat dezo verbintenis (Zc
&lacicrcs-de  Villa Harim  , noch ook die rle Xnziercs-
de Cl~crvtrncs  door  mi j  konden  morden  opgespoord ,
hetgeen echter, waar het hier vrouwelijke nakomelingen
geldt, die het land verlieten en bovendien vcrmoedeli,jk
kettersch  lvaren  , niet al te veel gewicht in de schaal
behoeft tc leggen.

Vreemd mag het heotcn,  dat èn de VJ-OLIW van Tae71zs
èn die van Bcretnnt, Acgt  I’otlers, die zusters  z o u d e n
zija, zich beitlen  degt  zouden hebben genoemd, en wil
n;i,j daarenboven de omzetting van Bouna in Acyt zeer
zondcrliug voorliomen , zij het, dat deze het vermoeden
zou kunnen wekken, dat voor Bonna ,,bonnc”,  d. w. z.
,, baronno” zou zijn te lezen.

Hoe dit zi,j , het pntroniem Renzefs  (Rcm772cts),  dat bij
de nfstnmmelingcn  van Ja??.  Danms  wordt afgewisseld
door Clemmefsz  , v o e r t  t o t  Rcne (Runy) en Clenlent  ,
voornamen van  Frnnschen  oorsprong terug,  ook de
n a a m  Pottcrs  kan zeer wel eene  verbastering uit  het
Frans&  zi:jn geweest.

Het bericht, dat ,Jan Taenas en zijn echtgenooto zeer
vermogende  l i eden  waren  (een bedrag van f 5000 is
voor die ,dngen  een zeer hooge  som) en dat zij -onder
Wognum  lnndcrijen zouden hebben aangekocht is in
overeenstemming met het feit, dat hun kleindochter,
zooals wi*j later zullen zien, Rijke Aeyt wordt genoemd
en geef t  t evens  nnnwi.jzing hoe het grootc bezit uau
goederen onder Woguum  bij latere generaties van het
geslacht M~rc~zs  is te verklaren.

Ten slotte dient nog de aandacht te worden gevestigd
op tic toevoeging, welke ten aanzien van S,j’uert Dirksz
is  ingelascht.  liet feit ,  dat dáar w o r d t  g e z e g d :  d i e
mede een Capiteijn ter zee is geweest, maakt het zeer
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waarschijnli jk,  dat ook Jan Dnmas aanvanke l i jk  in
(Vcnetiaansche) zeedienst is geweest.

Resumcerendc wil het mi+j voorkomen, dat Tams als
een patroniem  is aan te merken en schijnt het voorals-
nog zaak uit de gegevens geen verdere conclusies te
trekken, dan :

1” dat tioost  de zoon zou zijn van Jan, die de zoon
was van Tocm;

‘20  dat Taem  en ,7nn vermoedelijk zijn geweest admi-
rntus, d. w. z. bevelhebbers, in vreemden, vermoedelijk
Venetiaanschen, zeedienst en

3” dat <Tnjz  door huwelijken in den vreemde, hetzg
dan in Italië of Frankrijk, een rijk m a n  g e w o r d e n ,
zich met zijne echtgenootc van mtheemschu  geboorte
in of bi,j Hoorn zou hebben gevestigd.

Vnnwa.ar  2 aeyjz herkomstig is ,  l igt  in het duister.
Do mededeeling, dat zijn kleinzoon Joost, wiens groot-
moeder van moeders zijde,  naar luid van hetzelfde
vcrhaad,  een Italiannsche  zou zijn geweest, een schoon
man met geel hair was (zie hierachter), de naam Tnem
op zich zelf, de mededeeling, dat Eerctnnt  Jan’s  zwager
van Vriese Adeldom was (zie eveneens hierachter) ,
zoomede  he t  wapen , zi,jnde van azuur beladen met
drie klaverbladen van goud, willen  mij als zoovele
aanwijzingen voorkomen, dat ook hij van Friesclie
afkomst was.

Wanneer de afstamming uit  DQUM~  de illnzrrcc is te
boel; gesteld, bli.jkt  niet. Geen al te gewaagde varonder-
stelling is het, dat men in Mere jaren voor de Hoornsche
Merensen,  wier naam, zooals wij hierboven zagen, uit
een  Latijnsche  vorm zou zijn verbasterd,  Davzia~zz~s
illcrurr~s  ds stamvader ten tooneelc heeft geroepen, wat
men straffeloos meende tc kunnen doen, dewijl  de
dochter, die met Sijcert  Dirlcss  g e h u w d  z o u  zijn , de
pnpieron en bewijzen vau haren vader <l~?z, onder zich
zou hebben gehouden.

HET AMSTERDANSCHE  TIJDPERK.

D i t  ti,jdpcrk zou aanvangen met Clncs, wiens  zoon
;Ilnrte,u  gehuwd met Knth(c)ri'u  , gewoond hebbende in
de Wijnmoelen zijde (zie de mschrijving  folio 137 v”,
dee l  2) van het  Inbrengregister  der weeskamer  t e
Amsterdam) zou hebben nagelaten 6 kiuderen,  zooals
blijkt uit den aanhef van dezelfde inschri,jving,  w a a r
het luidt : Diese naobesrcven goeden behoeren toe
Iiatheryn Narten Claes Menrecstgens  meduwc  mit hnir
V kinderen, enz.

Een onderzoek naar deze kinderen word zeer verlicht
door de nasporingen van den heer Elias, waarvan de
resultaten door hem in zijn standaardwerk ,dc Vrocd-
schappen” onder de nes 3S & 76, zijn neergelegd, en
naast  cen woord van dank is cen huldebctuiging aan
dien nauwgezetten navorscher hier van pas, ook al zal
blijken, dat enkelc  zijner bevindingen door mij bij nader
onderzoek moesten worden ter zijde gesteld.

Zoowel de familie-aanteekeningen als Elias noemen
4  d e r  6  k i n d e r e n ,  t . w .  ,Jan Alertz, Claes,  Maria e n
Trijn of Eatr$z en zwijgen over de dochter, die blijkens
cune acte van 22 Au@.stus  1498 (zie folio 34, register
Willekeuren, Ir. B 1494-1512, afdeeling Corrcctien,
Oud-archief Amsterdam) was gehuwd gcwceat  met Goert
Gerriitsr  , doch op dien datum bli jkbaar reeds was
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overleden, daar er ter plaatse sprake is van het bijleggen
van een twist, welke was ontstaan om den kmde dat
de voirscreven Goert gewonnen heeft bij des voorscreven
Jan Nertsz  zuster zaliger gedachten, zijn eere  wijf.

Terwijl de aanteokening  van Jan Xertsz (Jan ,Vnartens)
vermelden :
j- IR31 of 32 huwt 1407 Geert Boekx dochter van Andries
e n  M:will  Montfoort  zjj -;- voor 13 Februari 1515

zegt Elias van hem

1450-1531,  humt G eertruid Iloelisx dochter van Andries en
Mnrie Jan Betllsd.

Bij verschillende genealogen heeft twijfel bestaan of
d e  vrou\v  van  .Jan Harkz of J a n  ïlhwte~m  Xel-ens
inderdaad de dochter zou zijn gewees t  van  Ridder
hdrics Bodem (Boelist of Boelensz),  den Amsterdamschen
burgemeester, aan wien,  naar men wil beweren, Amster-
dam de keizerskroon  boven haar wapen te danken Z O U

hebben (zie Mr. Jacob van Lennep) en van diens huisvrouw
Xccl?e  Jan Beihstl.  Deze  twi j fe l  i s  ge rezen  door  he t
feit, dat zij, G e e r t  oi Geertrui@  en h a a r  e c h t g e n o o t
niet zijn genoemd in eene  scheidingsacte, welke Mr. Schacp
heeft gegeven.

Het handschrift van Jan van Wieringen Gijsbertsz
noemt haar echter wel de dochter van A~zd~ies  Boelis~
en terecht, immers door Elks is den twijfel d i e n a a n -
gaande terzijde gesteld door in extenso (zie de Vroed-
schappen,  110 38) den inhoud va.n een perkamentstrook
over te nemen, welke tegenover pagina 153 van het
Magnum Mnnusscriptum is te vinden e:l waaruit duideli,jk
blijkt, dat Geel-t  tot de kinderen van Anclwks  behoort .

‘Er kunnen intusschen  twee redenen z[jn,  waarom z;j
in de scheidiqsxcte  niet wordt genoemd. Beide ontleen
ik aan de falnilieaanteekeningen.

Niet onmogelijk is het, dat Andries tweemaal is ge-
h u m d  en Geertru<‘d  inderdaad zooals daar is vermeld
de dochter van Xcr& (UUI)  Montfoort, zou  zijti geweest.
Het geslacht van d i e n  naam komt in dezen tijd te
Amsterdam voor. Wij zien (zie do Vroedschappen n” 38)
d a t  o o k  Dierclge  Boclisz, een broerskind van Andries
een (dan) Xou/foort  huwt .

Van meer  bcteekenis  is ochter datgene wat de familie-
aanteekeningen  ter andere plaatse zeggen :

gewoond te Anlsterdmu, getrouwd niet Geert Andries Boulisz
al ointrent 1500.  1) Hij leefde nog 28 April 1530,  is overleden
1531 of 1532, ruiin derrien jxrr voor zijn vrouw. Zij leefde
nog 1544  26 .J u n i ,  d o e n  s i j  her  testan~ent, nwkte, . . . . i n
Sept. is over].  voor 13 febr. 1346,  2) doen de inventaris \xn
hner boel  genwll<t8  wierdt bij de sequester, zijnde uit hn:~
testnrnent een proces ontstaan, d;lt \vel  6 jxw lang geluurd
heelt. Zij is cen kortse  en stoutnioedige  vrouw  geweest.

Hrbben gewoond e n  z i j n  o\-erledrn beiden in ‘t huijs , d;lt
Oetjes  is toebclworcndc  , d a a r  e e n  olijlnolcn  geheld  hebben e n
waren beiden  qna;~d  pnapxh , daaron~ (zij) van huare ouders
onterfd is.

El& bevestigt  deze onterving, bij n” 3S teekent  hij
aan, dat Andries  Boelens,  zijne dochters Geert en Uary
zou onterfd hebben, omdat Geert  hare zuster Mary,
die in een klooster (van St Lucia tc Amsterdam) tegen
haren zin woonde, daaruit geholpen en drie mijlen ver

1) Volgens losse nnnteekeningen 1197.
2) Zij zon nog in 154-1  zi,jn overleden. Zie de nantcokeningen

omtrent haar oudsten zoon Maarten.
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weggevoerd had ; omtrent hun woonplaats zegt hij bij
no 72 dat Geertrz@l  bij  haar overli jden woonde over
de doelen op de veëmar& in de drie”papngaijcn.

Nog zij opgemerkt, dat het jaar 1480, moeilijk zoonls
Elias aangeeft , als het geboortejaar van Jan Martsz
ka,n worden aangenomen. De hiervoor reeds eonige  malen
aangehaalde Acte van Inschrijving op folio 137 vo van
deel 2 van het Inbrengregister der Weeskamer te Am-
sterdam wordt in 1496 opgemaakt bij consent ran Jan
Martsz die zoen, hetgeen wel moet doen aannemen,
dat hij toen reeds den mondigen  mannelijken leeftijd
had bereikt, waaruit volgt, dat hij minstens omstreeks
1470 moet geboren zijn.

Deze zeer gewettigde conclusie in verband gebracht
én met het feit, dat, zooals wij zullen zien, zijn broeders
en zusters allen nog in 1545 m leven zijn en hij, J a n
iVurtsz,  reeds in 1531 of daaromtrent ,  dus 14 jaar
eerder, op ongeveer 61-jarigen  leeftijd overlijdt èn met
de omstandigheid, dat de Inbrengacte in 1492 onder
zijn consent werd gepasseerd en blijkens de andere
hiervoor  aangehaalde Acte de vrouw van Goed Gerkits~.,
niet als de dochter van Kathujh,  maar wel  uitdrukkelijk
als zijn zuster wordt aangeduid, maakt het hoogst-
waarschijnli jk,  dat  Jalt Illcwtsa en zijn zuster hunne
broeders en zusters ui t  Kathr@n  s lechts ten halven
bedde  bestonden, waaru i t  zou  vo lgen ,  da t  de  aan-
teekeningen , welke  hunne  moeder  il1u~iu van Wis&
noemen, allicht gelijk hebben.

Met Jan ïUarfsz en diens huisvrouw Gcertrz& Boelcns
bevinden wij ons aan de spits van het Amsterdamscha
patriciaat van het einde der 150  eeuw en alras zien wij
hen in het begin der volgende eouw ijverig aandeel
nemen in den hervormingsstrijd;  de strijd dier dagen
spiegelt zich in de geschiedenis van het geslacht af.

Alvorens hun nageslacht te behandelen dienen wij
echter na te gaan, wat er omtrent Jan’s broeder en
zusters bekend is.

Bi,j Mr. G. Schaep vond ik aangaande Claes in het
Magnum Manuscripturn p. 153:

sch i jn t  oqetrout geweest  te sijn. institueert sijns broeders
4 kindere  tot sijn FJrfgrenamen dner tegen haer de 2 susters
wn hem testateur opposeeren 26 Nov.  Ao. (I5)% p(er) Clnes
Boelisz aauvaert onder benevkij  v(an)  inr(en)t~(nr)is.

Elias zegt, dat hij 1045 kinderloos sterft, de familie-
aanteekeningen daarentegen vermelden : Claes Maartsz,
broeder van Jan voornd , geleefd 3 Juni 1525, doen
deelden, was de vader van Maarten Merens,  geux
Capiteyn, die den Brie1 hielp inneemen  1572.

Hier staat tegenover een vermoeden, een vrij stellige
verklaring cn zonder te kunnen beslissen, meen ik er
op te moeten wijzen, dat dit testament, hetwelk voor
het einde van 1544, in welk jaar een der 4 kinderen,
&!nahx,  overleed, moet zijn gemaakt,  zeer wel zóó
zou kunnen gemaakt zijn,  omdat de vader in deze
woelige tijden z[jn zeevarenden zoon niet meer onder
de levenden rekende, in verband met welke veronder-
stelling er op valt te wijzen, dat de boedel van Claes

. ee r s t  in  1550, dus 10 jaar na zijn overlijden, werd
aanvaard.

Er blijft inmiddels twijfel, welk lid van het geslacht
voor den Brie1 heeft gestreden. Alle historici (zie o. m.
8. P. van Groningen, Geschiedenis der Watergeuzen)
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noemen den watergeus Merens als met Dirk Duivel uit
Amsterdam afkomstig , en dit  sluit  de meening uit ,
dat de zoon va.n Isme  Jam&. en Joost  Jansz.  Ihaenzs
(zie hierachter) dien rol zou hebben gespeeld, zoonls
sommigen dit willen. Deze toch is, nog afgezien van
het  fe i t ,  d a t  h i j  J a n  Murtsx.  en  n ie t  Narten h e e t ,
al moge hij misschien uit Amsterdam geboortig zijn,
Hoornsch burger. Bovenclicn  zal blijken hoe zorgvuldig
de aanteekcningen vermelden, dat hij nevens zijn neef
Jan Taemsz  Schaft de vrees in de ducdalfsche Papisten
(heeft) helpen brengen en de Stadt Hoorn geus gemaeckt
heeft en oock ten tijde van de slagen op de Zuiderzee
een van de principaelste vrijwillige is geweest en het
zou al zeer onwaarschijnlijk zijn, dat, ingeval hij in-
derdaad aan de inneming van den Brie1 zou hebben
medegewerkt,  dit wapenfeit daar ter plaatse niet zou
zijn geboekstaafd.

Elias (zie de Vroedschappen no 72) veronderstelt, dat
het Nlarte?z  Jan Mm-tsz. zoon van Jan dlartsz en Geer-
truid Boelens  en dus dc oom van den iooeven  bedoelden
Jan Nartsz.  zou zijn geweest, die hoofdman der stout-
moedige geuzenbende was. Dit vermoeden wordt echter
ter zijde gesteld door de familie-aanteekeningen , welko
omtrent hem mededeelen: Maarten de oudste zoon,
leefde nog in het voorjaar 1644, in ‘t zelve jaar voor
sijne moeder overleden, oud 43 jaar, zooals ook wordt
bevestigd door de inschrijving op folio 208 vo, deel 5
van het Inbrengregister van de Weeskamer te Amster-
dam : den nag&ten  goederen van wijlen Gheert  Andriesd.
moeder doen zij leefde s.g. van Claes Cornelis ende
Emme betreffende, bij welke inschrijving van 1IIaartesz
geen melding meer wordt gemaakt.

Een  en  ander  sch i jn t  mij aanwi jz ing ,  da t  wij, in
weerwil van dat, wat Mr. Schaep veronderstelt, ook
ten aanzien van Claes illaerfens3.  en diens zoon Maarten
Claesz.  de fa.milie-aanteekeningen  , welke omtrent deze
generaties al reeds zeer betrouwbaar blijken, kunnen
volgen.

Van 1Mary  Maariensd  melden de aanteekeningen geen
bj_jzonderheden  en het is mij niet bekend of’ zij al of
met gehuwd zou zijn geweest.  Geven de annteeke-
ningen aan, dat zij 3 Juni 1525 nog leefde, toen zij,
volgens de aanteekening  bij Claes, blijkbaar een erfdeel
ontving, de aanteekenmg bij Mr. Schaep doet ons zien,
dat ook zij in 1545, evenals haar zuster Katlarij~z,  die
volgt, nog in leven was.

Van Katk.rijn  Maartensd.  zeggen de aanteekeningen ,
d a t  zij h u w d e  m e t  Willew  AlOertsz.  Cantert  e n  d e
moeder was van Pisfer Cantert, den Amsterdamschen
burgemeester, hetgeen bevestigd wordt door de inachry-
ving op folio 283 van deel 2 en folio 69 & 71 van
deel 3 van het Inbrengregister van de Weeskamer te
Amsterdam. Elias deelt omtrent haar nog mede, dat
zij in 1527 als graanhandelaarster de accijnzen ontdook
en tot straf acht duizend Leidsche steenen  moest leveren
aan de stadsfabriek (zie Keurboek D. Correctien folio
242 ~0).  Uit de inschrijving op folio 284 van deel 2
van het  bedoelde Inbrengregister  bli jkt ,  dat  Willem
Cantert,  haar echtgenoot, reeds in 1514 is overleden,
hetgeen verklaart, waarom zij in 15-5,  1527 en 1545
zelfstandig zonder bijstand handelt.

Keeren  wij thans terug tot de kinderen van ,Jan Martsz
en Geertruid Boelens.
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Zoowel  de aanteokoningen als Elias’ standaardwerk
maken  van  6 kinderen gewag. Xaarten  Jmsz, Ivame
of Enawe,  Clacs  en Conzelis w o r d e n  i n  b e i d e  b r o n -
nen vermeld en, terwijl  de  aan teokeningcn  Alith  en
Aris > beiden jong overleden, tusscheu Claes en COW&U
noemen, laat Elias A~adries  en Jannetgen voor Emnze
op Maarten volgen. Van Alith heet het: jong voor haar
vader overleden, leefde eer de beste moeder ‘) gesturven
was  en  van  Aris: na sijn vader en voor sijn moeder
overleden.

Aris is vermoedel[jk  een verkorting van Andries e n
Alette en Janefte  zijn zoo zeer klankverwant, dat waar-
schijnlijk een en dezelfde persoon is bedoeld.

Wij zagen  reeds , dat Maarten  in 1544 overlijdt.
Omtrent een huwelijk en eventueel van nazaten is mij
niets gebleken.

Ename is , zooals wij  nader zullen zien,  do s t am-
moeder van het Hoorusche, thans nog voortlevende
geslacht en resten ons ter behandeling slechts Clncs en
Cornel~s,  terwijl  nog dient te worden opgemerkt,  dat
in de aanteokeningen een bastaard van hun vader wordt
genoemd: Trijn Jans genaemt; sij troude tot Enkhuijsen
in het jaer  1645 den 14 Maij aen Dirk Pieterse Puijt
dacr descendenten van sijn.

Zoosls ik hiervoor reeds gezegd heb, kwam het in
deze tijden zeer dikw{jls  voor, dat de zoon den naa,m
van de moeder aannam en wij zien dan ook, dat in dit
g e v a l  Clnes J7crn  MaAsz in  de  wandel ing  den  naam
Boeleus  droeg.  Van hem zeggen de aanteekeningen:

Claes Jan Uoeliss, @rouwd  al voor sijns broeders overlijden
metI Meinum Gwrits (die nog leefde in Murtio 1575). Hij leefde
nog in August,us  157; te Anlsterdatn  en ulisschien  langer alzoo
n ie t  weete (ze@ het nlanusuript)  of hij die is, die Ao. 1580
schepen, 82 Bnrgemr. en ‘83 dnar rroedsuhap  wns.

Elins  (no 7 2 )  n o e m t  z i j n e  e c h t g e n o o t c  illnria  of
Meij~aoww? Gerrifstl Coecl~eOnkker  en deelt mede, dat hij
haringkooper op de Ossenmarkt zou zi,jn  geweest, zoo-
mede , dat hij op folio 25 van het Rooyboek in 1539
voorkomt en in 1566, het jaar der 70 doleanten, om
het geloof moest uitwijken. Verder vond ik hem 23 Sep-
t’ember 1658 genoemd, op folio 205 vo van deel 5 van
het Inbrengregister der Weeskamer te Amsterdam, waar
het om de scheiding in zake de nalat.enschap  van zijn
moeder gaat, op welk folio tevens is aangetcekend,
dat op 19 Maart 1563 onder zijn consent aa,n zijn neven
werd afgedeeld ; zo3 ook  in 1653, toen hij den boedel
van  z i jn  oom Xarfcn onder benefice  van  inven ta r i s
a a n v a a r d d e  ( z i e  h1r. G. Schaep)  en nlmedc  in  he t
loterij-boek, hetwelk tot het archief van het Burger-
weeshuis behoort, waar het luidt:

O n t v a n g e n  van Claes Uoelisz  Jan ‘tlartsz  op de osscmerct
zijn ndvijs  wort  gescrwen  b i j  zijn zoon .J:m Claesz - 15 gl. -
1% l o t e n  den 22~11 ,Juny  anno 1X1. D i t  advijs i s :  Die  na
hoocheijt staan hier in dit lerell, wat troost  kmt huer  int
sterven eevenZ3 1

Deze inschri,jving  is niet alleen merkwaardig, omdat
zij va,ststelt , dat1 Clacs op de O s s e m e r c t  w o o n d e  e n
dat zijn zoon ,Jan Claes.z heette, zooilat  wij zekerhe id
erlangen , da.t deze con en dezelfde persoon is als
.J&L Clacsz  Boclc~zs,  d i e ,  t e r  onderscheiding  v a n  zi,ju
n e e f  tJ(tn Clatxz  Bocle~~as  ,,in do Hamburch”  ‘,JuH c’lrresz
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Boelens trop de Ossemerct”  werd genoemd, maar ook,
Dmdat het advies of spreuk, zoowcl de personen als
de tijden, waarin zij leven, typeert.

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Les citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone
et leur noblesse transmissible,

par le Jonkheer H. A. JUST  DE LA PAISIEKES.

C o m m e  l’institut.ion  nobiliaire, qui fait le sujet des
pages  suivantes, a perdu toute existente  dès plus d’un
siècle sauf la noblesso qui en r&ulta,it; et comme  le
torritoire qui lui donna nnissance,  qui a connu sn gloire
et l’injuste méconnaissance de la part d’ambitieux et
d’ignorants, est nn coin do terre éloigné ayant perdu
s o n  ind&pendance  il y a b i e n  d e s  si&les,  l’intiirêt  d e
ses recherches n’est point actuel ni pratique. En notrc
temps peu romantique on peut à peine se figurer, que
jadis les t lroits  de noblesse ont si  fortcment agité
l’esprit des hommes  et les ont fait écrire d’épais volumes.
Sous l’ancien régime  , sur tou t  au  temps  des joûtes  et
tournois, c’était bien autre chose.  Alors l’état de noble
donnait des droits socials et politiques, rendait admis-
sible aux plus riches  chapitres et  mennit  au pouvoir
civil et  mili taire,  choses, b ien  d igues  de  tailler  uue
plume pour leur possession. Naintenant  les recherches
& ce propos ne mAnent plus & un but réel; m a i s  l a
généalogie faisant partic  de l’histoire , la connaissance
des moeurs particulières , d’institutions peu connues et
du destin d’une nation presqu’  oubliee,  peut être uti le
à l’une et à l’autre.

Pour les membros du ,,Nederlandscl~e  Lecad’, amis
du glorieux passé, c e s  details puissent  êtrc agréables,
en leur facilitant la connaissance d’une vieille institution
tout apart et d’une histoire locale,  qui ne manque pas
de grandeur.

L e  principal  o u v r a g e  sur cette  m a t i è r e ,  i n t i t u l é :
,,Recherches  historiques sur la noblesse des citoyens
honorés de Perpignan et  de Barcelone  connus  sous IC
nom de citoyens nobles”, publié h Paris en 1763, est
de  l a  main de l’nbbé X a u p i ,  d o c t e u r  e n  théologie,
chanoine et  archidiacre  honoraire de l’académie des
Belles-Lettres,  Sciences et Arts de Bordeaux. C’est un
volume de G44 poges  dont 176 d’inventaire de pièces
justificatives  en latin, cntalan , espagnol et frauçuis, se
tronvant en original dans plusieurs archives.  A la Haye
il y e n  a un  exemplaire  aux a r c h i v e s  royales et aux
archives  du Conseil suprème de Noblesse. C’est à la main
de eet auteur, d’une brochure de feu le général de hIique1
de Riu, publiée en 1894 chez Latrobe  à Perpignan, relatant
les preuves de noblesse de citoyen noble  pour l’entreé d’un
de ses anoetres  au chapître de St. Claude, et de plusieurs
lettres  patentes des  ro i s  Louis  XV e t  Louis  XVI ,
lesquelles sont toutes en ma possession en copies  anthen-
tiques et  légalisées,  qne je tâcherai ,  dans les lignes
suivantes , d e  d o n n e r  nne idée de ce q u ’ o n  appello
citoyens nobl!s  ,. de leur origine et de la pureté de leur
noblesse. Je dlvlse ma matière en 4 chapîtrcs:  1” Aperqu
de l’histoire de la Catnlogno et du Roussillon. 20 Q,wlques
notes sur la noblesse en Cutalogne et en Castille. 3” l’Ori-
gine de la noblesse des citoyens-nobles ot leur nccessi-
bilité dans l’ordre de hralte.  40 La position des citoyens
nobles après la réunion du Roussillon à la France.
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Chapître 1.
Aperçu de l’histoire de la Catalogne et du Roussillon.

La Néditerran&e  , jouissant d’un climat et d’une situa-
tion géogra f ique  sans  pareil en Europe, a VU n a î t r e ,
croître , briller et disparaîtro bien des nations glorieuses
dès l’antiquité jusqu’en nos jours. Elle a été pour ainsi
dire le berceau de la civilisation, et ses côtes le théatre
principal  de l’histoire. D’Alexandre & Napoléon,  c c
grand Corso, p l u s  g r a n d  genie,  qui fut jamais,  peur
qui le premier son fut le bruissement de ses ondes,  la
M é d i t e r r a n é e  a attiré les regnrds dub monde  sur les
grands faits  et  les grands hommcs des peuples qui
l ’ e n t o u r a i e n t  e t  sur t an t  de  puissante  qui à la fin
s’écroula.

La Catalogne, berceau de l’institution nobiliaire, qui
fait  notre sujet , a bien participé dans ces gloires et
dans ce déclin. Commu une des premières et aussi  des
d e r n i è r e s  provinces  romaines ,  ellc faisait  partie de
,> Hispania tarraconensis.” Au temps de la grande migra-
tion des peuples, les Alains et après eux les Visigoths
conduits par Ataulf (ao 416) envahirent ce pays comme
toute le péninsule ibérique. Ces derniers se confondaient
avec la population cclte-romaine. Cette race germanique
a laissé p e u  d e  traces dans le cnractére du peuple
catalan  ; mais a pourtnnt donné naissance aux usages
gothiques-féodaux dc la Catalogno,  source de sa con-
stitution, et au goût exquis pour le st,yle  ogival, dont
parlent tant do chefs d’oeuvre d’architecture en Espsgne
cn dont on cherche l’origine dans les forêts da Nord.

De ces invasions et occupations alains-gothiques on
dér ive  le  nom du  paya: Goth-Alania serai t devenu
Catalonia.

Roderic,  dernier  roi des Visigoths, fut défait et tué
par les Maures ou Sarassins, conduits par Tarik  en 711.
Nouça, vice-roi du Calife ommiade de Damas  s’empara
e n  7 1 3  d e  t o u t e  l a  péninsule  sauf la Galice  e t  l e s
Asturies.

Les  Cata lans  secoukrent  le joug musulman en 778
avec le secours  de Louis IC D é b o n n n i r e ,  qui prit les
plus fortes précautions pour les garantir  des insultes
des infidèles en se faisant en mêmc  temps de la Cata-
logne un fort rempart contre les Sarassins. Ce monarque
donna c:n fief et tître de comté  des contrées à différents
hommes  de guerre do qualité, qu’il subordonna au plus
puissant d’entr’eux, IC comte de Barcelone.  Ains i  l e
pays dovient sous les auspices  d’un roi de France,  une
frontière militaire de la Chréticnté. En cette quali té
la Catalogne a su faire tête à la puissancc croissante
des Sarassins, qui étnit au dixième siècle & l’apogée
et ne finit qu’a la fin du qninzième par la  prise de
Grenade.

Si les successeurs  de ce premier comte de Barcelone
eurent contre l’ennemi commun  une guerre interminable,
ils ne furent pas moins occupés du soin de s’agrandir.
Ils acquirent successivement les autres comtés  et pos-
sédèrent  enfin la Catalogne entière. A l’exemple des
grands vassaux de la Couronno do Franco, ils s’appro-
prièrent  les droits régaliens  et par ces accroissements
de puissante,  ils formèrent l’état souverain de la prin-
cipauté de Catalognc. Des débris des lois des Goths,
qui étaient observées dans tout ce pays avant l’invasion
des Sarassins et du droit féodal s’y formèrcnt les usages,
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qui acquirent la force de droit public. Ces usages furent
rédigés par écrit en 1068 par Raymond Bérengor  premier
du  nom,  comtc  de Barcelone avec  l ’ in te rven t ion  des
pré la t s ,  des  nob les  de  t i t r e ,  des  ,,cavalers” et  des
citoyens nobles. 11s  formaient avec les lois faites posté-
rieurement, le corp s et le volume de la Constitution  de
Cutalogne et ont étf5 en vigueur pour la Catalogne
jusqu’ à la suppression de la révolte catalane  en 1714
et pour le Roussillon jusqu’i  la grande révolution.

En Roussillon, qui dérke s o n  n o m  d e  l a  colonie
romaine  Rusc ino ,  oti la  population é ta i t  de  même
origine et de même nature qu’en Catalogne et qui est
séparé de ce pays par la chaîne des Pyrenées,  les
usages s’étaient formés de même mnnière. Cette cont.rt!e,
á l’antiquité , avait  appartenu B la province r o m a i n e
,Gallia  narbonnensis” et fut conquise par les Visigoths
au cinquième siècle et par les Sarassins au huitième,
du joug desquels elle fut libérée en 759 par Pepin  le
Bref. Le souverain frangais y subordonna la noblesse
à la puissnnce d’un comte résidant à Perpignan, ville
moins importante quo Barcelone,  mais oil l’ordre des
choses était absolument conforme 8. celui  de la capitale
de la Cntalogne.

Tous deux pays, la Catalogne et le Roussillon, de-
vinrent sous la puissante  des rois d’Arragon:  la Cata-
logne  pa r  l e  mariage en 1137 du comte Raymoncl
Bérenger IV avec  l’infante Pétronille d’Arragon , n’étant
âgée  & ce temps-là  que de deux ans et dont le père
abdiqua en faveur de son gendro; et le Roussillon par
disposition testamentaire du comte Guirard II, ne laissant
pas d’enfants , e n  f a v e u r .  d’Alfonse  111 d’Arragon e n
1173,  quel prince le joignit à la Catalogne à laquelle
il appartenait de nature par son origine, son histoirc
ses usages et sa langue.

Comme ces pays étaient uniquement composés de
domaines inféodés par les rois de France, tout leur
éclat et leur prospérité  ne leur put ôter l’empreinte de
la féodalité.

Jacques  le conquérant, roi  d’Arragon e t  comte  de
Barcelone et de Perpignan, désirant détacher la princi-
pauté de la France, se rendit pour eet effet en 1258
auprès de Saint Louis i Corbeil sur Seine. Sous le
prétexte, que les droits des reis  d’Arragon sur différentes
part ies  de l’occitaine  et ceux  des rois de Franco SLW

la Catalogne, pourraient occasionner une guerre entre
les deux monaryues , i l  ob t in t  de  Sa in t  Louis ,  qui
avait une aversion de toute guerre entre  princes  chrétiens,
qu’il affranchit la Catalogne et le Roussillon en com-
pensation des droits  arragonais sur quelques aut,res
:ontrèes , de toutc dépendance  féodale.

Le  ro i  d’Arragon,  d e v e n u  c o m t e  d e  Barcelone  et
souvera in  de  l a  Catalo,gne  et  du Roussil lon réunis,
lesquels  pays formèrent alors une seule principauté
sous la couronne d’Arragon , la souveraineté n’y fut pas
purement  monarchique , la puissante  du prince y étant
toujours tempérée par l’authorité des états. La nstion
formait un corps républicain, qui avait ses officiers et
les revenus différents de ceux  de  la  couronne .  Les
Trandes  cités Barcelone  et Perpignan avaient des privi-
.èges, qui les rendaient prèsque souveraines, elles entre-
:enaient  l eu r s  forces  a r m é e s  d e  terre  e t  de  mer  e t
ivaient  l e  t l ro i t  de  guer royer  sans  authorisation  d u
?rince (tant que pour Perpignan en vertu d’une trans-
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action avcc  Pierre 1 de février 1196, quel  roi considéra
cette ville un rempart de ses états). Comme no~ts  vcr-
rons plus bas, olles donnèrent mêpo la noblesse, long-
temps nvant  quo l’annoblissemont par le princc était
en  usage en Europe.

Les rois d’_4rragon  gouvernèront  i’Arragon et la Catn-
logoc sépar~mentT chnqun  suivant  ses  lo i s  e t  sa con-
s t i t u t i o n  particuli&res.  11s  ne manqu&-ont  jamais  & l e u r
avènoment  au trône,  d’allor R Barcelone pour  y prêter
le serment sur la constitution, les immunités et  les
privilhges, en reconnaissant  en pleine  assemblée  des
états,  qu’ils  étnient oblig&  de faire cc scrinent,  avant
quc les sujets leur eussent prôtb celui  de fidélitit.

Jacques le  Conquérnnt  mourut en 1-76  ayant  légué
au second  fils J acques , en royaume de Majorque,  lige
aux ro i s  d’brra won, le Roussillon  , l’ile de M:ijoroue  !
Conflens, Cerdaigne  et Montpell ier  ,  tandisquc  sen fils
:tiné le succéda  dans IC reste du royaume.  Un rejeton
de cette nouvello dynastie, Jncqnes III roi de Vajorque,
fut détrôné sous prétextc de felonie par Pierre 111  roi
d’Arra.gon  après une rutlc résista,rice.  C c  monarquo
rejoiguit de nouvcau c e s  pays & la Catalogne et  pal
lcttres  du 20 juil let  1344 maintint  les usages  sclon la
constitution catalane. Dès cc temps le Roussillon et sa
capita10  Perpignan virent croître leur importunce  politi-
que, scientifique et matérielle.

Vers la fin du XVo siècle,  Ferdinand 11 d’Arrngon
réunit  par son mnriagc avec l’infante  Isabelle  les royau-
mes d’Arragon et de Castille. Les descenda,nts  , dcvenus
rois d’Espagne , gouvernèrent ces différentes parties du
royaume sépnrément.  11s y avaient même des dénomi-
nations pa,rticulières  , P h i l i p p e  11 de Castille é t u n t
Philippe I d’Arragon  ; et ils avnient près d’eux nn con-
seil soprême  pour chaque partic;  ausri  prêtèrent- i ls  le
se rment  $ Barcelone. La fierté de ces rois d’Espagne
méconnut bientôt les privileges de leurs sujets, n’ayant
pour but  de leur vie que l’intégrité  de l’église  et la
grandeur de leur maison. D e  là la révolte  aux Pnys-
Bas sous  Philippe 11 appel& en Espagne la rAvolte  en
Flandres,  qui se tcrmina avcc la perte  pour la maison
de Habsbourg de sept  provinces  - de I?t cclle de la
C n t n l o g n e  e n  1 6 9 1 .  E n  eet année ce pays se souleva
sur le mot,if de l’infraction de ses immunités contre le
ro i  d’Espagne et se donna  à  la  Franco .  Louis  X111
reçut la Catalogne entière,  SOUS  son obéissance , et par
traité  formel, si.gné & Péronne le 19 septembro 1641,
maintint ses drol& usages  et privilèges. Cette souverai-
nit& du choix des Catalans n’avait qn’une  courte durée.
Don Juan assiégea Bnrcelone de ses armées et de sa
flotte et acquit en treize mois sa reddition et en con-
séquencc la soumission do la Catnlogne. Les hostilités
entre  l e s  Majest&  ,trhs Chrétieti” - e t  ,~catholique”
eurent pour suite la paix des Pyrenées,  signée le 7 no-
vembre 1639 et ratifiéc en février 1661, OTI  1’Espngno
céda  à  l a  Franco  quelques  parties d e  l a  C u t a l o g n e
situées au Nord des Pyrenees  : les  vigueries le Ronssillon le
Vnllespir, Conflens et IC Capcir et une partie de Cerdaigne.

L e  R o u s s i l l o n ,  devenue  une province de la France,
n’a po in t  mnnqué  d ’augmente r  l a  splendeur  de ses
nouveaux  souverains. Prospère aux scienccs et dans l’nrt,
il leur livrait Borago et Hyacintho Rigaud pour soutenir
la  mémoire  de  sa gloiro. Cette  con t réc  a pu conserver
ses usages et privileges jusqu’aux événements de la fin
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du dix-huitième sièclc, qui no tolérèrent pas Ics institu-
tions féodalcs ct particulières.

Maintcnant  IC nom même a disparu. Cctte contréc,
jadis d’une  puissante  souverninc e t  d’usagcs  uniques,
n’est  & present  qu’un simple  département  , dit des Hautes
Pyrenées,  d’onc importacc stratégique  et commercialc,
mais  oì1 pen f;tit dcv iner  son  origine  ct son histoire
tont à part.

L a  Catalognc n p rof i t é  de  son  é ta t  avnntngeux  et
un ique  jnsqa’ & la revolte  catalano de 1714 Par suite
de cette tentative  de SC soustraire à l’obéissance du roi
Philippe V d’Espagne, cc prince éteignit la principaut6
de Catalogno, lui  ôta toutes ses privileges,  réunit sen
droit de créer des citoyens nobles  à la cquronnc (n’aynnt
donc  désormais cn Espa.gne  que des citoyens noblcs de
rescrit)  et en fit une simplc  province  espagnole.  Comme
faisant partic  de la péninsule ibérique, le sort de la
Catnlogne restera  serré  à celui  d e s  autres p a r t i e s  d e
1’Espagne commo nussi celui  des îles balléares;  et  cola
à contre-coeur. Sn population  énergique,  laborieuse et
libi-rale ne s’assimilern  jamais  au t y p e  castillan,  auqnel
toutes ces qunlités sont très loin; et cette différence en
caractère occnsionne souvent  des difficultés au gouver-
nement de Madrid. Les mécontentements de 1901 trou-
v è r e n t  commc  neus  apprend un in te rv iew du  cor res -
ponden t  du Te~p.9 avec  Pompejo Grener,  Catalan d’au-
thorité,  leur source dans eet esprit anti-castillnn, lequel
aussl  , en premier lieu, menn  il y n peu d’années au
rcfus  catalan de prendre part  à l’aventure  du Marot,
quo  la Catalogne IN put considérer comme  causenationale;
et, selon le voeu secret des Catalans, mènera un jour
à l’autonomie. Pour qui ne connaissent l’histoire du pays,
tous ces mouvements révolutionnaires répétés ont une
couleur d’extrêmc gauche et, certes,  la grande industrie,
comme  partout ailleurs, formo une base favorablo pour
le propagande socinliste et anarchiste; mais la cause
de l’aversion  contre l e  gouvernement  espognol  n’est
p a s  seulement  social e t  po l i t ique ;  e l l e  appar t i en t  &
l’histoire et se perd dans l’obscurité des temps.

(A slliwre).

Genealogie van het geslacht Cock,
uit Lippstadt.

1. Ltdolf Cocl~,  stalmeester en conducteur bij de leger-
wagens, geb. 1699, trouwt, als jongman uit Lippstadt,
te ‘s-Gravenhage 27 April lti$7 : ,Jmzlbelje  Jam.

Uit dit huwelijk:
1. L~KlOZf, volgt 11 1.
2. Hewh-ik, volgt II 2.
3 .  Jol~ames, in  1667 ,Schout  tot Aelsmeer”.
4. Bnre~zd:  volgt 11 3.
5. Jacobus, ged. te ‘s-Gravenhage 29 Ang. 1645.
6 .  P?tilipps.
7 .  JIaqwitha.

11 1. Ludolf  Coclc, h1r. chirurgijn te ‘s-Gravenhage tr. :
Elisdeth  2llomoy.

Uit dit huwelijk:
1. Barthole~~~cz~s,  ged. te ‘s-Gravenhage 4 Nov. 1665.
2. Slisawla  , n n n 24 Jan. 1673.
3 .  Xm-ia, n n n 12 Mrt. 1 6 7 8 .
4 .  Al2torlie, n il n 14 Feb. 1677.
5 .  hxmzci , n n n 13 Jun. 1679.
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II 2. Helzdl-ik Cock , tr. : ì!Tachtelyjc  Vnllee.
Uit dit liuwelqk  :

1. Gerard, ged. te ‘s-Gravenhage 28 Mrt. 1666.

II 3. Barend Cock , Mr. chirurgijn  , landsapotheker tc ,
en van 1683-1693  burgemeester van Koavorden, geb.
tc ‘ s -Gravenhage  19 (ged. 20) Aug. 1642, j- te Koe-
vorden 8 Feb. 1695; tr. ald. 8 Ap. 1667 : Beerentje
Fox, geb. te Koevorden 1 Sep. 1644, j_ ald. 23 Feb.
1700, dr. van ïIIijndert  Fox en A?aglaes  Fluggc.

Uit dit huwelijk:
1. Ja’ma, geb. to Koevorden 9 (ged. 10) Jan. 16ti8,

-1 ald. 28 Oct. 1669.
2. A?1g~l~lLs)  volgt 111  1.
3. Johar~?za , geb. te Koovorden 16 (ged. 17) Mei 1671,

.f ald. 18 Jan. 1673.
4 .  L21llOlf,  ged. te Koevorden 27 Jan.  1673,  + ald.

15 Ap. 1673.
5. ïIdeijllort,  volgt 111  2.
6. L,udolf,  geb. te Koevorden 80 Aug. 1676, 5_ ald.

7 Aug. 1677.
7. Lzcdolf  Hinclril;  , geb . te Kocvorden 8 Dec. 1678,

-i_  alcl. 11 .Dec.  1 6 8 3 .
8. Jöhcr/~l1n  &!aq&z, geb. te Koevorden 11 (ged. 14)

Nov.  1680,  -i_  ald. 25 Jan. 1681.
9. Jan1ms,  volgt 111  3.

10. I%ill]q~~cs  Jacdus,  geb .  t e  Koevordcn  3  (gcd  3 )
Oct. 1683, j- ald. 8 Nov. 1683.

ll. Elisrtbeth,  geb.  te Koevordcn 4 Ap. 1685,  -i_ ald. 7
Sep. 1691.

12. Johunna  ,Jd17~, geb. te Koevordcn 31 Mrt. 1687.
13. ïKargnrit7m , geb. te Kocvorden 22 Oct. 1688, -b

nld. 2 Oct. 1689.

111  1. Ar1gnz1s  Cock , geb. ta Kocvorden 2 (ged. 6) Juni
166!), tr. 2 Mrt. 1702: Albert Lozc~wcn.

Uit dit huwelijk :
1. Jacob Louwen, ged. te Kocvordcn 2 Sept. 1 7 0 3 .
2. .L?lYelat L0z17ccn,  n t) n 26 Ap.  1705.
3 .  Bcrelzt  LoSwen,  )) ), 7, 7 Nov. 1706.
4 .  dlego?zda  Louuxn n ,, n 21 act. 1 7 0 8 .

1112.  ïl!cij?zart Co&,  predikant te Sleen  1697,  Haren
1704, Winschoten 1709, Groningen 1717, geb. te Koe-
vorden 14 (ged. 15) Mrt. 1674, i_ te Groningen 4 Aug.
1742,  t r . :  Alegonda  Birze.

Uit dit huwelijk zijn 2 zoons en 3 dochters, waarvan
bekend is:
1. Bernard, pred.  te  Uitbuizen tr .  N.N.,  f- a ld.  18

A.p. 1742.

111  3 .  Jannes  Cock  , o f  zoo h;j z i c h  z e l f  t,eekende:
Joan Rock,  in 1706 diaken, 1707 geautoriseerd secretaris
van, tevens landsapotheker to Koevorden, geb. ald. 1
(ged. 2) Dec. 1 6 8 1 ,  -i_  ald. 17 Jan. 1711, tr. ald. ôl
Mei 1702: Jmi?~@z Lmpereur, geb. te Koevorden 15
(ged.  16)  Mrt .  1684,  -1 a ld.  12 Feb.  1705,  dr .  van
Xattieus  Lmpereur,  burg”. van Koovorden en Jantien
Thesinl~.

Hertrouwt te Ommen 27 Dec. 1795: Eva Hooftmau,
geb. ald. 23 Sept,.  1684, j- te Koevorden 13 Dec. 1750,
dr. van Egbert Hooftnaan  en ElisaDetlz  Gcurts.

Uit het 10 huwelijk:
1. Bcrcntlaijn,  geb. te Koevorden 30 Mei (ged. 3 Jun.)

1703 , -1 ald. 29 Jun. 1705.
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2. Jant?a@, ged.  te Koevorden 12 Nov.  1704.
Uit het 20 huwelijk:

3. Beewzdina,  volgt IV 1.
4. Bered, geb. te Koovordon 28 (ged. 30) Doc. 1707,

-1 nld. 2 Ap.  1708.
5. Egbert , geb. te Koevorden 15 (ged. 17) Feb. 1709,

f a ld.  15 Dec. 1715
6. Berent, volgt IV 2.

IV 1. Becnlcliw6  Coclc , ged .  t e  Koevorden  12  Dec .
1 7 0 6 ,  t r .  2 5  Feb. 1 7 3 9 :  Harmx  hTytri~uck,  ged .  t e
Koevorden 13 Mei 1703, zn. van Hendrik Nytrinck en
S’wacntien  Lipmans.

Uit dit huwelijk :
1. Hendrik Nytrnzc?~,  ged. te Koevordon 8 Juli 1739,

ter. 24 Aug. 1 7 6 3  : Frederika Willcmina  Weggeman.
2. Eva Nybrinck , ged. te Koevorden 24 Sop. 1741, tr.

1 8  Sep. 1 7 7 3  : Willena  Frederilc Weggema~a.

IV 2. Berent Coclc,  landsspotheker te Koevorden , geb.
ald. 30 Oct. (gcd. 2 Nov.) 1710, <- ald. 20 Juu. 1771,
tr .  a ld.  25 Ap.  1736:  ,Janticn Nyh.inclc,  geb. ald. 1 0
(ged. 10) Jan. 1 7 0 5 ,  i_ a ld.  17 Juni  1778,  dr .  van
Hendrik ~Yyhhclc  on bwaenticn  Lipaans.

Uit dit huwelijk:
1. Joumus, geb. to Koavorden 29 Apr. 1737, + alcl.

5 Mei 1737.
2 .  Joumes,  g0b. te Koevorden 28 Jnni 1738, -1-  ald.

9 Sept. 1741.
3. He?ad?ik,  volgt V .

V. Hc~zdrik  Coc?~, landsapotheker te Koevordcn , geb .
ald.  13 Feb.  1740,  i_ ald. 30 Oct. 1797, tr. ald. 19
Aug. 1780 : Willmtjc Lzclce+a,  geb. te Emmen 21 (ged.  25)
Mrt. 176!9,  j- te Koevorden 9 Sep. 1536, dr. van L u c a s
Lzcl~ela  e n  I-lillegie~a Gccris.

( Wilba$e  Lulren  he r t rouwt  t e  Koovorden  12  Mr t .
1 8 0 0 :  Wzllena  van Eflgen, weduwnaar van k+nzllaegie?&
1Cliclde~a~cldts.)

Uit het 10 huwelijk:
1. ccm doode  zoon (1781).
2 .  Bered , geb. tc Kocvorden 11 (ged. 14) Aug. 17S2,

apotheker, raadslid en wethouder  ald., i_ te Soest
29 Aug. 1856.

3. Johannes, volgt Vl 1.
4. Jadha,  volgt Vl 2.
5. een doode  zoon (1789).
6 .  LUCCIS, geb. te Coevorden 27 Juli 1793, t_ ald. 10

Jan. 1810.
7. Hillegicn, volgt Vl 3.

Vl 1. JoJzanmzs  G’ock,  a,potheker  te Dokkum, geb. te
Koevorden 21 (ged.  22) Sept. 1784, 7_ te  Dokkum 29
Dec. 1836, tr. te Leeuwarden 16 Mei 1809: Reinozcw
V ybraladi,  geb. te Berlikum  17 Oct. 1778, i_ te Amerongen
19 Dec. 1853, clr. van Gentius  Wybra?adi  en Wyfske
Pieters.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vl1 1.
2.  Jenlje,  g e b . te Dokkum 10 Oct. 1812,  apotheker

te Groningen (1850),  + te Soest 14 Apr. 1861.
3. Barend Lucas, geb. te Dokkum 2G Jan. 1815, mi-  te

Nijverdal  28 Mrt. 1867.
4. Wytske, volgt Vl1 2.
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5. Willemina,  geb . te Dokkum 11 Nov. 1818, f- te
Leeuwarden 29 Juli 1899.

6. Lodewijk, volgt Vl1 3.

Vl 2. Jantien  Cock, geb. te Koevorden 18 Oct. 1786,
-f ald. 1814, tr. te Koevorden Jan Deurink.

Uit dit huwelijk:
1. Henderikus  Deurink, Off. v. Gez.
2. Wilhelmina Deurink, tr. Berend Wispelwey Krcrmer  ,

koopman te Koevorden.

Vl 3. Hillegien  Cock,  geb. te Koevorden 9 (ged. 9)
Apr. 1797, tr. ald. Mei 1839: Anionie Coenraad Timan,
instituteur te Koevorden.

Dit huwelijk bleef kinderloos.

Vl1 1. Hendrik Cock  , apotheker te Groningen, geb.
te Dokkum 6 Nrt. 1810, $ te Noordlaren 7 Apr. 1856!
tr. te Groningen 1 Jul. 1835: Anna Tijl.

Dit huwelgk bleef kinderloos.

Vl1 2. Wytske C’ock, geb. te Dokkum 24 Nov. 1816,
1_ te Oosterbierum 10 Mei 1849, tr. 29 Jun. 1838:
Johan Georg Zimmerman, pred. te O&erbierum  , later
te Narrum  en Nijkerk (Fr.).

Johan Georg Zimmerman hertrouwt 28 Nov. 1860:
Froukje Engelsman. (Dit huwelijk bleef kinderloos).

Uit het 10 huwelijk:
1. Wouter Zimmerman , geb. 2 Nrt. 1843, -) 1 Oct. 1846.
2. Johannes Zimmerman, geb. 15 Aug. 1844.
3. Jozeph Henricus Zimmerman, geb. 14 Jun. 1846.
4. Reinouw Zimmerman, geb. 29 Ap. 1846.

Vil 3. Lodewijk Cock, koopman te Sneek, geb. te
Dokkum 17 Oct. 1821, T te Sneek 22 Jun. 1873, tr.
ald. 7 Jun. 1848: Alida Vlink, geb. te Sneek 20 Sept.
1829, 5_ ald. 27 Mrt. 1911, dr. van Anne Tussien
Vlink en Titia Napjes.

Uit dit huwelijk:
1. Anne Tttssyn, geb. te Sneek 28 Aug. 1849, -i_ ald.

25 Sep. 1849.
2. Anne Tussyn,  volgt VIII 1.
3. Johannes, geb. te Sneek 28 Feb. 1853, thans koopm. ald.
4. Jentje,  volgt VIII 2.
5. Hujo  Kelko, volgt VIII 3.
6. Lodewijk, geb. te Sneek 6 Nov. 1868, -/= ald. 16 Mei 1872.

Vl11 1. Anne T~ssijn  Cock,  Ind. ambtenaar, geb. te
Sneek 23 Mei 1851, -j- a/b. v/h. stoomschip ,,Burgm.
den Tex” Ind. oceaan 2 Febr. 1886, tr. 1877 te Badang ,
res. Pekalongan : Geertruida Margaretha Anna Verloop,
geb. te Utrecht 10 Mei 1859, dr. v. Klaas Murten
Verloop en Antje Martinus Wagenaar.

Uit dit huwelijk:
1. Alida mis ) volgt IX 1.
2. Anna Geertruida M argaretha  , geb. te Sneek 3 Aug.

1880, f te Buitenzorg (N. 1.) 1881.
3. Lodewijk Anne Tussyn, geb. te Japara (N. 1.) 1882,

-i_ ald. 1886.
4. Joharzna Lode,wijka,  volgt IX 2 .

VIII 2. Jentje Coclc, leeraar  M. O., thans te Alkmaar,
geb. te Sneek 3 Oct. 1854, tr. te Voorburg 31 Dec. 1877 :
Maria Hendrika Schm(rl, dr. van Dingeman Franciscics
Schmal  en Clara  Breedveld.

Uit dit huwe1ij.k:
1. Willemina Alada,  volgt IX 3.

2. Lodewijk Anne Toussaint , volgt IX 4.
3. Franciscus Dingeman , geb. te Teteringen 3 Juni

1881, thans te Sneek.
4. Jacob Willem Johan, volgt IX 5.
5. Clara  Catharina, geb. te Breda 13 Mei 1856, thans

journaliste te Alkmaar.
6. Alida Martha, geb. te Alkmaar 29 April 1894.

Vl11 3. Hajo Kelk0  Cock, thans rustend koopman te
Sneek, geb. ald. 28 Mei 1856, tr. ald. 29 Aug. 1883 :
Martha Geesje Joustra , geb. te Sneek 14 Nov. 1858,
dr. van Steven Joustra en Anjenetta Reinders.

Dit huwelijk bleef kinderloos.

1X 1. Alida Titia Co&, geb. te Magelang, Kedoe (N. 1.)
9 Nei 1878, tr. te Sneek !) Mei 1907: Jan Huges,  thans
Hoofdadm. 38 Rott. Deli Mij., geb. te Sneek 26 Juli
1878, zn. van Jan Huges en Geesje  Marthn  Joustra.

Uit dit huwelijk:
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1. Geertje  Huges,  geb. 17 Mei  1908 te Medan  (N. 1.)
2. Jan Oscar Huges, geb. 17 April 1911 te Bindjeh (N. 1.)

1X 2. Johanna Lodewijka, geb. te Tjitoeroeg, Preanger
(N. 1.) 6 Maart 1886, tr. te ‘s-Gravenhage 13 Nrt. 1908:
August  Louis Bakhuis, Civ. ing., thans te Tegal,  geb.
14 Nov. 1882 te Manondjaija afd. Soekapoera (N. I.),
zn. van Louis August  Bakhuis  en Marie Louise Kriesfeld.

Uit dit huwelijk:
1. Lily Bnkhuis, geb. 4 Febr. 1909 te Pekalongan.

1X 3. Willemina Alida Cock , geb. te Teteringen 6 Oct.
1878, tr. te Alkmaar 18 Sept. 1907: Adriaan Pels,
makelaar ald. , geb. te Spanbroek 7 Dec. 1881, zn. van
Adriaan Pels en Cornelin Ma.rgal.elha  Rocker.

Uit dit huwelijk:
1. _dIarin  He&ika  Corraelia  Pels, geb. 12 Jan. 1911

te Alkmaar.
2. Adriaan Pels, geb. 21 Mei 1912 te Alkmaar.

IX 4. Lodewijk dnrae Toussairat  Cock,  koopman te
Sneek, geb. te Teteringen 12 Jan. 1880, tr. te Sneek
10 Nov. 1905: Christi,zn  Walstra,  geb. te Sneek 15
Mei 1875, dr. van Klaas Walsira  en Rinkse Siksma.

Uit dit huwelijk:
1. Renske Maria , geb. te Sneek 8 Sept. 1906.
2. Jentje  Ermzcisczcs,  geb. te Sneek 26 Jul. 1908.

1X 5. Jacob Willem Johan Cock,  leeraar  N. O., thans
te Harlingen, geb. te Breda 3 Juli 1882, tr. te ‘s-Gra-
venhage 26 Ap. 1912 : Pietertje Pels, geb. te Schermerhorn
11 Dec. 1888 ? dr. van Adriaan Pels en Cornelia Mar-
garetha Focker.

Alkmaar. J. COCK.

Van Romunde.
(Doetirachemsche  tuk.)

Deze fragment genealogie is geheel opgemaakt uit
onderstaande bronnen :
1.

2.

Processen gevoerd voor schepenen van Doetinchem.
Nes 310 en 512).
Schepenprotocollen van Doetinchem over de jaren
16SS-1626.  (folio’s : lei”,  17 > 18, 37”, 38, 60”, 83”,
84, 138”,  139, 163, 199”, 200, 282, 323”) 330”,  348,
354, 361”, 366 > 369, 382, 393, 403”,  409,411”, 414,
448 > 459”, 465”,  497”,  511, 511”,  526, 531, 538, 540”,
558, 588, 607”, 616, 621” > 624”, 631”.)

c



3.

4.

5.

6.

7.

8.

283 284

Inventaris der charters der stad Doetinchem. (folio’s : was driemaal gehuwd en overleed in 1610 zonder
151, 153, 160, 165.) kinderen na te laten.  Zij  tr .  io) Stueer io lvarle,  d i e
Register van opdrachten, transfixen en volmachten een  voorkind  daltc t. W. had,  geb.  1552 en gehuwd
van het landdrostambt van Zutphen, deel 1581-1618. met Stoffel Uttertnarck;  9) Jan Lansiwl~,  is dood 21
(29 Jan. 1593, 12 Mei 1610 en 9 Febr. 1611.) Febr. 1578 en 30) Toewis  Slichtkamp, is dood 26 Juni 1588.

Allen berustende op het Rijksarchief  te Arnhem.
Doopboek der Herv. Gem. NO 1. (1633-1712) van
Doetinchem, berustend op het Stadhuis aldaar.
Liber renunciationum, deel 1509-1569.  (folio’s : 13v,
122, 135V, 285 en 310.)

,Jan van Rouau~ade  had bij zijne ee r s t e  v rouw dr ie
kinderen en bij zijne tweede een kind:
1.
2.
3.

J o h a n  u. I-?. , ;olgt 11.

Aanwezig op het Gemeente-archief van Deventer.
Alg .  Ned .  Fam. blad,  deel  IV. Oudst  bekende
schepenen van Doetinchem.
Burgerboek, Doop- en Trouwregisters  der stad
Utrecht l).

Hendrik ,v. R., volgt Ilb’s.
Geerte van Ro>7aulzde, vermeld 26 Juni 158S, 29
Jan. 1593 en 31 Jan. 1609. Zij tr. 1”) Se7z.s  Sleintians
(Sclieilatiens)  en 2”) G e r r i t  bnael&ck,  i s  dood  26
Juni 1588. Zij heeft, steeds gewoond in haar moeders
huis, waar hare twee echtgenooten overleden zijn.

Uit het tweede huwelijk:
4. Heylke vaja Romunde,  geb. vermoedel\jk  te Deventer

1545. Op 18 Sept. 15% komt voor: ,Hei_jlcken  va
R e m u n d e  o l t  XX jaeren,  met Jan vä Diever  hoere
Oehm”, verder vermeld 6 Mei 1672, 19 Aug. 1590
12 April 1597 en 31 Jan. 1609. Zij tr. Towui.s  van
Loon (Loela)  , is dood 19 Aug. 1590. Dit echtpaar
was uitgeweken en woonde Mei 1572 te Emmerik.

11. JolLala  vala Romuwle,  g e n a a m d  d e  o u d e ,  g e b .
omst reeks  1540. Op 15 April 1562 komt voor: ,,Johun
Dryvener van Remunde mondich und olt ongcferlich
X X I I  jaereu”, verder vermeld 28 ,L\pril 1596 en 15
Jan. 1617. Hij tr. Geeske NN.; met liaar man vermeld
26 Juni 1688. Hij wordt in het proces genoemd de
glasmaker, wonende in de Brouwerij, hiermede kan
echter ook bedoeld ziju, zijn neef Johan v. R. (sub. lil),
dit is niet recht duidelijk.

Op folio 151 en 152 van de onder 3 genoemde bronnen
komt op 25 Febr . 1628 een opdracht voor van een
stuk land onder Angerlo, geheeten  de Aldemate, leen-
roerig aan het huis Bingerden,  met aangehech t  s tuk
van  28 Ju l i  1625 ,  waarb i j  de  l eenheer  Johan  van
Goltstein dit  ratif iceert .  Aan het stuk zijn 3 gave
wnszegels:  1.  dat  der stad Doetinchem; 2.  dat  van
Johan van Goltstein en 3. dat van dèn schepen, tevens
leenman Johan van Romundc.  (Sub. 1111.)

Ons verdiensteli jk l id,  kapitein Steenkamp, v e r -
vaardigde van laatstgenoemd zegel eene teekoning,
welke mij hier reproduceeren :

1. Jun van Romwzde, is d o o d  i. 3Iaart  1560.
Hij  tr .  10 n a  1 5 2 9  Snnn S’chisters,  wedo van N. N.

l?enanaelt  (Rewawaert  of Renznlelor)  , marskramer  en  hortr.
te Deventer Ellao~ Hoz&uis(?).  Deze had  eene  zus te r

Heiltje  vals Dieuwen,  geb. omstreeks 1516 en eene nicht
&%ese  ten Rieme.

J a n  v .  R .  w a s  ti,jdens z i j n  e e r s t e  humcli,jk  n a a r
Frankrijk getogen en had daar een oorlog medegemaakt,
zijne vrouw met vier kinderen achterlatende. Kort na
zijne terugkomst sclii_jnt zijne eerste vrouw te zijn over-
leden en is h;j naar Deventer gegaan,  waar hij  her-
trouwde. De drie kinderen uit Jan’s eerste huwelijk
zijn te Doetinchem gebleven en bezochten nu en dan
hunnen vader en hunne stiefmoeder te Deventer.

Ui t  he t  huwel i jk van  N.N.  Remmel t  met  Anna
Schisters  werd in 1629 na den grooten  brand te Doetinchem
eene dochter Ness  Remmelt geboren. Het schijnt dat
haar vader kort daarna, toen zij nog in de wieg lag,
aan de pest is overleden. Zij testeerde 31 Jan. 1609,

1) Dc,  onder 6 en 7 vermelde uittreksels zijn verwhnft door den
Heer P. van Romondt, die onder 8 door don HeerC. A. TWI  Woelderen.

Libië*  He?&&  Gala Romwnde,  is  dood 23 Mei 1583,
tr. A!argaretha  Steintiens  (Scheiniic~as,  Srheidtiens)  Johan
en  Elisabethdr  , is dood 14 April 1589. Zij hertr. vóór
23 Mei 1083 JolLalz  vula der Elborc7~,  schepen, raad en
burgemeester van Doetinchem 1582-1604.

Hendrik v.  R. schi,jnt  in een vroeger huwelgk  nog
een dochter Alzlzelce  vnn Romende  gehad te hebben, die
g e h u m d  w a s  m e t  Jala tut P o e l ,  als J a n  t e n  P o l
schepen van Doetinchem 1600-1610, burgemeester 1600
en 1606, met zijne vrouw vermeld  25 Jan. 1613 en
3 April 1620.

Nargaretha  Steintieus  had bij elk hnrer  ech tgenooten
drie kinderen :
1. Johan v. 12. volgt 111.
2 .  Hendtik 2;. R., v o l g t  IlP
3. Elisabelh  v. R., volgt IlP*
4.  Bate  vala der Blborch,  onmondig  31  Oct .  1594,

tr. Derk Tengbergela  , met zijne vrouw vermeld 25
Febr. 1621.

5. J&L  ~«~a der ElOorch,
6. Grietje z’aja der Elborch,

onmondig 31 Oct. 1594.

111.  Johan vaia Rouaunde,  genaamd de jonge, schepen
van Doetinchem 1600-1628, burgemeester aldaar 1602,
1603,  1612,  1613,  1619 en 1620, vermeld 26 Juni
1588, 14 April 1589, 12 April 1597 en 12 Jan. 1603.
Hij tr. Geeske Papen7jave,  met haar man vermeld 24
Dec. 1605-22 April 1630. Uit dit huwelijk eene dochter
Mwgriet van Romende, tr. (huwelijksvoorwaarden 12 Juli
1620) Albert Derrixse, weduwnaar van N. N., is dood
28 Mei 1650. Zij wordt als weduwe vermeld 27 Nov.
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1659,  12 Aug. 1661 en 17 Maart 1672, en hadden een
kind: He~drilc  AlBertsx.,  onmondig 12 Aug. 1661.

Bij. zijne eerste brouw had Albert Derrixse eenc dochter
GrietJe  Alberts, tr. N. N. Wcsterhoff, waaruit Aaltje
Westerhoff tr. Willem Koppelman. Eerstgenoemde U-OUW
was eerder gehuwd met Jacob N. N., waaruit 2 kinderen
(mngescheid 7 Febr. 1620) : 1. Derkske Jacobs tr. Coenraad
van Dulken en 2. Leentje  Jacobs tr. Gerrit van Gelder.

IlIbi~.  Hen&& van Romende, r en tmees te r  van  Doe-
tinchem 32 Febr. 11307-22  Febr. 1608, is dood 9 Dec.
1 6 2 0 ,  v e r m e l d  2G Juni 1588-15 Jan.  1Glï en met
zijne vrouw 1 8  Maart 1610. Hij tr. Vnr~7l;e Cuppers,

dr .  van Jan en ,IInrike  N. N., weduwe van  Gei-rit  vm
d e r  Elbord/  Henclriksz.  Zij t r .  teu 9~11 rnale He)zrilL
~%ì$za~isz., weduwnaar  van  N.N.  van  de r  E lborch
Hendrik&. , met wien zij 12 Jan. 16% voorkomt .

Zij verwekten 6 kinderen, allen 9 Dec. 1620 onmondig :
1.

2.
3.

4.

5.

,ïan van Ro~wmdc  , ‘tiLhirurgijn, is dood 10 Juli
1 6 3 7 ,  tr. Cathar-inn  T~‘esterho~‘,  met haar man ver-
meld  ld Jan. lGi>ti, zij alleen 10 Juni 1637. Uit dit
huwelijk kinderen, aic op lastatreïn~cldon  datum
onmondig waren.
Gerrit van Romende.
Adolpl~  van Row~l,zcle  , begiftigd met eenc  vicnrie
v a n  d e  S t .  Stephnnuskerk te Doetinchem ?G AIei
11317---5:  Jan.  lij%.
Griet@  C(IIL  ~~07121111178  ( v e r m e l d  22 1Inart 16-0,
tr. t c  Ut rech t  als j. tl. van D e u t e c u m  wooti i n d e
Hamburgcrstrnet  o p 1  Alei 1636 David  Corizeliss.
van Doorn, j. g. van Ctrecht  , WOOG  in botterstraet.
Sanzzwl  ccm Romende, chirurgi,ju  , wordt als Samuel
van Remund 14 Maart  1640 burger van Utrecht
en tr. a l d a a r  op. 24 Febr.  1639 als j. m. van Doe-
t e c h o m  woneïï  in de vysteeg Uìwlzjw  TIiillew~ zwqa
Tol 1) j. dr. vnu Wesop wonende sen de voorstraet.

Uit dit huwcl~jlï  kinderen, gedoopt te Utrecht.

III*er* ElistrOet7L  van Romuude,  vermeld  26 Juni 158S-
2 7  J u l i  1619, tr. Johnu  Dicwer, is d o o d  ‘Lb .Dec. 1606,
met  z i jne  vrouw 26 Juni 1588 en 14. L%pril  1589.

Uit dit huwelijk drie kinderen, vermeld 10 11ei 1f;OG
en misschien nog een vierde.
1. Grietje L)iewer  tr. Hendrik  CUIL  Jfuustcr Jc~nsz.,  m e t

zijne vrouw vermeld 27 Juli 1619.
2. Helld&;  Diemcr.
3 .  Jan Diemer.
4 .  (3) Jo7tawla  Dituzer t r . Berent h'wssen  , beiden ver-

m e l d  1s _qaart 1626.
Aansluiting met het, door den Heer W. WVgnaendts

van Resandt in den XXIXen  jaargang, kol. 3% e. v.
behandelde geslacht, is niet gevonden.

flnzhwt. C. P. J. YAS VLIEILDEN.
Kolonel b/d.

~..~

Eene Haagsche familie van Teylingen,

door G. ESCHACZIEK.

In het belangrijk artikel van Teylingen door de heeren
D. J. 11. Wüstenhoff en C. W. Bruinvis,  geschreven
in de Gen. Her. Bladen VIT, worden twee personen
_~__

‘) Haar achternaam  blijkt nist uit het huw. leg., wel uit het
doopreg. : 2.5 Oct,.  1639. Hendrick, zn. van Snmuel van Rumont en
Dirckie Willems van Tol. (Buurkerk).

2%

genoemd n.1. Direk Gerritsz. van Teylingen (bl. 206,
noot 4) en Cornelis Gerritsz. van Teylingen (bl. 207)
wier familieverhouding tot  een der beschrevene ge-
slachten door de schrijvers mogelijk,  doch geenzins
zeker wordt geacht.

Z i j  behoorden  to t  cene  Haagscho f:Lmilie , ma.arvan
hier eene uit echte stukken opgemaakte fragmentgene-
alogie  volgt, beginnende met zekeren Gerri t  Cbrsz.,
die als jongman van Leiden  in 1606 te ‘s-Gravenhage
in het huwelijk  trad en die luter in  ak ten  vcor l tomt
met den naam van Teylingen.

Of hij in cenigerlei  rela,tie tot de oude van Teylingens
gestaan heeft,  of dat ziju naam vee lee r  van  loka len
oorsprong m as , Teyliugen  toch la,(7 niet ver van Leiden,
is niet na.der gebleken.

Corsz. is een pntroniem, dat beteekent Christiaanszoon,
zi,jn vader zal dus Christiaan hebben geheoten.

1. Gerrit Corsa.  van Teylingell  , vleeschboumer op de
Nieuwe  Grcenmarkt  t e  ‘ s -Gravenhage :  huwdc a ldaa r
1S (nang. 2 )  A p r i l  1 6 0 6  dla,?~fje  C’ornelisdr.  (cnn
Brozrckhuyscn  1)))  doch te r  van  Corne l i s  Jansz. ( v a n
Brouckhuysen 2)) en van Adriana Cornelisdr.  Zij over-
leed vGór 3 Mei 1626, toen hij opnieuw trn huwel i jk
annteekende  m e t  Twutje Adrian~dr. van S’ijtAofl’,  het
mie hij 28 Juni 1626  te ‘s-Gravenhage hde.

Op 22 Juli 16% ha hij zijn 5 lïintiercn uit Let eorate
huweli,jk hun moederlijk eri’deal bewezen “), die kiuderen
volgen  ll. 1-5 .

1) .%auget.  2 .\l’ril  1606: Gerrit,  Corss.  j. m. yan Loyden,  en Nnrytje
Corneli~dr.  j. dr. beidcn wonende alhier (tc ‘s-Gravenhng(J).  Gehuwd
1S April 16Oti.

2) Cornclis  Jansz. (van Brou~khuysen>,  \-lceschllouwer,  en Adrinna
Cornelisdr.  (“ij testccrdo  nis weduwe  30 Juli 16% (Weesk.  Reg. Y. p
1.5~‘) hndd un ;;> killdcren: a. J a n  Cornel&.  v a n  Brouckhuysen,
vlecauhhou\rcr  in’t,  Zuid Einde (Wagenstraat),  huwde 1”. (aanx.  10
Sept. 11317~ Aunet!jc  Jorisdr. van Pijnacker  (-1 vó6r Juni lö%), hneruit
4 kinderen: Grietde  geb. lG19,  Annotjc  geb.  11321,  Narijtje geb.  1623
cn  Corlioiia,  T:IN  Brouclrlnlysen  geb. LG&  Hij her trouwde  (aang.  16
Aug.3.  1 6 % )  Annetje Pnuwclsdr. van der Heul uit Utrecht, deze
ltc:tr-onwdc  (aung. 31 Xnnrt 1öN) Hendrick Vockestnort,  Not’s.  te Delft,.

b. Mnrytje Cornsdr.  van Brouckhugsen huwde Gerrit Corxs.  van
Tcylingell  bovengenoemd,  e. Lnijt,je  C o r n u d r .  v a n  Brouckhnysen
huwde Clnes  Clxnz. \-an  Royeu  b&ker?  d .  Jnnnetje  Cornsdr.  van
Brouc:khnysc:~  huwde  Philip Cornelisz  Rletvcld  , vlcesohhouwer, en
c. Aeltje  Cornelisdr.  yan Brouckhuysen h u w d e  brent TVillemsz.  de
Swlrt, bnkkcr.

3) Haagnche  \X7eeskamer  Reg. Y. fo. 150. 22 Juli 16%: Gerrit Corss.,
vleeschhouw~:r , n!s  weduwnuar  van JInrytje  Cornelisdr.  t. c. e n  J a n
Corncliiz. uan  Bronckhuyscn , mede vleeschhouwer , Philip Cornelisz.
Rietrcld:  als man van Jnnnct,jc  Cornsdr. en dus als ooms en voogden
vau moedcrszijdc  yno genoemde kinderen t. a. z. treEw  een accoord:
de vader zal ziju 5 mi. ja. kinderen 11.1. Cornclis  nu oud 17, Geer-
truyd 15, Uirck 12, Abigael 8, en Judith ti j. onderhouden en een
handwerk laten lcercn, en ze bij hun huwelijk of mcerderjnrigheid
cen  geschenk geven  bedr:>gende  voor allen  te zamen f 1000 van 40 at.,
waarvoor  hij verbindt zijn huis op de Wc Groenmarkt.  (m. g.) ,,Gerryt
Corssen  yan Teylyn”.

Rcg. C. (:. p. 1 22 Juli 1636: Geertruvd  kwiteert  de Kamer. (v. g.)
.Gee&ut  Gerts”.

-.

id. f”. 3 19 Dec. 16%: Dirok Gerritsn. geassisteerd met zijn oom
P. Cx. Rietveld kwiteert de Kamer. (w.g.) .Dirck  Gerritsse rnn Teyleyn”.

id. p. 12. 16 April lG.42: Abignel kwiteert,.  (w. g.) Abiegel Gerrit van
Teillin”.

id. fO.  9n 2 Dec.  1636: Is mede  goedgevonden bij meesmeesters als
opperroogden  en P. Cz. Rietveld als oom en voogd vnn voors%
kindcaren  ten regarde,  dat Judith Gerrits is hot jongste kind en uit
deu  boedel netfenq  voorz. andere kinderen  is moeten onderhouden
worden , geconsidereerd mede,  dat deselve  niet en is beqna.m  omme
tc gaen  dienen, mits haer  verminktheid  aen een van haer armen,
dat bij doselve Jodith  nog nllceu  genoten &al morden de 4 lijfrenten
ran f25 staende ten haren name. Zij kwiteert, 1.6 April 164i.  (Reg.
C. C. fO.  11.) (w. g.) .Judiclr Gerrit van Teiilingen”.
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11 1. Cornelis Gerrits~.  van Teylingen, geb.  1609,
vleeschhouwer, e e r s t  in ‘t huis zijns vaders,  later  in
een huis z/z Spuistraat, op 27 Mei 1638 door hem aan-
gekocht.

Hij huwde 4 Maart (aang. 18 Febr.) 1629 M a r i a
Willeboortsdr.  van Rijn j. dr .

Hij is 26 Juni 1659 en zij 31 Juli 1662 in de Nieuwe
kerk begraven. Hun kinderen volgen 111 1 - 9 .

111  1. Willem van Teylingen,,  vleeschhouwer,  kocht
31 Mei 1664 een huis in de Herderstraat, en huwde ‘)
(aang. 16 Sept. 1657) Christina van Looveren j. dr.,
dochter van Jan en van Maria d’8ssigny.

Zij hertrouwde (aang. Delft 28 en den Haag 29 Sept.
1680) den Luitenant Sumuel  Conain  (of Konij,) j. m.,
die als haar weduwnaar en erfgenaam op 12 Mei 1681
het huis in de Herderstraat verkocht.

1112. Elisabeth van Teylingen huwde (aang. 16 Dec.
1663) Michiel de Bije, soliciteur militair en vroedschap
van den Haag.

Zij is 22 Jan. 1705 en hij 30 Oct. 1707 in de N. K.
begraven.

1113. &laria  van Teylingen huwde (aang. 29 Mei 1661)
Harman van IJsselsteyn  wedr. , chirurgijn.

Zij testeerde als wede 14 Nov. 1674 op haar twee
dochters Cornelia en Wilhelmina van IJsselsteyn. (Nots.
Gijsbt.  de Cretser, Reg. 652).

Hij is 29 April en zij 3 Dec. 1674 in de N. K.
begraven.

111 4. Adriana van Teylingen huwde 1” (aang. 10 Maart
1658) Bastiaan Hooftman j. m. van Dordt,  zij woonden
te ‘s-Gravenhage op de Plaats. Hij is 23 Dec. 1667 in
de N. K. begraven.

Zij hertrouwde (aang. 12 Augs. 166s) Taco Scheltinga
j. 111.  van Dockum,  wijnkooper te ‘s-Gravenhage.  Op
20 Maart 1693 was hun boedel in handen van cura-
toren. Uit ieder huwelijk twee kinderen.

111  5. J a n  v a n  Teylingera,  v l e e s c h h o u w e r  o p  d e
Paviljoensgracht, verkocht  19 Mei 1674,  als  mede-
erfgenaam zijner ouders land in de zusterpolder en op
25 Sept. 1675 land onder Rijswijk. 2) Op 30 April 1676
stelde hij zich borg voor den soliciteur de Bye, zijn
zwager (Nots. G. de Cretser, Reg. 653).

Hij huwde (aang. 23 Jan. 1667) Cornelia Disponteyn
j. dr., dochter van Nicolaas en van Barbara Cools.

Hij is 31 Augs. 1693 in de N. K. begraven.

R e g . A. A. fO. 120. 4 Mei 1633: Maria Willeboortsdr., huisvrouw
van Cornelis Gerritsz. van Teylinghe heeft ter cemere  van weesmrs.
betaald de somma van £ 800 van 40 st., in afdoening van ‘t bewijs
der 4 jongste kinderen van Gerrit Corsz.  groot f 1000, waarvan Corn.
Gerritse. zelf g 200 competeeren, die door hem eiin afgehouden, en
zulks als kooper van ‘t huis in ‘t bewijs  gespecificeerd.

1) Gelijk bekend is zijn de huwelijken zelf omtrent dien tijd in
den Haag dikwijls niet te vinden.

2) 26 Oct.  1676: Michiel de Bije, Vroedschap van den Haag, als
man van Elisabeth van Teylingen voor hem zelf en als medevoogd
der kinderen van Herman  van Ysselsteyn, i. 1. chirurgijn te ‘sHage,
verwekt bij Maria van Teylingen, en mede namens Taco Sohelticga,
wijnkooper, gehuwd met Adriana van Teylingen en Pieter de Ru@,
Proc’ Geo.  Raden, gehuwd met Judith van Teylingen en procuratm
hebbende van Gihis  van Brusselen, apotheker te ‘s-Hertogenbosch,
als man van Willemina van Teylingen, verkoopen Gerrit van Teijlingen,
wijnkooper, hun zwager, + in 9 morgen in Plaspoelpolder, gelijk
voornoemd 4 part op 25 Sept. 1675 door Johan van Teylingenmede
huu schoonbroeder hun comparanten is verkocht,.

Transpt. Reg. van Rijswik.
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Zij lieten meerdere kinderen
schijnt te zijn overgebleven:

doopen waarvan alleen

IV 1. Maria Jans&.  van Teylingsn, gedpt. 17 Maart
1669, begraven N. K. 22 Nov. 1726. Zij was gehuwd met
Ary van Couvenhoven. (De Wapenheraut 1911, bl. 120).

1116. Gerrit van Teylingen,  wijnkooper  , huwde als
j. m. (aang. 1 Maart 1671) Geertruzd  Stuckeri  J. d r . ,
dochter van den gerechtsbode Gerrit Stuckeri.

Zi,j is 12 Febr. 1699 begraven en hij 13 Sept. 1714.
Zij l ieten doopen: 26 Dec. 1672 Cornelis, 20 Dec.

1676 Maria, 14 Maart 1680 Lodewijk, 20 Augs. 1683
Jacoba  en 20 Juli 1684 Lodewijk.

Als hun ouders overleefd hebbende zijn  slechts de
drie volgenden gevonden, IV 2-4.

IV 2. Cornelis van Teylingen, commissaris van de
Fortifìcatien van Holland, woonde in ‘t Noord-Einde ,
-i_ ongehuwd 1 Maart en begraven 5 Maart 1722.

Zijne erfgenamen waren zijne twee zusters.

IV 3. Apolonia van Teylingen, -f 30 Juni (begraven
4 Juli) 1736. Zij huwde 10 (aang. 18 Oct. 1695) Heradrilc
Saldanus, klerk ter Griffie, _F vóór Dec. 1712 ; zij huwde
20 (aang. 24 Maart 1715) Ds. Justus  Hendraclc v a n
Hoogenhou,ch,  predikant te Scheveningen, die later haar
eenige erfgenaam was.

IV 4. Maria van Teylingen. Zij huwde (aang. 11 April
1706) Johannes van Baerle, Secretaris van Politie der
stad Utrecht. Zij overleed 2 Jan. 1747 aldaar kinderloos.

111 7. Willemina van Teylingen huwde (aang. ‘s-Gra-
venhage 15 Augs. 1666) Gillis  van Brussel, apotheker
te ‘s-Hertogenbosch. Zij is begraven 13 Jan. 1705.

111 8. Juditll vals Teylingen huwde (aang.  26 April
1671) Pieter de Ruyt j. m., Procureur voor Gecomit.
Raden v. Holland. Zij is begraven 20 Dec. 1726.  N. K.

II 2. Geertruyd Gerritsdr. van Teylingela,  geb. 1611~
kwiteerde de weeskamer bij hare meerderjarigheid. Op
24 Mei 1675 verkocht eene Geertruyd van Teylingen,
procuratie hebbende van haar man Johan Conijn een
huis W/Z. Achterom, het is echter niet zeker of zij wel
de bovengenoemde was.

113. Dirck Gerritsz. nala Teylingen, geb. 1614, vleesch-
houwer, stierf vermoedelik  in 1679 en huwde als j. m.
(aang. 21 Juni 1656) Susanraa  Ha,rmasasdr.  vara Witmondt,
j. dr. Op 8 Maart 1656 had hij in de Remonstrantsche
Kerk in den Haag 2 kinderen laten doopen  z o n d e r
opgave hunner namen of die hunner moeder. Op 21 Maart
1657 lieten zij een kind doopen  zonder deszelfs  naam
op te geven. Op 20 Febr. 1658 Johannes en op 6 Juni
1660 Cornelis. Hij kocht 14 Mei 1638 ‘t huis ,,de 3 Zwitsers”
W/Z. Zuid Einde (Wagenstraat), welk huis zij op 8 Mei
1676, procuratie hebbende van haar man, weder verkocht,.

De descendenten uit dit huwelijk schijnen eenigzins
in verval te zijn geraakt, en zijn niet gemakkelijk op
te sporen, slechts deze twee kinderen zijn gevonden:
111 9 - 1 0 .

111 9. Maria vara  Teylingen j. dr. huwde (aang. 14 Nov.
1677) Willem van Asperen j. m., beiden geb. en wonende
in den Haag, zij hadden meerdere kinderen.

111 10. Gerrit van Teylingen, vleeschhouwer op de
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Burgwal, huwde als j. m. (aang. 1 Dec. 1680) Gecrtruyd
Dolmaker  i. dr. van Wesel. OIJ 13 Amil 1686 komt hii

”

i. q. van behuwdoom als getuige vooi  in de huml.  akti
van  zijn neef Jobs. Dolmaker  (j .  m. uit  Arnhem) met
Bsrbara  Koenen (j .  dr .  ui t  Wezel) .  (Nots.  Gijsb.  de
Cretser, den Haag, Reg. 663).

11 4. dbi,qael  Gerr i tsdr .  vnn Tc$&kgen,  geb. lGlS,
h u w d e  2 Jul i  1645 H a n s  I’ietcrsz.  van dey Swaluwe,
vleeschhouwer  te ‘s-Gravenhage.

II 5 .  Jzcclick  Gerritsdr.  uma  Teijliugen  , g e b .  1620,
bleef ongehuwd.

Van Dsmpseler.
Mcclogcdecld  door G. BEEI~~TINR.

Wapen : In zilver een rood ankcrkruis.
Helmteeken  : IJzeren vuurmand, waaruit vlammen, in

natuurlijke kleur, stijgen.

1. Ewt van Do~apsclcr, vermeld in eeno door hem
aangenomen uitdaging mot de handschoen, 1386. (G. van
Hasselt ,  Geldersch Maandwerk  1, blz. 286.)

Hij wordt, 10 Febr. . . . . beleend met die tiende van
den goede to Brilaer, 1) gelcghen  in den kerspel van
Bcrnevelde.  i, (Bcelaerts v a n  Blokland,  Stichtsche,
Gnasbcekschc  en Overijssolsche locnen,  blz. 86.)

Leenvolger  van Ghysen van Brylar was hi,j mogelijk
gehuwd met diens dochter. Twee zoons van den lccn-
volgcr van Evert van Dompseler, nl. van Johan van
Dompselcr, heetten Evcrt  cn Gijsbert. Vermoedelijk is
do lecnvolger  van Evert van Dompscler 3) zijn zoon:

11. JoAnn  ran Dowzpsclcr  o p  ‘vcl~~wc,  m e t  cenige
anderen vijand der stad Amersfoort, 1411, (Pontnnus.)
Raad van Hertog Reinald.  Her tog  Arno ld  ve rk laa r t
z i jn  buitenhuis  in ‘t kerspel Voorthuizen, buurschap
Harseler,  vrij en riddermatig te zijnen behoeve cn van
zijne kinclcren  uit het tweedo  bed, 1430. (Van Spaen.)
Met zijn zoon Evert sluit hij mede het verbond der
Landschap uit  de Ridderschap van Veluwe, 1436,
(NQhoff,  Gedenkwaardigheden IV.) Met tweo edelen
zegelt hij den pandbrief, waarbij Hertog $rnold  tienden
verpandt aan Udo Talholt,  1440. (Idem, blz. 175.) Elij
is bij den Hertog op Rozendaal, 14%. (Van Hasselt,
Rozendaal).

Hij wordt beleend met dc tienden van den goede to
Brilacr  , 11 Maart 1434. (Beelaerts van Bloklnnd t. a. p,
blz. S5). In zijn geslacht komt de hcIft van het goed
Brylacr,  dat door den Hertog tot een vr;j t i n s g o e d
gemaakt wordt, 1436, alsmede het goed Brylaer,  dat
aleer Rycolt Swartpot’s was. In hct.zelfde  jaar wordt
het goed te Barneveld (Oldenbarncvcld) gevrijd, hctwclk
aan zijn k le inzoon  Hendr ik ,  Schout  van  Barneveld,
vervalt. (Het oudste Tinsboek van Veluwe.)

‘) Acte van 1391: ondc van Schoenhorst.
2) Deze  acte, die geregistreerd is onder de voorgaande, vermeldt

niet,  het  ianr van beleenine. fB. v. B.)
De vo&gannde  actc luidt:‘ Ghyscn’ van Rrylnr, Hap Giscnsocna

soen van Brylar, als IIcyno, syn vader, die tc haldcn plach,  2S
April 1394, (6. D. p.)

- ,
8) Itceds in 1375 komt oen  Jolmn  van Dompselcr voor, dio do vadel

kan ziju van den stamvader, onder 1. genoemd. Wij trofren  hem
als ccrsten Van Dompsolcr aan in do stnmlij+t,  opgemaakt  dool
Gerrit van Dompselcr van Quickborn,  1542-1633,  cn ,,gevonden  il
syn starff huys”. Hieraan z;jn cenigc bijdondcrhedcn  ontleend, ge
merkt Q.
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Hij huwt 10 Nargrist van Delen,
‘Lo ~l~ech.tild  v a n  Enzelaer.  ( V a n  Spaen.)

Uit het eerste huwelijk sproot:

111.  Eucrt SV~ Donzpscler, Raad van Hertog Arnold,
3ie h e m  z i j n  g o e d  Malkonhorst ,,dat Rijckwijn v a n
Mnlkenhorst  te wescn  plag” van hoorig tot  een edel
vrij huisgoed m a a k t , 1434. Hij zegelt met zijn vader
het verbond der Landschap uit  de Ridderschap van
Veluwe, 1436. (Van Spaen en Nijhoff, Gedenkwaardig-
heden IV.) Hij  is  Hertog Arnold getrouw gebleven
en werd deswege door Adolf uit het land verdreven;
maar komt na Arnold’s herstelling terug. 1) H[j huwt
Soph~~a  van d e r  hMucr I!endriksdr., ob .  1468.  ( V a n
3paen en Q.) Zijne broeders zijn in de Ridderschap:
fkrrit Mowc FUIK  Donapseler  , (Gen. en Her. Bladen, deel
tVj en Gijsbert  vaja Dompseler, 1471, 1484. (Van Spaen.)

Ever t  van  Dompse le r e n  Morken  v a n  B y l e r  t o t
B a r n e v e l d ,  1405, (Van  Hasse l t ,  Arnhemsche  O u d -
heden  IV , blz. ll.) Beiden schrijven  aan Gerrit van
Hokelem ten nosendnle.  (Idem IV, blz. 19.) Hij overleed
op 0. L. V. Asccnsionesnvond 1476 en werd te Barne-
veld begraven.

11’.  Evert z’m Dom~~selcr.  (Van Spaen vermoedt, dat
hij  de Landschrijver v a n  Veluwe  in 1506 is .  Dit  is
chronologisch waarschi~jnl~jk onjuist.) Zijn broeder Hendrik
is Schout van Barneveld 1459,  1490. Hij trouwde 1°,
14%  ElìsaOeth  Vonclc  vau EwCjck  Boelofsdr.,  o b .  1 4 7 6 .
( V a n  Spnen  voegt,  hierbij: ,,gelove  de datums ,,vergist”).
Dit is echter naar het volgende niet  waarschijnli jk.
Onder de bezit t ingen van Udo Talholt  behoorde het
goed te Uddel, Utlclelern~eer  cn ‘s Grevenhout , d o o r
Hertog Arnold verpand (Tijdstroom 1863, blz. 162).
Op Zondag na St. Catherijue 1444 kocht Roelof Vonck
van Ewijck voor SOO ri jksdaalders genoemde pand-
bezit t ingen; die daarna aan diens schoonzoon Evert
van Dompscler vervielen. (Dr. W. Pleyte, A. van den
Bogert  en II .  Bouwheer,  Uddel  en  Udde le rheegdo ,
blz. 4%)

Evcrt  van Dompselcr moet aan den oever van het
Uddelermeer een versterkt  huis hebben bezeten.  Na
toch in het jaar 14S6  met de burgers van Harderwijk
cen proces te hebben gevoerd, hield hij, nadat Hertog
Karel in Gelderland  was gekomen, evenals zijn vader
clo Bourgondische partij. Met twee zrjner  zonen deed
hij den jongen Hertog afbreuk, maar moest zijn huis
te Uddcl spoedig verlaten. Dit volgt uit het verdrag
op 26 April 1494 tusschen Hertog Karel en Frederik
van Egmond gesloten, waarbij de eerste toestond, dat
,,Evert  van Dompseler, dacr thee  twe jonghe gebroederen
van Dom pselcr  wede1 op haer  guot sullen komen ind
dat rustelick ind ongehyndert gebruccken”. (Nijhoff VI,
oorkonde 10s).

Evenwel viel Evert van Dompseler weder in ongenade
vun den Hertog, moest hem zijne pandbezittingen, waar-
onder het goed te Uddel overleveren en na hem ,,oor-
vede” gedaan te hebben, hem trouw zweren, waarna
de Hertog Evert  van Dompseler en zijnen kinderen

1) Het bedoeldc handschrift zegt Iliervnn:  Hij is met ruytcrcn en
knechten den Hertog van Kleef  bijqvnllen  in den slag tusschen
Wnchtcndonck  en Stralen, 1468,  toon  deze Hertog Adolf, die zijn
vndcr Hertog Arnold op het slot te Buren  gevangen hield, den
oorlog had aangedaan enz.



291 292

vergaf > wat zij tegen hem hadden misdreven, 1496.
(Nijhoff VI , oorkonde 180).

Andere bezittingen bij Uddel, die Evcrt van Dompsoler
door zijn eerste huwol~jk  had verkregen, bleven in zijn
geslacht (Tinsboek van Veluwe).  Hij huwde ten ade
Beatrix van hmdaer (Van Spaen & Q.)

Y. Ja,?% van Dompseier, zoon van Evert en Elisabeth
Vonck  van  Ewijck. Hij maakte een magenscheid met
zijn vrouws broeder Hartger  van Esvelt Goer t szoon ,
1486. (Yrst.) In ‘t proces 1530. Hij huwde Elisabeth
van Xwelt,  Geert-  on Gijsberta-dr., erve van Esvelt.
(Van Spaen.)  Hij is dood in 1537. Op 10 Mei van dat
jaar besliste Hertog Karel, dat de oudste zoon Aernt
he t  vrijgoed  Esvelt  zou  bez i t t en .  (Schrassert,  C o d e x
Geh.  Zutpb. 11, blz. 223.) Het goed kwam echter na
Karel’s dood overeenkomstig een magenscheid aan diens
broeder Euert van Dompseler. Een derde zoon was:

VI. Vonck vcm  Dompseler ux. Wende1 Mom, dochter
v a n  J a n  M o m , Schout van Bcrneveld.  (Van Spsen.)
Hij ,al omtrent LX jaeren”, legt in 1558 eene  gerich-
telgke  verklaring af aangaande een uitgang uit het goed
Esvelt.  (Signaten van Barneveld.)  Vonck Jansz.  met
zijn broeder Evert Jansz. op het gericht 1550. Hij bezit
Roseler. (Tinsboek van Barneveld.) Vonck Jansz.  van
Dompseler heeft land ,in syn engh aingeroedet” volgens
register van ,,Nyhen aingemaeckte Landen” van 1 Juni
1555. Hij leeft nog op 14 October 1561:  toen zijn zoon
Evert Voncken als zijn ,, volmechtiger” optreedt.

VLI. Ecert van Dompseler ux. W. van den Broeclc,
Gerrit Willems van den Broeck dr. (Q. en Van Spnen).
Haar broeder Hertger Gerri ts  van den Broeck was
kerkmeester. Hij wordt ook Evert Voncken genoemd.
Hij is op het gericht van Barneveld 1571, 1573. (In-
claerboek.) Op het gericht aldaar 1575, 1580, 1553,
1592. (Gerichtssignaten van Barneveld.) Van den goede
Roseler geven tins ,,Evert Vonck van Dompseler, voor
hem Vonck van Dompseler c. s., quondam Vonck Jansz.
alleer Ryckolt van Roseler”. (Tinsboek van Barneveld,
31, fol. 52, no. 171.) In een verdrag van 24 Dec. 1563
zijn Wijnand van Delen en Evert Voncken de gerichts-
lieden. (G. S.)

Evert Voncken van Dompseler maakt personen machtig,
om zijne zaken te behandelen. (Gerichtssignaten van Ede,
26 Sept. 1575, gehouden te Arnhem). Zijne kinderen erven
van moedcrszijde het erf en goed den Broek, dat ook Men-
nicklaer heette. Wolter  toch, Arnd Willem’s onmondige
zoon, geprocreëerd  bij Wendele,  Evert T’oncken dochter,
erft een deel van het erf en goed den Broek of Menniger
(Mennicklaer). 1) (Gerichtssignaten van Barneveld.) 12
Mei 1614 (datum der acte) achter de rol van 15 Juni
1613. Zie ook cene  andere acte achter de rol van de
0. S. van Barneveld, 20 Juni 1614, op eerstgenoemde

1) Uit Geldersche Oudheden door Mr. G. rnn  Hasselt, deel 1,
blz. 376 en vervolgens, blijkt het volgende.

Willem  Goirts woonde in hot jaw 1534 op Mennichlner  (Mcnninch-
kellor),  hetwelk een qeysighcn  peerde”  ten dienstc  van den Hertog
moest houden, insgelijks N. van Dompseler van zijn goed de Byler
(BeyIer),  Evert van Dompseler van zijn goed, H. van Schueren  van
het goed ter Schuer, het goed SchaíTelaer,  Roloff Mom van zijn
goed, ook Byler genoemd. Verder moest Jan van Dompseler van
ziiu goed Estvclt mot een maaenpnnrd  den Hertq  dienen, het goed
tioss&oten met een ,,hnlf  wage;pecrt; dnervoor-.lcvercn  ‘zy jnërlix
tho Have (aan het Hof van den Hertog) die roockhoenre”.

acte betrekking hebbende. ,De voirslach uit Mennicklaor
gecommen” erft Rijck Evertsz van Dompseler en van
hem zijn zoon Jan Rijksen van  Dompsc lo r  en  van
dezen diens zoon Dirck van Dompseler , die onder VHI,
1X en X volgen. (Tinsboek van Ede, van 1624-1667,
fol. 77 verso), terwijl van het Broek als medebezitter
Ryckolt Henricks  Kunts , ultimo Evert van Dompseler
voorkomt. (Tinsboek van Barneveld, 31, blz. 34, no. 85).

VIII.  IiSjckert  Evertsxoon  van Dompseler, ook Rijck
Smit van Dompseler, Rijckert Evertsz. of Rijck Smit
genoemd. Hij komt niet bij Van Spacn voor. Hij, Rijck
Smit van Dompseler, erft een deel van het Broek of
Mennicklaer , (Tinsboek van Ede, 1624-1667, fol. 77
verso).  Hij  komt als bezit ter  van Nosschoten  voor ,
(Tinsboek van Barneveld, 31 , fol. 62 verso) na Gerrit
Brantsen en Beront Elbertsen. Hij is met Evert Evertsen
Kints (Kunts) borg voor de wed. Roetert Tonnissen op
Callenbroek , 1582-15%. (Pakket Geesteli jke zakon,
Memorie van den Rentmeester der geestelijke goederen
Van Essen, Rijksarchiefdepót  te Arnhem)

Rijckert Evertsz. van Dompseler is op het gericht te
Barneveld 1571, 1583, 1591, 1607, 1609, 1610. (Ge-
richtssignaten).

De erfgenamen van Heyn (Hendrik) van Gynckel
koopen  van Gerrit Brants zeker land gelegen bij de
Berencampen te Barneveld, waaruit do kerk te Voort-
huizen jaarl i jks drie r i jderguldens trekt;  Rijck Hmit
betnn.lt dezen  u i tgang  van  1610-1616 ,  waarna  h i j
overli jdt;  Jan Rijcksen, zijn zoon betaalt den uitgang
van 1617-1624  en na diens overlijden de momber van
Jan  Rijcks’  k ind , Reyer van Esvelt,  van 16~0-1628,
waarna deze den rentebrief aflost ,  21 Januari  1629.
(Kerkmeestersboek van Voorthuizen).

A a n  Rijck Smi t  en  z i jne  hu i svrouw werden ,  21
November 1601,  drie vierden gedeelten van het heeren-
goed  Nosschoten  te Barneveld onder Esveld getrans-
porteerd en hij bekwam ook onder dien naam, 31 Maart
1610, prolongatie van oprukking, waarbij zijne vrouw
Gerbnrich Willems voor hem verscheen. 1)

Willem van Byler had reeds 23 Mei 1599 aan de
echtelieden Rijk Smit en Gerberich Willems het vrij-
heerengoed  Melis-van-Bylersgoed getransporteerd en zij
kregen daarvan oprukking, terwijl  op 25 N o v e m b e r
1609 Rijk Evertsz. van Dompseler en Gerborich  Willems
prolongatie van oprukking verkregen, waarbij de vrouw
verscheen ,overmits  haeres mans krenckte”.

Van beide goederen verkregen genoemde echtelieden,
26 October ltil6, nogmaals prolongatie van oprukking,
doch toon kwam hun zoon Jan Riksen uit hun naam.

Rijcket  Evertszoon van Dompsoler en Johan van
Ginkel - de laatste, zoon van Hendrik van Ginkel,
was eigenaar van Klein-Nosschoten volgens het Tins-
boek  van  Barneve ld ,  31 ,  fo l .  84/85,  no. 268 - ve r -
weerders  , e igenaars  van  he t  goed  Nosschoten,  inter-
venieeren  voor hunne pachters. (Gerichtssignaten van
Barneveld, 9 Juni 1607). Ze zullen ten naaste gerichte
eene deductie van de gepretendeerde vri$eid  van het

1) Ann Nr. Peter A. N. S. van Neurs, Archivnrid  aan het Algemeen
Rij ksnrolricf  te ‘s.Gravenhago, is sohrij  ver de tnlrij  ke mededeclingcn
vorschnldigd  omtrent de overgangen enz. van goedcron,  die uian do
Van Dompseler’s behoorden, onder VIII, 1X, X en XI, voorkomende
in stukken van het Rijksarohicf te Arnhem,  waarvoor de sclu?jver
hier zijn grooten dank  betuigt.



293

gccd Nosschoten  inbrengen,  13 Juni  1609.  (Gerichts-
signaten)  Het gericht verklaart, dat R;jkt Evertsz. van
Dompseler met zijne adherenten eene goede tegenweer
gedaan hebben, i2 Juni 1610. CG. S.).

Rijckert  Evertsz.
Willcms va?a Qi?zkei.

van Dompseler huwde Gcrberich
Haar vader iVillem  Hcnricksz.

van Ginkel kocht 5 December 1594 een graf in de
kerk te Barneveld. Haar grootvader .Henrick  Willemsz.
van G. was kerkmeester 1547--1558.  (Kerkmeestersboek
aldaar). Het geslacht Van Ginkel was oud Geldcrsch:
reeds in het jaar 13iG werden Ricout en Wouter van
G i n k e l  o n d e r  d e  Gelderscho  edeleu  genoemd  in  den
zoenbrief van Jan van Blois en Mechtild  , Hertogin van
Gelre.  (Nijhoff, Gedenkwaardigheden IIL, blz. 23.)

GerberiCh Willems,  weduwe,  had  een  schu ldbr ie f ,
groot f 3100, ten behoeve  van Broniske Willems uit-
gegeven, 5 September 16%. (Gerichtssignaten.)

I S .  J a n  Rijkseu cau Dontpseler,  d ie  ook  a l s  Jan
Rijksen (Riksen) voorkomt. Hij  zal  het eonige kind
zijucr ouders geweest zijn, daar hij al hunne goederen
erft.’ Aan hem en zijne vrouw Jutgeu  uan Ewelt  wordt
19 October 1616  de ouderdom en Q van het heerengoed
Sporler te Ede getransporteerd; zij verkrijgen hiervan
oprukking , geprolongeerd op 15 Februari 16-3,  toen
hg deze  voor al zijne goederen heeft verworven. Hij
bezit Zuerhuis aan Vellervoorsluch ,,quondam  Wilhem
Wilhems benevens Willem Gerrits  van den Broick,
eert&  Meus  Peters z. postea Ricolt’ van den Broick”.
(Tinsboek van Ede, lGd4--1667,  fol. 31 verso.) Hij is
eigenaar van de Biesen,  (Idem, fol. 79 verso), alsmede
van ,,dcn Voirslach uit Mennicklaer (het Broek) ge-
commen”, (fol. 77 verso) van Sporler, (fol. 55 verso.)
Hij erft van zijne ouders ook Nosschoten. (Tinsboek van
Barneveld, no. 31.)

Jan Rijksen van Dompseler en zijne vrouw Jutte
van Esvelt waren voor 25 October 16-5  over leden ,
daar achter de rol van den gerichtsdag op 6 September
1 6 2 5  o n d e r  eerst~genoemdon  datum staat,  dat Reijer
van Estvelt en Gerrit Jansz.  de mombercchap van het
onmondige kind van genoemd echtpaar verburgen.

De Van Dompseler’s waren door het huweiijk  van
laatstgenoemden  voor de tweede maal met het geslacht
Van  Esvelt  vermaagschapt.  Reyner van Esvelt  kwam
r eeds  in  he t  j aa r 1423 voor onder de leden van het
Hoog-adellijk landgcricht  van Vcluwe,  waarin hem een
,ordel  bestaidt” werd. (Jhr. Nr. Ph. H. F. van Riems-
dijk, de Hooge bank van het Veluwsche  Landger ich t
te Engelandcrholt , b l z . 7 der Bijlagen.) Als oordeel-
wijzers komen in dit werk mede voor een Van Bijler,
blz. 16 der Bijla,gen,  een Nom, blz. 21, terwijl onder
ridders en stedengezanten van het jaar 1563 leden van
de geslachten Van Delen,  Mom,  Van Ommeren  (zie
generatie X11)  en Van Dompseler vermeld worden,
(blz. 36 van de Bijlagen.)

X .  Dirck Junsz. van Dompeler  of  Dirck Jansz. W;LS
het eenige kind van Jan Rijksen van  Dompse le r  en
Jutte van Estvelt .  Zijn momber,  Rcycr  van  Es tve l t ,
ve rk r i jg t  voor  Dirck Jansz.,  21 Augustus 1630,  op-
rukking  der goederen van zijn vader Dirck  van Domp-
sclcr verwerft  hiervan herhaaldelijk  prolongatie van
oprukking, het laatst op 1 December 1674.

Derk  van Dompselcr tot  Barneveld wordt bij  Van
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Spaen des ouden Jan’s zoon genoemd. Waarom deze
door hem aldus genoemd wordt, is niet bekend.

Dirk van Dompseler werd door den Landdrost van
Veluwe belemmerd in het recht van jacht,  hetwelk
door den tak Van Dompseler van Esvelt,  waartoe hij
behoorde, van oudsher was uitgeoefend. Hij wendde
zich hierover tot don Tdanddng, die bij Reces van 23
Juni 1636 het volgende besluit nam:

,,Op requeste  van Derck van Dompselcr te Barnevelt
woonachtig11 aen de Lantschap  gepresenteert, waerbij
deselve niet alleen versoeckt gereleveert te worden van
soodanige sententie condemnatoir als op aenklachte  van
den Landdrost van Veluwe over gepleegde exces in de
jacht tegens hem bij den gerichte te Barnevelt  den
12 Aprilis  lestleden uytgesproken is, maer ook gemain-
tencert  ende gehnndhavet  te werden bij sijn oude pos-
sessie om misje te mogen jaegen gelijck hij susteneert
bij zijne voorouderen successivelicken geschiet  te sijn,
sijnde dcsc r eques t e  bij de Lantschap gestelt  g e w e e s t
in handen van den Landdrost van Veluwe om daerop
sijne nootturft te seggen ende  daervan bij den gedachten
Landdrost in den quartiere openinge gedaen sijnde  als
eygcntlijck desen  quartiere aengaende, is verstaen, dat
de suppliant nader snl hebben te bewijsen, dat hij sij
een manneli,jck  descendent van die Dompselaers, die
het recht van jacht in Veluwen  van olts toegestaen is
geweest ende  ‘t selve gebruickt  hebben en dat inmittels
die voorschreven sententie sal blijven in sijn vollen
weerden”.

Nu had reeds in het  jaar  1596 Johan Evertszoon
van Dompseler van Esvelt verklaard, dat zijn vader
en zijn grootvader op het erf Esvelt  honden  hadden
gehouden en gejaagd. Wel verstond het Quartier (van
(Veluwe) daarop, dat hij zijn recht moest bewijzen en
zich inmiddels van de jacht onthouden; maar op 29 April
1597 werd hij door gecommitteerden van het Quartier
bij zijn recht tot de jacht gemaintineerd. (Van Spaen.)
Het blijkt niet, of Dirk van Dompseler Janszoon, mede
in mannelijke lijn afstammende van den grootvader
van genoemden Johan Evertszoon van Dompseler zooals
dezen in zin jachtrecht is gehandhaafd.

26
Dirk vuu Domseler ondertrouwde te Barneveld op

Apr i l  1646 met joffer Anna van Donzseier,  be iden
jongelieden  van die plaats. (Trouwboek van Barneveld.)
Het huwelijk werd te Kootwijk gesloten, 18 Mei 1646.
(Trouwboek van Kootwijk) Zij was dochter van Evert
van Dompseler, zoon van den in zijn jachtrecht gehand-
haafden Johan Evertzoon van Dompseler en zij was
zuster van Jacoba  van Dompseler, in 1623 met Nicolaas
van Oldenbarncvelt , later ambtsjonker van Put,ten ,
getrouwd. Hare moeder was Gerharda van Ommeren,
dochter van kapitein Wijnand  van Ommeren  en Aleid
van Delen.

Behalve een deel van Esveld bracht Dirkvan  Dompseler
door zijn huwelijk nog landerijen onder Ede in zijn
ges lach t .  (T insboek  van  Ede ,  1624-1667,  fol. 76.)
Genoomde zusters Snna en Jacoba  v a n  D o m p s e l e r
stammen door hunne grootmoeder Jacoba  van Dompseler,
vrouw van den laatstgenoemden Johan Evertsz van
Dompselcr van Esvelt, van den tak Dompseler von
Schothorst a,f, die schouten aan Barneveld schonk. De
vererving van Schothorst  wordt opgehelderd in het
Tiusboek van Barneveld, 31, blz. 42/43.
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Anna van Dompseler was in het jaar 1610 geboren
en 25 December 1640 tot lidmaat te Harnoveld aange-
nomen.  Bi j  he t  magenscheid  met  ha re  b roeder s  en
zusters van 30 October 1637, geapprobeerd 16 December
d. a. v., kwam de helft van Schothorst aan haar. Ton-
govolge  vau den dood van haar broeder Albert  viel
ook het halve goed Esveld op haar, haar broeder en
hare zuster, die 2 Maart 1649 ermede verleid werden
en oprukking kregen. Prolongatie van oprukking voor
beide goederen had plaats op 3 Maart 1649 en 18 Februari
1657. Zijne vrouw ontviel Dirk van Dompseler voor
13 Juni lti63. Hij verkla.arde  op 1 December 1674 als
zijn uiterste wil, dat zijne heercngoedcren deelbaar zouden
zijn onder zijne kinderen. (Stukken in het Rijksarchief-
depôt te Arnhem.)

X1. Jan van Dompder,  gedoopt te Barneveld 2 Sep-
tember 1649, Dirkszoon genoemd in onderscheiding van
zijn neef en zwager Jan van Dompsoler Wijnandszoon.
Eerst)genoemde  was nl. gehuwd met Alberta  (8.nZhertje)
van Dompseler  , gedoopt te Barneveld 4 Februari 1644,
dochte r  van  Wi jnand  en  Jannetje  van G h e y n .  H e t
huwelijk werd 14 November 1630 te Barneveld gesloten.
(Trouwboek van Barneveld.)

Jan van Dompseler Wijnandszoon en Jan van Domp-
seler Derkszoon als man van Alberta  van Dompseler,
maakten 6 Augustus 1720 een magenscheid over de
goederen van hunne ouders, broeders en zusters aan-
geerfd,  welke 15 Januari  1723 ten opzichte van de
heerengoederen  geapprobeerd werd.

Aan Jan van Dompseler Derksz. ,  werden daarbij
toebedeeld : Esveld,  Schothorst en Sorgstam  , een hceren-
goed in het ambt Barneveld in Kallenbroeker Boeihoek,
dat zijn neef en zwager ook tot dien tijd bezeten had.

Hij  werd 12 Maart  1692 cn 25 Maart  1699 tot
diaken en in 1707 en 1714 tot ouderling te Barneveld
gekozen. Zijn cenige  zoon volgt onder X11.

X11. Wijnad  van Dompseler  , gedoopt te Barneveld
29 Mei 1687. Bij het magenscheid van 19 Mei 1736
tusschen hem en zijne beide zusters verkreeg hjj de
zaalweer  en het heerengoed Schothorst. Een huis in de
Groene Steeg te Barneveld was hem reeds in het jaar
1715 toegekend met hof en boomgaard daaraan gelegeu
alsmede het land op d’Oze,  de Angelkamp genaamd,
met drie kampen en het bosch erbij. Den 4dcn Januari
1734 werd Wijnand van Dompseler verleid met de
zaalweer eu het halve heerengoed Esveld, kreeg appro-
batie en transporteerde het.

Hij ondertrouwde te Barneveld en trouwde 20 Octo-
ber i711  te Oene  met Johanna Wilhelmina van Ommeren,
dochter van Willem van Ommeren  Johansz. en Anna
ten Holthe, die eeno achterkleindochter was van Josina
Marckolff, dochter van Anna van Steenbergen, afstam-
melinge van de Geldersche Hertogen. Van de Van
Ommeren’s  hadden velen zich verdienstelijk gemaakt
als burgemeesters der steden Arnhem, Harderwijk of
Elburg, schouten van Ede of Barneveld, als kapiteins
en vaandrigs in het Staatsche leger, terwijl Jacob van
Ommeren,  de oude, in 1019 rentmeester van den Vorst
van Gelro was en diens kleinzoon Jacob van O., de
jonge, in 1581  als rekenmeester en eerste mcdegede-
puteerde  vau Veluwe wegens  de steden, voorkomt.

2 9 6

I)e zestien stnmdcelen  der kinderen van Wijnand van
Dompseler en Johanna Wilhelmina Van Ommeren  zijn:

Dompselcr, Ommeren,
Dompseler  , Holthe  ,
Dompselcr  , Hol the ,
Gheyn  , Hat tem,
Esvelt, De Wijse,
Ommeren, 13 uet ,
Ommeren, Hoeclom  ,
Dompseler  , Rengers.

Blijkens den doop der kinderen woonden genoemde
echtelieden  eerst te Barneveld, wna.r hun eerste kind
op 14 Augustus 1712 gedoopt werd, daarna te Oene,
waar het tweede kind 12 November 1713 den doop
ontving, vervolgens eene reeks van jaren weder te
Barneveld,  waar 20 September 1722 ook het jongste
kind gedoopt werd. Volgens het zoogenaamde Burger-
boek  t e  E lburg deed Wijnand van Dompseler den
burgereed voor de heeren  Van Brienen en Feith op
17 Juni 1729 en vertrok vandaar naar Oene, waar hij
op 12 Mei 173.1 zijne kerkelijke attestatie van Elburg
overlegde.

In de gemeente Epe, waaronder Oene gelegen is, en
in de naburige gemeente Heerde waren de Van Domp-
seler’s  van Quickborn en die van Zuydick en Volredinck,
afstammende van Gijsbert van D., zoon van Evert van
Dompse le r ,  d i e  in  1436 den T/ b d b f-er on 5 rie zegelde, reeds
van 1485 af gezeteld, waar zij mede de vierschaar hielpen
spannen, als er het Veluwsche landgericht verscheen e n

vanwaar con hunner als gezant uit de Ridderschap van
Veluwe op den Landdag optrad, 1543. (Sloet en Van
Veen, Register op de Leennktenboeken, Veluwe, blz. 220,
2-1 en d’Ablaing  van Giesseuburg,  de Ridderschap van
Veluwe alsmede de Gerichtssignatcn  van Veluwe eu Q.)
De laatste van hen, Arnold, ook Aernt van Dompseler,
verkocht de Quickborn, 3 December 1727. (Register,
blz. 221).

Daarna zou bijna eene eeuw lang, nl. tot het jaar
1820,  het geslacht van Wijnand van Dompseler voor
een deel in de gemeente Epe gevestigd zijn en te Oene
het Huis Venenburg  en het Klooster ?Cnzareth  bewonen.
(Mr .  P .  A .  N .  S. van Meurs, de Gelclerschc  Volksal-
manak , jaargang 1896).

Niet langen tijd vóór het vertrek van Wijnand van
Dompseler uit Barneveld overleed in het voorjaar van
1 7 2 2  de schout aldaar Dirk van Dompsolcr .  IIet zi,jn
overlijden kwam het ambt van schout aldaar aan anderen
dan de Van Dompseler’s  en de met hen door aanhuwe-
lijking  verwante geslachten Mom, Pnnnekoeck cu Van
Ommereu, die van 1459-1722  het meest uitgestrekte
en naar de belastingopbrengst gerekend het welvarendste
der Veluweche  ambten nl. Barneveld, hadden bestuurd 1).

1) VdUr  het jaar 1745 bestond het schoutambt Bwncveld  behalve
uit het dorp van dien naam, de dorpen Voorthuiecn,  Gsrdereu  en
Kootwijk,  nog uit het dorp Elspect eu de buurtIen  Uddel on OIccr-
veld. Palcndo aeu Scherpanzeel  en zich tot bij Nuuspcet noordoo&
wasrts  uitstrekkende, hud het ambt ccno  lengte van wven  uren
gnous  bi j  eeue g r o o t s t e  breedte  vnn vijt’  ~IYX~  afstands tuaschcn
Stoulenburg  en de Socrensohe  bosschen.  Als schouten komen  voor:
Henri&  vau Dompseler Evertsa. 1459, 1490, zijn zoon Willem vau
Dompsclcr  , nog  in 1530 vcr,meld,  Johan Mom, Mnurits  PnnneBor!l;  ,
beidc met Vnn Dompsolcr’s gehuwd, Henri& rnn  Dompsclet Willcmcja.
van 1547~-158’7, een Van Gheyu  al mede van de t&nilie.  Ambrosius
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Vele leden van het hier behandelde geslacht hadden
aldaar in de gerichtsbanken plaats genomen, niet alleen
te Barneveld,  maar ook te Putten,  Epe en Heerde;
zij waren ook hierdoor erkend als behoorendc tot de
Veluwsche  Ridderschap.

Het geslacht -Van Dompselcr komt thans noch tc
Barneveld meer voor, noch  te  Oene of  t e  E lburg ,
waarheen Egbert van Dompsclor Wijnandszoon zich in
het jaar 1769 metterwoon begaf.

Toen in Maart 1796 het ambtsbestuur van Barneveld,
dat in de plaats getreden was van de ambtsjonkerlijke
r.egeering  , eene advertentie in de Haarlemmer courant
het plaatson:  dat rechthebbenden op de Dompselerbank
in de kerk van Barneveld (tegenover de Schaffelasrbank)
zich binnen zes weken moesten aanmelden, of dat zij
anders aan de kerk zou vervallen,  daagde geen der
rechthebbenden, elders woonachtig,  op cn werd de
bank bestemd voor leden van het gezin van den pre-
dikant en doet heden nog als zoodanig dienst.. In Katho-
lieken en Protestantschen tijd werd kerkelijke ambten
door Van Dompseler’s vervuld n.1. van kerkmeester,
diaken of ouder1in.g.  Zoowel te Epe als te Barneveld
werden door hen vlcarieën gesticht en stonden volgens
de kerkeboeken graven in het ruim en in het koor der
kerk op hun naam. Daar, alsook te Putten vindt men
nog de zerken met wapens en opschriften, die de graf-
steden of de grafkelders dekten.

Nadat ze zich bij de Hervorming hadden aangesloten,
verschenen zij dikwijls, zooals de classika acten be-
wijzen, als af’gevaard’igden  hunner kerken ter classikale
vergadering in Neder-Veluwe, thans classis Harderwijk.

Deze terugblik diende op een verleden van ruim drie
eeuwen geslagen te worden, toen Wijnand van Domp-
seler voor goed het ambt Barneveld verliet.

In het jaar 1741 was hij een der gerichtslieden, die
als zoodanig vaste goederen moest bezitten, voor wie
te Oene  Frederik Dibhets en zijne vrouw, ouders van
zijne schoondochter, hun uitersten wil maakten. (Gelder-
sche Volksalmanak, 1896, blz. 161.) Den lGacn October
1741 transporteerden hij en zijne vrouw de Eekmate,
groot ongeveer twee morgen land en liggende onder
het  dorp voor f 460. (Mr .  Pe te r  van  Meurs, G e l d .
Volksalmanak 189G, blz. 142 en 143.) In de acte wordt
hij ,de Welgeboren Heer” genoemd. Met dezen titel
komt hij meer voor en als zoodanig of als Welgeboren
vrouw worden ook zijne kinderen -aangeduid.

, Wgnand  van Dompseler blijkt in het jaar 1745 over-
leden te zijn ; want zijne weduwe ontving toen volgens
testament van juffrouw Christina  van Hierde,  s t i e f -
zuster van haren vader, een legaat, evenals haar broeder,
de Elborgsche  burgemeester Egbert Jan van Ommeren.
In het jaar 1752 transporteerde zi,j  het door haar be-
woonde huis te Oene met hof, land en gereede goederen
aan hare kinderen Egbert, Anna Elisabeth en Hendrika
Agnes (Geldersche Volksalmanak, 1896, blz. 134.)

De weduwe Van Dompseler-Van Ommercn,  zooals
zij in het grafregister te Elburg genoemd wordt, stierf
op hoogen  leeftijd. Op 20 Mei 1774 werden de kosten
van het graf in het ruim der kerk voldaan.

en Dirk van Omnorcn,  vader en zoon, regeerden het nmht achtereen.
volgens  meer dnn scstlg jaren, totdat de laatste het nnrbt van schout
in 1661 onder gocdkcnring  aan zijrl schoonzoon Johan vnn Domp~clcr
overdroeg, dit in 1705 door zijn zoon Dirk van D. werd opgevolgd.
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Werd vroeger een lijk naar elders vervoerd,  dan
moest men in alle plaatsen, die men doortrok en het
meest aan de plaats,
voldoen,

vanwaar men vertrok, grafrechten
die behoorlijk geboekt werden. Zoo werd uit

Elburg op 27 December 1791 een lijk naar elders gebracht
vcrmoedclijk  n a a r  Oene. ,Is vervoert Mejuffrouw de
weduwe Van Dompscler voor het voorbijgaan der kerk
na . . . . (oningevuld) f 6”. Het zal het gebeente geweest
zijn der eerstgenoemde weduwe, die in hare geboorte-
plaats bij hare voorvaderen - de Van Ommeren’s en
Ten Holthe’s - en bij hare naaste verwanten -- onder
wie haar echtgenoot -- eene laatste rustplaats vond.

Op 1 October 1774 gingen hare kinderen een magen-
scheid over hare nalatenschap aan, (Geldersche Volks-
almanak, 1896, blz. 137-138.)  Behalve twee dochters
in een zoon Jan Willem, op 14 Augustus 1712 te
Barneveld gedoopt en die op jeugdigen leefti,jd schijnt
gestorven te zijn, werden uit het huwelijk van Wijnand
van Dompsolcr en Johanna Wilhelmina van Ommeren
Arie  zoons geboren: Ambrosius Evert , gedoopt te Oene
12 November 1713, Gerrit, gedoopt te Barneveld 5 Juli
1716  en Egbert, die volgt onder X111.

X111.  E$wt va,u Donpeler.  H i j  werd  op  26  Jun i
1718 te Barneveld gedoopt, huwde op 14 Juni 1765
t e  E l b u r g  m e t  IróbDina Josina  Julicu, d o c h t e r  v a n
Sen Ritmeester George Julien en van Nagdalena Judith
Bigge,  die 19 Juli 1733 te Elburg in ondertrouw - de
confirmatie  is niet nangeteekend - waren opgenomen.
De laatste uit een oud geslacht in die plaats - Cornelis
Bigge  o. a. was er  in 1557 burgemeester  - was er
22 Februari 1714 gedoopt en had een een zoon Hendrik
Anthonie Julien,  getrouwd met de zuster van Egbert,
Anna Elisabeth van Dompseler. Genoemde zoon werd
burgemeester van Elburg.

Egbert  van Dompsoler werd te Oene als l idmaat
ingeschreven op 28 Mei 1748 en heeft volgens het
doopboek aldaar te Epe gewoond. Zijn zoon George in
1768 werd te Oene  gedoopt. Uit het lidmatenboek aldaar
blijkt, dat hem in het jaar 176!) attestatie naar Elburg
werd verleend, alwaar hij reeds ontvanger was. Voor
de heercn Tullcken en Julien  legde hij den burgereed
af, 16 Mei 1776. Kort na de geboorte van zijn jongste
kind, onder XIV genoemd, overleed zijn echtgenoote
en werd deze 26 Apri l  1774 in de kerk te  Elburg
begraven. Ruim vijf jaren later, 28 September 1779,
v o l g d e  hij haar in het graf en werd zijn lijk in den
noordergang der kerk bijgezet. Een dochtertje Helena
stierf negen dagen later; zijn zoon George moet jong
overleden zijn, doch door &n zoon Egbert Jan Willem
van D. bleef  zijn geslacht in mannelijke lijn voortbestaan.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Aanteekeningen uit het archief van Enschede.
Medegedeeld door H. WI J N A E N D T S.

Het archief van deze plaats bevat o.m. twee soorten
van registers, n.1. :

1. Protocollen der Stad Enschede.
2. Protocollen van het landgericht Enschede.
Beide soorten van registers bevatten testamenten,

overdrachten en verzettingen. Hieronder volgen eenige
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aantoekeningen  , eerst uit de protocollen der stad, dan
uit die van het landgericht.

Protocollen van het Stadgericht.
11 October 1697 compareeren Jan Stenvers  en Judit

Willinck zi,jn huisvrouw.
3 Febr. 1698 compareeren Willem van Lier en Aeltjen

Paschen zijn huisvrouw en bekennen opgenomen te
hebben van Jan Stroinck en Arsela Beckors.

4  F e b r .  1 6 9 8  Hermken  Jor r i se ,  wed .  van  wi j l en
Burgermr  Joan Becker, geassisteert met Burgerm=  Lucas
Becker , maakt een testament. Hierin haar zoons: Derck,
Gerrit, Egbert, Jan en Hendrick Becker en haar dochters
Arsele,  Wend& en Woltertjen Becker en de kinderen
van haar dochter Annetjen Becker gehuwd met Jan
Reiners.

1s Febr. 1698 compareeren Peter Grevinck en Catha-
rina Beckers, zijn huisvrouw, en bekennen opgenomen
te hebben van Burgermeester Gerhard Laarsunder en
Gesina Peck zijn huisvrouw.

22 Maart  1697 compareeren de Heer Pastor Joan
Strick en Anna Gesina van Laar.

16 Jan. 1699 compareeren de heer Rigter Joan Cost
en Sara Budde zijn huisvrouw.

17 April 1699 compareeren Meister  Joost Mijskedaal
en Geertjen  Cost zijn huisvrouw.

30 Mei 1699 compareeren de WelGeb.  Heer Willem
Hendrik van Loon en sijn Welgeb.  hu isvrouwe Anna
Elisabeth Drost, als erfgenaam van sijn ook welgeb.
suster Anna Sophia van Loon, en bekennen schuldig
te zijn aan Jan Gerritsen Wessels en Elsjen  Cost zijn
huisvrouw.

1 5  J a n . 1700 compareeren E g b e r t  Theesink en
Geertjen  Lambers zijn huisvrouw en bekennen schuldig
te zijn aan  onse  secreta,rius  d’E. H e n d r i k Engelbert
Stockman.

80 Maart 1701 compareeren d’Heer  Pastor Everwinus
Stockman  en Aleida Cost, zijn huisvrouw.

14 April 1701. compareeren Hendrik Jnnninck en
Geertruijt Stenvers, zijn huisvrouw.

8 Mei 1702 compareeren Egbert Stroinck en Woltera
Bockers  , eheluijden.

19 Dec. 1702  comp. Gabriël Stenvers  en Maria Wing
en bekennen geld opgenomen te hebben van Gerhard
Laarsonder en Elsjen  Franssen, zijn huisvrouw.

17 Jan. 1703 comp. Henrick  Wlssink voor sig selffs
en mede als vader en voogt van sijn twee onmondige
kinderen, bij sijn wijlen huisvrouw Aeltjen Besselinck
verwekt,  en Hendrik Besselinck voor sig self% ende
de rato caveerende voor zijn suster Bertina Besselinck
cm dragen over aan d’Heer  Burgermees te r  Pe lg rum
Laarsondcr  en  Elsken  H.ilderinck, &clu(jden.

17 Febr. 1703 comp. Jasper Mensinck en si,jn liuis-
vrouw Elske Hamminck.

1S Jan. 1704 comp. Hendrick Dercksen  Stenvers  en
Anneken  Naber,  eheluijden,  e n  b e k e n n e n  v a n  h a r e
suster Elsjen  Naber  ontvangen te hebben.

1 Febr. 1704 comp. Engelbert Janninck  cn Gcertruyt
Nijenhuys , ehcluyden.

5  Sep t .  1705  comp.  Hermnn  Ni,jenhuis en  Anna
Wijntjes sijn egte huisvrouw.

30 Oct. 1705 comp. Abraham Stenvers  en Catharina
Willemsen Mack, eheluijden.
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14 Dec. 1705 comp. de WelGeb. Heer Georg Matthias
Droste, l iggende  s iecke l i jk  t e  bedde bij Fijn swager
Hendrick van Loon.

28 Mei 1706 comp. de Welgeb. Heer Willem Hendrik
van  Loon en  de  welgeb .  Anna  Allegonda  D r o s t e ,
eheluijden, en transporteeren aan Lucas Nieuwenhuys
en Fenne illnrgareta  Helmich ehcluijden.

15 Maa,rt  1707 comp. d’eerbare  Gree t j en  Odinck,
naegelaten weduwe van wijlen Jan Stenvers, haar zoon
Gabriël Stenvers, haar zoon Hendrick Stenvers  en zijn
huisvrouw Anna Schuiten.

29 Nov. 1707 comp. Jan Jansen Schuirinck als bruide-
gom en  Al t ie  Clanssen Nijhof  als  bruid en worden
door Burgemeesters getrouwd. ‘)

18 Sept. 1708 comp. Egbert Lucassen Becker en zijn
echte huisvrouw Grietie Laersonder.

22 Oct. 1708 comp. D. E. Willem ten Cate en D. E.
Johan Becker, mombaren  van de nagelatene kinderen
van wijlen Willem Sever\in en Fenneken Wensinck,
gewesene  egteluyden en dragen over aan D. E. Hendrick
Claassen Nijhoff en Martha Stenvoords, eheluyden.

22 Jan. 1709 comp. Berent ten Poll en bekent schuldig
t e  zij., aan  s i jn  schoonzoon  de  Hr Cornet J o r r i e n
Helmlgh  en de$selfs  huysvrouw Geertruit .

29 April 1709 comp. de Hoog Welgbr. Margaretn
Geertruit van Loon, douvarière D. Grobbe en D’Hoog
Welgbr Maria Elisabet van Loon, Stiftsvreulijn in het
H o o g  Adelijke  S t i f t  Boockhold  in  verband  met  de
er fen is  van  haaren  wi j l en  b roeder  D’Hoog J17elgebr.
Heer Willem Hendrik van Loon.

28 Nov. 1709 comp. De E. Engbert  Lodewijk Laer-
sonder en Orsele Beckers sijn huysvronw.

27 Juni 1712 comp. de WolEd. Heer Gorardt  Adriaan
Hoffmeijer  t o t  d e n  H o f f  t e  Espcloe  en  z i jn  WelEd.
Eheliefstc Angenis Maria van Schceven.

10 Jan. 1715 comp. de E. Thcodora Petereus , weduwe
w[jlen D’E. Hieronymus  Pennink  in  lecvcn  convoymr
en commis  alhier en bekent schuldig te zijn aan haar
oudsten zoon procurator Hendrik Penninck.

13 Mei 1717 comp. Gerrit Stenvoords en zijn huys-
v r o u w  Claare Averbeekc.

15 Mei 1717 comp. Engbert  Jannink  e n  Geert’ruit
Nijenhuijs, eheluyden , e n bekennen schuldig te zij.11
a a n  H e n d r i k  Jannink  en  z i jn  huysvrouw Gcortruit.
Stenvoords.

11 April 1722 comp. Albert Severien en Grieticn
ter Brak zijn echte huysvrouw cn bekennen schuldig
te zijn aan den WelEd. Heer Johan Cost, richter alhier
en Mevrouw Barbnra Nijland, eheluyden.

3 0  J a n .  1 7 2 6  cbmp. Henderinn Bloemen, weduwe
wijlen  Bernhard  Helmigh,  geass i s t ee rd  met  deszelfs
schoonzoon D. E. Arnold Wagelaar,  neffens haren
mondigen  zoon Hcrmnn Helmigh.

21 Oct , 1726 comp. de WelEd.  vrouw Barbarn Nilant,
weduwe van wijlen d’EIeer Richter Cost en vcrklanrdc
tot versekeringc van de administratie van haar zoon
Doctor  Johan  Cost, als  subalterne ontfanger van de
landsmiddelon van het gerichte Enscheido.

18 Febr . 1732  comp. Roedolphns  L a c r s o n d e r  e n
El i sabe th  S t r i ck  zijn echte huysvrouw cn  bekennen

1) Wel eigenaardig ju dit register een huwelijkeinschrijving  aan
tc treffen.
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~~hnlclig  te zij11  aan Burgermeester  Jacob  Laersonder
en Geertruit Beckers  eholuyden.

16 Nov. 1732 comp. de Secretaris Jeroon Pcnnink
en zijn huisvrouw Anna Elisabeth Jalink.

10 Jan. 1’736 comp. Sibilla Pennink, weduwe van
den commis  Winand Rocsing, geassisteerd met haar
broeder de secretaris Jeroon Pennink.

21 Juli 1738 comp. Burgemeester Nicolaas Stolten-
kamp en zijn huisvrouw Judith Lnarsonder en zijn
schuldig aan hun zwager Mnrtijn  ten Bochuys.

7 Oct. 173s c o m p . Burgemeester Nicolaas Stolten-
kamp en Gesina Judith Laarsonder tutore marit en
bekennen schuldig te zijn aan hun broeder en swager
Bart,hold  Laarsonder.

15 Maart 1740 comp. Proc. Theodorus  Pennink en
deszelfs  huisvrouw Hermina Stroinck.

20 Aug. 1740 comp. Maria Nieuwhoff, weduwe van
wijlen Frerik Wil!emsz.  van Schceven.

12 Juli 1741 comp. de burgemeesters Abraham Strick
en Hendrik Pennink.

1 Juli 1744 comp. Herman Rabbe en deiselfs  huis-
vrouw Anna Christina Kardel.

6 Juli 1744 comp. Gerrit Nieuwenhuys en siju huis-
vrouw Cathnrinn  te Mors, tutore marito,  voorts Lamb.
Naber, volmngtigcr van Lambert Overbcek als vader
en voogt over s{jn minderjarige kinderen bij zijn wijlen
vrouw Maria Nieuwenhuys in echte geteelt  en bocclel-
houder van zijn vrouwen nalatenschap, woonagtig tot
Haarlem, mitsgaders volmachtiger van Henric JVarners
en sGn huisvrouw Judi th  Nieuwenhuys  te  Almelo
moonagtig , alsmede Gijsbertus  Hoedemaker volmngtiger
van Gi,jsbertus Stenvoorts en zijn huisvrouw Jncomina
Nieuwenhuys, mede tot Haarlem woonagtig en eindelijk
DrJ Petrus Belkmeer  , volmagtiger van Rebecca Nieuwen-
huys , weduwe van mijlen Tobias Schrjjver  , wonende te
Campcn,  allen erfgenamen van Cathanna  Nieuwenhuys.

1 Sept. 1745 comp. Hermannus  en Jurrinan Stroinck,
voortz Dr. Joan Jalink  als in huwcli~jk  gehad hebbende
A. E. Stroinck, en Burgemeester Henric  Pennink in
huwelijk hebbende Gesina  Bekker,  voormaals gctrout
geweest aan de Rector  Stroinck cn bekennen van  d’Ed.
Andries Nicuwenhuys , burger en koopman alhier, ont-
fangen  te hebben.

29 Juni 174s comp. juffr. Elisabeth Strik:  weduwe
v a n  wijlen Rudolph  L a z o n d e r ,  g e a s s i s t e e r d  met d o
secrctnrls  Everwijn  S t o c k m a n ,  voortz j u f f r o u  A n n a
Gezinn Lazonder geassisteerd met Domin.  J. B. Noor-
beek  rector alhier als derselvor oom en blocdmombaar.

23 Nov. lï50 comp. d’E.E.  Lnurcns Pelgroms  Lazonder
c n  dossclfs h u i s v r o u w  A n n a  Suhouwink eu testeorcn
ten behoeve vnn hun drie kinderen Gerri t ,  Anna en
P c l g r o m .

4 Maart 1731 comp. de E. Benjamin Blijdcnstein  en
bekent ontvangen te hebben  van Andreas van Lochem
cn de?self’s  huisvrouw Nnrin  Bli.jdenstein.

30 Oct. 1704 comp. die E. Berent  Blijdenstcin junior
en derselfs Ehcliof~te  Elisnt~cth Catharinn Nieuwenhnys.

15 Nov. 1757 comp. do Heere Dr. en ontfnngcr  Joan
Cost in qualiteit  als volmngtigcr  van zijn WelEerwaarde
Jan Alexander Scl~immelpon~~ink,  predicnnt tot Hnrder-
wijk en dessclfs Ehelicfstc juffrou Elisabeth Cost.

ti Juni 1758 comp. Lucas Nieuwenhuys namens zijn
tuntc de weduwe Warners  to Almelo en verklaart  de
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200 gld. ontvangen te hebben, die Jan Herman  Robcrs
en ziin huisvrouw Jsnna Robers 6 Amil 1734 hadden OD-
genomen van de weduwe van wijlen Lucas Nieuwenhuis.

28 April 1773 comp. de Procurator Hieronymus Pen-
nink als volmagtiger van den coopman  Lucas Nieuwen-
huys en clesselfs huysvrouw Cathnrina  Stenvors tot
Utrecht en verklaarde tot securiteit der Heeren  Burge-
meesters Hendr Swiers  en Barend Blqdenstein  als cura-
toren en administrntoren  des boedels en goederen  van
s,jns comparants  ppalen moeder en schoonmoeder Catha-
rlna te Mors, weduwe wijten Gerrit Nieuwenhuys.

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Familie Bax,
door W. DI. C. REGT te Oudshoorn.

Nu do familiegeschiedenis der Baxen wederom aan
dc orde wordt gesteld, deelen  wij hieronder een afschrift
uit een ouden huisbijbel mede, dat de genealogie in
het Stam- en Wapenboek niet slechts aanvult, maar ook
verbetert.

Genoemde bijbel is in het bezit van den heer Ekeuìer
Stolmans  te Aarlandervoen.

,Jau BOT, predt  te  Rijp *) , gebooren 30 September
1797, in de Rijp overleeden den 20 Febr. 1767 en aldaar
begraavcn den 10c derzelre  Maand.

t roud  a ldaa r  den 10” Juny  1761  Naadje  Be&, ge-
booren  den 29” Maart 1741. In de Rijp overleeden den
IW~ January  1782.

Hier uit zijn gebooren:
Co).nelis Ban Jansz.,  gebooren  den 170 december 1762.
Diewzucrtin Bax , gebooren den 50 July 1764.

Col-~lrlis Box, gebooren den 17” december 1762 Jans-
zoon,  troud binnen dordrccht  den 20”  November  1785
Jok  anna  h’nipschcer,  gehooren d e n  1% Mey 1766.

Hier uit zijn gcbooren:
Jun Bw > gebooren den 30 September 1786, des

Morgens ten zeven  uuren.
AD,_c/hn~,~  Bnx , g e b o o r e n  clcn 210 Novcmbor  1757,

‘s Namiddags  ten half vier uuren.
Cornclis  Boa*, gebooren den 260 November  1785,

‘s Na.middwgs  ten vier uuren.
Pider  Bn.r: , gebooren  d e n  20” A p r i l  1793,  ‘S  Na-

middags ten Een uur.
Alaria John~~~~a  Bad , geboorcn den 270 Maart 1796,

‘s Avonds ten Tien uuren.
illnnl~i~zu C’o~~clin  Ba.1 , geboorctn  d o n  40 Soptcmbcr

179s, ‘s Namiddn~s  ten half Twee.
Pnlblrcs  Xn~celg  Bax, gebooren den 2@ S e p t e m b e r

1801, des Morgens ten half negen uuren.

Cot+~lciì.s Bu.J:  , als boven gebooren den 26 November
liSS, i s  den  2 t Maart,  1804 aan  de g e v o l g e n  ccnor
nitteerendc  ziekte overleden on begraven in de Groote
kerk aan de Groote kerks Buurtzijde, in het Familie-
graf der Baxcn. - Zijn vader waardoor deze aanteckc-
ning word gedaan, getuigt,  ten einden dezen zijnen
veelbelovende cu tedergeliefden zoon aan de verg&cl-

‘) Hij kwam als kandidaat in 1751 tc Oosterleek en vertrok  van-
d,aar  in 1759 naar  de Rijp. W. M. C. R.
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heid te ontrukken en hem ter naarvolging aan zijne
overblijvende Broeders en Zusters te doen zijn, dat hij
was  een in ouderliefde, Braafheid, Naarst’igheid,  ge-
duldig lijden en onbevreesd sterven, zodanig uitmuntend
Jongeling, dat zijn bedroefde ouders aanverwanten en
a l l en  welke  hem gekend  hebben  en  waarb i j  Ede l
Caracter gewaardeerd word, nimmer dan zegenende
aan dezen Lieveling zullen denken.

Paulus Marcelis Bas, als hiervoor geboren den 2%
September 1801, stierf den 20 december 1804 aan de
gevolgen van waterzucht en wierd begraven in de Grote
kerk  in  he t  Fami l iegra f  der  Baxen ,  aan  de  Gro te
kerks Buurtzijde.

Het zegel van Jan van Chatillon, heer van Bloys enz.,
zich noemende hertog van Gelre en graaf

van Zutphen.
Mynen heren gemaect bi Jan den Goutsmit enen

groeten nuwen zeghel  van sinen wapenen ende  van den
wapenen van Gelrelant, welc zeghel  niet gheoerbaert
en is, daertoe ghinc 18 loet sulvers.  Item 1 signet van
mijns heren helme  overmits dattet syn tot Gelre  ver-
loren was, daertoe ghinc l+ loet sulvers.

Uit de rekening van den rentmeester van
Jan van Bloys over het tijdvak 23 Dec. 1371-
23 Dec. 1372. Rijksarchief ‘s-Gravenhage ,
inventaris diverse rekeningen no 13, mede-
gedeeld door

Auo. SASSEN.

Titels en namen.
V a n  Reede.  In de dagbladen komt de volgende

advertentie voor: Heden overleed tot onze diepe droef-
heid,  na een smarteli jk,  geduldig li,jden, onze innig
geliefde Moeder en Behuwdmoeder,  Zuster en Behuwd-
zuster, de Hoog WelGeb. Vrouwe Jealznette  Christine
Ailetta Theodora Baronesse  van Reede,  Weduwe van den
WelEd.  Gestrengen Heer Johannes Anthonie  Peters, in
den ouderdom van 64 jaar. J. A. Peters, C. uan Hengel-
Peters, B. van Hengel, Corry  Peters, (allen te Amster-
dam) en F. G. Baron van Reede en A. B. Baronesse
van Rcede-Sinnige  (te ‘s Gravenhage).

Genoemde familie vaTz Reede behoort wiet tot den
Nederl. Adel. (De laatste ondertcekenaar  wordt ver-
meld in Ned. Leeuw XIV: 160).

W. M. C. REGT.

Boekaankondiging.
Registres de I’Eglise Réformée n;éerlandaise  de _Frakw

thal au Palatinat 1565-2689,  publiés par Adolf van
den Velden. 1, Registre des Oaptênaes. Bruxelles, Librairie
Evangélique, 129, chaussée d’Ixelles,  .1911.

Bovenstaande uitgave,  deel 2 der Docwments histo-
riques de la fiociEté  d’laistoire  du protestantisme belge  is
slechts in honderd exemplaren, apart verkrijghaar  ge.
steld, terwijl het 20 deel, Registre des waariages,  met een
index op beide deelen  ter perse gaat. Van welk belanp
deze uitgave, zoowel voor Noord- als Zuid-Nederland is.
behoeft nauwelijks te worden gezegd, daar het genoeg.
zaam bekend mag worden geacht, dat een groot gedeelte

,

,
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a misschien het grootste gedeelte van hen, die in de
.60 eeuw om godsdienstredenen, de Vlaamsche en
Waalsche streken verlieten, een w.i,jkplaats  zochten in
luitschland,  gedreven door de stille hoop een rustig
{erblijf  te vinden in do bezittingen der Protestantsche
Torsten. De eerste wijkplaatsen waren oorspronkelijk
iken, Wezel en Keulen. De groote trek evenwel ver-
;preidde  zich in het zuiden en westen, en meer speciaal
n de Rijnprovincion. Zoo vindt men van Wezel tot
Bazel,  op het  eind der 169 en in het begin der 170
?euw in tal van grootere  en  k le ine re  s t eden ,  noder-
luitsche  vluchtelingen, welke ‘t zij de lutersche ‘t zij
le calvinistische leerstellingen volgden. Overal, waar
le uitgewekenen zich nederzettenden, deden zi;i handel,
Industrie  en schoone  k u n s t e n  o p b l o e i e n ,  m a a r  h u n
Dedrijvigheid  mishaagde dikwijls den inwoners. Daarom
moet men de vijandigheid wclko zich soms ten hunnen
opzichte openbaarde, meer aan economische, dan wel
mn godsdienstredenen toeschrijven.

Zoo werden zij a.an nieuwe vervolgingen blootgesteld,
1. a. te Aken on Frankfort a/d Main, waar zij opnieuw
3en pelgrimsst,af ter hand moesten nemen. Ook was de
3ertigjarige  oorlog van invloed op de geheele of ge-
leeltelij ke verplaatsing van hun vestigingen. Voor
zoover tot heden bekend is, bestaan er slechts registers
van drie onafhankelijke Vlnamsche  gemeenten in ‘t
wes ten  van  Dui t sch land :  n.1. die van Frankenthal,
welke  nu het onderwerp der uitgave uitmaken, die
ier geheime Kerk te Keulen, en die der Nederduitsche
Kerk te Hanau. In andere steden, zooals Wezel, vormden
de Vlamingen geen afzonderlijk kerkgenootschap, elders
hadden de Vlaamscho gemeenten geen eigen registers,
zooals b.v. t e  F r a n k f o r t  a/d Main, t e rwi j l  d ie  van
Oppenheim verloren gingen.

Oorspronkelijk bestond de Nederduitsche Kerk te
Frankenthnl uit  58 hoofden van gezinnen, voor ‘t
meerondeel herkomstig uit Vlaanderen, die zich eerst
te Frankfort a/d Main hadden nedergezet en er niet
wilden blijven, omdat de Lutheraansche  geestelijkheid
eene ordannantie had uitgevaardigd tegen de calvinis-
tische leer. Onder leiding van hun predikant Petrus
Dathenus verkregen de Vlaamsche calvinisten van den
Paltzgraaf Frederik 111, den Vroomo,  de verlaten ge-
bouwen van het Klooster te Frankenthal. Den 13 Juni
1562 sloot deze verlichte en edelmoedige vorst met hen
een verdrag ,,Capitulation” genaamd, dat door de 58
familievaders eigenhandig werd onderteekend. Dit stuk
bleef bewaard in het stedelijk archief van Frankenthal.
Hoewel de handteekcningen gedeeltelijk onleesbaar zijn,
konden zij, dank zij de aanwezigheid van andere archlef-
stukken alle worden weergegeven. Het waren:

Petrus Dathenus , Jacob Libart , Christ ian Gillis,
Pieter van Benttem (Benthem), Franpois Kycke, Jan
Ryckewaert , Jan Burger, Pieter Boeraven  (Boerha  ve)
Joris de Hondt , Roland de Lortoir , Frans de Man,
Jan  van  de r  Mersch, Jacob Burette  ( B o r e t )  C a e r l e
Pclart (Polart) , Maillart Emaer, Christian Strubbe,
Joos v a n  d e n  W e s t h u y s e ,  Claes de Groote,  Franqois
van den Berge,  Thomas de Lortoir,  Francois  B r e u s
(Brues)  Jacob de Donder, Adriaen de Wymez, Herman
Stranghe, Jan de Wale, Colart van Berten,  Frans de
Wilde, Christiaen Mielem, Mahieu Kovelser,  Hans
Behcm , Lambrecht van Ghelekercke , Jan van Wassem-
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be rg ,  Jacques  de  Rousseau ,  Jean  Rousseau ,  P ie r re
Fremau  (Fremo), Amant van Gele, Jacqnes Wastienne,
Martin Ferra (Ferret) , Cornelius Ritter, Pieter Doussen
(Donsen ?) , Pieter Mssureu , Walraf Blanckart , Hermes
de Frein,  Willem Tristeren, Jan Herwyn, Jacob de
Peister,  Pieter de Groote,  Lowis Poigner , Lucker Bols,
Jan Behagle, Jacob de Bnsscher,  Pieter  de Clerck,
Pieter Coleu, Simon van Berchem, Joachim Thienpont ,
Joos Vereecke, Jan Mondekens , Cornelis Doux (Dues).

Het ;,Regi~~ tre de 1’Eglise  néerlandaise  de Pranlcen  thal”,
dat de opgaven der doopon en huwelijken bevat is thans
eigendom der stedelijke archieven. Het is een flinke
foliant van 546 bladzijden. Het, watermerk van het
papier vertoont de Keizerlijke adelaar. Bladz. 1 tot 149
bevatten de doopen,
matien.

bl. 300-364 de huwelijksprocla-
Aan  he t  e ind  van  he t  r eg i s te r  vmdt m e n

eenige inschrijvingen van de gereformeerd-duitsche
Kerk van Frwnkenthal, gedurende de Fransche  bezetting
van 1799-1801.

Uit den titel van den foliant blijkt dat het register
in 1601 werd begonnen. De oudere doop- en ondertrouw-
inschrijvingen, die tot dusver in verschillende schriften
of zelfs op losse blaadjes waren geboekt, werden in
het nieuwe register  overgeschreven, ‘t welk zonder
twijfel ‘t werk is van den toenmaligen predikant der
kerk. Gaspard van der Heiden (of Caspsrus Heydanus)
de jonge. De oorspronkelijke inschrijvingen gingen
helaas verloren.  Z[j waren reeds niet meer compleet
ter tijde der overschrijving. Die van de eerste jaren
van  ‘t bestaan der Kerk (1562-1564)  on tb reken ,  en
er zijn nog meerdere lacunes, o. a. de cloopen van Juni
1674-Juni  1577.

I n  d e  ,,&íonatschrift  d e r  Frankenthaler  Altertums-
vercins” werden door den hr. A. von den Velden, eenige
mededeelingen gepubliceerd over de eerste predikanten
der  Nederdu i t sche  Kerk  to  Franken tha l  n.1. Pe t rus
Dathenus; Caspar Heidanus , de oude; Johannes Mon-
tnnus van Lcuvenich, Joh. Bollius, Johannes Ursinus,
Caspar Heidanus, de jonge, en Johannes Breberinus van
den Dyck. Ook vindt men veel wetenswaardigheden
betreffende deze Kerk in ,,I’ftikisc?ie  Memorabile XIV”
door F. W. Guno, Westheim 1886.

Evenals in de publicatie van het register  der voor-
malige Kerk van Heidelberg-Frankenthal (X69-1596)
eveneens van de hand van Adolf von den Velden,
wordt ons een letterlijk afschrift aangeboden. De prijs
ad frs. 9 mag, met het oog op den omvang van den
arbeid, niet te hoog worden genoemd, maar is veeleer
in overeenstemming met de waarde welke dergelijke
uitgaven voor de personengeschiedenis heeft. N. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Androuet du Cerceau.  Wie kan rnii de afstamming
opgeven van :

Anna Audrollet  CEU  G’erceau,  wedo Daniel Croyé, huwt
20 1’772  Simo~z  van Walcheren,  ged .  Br i e l l e  28  Dec .
1 7 2 4 ,  i te :Z 8 Jan. 1790, wedr  Petronella  Maria  de
Merrée.

Vgl .  ,,Eene  bijdrage tot  de Geschiedenis van het
Geslacht_ Vernatti”, kol. 116.) P. N. v. W.

Bacx. (XxX,  261, 247.) Aanvullingen op het door
den Heer W. Wijnaendts van Resandt medegedeelde.
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Als stamvader vond ik Simon Bax van Herenthals.
(Beschrijving van Bergeik.)

1. Heglwich  van den Hove + 28 Ang. 1555.

ll. 5. Gogart van Eijck wns een zoon van Jasper  en
Barte  Hadeaclcer.

111. Johan Bacx, gouverneur van Heusden, tr. Maria
van Hz~chtcnbroek  Albertdr.  Uit dit huwelijk 4 kinderen :
1. Maurits  Willem B. tr. JeanrLette  Hoefijzer, doch te r
van den ontvanger-generaal van de admirali teit  van
Amsterdam ; 2. Albert Johan B.; 3. Mathijs B. en 4 .
Philips  illarcelis  B .

Illb’S.  Siston  Bacx was  ren tmees te r  de r  S ta ten  van
Brabant in het kwartier ‘s-Hertogenbosch.

lIlter. Marcellus  Bacx tr. te Bergen-op-Zoom 21 Aug.
1607 Anna Maria Berk

IlWter.  Partius Bacx , r i tmeester ,  t r .  1588 EZz’saOeih
JoacJ&ni  Willem&-.  - Elisabeth Joachims, wedo van
ritmeester Paul Bax ontvangt uitkeering ten lijve van
Jhr. Jacob, Anna, Constantia en Elisabeth Bax. 1621.
(Utr. Hist. Gen. 31” jrg., 60 serie, 60 deel). Van deze
kinderen huwde Anna B., -i_ 5 April 1653 met D a v i d
Balfourt , ridder en hertr.  misschien Jhr. Ludolph  van
Lintzenich , controleur-generaal van de legerschepen,
j- 23 Oct. 1646; Constantia B. met Willem de PiscAet ,
luitenant in Statendienst en Elisabeth B., geb. te Bergen-
op-Zoom 21 Oct. 1605, tr. aldaar 4 Maart 1626 J a n
van der ~Ueulen  (Uolen), geb. te Bremen 14 Jan. 1601.

IV.  Leonard van Aalst was een zoon van Johannes,
predikant te Lith en Bommel en Maria Brants.

Tn het ,,Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Ge-
schiedenis  , Taal- en Letterkunde” komen voor :

Eene dochter van Paulus Bacx,  begraven met vol-
gende kwartieren: 1. Bacx  (met de kwasten), 2. Van
der Hoeve, 3. Bacx (leeuw), 4. Van Vlierden, 5. Hack ;
6. N. N., 7. Van Eckart, 8. N. N.

Johanraa  Sophia B. vrouw van luitenant Heeken,
i_ 11 Juli 1643.

Jr. Jara Bacx (3 kwasten) heer van Herenthals werd
te Kaapstad begraven 4 Juli 1678; zijne vrouw Alet ta
Hhlgen  was eene dochter van Jacob  en Naria Huyde-
koper van Maarseveen.  Zij verwekten: 1. Willem Con-
stan tijn B.
Naria B.,

, geb. Colombo 29 Mei lG70 en 2. Jo7zarana
geb.  Colombo 27 Oct .  1672,  -f Galles  28

Aug. 1673.
Voor een verband met een Dortsch geslacht kan het

volgende mogelijk dienen. (Zie de kwartierstaat Bacx
boven) :

Christiaan  <Jan  Bacx, van een geslachte uit Dordrecht,
Strijen en ‘t verdronken land aldaer huwt Lucia Back,
woonde op een omwatert  huys oft slot tot Wielde in
‘t land van Turnhout. Hieruit:

Geertruy  B. tr. Corraelis  Hqgens,  g r o o t v a d e r  v a n
Constantijn H.

S’ebastiaan van de Graeff tr. Agraeta  Bacx,  dr .  van
. . . . Bacx, thesaurier van Dordrecht en 3. N. Franck.

ddriaan Corraelisz.,  Thesaurier, ?_ Dordrecht 30 Oct.
1602, tr. JIaria Back Adriaansz., f 17 Oct. 1619 oud
78 j. 8 mnd. 24 dg.

(Navorscher 1904.)
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Johan Bax Mathijs, oudraet , 5_ 8 Mrt. 1633, oud
63 jaar.

Pieter  B. Johamz.  + 22 Febr. 1630, oud 36 jaar.
Van L e e u w e n  g e e f t :  Johaqz  oan Arkel,  h e e r  v a n

Houkelom  en Waerdonburg tr .  Ad,riana  BQX,  dr. van
Jan, heer van Asten in Brabant. Zij huwt 2”. Wolfeg-t
v. Brederode  heer van Cloetinge.

(,llisschien  van Bacxen ?)
Te Overschie  is predikant vdór 1590 Godefridus  Bazius.
1 5 7 8  g e b a n n e n  u i t  U t r e c h t  juffr. Geertruyd  Bacx

wede wijlen  M. Nicolaes  de Clerclc,  pensionaris te Utrecht.
Anna Baenders  Sinaonsdr.  wede Jan Bnx t r .  Ooster-

hout 21 Sept. 1704 Conaclis can Loon GijsOcrtsz.
1722 Gerrit Bax,  schout der heerlijkheid Hcrpt.
1758 Adriaan  Bux,  schout, secretaris en leengriffier

van Heesbeen.
Nie t  onmogeli+ dat van dit  tnlrgke, tot den klein-

adel behoorende geslacht nog afstammelingen  bestaan.
P.  W. VAN WVALCHBEN.

Burch. (van der) Huw. ligger (ondertrouw) Delft 1692,
Mrt 21:

Halzs  VaTz  der Bzcrch van Brnijsel (Brussel) Jongesel
wonende aendie Voorstrnat;

ElysaOeth  Huybrechsdr.  v a n  B r e d a ,  w e d u c  v a n
Cia&e  Euerkjns  (?)
Is de bruid eene vala den Brandeler?
Plaats van herkomst,  gesteund door de in dit  gc-

slacht veel voorkomende voornaam Elysabeth  gaven
aanleiding tot deze vraag.

Waar moet in de gencal. van der Burcl~  deze Hatas
geplaatst worden 4

Burger. (XxX, 168).
Comner  Buraer, geb. te?  den? ,  + t e?  den? ,  t r .1.

11.

111.

Rot te rdam %!ì Ce;.’  1706 Catharika  Brumner(~).
Comberius  Burger, geel. Rotterdam 16 September
1 7 1 6 ,  -f te ? den ?, t r .  Rotterdam 17 Dec.  1741
Petro~aella  zan n”ijnaege~a, geb.  te  1 5  J u l i  1 7 2 2 ,
t_ te ? den ?, dr.  van Harmanus Janszn.  v. N. en
Marijtje Jansdr. Tandt. Hij hertr. te? 3 Aug. 1755
Johalana can Es.

Uit het eerste huwelijk 2 kinderen:
1. Willem Simon Burger,  ged. Rotterdam 13 AU?.
1747, _t te ? 1826, tr. Delft Dec. 1’782  Barbara  Narza
van Boelcum , ged. Delft 9 Nov. 1755, + Rotter-
dam 16 Juni 1826, dr. van Gerrit v. B. en Catharins
van Dalem. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waarvan:
Gerardus Combertus volgt IV.
2. Dionys Burger, geb. 2 Febr. 1751, ged. Rotter-
dam 14 Maart d. a.v., + Rotterdam 14 Sept. 1834,
cargadoor aldaar; tr. 10) te? 9 April 1774 Copnelia
Ernozls,  geb. ‘s-Gravendeel; tr. 20) Rotterdam 14
Mei  1777 Jana Henriette  Elisabeth LaOat, geb.
Dublin den 0, f- te ? den ?, dr. van Joseph  L. en
Debora Renouard.

IV.
Uit dit laatste huwelijk 9 kinderen.

Gerardus Cornbertus  Burger, geb. te? 21 Juli 1791,
+ Rotterdam 5 April 1837, tr. te? den? 1Clnrgal*etha
Theodora Brinkman,  geb. te? 22 Juli 1792, -i_ te?
2 Febr. 1880.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.
(Uit familieannteekeningen  en gegevens in het Cen-

traal Bureau voor Genealogie en Heraldiek.)
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Bijleveld. Jan Byieceld,  geb. te ? den . . . . . 1736,
f te ? den 3, schepen van Vere,  zoon van Comelis  611
Martha Garfik,  tr. te ? den P Johanna Jacoba Gocha,
dr. van Mr. Cornelis en Maria Susanna Huyssen.

Gevraagd de acht kwartieren, met gcnenlogische  en
heraldische gegevens, van Jan Bijleveld.

G~r,rricr<.

Coppier (XxX,  250). Deze Coppier’s van Culenborch
s t a m m e n  d o o r  bastaard\j uit de heeren  van CulelzOorc7L
Bn voerden ,  aanvanke l i jk  de  d r ie  zu i len  met ccncn
bastaardstok daarover. In de 16do eeuw  schijnen zij het
v o l l e  w a p e n  v a n  Culunborch  , zijnde Czddorcla  gc-

quarteleertl  met Leek,  te zijn gaan voeren, maar met
eencn gcschulpten  blauwen schildrand.  De klimmende
leeuw in het wa.pon C. v. C. op het grafmonument to
Wijhe is dus niet het eigenlijke wa.pen Coppier,  doch
van  der Leclie. Ook de uitwerking der kwartieren  op
dat monument is mogelijk niet geheel juist, want de
afstamming van de echtgenooto van Gijsbert van Dedem
schijnt deze to zijn :

1. Johaga Coppw  (zoon  van  Wi l lem) ,  over leden  in
1656, tr. Amaa  van Loclaorst  (dochter van Jan), die in
1587 op 75-jarigen leeftijd hertr. met Cllristiaen van
Boetsclaer.

II. Jollnn  Coppiel , provoost-geweldige, neergesabeld
door  den  Graaf  van  Elohcnlohe,  tr .  de dochter van
eenen sn i jde r genaamd BEatme Jan (vgl. XXVII ,
kol. 121).

111. Willem C: (v. C.) , eerst in eenen  winliel  te Am-
sterdam, daarna in krijgsdienst (in 161.8 was hi,j reeds
16 jaren  lnitcnnnt), kapltcin  en commandant van Hasselt
en Zwartsluis,  tr .  &Tza  z’agh  Beinhem.

IV. ,4yana  Catl~arina  C. v. C. geboren omstreeks 1618.
W. A. B.

Goethem (van). Gevraagd  de  8  kwar t i e ren  met
genealogische eu heraldische gegevens vat1 : Mr. Francois
_l?i&r  ua?z Goethena , geb. te Vlissingen den. . . 1737,
5_ te ? den . . . . 1784,  schepen en raad te  Vlissiurr;cl:,
baljuw te Middelburg, die te Vlissingen 14 Jnni 176(i
huwde met Margaretha  Evertsen , geb. Doornik den . . .
1 7 3 8 ,  -1 te ? den... 1789. Zijne  ouders wareu:  Pieter
van Goethem  en Coyl&ia Clmstoffelilza  van Haar.

GELINCK.

Grevenbroecke.  Is  er  iets  bekend omtrent eenc  te
Rotterdam gegoede familie Grevenbroocke? Behoorde
hier toe de bekende, te Milaan geboren schilder Clla,.lcs
Leopold Grevcnhroecke, die in Frankrijk werkte en i n
1732 in de Acad. Royale werd toegelaten? BD.

Kerckraad (van). (XxX, 237 e. v.)
Rechlerl.  Archief zalz Gorcum,  F XIV, Rug. 196 f” 27

(Trenspt. Reg.)
6 Juni 1707.
d e  Hr Isaclc  can Sclloonhocen  proctic h e b b e n d e  v a n

Da& 2;an  Kerckraed,  npothecsris te Utrecht, in qq. als
bij besloten testament op 27 Mei 1704 voor Nots. de
Man te Breda gepasseerd, door Agatha va7a  der ì%ath
wed. I+a?tcois  Beens, aangesteld als toeziende voogd,
en de Hr.  Mr.  Joh. van Sclaoonhoveu  advt. H.H.  to t
administreerend voogd over de nagelatene weeskinderen
vau voornden  Francois  B e e n s  e n  Agata vau der Nath
i. 1. echtelieden gewoond hebbende te Breda, zijnde

.
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voorndc procti’ gepassd. voor Nots. David Houtman te
Utrecht  op 27 Mrt  li07,  transpt. Jv. illar2i~~a van dek
fiírlh wo. t e  Ut rech t  de h eener losrontebrf. ten laste
Holl. en W. Vriesld ten comptoire Gorcum  d0 1 Dec.
1642, waarvan de wederhelft behoort voorsz. ïllarlina
lM12 dW n’dl?. G. ESCHAUZIEL

Luyken. (XXTS, 349; XXX, 13, 230). - Luyken
is het patronymicum van Lucas, men zal dus wel tal
van personen met den naam Luykcn aantrefYen,  welke
niets met elkaar te maken hebben.

Over de Zutphensche of Achterhoeksche familie Luyken
vindt men veel  in de schepenregisters der stad Zutphen.
Ik noteerde indertijd niet wat deze acten omtrent hen
inhielden, doch wel de registers en bladzijden, waar
men de zioo~aums~e  dier acten kan terugvinden. N. 1.:

Protocol  van vestenissen, deel 1671-1677  fo 1 3 8 ;
Gigtenboek deel lG7d---lGS0,  d.d. 24 Juni 1679; Veste-
n i s sen  1690-1697,  f” 141~~0;  Kentenissen, deel  1677-
1683, d.d. 12 Nov. 1677, Mondelinge Pleidooiboeken,
doel 1670-1673,  d.d. ld Dec. 1677 cn 18 Oct. 167S,
alles van de stad Zutphen; protocol van opdrachten en
k e n t e n i s s e n  v a n  h e t  Scholtambt  van Zutphen, deel
1672-1685,  d.d. 12 AIei 16S2,  e tc .  e t c .

tv. w. v.  R.

Luyken (XXX, 231, 232). De grootvader van Jun
Lzryl;el/, , 1649-lïld,  kunstschilder,  etser en dichter,
was van moeders zijde een afstammeling uit het ge-
s lach t  Vfl,z  Rhenzr~a.

Cirristoffel  LwJ~~c~~,  kol. 231, rnadsvcrwnnt  der stad
Essen,  werd toch 9 Januari lG21 als erfgenaam van
zijnc moeder Bel/+ can ILh.enze~t  beleend met de helft
van het goed Luttlke  Oosterholt bij Groenlo. (Sleet  en
Van Veen, Register op de Lecnaktenboelxn  van Gelre,
kwartier Zutphen, blz .  333) .  B[jna  drie jaren later,
7 November  1623,  kwam hij door koop in het bezit
van de helft der nabij gelegen goederen Groot-Ooster-
holt en Wcrduinck.  @XX, 232) .

De andere helft van het leen Luttike Oosterholt was
door Gej.&lje , ook G e r a r d a  uan  liSmen,  erve hxtrs
v a d e r s  Em-t  valz  Rlzcn~e~z  op h a r e  m o e d e r  .Jo7~janna
vtrn  IVenclw~a  Gerritsdochtcr  en de broeders zoon van
dezen, Gerrit  aan Wenc7~u~n  gekomen, 22 Sept. 16’35.
(Leenaktenboeken  ~ t, a, p.). Nu was volgens eene ge-
richtelljke  acte, berustende in het gemeen te-archief van
Barneveld, gedateerd 1 Augustus 1600, deze tante van
C7wistoffeZ  Luyken  onmachiig  hare zaken te beheeron  :
ze was ,inhsbil”.  Johanna vu12 WelackzwL  , was reeds
in 1669 de echtgcnoote  van Eticrt van Rlzemen,  d i e
in 1574 overleed, terwi,jl  eerst in 1624 Gerimrd (Gerrit)
van TVem~l~2~~2  , burgemeester  der stad Harderwijk, erve
zijner moei Johanna, met deze helft van het goed be-
leend werd, (Register, blz. 335).

Ging dit deel na drie jaren over aan Beer& Weenimk,
Casper  LU?JliW  , in de acte Luytgen genoemd, verkocht
de andere helft van Luttike Oosterholt op 22 Febr.
1 6 4 0  a a n  d e n  z o o n  v a n  Eeerut, Henen Weelaimlu,
eene week dus voor de volmacht tot den verkoop der
goederen werd gegeven, die hij aldaar met zijne beide
zusters bezat.

Wellicht een Lwylcen en neef van CI~istoff~l Luyl~m~
randsverwnnt  der stad Essen,  is  Cltrislo~cl  Gcrritxzoo?a
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‘can Essefa in het begin der 17de  eeuw  te  Ni jke rk  ge -
vestigd, waar ook de meeste Van Wenckz~~z’s  woonden.

C7iristoflel  vma Esma  hield te Nijkerk een logement
en ontving van kerkmeesters telkens belangri.jke  sommen
wegens verblijfkosten van de van elders komende werk-
l i eden .  Eers t  in  onder t rouw opgenomen met  Alana
Dmne,L  van Amersfoort, 10 Febr. 1600, die kort daarna
moet overleden zijn, volgde 26 Juli 1601 zijne onder-
trouw met Becdggfn  Gerrit Mczuus’  dochter van Nijkerk.

Naar de plaats van herkomst der familie, zooals zoo
dikwijls geschiedd e, zal deze C’lzristoffel  den familienaam
T’a?a  E.vsc?a  hebben aangenomen. Hij rekende zich tot
de goede burgers van Nijkerk,  daar hij  i?a de kerk
een graf kocht; weinig of’ niet bemiddelden werden op
het kerkhof begraven.

D e  z o o n  v a n  C7l,&o#el  can Essela, Ger r i t ,  w e r d
secretaris van den uitgestrekten polder Arkemheen bij
Nijkerk en overleed in het jaar 1663.

Goszu&~~s  Lalil~r~~  werd in 1715 van Olst als predikant
te Nijkerk beroepen en vertrok in 1717 naar Amers-
foort, (Bijdragen en Nededoelingen van Gelre,  XV , 163).

0. BEERKINK.

Mauritz. (XxX, 170). Ons geacht medelid Jhr. v. K.
te Tiel cleelde t. a. p. mede, hoe ‘t wapen Mauritz woest
zijn. Wij vermeenen  den lezers van ons Maandblad geen
ondienst te bewijzen, door hier op te merken, dat de
familie AI. dit wapen overnam van het Elborfeldschc
geslacht Dietze, doch daarbij in enkele kwartieren dc
kleuren veranderde en in kwartier IV aan de lelies cm
paal , door  dwarsba lk  ondersieund  , toevoegde .  Het
figuur over de kwartileering is eenvoudig een rad.

Aan toevallige overeenkomst kan bij een zoo inge-
wikkeld wnpen  natuurli,jk geen oogenblik gedacht worden.
Zie : Borglsches  Wappcn buch bürgerl icher Familien ,
blz. 48. Barmen  1912. VAN EPEN.

Melisdijck (van). (XXVI,  265.) De huwelijksakte
van V j. komt voor te Delft in het R#egister-vnn-niet-
i n - d e  Geref.  kerk-gesloten-huwelijlion  : 1591!  J u l i  2 8 :

Cr.ljqa  Boggc Jansz., Jongesel ;
dyagletgetz Ja?L ApemzdT., J o n g e d o c h t e r  ( m o e s t ,

althans volgens gepubl. genealogie, zijn: A?aga.  Jala
Jan-Apersd).

Meverden. (van) (XxX, 252). De eerste generatie
van het eerste fragment zal mogelijk moeten zijn:

Adolf vu?a dletierdela  tot Shithuyse~a,  tr. 1515 Gewtruid
z’a?a &teeckere~a,  dochter van Floris en E l i s a b e t h  van
Holisseler  (Herald. Bibl. 1874, blz. 20).

De  ach t  kwar t i e ren  van  hunnen  k le inzoon  Adolf
v. N. ‘) waren :

Newrt Staelh
Holtmeull 2, Reck
Nekeren Dreck
Honselaer Wielh

en de acht kwartieren zijner echtgenoote  Margaretha
van Voed  :

‘) Zie de door .Gelre”  bezorgde uitgave van het Geld. leenreg.,
Overkwartier L>lz.  22, \vnar  0. &. blijkt, dat zijn vader Floris in 15.14
den leeneed  voor  zijnen  broeder  Adolf heeft nfgelegd.

2, Do stnmvador iu do3 mogelijk Johan v. M., gctrorlwdmct  N. ~alz
HoZtmiiAle  (zie  k o l .  143).
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Voer& Gent
Zoudenbalck Hoey
Hoemoet Rijn
Brienen Nievelt.

De eerste vrouw van hunnen zoon Floris, Henrica
van Schoordijk,  was vrouwe van Pijlsweerd en overleed
te Calcar in Januari  16%. W. A. B.

Spuybroeck. Gezocht worden de 8 kwartieren met
genealogische en heraldische gegevens vi~n  : Adriana
Josina  bpuyboeclc,  geb. te Hellevoetsluis 28 Jan. 1782,
+ te Amsterdam 24 Sept. 1724, dochter van Alexander S.
ZiJ huwde te Helvoetsluis den 12 Juli 1799 ,lolzalzn
Heinrich  Bolken, geb. te Bockhorn 23 Jan. 1772, i_ te
Nijmegen 11 Maart 1840, Schout-bij-nacht. GELINCK.

Staphorst (van), Hasselt (van). De namen der ouders
van Nicolaas van Staphorst en van Maria van Hasselt
gezocht. Hun dochter Hester v. S. huwde 10  Adriaan
Caan,  20 Adriaan Mus. Volgens haar wapen zou Maria
v. H. behooren tot de gelijknamige familie in V. v. 0.
(aanvangende met Gerrit v. H. g. 1530), in welke genea-
logie zij echter niet voorkomt. W. J.  HOFFMAW.

Terwen, Boutkan.  Wie waren de ouders van Fieter
Terwen, koopman te Middelburg, die 10 Apri l  1695
te Rotterdam huwt met Jacomina de  Ruyter ;  d e
huwelijksinteekening geeft geen uitsluitsel. Hunne zoon
Anthony Terwen  huwt 19 Aug. 1722 Johansza  Boutlca?a.
Wie waren hare ouders en grootouders? Zij wordt aan-
gegeven als j .  d. van Rotterda.m,  daar wordt echter
alleen 13 Jan. 1715 een Johamza  Boutka?z  als dr. van
Denijs en Angenieta Vermeer  gedoopt en er woont 1715
een Jacobus Boutkarz. W. J. HOFFMA~.

Vlierden  (van). (Xx11, 170.) Jakob van ‘Cilierden,
van Ternate, serzjant , ging 7 1Iei 1746 met het schip
Maarseveen van de kamer Amsterdam van de Oost-
indiese Kompanjie naar Indië. Aan zijn vrouw, Johanna
Augusta Brand, had hij de gazje van drie maanden
jaarliks toegekend ; maar hij stierf reeds 24 Julie 1746
,,‘s morgens over 12 uur” op het schip.

Bij zijn uiterste wil, de dag te voren op het schip
verleden en door hem getekend, had hij zijn vrouw,
Johanna Augustina  Brandt, wonende te Hattem, tot
erfgenaam ingesteld. (Amsterdamse scheepsboeken, 2”
reeks, no 727, Algemeen Rijksarchief.) P. v. M.

Vos (de). Gegevens verzocht over Wouter de Vos,
geb. te Groen10  in 1689, zijne voorouders en het door
hem gevoerde familiewapen. BD.

Weede  (van), De Gonnes. (XXIX,  136, 216).
Jo1aa.n  van Weede tr. 10  Maria de Gomes; 2” Walborg
Margriet van Alendorp.

Uit gen. Alendorp  bij  Ferwerda blijkt dat zij dr. was
van ,,Adolf van Aiendorp, capitain  van de Infantery en
Thomulina  Pithan,  zijn volle nigt van moeders zijde”
(waaruit 4 kinderen). Eveneens blijkt uit Ferwerda:

Philip de Gonnes, Majoor ten dienstc  dezer Landen
tr. Louisa vapa  Alendorp  (dr. van Johan vafa Alendorp,
Drossaard van Buren, Raad en Hofmeester van Willem
den Isten, Prince van Oranje en van Margareta  gravinne
va,n Hainin vaqa  Wambrechies),  waaru i t  k inderen .

De broeder van Louisa is Adolf vaqa  Alendorp, vader
van Adolf b. gen.
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Wellicht leidt deze mededeeling tot nadere gegevens
over De Gonncs.

Wolff (de), Reessen.  Wie waren de ouders en groot-
ouders (ook data etc. gezocht) van Pieter de Wolffvoor
1756 gehuwd met Cornelia  Reessefa ? Volgens zijn wapen
behoorde deze P. de W. tot de familie beschreven in
Alberdinck Thym’s Portretten van Vondel,  de stam-
reeks gaat daar niet verder dan Pieter de Wolf, geb.
1646, g e h u w d  m e t  Susanna van Hoeck.  De  fami l ie
Reessela was verwant aan de families Hope en Druyvesteyn.

W. J.  HOFEMAN.

Wapens :
Biesman.  Nijmegen.
Van keel met een schildje van zilver, vergezeld van

3 ringen van hetzelfde (2, 1). Links een griffioen a l s
schildhouder. (Alg. Ned. Fam. bl., 1901, blz. 256).

Hardenberg. Van zilver een berg, vergez. van 2 toe-
gewende klimmende herten van nat. kleur, alles onder-
steund door een grasgrond. (Van der Dussen  en Smissaert).

Hoffman. Van zilver met een anker van keel, baarsgew.
gepl. Ht: het anker. (Wapenboek de Vogel. Zie ook
Ned. Patriciaat.)

Nierop (van). Van zilver met 3 kepers van keel.
(Wapenkaart Leiden). Vgl. ook Arm. gen. 11, blz. 316.

Ryssel (van). V an zilver met 3 korenaren naast
elkander van goud, gest. en gebl. van sinopel op een
grond van hetzelfde. (Oud H. S.)

‘s-Graveuhage. ST E E N R A M P.

Wapens (Besohrij ving van gevraa,gde).
In  he t  Wes t -Fr iesch  museum te  Hoorn ,  vond  ik

onderstaande wapens der Enkhuizer geslachten :
Vis, Pieter Vis, raad, oud burgemeester, gecommit-

teerde raad, voerde: Gedeeld : 1. in sabel een visch van
zilver, vergezeld van 3 lel iën van zilver,  2 in het
schildhoofd en 1 in den schildvoet; 11. in zilver een
anker van sabel.

Jacob Hilbrandtz. Vis, thesorier, extraordinaris, visi-
teur van de Middellandsche Zee, voerde: Gedeeld: 1.
als Pieter Vis; 11. in zilver een schuitje, zonder mast,
van sabel ,  vergezeld van 3 boonen  van azuur,  2 in
het schildhoofd en 1 in den schildvoet.

Bleau Hulck. In zilver een hulk (zonder masten) op
water in natuurlijke kleur, vergezeld in het schildhoofd
van een roos van keel. P. L. T R I E R E N S .
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(Slot  van xxx, 271).

Omtrent de zoon Jan Claesz, zeggen de nanteekeningen:

Jua Claesz  Boeliss  geboren voor 1515 en sjjn grootmoeders
dood was schepen te Amsterdam 1579, 81, 8-L, 85, Burgemr
1387, 89, 93, 96, 99 en 1600 vroedsl:hap 1597 overleedt  25
April 1608 en.... dny bega. I s  getrouxd yeweest  e n  sijn
vrouw geleefd Ao 95, doch meene  geen kinderen heeft nagelaten.

Elias zegt, dat hij m e e r m a l e n  b u r g e m e e s t e r  v a n
Amsterdam is geweest,  dat hij gehuwd was met iX/y
Hudde  _4rcnlsd. en dat hij in 1608 stierf.

Zijn wapen is het, dat, in het bekende wapenraam
in de Oude Kerk te Amsterdam prijkte en thans weder
in den oorspronkelijken vorm is gerestaureerd. Bij een
vorige restauratie was voor hem aangebracht een wapen
van sinopel van zilver gefaasd. de faas beladen met,
drie merletten van sabel, welk wapen dat van het
geslacht Nollesloot  is, mede aan het geslacht Boelens

,
verwant. De fout, welke was begaan en verschillende
heraldici van de wijs heeft gebracht, wordt intusschen
volledig opgehelderd door de gravure bij Wagenaar.

V a n  ziju z u s t e r  Griete Claesrl.  Borle~~ Nc~cns,  d i e
Jan Lazwem Spiegel  huwde en de stammoeder werd
van het bekende Amsterdamsche regeeringsgeslacht van
dien naam, zeggen de aanteekeningen nog:

Griet,  Claas Boelen,  vrouw van Laurens Jansz. Spiegel, die
vroedschap werdt te Amsterdam 1578, scheepen  1589. Zij over-
leedt  na hem 13 Nov. 1618, begr. den 15n (hier van deuendenten),

ten aanzien van welke modedeeling echter valt, o p
te merken , dat de opgegeven n a a m  Lawéns Jawz.
foutief is.  Laum~s  Jansz  Sp i ege l  is hun  zoon ,  e e n
bekend Amsterdamsch koopman en magistraat ,  heer
van Achttienhoven.

De familie-aanteekeningen noemen verder geen af-
stammelingen van Clnes,  dan alleen Andries. Elias ver-
meldt evenwel naast Andries Cluesz. Iloelms nog 1Llnr.y
(1558-1603) en Geerlc en zegt verder van Andries, d a t
hij kinderloos stierf en begraven werd in ‘t Paulusbroeder-
klooster in Maart, 1578 (Begr. Reg. Oude Kerk te
Amsterdam), dat hij bi,j  zijn overlijden in Pieter Bicker’s
brouwerg  woonde en dat,  hij  zich in 1572/3 om de
troebelen uit Amsterdam had begeven en in 1573, weder
in de stad teruggekeerd zijnde, op 15 September van
dat jaar 50 L vlaamsch als boete had te betalen.

Van  C’orwlis, de zoon van Jan Martsz en Geertruid
Boelc~~,  die mede bij zijn moeders dood nog in leven
was, zeggen de aanteekeningen :

gretroumd  voor 1545  aan een vrouw van Haarlem, liep uit
impatientie in den krijg, en was al weg of dood voor Ao 1563,
sijn wedo is hertrouwd (van deze zijn ook descendenten in het
manuscript vermeld).

Door folio 113 van deel 6 van het Inbrengregister
der Weeskamer te Amsterdam te raadplegen, bleek
mij, dat hij woonde ?op de ngieuwe  zijdtsburchwal over
de appelmerct” zoomede, dat, hij kort voor Augustus
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1555 is gestorven. Elias noemt zijn vrouw KnIyijjl
Cwwlisd. en vermeldt als zijn kinderen G’cert of Jlury
Comelisd,  die in 1547 geboren, met Clrres Jam=. val1
Dupn  huwde en I,ysbeth,  die in 1551 geboren, gehuwd
was met Gerrit  Harkse Clock.  Het overlijdensjaar,  door
Elias voor Cordis  gegeven, is in overeenst.emming
met het vermoeden, dat zeer waarschijnlijk daarom in
do aanteekeningen werd uitgesproken, omdat hij bij
de afdeeling van zijn’s moeders erfdeel in 1563 niet
aanwezig was, zooale door de inschrijving op 19 Maart
van dat jaar op folio 208 v” van deel 5 van het
Inbrengregister der Weeskamer te Amsterdam  wordt
bevestigd, alwaar het luidt :

Dm blijft  noch in de Lade berustende een cedulle mention-
nerende van een rente van drie gulden sjacrs, die de kinderen
v a n  Coruelis ,Tunsz Noueens  conlpeteert  uuijt ‘en brieff  v a n
XXIIL g. sjaers op Stoffel Jnnsz.

Het is mij niet mogen gelukken omtrent de leden
van het Amsterdamsche geslacht meerder licht te ont-
steken en ik meen, dat met verdere nasporingen zal
moeten worden gewacht, totdat op de ouderu  Amster-
damsche archieven naamklappers bestaan.

Het Amsterdamsche geslacht Ic1c~e/ts,  dat aangehuwe-
lijkt was aan het geslacht Uoeleits,  hetgeen, zooals de
Amsterdamsche geschiedenis heeft bewezen, welhaast
een ongeschreven voorwaarde was om in die stad op het
kussen te zit,ten  en dat huwelijks-verbintenissen aangaat
met de geslachten Coeckebnkker  , Iluddc, Spiegel  en
1121 $w/l > is daar zeer waarschijnlijk in 160s uitgestorven.
Van Afcrrlc~z  Clnes~~.,  die vermoedelijk niet gehuwd was,
zijn geen nazaten bekend; Marters Jan Mnrts;.  , van
wien trouwens evenmin een huwelijk wordt vermeld,
schijnt evenals ztin  broeder  Co~lrlls  Jaus;.,  die slechts
twee dochters had, geen mannelijk oir te hebben na-
gelaten. Wel heeft Ctnes  dlortsu.  Uoeler~s  Nerem twee
zonen, die, onder weglating van den stnmnaam  van
vreemden oorspron,u en uitheemschen klank, alleen den
oer-Amsterdamschen naam Bodem  hebben gevoerd, doch
ook van hen bestaat geen mannelijk nakomelingschap,
zoodat in hen noch het geslacht M~I*I_xs,  noch een
geslacht pseudo-Iloefols  voortzetting vindt.

Verwondering behoeft het dan ook geenszins te baren,
dat J(ru, de zoon van Lomme  of Emne ,Jcmd. en Joost
Jansz. Taems,  niet alleen, zooals uit de inschri,jvingen
o p  f o l i o  102 v” en folio 208 vo van deel 5 van het
Inbrengregister der Weeskamer te Amsterdam blijkt,
evenals zijn grootvader Ja11 Nnrts;.  werd genoemd,
maar ook evenmin, dat hij bovendien den naam Merens
verkreeg. Vermoedelijk is die naam in 1555, toen zijn
oom Cor~c/is  Jat~z. zonder oir was overleden en zijne
neven  dnr~ Clncsz. en Andries Clacsz.  den naam Boelells
voerden, door hem aangenomen.

De Amsterdamsche fiferenscn  zijn kooplieden; Jan
Mnrlsz.  is oliemolenaar ; zijn zuster Kathryrl  il/ar-tcwsd.,
graanhandelaarster ; zijn zoon Clncs Mn,Y.s=. , wiens
schoonzoon Jan Laurens Spie/lel,  zeepzieder is en wiens
zoon Andries in Pieter U~‘cker’s  brouwerij sterft, zou
haringkooper zijn. Allengs zien wij hen een zetel innemen
in de Stedelijke regeering: Clltes en zijn zoon Jnn  Claesz.
zijn burgemeester. Zij behooren  tot de eersten, die de
,Hervorming zijn toegedaan cn wij zien Ilfwtcn C1nc.s~.
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m ro~,,cli.s  Jnusz.  een daadwerkelijk aandeel nemen
,n den strijd dier dagen. Misschien van aristocratischen
huize, vinden wij hen, gedurende de geheele 160 eeuw,
in de voorste rijen  der poorters, als patriciërs.

HET HOORNSCHE TIJDPERK

Thans moeten wij terugkeereu tot Rm,,re of ln;nle
J/r,~wl.  , die met Joost JOIE  Trems  huwde, zooals blijkt
uit de inschrij  \ iugen op folio 102 v” en folio 208 v”
van deel 5 van het Inbrengregister der Weeskamer te
Amsterdam, waar Joost Jansz.  op 23 September 1550
optreedt  :

ds man en de vooaht van den voorscrevea  lQnme  Jnnsd, roir
teut zelven ende in den name van den kinderen van derzelver
Emrne  (die zij heeft ende  noch gecrigen zal).

Van hem zeggen de aanteekeningen het volgende:

Was vroedschap tot Hoorn, is eerst getrout’  met LubbeC&
Willems Ueretant van Haarlent (die van Friese  adeldom was)
weluke  overleed voor december 1524  van ‘t, moerspel, daer van
:e voren als sy dood op stroo lagh, hy van Amsterdam ‘t huijs
6omende  hner weder lerendigh gentaekt had. . . . (had hij haer
2 zonen die hij te Hoerlem moeders erfdeel bewees, den 28 Sep-
;embr.  1527 sijnde  den een oud 5 jaar, den ander 3.. . . den
ludste was Jan Taetnsx (in den ommegangh Roodermont  gennetnt)
Teboren 1522  troude (volgens de voorwaerden  gesloten den
10 Decembr.)  omtrent het jaer 1541 met Griet, *lans, hjj over-
leed voor sijn vrouw omtrent Paeschen  An 1560 sonder ktnderen
,... de jongstc was %7illetil  Maertsz  geb. 1524, wierd voot
AD 1545 op st,raet  in ‘t aensien van sijn vader verrnderl&k
doorsteecken , nog ongetrout siinde. . . . de tnoordenacr  met sijn
vader iu de veerman eens sijnde  verstaclc hem onder sijn sust,ers
kleeren . . . . Hertroude A0 1529 te Atnst,erdatn met, Ttnme Jans
dogter van .Tan Mnrtesz  Merens en Geert Andries Boelens huer
boelgaef was 600 gl. en een jaer costgeld of 700 gl., daer bij
2 kinderen had Aegt Joostes  en Jan RIartsx Sij is voor hem
overleden en leijt be,qraven  tot Hoorn aen de noortzij in ‘t graf
dat de SchoutS C?. Uoelisz  heeft toegekomen als bij haer nskome-
lingen hem geschonken . . . . Maeckten samen haer testament in
den Huegh in majo 1555 getrout sijnde  geweest omtrent 26 jaer,
hij leefde nog in April 1558 is overleden voor de vasten naer
men meent,  1559 en also hij het pape sacrament niet had willen
ontfangen heeft geen eerlijcke begraefenisse mogen hebben, dan
is nog met geit te weeg gebragt,  dat hij nner de tneldinge bq
nagt in de Vrouvvenkerck  wierde  begraven. Hij is oock  genoot-
saeckt geweest de regeeringh van de st,adt en sijn woningh
aldaer omtrent 1529 te verlaten, sijnde  gemaerschout  de Papen
hem van tnenittgh maren bij nagt te ligten en naer Utregt  te
voeren, omdat hij hem tegen de vierdagen hij de deecken inge-
voert en ‘t ketterdooden opentlick  gestelt had en met, de paperij
genoegsaem de spot dreef. Men seijt hij alt,ijd  op vierdagen of
als men in processie omging sijn venster ontsloot en sijn sleghste
kleederen nentrock seggende de Heijligen best met de nedrigheijt
gedient  waeren  en als hij eens was dacr de Paep  wijwater gaf,
hij ‘t selve op zijn bonnet ontfingh seggende tegen de selve als
hij hem daerover  bestrafte, heb ik het geloof, dat het door de
sarcken op de dooden kan komen, so geloof ik oock  wel het
door mijn muts op mijn hoofd sal komen ; hadde oook een bijbel
in hu@ op een heijtnelicke plaets versteeelten. Hij was een
schoon man met geel hair , geneerde hem met osse weijden en
coophandel op Oostlund te drijven, is selfs  wel te Revel (so
Ao. 1531 als 1551) geweest, heeft veel prccessen en moeijten  ,
so met sijn vrouwe vader als anderen gehadt vermits hij niet
wel ongelijck kon verdragen.

Sijn  kinderen bij sijn tweede vrouw Aecht Joostes  en Jan
1\Iaertsz.
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Verder berichten de aanteokeningen nog, dat hij had:

een bastert dogter  bij een neijster, Anne Joostes,  geleeft, al
v o o r  1525 wien  Aegt Itemets  ‘) eni& goet ~~ernackt heeft., was
getr. aen Jacob Gerritsz, levende bijde nog 1558, haddett proces
tegen de vader, d i e n  sij sijdcn hner e e n  huijs  geschoneken  t e
hebben, dat duurde van 16% tot 15%.

Het huwelijk  van dit echtpaar is dus vermoedelijk
op 1529 te  s tel len, en uit voormelde inschrijvingen

blijkt, dat beiden in 1560 nog in leveu zijnde, in 1663
reeds overleden waren. Tn dit jaar toch werd op 19
Maart, bi,j  cindscheiding, het grootmoederlijk erfdeel van
Geert Anclricsd.  Uw /C~ILS  rechtstreeks uitgekeerd in handen
van Jan Martszoon  ende  Cornclis Jan Mathijszoon tot
behouff van zijnen  kinderen bij Aechtc Joosten  zijne
huijsvrouwe was s(aliger)  g(edschten)  gcprocreert, zooals
blilkt  op folio 208 v” van deel 5 van het Inbrengregister
der Weeskamer tc Amsterdam.

Joost schijnt in eersten echt gehuwd te zijn geweest
m e t  zi,jn volle nicht,  de dochter van zi,jn m o e d e r s
z u s t e r  Aeqt Potlers, doch  cr blijkt uit dat huwelijk
geen  nageslacht te bestaan.

Hij schijnt geruimen  t,ijd in  Amste rdam te  hebben
g e w o o n d ,manrschijnl\jk  van 1 6 2 9  t o t  1 6 6 0 ,  in w e l k
j a a r  v o l g e n s  d e  Amsterdntnsche  Stadsrekening  f o l i o
21 vo E/n?ne Jn~s/l.  met J o o s t  JOH .Ilnr~.s:. naar H o o r n
zouden zijn vertrokken. Aangezien do lijst der vroed-
schappen van Hoorn juist met het jaar 1523 aanvangt ,
kon  ik  n ie t  nagaan , of hi,j i nderdaad  reeds  in  de
stadsrogeering
Jan ~‘CICIIK  >

w a s  o p g e n o m e n ,  ovenals  ziju vader,
die in de li,jst der schepenen voorkomt;

schepen was hij niet. Eigenaardig is het, dat de be-
rooide hervormde vluchteling~  die in 1529 een weinig
begeerenswaardigc partij voor  de  doch tc r  van  Jn11
Martsz.  moet zijn geweest, in 1000 zoo is i n g e b u r g e r d ,
dat men hum toen reeds het patroniem  behoorende bij
z i j n  s c h o o n v a d e r s  n a a m  ga,f’,  hetgeen  het intussclien
nog meer begrijpelijk maakt, dat  zi,jti  z o o n  Jrf~  Bn
patroniem &n naam overneemt.

Het schi,jnt  mij hier ter plaatse noodzakelijk er op tc
wizen, dat het voorafgaande de zienswi,jze  van Abbiug
weerlegt, die in zijn vervolg op Velins’ Chronijk,  Ri.j-
lagen bladz. 112 de meeuing  uitspreekt, dat reeds ~U/L
Mnrts;, I<»~mc’s  vader ,  zich tc Hoorn zou hebben ge-
ves tigd.

Gaan wij thans na, mat de aanteekcningou  omtrent
zijn kinderen vermelden ;

van  Accht Joostcs  heet  het  daar:

Vulgo rijclte Ae@ qx. geboren nl voor 16 ,l~;uF 15333  getr.
voor of in ‘t jaer 1555 met Cornelis .Tnn Blntthijsz wtt I-l;~wletn
een Brouwerszoon; sij overleed 1.5 Juni 1X1  , hij otrrtrent  half
D e c e m b e r  1573  hebbende 1x1. G[n tneij~lt her hij kintletwt bij
hadt getroat.  Sijn vrouw huwclgkcksgoe~8  w;ts 1000 gl. hij deed
sutt  kinderen bewijs  den 2T April 1563  haer  kinderen dceltlett
met  haer rader den 24 dit.

Verder wordt nog vermeld dat zi,j drie dochters had.
Hie rvoor  zagen  mij dit  huwelijk reeds bevestigd,

alsook, dat Acclrt in 1563 reeds was overleden ; omtrent
de dochters vond ik geen nadere gegevens. Vermoedelijk
heeft  dit  echtpaar te
Jou Illattl~jsz.,

Hoorn gewoond en is Cor,1riis
e v e n a l s  zi.jn zwager,  die volgt ,  h e t

slachtoffer geworden van de soldatenziekte (pest), die

1) Joost’s moeder.
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einde 1.573 hevig  woedde, zooals blijkt bij Velius 111~
boek, p. 231, 3” druk.

O m t r e n t  Jou Nwtsz.  zijn de  aan teeken ingen  meer
uitvoerig :

Jan RIartsz (als00 genaetnt naar sijn moeders vader tot onder-
scheijt  van sjjn oudste Lroeder tnede gennemt Jan) ontfanger te
Hoorn is aldaer geboren Ao. 1544 was 1555 in Mnij  out 11 jaer
(so ‘t testament sijns vaders seijt) getr. in Y voorjaer  1 5 6 2
volgens de voorwnerden besloten den laetsten Janu  met Maria
Verduijn dogter van Antltonij  Verduijn  vroetschap  e n  s c h e p e n
t)c Hoorn, wiens vader was Dirck Verthuijn (uijt het geslacht
van de grave van Armeniak wiens vader was Jacob van
Verthuijn Hre van Sta Maria du bois in At%hois.  wiens vader
was Eustachius de boisij, heer van Verthuijn,  Feluij en L’Eclnse
bij Tilletnont etc.) geborett den 2 Febr. 1539, die hem overleeft
heef t  en  hertrout  is  25 Febr. 1591 aen Cornelis Berckhout,
Burgemr te Hoorn, de voorwaerden  sijn getnaeckt den 9 Janij 1591.
hij overleed den 15 JanU  sonder kinderen bij haer  sij overleed
26 X br. 1605 ‘s nvonts  owr 7 uren op de Heere Gerritslant
oud 65 jaren! 10 maanden, 23 dagen en is voor ‘t choor van
de groote kerk te Hoorn bij haer  eerste man begraven (heeft
niet lang nn sijn doot van de cancer in de ment gecureert syndet )
nog versclteijde nndere  quellingen gehad) hij st,ierf  te Hoorn van
de soldate sieckte en is begraven den 24 X br. 1573 out omtrent
30 jner , hij leefde nog den 12 December wierd sieck eren met
den grnef van Bossu.  Was een schoon tnnn met geel huir en
seer r a p  e n  flucks, sloeg een bal over een kerck, hier van
wort  te Wesel in de doelen nog notitie gehouden, hij droeg11
bij hem in sijn tnneph 1 halve goude Rijer en ngste,  dat hij
spelende in sijn ment gevangen had en onvoorziens door de keel
gesnapt is. Ts 1068 op Vastelavond  en na nog eens omdat hij
op keeren  ter predicntie geweest had en niet ter misse of biegte
gingh door last van dut  d’Alba gesopt dog gewnerschout  sijnde
d’eerste ntael ter nouwer noot met sijn kleerett in den wm  het
ontsprongen en in een Oostersche kist de stadt uitgevoert. heeft
2 jxer so in Engeland, Wesel als in Itnlien *) s ig  onthouden
en 3 jaer heijtnelick op solder in huijs geweest met vrees van
overvallen te worden, moest altijt hun sen de deure selten bij
nngt.. Sijn roerende goederen tot, sijn wouws  luijrman incluijs
si jn geconfisqueert en 17erkogt,  en daer door vele bewijsen  e n
wapens van importantie in rerkeerde handen gerneckt.  De papen
hebben hem eer hij t’er t weedemael gesopt wierd om sijn jonck-
heijts wille gepresenteert  te verschoonen indien maer blooshoofts
eens door de kerck  had willen gaen. Heeft nevens zijn neet ;Tan
Tnemsz Schaft de wees in ducdalfsche Papisten helpen brengen
en de stadt Hoorn geus gemaeckt;  is ook ten tijde van de slagen
op de Zuijtlerzee een van de principae1st.e  vrijwillige geweest,,
werd na de ~eranderingh  van de Staaten ontfanger getnaeckt  te
Hoorn en cnpiteijn  der schutteren sonder sijn versoeuk.  De prins
van Ornngie aldaer wesende  heeft hem ontboden en de hant
gegeven prjjsende hem om sijn constantheijt,, uit liefde van wien
hij een obligatie op de wlre houdende gescheurt heeft; was oock
bij de grnef  v. Bossu seer  gesien, die hettt als sijn neef van sijn
vrottws wegen te vergeefs gesogt heeft te corrumperen om hem
los te laten en hem dicktnaels te gast hield, heeft oock ten
gevalle van de selve nevens andere burgers belet., dat de selve
graef niet nner  Enckhuijsen vervoert is, niet sonder groote
offensie van Sonoy die hem dner meende t,e rantsoeneeren. Heeft
de selre Sonoy oock benomen de sleut,els van de stadt, die hij
de Burg’“s  afhandig gemaeckt hndt en een Geldersche edelman
t e  b e w a r e n  gegeven waerdoot de schutters alsnog de selve in
bewaerder  hand hebben “). Heeft sijn susters kinderen geschoncken
de helft van een schoon stuck  Iants 4) dat hem bij sijn ouders
vooruijtgemaeakt was, wierd gelooft ongelukkigh  geweest te
~.~

‘) Andere nnnteekeningen zeggen nog, dat dit in Medemblik ge-
schiedde.

2, Door sommigen is gelezen: als een Italiaan. Zie Abbing.
3) Zie Velius 3”  druk p. 193.
4) Blijkens kantteekening  6 morgen lands onder Wognum gelegen.
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sijn om dat in sijn jonckheijt een oijevaer te Wognum geschoten
hadt volgens ‘t spreekwoord. \‘erscheijde  van sijn vervolgers  en
vijanden hebben naemaels selfs moeten vlugten en onder anderen
mede de paep van Spanbroek (dese is om lantverraderij gelt op
sijn lijt geset,)  en sijn nogtans naemaels eenige van sijn basterden
door de verandering11  Ao. 1618 te Hoorn in regeringe gekomen
als Seger  Sijmonsz  ‘) en Clnes  Pot die hem nevens de andere
ballingen dut d’Alba opgegeven hadt,  is oock  een vrouw en
een van sijn boeren die hem ‘t sijne onthielden beijde  seer
qualijck  gegaen , sijnde  deze alle sijn goet van de soldat,en be-
nomen en gedwongen te bedelen, ‘t welck hij bekende hem
rechtvaerdigh over te komen omdat hij sijn lantheer hadde het
sijne afhandigh te maecken  gesocht.

Van illnrin Yerdu(jrt heet het nog:

Zij was een zeedi;e en . . . . vrouw. Rleev met 4 kinderen zitt.en,

terwijl nog gezegd wordt, dat haar moeder was Claes,jc
Alberlsti. Ié&ej,,  eveneens uit een Hoornsch regeerings-
geslacht.

Zagen wij hiervoor reeds, welke redenen er voor Jnu
Mart sa .  kodden  zijn geweest om den naam MCJT~I,S te
voeren, in deze aanteekening wordt uitdrukkelijk gezegd,
waarom het patroniem Mnrtsz werd verkozen boven
JOOSYS~  o f  Joohtes. 2)

De bijzonderheden , welke de aanteekeningen van Jan
Marke.  geven, passen volkomen in het kader van de
historie van zijn tijd en dragen in het algemeen den
stempel van betrouwbaren eenvoud, met uitzondering
van die, welke tusschen haakjes gesteld, de afkomst
van Maria I’&?.;<jn behandelen. Het komt mij voor,
dat de mededeeling  , dat dlcl~i~~ een nicht van diaxi-
milicrnn  de Hennin,  g r a a f  ( o f  h e e r )  VNZ  UOSSU  w a s ,
den auteur,  denzelfden, die,  zooals wij reeds zagen,
voor minstecs  twee eeuwen ook op andere plaatsen de
aanteekeningen met allerlei genealogische franje heeft
meenen  te mogen versieren, tot fantasiën heeft ver-
l e i d ,  e n  d a t  h$, door deze tusschen te voegen, ook
hier niet vrij uit ga.at.  Wetende, dat Maxinziliacm de
IICtmilt een edelman was uit  Artois,  heeft  hij v o o r
Marin  een overgrootvader uit  hetzelfde graafschap
opgedolven.

Blijkens haar wapen, zijnde van goud, beladen met
een klimmenden leeuw van keel, waarover een lambel
van  azuur , zou zij en hare Hoornsche verwanten -
waaronder  Verbrand  \érdu<jn  , de Hoornsche burge-
meester, die Karel de Smfjtcr,  den afgezant van den
Bloedraad, zóó wel onthaalde, dat deze van den eenen
roes in den anderen gerakende, geen tijd had om de op-
dracht der Inquisitie uit te voeren - vermoedelijk echter
hebben behoord tot een tak van het in geheel Holland
v e r s p r e i d d e  g e s l a c h t  F~ir,l der Duiju,  dat i n  1640  in
Hoorn aan de regeering kwam, en het is  zeer wel
mogelijk, dat Bossu’s moeder, die een Zeeuwsche was,
of wel zijne echtgenoote,
vermaagschapt.

aan de \‘un der Duljl,s  w a s

Een opmerking valt er nog te maken omtrent J a n
Martsz’s  verrichtingen met zijn neef Jat)  iiremsz. Schaft.
Sommigen hebben gemeend, dat Jan Otsz. Schart de
regeering omzette, doch  d i t  sch i jn t  t e  be rus ten
op een misverstand.  In de marge van blz.  187 van
Velius , 3de druk, wordt gewag gemaakt van ,,aanslagh

‘) Zie Velius, 3de druk, p. 385.
e, Zeer opmerkelijk is het, d8t aan Jan’s halfbroeder Willem dit

patroniem eveneens is gegeven.
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van Jan Otszoon en Schaft” en op Bldz. 191 d. a. v.
wordt Jn~t  laemszoo~~ ,$chn/t  genoemd als capiteijn van
de galeij Prince van Orangien. Deze Jnu  was de zoon
v a n  inent., ouds ten  hroedex  van Joost  Jat,  Tucms,  en
v a n  N....
hem nog:

Schn/t. De  aan teeken ingen  zeggen  van

een vermnerd  geus capitcnn in de Trubbel,  die met, sijn vrinden
en hnlpers principaliek Hoorn geus maeckte en na hem so op
de diemerdijck  als in de slagh op de Zuiderzee dapperliclc tegen
de Spunjaerts en haer nenhangh gequeten heeft. Hij mns swager
met Jan Symonsz Rol vice-admirael der Spaensahen.

De aanteekeningen volgende, vinden wq omtrent do
nakomelingen van Jan illrrrts-_. vermeld :

Sijn kinderen maren 4 in ‘t, getal, Corneli,q  en nog een, beijde
jong na hners doot gestorven, dnervnn een geboren was 6 weken
nadat de vader gcvlugt was en moeders luijermant ran de dief-
lijders geruijmt mierd.

3. ~mme Jans geb. 28 X br. 1564 op onnosele kinderen dagh
Ketr. voor Jul. 1582 met .Tacoh Rippertsx  soon van Rippert
Hercksz  (Burgemr  te Hoorn 1563, die mede hallingh was om de
religie) hij gaf quilantie v3n sijn vrouxs rader erf 8 Juli 1582
len sijn schoonmoeder hij is geweest te E!loorn  1616 Burgemr,
vroetschap  160’7  item president,  schepen, Admiraliteit, en Bewint-
hebber van de Oost-Indische Compngnij. Overleed 17 ,4pril 1629,
)ut omstreeks i0 jaren, sij volgde hem den 11 Febr. 1650
begraven den 15 out 85 jnr. 7 m. en 4 dngh. 1)

4. Jan Martsz  I!Zerens  Burgem* van Hoorn is aldaer geboren

)p ‘t Noort den 14 Janü Ao. 1574 0. St.: op een donderdagh
jmtrent 34 week naer sijn vaders doot dner hij na genoemt is
:roude eerst nldaer den 20 Sul: 1603 met AeltJe 1Swouts  dogter
ran F:wout’  Adriaensz Beverlvijck  president van schepenen t,e
Hoorn die overleed 1619 26 dan. harr huwelijksgoet  wa=+ 4000 gl.,
lie in de kraem gestorven is den 24 Novb. 1607 out 23 jaren
lij haer gehadt 2 dogters: Aeltie eu Maria. Hertroude t,e Hoorn
len 3 Martii 1613 met Maria van Segwaert,  geb. te dordregt
ien 22 jul. 1586, dogtzr  van Meijndert van Segwaert schepen
:n raed te dordregt, sij woonde te Hoorn bij haer suster 2) doen
re daer troude, woonde te voren bij haer vader uitgesonden in
\laij 1590 tot Novb. in den Haegh en daer na 1599 een jaer
;e Delft in ‘t school der pxpisten,  die overleed te Hoorn van
t mater hebben daernecens d* cnncer a:ln ‘t borst den 25 Juni
1638; hij is overleden op de Viersch 3) in Sticht van Utregt van
ren catharne den 22 Norb. 1642 beijde te Hoorn in de groote
<er& begraven 4) sij den 29 Juni hij den 29 Novb: sij out
52 jaren min een maendt,  hij out sijnde 60 6) jaren en schaers
10 maendeu, naerlatende bij dese ses fi) kinderen.

Heeft naer dat hij te Hnerlem Ao. 1587 in ‘t Fransche school
?n te Amsterdam in een lneckenwinckel gewoont  had van den
7 Octob: Ao 1594 den 18 ,Tuni  1597 te Lissebon en van den
11 Novb: 1599 tot Maij 1600 te Calis in Vranckrijck  coophandel
gedreven en doen door T’rnnckrijck, Ttalien duijtslant en Vrieslant
gereijst ‘) hebbende is te Hoorn wedergekomen bij sijn moeder
d e n  17 Octob : in !t selve jaer, aldaer hij g e w o r d e n  i s  1 6 0 1
vaendruger 1603 den 25 Aug : rroetschap 1604, 6 en 11 schepen
Burxemr.  1612, 14 en 17. gecotnmit,teerde  raed van Westvriesl:
1615 en 16 Bewindhebber van de Oost-Indische compagnie den
12 Maij 1618 van wegen de melcke hij van 1628 tot 1634 in

1) Zie omtrent hem Abbing vervolg op Velius  Chronyk 171 IS 110.
2) Josinn, die getrout was met Joau van Foreest (zie o. m. M. Balen

Beschrijving van Dordrecht). Hare oudste zuster Cornelia  was eerst
gehuwd met François van Brcdchoff en daarna  met Albert Franse
Sonck.

8) de Vuursche.
3 Blijkens  eene kantteekening in de Middenbocht no. 136.
9 Julster volgens kanttcekenin-:  68.
6, Blijkbaar wordt bedoeld vierneigen  en twee voorkinderen.

an deze reis
Ea%!e-archief.

berust eene  reisbeschrijving in handschrift in het
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Engeland gecommitteerd is geweest, is oock geweest Capiteijn
der Schutters 1606 en 1613 item kerukmr. en weesemeester  en
van  stadtswegen  oouk in verscheijde commissien  gebruikt  als
1606 otn de West-Tndisuhe Compagnie op te richten, 1616 om
de IterokelUke verschillen neder te leggen en anders: is oock
geworden hooftingelnnt  van de Beemster en 1622, 1623 en 25
heemraed aldaer. Wierd Ao. 1618 van Prins Maurits met wiens
vader sijn vader soo veel geleden had nevens 11 anderen van
de principaelste regenten des stndts, omdat hij de tolerantie en
de vrijheid van ‘t land roorgestuen had, verlaten en is hierna,
omdat hij de saeck van Barneveld onder.  de Roemer in presentie
des Schouts en eenige nieuwe regenten stoutelijck  voorgestuen
had geen kleijne moeite hem aangedaan. Hij was een man van
groote corngie en ‘t algemene best van ‘t Lant seer toegedaen,
daerdoor hij hem vele vijanden heeft gemneckt, daervan de
meeste een quaed ent gehadt hebben onder anderen eenen
Ackerdijuk doorst,ack  hemzelven,  enen W. Wellingh gaf hem
de vijand over. Outger .Tncobsz  reed na sijn doot op een gloeiende
wagen. Olfert Burentsz.  bleef doot op een gastmael, dner hij
onschuldige burgers voor de deur hadde doen doorschieten. Een
Teunis Pietersz. Overtwater wiert om ongetronwigheit van sijn
ontfangerschappen afgeset,  David Pietersz., Juan Groot en Jan
Deutel die hem vulschelijck geculumnieert, hebben na sijn doot
sijn van Spaensche pokken gestorven. Geurt Berckhouts ‘) die
op hem pretentie van troubelofte wilde maecken, daer op hael
een eeuwig swijgen bij vonnis van ‘t Hof van Hollunt 5 April
1596 opgelegt is, is gelijck ook meest al hner nakomelingen
mal geworden, Heeft sijn middelen door dien de selve meest
aen de Oost,-Tnd  : Colnp  : en bedeijckinge  van de Ueemster geleidt
had 1) door Godts zegen seer tnerckelijck verbetert niet sonde1
wangunst van velen ; was gelijak ook meest sijn voorouders in
sijn jonakheijt geelhairiuh  dan is door de kinderpokken 1605 so
van. hair als tronie seer verandert geworden.

Deze aanteebeningen doen ons zien, dat wij alleen
met Immc en JCCIL dlart.~r.  rekening hebben te houden.
De mededeelingen omtrent de jonggestorven kinderen
geven ons een blik op de onmeedoogende inquisitoriale
vervolgingen in de dagen van Alva.

De gegevens omtrent Jacob Hipptsx.  bleken mij bij
verificatie juist.

Voor wat betreft  de afstamming van Jm Martsz.
mocht ik er niet in slagen een authentiek document
te vinden ; de oudste Hoornsche weeskamer-registers ,
welke thans in het Rijksarchief  te Haarlem berusten,
vangen aan met 1697. Wellicht, dat later onderzoek
daarvoor de bewijsstukken zal leveren ; voorshands
dienen wij ons echter te behelpen met de aanteekeningen,
welker  waarheidsliefde op dit punt in geen enkel op-
zicht valt te betwisten.

Ui t  de  e l ig ie -boeken  blijkt,  dat hij  inderdaad de
opgesomde betrekkingen heeft vervuld, terwijl omtrent
zijn huwelijk met il!aricb vnri Srpxcrt he t  t rouwboek
van de Noorder en Oosterkerk is op te slaan.

Zagen wij zijn voorouders ijverig dealnenen in den
Hervormingsstrqd  , ook bij  dezen Jan Mark. bestaat er
politiek-godsdienstige strijdlust. Hij is Arminiaan, en
zal vermoedelijk vooraan in de gelederen hebben
gestaan. Ko1116011t lloogerbcets is de oom van zijn tweede
vrouw door diens huwelijk met ïlla~rin l\letlsserz,  een
z u s t e r  v a n  A~~to~~ia \Ve;mm,  d e  echtgenoote  v a n
Mcijtjderl cci(12  &~,q~~~e~~t, en het staat  vast ,  dat  Jalt
Martsz. en Hoogerbeets  dezelfde godsdienstige overtuiging

1) Het is mij onbekend van wie deze Geurt een dochter is.
2, Tot op den huidigen dag zijn cenigo landerijen in de Beemster

in het geslacht gebleven.
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waren toegedaan, zooals kan blijken uit een drietal
tusschen hen gewisselde brieven, welke zoowel door
Be&, door Siegenbeek als door Abbing zijn openbaar
gemaakt.

Het gevolg van zijn keuze is niet alleen geweest,
dat hij in 1618 uit zijn regeeringsposten vervallen werd
verklaard, maar ook, dat hij in 1630, omdat hij zijn
meening had geuit , werd gevangen genomen. Velius
zegt ter zake in zijn Chronijk zie p. 321,  3de druk:
Oock werd de Burgemeester Merens, om eenige seghs-
woorden bij de wijn gevallen, in den Hage gesleept ,
en hadde veel moeijten eer hij weder naar zijn huijs
mocht keeren.

Wat Velius schreef is juist. Of Jan Martsz. inderdaad
datgene heeft gezegd, waarvoor hij vervolgd werd en
wat hem in die dagen zooal niet den hals had kunnen
kosten, dan toch zeker in Loevenstein gebracht zou
hebben, is niet opgehelderd. Wanneer wij het ,,extract
uijt het Register der Missiven van & aan den Hove van
Holland” door Hendrik Pots en François Criep,  griffiers,
raadplegen blijkt ons op pag. 24, dat de schout Allard
Lhxlis, een verre neef van Jm Martsz., op den laatsten
Mei 1620 aan den President van den Hove van Holland
rapporteerde, dat er bij een maaltijd, gehouden door
de Bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie ter
eere van de bemanning van een jacht, dat naar Indie
zou uitzeilen, woorden waren gevallen, welke hij, als
schout , ,,pernitieux”  achtte, weshalve door hem ter zake
om opdracht werd gevraagd.

Woordel  ijk schreef hij :
. . . . ende  omtrent ten eijnde deszelfs, enige Bewinthebberen

beschoncken  zijnde, ende  in propoosten komende van de lim@-
scheidinge in de Beemster, tusschen de stadt Hoorn en de
graeffelij  kheijt  , soo is bij Corns. Veen tegen Outger Jacobsz
verwijtsgewijze geseijt: hadden wij in die tijt soo een prins aan
ons hand gehad, mij  souden de scheidinge wel te weege gebracht
hebben, waarop Outger Jacobsz antwoordende, seide: wel gij
had immers een Prins op Uw hand ofte aan Uw zijde, die
veel vermocht.

Veen, daarop repliceerende  , vraagde: wat Prins?, daarop
Outger Jacobsx dnpliceerende : wat Prins ; maar de Prins die
zijn hooft verlooren heeft, om sön yuade handelingen, ende sijn
schelmstucken  ;

‘t Welk hoorende Jan Mertsz Merents, mede Bewinthebber,
heeft iterativelijk in heftigheid geseijt, dat den advocaet
Barneveld niet en was gestorven als een schelm of verrader,
maar als een vroom patriot des vaderlands. Ende omdat hu
sijne instructie art. 3 hadde volgens sijn Eed ende  voor des
Lands vrij en gerechtigheden voorgestaen , ende dat alle die geene,
die anders seiden, selts schelmen waren, daer bij voegende,
bij aldien dat de advocaat, als een schelm om ‘t geen voorsz
is, gestorven was, wij (denoteerende hem selven ende  de ver-
latene magistraten) die hem deselve saeken helpen mainteneeren
hebben, alsdan mede schelmen moesten wesen, repeteerende
meermalen, dat die geene,  die anders van den advocaat spraken
geen eerlijke luijden waren.

Dit rapport werd met grooten  ernst in behandeling
genomen; op pag. 32 vinden wij een afschrift van een
schrijven van 16 Juni 1620, waarbij Prins Maurits den
burgemeesters en regeerders der stede Hoorn mededeelt,
dat zij Jan Haerts Merents  zullen hebben te gelasten
om op Maandag 22 Juni voor den Prins te verschijnen,

‘en op pag. 34 de copie van een schrijven van 16 Juni
1620 van den Hove van Holland aan den schout Ltllnrcl
Lloelis  van gelijke strekking.
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In tusschen  b l i jk t  op  pag .  68 ,  da t
middelerwijl  deze zaak zelt  ter  hand

Prins Maurits
had genomen.

Daar toch komt in afschrift een ander schrijven van
2 Juni 1620 voor ,  waarb i j ,  in  an twoord  op  d iens
schrijven van ,,den lesten des voorleeden maand”, den
Schout Boelis wordt gelast nadere informaties te nemen
en ,,deze door eenen expressen over te seynen.”

Een en ander schijnt er op te wijzen, dat de Schout
Uoells > die onder den rook van den inquisitorialen
mutsert geboren en getogen was, en wien wij dit dus
niet  al  te zeer euvel kunnen duiden, deze zaak in
zijn vervolgingsqver  gelijktijdig en bij het Hof en bij
den Prins aanhangig heeft gemaakt.

LI ._J

Op 11 Juli d. a. v. zond.’ Prins Maurits, zooals  op
pag. 83 blijkt, den Schout B~elis  een

copie van de Requeste van de Jan Mertsz Merents aan sijne
furstel. gen : den Heere Prince van Oraigne gepresenteert ten
fine als in deselre, dewelke Zijne Extle  den Hove toegesonden
heeft 0111  duerop ons advis te hebben. Ende bevint ‘t Hoff
dnaruijt,  dat, den voorn. J a n  Merfsz Mei-ents  tot si jne ver-
schooninge verhaalt, eenige propoosten, die gehouden sijn ge-
weest, dnardeur hij mi1  zeggen occasie gehad t,e hebben, om
lnede wat t,e zeggen, breeder  als de informatie biJ U. L. genomen
en den hore orergesonden, rnedebrengt  ,

in verband met welke toezending opnieuw nader onder-
zoek werd gelast.

In de notulen van het Hof van Holland 1620 vinden
wij omtrent deze zaak het volgende:

Den 11 Juli geleesen de Reqo  bij Jan Martsen Merens van
Hoorn aan zijn Extie gepr. teert om te hebben pardon ter zaake
als in dezelve requeste. En alsoo de suppt  tot zijne versahooninge
verhaelt  , datter propoosten zijn gehouden geweest,, daaruijt hij
eenigsints veroorzaakt is geweest te spreeken, die breeder
luijdcn , als de informatien bij den officier van den hove over-
gezonden medebrengen. Soo heett ‘t hof goedgevonden dat men
copie van de requeste aan den officier soude  orersenden, om
siuh daarop nader te informeeren, en zijn advis op de voorsz
requeste over te zenden, om dat gesien zijn Ex. voorts gedient
te werden van advis etc. naar behooren, en zoo Merens mid-
delertijt van den hove verzocht ontslaginge, zullen hem mogen
toestaan , . , . . . . . . bij de Heeren  President, Convent, Noortwijk,
Alemnn en Pers@.

Jnu Mm-hz. wenschte, naar het schijnt, echter geen
ontslag van rechtsvervolging en er werd door hem
veeleer op aangestaan, dat hem recht zou worden gedaan.
Uit dezelfde notulen blijkt verder toch:

Den 14 Julii 1620 is Jan Maartensz Merens van Hoorn door
de Heeren  Aleman en Baarsdorp aangesegt, dat ‘t hof nog geen
advis aan zijn Ex@ en konden geeven op de requeste bij hem
Merens aan zijn Ex@ gepresenteert, maar dat goedgevonden
was hem te ontslaan en te permitteeren om naar Hoorn te mogen
vertrekken, en hem aldaar stil en bequamelijk  te dragen, onder
hundt;lst~iuge  en belofte van t’allen tijden tot vermaninge van
den have wederom te compareeren, sub poena confessie etc. ‘t
welk hij weigerende te doen, versochte  dat men noch eens in
den Raad zonde willen rapporteeren, of zijn zaake niet absolu-
telijk zonde kunnen worden afgedaan; Dat gedaan wierde,  en
zijn daarop de Heer President, Cromholt  met de voorsz. Heeren
Commessn  weer bij hem Merens in de kleine kamer gegaan, en
is hem aangesegt,  dat het, Hof bij die resolutie bleeve, en dat
hij deselve alsnoch soude  hebben naar te komen, ‘t welk hij
seide, nog niet te konnen doen, maar dat hij hem bedenken
zoude.

Eodem  die l), naar den middag heeft de voorn Jan Merens de

‘) Op denzclfden  dag.
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iroorz.  hnndtastinge ende  belofte gedaan in handen van de heeren
Aleman  en Isaarsdorp.

_Ve/~/ls  was dus vrijgelaten onder handtasting en
belofte van te allen tijde weder voor het Hof te vcr-
sch i jnen ,  op parool dus,  terwijl ,  zoo hij  dit  schond
(sub poena confessi  etc.), zou  worden aangenomen, dat
hij schuld zou hebben bekend.

Aangezien uit niets blijkt, dat hij nader is vervolgd
of ingedaagd, is het aannemelijk, dat de nadere ver-
klaringen van den Schout Boelis hebben aangetoond,
dat diens eerste rapport meer van ambtsijver dan van
ijver voor de waarheid heeft getuigd.

Dat JOIA  ~Ila~~fsz.  Blemns  rond voor zijn meening uit-
kwam, zooals  uit de aanteekeningen valt op te maken,
wordt intusschen door het voorafgaande bevestigd.

D a t  Ou/ye/* JacoUsz.  1) een zijner vijanden was, blijkt
uit het hiervoor aangehaalde rapport. De mededeelmg,
dat deze na zjjn dood op een gloeienden wagen reed,
geeft een aardige  kijk op die da,geu,  waarin het geloof
en bijgeloof hand aan hand gingen.

Zijn groote belangstelling voor de bedijking van de
Beemster, welke almede daaruit voortsproot, dat hij
daarbij geldelijk zeer geinteresseerd was, maakt het
duidetijk,  waarom hij zich in het twistgesprek tusschen
COIYIS I’een  en  Rutger  JncoDsz.  m e n g t .

Bij zijn eerste vrouw had hij twee kinderen en zeggen
de aanteekeningen van hen:

a. Aeltie tc Toren  gen. en gedoopt Grietie is geboren te Hoorn
den 25 Aug. 1605 op een donderdagh voor den midda)gh,  trout
alduer 7 Mnrtii 1623 met Dirck Sweers, soon van Hans Sweers
muntmeester van West-Vries1 : die overleed 12 Augustii  1626,
begraven den 16 te Hoorn, doer bij gehadt ceu soon is A o .
1630 den 20 Octob. te Hoorn hertrout  aan Reijnier  Berckhout ,
die overleed 21 Febr. 1653 begraven den 26 do. out omtrent
58 jaer is geweest Capiteijn van de schutterij tot Hoorn, hoewel
remonstrants gesint, was geboren den 2 Febr. 1595 gehadt
hebbende bij haer 10 kinderen. Sij is overleden tot Hoorn out
74 jaren op de 14 Aug : Ao. 1679  ;

ZI. Maria geboren te Hoorn den 31 Octob:  1607 Woensdagh’s
middaghs getrout aldaer  den 7 Julij 1624 met, Wilhelm Celins
ainbachtshr van Sevenhoven out, omtrent 21 jaer van Alcmaer
die overleden is op het huijs Cape1 bnijten Utregt  tnssen den
18. en 19 Martii N St. 1634 en den 26 N St: begr: aldacr,
dner bij gehadt 3 kinderen. Sij hertroude den 14 Octob. 1635
0 St : met Pieter van den Bosch (na 1658 Burgemr)  van Vianen,
die geboren is tc Utrcgt  5 Feb: 0 St. lG08,  de voorwaerden
zijn gcdatecrt  6 Sept: 1635,

omtrent de kinderen uit het tweede huwelijk wordt
bericht :

a. Antonetta , gcb : 19 Maert 1614 gest. 17 Ang. 1615;
b. Antonett#a  geb: 5 Jan 1616 gest. 3 feb: 1617;
c. Jan geb: te Hoorn naest de Lombert op de turfharen  20

X brc  161 ï Woensdnghs  avonts omtrent half ses , hij is van 21
April tot 14 X br”  1632 in Engelant geweest van 20 ib: 1633
tot Paeschen  gestudcert overl: ongetr : 1 Jul: 1661 begr: 5;

cl. Meijndert geb: 2 Octb: 1620 over]:  20 Octb: 1621;
e. Meijndert (dic volgt);
f. Antonrltta  geb : te Hoorn 2 Jun : 1623 dingsdagh  ‘smorgens

na 4 op ‘t Oost. t,roudc  den 11 Octb.  1648 tc Lutjebroek  met
Jan Sneers  van Enckhuijsen  soon van Cornelis Sweers  hij was
~____

1) Of deze Out,gcr  Jacobse.  dezelfde is, die in 1634 in dienst vau
de Oost-Indische Compagnie op het Jau Mayen-eiland overwinterde
en omkwam, is mij niet bekend.
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geb. 19 Jan. 1626 over1 : te Haerlem 22 Aug : 1652 en wierd
te Enckhuijsen den 27 do begr: out 26 jaer 7 msend: sU over-
leed van de pluris 12 Mart: 1655, 4 uren na midda@ den 17
te Hoorn begraven. Sij is oock  in Eqelant  geweest  van den
30 Maij tot a: 20 Octobr  1634. Sij kreech de pocken 6 Xbre
1654, de pluris 5 Mart. 1655,

Alvorens verder te gaan met datgeno, wat de aan-
teekeningen omtrent Jlcijdel*t  mededeelen, dienen wij
ons hier nog bezig te houden met de gegevens, welke
omtrent de overigen bewaard zijn gebleven.

Merkte ik reeds op, dat Jn,i Mmfsz.  in zijn w a p e n
de St. Andrieskruizen van het geslacht Becer~(&l;  als
oene blijvende gedachtenis opnam, hier zien wg , dat
hij zijn oudste dochter, Grietje gedoopt, later den naam
Acltic  of Aeltje  van  haar  moeder  geef t .  Di t  en  he t
feit, dat tusschen zijn beide huwelijken bijna, zes jaren
verloopen, schijnt er yij op te wijzen,  dat het eerste
huwelijk zeer gelukkig 1s geweest.

Twee zijner dochters huwen met leden van het geslacht
Sweers  ; al thans ten aanzien van Diwk Sneers  Jansz.
of Ransz.  bestaat er zekerheid, dat hij behoort tot het
geslacht &ceers, of Szceeds of Szce&,  waaruit  het
geslacht Stceerls  cie 1,c~lcln.s  W~~Oo~~h  is voortgekomen.
llijlzier  Berclrhout  met wien Aelt,je  hertrouwde behoort
tot de familie, w e l k e  t h a n s  d e n  n a a m  i’edi,jy  can
Berclhout  voert.

Dat bij twee of, zooals wij aanstonds zullen zien,
bij  drie der kinderen is aangeteekend  , dat zij in E n -
geland zijn geweest , houdt er verband mede, dat hun
vader, zooals hiervoor reeds bleek, meermalen vanwege
de Oost-Indische Compagnie naar Engeland werd ge-
comitteerd.

Het  ges lach t  j1erejz.s vond alleen voortzetting in
~Ffe(j~lr/cr*t,  hiervoor onder e genoemd,  omtren t  wien
wordt gemeld :

greb.  te Hoorn 3 7br 16-2 des Saterdagh’s  middags voor half 5
naest de wijdebrughstecg  is van den 26 mart:  1631 tot 23 Aug.
1633 in Engelant  geweest. Van Octob*  1642 tot in Jul: 1645
tot Leyden gest,udeert. Van den 11 Septembr 1645 Vrnnkryck,
Italien , duytslant , 13rabnntJ  dooreyst tot, 6 3~1:  1648 dner na
nog meest alle de provin&n en 1652 Bohemen, Oostenrijck,
Saxen en denemarcken  besien ; nog 1654 en 56 in Engelant
gereyst, is den 14 Xbr 1640 dr. juris te Bourges  gepromoveert,
troude den 14 January  Ao 1657 met 13rcchjc  de Groot (dogt’er van
Allard de Groot ‘) lurgemr  te Hoorn)  gel):  dca 1 *Tul: 1638
is geworden woet#schap  den 6 7br 1664 schepen 1665,  Burgemr
1666, 73, 1676, 77, 78 ~eoomnlitteert na den IJae~h  gekozen
tot Stnet in West-Friesland en het Ni Q’ dco 12 Apr. 16ï8,
hij overleed den 5 Jan. 1681 xijnde Vrijdngh ‘s nvonts tussen
5 en 6 uren, beqnvcn den 18 do in de Gr: kerck.

Het authentieke bewijs van zijn geboorte is voorshands
niet te leveren. Het gemeentebestuur van Hoorn moest
mij verklaren, dat van den doop der kinderen geboren
in het tijdvak 1618-1624  door nalatigheid van den
koster geen aanteekcning is gehouden. M. Balen be-
vestigt, in zijre  beschrijving van Dordrecht, iutusschen
zijne afstamming uit j,9, i\la)*(s;. en .Ila,*in rn/z Sey,lLnetY.
In het Al.bum Studiosorum van de Leidsche hoogeschool
komt  hij in 1643 voor, 20 jaar oud zijnde, geboortig
van Hoorn.

De opgaven, omtrent de door hem bekleedde be-
trekkingen, bleken mij bij vergelijking met de eligie- en

1) En van Mintje van Neck,  xooals een kanttcekening zegt.

i
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resolutie-boeken juist te zijn ; voor zijn huwelijk is
wederom het trouwboek van de Noorder-  8a Oosterkerk
te Hoorn te raadplegen.

In de oudste aanteekeningen worden zijne kinderen
nog wel genoemd, doch zonder verdere bizonderheden
en dit doet vermoeden, dat een zijner zonen deze aan-
teekeningen heeft samengesteld of doen samenstellen. De
jongere aanteekeningen , welke hierop aansluiten, deelen
het volgende omtrent zijn nakomelingschap mede:

a. Jan nxtus den 29 Octob: 1657 denat Maert 1673.
b. Maria jong gestorven.
c. Maria nat 10 Maert 1661 obiit 5 MeU 3733 getrout  den

84 Jan: 1699 met dr Petrus van Wallendael (Heeft een do&tel
Elisabet trout den . . . met Jan Schagen soon van Jan Schagen
en van Antonetta Merens).

‘d. Allard (die vol@)
e. Eva nat, den 22 ,Tulij 1666,  trout eerst aen Pieter van

Gent, naderhandt aan Pompeus de ltovere, Ruedsheer in den
Boogen Ruedt,  sij is sonder kinderen nae te laten overleden
17 Novbr.  lT23.

f. Antonettn nat. 11 7ber  1668 trout Jan Schages (waarbij
geproceert)

1. Gerard Schagen t,rout Cornelia  Brouwer 1;.
2. hleynard  Schagen  trout Adriana Blaers, d.
3. Jan Schagen  trout Elisabet van Wallendael,  sij is over-

leden den 20 Junij 1733.
g. Herman geboore  den 28 .Tulij lG70, is geweest commies

generael  van d’ndmiralitijt , dog heeft, het nfgestaen overleden
den 4 Maert 1736 ongehuwt;

h. Petronella geb. 8 febr. 1673 trout Jan Akerlaken waerbij
elf kinderen.

Deze  zijn allen genoemd, doch ik meen alleen het
vierde kind Jnn te mosten  noemen, die met zijn volle
n ich t  Susnl~nn Elisabet  Meyens,  d ie  h ie rach te r  vo lg t ,
gehuwd is;

i. een zoontje hebbende een uur geleeft.
j. Jan nat. 14 Julij 1677, denatus 3 May 1689.

Wederom vond het geslacht slechts voortzetting in
een enkelen stamhouder, en wel in Allnrcl, onder cl
genoemd. Alvorens na te gaan, wat omtrent hem wordt
gezegd, dienen de aanteekeningen even nader te worden
bezien. De familie-huwelijken komen in zwang; t o t
tweemaal toe zien wij huwelijken tusschen volle neven
e n  n i c h t e n .  D e  mededeeling,  dat Melmnlz  z i jn  pos t
afstaat, betreft het overgeven van eene sinecure.

ïUe(jnarcl  Schn~íx hiervoor genoemd heette in de
wandel ing  Meijnad Merens Schayle~~  1)

Daar hij echter alleen een dochter nalaat, ontstaat
e r  u i t  h e m  g e e n  g e s l a c h t  pseudo-lverois.  Hij w a s
generaal-majoor van het  Westerkwartier  en Abbing
ruimt aan de uitvoerige beschrijving van zijn plechtige
uitvaart in zijn vervolg op Velius’ Chronijk de pagina’s
309 tot 311 in.

Gaan wij voort met Al!arcl,  hiervoor reeds genoemd,
van wien wordt gezegd:

1) De aantoekcningon  omtrent  de nakomelingsohnp van Jati Taems-
hiervoor genoemd, deelen  mede, dat zijn dochter Griet Jans&  huwde
met -Jan VB~Z  Weck,  wiens zoon eveneens Jan mn Neck  genoemd, een
dochter Griet Jans had, die mot Willem wan Sonteren  huwde. Hun
dochter Sientje  huwde Jan  Jewel  genaamd Schagen en diens zoon Gerrit,
die met Aeltje Berckhout wns  gehuwd, was Meijnard’s  grootvader.
Zoowel zijn moeder als zijn  vader stamden dus uit Jan Taemsz.
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Soon van Meynard Merens en van Bregetta de Groot geboore
den 9 .Junij  1663 is getront den 12 íher 1684 met Cornelia
van Neuk (dogter  van Willem van Neuk en van Elisabet Veen)
die geboren is den 29 feb. 1664, wierd

vroedschap 12 7ber 1686
Burgemeester 1690

(

Gecommitteerde Raedt 1694, 95, 96 en 1698, 99
State Generael  1703, 4, 5, 9, 10, 11
Raed van Staeten 1706, 7, 8, 12, 13, 14.
in de Generalitijts Rekenkaemer 1715, 16
Bewinthebber van d’ Oostindische Compagnie 1712, overleden

12 Juny 1716 sij April 1728

,

en  voeg t  een  kan t teeken ing  daaraan  toe :  z i jnde
beiden met een wapen begraven.

Voor het huwelijk der ouders is wederom het trouw-
b o e k  v a n  d e n  Noorder  & O o s t e r k e r k  t e  H o o r n  t e
raadplegen en voor zijne geboorte het doopboek van
de Hervormde Gemeente aldaar. De opgaven omtrent
de betrekkingen, welke hij bekleed zou hebben, werden
door mij met de verschillende eligie-boeken geverifieerd
en accoord bevonden.

,

i l

Omtrent hunne kinderen is het volgende aangeteekend :

a. Meijnard Merens, gebooren den 25 Juny 1685, commies
van generalitijts finantiën alsmede ontfanger generaal van ‘t
regt der paspoorten van de generaliteit, trouwt 15 9ber 1707
tot Delft met Anna Elisabet Bogaert, dogter  van de Heer
Nicolaas Bogaert, Heer van Bloys. Raedt en Burgemeester
mitsgaders Bewinthebber van de Oost-Indische Comp. tot Delft
en van Anna Cicilia Bogaert van Alblasserdam, daar hij bij
geprocreert heeft dese drie volgende kinderen sijnde van ‘t
laeste ilico nae de verlossing overleden den 22 Maert 1725

1. Susanna  Cicilia Barta Merens, gebore den 5 7ber 1706
trout den 9 Jnny 1733 met de heer Engelbert Menthen, ordin :
Raedsheer in den hove van Gelderlandt en graefschap  Zutphen:l

Burgemeester van Doesburg hij sterft 9ber  1756.

Blijkens eens aanteekening op een afschrift van een
Fransche rentebrief, welke in het familie-archief berust :
verk laa rden  Gisbert Tulleken,  oud burgemeester,  e n
Gerard Jean Bouricius  , secretaris der stad Arnhem,
dat  zi j  overleed 2 April  1783 en verklaarde Sfevelí
Schevichncm  daarenboven, dat, zij op 8 April d. a. v.
in de groote kerk werd begraven;

2. Allarda  Clasina Cornelia jong gesturven;
3. Anna Elizabeth geboore den 22 Maert 1725,  trout 9 7bel

1749 met den Heer Salomon Dierkens, Heer van Buvignij
collonel in de guardes ondt jaren. Sij verlost na omtren
14 jaren getrout en nooijt  te voren swanger geweest op Woens
dag ‘s morgens ten 4 uren den 17 Aug. 1763 van een dogter
Hij overlijd in ‘sHage den 16 december 1770 en zij den 6
Februarij 1476.

Hij ($1ez$tanl)  hertrout  31 december 1726 met Maria de
Veer, dogter  van de Heer Johan de Veer Secretaris der gene-
ralitijts Rekenkamer en van Anna Maria Graswinckel nat. 28
Jan. 3.681.

Hij obiit 7 (8) Jan. lï5ï oud 71 j. 6 m. 13 d. Zij sterft
29 Jan. lï59 oud 78 j. 6 d.

B. Wilhem jong gesturven ;
c. Brigilta jong gesturven;
d. Wilhem natus den . . . . denatns 4 begr. 9 Xber 1713

ongehuwt is geweest Rentmeester van de landen van Overmser
en monstercommissaris, mitsgader ontfanger van de stsdt en
Castelenije van Bouchain ;

e. Brigitta natus den . . . . 7ber 1693 (of 4) denatus 18 April
1728 ongehuwd ;

1

f. g, tweelingen jong gesturven;
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12. Susanna  Eliznbeth  n a t u s  1 JunU
4kerlaken, soon van .Jnn Akerlaken
:apitijn ter zee, hij sterft . . . . 1742 en

i. Lucas (die volgt)
j. *Jan Allard  jong gesturven
k. Cornelis jong gestnrren.

1697 getrout nen Jan
en Petronelln Merens,
sij 19 Januari lï55;

Wij zien, dat het geslacht wederom slechts in een der
zonen voorzetting vindt; in den tak van illc!!l,nrcl,  den
cmdsten  zoon zijn geen mannelijke nakomehngen;  wij
vinden deze alleen bij Lzlcas,  onder i. genoemd,  van
wien de aanteekeningon vermelden :

Lucas soon van Allard Merens en Cornelia van Neck geb.
ien 26 Juli 1698, trout den 19 Xber 1728 met Eva Mari;l
van Foreest , die geboren is den 21 April 1706, dogter  van
Dirk van Foreest en van Eva Maria de Groot. Hij sterl’t  den
24 Februari 1750 en sij den 16 October 1776.

Burgemeester en Raad der Stad Hoorn, bewindhebber der
0. 1. c.

Het huwelijk van zijn ouders werd in de Noorder-
en Oosterkerk te Hoorn gesloten, zoouls uit het trouw-
boek blijkt, terwijl in het doopboek van de Hervormde
gemeente de doop van Lucas vu/l ATCCli diewws  staat
ingeschreven.

De aanteekeningen zijn aangaande zijn persoon vrij
kort. Uit het commissieboek van den Raad van State
1710-1719 bl i jkt ,  dat  hi j  Ao. 1719  een  commiss ie
kreeg  a l s  cnpiteijn van cen compagnie  d ragonders ,
welke compagnie behoorde tot het regiment van den
generaal-majoor i)u I’orluil.

Hij schijnt voor zijn voorzaten niet in strijdlustigheid
te hebben ondergedaan en de overlevering zegt van
hem, dat hij , toen hij een hekeldicht aan zijn adres
neergeschreven vond tegen de wand in de Nieuwe Stadts
Herberg, te Amsterdam - de plaats, waar toenmaals
reizigers van distinctie, die Amsterdam op hun doorreis
passeerden, vernachtten - in woede ontstoken, daaronder
zou hebben geschreven :

Wie dit geschreven heeft is gek,
Of ‘t is mij wonder. -
Zoo hg wil hebben op zijn bek,
Hij vervoege  zich bij

Lucas, den dragonder.

Ook gaat van hem het verha.al,  dat hij een spookhuis
kocht , ,,de gevloekte Hoeve”, en daar meermalen ver-
bleef om te toonen, dat hij ook voor spoken niet ver-
vaard was.

Bij gelegenheid van zijn huwelik heeft men met zijn
voorliefde voor de dichtkunst rekening gehouden. Een
vrij omvangrijk quarto-boekje met bruiloftsgedichten
bleef in het familie-archief bewaard.

Abbing deelt nog op p. 334 mede ,  dat hij ter ge-
legenheid van de doorreis van Mevrouw de Prinses
Gouvernante in 1754 voor zijn huis in de Kerkstraat
een fraaie eerepoort deed oprichten ter lengte van circa
90 voet, versierd met het opschrift:

Zoo lang de palmboom groeit, klijfheg  en rosen bloeijen,
Moet Nassnu’s Huis in eer en Lnijster groeien,
‘s Lands Hoop en Lust en Vreugd, de Stam van God verkoren,
Verheugt elk Neerlands hart in ‘t net gebouwde Horen.

V o o r a l  d e  la,atste regel  geef t  een  bee ld  van  de
rijmelarij van dien tijd.

Uit nasporingen is mij gebleken, dat hij was schepen
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in  1732, burgemees t e r  i n  1749 ,  50, 53, 04, 66, 67,
61, 62, 64, 66, 69 en 70; gasthuisvoogd van 1733-1739;
burgerweeshu isvoogd  in  1740-2,  1746, 47 ; kerken-
meester in 1743, 48, 55, 58, 63, 66, 71, 76; d’ampte-
m e e s t e r  v a n  1 7 3 2 - 1 7 7 6 ,  zoomede  dat  hi j  in 1769
bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie werd
en tevens raad ter Admiraliteit in West-Friesland en
het Noorder-kwartier was. Omtrent hem zijn nog te
raadpelegen Abbing p. 116 en 324 en de Nederl. jaar-
boeken D X 369, D X1 363, D X111  656, D XV 275
en D XVI 399.

Omtrent zijn kinderen zeggen de aant,eokeningen  :

a. Allard , ~gebore  Woensdag den 7 Xber 1729, des morgens
ten seven uren, gedoopt den 8 ‘s middags (sfjnde  belijdenis-
predicatie)  door do. Petrus van Wallendael,  Schepen der stadt
Hoorn 1752 Regent in ‘t gasthuis 1753-60.  Hij overlijdt on-
gehuwd te Hoorn 20 Nov. 1802 gepromoveerd te Leijden 1751.

b. Dirk (die volgt).
c. Eva Maria natus Woensdag den 18 Febr. 1732 des morgens

omtrent seven uren sterft ongehuwd te Hoorn 29 Maart 1698
en bijgezet den 5 April daaraanvolgende;

r_l.  Cornelia  natus Donderdag den 11 Junij 1733 des morgens
ruijm twee uren, sterft ongehuwd te Hoorn den 5 Januarij
1795 en met een wapen begraven den 13en d. a. v.

e. een soon, doot ter werelt gekomen den 7 April 1734,
omtrent voldragen  Woensdag t,en half acht uuren ‘savonds ;

elders vond ik nog:

is den 10 dito ‘s avonds int graf no. 519 aen de Zuijdzijde
van t Choor bijgezet, sijnde door Floris Croes  gedraegen, gaende
tusse mijn en de Br. Corn. van Foreest.

f. Maria Brigitta natus Maandags s morgens o&rent  half
vier uuren den 4 April 1735 in den Heere ontslapen den 5
Xber 1736  ‘R mor:rens  k tien.

g. Meynard (die volgt).

Van  Dirlc,  den tweeden zoon, zeggen de aanteeke-
ningen :

Dirk natus Woensdag den 18 Octob. 1’730  ‘s morgens ten
drie uuren 1753 schepen der stadt Hoorn en in 1762 Raadsheer
in den Hove van Holland, meesmeester 1764,  G2 en 30 April
1757, bëeedigd hoofd-participant der Oost-Ind. Compie. ter
kamere aldner.

Hij werd in den jare 1787 met Jhr. \I‘illem  Gustaaf
Frederik GITLO~  ~uon  Bel,iillcl;-Rlrooll door Prins Willem V
tot commissaris benoemd om de regeering in de steden
van Holland te veranderen, zooals blijkt uit het Register
der Politieke Commissiën van de Staten van Holland.

De schrijvers van het vervolg der Vaderl. Historie
van J. Wagenaar deelen  omtrent hem hot volgende mede :

Merens stak in jaren, kunde en ondervinding verre boven
Bentin&  uit en in zoodanig licht, dat hij, dezelfde gebleven
zijnde geen ongeschikt persoon tot dit thans gesloten bedrijf zou
geweest zijn. Hij toch was de man, die vóor het uitbarsten der
staatsverschillen, de regten der burgerlijke regeering en hooge
justitie in aanspraken en vertogen tegen de stadhouderlijke
inkruipselen zoo mannelijk verdedigd had, die als commissaris
van het Bof tot onderzoek der zoo geruchtmakende ,,Haagsche
vrolijkheid” in het laatst van li82 zoo sterk geijverd hadt,
dat niets zijne opmerking ontsnapte; die tot het onderzoek der
hooggaande Rotterdamsche  oproerigheden in 1786 zou benoemt
geweest zijn, indien hij er onder de hand niet voor bedankt,
en den ratldsheer  Mollerus, als een man op wiens eerlijkheid
men kon rekenen, daartoe aangeprezen had ; die in vorige jaren
niet zelden zamenkomsten  van vaderlandsgezinden bijwoonde.
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Vreemd komt het voor, dat zulk een man, in hooggeklommen
jaren een last aanvaardde, van welke hij te voren den grootsten
tfkeer zou betoond hebben. Dan, niets wisselbaarder dan de
nensch bovenal dan een staatsman. Verandering van tijden doet
vrienden  in vijanden veranderen, en vervreemding van volks-
runst haat tegen hetzelve  opvatten; en het schijnt men hier in
:e moeten zoeken dat Rierens een post aanvaardde, die anders
liet voor hem berekend scheen, en die, gelijk men tere@ heeft
rangemerkt,  hem, wanneer hij sommige regeeringsleden onder
iet oog kreeg, menigmalen over zijn daden heeft moeten doen
Ilozen.

Omtren t  hem is na te slaan Vervolg op Wagenaar
D XX bl. 231, 238, D XXI, bl. 6, 31. Nederl. J a a r -
boeken D VII,  bl. 356, D X1 bl. 431.

Het heeft H. M. de Koningin behaagt mij toestemming
te verleenen om de dossiers, welke op deze zaak be-
trekking hebben, in te zien, en inderdaad blijkt daaruit.
dat _Uere/ls de ziel der commissie is geweest. Talrijke
missiven zijn tusschen den Erfstadhouder en hem ge-
wisseld , en, deze nalezende, wordt een zeer duidelijk
beeld verkregen van de groote moeilijkheden, welke
voor iUere,ls  aan de uitvoering der opgenomen taak
waren verbonden. Achtereenvolgens werden Amsterdam,
Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Rotterdam , Go-
rinchem , Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar,
Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik
en Purmerend bezocht en veelal was de ontvangst verre
van aangenaam. Vooral te Amsterdam vielen er tusschen
Burgemees te r  Detlel en den commissaris van remotie
harde woorden, en dat, niettegenstaande uit de Reso-
lutiën van de vroedschap dier stad van 3 Jan. 1787
tot 24 December 1787, letter EEE, blz. 594, blijkt,
dat de raden Straulma.n  en $Orcille  werden aangewezen
om met een commissie uit het midden van den Heer
Hoofd-Officier en Heeren  Schepenen de Heeren  Bentinck
en Meerens wegens derzelver arrivement aldaar te gaan
complimenteeren.

In April 1790 was de commissie met haar taak tot
Delft gevorderd. Hier ter plaatse deden zich, vooral
in verband met de bevelvoering over de schutterij, zeer
groote moeilijkheden op, zoonls uit een rapport, dat
einde April door iUe,*e/ls  aan den Erfstadhouder werd
uitgebra.cht,  en waarop op den 2don Mei d. a. v. eene
dankbetuiging uitging, blijkt.

Een geschiedkundig mysterie blijft het, waarom 2Mo.ells
op den 6 de* Mei plotseling het verzoek heeft gericht
om van zijn lastgeving te worden ontheven. Dit verzoek
is daarom op zich zelf ook reeds merkwaardig, omdat
daarin de redenen, welke tot dit besluit hebben geleid,
niet zijn genoemd, en daarentegen uitdrukkelijk wordt
verzocht hem (illcrc,rs] die redenen, welke hij. heeft
ge legd  in  handen  van  den  Heer  Le Leu tle Wdhem,
niet af te vragen.

Welke die redenen zijn geweest is onbekend. Per-
soonlijk mocht ik er niet in slagen deze uit te vorschen,
en de vele historici , die deze woelige dagen tot een
onderwerp van onderzoek hebben gemaakt, hebben dit
raadsel evenmin kunnen ontwarren.

De geschiedschrijvers, die ik zooeven aan het woord
liet ,  roemen de gaven van ilfc~~~s en  ve roordee len
daarnaast zijne handelingen, en het wil mij voorkomen,
dat zi j  daarbij  de objectivitei t ,  welke den historie-
schrijver past, eenigermate uit het oog verliezen.
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Duidelijk is het, dat Il;lerens partij koos tegen zijn
zeker is het ook, dateigen partij, die der regenten;

hij, zoo handelende, de strooming der revolutie, die in
Frankrijk in toomelooze vaart zou voortrollen en in
vorstenmoord haar hoogtepunt zou bereiken, hier te
la,nde wel niet stuitte, doch, dank zij een taktiek van
,,verdeel  en heers&“, in innerlijke kracht heeft verzwakt.
Dat hij de omwenteling zou hebben kunnen bezweren,
zal thans niemand staande houden. Hij deed wat hij
als staatsman zijn plicht achtte.

Merkwaardig mag het’ heeten,  dat, terwijl zijn  voor-
zaat Jun kfwtsz.  Merens, als een der eerste Hoornsche
regenten uit den tijd der Republiek, bij den Staatsgreep
van Prins Maurits in 1618 uit de regeermg moest wijken,
Mr. Dirk diens nazaat, een der laatsten, dié het regenten-
tijdperk zou beleven, de feitelijke uitvoerder zou zijn
van den staatsgreep van den laatsten Erfstadhouder.

Nog zeggen de aanteekeningen, dat hij promoveerde
te Leiden in 1759, en huwde met 1!1<1rin Cornelin  vcoz
Gadingen. Zij sterft te Hoorn 28 Nov. 1794; hij sterft
18 Aug. 1801. Voor zijn geboorte is het doopboek
van de Hervormde gemeente te Hoorn te raadplegen,
terwijl, het huwelijk zijner ouders is te vinden in het
trouwboek van de Noorder-  en Oosterkerk te Hoorn.

Hunne kinderen zijn:
1. Co,.l/elin, geb. 9 Aug. 1772, die huwt met *Jan

Willena Ilwydecoper  van Nigtecegt  en in 1854 overlijdt.
2 Theodora, geb. 21 Sept. 1774, die huwt met

Mr. Con?elis  I{ei?iier  van llrodlrorst  en in 1844 overlijdt.
Liet Mr. Dirk geen mannelijke nakomelingen na,

zijn broeder Mr. &!eyl/& daarentegen wel.
De aanteekeningen zeggen van hem:

Natus 17 iber  173G sijnde Woensdag omtrent elf uren smorgens
was commies-generaal , Schepen, Pensionaris en Secretaris der
stadt Hoorn. Hij trout den 19 1Iei 1766 met Cornelia C:nllis  geb.
22 Dec. 1743. Hij overlijdt in 180%. Zij overlijdt 27 Sept 1827.

Uit het doopboek der Hervormde gemeente te Hoorn
blijkt, dat hij .gedoopt  werd 20 September 1736. Voorts
geven de ehgie-boeken  aan, dat hij in 1759 schepen
was en van 1760-1780 voogd van het Oude mannen-
en vrouwenhuis. In het commissieboek van de Staten-
Generaal 1791/4 is zijn commissie als commies-generaal
van de convooijen  en licenten ingeschreven.

Omtrent hem kan worden geraadpleegd Abbing,
vervolg op Vel& Chronyk blz. 116 en 168, en de
Nederl. Jaarboeken D XIH, blz. 655, D XV, blz. 129,
en het vervolg op Wagenaar D XXI, blz. 81.

Hunne kinderen zijn  :
1. Mr. l,z~ns, die 11 Mei 1767 geboren te Hoorn en

op 12 Mei daaraanvolgende gedoopt, aldaar overleed
op 31 December 1794. Hij huwde te Hoorn met Muria
Elisukth  de I’icq die op 9 Maart 1772 eveneens te
Hoorn was geboren en 4 Mei 1838 overleed, na in
tweeden echt gehuwd te zijn geweest met Ucmadus
van Marken.

Mr. Lucns, wiens nakomelingschap hierachter volgt,
was in 1791 schepen en van 1793-1795 secretaris der
stad Hoorn ; voorts was hij van 1792-1793 directeur
van de Levantsche handel en navigatie in de Middel-
landsche  zee en in 1791 commissaris van de gemeene
landsmiddelen.

2. Cornelich  Johariiza;  die 15 Maart 1769 te Hoorn
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geboren, aldaar op 15 Juni 1799 overleed. Zij was
gehuwd met Mr. Johan  Schayen,  schepen en lid van de
rechtbank te Hoorn, die hertrouwde met lala Elisaóeth
Bercldzout  en in September 1812 overleed.

3. Allard,  die 8 Januari 1771 te Hoorn geboren en
op 12 Januari d. a. v. gedoopt, aldaar op 1 November
1851 overleed. Hij huwde te Hoorn 12 Maart 1793 met
Naria Jucoba wm de Blocquery , die op 13 October 1770
te Hoorn was geboren en op 21 Juni 1829 overleed.

Allarcl, wiens nakomelingschap eveneens hierachter
volgt, was schepen te Hoorn in de jaren 1790, 1792
en 1794, commissaris van de gemeene landsmiddelen
in 1790, kerk- en armenvoogd in 1792 en 1793,
voorts dijkgraaf van Drechterland, hoogbeemraad van
de Hondsbossche en Duinen tot Petten.

4. I1vn.  Narin, die 19 October 1773 te Hoorn geboren
op 15 Maart 1856 overleed als weduwe van Mr. ADrahana
van Uroel;, die secretaris van Hoorn, griffier van de
rechtbank aldaar en lid van het Hof van Justitie in
Suriname was en op 23 Juli 1772 goboren, op 16 Ja-
nuari 1818 te Paramaribo overleed.

5. Susanna  Cecilia Uartha,  die 30 Juni 1774 te Hoorn
geboren, aldaar, ongehuwd gebleven zijnde, op 13 Maart
1855 overleed.

6. Mr. Dirk, die 14 Juni 1775 te Hoorn geboren op
16 Juni d. a. v. gedoopt, op 27 October 1845 te Mon-
nikendam overleed. Hij werd blijkens het huwelijks-
register der Gereformeerde kerk den !Yen Februari 1800
in ondertrouw opgenomen en huwde 23 Februari d. a. v.
in de Geertekerk met Christiatla  Maria Sanderson,  die
1775 te Utrecht geboren, op 24 Februari 1837 te Hoorn
overleed.

Mr. Ipisrk was aanvankelijk griffier van de rechtbank
te Hoorn en daarna vrederechter aldaar. Ook zijn na-
komelingschap volgt hierachter.

Deze generatie is het geweest., die het regenten-tijdperk
heeft zien eindigen. De Oost-Indische Compagnie lostte
zich op, de stad Hoorn kwam in een stadium van
achteruitgang en de regeeringsgeslachten, door de wijzi-
ging der toestandon en de Napoleontische tiërceering
ook zelf financieel getroffen, verlieten de veste, die
na een vijftigtal jaren, niet met de moderne ontwikkeling
meegaande, als ,villc morte” door Henry Havard eene
tragische vermaardheid verkreeg, doch thans allengs
weder door het verbeterd verkeer als gewestelijke hoofd-
plaats opnieuw in beteekenis wint.

Van 1572 tot 1794 hebben de flferemm in de stede-
lijke regeering te Hoorn hun zetel gehad en schijnt
het burgemeesterschap van 1612 tot 1770 wel haast
erfelijk in de handen van Jan dlartsz,  Ncy~mrd,  Mr. Rllard,
en Mr. Lucas.

Reeds werd door mij aan het einde van het Amster-
damsche tijdperkgewezen  op de patricische annhuwelijlring
in die dagen. De namen Vcrduy//,  Hipperk,  ilewtwr/cl~,
van Scpnert  , %iceers  (S,xeerts  de Ladas), (1cdl~qlz
tm)  fkrckhout, Celius, van de11  Bosch,  de Groo t ,  vm
W~allenclael,  vu~  Ne&, v a n  Gellt, d e  Ibwre, Schc(r/en,
mm Al<erlakel,, Uoquert  vau Ueloys, vm Foreot,  Menlhen,
Bierhms, vm G;mdingen, Gnllis,  cw  l~roncluho~*st,
Ilz~yclecopc~~ ean Ni~teveyl, dc Vicq, vaii de IIlocpery ,
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cm Broek en Snnclersoll  doen zien, dat deze traditie
werd nageleefd.

Nog verlieten niet alle leden van het geslacht de
stad Hoorn. Tot 1881, haar sterfjaar, bleef Co,*lzclin
$1erens,  de dochter van Allará  voornoemd, te Hoorn
aan de brouwerij monen en was zi.j, die algemeen
bekend is onder den naam van,,,tanto  Kee”, de bewaarster
der traditie en van vele famllle-stukken.  Na haar over-
lijden werd de groote verzameling familieportretten
door de goede zorgen van de erven van wijlen Mr. Dz’rl;,
haar broeder, in het West-Friesch museum geplaatst.

Zooals wij hiervoor zagen lieten Mr. Lucas, Allartl
en Mr. Dirk nakomelingen na.

De tak van Mr. Luccts  sterft echter weldra uit. Zijn
zoon l*UCíiS , op 5 Juli 1793 geboren, huwde op ‘~3
October 1817 te Utrecht met Cntherina l’et~ro~elln lluyerl-
holt;, geboren te Middelburg 9 November 1793 en over-
leden te Utrecht 26 December 1847. Hij werd 9 Juni
1822 predikant te Utrecht en was ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw. Oude inwoners van
Utrecht herinneren zich den dikken dominé  MWCIIS,
voor wien de kansel welhaast te eng was, nog zeer
goed. Hij overleed te Utrecht 9 Augustus 1863, cn liet
slechts l;én zoon na:

Dr. IT’retleril;  Ulllems,  die op 15 Maart 1827 te Utrecht
geboren, aldaar op 14 Mei 1896 overleed en op 20 Juni
1862 te Utrecht in het huwelijk was getreden met
Sibilln Autoinde  Snrn Frnyoise JIaronncsse  Taets  ,van
Amcro~~gc~~,  die op 31 Januari lS2S te de Bilt geboren
op 1 September lS99 te Utrecht overleed.

Hunne echt was kinderloos.
De nakomelingen van &lcc~l en Mr. Dill; zijn danren-

tegen vrij talrijk, en duideli,jkheidshalve  is het gewenscht
om eerst de linie J1e~e/ls---~n/~  t/e I~l~query,  de oudere, te
behandelen en daarna de linie :l~e~e~~s-Snl~cle~~.so~~,  de
jongere, te laten volgen.

MERENS-VAN  DE B LOCQUERY.
(oudere linie).

Uit den echt van ii/lo,-d Mel*cll.s  en Naria Jacda mt
de lilocpcry sproten voort:

1”. C’oI.lic/icL  ,,tante  Iieo”, die IS Xei 1794 te Hoorn
geboren, aldaar 1 Maart 1831 ongehuwd overleed.

2”. Meil,cr,.d,  die 14 September 1795 te Hoorn geboren,
op 27 September 1833 te Vianen als ingenieur van
den Waterstaat 1” klasse  overleed, ongehuwd en kinder-
loos zijnde.

30. Jacobn .liarie, die 10 December 1797 te Hoorn
geboren, op 12 December 1853 te ‘s Gravenhage overleed.

Zij huwde op 6 Juni 1816 met Jan Stceii,~g,  luitenant-
kolonel der mariniers, die op 8 April 1784 te Curaqao
geboren, op 26 JIei 1827 te Hoorn is overleden.

40. Jan Christianu  (die volgt).
50. Mr. Dirk (die volgt).
60. Christiaan  Naming, die 5 Juni 1805 te Hoorn

geboren, op 27 October 1838 te Paramaribo als luitenant
ter zee 2” klasse aan boord van H. M. S. Algiers over-
leed, ongehuwd en kinderloos zijnde.
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70. Dr. Co?*llclis  Gallis  rkferens (die volgt).
80. Clrl-istiuan  Jacob (die volgt),

zoomede  een dochter Jncoba Maria, die, in 1796 geboren,
in hetzelfde jaar overleed.

Jnn Christinan,  hiervoor sub 4 genoemd, werd op
28 Spril 1799 te Hoorn geboren, en overleed op 7 Spril
1850 te Alkmaar als ontvanger der registratie. Hij
huwde op 29 Spril 1832 te Schagen met Gecrfi~~lid
llaert. die 21 December 1810 te Schagen geboren, op
25 Februa.ri  1870 te Amsterdam overleed.

Hunne kinderen waren :
«. Ailnrd  (die volgt).
b. Jan Christiam,  die op 16 September 1835 te

Schagen geboren, op 11 November 1887 te Ginneken
overleed, ongehuwd en kinderloos zijnde.

c. Hario,  Jacdn,  die op 15 Februari 1840 te Schagen
geboren, op 4 December 1901 te Nijmegen overleed.
Zij huwde op 21 September 1864 met Il.i//lel?,!  Gerhtryd
Petrus  Troester,  majoor der infanterie, die op 8 Februari
lS26 te Amsterdam geboren, op 2 September 1872 in
het kamp van Millegen  overleed.

d. ;I-celtje,  die op 4 Maart 1848 te Alkmaar geboren,
op 11 Mei 1871 te Amsterdam in het huwelijk trad
met Ch~~~~le,s  cie HIJO~,  die op %3 April 1841 te Amster-
dam geboren, op 10 September 1908 te .Brummen  als
makelaar overleed,
zoomede  Gerrit  Johannes, geboren in 1837, overleden
in 18%) en néeltje,  bweboren  in 1841, overleden in 1843.

Allad,  zooeven sub (1,.  genoemd, werd op 1 December
1833 te Schagen geboren, en overleed op 29 Januari
1893 als notaris te Haarlem, waar hij op 15 Februari
1872 in den echt was getreden met Angenieta  Geer-
truida  l~iwcli, die op 9 Maart 1842 te Monnikendam
geboren, op 18 October 1907 te Bloemendaal overleed.

Hunne kinderen zijn:
CICI. iillnrd, die op 15 December 1872 te Haarlem

werd geboren en zich te Amsterdam als koopman vestigde.
bb. Dr. Il-i/!em f</i:a,  die op 19 Juni 1875 te Haarlem

werd geboren, alwaar hij thans practiscerend geneesheer
en lid van den Gemeenteraad is. Hij trad op 31 Mei
1906 te Haarlem in het huwelijk met E/izcrbct/~ Ilïlhel-
m im Joehes , die op 4 Maart  IS81  te Haarlem werd
geboren, uit welk huwelijk zijn  gesproten:

aan. I<lisclbeth,  geboren te Haarlem, d.d. 22 April 1907.
OOb.  Jacob Cornelis  , geboren te Haarlem, d.d. 3 April

1912.
cc. iJg<rrla  Jcrcobn,  die op 18 Maart lS77  te Ha’arlem

werd geboren en op 24 November 1911 te Haarlem in
het huwelijk trad met Dr. flc//7*y  Il«~?onq  ‘L’~YL A~lc,
apotheker, die op 11 September 1871 te Purmerend
ivcrd  geboren.

dd. Xr. dt1riauu.s Hendrik JncoD, die op 17 October 1878
te Haarlem werd geboren en aldaar advocaat en pro-
cureur en Kantonrechter-plaatsvervanger is.

ce. Joha~~na Elimbclh  Dncirla,  die op IS Januari 1886
te Haarlem werd geboren.

Voorts: .ln~z Chrisficra,l  1874-1876,  Adriaan  Elisabeth
1 8 8 0 - 1 8 8 2  en David 1881-1883.

Jlr. Dirk, hiervoor sub 5 genoemd, werd op 9 Sep-
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tember 1801 te Hoorn geboren en overleed op 29 Juli
1884 te Haarlem als kantonrechter. Hij was ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij huwde op
30 Mei IS39 met Johanna Margaretha van Santc,  die
op 16 October 1816 te Zaandam geboren, op 15 April
1890 te Haarlem overleed.

Hunne kinderen waren :
a. Allard (die volgt).
0. Gewit Cornelis, die op 24 November 1844 te

Zaandam geboren, op 10 Mei 1905 te Haarlem als
notaris overleed, ongehuwd en kinderloos zijdde.

c. Dirk (die volgt).
d. Gerrit, die op 26 Augustus 1848 te Zaandam ge-

boren, op 23 April 1872 te Haarlem als commies der
posterijen overleed, ongehuwd en kinderloos zijnde.

e. Meina~d  (die volgt),
zoomede  Henriette  1Vzlhelmina,  geboren in lS42, over-
leden in 1843 en Henderica?  geboren in 1850, overleden
in 1850.

AI!ard,  zooeven sub n. genoemd, werd op 7 Juli 1840
te Zaandam geboren en overleed op 28 September 1907
als ontvanger der directe belastingen te Haarlem. Hij
was op 23 Augustus 1872 in den echt getreden met
Christinu Johantra  Jncoba /Ia~mminck  Schepel, g e b o r e n
te ‘s-Gravenhage op 29 Februari 1848.

Hunne kinderen zijn :
na. Dirk, die op 21 Januari 1574 te Dordrecht werd

geboren en thans den rang van majoor der genie bij
het Oost-Indische leger bekleedt. Hij trad op 3 Sep-
tember 1896 te Ambarawa met den handschoen in.het
huwelijkmetGccrt~uid  Catlterina Nachenius, die toenmaals
te Breda wonende, op 2 Februari 1871 te Amsterdam
was geboren, uit welk huwelijk zijn  gesproten:

aaa. Johannu  Baroldina,  geboren te Semarang, d.d.
6 September 1897.

bb6.  Alla&, geboren te Magelang, d.d. 7 December 1899.
bb. Johan Allireckt,  die op 1 Juli 1877 te Hoorn werd

geboren en zich te Haarlem als commissionair in effecten
heeft gevestigd. Hij trad op 27 September 1906 te
Haarlem in het huwelijk met Suzalrna  Maria Sarphaty
Orobio de Castro,  die op 25 Januari 1874 te Amsterdam
werd geboren, uit welk huwelijk zijn gesproten :

aan. Rmalwela  Allarcha Jncoba Godej?icda,  geboren
te Haarlem, d.d. 2 Juli 1907.

660. Dirk Albrecht Lucas, geboren te Haarlem, d.d.
6 April 1912.

cc. Christiane  Maria Mar,qweta,  die op 24 November
1880 te Weesp geboren, op 15 Augustus 1904 te Zutphen
in het huwelijk trad met A~~tonie Cowad  Adrie/i  Perk,
oud-officier der artillerie, directeur der Amsterdamsche
Rijtuigmaatschappij, die op 25 Februari 1872 te Nij-
megen werd geboren.

Dirk, zooeven sub c. genoemd, ?verd  op 3 Juli 1846
te Zaandam geboren en trad op 17 Juli 1879 te Haarlem
in het huwelijk met Jeanette Alelta  Uaarts, geboren
op 25 Juli 1852 te Amsterdam, woont te Brussel.

Uit dit huwelijk sproot:
cìa. Gerard  Johan Carl, die op 5 Juli 1882 te Haarlem

geboren, aldaar op 17 Maart 1885  overleed.

336

Mq~nartl,  zooeven sub e. genoemd, die op 11 Juni 1856
te Zaandam werd geboren, vestigde zich te Amsterdam
als koopman. Hij is Consul-generaal van Servië, ridder in
de orden van den Nederlandschen Leeuw en van Oranje-
Nassau, groot-officier , commandeur en ridder in ver-
schillende buitenlandsche orden. Hij trad op 25 November
1SSO in het huwelijk met Alida Constnr~ce  Mtrgaretha~
van Goor , die op 12 September 1860 te Amsterdam
geboren, op 25 Juni 1910 te ‘s-Gravenhage overleed.

Hunne kinderen zijn:
crrr.  Cornelis Dirk, die op 29 Augustus 1881 te Am-

sterdam werd geboren.
b6. Francois Arthur Meinard,  die op 12 Maart lSS6

te Amsterdam werd geboren en candidaa,t  in de rechten is.

Dr. Cornelis Gallis  Merens,  hiervoor sub 7 genoemd,
werd op 14 November 1807 te Hoorn geboren en
overleed op 15 Januari 1881 te Zaandam als practi-
seerend geneesheer. Hij huwde te Hoorn op 21 April
1843 met Johanna Messchaert,  die op 29 Juni 1808 te
Hoorn geboren, op 2 September 1875 te Zaandam
overleed.

Hunne kinderen waren :
a. Allard Gallis  Merens, die op ;4 April 1844 te

Zaandam geboren, op 8 Augustus 1895 als notaris te
Kapelle bij Goes kinderloos overleed. Hij was 23 April
1883 te Breda gehuwd met Elisabeth Susm~nr~  Cort,qene
Domilticus  twn deja Buwl~e,  die op 15 September 1548
te Kortgene werd geboren. Zij hertrouwde 9 October
1908 te Utrecht met Marius Ueckmnn. *

6. Alida Gallis  Merens,  die op 13 November 1845 te
Zaandam geboren, op 16 Juli 1894 te Gorinchem over-
leed. Zij was op 29 Maart 1877 gehuwd met Dr. Gerard
vm Ilel6erylen,  rector van het gymnasium te Gorinchem,
die op 13 November 1843 te Yhorst  was geboren.

Chrislinn~~ Jacob, hiervoor sub 8 genoemd, werd op
16 September 1809 te Hoorn geboren, en overleed op
29 Januari 1871 als notaris te Haarlem. Hij huwde ten
eerste male te Arnhem op 22 September 1843 met
Griete  LofLuis  Iltrc!wnboy,  die op 18 Juni 1814 te
Medemblik was geboren en op 31 December 1547 te
Medemblik overleed en hertrouwde op 14 Februari 1850
te Medemblik met Ilonrietle Johalwa  tok Boekel,  die
op 19 November 1821 te Amsterdam was geboren en
op 23 November 1871 te Haarlem overleed.

Zijne kinderen waren :
Uit het eerste huwelijk:
(1. f?enclrika Catherim,  die op 15 Juni 1845 te Medem-

blik geboren, op 5 Juni 1889 te Groningen overleed.
Zij was op 7 Juli 1864 te Haarlem gehuwd met Dr.
ijallin,q Justzls llalbertsma,  hoogleeraar aan de Univer-
siteit te Groningen, die op 20 Juli 1829  te Deventer
werd geboren en op 18 Juli 1894  te Antwerpen overleed.

Uit het tweede huwelijk:
b. Luberta  Gerasrda,  die op 10 April 1SOO te Mcdem-

blik geboren, op 23 Juli 1905 te Sneek overleed. Zij
was op 2 Maart 1875 te Haarlem gehuwd met Dr. T1lil.s
liCtltle  Ilisseladn,  practiseerend geneesheer te Sneek, die
op 4 Maart 1844 te Sneek werd geboren.

c. Allnrd (die volgt).
d. Johannes (die volgt).
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e. Mwia Jacobrr  , die op 2 Februari 1858 te Haarlem
werd geboren. Zij trad op ld Maart 1881 te Groningen
in het huwelijk met Jon~i  Mapken,  bankier te Amster-
dam die op 5 Augustus 1849 te Hillegom was geboren,
welk huwelijk door echtscheiding werd ontbonden,

f. Chri.stim  Jctcwb,  die op 24 Maart 1862 te Haarlem
werd geboren en vertegenwoordiger is van een trans-
a t l an t i sche  stoomvaartl!ln  te Las Palmas. Hij trad op
14 Mei 1893 te Marseille in het huwelijk met S o p h i e
l~iyrllet  ílu Urusbflr,
werd geboren

die op 14 October 1867 te Lyon

Allnrc/,  zooeven sub c genoemd, werd op 17 Sep-
tember 1852 te Medemblik geboren en overleed op
29 Januari  l!JOti  te Haarlem als industrieel. Hij was
op 24 Maart 1882 in het huwelijk getreden met Nelilrc
C’orlrclia  Smil,  die op 14 December 1854 te Zaandam
werd geboren.

Hunne kinderen zijn :
nn. Chrislicrtr~~  JCICM!I,  die op 7 Maart 1883 te Haarlem

werd geboren en zich aldaar als industrieel heeft ge-
vestigd.

Ob. ELW&IM~ _fi:eliw,  die op 28 April 1884 te Haarlem
geboren, op 24 October 1907 te Haarlem in het huwelijk
t rad  met  I\‘iilcw  l+ederik l~loemet~tlc~crl,  i ndus t r i ee l  t e
Wormerveer,  die op 22 Apri l  1883 te  Wormerveer
werd geboren.

cc .  Ilelwiette Calherinn,  die op 18 M a a r t  1 8 9 0  t e
Haarlem werd geboren.

drl. Gc).c~~‘c~cI,  die op 11 Juni 1897 te Haarlem werd
geboren.

Johaw~es,  zooeven sub rd genoemd, werd op 26 Juni
1856 te Haarlem geboren en vestigde zich aldaar als
civiel-ingenieur en industrieel. Hij trad op 31 Maart
1881 te ‘s-Gravenhage in het huwelijk met CcrlhcrUln
~(111  Cq~ellc, die op 24 Juni 1859 te Amsterdam werd
geboren.

Hunne kinderen zijn:
cin. flerma~r,  die op 6 Mei 1883 te Haarlem werd

geboren en zich aldaar als industrieel vestigde. Hij trad
op 11 Juni 1908 te Haarlem in het  huwelijk met
Fl’ilheln~i~~e  Johcuura  irlermine ,vcttl  dex Ileuvel  ll>pders,
die op 23 Augustus 1885 te Leeuwarden werd geboren.

bb. Ilewictte,  die op 11 Juli 1884 te Haarlem werd
geboren en op 6 April 1909 te Haarlem in het huwelijk
trad met Mr. Josias  Jau IC’illem  ISckhout,  die op 23 Juni
1884 te Haarlem werd geboren.

__

MERENS-SANDERSON
(jongere Zit+.

Uit den echt van Mr. D i r k  Merens en Christinna
Mwia Scrnclerxon  sproten voort:

10. Cor,ielia  Titin,  die 6 Juni 1800 te Utrecht geboren,
op 4 October 1871 te Zwolle overleed.

Zij huwde ten eerste male op 16 October 1823 met
Jonn Ilch-ik  l’icter vun K e r v e l ,  l u i t e n a n t  t e r  z e e
le klasse, ridder in de Militaire Willemsorde, weduwnaar
v a n  Agntha  Mcwia WI Marker~ d i e  i n  1798  geboren ,
op 10 Juli 1825 te Muntok overleed en daarna met
Petrus Mtrius van Goens , procureur-generaal  in het
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Gerechtshof van Overijssel, ridder in de orde van d e n
Neder landschen  Leeuw,  die op 14 Januari 1798 te
‘s-Gravenhago geboren,
overleed.

op 1 Mei 1868 te  Zutphen

2”. Edttnrtl,  die op 14 Februari 1802 te Hoorn ge-
boren, aldaar als officier van het Nederl. Oost-Indische
leger op 27 December 1835 overleed.

3”. _4lcxcr~lcle~*  Casintier,  die op 19 Augustus 1806 te
Hoorn geboren, op 15 Januari  1876 te Heusden als
ontvanger van de registratie overleed.

4O. Meinnrd Cornelis  (die volgt) .
5”. Christiann.  Dirli (die volgt).
60. Christiana  Marja, die op 25 September 1813 te

Hoorn geboren, aldaar op 1 Mei 1844 ongehuwd overleed.
70. AI~,KL  Geel*lruitln, die op 25 Mei 1815 te Hoorn

geboren, op 15 Augustus 1868 te Monnikendam werd
begraven.  Zij  was op 30 November 1844 te Hoorn
gehuwd met Nicolaas Costerus,  koopman te Monniken-
dam, die op 15 Maart 1818 te Opijnen  geboren,  op
22 Mei 1895 te Monnikendam overleed.

A!?,i,ln~,cl Corrlelis,  h ie rvoor  sub  4  genoemd,  werd
op 13 October 1809 te Hoorn geboren en overleed op
17 Januari 1888 te Monnikendam als notaris, lid van
de provinciale Staten van Noordholland en hoogheem-
raad van Waterland. Hij huwde op 21 September 1834
te Broek in Waterland met Tr(jrt,je Muller, die aldaar
op 9 Januari 1817 was geboren en op 19 Mei 1879 te
Monnikendam overleed.

Hunne kinderen waren :
n. Chrislima  Mal,icr,  ‘die op 14 Mei 1836 te Broek

in Waterland geboren, op 6 December 1905 te Zierikzee
overleed.  Zij  huwde op 20 Mei 1808 te Broek in
Waterland met Gerrit  van tier I”liet  directeur van het
postkantoor te ‘s Hertogenbosch, die op 10 Februari
1832 te  Zierikzee geboren,  op 31 Januari  1889 te
Oosterbeek overleed.

6. Petronella  Jacoba,  d i e  op  31  Augus tus  1840  t e
Monnikendam geboren,
huwel i jk  t r ad  met  Dr .

aldaar op 12 Juli 1866 in het
Dnwd  Uoelen, p r a c t i s e e r e n d

geneesheer, die op 12 Maart 1834 te Amsterdam werd
geboren.

c. Allette,  die eveneens, - als twee l ingszus te r  de r
voorafgaande - op 31 Augustus 1840 te Monniken-
dam werd geboren en aldaar eveneens op 12 Juli 1866
in het huwelijk trad en wel met Jhr. Ilet&rik  Gii.jbel,t
\Vilhetm Nc/huys,  directeur van het postkantoor te Schoon-
hoven, die op 6 Mei 1837 te Twello geboren, op 9 Mei
1884 te Schoonhoven overleed.

Christiaau Dirk, hiervoor sub 5 genoemd, werd op
17 December 1811 te Hoorn geboren en overleed op
24 November 1879 te Zutphen als oud-ontvanger der
directe belastingen te Amsterdam. Hij huwde op 18 Juli
1839 te Amsterdam met C’hristina  I\‘ilhelmina  IItrkker,
die op 25 Februari 1813 te Hoorn geboren, op 22 Januari
1895 te ‘s Gravenhage overleed.

Hunne kinderen waren :
n. Dirk Christinan,  die op 16 October 1840 te Enschede

werd  geboren  en  ambtenaar  was  bij he t  voormal ig
Rijk+Entrepôtdok,  te Amsterdam. Hij huwde op 15 Juli
1886  t e  Amste rdam met  Johcwna  Alida Geertruida
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V~/l~e~~b~~*~h,  die op 23 Juli 1842 te Rotterdam werd
geboren.

6. #ei,in,,rl (‘orrlelis  (die volgt).
(2. MWI’ZIS Comelis I~duwd  (die volgt).
(1. flenri iilexnndcr 7’heodoru.s  (die volgt).
c. C/l/,islr/rn il’ilhel~ni~cr,  die op 14 Juli 1848 te Hoorn

werd geboren.
[. Alcttn Cntherinn, die op 1 September 1849 te

Haarlem werd geboren en op 5 September 18Sl  te Oos-
terbeok in het huwelijk trad met Albert Louis Gdlaume
lleutlt, chef der comptabiliteit bij de Amsterdamsche
Rijtuig-maatschappij, geboren teGouda  30November 1850.

q. Ject/l %rric Corneille (die volgt).
h. Cor~zeltc~  IUar;n, die op 5 December 1854 te Weesp

werd geboren.

~~eimrcl  Comclis, zooeven sub 6 genoemd, werd op
23 Maart 1842 te Enschede geboren en overleed op
10 Februari 1879 te Weesp als controleur der directe
belastingen. Hij huwde op 31 Maart 1870 met .Iccc/~ne
Marie  Dl’ederictt \‘oortma/,  , die op 2 Mei 1844 te Yssel-
stein geboren, op 27 October 1878 te Weesp overleed.

Hunne kinderen zijn :
w1. Chrisíilz(c  Wilhrlmi~~n,  die op G November 1871

te Bunnik  geboren, op 8 April 1896 in het huwe1ij.k
trad met Justzu de sisser, notaris te Driebergen, die
op 31 Januari 1865 te Meppel werd geboren.

66. Marie  Jean DiedericT die op 23 Juni 1873 te
Oostburg geboren, aanvankelijk commies bij de posterijen
was en thans de betrekking val1 hoofdcommies en af-
deelingschef bij de Rijksverzekeringsbank bekleedt. Hij
trad op 15 September 1899 te Oosterbeek in het huwel\jk
m e t  &~%)‘IcL  il ug~~‘tc~  Berndinu  Jmepha  Ca14nsiu.~, die
op 13 September 18’76 werd geboren ,uit welk huwelijk
zijn  gesproten :

nnu.  Meinnrtl  M~rrprethws,  geboren te Arnhem op
10 September 1900.

666. Mar~~~rethru  Johnn1te.s , geboren te Arnhem op
7 September 1901.

ccc. &f&-in  Aqust~~ Bernnrdinn  Josc/~hn  , geboren te
Amsterdam op 1 December 1904.

cc. Jotril?,eq, die op 1 Januari 1878 te Weesp geboren,
zich te Amsterdam in den effectenhandel begaf.

Voorts nog een dochtertje A~rln  Jncobo,  in 1874 ge-
boren en in 1875 overleden.

Mrriw Cornelis  Tlkt_~nrd,  zooeven sub c genoemd,
werd op 1 Januari 1844 te Purmerend geboren en
overleed op 6 September 1907 te Amsterdam als oud-
resident van Timor. Hij huwde te Menado op 4 Sep-
tember lSti9  met Ilnrrikt  ïou~r , die op 21 April 1848
te Menado werd geboren.

Hunne kinderen zijn :
au. Ilnrrictte  \l’ilhelminn, die op 17 Juli  1870  te

Xenado werd geboren.
66. Mwrius Itobert Dirk, die op 8 Ja,nuari 1872 te

Benkajang werd geboren en ambtenaar bij den Indischen
pandhuisdienst is. Hij huwde op 4 Juni.. . . te Sema-
rang met Juhtrnnn  . . . . IVir~terDcrg , die op . . . . te . . . .
werd geboren, uit welk huwelijk zijn gesproten:
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clan.  . . . . . geboren te Batavia; 8 Maart. . . .
bl%/.  . . . . , geboren te Pangkal Pinang , 17 Juni. . . .
ccc. . . . . > bueboren te Batavia, 25 Februari 1910.
cc C«rolim  Susw212a  Auloiuelfe, die op 2 Juli 1873

te Mampawa werd geboren.
Voorts erkende hij eene dochter Christinc  Antoilwile,

3ie op 24 December 1865 te Lombatto word geboren
~1 op 26 September 18S7  te Pontinnak in het huwelijk
trad met Joost Jo!r«~ lfernm~  Kater, procureur  te
Makassar, keboren  op 29 Novembel  1855 te Sambas.

lloz~i AIc..rc112~1~  7’l~eotlorus,  zooeven sub d genoemd,
werd op 13 Augustus 1846 te Purmerend geboren en
vestigde zich, na ambtenaar ter factory te Batavia te
zijn geweest, als inspecteur eener  levansverzekering-
maatschappij te Amsterdam. Hij trad op 20 Maart 1875
te Batavia in het huwelijk met IVilhcbmim Ctrro/i/!e
l’hillpil,e Sfjthoff’,  die op 22 December 1855 te Batavia
werd geboren.

Hunne kinderen zijn :
cm  Dirk Christinnn,  die op 15 Juli 1876 te Bezoeki

geboren, aanvankelijk assistent bij de Polytechnische
school te Delft was en zich daarna te Amsterdam als
industrieel vestigde. Hij trad op 19 November 1908 te
Rijswijk in het huwelijk met Maria Lodezoine  Joh:c~nn
\I ins, die op 28 April 1887 te Makassar werd geboren,
uit welk huwelijk zijn  gesproten:

ann. Mwin  IVilheltninc~  l?lisnbeth , geboren  te  Am-
sterdam op 16 Augustus 1909.

666 .  Mciwrrd llenri , geboren te Amsterdam op 12
October 1911.

66. l~ilheimi~~~c.  Caroli~u~  f’h/lrpine, die op 2 December
1877 te Pasnroean werd geboren.

Jen11  ïIlo,ric Cormille, zooeven sub e genoemd, werd
op 26 September 1852  te Weesp geboren en overleed
op 26 November 1895 te Kedirie.  Hoewel ongehuwd
zijnde erkende hij twee kinderen:

CIQ Ile~~ri  Ale.cn~~der  U~eodorus,  die op 16 April 1878
te Blitar geboren, employé op een suikerfabriek te
Bangil is.

66. il/rtoi/~ctte  Mwin  Atelta, die op 11 November 1830
te Blitar geboren, onderwijzeres in Nederl. Indië is.

Les citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone
et leur noblesse transmissible,

par le Jonkheer H. A. JUST DE LA PAISI~ES.

(Suite de SXX, 278.)

Chapître 2.
Quelques  notcs  sw la noblesse en Cutalognc  cl en Gast&.

Avant de parvonir & notre sujet spécial, il somble
utile de relater  quelque chose en général  de la noblesse
castillane et catalane.  La Castille, en leur imposant su,
langue, a posé sen sceau  sur les contrées, qui ferment
maintenant la monarchie espagnole, parmi lesquellos
elle-même et la Catalogne occupent le premier rang Ct
font le plus grand contrasto.

En Castille il y avait comme  en Franco la noblesse
titrée et non-titrée. Les titrés de premier rang étaient
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Grands d’Espagne,  presque les égaux du Souverain,
aussi nommés ,,ricas hombres” et avaient bannière et
marmite; bnnnière, parce quo les autres nobles combat-
taient sous leurs ordres , marmite (qu’ils mcttaient nussi
parmi  les ornements  extérieurs de leurs armoiries) parce
qu’ils nourissaient ces nobles en campagne. Les non-
titrés Btaient simples gentilhommes, aussi nobles comme
les Grnnds  , mais d’un rang inférieur;  c’étaient l&s
,,hidalgos” ou ,,caballeros”.  Naintenant  les dénominations
d.c caballero et Seïïor  Don sont donnAes & chacun, qui
a l’air  pas trop vulgaire, parce que les Espagnols cxagèrent
cn leurs formes de politesse. Jadis le prénom ,,don”
appartenait exclusivement & Ia noblesse. 11 n’y avaient
pas de citoyens nobles en Castille; mais dans les dif-
f’érentes  parties de l’brragon,  oette instit.ution  nobiliaire
était bicn connoe. 11s  siégeaient à Saragosse, à Valence,
à Palmc  (capitale de l’ancien  royaume de  Majorque) .
P a r  là cette  nob lesse  ava i t  l a  mâme  or ig ine  féodale
qu’à Barcelone  et  à Perpignan et  résultai t  aussi  de
l’expulsion des Sarnssins, qui rendit à toutes ces cités
leur prospérité, leur importante  surtout mili taire et
l e u r  n o b l e s s e  à  elles,  de mêmB valeur  e t  d e  m ê m e
origine que toute noblesse féodale. Dans toutes ces
contrkes  lib&ées  du  joug  musulman il n ’y  res ta ien t
que des hommes  libres. Par cela en Catalogne le ser-
vage était  inconnu hors les esclaves,  qu’on prit des
infidèles. Mais tous ces hommes  libres ne restaient.  pas
&aux. Ceux, qui avaient pris une  pa r t  cons idé rab le
dans la guerre ou dans l’administration, se formèrent
de soi en taste nobiliaire. A ce temps les commandements
militaires et la puissnnce publique, exercées  de père en
fils, donnaient nécessnircment ces distinctions et ce rang,
qu’ on a depuis appel&  la noblesse, et c’est proprement
dit la noblesse f&odale,  dont l’origine précise n’est  point
à rechercher.  Parmi ces nobles les monarques fra,nçais
(Louis le Débonnaire et ses successeurs) dotèrent ceux
qui s’étnient distingués le plus, de riches  fiefs aussi
pour les lier à leurs intérêts et les faire capables de les
s e r v i r .  C e  s o n t  l e s  nmagnats”  ou npOtentats”  et  i ls
constituaient la première classe  de la noblesse catalane.
Le seconde classe  se composait des nobles ayant aussi
le droit de bannière. La troisième classe  c’étaient les
,cavallers”, nob les  pas  appa r t enan t  aux deux autres
classes, mais ayant repu la chevalerie.  La quatrième
classe était  composée des ,généreux”,  des ,burgheses
honrat” (citoyens nobles) et des ,homines  de paratico”
(hommes  de partge) aynnt tous l’épithète de ,ma.gnifique”
et la qualificntlon d e  M o s s e n  ou Messire.  Aux p a g e s
suivantes nous nous occuperons des citoyens nobles;
voyons  d ’abord  ce  que  c’etaient que les hommes  de
parage. Borrel, comte de Barcelone  en 989 ne voulant
pas laisser nux Sarassins le temps de se fortifier dans
la ville de Barcelone,  dont ils venaient de s’emparer,
promit, par une proclamation, tous les droits et hon-
ncurs de la noblesse aux roturiers, qui se joindraient
à lui  pour cette e n t r e p r i s e  avec  armes  e t  c h e v a u x .
Neuf cent volontaires bien bquipés vinrent  & son secours
et l’aidèrent à reprendre la ville. Vers la fin du quin-
zième siècle Ferdinand 11 réunit les généreux et les
hommes  de parage  aux cavaliers. Quoique peu de temps
npres, les citoyens nobles reçurent  la chevalerie,  leur
position favorable  dans les grandes villes où le pouvoir
était  exclusivement entre  leurs mains, empêchait  une
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fus ion  avec  les cavaliers, qui de leur côtrj, pour par-
venir à ce pouvoir municipal,  l’avaient bien voulu et
qui de plus en plus devenaient leurs adversaires jaloux.

Bien  quo  différonts en puissante,  titres  et  r ichesse,
les membres de ces quatre classes, qui formaient ensemble
le Corps de la noblesse de Catalogne, qui tenait d’as-
sembldes  solemnellee, étaient comme nobles absolumcnt
égaux. Et c’est ainsi partout - on est noble  ou on ne
l’est  pas comme on est  mili taire ou non. Le comte
n’est plus noble que le simple gentilhomme,  comme le
colonel  n’est plus militaire que le caporal ; c’est sim-
plcment une différence de grade et de pouvoir et pas
de qualité. Le parallèle est du gén8ral de Miquel de
Riu ,  qui avec  l e  ve rve  méréd iona l  m’assura  lors dc
ma visite à domicile  à Perpignan, que les citoyens
nobles étaient aussi nobles quo Charlema,gne.

(A si&re).
~__

Van Dompseler.
Medegedeeld door G. BEERNINL(.

(Slot rnn xxx, 299.)

X1V. &ybert  CJan Willem van Dompseler  werd 10 April
1774 te Elburg gedoopt. Reeds op vijfjarigen leeftijd
was hij ouderloos. Uit de registratie van het testament
van zijne tante Hendrica Angenes van Dompseler op
7 Januari 1780, wier eenige erfgenaam hij werd, blijkt,
dat Anthonij Naselaar en G. Roseboom  met de voogdij
waren belast.

Egbert Jan Willem van Dompseler werd 15 Februari
1793 te Harderwijk als student in de rechten inge-
schreven, doch trad reeds in het  volgende jaar den
16d@n  Juni te Elburg in het huwelijk met Uillzana  Vos,
gedoopt aldaar 18 December 1757, dochter van Teunes
Vos Evertszoon en Wijnanda Wijnne. Teunes Vos, #zoon
van den weesmeester d. i. regent van het weeshuis Evert
Vos, werd 28 Maart 1780 in het kerkgraf  n” 26 bij-
gezet, waarin ook zijne vrouw, als weduwe van den
rentmeester T. Vos vermeld, den lI)“@ll  December 1809
overleden, zou  worden begraven.

Nog in het jaar 1833 komt E. J. W. van Dompseler’s
naam voor op de zoogenaamde huizenlijst van Elburg,
toen hij met zijne vrouw het huis no. 346 bewoonde.
Niet lang daarna overleed hij, 1 September 1836 en
werd in het kerkgraf  no. 81 te Elburg begraven, waarin
mede zijne echtgenootc, op 21 Maayt  1839 gestorven,
hare laatste rustplaats vond. Zij lieten behalve eene
dochter twee zoons na.  De jongste,  Hendrilc  Antonie
Petws, 22 Februari 1798 te Elburg gedoopt, trouwde
aldaar met eene dochter van Notaris D. Hoefhamer;
doch deze tak zou met den dood van hun oudsten
langstlevenden zoon in mannelijke lijn uitsterven, 18
Januari 1894. De oudste zoon volgt onder X V .

XY. Teunes  EgOerfw  Wìjnandus  2;an Dompseler  w e r d
28  December  1796 te Elburg geboren on 1 Januari
d. a. v. gedoopt. Hij genoot zijne opleiding aan het be-
kende instituut ,Van Kinsbergen” te Elburg, hetwelk
destijds nog slechts korten tijd bestond. Het voornemen
ambtenaar bij het kadaster te worden liet hij varen.
In burgerlijke en kerkelijke ambten heeft hij Elburg in
eene lange reeks van jaren gediend. Van $6 October
1828 tot  zi jn dood, 15 September 1873, was hij lid



343

van don gemeenteraad en in het laatste jaar tevens
wethouder .  Iu do Nederlendsch  Hervormde kerk be-
kleedde hij het ambt van ouderling en dat van kerk-
voogd. Van het aloude schipluidenfonds was hij provisor.

Op 11 Juli 1821 was bij gehuwd met Cornelia  Jo-
hanna Susanna  Sch.ermerts, geboren op den huize Ooster-
holt, onder Ysselmuiden , dochter van Johan. Diderik
en Henjamina Maria van de Polder.

Het zal  niet  ongepast  zijn eenigszins uitvoerig te
handelen over het geslacht Schermerts,  waarmede
T. E. W. van Dompseler zich door huwelijk verbond.

De bekende stamvader van dit  geslacht is  Georg
Christoffer Schermertz ,,gewesen  Regiments-Chirurgus
unter Werrn  Obristen Dettmers Regiment”. Als zoodanig
wordt hij vermeld in eeue  verklaring van den pastoor
\-an Hasbergcn  Gerha rd  Coldeweij  , behe lzende ,  da t
volgens ,,unverfalschtor  Kirohen  Buches”  op 30 Juni
1 7 0 3  zijn zoon Johan Christian Wilhelm  S c h e r m e r t z
den doop ontving. De laatste huwde 21 Januari 1724
Catharina  Elisabeth Heinzen, uit  welk huwelijk 26
Maart 1731 Johnu Diederik S. geboren werd. In 1742
vcrkreeg  hij  van Christ iaan IV van Denemarken het
privilegie om in het graafschap Delmenhorst en wel in
hot vlek Bernc en in gansch Stedingerland levenslang
als beëedigde chirurg op te treden.

De vermelde zoon Johan Diederik Schermertz, die
zich ook Schermerts schreef, had een merkwaardigen
levensloop. Hij huwde in het  jaar 1769 te Londen
Elisabeth Smith van Bickford, zooals haar zoon mede-
deelde weduwe van Sir John .Harris. J. D. Schermerts,
die een tijd lang geneesheer te Mijdrecht was, werd
later oudste Chirurgijn-majoor bij het College der Ad-
miraiiteit te Amsterdam genoemd. Hij overleed 4 Fe-
bruari 1’754 even benoorden Minorca in dc Middellandsche
zee, toen het oorlogsschip Drenthe, waarop hij geplaatst
was , er verging.

Zijn zoon en naamgenoot Johan Diederik Schermerts
J.  D. zoon , geboren 5 Februari 1763 te Amsterdam,
overleden te Elburg 14 Juni 1831 in zijn huis no. 81,
Noorderkwartier, diende in verschil lende rangen als
chirurgijn  op ‘s Lands vloot en woonde o. a. op het schip
van Kapitein Van Kinsbergen den slag bij Doggersbank
bij. In hetzelfde jaar, waarin zijn vader bij het vergaan
van de ,,Dronthe” verdronk, redde de zoon ternauwer-
nood het leven bij het zinken van den landskotter Ajax
b\j Wight door met een klein getal schepelingen op de
,, Hercules” over te springen, 28 October 1784. In het
jaar  1795, op de ,,Gelderland”  dienende, werd hij  ,
omdat hij weigerde den eed te doen aan de nieuwe
regeermg  , gecasseerd en gelicentiëerd.

Na zijn huwelijk met B. M. van de Polder te Kleef,
7 October 1795, woonde hij tijdelijk bij zijne schoon-
ouders op Zwaluwenburg bij Oldebroek, een korten tijd
te Elburg, waar eene dochter, petekind van Admiraal
Van Kinsbergen  , werd geboren en vestigde zich daarna
te Oosterholt, waar 20 Mei 1800 tweeling-zusters het
levenslicht annschouwden, van wie eene,  Cornelia Jo-
h a n n a  Susanna, d e  echtgenoote  v a n  T .  E .  W .  v a n
Dompseler  ZOLI worden. Dit huis onder Ysselmuiden
moet wel onderscheiden worden van het gelijknamige
in het kerspol  Oosterwolde,  waarvan in het  Register
op de Leenaktenboeken van Gelre door Sloet en Van
Veen (Veluwe, blz. 171) de overdracht voorkomt a a n
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de schoonouders van Schermerts, Jan van de Polder en
Cornelia Msrgaretha de Cordua, 6 Juli 1797. De wapens
van deze echtelieden vindt men bij Rietstny.

Achtereenvolgens was Schermerts na voor de tweede
maal zich t e  E lburg  t e  hebben  nedergeze t ,  a ldaa r
Curator van het insti tuut Van Kinsbergen, Burge-
meester t i jdens Koning Lodewijk, Commissaris van
politie gedurende de Frnnsche ovcrheersching en na
Nederlands herstelling President-burgemeester der stad.
Op 11 Juli 1821 onderteekende hij de huwelijksacte
zijner dochter met T. E. W. van Dompseler.

Deze en zijne vrouw komen na den dood zijner ouders
voor als eigenaars van twee huizen aan de Kerkstraat
te Elburg, van een aan de Beekstraat, waarin al hunne
kinderen werden geboren, nl. no 108 van het Ooster-
kwartier en van een tegenover het genoemde instituut,
in welk huis hij overleden is.

Verder  bezat  hij twee boerderi jen:  Rust,enburg bij
Oldebroek en de Ganzenebbe bij Vaassen,  welke laatste
in lateren tijd voor een philantropisch  doel werd be-
stemd; ook was hij  voor de helft eigenaar van eenc
boerderij bij Epe, waarvan de wederhelft behoorde aan
zijn jongeren broeder Hendr ik  Anton ie  Pe t rus  van
Dompseler. Nog bezat hij. landeri,jen  in den polder van
Oos te rwoldo  en  twee  mtgestrekte tuinen buiten de
Goorpoort te Elbur g. Na het overlijden van zijne schoon-
moeder B. M. van de Polder,  weduwe Schermerts,
kocht hij het door haar bewoonde huis, waarin zijnu
weduwe na zijn dood haar intrek nam met den oudsten
zoon Iilykrt Jan Diederik van Dompseler, Secretaris
van Elburg, tot diens overlijden, 22 November 1881.

In ditzelfde huis bezweek hun jongste zoon Petrus
Egbertus  Jan Hendrilc  van Dompseler op 30 April 1878,
die als Majoor der Infanterie 0. 1. L. bij Samalanga
op Atjeh gewond en daarop met verlof m Nederland
bij zijne moeder teruggekeerd, er nog eenige maanden
door zijne echtgenoote  is verpleegd geworden.

Op 12 Maart 1836, dus voor den doocl  zijner ouders,
had T. E. W. van Dompseler met zijn broeder en zijne
zuster, deze laatste met toestemming van haar man
LamOert  Top Wiliemszoon,  -ondershands  eene  transactie
aangegaan, waarbij de broeders en hunne zuster elkander
beloofden alle erfenissen en legaten nog te verwachten
of mogelijk te verkrijgen, gelijkelijk onderling te ver-
deelen ,zijnde ons eenig doel met deze,  opdat een
iegelijk onzer en de een met den anderen in alles ter
zake voorschreven gelijke verwagtingen moge koesteren,
gelijke regten en voordeelen mogen behouden en hebben,
genieten en in eigendom verkrijgen”.

Van de acht kinderen geboreu uit het huwelijk van
T.. E. W. van Dompseler en C. J. S. Schermcrts waren
vier zoons :

1. Egbert Jan Diederik van D., geboren te Elburg
15 Maart 1822, Secretaris van Elburg sedert 16 De-
cember 1861 tot zijn dood, 22 November 1881.  Hij
was niet gehuwd.

2. Hendrik Antonie Petrus van D., geboren 18 October
1830, vertrokken naar Noord-Amerika en vermoedelijk
in het j,aar 1873, overleden.

3. E’ucrt Jan Willem Wijnandus  vuan D., die volgt
onder XVl.

4. Petrus EgBertu  Jan Hendrik van D., reeds ge-
noemd, als de vorigen te Elburg geboren, 31 Augustus

I
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1836. Hij huwde te Buitenzorg op Java 11 November
18’76  Jeannette Meijer,  geboren 2 October 1847, wier
broeder later als Generaal-majoor van het 0. 1. leger
werd gepensioneerd. Uit het huwelijk werd na den dood
van den vader eene dochter geboren.

XV1. Erert Jmz Wi11e~1a  W$‘~~arzchs cal1  Dompeler
werd te Elburg 13 Maart 1832 geboren en overleed in
zijn huis op het Waterlooplein, Weltevreden bij Batavia
23 Januari 18ïO. Hij was 12 November 1859 te Batavia
gehuwd met  Thcodora  dfugclalena  Française  de Paulij.

Zijn staat van dienst volgt hier in hoofdzaak.
1849, Augustus 20. 13ii  Ministerieële  beschikking be-

noemd tot Cadet der Artillerie, K. M. A.
1833, Juli 15. Aangesteld tot 2” Luitenant der Art.

bij Zr MS Besluit, no 61.
1857, Maart 23.
1858 ,  Ju l i  13 . t

Bij Besluit van den G. G. n9 3 en
Zr MS Besluit no 61 1” Luit. der Art.

1863, October 18. Bij Besluit van den G. G. n” 5,
Kapitein der Artillerie.

1859,  Februari  8.  Ridder der Mil .  Willemsorde,
hebbende zich onderscheiden als Chef der expeditionaire
artillerie naar Djambi bij de verovering van die stad
op 6 September 1858. (Koninkli*jk  Besluit, n” 64.)

Uit het lidmatonboek te Breda blijkt, dat hij 15 October
1853 als lidmaat der Ned. Herv. kerk is aangenomen.

VGór zijnc plaatsing op de K. M. A. had hij laatstelijk
het onderwijs genoten op do kostschool van den heer
Jansen in da Catharina-straat ,  te  Breda na eerst  in
zijne vaders tad  aan het insti tuut ,,T’an Kinsbergcn”  te
zij 11 opgeleid.

Als 2” Luitenant werd hem dc opleiding tot officier
van het artillerie-kader te Weltevreden opgedragen. Na
zijno bevordering tot Kapitein werd hij naar Soerabaya
overgeplaatst. om bijna twee jaren later naar Batavia
terug tc kceren wegens zijne plaatsing bij het materiëel.
Op het Waterlooplein te Woltevreden betrok hij met
zijn gezin het huis, wam  hij na eene  o n g e s t e l d h e i d
van slechts eonige  uren tengevolge van een hevigen
koortsaanval op Zondag morgen, 23 Januari lSï0, stierf.

De echtgenoote van E. J. W. W. van Dompseler,
Th. M. F. de Paulij stamde uit een geslacht, dat zich
op militair en burgerlijk gebied vele verdiensten ver-
wierf. Een kort overzicht moge hier volgen.

De bekende sta,mvnder  Johannes de Paulij leefde in
het midden der achttiende eeuw, wordt vermeld als
,,knpitein in  ‘ t  Regiment  Royal  Al lemand”  en  was
gehuwd met Geertruida van Aken. Daar zijn zoon Petrus
Lodovicus te Tongeren (België) werd geboren, is hij
waarschijnlijk dezelfde als Joannes Paulij,  wettige zoon
van  Henr icus  Pau1i.j uit  Tongeren cn van Elisabeth
d’Aremberg,  die 10 September 1745 tot den adelstand
verheven werd door Hertog Maximiliaan Joseph van
Beijeren,  Graaf van de Rbijn-Pfalz.  Hij mocht zich De
Paulij noemen, eveneens zjjne nakomelingen. Het wapen
der geadelden komt bij Rletst,ap  voor.

De genoemde zoon Petros Lodovicus de Paulij kwam
als Vaandrig in dienst bij het regiment Oranje-belder-
land, werd in 1781 Luitenant, in 1792 Kapitein, doch
vroeg bij de regeeringsverandering in 1795 zijne demissie
en emigreerde naar Engeland. Hij werd 15 September
1800 tot Kapitein bij het 40 regiment Hollanders be-
noemd , maar in 1802 op reform gesteld. Na nog bij

,
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het 18de Bnt. Inf. der landmilitie als Kapitein te hebben
gediend, werd hij op 9 Mei 1814 bij Besluit van Z. K. H.
gepensioneerd. Zijne diensten in den oorlog tegen de
Franschen in 1793 en ‘94 en bij het beleg van Breda
in 1795 waren niet vergeten.

In dien oorlog diende als Commandant van een regi-
ment Cobus, van wien 11 Februari 1795 gemeld werd, dat
hij. uit Steenbergen vertrekken zou. (Gclro VI, blz. 424.)
HIJ zal de schoonvader zijn van P. L. de Paulij, die ,
met Anna Catharina Cobes (Cobus) uit Ni,jmegen was
gehuwd. Mogelijk heette hare moeder Maren Christina
Loijens, die met Johannes Nepomucones Cobus getuige
wa,s  bg den doop van den zoon van P. L. de Paulij op
7 Augustus 1790 te Maastricht ,  met name J-ohannes
Hendricus Cornelis de Paulij. Deze was garde d’honncur
van 10 Mei 1813 tot 25 Januari 1814, streed bij Leipzig
en was in het jaar 1814 bij de belegering van Gorinchem
en van Bergen-op-Zoom. Op laatstgenoemden dag was
hij benoemd tot 20 Luitenant bij het zevende Bataillon
van Linie. Als 10 Luitenant overgegaan bij het leger
in Nederlandsch-Indië , 1818, doorliep hij verschillende
rangen en wegens het deelnemen aan den oorlog op
Java  was  hij gerechtigd tot  het dragen van dc acht-
kanten-medaille. Hij werd den 24en December 1836 als
Majoor gepensioneerd, waarna hem het volgende jaar
de titulaire rang van Luitenant-Kolonel werd verleend.

Hij was 25 Februari 18121  te Amboina gehuwd met
Johanna Anna Suzanna Carolina van Hasselt, geboren
aldaar 25 Juni 1794, dochter van Leonnrd Robbert
Jacob van Hasselt uit het bekende Geldersche  geslacht
en van Anna Carolina ‘Tréno. Na zijne pensioneering
vestigde het echtpaar De Paulij-Van Hasselt zich op
het aangekochte landgoed Struiswijk, waartoe de landen
Kajoe-Poetih en Oetan-Kajoo behoorden, in de Bata-
viasche Omtnelanden , waar hij 27 September 1843 kwam
te overlijden.

Eene dochter Suzanna Antoinette Theresia de Paulij
huwde Mr. Timon Henricus der Kinderen,  in 1870
Directeur van het Departement van Justitie, later Raad
van Indië. Eene andere dochter Anna Carolina Wilhcl-
mina de Paulij werd  de  ech tgenoote  van  A.  W. P.
Weitzel, die opgeklommen tot den rang van Generaal
het land herhaaldeli jk als Minister van Oorlog zou
dienen. Een zoon Mr. Daniël Lodewijk Frederik de
Paulij,  geboren te Amboina 2G September  1824, ovcr-
leden te ‘s-Gravenhage 21 April 1911, klom bij de
rechterlijke macht op tot President van het Hoog Ge-
rechtshof in Ned. Indië.

De dochter van de echtelieden De Paulij-Van Hasselt
Theodora Magdalena Françoise, geboren op den huize
,Struiswijk”  22 Juni 1840,  werd gelijk reeds is mede-
gedeeld, de echtgenoote van E. J. W. W. van Dompseler.
Zij overleed niet langen tijd na hare eerstgenoemde
zuster, die in 1909 te ‘s-Gravenhage stierf, in hetzelfde
jaar als haar broeder voornoemd, op 10 October 1911.
Haar stoffelijk overschot werd drie dagen daarna bij-
gezet in grafkelder no.
en Duinen”

984 op de begraafplaats ,,Eik
, gemeente Loosduinen.

De stamdeelen der kinderen van Van Dompseler-
De Paulij zijn:

Dompseler, De Paulij,
Schermerts, Hasselt ,
vos > . Cobus,
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Van de Polder, Treno  ,
Julien, Aken ,
Smith van Bickford, Sonsbeeck  ,
Wijnne, Loijens  ,
De Cordua. Gledsteijn.

Hunne vijf  kinderen zijn allen geboren te Welte-
vreden  ; Batavia. nl. :
1.

2.

3.

4.

5.

Cowblia  Johkna  Suxanna  van Dompseler, 10 Oc-
tober 1860.
Theodol-zls  Eghertus Willem van Dompseler, 27 Ja-
nuari 1862,  Volgt XVII.
Johanna Anna Suzanna  Caroiina  van Do,mpseler  ,
3 November 1863.
Johannes Hendricus  Cowaeiis  van Dompseier , 22
Augustus 1865, volgt XVIl”‘s.
Theodora  Wilhelmina van Dompseler, 29 Juli 1867.

XVII.  Theodorus Egbertw Willem van Dompseler,
hierboven genoemd ? werd 2 Augustus 1881 benoemd
tot Adelborst 10 klasse en werd als Luitenant ter zee
2” klasse 16 April 1893 op verzoek eervol ontslagen.
Daarna volgde op 1 October 1894 zijne benoeming als
- dienstdoend - Luitenant ter zee 2e klasse van de
Kon. Ned. Marine-Reserve bij Koninklijk Besluit van
28 September 1894 no. 58, en hij verkreeg als zoodanig
mede op verzoek eervol ontsleg 10 Maart 1897 (Konink-
lijk Besluit van 2 Maart 1897, no. 25).

Op 23 Mei 1889 trad T. E. W. van Dompseler in
het huwelijk met Gcorgette Isabelle  Heijligers, geboren
te Djocjokarta 3 Maart  1868,  dochter  van Eduard
Joseph Heqligers,  geboren te Batavin 1O October 1833
en overleden te Parijs 16 Januari 1896 en van Jonk-
vrouwe Consta.nce Henriette Jacqueline Wilhelmine van
Harencarspel  Eckha,rdt,  geboren 19 Januari 1850. Uit
het huwelijk werden twee dochters geboren.

In mannelijke lijn werd het geslacht Van Dompseler
voort’geplant  door den jongsten zoon, onder 4 genoemd.

XVllbiS.  ~ohala~zes Hendricus  Cornelis  van Dompseler,
gepensioneerd Kapitein van het O.I. leger, heeft volgens
een uit treksel uit  het  officiëele  ,,Extract S t a m b o e k ” ,
berustende in het Departement van Koloniën, den vol-
genden staat van dienst:

1882, Augustus 22. Zich verbonden als soldaat bij
het 60 Regiment Infanterie,

1883, Januari 22. Korporaal.
1883, October 1. Sergeant.
1889, November 18. Tweede Luitenant der Infanterie

O.I. L., Koninklijk Besluit, 110 50.
1894, April 18. Eerste Luitenant, Besluit 110 10 van

den Gouverneur-Generaal.
1903, Juli 7. Kapitein, Besluit G. G. no 8.
1909, Mei 3. Op verzoek eervol ontslagen met recht

op pensioen. Besluit van den G. G., no. 2 gedagteekend
8 April 1909.

Hij werd bij Koninklijk Besluit in dato 9 April 1895,
n” 36, benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde
4” klasse ,ter belooning van aan den Lnnde  bewezen
buitengewone diensten ter zake van de krijgsverrich-
tingen op Lombok”.

Hij huwde te Weltevreden 26 Juli 1897 Jacobn  van
Houten,  geboren te Demak op Java, 30 April 1876,
dochter van Gideon van Houten, geboren te Amster-
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dam 12 Juni 1843, Directeur van Burgerlijke Openbare
werken in Ned. Indië van 1892-1898, en van Lama
Eremer, geboren te Ambon 6 December 1852.

Het geslacht Van Houten, een dubbel getakten boom
in een groen veld als wapen voerende, zetelde langen
tijd t e  E l b u r g , van  waar  Johannes  Bernardus  van
Houten op 1 November 1761 als student in theologie
te Harderwijk  werd ingeschreven. Tengevolge van plot-
selinge ongesteldheid stierf hij op jeugdigen leeftijd
als predikant te Texel op den preekstoel. Zijne weduwe
Catharins  Henriette van den Hespel  he r t rouwde  met
Maarten Marcus, Burgemeester van Leiden. Uit haar
eerste huwelijk had zij een zoon Bernardus Albertus
van Houten, die 13 November 1772 op Texel geboren,
te Leiden studeerde en in de rechten promoveerde,
waarna hij zich te Amsterdam vestigde. Hier werd l$j
aangesteld tot keizerlijk Notaris, daarna als zoodanlg
en als Advocaat van de gemeente Amsterdam. BIS
schrijver maakte hij naam door werken over de Codc-
Civ i l .  Ui t  z i jn  ech t  met  Sara  Mar ia  Lisman w e r d
21 October 1805 een zoon geboren Johannes Bernardns
van Houten, die 30 Juni 1878 overleed op ‘t Meenink
bij Hengelo. Uit diens huwelijk met Sara Maria van
Heukelorn , wier vader naar zqn voornaam Walraven
uit het aloude Veluwsche geslacht Van Hoeclom (in
1376 gemeld) schijnt to stammen, werd Gideou van
Houten, hierboven genoemd, geboren.

Twee zonen verkreeg het echtpaar Van Dompseler-
Van Houten. Ze volgen onder XVLII.

XV111.  1. Leonard valb Dompseler, geboren te Djoc-
jokart’a  , J a v a , 11 December 1907.

2. Frans van Dompselcr, geboren to Bnndong,  2 Fe-
bruari 1911. In laatstgenoemde plaats wouen  nog hunne
ouders.

Ten slotte volgt over den tijd van ruim vijf eeuwen
een kort overzicht.

10. De Van Dompseler’s op Veluwe, oudtijds ridder-
matig, tijdens de Republiek het jachtrecht bezittend
en laatstelijk bij vader en zoon geridderd, allieerden
zich in de gevolgdc  lijn met de geslachten:

Van Brylaer _C 1390(?), Van Delen, Van der Schuer,
Von&  van Ewijck,  Van Estvelt, Mom, Van de Broeck,
Van Ginkel, Van Estvelt, Van Dompselor, Van Domp-
se le r ,  Van  Ommeren,  Julien, Vos,  S c h e r m e r t s ,  D e
Paulij,  V a n  H o u t e n  (1897),  voor  he t  g roo t s te  cleel
herkomstig van Veluwe.

20. Behalve de woonhuizen in steden en dorpen cn
diverse landerijen, door genoemde Van Dompseler’s in
eigendom bezeten, waren zij eigenaars van de volgende
goederen op Veluwe :

Brylaer met de tienden van dit goed en van Schoon-
horst, Ha,rseler,  Malkenhorst  , Uddel met het. Uddeler-
meer, ‘s-Grevenhout , Esveld,  Roseler, Mennicklaer of
De Broek,  Nelis-van-Bylersgoed  , Nosschoten  , Sporler,
Zuerhuis,  Dc Biesen,  Sorgstam , Schothorst, Venenburg,
een goed bij Epe, (de Horst genaamd), Rustenburg,
Ganzenebbe.

Van het landgoed Struiswij.k  met de landen Tiajoe-
Poetih  en Oetan-Kajoe  (Batavlasche  Ommelnndenj  zijn
mede-eigenaars T.  K. W. en J. H. C. van Dompselcr,
onder XVII vermeld.
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NASCHRIFT.

De lezer gelieve bij generatie V de laatste woorden:
,Een derde zoon was:” te doen vervallen en ze te
vervangen door deze slotzinnen :

Dit geschiedde op 9 September 1549 door tusschen-
komst van keizer Karel V, waarbij het geschil over
het bezit van het goed Estvolt  onder Barneveld, tusschen
de gebroeders Evert van Dompsoler Jansz.  en Arndt
van Dompseler  Jansz.
hoorige goederen,

is getermineerd. (Register van
enz. E, fol. 16 verso).

Deze Arndt van Dompseler nam, zooals in vroegere
tijden niet ongebruikel[jk  was,  den voornaam Vonck
aan , zeker uaar den familienaam zijner grootmoeder
Elisabeth Vonck van Ewijck.  De naamsverandering
wordt uitdrukkelijk geconstateerd in eene  acte van 11
Maar t  1561,  Veluwsche Gerichtssignnten,  deel 4/7, in
welke acte ook zijn zoon Evert Voncken  vermeld wordt.
Arndt, later Vonck van Dompseler, volgt onder VII.

---
VRAGEN EN ANTWOORDEN.-_.-~._~

Bax. Schuldbrief voor Schep. van Leidcn 11 Oct. 1759
ten laste Plzil” G’oynelis Bnz f 500.-.  ( Z i e  I n v e n t a r i s
Wecsb. Leiden.) 1395 (0). D.

Cappenberg. Ein Zweig
frühor (17bis  1 9 .  Jahrh.)

der Familie Cnppcnberg war
in Lingen in der Kähe de r

holländiscben Grenze ansassig.  Kommt  der Name Cappen-
berg  in  Hol land  ver? Jcde  Nachr ich t  darüber  w ä r e
sehr erwünscht.

D a s  Wappen  zeigt  drei  Berghiigel,  derer mittelster
suf einer Stocke  einc Knppe trugt; das sieht in manchen
Ausf i ih rungen  ~hnlich  sus wie ein Baum.

Berlin. Prof. Dr. G. LOCKICMANN.

Dólleman (Heemstede) en Dolleman (Amsterdam).
Behooren  deze families tot hetzelfde geslacht? R.

Everwijn Lange. Waar komt dit geslacht, vandaan?
R.

Haring, Hering , Heering. Bestaat er verwantschap
in oorsprong tusschcn deze families? *) Zijn er genea-
logieën in druk over deze gcslnchten  uit,gegeven  ? R.

Kerckraad (van). (XxX, 237 e. v.) David van Kerels
raad (IIIh’“)  en J o h a n n a  Smout hadden nog een zoon:
Xid~acl  v. K., ged. Utrecht, 29 Jan. 1692.

Als dochter van Mr. A b r a h a m  v a n  lierckrand  en
Catharìnrz  ~Johanna  Ormen  vond ik nog: Pazslina  E l i -
sabeth v. K., ged. Utrecht 1 Juli 1706. Z.

Kruythoff .  (XXIX,  245). In het trouwboek der
Reforrnirte Gemeìnde  te Cranenburg bij Kleef leest men:

13  Juny  1661  se in aufs verweisungh ihrer drey
Sontagliche in der reformirte Gemeinde zu Goch  und
Mörs unwiedersprechlicho  geschonene  proclamatien  Gott-
sälichlichen  in der Eho eingesegnet worden : IXs. Wil-
helmus  Kruytlzofizls,  prediger reformirte Gemeine zu
Nyffterich und Ballegoy, und die Tugendreiche  Theodora
von  Elst, jonge Dochter von Cioch.

1) Haring is vm Hollnnds~hen, Hering (Hcrinck) vm Overrijs.
selschen oorsprong. RE D.

/ l
lI1

i

./
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Te Cranenburg berusten de volgende registers :
Doop- en trouwregister der Gereformeerden, 1650-

1746.
DOOP-, trouw- en sterfregister der Gereformeerden,

1750-1798.
Doopregister der Katholieken, 1724-1795.
Trouwregister van idem 1724-1798.
Begraafregister van idem 1719-1798.
In deze registers komen zeer vele Nederlandsche

3amen voor.
In 1659 was Johannes Kriithoff  predikant te Cranen-

mrg. W. WIJHAENDTS  V A N  RESANDT.

De Lannoy (XXIV, 244). Het grafschrift van den
n de Inleiding t. a. pl. genoemden J a n  Hendril de
Lannoy is  te vinden in het (veel te weinig gernad-
sloegde) werk (ex. o. a. in de Bibl. v. h. Gen.) van
Kneppelhout v. St.: De Gedenkteekenen in de Pieters-
Ierk te  Leyden.  Leyden lS71;  no. 267:  Hier legt be-
<raven  - den Hoog Wel Gebooren Heer - Jan Hendrick
Baron de Lannoy - in leeven -- Colonel  van de Cn-
vallerie - on Luytenant-Colonel  - van het Regiment
- Gardes Dragonders - in den Heere ontslapen -
jen 21 September 1786.

In een noot:  Volgens de Leydsche  Courant van 25
september 1786, no. 115, overleed de Lannoy den ?2en
september, in den ouderdom van omtrent 66 jaren.

D.

‘ O v e r  zijn gelijknamigen  vader ,  <Jan H e n d r i k  d e
Lannoy - over wicn men ook zie dit Maandblad XXV,
54 en X X I X ,  2 4 5  - noteerde ik te Zz~tpl~~~~  d iens
huwel[jk,  ingeschreven  in het Trouwregister, doel 1710-
1730: ,26 Januari 1727, J o h a n  Hendrill de Lawnoy,
L u i t e n a n t  Colonel  in het regiment van Saverny en
Clara Lud&aa de la Grangs, synde sy beyden  reeds
voor vijftien jaeren naar de egtorde  der Engelse kerck
in den huwelijken-Staot getreden; 11 Febr. 1727 attes-
tatie gegeven om buyten to trouwen.”

Het huwelijk van diens vader - zie XXLV, 242 en
x x v ,  5 4  - vindt men behalve te ‘s-Gravenhage, ook
ingeschreven te Deventer in het publicatieboek, deel
1651-1661  on wel aldus: 29 October 1659, Sam& de
Lannoy , soone van captoyn Charles de Iknno~,  met
Cornclia  Glas, j. d., beyde in ‘s G r a v e n h a g e ;  neuter
fuit presenn ; att : op ‘s Gravenhage 1659 d: 14 novembris.”

W. W. v. R.

Romunde  (van). (XxX,  282 e. v.)
Register bevattende kerkeraadszaken  van Doetinchem :

JoJwa van Romuude  vermeld als ouderling in 1607 en
Henric  z;an  Romunde nis diaken tot  1609. v. V.

Als kinderen van Samuel  uan Romuqade  en Dirckjela
Willcms  vwa Tol, vond ik gedoopt te Utrecht:

1. Hcladrilç  van Rzcrnoiat,  25 Oct,.  1 6 3 9 .
2. Hermamaus  can  Romu1ade,  31 Jan.  1641.
3. Gerrit van Remondt,  18 Aug. 1647. v. W.

Romunde  (van). (XxX, 282). Behalve de genoemde
bronnen berust b\j den predikant der Hervormde Ge-
meente te Doetinchem nog een register van den kerke-
raad aldaar, loopende van 1605 tot 1665. Achter in dit
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register vindt men cen: Register der communicanten
van 1600--1637  en bovendien de Aanteekening der te
Doetinchem geproclameerde en gehuwde personen van
1634--1665.

Onder laat,stbedoelde  personen komt geen van Romunde
meer voor, wel noteerde ik uit het Register der Com-
municanten het navolgende :

Onder de anno 1600 aanwezige lidmaten komen voor:

Joha~z va?L Romunde mit syn huisfrou.
Onder de daarna bijgekomenen,  vindt men:
Uc~ariclc  van Romunde, 25 Dec. 1601.
Hernalccn  Kupers de huisfrouwe van Hendericlc  van

Romunde, 25 Dec. 1602.

Derk van der Wyclc,  zn. van Herman (Bernh,ard  Vl)
en Anna Raben (Raven), ged. Neede 27 Nov. 1616,
+ aldaar 9 Oct. 1650,  tr :  te? den? (omstreeks 1643)
Cesina  to Lintelo , dr. ian ‘? en?

Waar kan ik iets vinden over de leenopvolging van
het hof te Lintelo gelegen in Bramrnelo en van het
goed Olthaer (Oldehare) onder Neede ? ‘)

Johan van Romunde de jonge, 3 Oct. 1624.
Urine van Westerhoff de huisfr. van Johan van

Romunde, 26 Maart 1627.
Gerrith  van Romunde de sone van zall:  Henriclc

van Romwzde, 13 Apr. 1628.
Gretien van Romunde de huisfrou van Albert Dirixssn,

24 Dec. 1634.
Trynelcen van Romunde de huisfrou van Jan Lettinclc,

24 Dec. 1634.

In de schepenregisters van Doetinchem, die reeds
vóór 1500 beginnen, zal men stellig meer over deze
familie vinden; ook in de Kont’schappen  der stad Doe-
t inchem van 1634-1658 en later  zag ik nog meer.
malen den naam van Romunde.

W.  W I J N A E N D T S  V A N  R E S A N D T.

Soesdijk  (van). Hoe heeten  de ouders van Margaretha
Cornelia van Soesdijk, die 15 Februari 1790 te Utrecht
overleden is ? R .

Son (van). Petrus Nicolaas van San,  heer van Gel-
licum, geboren te  Negapatnam 13 Oct .  1741,  f- te
Gellicum (Kasteel Gellicum , G.) 19 Dec. 1807, Collonel
en Kapitein ter Zee; tr. Oct. 1771 Adriana Françoise
fetronella barones val& Tengnagell tot Gellicum , geb.
te Gellicum 6 Febr. 1741.

The arms of Malacca. In VI ,,De Wapenheraut”,
the blazons of the arms of Batavia, Macassnr, Soera-
bayn > Banjoewangi and Samarang are given by Mr.
v a n  Rhede  van der  Kloo t .  1  have  jus t  received  a
photograph of the arms on the gateway of the old
Dutch Fort  of Nalacca Ao 16ïO. It is a most elabornte
piece  of carving but bears traces of much  neglect. The
shield is  charged  with a ship. The crest cons i s t s  o f
three crossed  smords  , two saltire-wise points, directed
upwards , and one pale-mise point, directed downwards.
The dexter supporter is a native (Javanesc?)  barefooted,
with loose flowing gown, holding in his dexter hand
what looks like a large feather ,,at the slope”, to use
military language; bis left hand rests on the shield.
The sinister supporter is a Nederlander resting his right
hand on the shield and holding a sword erect on which
i s  r e s t i n g  3 crown, and from his left shoulder there
is dependant au oval shield with the monogram of the
E a s t - I n d i a n  C o m p n n y  charged  thereon. hlalacca as is
wel1 known, was taken bij the Dutch from the Por-
tuguese in the year 1640. Fur the r  pa r t i cu la r s  abou t
these arms wil1 be most acceptable.

Galle  (Ceylola).

Wapen op een boekband.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren o. it.:
Pieter Nicolaas Adrianus  François van Son, geb. te

Gellicum 25 Mei 1778, Eerste Luitenant ter Zee, tr.
te Bremen  22 Nov. 1796 Elise Marie Chrisline Lahsen,
geb. Hastäd bij Bremen  10 Oct. 1773, dr. van Fridrich
Clzristia~a  en Claristine  Rungshoff. Anno 1814: vertrok
hij als Majnor van een regiment Infanterie naar Oost-
Indië, _t 29 Dec. 1819 te Weltevreden, nalatende 2 dochters
o. a. Frederica Christina  van Sola tr. R. J. Gonggrijp.

‘s-Gral:enhage. L. VAN SON.

Stalpart van der Wiele.  (XxX, 174 e. v.)
Puiboeken van Amsterdam :
11 Aug. 1590. Philips de Zoutere van Gendt,  wiï

inde warmoestrate inde gulde snuiter >v<  Aefgen Stalperts
wìï tot Lenden.

Een exemplaar van Picroom : Kerkeneendragt gestaaft ;
Campen 1747, kl. 80. is gebonden in een leeren bandje
met gouddruk, waa,rop  een wapen: van blauw met een
( g o u d e n ? )  dw.b. vergez. van drie (2, 1) ( g o u d e n ? )
wassenaars ; helmteeken een opgeheven rechterarm,
houdende een wassenaar  van het schild. LQelk geslacht
voert dit wapen; meer bepaald, wie was de oorspronke-
lijke eigenaar van het boek ? D.

Heraldieke Curiositeiten. (XxX, 232). Hiertoe be-
hoort ook het wspen  der familie List uit Baden-Durlnch
en later in Nederland gevestigd. Men vindt de afbeel-
d ing  e rvan  op  b lz . 24 van het  Supplement 1 der
Genealogie Wijnaents van Resant naar het zegel ge-
bezigd door Frederik Gare1  List, luitenant-generaal der
artillerie, adj. in B. D. en minister van Oorlog.

1) Vergelijk: “Het Münstersche geslacht Van der Wyck”,  door
W. Moorrees. Rso.

INHOUD 1012, N’ 0.

6 Juli 1603. -Cornelis Stalpaert v. Dordt wïï War-
moestraet  X Catrjz  de Soete v. Gend rnïï tot Zierikzee.

W .

Wyck (van der). Margaretha van der WIJ&,  dr. van?
en ? , tr. te P den ? Gaken  toe Lintelo. Zij werd in 1684
bevestigd te Neede en was in 1725 weduwe; hij was
in 1676 diaken en in 1681 ouderling der Herv. Kerk
te Haaksbergen.

Be.+tuursberiehten:  Bijeenkomsten; Benoeming tot lid; Adresver-
andering. - Genealogie van het geslacht. Merens  (Boelens  Merens,
Van Neck Merens, Gallis  Merens)  door M. J. D. Merens.  (slot) - Les
citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone  et leur noblesse trans-
missible, par le Jonkheer H. A. Just de la Puisières. (suite) - Van
Dompseler, door G. Beernink. (slot) - Vragen en antwoorden: Bax;
C!appenberg;  Dólleman;  Everwijn  Lange,  Haring,  Hering;  Iierck-
raad (van); Kruythoff;  Lannoy (de); Romunde (van); Soesdijk  (vul);
Son (van); Stalpart  van der Wiele; Wijck (van der),; The  arms of
Malacca; Wapen op een boekband; Heraldieke curioslteiteu.

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

J .  D.  J O R D A A N. ’

F. H. DE vos.

W. W. v. R.

I
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Genealogisch- heraldiek Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw,”
/ Dit blad verschijnt  maandelijks en wordt alleen
1 aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-

1 dragen, correspondentie  betreIKmde d& redactie
van het  Maandblad,  opgaven van adresverande-

ring, opmerkingen inzake de verzending en ann-
vragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men te richten tot don ’
waarnemenden redacteur, P. F. W. VAN ROXOKDT,
47 Rqentesselaan, ‘s-Qraaenhage.

,u-.- %.

-x ti
l B r i e v e n , aanvragen ene., betreffende het Ge- ’
(nootschop te richten tot den secretaris, P. F. W.,
~ VAN ROMOSDT,  47 Regmtssselaan,  en die betreffende i
de Bibliotheek mn den bibliothecnris,  W. Baron

I SNOUCKAERT  VAN SCHAUBURG,  96 Jan uan Nassau-
skaat,  beiden te ‘s-Gravenhage.

Contributiën enz. aan den Penningmeester, B. VAN ’
HAERSXA  BUXA,  12 -14  Xneuterdijlc,  ‘s-Gravenkage.

Leden te ‘s.Gravenhage  betalen per jaar f 10
j

contributie, zij die buiten ‘s-Gravenhage wonen f 6.
1/i-- r,

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

IV” 10. . XXX" Jaargang. 3 October 1912.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche bijeenkomsten.

MAANDAG 7 OCTOBER a.s. 4112 ure.
Hatel : ,,DE WITTE BRUG”, Scheveningen.

Tot lid zijn benoemd:
A. A. OOSTINC~  . . . . . . . . Zluolle.

12 Dewnterstraat.
A .  E. THIEERY  D E  B Y E  DÓLLmmPI’  . Acrclenhod

brj’  Haarlem.
H. LAJ~SVELT  . . . . . . . . . Arnhem.

100 Amsterdamsche weg.-

Adresverandering :

M r .  D r .  W .  M .  G .  SCHUJIANN  . . Rotterdnm.
47 Plantagstce~~

c. w. VAN Dm . . . . . . . i~aal~lsdola~c~e~~.
E. 13.9.

Anchencr  G c s c h i c h t s v e r e i n  . . . Akcn.
70 Peterstrasse.

Anna Louisa Geertruida Toussaint
echtgenoote van Johannes Bosboom.

Nu de naam van mevrouw BosOoont-ToLlssail~t  juist
dezer dagen op veler lippen is, leek het mij wel actueel,
indien ik haren op nrchiefonderzoek berustendeu en aan
w e i n i g e n  b e k e n d  zgnden  stomreeks,  mededeelde.  Dczo
luidt aldus :

1. Jcau Tozcsaaint,  geb. circa 1540, komt omstreeks
1590 met 6 zonen uit Frankrijk te Hanau, ovcrl.  aldaar
in Dec. tW3.

ll. Waither Toussaint, ovcrl. Hanau Sopt.. 1632,  tr.
20 Hannu lGZ3 Anna dc Hannin, a l d a a r  o v e r l e d e n
kort  daarna,  want 18 Juli  1630 hertr.  hij 30 te Hnnau
m o t  Clak  Maclou.

7Jit  het flceede  huwdijk:
111.  Henri Toussaint, ged. Hannu 20 Sept. 1629, tr.

a ldaa r  16  Aug . 1 6 5 5  LWarie  &L P r é ,  d o c h t e r  v a n
Daniël du Pré.

IV. Daniël Toussaint, ged. Hanau 1 Juni 1656, tr.
aldaar 21 Apr. 1681 Marie Elisabetla  Sandrac, weduwe
van Jean Conrad  Guisling.

V. tJean Philippe Toussaint, ged. Kenau 3 Mei 1682,
komt cirm 1707 naar Friesland, overl. Harlingen na
1750, tr. N.N.

Vl. ,Joohala Dalaiël  Toussaint  , geh. Harlingen 18 Febr.
1714, burgemeester van Harlingen, afgevaardigde naar
den Landda,g van Friesland, j- Harlingen 29 Oct. 1790,
tr. Harlingen 20 Oct. 1741 Geertje Ollema, geb. Har-
lingen 11 Jan. 1717, + aldaar 25 Dec. 1768,  dr. van
&!eile Jacobs  Ollema  en van A n n a  Tjeerds  Syverda.

VIL  Johau Daniël Toussaint, geb. Harlingen 19 Juli
1755, burgemeester aldaar, + Harlingen 31 Juli 1811,
tr. 10 aldaar 3 Mei 1775 Anna Pieters Steenstra, g e b .
Harlingen 27 Maart 1753, $ aldaar 30 Sept. 1779, dr.
v a n  P i e t e r  Iges #teelzstra  en Hinke Klases I’senbeek;
tr. 2” Harl ingen 22 Jul i  1782 Geertje T a l m a ,  geb.
Harlingen 10 Dec. 1760, f- aldaar 31 Jan. 1839, dr.
van Sybrand Talma en Elsje Schaaff.

Uit het eerste huwelijk:
1. Mr Joha?a  Da.laiël  Steensfra Toussailat  í1779-1863),

waaruit de nog levende tak Steenstra Tolbssaint,  ann-
gehumd aan de families Deeges, Couperus, Troplong,
Hfygen,  Bad, Hupser  , Wyclagel  van Schildwolde  , de
Pazcly,  Schmidt, Koenen, Eisma, Bijlevcld,  Canselaar  enz.

Uit het Tweede  huwelijk o. a. :
2. Hendrik Toussaid,  volgt WIL
3. SyOrmad  Toussaint, (1787-1855),  waaruit de nog

levende tak Toussaint ,  aangehuwd aan de families
V a n  T r i g h t ,  Slael  van Holstein, Bothrsse, Bader,
Ravefa  , Spakler enz.

VlIL Hendrik Toussaint, geb. Harlingen 9 April 1785,
apotheker, lector in de schei-, artsenij- en kruidkunde
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aan de gcnccskandige school, lid (secret,aris)  der plnnt-
solijke commissie van ganecskundig  toezicht te Alkmaar,
i_ Alkmaar 27 Aug. 1859,  tr. Haarlem 30 Dec. 1810
Cornrlia  ~!u~~daleszn  Cecilia Rorplcffe  , geb .  Haar lem
31  Aug .  1783 ,  f- Utrecht  (?) . . . . , dr. van Dr. JwoO
Rocpuette  en Elisabcfl~  Hestw Holtius.

Uit dit huzoel$ 2 lcinderen:
1. Anna Louisa Geertruida Toussaint, geb. Alkmaar

16 Sept .  1812, -i_  ‘s-Gravenhage 13 April 1886, tr.
Alkmaar 3 April  IS51 Johames Bosboom,  geb. ‘s-Grn-
venhsgc  18 Febr. ISl’i, t aldaar 14 September 1891,
zn. van Willem  Jol~annes Bosboom  en Agwìeta  Pozm&na
Clrrislina  Willaays.

2. J o h a n  Daniel  Sybrnnd  Tous‘saiut,  geb. Alkmaar
29 Mei 1820,  apotheker te Alkmnar, later m a g a z i j n -
mees te r  b i j  de ~i.jnspoorwc~mnnt~chnppiji,i  t c  Ut rech t ,
f- U t r e c h t ( P )  . . . . , tr. te. . . . 2d Nov  18%  Hcnriëlta
Johauna  Clwistiua  Louisn Bouumresth-,  geb. ?, ovcrl.  ?,
dr. van ?

Uit dit huwel!jk werden te Alkmaar geboren:
1 .  Geerfruijd  Xara  WilLemina  Amctta Tomsaisat  , 7

act. 1857.
2. Hendrik Tozcssaint,  27 Oct. 1860.
3. JoJ1anna Daniëlla  Sictske  loussaint,  16 Aug. 1 8 6 3 .
Voor aanvullingen of opmerkingen houdt zich ann-

bevolen : W. WIJNAENDTS  V A N  RKSANDT.
_

Les citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone
et leur noblesse transmissible,

p:w le Jonkheer H. A. Jos!c  DE LA Pnrs~Eaes.
(Suite  dc XXX, 342.)

Chapître 3.
L’originc et la noblesse des cifoyens-nobles  et ltm

nccessibilité  dans l’ordre de Malle.

La Ca talogne li b&e , profitant  d e  s e s  nvnntages
geografiques  et naturelles et de sa Constitution libérale,
unique au moyen-âge  et longtemps nprès,  devnit jouer
un rôle important dans la politique et dans le commerce.
S e s  deux villes principales,  Bsrcelone  e t  P e r p i g n a n
nvaient bien des droits souverains cntr’autres le droit
de  guer royer .  Elles entretenaient des forces  de terre
e t  de  mer  (Por t -Vendres  étnnt le port  marit ime de
Perp ignan) ,  qui ont pris une glorieusc part dans les
,grands combats entr’autres contra les Qénois en 1332.
Elks étaient semblables aux cités italiennes du moycn-
âge ; et comme  ce l l e s -c i , elles voyaient croître leur
importnncc et leur richesse , bicntôt illustrées par la
science et psr les arts.

Dans ces villos s’était créée comme  dehora  au pays,
et dc même dro i t  e t  o r ig ine ,  une  classe  n o b i l i a i r e
contenant  ceux  , qui avalent  pris une part distinguée
dans la guerrc l ibératr ice ou dans  l e  gouvernement
municipal:  11s  formaicnt le premier ordre, la ,,wza  ~~ccjor”
ou main majeurc,  unc aristocratie ou patriciat,  de même
maniere  quo les  pa t r i c i ens  de  Rome e t  qui, comme
toute noblesse de ces temps  , résultait des circonstances,
constituant nlors de mnnière féodale une noblesse trans-
missible.  Ses membres remplissaient exclusivement les
hautes fonctions dans le gouvernement de ces villes et
les hauts commnndements de leurs  forces  armées. C’est 1
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cette main mnjcrrrc,  qui plus tard ponrverrait  d a n s  s o n
maintien pnr élnction et incorporation annuelle,  d’un
ou tleux membres  do la classe moyenne, qui s’étaient
montrés’  dignes do cette faveur; et qui ktait connue en
Catalogne sous le nom de ,,Bwghescs  howat” et plus tnrd
e n  Prance  comme  nCitoyens  noUes”.

L e  seconcl ordre, n o m m é  ,,ma wzitjana” ou main
nioyeono était composé des négociants en gros, contius
sous le nom do ,,mercadiers”,  faisant la banque et Je
commerce  d’outre-mer.  Tout négoce en d8tnil leur était
interdit ; ils ocCdp&iC?nt  Ics pluces  m a g i s t r n l e s  cl11 ad
rang ,  é tn icn t  rnédecins  et  notaires,  lieutenants  d a n s
l’a,rmée et sur la flotte et nvaient le droit de porter
l’épbe.

L e  troisième ordre, no-mé ,wa memor”  OLI main
mineuro,  était formé de toutes les autres sortes d’hnbi-.
tank et foarnissnit les soldilts aux troupes de la ville.

D e  ces ,, burgheses honrat” ou c i toyens  uobles  ils ;y
nvait dcux sortes.  Les WIS,  dont nous parlions jusqu’icl,
furont iuscrits dans un livre de matricule ct portaieut
le nom de cltoyelas  inmatriculés. Ctttte inscription leur
était uniquement néceswire  pour concourir aux charges
municipales, ellc n’avait nu l  r appor t  au  fonds  de  l a
noblesse. L e s  autres, quo plus tnrd  , le roi nommait
par  ~11 rescrit, qu’il leur fit expédier en forme d’n.no-
blissement , ktaient  appelés  citoyel2s d e  qsescrit.  P a r
exemple, Charles Quint anoblit Jacques  Trinyach pnr
rkcrit, d o n u é  R Barcelone 2 0  novTo.  1542 e n  termes
suivants, ,,commc  vous  méritez dc la noblesse,  c ’ e s t
pourquoi Nons  vous élevons; vous ct vos clescendants
à  perpktuité  à  1’4tat, honneur  et condition nob lc  de
citoyen majeur de Perpignan, pour jouir la nob lesse
suivant la Constitution de Catalogne, les observanccs
de Nos autres royaumes et domaines et de fous les aufres
pays”. Ce rescrit  est bien nne preave de l’univcrsnlité
des prkogatives  des citoyeus nobles.

Nous avous  vn, qua primitivement les citoyens nobles
pourvoiaient dans leur maintien par élection et élévation
de :,mercadiers” à leur étst, ayant, comme  se dit dans
les lettres qui cn firent oxpédiées ,les qualités, requises
pour augmenter  le nombre des citoyens nobles de sn
personne”, l e s  élevant  par cela  à la n o b l e s s e  trnns-
missible et  i l l imitée.  La Reine Marie  d’Arrngon  régla
cette élcction par scntence arbitrale drl 18 noût 1 4 4 9
en  p resc r ivnn t ,  que cette é lec t ion  désormais  deva i t
être fai tc par les 5 consuls de la ville,  nne fok p a r
au le jour de Saint Cyr (16 juk) e t  au  nombre  do
deux  au plus. Cctte sentence concut uno affìrmntion de
l’origine  féodalo de cetto nob lesse  en  soumet tan t  ses
usages  de maintien B une plus ample réglémentation.

Les citoyensnobles prenaient part parmi les autresnobles
nux assemblées du Très illustre  Corps de la Noblesse de
Catalogne, y donnaient leur suffrage comme  les autres
noblcs  et même y romplissaient des fonctions honorifi-
ques ) comme  cello de conseiller,  comme  prouren t  l e s
listes  qu’on trouve chez Xaupi  page 219.  A Ia page
216 eet au teur  donnc des listes d e  c i t o y e n s  n o b l e s
insc r i t s  commc  tels dans  l a  mat r i cn lc  du  Corps  de
i a  Noblcpsc.  Toutes ces  listes out été frites  et authen-
tiquement déclarécs véritable par le greffier et garde
je scenux  près la royale nudiencc de Bnrcelone.

Quand le corps devait se faire représenter,  la, dépu-
ation se composait  toujoura d’un noblo de titrc d’un
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,,Cavaller” et d’un citoyen noble , orrlro prescrit  pal
l’article 11 des statuts du corps.

Les citoyens nobles avaient  comme les autrcs nobles
le droit du duel à chevnl ot de porter l’bpéc, remplac@e
pour les infirmos d ’ u n o  échnrpe  noire.  Cu  dro i t  de
terminer pnr les armes  les qucrelles  mutuolles et trop
fréquentes, fut interrompu par la roi Pierre d’ilrragon
en 1359, infl igeant à la noblesse catalanc une trkve
en termes suivnnts : ,,que du jour  de  cette ordonnance
jusqu’au 1 mni suivant  ,  aucun baron, ,,cavuller”,
homme  d e  parage  ou homme ;,,honrat” d e  villa ou d e
cité ne pourrnit  faire la guerro  .

Parmi les exemples de la solidarité entre  les memllres
du corps de la noblesse, soyent ils noblcs de titre ou
c i toyens  nobles ,  j’en cite  deux pour In singularité  de
leurs circonstances :

11 était porti! par l’articlo  17 des statuts de la no-
blesse que, si jamnis quelqu’unc  de ses prérogativcs  se
t r o u v a i t  lés&e  en 1;~  p e r s o n n e  cl'uu nob le ,  l e  co rps
paraîtrait aussitôt pour sa défonso.

Dans l’assemblée de la noblesse du ‘Li mars 1694
Don  Pierre  de Cartella  , qui y présidait  , reprtkenta quo
J o s e p h  d e  Monsnr  c i t o y o n  n o b l e  d o  Bl;rrcclone se
trouvant à l’nuditoire de la tour  du viguier,  avuit 011
quelque prise avcc Don Valérien de Lentorn et avnit
voulu tirer l ’ é p é c  contre lui; que le procureur fiscnl
reconnaissnit que le sieur de Nonsar était chevalier et
qu’en conséquence il  nc pouvait  procéder coutre lui
par la voie ordinaire, parco que , suivant les privilèges
accordés à la  noblesse par l’ierre  III en 1380, il ne
lui  étai t  pas permis  d’actiouner un noblc  sans instance
d e  partie; il l’avait  p o u r s u i v i commo coupable  d e
crime do régalie pour nvoir offensé la mnjest8  du princo
en la personne de son juge - que do Monsar  nvait été
décr&é  do  p r i se de corps;  qu’i l  sc trouvait  d&tenu
dans  l e s  p r i sons  e t  qu’ éta.nt ~olrle [le ruce  et pm Elat
e n  qucriité  clc c i t oyen ,  il était dans le cas de jouir de
ces privileges ; c o n c l u a n t  qu’il était  du devoir de la
noblesse de prendre Ia défense d’une de ses p&rogatives,
violée en la personne d e  Monsar.”  Su r  eet expo&  c t
la consultation des avooats du corps, la noblesse tlon-
nait  plein pouvoir au protecteur ct aax officiers da
corps pour ?gir aupr8s du vice-rei, cc qui fut exGcut&.

Gis s i  Jamais In noblesse de Catalogne défetldit)
nvec éclat ses prérogatives  lésées en In personne d’un
de  ses  membres, cc fut sans doute à l’occassion d e
Francois Cases, fils d’un citoyen noble de Perpignan,
qui fut accusé dc vol en 16Sd  ; et la royale audiencc ,
le rcconnnisssnt noble en qualité de cit.oyun:  le condam-
n a  & avoir l a  t ê te  tranchéc, supplice  uniqlionent  a&c-
té aux noblcs. Des quo l’arrêt fut donné, la cotnplnig-
nante se désista de la poursuite et fit pnr devant not:\Irc:
un acte de pardon eu faveur de l’accus6,  lcquel  n’ayant
plus contre lui do partic civilc et profitant des privi-
lègcs nccordés à la noblesse par Pierre 111 d’ilrrngon,
cut rccours  aux o f f i c ie r s  du  Corps  de  l a  Noblesse .
Ceux-ci  s’ndresaèrcnt  directement nu roi, parccquc ,,la
personne de Cases a,yant fait conster de sa noblesse en
justifiant? qu’il était fils d’un c i toyen  noble  de  Per -
pignan ct par conséyuent pwson?2e  de not~c S&L, nous
avons cru, qu’il était de notre obligation de prendro
par r appo r t  i\ lui Ia défence  des prérogatives  de  no t re
corps”. C h a r l e s  11 Spondit  favorablement;  et la lettre
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de CC princo  établit tent & la fois le privilkgc des nobles
d e  Catalogne et l a  nob lesse  des  c i toyens  noblos d e
Pergignan.

On donnait ancienuement le nom de royale audience
à In justice supérieure, que les rois d’kragon, souverains
do Catalognc, rendnient  par eux-mêmes ou par leurs
chanceiiers dans les l ieux de leur résidence.  Getto
manière de terminer les contestations des sujets devint
dans Ia suite impraticable à causc  de l’accroissement de
la monarchie et de la multiplication des affaires ; et
c’est  pour cula quo Ferdinand 11, devenu roi do Castills;
créa  en 1493 le conseil  royal ou tour souvera ine  e t
permanente,  In ,,royale audience”,  dont  j e  v iens  de
parler , qu’il charges  de la distribution de la justice
supérieure tant civile  quo criminclle et  d’une pnrtic
du gouvernement civil dans toute la Catalogne.

L’algunsir  , haut fonctionnaire près la royale audience,
étnit chnrgi:  de l’exécution de ses jugements  et de ses
orclres. Pierre 111 ordonna en 1359 que ,si un baron,
uu chevalier , un homme  de parage,  un bourgeois ou
citoyen majeur, étaient condamnés t mort, l’algunsir
n’aurait  des bieus du coupable que le cheval, l’bpée et
le ceinturen, le coutelas garni d’argent  et la vaisselle
tl’argent,  dont il ae serait servi dans la prison.” L’or-
d o n n a n c c  d’Alphonse  IV nqi~o  nu l  ne  pour ra i t  ê t r e
alguasir,  s’il n’était noble de titre, chevalier, homme
de parage, citoyen ou bourgeois majeur” étnbiit comme
la pr&klente  l’égalité en noblesse des citoyens nobles
même  avec les nobles de titre.

En Catalogne on devait être noble pour &tre  orné
rl’nn grade plus élevC de noblesse.  Phil ippe IV éleva
en 1643 31. J. de Rlagarola,  citoyen noble de Barcelonc,
au rang do noble de titre sans aucune gradation inter-
mediaire,  le déclarnnt  dans ses lettres  de création en
qualité de citoyen procvéé  de race  noble.

Ce  prince ne lui assiguo  pas des armoiries,  mais
déclare, qu’il  continuera de porter celles  de sa maison
de citoyen noble.

Commo on peut voir, 1 a noblesse des citoyens nobles,
remontant au neuvième sikle, a toujours été reconntic
et maiutes fois maintenue par la Couronne. Ce maintien
étnit quelquefois requis par les citoyens nobles en face
d e s  d o u t e s  c t  soupcons  de la pa r t  des  ,,Cavallers”,
Icurs advcrsaires jaloux et rivnux ambitieux, qui ten-
tuient de reprise a. rcpriso  à les écarter de leur position
f a v o r i s é e  à l’hôtel de ville - et la Couronne, tant
c s p n g n o l e  que française, s’cst montrée toujours prête
à leur défense. Ces tentativcs des ,Cavallers” ne se
montrnicnt  jnmais  dans le corps de la noblesse, où les
citoyens nobles kaient observés par les magnats  et les
barons cotnme  Ieurs égaux en noblesse.

Les citoyens nobles pouvaient , comme gentilhommes;
reccvoir l’armature, être armés chevalier ou comme on
disait  jadis, être revêtus de la ceinturd militairen  (de
,miles” ou chevalier romain). Par cela, le fait, histor.i-
que, quc Ferdinand 11 d’Arragon tant pour les citoyens
nob les  de  Barcelonc le 3 août 1510 et Philippe 111
d’Espagnc tant pour ceux  de Perpignan le 13 j.uillet
1599, en récompense de gaands services mili taires,
rendus à la Couronne, leur donnèrent en bloc la che-
valerie - c.a. d. & chacun d’eux pour lui et tous ses
descendants  à perpétuité - n’cst point, comme certains
éc r iva ins  étrangcrs  l’ont compris,  la création de leur
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noblesse; mais en constituo bicn la précisc  affirmation.
Ferdinand 11 récompensa  par ces lettres de chcvalerie

les citoycns nobles de Barcelone dans les tcrmes les
plus flattours ,,Considérant leur cournge  i n f a t i g a b l e
témoigné  à  l a  conquè te  pa r  l e s  rok d’Arrngon  d e s
royaumes d o  Majoryue,  d e  Valeuce,  de Sardajgne,
d e  Naples  e t  de  S ic i l e , en sorte que cc fut par leur
secours ct à l’aide des flottes qu’ils fournirent,  que
N OS prédéccsseurs  ont réuni ces roynumes à la couronne
d’Arragon  ; considérant , que plusieurs  d’entr’eux  Nous
ont suivi dans les espéditions, quo Nous nvons entre-
prises contrc les Sarnssins,  qui occupnicnt le roynume
de  Grensde  ct  quc Nous nvons sournis à Notre obéis-
sance  e t  qu’ enfin ces citoyens Nous ont servi dans
l a  g u e r r e  contre la Francc ct que leurs s c c o u r s  e t
l eu r s  richesses  ne Nous ent pas manquW  dans l’armkc,
que Nous avons envoyée si heurensement  en Afrique
pour l’cxnltation du nom chrétien.”  Vrniment tin glorieux
témoignage! Philippe 111 rcndit justice aux citoyens
nob les  de  Pe rp ignan  dans  ses  lettres  do chevalerie
,attribuant uniquemeut  g leur zèle et à leur valeur les
évènements  mèmbrab les  de  cctte guerrc fatale, qui
désola le Roussillon depuis trok  années (1472) durant
laquelle la villo de Perpignan sans autres soldnts,  que
ses artisans, sans autres commandnnts que ses citoycns
nobles , s ans  autrc généra l , quc son premier consul,
soutint  un siège  des plus affreux pnr la cruclle extré-
mi té  où furent réduits les assiégés de manger  de la
chair hutuaiue ; et reconnaksant,  quo la bravoure des
citoyens fit  scule échouer l’cnkeprise  formke  sur leur
ville par le maréchal d’ornano  en 1597.”

Ces lettres  donnent la chevalerie B ,,tous les citoyens
nobles et ious leurs desceudants  nés et à naîtrc cn ligne
masculine,  quand  hen ik swaient étaldis p a r  t o u t
aillcurs, lesquels tous et chacun d’eux soront tenus
pour de véritables personnes du corps des chevaliers
en toutes choses, non par comparaison, mais dans la
même forme, que les autres chevaliers et comtne, si
chacun d’cux svait  été par Nous revêtu de la ceinture
militaire ; et qu’ils  jouissent de tous les avantages,
dont les vrais chevaliers jouissent et jouiront à l’avenir.”
Ces lettrcs-patentes  , conférant la chevalerie aux citoyens
nobles , se trouvent en copie aux archivos du Conseil
suprème de la noblesse à la Hnye. C’est  alors une
armature collective et héréditaire,  chose loin de I’idée
de chevalerie du moyen-age, qui ne connaissait ni l’un,
ni  l’autrc et  où ,nul ne naquit chevalier”, mais pas
moins  une  p reuve  incontestable  de la noblesse des
c i toyens ,  parce que, tellement déchue qu’ était déjà
en ce temps Ik, la chevalerie,  on ne la conférerait
jamals  en Espagne à des personnes, n’étnnt de pure
noblesse d’sprès  le maxime castillan  ,,Caballeria sobre
hidalguia”. Le cas chénnt qu’un homme de guerre hors
la noblesse s’étuit  tellement distingué, qu’il était jugé
digne de l’accolade , l e  p r ince  devra i t  l’anoblir au
préalable.

Ces lettres  contenaient une seule restriction, qui n’a
pas fallu d’attirer l’attention des envieux;  Ferd inand
11 et Philippe 111 ne voulaient pas,  qu’ en force de
ces lettrcs, les citoyens nobles soyent appolés et a.yent
entrée aux états g&&raux  de la principauté. Ce n’étnit,
point pour diminuer leurs droits de nobles. En qualité
de citoyens, ils y reprkcntaient leurs villes - en che-

360

valiers ils y nnrn,ient  un droit à part; ils seraient alors
sans cettc restriction appelés à double titre aux états
et y autaicnt voté en double qualité.

Peur évitcr ccIn et leur réscrver et assurer le droit
de  s i ége r  e t  vo tc r  pour  lcurs  villes,  la, clnus~ do pro-
hibition  d’entrer  aux états (commc  chevaliers) fut appos&
à ces lettres  patentes.

Dès rlue les citoyons étaient chevaliers,  i ls  entrnient
d:ws la confrério de St George, association de chova-
liers cnta,lans,  et prennient part aux jofitcs et t’ournois  ,
ces brillantes im:tges  de la guerre, uniqucmcnt réservées
à la noblcssc.  1% ce temps aussi, ils rnontrnielit  par-
t o u t  Icurs  armoirics.  Pour  Ifntervention  aux t o u r n o i s
et a d’nutrcs occasions, q ui exigenient des preuves de
noblesse, on Iivrsit d’avance au roi d’armes ses armoiries,
ornemcnts lionorifiques  , m a i s  nfkessaires en ce cas, oì1
l’on se rencontrait  inconnaissnbles, arm& de pied à cop
et où les armoiries et conleurs devaient indentifier leurs
portours. Le roi d’nrmes pouvait se procurer l’attestation
da témoins-chevaliers. En tous ces cas les témoins ont
rcconnu les armoiries de citoyens nobles comme  celles
d e  ,,gentilhotnmes de notn et d’armes” et ,,qu’ils les
on t  vnes  à  leurs c h a p e l l e s ,  catafalques, tapisseries
d’hautc-lissc  et. aux housses de leurs équipages.”

L e s  listes, données par Xaupi page 255, prouvent ,
que les noms  do oitoyens figuraient parmi les nobles de
tikc comme  ,,aventuricrs”  et ,,conseillers”  de St G e o r g e
et quo ,,.l’illustre  Seigneur Francois  Reart, citoyen noble
de Perplgnnn”, était mêmc pour l’aunée 1607 protectour
de la confrérie.

Admissiblcs dans les ordres militaires cspagnoles de
Sant Jugo, d e  Calntrava,  d’Alcantara  e t  d e  Monté.sa
et dans les régimcnts de cavalerie, qui exigeaient la
noblesse, ils étaient,  en chevaliers de justice:  de même
repus dans la plas haute et, en matihre de  nob lesse ,
plus  exigeante institution do chevalerie,  l ’ordre de
Saint Jean de Jérusnlem, nommé ordre de Malte,  oh
il siégeait nprès son expulsion de l’ile de Rhodes par
Solimnn 11 en 1523. Xaupi nomme dix citoyens de la
matricule de Perpignan, reçus à Malte, en moins cl’un
siècle. Kntre autres Joseph  For t  f i t  ses p r e u v e s  d e
chevalier d e  Malte  e n  1 6 6 3 .  11 a,ppartenait à uue
anciennc maison de citoyens de Perpignan et ses quar-
tiers étnient tous de même extraction. Les témoins  les
déclaraient  ,,de honne  noblesse et  de gentilhommes  de
nom et armes”. Pour la Catalogne et la Castille, l’ordre
exigeait  la preuve de 4 quartiers des ayeuls et des
ayeules , preuve moins étendue que pour la France  et
l’hllemagne.  Xaup i  exp l ique  qu’un  homme p o u v a i t
alors ôtre  anobli à l’àge  de 60 ans et  faire recevoir ,
aussitôt après,  son petit fils dans l’ordre de Malto. Le
nouveau chevalier  aurnit alors paru avec les ornernents
de l’ordre à la face du même public,  qui,  l ’ année
précédente, aurajt  V U  sen ayeul dans la roture. P o u r
prévenir  cela  et ôtor à la mémoire des hommes vivants
le souvenir de l’extraction des préscntés, il fut ordonnu
que les 4 quart iers seraient  remontés désormais nu
terme de cent ans.

C o m m e  preure incontestable  de  l a  nob lesse  des
citoyens ,  je cito la Bulle  magistrale,  qui conf i rmn la
déc i s ion  du chspítre général de l’ordro  tenu en 1604
sous le Grand-Mnître de Vignacourt et fut expGdié le
14 juin 1631, quclle Rulle, nommée désormais dans
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toutes les lettres  de cr8ation de citoyens nobles, régla
pour eux leur admission à l’ordre de Malte  également
comme telle des autrcs nobles espngnols,  en remontant
leurs  quartiers  aussi au centenaire.

En 1’714 où à cnuse  des troubles révolutionnaires ,
l e  gouvernement  espagnol  avu i t  sévOrement  défendu
anx Catalans de porter des nrmes, excepté & la noblesse,
les citoyens noblos de Barcolone étaiunt concus  dans
cette exception ,,aywt la noblesse par la pualité  de lews
pcrsonnes  et pr le sang”.

E n  1 7 3 1  F .  Braqo, Bénédictain,  c i toyen noble  d e
Barcelone obtint d Rome l’office  claustral d’Ouvrior  en
l’abbnye  d e  S t Culgat. Magin S e b a t e r ,  de famille
de ,cavallers” impétra le même bénéfice et prétendit
qn’il devait êtrc sursis à l’expédition des bulles solli-
oitées par Braco sur IC fondement qu’il n’avait pas la
noblesse requise pour entrer en cette abbaye. La Rotc
Romaine, tribunal  ecclésiast iquc suprême  de Rome,
ordonna l’cxpédition ct l’exécution de ces bullcs,  dé-
clarant I’opposition de Sebater ,,pas assez vkrifiée dans
le fait ni assez  étnblie dans le tlroit”. Cc tribunal con-
s i d è r e  ensuitc quo les citoycns noblcs  do iven t  ê t re
compris  dans l’état des noblcs et  chevaliers,  qu’i ls
donnent leur suffrage dans les assemblées de la noblesse
comme les  ducs,  marquis et comtes et quc d’etre  recu
dans les coll&ges nobles et  dans l’ordre i l lustre de
St Jean do Jérusalcm  forme une preuve incontestable
de leur noblesse.

Xaupi expose dans son ouvrage les trois attributs,
qui f o r m e n t  l’essence de la noblesse, notnmmcnt : 10
l’universalité des pr&rogatives,  c’est  j dire sans termes  ou
restrictions, 20 l’inhérence  à la personne, c’est à dire indé-
pendan t  de  domicile  ou de profession, et  30 la trans-
mission aux descendants  à pe rpé tu i t é .  Ce  son t  l& l e s
trois et souls  caractères ,  constitutifs  de la nobiliti:;  s’il
y  en  manque  un , il n’y n pas de noblesse.  Je crois
svoir démontre  suffissamment , que les citoyens nobles,
en répoudnnt  à ces trois conditions, avaient de tout
point la plénitude de la noblesse.

(d szriwpe).

Helmholt  en Woldringh.
Copia copiae.

1659. Den 7 Augustij ben ik Jacob Lwiljc~s  H clm-
h o l t  m o t  m i j n H u i s v r o u w  Bclhscl<c  TA o u w en s tot
Scharmer  gctrouwt.

1 6 6 0 .  D e n  1 2  Julij is onze zoon Lucas gebooren
zi,jnde Donderdag met de volle maan op Vri,jdag  en is
den 13 dito op vrijdag een weinig na 1% uur in den
Heere  gerust en van de Pastor 11 ar t i n i gedoopt en
begraven in de A.kerk.

1661. Den 16 Juli is onze soontje gebooren en op
reijse gestorven en begraven in de A.kerk.

1662. Den 19 December is onze Dochter 8.?aqLa ge-
booron, ‘s morgens agt uur met ‘t afgaan van de maan
cnde is den 21 Dec. zijnde Zondag van Pastor Pi c c n r-
d u s in Martinikerk gedoopt is op den 4 May 1 6 8 1
seer godzalig in den Heere ontslapen des avonds tusschen
agt en negen uur.

1663.  Den 9 Januari j  zi jnde Maandag ‘s morgens
tusschen 6 en 7 uur is onze zoon Petrus g e b o o r e n
tusschen twee comeetsterens , de eerste heeft gescheenen

362

3m micldernagt met een seer lange staart na Westen
en de laatste voor middernagt met een lange staart
na oosten CII is  den 11 Januari  op Woensdag van
Pastor Ti m s li fer (Y)  in Martinikerk gedoopt, en is
drie maand daarna in don Heere  gerust;  en in den
A.kerk  begraven.

1666. Den 9 Juni sijnde Saturdag ‘s morgens tusschen
5 en 6 uur is onze Dochter Elijsabeth  geboren ende
is den 10 Juni Sondag van Pastor Ko chenius  in
Nartinikerk gedoopt.

1666. Den J5 Augustìj is Elisabet  Rits e m a, Rensckc
L o uwe n s Moeder  der kinder  Beste moeder in den
Heere ontslapen en in der A.kerk begraven.

1671. Tusscben den 18 zijnde Woensdag on Donderdag
is onze Dochter Lucretia gebooren middernagt om 12
uur ende  den 20 October op een vri jdag in Nartini-
kerk van den Heer Pastor A b b in g e gedoopt en is
3p den  2 Meij ltiS0 z i j n d e  Sondag o m  4 u i r  i n  d e n
Heere ontslapen ende  in der A.kerk begraven.

16’73. Den-26  November ‘s avonds om 9 uur is onze
Doch te r  Szl,sa?z?be  gebooren en is den 28 dito op een
Vrijdag van den EEIeer  Nut t s ch e (?) in Martinikerk
gedoopt.
1690. Den 8 Martij is mijn vrouw Renske Louw en s
bovengenoemde kinder hart moeder in den Heere ont-
slapen des ‘s morgens tusschen 6 cn 7 uiren.

(get.)  Jacob H e 1 m h o 1 t.
1696. Den 5 Januarij  zijnde Donderdag ‘s middags

tusschen 11 811 12 uur is mijn vroomen Vader Jacob
He 1 m h o 1 t Godsnlig in den Heere ontslapen.

1683. Den 20 Majus ben ik J o h a n  W o 1 dring h
met mijn Huisvrouw M a r i a  Gassinc k Dochter van
salige Hopman Bcvmd G a s s i n c k en Mavgaretha
W ar m o 1 t z tot Saaxsumhuizen hij mijn vader getrouwt
Pastor Co~~~zeli~1.s  W o 1 d r i n g h Pastor te Saaxemhuizen.

1654. Den 5 April sijnde Saturdag ‘s avonds tusschen
8 en 9 uur is mijn vrouw door Gods Genade van een
soon verlost en ‘is dages daaraan ,t,ot de christeli jke
doop gebragt en is genaamd Gerardus.

1680. Den 22 Augustij s i jnde  Sa tu rdag  ‘ s  avonds
tusschen 6 en 7 uur is mijn vrou voor de twede maal
door Gods Genade van een jonge Dochter verlost en
is daags daaran tot de christelijke doop gebragt en is
g e n a a m d  dlegonda  en is den 11 October desselvden
Jaars in  den  Heere  on t s lapen  sijnde  7 weeken  en 6
dagen.

1 6 8 6 .  D e n  2 5  O c t o b e r  sijnde  Maandag t u s s c h e n
12 en 1 uur is mijn vrouw door Gods Genade voor de
derde maal verlost van een soon en is des Woensdags
daar an tot den christelijken doop gebragt en is ge-
naamd Barold  na de name van mijn salige grootvader
Barold  F uus t en is 6 weken oud sijnde in den Heere
gerusted.

1) 1689. Den 16 December ben ik Johannes  Wol-
dr ingh  met  mi jne  twedc  vrouw Elisabet  Helmholt
Dochter van den E Luid : Jacobzcs  H e 1 m h o 1 t en vrouw
Re?zscke  L o u en s tot Noordlaren door de Pastor J o -
hannes M in c k h a u s (?) getrouwt.

1690. Den 7 September is mijn vrouw des ‘s avonds
tusschen 5 en 6 uur voor de eerste maal van een zoon

1) Het roorafgaande  sterven van de eerste vrouw is niet. vermeld.
v. K.
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verlost , i s  d a a g s  d a a r n a  S o n d a g  i n  A.kork tot de
christelijke doop gcbragt, is genaamd Jacobus na do
naam van mijne vronwsvader en is vijf weken min een
d a g  i n  d e n  Heero gerust des ‘s morgens tusschen agt
en 9 uur op vrijdag.

1691. Den 2 Augustij sijnde Sondng des namiddags
tusschen 2 en 3 uur IS mijn vrou door des Heeren
Genade voor de tweede maal gelukkig  van een jonge
Dochter verlost in is Dinsdag daaraan volgende tot de
christelij.ko doop gebragt en is genaamd Aldegonds  na
mi,jn sahge moeder.

1 6 9 3 .  D e n  16 S e p t e m b e r sijnde Saturdagavonds
tusschen 5 en 6 uur is mijn vrouw door des Heeren
groote genade  voor  de  derde  maa l  van  een  Jonge
Doch te r  iu de kraam bevallen en is  daags daaraan
sijnde Sondag in de A.kerk  tot de christelijke doop
gebragt en is genaamd Regina s+de Ds. v/d S e 11 u is (?)
gedoopt.

1696.  Den 12 Meij si jndo Dinsdag des namiddags
ongeveer half drie is mijn vrou voor de vierde maal
na lange omsukkelens gelukkiglijk  van een soon verlost
en is daags daar an volgende door mij zelfs in A.kerk
ter doop gepresenteerd en is door Johamzes  A b b ring
als oudste Predikant gedoopt  en is genaamd J a c o b u s
na mijnen vrouwen Vader.

1698. Den 28 Febr. is mijn vrouw voor de vijfde
maal op Maandag des morgens om 5 uur seor spoedig
en gelukkig van een soon verlost en is des Woensdags
daaran  in de A.kerk der doop gebragt en is genaamd
Bal-old na de naam van mijn grootvader Barold F u i s t
eu is gedoopt door Ds. A b b rin g on is den 21 August
zijnde hlaandag  des ‘s morgens tusschon 1 en 2 uur in
den  Heere  ont,slapen o u d  sijnde  25 weken  en in dc
Academiekerk begraven des Woensdag daaran vplgcnde.

1698. Den 4 Maart is mijn Vader sedert den Jaare
1 6 5 4  Predicant in de Gemeente van Saaxumhuizen
overleden, de Heer Comelius  W o 1 d r i n g 11.

1699. Den 22 Juni sijnde  Donderdags des namiddags
tusschcn 6 en 7 uur is mijn vrouw voor de seste maal
gelukkiglijk van een soon verlost en is des Sondags
da,aran  volgendo door Ds. T he m m an in der A.kerk
crodoopt en is wederom genaamt Barold overleden als
Predicant  in de Boven  P e k e l  A  d e n  3 0  N o v e m b e r
1740, ‘s nngts 12 uren, nalatende eene  Wedu met vier
kinderen j nog een na ‘s vaders dood geboren.

1702. Den 18 Jann. sijnde Woensdag is mijn vrouw
voor de sevende maal des middags tusschen 11 en 12
uur seer gelukkiglijk van een Jongen soon verlost en
is des vrijdags daaran in Martinikerk ter christelijke
d o o p  gcpresenteert  en  i s  genaamd Comelius, na  de
naam vau mi jn  salige V a d e r  P r e d i c n n t  t e  Snaxum-
huizen en is tot Londen getrouwt met Juffrouw Isabella
Col l i s son  den  26  Oc tobe r  1727  en  hebben  in  d i t
huwelijk ccn soon gewonnen met name Jan den 27
Dec. 172s.

1701. Den 14 Febr. sijnde  Woensdag des morgens
tusschcn 8 en 9 uur is mijn vrouw voor de agste maal
van een soon en ongeveer een quartier  daarna van
een Dochter gelukkig verlost en zijn den volgende dag
door mij zelws ter doop gepresenteert en zijn genaamd
het soontje Pietel* na mijn vrouwen grootvader Pieter
R o sin g h en dogtertje Maria Elisabeth na de namen
van mijn Eerste en tegenwoordige vrouw sijnde gedoopt
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d o o r  D r .  Albcrts A l b e r t  h o m  a in de Noordorkork
en is Peter den 6 Augusti sijnde Woensdag ‘s morgens
tusschen 9 cn 10 uur liO5 overleden.

.1710.  Den  26 Augus t i  i s  BZugo&n W o 1 dring h
met Bichiel  .B c c k e r i n g in Martinikerk getrouwt.

1711. Den 3 April zijnde vrijdag des ‘s morgens
o n g e v e e r  vijf uur is mijn snlige  V a d e r  Joha~z Wol-
d r i n g h godssaliglijk in den Hocre  ontslapen.

lï21. Ij Den  2 8  J a n u a r i  i s  Jcrcobus  Woldringh
CU  Cathavina  I< 1 u g k i s t getrouwt op Woensdn,g.

1726. Den 26 Juni is Barold \V o 1 d ri n g h en Abelia
Hois ing  op  Souda g tot Winsum op zijn plaats getrouwt.

17% Den 19 Meij tusschen 8 en 9 uur is mi,jn snlige
moeder Elisabet  H e 1 m h o 1 t weduwe van Johan 117 o l-
d r i n gh in ‘t 62 Jaars ouderdoms in den Heere ont-
slapen.

1722. Den 28 Januari ben ik Jacobus W o 1 d rin gh
met Cathnrina  K 1 u g k i s t , dochter van den Eerwnarclo
Heer Co~zrudus K 1 u g k is t Predicnnt van Suidbroek
en  Muntendxm en  vrouw Gesina  Hof sn ij d cr in d3
Akerk getrouwt.

1722. Den 12 November sijnde Donderdag des avond
10 uur is mijn vrouw seer gelukkig van een Dochter
verlost in is Zondags  daaraan volgende door mijn moeder
in A.kerk ter doop gepresenteert en na haar zelws ge-
naamt Elisabeth en door Ds. K o ck gedoopt.

1724. Den 29 April saturdag is mijn vrouw wederom
vau een Dochter verlost en is Sondags daaraan door
mij zelws in Martinikerk ter Doop gepresenteerd en
g e n a a m d  Gesilza na miju vrouwen moeder en is den
29 September des selven  jaar, wederom ontslapen.

1725. Den 12 September sijnde Woensdag ‘s morgens
ongeveer drie uuren is mijn vrouw voor de derde maal
seer gelukkig van  ,een Dochter verlost  en is  daags
daar aan door mij zelws in de Noorderkerk ter doop
gepresenteerd en genaamd Gesi?za als voorgenoemde
en door Ds. K oc k gedoopt.

1727. Den 13 Augusti siinde Woensdag is mijn vrouw
des Nagts 2 uur in de Kraam bevallen van een soon
op een seer voorspoedige wijse is vrijdags daaraan door
mi,j  selws in Martinikerk ter doop gepresenteerd en door
Ds. R. Al bcr thema gedoopt met name Jma na mijn
overleden vader.

17%. Don 12 November sijnde  vrijdags ‘s nagts twee
uuren is mijn vrouw verlost van een jonge soon, die
Sondag daaraan volgende door mijn vrouwen oudste
suster de vrouw Wedu Ten 0 e ver in der A.kerk ter
doop gepresenteerd en door Ds. M. (?) Ii o c k gedoopt
met naam Cowadus na mijn vrouwen vader.

1729. Den 22 November sijnde Dingsdag ‘s middags
een weinig voor 12 uuren is mijn vrouw na veel om-
sukkelens van een soon en bijkans een half uur daarna
v a n  e e n  D o c h t e r  seer  gelukkiglijk  verlost  en is  ‘ t
dochtert,je  voort  in de geboorte overleden en in de
AcademIekerk  begraven en ‘t soontje is ‘s Donderdags
door mijn suster Regina in de Noorderkerk ter doop
gepresen tee rd  en  door  Ds .  Hofs tede  gedoopt  met
naame  Jacobus nn mij zelven en is den 7 December
deszelven jaars in den Heere ontslapen en in de Academic-
kerk begraven.

1731.  Den 17 Maart  s i jnde saturdag ‘s m o r g e n s

1) Moet zijn ,,1722”  (zie hierna.) v. K.
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tusschen agt en 9 LIW is mijn vrouw sccr gelukkig van
een soon verlost welke Sondng daaraan volgende door
mij zelws in Nartinikerk is ter doop gepresenteerd en
door Ds. R. A 1 b er t h o m a gedoopt met name Hendrilc
na mijn vrou Oom de Raadsheer Hendrik H o fs n ij der
en is overleden den 28 December dessolvcn jaars ‘s nagts
om een uur.

1 7 3 2 .  D e n  G Janij  sijndc  Vrijdags ‘s morgens  een
weinig na 6 uur is m;jn vrouw seer spoedig en gelukkig
verlost van een welgeschapen soon welke die zclwe
da,g door mij zelws in N.kerk  is ter doop gepresenteerd
cn door Ds. Hul siu s gedoopt met nxame Jacobus.

1733. Den 23 Angust sijnde  Dingsdng agtermiddng
om drie unr is mijn vrouw verlost  van een Dochter
die ‘s Woensdag avonds selws ter Doop gepresenteerd
in A.kcrk en  door  Ds .  J .  Hofs tede  gedoopt  na  de
vrouw van de Heer Raadsheer H of s n ij cl er &!nrgcrrei7ba
H o i s i n g m[jn vrouwen Noeijc meb de Naam &yqaretha.

1 7 0 6 .  Den 15 October  is EZisnOetlb  W o 1 dring h
getrouwt met  Ds .  M2bja  J a n  v a n  E e r t  en gcboorcn
t e  H a t t e m ,  Predicant  te Nidwolde  en  den  Oldambte
en aldaar overleden den 3 Febr. on do vronw den 6
Augusti 1776.

Kinderen :
Gatharilza  v an E er t c n geboren den 26 Deccinber

1’761.
Gcsi~lrr  illnria  v a n E er t e n geboren den 20 Februnrjj

1764.
JacoOa  1Villewzi~ln  v n n E er t c n  g e b o r e n  d e n  8

Julij 1766.
( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Engelhard.
Bebalvc het, door den heer van Wocldcrcn  vermelde

g e s l a c h t  E n g e l h a r d  (XxX,  156), bestaat  cr in Nedcr-
land nog een ander geslacht van dien naam, mede  uit
W a l d e c k  herkomst,ig.  Van dit geslacht volgt hier de
genealogie.

1. AbeZ Engelhard, richter te Dehringhnusen  (Waldcck),
overleed te Cülte (Waldeck)  22 November 1693, huwde
Eliznbeth  Schwale~~stöclw  , overleden te Dehrinhausen
in 1647, ouders van:

ll. Jacob  Engelbard,  van 1687-91 richter te Dehring-
hausen  , overleden te  Cülte 14 Januari  1699,  a1daa.r
16 J u l i  1 6 7 5  g e h u w d  m e t  A?ziza Gertrwl  Bii~lgncr,
overleden in 1692, d o c h t e r  v a n  palentiu  Bìingner.
Hieruit :

111.  ~Joluz~~  Jacob Engelhard,  geboren te Dehring-
hauscn in 1682, wordt 1726 Kirchcn-Provisor te Cülte,
huwde aldaar 5 December  1719 met de weduwe van
Johan Didcric7z  Salnzc~~ , en had daarbjj  een zoon:

1V.  ~Johan .hloritz Enge lha rd ,  geboren  t e  Cü l te  in
Januari  1722, huwde 4 Juni 1745 Johanneltc  ElizaDcih
dleinhardt,  doch te r  van  J o h a n  Daniel,  r i ch te r  t e
Lütcrsheim. Zij waren ouders van :
1. Johann  C’hristk~z  Engelhard,  volgt,  V;
2. Johann  F~iedrich  Engelhard,  volgt  VbiS;
3  Johannette  Catharina  E n g e l h a r d ,  g e b .  C ü l t e  1 5

September 1760, huwde 26 November 1791 tJohann
Wakad Hartmann te Westerburg.
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V. Johan Clzristia~z  Engclhnrd , geb. Ciilte,  aldaar
gedoop t  24  Jun i  1754, overleden to Amsterdam 11
N o v e m b e r  1 8 3 8 ,  h u w t  t e  Nijdrecht  Ida can Ling,
overleden te Amsterdam in 1829. Hieruit:
1.

‘1.

3.
4.

Awaette  Elisnbctl~  Engelhard, geb. 12 Februari 1789,
overleden 23 November 18ti4, huwde Chris t iaan
Temnzc  uit Göttingen , overleden to Amsterdam in
1847 ;
Govert  Enge lhard t ,  geb .  Amste rdam 22 J a n u a r i
1791, overleden te Zutphen in 1863, huwde Szqc-
stinc Sliernoia  , geb. in België 1786, overleden te
Zutphen 4 Juni 1867. Kinderloos ;
Dr. Christiaan Engelhart, volgt Vl;
Catlaariua  Enge lha rd ,  geb .  Amste rdam in  1796 ,
overleden in 1.832 huwde Broer Wiggerts.

VI. Dr. C7wistiaan  Engelhart 1)) geb. Amsterdam 11
Nei 1793, studeerde te Utrecht, werd in 1814 chirurggn
20 klasse, 2 0  Naart 1820 officier van gezondheid 20
klusse, 20 Maart 1835 chirurgijn-majoor, 26 Maart 1841
gcpensionneerd, en overleed te Arnhem 16 December
1872.

Hij huwde te Haarlem 3 Januari 1823 met Bngza
ca,&  Sloteja, geboren te Leeuwarden 12 Augustus leO1,
overleden te Arnhem 16 Juli 1873 en had daarbij 17
kinderen :

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
l l .

12.

13.
14.

10.
16.
17.

Jafie Pier Engelhart, geb. Maastricht 21 November
1824, overleden St. Pieter 1825;
Jo1Lan  Clwistiann  Enge lha r t ,  geb .  Brugge  3  Ne i
1866, overleden Arnhem 1 September 1901, huwde
aldaar 23 Juli 1874 Martina  Zegers,  geb. Arnhem
21 Januari 1840. Kinderloos ;
lala  i7Zarguretha  Engelhart ,  geb.  Brugge 17 Mei
1827,  overl. 9 Mei d. a. v.;
Jam  Xarwits Engelhart, volgt Vil;
Ida  Engelhart, geb. Arnhem 7 Januari 1830;
Blalza Engelhart,  g e b . Arnhem Juni 1831, over -
leden September d. a. v.;
Anna Engelhart, geb. Arnhem 26 Augustus 1832,
huwde 4 September  1862 J. A. Halfmouw,  kolonel
der Infanterie ;
Pieter Engelhart ,  geb. A r n h e m  25 Dec.  1833,
overleden in Indië 27 Juli 1851;
Joha~a Lodem~l~  Engelhart ,  volgt VIlbiS;
Elsje Engelhart, geb. Arnhem 15 Januari 1838 ;
Lozlisc  Wilhelmina Engelhart ,  geb.  Arnhem 28
Februari 1839 ;
Johawaa  C7wistina  Engelhart, geb. 9 Naart  1 8 4 0 ,
overleden te Arnhem 1 Augustus 1857;
Maurits Govert Engelhart, volgt VIlter;
Ida Sophia Consiantia Engelhart, geb. 19 L%lei  1842,
huwde te Elburg L. Sch?aeidcr  ;
TVilloa  Hendrik Engelhart, volgt Vllquater;

_-i?Ena Augustina  Engelhart, geb. 9 December 1844;
Pieter Edzlarti  Engelhart, geb. 7 Augnstus 1846.

VIL  Jane  Nawits Enge lhar t ,  geboren t e  B r u g g e
30 Juli 18-8,  werd 20 Juni 1850 officier van gezond-
heid 30 klasse, 11 Jnni 1857 der 2” klasse, 9 November
1867 der 10 klasse! 17 April 1884 dirigeerend officier
van gezondheid der 30 klasse, 23 Mei 1886 der 2”

1) In de Naam. en Ranglijst van officieren 1841 vermeld als Dr.
C. Engelhardt.
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klasse, 26 April 1888 der 1” klasse, 29 April 1890 ge-
Densionneerd  , en overleed te Apeldoorn 20 October
i909. Hij wai tweemalen gehuwd:

Eerst huwde hij te Hoofdplaat 1 Maart 1859 Mélanie
Angélique Maria Therese  van Sloten, geboren aldaar
18 September 1836, overleden te Leiden 22 Februari 1873.

Daarna hert,rouwde  hij te ‘s-Gravenhage 15 April
1875 met Petronella  Catiaarka  van Maane?z  , aldaar
geboren 4 September 1837, dochter vnn Mr. Guillau~~
Adricn  Geral-d  en van Wilhelmina Johunna  Bakker.

Uit het eerste huwelijk sproten:
1. Anna Mébanie  Carolina Engelhart, geb. Neuzen

3 Mei 1860 ;
2. A~lgélique  Christine Pauline Engelhart, geb. Neuzen

12 November 1861,  huwde 28 Augustus 1890 A. H.
Rink, kapitein der Infanterie, geb. 1854, overleden
te Hengelo 22 April 1903;

3. Maurits  Pieter Engelhart, geb. Leiden 3 Mei 1867,
aldaar overleden 23 Juni d. a. v. ;

4. doode  dochter, geb. Leiden 4 April 1869;
5. Johala  $1 azcriis  Constant Adolf Engelhart geb. Leiden

14 Mei 1871,  gehuwd met L. ik. Tellegen.

VIP. Johan Lodewijk Engelhart, geboren te Arnhem
27 November 1835, werd 18 December 1857 20 luitenant
der Infanterie van het Indische Leger, 25 Augustus
1860 1” luitenant, 31 Juli 1868 kapitein en overleed
te \Veltcvreden  31 Maart 1876.

Hij was te Nijmegen gehuwd 21 Augustus 1867 met
Sophia huza~a~aa Rij&ers,  geboren 9 Maart 1844.

Hieruit :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Soplria  Suzanna  Engelhart, geb. Soerabaja 16 Oc-
tober 1868, overl. Weltevreden 30 Maart 1876 ;
Jolaal&  Christiaan Lodewijk  Engelhart , geboren
Muntok 28 Augustus 1870, huwt te Amsterdam 27
Februari 1896 A. J. M. W. Goldbach, dochter van
&!aurits  Willem en Jeannette Maria Antoaia van
den Berg.
,49ana  Wilhelmina Engelhart, geb. Padang-Pandjang
19 Juni 1872, overleden te Weltevreden 2 April 1876;
Willem Frederik Engelhart, geb. Padang 24 November
1873; huwt Kediri  17 Juli 1899 Johanna CIaristina
Viz,acent.
Maurits Engelhart, geb. Padang 24 December 1874,
overleden 4 April d. a. v.
Elixa Engelhart, geb. Mr. Cornelis 8 Februari 1876.

VIlter. ïkaurits Gocert  Enge lhar t ,  g e b .  A r n h e m  2
April 1841:  postdirecteur, overleden te Sneek 14 Mej
1 8 8 7 ,  h u w t  A r n h e m  16 Augustus 1883 Geertruidn
Agatha Curbasius  , geb. 10 April 1852, dochter van
Hendrik en Aagje Groot.

Hieruit:
1. Agathn  Engelhart, geb. Sneek 3 Juni 1884;
2. Nicolaas Engelhart, geb. Sneek 1 April 1886.

VlPater.  Willem Hendrik Engelhart, geb. Arnherr
4 October 1843,  huwt Arnhem 18 April 1876 Mark
dntoinelle Helena Hojel, geb. 13 December 1848.

Hieruit werden te Arnhem geboren:
1. Anna Engelhart, geb. 20 Maart 1877 ;
2. dochter , geb. 24 September 1878 ;
3. Ida W’illemina  Engelhart, geb. 26 April 1880,  over1

1 Juni d. a. v.;

1

c
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L. Willem  Christiaala  Lodew$L  Engelhart, geb .  2  Maar t
1884, jong orerl.; _ -

i. liil~c~~  Clktiaan Lodewijk Engelhart, geb. 4 Maart
1887, ovcrl. 26 Feb. 1901.

Vbis. Johann  Fricdrich Engelhard,  geboren te Ciil te
3 Februari 1757, overleden 8 Maart 1833, huwt eerst
11 Juni 1782 Anna Cathar ina  Rezctcr, geboren  .to
!Icringhau.-en  , daarna Johanncttc  Cathari?aa  E~agcllrnrd  ,
;cborcn te Braunsen.

Uit  het  eerste huwelijk vier,  uit  het tweede drie
Iinderen  :
1. ,Jolaacnla F,riedrich  Engelhard, volgt onder V l ;
2. Johanla  Chridiala  Engolhard,  geb. 1787, ovcrl. 1832 ;
3. .Johannettc  Louise Engelhard?  geb. 1792, h u w d e

Lzbcl,loig  Ochse  uit  Schmillinhausen  ;
i. ,Johanncs  Engelhard,  geb. 1795, overl. 1873 ;
5. Frederil~a  Elisabeth Engelhard,  geb. 1802, overl. 1863 ;

huwde Friedrich Christian Grass  te Cültc;
3. Joha~a~a  Hei?arich Clzristia?a  Engelhard  ? g e b .  lSO4,

t>verl. 1861;
7. Johalalau  Ckristiana Engelhard, geb. 1807, ovcrl.

1881 , huwt ,707zannes Wagelzer.

Vl. Jollnn~  Friedricla  Engelhard, geb. 1783, overl. 1863,
huwde en had eenc dochter:

Joha+aneite  Cathari~aa Enge lha rd ,  geb .  1822,  ovor l .
1859 , huwde Joha~a~a  Friedrich Viering.

C. J. POLVLIET.

Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-Indië ,

door _

Mr. P. C. B LOYS VAN TRESLONG  PR I N S.

(Vervolg van xxx, 219).

Mcrc Lcod  Nanuel.  Bij G.B. van 9 Augustus 1900 no 9
verkreeg Joseph August Malaucl  Jr. vergunning
zich te n. en te s. --. (Ned. Stnatsc. 1899 n” 47).

Adressant, oud 18 jaar, geboren te Koedoes, was
zoon van Josepla  August Manuel  Sr., oud fabrikant
t e  Makasser  e n  w i j l e n  Rnznaa Mary ElisaOeth
He’nriette Bodenzeyer,  en kleinzoon van J. A.. Manuel,
overleden en Georgina Margaretha  Mac Lcod, in
1898 oud 81 jaar.

Mangelaar  &‘eertelas.  Bij G.B. van 18 Maart 1889 n” 14
verkreeg Hendrik Jacobus dfeertens,  notaris te
Batavia, voor zijnen minderjarigen zoon Lodew$
Hendril~  Mcertcns,  vergunning zich te n. en te s. --.
(Ned. Staatsc. 1887 no 116.)

Matt7aeii  vaqa  der Hoeven. Bii G.B. van 23 April 1894
n; 22 verkreeg Karel Alexander Lodewijk rala  der
Hoevefa, machinist  bij de S.S. te Kertosono,  ver-
gunning  z ich  te  n .  en  te  s. -. (Ned .  Staatsc.
1893 no 44).

Van

Adressant is de zoon van Fred& Gesbert vala
der Hoeuela  en Carolina Johafalaa  Matthee.  Zijne
moeder had’geene familie meer van dien naam.

jleeterela  von Hemert. Bij G.B. van 23 Mei 1 8 7 8
no 8 verkregen Henry Adriawa,  Louis Emile e n
Alcxandre Philippe van Meeteren  vergunning zich
te n. en to s. -. (Ned. Staatsc. 1875 no 1 9 0 ) .
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HCIZUJ  S&icrala  val ïUcelercn  w a s  g e b o r e n  t e
Bntnvia  25 Mei 1863; Louis Emile  was g e b o r e n
te Uatnvin 29 September 1865 cn Alcxa~zdre  Plri-
Zippe te Soerabaja 7 Februari 1870.

Zij zijn natuurli,jke wettelijk erkende zoons vau
Henricltc  Elisabeth ual& ,Weclere?z , die daarna huwde
met H e n r i  Theodore  ‘~‘07~  Hemwt  te Semnrang.

Mcisfer. Rij G.B. v a n 2 Febrnnri  1897 n” 9 ve rk regen
Cl,~.isiine Gcertrrlide  en Thcodor2~s  Arnoldtls  Klerlcs
vergunning  hun naam te veranderen in dien van
-. (Ned. Stantsc. 1895 no 156).

Zij  zijn kinderen van vrouwe PauZi~2a  dntho-
qzetta  Neisfer  geboren Klerks,  dit in eerste huweli,jk
was gehumd met hun vader Y. d. Klerks.

Mens Tiers  iS2wtEi2zg.  Bij. G.B. van 18 November 1905
n” 40  verkreeg  Paeter  Dalzicl  Alc92s  v e r g u n n i n g
zich te n. en te s. -. (Ned. Stuatsc. 1904 n” 1%).

dIerkus  Willcr.  13i.j  G .B .  van  11  Jauunri  1 8 5 5  no 1 1
verk reeg  Hellri  WiZZw  vergunning zich te n. en
to s. -. (Ned.  Staatsc. 1852 110 5 3 ) .

Hij i s  z o o n  v a n  M r .  Ha2~i illcrkzrs  Filler ,
vroeger  secretaris der Javaschc bank te Batavia
cn Nathilde  Annetta Thcodora  Cornelia  ~Ildlcr  e n
werd 22 November 1846 geboren.

Deze  nanmstoevoeging  geschiedde met goed-
v i n d e n  v a n  Henri Merlzus,  gep.  kap.  ter  zee ,
ridder M. W. 0. te Amsterdam en Chades G2dlazme
111  erkus  , pred ikan t  bij  de Wanlsche gemeente te
Amsterdam, ooms van moederszijde van voor-
n o e m d e n  M r .  H e n r i  Nerkzrs  Wiiler  , zoon van
Dalaiel Willer en JoaT222a  Louise Elisabeth Merkus.

Nesman  S~lmlts.  Bij G.B. van 26 Mei  1905  ve rk reeg
Lozlisc Mesman  voor h a r e  m i n d e r j a r i g e  z o o n s
Eug.&ze Henri en George Louis Schulfz vergunning
zich te 11. en te s. -. (Ned. Staatec. 1904 no 57).

Adressante was weduwe van wijlen George
Sebastiaaia  bc7aultz  , in leven luit .-kolonel inf.
O.I. L. en hare zoons waren in December 1903,
20 en 18 jaren oud.

n1eyEr Byolas 2CZiddcZ.  Bij G.B. van 14 December 1886
no 3 verkreeg Herminc Alzto22ia  ilZeyer  vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1885 no 251).

Zij is geboren to ProbolinggJ  1 Februari 1879
on do sinds Juni 1881 erkende dochter van JoTohalzlacs
Meyer, particulier te Loemadjang en de inl. vrouw
Xna Kadoot. Zij werd ter verpleging afgestaan
aan Xeilatler  Brolzs Middel, 30 onderwijzer aan de
Kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Pro-
bolinggo.

Bcyer va2a RozrnOwg. Bij G.B. van 16 Juni 1893 n” 23
verkreeg J. C. nleyer, zoutverkooppakhuismecster
te Peknlongun,  vergunning  zich te n. en te s. -..
(Ned .  Staatsc. 1896 no 92) .

De aanvrage geschicdc  ter onderscheiding van
velo nnamgenooten.

’ Nichiels vaqa der Hart. Rij G.B. van 20 Februari  1863
110 46 verkreeg V&or Alcxalader v a n  d e r  H a r t
vergunning zich te n. on te s. -. (Ned. Stnatsc.
1857 n0 99).

Hij  is  geboren te Psdang 7 Juli  1846,  zoon
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v a n  Alcxa2ader  en  Avaua Carol%na Elisa Xicl~icls.
Zijn vader was kolonel, civiel en militair com-

mandant van Celebes ; zijn  grootvader ~~iclricls
was de generaal-majoor I zctor  A.lcxa~arlcr  illichicls.
Beiden waren in 1856 overleden. Zijne moeder
was tusschcn 1857 en 1860 hertrouwd met den
kapitein der infanterie ,l. H. Dol2lebe22.

Uicola vo2a  Fiirstenrecht.  Bii G . B .  v a n  9 M a a r t  lS78

Val2

110  8 verkreeg JmoO Mkoln,  zoutverkoop- tevens
algemeen pakhuismeestcr  tc Palembnn~g  vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1873 n0 190).

Adresso.nts cchtgenoote Loebisa voga  Fiirstenrccht
wns de ecnigst  overgeblevene van haar geslacht.

bdressant  was geboren te Tji panas (Prcanger)
28 December 1822.

Xofma22. Bi,j G . B .  v a n 12 augustus 1891 na 3
v e r k r e e g  Jau z ich  noemende  vau illotrna?a, een
Inlandscli Cbristcn , vergunning zich te n. en tc
s. -. (Ned. Stnntsc. 1890 no 151).

Adressant is geboren te Tjikoleang  11 Augustus
1866 en van kindsbeen opgevoed bij den landheer
van Sading  Jamboc (Buitenzorg) Pieter Cornclis
vat2 1Uotman.

Bij G.B. van 4 Juni 1871 no 13 verkreeg Elc~l-
clrik Pieter ïIlotmaa~2  vergunning zich te n. en te
s. -. (Ned. Staatsc. 1868 n” 137).

De aanvrage geschiedde door Pietw Corl2elis
zan  nlotmala , eigenaar van en woonachtig op het
land Nangong te Buitenzorg, aan wien was nfge-
staan ter verzorging en om in den Cbristelijkcn
godsdienst op te voeden, bovenstaand kind, ge-
boren op Nangong 17 Maart 1846 uit de Chineesche
vrouw Tala Kalagnio  en aan hetwelk de geslachts-
naam illofnana?a was gegeven.

De geboorte had plaats ten huize van I”rederild
He22drild  Constalzt van _&fotnlala. ( Z i e  M a a n d b l .
Ned. Leeuw 1903, kol. 202 en 205).

Mozctlaaan  ïIlefzmacher.  Bij  G.B. van 3 Januari  1889
no 22 v e r k r e e g  TYilhrln&a  Susanna Moedl~aa2a
vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.  Staatsc.
1887 no 250).

Zij is de jongste dochter van ,Jolla?anes Gerardzls
171ozithaa?2, k le rk  b i j  den  Chineeschen  Raad  te
Semareng  en  Susanlza Willzcimina  Na22~aot,  welko
laatste 22 April 1887 is overleclen, haren man 8
kinderen nalatende, waarna voxnoemde  jongste
dochter is aangenomen door haren  kinderloozen
o o m  e n  t a n t e  11’ilhelnz  Heilzriclt,  illefzmaclrer  , in-
d u s t r i ë e l  t e  D j o k j a k a r t a  en Teresia Frederiki
,11 a2222ot.

Zi,j zelve was geboren te Semurang 29 Januari
1887.

XzlZler  Azrfderheyde.  Bij G.B. van 2 October  1903 no 8
verkregen  IFillella ,Jncob August  , Enacli12a Conzclia
cn Diederik Leo22ard i21uller  ve rgunning  z ich  te
n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1902 n” 159).

Adressanten onderscheidenlijk geboren 23 No-
vember 1865,  17 December 1869 cn 24 Mei 1873
w a r e n  k i n d e r e n  v a n  JacoOn &2dlcr en bij  dexc
verwekt door ,Toohan  August  Wilhelm Aufderheyde,
sedert overleden.
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Mdlcr de .Mo~ziigny. Bi.j G.B. van 21 October  1 8 9 8
11” QS verkreeg  Loílcwi$~  Constant9Ijn  M u l l e r ,
controleur B.B. te Longkong (Preanger) vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1897 110 182).

Adressant is 14 April 1869 te Pekalongan ge-
boren uit het huwelijk van wijlen Georgizhs  Hen-
drilcus Adder, in leven gep. officier van gezond-
h e i d  1” k l .  N .  I .  Leger ,  en  Vivgilzia  Elisabeth
Mori tigny , ecnigst  k i n d  v a n  wijlen  Francois
Nicolus  Jowpl~ Montigny,  in  l even  gep .  majoor
inf’anterie  van het Belgische leger, en wijlen &Tal-ia
TJzrcsia  Hnwar de la Brethonibre.

Mnnteiznar. Bij G.B. van 20 September 1890 no 38
v e r k r e e g  Johawies  Erancisc~us  Antonie  v a n  den
Houd ,  vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatse. 18S9  n” 179).

Adressant is geboren te Semarang 1 November
1866 als zoon van F~edrica  Louisn  va?a den H o u d
CII aangegeven door den korporaal Johan .Fran-
ciscus  %u?atenaar.  Hij zelf was werkman ge.weest
bij de artillerie.

Nctsclaer. Bij G.B. van 21 Augustus 1902 no 3 verkreeg
Anna  G’onsfuncc  Scholte  vergunning zich te n. en
te s. -. (Ned. Staatse. 1901 n” 147).

Adressante is geb. 26 Juni  1880 te  Moeara
Riawé  (Taloe) Padangsche  f~ovenlandsn en is de
erkende dochter van Alzton  Willem Leonard  ScAolte,
verwekt bij de inlandsche vrouw Madia.

8. IY. L. Sclzolte,  desti jds klerk op het  bureau
van den Ass. Res. van her Bangis  en Rau (Taloe),
is in 1886 gehuwd, l iet  na de geboorte zijner
dochter dit kind bij de moeder. De moeder is t.oen
Christin geworden en onder den naam Fyansina
Antonia  Anna gehuwd mot den heer _&‘.  G. Net-
schcr-  , a.an welken laatste adressante hare op-
voeding dus te danken heeft.

hTeydorff  Jansen. Bij G.B. van 4 November 1871 no 25
verkregen Elise, Emelia Frmcilacc  en A n t o n e t t a
heyadorff  vergunning zich te n. en te s. --. (Ned.
Stnatsc. 1868 na 301).

Zij zijn de natuurlijke wettelijk erkende dochters
v a n  Ernpacina  Neyndorff,  w e d u w e  J. B. ïUeyer,
die  hunne  opvoeding  genoten  bij ,J. Jansen te
Soerabaja, uit  piëteit  voor wien de aanvrage
geschiadde.

nioordhoorw, Bockn. Bij G.B. van 23 December lS8S
no 1 7  w e r d  a a n  He12drilc  ïVoordhoor?a  e n  z i j n e
wettige afstammelingen vergund zich tc n. en te
s. -. (Ned. Staatsc. 1887 no 223).

bdressant,, a s s i s t en t  apo theker  bi,j  de firma
Houtryvc eu 0. te Batavia, voerde als reden aan,
dat zijne overleden schoonmoeder Boelela de laatste
was van dien naam.

De X+s Epple. Bij G.B. van 12 December 1885 n” 38
verkreeg JoJbla de Nes,  commies 30 klasse bij den
Post en Tel. dienst vergunning zich te n. en te s. -.

Adressant is grootgebracht bij den inspecteur
10 klasse vau den Post en Tel. dienst B. Epple .

OostJaoelc  vafa dela  Ber,ge. Bij G.B. van 30 Juli  1901
no 30 verkreeg Lawine  Theodor e  Oosthoek  ver-
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g u n n i n g  z i c h  te n. on to s. -. (Ned.  S t n a t s c .
1900 110 124).

Adressnnte is dochter van Georgc ,JoacJ&ra  Oost-
Jzocl; > die 11 Feb.  1879 overleed en van Alijda
24mnlia  Sfqtelano. Zij ze l f  was  11  DW. 1876 tc
Mxkaeser  geb. en hare moeder was 22 Nov. lS80
hcrtr. m e t  dd&cwa  W i l l e m  cola dela Bcrge , u i t
piëteit voor wvien  zij dezen naam aanvroeg.

Van Os CW, Dcldela.  Bij G.B. van 15 Nov. 1901  110 3
verkreeg Hc127-i Gerard tmz Os, plaatsvcrv.  notaris
t e  Ba tav ia , vergunning zich te n.  en te s. --.
(Staatsc. 1900 n0 109).

De echt,genootc  van adressant heette 2;nTa  Deldcn.
Oticrbeel;  Bloem. Bij G.B. van 5 December lS66  no 49

v e r k r e e g  Aclrille  Odoacer  Zeno  Diomklc  Blocnl ,
klerk bij het  Departement van Marino in Ned.
Indië, v e r g u n n i n g  z i c h  te n. cn te s. -. (Ned.
Staatsc. 1862 n” 2 9 1 ) .

Hij is geboren 15 Juli 1843 en zoon van Reinicr
Bloem, gep. ass. resident van Sambas,  die desti,jds
de naamstocvooging  vroeg voor zijne 9 kinderen,
waarop  hem bij G.B. van 16 Nov. IS56 na 26 is
medegedeeld, dat hij  dit  alleen kon aanvragen
voor zooveel zijne kinderen nog minderjarig waren.

O v e r z e e  Gallns. Hij G.B. van 8 Februari  1873 no 2
ve rk reeg  Cwrnelis Oocrzee vergunning zich te n.
en te s .  -. ( N e d .  Staatsc. 18ti9 no 255).

Cornelis Overzee is geboren te Soerabaja 4 Juli
1850. Bi,j akte van 3 Feb rua r i  1852  word  z[jne
verpleging opgenomen door Jeala  Alatoigae  Gallas,
desti jds luitenant ter  zee 10 klasse,  onder-equi-
pagemees te r  te Soerabaja,  gehuwd mot _Ual-;a
Elizabeth van der Hoff.

Voornoemde pleegvader overleed tc Semnrung
als havenmeester 2 Augustus lS67  en Carcl Wallace
vapa  der Hoff  werd toen (hij was kassier bij het
vendukantoor to Soerabaja) zi,jn voogd bij akte
te Semarang 11 September 1867.

Ouuw~2s  h7agcl.  Bi,j G .B .  van  22  November  1910s  n” IS
v e r k r e g e n  Herman  Rudger  Ouwens en zijn z o o n
Adolf Ruigw Ouwcns vergunning den naam hunner
groot- en overgrootmoeder Maria Cal-olilaa Nagel,
weduwe Ozbwelzs  bij den hunne te voegen en zich
te n. en te s. -. (Ned .  Staatsc. 1!107  n0 1 1 0 ) .

Pahud de ddorta~ages.  Bij G.B. van 8 Maart 1872 n” 16

Van

v e r k r e g e n  i%. Ftk5nantl  TJLeodoor Pohud c n
Willem Johannes PaJzud  en hunne reeds geborcu
wettige nakomelingen vergunning zich te n. en te
S . -. (Ned. Staatscourant 1869 110 113) .

De eerste was I;katstelUk  inspecteur van fina,n-
ciën, de tweede Assistent Resident van Soemcdang.

H u n  v a d e r  CJzr. E. Puhud  had  b i j  K.B. van
22  December  1867 no 13, deze vergunning ge-
kregen. (Zie Ned. Patricaat  1911 bl. 388/389).

Padzuys  van Cattcnbwch.  Bij G .B .  van  8  Apr i l
1902 n0 17 verkreeg H e n r i  v u n  Catte~alurch, go-
ëmployeerde op de suikerfabriek ,de Onderneming”
vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.  Stnstsc.
1901 n” 39).

Adressant is zoon van Mr. CJaarles Antoine Otto
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L’m Galtad.ui~c7~  en jonkvrouw Il/ilhelnzi~  ddrie1iilc
WII& Panhuys.  (Ncderl. Adolsboek  1’310 bl. 304).

p~lliroael  Westel-Zno.  Bi,j G.B.  van 17 November 1887
n0 16 verkreeg Thomas Johames,  zich noemende
P~rlliwnel,  vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. lS86 no 187). Bi_j G.B. van 13 December
1887 n” 14 werd hij geljjkgesteld  met Europeanen.
(Indisch Staatsblad 18~7 nu 229).

Hij is geboren te Amboina 4 Maart 1856 en
werkzaam bij den dienst der Staatsspoorwegen.
Vermoedelijk was hi,j de natuurlijke zoon van N.N.
P~ltizcael  ex matro Wesicrloo.

Paltiwui’l  mn 1Vestedoo.  Bij G.B. van 13 Augustus 1875
n0 20 verkregen Comelis Geoq.ge Willcna  , Gustaaf
G e o r g  en Benjamin Izaak Gcor*ge  Pattiwad ver-
gunning zich te n.  cn te s.  - (Ned .  Staatsc.
1872 n” 249).

Zi,j zijn minderjarige zoons van L’ccl-~zaOas  George
Patlawaël  en zijne echtgcuoote Jacoba  Belma VLW

Wesierloo  , dit 13 April 1863 gehuwd waren.

P~lllus  wan Pauzovliet.  Bij G.B. van 24 September 1904
n” 52a verkreeg  Mr Jozias  Pal~lers,  v e r g u n n i n g
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1903 no 20).

Adressant is geb. te Haarlem 24 Januari lSti3 ;
zijne ascendenten voerden vroeger dien naam.

Persîjn Nooy. Bij G.B. van 4 September 1905 n” 21
verkreeg Yreder&  Nicolaus  I'~rsiji~ , koopman te
Soerabaja, vergunning zich te n. en te s. - . (Ned.
Staatsc. 1904 n” lti0).

Adressant  was 21 Mei 187ti te Poerworedjo
(Bagelen) geboren en zoon van Eicter  Hewnuwus

Persijn  e n  Francigaa  Chnrlolta  Lconwa Nooij.

de Pewz Bik. Bij G.B. van’ 8 Feb. 1892 uo 29 verkreeg
Pieter  AlBert  de Np Bik VOOL’  zi,jn  minder ja r igen
zoon Picrrc Jean Bapiiste  vergunning den naam
te veracderen  in -. (Ned. Staatsc. 1890 n” 294) .

Adressants grootvader maternel, de vice-president
van den Raad van Ned. Tndië Picwe Jean Baptiste
de Perez W;LS  16 Maart 1859 overleden en was de
laatste do Perez in Indië.

P7~Pficrlcona Rosenpuist.  Bij G.B. van 19 Mei 1906 n” 37
verkreeg  Enast  Wi17aebz  Pheflerl~ona  v e r g u n n i n g
zich te n. en te s. -. (Ned. Stnntsc.  1905 n” 77).

Adressant is zoon van Wilhelua  Gcorge Phcffer-
kom  en werd opgevoed bij diens zwager J a c o b
Happola  Rosenquist.

Plante F12bure  de Villeneuve.  Bij G.B. van 31 Nei 1908
no 8 verkreeg J. ill.  Plantfebcr vergunning zich
te n. en tc s. -. (Ned. Staatsc. 1907 n” 15) .

De aanvrage voor zi,jne echtgcnoote Frederika
Maria CaTolina  Plalatfcber  geb. cie Boer,  alsmede
voor zijne minder,jarige  kinderen Siegfried  Johala
FrederiÌ~ , Ren ly Marie Fr&&k,  Alcitn  Carohaa
U&a+a?aa  en Joaja Marie Anne werd niet inge-
willigd.

Volcrens familieoverlevering heette adressant
als hijOaanvroeg.

( W o r d t  v e r v o l g d . )
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Aanvullingen en Verbeteringen op Genealogische
Aanteekeningen Van Woelderen.

(XXVII I ,  lG5 e. v.)

ad  T kol. 166.
De koop- en verkoopacten van deze huizen in de

Lange Burchtstraat ‘) (zie ook XXIX, 104) zijn door
do groote onvolledigheid der Nijmeegsche  overdrachts-
registers niet te vinden, alleen vermelden de ,,Hopmnns-
boeken Burchtstraat”  fol. 2.5 oud boek, met, betrekking
tot het kleinste der genoemde huizen:

Borchtstrnat het huysken hierachter uijtgaende  achter
de muer  , door Lambert  Israel  aan Mr. I+eder%l~  &zets,
t immerman,  den  3  Januar i  1685. Geef fcc teerd  met
sententie als op den 3 November 1683 in ‘t ordinaris
Schepengerichte ten behoeve van I)erk  Vermeer e n
He~adrik  I+amsoa q.q. vercoren  ; rogistrcert  d e n  19
Februari lG86 onz.

De  doopacte van Grietjela  Adriaens  tc Emmer ik  (z ie
ook XXK, 415) is niet te vinden; dc getuige bij den
doop van haren zoon sub 1 (zie noot 1 kol. 167) huisvr.
rala Lennep zal misschien zijn Elisabeth van Lcn~acp
geb. 2;ava  Schricc7~  (zie Ned. Adclsboek 1909, blz. 355
sub 111).

ad noot 4 kol. 170 regel 18.
Zou S. H. hier niet kunnen beteokenen : sim Eioftcla .F
ad V bis kol. 198.
Jolama  Hendril;  flrcdcril~  &7mnzac7wrs “) , geb. te Brol-

1) QuQhier  van dc  IIopn~nnschappcn  .Hoplnydcn ~an G e n t  e n
P e l g r i m  binnen Sijmcgcn  1649”, vermeldt  in de Burchtstraat  do
volgende huizen:

1.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
8.

9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

:::

20.
21.
22.
23.
24.
25
2ö:

;7:

29.

Roelof Junss  . . . . f GO
id. . . 75

Peter Warms . . . : f 46
id. . . ;; 1 1 0

P e t e r  Lennards . . 70
Borpcm.  Hcukelom . : * 231)
WilÏem Klcrck. . . . i 126
Gouverneur (Bernard
Burvgraaf  v. Welderen?)  n 9%
CorEclis  Bernts
Derk  Hydcnrnet 1 :

* ” 100
. b 50

swccr  Palmcrts . . ” 30
id. . 7, 30

de  Wed. Ameldo%  . ” 1 4 7
id. . ; 40

Heer van Ubbergen. . ,, 190
Elsken  Jan . . . . . n 70
Vrouw van Tuyl . . . n 36
Borgom.  Bouwers. .
Hcnr ick  Buen, Hertog n

30

v. Holstcyn . . . . . * 200
Willem Scheltcn . . . n 19
Antonie Daem. . . . n 36
J:ln van Steenbeck  . . * 70
Schepen Goris.  . . . n 160
Raedsrerwant  de Vries.  n 100
Schepen Ant. Tos . . n 100
J a n  van Santvoort . . n 9 0
Jan TIlijs.  . . . . . n 70
Corn. Peters, Lamb.
Israels  .
d e  IiindeEol;  &&.  ’ de n

110

Jeude  . . . . . . ,, 100

30.
31.
$1.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

Z:
41.
42.
43.
44.
4.5.
46.
47.
48.
49.
60.
,-
5::
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

Hermisken  in do Rugt. n 50
B a r t  liorvcrmaeckcr  . n 10
Am. van Bergsum .
Derick Serris  .
Schepen ten Ilaaif 1

: ; 36
. “120

id. . .” 42
Lambert  Isrncls Jcnn
3 ans 50
Borg& ,a, di %z;Is : ; 1 2 0

id.
id. : : K

Sccretntis  van Bcnthem.  ,, 110
Moeder Gecrtruudt . . ,, 50
Jan Brands  . . . . . n UO
Fioris  van Triest’ . * 80
Joh. Smit . . : : . n 63
Erven von J. Wilscn . s 54
Gij5b. van Mulecom. . n 37

id. . .112
Wilhelm  Peter.  . 1 . n 72
Hlcnricus  Alherls. . n 81
Hcnricus Huyck . n 72
Nr. van Rantwyck  . . n 2 2 5
Hemmwt  vnn Tugl  . . ,, 3 7
Christ iaan Moessons.  . n 76
Jan Awts  . . . . . ,, 45
Mr.  Joost Laaymaker . ,, 27
Geurt  van Randenborch
pred.  wed. . . . ,, 61

id. . . .p
Luit. Roer . . . . . ,, ER
Otto dc Haolt. . . ,, 3ö

*) In ..Geschicbtsblättcr für Waldeck  und  Pvrmont. Ilcrnnrqqqben
”

voA G&chi:htsvcrein  von Winldeck  u n d  Pyrmont”,  r‘3 und 6 Band
worden  in _Studierende  Waldeckor  vom 13 bis cum 16 Jtihrhunder~
von Prof. -4. Lciss zu Wiesbaden” op blz. 223 c. v. 37 &‘chumachcr(s)
;e Corbach  en Arolsen genoemd, beginnende met GotscBaZck  Schomeker
In 1454.

Johann Friedrich  Schumacher (zie hieronder) legde in 1764 eind-
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sen in Waldcck  (zijne geboorteactc is aldaar niet ge-
vonden) ,  bcgravcu te Amsterdam 24 Jan.  1770 (zie
Weeskamerarchief,  begraafboek  der Walenkerk, waaruit
b l i j k t ,  d a t  h i j  w o o n d e  cp de Keyzursgracht  bij  de
Spiegelstraat.)

Hi*j ondertr.: 10 18 Jan. 1750 in de Grooto  kerk te
‘s-Gravonha,ge  (1 Febr . 1750 to Voorburg getrouwd)
Xarie  le F?vre,  geb. te Voorburg, waarschijnlijk in 1719,
t 8 Juni 1757 te ‘s-Gravenhage, d. van ,Jean.Baptiste
en Jcannc  Batailhey.  Zie Gemeentearchief te ‘s-Ciraven-
hnge: Contract antenuptiaal 13 Jan. 1700 voor Nat”
S‘,xm. Favou (;llarie le EBure lverd  hier geassisteerd door
haar stiefvader Fraqois  Mnutuycr  de Beauregard ; zij
had ccu broeder Elie Le F&re,  Ninistre du St. Evaogile
clans 1’Eglise  de Voorburg) en Mutueel Testament 23 @ct.
1750 voor Nat* Sam. Favon (,,de testateuren egteluyden,
geen ampt nog bedicninge hebbende, hebben verklaard
uit hoofde van hare gegoedheid te zijn gekozen tot de
2dc klasse.“). Verder: Inventaris aan den gemoenen  boedel
en goedcrcn  van J. H. F. Schumachers en wijlen zijne
huisvrouw &!arie  Ze F&re  (zie acte van bewijs no 2761,
20 Juli 1758 voor Nota G. Troui118)  waaruit blijkt  dat
J. H. F. S&umachers  eene  kostschool hield, die hij van
zijn schoonvader le I;èvre  had overgenomen. Ziju zwager
was de ,Raad”  Wirsiug uit  het Waldecksche.

H i i  t r o u w t :  20 6 Aue. 1755 te ‘s-Gravenha<re  Aunc
Geerhuid I’lencker  (zij
0. Trouillé) ; zij w e r d
1786 (op haar zal wel
aariteekeuing  u i t  h e t
Amsterdam: 30 Juni
ScJ~oemaaker  par a t t .
ville.).

t&teeren  5 Aug. 1758 \%or Nat”
begraven tc Amsterdam 14 Juni
hetrekking hebben de volgende
lidmatcnboek der Walenkerk te
1761.. . Plenke, Epouse de M r .
de 1’Eglise  Hollandoise de cette

Uit het eerste huwelijk:
1. JeanIae  Henrietle F r é d é r i q u e  ScJzumnchers,  ged.

20 Dec. 1760 te ‘s-Gravenhage, tr. 21 Sept. 1783 te
Amsterdam Octaue  Byrdc.

2. Anne Sophie Françoise bchumachers,  ged. 16 Jan.
1752 te ‘s-Gravenhage.

3. Don& Elie Frédéric Schumachers, ged. 4 Nov.
1733 tc ‘s-Gravenhage, jong i_.

4 .  l+édéric Scla~inzacáers , ged. 20 April 1755 te ‘s-Gra-
venhage,  jong i_.

5. Guillaume  Schumachers,  ged. te ‘ s -Gravenhage
23 Mei  1756,  f aldaar 8 Juni 1757.

Uit hot tweede huwelijk:
(5. 2\Ticolas  Collracl Schumachcrs,  geb. 23 blei 1762

te Amsterdam (hij zal wel de N. C. Schumachcrs zijn,
die 26 Febr. 1808 lid werd van de Wanlsche kerk te
Breda met att. vau Vierlingsbeek).

7. Thcodorc  Caroline Frédérique &J2umacJ2ersI  geb.
te Amsterdam l!I  Juli 1765.

(Zie centraal archief der Waalsche Gemeenten te Leiden).
Volgens Poortcrboek 24 werd 3oJzan  Frederik Schu-

macJzrs 1 Juli 1766 poorter van Amsterdam, hij kwam
uit Corbach  in Waldeck. Hij t rouwde  te  Amste rdam
17  Apr i l  1766  me t  A n n a  CJtiristina  Beekmans lved”
J a n  Helzdrik  V o o r t m e y e r  ( z i e  C e n t r a n r l  A r c h i e f

examen gymnasium te Corbnch nf. Door hunnc voornomen verdienen
o .  n. n~~t~d:~cl~t; Conradus  Hewicus  Nchumache~s)  j u r .  s tud .  t e  Giessen
(L65!1),  Strossbnrg  (1663) en Heidelberg (1663,  Inter burgemeester en
,,Stndtfreund” v,zn Corbach  i n  1 6 8 6  e n  1 6 8 9 ,  e n  Johann Henrich
Wilhelm  Á%humacher  jur. stud. te Giessen (1772).
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Walenkerk,  Leiden) ; in het testament van J. H. F.
S’chumachers  en d. Q. Plenckers 30 Dec.  1769 voor Nats
Wessel van Kleef te Amsterdam verleden, werd hij met
Jacob Mackay tot voogd benoemd over de beide nog
in leven zljnde  k inderen sub 1 en 2 uit het eerste
huwelijk (zie hierboven).

Johan Frctlcrzk  Schumachcrs.  heeft op 27 Maart 1770
in  p resen t i e  van  de  Hren van  Col len  en  Hnssclaer
Weesrn’o*~  dit testament vertoond.

Het huis van J. H. F. Schumachers 011 de Iieizers-
qacht bij de Spiegelstraat werd bij ordinaris opdracht-
brief van 23 Mei 1787 voor schepenen van Amsterdnm
verleden, gotrausporteerd aan Oclncc Byrde; door diens
nagelaten weduwe en eenigc erfgename ~JoJ~anna  Hen-
r i e t t c  Frcderica ScJ~~~nrachers  werd  he t  bi,j  ac te  van
overdracht  van  14  Aug . 1812 voor Nota Marius  v a n
Ommeren  (deel  7, no 16) getransporteerd aan Jucob
Decleman Bom el! zi,jne huisvrouw Re&  Sophie Victoire
Byrde (geb. te Roller in Zwitserland), na het overli jden
van deze laatste is het bij acte van 13 Aug. IS30 voor
Nat” Carel Abraham de Chaufepib  iu vollen eigendorn
Uan  Jacob Deeleman overgegaan. Het perceel - thans
Keizersgracht no 553 Sect ie  I n” 1081 --  is  daarna
AS Nov. 1831 publiek geveild en bij acte van toewijzing
van 23 Dec. 1831 op den kooper  overgeschreven.

Mijnc v r a a g  PlclEcker-Schlcnaachers-vnlz  Woelderen-
Wcsselman  (XXVIII,  l!Jó noot 11) is nog niet opgelost.
Hoofdzakelijk door opgaven van het Evangelische Pfar-
ramt te Essen is mij nu het volgende bekend:

A p o t h e k e r  JoJrann Hcnrich  Plencker ,  f tc  Essen
4 Febr. 1696.

Te Essen verder:

A .  Dr  Henrich Wilhelm PlencJcer l iet  doopen  :
1. Jolìalzn Henrich P. 13 A u g .  1720.
2. 17072. Theodorus P. 3 Juli 1.722.

B. Wilhelm  Plencker tr. Sybilla Elisabeth Hiilseroit ,
zij laten doopcn:

1. Gertrud Elisabeth P. 24 Maart 1724.
2. Cnthnrina  Nargaretha P. 26 Juni  1730.

C. Johann Wilhelm P l e n c k e r  tr. 10 Hedwig Sybilla
Hülsewit  en 20 M a r i a  Catharilaa  RU112ps.

Uit het lsto huwelijk gedoopt:
1. iMarin Agnes P. 30 Dec. 1731,
2. Katlaarine  Gertrud P. 2 Dec. 1 7 3 3 .
Uit het Idu huwelijk gedoopt:
3. Maria Katharina  P. 24 Juni 1736.
4. JohanTaes  Arljoltlus  P. 11 Febr .  1740.
5. CatJzarina  Elisabeth P. 3 Oct. 1742.
6. Zncharias  Henrich P. 12 Febr. 1745.
7. Christian  Henrich  P. 28 Maar t  1747 .
8. Theodora  Caiharina Elisabetha P. 12 Maart 1749.
9. Johanfa  Christian.  Iheodor  P. 21 J a n .  1 7 5 2 .

D. 1. DP m e d .  JoJa. Henr.  (2) PlencJcer tr.- Dalaieln
Theodora Brand, geb. in 1706. (Zij was 25 April 1756
getuige bij den doop van een zoon van Anqaa  Tlaeodora
Plefacker  (kol. 195 t. a. p.) en 30 Jan. 1785 bij den
doop van diens dochter als overgrootmoeder (kol. 198,
noot 17 t. n. p.). A?ana ï’heodora  Plencker  mas v o l g e n s
familiepapieren d. van DI Hendrilc  Willem en Daniela
Theodorn  Brant, haar oudste zoon heet  Hepadrik  Willem,
haar tweede zoon o. a. Daniei. Ook werd te Essen ge-
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d o o p t :  3 1  J u l i  1 7 4 2  Carolus A~llold  Pelrus, Eltcrn:
Heu. Wilh.  Plenclw  D .  u. Danielu  Tlwod.  Brandts.)

Uit dit huwel,$k:
1 .  Auna Sybslla  TC&imi~za  Plencker,  g e d .  4  S e p t .

1740 te Essen, (waarop is de hiermede niet overeen-
komende opgave op blz. 689 Jaarg.  1909 Ned. Adels-
boek gegrond ?) tr. 1” te  Amsterdam 20 Dec.  1767
Gerrit Hoge, wed. van Johanna Mels.  Z i j  woonden
toen beide op de Binnen Amstel (zie acte). Zij hertr.
18 Febr. 1770 te Amsterdern Carel  F~cd~rilc  Ttessclman.
In de Amsterd:lmscbe  actc  wordt zij  vermeld als af-
komstig ,,vnn Uden”, Gereformeert ,  weduwe G e w i t
HaT/e,  op dc Binnen-Amstel; uit Uden ontving ik echter
bericht, dat de naam Pfe?zcker aldaar in het Oud-Archief
niet voorkomt.

2. Hcud~il~  Ii~illern  Bernard, volgt 11.

ll. Hendrik Willem Bernavd  Plcnckw , geb. waar-
schi,jnlijk  te Essen, j- in 1806 vermoedel$k  te Muiden.
In 1794 was hij Schout van Muiden ou woonde resp.
i n  N e d .  West,-Indig,  A m s t e r d a m  e n  o p  bot slot  te
Muiden, tr. Roelina Hcyneri(c)ks.

Uit dit huwelijk :
1. Hendrik Uklem,  volgt 111.
2. Berendina  Sophia Plenclw, geb. te Muiden 20

Jlaart 17%* .

111. Htxdrik  Wiilem Plencker  ,  g c d .  t e  A m s t e r d a m
23  Mei  17!14,  met zi.jno zuster vanaf zijn S - j a r i g e n
leeftijd opgevoed op het kasteel Helmond bg zi.jnc tante
sub 1, 1; tr. 3 Nov. 1818 te . . . . Judith WeOber,  geb.
11 Dec. 1807 te . . . .

Uit dit huwelijk:
1. H. E. Plenckcr,  oud-Commies Dep. v. Financiën te

‘s-Gravenhage.
2 .  H .  TV.  Plenckcr  tr. N. N. E’rentz.  Z i j  w o o n d e n

tc Helmond.
Volgens het Centrale Archief der Wanlscbe Gemeenta

te Leiden  zijn te ‘s-Gravenhage  1G Apr i l  1780  onde r -
t rouwd in  de  Grooto  kerk Joha?z  Jacob  Plenke(r)  j. m.
geb. Essen en ïl4nl-ia Elisabrlh Bossé j. d. geb.  hier
boido won. hier.  Uit  dit  huwelijk zijn verscheidene
kinderen in de Luthersche kerk aidaar  gedoopt.

Volgens eene ndvertentio uit  de Hasrl. Cour.  van
3 Mei 1803 is 29 April 1803 te Zevenaar overleden
Charlottn,  oud 1 jaar, eenige dochter van P. C. Plencker
en van H. F. o’an Plenclcer  geb. Frowcin.

Waar moeten nu worden geplaatst:
a. Anna Theodora ïIfcehteldis  Plcncker,  geb. te Essen,

tr. te Cuyk 6 Apri l  1751 P&er  can Woelderen.
ZI. Anlza  Gertrude Plcncker(s), t r .  t e  ‘ s - G r a v e n h a g e

ïì Aug. 1.755  Jolurn  Hendrik Frederik Srl/umachcrs  en
5_ te Amsterdam 14 Juni 1786.

ad V bis sub 9 kol. 199.
Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Col*?zelia  Heldcr, geb. 7 Nov. 1833 t e  Haar lem,

woont te Lochem.
2. Willem Helder , geb. 26 Maart  183T  tc  Haar lem,

jong 5_ in Ned. Oost-Indië.
8. Anna illargaretha  Helder, geb. tc Lochem 4 Maart

1839, i_ te Loenen Juni 1910.
4. Henriette  Emilic Helder, geb. te Lochem 16 Sept.

1840, t aldaar 20 Febr. 1841.

5. Maria Corneiia  Helder, geb. te Lochem 30 Dec.
1842, i_ aldaar 9 Aug. 1843.

6. Hendrilz  Peter Thcodoor  Helder, geb. te Lochem
17 Juni 1844 , + aldaar 25 Ang.  1844.

7. Hendrik Peter Theodoor Helder, gab. tc Lochem
23 Aug. 1845,  f ongehuwd.

Hendrik Christinan  Vincent Helder was volgens de
Velpsclie  a c t e van 16 Dec 1834 bij zijn huwclijk 21
jaar oud en was de zoon van Willem (_C gezondheidsbron
te Scha-elm)  en van M a r i a  Afittelltoltrer,  t te Amste r -
dam. Hij was de kleinzoon van Willem on van Uargarclha
Houzmew,  beide gewoond en overleden te Haarlem.

1 Jan. 1SOd  zijn gehuwd te Berbice lC2lZem Helde7
Junior en Maria Mittelholtzcr.

IV illem Helcler  , t 31 Ju l i  1821,  oud 48 jaar ,  aan
de  baden  te Schwelm (Westfalen),  in leven Raad aan
do Hoven van Politio Crimincelc en Civiele Justitio in
de Colonie Berbice.

Alaria Mittelhoitzer,  f te Amsterdam 13 Febr. 1830,
oud 50 jaar.

(Volgens annonceri van het  Centraal-Bureau voor
Genealogie  en Heraldiek te ‘s-Grnvenhngc.).

ad V a quater  kol. 201.
Men vindt Costdère en Couderc .  Zie ook Stam- en

Wapenboek V. v. 0. 1. 86 (Bozbzoer,  genaamd Bouricius)
en II, 111, 137 en 111 284.)

Testament van Jean Jacqucs Cowl&.e  en dlida Uaria
Bouwer, 14 Juni 1765 voor Notaris Cornelis van IIom-
regt te Amsterdam verleden. Uit dit testament blijkt,
dat zi,j gehuwd waren 10 Oct. 1759 ten overstaan van
Not.  C. van Homrigh; er wordt gesproken van kind
of kinderen, waarschijnliik  was hunne 15 Juni  1576
t e  Amsterdim
eenig kind.

Volgens het
15 Juni  1769
Coztderc  op de

2 Nov. 1769
2Claria  Bouwer

gebore; dochtes Suxanna  Eslho-  h u n

begraafdoek dor Nieuwerzijdskapel is
te Amsterdam begraven Jeal&  Jacqtses

Koyzersgragt  bij de Hartostrnat.
heeft Jean Couderc in naam van Alida
de Wed. dit testament vertoond, waarbij

de weeskamer is gcsecludeerd, present de Heeren  van
Collen en Valkenier, Weesmn.

(Zie ook nog voor Cozlderc:  begrnnfboek der Walen-
ke rk :  20  Maa r t  1773  illaria  hslher Couderc  h u i s v r .
Philippe Gzlillaumc  op de lydsegragt. Testament 1 April
17’72  voor den Notaris Cornolis van Homringh).

ad VI a kol. 201.
Ten huize harer  kinderen is overleden te Veghel:
1 Dec. 1831 Geyarda  Slegt, eerst Weduwe van lllecster

Klein de Winter, vendumeester en advocaat op de Colonie
Demernry en Esquobo , lator van  Jaia  Antony Ardesch,
medecine doctor en oud-Rekenmeester van Zeeland, oud
78 jaar, geboren te Amsterdam.

Zie hare geboorteacte: Amsterdam (Zuiderkerk) ge-
doopt: Woensdn,v den 31 October 1753 door Ds. Sneth-
lage,  vader Jan Gel-brand Slcgt moeder Elisabeth
Middelman kind: Gerrarda. Getuigen : Johannis de Wit
de jonge en Mnrgaretha Geertruyd Slegt.

Verder is te Boxtel volgens de sterfregisters over-
leden: 14 Jan. 18-4  Jan Antoray Avdesch van beroep
gepensionneerd Surrurgyn-Majoor in den ouderdom van
83 jaar , geboren te ‘s-Hage,  zoon van Antllony  Ardesch
o n  v a n  Coruelia  Koppenacl.  Hi j  was  ecbt’genoot  v a n
Gerarda Sligt.
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De kwartieren van Anna Wilhelmina Cornclia  Ardesch
zijn dus :

Ardcsch S’zegt.
Koppenael Middelman.

ad VI a ter kol. 203.
Tusschen 4 en 5 worde gesteld:
C’orlzeiia Pauline J a c q u e l i n e  von Woelderen,  geb. te

Batnvis 27 Juli 1836, i_ aldaar 3 RIei 1837.
sub 5.
Puubi~~e  Henriette  v a n  Woelderen tr. te N i j m e g e n

20 Juni 1859 LW).. Joanne  Reynvnan,  toenmaals  on t -
vanger der Registratie te Harderwijk, in 18ti2  als zoo-
d a n i g  overgeplaatst  naar Zalt-Bommel,  1 A p r i l  1 8 7 6
hypotheokbewnarder en bewaarder van het kadaster en
scheepsbewijzen te Zutfen , in 1890 gepensionneerd  ; hij
werd 23 Aug. 1829 te Antwcrpon geboren (zie ook Nieuw
Nederlnndsch Biogr. Woordenb. Dl. 1 (1911) blz. 1435).

ad VI a quater  kol. 203.
Tusschen 2 en 3 worde gesteld :
Pieter  mn  Woelderen, geb. te Eindhoven 22 Nov. 1840,

$ aldaar 7 Dec. 1841.
ad VI a quinquies kol. 205.
De Heer van Epen deelde mij mede, dat Suzanna

jlaria Hqdenreich  8 ilu g. 1819 te Antwerpen geboren is.
Wilhelm Friedricli Heydenreich , geb. te Maastricht

9  Sept .  1787,  i- te Breda 19 Dcc 1862, z. van George
Friedrìcla  , geb. t e  Nörd l ingen  19  Nov .  1765 ,  i_ te
‘s-Hertogenbosch 28 Oct. 1839, chirurgyn-majoor en van
Hendrina Willemina Henghst , ged. (R. C.) te Nijmegen
17 Juni 1754, 5_ te ‘s-Gravenhage 25 Dec. 1827.

Henri& Jacobn van der Plaat, geb. te Hulst 22 April
1791 (gcd. 24 April d. a. v.), -i_ te Breda 26 Jan. 1807,
d. van Engelbert  Georgc,  Generaal-Majoor, Ridder XW. 0.
en van SitzalzIza dlarìa  Tegelberg.

De kwar t i e ren  van  Suxanna  Maria H e y d e n r e i c h
waren dus :

Hcydenreich con der Plaat
Rell,ghst. !Pegelbèrg.

Pieter uan Woelderen j- te Breda 18 Dec.  1875.
ad VIII bis blz. 211.
Zie voor zijn huwelijk Maandbl. XxX, 163, sub 111. 6.

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

De hertog van Gelre verzoekt onderhoorige edelen
eene oorkonde te komen bezegelen.

Des vriedaghs  nae Lambert i  (19 September 1343)
Voerlop ghcsant van Nymeghen ten hcre van Zulon
onde van Wische, dat si  comen  t o t  N y m e g h e n  m i t
hoeren zcghelen  den brief te zeghelne  4 5.

Des selven  daghs enen bode ghesant  va,u Nymeghen
nae heren Arncle van Wachtendunc onde heren Zegher
v a n  Swnlmon,  dat si oec comen  t o t  N y m e g h e n  m i t
hoeren zeghelen  ommes selven briefs wille 6 5. 4 d.

Extract uit de rekening van Wernorus van
Deventer, rentmeester van den hertog van
Gelre,  graaf van Zutphen 1342/3, berustende
in het rijksnrchiof  te Arnhem, medegedeeld
door AU G. SASSEN.

De Cleefsche Ridderschap in 1665.
Uit cenc ,,Citatio de r  Landstande azus  den  Clevischen

Hauptst~~ttcn  contra Clevischer  Ritterschnft”, berustende
in het archief der stad Cleve, blijkt dat op 25 Januari
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1665 die Ridderschap bestond uit de volgende 52 leden :
Degenhardt Bertram Herr FO?~ Lohe ztc Wissen ( p r e -

sident).
Johann H e r m a n n  2;oqa Diepenbruck  zu Impel (oud-

president).
Alexander  Graf  vota Vehlcla  PU Creidenburq.
Arnoldt Heinrich  von Xcwkirchen  gcnandt Nivenheim

xzcf?a  Scl~waizepocl.
A l e x a n d e r  con &ne?a .zzd Rilagelberg und !Uoylandt.
Johann  Sigismundten von Wilìch zu Gronstein.
Dieterich  Car l  F re ihe r rn  f:ola Wilich ZU Grogzsle&.
Die te r i ch  Ca,rl Freiherrn von Wilich xu Wi~anenthal.
G e r h a r d t  J o h a n  co?a Eyckel  .zu Grocpa  und_Eyl.
J o h a n  A r n o l d t e n  ~‘01~ Q u a d t  2;oTa  Wickherade  xu

Mormbter.
Roelman  Freyherr  v o n  Bilandt eu Spaldol-p.
Johan Sigismundt von Bilaradt  zu Hal&.
Arnoldt vo?a Wnchtendonck  zu Germenscel .
Zeno  cola Tennagel  zu Sehlem.
Dietericb VOIL der H ö c e l i n g  zu Bimmega.
B e r n h a r d t  coqa Spaen zu Crcuixfortla.
Johan Giszberth von ~Tewkirc7acn  gelaaladt Nivenlieim

zu Drieszber.9.
G e o r g  Wilhelm  von q&nd  XU  Hartcfeldt.
N .  vols Lutzerade zu Clarc~abeck.
Johan Walraf? z;o,n Gent zu Dieden.
P e t e r  Dieterich  vo?a Eyckel zum Hana.
Wolther  Moriaga ZU Calbeck.
S t e p h n n  VOP~  IVilicla  xu Kerve~adulaclc.
E l b e r t e n  vota  Rilascla zu Holthause?a.
Bernhard t, con der Heyden gnandt  Rifisch  zzb>?a  Winckhel.
Johann  Froyherrn von Brenabeine  Veeja.
Wilhelm  Stephan  vols Qua&  vols  Fl;ickhcl,adc 2%~

Nidcrmorbter.
Otten von Telanagel  xu Horst.
Bernha.rdt Wilhelm  Qua&  u?ad Laradts  Cro+a zu Till.
J o h a n  Gola Osseiabruck PU Osse~nbruck.
J o h a n  Rudolff von Riedlradt  xa ScJanaidth.ausaa.
A l b e r t  G c o r g  v o n  Huchtenbruck  xa Gatrop  tclad

Rodenlew.
Wilhelm  Roelman  Qua&  v o n  Wic7Lheradt  EU Soppe1a-

bru&.
Johan Wilhelm  2’012  Quadt xu Waterick.
Wilhelm  v o n  Quo&  xu BrucJihoudt.
Cnsparn von Syburg  zur Voerde.
J o h a n  cola Dornick zur Wohnung.
Heinrich Mulaster.
Wilhelm  uo?a Ber,asaw  tu Belli?ag7Lofela.
A d o l f f  2;oqa WilicJa  xur Wilach.
J o h a n  Herman t:oTa  Wiliclh ZU Diexforth.
J o h a n  Christopff co?a Wilach zur Hzledt.
Wilhel  m  cola T+@ gnandt  Dornick ZU Lackhailsen.
Wilhelm  Sa la t in  Keizken zu illcJzrumb.
N. 2roja  Waszenaer  zu R o s a w .
C o n r a d  VOIL  der Rcck mr Wengc.
Pa.lick vota  Herds  zu Kanap7znusc~a.
Friederich  K loek  xum Behre~aklnw.
Ludtwich vols Rockelfing  zu Ristwick.
F r i e d e r i c h  Wilhelm  ~01% Hoeven  zu Pocl1uic7~.
Bertram  vo?a Pabandt zzLm UaqernIaorst.
Robber t en  Stael xum Endten.

Voor letterlijk afschrift der namen
W .  \VJJN~ENDTS  VAN RESANDT.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bijleveld.  (XxX, 308). Jau of Johannis  Bijheld,
geel. te Veere 28 Oct. 1736, i_ Dec. 1507,  tr. te Seroos-
kerkc (W.) 23 Febr. l’itì3 Johanna <Jacoba  Godin, bcgr.
tc Veere  4 Jun i  1785.

Hi.j was zoon van Gecrctard  B$eucld,  geb. te Zierikzee
9 Nov.  1701,  ondertr .  a ldaar  Ió Oct. 1730,  gctr. te
Vee re  31  Oc t .  d .  a. v. met &at$ha Galde$h,  ged.  te
Veere 18 Nov. 1714,  dr. van Cnptein Machiel Philippus
Gard+  en  Jol~n~la  Evcrtsc.

Hij was zoon van Jan Adriaanszoon  B$evcbd, geb.
t c  Rottertl::m 1676, begr.  t e  Z i e r i k z e e  7  Mei 1723,
schoenmnkcr  , werd  14 Febr. 1701  poorter van Zierikzee,
tr. 10 a ldaa r  8 J a n .  1 7 0 4  Engelijc  Gewitsdr.  _Naatjes,
geb. te Zevenhuizen 1680,  begr. te Zierikzee 7 Oct.
1720,  dr. van Gerrit Maatjes. turfschipper, en AaZfje
Cor~~clisse  Soble.  Hij tï. 2” te Zierikzee  27 Sept.  1 7 2 2
Cornelia van Neurcn, wed. H~ffer (Zie gen. Hoffer).

Midtldb~wg. COEXIELIE  J .  D E  I~AAL.

Cappenbe rg .  (XxX, 349). - Petrus Cappeuberg,
predikant te Rekken, 11 uwde Agncsa Engelidz,  hieruit
Everhardus  Arno ldus  Cappenberg  , geb .  Rekken  in
1730, predikant te Neuenhaus, overl. aldaar 7 Febr.
1790, tr. te Neucnhaus in 1770 Eva Johanna Xeteler-
ca?np,  *geb.  Dalfsen 13 Maart 1730, overl. Ulscn 21
D e c .  1815,  wcd~  van  Gerhard  Johan  Tinden  en dr.
v a n  L n m b e r t u s  Xctelcrcamp  en Susanna IIerminn
ïWceu?osen.

Uit dit huwelijk kinderen; do 30 zoon ontving den
naam Hcrxannus  Metelcrcamp Cnppderg;  zij110 a f -
stammelingen woonden te Neuenhnus  , Emlicheitn en
Ulscn,  doch van hen trok één tak naar Nederland.
Na eerst  te Den Ham gewoond te hebben,  was een
lid daarvan  in 1892 te Middelie  en  in  1893  t e  Edam
gevestigd. Of deze - Willem Gozewljn  Mete le rkamp
Cappcnberg  - daar thans nog woont i;;ij\;ny;d,
doch is gemakkelijk na te gaan. . . . .

Inhnl t l i ch  des S tammbnumcs  der  Familie  Luyken
h n t  Jacoba  Go+ruilza Luylcen  (Tochter v o n  J o h .
Evcrnrd L. und Anna Maria Clemens  zu A m s t e r d a m ) ,
geb. 24 Feb.  1774 und am 13 Jul i  1794 geheirntet
J .  Wynand  Cnppeubcrg,  Notar zu Amsterdam,  T_ 1805.

Aus diescr Ehc s t a m m e n :
1 .  Snrn Cristina C., g e b . 1 Illni 17!15, f 29 Jan. 1864.
2. Anus ïUaria  C., geb. 1796.
3 .  Bernllnrdinn  Cllr-istina  C., geb .  19  Jan .  1798,  ver-

heirntet 19 Juli 1821 mit Frederik  Gillh~ys.
Lamifol~t Dr. A. G. EI. Lu~sex.

bci Gendringelr.

Groot (de)-Maurik (van), Wie waren do ouders
van ,7an de Groot, die in 16% te Heukelum  geboren
was, baljuw van Spi,jk werd  , cr in Mei 1726 te Asperen
i n  o n d e r t r o u w  werd o p g e n o m e n  m e t  Conzelin  v a n
Mazwik?  En wit waren hare ouders? B. v. B.

Holsboer .  Gevraagd  het familiewapen van dit ge-
slacht, waarvan een der leden burgemeester van Zut,phcn
is geweest.

ïV~~0ze~~nz. PH. D. B.
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Kanters. Haarlem Notaris Gellinckhuijsen.  Op huijden
den 22” April 1673 compareerde  voor mij notaris ende
d e  naergenoemde  getuijgen  P c t r o n e l l a  v a n  K a m p
meerderjarige dogter  wonende binnen deser  Stndt out
omtrent 73 jacren  (mij notaris bekent) de welcke  ver-
claerde ter requisitie endo versoecke van de Hr. Nr.
Hugo van den Eynde advocaet in huweli,jck hebbende
juffr. Willemina  Kanters , hoe wacr en waerachtigh  is,
dat  si j  deposantc in ‘ t  sceckeran  wel  weet,  dat desc
navolgende gcslnghtboom is,  de regte nedergaende
linie van het geslngte van haeren  overleden grootvader
Jan Gcrritsz saliaer  in sijn leven getrouwt  sijnde gen-eest
met Steyntie Kanters , de welcke  een dogter  was van
de Heer Burgemeester Pieter Kanter  tot Amsterdam
endc  sulcxs  d e  naevolgende  porsooneu  d e  naestc i n
nedergaende linie van de selve Jan Gerrits saliger to
wesen.

Jan Gerrits  getrouwt  met Stijntic  Cunfera  zijnde een
dochter van Burgem. Peeter Canto tot  Amsterdam ,
heeft naegelsten drie kinderen met naamen  :
1.
2.

3.

Dirclc  -Jansz. sonder kinderen gestorven.
Cornelis Jnnsz. getrout met Marilse  Bcuni~Lgs  , heeft
naegelatcn  twee kinderen:
A. Jacob Canter  , die altijd ‘t commando van ‘t graf
gehad heeft, is nu dood.
H. Aelbert I<anters  h e e f t  n a e g e l a t e n  e e n  k i n t  :
Willemina  Kanters getrout met JJtcr/o ual2  tic Eyizde.
.4eltie  Jans getr . met Jacob van Kamp  heeft nage-
laten twee kinderen :
A. Chistina  van Iiamp  getr. met Samud  tic Meìjcr
heeft nagelaten twee kinderen :
n. Franciscus de dlcijcr.
b. &argrieta de 1Clc~~cr  gotrout met Jnla de Bray.
B. Petronelln  vals Kamp, bejaerde  dochtcr deposant
in desen.

‘s-Gra~eulwge. D. S. VAN !hIDEN.

Pompe. (XxX, 241). Ter verklaring, waarom de vcr-
schillende door v. K. gevonden gegevens niet .,, kloppen”,
diene het volgende : Michiel Pompc  tr. X!araa  Sasbollt  ,
ouders van:

Dlichicl  Pompe tr. Adriaua  de Bccerelz , dochter van
H e e r  Cornclis  en Christina Pi,jll. Hun zoon  Cor~wlis
Pomne tr. Alida vaqa Beuwen,  d o c h t e r  v a n  J a c o b
cn JOhanna de Witt.
MattJujs Pompe tr. il2ondina  de Beccrcn,  d o c h t e r
van Heer Cornelis en Cliristina Pijll.
Do kwartierstaat betreft een kind uit het huweli,jk
sub  2 , de grafzerken dekken do .gcbccnt,en  der
personen sub 1. De f’out ligt, dus niet m de gegevens,
maar in het zoeken van verband daar tusscheu.

B. v. 11.

Santvoort. (Groningen.)
Wat is het wapen vnn dit geslacht on bestaat  cr eene

vollebifie  genealogie van?
Mij 1s het navolgende bekend:

1, Roelof Warmolts, 5_ 31 December 1630.
Kinderen  :

1. Gcbbina (of GoOOina),  f ongehuwd 30 Naart  1667.
2 .  TVarmoZt  Roclofk  (Sadvoort),  g e b .  28 O c t .  1 5 9 6 ,

1 31 Aug. 1663, h o p m a n  v a n  d e ’  burgcri,j;  t r .
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Maria  Jacohs,  geb.  11 Jul i  1601,  + 1679, d r .  van
Jacob Wendt&  en Aaltie Jacobs. (Van dezen Warmolt
schijnt eone familie T~armolts  ar‘  te stammen.)

3. Allert  Roelofs Santvoort, volgt II.

11. Allert  Roelofs Sadcoort, geb. Groningen 10 Oc-
tobe r  lOSc), gezworene der stad Groningen, brouwer
in  he t  Haant je  in dc Oosterstraat aldaar, oldcrman
van het brouwersgilde, tr. Talletjen Jacobs zich noemende
Alting,  geb. E’eldc 2 Febr. 1598,  dr. van TYVillem  Jacobs,
schultes te Ecldo  cn Hendrikje Alting.

Anna Alting zuster van Tnlletjen,  huwde Lodewijk
Wessols , schulte te Vries, uit welk hu~vel~jk Wilhelmmu
Wessels , geh. met Henric  Cluijvinghe,  raad en burge-
meester van Groningen gedurende het beleg van 1672.
Allnrt  Roelofs en Tellechien, zijne huisvrouw, wonende
Stesntilstrant,  werden in Sept,. 1627 lid van de Herv.
Kerk te Groningen.

1.
2.

3.

4.

Uit eerstgënoemd  huwelijk :
Roelef Alle& Sa&voort.
Wilhelmus Allardi  Santvoort, solliciteer  , tr. FTob-
Irilza  Wolthers  , j- 11 Febr. 1710, welke 23 Febr.
166s hertrouwde met Mr. Sicco Tjaden,  rentmeester
der Geestelijke Goederen te Groningen, weduwnaar
van Anna Mees.
Margaretha Santvoort, dewelke  nada t  zij e e n i g e
jaren getrouwd geweest wasmet  Mr. Lutetus Wilthuis,
advocaat te Groningen, zonder kinderen na te laten
den 17 Dec. 1668 is ontslapen en 22 Dec. d. a. v.
in do Martinikerk aan de voet van des Rnetstrappen
is begraven.
Rudolpha  Allcris  Santvoort, geb. Groningen 10 Oc-
tober 1632, 5_ Rotterdam 15 Februari 1680, begraven
16SO  in de Groote Kerk aldaar;  tr .  Berlicum 16
November 1656 Ds. Gregorius Mees, geb. Groningen
1 Januari  1631,  -i_ Rotterdam 21 Sept. 1694, pre-
dikant te Berlicum, Kantens,  Groningen en Rotter-
dam, zoon van Jcremias Mees, collecteur en commies
der prov. middelen te Groningen en Annechien Sijgers.
Hij hertrouwt te Rotterdam met Maria de Mey.

Het bovenstaandc  is voornamelijk ontleend aan een
handschrift van den bovenvermelden 11s. Gregorius Mees.
Nadere gegevens zijn mij welkom.

Rotterdana. w. c. hES.

Son (van). (XxX, 301).  Lahselz, regel 20 v. 0. moet
zijn Laharsen.

Stralen (van). Wie waren de ouders van Mr. Hen&%
,van Stralen, die in het begin der l%l” eeuw secretaris
der stad Zalt-Bommel  w a s ?

B. v. B.

Strösling.  Wvic  waren de ouders van Catharina  Strös-
tilag,  die 7 Febr. 1733 te Amsterdam moet zijn geboren ?

B. v. B.

Tromper.  Oudewater:
,,lKors  Janua Vitte.  - Theodorus  Tromper,  G u l i e l m i

Consulis filizls, Veternquiuus?  Patriae  n secretis,  c u m
uxorc sus Nwgarita  Armilaaa,  immortalitatis  e x u v i i s
sub hoc saxo depositis, expectant resurrectionem. Natus
e s t  AO. nmc.XxxII, die 25 Aprilis,  O b i i t  A n n o

M.DC.LXXIII  , die 7 Maji .  Nata M.DC.XXXVI,  die
16 Octob. Obiit Anno M.DC.LXXVI,  die 20 Mart.”

[ex Timareten : Coll. Monumentorum , A’dami  1684,
p.  3061.

Is dit een zoon van Willem Jacobsz.  Tromper  te Go~dn,
vermeld in de Gen”  van het Rotterd. regceringsgeslacht  :
Gen. Her. Bladen V, 4471 D.

Wapens gevraagd :
Noël  Simons.  Frnqois  Arnoldlrs,  geb. Amst. 3 Nov.

1779, zoon van Arnout en Susaunn Catharinn Commeliu.
Hij was staatsraad in buitengew. dienst, lid der Ncderl.
Commissie tot uitvoering v;tn het tractaat met België,
te Utrecht. Commandeur Ned. Leeuw eu Leopoldsordc
van België.

Bouwman.  Gerichtsman te Tiel omstreeks 1700.

Coyman. Adriaan Coyman was in 1721 burgemeester
der stad Bommel.

Koocken. Johannes Koocken was procureur der stad
Axel ongeveer 1775.

Drunen (van). Predikant te Heikop in 1746.

Grootveld. Predikant te Arkel  in 1710, weduwnaar
Jacoba  Christin%  van Lnmsweerde. RUIJS.

Herbig. TVje noemt mij de namen der ouders van
Hendrik Jacob Herbig, cornet der cavallerie  in het Reg.
von Stöcken,  geb.  to Horleshausen in 1758?  c.

Dit geslacht is verwant aan de families Albcrda  van
Ekenstein,  Boellaard,  Kocnen en Van den Steen van
Ommeren.

Voert dit geslacht een wapen? RUIJS.

Schaarwapens. (XXIX , 13, 49 ; XxX, 139,  164 cn
,,De Nnvorscher” , XXIII,  105.) Het wapen Hegemnn
(Over i j s se l )  XxX,  166, bestaat niet; het moet zijn
Ste.gcman,  die in een hnrtschild vier scharen voert.

Christinc von Bisterfeld, cchtgonootc van Heinrich
Rumblian von Voshem,  zegelt in 1336 : gevierendeeld,
in elk canton e e n  s c h a p e n s c h a a r ,  in het b o v e n s t e
r e c h t e r  Canton een ster l inks van de schaar en tot
legende: S. Cristine. nato. Jo. de. Bist’vcld (Dr Scholten.
Stadt Clevc).

Aerdt Jooste aaclt, gerichtsman in Neder-Betuwe 1629.
Een schaar en bande. Wrong. Hclmt : schaar tusschen

eene vlucht. .Omschrift  : Sig. Aort Jooste Hack (Archief
Soelen).

.

‘s-Graz;elahage. J .  D.  WAGNER.

INHOUD 1012, P 10.
Bestuurtiberichtcn:  Bijeenkomston; Benoeming tot lid; Adreswr-

nndering. - Anna Lonisa Geertrmda  Tousnnint,  cchtgenootc vnn
Johannes Bosboom,  door  W. Wijoaendts ven  Resnndt. - Les citoyons
noblos  de Perpignan et de Barcelone  et leur noblewe transmissible,
par le Jonkheer H. A. .lusl, de Ia Paisibrc. - Helmholt en Wol-
dringh,  door Jhr. C. P. L. van Kinschot. - Engelhard, door C. J.
Polvliet. - Over namen,  naamsverandering, nnamsbijvoeging enz.
in Ncderlnndsuh-Indii!  (vervolgt,  door Mr. P. C. Bloys van Trcsloug
Prins. - Annvullingeu on verbeteringen op gcnonlogischc anntceko-
ningcn  Van  Woelderen,  door C. A. van Woelderen. - De hertog
van Cielre voraockt  ondorhoorigc edelen eeno oorkonde te komen
bezegelen, door Ang. Sosscn.  -.- De Clcofschc Ridderschap in 1665.

Vragen en antwoorden: Bijleveld; Cappenberg; Groot (de)-Mnurik
Fan); Herbig; Holsboer;  Kanters: Pompc; Santvoort;  Son ( v a n ) ;
Stralen  (van); Strösling; Tromper;  Wnpcns gevraagd; Schenrwnpcns.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. 11. L. SMITS.
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strekking of den inhoud der onderteekende stükken.

.xXx” Jaargang.
- -,--

BESTUURSBERICHTEN. 1 Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief  te Tiel,
Maandelijksche bijeenkomsten.

Maandag 4 November a.s. 4; ure.
BODEGA OPÛRTO  , Hoogstraat te ‘s-Gravenhngc.

Tot lid zijn benoemd:
P. J. W. J. VAN DER BUR~H . . . Benhwz.

Huize den Bongerd.

G. S D ONKER . , . . . . . . ‘s-Grnwul~mge.
30 Laan van hiicuw Oost-Indië.

1,. J. HUBER. . . . . . . . . ‘s-Gmceuhnp.
67 Jan van hTassa71straat.

M r .  H .  V A N  Loamm  ne JOSSBLIN
DE JONG . . . . . . . . .

J. A. MERENS  AZN. . . . . . .

Mr. W. J. M .  WEWE~:~WOUDT  . . .

J. M. Dl< ~~ITII . . . . . . .

W. graaf VAN HEKRDT  TOT Evmsuma

G. M. LEDEBOIW  . , . . . . .

W. C. B. LVwr«~xs  . . . . . .
4 7  Cornrlis  Speelmanstraat.

Adresverandering :

Jhr .  1,. Ei. K. C. vhx Ascrr  VAN WIJCK mcc7/ t.
39 Naliebaan.

Jhr. M. MAZEL . . , . . . . . ‘s-Grccvc~zhaqe.
218 Laan ?;ara  Nieutu  Oost-Indië.

Mr. VJ. c. MEES . . . . . . . . I2otte?Ykrnz.
l l a  Il’este?Y?ingeZ.

modegedeeld door Jhr. VAN KINSCHOT te Tiel.

1753.

(Vervolg vnn XxX, 213.)

den 1 feb. voor een provenier uit gnsthuijs  een geluij
van 12 gl. in een kerokegroef  gelijt is 6 gl. 18-0-0

den 13 voor de vrou van IJacop vaja Szcnanaewz  een
geluij  van G gl.

den 16 en 16 en 17 voor Betlije  van Lit geluijt voor
3ti gl. voor den inganck _van  de kerk 1 gl. 37-0-0

den 17 voor Peter van Summeren een geluij van 12 gl.
enz. . . . . . . . . . . . . . . 1 3 - 0 - 0

den 22 voor het kint van van Errelcel  een geluij van
4 gl. enz.  . . . . . . . . . . . . 4-10-0

don 24 voor 1Johanncs  van Steenderen een gelurj van
G gl. enz. . . . . . . . . . . . . 6-10-0

den 27 voor het kint van Tilaws een geluij van 6 gl.
enz. . . . . . . . . . . . . . . 6-10-0

den 9 mart voor den inga.nck  van de kerck vant kint
van 111on8  . . . . . . . . . . . . 0-10-0

den 29 voor het kint van I<areZ  Kompakje  een geluij
van 4 gl. enz. . . . . . . . . . . 4-10-0

den 3 April voor ijoffrou Stomfius  een gelug  van 12 gl.
enz. . . . . . . . . . . . . . . 13-0-0

deu 14 voor het kiut van Gradis van den Heuvel  een
geluij van 4 gl. . . . . . . . . . . 4-10-0

den 1 mneij voor wou Pesier een geluij van 6 gl.
6 - 0 - 0

den 7 voor den ingnnck van de kcrck van ‘t kint van
Rebelius.  . . . . . . . . . . . . 0-10-0

den 10 voor het kint van Rienzs&ijck  een geluij van
4 gl. enz.  . . . . . . . . . . . . 4-10-0

voor den ingnnck vant kint van Hewhrick van Oort
0 - 1 0 - 0

den 22 voor den inganck va,nt kint van Bicmsdijck
o - - 1 0 - 0
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den 29 maeij voor het kint van Willenz  Pest een pluij

van 4 gl. onz. . . . . . . . . . . 4-10-0
den 30 voor Neeltije  van k1eeteren wede van hr%stc~aen

Scheebaa een geluij van 6 gl. enz. . . . 12-0-0
d e n  5 ijunij v o o r Hendrick  van den Engh een geluij

van 6 gl. enz. . . . . . . . . . . lY-0-0
den 7 en 8 en 9 ijuni,j voor ijoffrou L’ijijcrmu?z gelu@

voor 36 gl. voor den inganck van do kcrck 1 gl.
3 7 - 0 - 0

den 11 voor Hendriclc  Roelofs een g e l u i j  v a n  6 - 0 - 0
voor den ingnnck van do kerck voort kint van
de boode . . . . . . . . . . . . . 0-10-0

don 18 en 19 voor i,joffrou  GieZ& geluijt  voor 24 gl .
voor  den  ingang  van  de  kerck  1  gl. . . 25-0-0

den 9 en 10 en 11 i+julij voor mevrou van Altenna  ge-
luijt voor 36 gl. voor den inganck van de kerck 1 gl.

3 7 - 0 - 0
den 12 voor LJa,a van Doolewert  een geluij van 6 - 0 - 0
dito voor do moeder van de kostus v(~?a  Kampe  een

geluij van 12 gl. enz. . . . . . . . . 13--0-0
clen 26  voor  fiJoore&zcrg7i  een gelug  van. . 6-0-0
den 8 aug. voor Fijke van der Horst een gcluij van

6 - 0 - 0
den 1 Sept.  voort  kiut  van Grawndijck een kercke-

groef is. . . . . . . . . . . . . 3-0-0
den 6 voor ijoffrou Brozcuws  een gel,ij  van 6 gl. enz.

7 - 0 - 0
en voort kint van Strooij  Me;j@r  een kerckegroef is

3 - 0 - 0
den 8 voor Elisabeth Oogelbie een goluij van 6-0-0

voor den inganck van do korck vant kint van
HewZrick  Verkwek  . . . . . . . 0- 10-0

den 27 Sept .  voor i,joffrou M@el&  een gelug  van 12
gl. enz. . . . . . . . . . . . . . 13-0-0

den 29 voor IJan van AUunsteren  en geluq van 6 - 0 - 0
den 6 October voor Girrit Post een geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
den 8 nov. voor de weduwe van Roeiant Verweij  een

geluij van 12 gl. enz. . . . . . . . . 13-0-0
den 9 voor de vrou van IJoost de Bla&  een geluij

van 6 gl. enz. . . . . . . . . . . 12-0-0
den 10 voor den inganck van de kerck vant kint van

borgem. Verkerck  . . . . . . . . . 0-10-0
den 12 dec. voor den inganck van de kerck vant kint

van Roelis de Rcuver . . . . . . . . 0-10-0
den 27 voor de VPOU van IJan TVouterse  een geluij van

6 - 0 - 0
1754.

11 ijanw. wed. Jacob Speen . . . . . . 6-0-0
dito een kerckcgroef . . . . . . . . . 6-0-0
17 ijanw.  Herman  vage  Beueren  sijn s o e n  . . 6 - 0 - 0
mijnheer Rinck sijn kint een groefplaats . . 3 - 0 - 0
19 ijanw. mevrou de weduwe Mattheus Cock  3 poosen

liijijen  e n  d e n  i n g a n c k  s a v o n t .  . . . . 7 2 - 0 - 0
voor het ophangen van het Roubort off wapen 6-0-0
2 feb. mevrouw de weduwe borgemeester  Lit/z de Jeuden

3 poosen  met den inganck van de kerck . 3 7 - 0 - 0
Roubort . . . . . . . . . . . , 6-0-0

16 feh. Anneke de Reuver ses gul. geluij enz. 7-0-0
25 april den inganck van de kerck van Daeckman  sijn kint

0 - 1 0 - 0
7 meij  juffrou Schuil  3 poosen 3 dagen luijijen met den

inganck van de kerck. . . . . . . . 37-0-0
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14 maeij weduwe gemensman Oelterhozbt  (?) 12 gl.
gelui enz. . . , . . . . . . . . . 13-0-0

'1

3

lS_maeij  !Uacsacker  . . . . . . . . . 6-0-0
81 macij b. Bueirzer ses g u l d e n  g e l u i j  enz. . 7-0--0
1 0  Junij  een p r o v e n i e r op het woeshuijs ses gulden

gelui,j en een graefplaats. . . . . . . 12-0-0
v r o u w  can E&xzn  hner kint den ingnnck  v a n  d e

k e r c k .  . . . . . . . . . . . . 0-10-0
2 3  J u n i j  *7an’de  Go@ s e s  g l .  geluij  . . . 6 - 0 - 0
24 aug. Jan VerzoeCj  sijn vrouw 12 gl. enz. 13-0-0
1 Oct.  Galz I??gr’n  ses gl. geluij  enz. . . . 1 2 - 0 - 0
14 Oct .  J a c o b  2<an Spiercnburglz  ses gl. geluìj 6 - 0 - 0
1 6  Qct.  Corlaelis Taaij  ld g l .  g e l u i  e n z .  . . 1 3 - 0 - 0
19 Oct .  Jacob  de  Molijn  ses gl. geluij enz. . 7 - 0 - 0
24 Oct. Gerweij  sijn k in t  den  inganck  van  de  kerck

0 - 1 0 - 0
12 nov. de Heer  Budding  3 dagen geluij e n z .  3 7 - 0 - 0
9 Desb. ‘I;an hrkel 6 gl. gcluij  enz. . . . 7 - 0 - 0

)1 het kiut van den out Borgm. Verltxxwlc  inganck
0 - 1 0 - 0

18 De heer besier  Bottenbroeck 12 gulden en een
k&ckengroef  plaats. . . . . . . . . 18-0-0

28 Dec. Eerwaarde Heer Isscld~k sijn vrouw drie dagen
geluij enz. . . . . . . . . . 37-0-0

Borgem. Cock sijn kint den inganck enz. 0-10-0
W e d .  d e  Boga  twaelf  g l .  enz .  . . . 1 3 - 0 - 0

O~atfanck vala de Baaren begint naet den
eersten October 1754.

14 Oot.  Jacob ca?a Spicrc?zOwygh  . . . . . 3-0-0
16 Nov. Cor+aclis  Taaij  . . . . . . . . 3-0-0
19 Nol-. Piter ,1faZeij?a  . . . . . . . . 3-0-0
12 Nov. mijnheer Bzcdding  . . . . . . . 6-0-0

twee schilten  . . . . . . . . 3-0-0
Jan Taaij  sijn vrouw . . . . . 1-10-0
soen van Levejadael . . . . . . 1-10-0
D o  D o c h t e r  v a n  C .  i%!z@je?a  . . . 1 - 1 0 - 0

26 van Erkel.  . . . . . . . . . 1 - 1 0 - 0
19 d&emb.  vrouw van besier  Botlenbroeck . 3--0-0

Faas  de  BlancJc  een kint . . . 1-0-0
weduwe de Bon . . . . . . 3 - 0 - 0

28 n D s .  Isseldgk  z i j n  v r o u w  . . . 6 - 0 - 0

Vervolg Baarengeld 1755.
8 ijanw. Aqzdries  sijn vrouw . . . . . , 1-10-0
0 n vrouw Kramer . . . . . . . . 8-0-0

Piter . . . . . . . . . . . 1-10-0
0 n De vrouw van Hernaen  . . . . . 1-10-0

provenier vaja Gerven  . . . . . 3-0-0
9 feb. Willem Valke sijn vrouw . . . . . 1-10-0
27 Willem vapa de Graef sijn suster . . 1-10-0
26 kert kraenzer(?)  . . . . . . . . . 3-0-0

vrouw van Janus Vos . . . . . 3 - 0 - 0
5 meij  H è n d r i c k  D i r c k s e n  v r o u w .  . . . . 1 - 1 0 - 0
9
15 ;

sinjeur Buemer . . . . . . . . 3 - o - - 0
Willena  Plu+  s i j n  swa,ger . . . . 3 - 0 - 0
Pelt sijn suster . . . . . . . . 3-0-0

1 Juuij vrouw Buemer . . . . . . . . 1-10-0
3o n jufferou van Gelant. . . . . . . 6-0-0

twee schilten  . . . . . . . . . 3-0-0
11 Julîj soen van Kits . . . . . . . . 1-10-0
14 Aug. W i l l e m  v a n  Schaarenburg  . . . . 3 - 0 - 0
12 sep. Stori sijn  dochter . . . . . . . 3-0-0
28 n <Tata  Meijnekis  . . . . . . . . 3--0-0
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1 5  meij joct.?)  w e d u w e  Wnlbeclc . . . . . 1 - 1 0 - 0
Nov..  j o f f e r o u  uu?& Couwmdael  . . . . . 6 - 0 - 0
Nov. Bachus  . . . . . . . .

Schnilten op de Baar . . . . . .
6-0-0
3 - 0 - 0

desbr. een baar N. N. . . . . . . . . 1-10-0

Olatfancli  van Lzkjijen  1 Ja~~wari IfG.
j a n .  Andries v a n  Geider s{jn v r o u w  . . . 6 - 0 - - 0
n weduwe vrouw Cramw een geluij van 12 gl. enz.

1 8 - 0 - 0
1’7  j an .  inganck  over  een kint van Bmd~ .  0 - 1 0 - 0
30 provenier qx12  CieYvc?z  geluij van . .
2 7  ftb. Wille~z  can de Graef sijn  Suster  . .

6 - 0 - 0
6-0-0

een kint van Bart de Wilt  . . . . 0-10-0
26 mrt. Adrianus  1’0s sijn vrouw geluij van 12 gl. enz.

1 3 - 0 - 0
1 april een kint van OeZ . . . . . . . 0-10-0
5  meij w e d u w e  H e n d r i k  Dirckscqa  . . . . 6 - 0 - 0
9 n Steven Buimer een geluij van 12 gl. euz. 13-0-0

een kint . . . . . . . . . . 0-10-0
w e d u w e  Walbeek  een geluij  yan . . 6 - 0 - 0
een kint van Ruicl;.  . . . . . . 0-10-0

Meij 2 0  d e  suster v a n  Pels geluij 12 e n z .  . 1 3 - 0 - 0
2 8  j u f f r o u w  T:n?z  Gelant  geluij  . . . . 3 6 - 0 - 0

7  J u l i j  t w e  k i n d e r e n  m e t  i n g a n c k  .  .  .  .  2 - 0 - 0
12 s o o n  v a n  Bilt ontfangen  . . . . 1 1 - 0 - 0
14 Zugus Scha~e~zb~i,~gl~  een gclu\j  van G gl. enz. 7- 0-0
12 Sept .  Slori sijn dochter ccn geluij van 6 gl. enz.

7-o--0
ScharencEi;ilc  k in t  k o r c k e g r o e f  .  . . 3 - 0 - 0

3 Oct. oude Merclcil een geluij van 12 gl. enz. 13-0-0
4 n j u f f e r o u  Crouwendacl  met  in.ganck.  . 1 3 - 0 - 0

ju8rou  Bachien  g e l u i j  e n  mgnnck  en  schilten
4 0 - 0 - 0

1756.
ci Januw. weduwe  Jelis Jameja van Os  ugtganck n a

Zundwijck gobragt  . . . . . 3-0-0
v r o u w  van Lockere~a  een geluij van twaelf

gulden en den inganck cn een baar van
drie gld. . . . . . . . . 16--0-0

7 n A. Cock een geluij van twaelf gulden en den
inganck en baer 3 gld. . . , 16-0-0

12 n Een bnor van . . . . . . . 1-10-0
6 Feb. Jan He~aclril;se~a  van Westrecnela  een geluij van

twaalf gulden en cen kerckengroef en 3 gl.- baer
2 1 - 0 - 0

7 ,, Jan Vos  e e n  gel+ van scs gu lden  een  baer
3 gul. begraven op het kcrckhofT . !l--0-0

l" n w e d u w e  Uaasacker  een geluij  van scs g u l d e n
en den inganck en een buer van drin gu lden

1 0 - 0 - 0
kist van Von& inganck . . . . . 0-10-0
juffrouw Frarhckela  . . . . . . . ltj-0-0
Mevrouw van den Heer Borgem. .J. mw, Leeuloen

een gcluij van 36 gl. enz. . . . . 4ö-0-0
een provenier in het  gasthuijs een geluij van

12 gl. enz. . . . . . . . . . 21-0-0
4  A p r i l  v r o u w  1Jaqa Veela  e e n  bner  . . . . 1 - 1 0 - 0
l7 n weduwe Gerrit van E&ela  een gcluij van 6gl.enz.

1 0 - 0 - 0
19 n Adriaega van Onanaeren  een geluij van 6 gl. enz.

7 - 1 0 - 0
kint van WoUen . . . . . . . 0-10-0
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2 8  a p r i l  Jaia  vma depa BPT*~JL  om her . . . 1 - 1 0 - 0
e e n  provenie  ju&rou W~$znns  een ge lu i j  vau

6 gld. enz. . . . . . . . . . 15-0-0
1 3  a p r i l  C7aristiaen van Kridre~a  sijn  kint.  . 0 - 1 0 - 0
17 11 jufferou Boonenhcksr een geluij vau 12 gl. enz.

2 4 - 0 - 0
24 n J a n  vaja Runtwijk  een geluij van 6 gl. enz.

7 - 1 0 - 0
1 mcij w e d u w e  Stapelcanap  een geluij van 6 gl. enz .

9 - 0 - 0
8
13 ;

Jacob God  een geluij  van 12 g.l..  e n z .  2 1 - 0 - 0
Jan va)L  defa l3rc1ack een gclug van 6 gl; e n z .

7 - 1 0 - 0
20 n commissa r i s  21’002 een geluij van 12 gl. enz.

1 9 - 0 - 0

*. n illnnus s[jn vrou een baer  . . . . 1-10-0
15 Ju11ij  Peter de Beer een baer. . . . . 1-10-0
2J Julij een geluij van 6 gl. enz. 10-0-0 (geen naam)
14 Aug. Roelof  dc diender een geluij van 6 gl. enz.

7 - 1 0 - 0
21 Sept. Mevrouw de weduwe vaqa  ï%lc  een geluij van

3 6  gl. een ba.er van 6 gl. 2 schilten  en een kercken
inganck samen . . . . . . . . . . 46-0-0

1 1  O c t .  v r o u w  zlala IiTapeZ  e e n  baer.  . . . 1 - 1 0 - 0
10 CL’ala  .Baek  sijn kist . . . . . . . 0-10.-0
1 NO;. provenier  een baer van mijn confrater onttangen

1 - 1 0 - 0
11 n weduwe van  v a n  Iiorssen  een gcluij  van 6 gl.

enz. . . . . . . . . . . . 7-10-0
23 ,) weduwe Wterdelabzsrgh  een geluij van ses gl. enz.

1 5 - 0 - 0

30 n Willent van Loocliere~z  een geluij van 12 gl. enz.

9 desemt>.

-  ”

1 6 - 0 - 0
vrouw van Le~endael  een geluij van 12 gl. enz.

1 6 - 0 - 0
de vrouw van Johannes  van Leeuzue~a  een

bner. . . . . . . . . . 1-10-0
een baor  van Java . . . . . . . . . 1-10-0
k i n t  v a n  scheepen  Scha411  . . . 0 - 1 0 - 0

( W o r d t  v e r v o l g d . )

Les citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone
et leur noblesse transmissible,

par le Jonkheer H. A. J UST DE LA PAISI~RES.

(Fin de XxX, 361.)

Chapître 4.

La positiofa  des citoyc?as  q8obles ac Perpigizafa apf?s la
rélC)aiolL  &c Roussillo~a  ri la Trance.

Par le traiti: de paix de 1659, dit  des Pyrénées,  le
Rouss i l lon  avec  sa capitale  Perpignan, fut  réuni à la
Frnnce  e t  sa nob lesse  se lon  l e  maxime universel  ,
incorporée telle qu’elle était avec ses droits, coutumes
et privileges dans la noblesse de France. Le maréchal
de Brézé était d&j&  venu en vice-roi à Barcelone le 23
février  1642 au temps de la conquôte  du Roussillon
par  Louis  X111  sur les Espagnols - la  Ca ta logne
s ’é tan t  a lo r s  donnée  à, la France - pour prêter  au
nam du monarque français dans la cathédrale sur les
saints Evangiles à. face de l’autel ,  le serment, q u e
depuis huit siècles tous les souvcrains de la Catalogne
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avaient prêté,  de maintenir  la consti tution cntnlane
- Iaquelle comprena i t  l ’ ins t i tu t ion  des  ,burgheses
honat”  - selon les usages  anciens,  conformérnent &
la déclaration de Péronno de l’a.nnée précédente.

Le roi Louis SIV 88 trouvant à Montpcllier en 1660,
maintint toutes les privileges du Roussillon et la no-
blesse des citoyens nobles,  laquelle déclaration fut
affirmée au nom du roi par serment prêté le 2 juillet
1660 par le dut dc Nouailles, premier gouverneur du
Roussillon.

Néanmoins, les intrigues des ,,cavallers”, l’ignorance
à l’égard de cette institution nobiliairo, inconnue en
Franca et Ia dénomination catalane  ,burghescs  honrat”,
mal traduite par ,, bourgeois honorables” ; occasionnaient
aux citoyens bien des inconvénients. En franqais ,, bour-
geois” est l’nntonyme de ,noble”  ct ,,honorable”,  b i en
qu’usé en Angleterre pour dérigner la noblesse, ne fait
point la deviner en frafiçais.  Eu catalnn ,,burghese”
commc  l e  ,,civis” latin n’exclut point la noblesse et
,honrnt” formait l’épithète usée  dans  l eu r s  lettres
mutuelles  p a r l e s  cheva l i e r s  catalans  , e t  i n d i q u a i t
nécessairement  la nobilité.

Lorsqu’on apprenait à mieux connaître l’état de ces
,burgheses”  , on  les  nommai t  désormais  en  France
,,citoyens nobles” pour constater  leur noblesse, déno-
mination adoptée a lo r s  pa r  eux-mêmes  dans  l eu r
nouvelle patrie.

En outre on connaissait en Frnnce comme  en Catalogno
et a,illeurs  en Europe une jouissance de noblesse o’est &
diro des prkrogativcs  de noble adhérentes  à un emploi
ou à une profession. Comme inaintenant  e n c o r e  l e
premier magistrat des 3 cités principales de 1’Angleterre
jouissent d’une noblesse personelle  , jouissaient Jadis en
France  les officiers de la garde du corps et ceux  de
l a  maisou  d u  r o i , n’étant pas réellement  nobles, et
ccrtains hauts dignitaires de tous les attributs de la
noblesse. En Catalogne Ferdinand 11, voulant honorer
les sciences en leur personne, avait accordé les immu-
nités des nobles aux docteurs en droit et en médecine.
Ces joksants n’étaient pas réellement nobles; le Corps
de la noblesse et la confrèrie de St George leur &taient
formés ; ils nc ; ouvaient etre titrés avant d’etre  anoblis
a u  p r é a l a b l e .  ‘route  ce t t e  jou i s sance  se perd avec
l’emploi  ou le grade qui la donnait et ne passe jamais
aux descendants.  C’est pour ainsi dire un usufruit de
l a  n o b i l i t é  qu’on  appekt en France ,,demi-noblesse”.
La transmissibilité prouvée et reconnue de la noblesse
des citoyens exclut nécessairement toute idée d’usufruit ;
parcc qu’un usufruit porpétuel  est chose inintell igible
et constituc réellement la propriété. Néanmoins l’exis-
tancc de ccttc demi-noblesse donnait lieu aux soupcons
à l’égard  de nos citoyens.

Par tout cela on peut guère s’étonner , que le fermier
du droit des francs-fief’s  tâcha de percevoir  cc droit
des terres possédées en fiefs par les citoycns nobles,
quoique Ia noblesse de nature en était exempte, et .Ies
poursuiva devant l’intendant de Perpignan.

Les citoyens nobles, refusant de paycr un droit non
redcvable par eux, avaient retours  h la couronne et le
roi Louis XIV avant de prendre une décision , SB fit
présenter  les lettres  patentes  de  Ferd inand  11  e t  de
Philippe 111 , conférant aux citoyens ia chevalerie et
la Bulle magistrale du Grand-maître de l’ordre de Malte.
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Le cardinal Dubois,  étant alors premier ministre, pour
bien connaître la cause, écrivit à l’int,endant  de Per-
pignan,  lequel pour donner son avis avec pleine  con-
naissance,  se Gt procurer u n e  m é m o i r c  d u  magistrat
d e  Barcelone. Cette mémoire était pure et simplc en
tormes  suivants:

,,La noblesse des citoyens n’a pas d’autre principe
que les lois municipales et le consentement des peuples ;
son  o r ig ine  es t  fixée au temps de l’expulsion des
Sarassins au 9111e sikle; les citoyens de matricule et de
rescrit , tant ccux  de Barcelone, que ceux  de Perpignan,
sntrent  aux ordres de Malte,  de St Jacques,  d’Alcantnra
e t  de  Ca la t rava ;  ils sont  reçus aux places  de  cade t
dans la cavalerie espagnole,  qui exigent  des preuves
dc noblesse; tous les tribunaux de la principauté les
rcconnaissent pour nobles”. Les avis de l’intendant et
du ministre furent formulés en conséquence. Le roi,
étnnt cn son Conseil, tenu à Versailles le 1 décembre
1702 ,  cons idé ra  su r  eet avis et, ouï le rapport du
contrôleur  généra l  des  finances  ! quo,  bien que les
privileges des supplisnts étaient mcontestablcs et quoi-
qu’il avait plu à S. M. à Montpellier de les y maintenir,
le fermier  du droit  des francs-fiefs avait  commencé
quelques poursuites à CO propos. S. N. maintint et con-
firma ces citoyens immatriculés de la ville de Perpignan
coww~e  lzoltles et yenlilhonmes  dans leurs droits ; détendant
au dit fermier  de les y troubler  sous quelque prétextc
que cc soit. Ces lettres patentes  furent enrégistrées au
conseil  souvernin du Roussillon le 23 fëvrier 1703.

Néanmoins il y avaient plus tard des tentatives de
l a  p a r t  d u  fermier du droit des francs fiefs de nier
cette décision royale. Les sieurs de Laniverdière ,
Hyacinthe Rigaud et Just de Nouzières , furent actionnès
à ce même propos. Des arrêts  du 1 octobre 1718, 8
novembre 1723 et 12 février 1726 (CO  dernier  en ma
possession en copie authontique) déclarent que celui  de
1702 serait  exécuté s u i v a n t  s a  f o r m e  e t  t e n e u r  e t
maintiennent les suppléants dans leur noblesse ,clolat
ik joukent  comme íous l e s  audres ~aoldes  du ~oyflume”.

Le dit  sieur Rigaud, fameux peintre.  attach& à la
personnc du rei, était natif de Perpignan et y créé
citoyen noble en 1709. 11 se trouvait dans le cas de
prouver sa noblesse, lorsque le roi le désigna pour
être chevalier do St. Michel. 11 fit ses preuves à cause
de sa création citoyen, au maréchal d’Estrées  qui en
fut absolument  satisfait,  et reput cette haute distinction
de la main du roi.

Afin de pouvoir élever  le sieur Gondal au rang de
chevalier de St Michel, le roi lui accorda par lettre du
rescrit de 1749 la qualité de oitoyen noble de Perpignan
,,pour  le rendre susceptible  de cette grace”. Le  s ieur
Sicart nommé chevalier de St Michel en 1757 en fut
déclaré susceptible  ,,par  la noblesse qu’il tient de son
père créé citoyen noble en 1711”. Teut cela  prouve la
pureté et la transmissibilité de la noblesse des citoyens.

L e gouvernement  franpais,  désirant rodresscr le
mauvais état des fìnances, s’était décidé entr’autres,  de
lever un droit sur les anoblissements sous le nom d e
,,droit de m;LTc d’or d’anoblissement”. (decret  royal de
décembre 1778).  Puisque  le fisc semblait  indécis, si Ia
création d’un citoyen noble Otait  assujettie  à ce droit,
le roi Louis XVI, kant en son conseil,  sur le rapport
du contrôleur  général des finances de Calonne, a décidé
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Ia q u e s t i o n  & l’affirmstive.  D a n s  l e s  lettres  patentes
donnbes  à Versailles le 22 décembre 1785.  S;L .Maicst&
considéra, ,,que les citoyens nobles sont bes 1~001~s  ct
gentilhonzmes,  quc l’élection et l’admission à la matricule
d e  P e r p i g n a n  contient  un véritablc anoblissement  et ne
diffère en aucune manière de celui,  qui résulte des
lettres  de noblesse que S. M. accorde à ceux  de ses
sujets, dont elle veut reconnaître et honorer les services,
que les citoyens nobles en obtenant par leur admission
à la matricule tous les caractères de la noblesse trans-
missible , n’ont pas payé cc droit”. Le roi ne voulant
donner à son arrêt aucun  effet  ktroactif, dispensa les
citoyens nobles existants de CO droit, dont il leur fit
remise et don, mais en ordonnn la percoption à l’avenir
tant sur toute création de citoyens nobles de matricule,
quo sur les lettres  de citoyens nobles accordées par la
couronne ,,sw le naotif d’égalité de ces formes  d’anoblisse-
wwat  nvec tooit a i i tre”.

La même année  le chapître de Sint Claude  en Francho-
Comté , ancienne abbaye de Bénédictins,  fondée au
5”” siècle,  un des p l u s  riches  e t  p lus  i l lus t res  du
royaume, exigeant des candidats  au canonicnt 16 quartiers
de véritable noblesse sans indulgente  pour un quartier
douteux, faisait  diffìculté de recevoir  l ’abbé de la
Noue des Comtes de Vair, vicaire général promu chanoine
à ce chapître, Lt cause  du quartier de Miquel d’extraction
de citoyen noblc.  L’abbé de Ros issu d’une famille de
?cavallers” de Roussillon, étant un des juges, on voit
lmmédiatement  le noeud de la bataille, qul venait com-
meneer.  L’abbé  s’adressa  au maréchal  de Mailly avec
un mémoire de plainte  et pr&enta  au ministre le comte
de Brienne, le dit nrrêt de 1785,  les cert if icats  des
généalogistes du roi et juges d’armes  de la noblesse
de France,  qui attestaicnt,  qu’ils ont toujours reconnu
la noblesse des citoyens immatriculés. Le ministre écrivit
au chapître,  lui  témoignant son étonnement sur la
difficulté et marquant, que la noblesse des immntriculés
ost rttelle et  que, s’il témoignnit eucore  de la résistance
à l’admettre,  l’abbé obtiendrait aisement un ordre du
roi .  En offet, l ’ abbé  requérant à la fin la justice du
roi ,  S.  M. a dhclaré  l e  chap î t ru  mal  fond8 d a n s  s o n
refus d’admettre les lettres  de citoyen noblo, qui éta-
blissent la noblesse du quartier  ,de Miquel” et ordonna
le chapître, les 15  autres quart iers étant  hors toute
contestation, d’udmettre l’abbé de la Nouo  de Vair au
c n n o n i c n t  d e  St Claude.  Ces  lettres  ont été signées
a u  c o n s e i l  d’état, S. MI.  y étant, tenu à V e r s a i l l e s
le 25 octobre 1788.

L’année précédente , le 6 octobre, le roi avait déclaré,
quo les citoyens nobles devaient être admis comme
nobles et en cette qunlité siéger parmi les nobles dans
l’assemblée  provinciale du Roussillon ; mais c’était en
1789 à l’occasion des éléctions peur  les &tats  qénéraux
du  royaume,  que  S .  M. eut à trancher  défnctivement
1 a question. Par lettres  patentes  de février 1789, signées
à Versailles, inscrites a7.u  conseil souvernin de Perpignan
le 23 mars 1789, le roi oonsidéra indispensable de
maintenir les citoyens nobles dans la noblesse trans-
missible. ,,Mais afin quo le nombre des dits citoyens ne
pu i s se  p lus  ê t r e  augmenté”,  S. M. a jugó convenable
de régler  , quo nulle personne ne pourrnit plus désormais
le devenir. Le roi confirma les lettres  patentes  des rois
espagnols et des rois Ses prédécesseurs à l’égard des
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c i toyens  nobles  e t  a jou ta :  ,,Déclarons  naênze  pue,  s’il
é t a i t  possibie,  pue ces iettres  l a i s sa s s en t  l’onabre  d’un
do& sur la noblesse des dits citoyens, Neus suppléofas
en tant que de besoin,  par la plénitude  de Noire pouvoir,
à  c e  qui pourrait  waanqucn  à iceux”  h la f i n ,  l e  r o i
ordonna
culés”

, que dans les élections leurs noms soient ,insa-
avec  ceux des autres nob les  e t  q’ils s e r a i e n t

convoqués de la même manière et avec  eux nux états
généraux du royaume.

Voilà une décision de la plus haute compétence et
dont les termes précis tranchèrent à jamais toute dis-
cussion à propos de la noblesse transmissible des citoyens
nobles de Perpignan.

On  peu t  juge r , si l’abbé Xaup i  ava i t  r a i son  de
commencer son travail  par les paroles  suivantes: .,Les
citoyens nobles de Perpignan et de Barcclone ne dolvent
pas redouter,  qu’on expose au plus grand jour les
preuves de leur noblesse. Le droit féodal lui donna la
naissance. Ses titres  sont consignés  dans le droit public
de la principauté de Catalogne. Illustrée par l’exercise
d ’ u n e  puissante  p r è sque  souvera.ine,  elle a c o n s e r v é
s o u  éclat durant le tours de  p lus i eu r s  si&cles. Elle  a
été décorée par la chevalerie.  L’ordre de Malte l’a
reconnue et admise  constamment. Ello -a particip8 aux
actes, assemblées et honneurs de la noblesse. Elle est
regardée avec  honneur  dans les états de la domination
d’Espagne et, depuis que le Roussillon cst réuni à la
France , elle 5 été confìrmée plusieurs fois par Louis
XIV et par le roi règnant,;”  et, d’après les faits ulté-
rieurs  8 son ouvrage, on peut ajouter: Le roi Louis
XVI leur donna une marque de sa justicc royale en
leur  ôtnnt toute chance de doute ou de  con tes ta t ion ;
et la reine Wilhelmine’  des Pays-Bas n r econnu  ces
titres  comme  vraie nob lesse  t r ansmiss ib le ,  en  ayan t
la réalité et la plénitude.

Voilà l’origine  , l’histoire et la fin do cette institutiou
connue sous le nom de ,Citoyens nobles de Perpignan
e t  de  Barcelone.” Après une existance millénaire, elle
n’existe plus depuis un siècle; les descendants  de ces
citoyens ont perdu toute cette participation glorieuso
au gouvernement de leurs villes,  mais leur noblesse
est restée. Leur juste cause, si hardiment et avantageu-
sement défendue, a récemment prouvé sa vitaliG, en
émouvant notre Reine aimée d’incorporer deux de ces
descendants  sur leur titre de citoyen nohle  de Perpignan,
dans la noblesse des Pays-Bas.

Changuion.
Louis Awae CI~mguion  (zoon van J;lr. Dr. A n t o i n e

hcolas  Ernest Chnnguion. en van Mugdalelza  E l i s abe th
Fmwe),  geb. Kaapstad 13 Aug. 1840, landmeter, -i_  Kanp-
stad is’ Apr i l  1910 , tr .  Clanwill iam 15 Dec.  18ti2
Sophia Stauley 87zarp, geb. Clanwilliam (Kaap Kolonie)
30 Aug.  1841, dr. van Lazore~ace  S7aary  en Anne Clarke.
[Aliwal North].

Uit dit huwel$7ç  :
1.

2.
3.

Mugdalelan  “Elizabetla  Changuion,  geb. Clanwilliam
12 Oct. 186’3, -/- Robertson 27 Dec. 1904, tr. Simon’s
Town  , Cape Peninsula, 20 Sept. 1892 Robert B. H.
Holland, gevangenbewaarder, bij wien 3 kinderen.
Alatoine Nic7~olas Erfaest,  volgt A .
Lorenza  Clmrlotte  Changuion ,  g e b .  C l a n w i l l i a m



4.

6.

G.
7.
8.
!).

10.
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17 Blei 1868, tr. Robertson 16 Maart 1897 Clìarles
IVcsley Mahola,  geb. Thaba Nehu (Oranje Vrijstaat)
12 Oct.  1573,  ve rgu lder ,  zn .  van  Al/~cd  Mnho~z.
Hiernit  3 kinderen. [West-Krugersdorp].
An~ze  Elica  Cha?~guion,  geb. Robertson 26 Juni 1870,
tr. Kroonstad 24 Mei 1897 John C~unningham,  geb.
Aberuthvcn (Schotland) 16 Febr. lSï0,  stafofficier
bij het Leger des Heils,  zn. van William Cunningham.
fiieruit 4 kinderen. [Rondebosch bij Kaapstad].
John Henry Changuion, geb. Robertson 20 Apr.
1872,  -i_ aldaar 17 Feb. lS74.
FranGois  Daniël, volgt B.
Louis John Xtanley,  volgt C.
Abraharl~ Arnoldus  Fawe,  v o l g t  D.
Henrielte Susan Annie Claanguion, geb. Robertson
13  Sep t .  lSS0,  t r .  Krugersdorp  27 J u n i  1 9 1 1
Alexander Pattcrsoia  Tennant  , geb. Renfrew (Schot-
l and )  22  Aug. 1883,  apotheker,  zn.  van Janaes
Te~a~aa~at. [Johannesburg].

,Jolrmuacs Els cn Johanjaa  Szcaan~aa  Viljoela.  [Krugersdorp].
Uit dit Iruweli~liz: ’

1.

2.
3.
4.
5.

Loscis Annis”  Changuion , geb.  Johannesburg 7 Juli
1908,  -i_ ti 1Ianrt 1906.
Oscar Francois Cha~aguion,  geb. 19 Dec. 1906.
Johanna Susa~~na  G%a~agzlio~aS,  geb. 3 Mei 190s.
Abraw  Blawis Faure, Clan~aguaol~,  geb. 26 Juli 1909.
Louise Stanlcy  C7aalaguion,  geb. 2 Nov. 1 9 1 0 .

Ellecom. W. WIJNAENDTS  V A N  REYANDT.
~~-

Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-lndië,

door

Mr. P. C. BLOPS  VAN TRESLONG  PMNS.

(Vcrrolg van xxx, 373).

Poplmas l?rozcwer. Bij  G.B.  van 21 September 1904
Josina Fredrika  Russouw  Changuion, geb. Robertson
23 Juli 1852,  onderwijzeres. [Aliwal North].

n” 60 v e r k r e e g  Herwaan  Tiacodoo,r  Êbouwcr, con-
troleur B.B. vergunning den naam zijner moeder
J. C. Popluens  voor den zijne te voegen en zich
te n. en te s. -. (Ned. Sta,atsc. 1903 110 159).

Bij G.B. van 9 &fei  1906 no 41 verkreeg W i l l e m
Gcrardus  ïWarsnaan  vergunning zijn naam te ver-
anderen in dien van - .  (Ned. Staatsc. van 1900
n” 60).

A. Antoine Nicholas Ernest Cha?tgeciola,  geb. Clan-
milliam 2 Juli lS65,  bouwkundige  en  aannemer ,  t r .
Kaapstad 27 Juli 1896 Susa~a~aa  Johalaqaa  Klerck, geb.
Paarl, dr. van Johan Rynhold  Gerhardes  Klercl: en
Awa Elinabeth  van der Bijl Mo,rlwl.  [Krugersdorp].

1.

‘2.

4:

6.

6.

7.

8.

Uit dit huzoelijl~:
A+zna Elixabe[h  Chanquion  , g e b .  R o b e r t s o n  12 Juli.-
1893.
Sophia Statbley  Changuion, geb. Robertson 3 Oct. 1894.
Louis Annis Cha~aguion,  geb. Kaapstad 12 Apr. 1896.
Johan Rynhold Klerck Claanguion , geb. Krugersdorp
14 Apr. ï89S.
Antoiqae  Nicholas Ernest U~anguion,  geb. Krugers-
dorp 9 Nov. lS99.
Fyancois  DaniEl  G%a?agalion  ,  geb .  Krugersdorp  16
Apr.  1902,  T aldaar 4 Juli 1902.
Susanna  Johanna, Changuiola  , geb. Krngersdorp
1s Dec.  1906
Rhoda  Tabitha Changuion,

_

geb. Krugersdorp 16
sug. 1909.

B. François Daniël Chauguion  , geb. Robertson 1s Jan.
1874, onderwijzer, tr. Krugersdorp Ilesler  de la Rey,
dr. van ddriaan de la Rc~y.  [Randfontein].

Uit dit huwelijk:
1. Louis Annis Changuio~a.
2. Adriaan Cha~~guio~a.

C. Louis Joha  Stanley Changuion, geb. Robertson
10 Nov. 1875,  landbouwer,  tr .  Johannesburg 1 Juni
1904 Hilda  Edith Potgieter. geb. Cape St. Frances  17
Apr.  1850,  dr. van F+-ederick AOram  Johalanes  Potgieter
UU .Uaria  M. Potgietev.  [Piet  Retief] .

uit dit lLlltuelijlc :

1. Marie Louise Changuion, geb. Krugersdorp 29 Mei
1905.

2. Sopkiu  Stanlry  Changuioyz  , geb. Krugersdorp 19 Aug.
1907.

3. Lozcis Annis Claalzguion,  geb. Piet Retief 14 Dec. 1910.

Q. Afirahana  Ar12011721s Faurc  Claangzcion,  geb. Robertson
20 Apr.  1878,  vcrnikkelaar ,  t r .  Roodepoort  17 Aug.
1 9 0 4  A1r12a Maria  Els ,  geb .  Elliot,  dr. van Ockert

Poth.

V1rn

Adressant is een natuurlijke wettelijk erkende
zoon van Gerdina Maria Marsman, die 12 LXaart
1903 te Semarang  huwde met Willena  Nico laas
Poth,  gep. kap. inf. 0. 1. L.

WiUem Gerardals was  geb. to A m s t e r d a m  1 1
Feb. 1896 en bij acte d.d. 9 Sept. 1895 erkend.

Pre7tla  Wiese. Bij G.B. van 3 November 1859 n” 16
verkreeg Rij& Christiaan  can Prehn  , aud-assistent
resident van Ledok, thans op wachtgeld,  ver-
gunning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1856
110 296).

Requestrant is geb. te Soerakarta  2.5 Maart 1819
en zoon van Rijd van Prehn en Christina  h’lisabeth
Wiese. De aanvrage geschiedde uit vrees, dat het
geslacht zijner moeder zou uitsterven.

PreIalice  ll/lac Lennaqa  Bij G .B .  van  IS  Januar i  1894
no 2 8  w e r d  a a n  Gerardas  dïexander Prenlice
vergund den naam zijner moeder voor den zijne
te voegen en zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.
1891’  ne 275).

Hij is de zoon van A d a m  Pre?alice en t Jane
Clon& Mac Lennan.

Priclc  van wely. Bij G.B. van 1 April 1904 n” 20 werd
aan F r a n c i s c u s  Petrus Hulwrtus  Priel; , loeraar
Engelsche taal aan het gymnasium Willem 111 te
Batavia  , vergund zich te n. en te s. -. zijnde
zijne vrouw eene  van Wely.  (Ned. Staatsc. 1903
n0 13).

Prins ca,n Kerck7zouela.  Bij G.B. van 5 December 1907
no 27 verkreeg Lubcrtus  Johan~aes  vala Iierc~khovesz
vergunning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatc.
1906 n” 221).

Adressant is geboren te Semarang 23 April 1880
en zoon van Livinia wan Kerckhove?a  en werd op-
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gevoed  b.i*j I”redrik  Hendrik Prins, die hem met
toestemmmg zijner moeder heeft erkend.

Quentin vnn iliotman.  Rij  G.B. van 29 Augustus 1905
n0 17 verkreeg Aldonce Louise van &otman  ver-
gunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1903 n” 257).

Q&jo  Loth. Bij G.B. van 19 Augustus 1859 n” 18
verkreeg Gustaaf Louis Quinio,  rjleerkind  van

Von

J. 111.  E. Lqder’ weduwe ;nn 2. ‘D: A. Loth, ver-
gunning zich te n. en te s. - (Ked. Staatsc. 1856
n” 303).
Raesfeld Jleijer.  Bij G.B. van 16 April 1881 no 11
verkreeg Carl Joseph 31 eijer , kapitein der inf.
0. 1. L. vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. 1878 n” 141).

Adressant is geboren te Bocholt en genaturali-
seerd bij de wet van 17 April 1874, (Staatsblad
49). Zijne moeder heette 2’012 Raesfebd.

Rumalcers  van Praag. Bij G.B. van 27 Mei 1899 no 19
verkreeg Abruham  Simon van Praag, griffier bij
de Landraden te Poerwodadi en Demak, vergunning
voor zich en zijne minderjarige wettige kinderen
om zich te n. en te s. - (Ned. Stantsc.  1898 no 61).

Adressant  was geboren te Padang 5 Juli 1868.
Zijne moeder heette Ramakers.

Zijne minderjarige kinderen zijn:
1. Jtcles Jacpues Louis Arthur, geb. Padang 3

April 1884.
2. Cecilia Lucia Adrialzn,  geb. Padang 2 Mei

1885 en
3. Jeanne  Enzclie  Lucie Leonie, geb. Padang 24

Nei 1886.
Rambaldo di Collalto.  Bij G.B. van 25 Dec. 1901 no 17

verkreeg Johan PÜul  Ramba’ldo  vergunning zich
te n. en te s. -. (Staatsc. 1893 no 189).

Adressant was geb. te Mongoenredja  in de Proanger
30 Juni 1878 en in 1900  controleur B.B. op de
bezittingen buiten Java en Nadoera.  (Zie Ned.
Adelsboek 1910 bl. 198).

Ruppard.  Bij G.B. van 2 Mei 1879 no 36 verkregen
Jhr. Authony Rappard, ambt’enanr  en Jonkvrouwe
Adelaade  ,Johanna  Henriella  Rappard, echtgenoote
van Arthur Georg Clumor  Eugen  Wilhelm  Freiherr
con della &rssclLe Ippenburg  , majoor der infanterie
0. 1. L., vergunning, zich te n. en te s. -. (Ned.
Staat,sc. 1876 no 140). Zie Ned. Adelsboek 1907
bl. 529.

Bij G.B. van 14 Juli 1901 no 10 verkreeg
I’C’ille~~~  Frederik Rappard, beheerder der onder-
neming Mnnang  te Soerakarta  , vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1901 n” 78).

Ravenswaay  Clausen. Bij G.B. van 29 October 1909
no 10 verkreeg Johan Chrisiiaan  Claasen,  adj.
houtvester bij het boschwezen, voor zich en zijne
wettige kinderen vergunning den naam zijner
moeder voor den zijne te voegen en zich te n.
en te s. -. (Zie Staatsc. 1908 no 136.)

Raxoux Schultz.  Bii G.B.  van 2 6  Maart  1891  n” 4
”

verkreeg Arend Florentinus Schultx  , 20 commies
op het Residentiekantoor te Bandocng, vergunning,
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evenals ook zijno  minderjarige kinderen zich te n.
en te s. -. (Ned. Staatse.  1890 n” 20).

Adressants  grootmoeder heette Raxoux.
Zijne  kinderen zijn:

1. Johannes Ferdinand Schuitz,  geb. 17 April 1879.
2. Charlotle  Florelatine,  geb. 28 Februari 1881.
3. Elizabeth  Rosalilae  Fer?aallda , geb. 3 April 1883.
4. Villard Louis Arie, geb. 1 Maart lS85.
5. Benaard  Reinier, geb. 20 Februari 1887.
6. He?ariette Hortelase, geb. lö November 1888.
Refaesse  vals Duivenbode. Bij G.B. van 2 Juli
1860 n” 163 verkreeg MnGrten  Dirk van Duicen-
bode vergunning voor zich en zCjne  wettige des-
cendenten om zich te n. en te s. -. (Ned. Ytaatsc.
van 14 Juli 1857 no 164).

Adressa,nt  is 2 November 1804 te Ternate go-
boren, zoon van Dirk MaTtens  van Duicenbode
en Jaconainn  Antonetta  Hemmekam,  was in 1856
koopman aldaar en ridder in de Orde van den
Ned. Leeuw. Hij is de eenigc erfgenaam van
Willem Gerard vals Relaesse,  zijn overgrootvader
van moederszijde, wiens cenigste  jongere broeder
J a n  H e n d r i k  zan Renesse de Wulven  geene
descendenten nnliot  -. Adressants zoon is o. a. Cofz-
stan,t@a  Willena  Rudolph  van Rcnesse van Dzlìce?a-
bode In 1887 te Parijs.
Rheineck Leyssius. Bij G.B. van 19 December
1903 no 20 verkreeg Jhr. Henri Theodor Leyssius,
oud 20 luitenant infanterie, administrateur eener
cultuur-onderneming, ter onderscheiding van andere
familieleden vergunnin’g  zich te n. en te s. -.
(Ned. Staatsc. 1902  11” 243.)

Ritsema Kenapees. Bij G.B. van 7 Juli 1897 n” 10
v e r k r e e g  Johalalaa  Maria Cornelia  Bernardilaa
Ritsema vergunning zich te n. en te s. --. (Ned.
Staatsc. 1896  no 94).

Zij is geboren te Batavia 30 Mei 1879 uit
Marius Leonnrd  Ritserna,  in leven o.l?. van ge-
zondheid 10 klasse O.I. L. en Muria Frcderda
Adrinna Johanlaa  Diepenbroek,  die daarna her-
trouwde met den kap. plaatselijk adjudant te
Soerabaja 1Vilhelm  Ernst Kempees.

Robert van Loon.  Bij G.B. van 20 Juli 1903 no 5 ver-
kreeg Jacobus Nicolaus  aaria Robert, wonende
te Pasoeroean vergunning zich te 11. en te s. -.
(Ned. Staatsc. 1902, n” 113).

Adressant is 9 Januari 1874 te Oosterhout ge-
boren en de zoon van Louis Gislijla  Carcl  liendril;
Robert en Domphna  Joa,nna van Loon.

Romswinckel  Gzlise.  Bij G.B. van 15 Nei 1879 n” 13
verkreeg Johannes Wilhelmus Franciscus Ro~lo-
wi?zckel  vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. 1876 no 150).

Hij is een neef en pupil van Francis Wilhclm
Chrisliaan  Guise,  gep. inspecteur bij den Postdienst,
bij wien hij na den dood van zijn  vader Frederil;
Hendrik Karel Romswinckel op 4 Juni 1868  te
Batavia, aan huis kwam. Hij was te Batavia 17
Juli 1864 geboren en had nog 3 broers on zusters.
(Zie Ned. Patriciaat 1910 bl. 390).

Ronkes Agerbeek. Bij  G.B. van 23 Juli  1885 n” 1
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verkreeg T7?eodorus  Henricus Ronlces  , c o m m i e s
on het Residentickantoor  te Pamekasan  @Indoera),
vergunning den naam zijner echtgenootc achter
den zijne te voegen (Ned. Staatsc. 1884 n” 123).

Bij G.B. van 3 Januari 1886 n” 4/c. werd deze
naamstoevoe@g  (eigenlijk overbodig) ook ver-
leend aan zgne wettige nakomelingen.

De Roo de la Faille. Bij G.B. van 18 December 1880
no 27 verkregen Dirk Willem Karel en Petrus
de Roo vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. 1877 n” 257).

Zij w a r e n  z o o n s  v a n  D r .  L. TT’.  G. de ROO,

secretaris van den Raad van N.-1.  en wijlen
vrouwe cie la Faille.

De Rij& van der Gracllt.  Bij G.B. van 11 Juni 1907
no 20 verkregen Franciscus Willebrorclus  de Rijk,
geb. te Hilversum; Willebrordus  James Felix de
Rglc, geb .  Soe raba ja .  ad j .  chet 30 afd. S.S. op
Java ; Mr. Ferdi,nand  Mazimiliaan  Paul de Rijk
va~a  d e r  Grac7lt, rechterlijk ambtenaar; Enai le
Xarie  flra?zs  de Rijk, geb.  Soerabaja,  koopman
te Bangkalnn;  Canaille Marie Auguste  de Rijk,
geb. te Soerabaja, wonende te Kediri, vergunning
zich te n. cn te s. -. (Ned. Staatsc. 1906 n” 73).

De RLjk  z;ala der Gracht. Bij G.B. van 21 IUei  1 9 0 4
n0 17 verkreeg &l r. Ferdilaand  Maxi~~zil~aa~a  Paul
tlc Rijk > geboren te Soerabaja, vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1903 no 67.)

Adresrants  voorvader Jacob  Simousz.  de Rijlc
was  eigenli,jk  geheeten  vaiz der Gracht (vgl. P. C.
Hooft, Vaderlundsche  Historiën).

IL+/zYz  Rapp.  BBi,j  G.B. van 26 November  1871  no 17
v e r k r e e g  Jollqa  Arie Fredril<  Rapp  v e r g u n n i n g
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1868 no 301).
Hij is zoon va,n Francois Fredrilc Rapp ,  zonder
beroep te Semarang en ïklffiria Pitelnellu  C7Larloitc
RbjlLen.

Schaper der Alderwereldt vala Saint-John.  Bij G.B. van
3 0  Mei 19@2 no 19 v e r k r e e g  Joohanncs  J u s t u s
I!brel Sclaapcr  vergunning zich te n. en tc s. -.
(Ned. Stnatsc. 1901 no 68).

Adressant is zoon van August Martila Schaper,
die geboren werd te Banjoemaas 14 Mei 1835
a l s  zoon  von  Johan  Augus t  Schaper ,  flankeur
bij de 60 comp.  80 bat. inf. en de vrije Javaan-
sche vrouw Karsia.

D e  a,anvrage  g e s c h i e d d e  t e v e n s  yoor z i j n e
minderjarige kinderen :
1. Nadxy Augzcstine  Kitty, geb. Batavia 4 &Ici  1893.
2. Marianlze Adeleyde hTicolette,  geb. Batavia 6

Juni 1895.

S~hcltcrna  de Hcere. Bij G.B. van 1 Juni 1903 n” 7
vcrkrogen  Isaäìc  Scheltenaa,  employh  d e r  f i r m a
scheepsagentuur voorheen J.  Daendels en Co.,
Gcrardus Arnoldus Nicolaus  Scheltema, hoofd-
commies bij het dep. van B.B., beiden te Wel-
tevreden  , .Miclaael  Willaelna  S c h e l t e m a ,  10 luit .
der militaire administratie en Pieter Scheltema,
employé op de suikerfabriek Krian (Soerabaja),
vergunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1902 n” 46.)
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Adrcssnnt,en  zijn allen zoons van Jacobus Hendrilc
Sclbeltema  , oud ambtenaar Dep. van Oorlog, to
‘s-Gravenhage.

Isaak S. is geb. te Amsterdam 17 Juli 1860,
G. d. N. S. is geb. a. v. 25 Nov. 1864,
nl. W. S. is geb., a. v. 30 Januari 1867,
P. S. is geb. ‘s-Gravenhage 21!  October 1869.
Voornoemde vader Jacobus Hendrik S. en d e

zusters van adressanten: *Margaretha  S. , Maria
Femina S. , Martha  S. en Catharina  Nargaretha  S.
verkregen omstreeks 1902 in Nederland vergunning
zich te n. en te s. Scheltema de Heere.

De aanvrage geschiedde wegens afstamming
u i t  ,,La famille de Hecrc, qui e s t  d e  n o b l e s s e
anc ienne  e t  o r ig ina i re  du  duché de Limbourg
(Gaillnrd:  Bruges et le Franc). Deze wordt als
volgt onnreeeven  :

T
1.

11.

111.

IV.
V.

VI.

VIL

VII I

1x .

X .

X1.

XII.

x111.

>&t& de Heere, heer van Curbode, vestigde
zich in Vlaanderen, vader van:
Colard  de H., + 1 3 1 9 ,  tr. A g n e s  va?a
Ghistelle  ; v. v.
Pierre  de H , j- 1388, tr. M a r i e  vals de
Walle  ; v. v.
Jala (le EI., + 1471, tr. Mckault  dc GaOers;  V.V.
Antoinc  de H .  (rnro  Anihone), i_ 1 4 8 1 ,  t r .
Margeccrite  v a n  Nieuwenlloveu.  H i j  w a s
burgcm. van Brugge en verving het oude
geslachtswapen door: un écosson d’argent
au chevron de sable, accompagné en chef
de deux coquilles du même et d’une étoilc
& six rais de  gueu le  en  po in te” ,  da.t d e
Kortrijksche tak van het geslacht cie  Heere
bleef voeren en thans nog door verschillende
leden der familie S’cl~elten~a  wordt gebruikt.
Hij was vader van:
~v,&olaas  de Heere, v e s t i g d e  z i c h  1 4 8 7
tijdens de troebelen onder het bestuur van
Alaximiliaan  te Brugge, te Kortri jk;  v.v.
ïldartin  de H. (de oudere), over wiens on-
mondige kinderen in 1529 hun grootvader
Nicolaus voogd werd.
Jacob clc  I!I., is in of na 1559 met zijn broeder
I-‘lril@  uit Vlaanderen geweken naar Fries-
land;  P71ilip  was van  1505-1559  v o o g d
over de minderjarige kinderen van Martila
de Heere (de jongere).
Jala de H., geb. 1542 in Vlaanderen, -1 tc
Leeuwarden 1612 en begr. te Harlingen,
tr. Iesliciz  Frans. Deze doet uit  piëteit
afstand van den naam de Hcere en is de
sticht,er van de doopsgezinde secte der Jan
Jacobsgezinden.
Ja12  JäcoOs  Jansega,  tr. S$regìe  T h o m a s ,
-1 Harlingen 1657.
ja,a  Jan&a  , tr. 1684 Aagje!?  Franses Tem-
pelaar,  f 1667.
Jaq&  Jansen, geb. 4 Feb. 1658, tr. 31 Juli
1 6 8 0  Tutje Jacob Tjesma ; doopsgezind
leeraar  te Franeker, nam den geslachtsnaam
Sclaeltema  aan.
Paulus Sclzeltema,  geb.  5  Juni  1687 , tr.
Sjowlrje  Everts Beduifa;  was burgem. van
Franeker.
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XV.

X61.
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Ewrt Schellemn, geb. F r a n e k e r  2 9  O c t .
1730, tr. Lzctske Altencr  : hii was lid der
vroedschap aldaar.

I 0

,7aIz Scl~eltema,  geb. l?raneker  20 Mei 1756,
burgem. van Franeker, tr. 10 Grielje  Bajo-

nides ; t r .  20 180G  Adrirclza AbOrin,g  , d r .
van Sicco en N. N. Lycklamn  ù, n’yeholt.
Gnjus Scheltema, geb. Franeker 5 J-an.
1 7 8 5 ,  tï. Annu Catharinn  Pcrsteegh.
JocoOus Hendrik Scheltema de Heere (voor-
noemd),  g e b . Amsterdam 19 Juni 1829,
t r .  Sara  Joanna  Tìrion.

Schelz& cie  Jolzg.  Bij G.B. van 5 Maart 1904 110  29 en
van  17  Janua r i  1905  n” 14  ve rk regen  Henri
Jacques d e  cJong, leto luit .  der inf.  eu ~TacoOus
Renatzts de Jong, controleur R.B., vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. van 1902 no lS5
en 1898 n” 67).

De lsto adressant is geb. Batavia 13 October
1870 en zoou van Jacobus Relzatzls de Jong e n
Azcgustn  Cornelin  ElìraDclh Hewìeite Sdrenck.

Schornack  van der Wacrg. Bij G.B. van 2 Juli 1506
no 37 verkreeg Alpho~  Frans Erlnntl  van der
TI nog, opziener bij het boschmezen  , vergunning
zich te n. on te s. - (Ned. Staatse. 1903 110 77).

,4dressant , geb. te Koeto-,Ardjo  (Kedoe) 17 Sept.
18i9,  is zoon van pt~~zs AlOwt Hen&ik  en wijlen
i?ilarìn Coi7lai.incc #o]jhìrc  BOWJ.  Zjnu g r o o t m o e d e r
valz cler IT’crag  w a s  g e b .  Clcrra  Sd~ornnck.

Schultz  ‘cc(n T’lissingc~.  Rij G.B. van 7 November 1903
no 3 6  v e r k r e e g  John~ Fredcrìl~  Hend~rik  bchltltz
voor zich en zijne minderjarige kinderen dlllaa
Clara  dlntltìlde,  Elvirc  H612ne  Xarg~it?riie  ,  LCOU
Richnrtl E~lunrd  en h’lcg&2e  .drtJlur  Rrirrtlolph  v e r -
g u n n i n g  z i c h  t e  n .  e n  t e  s. -. @ed.  Stnat,sc.
1902 n” 212j.

Schut ,cm der Liwle. Bij  G.B. van 3 December IS94
no 4 1  v e r k r e e g  Hw~u~~~z/s  UIIA der Lii/dc, lnnd-
huurder onder Soerakarta,  vergunning zich te n.
en te s. -. (Ned. Stantsc. lS93  n” 241).

AdresFan&  vader  Cor1zcli.s  t’~n der Li~ldc  h a d
steeds beweerd, dat zijn zoon eigenlijk Mmt ZVUL
der Linde heette,

Sc712uct2,  Frnncis.  B i j  G . B . ~an 27 Januari 1903 n” 11
werd aan .7cc;;z  Cllrétiea Sclrwnb  vergund zich te
n, en te s. -. (Ned. Stantsc. 1905 110 1>ij.

?J.  C. Scl~~onD  is geboren te Batarin  11 November
3 8 9 1  a l s  z o o n  yan E~~zilc  Sí,lr~nO eu Cntarìcna
Theresia  Bo.~r/uio~2  en werd opgevoed  bi,j de famile
Francis te Batuvin.

Scipio Blumc.  Bij G . B . v a n  2 Augus tus  lS&> n” 1 1
verk reeg  Joircc~rncs  Hzdertlls  Sci$io,  gewezen ge-
employeerdc ter Algemeene  Secretarie vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. lS61 n” 239) .

Requcstrnnts  moeder heette Blzcme.
Servatitts C’J2wanncs.  Bij G.B. van 12 Mei 18Sl no 54

verk reeg  Willeln  Fredw?c tTean Gusiu~~  Cl~~vanncs
vergunning zich te n. en tc s. -. (Ned. Stantsc.
1878 n” 135).

Hij is de oudste zoon van den administrateur
Mane Eugene Chaw2nes  en Ad& Eugenìe  Josephine
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-Uarie  Louise Sewatius  en werd 22 Januari 1870
te Watoe-Ngorok (Kedoe) geboren.

De naamstoevoeging geschiedde mede op verzoek
van Gerard  Pieter Servatius,  oom der voornoemde
moeder, gep. ass. resident van Indramajoe. Deze
ongehuwd zijnde was de eenig overgebleven zoon
v a n  w i j l e n  UWenz nlzcolaas  htmjdius,  r e s i d e n t
der Preanger en Catharina ElisaOcth Couperus.

De Sévren Jcrcquct. Bij G.B. van 24 November 1891
no 40 verkreeg Henri Francois Emile Jacquet,
oud 30 jaren, le klerk en buitengewoon substituut-
griffier bij den Landraad te Soerabaja, voor zich
en zijne wettige kinderen vergunning zich te n.
en te s. -. (Ned. Staatsc. 1890 no 198).

De  aanvrage geschiedt ter voorkoming van
verwarring met andere naamgenooten - de naam
de Séo-en  bestond adressants echtgenoote  in den
bloede.

Adressant is geboren 1 Januari  1860 en 19
November 1581 te Soerabaja gehuwd.-.. _

1.

2.

3.

4.

5.

Sibinga

zijne kinderen zijn:
Aurorc Vnléri~zc  Ulrique  Adde Xdanie,  g e b .
te Soerabaja 16 September 1578.
Jt?rôme  7 albe .Melchiore  Eclmund  Gztillaume  ,
geb. Soerabaja 20 Februari 1880.
Hewry  Pierre  Fwnand, geb. M o d j o k e r t o  8
Maart  lS82.
Loziis  dleznndre
Juli  18Si.

Gideon  , geb . Boeleleng 22

Gltstnve  Alphonse,  geb. Banjoemangi  29 Januari
18S7.

~2z~lder.  Bij G .B .  van  22  Nov .  1906  no 6 5
v e r k r e e g  Joa&es Jfuldcr,  a d m i n i s t r a t e u r  d e r
suikerfabriek Tegowangi , vergunning zich te n.
en te s. -. (Ned. Staatsc. 1905 n0 1 9 7 ) .

Soeterik  Schouten.  Bi,j G . B .  v a n  3  J u n i  IS64  110  1 8

Stad

C;an

verkreeg Cnrel .. Jcrn Jacob Soeterik vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1861 n” 156).

Hi,j was een aangenomen zoon van Hcrrnuws
Schouteii , commies controleur der inkomende en
uitgaande rechten te Bat,avia  en Anthone!ta  Doro-
thea Confk  echtelieden.

cal2 I~olsiein  van T’loteu.  Bij G.B. van 16 Augustus
18SO  no 24 verkreeg E~ZIIIU~  Anton wn Vloten,
ass. resident voor de politie te Batavin, rergl!nning
voor zich en zijne wettige  afs tammel ingen  om
zich te n. en te s. -. (xed.  Stnatsc. lS77 no 158).

Zie over hem uitvoeriger De Wapenheraut  1907
blz. 368 en Ned. Adelsboek 1909 bl. 268.

ddressants  moeder had een broeder Gerlzard
Wilhelm  Stael can Holst&, r i d d e r  11. W. O . ,
gep. majoor bij  het voormalig Luxemburgsche
Contingent, die in 1876, 80 j.aar oud, te Kampen
woonde en de eenige  mannelqke  reprceentant van
dit geslacht was in Nederland.

Stecnberqcn.  Bi,j G . B . van 3 Maart 1909 n” 28
verkreeg Johannes  Ferdinand PCIZC~US,  10 klerk
bij den Post- en Telegraafdienst te Sernng voor
zich en z\jne minderjarige kinderen Johan Erederik
Constnnilj’n,  Gustaaf Rudolf,  George Philip en
Pieter Reinier vergunning om hun familienaam
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Van

Paulzbs te veranderen in -. (Ned. Staatsc. 1 9 0 7
n” 283).
Sfeilz Callenfels.  Sij G.B. van 7 April 1909 n” 28
verk reeg  J. Mercenier  , gegageerd fuselier,  voor
zijne minderjarige dochter Lwra  Mercenier ver-
gunning zich te n.  en te s. -. ( N e d .  Staatsc.
1907 rlo 6).

Adressants dochter werd 9 Mei 1890 te Buiten-
zorg geboren en opgevoed sinds dien bij mevrouw
de wede  ptrlz  Stei~z  Grlblenftds,  geboren G o t t e r  t e
Batavia.

Stierlincr Kuneman .  Bij G.B.  van 29 Februari  1856
nz 9  verkreèg  “Joan G e o r g e  Clzristiaan Carel
Kuneman vergunning zich te n. en te s.-. (Ned.
Staatse. van 13 Augustus 1853).

stol1

Requestrant  is  gehoren  te Amsterdam  5 Febr.
1826 en was in 1856 1” commies ter Algemeene
Secretarie ; daar hij van zijne jeugd af was opgevoed
bij zijne grootouders Stierling, geschiedde de aan-
vrage uit picteit  voor deze. De grootvader Joan
George huerardus  Gzjsbert Stierliug  , makelaar te
Amsterdam, wv3s vader van requestrants moeder
Louisa ElisaOeth  Conzelin  Stierling , die H e n d r i k
Ellena Kweman huwde.

Tina~1aerma~a  T/aijssela. Bij G.B. van 10 Augustus
1904 n0 4.5  verkrijgen George Stol1  en zijne meer-
d e r j a r i g e  d o c h t e r  Befzy &arlotte  Jacoba S t o l 1
vergunning zich te n. en t. s. -.

De moeder van Georgc Stol1 heette Timmerman
11aijssc7a.  (Ned. Staatsc. 1903 n” 1 3 1 ) .

Storm wja Leeuwetr.  Bi G.B. van S Januari 1903 nu 5
v e r k r e e g  Jol~a~~ *Jacob  . vaia Leewzuea,  gep .  kap .
art. 0. I. L. te Semarang, vergunning zich te n.
en te s.--.  (Ned. Staatsc. 1901 no 268).

In vroegere jaren werd door adressants familie
reeds den naam gecombineerd gedragen.

Struick du ddouZi?a. Bij G . B .  v a n  2 3  F e b r u a r i  1 8 9 1
no 2 6  v e r k r e e g  Nicolaas Johanlaes Stwiclc v e r -
gunning  z ich  te  n . en  t e  s.-. ( N e d .  Staatsc.
1890 n0 1).

Adressant is inspecteur van financiën, en is de
naaste afstammeling in de vrouwelijke lijn van
h e t  g e s l a c h t  CEu Moulila, dat  reeds in de 14dQ
eeuw in Frankrijk adellijk was en waarvan de
laatste in Nederland gevestigde afstammeling,
François  Adrien  du Moulin in 1863 te ‘s-Graven-
hage overleed.

Adressant zelf is geb. te ‘s-Hertogenbosch 19
October 1853 en zoon van Nattlzijs Jala en WWe-
mifaa Hendrilca Dreux Crol.

Zijne grootmoeder was Carolina Adriana Hil-
legolada  du, .Lldoz&la, de eenige van vele broers en
zusters, die kinderen naliet.

Zij was dr. van Clzarles, luit’.-kol. inf., f- 1817,
den zoon van Charles Diedericlc, luit.-gen., directeur
gen.’ der fortificatiën van de Vereen. Ned., i- 1793,
die weder zoon was van Ferdinand Tlu3ophile  du
3!oulin,  luit .-kol. ,  comm. de r  t roepen  door  de
Geunieerde Provinciën, gelegerd in de Barrière
vesting Namen en omliggende forten, die $1730.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Genealogie Velters.
Medegedeeld door D. S. VAN Z U I D E N.

Op huijden den eersten Meij 17%) compareerde voor
mi j  Johannes  Sijthoff, notaris  publicq bij  den  Hove
van Holland geadmitteerd in ‘s-Gravenhage resideerende
ter presentie van de naergenoemde getuijgen de Heer
Pieter Huguetan als in huwelijk hebbende Vrouwe Mar-
garethn  Clara van Harencarspel en jonckvrouwe Adriana
Margare tha  Hugue tan  sijne meerderjarige clogter  , in
eerder huwelijk verweckt  aen w[j!e Vrouwe Maria de
Vicq , woonende  de constituant  alhier  in den Hage,  mij
notaris  bekent,  dewelke  verclaerden bij desen  te con-
sti tueeren en magtigh te maken, de Heer Abraham
B o d a e n  woonende  tot  Middelburg,  specialuk omme in
hun constituantsnaemcn te deminueercn en aan te geeven
sen de E. E. Heeren Weesmeesteren  der stad Middelburg
v o o r n o e m t ,  d a t  hij Heer  constituant  uiithoofde v a n
g e m e l t e  sijne jege”nwoordige huijsvrouwé Margarcta
Clara van Harencarsnel  en van de kinderen aan deselve
verweckt,  en s!j jonckvrouwe  constituant  uijthoofde  van
haere geruelte  overledene moeder geregtigt sijn tot een
gedee l te  van  de  na la tenschap  van  wi j l en  de  Heer
T h e o d o r u s  d e  Haze,  in sin l e v e n  R a e d  Ords v a n
Nederlands India in conformit8  van desselfs  testament
op den 26 Maert 1718 voor den notaris Job. Fieman,
en getuijgcn tot Batavia gepasseert, sijnde  de persoon&
uijt welGers  hoofde in desen  werd geageert, de navolgende

“ V r o u w e  Margareta  Clara vary H&encarspel,  sfn Hr
constituants  huijsvrouwc.

Alexandrina  Huguetan en Pieter Huguotan de Jonge
sen deselvo sijne jegenwoordige  huijsvrouwe verweck t .
Adriana Margareta  Huguetan,  de constituante in dezen,
verweckt  aen si.jne over ledene  huijsvrouwe Mar ia  de
Vicq , volgens de respectivc extracten uijt de doop-
boeken, welke ncevens  selrere  genealogie van Adriaela
Velters  en :Ilagdalena  de Budt , non do grosse deser
sijn geannexeert, blijkende daer nijt,  dat de gemelde zijn
Hr constituants  jegenwoordige huijsvrouwe  Margaretha
Clara van Harencarsppl  en de ove?ledeno  moeder  van
haer jonckvrouwe constituante Maria de Vicq beijde  zijn
kleijndogters  van  wi j len A b r a h a m  Veltcrs  getrouwt
geweest mot mede mijle Helena de Haze. Refereerende
sij constituanten  sigh verders  tot soodanige bescheijden,
als tot verificatie van hun goed regt reeds goproduceert
sijn of nog11  geproduceert staen te werden bij de Heer
Velters Heer van Aechtekerke, Nevrouw van Dorp van
Maesdam  of wel bij de Heeren Bewindhebber de Vicq,
Scheepen  Harencarspel, Jacob de Xeij en andere vrunden,
die in gelijken grade afkomstig11  sijn van den gemelten
Heer Abraham Velters,  die soonls geseijt getrout is
geweest met Vrouwe Helena de Haze,  authoriseerende
sij HF en Jonckvr. constituanten  wijders den gemelden
Heer Bodaen , omme  van deselve  Heeren  Weesmeesteren
der Stad Middelburg als tot de verdeeliuge  des boedels
van den gemelten Heer Theodorus de Ilaze gequalificeert
te ontfangen en over te nemen de portien,  die aan de
constituanten  in qualitc voorsz, als gesubstitueerde mede-
erfgenamen van der meer gemelden  Heer Theodorus
de Hnze, in desselfs nalatenschap su!len bevonden werden
te competeeren, van den ontfangst do nodige en gerequi-
reerde quitantien en decharges te passeeren!  desnoods
cautie daervoore te stellen en omtrent ‘t geene voorsz
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staet alles meerder te doen, dat nodig11  bevonden sal
werden.

Beloovende sij constituanten  het, verrigtc van waerde
te houden, onder verband als naer regten. Aldus godaen
en gepasseerd in ‘s Gravenhage ter prcsentio  van Gerrit
Hutten en Lnmbert van Alphen als getuygen.

G. Hutten. Pieter Hunuotan.
L. 5’.

1.

11.

111.

IV.

v. i.

v. 2.
IP.

111.
IV.

V.

IlP.
IV.

V.
Vl.

IVb’S.

V.

Vl.
VP.
IIP’.

IV.

V.

Alphen. Adriana nïargareta  Huguetan.

AdriaalL Velters is  getrout anno ló&O  met !Ilug-
daZe/Ln de Bzdt. S[j maakt,  weduwe zijnde, haer
testament voor den notaris François Deijnout ende
getuijgen tot  Veere op den 14 Febr.  Ao 15%
en hebben te samen gewonnen onder ander0  dese
twee navolgende kinderen als :

Corneiis  Velter. Dc>etrout  met  Tunncl~e  Lnmp .ins.
Adrincm  T elters,  B u r g e m e e s t e r  v a n  dur V e e r e
endc  bemint,hebber  van de Oost-Ind.  Comp.,  is
getrout met Dina van Essen.
Anna Vel lers  gctïout met iUr  Tl~odoïils  de ITa~e,
Raedsheer in den Hogen Rade van Hollant~, obiit
15 November 166s.

Thodorus  de Haze, Raed Ordinnris van Indien,
maakt sijn testament voor den notaris Job Fieman
ende  zeker0 getuijgen tot Batavis den ‘Lli Staart
17lF.

ham de Huze sterft ongetrout den 6 Julij 1 7 1 4 .

l&x’j&.r  Vclters getrout met Judith  C(IIL de Voorde.
I+an~ois  Velters getrout met Clarn  de IIaxc.
Fran~ois  Velters, Heer0 van Aechtekerk , getrout
m e t  I!enclrìctle  11&3azilt.
Hendrick  T'elters  , Hcere vnn Aechtekerke ende
bewindhebber van de Oost.-Ind. Compagnie etc. etc.

Abrallnm  T’elters  getrout met Helena  de Hazc.
Judith Adriana Velters  getrout met Gdlamae
de Vicq.
Maria de Vicq  getrout met Pie t e r  Huguetau.
Adriana Margaretha  Huguetau.
Renctta  Clarn ?‘elters getrout met Jacob  van Haren-
carspel, Bailluw  en d’jkgrasf van Amstelland etc.
Margareta  Clara v a n  Harencarspel g e t r o u t  m e t
Pieter Huqetala.
Alezandri~an  Hlrguetan.
Pieter Hugueha de Jonge.
Aleza~~adcr  T’elters getrout met DiTla ca,a Essen.
A n n a  Xaria  Vellers  getrouwt m e t  &lr.  A1atlloqy
de Hubert, Heere van Cruiningen, Raedsheer in
den Hogen Rade van Hollant.
. . . . . . . . de  Hubert  getrout met C7rarles  Ph i l i p
vals Dorp, Heere van Maesdam, beschreven in
de  o rdre  van  de  Ridderschap  en  Ede len  van
Holland etc. etc.
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Helmholt  en Woldringh.
(Slot van  XSS, 365).

1 7 5 6 .  D e n  ô Junij  is Jaia W 01 dring h .getroumt te
Wi t te rwierum met  Sclzske  Ucke?b  van H ulning a ge-
boren den 23 Augusti  1730.

Hare kinderen zijn :
1. Jacobus 1i o 1 d rln gh geboren den 13 Junij 1757

overleden den 9 Auguatl 1707 gedoopt den 15 Junij.
‘L. Jau Woldringh gcboreu  d e n  29 Jul\j 17% g e -

doopt den 30 Juli j , naar drie jaaren  student geweest
te zijn cadet onder de Dragonders van B yl a n d en
aaar twee jaaren  onder gediend te hebben cadet ge-
worden bij ‘s lands Marine en anderhalf  jaar daarna
Luitenant ter zee en in ‘t beg in  van  ‘ t  j aa r  1793
Capitein Luitenant doch vervolgens in ‘t  jaar 1795
wegens de plaats hebbende omwenteling in Nederland
u i t  zijn vaderland  g e ë n i i g r e e r t  e n  verclers  v a n  h e t
Engelsche  Gouvernement geallowancecrt  en is op Zaterdag
morgen om half drie uur den U Juli 1800 te Apen (?)
in het Oldenburgsche  overleden  en den 10 dito nlclaar
begraven oud ge\\Torden sijnde 46 jaarcn 11 maanden
en 7 dagen.

3. Jacobus  Woldr ingh  geboren  dun  3  Sep t .  17G0,
geiloopt den 5 Se@ overleden den 29 Sept. 1760.

4. Jarol/us TV o 1 d ring 11, geboren den 1 Januari lïG2,
gedoopt den 3 Jan. cadet geworden den 3 Jan. lí74,
vaandrig den 3 Sept. 1779,  Licutcnant den 1 Dec.
1788, Capitein t i tulair  den 17 Jan. li92, alles bij het
Regiment van Zijn Excellentie den Generaal Leme
v ti n Ad LI 3 r d. In ‘t jaar 1796 bij de Stxttsomwenteling
Cnpitein EíTcctief  v a n  d e  Infaiteric v a n  h e t  2(je  Ba-
taillon  van deVijfde  Halve Brigade.  Eit~clclijl~ is dezclwde
op den 27 gug. 1799 bi,j  het aanla.nden  der Engelschen
en Russen ter herstelling van do oude constitutie in
Nederland in Noordhollnutl bij Calangsoog geblesseerd
geworden  boven de Regter knie en op den 29 Sep-
tember van ‘t zeiI~~au jaar aan cl0  gevolgen van zijne
Blessure te Iluisduincn nabij den Helder overleden en
aldaar in dc! duinen begraven oud geweest zijnde 37
jaar S maanden en 29 dagen.

6. C’olarad?lr Wol dring h! geboren 22 Apri l  1763,
gedoopt den 2I April. Dezclwdo  is aaqcstelt als cadet
bij ‘s Lands Marino in het jaar 175% en vervolgens in
‘t jaar 1779 (?) als Licutenant  bij dc admirali teit  van
Friesland op het  Oorlogs Fregat de Juno bij de capi-
tein d e  W i t  n3 de Oost I n d i e n  en i s  a l d a a r  d r i e
maal in actie geweest met de Xalacccrs en een volkomene
overwinning behaalt  te hebben, dog is  op do terug
Reize overleden den 20 November  omtrent ‘t eiland
St. Helena en na ‘t gebruik aldaar over boord gezet.

6. Gedard  W o 1 d r i n g 11, geboren den 11 Feb. 1765,
gedoopt den 170n, cadet geworden onder ‘t Regt. van
deu Heer Generaal L c w e, nn drie Janren dienst zijn
Paspoort genomen en toen als cadet bij ‘t Re&. van
den  Heer  Gencr;lnl  Do pft en toen aly vaandr ig  b i j
het zelvdc Regiment den 13 September liS8 aangesteld,
Lieutenant den G 1Meij  1793 in ‘t leger bij Doornik en
vervolgens bij de Staatsomwenteling van ‘t jaar 1795
ui t  de  Krijgsgcvangenis  o n t s l a g e n  zijnde,  is hij ge-
emigreert  en na Osnabruck gemeeken  en aldaar onder
de orders van Prins Frederik van Ornngo  gegaan en
verders  door ‘t Engelsche Gouvernement allowanceert
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tot ‘t jaar 1813 (nadat de Franschen een gedeelte van
Nederland geruimd hebben) weder naar zijn vaderland
geretourneerd en den 1s A&tart  1814 als capitein  aan-
gesteld bij het 8sta Bataillon Land Militie en is in de
maand July gepensionneerd.

1766.  7. Cnthcwina Sebi+aa IV 0 1 d r i n gh , geboren
den 19 Juny 1’766, gedoopt den 22en, overleden den
23 Augusti 1766.

1’767 8. Baroldm Comelius  W o 1 d r i n g h , geboren
den 9 Augusti 1767, gedoopt den 12, overleden den
1 April 17ti8.

176!1.  9. XeBoHuininga  Woldringh, geborenden
5 November 1769,  gedoopt, den 10, overleden den 17
November 1781.

1772. 10. Baroldus  Meinardus  IV o 1 d r i n g h , geboren
den 27 December 1772, gedoopt de 1 Januari 1773,
overleden den 7 Juni 1773.

1774. ll. ïK&zal-dus  Woldringh, geboren den 14
October 1774, gedoopt den 16, gestorven den 10
November 1821.

1774 .  Meinardus  TV o 1 dri ngh , .geboren  den 14
October 1774, gedoopt in de Martmikerk  door Ds.
Jansoniu s. don 16 October 1774.  Dezclvde is den 9
December 17:!3 student geworden op de Hoge School
van Stad en Lnndo  te Groningen en is den 23 Spril
1800 gepromoveerd  tot candidaat in de Theologie onder
het classis van Zwol in de provincie Overijse1 en den
24 Juni 1802 als Predicnnt bevcsti,gt  geworden op de
Brede in hot Hunsingo Quarticr  iu de Ommelanden
zijnde onder het Classis van Middelsturn  vervolgens is
dezelve getrouwt  op de Brede door don Wel Eerwaarden
en Zeer  Geleerden Heer 3. Liefst in g, Prodicant  to
Warffum met de Eerzame Jonge Dochter Gee~fjen
Lzliije?~s  Tor Borg , dezelfde is gebooren te Uithuizen
den 14 Augustus 1754 op Woensdn,g  ‘s morgens en
gedoopt den 22 dito door Ds. Bnniug.  Kinderen van
&leinardus  W o 1 d ri n gh en Geel-tje L~udp2.s  T er B o r g :

Do Eerste.
den 5 April zijnde Dinsdag ‘s morgens om half

twaalf UIW is geboren  in de Brede c;Tc172  W o 1 dring11
en is op Zondag den 1 Meij  daaraanvolgende door mij
zelven  gcdoopt in de Breedstcr  Kerk en door mijn
vrouw ter doop gehouden , genoemt  naar mijne Vader
Jan W ol d r i n g h weleer Hopman van de Burgerije
te Groningen, vcrvolgcns is dezelve op Zondagnamiddag
tusschen drie en vier uuren  den 9 October in den
Heero gerust naar een koortszickte  van drio wecken
en op vri,jdag  den 14 dito (zijnde juist den verjaardag
van zijnen vader Ncinnrdus \V o 1 d r in g 11) in de
Breedster Kerk op het choor begraven oud geweest
zijnde 6 dInanclen en 4 dagen.

De Twedo.
1810. Den 17 Januarij zijnde Woensdag ‘s namiddags

circa 5 uur is iu de Brede geboren Jan TY 01 dr in g h
en is op Zondag den 11 Februarij 1810 gedoopt door
mij zolvs en door mijn vrouw ter doop gehouden  ge-
noemd naar mijn vader zoo even genoemd.

De Derdc.
1812. Den 29 Augustus zijnde Saturdag ‘s morgens

tusschen vier on vijf uur is in de Brede geboren Ludolf
W o 1 dri n gh en IS op Zondag den ‘10 September
daaraanvolgende in de Brecdster Kerk door mij zelven
gedoopt en door mijn  vrouw ter doop gehouden, ge-
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noemt naar mijne vronws  vader Luitjen Jccns Ter
Borg, Landbouwer in Cantens, vervolgens is dezelve
den 16 December des voormiddags tusschen elf en
twaalf uur in den Heere ontslapen, s!jnde  binnen 12
uur gezond en dood geweest en op Dmgsdag den 2d
dito in de Breedster kerk op het Choor begraven oud
geweest zijnde 3 Maanden en 18 d.

De Vierde.
1813. Den 17 November Woensdag ‘s avonds ruim

5 uiren is in cie Brede geboren Senske  Ockens  I-I  ui ni n g a
Woldringh en is op Zondag den 5 December daar
aan volgende in de Breedster Eerk door mij zelven
gedoopt en door de Baker  ter Doop gepresenteert,
genoemde naar mijn moeder die denzelven naam heeft
gehad, vervolgens is dezelve op vrijdag den 31 Mei
van het jaar 1810 des nademiddags tusschen een en
twee uur door het vrijmagtig albestuur uit dit aards&
tijdelijk leven in de Eeuwigheid door den dood over-
gebragt , nadat het een langen tijd aan de gevolgen
van een Waterhoofd’ gezukkeld hadde, en dezelve is
op Donderdag den 6 Juny daaraanvolgende in de
Breedsterkerk  op het choor begraven, naadat  ziJ ge-
leefd hadde den tijd van twee Jaar zes maanden en
16 dagen.

De Vi.jfde.
1815. Den 28 December zijnde Donderdag ‘smorgens

bijna acht uren is in de Brede geboren Ludo@h Wol-
dring11 en is Zondag den 28 Januarij 1816  in de
Brecdster kerk door mij zelven  gedoopt en door mijne vrouw
ter doop gehouden genoemt  naar mijne vrouws vader
Luitjem ,7nns  Ter Borg, Landbouwer te Cantens  is
gestorven  den 24 Januarisi  1830 aan de gevolgen van
cen vallende zickto.

De Zesde.
181s. Den 21 Februarij 1815 zijnde Zaturdag

‘s morgcns  om drie en half uur is in de Brede gebooren
Scns!~  Ocl~~zs  van Hui nin g a W o 1 d r i n g h en is
op Zonda,g  den 29 &laart  daaraanvolgende in de Brcedster
kerk door mij zolven  gedoopt en door mijn vrouw ter
doop gohouden,  bocnoemd  naar de moeder van Meinardus
W o 1 d r in g h , die denzelven naam heeft gehad, welke
in Mei 1837 is gct,rouwd met Wessel Htmdril;  D eelma#n
koopman in verfwaren te Groningen, daarop in lS38
bevallen van cen zoon, maar terstond iu ‘t kraambed
bezweken, waarom ‘t kind naar de moeder is genoemd,
met name Scnsl~ Oclielzs  van Huininga,  zijnde ook
echter dat kind reeds in Julij  van dat jaar overleden.

De Zcvcnde.
1820. Den 29 October 1830 zijnde Zondag ‘s middags

quarticr  over 12 uur is in de Brede geboren Sado
Huining a en is op Zondag den 3 December  daaraan-
volgende in de Breedstcrkerk door mij zelven  gedoopt
cn door mijne vrouw ter doop gehouden, genoemd  naar
een overleden broeder van Meinai-clus  TV o 1 d r i n g ,
overleden den 10 November 1821.

Jm Woldringh oudste zoon van &!ei~~arclus  Wol-
drin gh en Geertje  Luitjens  Ter Borg geboren den
17 Januarij  1810 is op 26 April lS35  als Predikant
bevestigd te Grootegast in Doezum in ‘t Westerkwartier,
gehuwd den 9 Augustus 1837 met Mejuffer  Gcwtien
Andelcs  (V) I< LI i p e r s , dochter van den Welecrwaarden
Heer Colayadzls  dlbertus  K ui p e rs , predikant te Boxum
en Blessum en wijlen Mejuffrouw &‘aricc  Dorothea
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LOW~SU  Schr oe d er uit  dit  huwelijk zijn geboren
volgende kinderen :

1838 den 20 October, cen zoon Meinarths  naar vaders
vader.

1840 den 8 Augustus, eenc  dochter Maria Dorotlzea
Louisa S c h r o e d er naar ‘s moeders moeder.

Copia copiae.
S t a m v a d e r  Ejizlo Huininga, geboren in Duitschlnnd

omtrent Basel bij Huiningen.
N” 1. Eppo H u i n i n g a  e e n  s o o n  n a g e l a t e n  d i e n s

naam is U p k o  H u i n i n g a  hijr volgt N” 2.
N” 2. Upko H ui ni n g a een soon nagelaten diens

naam Eiso Huini n ga hijr volgt N” 3.
N” 3. Eiso H uinin ga getrouwt  geweest an Ju f fer

Elta E 11 ge 1 k e waarvan ‘7 kinderen zijn nagebleven
hijr volgt N” 4.

N” 4. Jan H uin ing a getrouwt  geweest an Anna
illaria  T j o o r d a  v a n  S t a r k e n b o r g  b l i j f t  o p  N ”  4 .

N” 4. Doedo H uinin g a getrouwt geweest an Juffer
Hcster de Hartogh bli jf t  op N” 4.

N” 4. Tiiddo  Hui n i n g a getrouwt geweest an Juffer
Lawwnc  Ent en s blijft op N” 4.

N” 4. Smlia  H u 1 n i n g a getrouwt  geweest an Jonker
Bdzard  Greeven  van  Leermens  bli jf t  op N” 4.

N” 4. dilJ;o  H u i n i n g a getrouwt  geweest an Juger
Emzeke  R 3u k e nagelaten 6 kinderen op N” 5 te zien
hijr  volgt N” 4.

N” 4. Bo,nno  Huinin.ga in Reuconter in Denemarken
ongetrouwd gestorven hler volgt de laatste van 7 N” 4.

N ” .  4 .  S c b o  H u i n i n g a  nn Juffer ïj’ae T i d d i n g a
getrouwt  geweest in de Beerta, nagelaten 4 kinderen
te zien op de tweede N” 5 hijr volgt N” 5 de eerste.

Eerste  N” 5.  Aisso Huininga Lieutenant  van deze
provincie in Gelderland gestorven blijft op N” 5.

N” 5. &le~zso  H u in in g a en Hems ? en Louis
Hui nin ga , ongetrouwt gestorven blijft op N” 5.

N” 5. Teltjen  en Ettjen H u in i n g a , geen stam van
nsgebleven.  Hijr de tweede op N” 0 vo lgende .

T w e e d e  N” 5. Bonno Huin inga  getrouwt  g e w e e s t
an Juffer A’i$pi@ Foe kes nagelaten 2 soons on 2
dogters op eerste N” 6 te zien blijft op N” 5.

N” 5. .&po Hui nin g a ongetrouwt gestorven blijft
op N” 5.

Nu 5. Ettjcn Hui n i n g a gctroumt  geweest an DajLiel
Filipprcs  Flink nagelaten 2 zoons en 3 dogters op 11””
N” 6 blijft op N” 5.

N”  5 .  Bouwin,a  Hn ining a getrouwt g e w e e s t  a n
Bernhart H e gh m an nagelaten 2 zoons cn 1 dogter
op 111” N” 6 hijr volgt Eerste N” 6.

Ee r s t e  N” 6 Jalh en Sebo H ui n in ga ongetrouwt
gestorven.

N”  6 .  Senslce  H u i n i n g a  getrouwt an G e e r t  H e s
nage la ten  2 zoons en
op N” 6.

2 dochters te zien N” 7 blijft

N” 6. Bouwina H  u i n i n g a  getrouwt g e w e e s t  a n
B e r e n d  M e l c k e r t s ,  na.gelaten  4  kk .  he r t rouwt  an
Jacob J a n s ,
11” N” 6.

waarvan 2 kinderen te zien op N” 7

(N.B. indien dit geslagtsregister dienst kan doen, zo
kan N. B u s S C  her dit  nog verder bezorgen tot  un
dato dezes toe).
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(Naar een dagboek in het bezit van het
g e s l a c h t  W o l d r i n g h . )

In verband  met beide voorgaande stukken de
V r a a g :

Staat bemke  Ocken of Oeken  v a n H ui n in g a hier-
voren genoemd (zie 1756) in eenig verband met het be-
kende geslacht Huini ng a? (Zie ook o m. A. N. F. 11
p. 204, 229, 230 e. a.). Zoo ja - hoe dan ‘? M. i. sterft dit
geslacht H u in i ng a in mannelijke li,jn uit door : ,,Eersto
N” 6” uit ,Tweede  N” 5”. Zoo niet - wie  waren  dan
h a r e voorzaten  ?

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

Cock.
OOTNARSUM.

lG63 19 April .  Aan de gcmccnte  toegevoegd o. a. :
Cunicra Huiskel~  e n  Hendrick  Cock.

1685 met Kerstmis aangenomen : Gerrit Jan CocJ;,
zoon van Burgemeester HendrìcJc  Cock.

1687 met Kerstmis belijdenis gedaan: Htmdrik  COCJG,

zoon van Burgemeester Helz&“&  G’ock.
1688 Gerrit Jm COCJG  met attestatie vertrokken naar

Groningen.
1690 met Kerstmis belijdenis gedaan: Clonraed COCJG,

zoon van Burgemeester Hendrick  Cock.
16!13 Gerrit Jala COCJG,  met attestatie vertrokken naar

Franeker.
l(i94  Cowacd COCJG,  met attestatie gekomen van Brussel.
1696 met Pinksteren ingekomen : Gerhai-dus Joha~anes

C’OCJG,  S.S . minist.ri  cand ida tus .
1701  aangenomen  Jttdilh Cock, dochter  van wijlen

Burgemeester Hendrick  &CJG.

1707 ingekomen van Emmen : JltditJL  Cock eI1 Christina
Maria God;.

1 7 1 4  ingekomen  van Emmen: Henrica  ElsaOc  CO~JG.
1729 vertrokken met attestatie naar Amsterdam :

CJwistina  COCJG.
1734 ingekomen van Amsterdam: Hcnrica COCJG.
1 7 3 5  v e r t r o k k e n  n a a r  n n n
1736 ingekomen van

Uit het tronuwboek:
n >Y

D .  Gerhardus Koek
S .S . min. candidatus

en Ktmiera  Huislten, j. d .
capulati 9 Nov. 1663.

E M M E N .
1673-1705.  Gerhardus COCJG  (Sr.), geb. 1640, predikant

te Emmen, is alhier bevestigd den 28 Sbris 1673; is
alhier den 31 Mei 1705 in ‘t 66” jaar overleden, nadat
hij in 36 jaar den dienst  alt i jd waargenomen had;
den 5 Juni d. a. v. is hij in de kerk te Emmen bij onze
waarde moeder Cwaera  Hzlisice?a  bijgezet en begraven.

O m t r e n t  Gerharclus  Cock (Senior) ,  vermeldt  T.  A.
Romein in ,De Hervormde predikanten van Drenthe”:
nGerhadus  Cock, die zich te Ootmarsum ophield, trad
hier (te Emmen) voor het eerst in dienst in October
1673 en overleed in 1703; de eerste beurt in de vacature
werd den 28 Juny vervuld.

De unicus collator, hier Gerhard Sleet  van Singraven



Uit het vorenstaande blijkt o. m. dat:

1.

1.

‘2.

4:

11.

IK

1.

2.

4:

1v.

v.

1.

Jan Cock (te Hardenberg?) overleden is vóór het
jaar 1643, 4 kinderen nalatende:
Aren&, g e h u w d  m e t  GrieGe  Dobbers  en in 2”
huwelijk  4 Oct. 1657 met Geertien Leonarts.
Beerent.
Gerrit, volgt ll.
Maria, gehuwd vóór ld43 met Jan teqz  Velde.

Gerrit C'oclc , was waarschijnlijk Gerrit Koek, burge-
meester van Ootmarsum, wiens zoon:

Heudrilc  Cock, toegevoegd aan de kerkelijke ge-
mecnto te Ootmarsum 19 April 1663, eveneens
burgemeester van Ootmarsum (overl. vóór 1701))
huwt 17 Oct. 1666 met Anna Staverman.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Gerrit Jan, aangenomen met Kerstmis in 1685
te Ootmarsum, met attestatie vertrokken in 1688
naar Groningen, idem in 1693 naar Franeker.
Hew$rik,  volgt IV.
Conraed,  belijdenis gedaan in 1690 te Ootmsrsum.
Jzlditll,  belijdenis gedaan in 1701 te Ootmarsum.

He~adrilc  Co&,  belijdenis gedaan te Ootmarsum ir
1687, was waarscl~[~nl$c  de vader van:

U~tico  Wilhelm  Coclt (wiens vader Hendrik heette)
geb. 8 Nov. 1716, overl. 31 Jan. 1782, gehuwd
te Almelo (?) 5 Jan. 1743 met Gesina hlisa.bct14
Cramcr, ged. 10 Mei 1762, overl. 29 Aug. 1764
dochter van Bernardus Cramcr en Maria Keller.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Auzna Marija,  geb. 11 Febr. 1744, overl. 10 Oct. 1748
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eu Canneveld,  bepanldo  bij open testament van den 9
July 1701, dat G. Coclc  van Gasselter Nieuwveen, zijnen
vader bij overlijden te Emmen zou opvolgen; op verzoek
van G. Coclc werd deze bestelling door Drost en Ge-
deputeerden den 17 Aug. 1703 goedgekeurd.”

Gerhardzls  Cock  (Junior) te Gasselter Nijeveen beroepen
in 1697, volgde in 1703 zijn vader als predikant te
Emmen op, waar hij beroepen werd 13 Aug. en be-
vestigd 6 Oct. 1705.

Daar Gerhardus Cock  (senior) zich te Ootmarsum
ophield, zoo is Gerliardus  Johannes Cock,  S.S. ministri
caudidatus  in het jaar 1696 met Pinksteren ingekomen
te Ootmarsum (zie hiervoor) Waarschijnlijk  dezelfde als
Gerlzardus  Cock  (junior).

Als gedoopt te Emmen staan geboekt:
1676 16 April Janna  Geertruidt  Co&,
1678 21 April Hermtrnna Cock,
1679 20 Juli Hermamaa  Frederika Cock,

waarschij~alzj’k  kiudoren van Ger7aardzbs  Coc7~ (Senior) en
dus zusters van Gcrhardus  Coc7~  (Junior.)

Volgens cene acte d.d. 1643,  berustende in het Dia-
conie-archief van Coevorden, droegen  Arela&,  Beerent
en Gerrit Coclc, voor het gericht te Hardenberg, over
aan hun zwager en zuster Jan ten Telde en M a r i a
Cock,  een stuk land in de Hooge Holhorst, in het
gericht en kerspel Hardenberg cn de boerschap Holthe,
tusscben Leemgraven en landen van de Kloekhorst,
welk land afkomstig was van hun vader 3. Coclc.

Op den Yristen Dec. 1631 is Are& Janzoon  Cock  tot
burger der stad Coevorden aangenomen.

2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.

1::

VL

1.

2.
3.

4.
6.
6.

L:
9.

10.
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Co~zl~ctd,  geb. 4 Jan. 1746, overl. 6 Aug. 1746.
Colaraad,  geb. 2 Juli 1747, overl. 28 Oct. lï5d.
l%%r$ja,  geb. 19 Mei 1749, over].  11 Aug. 1749.
Marva,  geb. 8 Vaart 1751, overl. 11 Oct. li52.
Co?arand, geb.  22 Sept. 1763, volgt VL
Bernartlzcs , geb. 18 Ap. 1706, overl. 19 Dec. 1767.
eene dochter, geb. 28 Febr. liO8, over].  25 Febr. 17%.
Bernardus,  geb. 27 1Maart 1759, overl. 10 Ap. 1753.
Aqajaa  Maria Gcsiefaa,  geb. 2 Ap. 1762,  g e h u w d
J u l i  17% met n’il;olaas  Hendrilc  tm Cate, z o o n
van LavzDertus ten Cate en illaria  WWei1k.
Conra~ad Cock, geb. 22 Sept. 1763, wonende te
Deventer sedert 8 Oct. 1803, overl. 30 Aug. 1814
en begraven tc Almelo, trouwt 14 Oct. 17% te
Almelo (2) met Uasta Lamberts,  dochter van Hendrilc
Lamherts  e:l Judith Bastiaaja.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Gerilaa  ElisaOet7a  Wkhelmina,  geb .  4  Nov.  lï89,
overl. 29 Febr. 1792.
Judit7b  Uefariëtte,,  geb. 23 Sept. 1790, overl. 9 Jan. 1510.
Unica lVidhclmzna,  geb. 10 Dec. 1791, overl. 28
Jan. 1792.
Gesina Elisabelh T~ilhelmina,  geb. 27 Jan. 1793.
Hen&ik, geb. 16 Juni 1794.
Unica Wilhelmi~aa  Naria,  geb. 7 Dec. 1795.
U~vico  TVilheb~~~,  ,geb.  30 Mei 1797.
Geertrkl  Albcrtzna  Jo7lanna,  geb. 22 Nov. 1798.
Aqaqza  Maria Gesina, geb. 11 Oct. 1800.
Maria Jo7lanvaa  Albertilaa Helena, geb. 16 Juli
1803, overl. 16 Juli 1805.

N.R. Hendrilc  Cocl~,  geb. 16 Juni 1794, woonde in
1833 op het buitenverblijf ,Rentckolk” onder Olst.

Hoorvz. J. COCK.

Grafschriften, Epitaphia enz.

Men wordt gewezen op het boekje: Collcctio 3lolau-
naentorum  . . . etc. . . Per Philelezbtlrerum  Timarcten.  Pars
Prima - Amstelodami. . . M.DC.LXXXlV (1684).  (Niet
verder verschenen). Hierin komen voor: Alkmaar, Am-
sterdam, Asperen, Delf%, Dordrecht, Edam, Enkhuizen,
Franeker, Geertruidcnberg  , Gorcum , Gouda, Den Haag,
Ha,arlem  , Heusden, Hoorn, Klundort , Leeuwarden ,
Leiden, Loosduinen, Monnikendam, Muiden, Naarden
(Nerda) , .Nieuwpoort  (Neoportum), Oudewater (Vetera-
quinum),  Schevoniugen, Schoonhoven, Vianen, Willem-
stad (Guliclmopolis), Woerden. Het boek diende later
tot grondslag van het meer bekende werk van %narelen,
(met denzelfden omslachtigen titel in het Noderlandsch
vertaald), uitgebreid door A. J’rese, uitgegeven in Den
Haag 1775, bevattende: 1 Delft  , 11 Den Haag en
Scheveningen, 111 Dordrecht. Van het oorspr. werk is
o. n. een ex. in de Univ. Bibl. te Leiden. D.

__~

Boekaankondiging.

Bergisches  Wappc~abuc7a bilrgerlichcr  Fanailien  TOU
Johannes Holtmanns.  - Herausgegebcn  vom Bergischen
Geschichtsvercin zu Elberfeld. Verlag  von Wilh. Fülle,
Barmen.

Deze voor vele thans Nederlandsche familien in vele
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opzichten belangrijke uitgave bevat op dc kcorzijdc
VMI den franschen ti tel  een oostfriesch motto: ,,Ende
wat int eerste niet gantz  rechten is, mach van anderen
daer nae rechter  gomaeckt  w o r d e n ” .  - Rcnicus Fre-
singa. - DOOI-  den bijna vijftigjarige11  arbeid van den
1+xgischen  Geschichtsverein  i s  d c  g e s c h i e d e n i s  v a n
Bergslnnd in alle hoeken nagespoord en vastgelegd
geworden. - Ondertusscheu ontbrak tot dusver bij de
overigens zoo rijke  literatuur een wapenboek der ;liet-
adellijke familien  van die landstreek.

Juist in onzen tijd,  nu de genealogische wetenschap
een bloeitijdperk doorlcoft en talrijke  familieu in fraai
geillustreerde ges lach t s reg i s te r s  hun  voorza ten  in
zekeren zin vereeuwigen, is ccn degelijk werk van
groot belang.

Gedurende meerdere tientallen van jaren verzamelde
de  wapenkundige  Johannes  Hol tmanns  te  Elbcrfeld
met yrijzenwnardigen ijver, de wapens der oude Berg-
sche  f’amilien  , waardoor thans meer dan 300 wapens
met genealogische nanteekcningen en korte verwijzing
naar de dcsbetrefl’endc  literatuur den belangstellenden
worden aangeboden.

l

Am die blazoenen deels in kleuren, deels in zwnrt-
druk is de meeste zorg besteed.

Bij het cloorbladercn  viel het ons op, hoe  s o m m i g e
der afgebeelde wapens, geheel of ten deele  overeen-
komen met die van hollandsche familien van geheel
andere herkomst en evenzoo  *geheel anderen naam. -

Zoo voert o. a. de familie Blank  (stamvader: Johannes
Blank  die plm. 1600 te Duisburg leefde) Gevierendeeld:
1 en 4 in rood een gouden 6 p. ster, 2 en 3 in blauw
een zilveren duif. - Helmteeken : een zilveren vlucht.

Men lette hierbij op de overeenkomst met het wapen
der hollandsche adellijke familie Van den Bosch, “) welke
voert: Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw 5 gouden ci p.
&rrelz  (3 en 2); 2 en 3 in rood cen,  zilvern~ duif m e t
een groenen olijftak in den bek. Helmteeken: een
gouden  s te r  tusschen  et?12 clucht rechts blauw links
goud. Bij Curtiw (herkomstig uit Bremen, en in Duis-
burg woonachtig sedert 1815; de stamreeks vangt aan
met Heinrich Korte, burger te Bremcn in 15SS.  Antoin
Ludwig Curtius, geb. 17X0, T 1853, verplaatste zich in
1796 naar Kaiserwerth en was de stichter der Bergsche
l in ie )  v inden  we  een gehee l  ander  wapen  a l s  he t
bekeude van Donker Curtius. - Het is slechts een zegel,
- zonder arcceringen  -, en vertoont een ruiter te paard
met zijn sabel naar voren wijzend. Helmteeken: een
geraamte met zeis.

Uij Dictxe vinden we een blazoen, dat behoudens
een paar kleinigheden als twee druppels water gelijkt
op dat der fam. Muurilz. (Zie V. v. 0. in voce Mauritz,
cu Maandblad YSS, 170 en 310). De fsm. Dietzo stamt
waarschijnlijk uit Saksen. De eerste, die zich te Elber-
feld nederzette was Gottlieb Benjamin D., die in de
tweede  he l f t  der  lSdo eeuw aldaar een garcnhandel
stichtte. Zijn kleinzoon Ludwig Theodor D., 1821--1908,
was ,Beigeordneter” te Elberfcld v. 1855-1890.

I+owein toont ons eene afbeelding welke eenigszins
afwijkt van die, welke door dc thans Nederlandsche
familie van dien naam wordt gevoerd. - De wingerd-

*) Het wapen Blank is geheel identiek mot dat der fsmilic ScholtenL \

uit Wezel. (Zie Nederl. Patriciaat A” 1911). RED. ,
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tak waaraan do druiventrossen is  n.1. hier  geplaatst
in de richt.ing  van een dwarsbalk.

Opmerkelijk  is het, dat de familie Goës (oudo  predi-
kantonfami l ie  te  Riinderoth  waarvan  de  s t amvader
Peter Goiss als predikant te Brcckerfeld in 1698 over-
leed) evenals onze Neder].  adellijke familie Van der
Goes, drie bokkenkoppen voert.

E e n  g e s l a c h t  Qii,lchcr  (Peter  G., Jol1.s  zoon ,  geb .
Langfurt,  Krcis Solingen,  huwde 1s April 1605 A n n a
Uaria Wagncr t e Enkirch  a/d 3Ioezel)  v o e r d e  e e n
huismerk, aldus geheel verschillend van het wapen der in
Holland geadelde familie van dien naam.

A a n  GolclenOe~y (eene  fami l ie  u i t  Luttriy+tusen,
waaraan de afstamming door oorkonden bewysbaar is,
vanaf Heinrich von Goldenberg 1365 uit Kerspel Luttring-
haus, wordt ‘t zelfde wapen toegekend als het bij Rietstap
vermeldde, die cie familie als van Zurich  aanduidt.

He t  wapen  Hartkop  (eene oude Bergsche familie
w e l k e  reed’s in 1006 als Haitrop  cm Ha.rdtcop  o n d e r
de zwaardvegers van Solingen voorkomt, en sedert
he t  beg in  van  de  17Uo eeuw te Cronenberg leefde)
vertoont zeven sterren, zes in een cirkel en één in ‘t
hart? zouder aangeving van kleuren, omdat de voor-
stelling is genomen naar een gehouwen wapen op een
grafsteen in de gereformeerde kerk te Cronenberg. -
Qua meubels gelijkt het sterk sprekend op het blazoen
der fam. Lucasseu (Vgl. o. a, Ned. Patriciaat,, 1910).

Eene familie Heuser uit Remscheid voert in zilver
drie zwarte dwarsbalken vergezeld van drie zespuntige
zwarte sterren,  waarvan 2 tusschen lsto en gdo en één
tueschcn  ado en 3 balk.

Vgl. hiermede het wapen Meesters in Stam en Wapen-
boek, waar alleen de kleuren verschillen.

Eene familie Keetmnn  (deze zou uit Edam stammen,
waar zij in de lfYO eeuw een zoutziederij (zoutkeet)
bezat.  Stamvader wordt genoemd Claas Pietew Keet-
man, schepen en raad te Edam 1683,  5_ 18 Jan. 162s)
voert of’ voerde: gevierendeeld: 1. in zwart een kuip
met zout op een plank, alles van zilver; 2. in zilver
eeu wildeman op grasgrond, de beide handen aan een
over den schouder gedragen schop van keel;  3. in
goud drie roode schoppen, de steelen onderling vcr-
bonden door een rood lint; 4. een huismerk.

Aan Lehuing word t  toegekend  in  goud  dr ie  aan-
eengesloten kepers respectieveli jk van blauw , zilver
en rood. Deze familie zou uit Nederland stammen en
is reeds meer dan 200 jaren gevestigd in Bcrgsland.
De  s t amvader  Johannes  Lehning was in 1579 a fge-
vaardigde van ‘s-Hertogenbosch en de Luthcrsche loer
toegedaan. Diens vader zou in 1577 uit  hoofde der
Spasnsche vervolging naar Engeland zijn gevlucht.
Christian  Ludwig Lehning vóor  1800  geboren ,  was
de eerste die zich te Elberfeld vestigde. Het wapen
zou aan Aclolf Friedrich Lehning ten t i jde der Vrede
van Breda in 16G7 zijn geschonken?!

Wij zullen niet verder uit de school kla.ppen, doch
deze enkele voorbeelden  zijn o.i. voldoende om de uit-
gave aan alle Ncderlandsche genealogen ter bcstudeering
aan te bevelen. SILVATICES.

~-~-

Alter und Bestand der Kirchenbücher $LS besondere
im Grossherzogtum Baden. Mit einer Ubersicht übor
sämtliche Kirchenbücher in Baden, von Dr. Hermann
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Franz.  Heidelberg, Carl W i n t e r s  Unuivcrsit~atsbuch-
handlung , 1912.

Deze door den Directeur van het Groothertogelijk
Algemeen ,landsarchief, den geheimen archiefraad Dr.
Obser,  volbrachten arbeid, steunt voornamelijk op de
in de Mittcilungc~z  der Badischen Historischerz  Iiommis-
sion hier en daar voorkomende opgaven betreffende de
bij de predikanten berustende Kerkregisters, en op de
resultaten der circa 400 aan de verschillende evangeli-
sche en Roomsch Katholieke Kerkbesturen gerichte
vragenlijsten.

Het werk is voor genealogen, die uit  die streken
vragen wenschen te zien opgelost ,  van het grootste
belang, en de zeer wetenschappelijke behandeling van
het onderwerp maakt de raadpleging daarvan tot eene
uitspanning.

‘s-Gravenhoge. N. G. W .
-

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bax. (XxX, 201)  247,  302,  305,  349) .  In  een
H.S. genealogie De Cocq (veiling van Stockurn,  ongeveer
1910) komt voor:

Muximilintrn  Btrx  , die huwt met een dr. van Frederik
VIUZ Zuylen v:w Oosterberg ,  heer  to t  Hwmelen  en
Peironell!l  de Cocq  vw Delwjnen  (Gijsbertstlr. ex Van
Meteren).

Waar hoort deze Box  thuis? D.

Bennekqm  (van). Kan één der geachte lezers o.g.
ook inlichtingen verstrekken omtrent bovengenoemd
geslacht , in de 180  eeuw te Amersfoort woonachtig
en waarvan eenige leden aldaar de zijde-fabricage uit-
oefenden,  in een fabriek met woonhuis a,nnex,  bekend
onder den naam ,,de Muurhuizen”?

Uit hem verstrekte inlichtingen blijkt, dat een O t t o
van Bennekom  aldaar zijde-fabrikant was. Hij trouwt
aldaar met AIZM van Lilaar, wier overli jden staat
aangeteekend  op 7 April 1762.

Uit dit  huwelijk een zoon Tijmen, ge t rouwd met
Johanna van delz Berg, en, evenals zijn vader, zijde-
fabrikant te Amersfoort, terwijl ook diens zoon O t t o ,
geboren 10 Mei 1746 hetzelfde beroep uitoefende. Deze
laatste trouwt te Amersfoort met Ha.ina van Beek
en sterft te Amersfoort in October 1806.

Het geslachtswapen is :
In blauw een klaverblad van goud, vergezeld van

drie omziende loopende hazewindhonden van zilver
(d, 1). Helmtecken:  een  geharnas te  r ech te ra rm van
zilver,  houdende in de hand een zwaard van zilver
met gevest van goud, do punt omlaag. Helmkleeden:
goud en blauw.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Bosch (Van den), Op 20 Juli 1639 huwden in de
Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage Johan  van den Bosch,
,kapitein  t e n dienste  doser  L a n d e n ”  e n  Florentha
Casembroot.  Kan uit dit huwelijk gesproten zijn Nr.
,Johan  valz den Bosch, advocaat voor den Hove van
Holland, die te Leiden studeerde en afkomstig was
uit den Haag, hoewel zijn doop daar niet te vinden is?
Bij zijne inschrijving te Leiden 21 Febr. 1671 was hij
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18 jaar oud. Ten zelfdertijd  leefde Jucoi,  Fan den Bosch,
commies van Johan de Witt, gehuwd met Hester de
Ruyt. Was ,,Nr.  Johan 2’. cl. B.” soms een zoon uit
dit huwelijk?

Was zijn wapen do bekende variant van het Amstel-
wapen? Vermoedelijk wel, doch ik zou gaarne  zekerheid
omtrent een en ander hebben.

Kan een onzer  medeleden mij die verschaffen?
Haarlem P .  L .  TIIIEI~ENS.

Brandenburg (van).
1. AZLarrZ  v. B., schout te Hasselt (1678) j- 1613.

ll. Johan $0. B., tr. Agnes van Raesfelt tot den Ruten-
berg, f 4 Juni 1625,  dr. van Goosen en  Lucre t ia
van Twickolo.

111. 1. Judith v. B. tot den Rutenberg, tr. 11 Juli 1618
Rcinolt van Echten, j- vóór 21 Jan. 1630.

2. Agnes v. B., tr. Antlaolais  Coninclc,  in 1631 vaandrig.
3 .  Caihari~aa  v. B.

Gerrit (van) Brandenho  ch, burgemeester  van Zwolle,
-) 1628, tr. Jt~~~~2cke  h’clacisbac~h,  waaruit : Elisabeth v. B.
tr. (Kampen ?) 29 Sept. 1616 Robert  van der Beeck.

Aanvullingen worden verzocht. Bezit een onzer leden
cene  genealogie vau dit geslacht? VAN ROMONDT.

Cappenberg. (XxX,  349). Johannes  Plzilippus  Cap-
penberg, broederszoon van Johannes el1 Henricus  , pre-
dikanten te Deventer en te Amcidu, werd geb. te
Lingen in 1767. Ingeschreven te Leiden 13 Sept. 1745;
proponent biJ de classis van Lingen ‘Li Juni 1749; tot
p r e d i k a n t  b e r o e p e n  t e  Nieuw-Leusen  in 1702, w e l k
beroep door de classis, wegens eenigo informaliteiten,
werd geïmprobeerd. In Dec. 1756 werd hij als predikant
bevestigd te Avcreest en hield zijn intreerede wegens
ongesteldheid eerst 2ï Maart 1767; f- 15 Febr. 1770.

Hij  tr .  fiibilba  Afana de Friese, geel.  H o o g e v e e n  9
Juni 1731 , i_ 30 Sept. 1810.

Meerdere gegevens o m t r e n t  dezen  Joohan~~7s  Plai-
GppzLs c. , zijne ouders en grootouders on hunne wapens,
alsmede omtrent de J<leurega  van het wapen Cappenberg
zullen zeer Wdiom  zijn. c. J. DE Vnrese.

Cocq (de). Op 26 April 1697 ondertrouwde te Am-
sterdam Pieler de Cocq  van Tiel, oud 35 jaar, wonende
op de Heerengracht  , met Elisabeth tinga de lvael van
Rheenen , wonende Kloveniersburgwal. Van wien was
hij een zoon? Te Tiel is zijn doopdatum niet te vinden,
dus heett  hij  er  bli jkbaar wel gewoond, doch is  er
niet gedoopt. Hun oudste zoon Gerrit (Gerard) werd
9 Juli 1698 te Amsterdam gedoopt. Hij werd  er notaris.
Opgaaf is welkom aan: P. L. THIELLENS.

Goor (van), Alalaa v. G.! geb. te? den?, -i- te? den?,
dr. van ? en ? , tr. te ? den ? liar.mcrz  EqwlbcrtssoJua  COIZ
Beuerroordc  , zoon van? en? (vgl.  Nederland’s  Adels-
boek 1912, blz. 20s).

H u n  z o o n  Helar,ic,h  E,lgelberts  tr. Anjan  tian G o o r ,
dr. van Johan en Geertruij  van Bcslen.

Gevraagd hare grootouders met genealogische bij-
zonderheden. L.

Guichenon de Chastillon. (XXVI, 282 ; XXV.I11,356).



Monsieur Joseph Guickenon  de Chatillon  ,  licutenant
dans  le Regiment de Laurier et ingenieur ordinaire de
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I’Etat, j. h. natif de Lion, ondertrouwde 24 Februari
1713 in de Waalschc Kerk te Breda Madame Jeagane
Henrieite  Tiseneuse, j. f. demeuralit  dans  celte ville.

De geboorteplaats Lyon  geeft mogelijk aanleiding
den oorsprong hooger na te gaan.

B. o. 2. W. J. F. JUTEN.

Haan (de). (XXX, 17). Het portret van den goaver-
neur -generaa l  Jf ~rttlzeics  de H~trn ,,a mi -co rps”  werd
verkocht op dc veiling bij Roos te Amsterdam, October
1902,  catal,.)gus  n0 1 1 3 . D.

Haersma (van). I<a,n iemand mij de hieronder ont-
brekende datums verstrekken?

Mr. Gellius WIJ H i l l a m a  of  Hillema  zooals o o k
voorkomt in enkele stukken, geb. te ? den.. . . 15.. ,
overl. te ? den. . . . 1623. Raad Ordin. in het Hof van
Friesland, Gecommitteerde ter Staten-Generaal wegens
Friesland, Plenipotentinire tot het maken van het Bestand
m e t  S p a n j e  1608-‘09.  Tr. 1) te ? den ? Hou& wan
Haersma , geb. te 2 den 1, over]. te ? den ?, tr. 2)
te ? den ? Auclc ZWIZ  Haersma, geb. te ? den ?, overl .
te ? den V.

Ham  He~~drilc  7m2 Hnersmn,  geb. te P d e n  3 0  D e c .
1709, overl. Lccuwnrden  8 Febr. 1780. Raad en Rent-
meester der Domeinen van Friesland, tr. te ‘? den. . . .
1 7 3 7  Isabella  Borecl,  geb.  te ? den . . . . , over l .  Leeu-
warden 6 Dec. 1774.

Mr. tTohan Lodewijk  van Haersma, geb. te ? den.. . .
1723, overl. te ? den ?, Raad Ordin. in het Hof van
F r i e s l a n d ;  t r .  2 )  Surhuizum  4 Aug. 1 7 6 0  A1Derlina
Sopkia  des H. R. Rgksbarones  van Plctte~zOety, g e b .
tc ? 13 Apr. 1727, overl. te ? den 2

Licius Szrflridus  cm Haersma, geb. tc ? Oct. 1724,
overl. ‘s-Hertogenbosch Febr. 1782. (In het st,amboek
Frieschen Adel van van Hulmael  en de Haan Hettema
staat vermoord ; is hieromtrent iets bekend ?) Kolonel
comm. van het Lijfregiment Oranje-Nassau.

M r .  Arent Aulus  van Haersmn, geb.  te ? den . . . ,
1761-over].  Raad Orclin. in het Hof van Friesland.

iUartinus  cala Aeronius, geb.  te?  den  1, o v e r l .  t e ?
1780.  Lniteuant-Generaal  der Infanterie, tr. tc ? den ?
Catlrarina  IViskia  xan H a e r s m a ,  geb. te? J an .  1723 ,
overl. Buitenpost 14 Sept. 1744.

I)rieOcrgen. D. w.

Herbig.  (XSS, 381.) De Heer Ludwig Herbig  te Wesel
was zoo vriendelijk mi,j het volgende te melden :

In de kerkboeken van Herleshnusen  (Eiessen-Cassel),
die tot 1607 terug gaan, komt de naam eerst voor als
Herwig,  later als Herbig.

Ludwig Anton Herbig mns griffier in Uerleshausen,
z i jn  zoon  7 1< o LWLTL George werd in 1748 in Holland
benoemd tot adjudant in het Regiment vau den Generaal,
P r ins  von  Hessen  Philipsthal.  Hij was  gehuwd met
Sophie  kkl~,~oertzel  en had twee zoons : ,Jo?~nn  George
e n  Heiurich  ?Jtrcob.

<Jolrajalz  George, geb. in 1 754 , sneuvelde  in 1797 tegen
de Engelschen bij Petten in Holland. Hij was Luit.-
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Kolonel en schrj,jver  over militaire onderwerpen (zie
van  der  Aa , Blographisch  Woordenboek der Neder-
landen,  Haarlem 1867,  Cide  deel, pag. 197), had drie
kinderen,  waaronder eene  dochter die als schrijfster
bekend was.

Zijn tweeden zoon Heinrich Jacob werd 14 Aug.
geboren en 16 Aug. 1759 te Herleshausen gedoopt,
peet was Reinrich Jacob Schuchard, predikant te Kleef.
Heinrich Jacob wus in 1785, cornet in het Regiment,
waarin ook zijn ouderen broeder diende en werd later
eveneens bevorderd tot Luit-Kolonel (Oberst  Lieutenant).
Hij was gehuwd met Anlaq Gesrtruida  Boellaard,  dochter
van Mr. Johan Boellaard, Heer van Zuylichem en
den Braay, en Johanna Nierop.

Door huwelijken, van  u i t  dezen  ech t  gespro ten
kinderen, ontstond de verwantschap met andere Hol-
landecho  geslachten.

Verschillende  wapens worden door dit geslacht ge-
voerd , als :

1. De in 1808 in den adelstand verheven tak voert:
In blaauw een gaande gouden griffioen op grasgrond,
houdende in den rechterpoot een zilveren lelie, vergezeld
in de rechter en l inker bovenhoeken van twee vijf-
puntige gouden sterren.

2.  De Oost-Pruisische en Saksische tak voert :  In
zwart een gouden lelie,  in de bovenhoeken vergezeld
van een groenen druif.

3 .  De Berlijnscho  tak  voer t :  In  rood  een  gaande
leeuw van goud, houdende in den rechter poot een
zilveren zwaard met gouden gevest. ‘)

‘Dr. A. G. H. LUYKEK.

Lamsvelt (van). Door Willem van Lamsvelt (plm.
1698) uitgever te Amsterdam, werd als zoodanig ge-
voerd en in enkele bij hem verschenen  boekwerken
afgedruk t  op  he t  t i t e lb lad :  een  loopcnd,  o m z i e n d ,
Paaschlam  (Ongeveer in het genre  van het wapen der
gemeente Velsen, panschlam.)

Gevraagd wordt of onderstaande leden van dit ge-
slacht, te Utrecht woonachtig, ditzelfde wapen voerden :

Mr. Willem van Lamsvelt, in 1622 advocaat bij den
Hove  van  Ut rech t ,  t r .  a ldaa r  24  Aug .  1603 Mavia
zan Hcusde~a,  d r .  v a n  J o h a n  e n  Jacobje  Alexander-
dr. Vossen.

M r .  J o o s t  of Juslus  van Lamsvelt,  zn. van Arent
Willemszn. v.  Id., 9 Febr. 1622 gehuwd met &aria
va?a  Ho~atllo~.st  , wedo van  Mr .  Johan  van  Hacf tcn
(zuster of nicht van den schilder Gerard Honthorst),
advocaat bij hel Utrechtsche Hof.

Mr .  Arnoldus  van  Lamsvel t ,  advocaa t ,  zoon  van
Mr. Joost van L. en Catharina Bos.

Vriendelijk wordt opgave verzocht of nader bericht
van boekwerken en platen door leden van het geslacht
Valt Lamsvelt tusschen 1650 en 1780 te Amsterdam
uitgegeven of vervaardigd ; eventueel opgnvc van musea
en particuliere verzamelingen, waarin werken van den
kopergraveur ,Johannes  vala  Lamsvelt (plm. 1700) zijn
opgenomen.

A~~a12en~. H. L A M S V E L T .

1) Iinpitein Steenknmp geeft d i t  w a p e n , met  rcrwijzing nww dn
Gen. Iiwnrtierstnten V a n  der Dussen cn Smissaert,‘i.  V. V e n  d e n
steen.
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Leeuw’en  (van). Bernt Engelberts  (vgl. Ncderland’s
Adolsbock 1912, blz. UOS)  tr. Neuenhaus 9 Juni 1667
Femme  2x12 Leeuwen, geb. te ? den 2, j- te ? den 20
Maart 1729, dr. van Albert on huphemia  van Raesfeit.

Gevraagd hare grootouders met genealogische bijzondor-
heden. L.

Loon (van). In welk jaar werd geboren : Lodewijk 1 1
(of 111) (1194) graaf van Loon (of’ Loox),  Haspengouw
en Hol land ,  de3 H. Rijks enz., f- 29 Jul i  1218,  echt-
genoot, circa 1203, van Ada gravin van Holla4,  -1_
1204, dr. van Dirk VIII? B. v. D. B. v. T.

Mosteyn. Wie waren de ouders en grootouders van
Margaretha  JoTohanna  Mosteyla,  die in 1711 (ondertr.
Utrecht 3 Febr. 1711) Lodewijk Aqath,otzi  de Rochefort
huwde?

Kampen. GELINK.

Nassau (van). 10. Wie waren de voorouders (uit
het Huis Nassau) van: Lucia va1a Nassau, g e m a l i n
van Robrecht  zan Linhrg,  Heer van Stein (of Oberstein);
wier dochter S’ophia,  vrouwe van Stein, circa 1180,
Jan 1 rijksgranf  van Loon (of Looz)  , Heer van Ghoer,
Corswarem , Vorssen,  Nandrin enz. , huwde ?

20. Stamden de grauen van Nasslcac-Co~roy-le-CIla.teazL
[onder anderen: Gravin Maria Brigitta Agnes Adriana,
stiftsdame van Andenne, gemalin van Jan Paul baron
valz Aix,  Heer van Dennée  , enz. , kamerheer en kapitein
in dienst van den keurvorst Clemens August vorsti van
Luik ,  enz . , wiens dochter den Hertog van Louz en
Corswaren, 1763, huwde] van graaf Hendrik 111 van
Nassau-Châlon  en Elisabeth Clara uma RosenOach,  af?

B. v. D. B. v. T.

Qlyslager(s).  (XXVIII , 165 e.  v .  , XxX, 1 0 2 ) .
Testamenten Rijlis archief Zwolle :

28 Juni 1587: Arent Olyslaeger Goessensz. swack  en
kranck  geeft.  zijn zaeligre broeders Hendrick Claus
dochter 10 goud gulden m eens;

zijne 3 broeders zoens Conzelis  Lubberts  insgelijks 10 gl. ;
i t em aan  Griete fralzsdr.  WeimpeJLeus Goesensr.  s y n e r

suster dochter 50 gl.;
i tem Griete  f ransdr .  voers.  en Hillige?a  fralzsdr. al

zijn huisraad ;
i t e m  Johaja franszn, Grietc e n  Hilligela  sijner  suster

kinderen zullen zijne erven zijn;
item de weeskinderen éèn mud rog.

Transporten Rijks archief Zwolle :
2 9  J u n i  1 5 9 6 :  Henri&  ,Jalaszela  Olyslagers X Mar-

garetha verkoopen aan Johara  va?a Goer den Jongen en
He,adrick  Alberts Greve als momboir van Jacob  Abefzs
dochter Geertruid een huis gelegen in den Smeden ge-
nannt  den Sonnen Stern naast Hendrik  Wclckelaisz  en
Hendrick  Tonessen  weduwe. A.F. VAN B E U R D E N.

Roëls. ,,Chr. Roëls , né à  Louvain,  Pensionnaire
,du Prélat et des Nobles de la Zélando.

,,Il devint en 1578 Conseiller-Pensionnaire de cette
,,Province  , e t  r e m p l i t  c e  poste  jusqu’à s a  m o r t
,,en 1597.

,,Gwìllazsnae  Roëls , Ponsionnaire de Middelbourg ,
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,,signataire  de 1’ Union  d’ Utrecht, était probablement’
,clo la même famille”. (Arch.  Corresp. inédite de la
maison cl’ Orange-Nassau, V, p. 417.)

Wie kan verstrekken - of waar zijn te vinden -
meerdere gegevens omt.rent  voornoemd tweetal? Hoo
luidt hun genealogie? - resp.: waar is eene  uitvoerige
gen. van dit geslacht te vinden?

Tiel. Jhr. VAN K INSCHOT.

Rornunde (van), (XxX, 282 e.v.1. Naar aanleiding
van het slot van het artikel van den Heer TV.
Wjnaendts  van Rosandt in kol. 351, vond ik op het
Rijksarchief  te Arnhem uit de gerichtsignaten (161S-
1647) schepensignaten, gerichteli jke contschappen  en
verschillcncle  bundels, liassen en kleine registers, alle
betrekking hebbende op Doetinchem, enkele bijzonder-
heden over aangehaald geslacht,  waarvan het voor-
naamste hieronder volgt:

In de eerstc p laa t s  b leek  mi j ,  da t  oms t reeks  he t
midden der 170 eeuw M a r g r i e t  l;aqa IZonamade wccl~
A l b e r t  Derrirse  de eenige  v .  R .  was ,  d ie  nog  to
Doetinchem woonde.

1.

1. 3.

11.

W's.

W'S 4.

111.

IIP.

W’“.  1.

Rcmmelt  Senaer huwde 1522 Agncxe  Coppelmajas,
wedo Gerrit Post de jonge. Zij is dood Woensdag
ná Pinksteren Ir>‘)6
N e s e  Rellamelt  h;ide 1552 Sweer to TVarle+en
hertr. Nov. 1663 Jala La~asinck.
Sens Xteintielas  e n z i jne  v rouw Geerte v a n
Romulade  vermeld Oct. 1559.

Joohan van Romzuarle  en zijnc vrouw Gees7ce  ver-
meld 12 Dec. 1577.

H e n d r i k  vaqa Romende  is dood 1571 ; zi jne
weduwe Margaretha  Sleintiens  hertr. Febr.
1572 Jolaan van der Elborch.
Uit dit huwelijk .vermoeclelijk  een zoon J o h a n
valz Tengbergela  Derkzn. o p  1  N e i  1 6 3 2  v e r -
meld als erfgenaam van Johaja van der Elborc7z
en diens vrouw Swelze  Coppelz 71 agela.
JoJaan  valz Romende, geb. omstreeks 1562, woonde
in 1632 in de Homburgerstraat. Hij en zijne
vrouw zijn dood 16 Nov. 1638. Hunne dochter
Margriet was geb. in 1601 en haar man AZDert
Derrixse omstreeks 1579.

Zij hadden nog eene  dochter:  Catl?arina~  vala
Romwnde,  de in kol. 351 vermelde vrouw van
Jala  Lettiuck.  Dit  echtpaar,  testeerde door do
pest aangetast, 26 Aug. 1636. Zij lieten slechts
é é n  k i n d  n a , n.1. JoJaan Lett&k, i s  d o o d
31 Mei 1635. Op laatstgenoemden datum wordt
vermeld een geschil  over zijne na la tenschap
t u s s c h e n  A l b e r t  Dercksz. ~11s man van &!ar-
garetha van Ronaunde  en Swene  Tantinck wed.
Lettifack,  zijne eenige erfgenamen. Op 25 Juni
1639 was er wederom kwestie over dezelfde
na la tenschap ,  waar in  genoemd worden  a l s
tante van dit  kind iIíargaretJaa  en als  groot-
moeder Swelae.
Harmkc  Cuypers  19 Nov.  1623 vermeld met
haren man Henrik T1ayman.x.

Jala z;aja Romunde, geb. 1603 of 1604, ver-
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meld 25 Maart 1627 met zijcc vrouw Catharivza
Wcsterhoff.  Hendrik Wcsterhoff genoemd als
voogd zijner kinderen.

,4?%7rcna. C. P. J. V A N  ViIEltDEN.

Schouten. Iïe~zd~-il~  S., geb .  tc? den?, -/- te? den?,
tr. te? den  ‘? Jncoba  S’c7ujf.  lv,znï en w a n n e e r  w e r d
hunne dochter Hc~udrika  Johanna b. geboren ? Zij f te
Wageningen 9 Jnn. 1833, oud bijna 63 ja,ar.

Gevraagd het wapen van dit geslacht. v. R.

Senn van Basel. (Xx111  en XXIV). Van dit, uit
Bazel stammende geslacht, woneu nog naamgenooton
(wat de eerste naam aangaat) in Zwitserland. In de
Doli Courant van 20 Juni 1912 leest men:

,Weer  is er iemand heengegaan van de oude Deli-
garde. In den ouderdom van 51 jaar is hier te Nedan
overleden de heer AzLg& Xel298,  in leven administrateur
van Bnhsoemboc,  hoofdadministrateur der Amsterdam
Pndang Compagnie.

De heer L%WE werd 7 April 1861  in Zwitserland ge-
boren.  Op ruim 2%jarigen leefti,jd,  na 5 jaar op een
plantage in Algiers gemerkt  te hebben, kwam hij hier
in Deli.”

H e t  blad geeft nog uitvoerige bi,jzonderheden  over
zijn loopbaan  op  De l i .  Z i jn  overlijden  viel 34 J u n i
1912 voor en hij liet een weduwe, L. Fw~.cr,  en kin-
deren na..

P. v. N.

Velse.  (XxX,  2 8 6 ) .  O n d e r  tle 170  en 18Ceeuwsche
gelegenheids  gedichten onze familie betreffende behoort
ook een getiteld : !, Het Herdersamt  op d’inwijenge  van
d e n  Heerc  Heiiry7c Pclzelz,  herder  i n  C h r i s t u s  k u d d e
te Delf,  aen de Weledele mevrouw Anna Kataryne
Thierens.” Zi j  was  de  doch te r  van  .70ha1z Thiewns,
veertigraad in 1682,  vervolgens schepen, adjunct ter
tlagvaert , meester van de Cnmer van Charitate te
Delft en Maria ca?a der Wel.

De familie ~icLc~~  voerde vermoedelijk:  In sinopel
d r i e  (2, 1) z i lve ren  rapen ,  goud  gesteeld , d e  s t e l e n
omhoog.

Is deze dezelfde Ds. Henricns Velse nis door den heer
Gonggrijp  bedoeld ?

P. L. TH I E K E N S.

Vlierden  (van), ( X S I I ,  84) .  Juffr. dnjz,r. Gondif~,
weduwe van Nr. Ei-~1~acho2/s  WW. Vlierden~  , in zijn leven
licentiaat in de rechten, huwde met Jtr?z  le Pewhe,
quartiermeester van Z. Gen. Graaf Herman  van den
Her&;  hg was w e d u w n a a r  v a n  . . . . (3)

Het huwelijk werd gesloten voor schepenen van den
Bosch 31 December 1646.

B. o. 2. Tv. J .  F.  JUTEN.

Witsenborg. Anthony Gelinck,  ged. Naastricht  25 Nov.
1711, begr.  Zutphen 14 Oct. 1793, Kolonel der artillerie
tr. te . , . . . . , . dm . . . . . . . . Lucrctia IVitsenOorg , dr.
van. . . . . . . en. . . , . . .

Uit dit huweljjk  twee zoons, beide + vóór 1793:
1. Herman  G., geb. te... . den . . . . . -i_te  . . . . den . . . .
2. Antoni  G., geb. te. . . . . den. . . . , -i_ t'e . . . . den. . . .

K a m p e n . GELINCK.
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Woelde (van der). (XXVIII, lG5, e. v., XxX, 176.)
Huwelijksreg.  Zwolle :

. . . . October 1684: Alht~t Hernzensen van der Woelde
en Wie?zckelz  Andriessen  1. 2. 3 -- (drie afkondigingen
geschied,).

A. F. VAN B E U R D E N .

Les généraux  morts  ,pour la patrie (SXX, 57,103.)
Vient  de paraî tre: ,Un Baynrd alsacien. Le GBnkral
Baron de Coëhorn  1771-1813, par le Baron de Néneval  ,
son petit-fils.”

Uit dit werk blijkt, dat zino  schoonmoeder  hee t te
cie  Dictrif*h , >1 app artenant à une ancienne famille,  bieu
connue en Alsace et qui jouit  encore de nos jours de
la notoriéth  la plus honornble et la mieux justifiée”,
terwijl  zijne dochter getrouwd was aan Nqoléolz  de
M&ac~l,  Baron de 1’Empire.

Nog meerdere bi,jzonderheden  betreffende de Frnnsche
familie Cohorn staan er in, ook de pretensie van af-
stamming uit den grooten  vestingbouwkundige, doch
daar het boek door mij niet werd opongcsneden, kan
ik een en ander den lezers niet mcdedeelen.

‘s-Gr., ve&clgc. J. D. WAQNEK

De wapens van Ternate en Colombo (XxX,  352).
Aan ons geacht lid F. H. de Vos kan ik mededeelen,
dat als  een vervolg op de door mij, in De Wapen-
heraut van het jaar 1902 beschreven wapens van vijf
plaatsen in Nederlandsch-Indië,  nog het wapen van
Ternate  door mij uitvoerig is behandeld in ons Nasnd-
blad van het jaar 1909, blz. 62 en 63, in uw bezit;
en dat op de kaart van Colombo van het jaar 1639,
vermeld  in  den  gedruk ten  inven ta r i s  de r  Ind i sche
kaarten, aanwezig op het Rijksarchief  te ‘s-Graved~age,
he t  wapen  van Colombo  is als volgt: in zilver een
stappende olifant op een groen terras, die midden op
zijn rug draagt de blauwe letter V, met eene 0 door
het rechterbeen en eene C door het linkerbeen van die
letter, ook beide blauw, welke zijn de aanvangletters
van de woorden: t) Vereenigde Oost-Indische Compagnie”.
Op  he t  middellijf  van  den  o l i fan t  hangt  onder  die
letters aan twee koorden een klein wapenschild, waarop
in zilver een mnngesboom van vier takken, met een
vogel boven op den stam gezeten. Bij de twee linker-
boenen van don olifant l iggen naast elkander twee
bossen van samen gebonden kaneelstokken.

Volgens mededeeling van den Heer Dr. J. de Hzcllu,
rijksarchivaris, is de Calantba  in  he t  Cinga lees  een
mangesboom zonder vrucht, waaraan de stad Colombo
haar naam heeft ontleend.

‘s-Gravenhage. N. A. VAN R HEDE VAN DER KLOOT.

Gevraagde wapens :

Grootveld: (Gorinchem.) Van goud met een klimmend
hert van keel , gehoornd en gehoefd van goud.

Wrong en Dekkl. : goud en keel.
Helmt. : een hert komend uit een kuip van zilver.

Noël. Doorsneden: 1. sinopel een klimmende leeuw
van zilver ; 2. in azuur cen keper van goud, vergez.
van 3 sterren (6) van het.zelfde.  Elelmt. de uitkomende
leeuw. STEENKAMP .
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Wapens.
Welke  geslachten voeren of voerden de volgende

wapens, welke als snijwerk voorkomen op de zijvlakken
vau een antiek eikenhouten kastje, dat laatstelijk her-
komstig is uit Giethoorn?

A. 1 en 4 een keper, misschien ook een passer;
2 en 3  een  ha lve  opkomende  l eeuw,  waaronder

golvende dwarsbalken ;
5 en S twee  bovene lkaa r  gep laa t s t e  rozen ,  waar-

tusschen drie kleine rozen (misschien ook r ingen of
wassenaars) overdwars ;

6 en 7 drie staande balken, waaronder twee bovcn-
elkaar geplaatste ringen.

B. 1. (beschadigd) Waarschijnlijk  een hand ;
2. drie schuinrechts gewende pijlen.
Elk wapenschild heeft een helm en dekkleeden ; helm-

teekens ontbreken.
Boven de twee deuren bevindt zich een monogram

(? welk red.) met kroon.

Wurnsveld.  I J. P. H. G.

Wapens gevraagd :
Aan de hand van hetgeen de heer De Haas in de

Heraldieke Bibliotheek omtrent het geslacht Pieck mede-
deelde, voor &n der leden van dit geslacht de gonea-
logie met wapens in teekening samenstellende, stuitte
ik op de onderstaande mij onbekende familiewapens.

Kan één der lezers mij hieraan helpen? Zij zijn:

. 1. Swart (de).
Oyde de S w a r t  (of Swarten),  dr. van Alard,  word t

door den heer de H. genoemd als eerste vrouw van
Gijsbert  Pieck, bijgenaamd ,de Goede”, heer van het
Hooge- Lage- en Blauwe Huis te Beesd, in 1414 ambt-
man van Beesd en Renooij.

2. In 1481 huwdo Jan Pieclc,  zn. van Hetman  en
,Tohanna v a n  Hekeren, r a a d  e n  ambtman  van d e n
Roomsch-Koning Maximi1ian.n  en stadhouder der leenen
in Gelderland met Stgne N.N.

Wat is de geslachtsnaam van Slijne en hoe is haar
wapen ?

3. Gruijter (de).
Anna Maria de Gruijter  (de Cruier),  dr. van Emoud

011 Elizabeth van Tuijll  van Bulkesteijn,  g e h u w d  m e t
Jelis Pieclc, heer van het Hooge Huis te Beesd , in 1627
ambtman  van Becsd en Renoy.

4. Storms.
IiTenricaa  Storms,  dr. van Albert en Alljd  van der Voort,

gehuwd met Arnt Pieclc, gen. Picck tot Blijenburg,
vermeld op riddercedul te Tuil ao 1550.

5. Oensel (van).
Peter van Oenscl,  gehuwd in de eerste helft der 160  eeuw

met Johanna Pieck, dr. van Arnt. en Margriet van
Brederode.

6. Couter.
.Johan  Couter, gehuwd met Anna Picck, zuster van

Johanna, hiervoor onder 5 genoemd.

7. Groef van Erkelens (de).
Anna dc Groef van Erkelens, dr. van Hendrilc,  heer

Lathom, erfvoogd  van Erkelens en Geertruid van Diest,
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gehuwd met Walraven  Pieclt, heer van Wolfswaard en
van het Lage Huis te Beesd, gestorven omstreeks 1653.

8. Aelbout.
Jurob  Aclbout,  kapitein in Statendienst ,  gouverneur

van St. Andries, gehuwd met Coilanri?a,r Piet+,  dr. van
Walraven  en Beatrix de Coninck (2e helft der 160 eeuw).

9. Engelby.
Johula  EnyelOy , kapitein der infanterie in Statondienst,

gehuwd 1636 met Etisrbeth  PierIc, zuster van Catharina
onder 8 vermeld.

10. Homburg (van).
,7trcob viln Hon~bzerg,  d r o s t  v a n  L e e r d a m ,  g e h u w d

m e t  Círthtrrilan  Pieck ,  dr.  van Wtrlr,c,Uela  en Aqana  de
Groef van Erlcclens  (einde 160 touw).

l l .  Nlol.
Jucijja ïVo1, heer van Leedbergen, gehuwd met Jutte

P i e c k ,  dr.  van Gijsbert,  ,de Goede” ,  en  Wilhclminc~
van Heukelom  van Acqooy (einde 16e oeuw).

12. Ciraef (van de).
N. v(iza de Groef, gehuwd 1460 met Willem Pieck,

zn. van Aoat.  en N.N.
Hoe is haar doopnaam en haar wapen?
13. Kipshoven (van).
Aglaes zlrl?a Kipshoven  , d r .  v a n  Sibert  en Adellaeid

v(ln Dormola  , alias Donclc,  gehuwd met Ar& Picck,
zn. van Willem en N. v(11a  de Gritef.

14. Berk (van).
N. v[l1a  Berck,  gehuwd met John~a~aa  Pieck, dr.  van

Arent en Ud(l  de Jode (1” helft der 160 e e u w ) .
Hoe is zijn doopnaam en zijn wapen?

V e r d e r  zijn mij n o g onbekend de namen der echt-
genooten  van de broeders Arnt en Gouert Pieck, ZOOM
van Wil lem en .lutte vnn Cu6jck,  ao 1402 vermeld in
de Geldersche  Leenregisters.

Ieder, dit mij kan inlichten, ben ik dankbaar.

R«tter&rm. R. T. MUSCHAE~T.

INHOUD 1912, N” ll.

Bcstuursbcrichtcn: Bgeenkomsten; Benoeming tot lid; Adrcsrer-
andering. - Ecnigc santeekeningen uit het kerkarchief  te Tiel,
door Jhr. dan Kinschot. (vervolg) - Les citoyens nobles de Per-
pignan et de Barcelonc et leur noblesse transmissible, par le Jonk-
heer H. A. Just de la Paisières.  (fin) - Chnnguion,  door  W .
W&mcndts  van Resandt. - Over namen, naamsverandering, naams-
bijvoeging  onz. in Nederlandsch-IndiB,  door Mr. P. C. Bloys van
Treslong Prins. (vervolg) - Genealogie Velters, door D. S. Ann
Zuiden. - Helmholt cn Woldringh, door Jhr. van Kinxhot.  (slot) -
Cock, door J. Cock.  - Grafschriften, Epitaphia enz. - Boekaan-
kondiging : Bergisches Wappenbuch bürgerliohcr Familicn ; Altcr
und Bestand der Kirchenbücher ins besonderc im Grossherzogtum
Baden. - Vragen on antwoorden: Bax;  Bcnnckom (van); Bosch (van
den); Brandenburg (van); Cappcnbcrg; Cocq  (de); Goor (van); Gni-
chenon de Chastillon; Haan (de); Haersmn (van); Herbig; Lnmsvolt
(van) ; Leeuwen (van) ; Loon (van); Mostcijn ; Nassau (valk); Olyslagcr ;
Roëls ; Romu ode (van)  ; Schouten ; Senn van Bnscl; Vclse; Vlierden
(van); Witsenborg; Woelde (van der); Les gknéranx  morts pour la
patrie; De wapens van Ternate en Colombo; Gevrnn.gdc  wpens;
Wapens ; Wapens gevraagd.

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



M A A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch - heraldiek Genootschap ,,De
1d

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betrefl’ende  de redxtie
van het Maandblad, opgaven van adresverande-
ring, opmerkingen inzake de verzending en aam
vragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen gelieve men te richten tot den
waarnemenden redacteur, P. F. W. YAN ROMONDT,
47 Regentesselawn  , ‘s-Gmvmhage.

Mederlandsche  LeeuwO”
Brieven, aanvragen en!.,  betreffende het Ge-

nootschap te richt#en  tot den secretaris, P. B. W.
VAN ROMONDT,  47 Ilegmtesselam,  en die betreffende
de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron
SNOUOKAERT YAN SCHALTBURG,  9G Jam  vam Nassaw
straat, beiden te ‘s-Gvavmhage.

Contributiën em. aan den Penningmeester, B. VAN
HAERSMA BUMA,  12-14 Kneuter~k,  ‘s-GravenLage.

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

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

N”. 12. XXX" Jaargang. 2 December 1912.

IN MEMORIAM.
JAN MARINUS HENRI VAN LELYVELD.

27 Juli 1867-8 November 1912.

Op den W November jl. overleed na eene  korte onge-
steldheid in het Diaconessehuis  te Utrecht ons medelid
Jan Marinus Henri van Lelyveld, majoor bij het le
regiment huzaren.

Geboren te Dordrecht den 270” Juli 1867 wordt zijn
heengaan in de kracht van het leven in ruimen kring
met weemoed herdacht door zijne talrijke vrienden en
kennissen. Niet het minst in den kring van het wapen
waartoehij behoorde en waarvan hij doorzijne
bekwaamheid en vlotheid een sieraad was.

Als cadet voor het wapen der infanterie
geplaatst den ‘XW Augustus 188-1,  trad
hij den 5 ~n September d.a.v. in militairen
dienst bij de Koninklijke Militaire Academie
te Breda. Bij ministerieele beschikking op
11 October 1884 nader bestemd voor het
wapen der cavalerie, werd hij, na den rang
van cadet-korporaal te hebben bekleed, tot
2e luitenant bij het 2” regiment huzaren
benoemd op 25 Juli 1888. Op 13 Februari
1891 volgde zijne bevordering tot leiluitenant
bij hetzelfde korps en werd hij daarbij. na
van 1 Nov. van datzelfde jaar tot 1 Nov.
1892 een cursus aan de Rijschool te Amersfoort te
hebben gevolgd, bi,j z[jn regiment aangesteld tot luitenant-
adjudant op 30 Augustus 1895, van welke functie hij
op 8 October 1897 eervol werd ontheven.

Zijne bevordering tot ritmeester bij het le regiment
huzaren vond plaats  op 17 Augustus 1903, om reeds
op 5 Sept. van dat jaar te worden gevolgd door zijne
benoeming tot regiments-adjudant. Bij de reorganisatie
van het wapen der cavalerie werd het le regiment

huzaren 4e regiment huzaren en met ingang van 1
Augustus 1907 werd hij op zijn verzoek eervol ontheven
van de functie van ritmeester-adjudant en op dato
overgeplaatst bij het 3” regiment huzaren.

Op 30 Mei 1910 volgde zijne benoeming tot com-
mandant van het eskadron ordonnansen, welk commando
hij vervulde tot op den datum van zijne bevordering
tot den hoofdofficiersrang, 24 November 1911, waarbij

hij werd o;ergeplaatst  bij het le regimen’t
huzaren.

Hij. was sinds 6 December 1903 ge-
rechtrgd tot het dragen van het onder-
scheidingsteeken voor langdurjgen  Neder-
landschen dienst als officier en sinds 18 Sept.
1911 tot het dragen van het Ridderkruis
der Orde van het Legioen van Eer. Met
hart en ziel zich gevende aan zijn beroep
scheen eene schoone  militaire loopbaan hem
te wachten toen hij, nauwelijks den hoofd-
officiersrang behaald hebbende, werd weg-
genomen.

Zijne studie op genealogisch gebied be-
perkte zich hoofdzakelijk tot het verzamelen

van documenten betrekkelijk het geslacht Van Lelyveld,
waarvan hij menigmaal op onze middagbijeenkomsten
curiosa medebracht, die door haar systematische wijze
van ordening algemeen de aandacht trokken.

De maatschappij verliest in hem een braaf mensch,
het leger een goed officier, zijn vriendenkring een
vroolijk en degelijk kameraad.

Hij ruste in vrede !
‘s-G~ravenhage. J. M. B E N T E Y N.



IN MEMORIAM.
Jonkheer PAULUS OCKER HENDRIK GEVAERTS VAN SIMONSHAVEN.

Den Een  November j.l. ontviel het Genootschap een
harer oudste leden, Jonkheer PUU~US Rocker  Hendrik
Ceuaerts, Heer van Simonsïzaven,  Bied en Et. Naartens-
recht, geboren te Molenvliet bij Batavia den 2 November
1827. De Heer Gevaerts was sedert 1887 lid van ons
Genootschap, in welke hoedanigheid wij hem hebben
leeren  kennen als een belangstellend en zeer hulpvaardig
lid. Nog kort voor zijn dood toonde hij dit, door mij op den
30 October j.l. uit te
noodigen tot een onder-
houd, dat op mij een
diepen indruk maakte.
Hoewel sedert eenigen
tijd ernstig ongesteld,
was dien morgen de
eerwaardige grijsaard
zoo bijzonder helder
van geest en opgewekt,
dat ik, zoo  hij het mij
niet gezegd had, niet
kon vermoeden bij een
ernstige kranke te zijn
gekomen. De Heer Ge-
vaerts deelde mij mede,
dat zijne ernstige on-
gesteldheid in verband
met zijn hoogen  ouder-
dom, hem de zekerheid
gaf dat zijn tijd van
scheiden van dit aard-
sche rijk niet ver af
meer kon zijn. Het was
daarom dat hij zichden
laatsten tijd veel bezig
hield met het rege-
len van zijn familie-
archief, ten einde dit
zoo geordend mogelijk
voor zijne betrekkingen
achter te laten. Bij die
regeling gaf hem een
wapenbord, van geen
direct belang voor de
geschiedenis van zijn
geslacht T aanleiding
voor het laatst een
bewijs zijner belang-
stelling in het Genoot-
schap te kunnen geven.
Dit fraai geschilderde
wapenbord bevat de
32 kwartieren van een lid van het geslacht Braets , aan
welk geslacht de familie Gevaerts verwant was door
het huwelijk van Mr. Ocker Gevaerts met Hendrika
Franqoise  Braets, gesloten te Dordrecht den 5 September
1762. Aan zijn verzoek om dit geschenk eene plaats in
onze bibliotheek te geven, heb ik dan ook sedert, zeer
gaarne voldaan, en hem den dank daarvoor namens
mijn mede-bestuurders overgebracht, evenals voor
het exemplaar van zijne niet in den handel ver-
krijgbare genealogie, hetwelk hij mij bij die gelegen-
heid mede voor onze bibliotheek aanbood, na alvorens

tegenover den titel met een krachtigen pennestreek
zijne handteekening te hebben gezet. Blijkt uit een
en ander hoeveel belang en vertrouwen Jhr. Gevaerts
in ons Genootschap stelde, ook daar buiten heeft hij
veel voor de beoefenaars der genealogie gedaan, en
wel in de iaren van ziin wethouderschan  der ge-
meente ‘s-Gravenhage , toen  hij
trok tegen de stiefmoederlijke

menigmaal ien strfde
behandeling van het
Oud-Archief dier ge-
meente, waarvan hij
zelf een der trouwste
bezoekers was.

Zijn heengaan was
voor allen, die het voor-
recht hadden met deze
nobele figuur in axn-
raking te komen een
zeer groot verlies. Wat
hij voor de samenle-
ving geweest is, bleek
ruimschoots den 19
November bij zijn uit-
vaart, waar op den
doodenakker een lange
rij van belangstellen-
den zich achter de
baar aansloten. Veel
werd daar aa,n zijn
graf gesproken, alle
woorden die de meer
dan gewone sympa-
thie voor den overle-
dene weergaven. Ook
Z. K. EI. de Prins der
Nederlanden, die per-
soonlijk bij deze plech-
tigheid tegenwoordig
was, gaf hier een be-
wijs hoezeer Gevaerts’
verdiensten ookin vor-
stelijken  kring werden
gewaardeerd. Dewoor-
den van dienPrins  aan
de geopende groeve
gesproken herhalende,
besluiten wij dit In
memoriam.

nHij was een man
van een edel karakter,
wiens vele goede eigen-

,”
schappen dankbaar bij

ons in herinnering zullen blijveil  .
Hij ruste in vrede!
‘s-GruvenJ~age,  23 November 1912.

W. SN O U C K A E R T  .VAN SC H A U B U R G.

Jhr. Gwacrts  werd in 1S46  benoemd tot 2da luitenant bij het reg.
lanciers  no. 1, 1.854 Le luitenant reg. dragonders no. 2, 1863  ritmeester
bij het rcg. dragonders later huzaren no. 2, 186S  Iinmerheer  des
Konings bij H.M. de Koningin, 1.870 Hofmanxschalk,  1879 lid x7a.n
den Gemeenteraad en 1895 wethouder van ‘s-Gravenhage. Hij was
Ridder in de Orde  vRn  den Nederlandschen  Leeuw en had vcle
buit~enlnndsche  ridderorden.  Eet costuum  wawin wij hem hierboven
afgcbccld  zien, is dat vnn Rechtsriclde~  dey Johanniter  Orde.
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BESTUURSBERICHTEN.
Bij schrijven van 4 November ll. berichtte de Heer

M. G. Wildeman, dat hij - ingevolge onze nieuwe
Statuten - ontslag neemt als bestuurslid. Het is met
leedwezen, dat wij den Heer Wildeman in het vervolg
als mede-bestuurder zullen moeten missen. Gedurende
de tien jaren, dat hij werkzaam was voor de belangen
van ons Genootschap - eerst als Secretaris, daarna
als Redacteur - hebben wij zijne onvermoeide werk-
kracht, hulpvaardigheid en kunde leeren  waardeeren.
De Heer Wildeman betrachtte steeds de genealogie als
wetenschap en wij zijn er van overtuigd, dat hij dit
standpunt ook in zijnen nieuwen werkkring zal blijven
handhaven. Het is noode, dat wij hem niet meer aan
de bestuurstafel zullen zien plaats nemen, doch hopen,
dat het Maandblad nog vele teekenen  van zijne werk-
zaamheid zal blijven dragen.

Op de bestuursvergadering van 2 November jl. werd
tot ondervoorzitter verkozen ons bestuurslid Jhr. W. J. P.
van den Bosch, welke benoeming aanvaard werd.

Van de: ,,Sociét6 Royale d’Archéologie  de Bruxelles”
ontvingen wij eene uitnoodiging tot bijwoning van eene
plechtige vergadering te houden op Zondag 15 December
a. s. ten 2 ure in de groote zaal van het ,,Palais des
Academies”.

Als sprekers zullen zich doen hooren  de Heeren:
Desmarez , president, en Buis, oud-burgemeester van
Brussel.

Leden van ons Genootschap, die eene gereserveerde
plaats wenschen  , worden beleefd verzocht, dit vóór
8 December a. s. te berichten aan onzen Bibliothecaris,
Jan van Nassaustraat 96.

Door verschillende geschenken onzer leden werd de
verzameling dossiers veel uitgebreid en aangevuld.
Gaarne zouden wij zien, dat het voorbeeld door enkelen
gegeven navolging vond. Wij doen daarom hier een
beroep op al onze leden tot inzending van copiën
hunner volledige geslachtslijsten, zoo mogelijk ook die
hunner aanverwante geslachten en verder alle genealo-
gische en heraldische aanteekeningen,  op welker  bezit
zij geen prijs meer stellen.

Daar vele nieuwe leden de verzameling jaargangen
van het Maandblad wenschen aan te vullen, zoo verzoekt
ondergeteekende  hem mededeeling te willen doen tegen
welke voorwaarden men genegen is, vroeger verschenen
jaargangen tot dit doel af te staan.

De Bibliothecaris.

Maandelijksche bijeenkomsten.
Maandag 2 December a.s. 49 ure.

BODEGA OPORTO,  Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
G. C. VAN MEIJRS  . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

111 Jan ean  Nassaustraat.
P. J. B. R UYS DE P EREZ . . . . . Bloemedaal.

Huize Rodesteyn.
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I Adresverandering :
Mr. J. C. baron CREUTZ . . . . Apeldoorn.
P. C: LABRIJN  . . . . . . . . Veenendaal (Utr.)

‘t Huis de Zoom.

Jhr. A. H. M ARTENS . . . . . . ‘s-Gravenhage.
25 Prinses Mariestraat.

N. G. VAN G EMERT . . . . . . ‘s-Gravenhage.
5 Prinses Mariestraat.

C .  F .  GIJSBERTI HO D E N P I J L  . . . Vrijedan.
94 Nieuwe  Plantage.

Mr. T H . R. VALCK LUCASSEN  . . . ‘ s - G r a v e n h a g e .
4 Bezuidenhout.

7

Het Genootschap is in ruil getreden met:
,Antwerpsch  Archievenblad”, uitgegeven op last van

het Gemeentebestuur door F. Jos van den Branden,
Archivaris van Antwerpen.

Antwerpen.
Gemeente Archief.

,,Bulletin  de la Commission Royale d’Histoire”, uit-
gegeven door de ,,Académie  Royale de Belgique.”

Brzcssel.
Palais  des Académìes.

,Chronique Archéologique du Pays de Liége”. Organe
mensuel de 1’Institut  archéologique liegeois.

Luik.
Rue Fabry 14.

Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging
enz. in Nederlandsch-Indië  ,

door

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONGI  PRINS.
(Slot  van xxx, 403).

S&herla& Royaards. Bij G.B. van 9 November 1863
n” 11 verkreeg AlOertus  Godefridus Gerhardus
Royaards vergunning zich te n. en te s. -. (Ned.
Staatsc. 1861 no 38).

Hij was 18 September 1853 te Amboina ge-
boren als zoon van den zoutpakhuismeester Gijs-
berfzss  Royaards  en diens 2e echtgenoote  Wil-
helmi~za  Sutherland,  thans overleden. De aanvraag
geschiedde als wensch van de overleden moeder,
die daardoor bewaard zag de Schotsche familie
S~dherland,  waarvan zij vermeende de eenigste
overgeblevene te zijn. (Vgl. Ned. Patriciaat 1910
bl. 397).

Swanenburg de Veye. Bij G.B. van 17 September 1898
n” 3 verkreeg Carel  Gerard de Veye vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staamc.  1897 n” 153).
(Vgl. Ned. Patriciaat 1912).

Swart Suthedand.  Bij G.B. van 18 September 1895
n0 9 verkreeg James Marianus Swart,  klerk bij
de Alg. Rekenkamer, vergunning zich te n. en te
s. -. (Ned. Staatsc. 1894 n” 167).

Adressants moeder heette Sutherland.
Da Zhesta Jacobs de Bok. Bij G.B. van 18 Februari

1909 n” 65 verkreeg Joachim Agostinho JacoOs,
commissionnair  te Cheribon , voor zich en zijne na
te noemen kinderen vergunning zich te n. en te
s. -. (Ned. Staatsc. 1907 no 253).
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Adressant is van moederszijde van Portugeesche
afkomst en wenscht daarom den naam Da Thesta
voor den zijne te plaatsen; hij is gehuwd met
Geertruida de Bok.

Hunne wettige kinderen zijn :
1. Petrus Alexander Christianus Frederikus.
2. Sophia Hendrika Faustina Hubertina.
3. Antonia  Angelina Augustina Amelia.
4. Junico Alphonso Celestino Oresto Baptisto

Silvestro.
5. Nicolas  Auguste Pierre.

1 homas Scheers. Bii G.B. van 24 Mei 1905 no 17 ver-

Den

kreeg Mauriti  Henri Thomas, geëmployeerde op
de suikerfabriek Boedoean , vergunning zich te n.
en te s. -. (Ned. Staatsc. 1904 no 84).

Adressant huwde met mevrouw de weduwe
Groenewout  , was natuurlijke zoon van Maurits
Ifendrik Scheers en had in 1904 éen minderjarigen
zoon Jan, voor wien de bovenstaa’nde  vergunning
ook is verleend.

Toom Kroome. Bij G.B. van 14 Augustus 1868
n0 30 verkreeg Johannes Georgc den Toom ver-
gunning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.
1866 no 106).

Hij is zoon van Christiaan Arinus den Toom
en Alletta Russel en werd 13 December 1863 te
Makasser geboren. Zijn vader was toen reeds
lang naar Europa vertrokken en overleed 20
December 1863 te Rotterdam. Inmiddels leefde
de moeder in concubinaat met zekeren Kroome,
die dan ook de natuurlijke vader van adressant is.

Tuinenburg van Kesteren. Bij G.B. van 14 Maart 1904
n” 22 verkreeg Albertus Hendrik Tuinenburg,
particulier te Padang  , vergunning voor zich en
zijne minderjarige kinderen om zich te n. en te
s. -. (Ned. Staatsc. 1902 no 279.)

Adressant werd 28 Maart 1859 geboren te
‘s-Gravenhage en huwde 9 Januari 1892 te
Soerabaja met Albertina Adriana van Kesteren,
terwijl hij vroeger gehuwd was met een zuster
zijner echtgenoote. Zijne minderjarige kinderen
zijn :
1. Pau.line  Syyje Eugenie, geboren ‘7 Nov. 1887

te Timor Koepang.
2. Albertina Alida , geb. a. v. 13 Januari 1890.
3. Erna Adriana, geb. Amboina 7 April 1896.
4. Albertus Hendrik, geb. Batavia 2 April 1899.
5. Gerard Dirk, geb. Padang 6 Juli 1901.

De echtgenoote van a,dressant  had geen broeders.

Udo de Haes. Bij G.B. van 6 Mei 1863 no 6 verkeeg
Leopold Udo de Haes  voor zich, zijne kinderen
en verdere afstammelingen, vergunning zich te
n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1860 n” 210).

Adressant geboren te Zutphen 7 April 1822,
was laatstelijk advocaat en procureur te Semarang
en heeft tot nu toe den naam Udo slechts als
voornaam gevoerd.

De Vaynes van Brake11 Buys. Bij G.B. van 26 M e i
1893 n” 6 verkreeg Willem Johan Louis Gare1
Buys vergunning voor zich en zijne nakomelingen
om zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1892 no. 47).
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Adressant is geboren te Doesburg 6 Maart 1841
en zoon van Conraad  Johannes Buys en Jkvrouw
Hélène Coroline  de Vaynes van Brakell. (Zie Ned.
Adelsboek 1906 bl, 626 sub 9 en 1908 bl. 332
sub 4).

Zijne kinderen zijn:
1. Gijsbert Karel William  Ferdinand.
2. Henry Coenraad Johannes.
3. William Ferdinand.
4 .  Gijsbert  C’oenraad.
6. Alexander Paulus en
6. Hélène Caroline Wilhelmina.

Vertholen de Salve de Bruneton. Bii K.B. van 5 Fe-

De

Van

Van

bruari 1861 no 74 verkreeg j: Vertholen, gep.
luit. kol. der art. 0. 1. L., militair adviseur bij
het Dep. van Koloniën, voor zijnen zoon Charles
George Gzlillaume  Vertholen vergunning om den
naam zijner moeder achter den zijne te voegen
en zich te n. en te s. -. Hiervan werd aan-
teekening gehouden in de geboorteakte van dien
zoon, geboren te Batavia 18 Juli 1840. (Zie Ned.
Adelsboek 1911 bl. 269).

vignon van de Velde. Bij G.B. van 3 December
1891 n” 17 verkreeg Jan Frederik Hendrik Van-
develde,  agent van de Javasche bank te Cheribon ,
vergunning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.
1890 no 238).

Adressant is kleinzoon van Jeanne  Frédérique
Henriette de Vignon. Zijn eenige broeder Pieter
CJListiaan  Willem Vandevelde verkreeg bij K.B.
van 13 October 1889 no 20 vergunning zich te
n. en te s. -.

der VZist.  Bij G.B. van 10 Maart 1908 no 16
verkregen Emilie Margaretha en Leonora, zich
noemende van der Vlist, vergunning zich te n.
en te s. -. (Ned. Staatsc. 1906 n” 243).

Adressanten waren geboren te Padang resp. 15
Juni 1888 en 23 November 1890, uit de inlandsche
christenvrouw Margaretha zich noemende Schultz.
De vader schijnt van der Vlist te hebben geheeten.

Poorthuysen. Bij G.B. van 5 Januari 1888 no 18
verkreeg Bruno Otto Adriaan Johan Thomas Jan,
zich noemende Van Voorthuysen  , vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1886 no 250).

Adressant werd 18 Januari 1861 te Padang
buiten huwelijk geboren uit de Niasche vrouw
Dorothea. Zijn vader was Jan van Voorthuysen,
lid der factory der Ned. Handelsmaatschappij, die
in 1871 te Semarang overleed, zonder adressant
als zijn kind te hebben erkend.

De Vries van Akkere. Bij G.B. van 9 December 1883
n” 20 verkreeg Margaretha de Vries vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1879 n” 199).

Zij werd in 1868 aangenomen door Hendrik
Chrzstoffel  van Akkere, koopman te Bengkalis en
was toen afgestaan door den vader Adriaa’n  de
Vries, sergeant ziekenvader, vóór 1883 te Batavia
overleden.

Van der Waal. Bjj G.B. van 1 Januari 1879 n0 8
verkreeg Adrzanus  Louis Wilhelm  van Middelkoop
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vergunning zich te n. en to s. -. (Ned. Staatsc.
1876 no 68).

De aanvrage geschiedde door Frederik Albertus
van der Waal, kastelein in de Societeit  Concordia
te Soerabaja, als voogd over voornoemden minder-
jarigen niet-erkenden zoon zijner echtgenoote
Mariana  Wilhelmina van Middelkoop, waarmede
hij 21 April 1860 te Soerabaja is gehuwd.

Zij was gescheiden echtgenoote van Frans Hendrik
Heijman  en op 27 October 1858 van voornoemden
zoon bevallen, die toen daarna door den vader
ontkend is wettig te zijn. (Vonnis van den Raad
van Justitie te Soerabaja van 18 November 1874
no 253).

der Wal. Bij G.B. van 28 Augustus 1857 n” 8
verkreeg Nicolaas Anihonie Looper vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1854 n” 229).

Requestrant is geboren te Semarang 20 Maart
1824  en was natuurlijke zoon van Pieter Anthonie
van der Wal. Hij is 24 Augustus 1850 aldaar
gehuwd met Johantia  Charlotta Toussaint Zannet
en was tot dusverre in opvoeding aangenomen
door Klaas de Looper te Semarang. Zijne moeder
was de Javaansche vrije vrouw Baya. J. C. Tous-
saint Zannet was geboren te Semarang en in
Augustus 1850 oud 17 jaar en 3 maanden en
dochter va,n  Petrus Johannes en Christina  Bekker.

De We&. Bij G.B. van 31 Augustus 1889 no 15 ver-
kreeg Joha,n  Martinus , zich noemende de Wendt,
vergunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatsc.
1888 n” 166).

Adressant, 1” klerk ter griffie van den Landraad
te Tegal,  is een zoon van Hermanus de Wendt
en de inlandsche vrouw fiarmidjam,  beiden over-
leden, Hermanus  de .Wendt  op 3 Januari 1872.

Adressant is verzuimd te worden erkend door
zijn  vader, maar een zust,er van adressants vader
Sophie de Wendt, wonende te Tegal,  verklaarde,
dat hij werkelijk een zoon was van haren broer
Hermanus.

Bij G.B. van 25 September 1889 n” 13 (Staats-
blad no 211) werd adressant met Europeanen ge-
lij kgesteld.

De Wilde de Ligny. Bij G.B. van 25 Augustus 1906
nes 31 en 34 verkreeg Hermanlcs Pierre Antoine
de Wilde en zijn na te noemen kinderen vergun-
ning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1905
n” 120).

Adressant is geb. te Bloemendaal 12 December
1848, zoon van wijjen  Jan en Jeannette de Ligny.

Zijne kinderen zgn:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Johanna’Christina  , geb. Semarang 20 November
1877,  gehuwd met  -Johan  Fredepik Vonck.
Adèle Joséphine  Marie, geb. a. v. 23 Augustus
1879, gehuwd met Jan van Dulya.
Margaretha.  Emma, geb. a. v. 10 Februari 1882.
Jan Mattheus Henri Louis, geb. a. v. 18 Juni
1883
Maria Charlotte Theodora  , geb. a. v. 3 December
1884.
Maximiliaan Pierre Antoine  , geb. Pati  (Japara)
21 Juni 1886.

7. Eduard  Walter, geb. Probolinggo 26 Juni 1891.

Willemsz  Geeronzs. Bij G.B. van 28 Augustus 1885 no
13 verkregen Jan Johanrtes  Willem en zijne echt-
genoote Petronella Geeroms en hunne na te noemen
minderjarige kinderen vergunning zich te n. en
te s. -. (Ned. Staatsc. 1884 no 161).

Adressant is 1” klerk op het assistent residentie
bureau te Modjokerto  , en huwde 24 Februari
1866 te Soerabaja met Petronelle Geeroms.

Zijne kinderen zijn:
1.

2.

3.

4.

Marlijn Maximiliaan Willem (laatste naam was
dus familienaam) geb. Modjokerto 11 Januari
1867.
Johannes Bernardus Willem, geb. a. v. 30 Juli
1871.
Johannes Anthonius Willem, geb. a. v. 15 Mei
1873.
Constantijn Alexander Willem, geb. a. v. 7 Mei
1876.
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Wolff von Wiilfing. Bij G.B. van 26 Maart 1893 no 9
verkreeg Charles Antoine Eduard  Wolff, koopman
te Batavia , vergunning zich te n. en te s. -.
(Ned. Staatsc. 1891 no 270).

Adressants familie voerde oudtijds volgens traditie
reeds den naam von WUlfing en later dien van Wolf.

F’an ‘t Wout Hofland.  Bij G.B. van 27 October 1859
no 11 verkreeg Jacobus Albertus Hofland,  geboren
Soebang (Krawang) 22 Maart 1855, vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc. 1857 no 87).

Hii is zoon van Egbert Charles Hofland  en
Ameiia  Wilhelmina de Groot, wonende op de
Pamanoekanlanden (Krawang).

Deze ouders zijn 31 Juli 1852 te Pasoeroean
gehuwd en wel als E. C. Hofland, oud 20 jaar,
beroep administrateur der fabriek Kloerahan
(Pasoeroean), zoon van Peter William en Helelaa
_iVaria  Magdalena  van ‘t Wout , de eerstgenoemde
suikerplanter, en A. W. de Groot, oud 19 jaar,
wonende te Pasoeroean, dochter van Jan e n
Theresia Elisabeth Schalk, de eerstgenoemde over-
leden.

Egbert Charles Hofland  is geb. Pasoeroean 16
Mei 1832.

A. W. de Groot is geboren te Djokjakarta 6
Juli 1853.

J. de Groot is overleden te Pasoeroean 2 Fe-
bruari 1848.

De ambtenaar van den B.S. die het huwelijk
voltrok was : Salomon van Deventer Jan Salo-
monszoo9a.

Van ‘t Wout Stavers.  Bij  G.B. van 15 Juni 1873 n” 27
verkreeg William Stavers vergunning zich te n.
en te s. -. (Ned. Staatsc. 1868 no 301).

De aanvrage geschiedde door Peter Willem
Hofland, door den Raad van Justitie te Soerabaja
bij beschikking d.d. 26 November 1864 no 210
benoemd tot voogd over voornoemden W. Stavers,
zijn neef, zoon van wijlen Francis Dawson Stavers
en diens vóór-overleden echtgenoote ,Johanna
Dorothea Wilhelmina van ‘t Wozct.

Laatstgenoemde was een zuster van de echt-
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genoote van P. W. Hofland  en beide waren dochters
van Franciscus Theodorzcs  van ‘t Wozbt en Agneta
Dorothea Bischoff:

P. W. Hoflaad, eigenaar der landen Pamanoekan
en Tjiassem te Soebang (Krawang) overleed tus-
schen de aanvrage op 23 Juli 1868 en 1872, want
bij beschikking van voornoemden Raad van Justitie
d.d. 4 Mei 1872 no 98 werd Andries Zacharias
Thijssen  voogd over W. Stavers.

W$zaendts  van Resandt. Sij  G.B. van 25 December
1901 no 7 verkreeg Willem W@naendts  vergunning
zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.  1900 no 243).

Bij G.B. van 18 Juni 1907 no 25 verkreeg
Jacob Martinus Anne Wijnaendts vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.  1906 no 88).

(Zie Genealogie Wijnants- Wijnants  van Resant-
Wijnaendts van 1355 tot heden, door W. Wijnaendts
van Resandt, 1906, bl. 231 en 237 en Ned. Patri-
ciaat 1910 bl. 488 en 489).

Wijnveldt  Schuijmer. Bij G.B. van 4 December 1884
n” 31 verkreeg t700st  Frederik W~nveldt  vergun-
ning zich te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.  1882
n” 23).

Deze J. F. Wijnveldt is de natuurlijke erkende
zoon van den controleur 1” kl. Joost Fred&
W2jinveldt,  die de aanvrage deed in overleg met
zijn zwager en zuster de echtgenooten D. Schzc+ner
en met J. P. Wijnueldt  te Dieren.

Zegers de Beyl. Bij G.B. van 17 Februari 1893 n” 24
verkreeg Hendrik Zeger  de Bey1  voor zich en zijne
vijf minderjarige kinderen Dirkje, Hendrika, Nico-
laas ,  Wilhelmirta  Aleida, Johanna Ulikana  en
Hendrik Zeger vergunning zich te n. en te s. -.
(Ned. Staatsc.  1891 no 294).

Adressant is hoofdonderwijzer te Gombang
(Bagelen) en 27 Januari 1849 geboren te Bar-
neveld als zoon van Klaas de Bey1  en Dirkje Zegers,
terwijl hij de oudste kleinzoon is van Ze.qer Zegers
wonende te Harderwijk. (Zie gen. Keiser bl. 224
en Ned. Patriciaat 1910).

Zoetelief Tromp. Bij G.B. van 22 Januari 1886 no 10
vérkreeg Solcö Walle  Tromp, assistent-resident
van Koetei en de Oostkust van Borneo voor zijnen
zoon Jolzannes  vergunning zich te n. en te s. -,
(Ned. Staatsc.  1884 no 230).

Van

Johannes Tromp werd 13 December 1872 ge-
boren, zijn grootvader maternel heette Zoetelief
en overleed in 1876 zonder mannelijk oir.

der Zon Brouwer. Bij G.B. van 30 Juli 1859
n” 12 verkreeg Pieter Josuas Gerardus  van der
Zon, particulier te Probolingo , vergunning zich
te n. en te s. -. (Ned. Staatsc.  1856 no 236).

Hij is geb. Pasoeroean 20 Januari 1811, zoon
van Willem en de inlandsche vrouw Sariema en
werd 23 Januari 1814 door den predikant J. Kam
te Pasoeroean gedoopt, met doopgetuigen Pieter
Thymon Brouwer en zijne echtgenoot0  Elisabeth
van Es. De aanvrage, die ook voor adressants
kinderen geschiedde, was uit piëteit voor den
doopvader, die zich met de opvoeding van adressant
had belast. De pleeg(doop)vader i_ vóór Mei 1856.
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Zowran von Ranxow. Bij G.B. van 10 Maart 1840
n” 1 verkreeg Lodewijk Carel Zowran, geadopteerde
zoon van Lodew$ Carel von Ranzow,  geboren
20 Aug. 1814 vergunning zich te n. en te s. -.

Zweerts de Jong. Bij G.B. van 1 Juni 1908 no 8 ver-
kreeg Willem de Jong, gezaghebber bij de Gouver-
nementsmarine, vergunning zich te n. en te s. -.
(Ned. Staatsc.  1907 no 66).

Adressant is geboren te Wonosobo en zoon
van i_ Alexander Nicolaas de Jong en K l a r a
Theodora de Jong. Laatstgenoemde Klara Theodora
was de dochter van Wiebe Pieters de Jong e n
Anna Nargaretha Zweerts. Van dezen laatsten
naam waren geen mannelijke vertegenwoordigers
in leven.

Boge.
Breda. Vestbrief van 8 Maart 1581:
Wachmans Hendricx , quamen  Jan van Baerle e n

Corneiis .van Baerle gebroederen wijlen Peter Henricx
zoons van Baerle zonen voor hen zelven,  de voirgen
Jan van Baerle als oom ende voight in den name van
wijlen HenricJc  Peter Henricx zoons  van Baerle z$ns
brueders kynderen / Yde boge Jaqs Boge dochter met
H e n r i e k e n  Wiltens  heuren man ende voight, Geer-
truyde  Boge oick Jans Boge dochter met Lambrechten
van Scharenburch  heuren man ende voight voir hen
zelven  . dezelve Lambrecht van Scharenbzcrclz  als voight
ende in den name van Jehenne Boge oick Jans Boge
dochter weduw wijlen Anssem Dyrck Aertszoons voir de
welcke zij hem sterck  maeckte ende dezelve hier in
verving Odilie Boge mr. Peter Jans Boge dochter met
Jacoppen Jan Aertszone heuren man ende voight voir
h e u r  zelven  . de voirgen. Lambrecht van Schare?zburcJz
als gemechtich ende in den name van Cornelissen Boge
oick mr. Peter Jans Boge zone bij den welcken  de
voirgen. Lambrecht van Scharenburgh  wittclick gecon-
stitueert en onwederroepelick mechtich gemaeckt is
totte zaecke naebescreven. Nae vuytwysen van de
procuratie daer af voir Merten  Meens  als notaris ende
getuijgen tot Breda gepasseert wesende van date den
negenentwintichsten may XV” tachentich. De voirgen.
Lambrecht van Scharenburch ende Henrick Wiltens als
gemechtichde ende in den name van Peteren Boge

wijlen Jan Jans Boge xoone,  van Odilia Boge zi jn
zuster met Jannen Dries heuren man ende voight, van
Kathelyn Boge hoir zuster met Pauwelsen Dries gout-
smit heuren man ende momboir voor hen zelven ende
tsamen in den name vervangende ende hen sterck
maeckende voor Hans Boge hoir lieder brueder buyten
slants wesende van Elias ende Jan Boudaen gebruederen
claes zone?%  daer moeder af was wijlen Jouffrouwe
Anne Jans Boge dochter ende van Jouffrou Cecilia
Veselers Joris dochter daer moeder af was wijlen
Jouffrouwe Margriete  ,7ans Boge dochter weduw wijlen
Melchiors Balde zoo  voir heurzelven als oick inden
name ende als volcomelick ende onwederroepelick ge-
mechticht van heure wittige kynderen breeder blykende
by eender procuratien vuthangende bezegelt metten
zegel ter zaecknn der Stadt van Antwerpen van der
daten des veerthiensten daeglis d’er’ maent van meye a”
XV” ende tachentich van Jouffrba  Elizabetk  Vexe ler



437

der voirsz. Jouffrou Cecilien zuster weduw wijlen Jacques
Hoefnagel oick voir henrzelven ende inden name ver-
vangende ende heur sterok maeckende voor Jouffrou
M a r g r i e t e  Vezelers  heur zuster weduw wijlen Joos
Vogeler,  Jacques van den Walie, coopman als geinsti-
tueert erfgenaem van wijlen Jouffrou Mechteld Ver-
xeiers zijn huysfrou was ende in dyer qualiteit oick
voir hem zelven ende in den name vervangende ende
hem sterck maeckende voir Aernout Praenen ende
Jouffrou JozyneVerzelers zijn wittige wijf beyde wittige
kynderen Joris Verzeler  de Jongen daer de voirsz.
Jouffrou Margriete Boge grootmoeder af was van welcke
personen bovengen. elck in de qualitoit als voor de
voorgen.  Lambrecht van Scharenburch ende Henrick
Wiltens hebben volcomen macht aucthoriteit ende
zunderlingh bevel zonder enniche wederroepen om te
doen tgene dat naebescr. volght, nae vutwijsen van
de acte van procuratie daer af op verscheyden dagen
in de maent van meye ao Xv” ende tachtich voir den
voirgen. Jannen Dries als notaris ende getuygen tot
Antwerpen gepasseert ende bij denselven notaris onder-
gesc. ende ondergeteekent zoot schijnt. de voirgen.
Lambrecht van Scharenburch en Henri& Wiltens noch
als gemechtichde ende inden name van Joufhou  Mar-
griete Mostaerts dochter van wijlen Lysbeth Jans Boge
dochter en huysfrou Niclaes van Delft van welcke
Jouffrou Margriete Mostaers met heuren man de voirgen.
Lambrecht en Henrick hebben volcomen macht oick
om te doen tgene dat naebescr. volght. nae vutwysen van
de procuratie daer af voor twee schepenen in Ravesteyn
zoot schijnt gepasseert ende met den gemijnen  schepenen-
doms zegel der Stadt Ravesteyn besegelt wesende  van
date opten  XXVII  dach July in tjaer  MVc  t a chen t i ch .
Delie Hans van Haesbroeck dochter met Adriaen
Willems Graeuwen zone die men noemt rezcseber  heuren
m a n  ende voight ende de voirgen.  Adriaen  Rueseler
in den name van de kynderen Peters de Potter daer
moeder af was wijlen Kathelijn Haras va?a Haesbroeck
dochter ende van de twee dochteren Hans van Haes-
broeck  voorsz.  was moeder wijlen Cornelie Jans Boge
dochter. Marie Lenaert Clercas  dochter met Anthonissen
adriaens zone van Putt heuren man ende voight, Anne
Lenaert Clercas  dochter met Otto Scheers  heuren man
ende voight beycle voir hen zelven, de voorgen.  Henrick
IC’iltens  ende de voorgen.  Anthonis Adriaens zone van
Putt beyde als toesienders in den name van Leonora
mr. Herberts Hoze dochter daer moeder af was wijlen
Delie Lenaert Clercas dochter ende van de dochteren
Lenaert Clercas  voorn. was moeder wijlen Marie Jans
Boge dochter, encle alle de comparanten van de clufte
Jans Boge voorsz.  samentelick in den name van Peteren
Boge mr. Peter Jans Boge zone voir den welcken zij
samentlick hen sterck maeckten ende den selven hier
in vervingen alle als erfgenamen van wijlen Jacopmijne
Jans Boge dochter des voirsz Peters van Baerle hnijsfrou
was. Ende lyden dat zij luijde inde qualiteijt als voor
ende voor zooveel als elcken aengaet wittelick om ende
mits een somme van goede hen vol ende al betaelt
zijnde vercoft hebben Jacoppen Symon Betten ‘zone
de geheele huijsinge pleyne stallinge hovinge ende
erfTenisse  met alle haere toebehoirte ende mette achter-
huysen daer achter in dese doorsteken Schepenbrieve
begrepen tot alsulcke Stadt gestaen ende gelegen met
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alsulcken commer ende waernisse ende voirt etc. ut in
era transfixa wesende van date aO MV” vijerenveertich
negenentwintich dage in Aprille, te weten geloofden de
vercooperen voorgen.  de vercofte  huijzingen  hovinge
ende erffenisse voorss. te vrijen ende te waren metten
commer in desen doorsteken schepenbrieve  begrepen
daer jaerlicx vutgaende zonder ennigen anderen commer.
Gevest Actum ao XV” LXXXI acht daghe in Meerte.

(Vgl. ,De Nederlandsche Heraut”, deel IV, blz. 166
en 157.)

Medegedeeld door H. M. ANDBÉE  WILTENS.

Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke
Geldersche Geslachten.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.

(Vervolg van XXIX, 322.)

15. Doetinchem.
Blijkens Alg. Ned. Fam.blad, jg. 1888,  blz. 230, vangen

de, op het Gemeentehuis te Doetinchem berustende oude
kerkregisters, aan met het doopboek der Gereformeerden
van 1633-1712. Het oudste trouwregister ten stadhuize
begint daarentegen eerst met het jaar 1738, dus meer
dan 100 jaar later. De oudere huwelijken zijn echter
ingeschreven in de bij den predikant der Hervormde
Gemeente van Stad Doetinchem berustende oude Kerke-
raadsboeken.

Van de oudste aanteekening van het proclameeren en
het trouwen, beginnende met Mei 1634 en loopende
tot Febr. 1660, maakte ik de ondervolgende notities.
Vooraf merk ik op, dat de eerste inschrijvingen gedaan
zijn door den predikant Ds. George ter Meulen. Zijn
naam teekent  hij nu eens als ter Möllen, dan weer als
M olnerus  ; zelfs vond ik acten betreffende hem in de
schepenregisters van Zutphen, waarin hij voorkomt als
Georgizcs  Mollerus  , een bewijs  hoe voorzichtig men met
dezen naam moet zijn. In de lijst der ingekomen lid-
maten teekent hij de aankomst van zijn eerste eoht-
genoote op 6 Oct. 1616 aan als: Aeltgen Schutten de
dochter van borgermeester Johan Schutten tho Zutphen
huisfr : van Georgii thor Mollen, predicant  alhier; aan
het hoofd van de aanteekening der proclamaties heet
hij : Georgizcs  Molnerus, pastor en ba de inschrijving
van zijn  tweede huwelijk in 1639 (zie hieronder) noemt
hij zich weer Georgius thor Mollen.

Mit advysz  ende  kentnisse van den Ed. hove van
Gelrelandt geproclamiert ende  gecopuliert :

18 Mei 1634. Willhem Wildenraet, zall: borgermr.
Adam van Wildenraet ehelicke sone ende Anna v a n
Barstdorp weduwe van zall: Peter van Zelst. Copuliert
18 Juni.

25 Mei 1634. Wanner Philibert van Haetsfelt, heer
tho Wiszwiler ende Wildenborch, captein onder de
hoechmogende heereu staeten, commendeur  o p  d e
Schantze tho Arssen, ende Hermeken Hessels, zall:
Hessel Gerritsen wonhafftich gewesen binnen Doettinchem
ehelicke dochter. Hiervan de procl. attestatie gegeven,
darmit vertrocken.

3 Aug. 1634. D. Johannes Lomejerus, diener des
Godtlichen worts tho Keppel-binnen ende Maria Goels,
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Goert Goerssen op bulham  ehelicke dochter. Cop. 31 Aug.
26 Oct. 1634. Johannes Pilleterius, van Middelborch,

des Ehrentfesten zal1 : Nicolaij Pilleterij  wonhafftich
gewesen tho Middelborch ehelicke sone, ende  De Wol
Edele und deugenricke Juffer Sophia Ripperda, des
WelEdele Erentfesten zal1  : Balthasar R@qerda  heer
tot Widtwert ende  Venhuisen ehelicke dochter; mit
attestatie van Groningen hir gekomen ende  hir ge-
copuliort den 18 Jan. 1636. 1)

14 Dec. 1634. Jan van Zelst,  Hardtger van. Zelst,
richter tho Sellem ende  borger hir binnen Doettin-
chem ehelicke sone, ende  Hilleken Sprenckeb  , zal1 :
Bartholomejus Sprenckels  wonhafftich gewesen binnen
Zwolle ehelicke dochter. Cop.  7 Jan. 1635. 2)

4 Jan. 1635. Jacob van Staverden  , der rechten doctor,
Evert von  Staverden, advocaet  vaïï  hoff van Gelrelandt
tho Arnhem ehelicke sone, ende  Gerdruit then Holt,
zall: Wilhem then Holte, gewesen borger  alhir binnen
Doettinchem ehelicke dochter. Cop.  23 Jan.

25 Jan. 1635. Juncker Hans Christoffel van der Schueren,
vendrich , zall: Juncker Frederich van der Schfueren
ehelicke sone , ende  Joffer Elsebe Margreta van Baer,
zall: Juncker Frederick van Boer thor Slangenborch
ehelicke dochter. Cop 22 Febr. tho Sellem (= Zelhem).

1 Maart 1635. WolEddele  Juncker Dirick vu?z  Baer
thor Slangenborch, zall:  Juncker Frederick van Baer
tJbor  Slangenborch ehelicke sone, ende  Juffer Josina van
Raesfelt, zal11  Henrick van Raesfelt thor Swane?zborcJa
ehelicke dochter ; mit attestatie nae Gendringen.

19 Juli 1635. Evert Pruisse+z,  zal: Arnt Pruissen
ehelicke sone, wonhafftig hir binnen Doettinchem, ende
Gretien Engelen, Engel Lensinck borger  binnen Does-
borgh ehelicke dochter! cop. 16 Aug. tho Doesborgh. “)

11 Oct. 1636. Gernth Wiblingh alias thor Hegge,
wonhafftig  hir binnen Doettinchem , ende Di r ixken
Oyemans, weduwe van zal: Henrick Oyeman wonhafftig
gewesen in Garner. Cop.  4 Nov.

6 Oct. 1639. D. Georgius thor Mollen, dienacr  des
Godtlicken worth alhir, ende  Gerharda thor Haeghe,
weduwe van zal: Albert Wentbolt, gewesen borger-
meister ende  rentmeister tho Zutphen. Cop. 27 Oct.

3 Nov. 1639. Henrick the+z Berge,  Evert Ihen  Berge,
borgermeester tho Heerenborge ehelicke sone , ende
Wende1 Wildenraets  , zall: Adam van Wildenraet ge-
west311 borgemeester der stadt Doettinchem ehelicke
dochter. Cop. 5 Jan. 1640.

Tusschen Febr. 1636 en Apr. 1639 zijn, evenals op
andere tijdstippen, geen proclamaties ingeschreven, Of
zulks is verzuimd óf er ontbreken telkens eenige blad-
zijden aan het register.

26 Jan 1640. Juncker Johan Bentinck  op Haege ende
Juffer Lansberch Mulert dochter vant huisz  tho Vorst. 4)

5 Juli 1640. Jan. Stenderinck, zal1  : Gerrith Stenderinck
gewesen borger  tho Zutphen ehelicke sone, ende
Hendertien Tengbergen  , Dirick Tengbergen borgemeester
der stadt Doettinchem ehelicke dochter. Cop.  16 Aug.

12 Juli 1640. Gerrith van Keppel,  Willem van Keppel

1) Zie De Wapenheraut 1901, blz. 176 en 213, waar zij als onge-
huwd vermeld staat.

2) Over de familie van Zelst te Doetinchem. zie Alg. Ned.  Fam.
blad. jg. 1902, blz. 279-283.

s, Zie over Pruissen, dit Maandblad, 1909, XXVII, k. 186.
“) Zie: Stammtafel des mediatisirten Hauses  Bentinck, 1894, tak

tot de Kemnade,  Tafel V.
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borger alhir ehelicke sone, ende  Enniken Frol ings
weduwe van zall: Henrick Kettingh gewesen borger
hir binnen Doettinchem. Cop. 19 Aug.

26 Dec. 1640.  Henricus Tengbergen  , Dirick Tengbergen,
borgermeester der stadt Doettinchem ehelicke sone , end,e
Aeltien van Millingen  , zall: Romborch van Millingen
gewesen schepen der stadt Utrecht ehelicke dochter.
Cop. tho Utrecht.

11 Juli 1641. Der -WolEddel  Adryaen van den Have,
captein, des WolEddel  Henrick van den Hove v a n t
huisz  tho Polick ehelicke sone, ende  de WolEddele
Junffer Elsebe van Baer, des WolEddel  zal1  : Eggerich
van Baer th.o der Branszenborch, overste lieutenant
ehelicke dochter; vertrocken  mit attestatie op Sellem.

22 Jan 1643. Arnoldus Tholerzius, D. Theodori
Tholenii, predicant  alhir ehelicke sone, ende  Johanna
tho Borcken, zall: Henrick tho Borcken, geweven  bor-
germeester der stadt Doettinchem ehelicke dochter. Cop.
tho Sellem.

23 Juli 1643. Osewalt van Zelst, Hartger van Zelst,
richter tho Sellem ehelicke sone, ende  Cornelia van
Millien , zall: Ruitert van Millien, gewesen schepen
der stadt Uttert ehelicke dochter, weduwe van zall:
Herman  Reyersen Lozcwera  borger  binnen Uttert; cop.
thot Uttert.

12 Nov. 1643. De WolEddelgeborn  gestrengen heer
Jan Henrick van Assenberch heer tot Ichterloe in de
Horstmar, ende  de ock WolEddelgcborn  Elberich van
de?% Budtlenberg genandt Schirp.  Cop.  3 Dec.

19 Nov. 1643. Jan Jansen Klusenaer,  borger  alhir
binnen Doettichem , ende  Elisabeth Tengbergen  , Arent
Tengbergen  rentmeester op den Schuylenborch ehelicke
dochter. Cop.  tho Sylvolde.

2 Juni 1644. Jacob van Grevenbroeck, Jan v a n
Grevenbroeck gewesen burger alhir ehelicke sone, ende
Jan Sibilla then Grotetihuiss,  zal1  : Jan then Grotenhuis
gewesen burger alhir ehelicke dochter; cop. 26 Juni.

8 Sept. 1644. Herman  Baerkens, zal1 : Henrick Baerkens
borgermeester tho Doesborch ehelicke sone , ende  Gretien
Lettinck  , weduwe van zall: Aryaen Dwngrius,  gewesen
burger alhir binnen Doettinchem; cop. 9 Oct.

29 Sept. 1644. Dirick van Hiszfelt , zall: Henrick
van Hiszfelt,  gewesen stadtholder van landdrost ampt
der graefschap  Zutphen ehelicke sone, ende  Elisabeth
van Lindt , zal: Hans _Monnichhuisxen  in sin levent
captein naegelaeten weduwe; cop. Zutphaniae 20 Oct.

26 Jan. 1646. Willem van Keppel, burger alhier
binnen Doett,inchem  , ende  Margreta then Poll, zal1 :
Jan tho Poll gewesen borgemeester  der stadt Doettinchem
ehelicke dochter; cop. 14 Febr.

10 Aug. 1645. Daniel  van Dam, der beyde  rechten
doctor, Arnt van Dam gewesen borgemeester tho
Lochum ehelicke sone , ende  Johanna tho Borcken,
zall: Henrick tho Borcken, gewesen borgemeester hir
tho Doettinchem ehelicke dochter, weduwe van zall:
Arnoldi  Tholenij  , wonhaftig hir binnen Doettinchem ;
cop. 27 Aug.

7 Bep. 1645. Godfridt garsthaegen,  zal: Peter Garst-
hagen gewesen borger  der stadt Lennep  ehelicke sone,
ende  Anna Froweijns, Caspar Froweijns borger alhir
der stadt Doettinchem ehelicke dochter: cop. 28 Sept.

28 Nov. 1647. Bernhardt van Keppel,  Willem van
Keppel borger alhir binnen Doettinchem ehelicke sone,
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ende  Johanna Borchers Dorlandt, zall: Borchers Jan-
sen Dorlandt  bi sin levent gewesen borgemeester tho
Heerenberge ehelicke dochter ; cop. Heerenberge.

12 Maart 1648. Willem Wildenraet,  stadtholder vant
richterampt van kerspel van Doettinchem, ende  Jo-
hanna van Zelst, zall: Hardtger van Zelst, gewesen
richter tho Sellem ehelicke dochter; vertrocken met
attestatie op Hummel.

30 Apr. 1648. Frerik Jiichefz,  zall: Conradt vhan
Jiichen  , gewesen leutenant  , ehelicke sone , ende  Enneken
Eremers , Gerrith Kremer  burger alhir ehelicke dochter ;
cop. 11 Juni.

21 Mei 1648. De WolEdelGeboren her Vincent Adolph
van Baer, heer thot der Bransseborch , naegelaeten
eone van wijlen des ok WolEdelGeboren her Eggerich
uan Baer, is sin levent gewesen her thot der Brans-
senborch ende  leutenant-collonel, ende de WolEdelGe-
boren juffrou Anna van den Boetzeler, naegelaten
dochter van wijlen des ock WolEdelGeboren heer Willem
Jacob van den. Boetzeler, in sin levent gewesen her
t,hot der Toutenborg , Essenborch, Pol, landtdrost der
graefschap Berge ; cop : Heerenberge.

22 Juli 1649. Den Eddelen  ehrenfesten Diderick  van
Sweteti , hir binnen Doettinchem , ende  de Eddele Ehren-
reiche Juffer Johanna can Valcketiborch  t,ho Arnhem;
attestatie gehaelt.

2 Sept. 1649. Dirick van Zelst, richter tho Hummel,
zal1  : Hartger van Zelst  in sin levent richter tho Sellem
ehelicke sone , ende  Johanna Slaets,  zal1  : Henrick
Slaets  in sin levent capteijn van een comp. voetknechten
ehelicke dochter; cop. 23 Sept.

1 Sept. 1650. Den WolEddelGeboren Henrick Frederix
Befatinck  thot  Gaegen  ende  de WolEddelgeboren Ely-
sabet Catharina van Raetszhoren erffdochter  tho Gems-
zweert; vertrocken met attestatie. ‘)

6 Juli 1651. Johan Post, der beyde  rechten doctor,
Johan Post borgermeester der stadt Doettinchem ehelicke
sone, ende  Anna Smits,  zall: Thomas Smits in sin
levent borgermeester tho Heerenberge ehelicke dochter ;
cop. 27 Juli.

‘~0 Juli 1651. Gerhardt waH  Hekeren,  zall: Gerhardt
van Hekeren  gewesen borger binnen Doet.tinchem  ehe-
licke  sone, ende  Anna v?aan  Zelst,  zall: Hardtger vaqa
Zelst in sin levent richter tho Sellem ehelicke dochter;
cop: 10 Aug.

7 Sept. 1651. Quirin Vorhoel,  ehelicke sone vhan
captein  Qerhardt Vorhoel  binnen Zutphen, ende  Juffer
Cunnegunda van Haegen  , ehelicke dochter van Johan
vhan Haegen  , borgemeester der stadt Doettinchem ende
rentmeester der geistlicker guder vhan de graveschap
Zutphen ; cop  : 12 Oct. “)

2ti Oct.  1651. Der Ehrenfesten Gerhardus vhan Zelst,
zal1 : Peter van ZeZst gewesen borgor binnen Doettinchem
ehelicke sone  ende  de Ehr ende  deugensame jonge
dochter Henrica then Berge, zal : Johan ten Berge
ehelicke dochter.

4 Juli 1652. Gerhardt van ZeEst,  zall: Natthias van
Zelst  gewesen borger  alhir dsser stadt, ende  Johanna

1) Zie: Stamtafel des mediatisirten Hauses Bentinck, 1894, tak tot
de Kemnade,  Tafel V.

2) Vergelijk Nederland’s  Adelsboek, jg. 1908, ldz.  519. Ver Heul. Zij
is dus geen dochter van Albert van Haegen, wiens gelijknamige
dochter Cunegonda hierna volgt.
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Naria  Jachin, Wilhelmus Jachynus  predicant  der ge-
reformeerde kercke tho Heussen  (= Huissen) ehelicke
dochter; vertrocken met attestatie 25 Juli.

8 Aug. 1652. Willem van Zelst,  nagelaten sone van
Hardtger van ZeZst is sin leven gewesen richter tho
Sellem, ende  Sophia Alers, jongedochter vhan Alert
Wessels, woneude  tho Doesborch; cop: tho Doesborch.

Van hier af zijn alleen de trouwdatums vermeld, het
register zelf geeft bij elke aanteekening ook de drie
datums waarop de proclamaties geschied zijn.

Dms. Wilhelmus ter StalZ,  jongm.,  bedienaer des
Godlicken Woorts in dese gemeynte, soon van sall  :
Willem ter Stal1  in sijn leven borger  tot Doesborg,
ende  Catharina ilrols  weduwe van sal: Dms. Theodorus
1 olenio  bij sijn leven desgelijcks  gewesen Bedienaer
des Godlicken woorts te deser  plaetse. Cop.  21 Sept.
1653.

De E. Balthasar van Hagen, ehelicke soon vande  E.
Johan van Hagen, Burgermeester deser  stadt ende
rentmeester der geestelicke  gouderen  in de graefschap
Zutphen, ende  de E. Juffer Catharina van Berchem
ehlick nagelaten dochter van de E. Heer Wemmerich
van Berchem, in syn leven vice-admiraal van Holland
ende  West-Vrieslant. Op ingebrachte attestatie van
Doesborg  gecop: 13 Nov. 1653.

Den WelEdelGeboren Raphael Bowyer  , nagelaten
echte soon van wijlen den oick WelEdelGeboren Rit-
meyster Nicolaes  Bowyer  , ende  de Edele Juffr. Cunera
van Hagen, echte dochter van den Edelen en Achtbaren
Albert van Hagen, burgemeester deser  stadt ; hebben
attestatie gelichtet  op Westervoort, 2 Aug. 1654.

Henricus van Zelst, rector van de Latijnsche  schele
alhier, saligen  Hartger van Zelst,  bij syn leven richter
tot Zelhem nagelaten soon , ende  Naria  Smits,  saligen
Thomas Smits , bij sijn leven raed ende  burgemeester
tot ‘s Heerenberge nagelaten dochter ; attestatie mede-
genomen na Schinckeschans, den R4 Nov. 1654.

Henricus ïi’oey  , der rechten doctor, schepen der stadt
Emmeryc, echte sone van zal: Henric  Noey, in sijn
leven raetsverwanter der stadt Emmeryc, ende  Juffer
Johanna Cristina vafa  Hagen, echte dochter van den
Edelen Johan va+z  Hagen, burgemeester der stadt
Doetinchem en rentmeester der geestelijcke  goederen
der Graefschap  Zutphen ; hebben attestatie gelicht den
6 Juni 1655. ‘)

Arent Balen, jongm., coopman  tot Amsterdam, sone
van Boudewijn BaZen burger tot Dorth, ende  Juffr.
Judit BZoemendaZZ,  dochter van Sr. Engelbert Bloemen-
dall,  burger alhier; cop: den 30 Sept. 1655 op inge-
brachte attestatie van Amsterdam.

De Wel Edele Joncker  Dieterich van Zwethen.  ende
die Wel Edele Joffrouw  Anna van Loe van Averdzjk;
attestatie gelicht 18 Febr. 1657.

Alexander Witten, der beijde rechten doctor, ehelicke
sone van Heer Johan Witten, der rechten doctor en
Churfurstelijck  Brandenburg Cleefschen raedt en ad-
vocaet fiscael  aldaer , ende  Juffr. Sophia van Hagen,
ehelicke dochter van wijlen den heer Johan van Hagen,
in sijn leven borgemeester van deso  stad en rentmeester
d e r  geestelijcke goederen der graefschap Zutphen ;
attestatie gelicht 28 Sept. 1667.

‘) Zie Alg. Ned. Familieblad, 1889, blz. 207-208.
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Joannes Schimmelpenninck , der beijde rechten doctor,
nagelate  sone van sal: Jan Schimmelpenninck, ende
Anna van Seis, nagelaeten weduwe van sal: Gerhard
van Hekeren, bijde  alhier tot Doetinchem wonagtig ;
attestatie genomen op Hummelo  17 Sept. 1658.

Johan van Keppel, J(ongman), sone va,n Willem van
Keppel, ende  Catharina van Dillen, nagelaten dochter
van sal: Steven van Dillen, borger  hier binnen Doetin-
chem wonagtig;
1669.

attestatie gelicht op Seddam 5 Febr.

Johan van Heeckeren, J(ongeman)  , schepen der stadt
Doetichem  , nagelaeten sone van sal: Gerhard van
Heeckeren, borger tot Doetinchem, ende  juffer Cunera
van Haegherz  , nagelaeten weduwe van sal : Joncker
Raphael  Bowyer  ,
1659.

gewesene  luytenant; cop: 3 Juli

Ambrosius bluysken  , der beyde rechten doctor,
ehelicke sone van sal: Everhard  Sluysken  , in sijn leven
burgemeester tot Arnhem, ende  Juffrou Johanna Maria
van Haeghen, ehelicke dochter van den E. Albert van
Haeghen, burgemeester deser  stadt Doetinchem ; cop.
12 Aug. 1660.

Herman  Baerken,  weduwnaer van sal. Grietien Let-
tincks, ende  Elsken  van der Horst, na.gelaeteq  weduwe
van Sal. Gerrit ten Poel, bijde  hier binnen Doetinchem
wonachtich. Cop.  4 Jan. 1661.

Theodurus Crop,  j(ongman), sone van sal. Joncker
Arnholt Crop, vau Gendringen en Joffrou Albertina
Hofsteden, ehelicke dochter van Cornelis Hofsteden,
burger alhier tot Doetinchem ; cop : 30 Dec. 1660.

Den HoogWelEdelGeboren  heer Ernst Albert von
Hum tho den Huise Biesen  in den lande van Gulick
ende  oock hoogwelEdelgeboren juffr. Antenetta Mar-
garita Bentinck geboren op het huis Hagenen,  tegen-
woordich beide residerende op Bolsum onder onze
richterampt Doetinchem ; tuichnis gelicht 20 Apr.
1663, doch met expressie om in de gereformeerde kerck
te trouwen.

De Edele Theodorus Backer weduwn. van de sal.
WelEdelGeboren Juffer Elizabeth Holles  en die Edele
Margareta Huygens  , dochter van die Edele Martin
Huygen  , rentmeester der geestelijcke  goederen ‘der
graefschap  Zutphen, burger -alhier tot Doetinchem
wonachtich; cop. 3 Juni 1663.

Henrik  Ketjen  , nagelaten sone van sal. Henrick
Ketjen  , in sijn leven burger alhier, en Elisabeth van
Minnen, nagelaten dochter van sal. Thonys van Minnen,
in sijn leven burger alhier binnen Doetinchem won-
achtich; cop. 16 Aug. 1663.

De Edele Adriaen Bloemendal, ehelicke sone van sal.
Engelbert Bloemendal, in siju leven burger alhier,
ende  Juffr. Agneta van Hagen, ehelicke dochter van
sal. Albert van Hagen, in sijn leven burgemeesterlder
stadt Doetinchem; cop: 17 Juli 1664.

Fragment Genealogie Bijleveld.

(Uit aanteekeningen en afschriften van offlcieele stukken
in het bezit van Mr. P. J. B IJLEVELD te Amsterdam).

1. Ewout Byieveld, geb. te Rhoon (?) _C 1660 *),
tr. N.N., waaruit 2 kinderen.

11,  Cornelis Ewoutsz. Byleveld tr. Hillitge N.N. ; beide
overleden v6ór  20 Mei 1648, op welken datum hunne
erfgenamen hun huis te Rhoon aan de Molendijk over-
dragen. (Register van opdrachten van Rhoon.) Hieruit
2 kinderen :

1. Pieter Cornelisz. Byleveld, + vóór 20 Mei 1648,
nalatende &éne dochter Maartje  Pieter&. Byleveld, die
in bovengenoemde acte voor de eene  helft optreedt.

2. Annetje Cornelisdr. Byleveld, ?_ vóór 20 Mei 1648,
tr. Jan Ariens van Gent, leeft 20 Mei 1648, meerdere
kinderen nalatende, w. o. :

a. Lysbet van Gent, tr. Rogier Roetwel.
0. Arien van Gent. Beiden treden met hun vader op

als deelgerechtigden in bovengenoemd huis voor de
andere helft.

IIbis.  Paulus Ewoutsz. Byleveld, tr. Jannetje  Pauls.
Beide overleden vóór 21 Juni 1669, op welken datum
hunne erfgenamen hun huis aan het Rhoonsche veer
overdragen. (Register van opdracht van Rhoon). Hieruit
4 kinderen :

1. Vrank Pauwelsdr.  Byleveld  , tr. Annet j i  Ariens
Papou, i_ vóór 21 April ,1663, op welken datum hij
met hare erfgenamen hun huis te Rhoon overdraagt.
Dit huwelijk was kinderloos.’

2. Neelbe Pauwelsdr. Byleveld,  tr. Dirk de Vette.
3. Lysbeth Pauwelsdr. Byleveld,  tr. Pieter Pietersx.

Pater.
4. Jan Pauwelsz.  Byleveld,  volgt 111.

111. Jan Pauwelsx. Byleveld, t dór 8 Juli 1678 “),
tr.  l”. Annetje Ariens , dr. van Arien Gerrits, j- vóór
31 Juli 1663. (Blijkens eene  sententie van dien datum
van het Hof van Holland in eene  civiele procedure.)

tr 20 N N.. . .
Uit het eerste huwelijk drie kinderen, blijkende uit

bovengenoemde sententie ; uit het tweede huwelijk een
kind. In een acte, d.d. 31 Mei 1686, dragen de vior
kinderen als erfgenamen van hunnen vader diens huis
bij het Rhoonsche veer over aan Geertje  Huijgo en
Maertje Jans. Deze 4 kinderen zijn:

1. Cornelis Jansz.  Byleveld, koopt 21 April 1663 met
zijn zwager Rombout Daems een huis te Rhoon aan de
Dorpsdijk, wordt 25 November 1669 door zijn  broeder
Arie tot testamentair voogd aangewezen. Of hij gehuwd
geweest is, is niet bekend.

2. Arie Jansx. Byleveld,  volgt IV.
3. Maertgen Jan&. Byleveld,

*) De doop- en begraafboeken van Rhoon uit de 17” eeuw z;jn
door brand vernield. Voor de samenstelling dezer genealogie is voor
zooveel Rhoon betreft,, voornamelijk gebruik gemaakt van het Register
van opdrachten van Rhoon.

2) In een acte van dien datum worden de erven van Jan Pauwelsz.
Bi$eveld als belending genoemd.
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tr. 10. Rombout Daems,
tr. 20. Jan Pieters Berckel.
Uit het 2de huwelijk een zoon : Pieter Jansz.  Berckel.
4. Lysbeth Jansdr. Byleveld, tr. Jan Pieters Jongejan.

IV. Arie Jansz. Byleveld, veerman aan het Rhoonsche
veer,

tr. 10. 41 aartgien Ariens, zij maken 25 Nov. 1669
mutueel testament,

tr. 20. (ondertr. Rotterdam 7 Oct. 1674 voor schout
en schepenen, huwel,gk  voltrokken te Bergh = Hillegers-
berg) Jannetje  Gerrzts,  wed. Jacob Willemsen.

Uit het 2rde  huwelijk één zoon, volgt V.
V. Joannis Byleveld, ged. Rotterdam 22 September

1676. (Doopboek R. C. kerk Leeuwenstraat: (Joannis
filius  Arien Billevelt Ij et Janneken Gooris suxeperunt
Joes  Billevelt et Clara Zeghers).

Hoewel de namen niet geheel overeenstemmen met
die bij IV genoemd, moet worden aangenomen, dat de
ouders toch het echtpaar waren, dat in 1674 te Rotterdam
in ondertrouw werd opgenomen, te meer daar uit een
acte in het Register van opdrachten van Rhoon d.d.
18 Dec. 1676, waarbij Ary Jansen Bylevelt zijn huis
aan het Rhoonsche veer verkoopt vermeld staat : ,,jegen-
woordigh wonende tot Rotterdam”.

Joannis Byleveld of Jan Adriaanszoon Byleveld werd
14 Febr. 1701 poorter van Zierikzee, was daar schoen-
maker en werd begraven 7 Mei 1723 in de Middelkerk
aldaar,

tr.  10. Zierikzee 8 Jan. 1704 Engeltje Gerrilsdr.
_Maatjes,  geb. Zevenhuizen 1680, begr. Zierikzee 7
Oct. 1720; dr. van Gerrit Maatjes, turfschipper, en
Aaltje Cornelisse Solle ,

tr. 20. Zierikzee 27 Sept. 1723 Cornelia van A’euren,
wed. Hoffer. 2)

Hij testeert 27 Nov. 1721 voor notaris van Borrendam
te Zierikzee  en bepaalde daarbij o. a. ,dat sijn soon
Gerrit Jansz.  Byleveld de stuurmanskunst sal leeren,
syn soon Adriaan Jansz. Byleveld syn ambacht daar
reeds op is, de dogter Johanna Jans Byleveld ‘t wollen
nayen en de soon Cornelis soodanigen ambagt als de
voogden sullen oordeelen dat hem nuts en bequaemst is.” “)

Zijne zeven kinderen, allen uit het eerste huwelijk,
gedoopt te Zierikzee, zijn:

1. Gerrit Byleveld, ged. 9 Nov. 1704, -i_ 4 Juli
1737 als kapitein ter zee a/b. van het schip Lange-
rode ter reede van Batavia; tr. Veere 31 Oct. 1735
Martha  Garde@, wed. van Pieter van Twist, dr. van
Captein Machiel Z%ilippus  Gardyn en Johanna Evertse.

(In aansluiting hieraan het geslacht Bijleveld vermeld
in Stam- en ‘ii’apenboek  van aanzienlijke Ned. Familiën.)

2. Johanna Byleveld, ge& 21 Feb. 1706, f- jong.
3. Janne Byleveld, ged. 10 April 1707, + jong.
4. Adriaan Byleveld, ged. 16 Sept. 1708, i_ Zierikzee

(beer.)  2 Nov. 1729.

1) De naam Bijleveld wordt in latere jaren veelal Biljevolt ge-
scbrevcn. Sedert den Franschen tijd wordt in offioiëole stukken
steeds weer dc oude schrijfwijze: Bqleveld gevolgd.

*) Zie Ned. Leeuw XxX,  k. 381.
8) Hoewel Joannis Byleveld Katholiek was gedoopt, moet hij later

tot de Hervormde Kerk zijn overgegaan, òf toen hij te Zierikzee een
Hervormde vrouw trouwde òf vroeger. Ook het huwelijk zijner ouders
was gemengd. Zijne afstammelingen behoorden tot de Hervormde kerk.
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6. Cornelis Byleveld, ged. 16 Sept. 1708, f Batavia.
Kapitein ter zee in dienst der O.L. C., daarna hoofd
der factory te Bassora (Perzië) en later onderkoopman
te Batavia. Testeert lb Oct. 1764 voor notaris Jacob
Levier te Ratavia, verklarende behoudens eenige le-
gaten ,tot zijn eenige en universeele erfgenaam te
nomineeren en t’ institueeren desselfs neef . . . . Bijle-
veld, welkers voornaem zijn E. betuygde hem als nu
niet voor te staen, zijnde eenige nagelat,ene  zoon van
wijlen zijn testateurs broeder d’ heer Gerrit Byleveld
in leeven capitain  ter zee ten dienste van d’ Staat
van wegen hut Edel Mogende Collegie ter Admiraliteyt
van Amsterdam, woonagtig tot Veere”.

6. Johanna Byleveld, ged. 9 Aug. 1711, tr. Gabriel
de Myter.

7. Willemina Byleveld, ged. 23 April 1720, f- Zierikzee
(begr.) 7 Oct. 1720.

Hieronder volgen de, niet in het Stam- en Wapenboek
van aanzienlijke Ned. Familiën vermelde kinderen van
Mr. Cormelis  Gerrit Byleveld en Catharina Wilhelmina
Broers :

1. Prançoise Reiniera Byleveld, geb. Nijmegen 25
Juli 1850, tr. Arnhem 9 Juni 1873 Marinus  Adriaan
Gelinck, geb. Nijmegen 23 Juli 1847, -f Bergen-op-Zoom
31 Mei 1893, eerste luitenant der artillerie, later rent-
meester van het Kroondomein, zn. van Willem Gode-
friedus  en Johanna Henristte Bolken.

2. Christiaan Adriaan BZjleveld,  geb. Nijmegen 21
Maart 1862, 1_ aldaar 19 April 1853.

3. Hester Adriana Christina B+jleveld,  geb. Nijmegen
19 April 1863, j- aldaar 22 Juni 1856.

4. Mr. Pieter Jan Byleveld, geb. Arnhem 11 Aug.
1839 , vice-president van het gerechtshof te Amsterdam,
tr. Arnhem 1 Sept. 1892 Theodora Maria Bernardina
Justina Groneman , dr. van Dr. Isaac Groneman e n
Johanna Amalia de Wilde, geb. Bandoeng 22 April
1864.

Uit welk huwelijk :
Cornelis Gerrit Byleveld , geb. Amsterdam 26 Sept.

1896. G.

1.

1.
2.

::
5.
6.

11.

Koek  en Cock.

Jan Hendrik Koek (Cock)  , geb. te ? den?, f te
Nijmegen 1 Febr. 1793, tr. te ? den ? Johanna vart
Meurs,  i- te Nijmegen 27 April 1799, beiden begr.
St Stevenskerk.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, allen gedoopt te
Nijmegen :
Johannes, volgt 11;
Elisabeth, 26 Oct. 1753 ;
Maria Elisabeth, 7 Dec. 1767  ;
Christina, 26 Dec. 1769;
Johanna, 9 Mei 1762;
Bernardus,  4 Mei 1764.

Johannes Koek, geb. te Nijmegen 3 Dec. 1755,
_t aldaar 5 Maart 1814, tr. Nijmegen 28 April
1782 Aletta Elisabeth Steghelitz, geb. Leerdam
14 April 1756, i_ Nijmegen 21 October 1826, dochter
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IV.

1.
2.
3.

4.

V.

1.
2.

3.

Vl.
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van Jan Jacob Steghelytz (uit Voorburg) en Johanna
Walteling (uit Wijk bij Duurstede).

Uit dit huwelijk:
Johannes Jacobus, volgt 111.

Johannes Jacobus Kok, geb. te Nijmegen 8 Juli 1796,
tr. aldaar 26 Maart 1817 Anna Margaretha Muurer,
geb. te Lent 23 Maart 1793, dochter van Hendrik
Philip Maurer en Anna Gertruda Buchloh.

Hieruit :
Jan Hendrik, volgt IV.
Jan Hendrik Kok, geb. te Nijmegen 18 April 1817,
trouwt aldaar 1 Sept. 1841 Johanna Ca.tharirza
Rosa, dochter van August Johan en Elisabeth Koentz.

Uit dit huwelijk:
Jan Hendrik Kok, volgt V ;
Jan Kok, overleden ;
Elisabeth Kok, wed. Bertus Uitewijk,  thans wonende
te Nijmegen ;
Anna kok, w e d . Wessel van Riemsdijlc,  thans
wonende te Kampen.

Jan Hendrik Kok, gep. luit.-kol. der Infanterie,
geb 18 Januari 1861 te Nijmegen. Bij vonnis der
Arr. Rechtbank te Breda dd. 18 Oct. 1901 werd de
naam Jan Hendrik Kok, veranderd in Jan Hendrik
Koek. Tr. Arnhem 7 Nov. 1878 Cateau Mendes  da
Costa, dochter van Emanuel Mendes  da Costa en
Celine  Fano.

Uit dit huwelijk:
Johan Jacob, volgt Vl;
Céline  Kok, geb. te Bergen-op-Zoom , gehuwd met
Henri Verstenen  te Maastricht ;
Elisabeth Regina Cuteau Kok, geb. te Utrecht 21 Aug.
1886, gehuwd met Frans Verstzjnen.

Johan Jacob Koek, candidaat-notaris, geb. te Bergen-
op-Zoom 4 Sept. 1879, gehuwd met Woldine  Tettine
Waalkens, geb. te Wedde 3 Juli 1885, dochter van
Egbertus Hendrikus Waalkens en Tettine Dijkstra.

Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Breda, dd.
Juli 1908, werd de naam Johan Ja,cob  Koek ver-
anderd in Johan Jacob Cock.

Uit dit huwelijk :
Jan Hendrik Egbertus Cock,  geb. te Hoorn 28
Augustus 1911.

Hoori.

Cock.

J. J. COCK.

1. Hendrik Cock,  geb. te Deventer (2) 1) omstreeks 1630,
huwt 10 Nijmegen 7 Juli 1655 Jacomijn  van Dijk
(uit Haren) ; tr. 20 . . . . . 1 Februari 1663 Elisabeth
van Holt.

Uit het le huw. een zoon:
Joh.annes,  geb. te Nijmegen 20 Febr. 1656.

Uit het 2” huw. 5 kinderen, allen eveneens ge-
boren te Nijmegen:

1. Hzhbertus,  volgt ll.
2. Johanna Geertruid, 27 Dec. 1671;
3. Wendelzna, 19 Sept. 1673;
4. Evert , 27 Augs. 1675;
5. Johannes, 30 Augs. 1677.
~--

1) In de Deventer renunciatieboeken van de 16~ eeuw komt d e
naam Cock  herhaaldelijk voor. REI>.

ll.

1.
2.

4:
6.
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Hubertzbs  Co&, geb. te Nijmegen 6 Oct. 1678, {- 26
Nov. 1712, huwt Anna Maria Vonck,  geb. te Nij-
megen 1 Juli 1703.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, allen geboren te
Nijmegen :
Hendrik Jan, 2 Maart 1712;
Hendrik, 15 April 1704;
Maria Wilhelmina, 21 Juni 1705;
Frederica Josina, 30 Jan. 1707 ;
Wilhelmina Martina Geertruida, 24 Febr. 1709.

Hoorn. J. J. COCK.

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

(Vervolg van XxX,  390.)

1757.
22 desemb. aan Dirck van Lookeren in Eijgendom

verkoft een kercke-graefsteeden van Frenske van
Niel N” eenen  taghgentigh voor de som van veertien
gulden . . . . . . . . . . . . . 14-0-0

Extraordinairen Ontfanck.

1737 , feb., van Borgem. B: Co&  ontfangen vier gulden
van het Restant van het verhoogen van de graef-
plaasen . . . . . . . . . . . . . 4-0-0

19 Aug. van mijn Heer van Axsel ontfangen vier graef-
plaasen in gemeijn met mijnheer Blanck  . 63-4-0

1767. Ontfanqs van Luijen, Baaren,  Kercke,qrauffe en-
v e r d e r e  keikegeregtigheden.  - ‘.

geen data.

Maart 12.

April 12.

n 23.

Jurije  F l i k  sijn k i n t  ,een Baa.r.  . 1 - 0 - 0
G. N o o t  sijn kint een baar. . . 1 - 0 - 0
Bart de Iliitt  sijn vrou een baar. 1-10-0
E. Rinck sijn kint een kerckegraft 3-0-0
juff.  H. van Leeuwen voor luije  . 36-0-0,
Ingang 1 - 0 - 0  > een Baar 6 - 0 - 0 ,
Schildjena . . . . . . . . . 9-0-0
vrou van Putten 6-0-0, een baar 3-0-0
o p  Z a n t w i j k  b e g r a a f f e n  . . . . 3 - 0 - 0
dheer  Jovell  sijn kint ingang . . -10-0

” 21 (249) D. de Blanc76  een rreluii  ti--0-0 enz.
I,

n 25.
n 29.

Maaij 5.
n 10.
n 12.
7, 24.

Junij  !?i:
Aug. 5.

n 9.
n do.
71

Sept. 30. 2.

n 5.
n 8.

n 27.
n 30.

P. ian Krieken sijn kint inga&  . -10-0
ju f f r .  Zwaanendrift  24 -0 -0 ,  e e n  b a a r
6-0-0 ingang, . . . . . . ~-4~~
J. van Wesstereenen sijn vrou. . -
P. van Alfen sijn vrou  . . . . 6-0-0
R. de Reuver  sijn kint . . . . -10-0
d e  wedewe  domene  d e  R a a t  .  .  6 - 0 - 0
de wedewe  Brouwer . 6 - 0 - 0
Daniel Macdonaal  Co011 ‘eer; b a a r  1 - 1 0 - 0
Van Esterik  sijn vrou . . . . 6-0-0
R .  v a n  B r e d a  sijn dogter . . . 1 - 1 0 - 0
Bart van Straa.ten  . . . . . . 12-0-0
Boonebacker sijn kint . . . . . 1-0-0
J. Jusstos  Hoovy . . . . . . 6-0-0
Aaltjen  de Vinck  e e n  b a a r  1 - 1 0 - 0  o p
Zantwijck begraaffe . . . . . 3_--~Jl~
meesster  Rootbeen  sijn kint ingang
Capn. 0. van Buessekom met sijn vrou

6 - 0 - 0
P. Roelofsen sijn soon . . . . 6-0-0
Doctor Engelken  . . . . . . 24-0---0



Octob.
n 16.
n 16.

n 25.
n 31.

31.
No;emb. 2.

n 3.

11 8.

n 17.

1n **

n 20.
22.

Delemb.  8.
n
n 25.
n
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van vaqz Oort  sijn kint . . . . -10-0
va9a .Eaavestijlz  s i j n  wou.  . . . 1 - 1 0 - 0
den cusstos J. van Campe’n sijn vrou voor
luijen  . . . . . . . . . . niets.
J. Boessenet sijn vrou.
?J. Scheenen s;jn vrou . . . . . 6-0-0
K a a t  Grafman  h a a r  dogter.  . . 1 - 1 0 - 0
P. van der Nagel sijn vrou voor luijen  niets.
Captijn Pieter van Triest voor hij. avont te
sinken . . . . . . . . . . 3 6 - 0 - 0
juf%. SchuII  voor luijen 36-0-0, een baar
6-0-0, kerckegraft 6-0-0, schildjens

3 - 0 - 0
den cusstos J. van Campen voor luijen niets,
voor  een  baar  3 -0 -0  ingang  . 1 -0 -0
Den Heer de Graaf voor luijen  36-0-0,
een baar 6-0-0, schildjens 3-0-0, in-
gang. . . . . . . . . . . 1-0-0
M. van Baatenburg . . . . . 6-0-0
H e n d r .  R o u w  e e n  b a a r  . . . . 1 - 1 0 - 0
H. Tierion sijn dogter een baar . 1 - 1 0 - 0
J. va+a Baars sijn vrou een baar. 1-10-0
Leegadert  van Holst. . . . . . 6-0-0
Borgem. B: Cock sijn kint ingang -10-0

1758.
4 Jannuw. 1~&crn Taay zijn kind -10-0 een geluij

van 4 gld.
l2 n Gosen van Eek een baar van 1 - 1 0 - 0
2o  n Dochter van vrou Hoest een baai 1-10-0

op Zantwijk begr. 3 - 0 - 0
4 feb. weduwe Dykmeester voor’ een gel& ‘36-0-0,

ingangh 1-0-0,  een baar van 6-0-0,  2
schilten  . . . . . . . . , . . 3 - 0 - 0

21 0 w e d u w e  Compagaijen  een baar . . . l-lO- 0
24 Johannes van Schoonen  sijn kint . .

1  m”ert.  NoUen  in,aanck  van siin k int .  . .
1 - 0 - 0
-10-0

8 n

l8 n

lg n
27
4 meij.

l5 n

Do.

Herman v”an Toorn &n baar 1-10-0,  een
geluij . . . . . . . . . . . 6-0--0
Mijnheer van Axsel sijn vrou een geluij van
36-0-0,  inganck 1-0-0,  een baar van
6-0-0, 2 schilten  . . . . . . 3-0-0
Contrarolleur Gerrit Coppers  een geluij van
36 gl., een baer 6 gl. , een graefplaats gekoft
voor . . . . . . . . . . . 14-0-0
D o c h t e r  v a n  J a n  B r o u w e r .  . . . 6 - 0 - 0
F r e d e r i k  Albart  s i j n  k i n t  . . . . 3 - 0 - 0

jufferou Brouwer . . . . . . . 6-0-0
kint van Schrevedijk  . . . . . . -10-0
Den Heer advocaat Lith de Jeuden  een geluij
van 36-0 -0 ,  inganck 1 -0 -0 ,  baar  van
6-0-0, 2 schilten  . . . . . . 3-0-0
L a m s w e e r t s  sijn d o g h t e r .  . . . . 1 2 - 0 - 0

11 junij. Willem vals der Sand ..... 6 - 0 - 0
3 juli. Besseling  sijn kint ....... -10-0

22 11 provenier Dolacker ....... 1 2 - 0 - 0
J a n  Taaq. ......... 6-0-0

1 Aug.

l4 n

18 n
‘Lö ))

jufferouw van Herwaerdelz  een  ge lu i j van
36-0--0 , een baer  6-0-0, inganck 1-0-0,
2 schilten. . . . . . . . . . 3-0-0
Dingeman sijn kint . . . . . . -10-0
G e u r t  R o e l o f s e n  e e n  k i n t  . . . . 1 - 0 - 0
Dingeman op de Poort een kint. . -10-0
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30 Aug. van Scheeren si,in kint . . . . . 1-0-0
4 Sept. De weduwe Hend: Verkerck anders niet als

den inganck . . . . . . . . . 1-0-0
12 n Florus  zijn suster  . . . . . . . 6-0-0

van Straeten  . . . . . . . . . 12-0-0
2 novemb.  een  baar  van N.N. van . . . 1 -10 -0
3 Octob. ? juffrou Ringhbergh haer  Ed. doghter 12-0-0

17 ,, ju f ferou  B r o u w e r  i n g a n c k .  . . . 1 - 0 - 0
De Heer comis Duym voor juffr. Verhoef

6 - 0 - 0
13 novb. De vroetvrou haeren man een baer 1-10-0
13 deseb.  Dirk de Vries een  baer van. . . 1 - 1 0 - 0

De Heer Passtoor  sijn moeder een geluij van
36-0-0,  b a a r  6 - 0 - 0 ,  i n g a n c k ,  1 - 0 - 0

( W o r d t  v e r v o l g d . )

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bal. Gevraagd de vier kwartieren met wapens en
genealogische gegevens van Adriana Bal, die te Zierikzee
. . . . Febr. 1775 huwde met Gillis van 1Jssebtein ,
schepen en baljuw van Zierikzee, daarna gouverneur
van de Noord- en Zuidkust van Afrika. S. H.

Bax. (XxX,  415). Lees: Baexefa.  Maximiliaan van
Baexen,  heer van Coninxvrey  , zoon van Hendrik en van
Aleida van Derthuizen, overleden vóór 28 Juli 1606,
huwt 1572 Theodora van Zuylen van Hermelen  en
Kersbergen, dochter van Frederik van Zuylen van
Vosbergen tot Harmelen en van Petronella de Cocq
van Delwijnen (dr. van Ghijsbrecht en N. N. van den
Oever).

Assen. J. A. R. KYMMELL .

Ongeveer gelijkluidend antwoord ontvingen wij van
Kolonel J. D. Wagner, die tevens als wapen opgeeft :
In zilver een, blauw getongde en genagelde, goud ge-
kroonden, rooden  leeuw.

Bosch (van den). (XxX, 416). 1. Van Mr. Johan
van den Bosch (die in 1671 den leeftijd van 18 jaar
zoude hebben bereikt) advocaat vóor den Hove van
Holland, is mij alleen bekend, dat hij huwde _Marga-
retha Thierens, dr. van mr. Hendrik, advocaat vóor
den Hove van Holland 1661, fiscaal 1652, burgemeester
van Naarden en van Margaretha Pandelaar. Kinderen:

1. Ma_aretha  , tr. Adriaen Bareel, kapitein. (Huwe-
lijksche voorwaarden voor Nota.  Rich. van Poeteren  te
's-Gravenhage  , N” 1316 1 October 1705. Haar moeder
was toen weduwe.)

2. Maria, overl. 1728.
3. Henriëtte, overl. 13 Oct. 1727.
4. Johanna, ged. 14 Feb. 1691 in de Groote kerk

te ‘s-Gravenhage. Getuige Mr. HendrikThierens.

ll. Omtrent Johan van den Bosch X Florentina
Casembroot en Mr. Jacob van den Bosch, commies van
Jan de Wit, X Hester de Ruyt, het volgende :

Joan  (ook Jala)  van delz Bosch, geb. ?, zoon van J a n
v. d. B., en van Maria Bentinck l), kapitein eener

‘) Kwartierstaat (Gereild bij Elte, Leiden ongeveer half Nei 1910)
van Mr. Jacob wzn den Bosch. Er staat Maria Bent,inck.  Of dit juist
is en of het niet, moet zijn ,,Benninrk”,  werd  nog niet door mij
onderzocht.
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Cie voetvolk, ingenieur te Velde, onderscheidde zich
bij de inname 19 Juli 1629 van het fort St. Anthonie
gedurende het beleg van ‘s-Hertogenbosch door Prins
Frederik Hendrik, die hem 4 Juli 1632 aanstelde tot
Luitenant-Generaal der Artillerie, daarin bevestigd door
den Raad van State 14 December 1636, over1 1641 z),
huwt Sara van Wyke, geb. ?, over].  ?, dr. van J a n
Adriaensx.  en van Aegie Palm 1).

Kinderen :
1. Jan v. d. B., Capitein van een Compie  Voetvolk 3)

geb. ?, overl. ?, (ondertrouwd) 27 Juni, huwt 20 Juli
1649 te ‘s-Gravenhage Florentina Casembroot  , geb. ? ,
overl. April (begr. 138) 1672 te ‘s-Gravenhage , was reeds
weduwe 15 Oct. 1660, dr. van Pieter C., solliciteur
te ‘s-Gravenhage en van Soentgen van Rottermont. Uit
dit huwelijk xjn door mij geen kinderen gevonden.

2. Mr. Jacob v. d. B., geb. 1666 te ‘s-Gravenhage,
overl. Juni 1680 te Amsterdam, Klerk en Commys ten
kantore van den Raadpensionaris Johan de Witt, Ad-
vocaat Hove van Holland, Pensionaris en Chartermeester
van Amsterdam van 6 April 1675-1680,  huwt (ondertr.
16 Oct.) 1656 te ‘s-Gravenhage Esther de Ruyt, geb. ?,
overl. September 1713 te Amsterdam, dr. van Thomas
de R., Bode ord. Hove v. Holland en van Susanna
Berewouts.

Veel kinderen. De eenige nagelaten erven in 1713
waren, blijkens de ,scheydinge  tusschen de kinderen
en erfgenamen vav Vrouwe Hester  de Ruyt, weduwe
van wylen Mr. Jacob van den Bosch in syn leven
Pensionaris van Amsterdam”. (Nott.  Noblet aldaar,
12 Dec. 1713) :

a. Mr. Thomas v. d. B., geb. 1664 ;
b.? Adriana  v. d. B., meerderjarige dochter;
c. Agatha v. d. B. gehuwd met Mr. Hendrik Hooft,

oud schepen van Amsterdam, drossaert van Muyden,
Bailluw van Gooyland,  Weesp en Weespercarspel;

d. Sara Maria v. G?. B., meerderjarige dochter;
e. Jan v. d. B., Capiteyn ter Zee, geb. 1673 ;

3. Adriaen v. d. B., geb. 1631 (gedt 16 Maart Groote
Kerk) te ‘s-Gravenhage, overl. lti63 (begr. 19 Jan.
Nieuwe Kerk), Kapiteyn ter Zee, huwt te ? , den ?,
Margaretha Conincx, geb. ?, overl. 1663 (begr. 19 Jan.
Nieuwe Kerk) te ‘s-Gravenhage, dr. van Pieter Jansz.
C. van Dordrecht en van 2

Kinderen :
a. Mr. Jan v. d. B., geb. 1660; Resident van H. H. M.

te Hamburg.
b. Johanna Margaretha v. d. B.

Van eenige verwantschap van den sub 1 genoemden Mr.
Johan v. d. B. met de sub 11 genoemden, waarnaar door
den Beer P. L. Thierens werd gevraagd, blijkt tot dusverre
niets. Echter vond ik nog geen bewijs, dat Jan van den

‘) Zie noot 1 voorgaande kolom.
9 Bibl. Woorclenb. v. d. Aa. II3e stuk: Bosscha.  Neerl. Heldendaden

te ‘land, bl. 425, 443, 449; Bode1 Nienhuis  ,Over de landen en
kaarten grav. Floris Balthasar  en zyne zonen overgedruokt  uit het
Instituut 1845 N0 4 bl. 44; Van Sypesteyn, Bijdrage tot de ge-
schiedenis van het Artillerie-korps , Mil. Speet.  1849, bl. 50.

8) Commissie-boeken Raad van State  1581-1661, waarin staat: “Jan
,,van  den Bosch gecommitteerd als Capiteyn in vervanging van synen
“Vader Jan van den Bosoh. Commissie 1 November 1641 beëedizd
nop dato. De Compie was vacant geworden door den dood van den
,,Vader,,.

Bosch en Florentina Casembroot geen kinderen hebben
gehad.

‘s-Gravenhage. w. J. P. VAN DEN BOSCH.

Burch  van Zwijndrecht (Van der). Wie weet iets
omtrent deze familie ?

Diederik  van der Burch van Zwijndrecht huwde N.N.
Hieruit o. a. :
1. Willem v. d. B. v. Z., woonde in 1670 te ‘s-Gra-

venhage.
2. Magdalena v. d. B. v. Z., huwde (ondertr. ‘s-Gra-

venhaae 3 Mei 1620)  Mr. Dirk van Rosendael. beleend
met e;n leen in G&oord  7 Aug. 1656 bij koop van
Charles Roelant baron de Suvs.

Clement. Wie waren de ouders van Sthsalzfaa  Clement,
geb. te ? den ?, -i_ te ? den ?; tr. te ? den ? Johanqaes
Baelde  , geb. te ? den . . . . . 1664, -i_  te? den . . . . .
1720. G.

.l

W. v. H.

Coultre (le). (XxX,  261.) Niet Jean 1MoGe le Coultre,
maar Arie Basterd verdronk in ‘t IJ.

J. J. BASTERT.

Dell.  In het ,,Amsterdamsch  jaarboekje voor Ge-
schiedenis en Letteren”, le jaargang, 1888, komt op
blz. 124 e. v. voor eene  bijdrage van P. J. Frederiks:
,Dirk Duivel, de Watergeus en zijn geslacht.” Hieruit
ontleenen wij :

Dirk Duvel alias Dell, zoon van Nicolaas en Rij-
merich Cornelia Qrauwert, geb. vermoedelijk te Am-
sterdam, $ te? 23 Dec. 1699, tr. te? Feb. 1666 Trzjntgen
Jans Dommers. Zijn er uit dit huwelijk slechts de twee
genoemde zusters geboren? Hoe is de verwantschap
tusschen onzen watergeus en de Weesper  bierbrouwer
Claes Claeszen  Del1 ? Bezit een onzer  leden eene genealogie
Del1 en stamt de thans nog levende familie uit ge-
noemd geslacht ?

Uit familieaanteekeningen der geslachten van de Poll,
Corver,  Backer,  Domrmers  van Poldersvelt, Oetgelas  valz
Waveren en het m. s. Dell, in het hns. ,Berewout"  ,
berustende bij den Heer Reepmaker te Rotterdam, zoude
m. i. wel een geslachtslijst Del1  zijn samen te stellen.
Schrijver dezes, heeft verschillende aanteekeningen  de
Weesper  tak Del1  betrefiende,  verwant aan zijne familie,
Ferdinalad  Bol, vata Marken e. a. In _C 1660 leefde er
in Engeland William Dell, Minister of the Gospel at
Yelden in Bedford.

Een Miss Del1  bezocht ik in Juli ll. te Windermere
(Engeland).

‘s-Gravenhage. J. J. B ASTERT.

Groeff van Erkelens (de). (XxX,  423). Henri de
Grooff ou de Grouff van Erkelens  , drossart d’Hattem,
et gouverneur de Sneeok e<Frise , puis receveur général
du duch& de Gueldre en 1615, fut envoyé  en 1518
par Charles d’Egmont  , duo de Gueldre, puis du dut
d’oldenbourg  afin de négocier au nom de son maître
le mariage  de celui-ci  aveo  la princesse d’oldenburg ,
fille du dut. En 1628 il remplit une mission près de
Marguérite d’Autriche  , gouvernante générale  des Pays-
Bas. 11 avait épousé Gertrude van Diest.
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Pour la famille de Grooff d’Erckelens, consulter:
J. J. Pontanus, Histoire Gelriae. Hard. 1649, Libra

XIV, 660, 666 > 674 > 679.
Van der Aa, Dictionnaire de la Hollande, vol 1, p. 336.

Bruxelles. Jhr. ARMAND DEBEHAULTDEDORNON.

Hardenbroek (van). (XxX, 261.) Deze tak van het
geslacht Van Hardenbroek wordt uitvoerig behandeld
in een werkje getiteld: ,,Genealogie  van het oud-adellijk
geslacht Van Hardenbroek”, samengesteld door K. J. G.
baron Van Hardenbroek van ‘s Heeraartsberg en Berg-
ambacht en uitgegeven in 1892.

Heerdt (van). Boldew+  van Heerdt, Heer van Evers-
berg, Kol. in Statendienst, Gedep. ten landdage van
Overijssel 28 Maart 1690, j- 1760, trouwt, volgens
Nederland’s Adelsboek 1908, met Johanna van der
Heyden, f vóór 1720.

Uit anderen bron is mij medegedeeld, dat Boldewijn
drie maal gehuwd was, n. 1. met:

10 Johanna van der Heijden,
20 Elisabeth van der Schuren en
30 Isabello  van Raesfeldt, _t 1716.
Uit dit 30 huwelijk zou z&r gesproten Robert Frederik

.van Heerdt, die huwde met Johanna Sippina van Molen-
schot. (Vgl. xxx, 2 0 2 ) .

Kan iemand mij mededeelen welke opgave de juiste is ?
‘s-Gravenhage. VAN ITTERS~M.

Hosteyn. (XxX, 419). Ds. Lodewijk Anthony de
Rochefort, zoon van François en (tr. ‘s-Gravenhage 16
Sept. 1743) Sophia Charlotte Buillette de Buy (dr. van
Lodewijk Anthony M. d. B. en Louise Dorothea Benaard)
tr. als predikant te Soest (ingeschr. ‘s-Gravenhage 3
Febr. 1771) Margaretha J o h a n n a  Hosteijn  (en niet
Mosteijn). Zu was vermoedelijk geboren te Utrecht.

‘s-Gravenhage. v. R .

Lamsvelt (van). (XxX,  418). Aanbevolen ter raad-
pleging : Catalogus van boeken in Noord-Nederland
verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. ‘s-Gra-
venhage,  Martinus Nijhoíf.  1911. - Alfabetische Lijst
der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in
Noord-Nederland, door A. M. Ledeboer. Utrecht J. L.
Beijers. 1876. v. R.

Nierop  (van). Wie kan iets mededeelen omtrent het
geslacht Van Nierop,  dat voerde : gevierendeeld : 1 en 4
van zilver, beladen met een hart van keel; 2 en 3
van zilver, beladen met drie plompen van keel (2, 1).
In een zwart hartschild, over alles heen, een leeuw
van zilver, met ter rechterzijde een vijfpuntige ster van
goud. Het portret van Mr. Albert van Nzerop, geschilderd
in 1662, hangt onder nr. 401 in het stedelijk museum
te Haarlem, legaat Jkhr. Fabricius van Leyenburg.

Dit geslacht was verwant aan de families : Boellaard,
Fa bricius , Van Hoogstraten, Van  der Meer, Schas enz.

_ Rnus.

Olyslager (XxX,  102 e. v.). Onder de processtukken
der stad Zwolle, berustende op het Rijksarchief aldaar,
trof ik aan :

1578/79.  Gerrydt  Ollislager , eischer Ca Evert Harmsen,
verweerder, in zake vordering tot restitutie van door
eischers vrouw aan verweerder geleende som van 100
ggl. met renten. 18 Mei 1679.
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1687. Evert Hermanss , eischer , Ca - Lambert
en Lambert Willemss als .erfgenamen  van Gerrit

Ruyse
Claess.

Olyslager , verweerders.
Over de al- of niet volledigheid eener inventaris,

door wijlen Gerrit Claesx.  Olyslager  , ingevolge kentnisse
van den Raed, dd. Nov. 1686  overgegeven van zynen
boedel bij het overlijden zijner vrouw Swane up te
Vuyre, en over de scheiding en deeling van den boedel.

N.B. Inventaris en sententie ontbreken. v. R.

Pieck  (XxX, 423). Voor een lid dezer familie wordt
aan de hand der gegevens, voorkomende in de Herald.
Bibliotheek (het bekende artikel van ons lid de Haas)
eene genealogie opgemaakt. Wat voor familielid kan dat
zijn ? De oude familie Pieck  is toch uitgestorven?

W. M. C. R.

Reitsma. Tiberius Reitsma, geb. te ? den ?, f- te ?
den 0, predikant te Amsterdam, tr. te ? den ? Helarietle
Baelde  , geb. te 2 den ?, dr. van Joharanes  Baelde e n
Susanna  Clemerat. G.

Salm (van der). Een fraaie wapenteekening van dit
geslacht werd mij vertoond, waarvan de beschrijving
luidt:

Gevierendeeld: 1. en 4. in goud drie zwemmende
gouden zalmen boven elkander; 2. en 3. in blauw
drie gouden lelies (1, 2.) Helmteeken: een uitkomende
linkerarm, de hand een zwaard in schuinlinksche richting
houdende. Dekkleeden: goud en blauw.

Rietstap vermeldt dit wapen niet.. - Weet iemand
ook iets betreffende de genealogie van dit geslacht?

‘s-Graverahage. W. SNOUCKAERT.

Terwen (XxX,  311). Ik bezit een bundeltje gedrukte
gedichten ,,uytgeboesemd” op de zilveren bruiloft van
Johannes Terwen en Christina Antwerpen. Uit de noten,
die ter verklaring aan die rijmelarij zijn toegevoegd,
blijkt :

dat de zilveren bruiloft werd gevierd te Utrecht,
dat Johannes Terwen  een zoon was van Johannes

en van Levina de Graad, welke laatste overl. was op
12 Juli 1704,

dat Christinu  Antwerpen, eene dochter was van Gijsbert,
tijdens de zilveren bruiloft oud 75 jaren en van Susanna
Loten of Looten,  overleden 21 Februari 1724,

dat het huwelijk Antwerpen-Loten had plaats gehad
op 6 Aug. 1674,

dat uit dit huwelijk behalve de genoemde Christina
nog sproot Cecile van Antwerpen,  2 Juli 1709 gehuwd
met Justus Verbrugge, die bij haar verwekte : Geertruda,
Gysbert en Susanna  Verbrugge,

dat uit het huwelijk Terwen-Antwerpen sproten: Jan,
tijdens de zilveren bruiloft oud 19 jaren en Gysbert,
op 11 Juli 1722 in den ouderdom van 4.; jaar overleden,

dat tot de aanverwanten van het zilveren echtpaar
nog behoorde Christina Rutgers, overl. 20 Juli 1707,
wed. van Marten Loten.

‘s-Gravenhage. Auo. SASSEN.

Toussaint (XxX, 366). Aldaar staat als grootmoeder
van Mevr. B. T. vermeld: Elisabeth Hester Holtius.
Dit was echter de tweede vrouw van Dr. Jacob Rocquette,
en dus niet de moeder van Corneiia M. C. Rocquette,
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zooals blijkt uit mijn Genealogie Holtiw, Ned. Leeuw
XXII, 234, 293 ; XXIII, 143.

Kan nu iemand der Haarlemsche Leeuw-leden niet
eens opgeven wie de eerste vrouw van Dr. Jacob Rocquetle
is geweest? Corrtelia  Magdalena Caecila  Rocquette  werd
3.1 Augustus 1783, denkelijk te Haarlem, geboren,
zoodat in haar doopacte  den naam der moeder wel zal
worden gevonden. W. M. C. R.

Wolde (van der) (XXIX, 414). Blijkens mij
verschafte gegevens komt deze naam ook te Delft voor.

Zie Doopboek te Delft volgens de Augsburgsche
Confessie :

3 Mey  1643. Gerhardus. Vader Gerrit van Wolden.
Getuygen : Pieter Aemzouts  vander laer, Pieter Pietersen
vander laer  ende  Neeltien  syn huysvrouw ende  Aerlandt
Willemsen.

die na hier vaandrig in een dragonderregiment te zijn
geweest in 1757 met achterlating van vrouw en kind
Üit St. Oedenrode , waar hij woonde, naar Frankrijk is
vertrokken. Sommigen beweren, dat hij in 1757 in de
Meierij  van den Bosch eenen  boer heeft doodgeschoten
en daarom de wijk genomen. Zijne afstammelingen
echter hebben blijkbaar de meening ingang willen doen
vinden, dat hij den Statendienst heeft verlaten en in
Franschen dienst is getreden ,b la suite d’un différend
avec son colonel”.  Op grond van verschillende omstan-
digheden ben ik geneigd aan te nemen, dat de reden
van zijn vertrek niet van onschuldigen aard is geweest.
Is een onzer mede-leden bij geval in staat de waarheid
hieromtrent mede te deelen  ? W. A. BEELAERTS.

Waoenbeschriivingen.  (XxX, 423).
1.

3 Maert  1645. Magdalena. Vader Gerrit van Woiden.
Getuygen : Cornelia  Hofmeesters, H a n s  Yerpoorten.

Ouders Jan Dirkse Beuk-
1 November 1693 Anna man. en Maria van Wolde,

20 November 1695 Dirck getuigen : Hen&-&  van
16 December 1697 Gerrit Wolde en A n n e t i e  v a n

Wolde.
3 November 1697 Johannes. d’ouders Gerrit Hogeveen

en Sophia van der Wolde,  de getuygen: Claes Jansx.
Breda, M echteltie  Ariens.

2.

3.

Zie boek van overlijden Augsb. Conf. te Delft : Den
6 February 1699 is overleden des morgens omtrent 6
ueren Maria van Wolde,  Kuysvrouw van Jan Beukman,
nadat omtrent een week was siek geweest.

7.

Den 2 February 1709 des avondts omtrent half seven
is ongeluckig in een bijt gevallen aen de Vollersgragt
voor de Papesteeg bij na en verdronken een Jongman
Heuzdrick  van Wolde,  die dikwils  met de vallende siekte
wierd aengetast en na alle waerschijnelijkh. ook dan
daer door is overvallen. v. w.

Les généraux morts pour la patrie (XxX,  57,103

8.

9.

Zij heet in- de_Historia  Monasterii  Worcumiensis
simpel joncfrou Yd@, alzoo  kan Oyde haar voor-
naam niet zijn,
Het huwelijk van Jan Picck en Styne is niet in
1481 gesloten; zij komen beiden 1 Aug. 1481 voor.
Anna Maria de Gruytcr  , Emondsd~  (niet Emoudsd=.)
voert: d’arg. a un fermail ovale d’or, orné de cinq
quartefeuilles aussi d'or ; au chef de gu. chargé
de trois roses d’arg., bout. d’or. Cq. tour. Cimier :
une rose d’arg., entre  un vol de sa., chaque  nile
ch. d’une rose de l’écu.
Anna de Groef van Erkelens  (wier moeder Christina
of Helena Berck heet) voert: in zi. drie zwarte
spaden (schoppen) met de steel omlaag, geplaatst
2, 1. Helmt. : twee spaden van het schild, geplaatst
en sautoir.
Aelbout voert: Fascé de vair et de gu. Cq. tour.
Cimier : un vol de sa.
Jan Engelby uit Engeland, luitt  in Statendienst
tr. Zalt-Bommel 8 Juni 1623 (niet 1632) Elisabeth
Pieck.

en 422). De bewering van ons geacht eerelid den heer
J. D. Wagner, als zoude  in het door hem aangehaald
werk over den Napoleontischen generaal Louis Jacques
de Coëhorn ,,ook de pretensie van afstamming uit den
grooten  vestingbouwkundige” staan, vereischt eenige
rectificatie. Op blz. 2 toch van bedoeld boekje staat :
,,Ce père du futur général, qui était un petit-neveu du
,celèbre Menno de Cohorn , surnommé le Vauban hollan-
,,dais,  avait debuté  par prendre du service en France,
,,en 1768, dans un corps qui portait deja,  paraít-il, le
,nom de légion de Condé”;  en op blz. 6 : ,Le cousin
,du petit-fils de l’ingénieur (t.w. den hooger  genoemden
,Menno), Jean Jacques  de Coëhorn, né B Maëstricht
,le 2 mars 1734 prit du service en France dans la
,légion de Condé, passa ensuite  dans le régiment
,,d’infanterie  allemande (Royal-Alsace)  , en garnison a
,,Strasbourg  , où il monta de grade en grade a celui
,de mestre  de tamp et mourut en 1785. 11 fut le père
,du géneral, baron de 1’Empire français”.

10.

l l .

13.

Deze Hombzbrg  voert wellicht: d’azur à trois tours
d’arg.. ouv. du champ.
Jueyn (Fr: Ivain dus Ivyn of Iwyn) de Mol tr.
Jutte Pieck, die 29 Dec. 1460 vermeld wordt met
hare moeder Willem van Aclcoye  (niet Wilhelmina
van Heukelom van Accoy.)

Hij voert het wapen van: de Mol baron de
Hérent  in Rietstap’s Arm. gén.
Agnes ?lan  Kipshaven is eene dr ,van  Sibert en
Aleid van den Grave. Zij voert: D’or au sautoir
d e  g u .  Cq. tour. Cim: une tête et col de chien
braque de sa.

‘s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Naar aanleiding van dit boekje, hetwelk reeds ver-
scheidene maanden geleden het licht zag, stelde ik een
uitgebreid onderzoek naar de af komst dezer de Coëhorn’s
in en kan op grond daarvan mededeelen, dat zij in-
derdaad wettig zijn gesproten uit de Coehoorn’s hier
te lande en wel van Johannes Jacobus van Coehoorn,

INHOUD 1012, N” 12.
In Memoriam Jan Marinus Henri van Lelyveld. - In Memoriam

ronkheer  Paulus Ocker Hendrik Gevserts van Simonshsven. - Bestuurs-
leriohten.  -- Over namen, naamsverandering, naamsbijvoeging enz.
n Nederlandsoh-Indië, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins.
slot) - Boge, door H. M. Andrée Wiltens. - Trouw- en doop-
latums  betreffende aanzienlijke Geldersohe Geslachten, door W.
Wijnaendts  van Resaudt. (vervolg) - Fragment Genealogie Bijleveld. -
Koek  en Cock, door  J .  Cock.  - Cock.  - Eenige aanteekeniugeu
rit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. van Kinschot,.  (vervolg) -
Vragen en antwoorden: Bal; Bax;  Bosch (van den); Burch  van
Zwijndrecht  (van der): Clement; Coultre (le); Dell; Groeff van Er-
celens (de); Hardenbroek (van); Heerdt (van); Hosteijn; Lamsvclt
van) ;  Nierop  (van); Olyslager;  Pieck;  Reitsma;  Salm (van der ) ;
Perwen;  Toussnint; Wolde  (van der); Les gen6rnux  morts  peur
a patric;  Wapenbeschrijvingen.li
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Blanckart 305.
Blank 413.
Blankenstein 233.
Blankvoort 240.
Blau 176.
Blaubeen 136.
Blauhulk 176.
Blauwkamer 19.
Blea~uhulck 312 .
B l e i c k e r  1 0 3 .
Blekkers 221.
Blerinchorst (van) 38, 39.
Bles van Moergestel  233.
Bletterman  (Boum) 83.
Blieck 196.
Blocquer (van de) 332, 333.
Bloem (Overbe’ek) 372.
Bloemen 300.
Bloemendaal 337.
I?lo~emendnal  (van) 202, 249.
Bloementla~el ( v a n )  l l .
Bloemendaal 443.
Bloemendall  442.
Blois (van) 293.
Ulois (Iscndoor A) 2 5 .
Blockh’ovius  112, 116.
Blom 15, 18, 19, 22, 23.
BlomBert  103.
Blommeadael  172.
Blommesteyn (van) 83’, 162.
Bloncke 136.
Blomd’e  (dc) 64.
Bloys (van) 303.
B loys  van  Treslong  P r i n s

53, 80, 210, 213, 368, 396,
430.

Blume (Scipio) 401.
Blijdenstein 301, 302.
Böck v a n  d e r  H o e v e n  Cde)

83.
Bochan (de) 112.
Bochcdt  (van) 2531.
Bockholt  (van) 171.
Bockom (van) ’ 168.
Bockum (van) 307.
Bodtien 404’.
Boddalert  1.92.
Boddingius 137.
Bodemeyer 368.
Bödicker 59.
Bolecop (tot,) 2 4 0 .
Boeco’p (van) 95.
Boedonk (van) 23.
Boeke1 (ten) 336.



Bo’ekenherg  20.
Roekeren  (\-an)  1 5 9 .
Boelen 45,‘ 338.
Ik~elon iNoordhoorni  3 7 1 .
Boelen iet ‘Terra&  $02.
Boelens 261, 263, 264, 266,

270-274, 313, 315-317.
.Hoelens  Grens 2 6 1 .  2 6 3 .I ,

265, 314.
Boelis 322-324’.
Bocliss 313.
Coclisz OiO, 271, 273, 316.
Boel’laard  253, 384, 4818, 453.
Boer (de) 373.
Boerhave  304.
Boeses 147.
Bo’escenet 449.
l;oeltselaer ( v a n )  305
Bo’etzeler  (van den)  44’1.
ljoepe 45, 1 2 2 .
Bogaard 194-198,  23.3-237.
Bogaardt 237.
Bogaart 20.
Bogaerde (van den) 122.
Boga,ert  327.
13oge  436, 437.
Eogge  310.
Bogislams  h7adal 2 4 .
Bois (du) 35. 123 .
Boisy (de) 318.
nok (Da Thesta  tJacohs  de)

430.
Hol 112, 113, 4852.
Boloigne  dse Lisques ’ 137.
Rolhuis (van) 159.
Rolkcn 311, 446.
ISO11  112.
Pollestnen  112.
Bollius 303.
Bols 77.
Bom 108.
Bon (dc) 38s.
Bonehell  112.
Hondam  63, 64.
Bonenburgh  (vaa) 142.
Bon’er  22.
Bonjot 2.
Jlonk 233.
Connema (van) 32.
Bonnet  163, 2 0 2 .
Bonnet  d’IXonni$res  5 8 .
BonstoQ  44.
Bont 24.
Bom 109. 1 1 3 .  1 7 2 .
Gom (Dceleman) 376.
Bomours 191.
Boogaart 221.
Boogaert 190.
Ronmen  (van den) 138.
Boon 141, 227.
BoNonacker 196.
Boone 135.
Boonebackar 448.
Boonenbacker 390.
Boonstra,  v a n  Heerdt 8 3 .
Roordon  (van) 16.
Boort (van) 133.
Boog 18 .
B o r c b  (va,n  der) 125, 126 .
Borckea  (tho) 440.
Borculo 20%
Borculo (van) 238.

Bores;l 71, 191, 417, 450.
Iioret 304.
Borg (terj 407? 408 .
liowhorst 15 .
Uorglein  161.
Boricdus 327.
Bormans 186.
Uorneman  (Cramer)  85.
Bornemaan  ‘5’9
Borremaw  l%Su.
Borssele (van) 71, 12d, 201.
Borsselen v a n  Bngc!nmmc

(van) 204.
Bos 166.
B o s  (du) 68 .
B o s  (van den) 3, 14s.
Bosboom 353.  35;i.
Bosch 166, $38, 254.
Bosch (ten) 176, 239.
Bosch (van den) 19, 30, 65,

ïl, 140, 173, 177, 179, 232,
324, 41:i,
450-452.

415, 416, 429,

Eoschhuywn  (van) 169, 203,
204.

Eosqoion 401.
Bossia  377.
Isosse (von) 83.
12osselncr  1%
Bossu  (van) 318, 319.
Bottelnbrotck  l-M, 2 1 0 ,  3 9 8 .
Rotjager  176.
Eouchorst  (van) 204.
Boudaen 436.
Boudemans  lriU-lS7, 1 8 9 ,

221.
Bouhuys  {teu) 301.
Coum Bletterman  S 3 .
Bourghe&s  ( J u t  dej  156.
liouricins  2 0  3T8
Boarouill  (~~“Aalnis  de)  126.
Hoursse .X-1.
J~outl~:u~  3 I 1.
Rouwcr  166, 373.
Bollw?rs  374.
Bouwman  3X-1.
Bouwnee~~tcr 202:  2 5 6 ,  355.
Bovy  401.
;;;y;t?,442, 443.

- -.
l?ox ( d e  I n  Rivc>) 202.
Boxtel (van) 10.
Boyeldieu  5s.
Boycr 58.
Era (de) 111.
Brankel  (van) 150 ,  211 .
Braam (van)  122,  157,  162.
Eraat  236.
Hraco 361.
Braekel (vnn’~ 79.

Brnenne  23.
Braet 236.

Urecdield  ‘2Sl.
Ijrcissancl  58.
Urembeine  Veen (von)  380.
Urenipt ( v a n )  2X.
lirenck  (den) 3, 5.
Urenck (vallj 211.
Brenck  (van  d e n )  2 1 0 ,  290.
Urenkman  4 7 ,  83, 1%.
L;rcssy 19 1.
UretlioniCw (de la) 83, 2 3 1 .
Breul  ( d e n )  222.
Breuning  (tlc) 5;1, 5 9 .
13reus  904,.
Hrcving 21.
l<réz& (de) 390.
Brie1 (van den) 18, 21.
Brienen  (viui) 38, 40,  171,

203, 296, 311.
Erielnen Y an Ramerus  d e

Cira,eff (van) S4.
Brienne  ideb 3 9 3 .
Brink (vnn;  30.
Brinkman  lGX, 3 0 7 .
Uroeck  (\-an den) 7 .
I~rocckhu~wn  ( v a n )

-19, 150, 210, 212,
Broek (van,)  332._

3, 38,
291.

s4._LWck ( v a n  den)  ‘i9,
Broek d’Olwnan  ( v a n  dsen)

84.
Erockc  (ten) 2 3 .
Hroel~huijsc~  149.
í!roer:i  hl, 4-16.
Broick (van den) 293.
1:rowkhorst  ivnnl 9 3 .  2148.

’ ’ ’ ’
CroAorbt  - 2 <-,  og(J. (van) 331.65,
I!roris ?Ilitl(lel (Jleycr) 3 6 9 .
I~:rook 100.
Browkhuyscn  ( v a n )  2%.
Broiwcr  4,

221,  3%.
22. i9_ 112, 169?
44%400.

Bramets  117 ,  $37.
Brak (ter\ 300.
Brakel‘  (vin) ÏA.
Brake11 (van) l l . 22. 99, 127.
Brakcll R u y s  ( d e  Vaynes

van) 431.
Brand 311, 376.
Bra,nd (van Somercn) 1 0 1 .
Brand~eler  (van den)  1 1 7 ,

307.

Brouwer (de) 23.
I~rouner  \-on Gonzcribach Sl.
Brouwer  (Popksns)  396.
Brouwer (van Aar Zon) 435.
Itrouwcrs  148

!
X7.

nrues  304,
Erugge  (van) 233.
Bruggen (ter) 98.
Bruggen (van) 72, 104.
B r u g g e n  (rnn do) 10-1.
Bruggen (van tlw) 17.
lhY1gmn11s  97.

Urand,en (van den) 430.
Brandc~nburch  (van)  4,16.
Brandenburg  (<on)’ 200.
Urands  2 0 .  Y’i4.
tirendt 37 i.
Urandwijk v a n  Blokland  2 3 .
Urant  ji6.
Urants  PW, 306.
Urantsen  29”
Braunschwei~  200.
Ura,y  (de) 3~‘.
Brecht (van) 10.
tircd~l  ikli, 4%.
.Breda  (van) 10 ,  17 ,  211 .
liïcdclioff  ( v a n )  320.
Urcderode  (van)  lOS, 3 0 7 ,

423. ~ ’ ’

Eree iv-aiil 1 8 3 .

Bruinvis 285.
tirummers  AU7.
Urun  3b.
Uruner %?.
Urunet  de liochebrune  1 4 .
Uruneton  (Vertholen  d e  tial-

v’e d e )  G2.
Brussel  (van)  222, 2iiS.
Ijrussclen ( v a n )  2d7.
HruyCre 5,.
Brup (de) 21, 2 0 7 .
ti)ru~~n  (van  ‘I’roostcnburg  dej

1 IV.
Bruijne  (de)  18.
Uruyns 240.
Urylar ( v a n )  269.
Buchloh 447.
Uuck 235.
l~uckhorst  (van) 202, 233.
Budde 239
Huddin  3. ’
Pudding  76, 3s8.
r~utl~irlgll  164.
Budt 193.
Iludt (de) 4 0 4 ,  403.
lllldtlenberg  gcnundt

( v a n  den) 4-10.

liueren  (van)  2%.
Buessekom  ( v a n )  445.
Iluimer  1389.
lhlis 190.
I;uibsonnet  94. 9 j.
linlct ( v a n  d&r) 165.
Bnlcns 239.
Buis  429.
l~urna  43.
Buma (van Haersnia)  1 7 7 ,

179 ld0. .
Bungéla#er 80.
Iliingner 365.
Cuning  407.
l~unsin  160.
llurch  (van dor) 115, 116,

307.
Burch v a n  Lwijndrccht  ( v a n

der) 452.
Burck 33 i.
IAwen (TilIl)  41.

Burettc  304.
Burg (van der) 21, 22.
Hurger  6ï, 1613, I(X), 304,

307.
Burgersdijk  138.
Eurgh  (van den) 211.
lturgh  (vnu der) 215, 385.
Bus& 23.
13usch  (ten) 239, 240.
Busch (von) 157.
I~ussche (ten) 2 3 9 ,  2 4 0 .
Busschc (Dominicus  van don)

336.
B u s s c h c  Ippcnborg  (voln

dem) 397.
Busscher 409.
Busscher (tic) 305.
BussiCres  (dc) 1 0 3 .
Euteux  195.
Buuren  van IIcyst (van)  75 .
Br~urman 85.
I~uurman  v a n  Vrcedcn  8 4 .



Buv (Maillette de) 453.
Ruiik 25.
Tlu+ 192.
Buys ( d e  Vaynes  v a n  Bra-

kell) 431.
Ruysen  243.
Bye (de) 9, 206, 208, 287
R v e  Dólleman  (Thierrv d e )

“353.
”  I

Bye (Thierry die) 72.
Bycrelns lS4, 1 8 8 .
Byerman 387.
Rij1 Morkrl (van der) 395.
Byland (van) 406.
Byler (van) 290, 292, 293.
Bijleveld 177, 179, 308, 354.

351,  444-446.
Ryrde 375, 376.

C.

Caan 311.
Cacault 58.
CBillet 219.
Ca#laber 20.
Cahand 189.
Cnlandrini 191.
Calcar (van) 181, 224, 226.
Calichez 152.
Calis 23.
Calkoen  145, 178, 179.
Gallenfels  (van Stein)  40’3.
Calonne (de) 268, 392.
Camargo  (de) 105.
Cambier 45.
Camerbeck  93
Camme (van  *der) 203.
Camp (op d’c)  1 4 .
Campana 5%
Campen  136, 449.
Campen  (van)  4!9, 7 6 ,  1 1 2 ,

449.
Camphuvsen 157.
Candras”  58.
Ca,nis  45.
Canselaar  354.
Cantert  266. 272.
Capelle 61. ’
Capelle (van) 337.
Capellen  (van der) 99.
Capeiii (Paravicini di) 256.. .
Camtaine  (le) F>S.
Caipenberg~  348, 3 8 1 ,  4,16.
(!a3p8yberg  (Metelercamp)

Capraad 22.
Carbasius 339, 367.
(!arbonnier  114.
Care’  207.
Carlier 68.
Carpius d e  Ha,lley lG5.
Carsten  160.
Cartella (do) 357.
Cart’eret  58.
Casembroot 415, 4’50-452.
Cases 357.
Cassenabe (de) 117.
Castele (van den) 166.
Casteleyn 139.
Gasteren  (van) 5, 8, 65.
Cl”” (Sarphaty Orob io  de )

Cate (ten) 300, 412.
Cate  (Helvet ius  van Riems.

dijk ten) 153.
Cater  45.
Caters 45.
Ca,ts 45.
Cats (Manger) 145.
Cattenburch (van) 24, 65.
Catte’nburch  (van Panhuys

van) 372.
Cau 24, 168.
Caulaincourt 58.
(lavrelle  (de) 12.
Cnyman 47.
(!azclot (d,c) 6 1 .
Cclius 324.
Cemp (de) 49.
Cents 193.
Cerceau  (Androuet du) 305.
Cervoai 5s.
Geviel 170.
C’halon  (van Nassau)  4’19.
Chalons (de) 29.
Chamorin  58.
Chancruion  1 2 3 .  124’.  394-

396:
I I

Cbaravay 5 7 ,  60.
Charles (de) 16.
C’harlo~uis  ET.
Chnrlouis (Dezentjc)  8 6 .
Chnstel (du) 68.
Cbastillo~i IGuichenon  d e )

416, 417. ’
Chata;ux  (Hugues) 58.
Cbatillon  (die) 108 .  303 .
Cbaudron Ro&ea.u  5 8 .
C’hanfepie (de) 376.
Chavannes (Slervatius) 401.
Chaven,es  (de+ 267, 268.
Chavonn,es  (Pasqueu  d e )  18,

23. 68.
Pberiel 205.
Christiaens 64, 189, 190.
Ch,uij (de) 20.
Cittcrs (van) 137, 192, 195.
Civiel 170.
Claas 21.
Cl;;;en ( v a n  Ravenswaay)

Clancarty  6 5
Clarke 394.
Clecff  (van) 112.
Cleeman  21.
Clemens 14, 381.
ZIement  452, 454
Xement  (van der roest)  237 .
Zlercas 4i7
Yerck’ (de)’  305, 307.
Jlercq (de) 23, 215.
Xeve  (van) 42.
Yack 315.
Iloeck 30, 31, 45.
:Iloegh 3 1.
Zloekhoff  23.
Yloon  ( v a n )  20.
Xouse (van der) 254.
~Xoux  (Linclclaen ilu) 2 1 8 .
7luse  (van der) 254.
Yuyssen (van dier) 142 .
Yuijvinghe  383.
Inoppiert 94.
jobus 346.

Cochet 58.
Cock 75, 278-282, 3 8 7 - 3 9 0

410-4.12.  446-449 .
Cock (de) 71, 72, 142.
Cnck van Opijnen ( d e )  2 5 3
Cock van Oijen (de) 85.
Cocq (de) 19, 72, 415, 4’16.
Cgq5 v;;6  Delurpieu (de)

Coeckebakker  273, 315.
Coeldyck 226.
Colehoorn (van) 455.
Coehoorn (de Girard de Mie,

let van) 178.
Coëhorn 58, 61, 103.
Coöhorn  (de) 4’22, 4 5 5 .
Coelboff 51.
Coenders  44.
Coene 190.
Co’enen  239.
Co,ert van Thiel 85.
Coeverd’en (van) 202, 203.
Cohosn 455
Cohorn  (de) 1 0 3 .
Coiet 115.
Colhert  58.
Culd,eweij  343 .
Colen 9, ll., 66, 305.
Colemhevns  190.
Collard O61.
Collart van Linden (de) ll.5
Collato (Rnmbaddo di) 397.
C o l l e n  ( v a n )  376  378.
Collisson 363.
Corners  112.
Colbns 23.
Combelle 58.
Commelin 207, 381.
Companje  78.
Compangen 449.
Co,mpère  58.
Conain 2S7.
Coninck 416.
Coninck (de) 424.
Conincx 451.
Conroux 58.
Conté 402.
Contesse (de la) 24.
Convent 323.
Conijn  44, 2SS.
Co’olen 66.
Ctoo~ll (Macdonaal) 44S.
Cools 287.
C!oo~n  á G r o e n  20.

L

:oops 232.
.!oores 232.
‘oorman  61.
Joormans  1-48.
500s  22.
:opes 65.
>oppelmans  420.
>oppen 186.
>oppenhagen  420.
@pers  449.
?oppersluys  18 .
foppier  1 6 9 ,  2 0 3 ,  204,,  3088.
Yoppier  van Calsln~hen  2 0 3 .
>oppier va,n  Cuile..borgh 203 ,

250>  251.
Joppier van Oudendijk 203.
>orbineau 58.
!ordua  (de)  344,  3417.

Corens  232.
Cores  232.
Corne 99.
Cornes 232.
Cornets de Groot van Iiranij-

enburg  S5.
C o r o n a  (Della) 206.
Corput  (van de) 243.
Correy le Chhteau  ( v a n  Nas-

CE&&lS;36.
C’orver  452.
Cossius 235.
Cost 299-301.
Costa (da) 22.
C o s t a  (MendIes  da) 4’47.
Coster 215.
Coster (de) 193.
CT5ter  van Yrijenhoeven  5 6 ,

Co&rus  338.
Co’uderc  378.
Coudère 378.
Couloumv 58.
Coulster  ” (van dme)  93.
CzF (lc) 3 1 ,  204,  2 5 1 ,

Uouper  203.
Couperus 57, 354, 402.
Cour (Guiot de la) 58.
Couroelles (Leclerq de) 218.
Coussais (Deltheil) 86.
Couten  (va’n)  159.
Couter  423.
Couwenberg  199, 2 14.
Couwendaal (van) 2, 389.
Couwenhove (van) 226, 2SS.
Coxius van den Abeele 227.
coyett 17.
Covman 384.
Co;mans  16.
Cráamers 149.
Crabbe 64.
Craene 137.
Crsessert  165.
Cramer 226, 389, 411.
Cramer  Borneman  85.
Cramm 83.
Crampagne  23.
Crayenest  233.
Cregny  (van) 64.
Cretser (de) 287. 289.
Creutz  4301  ’
Crieu  322.

I

Croes 329.
Crol (Dreux) 403.
(!rombolt  323.
Cromhuis 164.
I:rommelin  32, 72.
pozkm:36  136

_(
CTop 443. *
Crouwel 52.
Crouwendael 389.
Croyé 305.
Cruger 20.
Ilruï 18.
Cruijff (de) 149.
Cruvningen  ( v a n )  1X.
?ruys  (van der) 1 0 9 .
Oruze 20 .
Cuelen  (van) 134.
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Cuignet 68.
Culeaborch  (van) 308.
Cunningham 395.
Cuno 305.
Cup 3, 76.
Curtius 4 13.
Cuijck (van) 424.
Cuylenhorg  (van) 65, 149.
Cuynre  (van) 204.
(,uynretorff  240.
Cuyper 4,T, 9 0 .
cupp”  285, 4,20.
Czernicki (von)  85 ,  86.

D.

Dnalen (van) 148.
Dnalen ï%ijcr ( v a n )  8 6 .
Dachs 159.
Dachsberg  44.
Daeakman 387.
Dael (van) 49.’
Daems  374, 4448, 445 .
Dahlmann  58 .
Dahmen  99.
Dalem (van) 168, 307.
Dalwig (van) 103.
D a m  (va.n)  4, 30-32,  7 6 ,

78, 99, 100, 210, 353, 440.
Damas 58, 266-269.
Damen 310.
Damosiul 165.
Danckaert 183.
Danckaerts  7 .
Dnnckelaer 222.
Danen 15.
Darkernes 65.
Darlet (Douwea) 8 7 .
Darthuysen  ( v a n )  1 3 3 .
Dathenus  3048, 3 0 5 .
Dauw 24.
Dnvies 15s.
Dax 139.
Dcgeffe 84.
Debilly 58.
Dccker 5, 150.
Decouz 58.
Dedel 330.
Ded,em (van 169, 203, 250,

308.
Deeges 354.
Dwleman  376.
Deeleman  Bom 376.
Deelen 138.
Dcelman 40%
Dcen  1.
Dekelingh 212.
Ikkker 2, 146.
D e k k e r  (Iíoops)  2lG.
Qolden (van Os v a n )  3 7 2 .
Melegorguc 58 .
Delen (van) 4G, 290, 291,

293, 294.
Delft (van) 437.
Del1 452.
Delmas 58.
lklort de Gléon 58.
Del theil Coussais 86.
Delzons 5%
Denninghoff 86.
Denninghoff Stelling 86.

De’ntel 331.
Dentieres 173, 174.
Denijs 311.
Depanne 58.
Derkennis 165.
Dero’y 58.
Dwri&re (dc l a )  68.
Derthuizen  (van) 4 5 0 .
ìkry 58. ’ ’
Desbarbiecs (Toussaint) 68,
Dcscorches de Snintecroix 58.
Dcsgraviers 58.
Desiardins  58 .
Deskarez  4291
Desmoulins 20.
Destrich  (de) 103.
Desvaux-~~nt-~l\Iaurice  5 8 .
Dettmers 343.
Deurink 281.
Deurs 161.
&;yter (van)  212 ,  379 ,

Deventer (Prouningh gen.
van) 247.

Deijnout 405.
Dezentjb  87.
Dezentió  Charlouis  8 6 .
Dezent’ii!  Hamming  67.
Dezentjé Schalkwijk  8 7 .
Dibhets 297.
Diederiksz.

87.
Winckelhangen

Diemer 285.
Diemont 15.
Diepenbrock  398.
Diepenbroek (van) 99.
Diepenbruck  (von) 380.
Dierkens  327.
Diest  (van) 423, 452.
Dietrich (de) 422.
Dietze 310, 413.
Dieveren  (van)  283: 2 8 4 .
Dillen (van) 443.
Dingemnn  150, 211, 212, 449.
Dinkla 141.
D i n t h e r  (Suyskens  van)  7 .
D i n t h e r  (Wijnants Suyskons

van) 6.
Diodatie 19, 20.
Djeu (d.e) 2 3 .
Dqonteyn  2X7.
Dobbelaer 22.
Dobbers 411.
Deens  135.
Doenler 201.
Doei (van der )  92 ,  93 ,  114
Doesburg11 (van) 4.
Doetinchem (van) 240.
:;~‘;l (Drognat) 87.

Dale (kan) 233.
Dolleman 3.l9.
Dill;mnn (Thicrry  d e  R y e )

Dolmiker  289.
Domburg  Scipio (van) 87.
Dominicus  van den Bussche

336.
Domis  157, 158.
Dommelen (Fan) 184, 188.
Do;nmelcn (Scheenkens  v a n )

Dommers 452.
Dommers van Poldersvelt

452.
nornpselcr  (van)  239-298,

342-348.
Donck 4824.
Doncher 148, 160, 212, 449.
DondIer  (de) 304.
Donker 24, 385.
Donker Curtius 413.
Donlehen 370.
Donnet  184.
Donop 58.
Donsen  305.
Doolewert (van) 5, 367.
Doorn (van) 285.
Dorenbosch 169.
Dorlandt  441.
Dorlant (van) 4,.
Dorman (van) 424.
Dornick (van) 380.
Dornier  58.
Dorp (van) 93.
Dorp van Maesdam  (van)

404.
Dor tmont  (van)  94 ,  195,

196, 198.
Dooplas  16.
Dou&en  305.
Do#uwes  Darlet 8 7 .
Doux  305.
Dozy 65.
Drabbe  191, 193.
Uraeck 45.
Dreck 310.
Dreicke (von Eycke gent . )

252.
Drcuten  (yan) 77, 146.
Dreux C’rol 403.
Uricbergen  (van) 9 3 .
DIiel (van) 243.
Drincqbier  69.
Dringcnburg (van) 114.
Dl ipt 113.
Drognat  Docre  S7.
DIooge 193.
Drost 290
Droste 301).
Dlunen  (van) 384.
Druyvesteyn 312.
Dubheldsccop  233.
Duhois  29, 392.
L)uca,vlar 21.
hcx”  135.
Dues 305.
Tlufraine 136.
Dnhesme  5%
1)uivel 272,  4 5 2 .
Duivenbode (van) 398.
Duivenbode (Rcnexsc van)

88, 398.
Duiwnbotlc de T-lugt ( v a n )

$-
D%en  (van) ‘285.
Dumoolijn  210.
Dunen (van) 253.
Dunesme  58.
Dungrius  440.
Dnnten  (von) 103.
Dupon 18.
Duprat  58.
Dupr& 58.

Durfort  108.
Duroc  58.
Durven 19.
Uusoutov  141.
Dusseld,&p  (van) 223.
Dussen  ( v a n  der) 115, 1 1 6 ,

172, 206, 2oï.
Duuring  %!).
l)uym 450.
Uuyn (van) 433.
Duyn (van der) 101 ,  121 ,

3i9.
Duynen  ( v a n )  315.
Duyst  va,n  Voorhout  1 1 2 .
Dijck  (van) 116.
Dijck  ( v a n  d e n )  305.
Dijckmccster  4 ,  77,  76, 149,

212.
Dijk (van) 237, 243, 447.
Dijkmeester 440,
Qkstra 447.
Dijse (van) 79, 148.
Uijxhoorn 116.

E

Echten (van) 253,  416.
Eek (van) 2, 5, 50, 52, 53,

7 8 ,  88-90,  126, 1 2 9 ,  1 3 2 ,
1 3 3 ,  116, 149, 150, 3 9 0 ,
449.

Rckart (van\ 3 0 6 .
Eckh&f (&n Harencarspel)

Edwards  vau Nuyen 151.
Xe ( v a n )  14,ï.
Ehghen (van) 231.
Elekhout  337.
Xerten  (van) 3 6 5 .
Eertman 14!), 2 1 0 .
Eeuwick  ( v a n )  89.
Rffcit  76.
Eghels  44.
Egmond (van) 92, 93, 204’.
Egmond te Mechelen 217.
Eiken (van) 176.
Eisms $54..  ’
Elbcrtsen 292.
Elborch (van der) 284, 285,

420.
Ellerdea 92.
Meren  91.
Els 395, 396.
E l s  Ivanl 253.
Els& 24.:
Elsmeer  (van den) 165,  2 2 2 .
Elst (van) 212, 226.
Elst (van der) G5.
Elst (von) 3-49.
Elte 450.
Elverfeld ( v o n )  253.
Elzevier 16.
Elzevier Stokmaus  151.
Emacr 301.
Emans 11%.
Emde 160.
Emelaer (van) 290, 291.
Emous 307.
Empe’l  (van) 7.
Ende  (vaa den) 2 5 2 .
Endon  (van d,en)  148 ,  227 .
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Enpberé 72.
Engelberts 416 ,  4’19.
Engelbv 424 .  456.
Engel& 4’39:
EngNellen  van Pijlsweert 178.
E:neelh.ard  1 4 7 ,  156-164,

365-368.
Engelhart 367, 368.
Engelink  38 1.
Eng#ellke  409.
Engelken  448.
Engelse  23.
En&lsman  281.
Engh  (va,n  den) 387.
Enklaiar van Guericke 151.
Entens  409.
FnlTl
-r -- (van) 64,

179, 180, 233,
Eppe 43.
Eppens t h o Equ
Eppes  45.
Epple ( d e  Nijs)
Eps (van) 23.
Equart (Eppens
Brasmusz 21.
Erbach  200.

92, 99, 177,
3 1 0 ,  3 7 9 .

lart 97.

371.

tho) 97

Erckel (van) 211.
Erckelens (de  Groo f f  die)

453.
Erdbrink (Krijgsman) 216.
Erlrel (van) 388.
Er&e31en;56(de  Groef  van)

Erkeiens idc Groeff  v a n )
452.

Ermel (Kraft van) 216.
Ernst 76.
Erp (van) 2.
Erp~ecum  (van) 14, 164, 177

-179.
Errekel (van) 386.
Es (van) 24#, 307, 435.
Eschlauzier 105>  1 7 9 ,  1 8 0 ,

205, 238, 283,  309.
Esclevin (cl’) 58.
Espa,gnc 58.’
Essen (van) 42, 192, 239,

310. 405.
Essen (Kerling van) 214,.
Esseve’lt  (van) 90.
Essv’elt  (van) 90.
Esterik  (van) 448.
Estko (d’) 58.
Estve’lt (van) 132.
Es:;t3 (~9;) 89 ,  90 ,  291

Engen  ’ (&nj  280.
Everdingen (valn)  177.
Eversdijk  135.
Evcersdijk
Everts 10.

(van) 204.’

Evertsel 381: 44,5.
Evertsen 308.
Everwijn  La,nge  3 4 9 .
Ewalerts  7 .
Ewick (van) 47, 90.
Expaludc  138.
IZijberge,n  (van) 141, 167.
Eijck (van) 248, 306.
E~T$  gent. Dreickc (von)

-c .
Eijckel (van) 25.

Eyckel (von) 380.
Eijk (van) 236, 253.
E;jl 143.
Eijl (van) 143.
Eyma 179, 249.
Eynde 24#2.
Eynde  (vaa d e n )  2 4 2 ,  3 8 2 .
E i j sde  (van )  48, 5.
Eijsd’en  (van) 79, 14’7, 2 1 2 .
Eijsen 388.
Eijsen (van) 389.
Eijssel (ver) 21.

F

Faas 44.
Faber 21.
Fabricius 453.
Fabrie 24.
FaSgel 30, 126.
Faille (d’e Roo de la , )  399.
Pal& 30, 65, 68, 256.
Famars (dc Levin dict) 2 4 8 .
Fano 44.7.
Farret Jentink 151.
Fauconnier 115.
Faure  394,.
Favoln 375.
Fbbure dc Villoneuve  ( P l a n -

te) 373.
Feger 25.
Feith 97, 296.
E’eltmann  13.
Feltsz (van der) 23.
Fenérols 58.
Fereris 113.
Ferey 58.
Ferra 305.
Ferraris 113.
Ferret 305.
FerriPre 5S
Ferwerda 100.
Fets 194.
Fiivre (le) 375.
Fcijlingius 23,.
Fidl’er  24.
F i e m a n  404.  405.
Ficrlants 248.
Filier 211.
Fi&er 58, 59.
Fhxnming  59.
Flik 448.
Flink 409.
Florisz 23.
Florus  450.
Flugge 279.
Focker 282.
Focaichnon (de) 170.
Focquin de Grave 151.
Foekes 4Q9.
Foeyt 93.
Fonteijn  22.
Forden (van) 65.
Fo3r;;st (van) 206, 320, 328,

Fores’tier 58 .
Forst 201.
Fort 360.
Fox 279.
Francis  86, 401.
Francis (Schwab)  401.

Fraack 306.
Francke  77.
Francten  1083, 187, 255, 389.
Franken 72.
Frans 24. 400.
F ranse  212.
Franssen  299 ,  374’.
FransseIn  Herderschee 151.
Fredriks 2 1.
Frein (de) 305.
Fremau 305.
E’re~mo  305.
E’rena  202.
Frensdorff 204,.
Irentz  377.
Frese 412.
Fresinea 413.
Fried&der  152.
Friedrichs 58.
Fries (le) 142.
Froidure 183.
FI olings 440.
Fromer 197, 235, 236, 237.
Frowein 377, 413.
Frowe’vn 4-10.
Fuist “363.
Fundter  dse Beauchene 152.
Purper  421.
F~7sOtanrecht (Micola v o n )

Fuusi; 362.

c.
Gaasbe~e~k  13.
Gabers (de) 400.
Galé 116.
Galen (van) 99.
Gallard 76.
Gallas 15, 161.
Gallas (Overzee) 372.
Galla,uw  18.
Gallis 331.
Gambs 58.
Garneren (van) 44, 248.
Ganse1  (van) 220.
Gantser  24.
Gardeyn  381 ,  485.
Gardingien  (van) 331.
Garnier-Lalsoissiere  5 8 .
Garsin 24.
Garsth#a,egen  440.
Garvin  308.
Gassinck 362.
Gatzetn 217.
Gaulois (Wanigault  di t)  53.
Gaunt  (van) 259.
Ganthier 58.
Gautier 58.
Gavve  (dz)_ 68 .
Gaij (le) 234.
Ge’efs  30.
Geel (van) 108.
Geelkercke (van) 211.
Gee’lkerken  211.
G e e r o m s  (Willemsz) 4%.
Geerts  280.
Gelaat (van) 388, 389.
Gelder (van) 285, 389.
Gel’e (van) 305.
Gelenberch  (van) 9, 10, 11.

G;len~er$r  ($jnants  van)  5 ,
. . . .

Gelinck 165, 204, 205, 308,
311, 419, 421, 446.

G~ellinckhuysen  382 .
Gellmers 250.
GeIre en Gulick (van)  39 .
Gelaen (van) 19.
Gemert (van) 65, 66, 75,

99, 100, 141, 205, 231,
430.

Genderen (van) 100.
Genderen  ( v a n  d e r  H o v e n

van) 154.
Gen& (de) 142.
Genlis gezegd1 d’Yvo#y ( v a n

Hang&)  205.
Gennep (van) 84#, 182, 188.
Gent (van) 79, 171, 191, 311,

326, 374, 380, 444.
Genth (van) 93.
Gerkens  (cl’ Arnaud) 82.
Gerlach  204.
Gerlag 19.
Gerlings 35.
Gerven (van) 146, 388, 389.
Gesael (van) 18.
Gessel (Hondius  van)  154,.
G e u r i c k e  (Kailula Progras

van) 213.
Geurts 279.
Geursen 21.
Geus (de) 24.
Gwaerts  117,  170, 4,27,  4 . 2 8 .
Gevaerts  v a n  Slmonshaven

427.
Gevelman  223.
Ghdekercke  ( v a n )  304,.
Gheme 198.
Ghemert (van) 251.
Ghendt  (van) 252.
Ghent  (van) 65.
Gbeyn (van) 295, 296.
Ghistel le  (van) 4000.
Ghyselinck 190.
Giclen 210, 387.
Gielin 78.
Gielis 184.
Gierde (van) 45.
Giesen (van der) 22.
Gieskens’ 22.
Giff’e  (van) 150.
Gillhuys  381.
Gillis 204, 304.
Giltay Heinson  1 5 2 .  .
G imberg 208.
Ginkel (van) 293.
Girard 58.
Gfirard d e  Mielet v a n  Coe-

hoorn (de) 178.
Gistelle (van) 266, 268.
Givrv (de) 24.
Glas d 350.’
Glashorst 15.
Glashorst (Lugken) 10.
Blauwe 239, 240.
Gledstegn  347.
Gléon (Delort  d e )  5 8 .
Gleym 72.  104’.
Gleyms  104.
GIeyn  7 2 ,  104,.
Giits 18.
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Gloudie 80.
Gohert 58.
Godin 308, 381.
Go’e  (de) 148.
Goede 2,>.
Goens  (van) 337.
Goer ( v a n )  119.
Goerssen ,439.
(ioi% 41-1.
Goes  (KW der) 135, 172,

414’.
Gp;2 Hillebrandt (van der)

I .
Goethem (van) 30X
Goets 436.

Graichen (Knust) 215.
Graindorec 58.

i+oeQ (de) 386.
Gniss 314.
Golbach 715.
(foldbach 3 6 i .
Goldje’nberg  14,.
Goldenberg  ( v a n )  414.
Cloloaesse~n (Steyn van) 24.
Golstein (vatn)  4’7, 248 .
Golsteijn 51, 283.
Golsteijn (van) 49, 89, 90,

129.
Golts 95.
Gondal 392. I
Gondin 421.
Gonggrijp  2 0 4 ,  ZOS, 254,,

256, 331, 421.
Gonncs  (dc) 311, 312.
Gonzenbach (Brouwer  von)  1

84.
Goor (van) 336, 416.
Gooris 445.
Goosselns  21.
GGover (de) 77.
Goris 374.
Gorkum (van) 218.
Gotschalck 8.
Gotter 403.
Goîtbou  136.
Goudberg 21.
Goudte (van Lec’uwcn  dc) 166
Gouré 58.
Gousse~t 17.
Ciout 94.
Gouthals 137.
Gnvarts  9. 10.
Goier (dej 1 4 1 .
Graad (de) 454.
Graaf (de) 25, 192, 449.
G r a a f  ( v a n  tlc) 14,7.
Granff  (de) 21.
Graaff (van de) 70.
Granfman  211.
Grabowski 58.
Gr3$t  (de Rijck v a n  d e r )

Gracht (de Rijk van der)
399.

Gra’ef  (van dc) ï6, 77 ,  388 ,
3&9. 424.

Grseff  (de) 140.
Graeff  (van de) 306 .
Graeff (van Briencn van Ra-

merus do) 84.
Graeuwen  437.
Grae’ve  (de) 66.
Grafman  449.
Graft (van) 211.

Grange  Cdc la) 3 5 0 .
Grass 368.
Graswinckel  327.
Grauw (de) 52, S9.
Grauwcrt  !19 45”
G r a v e  (de) kt;. -*
Grav’e  (van) 204.
Gra,ve (valn  d e n )  4 5 6 .
Grave (Bocquin de) 151.
Gravendijck  3Sï.
Greemonpree  135.
Groeven van Lecrmaas  409.
Grener  278.
Greve 419.
Greve (de) 15.
Grevenbroeck (van) 440.
Grevenbroeckc 308.
Grevinck ?99.
Greving 18.
Griet (van) 250.
Griffin‘ 66,’ 100.
G!,ienv 5%
Griao”t  58.
Grobbe 300.
G;\blbendonck  (Schets  v a n )

Y .
Grobon 58.
Grot; ~~~n6  Erkelens (de) 423,

(froe; 14ï:
Groen (CoopU) 20.
Groenemcger  32.
Groenevelt  (van\ 4 4 .
Groewwald 80.
Groenewegen 21.
Groenewout  431.
Groenstevn  (van) 144.
Gröin SOeters ( v o n )  1 5 2 .
Groneman  446.
Gronsfeld  228.
Groef 452.
Grooff  tl’ Krckclcns (de)  453.
Groot 421 367.
Groot (de) 38, 66, 323, 327,

328, 381, 434.
Groo t  van, Krnnijenburg  (Cor-

xets d e )  85.
Grootc (dc) 304 ,  305 .
Grootenrav 212.
Grootveld” 384, 422.
Gros 62.
Groteahuis  (thcll) 4 4 0 .
Grdenray 212.
Gruithuiscn  (van) 2 4 9 .
Grutcr (de) 4 2 3 .
Gruytcr (dc) 423, 45ti.
Grijp (van der) Gil 65, 140.
Grijzenbroek 1448.
Guarand  21.
Giick (von) 165.
Gudin ‘55.  ’
Cìuericktx :Enklaar  vml 1 5 1 .
Guichenon  ’ do Chustilloi 205,

4,16,  417.
(:uilbaud 18.
Guillod 72.
(4 aillot 104.
Guiot de la Cour  58 .
Guise (Romswinckel) 398.
Guisling 354.

Uulcher  414.
Gulick (van Gelre en)  39 .
Guyard 11.5.
Guyolt 58 .
Gyen (va’n)  16s.
Gijen (Iiluntler  v a n )  214;
Ciijger 20.
(:iig#es PO.
Gijn (van) 240.
Gvnckel (van) 292.
G$sbcrti  Hodénpijl  1 7 7 ,  244’,

245, 430.

11.

Haaff  (ten) 374.
ITxxrn  Smit 1. 144.
Haak  17, 31. ’
Haan  42.
Haan (de) lï, 141, 255, 417.
H a a n  Thomann  (de) 152.
Haar (van) 308.
Haas (de) 173, 177, 423,

454.
tlaaswindiua  32.
Habbema 169.
Habbonis 16!1
Hacfor t  2X. ’
IIxhenberg  33G.
Hnck 2487, 306 ,  384 .
Hndeacker 306.
Hadeln  5i5, 5 9 .
Iiad.ewezF Scheffer 152.
Haeck  %4.
Haeften  (van)  65 ,  93 ,  4,18.
Haegen  ( v a n )  Ml.
Haeghc  (thor) 439.
Haeghen  (van) 443.
Hne&ec  ‘ (van)  2%.
Haen  cde\ 1 1 2 .  147.
Haersma  ‘(van)  417.
Haersma  tiurni (van)  177,

179. 180.
IIaer~olte  (wu) 12, 99, 250.
H;;solte  tot Y r s t  ( v a n )

Haert  ((1~)  3 7 4 .
Haertstein  71 .
Haes (de) 4 4 ,  1 2 9 ,  201.
Haes (Uclo d e )  4 3 1 .
Haesbaert 44.
Haesbroeck  (van) 437.
Haestrccht  (van)  93 .
IIacstfelt, (van) 338.
Haeve (tt>n)  39.
Haey  (In) 98.
Hage  377.
Hagen (van) 442, 413.
Hagens  ‘22’2.
H n i n i n  van Wambrerhies

(van) :i i I .
Haitrop  414.
Hnjenius  G6.
EIal onidas 40 1.
Halbertsma 336.
Halen (van) 165, 236.
Halfhoorn  176.
Halfmouw  36F.
Hnlley (Carpius de) 165.
HalIincg  241.
Halm (van) 31.

IIalmaal (vim) 2 3 2 .
Halteren  (van) 229.
Ham 227, 228.
H a m  (Ultton) 13G.
Hamacker  149.
Ilnmas dc l a  Bretllonière

3 ï l .
H a m e l  21, 210, 223.
Hamminck  299.
Hamming  (Dezentjé)  8 7 .
Hangest  Genlis  g e z e g d

d’Yvoy  (van) 203.
Hannes 13.
Hansen  9 1.
Happon 116.
Hardenberg 76, 255, 312.
Ilnrdcnbergh  5 .
Ilnrdenbroek (van) 251, 453.
Harders 20.X
IIard,erwijck (van) 230.
Iiardt 142.
Hardtcop  414.
Harencarspel (van) 404, 4%.
II;eyarspel Eckhardt  (van)

_ _ .
IIarge’n  (van)  250.
Tlarinck 137.
Jlnring  349.
Harmensz 22.
Ham (van) 28.
Narris 227, 343.
Hart 76.
Hart (Ni(~hiels  van der) 369.
Hnrtefeldt (von und zu) 380.
Hartevelt (van)  52 .
Hartgens  176.
Hartgersz  49 .
Hnrtitzch  (de) 58, 5 9 .
Hartkop 4 14.
I-!artman  161, 3 6 5 .
JIartog  (de )  17.
Hartogh  (de) 409.
Hartogh  (den) 4 4 .
Hartogh  Hcys  v a n  d e  L i e r

153.
IIartwell 11-1,.
Irase (de) 1 8 7 .  2 2 1 .
Hasseljar  19 .
Hasselapr  376.
Hasselman  10%. 103.
Hasselt (van) ‘177, 311, 346.
H a t t e m  (TilIl)  48, 50, 51,

88-91, 296.
Hattrim 153.
Hattum  (van) 53, 140.
lI;bttum van Slphen  ( v a n )

153.
Hautporll  (d’) 58.
Hnucke  130.
Havingha  234.
ITnxbergen  (van) 103.
Jkye 377.
Haye (de la)  24’.
IIaze (de)  189 ,  190 ,  4048,

405.
Hazevoet 44.
Hecckercn (de Rode van)

253.
Heeckeren van der Schoot

(van) 153.
Heeken  306.
Heems (van) 78.
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lleemskerck  lö.
Tie~eanskcrk (va’nj  2 0 6 .
1Teordt  (van) 453.
Hccrdt  (Boonstm  van) 83.
H;e;dt  tot Evcrsberg  ( v a n )

385
ITHiZ  (dOj 400.
Hoere (Schelt~ema,  d e )  399-

4’01.
I-Telerega  Id.
Heering 349.
Heerman  (van Oegstgeest)

92.

153.

Heeshuvzcn  13.
IIeesw+k  (van) 8.
llcetercn Wcdding
Iicgernan  166, 384.

(van)

ITegge  (thor) 439.
Heghman  409.
ITeida,nus 305.
Dcidcn (van) 250.

ITeimrod  58.
lleinson (Giltay) 152.
Hcinzen  343.
HekNeren  (van) 423, 4,41,  4,43.
Tlálant  Nuller  1 5 3 .
Helbcrgcn  (va,n)  3 3 6 .
Tleld~en  (van) 256.
IreTder 3 7 7 ,  378.
HekTering  71.
Helle (van der)  4’1 .
TTclmholt 361, 362, 36+ 406.
Hlrlmich 300.
Helvetius  van Riemsdijk ten

Cate 1\53.
Hcmerden  (van)  234’.
Hemert  (van) 65.
Ilcmert (von) 369.
llemcrt (van Mee teren von)

368.
Hemmeknm  398.
Dernmcrs 18.
Iicmsink  2 0 .
Hen van Rijnberk  1 5 3 .
Hcnck  231.
Hcndrix 13.
Hengel (van) 303.
llenghst  379.
Denker  141 170.
Dcnnenbergh  212.
Hennequin  484.
Hennin (de) 319, 353.
Hcrberts  28.
Hcrbig 381,  4 .17 .
Herckcnral~h  Ste,enkamp 153.
llerde (von) 380.
IIcrd~ersch~ee  (Pranssen) 151.
TIcrent (tla Molde) 456.
Herfst 141, 170.
Hcrinck 349.
Dering  349.
Hcringa  99 .
Herkel (te:) 3 1 .
Herlaor (van) 187.
Herne  (van)  5 .
Hemen  (van) 148.
Hersbcck  (ml)  4,4.
JTerssel 143.
Hertefe~ld (van) 44.

H’ertefeldt  143.
Herten (dc) 38.
ITertoghe  (de) 117.
IEertsbeekc (van)  71 .
Hervieu  204.
Hervo 58.
Herwa~erden  (van) 250, 449.
Herwig  417.
Herwyn 305.
Hes 409.
Ilcspcl ( v a n  d e n )  34’8.
ITesse 154.
Hesseling 32.
Hesaels 438.
Hessen (von) 200.
Hessen Darmstadt (von) 200.
Hcst,er  van. Adrichem  72 .
TIeu (le) 66.
Tienckclum  225.
Heukelom

37.1.
(van) 2, 16, 178,

348,
TTcukclom  v a n  Accoy ( v a n )

456.
IIcukeIom  van Aqooy ( v a n )

424,.
Heuker 170.
Heul (van der) 286.
Heul (Ver) 441.
H e u s  (de) 165 .
Heusden ‘(van) 418.
Heuser 4 14.
Heuss’en  (van)  16 .
Heuvel 78, 147.
Heuvel (van den) 77, 205,

211, 386.
Hcuv,el  Ri inders  (van den)

337. ” .
Hevdanus 305.
Hciide ( d e )  248.
J-lciide (van der) 15%
Heijdeggers  20.
ïle~ijd~cn (van d,cr) 453 .
Hevd,en gnandt  Rif isch (von

d;r) 38:.
lIeijdNenrcich 379.
Heiiligers 34.7.
Helijman  433.
Heijmans 243.
IIei.jmerickx 377.
Hrijnck  168.
Heyningen  (van) 19.
Hevns  45 ,  185, 187 ,  222 ,

223.
Hcynsius 223.
ET;;; van de Lier (Hartogh)

t .
Hcijst (van) 7, 215.
IIeyst (va)n Buuren  vano 7 5 .
Kddingh  35-37,  9 8 .
Hiddingh  (van d’er  Poel) 35,

98.
Hierde (van) 297.
IIiesfeld  (von) 142.
Hihlerinck  299.
ITilgers 21.
Hille (vanj 191.
HilIe (van der) 137.
H~151;brarndt  (van der  Goes)

FTillZna  (van) 417.
Hillenberck 254,.
Hillensberch  174.

linlopen 248, 306.
lirschmann 3 61.
Iiszfelt (ViHl)  4 4 0 .
lochfeldcn  (von)  60 .

H o c u l c m  165: _
Hode~npijl  (Gijsberti) 177,

245. 430.
Hoeck (van) 312.
Ilneclom (van) 296.
Hoedemaker 301.
Hoefer  42.
Iloefhamcr  3 1 2 .
Hoefnagel 4,37.
Hoefijzer 306.
HoNek 3: 1 4 8 .
Huokel~um  (van)  133.
Hoe(l)st  3 .
Holemoet  (van) 311.
Hoendjerop 1-17.
Ho’ep 148.
Ho,epela 21 .
Hoest  79, 149, 449.
Hocufft  178.
Hoeve (van der) 306.
Hoeven (van) 48, 132.
Hoeven (von) 380.
Hzen (de Böck v a n  d e r )

Hoeven (Matthey van der)
368.

Hoey  311.
ITo’ff (van d)er) 3 7 2 .
Hoff  (van  ‘ t )  25 .
Doffen  374.
Hoffer 381. 445.
Hoffman  67,

311. 312.
168, 169, 256,

Hoffmever 300.
Hofland  434, 435.
Hofland  (van ‘t Wout)  4 3 4 .
Hofman  7%
Hofmeester 455.
Hofsnijder 364,  36.5.
Hofstede 244, 245, 364, 365.
Hofsteden -1-13.
Hogendorp (Thoen) 20.
Hogerwaard 209.
Hogesteg~er 134,.
Hoqeveen 455.
ITogevorst  116.
Hogguer  44.
.HohNelnlohe 200.
Hobenlohe  (van)  308.
HobenstaNufen (van)  259.
Hobenzollern  (von)’ 201.
Hoising 364’,  365.
Ho,@1 367.
Hokel’em (van) 290.
Holfort  (de) 68.
Hol1 4f8.
Hollands 394,.
Hollant 252.
Holles  443.
Hollesloot 313.
Hollick  (van)  42 .
Holsboer  38 1,
Holst (vanj 449.
Holstein  200.
Hollt (then) 439.
Holt  ( v a n )  447.
Holthe (ten) 102, 295, 296,

298.

Holt  (then)  439 .
Holthausen’  143.
Holthuyzen 44.
Holtius  355, 454, 455.
Ho~ltmanns 413.
HoltmenIT  310.
Holtmoeden 143.
Holtmühle 310.
Holtmiilile  (van) 143.
Homburg  456.  ’
Hombura  (van) 424’.
Hommer  22. ‘378.
IIomoet (van) 259.
Homrinoh (van) 378.
Hondiu;  van Gessel 1 5 4 .
Handt (de) 304.
Honer t  (van, den) 105.
Honigh 190.
Honing11  190.
Honselaer  310.
Honseler  (van) 310.
Honthorst (vaa) 418.
Hooff 132.
Irooft  140, 451.
Hooft  (‘t) 3 0 .
Hooft van Huysduynen 173.
Hooftma’n  279? 2 8 7 .
Hoog 208, 253.
Hoog (de) 334.
Hoogenhouck  ( v a n )  1 1 1 ,

204, 285.
Ho’ogerbeets  321.
Hoogerwaert  19.
Hoogerwerf 79.
I-loogeveon  (van) 100.
Hoogland 164.
Hoogst (van der) 234.
FToogstraten  (van) 453.
Hooltkens  10.
Hoorlkens 10.
Hoorn (van) 77, 115, 213.
iE;rr Jvan den) 20.

lIoovei  (;an) 76, 93.
Hooven  (van) 15, 77.
Hope 312.
Iloppe  (van) 4, 211.
Hopstulen  22.
liora Ademn 1 5 4 .
Hora Siccamn 44.
Horeakens 181, 184.
Horneer  198.
Hornes (de) 1.42.
Hornkens  44 .
Horse (van) 5.
Horssen (van) 390.
It;;t (vat d e r )  98, 147,

Ilosd (van) 4 .
Hosteyn  453.
Houd (van den) 371.
Houdijk  64.
Er0uff  (van dte)  166.
Houftiens 188.
Houten (van) 85, 347, 348
Houtman  72 ,  309 .
Houtryve 371.
Houtwis  283.
H o v e  ( t e n )  1480.
Have  (van)  77 .
Have (van den)  247 ,  306 ,

440.
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Hoveling (von der) 380.
H o v e n  (van) 230 .
H o v e n  T;an ‘Gendmeren (van

der) 154.
llovy 448.
Houwens  Pos t  154 .
1Iognck van Papandrecht  2 9 ,

143.
IIozc 437.
Iluard 58.
IIuber 3 % .
Hubert (de) 405.
kluchtenbroek  (vanj 3 0 6 .
TIuchltenbrnck  (von) 380.
Huade  266, 313, 315.
Huen  (van) 443.
Huere  (de )  14,l.
Huet 296.
Hugenholtz  333.
Huges  282.
Hugues-Chataux  5 8 .
Huguetan  4084, 4 0 5 .
Buick  57 .
Huiningn  406-409.
Huininga  Woldringh 407,

408.
Huisken  410.
Hullen 39.
Hullu  (de) 4 2 2 .
H u l s  v a n  Tasis jran) 1 5 5 .
11 iflscurt 376.
Ilulsing 231.
Hulsius 365.
Hulst  ( v a n )  8 0 ,  14F.
Hlunaldil (Acbingn van) 125.
IIumbert 45.
Hummeker 183.
Huppers  24 .
H u t t e n  403.
liuuksloot (van) 229.
Huy  194.
Huvck  374.
Hu;dekoper  v a n  ï%mrsevecn

:U%%. ...;.
IIuyd,ecoper  v a n  Nigtevegt

331.
Huygen  354.
Huygens  107, 195, 306, 443.
Huwhens  105. 106. 111.

112: 116. ’ ’ ’
Jlnygo  21.
l Luyscn 148.
lluysrr 354.
Hnysman  19.
Huismans  111, 113, 114.
ITu;sscn  308.
1Iijdenrnct 3i4~.
Ilijmnns 150, 157.
Hijmaas van Anrooy 155.

1.

Iddekinge (mn)  45.
*Illins (Paris d’) 58.

Tmhoff (van) 18.
Inden  75 .
Indyck (t,en)  1 0 3 .
Jndijck (van)  71 .
Jngesls  190.
Ingen (van) 4#, 210 ,  249 .
lngn (Neteson van) 230.

[ngenhoven  143.
lngenuland 38, 41.
Inghen  Nyweland 41.
lppenburg  ( v o n  d e m  Bus-

sche)  397.
[sendoor  a IUois 2 5 .
[sendorp  (van) 142.
[spar  (de) 116.
[srael 101. 141. 1 7 0 .  374,.
[sra.ëls  374. ’ ’
tsseldijk 388.
Itt,ersum  (varl)  1 1 ,  7 5 ,  98,

201, 202, 231, 239, 453.

J.

Jaarsmn  (van) 169.
Jachin 442.
Incobs  64, 214, 217.
Jacobs  d e  B o k  (Da Thesta)\

430.
Jacques Baa lde  155.
dncquct (dt SCrren) 4 0 2 .
Jnecx 189 .
Jaeger  141: 1 4 3 .
lager (de) 96, 97, 136.
Jalink 301.
Jambroes  van Bemmel  Wort-

m a n  155.
Jamin  .X
Jnnko 21.
J anninck  299.
Jnnnink  300.
Jans 22, 24,.
*Jansen  345.
Jansen (Weijndorff) 371.
Jansens  51 .
danscmius  407.
Jn,nssen Andcweg  1 5 5 .
J a n s s e n  van Raay 1 5 5 .
Jansz  22.
Jnrdon 58.
J aspersz 22.
tJcltinga  (van)  23 .
Jent ink (Farrct)  151 .
,Jerifaesz 53.
Jeroens 235.
Jerzing 157.
Jeudc (de) 374.
,Jeude (van Lidth  d e )  1 6 ,

70 ,  146 ,  387 ,  404, 4,49.
Jewel 326.
Jcypes  158.
Jonchimi  135,  2 4 8 ,  3 0 6 .
Jode (de) 424.
Jokes 334.
Johannes  Sc.heltts 153.
Jong (de) 14! 23, 24, 68,

230.
Jong (Kok de)  215.
d o n g  ( v a n  Logchem  de Jas.

selin ae) 3 8 5 .
Jong (Schenck  de) 401.
Jong (Zwcerts de) 436.
Jonge (de) 13ï.
Jonge@  44’5.
dongellng 167.
Jongerheld  21 .
JongeNstal  44,.
Jongh (de) 77.
Jongh (‘t) 242.

Joost  193.
Joosten  13, 137.
Joostensz van Ysseldgk  156.
Jordaa,n  352.
Joris 167.
Jorna 208.
Jorrise 29:).
,l osselin d o  Jong (van  Log-

clrcm :lc) 3 5 5 .
Joustrn  280.
.Jov el1 448.
Jsebreo 137.
Jüchcn  441 .
Juliea 298, 347.
Just  de Nouzicres  3 9 2 .
Just  de la I’aisiPres 75 ,  177 ,

274, 340, 390.
,I ut df: fifJUPmghelks  156.
Juten  100, 173, 254, 421.

Kaaskooper  21 .
K a i l o l a  Progras van Geu-

ricke 213.
Kalcker (van)  3 .
Kaldenbach  (van)  43 .
Kaloan (van) 268.
Kam 435.
Kammert  24 .
Kamp ( v a n )  3S2.
Kampe  (va,n)  5 ,  3 8 7 .
J<amper$jk  163.
Kamphuis Suermoadt  213.
Kanter  (de) 75, 96, 382.
Iíanters  382.
Kapel (van) 390.
‘inpff 60 .
Karde1 301.
Karnebeek  101.
Knrsten  Schiiler 2 1 3 .
Kasteel (van) 172.
Kastoelc  cvan de)  178 ,  209 .
Kat (de) 45.
Kater 349.
Kattenburg  Schiilcr 2 1 3 .
Keer (de) 210.
licetman 414.
Keiser  46.
KeUe 136.
Ifellcr 15!) 4 1 1
Kellermnn  ’ 15. *
Kclst  (van) 153.
Kemele 44.
J<emkis  14.
Kemp 21, 185, 186, 220,

222-225.
Kernpees (Ritserna) 398.
Jiempen  (van)  97 ,  165 .
Jiempenner  (de)  116.
Keppel  (van) 98, 148, 439,

440, 443.
Kerchem  (ran) 4 4 .
Kerckhoven  (Pr ins  van)

396.
Kerckraad (van)  237-239,

308. 34’9.
KcrkÓvius  235.
Kcrling  v a n  Essen 2 1 4 .
Rem  22.
Jcersteman  139.

Kervel (van) 337.
Iiervenheim 252.
Kwel (van)  228.
K;;len  (Tuinenburg  v a n )

” .
Ketelaar 136.
Jcctelaer  (Pelgrim gezegd)

247.
Kptien  443.
Mi;;,, ‘YiO

Kctwich (vmj 168.
Ketzken 380.
J<eule  (van)  78 .
Kcve 203. 250.
Keijswsw~ert (van) 76.
Koyzer  1%.
Kien 67, 68, 189-194, 224’-

226.
Kiere 23.
Kievidt 101.
Kieviet 100.
Kinderen (der) 346.
King 189.
Kinshergen (van) 343.
Kinschot  (van)  2 ,  3 .5 ,  65 ,

71. 75. 104.  146, 171, 178.
210,

J<ints
386, ’410,
292.

420, 448.

Kipsharen (van) 456.
Kipshoven (van) 424.
Kirgenw  58 .
K i s t  38-40.
Rits 78, 388.
Kivit 101.
KInring  214.
Kleef (van) 376.
Klecring  van Beerenbcrgh

214,.
Kleihorst (van) 253.
Klein 214.
Klein de W i n t e r  378.
Klrina (Smit‘l 1 .
Jclrrck $74,  3 9 5 .
Klerks 369.
Klevn 3. 77. 205.
Klinkersieo  i70.
Klinkersteen  170 ,  205 .
Kloek 380.
Klokkc van Steenwijk 214.
Kloo t  ivan Rhede van der)

235. 352, 422.
Kliichtzner  (von der B e c k e )

60.
Klugkist 364.
Klunder  van Gijen 2 1 4 .
Klun~?er v a n  Tuenenbroek

215.
Klusenacr  440.
Rnevet  113.
Knewert 44.
Knibbe Rnloffs 215.
J<niphui,isen  1 2 9 .
Knippenburg  (von)  13 .
Rnipscheter 302 .
E;;yts;Tc  (Berkholst) 82.

Knoppert  “‘139.
Knust Graichen 215.
Knijvelt 110.
Knyvett 113.
Kobhenius  362.

.
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Koek 36-1. 411, 446, 4 4 7 .
Kocne’n  Sn, 3.54,  3 8 4 .
Koentz  417.
Koesfelt  (de) 1 3 3 .
Ko~etzel  13.
Ki;ffler 71.
Ko81u  21.

TCol’kman  v a n  Gouderak 1 .
TCommers  18 .
TCompa,nij’e 4, 150 ,  386 .
Ji minck  ~3.5.
Koning 176.
Koning (de)  21, 23, 24.
Konijn 257.
Tioocken  384,
Ti001  150.
Koo! vm Tlnnqnberghr,  2 1 6
1~o~oIcmnnn  Beiinen lG3.
Konlhovcn  (Bcnsschopj &2.
Koopman 163.
TCoopmans  216.
T~ooprnans  Statlnitski  2 1 5 .
TCoops  Dekker  2 1 6 .
Tiootenkamp  2 4 .
Koossemnker  135.
Koppelman  285.
Knppenacl  378, 3 7 9 .
Kops 132.
r<ol.t,e 413 .
Kortman  1 GR.
Korvermn~ckcr  374’.
Korter  2%bl, I.
Kouthamcr  22 .
Kouwenbcrg  139.
.Kovelaer 304.
Kranyenburg  (Cornets  d e

Groot  vaa) 85.
Kraemer  38s.
Krnft  van Ermel  2 1 6 .
Krakon v a n  d e r  L a a n  (va1

der) 225,.
K r a m e r  ‘?%I, .
Krnunc:r  (Wispelwcy)  2 8 1 .
Jirayer van _4alst 2 1 6 .
Krcmcr 3.5,  232, 348, 420

441.
IircGschmer 106--107 , 1 1 2 ,

117.
TCreynk  239.
K r i e k e n  ( v a n )  -1, 78, l46-

1418.  211, 212, 390, 448.
Kric~nfeld  282.
liröchkr  44’.
Jiroock  1%.
TC1 onmc ( d e n  l’oo1n)  ‘nl.
Krauwel 4, 77.

TC  ruseman  30.
Krii’thoff X0.
Tiruijf ((!c) 8 9 .
.lirui.inc  (vau) 4’jl.
I<rui,it~hoff  31, 349.
Rruytb,off  (Tielenius) 31.
Krijgsman Erdbrink  216.
Kr i j g sman  van  Spangenbeq

217.
Knffeler  (van dor Meer van

17, 137, 177, 179.
Kuiper 168.
KuiIxr te Mechelen 217.

TCuipers von Lando 2 1 7 .
~I<uIrwn  ivnn\ 1 6 1 .
KuGma~ (Stierling) 403.
i<unt-s  292.
T<unz  157.
Kopers 351.
TiuvPl 117.
KUyCk 24.4, 245.
K uypers 248, 4 . 0 8 .
Kwasnicuwski  58, 69.
Kycke  304.
Itymc,Il  450.
liymmell 32, 251.
Kysersweert (van) 77.

L a a n  ( v a n  d e r  Kraken v a n
der) 22i.

Laar (van) 299.
Laars 232.
Lnnrsundrr  239.

Lnbr$ 430’.
1,ncoSte  53.
Lndenius  18 .
Lncr (toe) 216.
Lacr (van)  12 .
Later (van der) 455.
I,aersonder  300’,  3 0 1 .
Lnfon 96 .
I,nfontaine  (de)  18.
L:rqing  Tohias 2 1 7 .
Lnhcy 98.
Misen  331, 3 8 3 .
1,ahusen  251, 3 8 3 .
Lakcman  32 .
rdohtc 227.
rdam  (‘t) 24’.
I.umb:iII:G  l’essrnsohn  2 1 7 .
Lnmbers  299.
l.amberti 21 .
Iixnbcrts IM, 2 1 7 ,  4 1 2 .
Lambcrts  Tlxdens  2 1 7 .
Lnmer  58.
Lampsins  1.90,  191, 193, 4Q5.
Lampsius  405.
Lamsvelt  35”,).
1.a111svc1t  (vCU1) 41s, 4 5 3 .
Lamswocrd~c  (van) 384.
Lnmsmecrts  4,419.

1,ímchnntin  58.
Lantbc (Kuipers vou) 217 .
7 .nndschot  (va#n) l b .
Lsnf!sbcer  21.
Lang (de)  61, 103 .
I.ungc  ide) 191,.
L a n g e  (TC%  crwijn) 310.
Tiangedijk  176.
Langenbcrghc  (Koo l  van )

215.
Lanius 23 .
Lanncs  59.
Lnnnoy  (do)  68,  G9, 2 1 7 ,

218, 350.

Lansinck  281,  4 2 0 .
Lnnt inck “35
I,antscroon’  (Gan)  9 3 .
J,apat  169.
Laijeleren  U8.
Lanisse 58.
Lairb 82 .
Lapré (Beckman) El.
Lapnena  ‘10.
Lasalle 58 .
Lntrobo 274.
Latum (van)  147, 149 .
Laurens 23.
Lauring 231.
Lnuteil  (de.1 1 16.
Lautel  (dc Ponlastron de)

114’.
Ln~rivicr ( d e )  4l7.
Lsuwijck (van der)  94.
Lava1 (de) 24,.
Lawick (van) 218, 231.
I,awick (van der) 95.
Lawick van Pabst (van) 218.
Lebbeck  149.
Lebbick (van) So.
Lehuc~q  20 .
I,ccke ( v a n  d e r )  305.
LecI,erq  do  Courcellcs  5 6 ,

218.
Lecourbe  58.
Lodeboer  385.
Ledebur  (vnn)  11 .
Loegxtra  (Backer)  8 0 .
Leenders 49.
Leene (van den) 173.
Leeuw (de) 23, 47, 49, 90,

211.
Leeuwc (van)  3 .
Leeuwen 212.
Leouwcn  (van) 348, 166, 167,

251, 389: 390, 419, 448.
Lrcuwen d’r:  Goudc ( v a n )

166.
IAeeuwen  (Storm van)  403.
Le,evcndacl  79.
Leew (de) 90.
Lsfeber 2?.
Lege  (de) 239.
Leerand  ‘17. 60.
Leguay  59.’
Lehmann 86.
L e h n i n g  414.
I,eicNemstcr  21’7
Leiss 374.
Iieisten  (van) 42.
L e l v  ivan der\ 3 1 4 .
Lel~v~ld  (vani 4,25,  4 2 6 .
Lempereur  279.
Lcneqa  2 1.
L e n n a n  (Prcntic,e Nac) 3 9 6 .
Lcnacp  (kan) 4 2 ,  5 7 ,  ‘67,

218. 253. 374.
J,cns  ’ 16. ’
Lensinck 439.
Lent’eler  99 .
Lpntorn  (de) 357.
Leoaarts  411.
IJepe (de)  58,  j9.
Lepper Cl.
I,ering 2-19.
Lermitte  68.
Lescailje 3 1 .

Lctort 58.
Lctt inck 351, 430, 440, 44’3.
Leu de Wilhem (le) 330.
T.ruken 14.
Leussinck 14.
1:euw (de) 2, 129.
Leuwe (de )  90.
Leuwen (van) 149.
Levendael  388, 390.
T,evendael (van)  76 .
Leverkus  141.
Levié 58.
T,cvier  44’6.
Levin  (de) 248.
Levin dict Fnmnrs (de) 249.
Leijdecker 23.
Leyder 397.
Leyen  ( v a n )  164,.
Leyendecker  158, 159.
Leyssius (van Rheine-k)  398.
Libart 304.
Lictembcrek  218.
L i d t h  d e  Jcude (van) 1 6 ,

70, 146.
Liebenroth (von) C7.
Liebergen (van) 8.
Liebreich 254.
Liefsting 407.
Lier (van) 299.
1 .irshout  (vaal 226-228.
Liesvelt  (van)  52 ,  93 .
Lievexnse 101.
Ligny (de Wilde de) 433.
Ligtenberg  21%
1,ilaar (van) 173, 415.
Limbeek  (van) 75.
Limborg  (van) 259.
Limburg 200.
Limburg (van) 419.
Lin (van) 25.
I,incklaen  ~111  Clo~x- 2 1 8 .
Linde (van) 25.
Linde ( v a n  dmcr)  3 ,  1 4 9 .
Linde (Schut van der) 401.
Lindeborn 21 .
Lindeman  82 .
Linden 28.
Linden (van) 26, 27, 227.
Linden (van der) 44, 236.
T.inden (da Collnrt  van) 115.
Lindbeijmer  23.
Lindt (van) 440.
Line (van) 1 6 1 ,  3 6 6 .
Linie  ‘171:
Linschoven  (van)  14 .
Linsingen  (van)  23 .
LinteIo  (to) 352.
Lint,eIo (toe) 3 5 1 .
Lintzenich (van) 306.
Linma,ns  280.
i,isman  348.
‘.i~ques (Eoloigue do) 137.
Lisse (van  der) 110.
L i s t  362.
Li t  (van)  3 ,  386.
L i t h  die Jende1  3 8 7 .
Lith de deuden 4 4 9
L i t t m a n n  d’ Adami
Lochem (van) 301.
Lochorst (vaa) 308.
Lockemann  349.
Lockeren (van) 389.

ite y 219.
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Lockhorst (van) 85, 93, 250.
Lodensteyn (van) 101.
Lodesteyn (van) 68.
Loë (von\ 253.
Loe ;ai ‘Averdijk (van) 442.
T,oeff van der  Sloot  7 .
Locn 284.
Logchem  de Josselin de Jong

(van)  355.
Lohe (von) 360.
l‘ohman  (do Snvornin) 75.
Liihr 13.
Lojcnaa  151.
LoSkeren  (Van)  5 .
Lokman  22.
Lombroso 61.
Lomejerus  43%
I,on 212.
‘Lnndt  Schultz 219.
.I ,c:ns 24.
1.00 97.
Loo (van) 18.
Iloockeren  (van) 390.
Lookerem  ( v a n )  4’48.
Looman  230.
Loomeyer  219.
L” (41:‘) 2 8 4 ,  2 9 9 ,  3 0 0 ,

. I.
Loon’ (Robert van)  398.
Looper 433.
Looper (de) 433.
Loo’se  239.
Looten  454.
Looverrn  (van)  287.
10oz (de) 419.
Lopse ‘135.
Lgen  v a n  Themaat  ( V e r )

1.
L o r t o i r  (tIc) 304.
Loten 454.
Loth  (Quinjo) 397.
Louns 101.

Lonryssen  35.
Lonwcn 27!), 4’4’0.
Louwens 361. 362.
:Loijens 346 ,  ‘34,7.
Lucassen  257. 414.
Luca,sson (Vnick) 4 3 0 .
Luden 9 7  1 7 6  ‘955
LiiJl~in~&&rn ‘(\?Oìff ge-

nannt,)  253.
Liülinghausen  gcnannt  Wol f f

(von) 67.
T,uikcn  310.
I‘rtken 231, 2 8 0 .
Lumbrrs (de) 6 9 .
Lurelius  17..  1 8 .
Lilrsenins 2 3 .
Lnt7Rradc  ( v o n )  380.
J,llVkP Iim1iott  “19.

Linden (van)  25, 28, 42.
Lij tsman Piornbnum  219.

N.

Naam (van)  78 .
Naancn  (van) 161, 3G7.
illa’asacker  389.

Naaswinckcl (van) 75.
Maatjes 381, 44’5.
Nac Leod Xanuel  3 6 8 .
illaccar6 2 1,
Nncco  164,. 165.
Macdonaal Co011  4 4 5 .
Xnck 299.
hlackav 43. 144 .  376 .

Maenen (van) 79.
Macrs  326.
Macrte  64.
Nnewclter  X38.
Maespen 51’j
Xacssen  (vin d e r )  5 8 .
&cstr$t  (van) 146.
Ma~swlnckcl  (van) 79.
Mnet (van der) 225.
Xagarola (de )  3%.
Jlagnin  35.
Blagen 5s.
Nahon  (\\-eslc>-)  3 9 5 .
Nnillette de Buy 4 .53 .
Mnilly (dc) 393.
Xnisonnrafvr  (de Perponchcr)

111, 114. 115.
Makaaij  210 .
Maleijn 368.
JIalhcim  ívoni 164.
Walsen  (&) ‘154, 1 8 6 ,  2 3 0 ,

221.
Maltzahn  (van) 199.
Xalyn  (dc) 150.
Namus  1s.
Xan (de) 304.
Mannut 193.
?c[angelanr  hlerrtens  3 6 8 .
Jlangpr 4:).
AIangcr C a t s  145.
Sl:lnigault d i t  Ganlois 58.
Nankoor  14G.
JInnkor  E!), 230.
Yannot  3TO
Mnnsfcltl  200.
Mnntes  14.
Mnnucl  (Nnc I,cod) 3 6 8 .
Rlarck  (van der)  250.
Marc,nr;  $2-1,  R48.
.\larescli (van) 261
Mareus 262,  %jl), ‘266.
Marguet  53.
Jlarhrm  (van) 360.

r >Marlon ;)h.
Jlnrisy  (dc) 5s.
Alarken (van’) 3~1,  337, 4 5 2 .
i\larkuc.~4~  134.
Nnrse 170.
Maracn  7s.
Marsman 396.
Martens 31. 70, 130.
Martini 203, 361.
Xnrtinie  147.
Nartinierc  (la)  58.
Maruezen  258.
Nasakker 78? 2 1 0 .
Massis  19.
Mastricht (van) 211.
Masureu 305.
Mathijssen ï3.
Matthey  vau  d e r  Hocven

368.

Natthijsz  22.
Majur  ( I n  der) 21s.
Maurn  (dc) 266, 267, 269.
Mauregnaul,t  (dc) 18.
Xncrcr 447.
Maurice (l>csvaux-Sint)  5 8 .
Maorik  (van)  381.
Nam-itz  170. 3 1 0 ,  4 1 3 .
hlaurus  269.’ ’
Nnutuvcr  de Beauregard  375.
Mnurv‘ 58.
Nmi 38.5
hlazières (de )  2GG-268.
Mech~olen  (Egmond te)  217.
Neshelen  (Kuiper te) 217.
llec.klenburg Schwcrin ( v o n )

2 0 0 .
Xccklcnburg Strelitz ( v o n )

200.
Medevoerden 232.
Ncdevoirt  (van) 142.
Jlcdrédeff  61) 6 2 .
Ilceckcren  (van) 2 0 6 .  2 5 2 .
Xeens 4 3 6 .  ’
Meer (van der) 141, 260-

262, 453.
Xeer  van Kuffeler  (van der)

17, 137, 177, 179:
Necre  (van) 261.
hlccrten (van) 228, 253.
Neiertens (Xangelaar) 3 6 8 .
Neerwijl; (van) 5, 9.
n!ees 3 5 3 .  3X5.
hle,estcrs  i14.
?i[eetero  (van) 3 .
lfeetcren  (van) 150, 369,

387.
JI;;Frcn v o n  Hemcrt ( v a n )

hleci&:cn  381.
Meeverden (van)  35! 2 0 6 ,

254.
Ncilama 4.X
Meinbardt  36a.
hleinsma  (:&ntls) 80.
Mcire (van) 261.
Teister 36!).
3lckc>mren  310.
Mekcrca ( v a n )  1 % .
Mekern 217.
Nelckerts  409.
Melisdijck (van) 310.
Xcllcwce  (unn)  5.
Mels 18, 377.
Jtendes d a  (‘osta 447.
Xcnegatc  (ran) 3 9 .
Jlbnevnl (dc) 4 2 3 .
Slenkerna (Xlberda van)  117 .
Xcnrcc~stgcn  27%  -62, 26’9.
Ncns Tiers Pmctling 3 6 9 .
hlcnsinck  29!).
hlcnssing  23.
Jlrntben  X7.
Mpntinck  2 .
Ncraln 260.
Neraln (van) 259.
Mcrance  (di;) 060.
Mfralnie  260.
Mcranie (van) 259.
Mcranns 259, 262.
Mcrcenier  403.
Merchil 389.

Xere  (ven) 261.
Merem  (de) 261.
Neren (de) 260 .
Merence  (de)  260.
Nercndonck  ( v a n )  7 .
Xcrcns ‘237_-<262,

313-340  3 8 5
268-273,

Merens  (ioelcis)  2 6 1 ,  2 6 3 ,
263, 314.

Ncrens  ( v a n  Neck) 264,.
Merhlem  (de) 260.
Merkus  Willer 3 6 9 .
Merode (van)  65 ,  171 ,  172.
Nerode van Royenburg  ( v a n )

252.
Mcrrée  (de) 305.
hlersch (van der) 304.
Mersch  (van) 261.
Xcrvenne  (dc) 65.
Mcsdach  174.
Jltsman  Schultz 3 6 9 .
Mcsschaert 336.
Metrlercamp 361.
Jlctelercnmp Cappnberg 381.
Metcre ( v a n )  4 .
Meteren (van) 415.
Metzmachcr (Nouthaan)  370.
Mealen (ter) 4%.
i\Iclllcn  (Kin rlcr)  3 4 ,  1 8 4 ,

186, 222. 238, 248, 306.
Reun  5. 79.
Meures  22.
Meurs  (vnn)  4 2 9 ,  4 4 6 .
Xensen  ’ 31.’ ’
Mevcrden ( v a n )  1 4 2 ,  143,

171, 206, 252, 254, 310,
:113.

Mevert  142, 14’3.
Mevert (van) 252. 253.
Mev o,ird& (Iran) ’ 142, 254.
Rlcvoiren (van) 171.
Newrt  310.
Ncy ( d e )  3 8 3 ,  404.
Mevdc (van der) 113, 228.
lIeFden (van der)  106,  109,

lio, 114 ,  116, 2 2 7 .
Meijcr  22, 96, 97, 345, 371,

387.
Mcijer (dc) 3 8 2 .
Mei,jer Rrons ~lidtlcl 3 6 9 .
l:eijtr (van Uaalcn)  8 6 .
Mcijcr (van Ka,esfcld) 3 9 7 .
IIciier van Rozenburg  369.
Meijercn (van) 2 2 7 .
\Ici,ijcs (Posthuincs)  1 1 7 .
Meiin 23.
Reiine (van der)  75.
7\leiinekis 3%.
Meijncn  ( v a n  der) 748.
llirbrl 5X.
Michicls 370.
Vichicls  dan der  Har t  369.
11 icakbolt Z.
Nicola, v o n  Ftirstcnrecht

370.
Middel (Meijcr  Brons) 369.
hliddrlltoon (van) 4 3 3 .
;liiddelmai  378, 379.
Mielcm 304.
3liddenVeldts 280.
:\li&t van Coehoorn (die Gi-

rasd de) 178.



Ptlier (va,n)  65 ,  100 .
Kerop (van)  203.
Willien (van) 440.
Yillinck  184, 202, 249, 250
Millingfm (van) 440.
Xnand  45 .
Minckhaus  3G2.
Xinjoot  191, 1 9 3 .
Minne 75.
Xinnen  (van) 443.
Minne (van der) 73, 74, 75

76, 178.
IQinnen  (van der) 74, 75.
nlirmans 13
Xishnak  213.
Mist (Uitenhage de) 216.
Xittclholtxer 378.
Xo~enincx,  193.
>foens 193.
Mocntjes  18.
Moer (van der) 1 4 3 ,  1 7 2 ,

206. ~
I

Koere  (van der) 108, 172.
hfoescelns  374.
MO’1  45, 424.
Mol (de) 68, 456.
IJo1 de H6rent  CdIe)  4 5 6 .
>Jolen 306. ’ ’
Molen (van der) 221.
~lolc~nschot 198.
Molenscho  t (van) 453.
Molenschott  202;
Mol1 21, 45.
hlöllen (ter) 4 3 8 .
Mollen (thor) 438, 439.
Moll~erus 329, 438.
Xloln,erus  4.38.
Mals 442.
Moliin (de‘1 3 8 8 .
hlom 3,’ í 4 8 , 212, 291, 293,

296, 386.
Mommen 252.
Monc#hy  (dc) 1 .
Xondekens  305.
3Jondesie  116.
Monneval  (de) 103.
Monnichliuiszon, 4’40.
Jfunsnr (de) 357.
Monsoy  278.
Mnntanus 30.5.
Montbrun 58 .
RJontenagro  (de) 172, 173.
M;;ifoort (van)  204 ,  208 ,

hlontigny  (lfuller d e )  3 7 1 .
Tontmarie  (Pelletier d e )  5 3 .
Moorrcos  62, 63, 216, 352.
Morand  58.
Moré 60.
Morgienster  30.
Morian 380.
Merkel  (van der Bil) 3 9 5 .
Moro 267.
Mors (t.e) 301, 302.
i\Jostacrt  437.
Mostast 164’.
Xostert  167.
Mosteyn 419, 453.
%Jotmaan  370.
Motma,n (Quctin  v a n )  3 9 7 .
Mouchseron  (de) 64, 2 0 7 .

Moulin (du) 138, 139, 190,
403.

Moulin (Ptruick d u )  4 0 3 .
i\Jounn (d’e P o u l a s t r o n  die)

115. ’
,

Mourens  315.
lifouthaan  Metzma,cber  3 7 0 .
-vloutschon  16.
Muelen (van der) 33, 178.
Nnenicx  193.
Jltihleln (von) 126.
Mulder (Sibbinga) 402.
$Iulecom  374.
Mnlert 439.
Muller 159, 338, 369.
MiiRler S5, 86, 98, 157, 159.
Muller Aufdcrheydc 370.
Mull’cr  (Hélant)  1 5 3 .
Muller de Montignv  371.
Munster 380. y ”
Xunster  (van) 285.
3Junsteren‘  (&) 3 8 7 .
Bfuntelnaar  371.
Mns 311.
Maschnrt  35 ,  415 ,  4824.
JIui,iden  (van) 22.
Muijen 388.
Maijen (Edwards van) 151.
TJnijlman 194.
Nuyr  (van  der )  186,  187,

220, 223.
Muys  45, 2 0 7 .
Muyser 45.
Itluyskeln  337.
Mvnd’en  (van)  70, 7 6 .
$Jijnekis 387.
Miinekus 148.
Mijmm (van der) 74.
Milnbeer 22.
Nvnne  (van d,er) 7 5 .
hfiiskedaal 299.
Myter (de) 446.

N.

Nnh 161.
Naber 299. 301.
Nachenius ’ ‘335
Kade1 (BogLs ’ Laus) 24.
Nnegtegael 135.
N a g e l  ( v a n  d e r )  7 8 ,  14,7,

3 489.
Kagel  (Ouwens)  3 7 2 .
Nagcll tot Smpsen  (van)  65 .
Nabuys  338.
Napjes 281.
Nasclnar 342.
Ni\SSClU  (van) 93. 108, 419.
Nassau (vonj 200. ’
Nassa,u Corrov-le-Chatoau

(van)  419.  i
Na,th  (van der) 308.
Katt  (van der) 1 4 2 .
Nauta  43.
Nebbe~nsl94.
Reck (van)  325-328.
bleek Mcrnns  (van)  264.
Keomagis  1513.
N&eson  van Ingen  2 3 0 .
1\Tctsc11er  3 7 1 .  -
Reukirchen  gend Nyvenheim

(van) 14#3, 254, 380.

Nemen (van) 381, 445.
Neuwer t  13.
Nevndorff Jans~cn  371.
NiColaï 45.
h’ieburg  (van de) 130.
Nickerk’en  143.
,Xicl  (van) 3, 448.
Xenhuijs  31.
Xierens  161.
Yierop 418.
Kierop  (van) 256, 312, 453.
Sieuwels  188.
Nie’uwenhovea  (van) 400.
l;i,euwenhuis  202.
Nieuwenhuijs 24, 300, 301,

302. L
Kieuwhoff  301 .
Nievelt 311.
Nilant 300.
Nippel (van) 223.
Nisse ( v a n  d#cr)  134,.
Rivenheim 143.
Nobben 449.
Wolet 66.
NobM 451.
Nc.ël 422.
k oP,l Simons 3 8 1 .
moest 132.
Noey 442.
XolJidles 16.
Noorbeek  301.
Noorden (van) 136.
Noordhoorn Boalen 371.
No,ordingh  140.
Noorman 97.
Noort (Op ten) 121.
Noort (van) 65.
Noortwijk  323.
NoNot 77-79, 146, 148,

150, 210, 390, 448.
Nooy (Per@)  3 7 3 .
Yordenne  (van) 10.
Noue de .Vair (de  la)  393.
Nuttscho 362.
Nuyl (ten) 256.
Nyeholt  (Lycklama a) 401 .
Niienhuijs 299, 300.
Nijhof  300.
Nijhoff  3 3 ,  38-40.
Niiland 300.
N,ijmegen  (van) 307.
N ypoort  (van) 250.
Nijs Bik (de) 373.
Nijs Epplc (de)  371.
Nytrinck 280.
!Tvvenheim  143.
E\ijivenh,oim  ( v a n  Neukirchen

gen.) 143, 2.54, 380.

0.

3hreen 25, 178, 201.
3breaan (van dien B r o e k  d’)

841.
)hser 415.
:)dinck 300.
3dijck (van) 255.
Xhse  368.
‘M 389.
3elterh’olut  388.
3em van Wijngaarden 93’.

Oem van Wijngaerden 204.
Oenen  23.
Oensel (van9 4 2 3 .
Oester 236.
Oetgens  van Waveren 452.
Oever (ten) 364,.
Oever (van den) 450.
Ogelbie 78.
Oggelbie  211.
Okhuis 169.
Oldenaller  (van) 40-4’3.
Olrlenbarnevelt  (van) 41, 42,

294.
Oldenborgh (van) 163.
Oldeahoff 30.
Oldeniel  (van) 95.
Oldenneel.  (van) 95.
Olffers  45.
Oliviers 193.
Ollema 354.
Olyslagor 102, -153, 4 5 4 .
Olyslagers -119.
Olysleger 102.
0;r4ero;8g(van)  293-298, 376,

OmmLren  ivan den S t e e n
van) 384.

Onder den Wijngaert  162.
Oogelbie 387.
gordt (van) 31.
Oorspronck $31’.
07; (” 9, 77, 147, 211,

Oortman  is-1.
Oosten (va,n)  135.
Oostendorp (van) 41.
Oosterholt 309.
Oosterhout (van) 2, 211.
Oosteringe  (van) 251.
Oosterling 251.
Oosterum (van) 171.
Oostho’ek van den Bergel 371.
Oosting 353.
Oos~twalt  19.
Oostzaamm  (van) 235.
Oostzanen (van) 197.
Ooye 135.
On ten Noort 121.
&nge (d’) 29.
Oris  253.
Ormea 204. 239. 349.
Ornano (d’j 359.
Orob; d e  C a s t r o  (Sarphaty)

Orsatelli 58.
Orville (d’) 23, 330.
OY  (van) 4, 183, 207, 389.
OS van Delden ( v a n )  3 7 2 .
Wsch  (van) 223, 226.
Oss (van) 6, 8, 9, 10.
1)~s (Wijnants v a n )  5 - 1 . 2 .
Ossenbroïck (van) 142.
Ossenbruck (von) 380.
FsEyy8de  (van) 135.

ostern ’ (van) 251.
Osterreich Este  (von) 201.
Otter (den) 46.
Otterloo (van) 46.
OMers 46.
Otto 22.
Oud (van) 31, 32, 69.

.
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Oude (de) 247.
Ouden 100.
(Men  (van) 173.
Oudelndijck  134.
Oudens  (die) 2 3 2 .
Ouderogge 1.76.
Oud(t)h#uysen  176.
O;c$hoorn  (van Reede  v a n )

ou; ‘32.
Ouwen (de) 100.
Uuwen (van) 100. 247.
Ouwens  ‘Ni+1 3 7 2 .
Ouwinan 23 .
Overbeek  3011
Ov’erbBek  Bloem 372.
Overgaeu J 16.
Overmeer  (van) 23.
O v e r  ‘t Water 2 3 .
Overtwater  321.
Overtwater Backer  13, 14.
Overzee Gallas 3 7 2 .
Oyemans 439.
Oyen (van) 72, 76, 117, 149.
Oyselau 13%

P.

I’aassen  211 .
Paats van SimtllOrst  2 0 8 .
Pahst (van La,wick  van) 218.
l’acoboann 19 .
P‘adevoirt  (van de) 2 5 3 .
Pahud  de Mortanrres 3 7 2 .
T’ain e t  Vin 234:
I’nkosz  58. 5 9 .
I’alandt  (von)  3 8 0 .
.Pnlinck 268
Lallandt (vin) 9 8 .
P;$ìndt  v a n  Walfort ( v a n )

lJa1lrn 451.
Palmerts 374.
l’amelen  (van) 190.
Pandelaar 450.
Pander 47.
Panhuys  v a n  Cattenburch

(van) 372.
Yannekocck  296.
ï’ape 252.
l’apegaaij  7 7 .
l’apegacij -5.
Papenhave  2%.
Pnpon  444. ~
Paquet  230.
Paradijs 23.
l’nravicini  d i  Capelli 2 5 6 .
Pardicquc  71 . l
P a r i s  d?Illins 5&.
Pas (van den) 231.
Paschen 299.
I’y3que;8 de Chavonnes  1 8 ,

PaSStoor. 450.
Past01 58.
P a t e r  44.4.
Patras 18.
Patterson Tcanaut  395.
l’attiwa~e~l  Westerloo 373.
PalttiwaCl  van Westerloo 373.
Paulus  22 ,  402 ,  4803.

Paulus van I%uwvliet  373.
Pa,ulusz  158.
Pauly (de) 345, 346, 354.
Pauwvliet (Paulus van) 373.
Pnvlo,vsky  62 .
Peck 299.
;;eX?~1;3;3”.

Peister  (de)  305.
Pe l a r t  304,.
Peletier 229, 230.
I’elgrim 374.
i’elgrim gezegd  Iietelaor 247 .
l’ellletier 229.
F’dletier  d e  Kmtmarie  5%
Fels 20, 45, 79, 262, 389.
l’elt 388.
Pe l t  (van) 6 5 .

I

Pcnninck  ‘300-302.
Penii 23. 25.
I’épA  6s.
Perba,ndt  43.
Perchu  (le) 421.
Pere (van) 192.
l’eregrinus  131, 132.
Perez (de) 373.
l’ercz Bik (de) 373.
P e r e z  (Ruys de) 4 2 9 .
l ’erk XT,.
Per onchcr jdc) 112, 115,

Jf6.
Perponcher Naiso~n~neufve

(de) 1 LI, 114, 115.
Ptirponcher  Sedlnitsky  ( d e )

115. 1%.
Persij’n 25, 256, 323.
Persijn  (van)  92 .
Persgn  Xooy 3 7 3 .
Pesch  (van) 117.
Pesier 3SG.
Peters 22, 303.
Petereus  300.
Petershem  (van) 181.
Petit 58.
I’eyaert  64.
t’eypers 234.
l’eys 24.
Phaff 216.
Phjefferkorn  Rosenqnist 373.
Piccardus 361.
Picroom  352.
l’ieck 253, 423, 424,  454,

456.
Pielat 106. 112 ,  115, 1 1 6 .
P i e r n b a u m  (Lijtsman)  2,19.
l’ieters 280.
Pieterson  41.
Fietlo 146.
I’ilat 116.
I’illcterius 439.
Pillctery 439.
P i r o n  $9.
I’iscator 22.
Pischet (de) 306.
P i t  2 4 ,  lti.
Pithan 311.
Plaat (van der) 379.
I’lanjtc  FQbure d c  Villeneuvc

373.
I’lantfcber  313.
Plastricr (le) 32.
l’lauzonne  38.

Plenke  375, 377.
Plenckcr 375-377.
I’lenkers  376.
P l e t t e n b e r g  ( v a n )  4 1 7 .  .
Ploeg (van der) 163.
l’loncket 142.
Plot 1OG.
Pïuijn 388.
Poel 9.
PoeI ( ten)  284,, 4 4 3 .
Poel (van de) 140.
Poel (van der) 14, lS, 2 3 7 .
1’0~1  Hiddingh (van der) 35,

98.
Poest Clement (van der) 237.
Poeteren  (van) 450.
l’oigncr  3ìK ’
I’oirteri (tiler) 1 2 2 .
P o l  (tenj 284.
1’01 (vai d e )  2Y5.
I’olnnen  (ran1 9 3 .
I ’ o l a r t  301. ’
lPolder (van de) 343, 3448,

347.
Poll (ten) 300.

PolliuS 1G.
Polvliet, 1X-1  60 .  36s.
Pomelen  (van) 190.
Pommeren (van) 190, 200.
Pomne 198. 199. 240, 241,

243, 382.’ ’
Pompe v a n  RIeerdervonrt

242, 243.
l’oniatowski  58 .
Ponssen 213.
Pont Vlaams 3.
Pool 9, 234.
PoortugaRl  (den Beer) 43.
Popkens  Brouwer 396.
l’oppingn 98.
l’opt” 21.
Porbeck (de) 58, 59.
Pnrbeck ívon) 59.
Portai l  (du, 328 .
Portman  122.
Post 3! 80, 14ï, 148,  lí0,

387, 420, 441.
Post  (Ilouwcns)  1 5 4 .
Pos thumus  (Mevies) 117.
J’ot 197, 3li. “” ’
lJ;i%6(v;;,  d e r )  168, 169,
I._.

Potgieter 395.
ï’oth 226, 396.
P o t h  (van  dlcr) 2 3 i .
Pothoff 15.
Pots  322.
í’otter (de) 437.
Potters  2G7.  268, 31ï.
Poulastron (de) 11.3.
Pou~stron  de Lautel  ( d e )

Poulistron de Mounn ( d e )
115.

I’ouzet  58.
Praat (de) 174.
Praenen 437.
I’ré (dn) 3.54.

Prehn  Wicse (van) 396.
l’rcntice Mac L e n n a n  3 9 6 .
Prick van Wely 3 9 6 .
l’rien 21 .
Prince (duj 31.
i’lins 397
Prins (Bliys v a n  T r e s l o n g )

53, 80, 210, 213, 368,  396,
430.

I’rins van Iierckhoven 396.
Progras v a n  G e u r i c k e  (Kai-

lala) 213.
Pronckert  70, 1 0 4 .
Proost 189.
Prouningh  genaamd  v a n  Dc-

venter 247.
Provo 22.
Pruissen  439.
Putt  (van) 437.
Pntt (yan d e r )  1 0 0 .
Putten (van) 21, 246, 247,

448.
Puvt 273.
Pijl 191, 242.
Pyll 65, 041, 242, 382.
Pijnacker (van) 286.
L’ynsscn  van  der A a  9 9 .

(2.
Uuadt (von) 380.
Qaadt  uníd Landts Cron 380.
Quadt von Wickherade (von)

- 380.
\ ,

[2uarlcs  dc Qunrlcs 1 0 5 .
Quay (dmc) 1 4 1 .
Quentin van Motmnn  397.
Qnesnoy (du) 114.
Quigny (Lamy  de) 68.
Quinjo Loth  397.

R.

Raat (de) 448.
Rimvesteijn  (van) 449.
R n a y  (danssen va.n)  155 .
Rabbe 301.
Rahen 382.
lindinx 10.
Raedt (dc) lG5.
Raephorst  (va.n’)  9 3 ,  204’.
Racsfeld JIcijer (von)  397.
Raesfeldt (van) 94, 453.
Rarsfelt  (van) 416,  419, 439.

439.
Raes f e l t  thor %vanenborch

(van) 439.
Rnessen  2 i7.
Raessens 137.
Raesvelt (van) 65.
Raet (de) 8, 136 .
Raetshoven  (van) 165.
Raetszhortn  (van) 441.
Rahr  13, 230.
Ram 46, 17G.
Ramakers  van Praag 397.
Ramskrammer 46.
Randel  16i .
Raadenborch (van) 3Y4.
Randick (van) 91, 92.
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Rañdtwijck  ( v a n )  91.
Ranitz (de) 70.
RaIn& 1 O!).
RídWijCli  (vim) 3 7 4 .

Rantwijk  (WIL) 3 9 0 .
Ranlzow  (Zowra,n  v o n )  4 3 6 .
Rapp (Rijken) 399.
&1ppard  397.
Rnppard (van) 39 7.
Ras  207.
llnsch 207.
Rasi&re (de) 45.
Kasvelt  (van)  9 5 .
Rauweahoff  21.
Rav’e 134.
Raven 352, 354,.
Ilavcnscboot  (van) 268.
B~9~swaag  Claasen (van3

R,avcsteijn 255.
H)avesteijn  (van) 225.
Razoux  39%
Razoux Schnltz 397.
Kcast  360.
Bebbens 20.
Ttebelius  386.
Iicck 310.
Reck (vos du‘r)  3 6 0 .
R e c k c  14,X
Ree (van) 212.
Ueeck ( v a n )  41.
Xoede ( v a n )  9 9 ,  303.
Rcedte  van Oudtshoorn

153.
(va,n)

Reepmaker 31, 117, 452.
Rees 117.
Reesse 44.
Reessen 312.
Xeetra,edt 143.
Reets  23 .
Itegemorter  (va,n) 193.
Regrmult  69.
R e g t  ‘1:2, 71, 178 ,  1948,  2 5 1 ,

302.
Brgt~eren Altcna (van) 35.
?c~ueeth  22.c
Rcguleth  25 .
Reidt (van) 175.
Rpiffenberg  249.
R,cindcrs  282.
Reiners  299.
Rei tmohr  45.
Rritsma 454.
Reitz  117.
Remets  266 ,  ~7.
R,cmmelcr  283.
Remmclt  2 8 3 ,  4,20.
Remmert 283.
Reino~ens 32, 70.
Rems 113.
Rennusia~en  (vaNn) 116.
l?,endorp  166.
RhnB  58.
ltcnesso  (van) 398.
Renesse v a n  Duivcnbode

(van) 88, 398.
R~g;se  van Wulven (van0

R,engcrs  93, 296.
llcnouard 307.
T{eno~uchamp  (Androuet de)

115.

Renssen -85.
Repolaer 1 t 7.
Eepelius 44’.
Resnndt (Wijnnendts  van) 12,

156, 168, 219, 285, 305,
350, 351, 355, 396, 420,
435, 413s.

Resant (Wijnants va,n)  5 - 1 1 ,
143, 247, 352.

RetraRdt (van) 2 5 3 .
R&rnidt ( v a n )  143.
Reuk (van) 2.
Reuss (de) 58.
Reusz 200.
deusz  ECcrstlorf  (von) 200.
Rcnter  368.
lieuver (de) 2, 75, 79, 14’6,

148, 160,  2 1 2 ,  3 8 7 ,  44,8.
Rety (de la) 395.
Reg (Littmaam  d ’  Adami)

219.
Reijerkerk 229.
Reij,ers 48.
Keijmcs  108, 109, 113.
Reijn’e  151.
Reijns 48.
Reiinvaan 379.
R’e$ (van) 24.
Rhedlc  (von)  2 5 3 .
Rbcdle  $an  ’ dfer  Kloot  (van)

235, 352, 422.
Rhes ( v a n )  44,.
Rhein~eck  Leyssius (van) 398.
Rh;;en (van)  38 ,  39 ,  98 ,

Ribbins 175, 229.
Richemont  (de) 58.
Riédtradt  (von) 380.
Ricl (van) 137, 1 3 8 .
Rieme (ten) 283.
Ricmsdijck  386.
Riemsd’ijk (van) 157, 1 5 8 ,

4487.
Iliemsdijk ben Catc (Helve-

tins vanj 153.
Ricschootc  150.
lìieschoote  ( v a n )  5.
R,icschooteu  (van)  76 ,  1416,

l47.
Rietveld  ?8G.
Ri’ertveld  ( v a n )  10.
Bipaud  392.
R&k 78, 210, 387, -148.
King (dc) 1 7 6 .
R i n g  ( v a n )  $16.

Ringtls l42.
R~ingonhurg 114.
Jlinghbergh $50.
Rink 103! 367 .
Ilinsch (von) 380.
RiorIlt  d>Avcnny  5 8 .
R ipperdn  4.39.
Risselada  336.
Rit (de) 146.
Ritsemn  362.
Ritsema Kempecs  398.
Ril.ter 300.
Kin (de) 2 7 4 .
Rive ‘Bóx itlc la) 202.
Riv’ct 135. 139.
RobbB  22.’
Rohers  302.

Robert van Loon 398.
Robin 69.
Robijn 221, 222.
Rr:chamhen  11 58.
Rochebrum: (Brun’ct deo 1 4 .
Rochefort
Rockolfing

(de) 419:  453 .
(von) 380.

Rocquettc 355, 454, 455.
Ro2p3 van He’eokeren (de )

Roe& 65.
Roek 168.
lloelants 102, 1 7 3 ,  174,.
Roelants de Zcclander  1 0 2 .
Roöll  4,3.
TioNedoffs  49.
Roelo’fs  44. 387.
Ro~elofarJn  ‘&9.
Roëls 23. 419.
Roler 374.
Roesing 301.
Roetwcl 4-44.
Roev’er  (de) 4, 76, 77, 79.
Roever  (die) 182.
Rogier  66? 1 9 8 ,  1 9 9 .
Roisin ( d e )  30.
Rol 320.
Romanow 201.
R o m a n s  van Sclmik 166.
Romeuf  68.
llomo’nd (van) 69.
Romomdt  (van) 176. 178.

179, 283;  4í6. ’ ’
Romswinckel  Guise 3 9 8 .
Romunde (van) 94, 95, 175,

283-285, 350, 351, 420.
Ronkes Ágerbefek  3 9 8 .
Ronzier 58.
~~Rd;l~e~~ Failde (de3 3 9 9 .

Roodte tdr) 2 0
ltood~ermont 3i6.
Rookool 21.
Roon (van) 204.
R.oos  18.
Root 146.
Rootboen 2, 149, 2 1 1 ,  4 4 8 .
Rooijen (van$ 76 ,  177 ,  179 ,

199.
Roo,ijerts  130.
Roquigny (de) 1%.
Ros (de) 393.
Rosa 447.
Roseboom  342.
Roseler  Cvnni  2 9 1 .
Rosenbacìl
Roscndacl

(van) 419.
( v a n )  4,52.

Resencgk (von) 67.
Roaelncluist (Phcfferkorn)  373.
Rosevelt (van)  16.
Roskott (Luijke)  219.
Rossem (van) 199, 250.
Ro’ssurn  (van) 199.
Rotgars  212.
Rotgars 2 10.
Rot termont  (van)  4#51.
Rouse’l  58 .
Rousseau  (de) 305.
Roussea  u (C%audron) 5 8 .
tloussel 5 8
Ront (de) ‘69.
Rouw 21, 449.

Rovere  (de) 326.
Roy (de) 23.
lloy (1,o) 189 ,  190 .
Royaards (Sutherland)  430.
Roijen (van) 256, 286.
Roijerts la!).
Rozenburg
Rubsaa  14.

(Meijer  van) 369.

Rueb 257.
RueBeler  43,;.
Ruffin  58.
Ruick 389.
Ruisenaar 141.
Ruloffs (Knibhe) 215.
Kumblian v o n  Voshem, 3848.
Rümps  37G.
Rumpt  (van) 7 6 .
RumQ&  21s.
Runnshoff  351.
Ruglmonde  (va(n) 1 3 7 .
R,usca  58.
Russel 4831.
R)usteby 2’34,
Hutgers 49, 92, 454.
Rutgersen  91.
Rus1  106, 107, 112, 113.
Rugmondt  (van) 95.
Ruys 141, 177, 384, 453.
h-luys d,e P e r e z  4,29.
Ru+ch  5 2 , 112 ,  1411, 266 ,

315.
Ruyt  (de)  287,  28S, 3 7 4 ,

416, 450. 451.
Ruytenberg (van) 93.
Ruytenborch  (van)  98 .
Ruvtenburch  (vaa) 2 4 0 .
Ruiter 176. ~ ’
R;$r J$) 8, 28, 150, B90,
i. .

Ruydrborg  (van) 1341.
Ri;i van der Gracht  (de)

Rijcken  148.
Rvckewaert 304.
Rijk (de) 399.
Riilr  van der  Gracht  (de)

399.
Rijken Rapp 399.
Rijn (van) 287, 311.
R$nasd 2 5 .
R.ijnberck  150.
liijnberk ( v a n )  211.
R$nberk (Hen van) 153.
Rijnders 367.
Rijnders (vasn  d e n  Hc~1vcl)

337.
R+evelt  (van) 167.
Rijniers 205.
Byquat  249.
Ryssel  (van) 256, 312.
Ryswyck (van) 94,, 95, 221.

5.

Sabout 241.
Sabron 161.
Sachsen (von) 59.
Sachsen Gotha  Altenburg

(voa) 200.
Snchse,n Koburg Saalfeld

(von) 200.
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Sachse,n Weimar ( v o n )  2 0 0 .
&lldáe lG?.
S,,intecroix  (Descorches de)

58.
Saint-Hilaire  BS.
Saint-Maurjco  (DBSV~IIX)  5 3 .
Soldanus 288.
Snlé 226.
8algas  ( d e )  69.
Falis (de) 212.
Sallandt  (van)  46 .
ba:nl 200.
M m  (van der)  454.
Mme  58 .
Salmen  365.
SnlvIe d e  Rruncton  (Vertho-

len de) 432.
Pamsoa  8 5 .
S#and  (van der) 449.. .
Si&o Ra.khqzen  ( v a n de)

162.
Sande (van der) 162.
Sanderson 332, 333, 337.
%nderts  21.
B;a,ndbeuvel  (vaan den)  2 2 .
Sandra 15.
Snndrac 3%.
S a n t  Severin (van) 26ti.
Sante  (van) 33.5.
Santbeuvel  (van den)  44 .
Santvoort 3741, 382, 383.
Sappius 19.
Saptenno  372.
Sasphaty Orobio d e  Castro

3,35.
Sarrut  58.
Sasbout  li6. 2 4 1 .  3 6 2 .
Sassen 91, ‘177, ‘179, 303,
3 7 9 .
Sa&ornin  Lohman (de) 75.
,%haafP 354.
S&aardenburg  (va,n)  1 4 6 ,

149.
Rcha,arenburg  (van) 388.
Sclmd~de 14G.
SchadIe  van Westrum 6 5 .
Sichadijck  (van) 129.
Sch~a~ep  266.
Sclhaterdenburg  (van) 79.
Schaerdfenburgh (van) 78, 80,

150, 204.
Schneijdick (van) 128.
Schaft 272, 318-320.
Schagen 18, 24, 326, 332.
Schagen (van) 198.
Schaik (Romans van) 166.
Schalk 434.
Schalkwijk (Dezcntjé)  87.
Schaper der Alderwereldt

v o n  Haint-John  3 9 9 .
Schanenbnrch (van) 436, 437.
Soharenburgh  (vaan)  3 8 9 .
LSchare’ndijk  389.
Scharresoo 3.
Schas 4,53.
Schat 80, 150.
Scheebnn  387.
Schoenen 44’9.
Scineeakens van Dommelen 7.
Snbeepen X14m8.
E&eerd,elnburg  (van) 212.
Schoeren (van) 450.

Scheers 165, 437.
Scheers (Thomas) 431.
Sch,eevea  (vaa) NO, 3 0 1 .
Hcheff  er 163.
Slcbeffer  (Hadewegg)  1 5 2 .
Sch.eff.ers  7 7.
Scbeidios  St.acl v a n  Hol-

Stein 131.
Schclidtienu  284.
S’cheintiens 2%.
Rcheisbach (von)  416.
Hchlelkes  157.
Schelstratr  1 3 6
Scheltema 399’401.
Schel tema de Heere  399-

401.
Schelten 374.
acheltinga 287.
Scllcltus 43.
Scheltus (Johannes) 155.
Schenck  de Jong 401.
Schenkels 183.
Schepel 335.
Schermbeek  3 .
Schermerts  343, 3 4 4 ,  34,G.
Sch,erpenberg  (van)  177.
Scherpensec  (vanj  3 .
Scherpenzcel  ( v a n )  253, 254,.
&&qesc!hoten  (van)  40 .
Schervier lG5.
S c h e t s  242, 2413.
S c h o t s  vdn (.:robbendonck

241.
Schevichnvcn  327.
Hchil let  lG?.
Sc,hilte 211.
Schimmelpenninck  99 ,  120 ,

301, 443.
Scl&nc ívan) 14.
Schinnen ivanl 19.
Scicipper  134,. ’
Schirp (van d e n  Budl~lcnherg

genandt)  440.
Schisiers 253.
S~chleicher IGt.
+Schlimmer  13, 230.
Schlippcnbac~h  (von) 192.
Schmal 2 8 1 .
&:hmidlt  354.
Echnee  22.
Schneider  3GG.
Schocmnaker  375.
Scholier 144.
Scholte 371.
Scholtcn 413.
Schomaickcr  103.
Schomeker 374.
Schonchcercn  150.
Schoock 1G. 17.
Scllool~ 1 4 9 :
Schoonen (van) 4 4 9 .
Schoonho&  (van) 2 3 8 ,  303.
Schoor (van) 137.
Schoordiick ivan)  1 7 1 .
Sch’oordijk 206.
Schoordijk (vn’n)  2.52, 311.
S c h o o t  ( v a n  IIcockeren v a n

der) 153.
Sch’ornnck v a n  der Waag

401.
Schot 191.
Schotte 193.

Schlonmam  207.
Schoute  22.
Schouten 21, 402, 427.
Scho’uten (Soeterik)  4 0 2 .
S&ouwen  ‘(van) 38-41.
Scho’uwinck  301.
Schovers 212.
Schram 47 .
Schrasscr  t 39.
Ychrettingcr 60 .
SchrevediJk 449.
Schrevelius 139.
Schrieck (van) 37-4.
HchUobop  1ïU.
Schroeder 409.
Schuchaxd  418.
Schuer  (van der) 290.
Schuerden (van der)  439.
Schueren  (van) 291.
Bcliucrman 7 9 .
Schuirinck  300.
Schul 2,  79, 146.
Schü’ler (Karsten)  2 1 3 .
Schtilcr (Iinttellb~irg)  2 1 3 .
SCllUll fgi, 2 1 2 ,  387, 3 9 0 ,

449.
scllullc ( v o n )  253.
Scliuller 21X.
S(Bhulten  300.
Pchultz 432.
Schultz (Londt) 219.
Stbliultz (Mesman)  3ö9.
Schultz (Rnzoux) 397.
X(~hnltz  van Vlissingen 401.
Hcl~uniacl~er  374, 375.
&:liumachers  374-377 .
Schumann  353.
Schuren (van der) 453.
P(filiuriiian 1 i4,.
Schiirmnnn  13 .
Wlut 25 t .
S c h u t  van der Linde 4 0 1 .
Schut ten  19 ,  43s.
Sihutterz; 114.
Schuur ( v a n  d(‘r) 19 .
Schuylenburg  20.
Schuylenburg  (van) 136.
Schuymctr  (Wijnvclclt)  4’35,.
Hchwab  Francis 4 0 1 .
Hchwslenstöcker  365.
Sctiweizert  157.
ScliwertzPl 417.
Schijf 421.
Sshijnc (vnnj 16.
Hcipio 131 umc 401.
Scipio (van Domburg) 8 7 .
scott  44.
Sclrater 3Gl.
Sednisky  ( d e )  13G.
Scdniski  (de Pcrponchcr  d c )

115, 136.
8,eegcrse 7%
Segwalert  (van) 2G4,  3 2 0 ,

321, 32%
Slelruis  363.
Psels  (van) 443.
Sem 247.
Semelijns 24,.
Si:narmont  58.
S’cnn  4:21.
Senn v a n  Basel 8 0  1.58 4’21
Serie1 W5. ’ ’ .

Serooskerken (van Tuyll
van) 12.3,  127.

Serris 374,.
Rerrurier  199.
~Scrvaas 23
hServatins jO2.
bervatius  (Chavannes)  401.
Sevenbergen  (van) 222.
S,everin  (van Sant) 266.
&verijn  300.
Seviel 170.
Sevil 205.
Skvren (de) 302.
SCvren Jacquet  ( d e )  402.
Seijen 23.
Stiarp 394.
~Shcrwouters  15.
Sibbinga Mulder 402.
Sibuet 58.
Picard 58.
Siccama (Ilora) 4 4 .
Sichtermnn  32, 44.
Sicbein 58.
Fiebein (~1~:)  5 9 .
Siebeus 2 1.
Piereveld  24.
Sirrn’eels  9 .
Sjksma 285.
Sjmmers 20.
Simong 19.
Simons 207.
Simons (XoUl)  384.
C’inkong  2 1.
Sinn’ema 168.
Sinniglo  303.
Sipman 229.
Piviel 170.
Slaets 441.
Slaqenborch  ( t h o r )  4#39.
Ylrgt  378, 3 7 9 .
Sli&tcnhorst (van)  39 .
Slichtkamp 284.
Sligt 378.
SIingeland 195.

.

%,C;%'(i,,, 166

st<ret  12, 38, 39, 41, ‘93.
Sleet van Singraven  4’10.
Sloot 93.
S l o o t  (Loeff  van  der)  7 .
Sloten (vnu)  161, 366, 367.
Sluijs (van der) 21.
Sluysken 443.
Smnllegnnge  13G.
Smding  (Jlcns Ticrs j  369.
Smcets Sli.
Smckimk  284.
Smeth (de) 105.
Sinit 234, 292, 337, 374.
Smi t  (Hangen)  1, 144.
Smit Kleine 1.
Smitli 343.
ömith van Bickford 3417.
Smits 14, 22, 101,

141. 441.
111, 113,

44.2.
Smitt  231 ’ 232.
Smout  24,’ 238, 349.
Smulling 233.
Smijter (de) 319.
Snethlngr, 378.
Snouck 1 Ll.
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Snouoknert  v a n  Schauburg
1,  32,, 126, 1 7 7 - 1 7 9 ,
2,50,  42S, 4 5 4 . .

SnijdIers  35 .
&ele (van)  4 .
Y’oesdijk  (van) 351.
So,ete  (de) 174, 175, 351.
Soetelinck 135.
Soeten 208.
Soeterik Schouten 402.
Soeters (Gröin) 152.
Solingen (van) 229.
Solle 381, 445.
Solms 2I30.
Solms La,uba.ch  200.
Somer  190-192.
Someren (van) 14, 198, 230,

326.
Someren Brand (vanj 101.
San (van) 254, 351, 383.
Eonck  320.
Sonnemans  24.
Sonoy (van) 318.
Sonsbeeck (van) 347.
Sorbier 55.
Sorgeln (van) 17, 21.
Sourv 45.
Spaañ 77.
Sneen 211.
Siaen  (van)  39-41 ,  380 .
Spakler 354.
Spanbroek (van) 31.9.
Spangenberg (Krijgsman van)

171,
bl‘.

Spannerbock  143.
Sna~nrebroeck (von1  1 4 0 .
$eck (van der) ‘ 1 9 8 .
Spee 143.
Speawn  387.
Speierer  (von) 157.
Spiegel 266, 314’,  315.
Spierenburgh  (van) 388.
Spierincx 7.
Spiessen (van)  63 .
Splinter 175.
Splynters 48, 52.
Spoor 14’8.
Spoorenburgh 387.
Qraeckel 102.
Sprake1 32, 69, 70, 102, 208.
Sprang  (van) 7.
Spreekens  23.
Sl>renckels  439.
Sironck  185, 166, 220, 221.
Snueld,e (van1 3 8 .
S~~uijbroeck  $11,
S’pijckers 134:
Spijker 165.
Spijkers 65 .
8 &l11~‘0ff  25.
~Stabel~e (van) 136.
Staden (van) 21.
Stadnitski  216.
Htadnitski  (Koopmans) 215.
St,acl 2 5 2 ,  380.
StaNel  va,n  Holstein  354,
Stacl v a n  Holstein  (Schei-

dius) 151.
Stael v a n  HolstCein  van Vlo-

ten 402.
Staelh 310.
Sraets 374.

Staffnertl  171,
Sta11 (ter) 442.
Stalpart  v a n  der Wiele 1 7 4 ,

176, 208, 2541, 255, 351.
Stalpert van der Wiele 175 .
S~tamh~orst  (van) 16, 311.
Stamme  (van) 147.
Sltapelcamp 149, 390.
Htape~le~n  (van)  136.
Staphorst (van) 311.
Stappens 64.
Staverden (van) 439.
Staverman 411.
Stavers 435.
Stavers (van ‘t Woat) 4 3 4 .
Stceden (van) 71.
Steeiing  333.
Steen (van den) 4, 76, 150,

418.
S t e e n  vnm  Ommeren  ( v a n

der) 384.
Ste’elnbeek  2, 374.
Slteelnbergen  16, 198, 295,

402.
Steenbergen van Nyenbeek

(van) 201.
Yteenberghe 198.
Steelnd,eren (van) 386.
Stecn’gracht  192.
Steanhoff 144.
Steenhuis 148.
Stelenhuys 14’3.
Steenhuys (van) 253.
Steenhuvacn  143.
Steenis ‘195.
Steenkamp 47, 104, 166, 235,

283, 316, 418, 422.
Sl;;ka,mp (Herck,enrathj

Stceistra 354.
Steenstrn  Toussaint 3541.
Steenwijk (van) 23.
Steenw+
S t;?nw;Jk

* L .

(Klokke
(de Vos
121.

van) 214.
van) 35-

Steeiese’  147.
Stegeman 103, 168, 384.
Stegbelitz 44’6.
Steghelytz  44,7.
Steliger (von) 145.
Stein Callenfcls (van)  403.
Steinberg 44.
Steinhaus (va,n)  143.
Steinhaus (von) 142.
Steintions  284, 4’20.
Steitz 213.
Stelling (Denninghoff) 86.
Stenrlerinck  439.
S,tenis  (van) 188.
Stenvers 299. 300.
Stenvoords  300.
StenYoNorts  301.
Stenvors 302.
Stcpraedt (van)  25 .
Siterck 4, 104, 14’7,  149, 191.
Stercq 71.
Sterk 71
S t e r n  17:

76.

Steuckcr 48.
Steufha,as 24, 25.
Steijaerd 23.
Yteijn van Golonessen 24.

~~:erG~~k  (van) 204.

&erlinL 403.
Stierlini  Kunoman  4 0 3 .
Stiernon 366.
Stock 176.
Stöcken  (von) 384.
Btockman  299, 301.
Stoekum  (van> 65.
Stoesak 23.
Stoffelse 77.
Stok (van der) 163 .
Sltokmans  302.
Stokmans  (Elzevier) 151.
St#okvisch 234.
S t o l 1  Timmerma#n Thiissen’

Y

403.
Stoltenkamp 301.
Stomfius 386.
Sto’op  240.
Stori 3d8, 389 .
E%orm 18, 2 5 ,  7 2 ,  1 0 0 ,  104.
Storm van Leeuwen 403.
Stormer  204.
Storms 4,23.
Stovelen (van) 255.
Straalen  (van) 3.
Straa,lman 330.
Straaten  (van) 77, 448.
Stra,eten (va:n)  4 5 0 .
Strghlendorff  (Berlauwt von)

Straien (van) 383.
Stramprade (van) 40.
Stramproida (van) 4,O.
Stranghe 304.
Stratein (vaa d e r )  1 2 3 .
Stremen  (van) 222.
Strick 253!  299 ,  300 ,  301 .
Ströhl 44-47,  1 6 5 .
Struinck 299!  3 0 1 .
Stromeijer  76, 2 1 1 .
Strösling 383.
Sltrubbe 304.
%ruick du Moulin 4 0 3 .
Strijdhorst 22.
Strije (van) 17.
Stuckeri 288.
Stuiven 18.
Sturk (van der) 23.
Suave 21.
Suchtele’n  (van) 19.
Sucre (de) ‘12. ’
Suermondt (Kamphuis) 213.
Siilter 218.
Summeren (van) 78, 386.
Sund’er  (van\ 1 3 5 .
Sus io  (de) í13.
Susteren (van) 7.
Sutherlund Royaards 430.
Sutherland  (Swast) 430.
Buys (de3 4 5 2 .
Suyskens  6: 7 .
Suyskens  van Dintber 7.
Suysk’eas  v a n  Dinther (Wij-

nants)  6-8 .
Sw‘aab  81 .
Swaab (Barbereaux) 80.
Smaak (ter) 70.
‘Swaelme  (van) 137.
Swaenbergen (van) 188.
Swalmen (van) 379.

Swaluwe (van der) 289.
Swan 32. ~ ’
Swamcke 189. 193.
Swanenburg be Veye 430.
Swart
Swart

16, 97.
(de) 212, 286, 423.

Pwart Butherlamd  4’30.
Swartpot 289.
Swartzenborg  (van) 248.
Swaving  156.
Sweer  van Wees 253.
dweers 97. 324. 325.
S w e e r t s  96, 971  144 ,  325.
S w e e r t s  dlc Landas  7i.
Swellingebel 24.
bwerius 325.
Swerver 168.
Sweten (van) 441.
fiwiers  302.
Swieten (van)  93 ,  204,
Swindlen  (van) 216.
Swyess  168.

SF7yteg;5 (ven) 32, 177,

Svs&er X 5 .  148 .
SQthoff
Sijthoff

26, 340, 404.
(van) 286.

Sijthoff  (von Barnan)  81 .
Syverda 354.
@viel 170.

T.

Taams 265.
Taay 3, 143, 388, 4 4 9 .
Tabor (van) 204.
Tacquelet 71, 103.
Tacquet  103.
Taems 263-269, 315, 316,

320.
Taemsz 263, 326.
Tnelts  van Amerongen 121,

333.
Taeij  7 9 ,  150.
Talholt  290.
Talma 354.
Tameuse 265.
Tamisse  265.
Tandt 307.
Tantinck 420.
Taupin  58.
Taxis (van Huls vanj 155.
Teek  224.
Teding v a n  Bcrckhout  1 2 1 ,

325.
Teeuwens 137.
Teffelen (van) 32.
Tegelberg 379.
Tekelenburg 260, 26i.
Tellegen 65, 367.
Temme 366.
Temmen 162.
Tempelaar 4.00.
Tengbergen  284 ,  439 ,  44’0.
Tengbergien (van) 420.
Tengnagell  254.
Tengnagell  (van)  351.
Tennagel  (von) 380.
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Tennant (Patterson) 3 9 5 .
Terla,uw  223.
Ter t re  (dru)  12 .
Terwen  Y#ll,  4 5 4 .
Tessensohn (Lamballais) 217.
‘MS 194.
Teulié 58.
‘I’cuxes  van Wolfef 1 3 7 .
Teut van Aelst  (van der)

103, 241, 29%.
Teylingen  ( v a n )  285-239.
Teyt van Aelst (van der)

176.
Thaems  2G5, 267 ,  272 .
Th.arreau  5S.
Thedens (Lnmberts) 217.
Thed~e~us  17.
Theed,ens  217.
Theeling 23.
Theesink  279, 299.
TF5maat  (Ver  Loorcn van)

Themman 363.
Thesta  Jacobs d e  B o k  ( d a )

4<30.
Thibault 405.
Thibaut 73.
Thiel (Coert  van)  55.
Th~iele 24.
Thien.en  (van) 188.
Thienpcmt 305.
Thiercns 72, 144, 162, 202,

312, 416, 421, 4>0,  451.
Thierry de Bye ï2.

T‘l’&~;_q de Bye Dóllcman

Thiersens  189, 193.
Thwa Hogendorp  2 0 .
Th01  190.
Tholenius  $10.
Tholenv  440.
ThomaGn  (de Haan) 152.
Thomas Scheers 431.
Thomiercs 58.
Thoorn 19.
Thuldfen (van) 8.
Thvssen 189, lg?, 192, 435.
Thijssen (Stol1 Timmerman)

403_;...
Tiddinga 409.
Tidemnn ï 2 .  104.
Tielenius (l&&off) 31.
Tieleijanis 18.
Tierion 449.
Tiers Smrtling  (Mens) 369.
Tiersz 189, 193.
Tictcr 22!1.
Tilanus 149. 386.
l’ilrvanus  lis.
l’irnjn 281.
Timaretpn  384.
Timmer 204,.
‘L’immerman  176, 216.
T~;~errnan  Thijssen (Stoll)

Timmers  19, 109.
Ti tnslifer 362.
Tine!crn 331.
‘I’insecng 21.
Tirion 401.
Tirsin 189, 190.
Tiseneuse  4lï.

Titsing 199.
Tjaden 3%.
Tjarda van Starkenborg 409
Tjesma  400.
Toba 5s.
Toelinck i82.
Toer 339.
T o l  (va,n)  2S5, 350.
Tolenio 442.
Tol1 21 .
Tommcn  ( v a n  der) 1%.
Tondercn  i 04.
Tonen (van) 176.
l’onneboeyer  17G.
Toom Kroomc  (den) 431.
Toor (van) 4.
Toorn (van) 449.
Top 344.
Toraud 21.
l’ortoralis  113.
Toucsaint  353-338. 4.54.
‘l’oussaint  Dcsbarbi&ux  6 8 .
T o u s s a i n t  (Steenstra\  354,.
Toussaint !&nnet  433.
TrCmoville  (van) 26G.
Trcmsz 317.
TrFno  34G, 34.7.
Treslong  l’rins (B loys  van )

53, 60, 210, 213, 396, 430.
Tret 226.
Tricht  ( v a n )  15.
Triest (van) 374, 449.
‘l’right (van) 354.
Trinyach 356.
Trip 6 6 ,  lG4.
Tristeren 303.
Troester 334,.
Tromer  235.
Trommel 99.
l’romp (Zoetelief) 435.
Tromper  353, 3S4.
Troostembergh  (de) 35.
Tl;o$enb  urg de Br uij 11 (van)

Troplong
TrouillL 3:?4’í “[.
Tscraerts 2-iG.
Tuenonbroek  (Klundcr v a n )

216.
T u i n  155.
Tuinenburg van Kesterea

431.
Tulcken 23.
Tullekcn  098  597_ . <ti.
Turckhraim  (de) 61.
Tusscnbroeck  fvnnl 2 2 0 .
Ttittel 16. ’ ’
Tutte1 230.
Tuyl  (van) 230, 3ï4, 423 .
Tuyll  (van) 45.
TIII~ ;; &rooskerken(vnn)

Twe?hu\yAei  (van) 239.
‘í’n-ent  (von) 253.
Twickelo (van) 41~.
Twist (van) 445.
Tydeman 63, G4, 72, 102.
Tv(d)t  van Aclst (van  de r j

‘71.
Tyl 281.

U.

Ubbergen 374.
Udo die Hses  431.
Uhlenbeck  154.
Uitenhage de Mist 216.
Uitewiik 447.

”

lritten Ham 136.
LIrich 13.
Unbeschcitl 47.
.Lirselings  17G.
Ursinus 305.
Usencr  162.
Utenhove  ( d ’ )  GS.
Uttermarck 2S4.
Uijtlcman  136.
Uyterweer 14.
Uijtregt (van) 149.
Ilytwijck  93 .

V.

Vnalhout  14.
Vachot 5%
VEE& 202, 249, 250.
Vaeck  ( v a n )  9S.
\*ael (de) 150.
Vair (de la Nouc d e )  3 9 3 .
Valck Lucnsscn  4 3 0 .
\‘alckenaer  20G.
Valcke~nburgh  ( v a n ) 113.
Pnlé (de) 227.
Valhubert 58.
Valk 229.
Va!ke  3SS.
Valkenborch (van)  44,l.
Valkeaburgh  339.
Va.lkcnicr 18, 378.
J’allee ‘W)
Valleta& ’ k.
Vallongue 58.
‘l’altersen 164.
Vander  1 di).
Vandevelde  432.
Vaniaux 174,.
Varé 5s.
Varnewyc  ( v a n )  268.
Vnstr ick 255.
Vastwyk 72.
Vaudemont (de) 259.
Vaudrenaars (van) 204.
Vaynas  van Brake11 Buys

(de) 431.
Vechoven (van) 251.
Veen 322, 324, 327.
Veen (van) 41, 206, 389.
Veen (von Ercmbeine) 380.
Veer (de) 227, 321.
Veeren  64, 70.
Veerman 164.
V r g e l i n  v a n  Claerbergen

192.
Vegt (van der) 24.
VeLTtel  178.
Vehlen (von) 380.
Veld’e (ten) 4 1 1 .
Velde (van) 134.
Veldc (van de)  232.
Ve1d.e (de Vignon van de)

432.
VeBen  (van den) 303.

Velden (von den) 305.
Veldtman 234.
Velse “56 4’21._ .
\‘elters  151Vclthuis  l&. 193, 404, 4,05.

IFoltmaat 144.
\-elzen 421.
Vent (de) 4.
Verbeek  .162, 2 1 6 .
Verbergh  136.
T:erbis 20.
Verboom 14,, 1 9 9 .
Verbrugge 454.
Verbruggen 149.
Verbrugh 48.
Verburch  134.
Verbur& 46.
Ver?&  318, 319.

Vereecke 305.
Vcrgauwen  65 .
V e r h a e r  _, 78.
Verhago  o.
Verheede 190, 193.
Verheut 89.
Verheije  3 .
Verhoeff 450.
Verhoeven 76.
Verhuet  89, 91.
Xeerhoit  S9.
V(er)huut  132.
Verkel 2 12.
Verkerck 3 ,  76-79,  1 4 7 ,

387, 388, 4’50.
Verkerk 22!).
Verlaen 313.
Verloor> 261.
IFerme& 311, 374.
Vermeuleli  21, 71, 137, 138,

176, 194.-196.
Vcrmos 161.
Vermuyden 110.
Vernath  113.
Vernntti  21, 105-116, 305.
Vernest  224.
Vcrnooy 173.
Verpoorten 455.
Verreijcken 10.
Verrijn 23.
Versiers  22.
Versluijs 18.
Versteeg  23 .
Versteegh  401.
Verstel 76.
Verstijnen 447.
Ccrtholen  tle S a l v e  d e  Bru-

neton  432.
Verthuvn  318.
Vertrecbt  134.
Vervloet 75.
Vervoorn  238.
Verweerd 227.
Verwer 32.
Verwerd&  1S.
Verweij  4,  46, 47, 77, 146,

149, 211, 387, 388.
Verzeler  437.
Veseler 4JG.
Vesterman 17G.
Vesters 138.
Veth 70.
Vet.hncke 313.



Vette (de) 444.
Vetter 164.
T’eve  (Swan#enburg  d e )  4’30.
V&eler 437.
~h$e&)l  (van) 71.

Vicq (de)  331,  404,  4085.
Viebahn  13.
Viering 368.
Viffe  gnandt  D o r n i c k  ( v o n :

380.
Vignaoourt  (de) 360.
Tignon  van do Velde (de)

432.
Vigny  (d(e) 1 0 6 ,  1 1 1 ,  113-

116.
Villa Marina ( d e )  2 6 6 - 2 6 8 .
Vill’eneuve (Plante  Fébure

de) 373.
Viljoeln 396.
Tinceler (vanj 7 0 .
> inc,ent $67.
Vincin~herocie  61 .
Vinck -185.
Vinck (de) 448.
Vink 18, 24.
Vis 176, 312.
Viq&er  256
Visser 20. ’
Visser (de) 339.
Vissers 1 ì2.
Visvliet (van) 23.
Vit  (de)  4 .
V l a a m s  (Pont)  3.
Vlaming (de) 22.
Vlaskopers 65.
%les 15 .
T:leugels  144i.
Vlierden (vaIn) 2 9 ,  180-188,

219-230, 285, 306’,  311,
421.

Vlierdienus 39 .
Vliet (van) 23, 232.
Vli’et  (van der) 229, 338.
Vlink  281.
V l i s s i n g e n  (Sch’ultz van)

401.
Ylist (van der) 432.
\%clorp (van) 250.
Tloeten  (van)  93 .
Ploten  (St.a’el v a n  Holstein

v a n )  402.
Vlugt (die) 8 8 .
V  $gt (van Duivenbodle  de )

Vo&estaert 286.
310,

-237.

Voffelesang  228, 229.
To@eIs  14#2, 1 7 1 .
Voicht  (van der) 184.
Vollemers  150.
Vollmann  13 .
Von&  89, 128, 389, 433,

448.
Von&  van Ewijck 2 9 0 ,

291,  349.
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Voo,gd (de) 258.
Voegt  (de)  75,  259.
Voon 32, 70.
Voorde (van do) 4105.
Voorst (van) 252.
Voort (van der) 423.
Voorthuijsen  (van) 72, 432.
‘I’oortman  339.
Voortmever  375.
Vopell 162.
PordeIn  (van) 253.
Vorh’oal 441.
Vorm (van der) 20, 22.
Vorstellmans 4#5.
Vos 4, 156, 160, 169, 176,

342 ,  3486,  374, 358, 389 .
\$(d;&47,  68, 230 ,  311 ,

Vos%an  %t;eenwijk  (d’e)  3 5 -
37, 98, 121.

Vosmaer  131, 132.
ToRxIl  418.
Vo~ssius 210.
V r e d e  (d#e) 94.
Vree (de) 77.
Vreeden  (Buurmaa  v a n )  84,
Vries (de) 2, 212, 374, 450.
Vries van Akkere (de)  4132.
Vriese 42.
Vriese (de) 1341, 4 1 6 .
Triesendorp  81 .
T:rigt. 64.
Vucht  (vau) 2 4 7 .
Vulpen (van) 161.
ITuvre (up tc)  4541.
\rij&h 77, 131, 253.

Waag  (Bchornack van der)
401.

Wangmeester 234.
Waal (de) 70, 137, 198, 207,

381.
Waal (van de) 72.
Waal (van der) 4.32, 433.
Waalkens 447.
Wnchendo~nck  (von) 380.
Wachendorff 143.
Kachmans  436.
Wachtenclonk (van) 65.
Wachtendunc (van) 379,
Waderls (van)  70 .
Wael (van d(e) 416.
Waclderea (van)  70 .
CVaellre  (van)  70 .
Waerdelnburg  (vafn) 2111.
n’serdenburgh  390.
Wagelaar 300.
\Vage#naar  281.
Wagjener 368.
Wa#geningen (van) 1 G3.
Wngner  95, 103, 249, 250,

264, 285, 3841, 414, 422,
4,50 455 466

\Vall \d,u) )G9. .
Wnl (veil d e r )  4 3 3 .
Walbeck  389.
Nnlbclek 389.
Walcheren (van) 305, 30’7.
Wale (de )  304.

Walker 29, 139.
Walle (van de) 400.
Walle (van den) 437.
Wall~endaIel (van) 326, 329.
Walle’ndal  (van) 234.
\Va,ller 160.
Walles 221.
Wallis 190.
Walloa 205.
Whlre (van) 70.
Wals (van de) 374.
Walstrs 282.
Wclteling 44-7.
Wamel  (van) 11, 78, 211.
Wand~ulla  22.
Wanem (van) 78.
Wanom 14s.
Wargwen 17.
Warl’e (to) 234, 420.
Warmenhuysen (van) 113,

254).
WarmoNe&ercken 149.
Warmolts 382, 383.
Warmoltz 362.
Warmolnt  (van) 174, 209.
Warmers  301.
Warnik 22.
Wassemherg  (van) 305.
Wassenaar 256.
Wnssenaer (van) 25-25.
Wastienne 305.
Waszenaer (von) 380.
Water (Over ‘t) 23.
Waterman 176.
Watsoa (de Beauvesier)  81 .
Watz’elberger  4’6.
Waveresn  (Oetgens  v a n )  462.
Webber 377.
Weck 106.
Weddielink  227, 228.
Wedden (de) 14’9.
Wcddling  ( v a n  Heeteren) 153.
Weede (van) 175, 208, 311.
Welel 135.
Weeninck 309.
Weerdsenborch (van)  98 .
Weert (van) 227.
Wees (van) 250.
Wc-ese  (van)  98 .
Woezel (van) 45.
Weggeman 280.
Weimpeh.eus  4’19.
Weir 191.
Weitzel 346.
Weizel 232.
Wel (van der) 421.
Welckenisz 419.
Weld’eren  ( v a n )  37.4.
Wel1 (van der) 108.
Wrllelns  7.
Wellingh 321.
Woly (Prick v a n )  3 9 6 .
Wena  (van) 204.
Wcnckum  (van) 309, 310.
Wondelaar 257.
Wend’t  (de) 25G,  4 3 3 .
Wensinck 300.
Wenssen  321.
Wentbolt  439.
Wcrlé 58.
Wcrnden 223.
Werndly 20.

Werve  (van  de1 1 3 6 .
Wesel (Gan) 2.’
Wesley Mahon,  395 .
Wesselman  376,  371.
Wessds 299,  383  4#42
\\esstereeaen  (vai) 4 4 8 .
Wesstreenen (Gan). 14:7.
W e s t e n  (van1 116.
Westerhoi’f  225,  4 2 1 .
West.erhoff  (va,n)  351.
Westerhoilt  (vaa) 2 0 2 .
Westerloo (Pattiwa’el) 373.
W;;erloo (Pattiwael  v a n )

Westerwoadt 385
Westerwijck  1348,’  135 .
Westboeck 1 3 5 .
Westh’ouck  137.
Westhoven 20.
Westhuyse ( v a n  d e n )  3041.
Wertpaim 19.
Westphal 67.
W;;reenen (van)  19 ,  211 ,

W%oude  176.
Wcttin 200.
Weij 78.
Weijer 24.
Weijers 79, 147.
N’e~~lgergancx  9 .
Weijmans  390.
Welijrnschenk  (Baumgarteal)  81.
Wezeren  (van) 166.
Wichhelhuijscn 22 .
Wie(lerholtl  (1 o n )  59.
Wiele (Stalpart  van der)

174’--176.  208.
Wicle (Stálpert  van der) 175.
Wielb 310.
Wieling 82:
\Vierin&n (van) 261.
Wierstra 156.
Kiese  157.
Riese (van Prclin) 396.
Liggers  24 .
@qqgerts 366.
N$gman 21 .
Wigmans  23.
Wilach (van) 380.
1ViNe (de)  168 ,  304 ,  446.
CVild,e de  L igny  (de )  433.
wildeman 3 0 ,  3 4 ,  4,7, 6 5 ,

177, 24.5, 246, 414$ 429 .
rvildenraet 4’38,  4,41.
Kldenralet  (van) 439.
U’ilhem  (Le Leu do) 3 3 0 .
Wilh’emsen  15.
Glich (von) 380.
IVilkens Id.
Willaars 355 .
IVillems 24, 99.
Kill’emse 3 I .
iVillemsz.  Geeroms 4 3 4 .
CViller @erkus) 3 6 9 .
Killiams 24.
il’illigen ( v a n )  44,.
Klïinck 2 9 9 ,  4#12.
Willingh 439.
Wilsen 374.
Wiltenaea  72, 104.
Wil.tens  21, 436, 437.
Gltens (Andri!e) 4 3 8 .
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Wolde (van der) 176.
Wolden  (van) 455.
Woldan  (van dier) 4 5 5 .
Wolderen (van) 70.
Woldrinah 361-365. 406-4110.
Wold~rinYgli

408.
(Huininga)  4 0 7 ,

Wolf (de) 47, 172.
Wolfef (Teuses v a n )  1 3 7 .
Wolff (de) 23, 312.Wolff 184,.

pcaannt  Lüdmghausen
253. ”

v

Wolff von Wiflfing 434.
Wolre (van) 7 0 .
Woltcrs‘  91; 194, 196.
Wolthcrs 46, 383.
Wortnmn  (Jambroes van Bem-

mcT)  155.
w0r111s  374.
Wouv (van ‘t) 4 3 5 .

Hoflnnd  ( v a n  ‘t) 434.
wout stnvcrs  (van  %)’ 4 3 4 .
Woutermans 193.
woutcrse  78, 36í.
wouv-  (Klll) 1 9 4 .
VVred’en  (von) 125.
VVrcderinaet  (van)  41 .
\\‘rec 190.
\Viilfing 142.
11.iilfing (\\‘olff vonj $34.
Wurfbnin 257.
Wiirttemberg  (von) 200.
V\Xstenhoff  28’5.
Wyhorgh (van) 93.
Wybrandi 44, 280.
W~~chgel v a n  Sc~l~ildmolde

$54.
Wijck  (van) 3 ,  47-52,  88-

91, 131. 132, 183.
Kvck ( v a n  d e r )  62%GA, 331:

‘352.
Kijek ( v a n  hsch van)  121 ,

1%. 145, 385.
Kvck (Benkmnn  van d e r )

Wvlaerts  9 .
W$mans  148.
Wymez  (de) 304.
Wijnaendts 2OS,  255 ,  298 .
Wijna’endts van Resandt  12 ,

156, 158, 249, 285, 305,
350. 3X. 355. 3 8 0 .  3 9 6 .

Wijn&nts  ‘van  Resant 3 5 2 .
N’gnand van Resant  1 4 9 .
Nïjnonts 6, 8-12, 247.
Wilnants van Gelenberch 5,

6, 9, 11, 12.
Wijjl;ts van Oss 5, 6, 6,

Wijna& van Rcsant 5 - 1 1 ,
047.

Wijnants Suyskens 8.
\Vgnants Suyskens van Din-

ther 6 .
Wijnbergen 79, 240.
Wijnen 14.
Wgngnarden (Oem van) 93.
Wijngaerden (Oem v a n )  2 0 4 .
VVijngacrt  (Onder den) 162.
VVijnhout  20.
Wijnne  342, 347.
Wijntgcns 1 1 2 ,  175.
Kijntjes 299.
VVijnreldt Sohuijmer 4 3 5 .
Wijsc (de) 296.
Wijtfelt (van)  8 .
Wijtmaas 7.
VVijijers 148.

s.
Saupi 274, 394, 356, 360.

T.

IJsenbeek 354.
IJsseldijk (Joostensz  van)

166.

IJsselstein (van) 450.
Ysselsteyn (van) 287.
Yvoy (d’) 205.
Y v o y  ( v a n  Hangcst  Genlis

gezegd (1’) 205.
IJzendoorn  (van)  64 .

Z.

Zannet  (Toussnint)  -133.
Zanthier 59.
Zeclnader  (Roelants de) 102.
Zcgcrs 366.
Legers de Bcijl 435 .
Zélandre (de) 173.
Zelst ( v a n )  4~38-440.
Zeutsch  (von) 201.
Zevender  (van) 92.
Zimmerman  281.
Etser (de) 22.
Zoelen (van) 77, 79, 149.
Zoetelief Tromp 435.
Zon Brouwer (van der) 435.
Zoude~nbalck 311.
Zowran  von Ranzow 436.
Zontcre  (dc) 3 5 1 .
Zuiden (van) 69, 97, 166,

167, 382, 404.
Znlen (van)  379.
Zunderin  (van) 135.
Zuylen  (van) 415, 450.
Znylcn  van Nyevclt ( v a n )

65.
Zwaanendrift  44s.
Zwaben (van) 259.
Zwoerts  de Jong 436.
Zweiffel  143.
Zwtbcn  (van) 442.
Zwijnidrecht  ( v a n  d e r  Burch

van) 4.52.
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Eereleden :
[Het jaartal achter  do namen geeft helt  jnar van bcnocmiog  aan. L = gowoorl  lid; C = cowcsp.  lid; E = Eerc-lid.]

P. graaf DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES, (C. 1884;  E. 1890). .

A. Frciherr VON DACHENHAUSEN, (C. 1584;  E. 1890) ......
H. R. HIORT LORENZEN > (C. 1888; E. lS90) .........
Jhr. Mr. T H . H. F. VAN RIEMSDTJK,  (E. lS91) . . . . . . . . .
A L P H. GOOVAERTS , (L. 1884; C. lS!)l  ; E. 1593). ........
A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN,  (E. 1896). ..........
TH . graaf DE RENESSE , (L. 1884; C. 1893; E. 1898) .......
H. F. MACCO , (E. 1906). .................
Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, (L. 1899; E. 1909) ...
J.D.WAGNER,(L.lSS3;E.1910) .............

Pas do Cultlis,  Nenvircuil pnr
Rieux lez-A was.

Brussel, RI~C  de Constantinoplc 16.
Röskiltle  (Den.) , Palnis  Royal.
‘s-Gravenhage, Oranjestraat  8.
Brussel, Rue Von& 51.
‘s-Gravonhage,Van  Kinsbcrgcnstr.134.
Bilsen  (België),  Kasteel Schoonobecck.
Steglitz-Berlin, Humbol~ltatrassc  2.
Pcliing.
‘s-Gravenhage, Willcmstrnnt  71.



Correspondeerende Leden :

Jhr. A. DE BEHAULT DE DORNON, (C. lS88). . . . . . . . . .
GUSTAV SEYLER > (C. 1889) ................
Prof. E: DOEPLER  D. J., (C. 1891) ..............
E. DE SEYN VERHOUGSTRAETE, (C. 1891) ....... , ..
Dr. W. VON WERVEKE  , (C. 1891) ...............
A. graaf DE GHELLINCK D’ELSEGHEM-VAERNEWIJCK,  (C. 1893) .
A.J.C.KREMER,(C.1895). ................
A.F.VANBEURDEN,(C.l896). ..............
W. WIJNAENDTS VAN RESANDT  , (L. 1901 j C. 1908). ......
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG  PRINS > (L. 1900; C. 1910). ...
W. J. F. JUTEN, (C. 1910) .................
J. H. J. HAMELBERG, (C. 1911) ...............

Leden :

Jnnr van
benoeming.

1910 AN’PHOSISZ, R. G.
lhe Pleasance,  Havelock Touw,  Colombo (Ceylon).

1911 A~CBIEF,  HET ALaEMEEN  RIJKS-
Blgenbwg  , ‘s-Grnvenhage.

1910 ARCHIEF  IN GALDEELAND,  HET RIJKS-
Marktskaat  1, Arnhem.

1909 ARCEIIEF  VAN D E L F T, H ET GEMRRNTE-
Raadhuis, Delft.

1 9 0 5  ARNTZENIUS, W. X.
Vaw Bleyswijkstraat 1 2 ,  ‘s.Grnvcnhnge.

1883 BAEKT, Xr. W. C.
Lhûteau  de Rurier,  La Tour de Peilz, bij Montreux.

1908 BALVU~EN,  Mr. W. E. J. baron V A N

Euaebius  binnensingel 18, Arnhem.

1906 BA~TERT,  J. J.
Koninginnegracht  18,  ‘s-Grnwnlm~e.

1905 BE$LAERTB  VAN BLOKLAND, Jhr. Mr. m. A.
Wnssonnnr.

1910 BR E S T,, Jr., C. W. E. VAN VOORST  VAN

MCLWSSWI.

1911 BEBTS, CH.
Laan  van  der W+k, Buitcniorg.

1911 BRNTEYN, J. M.
JaR  va% Nassaustraat  10.3, ‘s-Gravenhnge.

1 9 0 8  BBNTIKCK,  G. J. G. C. graaf VAN ALDENBURG
Kasteel  Anterongen  , Amerongen.

1911 BENTINCK,  M. R. baron
Huize Schòonketen,  Rnnlte.

1912 Bskvows,  B .  J .
Z+ueg 100fOOd, Hnnrlcm.

1908 BIBLIOTHEEK VAN AMSTERDAM , UNIVERSITEITS-
Amsterdam.

1911 BIHLIGTHEEK  DER T E C H N I S C H E HOOOESCHO~I,,
Delft.

1908 BINCKHORST,  P.
Magelang.

Brussel, Rue d’Espagne 92.
Berl [j n , Gncisenaustrasse 99.
Berlijn, Dornbergstrasse 2.
Alost.
Luxemburg.
Brussel, Rue de 1’Industrie  15.
Arnhem, Mnrienburgstrant 12.
Roermond.
Ellecom.
Buitenzorg, Laan van der Wi,jck.
Bergen-op-Zoom.
Groesbeek.

Jaar vnn
lenoetuing.

1911 BLANCKENBAUEN,  A. J.
Laan van  Meerderooort  20, ‘s-Grnvonhs,ge.

1909 BLANCKENHAGEN, L. 8.
Rue Marboeuf 6, Parijq.

1911 BLOM, Mr. J.
Tiel.

1911 BLOYS  VAN TRESLONGI,  Jhr. 0. 0.
Stadhoudersplein  17, k&nvcuhagc.

1910 BLIJENBUR~IX,  C. J. 31. VAN

Willemstraat 12, ‘s-Graranbagc.

1903  BOELE  VAN H E N S B R O E K , P. A. M.,
WiUem de Zwggerlaan  9, ‘s-Grnvenbngc.

1910  BOQAERDE  VAN TEKBRUCIOE,  W. baron VAN DEN

Avenue Louise 393, Brussel,

1907 BOOGAARD, W. L. A. G.
Heerengracht  F. 159, Weesp .

1898 BOOUAERT, B.
Boulevard 13, Arubom.

1906 B O R C H, F. W. baron V A N  D E R

Nedcrhemert,./
1908  B O S C H, Jhr. W. J. P. V A N  D E N

Nieuwe Schoolstraat 10, ‘a-Grnvenhnge.

1911 BI~AAMS , 11. F. D. ’
Juliatia  vati  Stolberglaan  4 7 ,  ‘s-Grnvenhnge.

1900 BREDIUS, C. J. F.
Huize Zanen,  .Sahoten.

1908  BRUYNS,  J. A. F. MORZER
Camknlaan,  Baarn.

1909 BUMA,  B. VAN HAERS~IA
J a n  ea%  Naseac&raat  52, ‘s-Grnvcnhngc.

1887 BUYS  BALLOT,  Mr. C. S .
R+atraat  5, k-Gravenhage.

1910  BIJR,  Jhr. kV. E. V A N  D E R  &F,s  .DE
Juliana vals Stolbergican 71, .‘s-Grnvcnhage.

1899 BIJLRVFLD,  W. J. J. C.
H&e  Curium  , Oegat pees t..



Jaar  van
benoeming.

1900 GALKOEN,  L.
Leidschegracht 55, Amsterdam.

1911 CALLENFELS, P. J. VON STEIN

l e  van den Boschstraat  29,  ‘s-Grsvenbagc.

1905 CAPELLEN, R. H, 0. baron  VAN D E R

Laan van Meerderzoort 19, ‘&ravcnllagc.

1910 CITTEKS,  Jhr. J. L. V A N
Hccmstcde.

1907 CL E M E N T , A. VAN DER Poss-r
Pooïluganl.

1910 CORPUT,  A. VAN DEN
IZue Zinwr  8, Brussel.

1894 COURT  VAN KMMI’EN,  Mr. M. G. P. D E L

Hui,-e  Roo8w$,  Vclseu.
IC900  CREUTZ,  Mr. J. C. baron

Zalt-Bommel.
1910 CBEY~IITON,  T. J .

Plaats 24, ‘s-Gravcnhnge.

1893 CUYPEKS, Dr. P. J .  H .
Roermond.

1911 DAM,  c. W. V A N

Van Hasseltlaars  12210,  Apeldoorn.

1908 DAM,  11. H .  V A N

Koningin Emmapleiu 11, Rotterdom.

1910 D A M, Mr. L. R. V A N
Soernbojo.

t 1912 D E E N, E.
Zeestraat 73, ‘s-Grarcnbagc.

1911 DOFFEUNIES, J. J.
Jan vara  Naasaustraat  80, ‘a-Gruvonhngo.

1911 Doz~, Dr. G. J.
WilheEminalaa*~  3S, Zeist.

1910 DUSSELDOH.~,  A. C. V A N
Schooklaan, Hilrcrsum.

1910 DUSSELDOR~,  C. J. V A N

Koornmarkt  32, Delft,.

1909 DLJCKMEESTER  , H. V.
Z;jdant  6, Alkmaar.

1900 ELIAS , H. P. WITSEN

Koningin Emmakade  1.75,  ‘s-Grnvenbage.

ENaguw VAN PIJLS~EERT,  Jhr. W.
Nassau &Xenbu~gstraat 26, ‘s-Grarcnbngo.

EN~EI~,  W. J.

1909

1910

1900

1909

1.
1900

1883

1912

1906

i 1

1 1

Juliana aal&  Slolberglaan  77, ‘s-Grarcnbngr.

ENSCHEDE,  J .  W.
Heerengracht  68, Amsterdam.

E P E N, D. G. V A N
Adelheidstraat  18.8,  ‘s-Ciravenhoge.

ERPECUbf,  c. VAN
Prinoessqracht  26, ‘a-Gravenhage.

ESCHAUZIEB,  G. H. J. C.
AmeteEdijk  6.3, Amsterdam.

E~CH_~~ZIER,  P.
Oude Schevenings& weg 82, ‘s.Gravenboge.

EVERDIN~EN,  H. W. V A N

LinnaBicaparkaueg  106, \VVntergraafsmeer

1

laar van
moeming.

1907

L911

1910

1903

1910

1895

1895

1884

1909

E V E R T S, A. 0. A.
Koningsplein 9, Welt.evreden.

E Y M A,  P. J.
Berg en Vaart, Ankeveen.

EYSIN~A,  Jhr. l\lr.  T. A. M. A. VAN HubrALDA  VAN
Wormerveer.

F A L C K, Jhr. E. K .  G .
Van Swietenstraat 125, ‘s-Gravenhngc.

FAMA , Vic,omto  A. D E

Rue de la Pompe 115, Parijs.

F EEN DE L I L L E, Mr. B. VAN D E R

Alkmaar.

FHIESWIJK,  J. H. VAN L E X A U

Doesburg.

G E L O E S, R. J. M. M. 8. graaf D E

Kasteel Eysden, Eysdon.
G E M E R T, N. G. V A N

Hoorn.

ISS?%EVAERTS  VAN S IMONSHAVEN , Jhr. P. 0. H.

1911

19OS

1887

1909

1908

1909

1907

1897

1895

1885

1905

1894

1883

1911

Aleza~zderstraat 25, ‘s-Gravenhage.

GONGGRIJP,  G. F. E.
Mnntok (Beukz).

G R A A F, N. H. D E

Keizersgracht 111,  Amsterdam.

GRAAFLAND , Mr. J. HOOFT
Krojnme Nieuwe Gracht 68, Gtreclk

GRAAFLAND , Jhr. Mr. Dr. J. P. HO O F T

Huize ‘t Velde, Warnsvold.

G HASWINCKEL , Jhr. A. F. K.
Nuardgn.

GILEVEN,  Jhr. C. J.
Nieuwe Parklaan  73, Sohcveningen.

G R O O T, J. D E
Wcltcyreden.

G R I J S E E L S, 13. H.
Oranjekade 3, Haarlem.

G I J N, Mr. S. V A N
Nieuwe Haven 39, Dordrqcht.

GIJSBERTI  HO D E N P I J L , C. F.
Haagzoeg  104a,  Vrijenban.

G IJSBERTI H O D E N P I J L, G. H. J.
Zwarteweg 14, ‘s-Gravenhngc.

G I J S B E R T I  HOIXNPIJL  VAN HODENPIJL,  J. C.
Nassauplein 40, ‘s-Graronhnge.

H A A S, W. DE
IJzendoorn.

H A B B E M A, H. T .
Deventer.

1910 H A E F T E N, Mr. G. A. V A N

Javastraat la, ‘s-Gravenbn&e.

1905 H&EDOORN,  J. D. RO L A N D U S

Ministerpa&  6, Hilversum.

1 9 1 0  HAKTE  VAN TECKLENBURO,  Mr. J. J. 1.
Koningskade 15, lx-Gritvcnl~nge.

1910 HELSDIN~EN, L. J. VAN B EUNINGEN VAK

Leeuwarden.



,

Jaar van
benoeming.

Is89 HEISDIN~EN,  LC.  VAN BEUNNOEN  V A N

Bukit  TimaA  Raad 25, Singapore.

1911 ~~EMEBT,  J. G. V O N

Keizersgracht 757, ,4msterdnm.

1909 HEMMINGSON,  Mr. H.
Javastraat 16, ‘s-Grtlrcdragc.

1911 HIXKIYLOM,  Mr. J. V A N

Stationsweg, Rotterdam.

1910 HEUVELL, J. H. VAN L IN DEN VAN D E N

Vlaardingen.
1895 HOEFEH,  F. A.

Hnttem.

1902 HOEUFFT,  Jhr. J. A.
Viaucn.

1910  HO E V E N, Mr. Asrl.  VAN DEK.
Gedempte Bierhaven 8, Rot,tcrdnm.

1 9 0 4  HOFFMA~,  J. Jz. W. J.
Humphreystreet 80, SwampscoU  (Mess.)

1b.iraar van
noeming.

,912

900

905

910

910

911

8%

910

911

902

887

918

905

895

911

911

904

910

KLEIN& > F. &bIIT
Citiopark , Doorn.

1884 HONIO, G. J.
Zaand  tik.

1884  HOO~STRATEN,  J. S. F. V A N

Huize Hoogstede,  Arnlle~~.

1907.  ~~cwwK  VAS P A P E N DR E C H T, A .
Claes  d e  Vrieselaan  42, Rotlcrdom.

1909  HUYDECOPER,  J2w. M. J.
Parfistraat 7$3, ‘s-Grn~cnbngc.

1908.  HUYUENS,  Dr. J.
Bootcnmakerstraat 105, Zenndam.

1907  IHDEBETOU,  G .
Kungstradgardsgatan  4, S t o c k h o l m

1911  ISSICLMUDEN,  1-1.  J. L. baron V A N

Batnria.

1883 JAMIN,  J. G. D E GR O O T

Amstel  224, Ams!crJ~m.

190-1  JONCEII<EI~E  Jr., \V.  D E

I~lccf.

1903 JO N G , TH . J. A. VAN Z IJLL DE

1iuize  Baauk,  Wnrnsveld.

1911 JORDAAN,  J. D.
Von Hasseltlaan  222,  Apeldoorn.

1909 J UST DE LA PAISI&XES,  Jhr. H. A.
Pieter Bothstraat 22, ‘s-Grnvcnhngr.

1’311  Iinïwe~,  A. c. D E
Rijnstraat  31, ‘s-Grorcnilnge.

1 9 0 9  KASTEELX,  Mr. J. V A N  D E

Javastraat 22, ‘s-GrnrcnI~nge.

1853  KASTEELE  , P. R.  DINGEBIANS  VAN D E

‘s-Grareneunclc.

1910 KINVXOT,‘_J~~.  Mr. A. R. P. V A N

Illauritskade  57, ‘s-Grn~cnl~ngc.

1%)3  KINSCIIOT,  jhr. C. P. L. VAN
Tiel.

1909 K IST, J. G.
De  Ruiterstraat 52, ‘s-Gravenhnge.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1’

1’

1’

1’

1’

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

899

902

903

903

906

907

909

910

903

906

KLÖNNE,  B. H.
Begajnhof,  Amsterdam.

K L O O T, M. A. VAN RH E D E  V A N, D E R

Surinamestraat 18, ‘s-Grarenhage.

K N O O T E, J. J. A.
h%euwe &tleg 37, ‘s-Gravenlmgc.

KÖFFLER,  CARL
Suezkade  2 2 ,  ‘s-Gravenhsgo.

KOLKMAN  VAN GOUDERAK,  W .
Do?drccbt.

KOOPMANY,  W. L .
Zutphensche straat, Vclp. (G.)

K U F F E L E R, F. C. VAN DER M E E R  V A N

Laan z)ati  Meerdervoort 133, ‘s&?rarenlmgo.

KUYPER  , J.
Charlotte de Bourbonstraat 22, ‘s-Gravenhage.

KYMMEI,L,  J. A. R.
Assen.

K Y M M E L L  V A N  MENSINGE,  Mr. J. W.
Nieuwe Gracht 79, Ulrecbt.

LABOUCHERE , F .
Doorn.

LABRIJN,  P. C.
Domburg.

LACII DE fikRN, PII. F. L. C.
SLoeelinclcstraat  155,,  ‘s-Gravenhage.

LEEUANS,  W. F.
Koninginneg~aeht  70, ‘s-Grnvcnllage.

L E N N E P, JOIIN C. V A N

Keizersgracht  3-2,  Amsterdam.

LENNEP,  Jhr. Mr. F. K. V A N

Zeestráat  78, ‘s-Gravetihngc.

L E L Y V E L D, J. N. H. V A N

Amersfoort.

LE Y S S I U S, Jhr. Nr. H. J. L. TH . VAN RBEINECK
Bankastraat 129, ‘s-Grnvenliagc.

LQCKEHANN,  Prof. Dr. G.
Friedbergstr.  Bl, Charlottcnburg.

LOON > Jhr. E. H. V A N
Lange Voorhout  26, ‘s-Gravcnlmge.

LOON, Jhr. L. A. VAN
Huize La %‘ori%,  Doorn.

LU C A S S E N , TH . R. VA L C K

Koningiwzegracht  42, ‘s-Grarcnlmgc.

L U Y K E N, Dr. A. G. H.
Huize Landfort,  Gendringen.

&N, &jlIff~.  UIARIE  G. A. D E
St. Pieterstraat 39, Middolbwg.

MANDERE,  8. VAN DER ‘.
Jan wan Nassaustraat 93, ‘s-Gravcnhngc.

MAILTENS,  Jhï. A. H.
.

., Velhbrst, Lnrcn (Gel$xland.)
M AZEL , Jhr. 11. ., - --.

Paaramaribostraat 11, ‘s-Gravenhage.



J a a r  vo,n
benoeming. b

1905  ME E S, Mr. W. c.
Nathenesseriaa+~  275, Rottcrdnm.

1909 MEETELLEN,  B. F. WESTEROUEN  VAN
Wagewoy  34, Haarlem.

1898 MEYJES,  Nr. F. E. POSTHUMUS
Keizersgracht 144, Amstcrdaiu.

1904  XIEDEMA,  Nr. A. S.
Van Eedemtraat  5, Hanrlem.

1900 MINNE,  J. VAN DER
Van Kinsbergenstraat  87, ‘s-Grnvenhagc.

191‘2,  MONCHY,  Mr. S. J. R. D E

Van !jlankenburgstraat  103, ‘s.Grnvenhnge.
1883 MUELE:N,  J. c. VAN DER

L;eeklaan  415, ‘s-Grarenhngc.
1910 MULERT,  H. F. C. baron VAN OXPIIAL

Amersfoort.
1907 NULIER: G. HAITSMA

l?ra~l:enslag  66, ‘s-Grnvcnhngc.

1893 NAEKSSEN, Jhr. W. F. R. VIN
Gorinchem.

1901 NIJHOFF, W.
.Lange I’oorkout  9 ,  ‘s-Gravenhnge.

1894 OBREEN, C. N. C.
W$%zhacen  67, Rotterdnm.

1909 OBREEN, Mr. H. C.
J o h a n  wm Oldenbarneveltlaan  20, ‘s-Grnrcnhngc.

1900 O&XEN, Dr. H. 0. A.
Rue de 1’Aqusduc  88, Brussel.

1899 OLDENEEL  TOT OLDENZEEL,  Mr. A. K. J. G. baron VAN
Oosterhout.

1883 OORDT  VAN BUNSCHOTEN , J. A. M. V A N

Zutphensche straatweg, Velp. (G).

1909 OP TEN NOOKT,  Jhr. G. C.
Achtergracht 5, Amstcrdnm.

1910 PALLANDT VAN KEMEL  EN R OOSENDAAL , F. J. W.
baron VAN

Kasteel Roosendanl.
1911 PANFIUYS, Jhr. H. VAN

Jan  Fan Nassaustraat  4 9 ,  ‘s-Grnrenhnge.

1 9 1 0  P A U W  V A N  WIELDRECHT  EN DAXTEUYZEN,  Nr.
1. N. ridder

H u i z e  Broekhuizen,  Dnrlhgzon.
1884 POLVLIET,  c. J.

Anna va% Saksenstraat 27, ‘s-Gravcnllngc.

1011  POT; A. VAN DER
Riouwutraat  24, ‘s-Grnvcnhngc.

1890 PKINS  VAN WESTDOBPE, Jhr. Nr. A. T.
Huize Z&erenck  , Aerdenhout tij Blocmendonl.

1910 QUARLES DE QUARLES, T: L. baron
. Daende&traat  8, ‘e-Grnrcnhagc.

1899 QUABLES  VAN UFFORD,  Jhr. .W. C.
v, ),./ J a n  z’a1z  Nassaeistraat  78, ‘s-Gravcnhge.

1907 RAMAEB,  J. C. . . ,. :
: ; ‘.. . . Yiddolburg.

Jaar van
enoeminrr.
1909 %xEïiEN-VOLTER,  Nevr. W. V A N

Bergen (X. H.)

REEPYAIEER,  J.
Westersingel  57, Rotterdnm.

R E U T, W. N. C.
Alphen s/d Rijn.

RENGERS,  H. P. VA N WELDEREN  baron .
Nassauplein

REYNST,  Jhr. P. H.

R O E L A N T S, H. W. N.
Ministerpark

ROELC,  Jhr. H. H.
Wilhelminapark

RÖELL,  Jhr. J. H.
Juliana van  Stolberglaan

Rörm,,  Jhr. Nr. Dr. W.

14, Ililvcrsum.

32, HUarlcm.

62, ‘s.Grnvenlmge.

Mauritskacì?e  21, ‘s-Gravonhagc.

ROXONDT , Mr. $. 8. F. W. V A N

Heemraadsingel 142, Rotterdam.

ROMONDT, PH . F. W. V A N

Regentesselaan  47, ‘s-Gravenhage.

ROMSWINCKEL,  A. F. J.
Kanaal 12, ‘s-Gravenhage.

R o o  V A N  ALDEKWEBELT,  C. F. D E

Huize Kijk&in  , Bloemendaal.

R O O S E B O O M, Dr. M. P.
Laan van Xeuzo  Oost-Indië 125, ‘s-Gravenhage.

1310 ROSSEM,  G. V A N

Jan van Nassaustraat 28, ‘s-Grnvenhnge.

1908 R O Y A A R D S  V A N  SORERPENZEEL,  Mr. A.
Kasteel Scherpenzeel,  Schcrpcnaeel.

1911 R O Y E N, Mr. Dr. J. H. V A N
Tokio.

. .

1906 RUPP,  N. J.
Roggestraat 24, Arnhem.

1908 RUTGEKS  VAN R O Z E N B U R G, Jhr. D.
Piet Heinstraat 79, ‘s-Gravenhage.

1910 RUTGERS  VAN R O Z E N B U R G, Jhr. Nr. L. N.
Maliebaan 41, Utrecht.

1905  RUYSSENAEHS,  Jhr. Nr. L. 11.
Amaliastraat 1, ‘s-Grnvenhagc.

1905 SANDICK , Mr. H. W. V A N

Riouwstraa  t 186, ‘.+Grnvcnhoge.

1903  SASSE  VAN YSSPLT, Jhr. Nr. A. F. 0. V A N

‘s-Hertogenbosch.

1911 SASSE, Mr. J. C. VON BILIEL
Lange Hoorn 65, Schiedam.

1909  SASSEN, A.
Alexanderstraat  1 7 ,  ‘s-Grnyonhngc.

1901 SC H A D E E, J, PH .
Luikschestraat  5, Schevoningon.

1910 S C HA L K, J. M. VAN DER ‘.
Nieuzue  Haven 147, Sohièdnm.

1 8 9 6  SCHARP,  H. .J. ’ ” _.

: 9. C. Hooftstraat 145, Amsterdam.



Jaar van
benoeming.

1908 SCHAS,  L. .D. J.
Bennckom.

1901 SCBELTUS,  P. A.
Nassaulaan 2b , ‘s-Grnrcnlmge.

1911 SCEIEBPENBEB~  , A. L. V A N
Kenaupark 4, Hanrlcm.

1906 SCHIMNELPENNINCK  VAN DEB OYE, VAN DE BEIDE

POLLEN EN NYENBEEK, A. baron
Amaliastraat  15, ‘s-Graronl~ngc.

1907 SOHUIANN,  Mr. Dr. W. M. G.
Bataria.

1910 SCHUURMAN , Mr. J. P. A. F.
Leidsehe Plein 7, Smstordnm.

1884 SCHUYLENBUKCH VAN BOMMENEDE , Jhr. A. L. V A N
Huize Oase, do Bilt.

1903 SICUAMA,  Jhr. Mr. 8. F. 1,. HORA
Groningen.

1901 SICCAMA,  Jhr. Mr. J. H. HORA
Rezuidenhout 13, ‘s-Grawnlmgc:

1908 SICCAXA,  Jhr. W. HOEA

1900

1911

1911

1909

1912

1905

1891

1910

1906

1911

1907

1910

1907

1899

1898

1906

Wilheiminastraat  69, Ginnokcn.

SIX, Jhr. R. C.
‘s-Graveland.

SLICHEE, J.
Huize Rozerckeim,  lhttcm.

SM E T H, F. F. baron D E
Voorsohoten.

SMETH  VAN D E U R N E, T H . baron D E

Lang0 Voorhout  42, ‘s-Grnvcnlmgc.

SMIT,  J .  Wt A .  HAAGEN
Nobeistraat 8, Utrcclll.

SNOECK,  Jhr. Mr. M. W.
Vle0schstraat,  Tiel.

SNOUCKAEHT VAN SCHAUBURG,  W. baron
Jan van Nassaustraat  96, ‘s-Gra\cnll:lge.

SON, L. VAN
Heerengrackt 62, ‘s-Gruvcnllnge.

SONSBEECK, R. J. V A N

Diergaardelaan G8b,  Rotterdam.

S P E N U L E R , Jhr. B. L. V A N

Laal  Copes van Cattenburch  64, ‘s-Gravcnbage.

STEENKA~IP,  J. C. P. W. A.
Batjanstraat 27, ‘s-Gruvenhngc.

STOOP VAN STRIJEN, Jhr. Mr. J. A.
Smiclsmater  1, ‘s-Grnvenllnge.

STQBM .DE GRAVE,  A. P. M. A.
Huize de Hoek, Diepenveen.

STORM VAN ‘s GRAVESANDE , Jhr. L.
Louis0 de Coilignyplein 10,  ‘s-Gravenhage.

STUART,  Mr. TH .
Heerengracht 507, Amsterdam.

SUERMONDT,  S. B. TA B I N G H

1 Bowlespark 329, Wageningen.

Jaar van
enoemiw.

1907

1910

1904

1889

1888

1896

1886

1883

1910

1911

1911

1909

1905

1908

1883

1910

1911

1911

1904

1911

1911

1909

19qo

1897

1910

1 DO8

1905

S~PESTEYN,  Jhr. C. H. C. 8. VAN

Parkstraat  87, ‘s.Gïavenhnge.

TETS, Jhr. A, S. E. V A N

Nieuwe Schoolstraat 8, ‘s-Gravenhage.

THIERENS, P. L.
Jdaan van  Vlietstraat 83, Iiaxwlcm.

T O M B E, J. W. D E S
Kloosterpark, de Bilt.

TROOSTENBERGH , Jhr. MAX DE
H&e Ctaerbeek, bij WingLe  St. Gcorges.

TIVIST,  L. F. DU Y M A E R  V A N

Kananlstmat  11, ‘s-Gravcnl~sgc.

UHLENBECK, Prof. Dr. C. C.
Nieuwe R&n 69, Leiden.

UMRGROVE,  Mr. W. J. L.
Zulpl1en.

V A L K, F, E. VAN DER

Villa Beek en Duin, Bloemendaal.

VEERhN, W. P.
Djnsingn. (Java.)

VERTEL,  H. CH.
Prinsegracht  35, ‘s-Gravcuhnge.

V ER LOREN  VAN THEMAAT,  ‘Mr. H. B.
Zutplwn.

VEXSCHUER, B. F. baron VAN
Jansbuitensingel 27, Arnhem.

VERSPYCK , J. M.
Koningslaan 19, Utrecht.

VERSTEB, CJ. W. H.
Wulverhorst,  Kanneskeuvelpark, Hilvcr~um

VESSEM,  í$. J. V A N
CatiarijnesingeZ  5, Utrccllt.

VIES, A. 8. VAN DER
Vossiusstraat  2, Amsterdam.

VIBTOR,  Mr.  H.  HAIT~EMA
Steenwijk.

VLIEKDICN,  C. P. J. V A N

Parkstraat 122, Arnhem.

VOIXER  V AN  \VAVER~EI<N,  A.
Ale~anderskaat  22, ‘s-Grnrcnhagc.

VOORST TOT VO O R S T, J. J. G. baron V A N

Walbupgsplein  5, Arnhem.

V o s ,  H. C. M. E. V A N  SOETEBMEER
Wilhelminastraat  54, Ginuekcn.

Vos, F. H. DE
Grtlle (Ceylon!.

VOSMAER,  Prof. Dr. 0. C. J.
Rapenburg 83, Leiden.

V R I E S, J. G. A. N. DE
Zoutmanstraat  46&, ‘s-Grawnlmgc.

VRIESE,  C. J. D E
Rapenburg 93, Leiden.

VRIXGENDORP  ,  J . I
Heerengracht  423, Ams&dam.



Jaar van
benoeming.

1910  WAAL, Mejuffr. CORNF:LIF:  J. D E

Dwarslcade  109, Middelburg.

1X% WAOTENDONCK,  T. L. V AN
Raamsingel 6, Haarlem.

1901 WALCHREN,  P. W. VAN
Heolsum.

1883 WALLER,  F. G.
Vordeletraat  73, Amsterdam.

1883 WALLER,  Mr. EI.
ZZjZweg  91, Haarlem.

1910 WASSENAPR  VAN ROSANDE,  J. D. baron V A N
Oranjestraat  1.3, Is-Gravenhage.

1911 WEEBTS VAN SINT PHILIPSLAND , J. C. A.
Frankenslag 21, k-Gravenhage.

1910 WEILER,  Jhr. Mr. J. L. W. C V O N
Kanaal 10, ‘s-Gravcnhnge.

1900 WESSELIUs  Sr., H .
W&el&&ua~  , Baarn.

1893 WILDEMAN, M. G.
Rue des Champa  Elg&ee 29, Brussel.

1906 WILLINCI<,  J.
TuOnlaan  46, S&icdsm.

1909 WILTENS,  H. M. ANDRBE
Koornmarkt  32, Delft.

Binnen- en Buitenlandsche

Jaar vau
enoeming.

1901 WITTERT VAN HOOQLAND, Jhr. Mr. E. B. .F. F.
Riouwstraat 190, ‘s-Gravenhage.

1903 W OELDEHEN , C. A. V A N
Bregittemtraat 5, Utrecht.

1909 WTTEWAALL, Mr. F. W. R.
Kruisstraat  53, Haarlem.

1912 WYCK,  Jhr. H. J. M. VAN Ascn VAN
h%uwe  gracht 6, Utrecht.

1904 WY C K, Jhr. Mr. H. A. M. VAN ASCH VAN
Paramariboskaat 5, P+Gravenhege.

1911 WY C K, Jhr. L. H. K. C. VAN ASCII  VAN
Maliebaan  39, Utrecht.

1911 WYCK, Jhr. C. H. 8. VAN DER
Amaliastraat 16, ‘s-Gravenhage.

1 9 0 7  WYK,  Mr. N. P. c. V A N
Biouwstraat 36, ‘s-Gravenhage.

1 9 0 7  WI J N A E N D T S ,  H.
Rzjvzaburgerweg  12. Leiden.

1903 IJSSELSTEYN,  Mr. J. L. N. V AN
Oirschot.

1910 ZI J N E N, J. H. VAN DER HEQ~E
Amersfoort.

DER

Wetenschappelijke Genootschappen, Instellingen enz.,

waarmede het Genootschap door ruil van het Maandblad in verbinding staat.

Nederland.
Koninklijke Bibliotheek.

‘s-Gravenhage.

Bibliotheek Hooge Raad van Adel.
‘s-Grnc-enhagc.

hlaatschapp[j  der Nederlands&!  Letterkunde.
Leiden.

Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten-
schappen in Noord-Brabant.

‘s-Hertogenbosch.
Friesch  Genootschap voor Geschied- Oudheid- en Taal-

kunde.
Leeuwarden.

Zecuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Middelburg.

Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wcten-
schappen, Taal en Kunst ,,Limburg”.

Roermond.

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Her-
togdom Limburg.

Maastrioht.

Vereeniging ,, Die Haghe”.
k-Gravenhage.

,,Gelre”, Vereenigiug tot beoefening van Geldersche
Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

Arnhem.

Redactie der ,Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis
en Oudheidkunde”.

7.+GravenhRge.
Redactie van ,,Taxandria”.

Bergen-op-Zoom.

Redactie der ,BQdragen tot de Geschiedenis van het
Bisdom Haarlem”.

Bieschoppelijk Museum, St. Janstraat, Haarlem.

Redactie van ,De Maasgouw”.
MInstricht.



Redactie der ,,Genealogische  cn Heraldische Bladen”.
‘s-Gravenhage.

Redactie van ,De Wapenheraut”.
‘s-Gravenhage.

België .

Société d’Archéologie  de Bruxelles.
Brussel.

L’lnstitut  Archéologiquo liégois.
Luik.

Cercle artihéologique  , littéraire et artistique de Malines.
Mechelen.

Sociétié d’Archéologie  de Namur.
Namen.

,Société  Historjquo  et Archéologiquo.
Doornik.

Oudheidkundige kring ;Land van Waas”.
St. Nicolans.

Redactie van de ,Revue Benedictine”.
Abbrtyo  de Mnredsous par Maredret, Namen.

Redactie .van ,,L’ancien Pays de Looz”.
Rue de la Ruche 20, Schnerbcek  (Brussel).

Lus’emburg.

L’Institut  Grand-Ducal de Luxembourg.
Luxemburg.

Duitschlnnd.

Aachener Geschichtsverein.
Aken.

Vereín ,,Roland”.
Dresdon.

Fuldaer Geschichte Verein.
Fuldn.

Verein für Hamburgische Geschichte.
Hamburg.

Historische Verein für N iedersachsen.
Hannover.

Gesellschaft für Schlesmig-Holsteinische Geschichte.
Kiel.

Frankfurter Blätter für Familien-Geschichte. Hersus-
gegeben von KARL  KI E F E R.

Franlrfort  np

Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens.
Munster.

Bestuur van het ,,Germanische  National Museum”.
Neuronberg.

Verein für Rostocks Alt.ertümer.
Rostock.

Veroin für Mecklunburgische Geschichte und Alter-
tumskunde.

Sohwcriu  i. M .

Harz-Verein.
Wernigerodr.

Redactie der ,,Braunschweiffisclles  Magazin”.
Wolfcnbutlcl.

Verein für Nasssuisohe Altertumskunde und Geschichts-
forschung.

Wiesbaden.

Redactie van de ,,Düsseldprfer  Géschichtsvercin”.
Dusseldorp.

Redactie van ,,Der Deutsche Herold”.
Berlijn.

Redactie der ,,Familiengeschicht~liche Blätter f3r adelige
und bürgerliche Geslechter”.

Leipzig.

Archiv für Stamm und Wappenkunde.
M8iinchcn.

Redactie van ,,Diözesanarchiv  vou Schwabcn” Orgin
iiir Geschichtc, Altertums_unde,  Kunst und Kultur
der Diözese Rothenburg und der angronzenclen
Gebiete.

IC: K. Heraldische

Huguenot Society.

Rnvcnsburg.

Oostenrijk.’

Geselschaft ,,Adler”.

Engolnnd.

Donemnrkon.
Rednctic van de ,,Personalhistoriske

Zwitsorlnnd,
Archives Héraldiques Suisses.

L o n d e n .

Samlinger”.
Kopenhngcn.

Frciburg.

Noord-Amerika. 1

The Utah genealogical and historica1 magazine.
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