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J a n n .  16.  Dn7aicl  van OossterJ~out  sin k i n t  i n g a n g
-10-0

Feb. 17. P. valz Oossterhozd  sijn kint luijen  4--0-0
27. G. van den Heuvel een geluij van 6-0-0

Miart 14. Mr. van Oossterliozct  siin vrou .
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1) 20 of 30. Johannes van Dam sijn

luijen  . . . . . . . . .

n. 28. Zellia  van Neeteren  voor luijen
April 12. Dm. C”. van Oort voor luijen  .

9, 28. ?J. vun tha BriurJ;  sijn v r o u

. 1 2 - 0 - 0

. 12-0  -0
vrou voor

. 6-0-0

. ti-0-0

. 6 - 0 - 0
voor luijen

6 - 0 - 0

Mnay 1.
n 3 .

Juny 8.
n 12.

16.
Juyy  18.

Aug. 16.
26.

s&. 1 0 .

n 1G.

n 26.

Octob. S.

n 16.

n 18.
n 2 0 .

n 23.
27.

Nok 27.
n 5 .

n 14.

n 15.
n 22.

Decemb. 1.
n 27.

Xar!/  Gcrrcise,  bner . 1 - 1 0 - 0
TFoziter  Campange  sijn viou’ luiiei;  lQ--0-0
Den kncgt van het meeshu’ijs  een baar

0 - 1 0 - 0
T. de Jbngh  sijn wou, een bncr . l-lO--0
C7~l),!/t Heelc  voor  luijcn  . G---0-0
Elorw  7x7~  Cocscclt  syn moeder ln(jcn ti-0-0
He~712c7a  den Diender een baar . 1-10-0
den secretaris ~(171 Lith de Jeude  een ge1ui.j
36-0-0, Baar  6 -0 -0 ,  ingang  1 -0 -0 ,
schilt*jens  . 3-_O--0
.70h: kd~alk cei, giltiij  c-;-O, isn’r  3 - 0 - 0
D m .  8. J. Ponsma ecu geluij  .  .  1 2 - 0 - 0
H .  Nolde  s y n  k i n t  i n g a n g  . . . -10.-0
12. Vwioey  syn kint
H. illoll  cen geluij . .” . 1 1 1

-10-0
6 - 0 - 0

J. Tt’er,rrcske~l6e  syn kint ingang . -10-0
Den secretaris Otto vala Xck syn dogter een
geluij . . . . . . . . . . 12-0-0
Den Generaal Lecuzoeu  voor de ui,jtvanrt
van de freulen  . 1 2 - 0 - 0
P.J.  Cantpan,je  2 kinde&n;o0riiga;lg  1 - 0 - 0
den scheepen  van Lith de Jeude syn soontjen
een goluij  . . . . . . . . . 12-0-0
Zcwharias  Liesuelt  v o o r  lui_jcn  . . 6-0-0
J. Hemmering, baer  . . . . . 1-10-0
TV. T’crhaar een geluij  . . . . 6--0-0
J u f f r .  Hökers v o o r  luijen  . . . 3 6 - 0 - 0
&ije de Relrver  syn kint, ingang -10-0
(verwarring van data of latere inschrijving 9)
.Jafa vnn der He$e,a  syn vrou baer  1-10-0
J. van Doorla  een geluij .  . . 6-0-0
L u i j t e n a n t  Hellenberg syn kint i n g a n g

o-10.-0
J. _&‘om syn vrou een geluij . . 12 -0 -0
,J. zan Ree syn vrou  een geluij . 6 -0 -0
1’. 2:ala JVz&wz  e e n  geluij  . 1 2 - 0 - 0
Ililaria  Blommentinale  Lnast  hw: ïX. Hol1
voor luijen  . . . . . . . . 12-0-0
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Ezhm&mirc owtfmclc.

Ontfnnge  van Jacob Post en Govert ~CLU  G1-aaffendijlc
voor Een In Erffcoop vercofte  graft de soms van

1 8 - 0 - 0

1760.
11 januw.  een k in t  van  de  Heer  sec re ta r i s  Lith de

12  ))

30
febre\:. 2 .

n 12.

n 16.

26.
M&t 6.

n 16.

Apri.1 12.
JIeij 10.

7, 12.

Junij 19.

Juli j 9.

22.
Sept.  2 3 .

26.
Oc?ob. 20.

Jeuden  3 poosen  dus . . . . . 12-0-0
Etiert iioesen s i j n  v rouw inganck  0 -10-0 ,
voor luijen. . , . . . . . . 6 - 0 - 0
w e d u w e  d e  Blancl~ e en  baa r  . . 1 - 1 0 - 0
weduwe HurdenOergh  een geluij van 12-0-0
P e t e r  Rootbeen  s y n  v r o u w  .  .  .  6 - 0 - 0
v r o u w  v a n  P e t e r  Bouman . . . ld-0-0
Jala van Deysela  . . . . . . 12--0-0
e e n  b a a r  v o o r  e e n  s o l d a a t  . . . 1 - 1 0 - 0
Bart de Witt syn  vrouw een baar.
vrouw van Gent een baar .
Den overste de Blanck  een geluij van 36-0-0,
i n g a n c k  1 - 0 - 0 ,  b a a r  6 - 0 - 0 ,  2  schilt,en

Novemb. 6.
77 9.
11 17.

Decemb. 8.

n 20.
27.

Discmb.

3 - 0 - 0
ingnnck  v a n  Oosterhout  k in t  . . 0 - 1 0 - 0
Hermen  vaga Beeueren  g e l u i j  . . 6 - 0 - 0
en op Zantwijk begraven.
He~aderik vala Bezeren . . . . 3-0-0
weduwe fMolij7a.
Een kint van Dilageman.
Johanlaa  CJaristina BoumalL  . 12-0-0
Cl’illem  ca7z  iklaalaela vooï s y n  kint.

Not .  va?z  Leeuwela voor syn vrou een geluij
van . . . . . . . . . . . 6-0-0
Jajaus syn vrouw.
d e  m e y t  v a n  D e  p a s t o o r  een gelug v a n

Doeknza~z syn vrouw.
6 - 0 - 0

een kint van Dingeman.
weduwe ScJwevenciz$~  een geluij van 12-0-0
een provenier lt7~llem  ScJ~e~akel  e e n  gelui,j

1 2 - 0 - 0
een  kint  van vn?a  ICriken.
v r o u w  Hoes t  hacr  dochte r  op  Zandwyk
bqgravcn.
Jay2 6092  Iiedela  . . . . . . 6-0-0
voor Hoenderop  Een baar.
v o o r  d e  v r o u w  v a n  J a n  vala Westreenela
een geluij van . . . . . . . 12-0-0
Jagt Berense voor syn kint een baar.
voor de Heer David Fyansc?a een geluij van
3 6 - 0 - 0 ,  e e n  b a a r  6 - 0 - 0 ,  i n g s n c k  i n
de kerck 1-0-0,  twee schilten  op de baar

3 - 0 - 0
over juffrouw Brouwers een gelu[j 6 - 0 - 0
voor Jnla  BI ouwer. . . . . . 6-0-0
v o o r  Coy12elis  vafa d e n  Berg .  .  6 - 0 - 0
voor Roda syn kint . . . . . 0-10-0

~~-

Ext~*aordinai~ odfanck.

van den Heer Borgem. Dykmcester  ontfangen voor
cen serck Die syn WelEdelen  Gestrenge van de
kerck gelieft  heeft dus. . . . . . . 20-0-0

( W o r d t  v e r v o l g d ) .
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Panteekeningen omtrent de geslachten Van der Meulen
te Gorcum,

door G. ESCHMJZIEB.

De namen Van der %Ieulen,  Muelen  , Molen, Moelcn,
Vermeulen, Vermoclen enz., komen hier te lande  veel-
vuldig voor, o.a. ook te Gorcum. Stellig hebben niet
allen tot &ne familie behoord, doch dikwijls bl@t
hier en daar van vcrwantschnp  , al is deze niet alt~d
aan te toonen.

In  d i t  overz ich t  zijn de te Gorcum aangetroffen
Van der Meulens in verschillende fragment-genealogiën
gerangschilït, waarvan het eerste de voornaamste en
talrijkste familie bevat en in dit Maandblad reeds ccnige
malen ter sprake is gekomen.

D e z e  t a k  h e e f t  t w e e  l e d e n  a a n  d e  Gorcumsche
Rogeering geleverd n.1. Vl. 1. Jan Jansz.  van der Meulen
en VIL 1. Jan Jansz.  van der Meulen de Jonge, die
tot wapen hebben gevoerd : In zilver een zwarten leeuw
geklauwd en _getongd  van rood.

Herhaaldelgk  zal men in deze fragmenten voorbeelden
aantreffen van het eigenaardige Oud-Hollandscho ge-
bruik van na,amsverwisseling,  hetwelk tot aan de helft
van de XVIII”  Eeuw in zwang is gebleven.

Dat gebruik, hoewel bij onze oude genealogen geen-
zins onbekend, heeft echter nimmer voldoende de aan-
dacht getrokken, en eerst in de laatste jaren nu de
oude schepen- en notarisarchieven geregelder en zorg-
vuldiger worden bestudeerd, wordt het duidelijk hoeveel
invloed dat gebruik op de vorming en verspreiding
van familienamen heeft uitgeoefend.

Een zoo sterk voorbeeld als door Mr. Wiersma  in zijn
belangrijk opstel  over de Cameleontische  Famillën  111

De Wapenheraut bij het Rotterdamsche geslacht Carre
is gedemonsteerd,  moge eene  uitzondering zijn, in bijna
alle Oud-Hollandsche familiën valt dit gebruik aan te
wijzen.

Waar in dit  opstel  als  bronnen alleen Regs.  zi jn
vermeld, werden steeds bedoeld akten uit het Rechter-
li jk archief van Gorcum, aanwezig in het Algemeen
Rijksarchiet  te ‘s-Gravenhage, onder F. XIV. NO 1,612,
of uit het Notarieel Archief dier stad ook in het A.
R. A. aanwezig onder NO 1-328. Dit laatste echter is
vooral wat betreft het oudere deel tamelijk arm. Hoewel
gedeeltelijk ongebonden  en feitelij!  dus bundels en dan
ook niet gefolieerd, zijn alle hier toch vermeld als
registers.

De familienamen zijn in de excerptakten zooveel
mogelijk geschreven conform de origineele akten.

Eerste Fragment.
1. Atlriacn  vn?a der Meztlen  had minstens 2 kinderen :

ll. 1. Hqbert,  vo lg t ,  en

11. 2. Jazz Adriaensz.  van der  Meulen , G e z w o r e n
Roedrager der stad Gorcum, komt voor in cene akte
van G Nov. 1649 1).

ll. 1. Hzcybert  van der Meden Adriaensz., geb. 1521 2),
t ransporteert  Ao 1646 eene  rente op een huis a/d Cor-
tendijk  3)) verhypothekeert 14 April 1563 zijn huis in
de  Arcke l s t r aa t  4 ) ;  hij behoorde in dat  jaar tot  de
jongschuts. Van zijne kinderen zijn slechts bekend :
Hl. 1-3.
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111. 1. Hewtrick .HuyOertsz. vaga  der Neuien  , geb.  1552,
attesteert 23 Jan. en 6 Angs. 1688 als gesubsti tueerde
van  z i jn  b roeder  Dav id ,  gezworen  mete r  van  de
Iakenen binnen Gorcum. 5).

In 1600 W;LS hij Kapitein van een vendel burgers 6)
en stierf vóór 1611.

Hij was gehuwd met Eellcen  Jamdr. 1)
Zij hertrouwde vóór 23 Sept. 1611 Pieter Claesz. de

Rooy  7)) met wien zij 2Ç Juni 1613 hun huis in de
Cracnsteeg verbond; zij stierf vóbr  14 Juli 1618 S) en
had &n zoon:

W. 1. Ixwybert  valz der Meulen ~Icn~dt%l~sz., s c h o e n -
maker, geb.  1587 23j 24). In 1626 hield hij een voor-
name herberg 23) en leefde nog 1645 24).

O p  26 Juni 1613 vermeerderde zi jne moeder zi.jn
vaderli jk bewijs 9), op 14 Juli 1618 rcpudieerde hij
hare nalatenschap 8). Hg huwde C&/a,-ixa,  va?L Riebeecl;
Lambrechtsdr.  Zij mi-  vóór 1 Augs. 1620,  toen hij zijne
drie kinderen bij haar verwekt, hun moederlijk erfdeel
bewees lO), die kinderen waren:

V. 1. Lambert  Huybertsz.  vals der Xeulc~a  ;
V. 2. Jacob Huybertsz.  vaja der Dleuleu;

V. 3. 1Ta?a  Huyberlsz.  van der Meuha.
Omtrent deze kinderen is niets meer gevonden,

misschien zijn ze naar elders vertrokken,

111. 2. David Huyberlsz. van der 31 czllen  attesteerde
13 Juni  1GSO met anderen in zakc  een corporaalschap,
was in 1588 gezworen meier  van de lakenen  b innen
Gorcum 5). De naam zijner vrouw is niet bekend, hij
had &n zoon :

IV. 2. David Davidsz.  van der ~flehn. Deze vestigde
zich te Utrecht, huwde daar als j. m. van Gorcum op
1 9  J u l i  1 6 1 2  &x+nra  W&emsdr.  va?% Achfwsloot, j.dr.
van Utrecht,  wonende aan dc Geertebrug.  Hij  j- 27
Sept .  16-4 (met nalating van vrouw en minderjarige
kinderon). Zij hertrouwde Allert  117illemsz.  van Hoboken,
me t se l aa r  t e  Ut rech t  11 ) ;  hij i 11 Augs.  1634; zij -F
2 Augs. 1630 (nalatende 3 minderjarige kinderen). Haar
weduwnaar hertrouwde te Utrecht 5 Juli 1631 Petronelln
van Overmeor j.dr. van Utrecht.

Van hunne 3 kinderen schijnt slechts één groot ge-
worden, n.1. :

V. 4. Aefliela  Dnuìdsdy.  Fafa der &uiei~ 23) 24),  geboren
tusschen ltil3 en 1620, huwde te Utrecht 11 April 1643
Michiel can Kerckraedt  , Deurwaarder der stad Utrecht,
wonende in de Ninrebroedersstraat ,  f 12 Febr. 16%.
(Voor hunne kinderen zie Mbl. XxX, 23s.)

111. 3. Ja12  Huijbcrtsz.  van der ïUeule,a,  f vc%r 1600,
huwde vóór 1593 Heyltje  Gast, dochter van Jan. Berntsz.
Gast en van Grietje Jansdr. Zij hertrouwde Jan Aertsz.
de Groot, bij wien zij nog 5 kinderen won en i_ vóór
1622 (Mbl. XXIX, 246, en daar vermelde akten). Uit
haar 1” huwelijk 2 kinderen: IV. 3-4 .

IV. 3 .  BuyOcrt  Jansz. ca.+a  der Mwlot  l eefde  nog
1601. Hij schijnt tweemaal gehuwd te ziju geweest, de
naam zijner eerste vrouw is niet bekend, de tweede
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heette Elisabetlz  Jansdr. van der li’leq~;  zij -f vóór 1651.

Uit het eerste huwelijk vermoedelijk ‘één zoon, uit het
tweede stellig 3 kinderen, zij volgen V. 6-8.

V. 5. Be~ldrick  HlLybcrfsz.  vals der Nèulen kocht  29
Juli 1645 een huis in de Nieuwstrant en 8 Juli 1650
een huis op de Haven.

La te r  ve r t rok  hij naar Heusden, waar hij  iu 1671
Geweldige Provoost was.

H i j  huwde 26 Jan .  íG-12 t e  G o r c u m ,  als i . m .  e n
soldaat onder Hr Jacob van Paffenrode met ~li’a&ji;e  van
d e r  Kan j.dr. , dochter van Cornelis Willemsz. en van
Anneke Imbertsdr.  van Noordhoorn. Zij overleed tusschen
ó Sept. 1662 en 3 Dec. 1666. (Reg. 44, Nats Due l ) .

Zij hadden 8 kinderen wier namen te Heusden te
vinden zullen zijn. 12).

V. 6. Maria  Hui$rechisdr. rala  der Beulen  huwde
21 Juni 1643 Hendrick  IZoelofsz.  van Herwaerde,z.  (Op
21 Juni 1637 waren te Gorcum gehuwd Hcndrick  Roelofsz.
van Herwaerden en Tri,jntje Jan&.)

Ecrstgenoomdon  lieten 2 kinderen na 13) 14).

V. 7. Eellwa  Huybwtsdr.  vaja d e r  Xeulen,  ged. Gor-
cum 10 Nov. 1624 (;llbl.  XXIX, 103) leefde nog lti57.

V. 8. ,Judith  IIuyh-tsdr.  vaIa der Neukx woonde  in
1682,  blijkbaar ongehuwd, te Almkerk  15).

1V. 4. Ja’11 Jansz. vaia der Beulen, kruidenier,  geb.
1593 (Reg. 44, 3 Febr. 1630),  si- tusschen 1631 en 1635,
huwde vóór 1622 Claeslma Sy~nonsdr~. de Crieui?am,  geb.
1987  (Reg. 4 4 , S  Feb r .  1630))  doch te r  van  Symon
Aertez. en van Wouterke Simon&. van Erp.

Claesken en meerdere leden hnrer  familie werden ook
wel genoemd van Waelwijck.  Hunne 3 kinderen volgen :
v 9-11.

V. 9. Jolmwes Jb)a.sz.  ra/a der Beuha,  j- vóór  Apri l
1675, huwde (huwl. voorw. 2 1 Febr. 1642. Nots. Iiemp,
Reg. 8) He&rickje vma der A»zeydelb  , dochter van Jacob
Jansz. en van Bdriana Cornelisdr. van Stockum.

Zij testeerden 21 en 27 Nov. 1652 (Mbl. XXIX, 247);
zij leefde nog als wede 23 N:lart  1697 (neg. lS6 f0 S)
en had een kind :

Vl.  1. J a n  Jansz. vau der Ne~llcn,  geb. 1638,  in
1673 Raad en Vroedschap ; lG68, Sd , 89 en 91 schepen  ;
170s en 9 Burgemeester en Rentmr. der Commnndery
van Schelluinen. Hij stierf in 1710 en huwde te Gorcum
2 Maar t  (aang.  14 Pebr . )  166ö i7la~~garetha  vals Her-
zoaerden, dochter van Aert Jansz.  cn van Anna Jansdr.
Snouck,  zij i- 15 M e i  170,.

Hij testeerde 22 April 1708 16) en 18 Jul i  1710,
beiden voor Nots. Johs. Brouwer, Reg. 101).

Zij hadden de volgende 5 kinderen. VIL 1-V.

Vil. 1. Jaia vaqh der Meuien  Jamz. de Jonge ,  schepen
v a n  G o r c u m  1 6 9 6 ,  R e n t m r .  d e r  Commandorij  v a n
Schelluinen 1701 enz.

VIL 2. Johanna Jansdr. van der ïVeule?a huwde als
j.dr. te Gorcum 3 Maart 1686 (huwl. voorw. 28 Febr.
1 6 8 6  1 7 )  J a c o b u s  Johannesz.  Keuls lS), zoo teekent
hij althans, de naam wordt in akten ook gespeld Muis,
Nulst,  Mculst  enz. (Een Jacob Janssen Meuls j. m. van
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Culenborg huwde 31 October 1627 te Gorcum Geertje
Naertensdr. j.dr.)

VII.  3. Anna Jansdr. van der Meulen, geb. Gorcum
23 Febr. 1669, i_ 5 Febr. :1734, huwde 1693 (aang.
Gorcum 24 Nei) Mathijs Suouck,  geb. Gorcum 23 Dec.
1671, -i 6 April en begr. 12 April 1734. (Nbl. XXVII,  74).

VII. 4. Hendrica Jansdr.  van der _Meulen,  huwde
25 Mei 1698 te Gorcum (huwl. voorw. 20 Mei 1698
Mbl. XXVIII, 349) 19) Henricus  Anto~~isz.  van Doorn,
Burger Kapitein, zoon van Antony en van Nargaretha
van Dusseldorp. Zij testeerde als wed. 16 April 1711
voor Nots. Joh. Brouwer, Reg. 102. 20).

L a t e r  h u w d e  zij Adniae?z fiagoo~t,  Schepen v a n
Gorcum in 1719, 26, 25, 29, als wiens wede zij voor-
komt in eene akte van 26 April 1732 21). (Het huwelijk
zelf schijnt echter niet te Qorcum gesloten te zijn).

VIL  6. Anaold  Jaqasz. van der k?euleti, k o o p m a n  t e
Amsterdam, huwde te Gorcum als j.m. op 20 Sept.
(aang. 2 Sept.) 1713 (huwl. voorw. 29 Augs. 1713) 22)
.Tohanna  Ubehzan,  wedo van Burgemeester Jason Bijlan t
(Nots. Joh. Brouwer, R e g . ).

V. 10. Anna Jansdr.  va+a  der Neulen huwde vóór
1607 Willem Schonck, later ritmeester. Zij testeerden
21 Sept. lG57 voor Nots. van Osch, Keg. 2s. In eene
akte van 13 Naart  1687 komt zij als zijne w e d u w e
voor (Reg.  176 fo lS9v), zij leefde nog 2 Aug.  1689
(Reg. 179 fo 49).

V. 11. Elisabeth Jansdr. van der Meulcn testeerde
1s Juni 1650 op harti moeder (Reg. 31.).

Tot deze familie Van der Meulen hebben ook de
volgende personen behoord, wier juiste plaatsing echter
niet  met zekerheid kon worden vastgesteld.  Zij zijn
ontleend aan de stukken omtrent eene  erfenis van 1626,
en de later daarover gevoerde geschillen 23) 24).

Op 1 Febr. í626 is de nalatenschap van een jong
persoon ,  genaamd Jan  Jansz.  de Jong, onder diens
naaste erfgenamen verdeeld.

Geruimen  t[jd l a t e r  i n 1643 is de reeds bekende
Claesken  Synaonsdr.  de Briehacz  wede Jan Jansz. v a n
der Meulen alsnog tegen die verdeeling opgekomen,
in zooverre  er daarbij aan een drietal personen onrecht-
matigerwijze  eenc  uitkeering zou hebben plaats gehad.
Volgens het oude recht erfden kinderen direkt van
hunne ouders, doch traden zij niet per sé in de plaats
hunner vóór-overledene ouders wanneer dezen eene
erfenis zou te beurt gevallen zijn, van daar dat men
in  de  mees te  oude  tes tamenten  clausulen vindt die
daarin voorzien.

Ui t  een  billijkheidsgevoel  t egenover  de  ouderIooze
erfgenamen bleef die harde bepaling echter veelal buiten
toepassing en zoo schtjnt ook hier geschied te zijn ten
opzichte van Aefje Davidsdr. van der Neulen en van
de twee kinderen van wijlen Huijbert  Hendricksz. van
der Neulen.

In 1643 en 1645 werden de nog in leven zijnde ge-
tuigen uit 1626 gerechtelijk ondervraagd of men inder-
tijd van bedoelde wet onkundig was geweest, of niet
geweten heeft, dat die drie personen toen in do termen
van uitsluit ing vielen, of da t  men u i t  goedhe id  de
strenge bepaling niet heeft willen toepassen.
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Het antwoord der geinsinueerden was ontwijkend,
het  was reeds zoo lang geleden, men wist het rechte
niet meer, doch allen waren het daarover eens dat men
de zaak als afgcdaau wenschte te beschouwen.

Dit wenschte Claosken blijkbaar niet, doch hoe het
verder geloopen  is, is onzeker, alleen valt uit de akten
het fragment als volgt aan te vullen zonder dat de
juiste plaatsen met zekerheid zijn vast te stellen:

1V. 5. N&jbcr?  Jansz. van  der  Metclen,  o v e r l e d e n
vóór 1626, dus in geen geval identiek met zijn naam-
genoot, vermeld onder 1V.  3. (die in 1651 nog leefde
en meer kinderen bezat) had 2 kinderen 23))  waarvan
slechts bekend is :

V, 12. Grietje Hu+bertsdr.  van der Meukla,  zij leefde
nog in 1645 24).

111. 4. Jacob van der Meulen was gehuwd met E’rn,aslce?z
Hendriksdr.,  die in 1617 te CuQck overleed 25)) hieruit
2 kinderen :

IV. 6. Maeyke  Jacobsdr. van der kfezlle?a, en

IV. 7. dgnielje  Jucohdr. van  der Xcz~lela,  g e b .  1 5 8 6
of 87 24),  huwde te Gorcum (stadhuis, dus niet ge-
reformeerd) op 14 Juni  1616 Adriaela  Jansx. van de
G1:afft  26), hoedcncramer te  Gorcum, geb.  1594 23)
24), overle!en  tusschen 1643 en ‘45.

Op 3 Sept. 1650 verkocht, zij haar zoon A&riam
haar huis op de Petersbrug 27) en testeerde 16 Augs. 1652.

Tweede Fragment.
1. Roelof Lambertsz.  van der Meulela,  vischkooper en

brandewijnbrander te Gorcum 2S), verkoopt 5 Dec. 1530
een huis in de Gasthuisstraat, waarbij zich in Mei 1551
voor hem borg hadden gesteld zijne aanverwanten:
Cornelis Vin&  Aertsz. in ,de Clock” en Willem Willemsz.
in ‘t ,,Paternoster”.

Op 1 Juni 1561 belooft hij..hen schadeloos te zullen
houden en verbindt daarbij zqn toenmalig woonhuis en
hofstede op de Langendijk.  (Reg. 13 fo 347 en 34!)).

Op 6 Oct. 1555 wordt eene Oblig. ten zijnen name
gepasseerd (Reg. 14 fo 427).

Hij was gehuwd met LQsbeth Bert&., niet onwaar-
schijnli jk uit  het geslacht l%aclc. Zij leefde nog Mei
1564 29). Zij waren ouders van : ll. 1-3.

ll. 1. Aert, volgt.

ll. 2. .Baerfgen Roelofsdr. van der Meulen , was blijkens
eene akte van 22 Juli 1594 wede van Aert van Dzj’ck,
toen zij met Willem Aertsz. van Dij&,  haar zoon en
gekozen voogd, haar huis on den Kortendijk  verbond,
Welk huis z<$ cortijds  had
van Aert Vinck  Cornelisz.
22 Juli 1594).

11. 3. Willem Roelofsz.
22 Juli 1576. (Rcg. 1s).

gekocht van de “erfgenamen
(haar grootvader 3). (Rog. 20

van der Meuleia  at testeert

ll. 1. Aert of Adriaen Roelofsx. van der Meuha,  geb.
1550 (Reg. 21, 21 Augs. 1600))  schoenmaker.

In  eene  ak te  van  ‘J Maar t  1597  word t  hij bloed-
voogd genoemd der nagelatene kinderen van Hendrick
Vinck  Cornelisz. i. 1. Dijkgraaf van de landen van Arckel
(Rog. 20) en 13 Mei l& opnieuw (Reg. 21).
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H i j  h u w d e  vbór 1 5 9 7  Lijsbcth  van Houwelingc~z
dochter van Sogher Herbarensz. van Houwelingen. Z
leefde nog 1597 30).

Op 13 Juni van’dat jaar erfde hij nom. uxoris  val
zijn schoonvader $ in een huis en looiwert’in de Koeke
bakkerstraat, ~elli  h u i s  h i j  6  M e i  1 6 0 3  vcrkoch
(Reg. 111 P 157).

Op den zelfden  da.g verkocht hij ook nog het hui
,,do Eendvogel” in de Arckelstraat. (Reg. 111 to 156;
Zij moeten ouders geweest zijn van:

111.  1. L~SliUl~  dWlSdt*.  v a n  de?” Mezh.?z  31),  in 1621
genoemd, alias Lyske~a  Bert&. van Pek 31). Zij huwd,
J a n  Jamz. mrz Ualselh  alias valz Asycren.,  t i n n e g i e t e r
overleden vóór 11 April 1610 32)) zoon van Jan Ottensz
v a n  Malsen  alias van Asperen en  van  Neesken  vaI
Wierden, bij wien zij 3 kinderen won (Mbl. XxX,  186)
zij hertrouwde vóór 4 Sept. 1612 Sander Michielsz.
tmnegieter 33),  overleden vóór Nov. 1628. R. 43).

Uit het 10 huwelijk 3 kinderen dien zij 9 Dec. 1611
hun -vaderlijk bewijs deed 34) en zulks 17 Oct 163:
vermeerderde 35).

Derde Fragment.
1. Se& h’oelofss.  vun der Meuleu, s c h r i j n w e r k e r  tc

Gorcum , althans in 1611 37)) niet te verwarren me
zijn naamgenoot uit het 20 Fragment, overleed in 162:
of ‘23  41).

Hij  verkocht  20 Dec.  1611 zijn huis ,Herm@en’
aan den Appeldijk  37), huwde vóór 1588 ~Teelke~a  Touisdr
overleden vóór 1611. Huwde 2” Neellje  Pietcrsdr.,  eerde]
wedo met één zoon van Cornelis de Wees.

Zi,i testeerden 18 April 1611 en 1 April 1622 40)
beide keercn  voor Nota H. v. d. Muyr. (Reg. 2).

Dit laatste huwelijk was kinderloos. Uit het eerstc
deze twee kinderen:

11.  1. Dircl~je  Adrìuemdr. cm der Meuien  t e s t ee r
29 Maart 1640 42) en huwde vóór 1606, JacoO &@ecJatst
van der Heydela, schipper te Gorcum, overleden vóó
16 Juni 1638 43). Hieruit 2 kinderen : a. Dirckjo Jacobsdr
van der Heyden, en b. Neeltgen Jacobsdr.  van de
Heyden,  j- vóór 1640.  Deze huwde Harmnn Dame]
Nobelingh, uit welk huwelijk 3 kinderen : Daem,  Geer
truyd en Teuntje  Nobelingh.

ll. 2. Ljjsken  Adriaensdr. ual2  der 3 eulela, alias LijsOeti
Fincke~a  37) 38), h u w d e  10. Jma Adriacnsz.  B a l e n ,  .
v ó ó r  1 6 1 1  38) en  daa rna  vóó r  1622  Jala Getmh
Berrevoeis , schipper te Gorcum 40).

Vierde Fragment
1. HuycJb  can der lI1culefa  h u w d e  Leunf$z  Huyp21lr

Zij hadden 3 kinderen 44):

ll. 1. Roelof  Huygelasz.  van der ~feulelz,

ll. 2. Dirck Hzrygeusz.  van der Meuha  en

ll. 3. Nfaryyje H,aqgensdr.  vaja der .Uenleu,  deze huwd
Ewout  N. N. Zij hadden één zoon die den naam zijne
moeder aannam :

111. 1. Roelof Wooutsz. van der  illeulen  wordt al
weduwnaar vermeld in akten van 1623,  25 en 28. Hi
huwde (aanget. Gorcum 2 3  Oct. 1 5 9 4 )  l), Acltgen vm

*) Trouwboek Go~um.  Anuget. 23 act.  1.594. ltoelof Ewoutsa. V-n
Gorcum en Neelken vnn Vlieren, vnn Antwerpen.
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VZ&-de~z  ,Jalasclr.  Hij was 19 April 1610 mede bloedvoogd
van moederszijde van de nagelatene kinderen van Jan
van der Meulen  Jansz.,  tinnegieter, wiens wede  Li-Jsbeth
Aertsdr. vóór 1642 hertrouwde Sander Michielsz., tin-
negieter (Mbl. XxX, 2-1.).

IV.  1. Jala  Roclofsz.  vapa der Xeulen,  geb.  1590,  die
1 Maart 1625 eene  afrekening op zijner moeders erf-
portie ontving.

Vijfde Fragment.

Ten slotte volgt hier hetgeen omtrent van der Meulen
te vinden is in het onlangs verschenen Registre des
Baptêmes de 1’Eglise  Rhformée Néerlandaise de Fran-
kenthal  au Palat inat  1565-1689,  en zulks,  omdat er
daarbij op twee verschillende plaatsen eenig verband
met Gorcum schijnt te bestaan.

Baptisé: 21 Juli 1566. David van der Meuha, ouders
Java en JIaria, getuigen Anthonis van der Meulen en
Casparus van der Heyden.

24 April 1668. Joannes Vermeulen,  ouders Jan en
Meryken. Get. Hans Quickelborre en Maria Becx de
we(duwe).

20 April 1579. Elias van der Meulen, ouders Jan en
Anthonynken, get. Geerardt van Konenbrouck en Figurina
Siers.

8 Mei 1580. Susanna van der Meulen, ouders Pieter
en Margriete,  get. Andries de Meester en Synken Borlets.

29 Jan 1551. ïODias va?l der Metalen , v a d e r  H a n s
(= Jan) moeder Anthonynken, get. Jan van den Borre en
Synken Borlets.

3 Sept. 1581. Susanna Vermeulen, ouders Pieter en
Grietken, get. Jacques  van Wymes en Betteken Cordiers.

19 Juli 1586. Joannes Vermeulen , ouders Pieter en
Janneken. , get. Jan Lowick en Barbel Slabbings.

5 Nov. 1587. Asswerus Vermeulen, ouders Adriaen
en Betteken ; gd.. Jan van den Bare, Boudewyn Bardoul
en Betteken de Neve.

10 Aug. 1589. Janncken Vermeulen, ouders Adriaen
en Dorothea ; get. Adam Caspeel, Jan van den Borne
en Janneken van den Bare.

Wat betreft  J a n  vma der Mezclela,  die op 21 Juli
1566 een zoon David liet doopen,  hij kan identiek zijn
geweest met ,Jma Adrìaensz. van der Meulega  (ll. 2.) in
1549 gezworen roedrager der stad Gorcum, omdat diens
broeder Huybert Adriaensz. (ll. 1.) ook een zoon had ,
g e n a a m d  Dnvid  (M.a.),  en de op  29 J an .  1581  ge -
d o o p t e  ToOias  van der Mcule?a  zoon van J a n  e n
AntlLo1aI/nkc~a  kan zeer goed dezelfde persoon zijn ge-
weest  als voorkomt in de volgende akte: 2 Mei 1622.
Tokim  vcwa der Mezcleq  burger te Gorcum, machtigt
Gerrit Gerritsz. te Haarlem tot opdracht van & aan-
deel in een huis i/d Groote Houtsteeg (sic) te Haarlem
daar  ,,Ceulen”  u i t h a n g t , hem aanbestorven van Jafa
vals der Meulex, zijn vader . Reg. 40.

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

Het Geslacht Rosenboom  ,

door W. DI. C. REGIT.

In ,De Wapenheraut” VII  komt op blz. 117-120 een
genealogie dezer familie voor, bewerkt door den redacteur,
den Heer D. G. vaqa Epen. Z.Ed. verklaart  voor de
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ju i s the id  van  alle mededeclingen  niet  in te staan en
houdt zich drin,rrend  aanbevolen voor verbeteringen en
aanvullingen (zie blz. 120, aan het einde).

In het hiervolgende vindt men meegedeeld wat omtrent
die familie te Alphen aan den Rijn is te vinden.

Vermoedelijk kwam de familie uit Hekendorp, waar
de tot dusverre bekende stamvader, Reyuier,  baljuw
van Vliet zal zijn geweest.

:c *
*

1. &@cr 12osc~zboo1~a,  vader van :
1. Jtin of Johal% _Eosel7Doo,m,  v o l g t  11.
2. drielz  of Adr ia en  Rosenboom,  volgt llbis.
3 .  M a r i a  Rosedoom  , i s  ge tu ige  bij íhcrtmyd,

ddriaensdr.  (zie beneden). Zij huwt als j.d. uit
Hekendorp, met Willem Dirlcsz. van REU@ j.lu.
manende  te  Alphen , aan wien te Alphen 19
Juli l&lO betoog wordt afgegeven om elders  te
trouwen.

T I .  JolLa7c  (Jatl) ~OSCIZ~OO~IZ  , B a l j u w  v a n  V l i e t  e n
Secretaris van Alphen. Zijn vrouw is in het doop-
boek niet genoemd maar zal oqgetwijfeld  Levina
Stecilz zijn geweest, zooals De Wapenh.  V11: 117
vermeldt.

In het doopboek te Blphen  staan deze k,inderen
vermeld :
1. Geerlrzcyt, gedoopt 16 Maart 1648. Getuigen:

Jap Mawits Vil-i, Bailliuw tot Haserswoude,  e n
Joaa7za vcm Lectcwe7~,  ambagtsvrou va.n Alphen.

2. Catharina  , gedoopt 13 Febr. 1650. Getuigen:
Hu,yOn-t  Ro(o)senDoom  e n  Catharina Viri.

3. Alida  , gedoopt 6 Dec. 1651. Getuigen: E’ralzçois
Viri en  Margareta  Ro(o)senboom.

Zie voorts : Genealogie de Virieec, door Jhr.
Z’CM  Kinschot  (Ned. Leeuw XXIII:  312).

I!bis. Adriaen  (Arien)  Rcyniersz.  Rose~zboon~.
In NO 16 van het Gem. Arch.ief te Alphen be-

vindt zich een los stuk papier,  waarop staat
aangeteebend: ,Ick A d r i a e n  Ros~~lDoom  gcdacn
17aij12 cc& als Scltollt von Alplzen,  d e n  23~~’  S e p t .
1659”.  Volgens ,,De Wapenheraut” voornoemd is
hij 21 Januari 1670 overleden.

Hij huwt  a l s  j.m, en Schout van Alphen, op
den 11 Mei 1642 te Alphen met A~anetgien  Dirclcs
C~IZ  Rll<iu, j .d.  beiden xvonende  te Slphen.

Dit echtpaar  liet te Alphen de volgende kinderen
doouen :
1.

8.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

d’ecrtruyt,  1 M a a r t  lG-13.  Ge t . :  J a n  Reynicrs
Ro(o)se?~Ooom, M a r i a  120(0)sed~00772  en Ebisa-
Odlb . . . ?
EL;isaOeth, 13 Nov. 1644. Getuigen niet vermeld.
Di?Tlc  , 2ci Nov .  l(i45. Get.:  Rqnie~  Ro(o)sele-
boom,  Cornelis  Dircksz.  en Barbar Dirlisdr.
Dirclc, 2C Nov. 1647. Get. : Comelis  vrzuL  Rlu@
en Catharina van Rhyb.
Dirck, volgt 111.
/4fa1la, 22 Dec. 1652. Get. : Joanna  van Lceuzvefa
en Ma+garelha van R7y@n.
Anna, 29 Maart 1655. bet.: Joangza v. Leezbloen
en . . . . . . . .Hi7Liopcll.

?Jo7t,aga  Henric,  9 Sept. 1667. Get.: ?Ielaric iS’tevin,
Heer van Alphen, e n  Juffr. Hidopen.
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9. Joha~a+aa,  6 Juni 1661. Get. : LevirLa Stcvi?a.
Gecrtrzcyd  Rosenboom (het eerste kind) , huwt

als j.d. wonende te Alphen, op den 18” Mei
1671 aldaar met Sal@n Ooms, j.m. Schout en
Secretaris van Willege  Langerak, wonende te
Schoonhoven.

Johalana  Rosenboona  (het negende kind) huwt
te Alphen 4 Januari 1693 met ,,de Heer L u c a s
v a n  Bilclerbseclc,  der  modicynen  doc tor ,  or-
dinaris ende  president Burger Neester  der Stndt
Schoonhoven”.

111.  Dar& Roscnóoom, gedoopt te Alphen  10 Maart
1649 Getuigen : Corilelis v a n  Rlrijla en  TrGntje
vau Rh+.

Hij volgde zijn vader Adriaen R. op als Schout
van Alphen, welk ambt hij tot zi*jn  dood in 1691
(vóór 30 Aug.) bekleedde.

Hij huwde te Alphen 22 November 1673 als
S. v. A. en jm. m e t  Catlaarina vaya  d e r  Vec7l.t
j.d. wonende te Leiden. en WOII bí*j deze vrouw:
1. A1172a,  gcd. te Alphen 30 Dec 11374. Get.: ,Johanna

:klaria v a n  Pallaes  en Gcertruyd _RosmaOoom
2. Bd7+acn,  vo lg t  IY.
3. ~!Ir~?zsge~~,  geboren 10 Sept. 1679, ged.  te Ouds-

hoorn  17  Sop t .  Ge t . :  J a cob  van  d e r  Vecht,
voor CII i n  p laa t s  van  Jacol, q>ajh Tzo%st.

4. Lcclaclsrt,  ged. te Alphen 13 Sopt 1682. Get. :
Pieter  van der  Codde, SaLijn Ooms,  Joha+uaa
Kist, wede van Jacob vals der Vegt.

IV. Adriaen Rosedoorn,  gedoopt te Alphen 28 Juni
1676. Getuigen: Sabijn  Ooms, Jacobzts vals der Vcgt
en Alajaa  van Ttluist.

Op 15jarigen  leeftijd wordt hij in zijn vaders
plaats aa.ngesteld  tot Schout van Alphen, 30 Aug.
1691. Hij kreeg echter een waarnemer in den
persoon van Jacob van Dorp, die het laatst voor-
komt 18 Dec. 1711.

Aclriaen  komt zelf het eerst als Schout voor 3
Maart 1713; het laatst 7 Febr. 1744; zi.jn  opvolger,
Dirk Meesters, het eerst 26 !Maart  1744.

dclriae~a  Rosedoom  wordt te Alphen in de kerk
begraven 14 Juli 1746. Hij huwt aldaar 19 Febr.
1713 als j.m. met Anna  vaga He$ai+age~a  j.d. van
van Alphen, gedoopt aldaar 11 Mei 1679, er in
de kerk begraven 8 Maart  1743,  dochter  van
Jacob Mattheusx.  van H. en van Jannetje  Paulusdr.
vaja Egmo~ad.

Uit dit huwelijk schijnen geen kinderen te zijn
geboren.

~~..

Uit de Haagsche Weeskamer
Mcdogedecld door: F. C. VAN DER MEER VAN KUPFELF,IL

AANTEIJIIENINGE VAN ISIIJN TROUWEN EN
DEN GEVOLGE VAN DIEN.

De hee r  Joltala  Dallon  agen t  van  den  p r ince  van
Waldek  en directeur  van de militie en juffrouw IAIZCX.
‘cala der dfast echteluyden zijnde versogt door de heercn
.lacob Drabbe  mijn neve van moederwegen en Nico laas
licrlchocc~a aang(:trouwde neef van vaders sijde , om sijn
ouds te  dogter  Juff rouw W i l h e l m i n a  Dellen aan mij
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L~th~@h  van BCNCSSC  advocaat voor de hoven van justitie
en ordinaris clerk in de secretarie van de Staten van
Holland en West Vriesland ten huwelijk te geven,
hebben dcselve  daarin verwilligt?  soo dat onso geboden
op den 31 October 1682 voor de eerste mael vercondigt
zijnde (nadat wij den 29 do. waren ondertrouwt) en
vervolgens ~e~~~n,h bC<
daaraanvolgende,

wij te samen op den 17 November
zijnde een Dingsdag na de middag

ontrent twee  uren, In de kcrke van  Voorburg  buijteu
den Hage zijn getrouwt door den heer Cornelius van
Aken predicant tot  Delft ,  daartoe  bij mi,j  versocht.

Met den Hruijdegom zijn te trouwen gegaan de vader
v a n  d e  Bruijd e n  m i j n  n e e f  JacoD  DraDbe;  m e t  d e
Bruijd, de moeder van haar en mijn nicht Cuthariua
vma Ked;c~aacl  1) getrouwt aan d’ hr 2Vicolnas  va?z Kcrl;-
hoven voors. ; En voorts tot
d’ 11~ Kerltkove~~z  , jufE.

geselschap juffr. I>rabDe,
~70n1n~~ Dello?z  Brugds  suster,

Hugo Dello~z  haar broeder, de  Lui j tenant  Jaco7,  ual2
IZt??? esse , Gerardm en Frederic mijne broeders, d’ heer
Hugo van der  Bast neef van de Bruid en d’ heer
predicant van Aken.

V O L G E N  DE N~JIEN V9x DE RINDEREN DIE 0~s

GOD UYT DIT ONS HUWELIJK HEEFT GEGEVES.

D e n  #sten Sep tember  1683  op  een  Woensdag
‘s ochtens  ton  acht  uren  i s  mi jn  Lieve  huysvrouw
IVill~cln~i~~a  Dellen i n  d e  craam gecomen  v a n  h a a r
eerstgeboren soon , die Vrijdags daaraan den 10 do. is
gedoopt in de Cloosterkerk alhier in ‘s-Gravenhage van
do. Oudewaart;  en genoemt  Jo72a12 na sijn g roo tvader
van moeders sijde cl’ heer Johan Dcllon  agent van den
he. prince van Waldeq en directeur van de militie, die
als getuijge  over den doop stond neven juffrouw Dirm
v a n  der Zast,  sijn huijsvrouw,  e n  g r o o t m o e d e r  v a n
het kind, dat God zegene  en sijne vreese geve.

( In  margiue:  Tot  een  p i l l eg i f t  heef t  z i jn  grootv’
gegeven een paar silverc candelaers,  viercaot en fracy
u1J tgewerkt  ; e n  sijue groot,moeder  een  s i lvc rc  comme
met een deksel.)

Den 31 Augusti  1681 op een donderdag ‘s avonds
ontrent S uren heeft mijn huijsvrouwe wederom gebaert
een soon, die sondags daaraan op den 3 September
alhier in de cloosterkerk  van Do Bosch is gedoopt en
geuoemt  C’o,,asta~~/2j~~  na mijn vader zalp,  over den doop
als getuijgen  staende d’ heer Jacob Drabbc koopman
tot Leijden neef van mijn moeder zal’,  en juffrouw
Joaitiin  Dcllon  suster van mijn huijsvrouwe het sclve
k i n d  i s  deu eijgeu  d a g ‘s avonds ontrent half twaelf
overleden en begraven den 5 do. in de kelder van mijn
schoonvader in do niewe kerk.

Den 2 Februari 1686 des nagts ten 2 uren tusschen
vrijdag en saturdag is mijn hnijsvrouwe bevallen van
haer derde kind, zijnde een dogter, die daegs daeraan
den 3 do in de groote kerk alhr door d’ heer Ludovicus
Suggeraat, is gedoopt en genoemt  C7u-isti,aa,  na mijne
moeder zalr. Over den doop stonden als getuijgen  de
voors.  heer ,7acob  Drabbe  en juffr. Joanna  Dello~z  G o d
zegene  dese dogter.

(In margine: Tot een pillegift heeft d’ hr Jacob Dra&&
o p  d e n  2ti Apri l  1686 a a n  C h r i s t i n a  g e g e v e n  e e n
.~~

‘) Behoort zij tot hdzelfde geslacht, behnndelcl  SSX, 237 C.T. ? RED.
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silverc pooi_jerdoes m e t  e e n  s i l v c r c n  clcerborstel;  en
juffr. Joama  Dclio~z  m i j n  s c h o o n z u s t e r  con silver
schenkteljoor.)

Den 26 Augusti 1687 des nachts ontrent twaelf uren
tusschen  maondng en dingsdag is miju h u i j s v r o n w e

.verlost  van hacr vierde kind, zijnde een dogter,  die
daags  daeraan, z i jnde  dingsdag ,  is getloopt  in de
niewe kerk a,lhp door den heere prcdicaut  Saldenns en
genoemt  Dina,  na haer grootmoeder van moeders sijdo,
die nevens d’ heer Johau Dellen grootvader van moeders
sijde over den doop stond. God late dit kind in sijne
vreese opwassen.

( I n  m n r g i n c :  T o t  e e n  pillegaaf  heeft se van haer
grootmr gehadt  een silver armko:  om een kners in te
setten.)

Den 13 Augusti 1690 op sondag voor middag ontrant
half tmaelf is mijn huysvrouw verlost van haor vijfde
kind ,  he t  melk  genoemt  is, Amza Elisabet;  A n n a  n a
de ovorgrootmoeder ; en Elisabct  na de oud overgroot-
moeder van mi,jn vaders sijde;  zijnde gedoopt dingsdag
daeraen  in clc nieuwe kerk alh= *in den Hage door de
heer predicnnt Vollenhoven, ten overstaan van de Heer
Johan Dellou  mijn huijsvo  vader, en juffr. Anna Cor-
nelia van do* ïlfnst wedo van den Hr griffier tle _Ro2(7~
als getuijgen. God geve sijn zegen en geest aan dit kind.

Het voorn. kind is overleden den 3 September daer-
aanvolgende en begraven in de Nieuwe Kerk den 50
in de kelder.

O p  den 29  Oc tobe r  1692  z i jnde  Woensdag  des
middags met den lesten slag van de clok van twaelf
uren  IS mijn Huijsvrouwe in de Craam g e k o m e n  v a n
haar scsde kind, zijnde een soon, die des anderen dags
is gedoopt in de 6asthuijs-kerk  door d’ HP p red ican t
Verhorst en gcnoemt Lodewijk na sijn overgrootvader
paternel, die in sijn leven was predicant , T h e o l o g i a e
Doctor en professor tot Breda, zijnde seer geacht en
vermaert ; de  getuggcn  maren d’ heeren  ?Johan  Dellou
en juffrouw Cornclza  Dellen mijner huijsvrouwe vader
e n  suster.  G o d  segene  desen  J o n g e n ;  e n  g e v e  h e m
si,jne vreese en vrede.

Dit kind is overleden den 5 December daaraanvolgo
en don 7 do. begraven in ‘t graf in de nieuwe kerk.

Op den 24 Bug”‘, 1694, ztjnde dingsdag , ‘s avonds
ontrent half acht uren, is mijn huijsvrouwo, na een
smertelijkeu  a rbe id , in de kraam gekomen van haar
sevende  kind, zijnde een soon, die den 26 do is gedoopt
i n  d e  Hoogduijtse  k e r k  alh’ i n  d e n  Hage v a n  De.
Verhorst, en genaamt Lodewijk, na wilen siju over-
grootvader den professor Benesse,  staande over den
doop als peter en meter neef Nicolaas van Kerkhoven
koopman tot Delft  en sijn huqsvrouwe  nichte  Catarina
Elisabet7a  van Kerkeraad, zijnde eijgen  nichte  van mijn
vader zal’. God zegene  en geve sijnen  vrede aan mijnen
soon, dien ik vermane, soo hij opwascht tot jaaren  van
bescheijd,  wel te onthouden en na t.e komen den text,
d ie  alsdoen  op den dag van sijn d o o p s e l  g e p r e d i k t
wierd uijt Ephes. Cap. 6, v. 10 tot 18 incluijs, waartoo
God hem wil bequaamhoid en tracht geven. Amen.

Op  den  4  Februa r i 1695 hebben neef en nicht
Kerkhoven aan mijn soon Lodewijk tot een pillegave
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vereert  con silvero  blaker, en een silvcrc potagic-lepel.

Op den 6 November 1696 dingsdsgs morgen tussen
thion er elf  uren is mijn huijsvrouwe in de Craam
bevallen van haar achtste  kind, zijnde een soon, die
Woendag avondt daaraanvolge  is gedoopt in de groóte
k e r k  alhr in den Hage door d’ Hr p red ican t  Troyen,
en genoemt  Hugo na mijner  huijsvrouw Broeder d’ heer
en mr. Hugo Dellen, die daarover nevens juffrouw
Camelia  Dellen mijner huijsv” suster als getuijgen heeft
gestaan. God zegene dit kind en geve hem sijnen vrede.

Mijn voorn. soon Eizlgo van Renesse is deser  wereld
overieden  op den 27 Maart 1697 des avonds tusschen half
twaelf en twaelf uren, en den 29 do. ‘s  avonds be-
graven in ‘t graff in de nieuwe kerk.

Op den 13 October 1698 is mijn huijsvrouwe voor
den  middag , ve r los t  van  haar  9  k ind ,  z.ijnde e e n
dogter, die daags daaraan is gedoopt in de mewe kerk
door d’ heer predicant  Amija,  en genaamt Cornelia
Wilhe lmina,  na mijne huijsvrouwe suster en groot-
moeder maternel, zijnde juffr. Cornelia  Delion  nevens
mijner huij.svrouwo  broeder  voornt getuijgen. God geve
dit kind sqne  vrede en late het opwassen in sijne vreese.

Dcse  dogter, van  haa r  pe te r en meter bcgifticht
zi,jnde , met een paar si lvere kandelaars,  is  den 13
September  1699 van dc kinderstu\jpcn  over leden ,  en
in de nieuwe kerk begraven in ‘t voors. graf.

Op  den  Xt Sber 1701 is mi,jn hu i j svronwe in  de
kraam gekomen van haar thicnde kind, een soon, die
gedoopt is in de nieuwe kerk in ‘s-Gravenhage door
d’ heer p red ican t  Tro i j en ,  en  gcnoemt  Constant<@
Jacob  na wijlen m i j n vader; en naer mijn grootvader
moeders sijde Jacob Drahbe  Rorgermeester van Breda,
z i j n d e  P e t e r  m i j n e r  h u i j s v r o u w e  suster j u f f r o u w
Anna Dcllon.  De goedertieren God zegene  desen  soon.

Dit kind heeft  van sijne moeije  tot  een pil legave
gehadt een silvere soucoupe.

[Wijnants] van Bernagien (XXIX, 90) en
[Wijnants] van Ruth (Breda).

Uit na te noemen bronnen 1) volgt:
1. Wi$zant  *) vaqz Bernagien , dood in 1590;

ll. a. Goossen (Gozezuijn)  Wijnants  v a n  Bcrnagiela  s),

1) Hoowcl voor con doel reeds op~egcren in Ned. Her. 11,132, wordt
Ilit Van Goor,  Beschr.  vnn  Brc,da.  het volgende hierbij aangoteekend.
[lx. = Buruem.. S. = S c h e p e n .  T .  = Tienman,  W .  = Wcesmr.,
Z= Rrgcrft  v. ‘11.  Gasthuixj.~ ’

*) Hij zal dczelfdo  zijn als do bij Van Goor, vermelde: Wylaant
Joris can B. T. 1373. -‘Zijr~ vader ml  Daan  gewccat  zijn: .Joriu Wynants
mti Rarnagien,  T. 1544, ‘45 (L;horis  ( = Joris Y) Wynnntsj,  1 Si6 (J. v. B.),
1547-‘51.  > ‘53 > ‘54, 67 (J. W.), 1561 (J. W. 1.. B.), 1562, ‘63 (J. W.),
1564 (J. W. v. B.).

Nog komt voor bii Van  Goor in de eerste  helit der l@’ eeuw als
0. A&nis wm Bem~gien.

3) Een zoon van TV$hmt  (1)  is misschien nog Jan Wijnants,  hop.
1618 Juni 17 (Tax. X1X, 91), hoewel dit ook een zoon van zijn klcin-
zoon Wijnant  Goossense.  *) kn,n gewoest  zijn. Dirck Wijmcnts bogr. 1623
J,lni 12 (Tm. X1X,  92). Een andere zoon misschien de Cornelzus
Winandi  X Naria Conzelii,  die 1592, Oct. 25 Anthonia,  11595 Mei 4
Wifzandus  laten  doopon  1 bij de eerste Goswinus Wijnandi  on Naria iS’ìb$
peter on meter (Tax.  XVIII 63).

*) Het is dezo  Winmdus  blijkbaar, die als Wywant vnn  Bernagicn  begr.
word 1624, Nov.  5. (Tax. XII, ,273)

Belangrijke gegevens voor gen. 111 on vlgg. zijn nog te vinden ir
Tax. XVIII, öO-65  onder don (onvoldoenden) titel van Avkel-van
Bernagien en in Tax. X11, 131, 2.

i

L l
’ /

blijkbaar de onder I vormelde in XXIX , 93 ; T.
16’04,  h u w t  + 1585 (zijn z o o n  Wi;jlaant  w o r d t
4 hpr. 1626 4Öja.ar  oud genoemd: N. H. 11,134)
begr.  1605, Jan. 14 (Tax. X11, 276).

b. Joris Wijnants  van Bernagien, T. 1597, 1 6 0 0
(,Toris Whjlaants);  W. 1600; S. 1599, 1601, 1602;
B .  1 6 0 3  ; S. 1604,  ‘05;  B. 1606 ; S. 1607 ; IS.
1608, ‘09; S. 1610; B. 1611, ‘12; S. 1613-‘16,
B. 1617, ‘18;  S. 1619, ‘20;  B. 1621-‘23;  S. 1624.

Hij  was bli jkbaar tweemaal gehuwd, want
begraven worden :

c.

1604, Febr. 16 de huisvr. van den Burgemr
Joris van Bernagie (Tax. X11, 275).

1626,  Jan.  5  Awaelce~a  4))  dr. van G o v a c r t
Boudcru$as  , huisvr. van Joris van Berfzagie  (Tax.
X11, 134,  tenzij dit een nog onbekende Joris is.
Ma&  Wijlaants  van Benaagzen  ,
tr. 10. Mr. _&Iichiel  Weers, apotheker te Breda,

-1 vóór 1590, uit welk huwelijk kinderen; zij
testeeren voor Nats.  C. Cooman Nelen  (S) “) 1587,
Apr.  3 ;
tr. 20. vóór 6 Sept. 1590 &-. Dicdcrik  Waclwza?as,

T. lOS9 ; S. 1587, ‘90; begr.  1602,  Oct .  30
(Tax. X1X,  93).

‘# kan zijn nut hebben, hier te w;jzcn  op het voor-
b;rn;eev;n  den naam yijnant(s)  in een ander geslacht

; 7 w a a r v a n  dit fragment uit na te noemen
bronnen is op te stellen:

Het

1. Job [van Rzct77] ; waarsch. begr. 1594 in Mei als
Jap Wijnnnts  (Tax. X1X: 93j ;

ll. W+jnalat Jobs van Buth, dood in 1587 ;

111.  a. Jo6 Wijlaants  6) v a n  Ruth, T 1591,  ‘92(Job  Wij-
nants); 1593 (J .  W. v.  R.) ,  1594-‘96  (J .  W.);
S. 1599 (J. W. v. R.); T. 1601-‘0’3  (J. W. v. R.),
1 6 1 0 ,  ‘ 1 1  (J. v. R.); W. 1613, ‘14, ‘EL-‘24  (J.
W. v. R.).

in Febr. 1585 minderjarig met voogd ïl1r. Gherit
Ottens;  in Nov. 1587 meerderjarig.

b. Joost Wijnalats  can Rzdh,  in Febr. 1585 minder-
j a r i g  o n d e r  v o o g d i j  v a n  .&f  Y. Gkerit Ottens;  in
Nov. 1587 meerderjarig.

Eerste akte : 1590 Sept. 6. Schepenvcstbrieven Breda :
1. Baerle, Cotyreau/ Doen condt een nyegelycken, dat

opten dach der date ondergeschreuen  voor ons gecom-
pareert zijn in proprien persoonen Ma,rie Wylaant  van
Bernagicndr., weduwe was wijlen Mr. Michiel Weers
Apotecaris  , m e t  M r .  Dyrclcen Waclawaalas  o n s  mede-
schepen, nu ter tyt  heuren man ende voicht  , in deen
parthye/ ende  J a n Jansz  vanden  Bosch  a l s  voicht,
ende  Goossejh  ende Joris gebruederen,  wijlen Wynant
VIFU Bemaagien  zonen als toesienders respectiue inden
name vande  achtergelaten weeskynderen des voorz.

4) Onnauwkeurig is zij dan aangeduid in Tax. XVII, 21: Aleiaa
Boudemijns  met ouders Boudewij%  en Trynken Gielis Vranckendr.

‘) Kiemt  niet voor in den Inventaris der not. Prot. van Breda:
Versl.  Rijks-hrch. 1911.

0) In de howelijksliggeren te Delft komt do volgendc  inschrijving
voor: 1691, Sept. XXl (ondertrouw):

Job Wynantsz  bndlcmaccker  , jonckgeselle T-an  Wouwc  , woononde
te Leyden;

Lyntgen  Ambrosius,  jonge dochter mede  van Wouwe woonende  an
Bastiaensveste.

í6
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w y l e n  M r .  il;lichicl  Wcers, daer de voorgen. Xarie CUIL
Bwzagien  moeder aff is, i n  dandere  [parthye]/  ver-
claerden ende bekenden dat zy onder andere van des
voorz. Mr. Michiels  achter gelaten goeden, daeraff de
voorsz.  Morie  staet ende inuentaris onder behoorlycken
imboeleedt (y) hyer gethoont ende gesien ter weesca,mer
geexhibeert  heef t , hoewel zy deselue  goeden nochtans
hadde  moghen  te Tollen  b lyuen besitten,  m e t  m a c h t e
van haren vryen wille daermede te doen, mits de voorz.
kynderen tot haren mondighen daghen  te onderhouden
ende  op te brengen sonder cenighe andere lasten, al
nae vuytwysen van zeker testament tusschen den voorgen.
M r .  Miclzielen  R’eers  .saliger ende de voorgen.  M a r i e
van Bernagien gemaect, ende  voor C Cooman Nelen  5)
als  Notaris  ende  ge tuygen  gepasseer t ,  in  da te  den
vijfì%en Aprilis  anno  XVc. zevenentachtich , dwelclr ons
ge thoont  ende opgclesen met%/  bij cauelinge ter wees-
camcr alhyer, nae vuytwysens zeker scheydinghe endo
deylinge ons oock gothoont ende  gelesen,  gepaert ende
gedeelt  h e b b e n  d e  huysinghe ende  erffenisse  m e t
heurc tocbehoorte genoempt de S w a e n , nu tot twee
wooningen gesepareert oft gedisponcert zynde, by aduys
ende  consent van woesmeesteren dezer stadt van Breda/
onde dat nae vuytwysen ende ach te rvo lgende  zeker
concept oft besteck  daera.f zynde , by vyer ertschcyders
gemaect ende by hen ondergeteecltent/ daeraf de teneur
hyer naebeschreuen volcht,  luydende van woorde te
woorde  aldus ,

,, Wij ondergeschreuen  ten ernstigen versuecke ende be-
geren van Mr. Dicderick  Wachmans  getrout hebbende de
weduwe van wijlen Mr. ï!Lichiel  Wee&/  van der zeluer
zijne huysfrouwe wegen/ ende mede van Hans Bosch,
ende J o r i s  ende Goossela  Wijnads  voicht  c n d e  toe-
sienders respectiue van den voorz. 3lr. Nichiels  achter-
ge la ten  kynderen, gevisiteert hebbende de huysinge
genaempt de S w ae n neffens het Stadthuys, om daer
inne te concipieren  twee wooningen , des aengaende ende
van tselue gevoechelijck metten minsten toste te effec-
tueren/ verclaren nae ons kennisse ende  we tenschap
o n s e  o p i n i e  ende aduys te zijn zoo hyer  naer volcht/
in den yersten beginnende van bouen aende solderingc. . ,
(enz.) . . . ende  dander  syde noortwaerts de huysinge ge-
naempt den Hasewynt aenruerende . . . . .” 7)

(De moeder krijgt de Zuid. helft met te haren laste
thynsen tot een bedrag van 40 Kar.gl. 13 st. ‘s jaars
aan verschillende personen ; de kinderen de Noord. helft
belast met een gezamenlijk bedrag  van 28 Kar.gl. en
eenige stuivers) . . . Actum anno XVc ende tnegentich
ses dage in Septembris.

H i e r  af3 copye.
(De akte is doorgestreept, evenals
eenige daarop volgende, van hetzelfde
onderschrift voorzien).

Twcedc akte : Schepenvestbrieven Breda.
1 5 8 7 ,  D e c .  16. W o u t e r  Javz, Gorlert Belgiaerlszoue

verkoopt aan Cornelis  Peter dnthonis Merenzone  een
stuk beemd, groot ongeveer één gemet,  vroeger het
eigendom van Wijnant  Jobs vnn Ruth zone.

Derde akte : Schepenvestbrieven Breda.
1685,  Febr .  4 . ,,JoO ende Joost gebruederen mijlen

5) Het huis ,Vogelsanck”  naast het Raadhuis (Kalff; Monum. Bar.
van Breda, 157)  lag dus aan de Zuidzijde yan het St,adhuis.
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IVijnaudt  Jdsz uaI.3 Rflth 2012e  genssisteert  m o t  Ur.
Gherit Otters  ende  Ghoris  Buijsen resp. honnen voight
ende toesiender” verkoopen met consent van wees-
meesteren aan Peter Willem î3aellen  zoonen  een hof, erf en
huis danrbij  staande, maar gedeeltelijk verbrand, gelegen
achter de Molenstraat  te Breda,  belend oostwaarts:
aen  der  t a fe le  sheyl ichs  geests en het huis en erf
van M r .  Adriaen  Cornelisz  T6jmmer  , zuidw. h e t
brouwhuis en erf van laatstgenoemde ,van der staat
verschij.nst  zi,jnde”, westw.  hof  en  e r f  van  he t  hu is
van wqlen  Heer en Mr. Hieronimws du Bliozcl,  deken van
de kerk van Breda,, noortw. het hof en erf van wijlen
Cornelis  Henrick Byrkens. Rege l ing  van  be ta l ing  der
kooppenningen. JUIZ Qmonseone  va’ja Bauel  stelt zich borg.

Vierde akte : Schepenvestbrieven  Breda.
1585, Febr. 4. Schuldbekentenis van Peter Willem

Snellen zojae voor 217 Kar. Gl. 10 st. voor de tweede
helft van de kooppenningen van het huis in bovengen.
akte vermeld, cie andere helft nu betalen moetende.

Vijfde akte : Schepenvestbrieven Breda.
1587. Nov. 21. Overeenkomst tusschen Peter van

Hegelsow  t o e z i e n d e r  v a n  Cornelic!  Otte Jauszoons  vau
Galcn  tlochterlwn  bij  machtiging van haar voogd Floris
Naden Boyzone t e r  eenre e n  ,Job ende  J o o s t  ge-
bruedercn wijlen 1C ijnant Job vau Ruthsoons  zonen” ter
a n d e r e  zijde, ter voorkoming  van  meer  kos ten  en
proces in hun geschil over de kwijtschelding van een jaar-
rente van 8 Rijns Gl. achterstallig over de jaren 157!3--
1585 ten name van Corllelic  bovengen. gaande uit het
huis DeZwaen 8)) voorgen.  twee broeders toebehoord
hebbende.

Zesde akte : Schepenvestbrieven Breda.
1587 .  Nov .  9. Joost Wijnant  JoOs  van lhth zone

verk laa r t  schu ld ig  t e  z i jn  aan  Niclaes  Lenaertszone
valaden  Laeck uit naam en ten behoeve van de drie
dochters van wijlen Harma?a Peter Boyden Hagaerts-
ZOOSS de som van 230 Kar. Gl. Dit strekt tot voldoening
van hetgeen hij schuldig is aan Iiatlael2j~a  A d r i a e n
Henricn:  xoons cau Loon (Looy ?)cZoclder  weduwe wijlen
Xomhout .Ro?)a6outs  Graeuwenxoons,  d i e  g e l i j k e  s o m
schuldig was aan de kinderen bovengenoemd.

D.

Aanteekeningen uit het archief van Enschede.
Medegedeeld door H. WIJNAENDTS.

(Slot van SXX, 302).

Protocollen van het landgericht Enschede.
5 Mei 16% c o m p . d’ Welgeb. Heer Eustachius Occo

Broersema toe Borchbeuningen en den Clooster, droste
tot Megen  en desselfs Eheliefste d’oock welgeb. vrouw
Sophia Ignatia baronnesse van den Camp, vrouw toe
Borchbcuningen  en den Clooster.

S Aug. 1688 comp. d’E.  Albregt ter Beecke en trans-
porteert ten behoeve van Mevrouwe  Geertruit Bickers,
wedo van wijlen d’Hr.  Joan  Deutz.

14 Maart 1689 comp. de Hooch Ed. Welgeboorno
Heere Jacob van Coverden, ‘Heere van den Stevelaer

*) Er waren te Breda  dus wanrschi,jnlijk  twee  huizen van dezen
naam.
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etc. cnde  jouckhecr  Borchard  Amcl i s  van  Coverden ,
Hecre van  Hengeloo , erfgenaam onder bencfico van
wet en inventaris en mede creditcuren van den boedel
van die Heere Unico  Ripperda in sijn leven Heer van
Hengeloo, ter eenre

Endc de Heer Willem Havius, rcntmeister so voor
hem selve als mede vervangende jonckheer  Corne l i s
van Aerssen , Hoog Drossaert van den lande van Daelhem
en ‘s Hertogenrade als getrout hebbende vrouw Elisabeth
Havius,  t e r  a,ndere  sijde.

Hierbij ook een volmacht, opgemaakt 5 Sopt. 1684,
van Messire  Armand  Louis Gouffier , Comte de Caravas
et autres lieux et Dame Alix Elisabeth de Ripperda,
son épouse , demcurans à Paris, quartier St. Germain
despree la rue du four, paroisse St. Sulpice.

Dec .  1639 c o m p . de  WelGeb.  Ges t r .  Heer  Joos t
Christoffer van Bevervoorde, heer tot die Oldemenle,
Droste van Hnxbergen en Gedeputeerde van de Staten
dcser Provintie , gehuwd met Judith Margaretha  van
Coverden.

3 Juli 1692 comp. Doctor Michiel Albert Munz in
qualiteit als volma,gtiger van den Ed. Antony  Stephan
de  Reiger  en sijn Ed soon Franoois Hem-. de  Re iger ,
mi t sgaders  Arno l t  Adolph  de  Re iger  ende  sijn Ed.
uuster  Francina Aleicla  de Reiger ingevolge volmagt
gepasseert voor Burgemeesteren der stadt Delden.

13 Juni 1698. Verklaring van: Maria Francisca,  van
G o t t e s  G n a d c n  d e s  Fürst. und I<uyserlycken  freijen
Stiffst Elten  auch des Hooch Graffelijcken zu Vreeclen
Abtissin, gebohrne Graffin zu Manderscheidts Blanckeu-
h e i m b ,  f r e i v r o u w  zu junckenrod t ,  F rnu  zu D o h n a
und Erp.

27 Juli 1704 comp. die Ed. Mich. Albert Muntz,  der
rechten Doctor, vertonende volmagt van d’Heer  Capitain
Engelbert Op ten Noorth en Gerhardina Eiland,  echte-
luydcn , op den 23 April 1704 voor schepenen en raden
der stad Arnhem gepasseert.

5 Xlei 1703 comp. d’Heer  Justus Ranst  Cnmp, heere
van Kerkwij  k , eenige  soon en univcrseele erfgenaam
v a n  sijn wi j l en  vader  de  Heer  Jus tus  Cnmp,  in si,jn
prive, ende  Adriaen Carlier als rolmagt hebbende van
d’Heer  en Mr. Jan Deutz , vrijheer van Assendelf’t  en
Assenburg, mitsgaders regeerend schepen en raed der
stad Amsterdam, soon ende  mede erfgenaam van sijn
moeder vrouwe Getruid Bicker , weduwe wi,jlen d’Hcer
Joan Deut,z endc  nog de rato caverende  voor de Heer
Dider i ck  Heust  als vader ende  voogt over sijn omtion-
dige kinderen bij  vrou Isnbelln  Deu tz  ve rwekt  ende
vrou Maria Agnes Barbou, weduwe ende  bocdelhoudster
van Mr. Joan Occo, die een soon en eenige  erfgenaem
was van Lucas Occo, desselfs vader, nog als procuratie
hebbende van vrouwe Jacoba  Thedingh  van Berkhout,
wed. van d’Heer  Isak Lespaul, gepasseert voor schout,
borgemeesteren en schepen der stad Delft,.

6 Nov. 1709 comp. die Welgeb.  Heer Reinier  Francis
van Munster voor sig selfs en als volmagtiger van
Janna Maria van Heerde  vrou weduwe van wi,jlen de
Welgeb. Heer Arnold Joost van Loon, Wilhelmina
Elisabeth, Anna Geertruid en Charlotte Maria van Loon,
sijn welgeb.  schoonmoeder, eheliefste en schoonsusteren
cn dan die Ed. Bernard Gervordink vertonende volmagt
van de welgeb. Elteke van Laer, v rou  weduwe van
wijlen de WelGeb.  Alexander van Loon, dewelke  de
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comparant mode institueerde en magt gaf luid volma@
uit last  van de Hr.  Hendrik Dude van Vilstercn entic
desselfs  Eheliefste Xargareta  Barbara van Loon en dan
Casparnnina Judith Maria en Anna Maria van Loon als
mede volmagt van de welgeb. vroulijns Xaria Elisabeth
en Casparina Thcodora van Loon.

10 Juni  1710 comp. de Hooch Welgeb. Movrouw
Anna van Aersson, vrou weduwe van w$en de Hooch
welgeb.  Heer Colonel Mahonij en dan de Hooch Welgeb.
Vroulijns Elisabeth, Amaranta en Cornelia van Aerssan.

12 Mei 1718 Comp. de Ed. Procurator Henrik Pennink
vertoonende volmngt van de Hooch \Velgeboorn  Heerc
Ja,n Philip van Keppel, Here tot Stuyvelaer , capitain,
en Hooch Welgeb.  Vroul\jns  Cecilia Catharina  en Nicoline
Judith van Ceppel, geassisteerd met die Ed. Willem
Hulskon,  j. LI. dr. en landschrijver  van  Twente  en  de
WclEd.  Heer Antony Bouwer,  j .  u.  dr.  en vermaard
advocaet in qualiteit als mombaar  van de twee andere
minderjarige vrouwlijns en jr. Arn. Ludolph  van Iieppel,
alle crfgenn.men  van wijlen de Hooch welgeb. Gestr.
Heere Borchard Amelis van Coevorden, in leven Here
van Stevelaer en Hengeloe, landdroste van Twente,
gepasseerd voor de Burgemeesteren,  schepenen  ende
raden der stad Goor in dato den 2 ,4pril 1713.

10 April 1714 comp. Wilhelm  Avink, Borgermecster
der stad Borculo, als voltnagtigcr van de Hooch Welgcb.
Heer  Helmig  Muximiliaen  Schaep, Heer to t  Winsheym
en vrou Anna Geertruid van Heekeren,  ehcluyden.

26 Nov.  1715.  Bekonne  ick, Joanna  Elisabeth van
Stepraat, vrou tot Loenresloot, Oukoop en Teraa,  dat
al hetgeen wat door mijn broeder, d’Hooch  Welg. Heer
Jan Derck van Steenbergen, Heer tot Slangen!)orch  en
Nicuwenbeeck,  overste van een regiment infanterie ten
dienst.e  van den Staat der Vereen. Nederlanden koomt
te doene,  etc.

22 Aug. 1716 comp. die Ed. Adolph Henrik Putman,
der rechten Doctor, vertonende volmagt  van d’Hooch
Welgeb. Heer Alcxnnder van Capelle en sijn Hooch
welgeb.  vrou Blaria Joanna  van Hekoron,  voor Abraham
Bijleveld  en Jan Pieter  Bos,  schepenen ter  Nieuwer
Amstel gepasseerd.

21 April 1717 comp. Hendrick  Swar tca te  a l s  vol-
magtiger v a n  tl’Ilooch  Welgeb. V r o u  Catharina v a n
Ceppel,  vrijvrouw van Eller en haer  Hooch  Welgeb .
eheman de ook Hooch Welgeb.  Johan Eernst Frijheer
van Eller.

27 Juli 1717 comp. de Hr. Jan Joseph Morin, vertonen-
de volmagt van de Hooch Welgeb. Gestr. Heer Godard
Adriaen Baron van Rede Heer van Herveld,  r ichter
tot Arnhem en in Veluwenzoom en de Hooch Welgeb.
Vrou CJrsulina Philippina Baronnesse van Raesfeld ,
douarière g r a v i n n e  v a n  A t h l o n e ,  v o o r  Zeger  v a n
Aernhem, scholtis des Ampts Reeden  en gerigtsluyden
in dato den 8 Juni 1717 gerasseert.

lL, Mei 17-6  comp. die Ed. Derck te Lintelo Berens-
soon en Derck te Lintelo Hermenssoon vertonende een
acte van qualificatie op den 29 April 1726 voor de
Ed. agtbare Burgemeesteren der stad Zwolle gepasseert
w a a r b i j  haa,r comp’ was  volkomen  vo!magt g e g e v e n
van de Hoer Hendrik van der Wijck,  der regten doctor
en scholtis tot Raalte en Anna Lubberta van Heckeren,
eheluyden.

Verder hebben sij compp vertoont een qualificatie door
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juffr.  Judith hlargarctn  van Hcokcren,  ter dcsor  sake
geassisteert  met den serviesmeester Arnolt  Wi l lem
Wellink  als haaren  hier toe gekozen mombaar  op den
23 April 1726 voor do Heer Joost Schomaker der rechten
doctor en stndholdcr van de HoochWelGeb  Heer Jacob
Dorck vrijheer van Heeckeren,  heer tot  Barlhom  en
Enghuiscn, la.nddrost  der gra.afschap  Zutphen, gopasseert.

30 Dec. 1730 comp. de Heer Johan Henrik Boemkon,
Notarius, Burgemeester en Amptschr~jvcr  tot Ahnys als
vo lmagt iger  van  den  Hooch  Edel  Johan  Ferd inand
Wettendorff, beyder rechten doctor, zijn Churfìurstelijke
doorluchtigheyt  tot Coll0n,  Bisschop tot  Munster g e -
heime referendarius, ook Hoff en Cameraet, met sijn
Eheliefstc modesten  Catharina  Wilhelmina ten Brook.

1737 Copie van het testament van Cornelis van Aerssen,
heer van Wernhout en Boeke10  ende  Elisabeth Havius,
eheluijden , gemnnkt  op het HofY  t e  B o e c k e l t  d e n
10 Maart 1689. Hierin hun kinderen Elisabeth, Anna,
Jacob, Willem, Amsrnnta,  Cornelia en Maria van aersscn.

18 Dec. 1741  comp. de Heer en Mr. Balthazar  Muntz
neffens Sr. Benjamin Blijdenstcin met dcsselfs  Eheliefste
Jnffr. Trijntien ten Gaste, tutore m&ito,  en di0 eerste
als volmagtiger van Gerrit ten Cante en Isaack Paaschen

. en desselfs Kheliefste  juífr. Alcid;r Bavinck  ingesetene
tot Zwolle, Gerrit Schimmelpennink en dedsolfs  huys-
vrouw Juf f r .  Ael t ien  ten  Caate tot almelo, Henrick
Willink  en dessclfs huysvrouw  Juffr. Stientien ten Caate
tot Winterswick  en van Willem Puaschen en desselfs
huysvrouw Juffr.  Judith Schimmelpennink ingcsctcne
deser  stede, alle als erfgenamen  van de nalatenschap
van wijlen Willem ten Caate en Judith ten Caate, in
leven gewcsenc eheluyden.

Plechtige doop te Gent 4 April 1764 van den zevenden
zoon van Hubert François burggraaf van

Nieulant-Pottelsberghe. ‘)
Den  28 3Iaart  1764 was te  Gent geboren ?‘~~~ois

Jóseph  Colette  Ghislain , zevende  zoon  van  Hzllwt
_François  Oziq~paaf  ‘~‘mz  n’iez~Za~~t-I’ottelsbe~~~Ihc  en zijne
cchtgenoote Française  Jos@lrine Ale;~andx  waarover als
meter zou staan de Keizerin van Oostenrijk. Dienten-
gevolge  werd  door  H.  M.‘s Luitenwt-Gouverneur  cn
Kapitein-Generaal in hare Nederlanden, Karel Alexander
hertog van Lotharingen, enz. het volgend schrijven
gericht tot den Abt van St. Pieter bi.j  Gent:

1) Charles Dkiré Louis, ricomte dc Nioulnnt  ct de l?ottcl_;berghe,
Dhsir8 Hubwt  Jean Nepomucènc Co lc t t c  Ghislnin, x-icomtc  de N.,
et dc P.; Maurice,  ricomte  de N..
N., et dc P.,

ct dc P. ,; Frnu+ois,  vicomtc  dc
werden erkend te behoowl  tot dcu  Nrdarlnndschen

Adel met den titel van bur-grnnf  op alle, in IS%, [Vgl. Annnnire
des fnmilles  Kobles e t  pntrmiennes  dc Belgique:  1” Annke  1900.
B1~lxelles-Sullérellin~~~e  lOOO].  D’Ablaing  TUI Gicsscnburg i n  z i j n
Nedcrhnds  Adelsboek (1597) noemt ecu R. B. van 11 deo.  lkti,
N0 73. Last 01) den Hoogen Raad vnn Adcl  om Désiré  Hubert Johan
Pu’cpomucènc  Coletto  Gislcuuu, Chnrlcs  Hnbwt  Edo~~~rd  P~ospx,
Mnurit~ius  Hcudrik,  TlGodoor  Edounrd  da Nieulnnt  ,  RPFin:L  d e
Nieulant , cu . . . de Nieulant de Pot~telsbcryhc,  op dc l!l~t~en te
brengen, met den titel vnn Burggrnnf  op allc  wcttigc nfst:unlllclingcn.

Als N B. voe_gt  hij er nnn too: Ue eerste,  benevens  drie Pottcl~berghe
op de lijst 1820, de orcrige  niet  op dc lijsten. Hoc is dit’? w.
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Réverend Père en Dieu,  Très chor et bion Amé , Commc
il a plu & S. 11. L’Imp&ratrice  R e i n e  A p o s t o l i q u e  d e
nommer  e t  commet t re  La  Comtesse  du Faing et do
Hasse l t  Douairikre  rlu Comte Eugene  de Lnnnoy de la
3loUerie  en son vivant chevalier de La Toison d’or et
Gouverneur de Bruxelles à I’effet  de Lever en Son Roial
nom Sur les sacrks  fonts de Bateme  le fils quo 1’Epouse
du Vicontc de Nieul:rnt  de Ruddervoorde Chambellan
Conseil ler  d’Etnt d’Epée  de Sa dite Majt” Grand Bailly
de La Ville de Gand et Bailly du Vieux Bourg vicnt
de mettre au monde, et qu’il convient  que eet acte soit
célébre  wee toude  la solcmuiié  possilde  à 1’Eglise  Parois-
sinlo des Parens du nouveau Né OU a tel autrc cndroit
quo Ceux  ci auront fitit préparer  pour  eet cf1et, N o u s
Nous faisons La présentc pour Vous requerir  de faire
en habits ponti/icarlz  l e s Ceremonies  de ce Batemc &
1,‘aide  du Curé de la Paroisso et  de tel  Nombre de
Prêtres, que pour donner d’autant plus de relief il sera
jugé nécessaire.  Et quant n,u reste du Ceremonie1 qui doit
être observ8 on cette occasion, L’lnscription au registre
de Batemes de La Paroisse y comprise, Le Vicomte de
Niculaut  cn étant informé en détail, Nous ne doutons
pas qne Vous nc Vous prêticz a cc qu’il Vous  en fors
connoître do notre part, en quoi Vous Nous ferex  chosc
agréablc.

B Tant, Révércnd  PAre en Dieu  T r è s  Cher  et b i c n
Am&, Dieu Vous ait en Sa S’”  Garde, de Bruxelles le
30 Mars 1764.

(get.) Charles de Lorraine.

[onder staat. A L’Abb&  de St Pierre à Grind;  terwijl
h e t  adres  lu id t :  Au Révérend  Pero  en Dieu,  très cher
e t  b i e n  a m é  Guclewald  Seiger, C o n s e i l l e r  d’Etst  de
de  8 .  DI. L’Imp” A p . liwO Abbé  dc Sb Pierre ordre de
St Bénoit  a Gnntl, et en cette qunlité Primat  du Pais
et Comté de Flandres.]

3L Q

O p  dezen  b r ie f  i s  door*dcn  ab t  persoonli,jk  aangc-
teekend  hetgeen hier volgt :

,,Notandum:  qn’en quali té de Patron, et en vertu d0
nos privileges anciens le 4 avril 1764 j’ai exécuté les
susdits ordres de son altesso  Royale en suppléant les
cérémonies  de  Bap tèmc à  l’kgard  do dit enfant mâle
ri”‘,  fils à 3 houres  apr8s  mi& dans 1’Eglise  P a r o i s s i a l u
de S Michel  a Gand en habits Pontìficu~uz  ayant  ponr
ass i s t an t s  nfr le Cu& Vermei r sch ,  et son  Vicaire  et
trois de mes réligieux dont l’un me servait d’index et
les doux autres de Porto de mitre et  do crosse, npres
avoir pri?allablement ct. pontificalement reçu la susdittc
Dame Comtesse De Lannoy comme  représentante de
S a  Dfaj.t” L’lmp. Re ine  Apliq’le à  l’entrée  d e  l a  ditto
Eglise  et aprés l’avoir conduite jusqu au grand autel
su r  lequel,  l a  cé rémonio  s’est faittc en présance  des
deux magistrats de la ville de Gand des officiers majors
de la guarnison d’icelle,  de toute la noblesse et une
infinité  de monde m’y ayant fait mener en voiture à
six chevaux précéd&  par notre officier Vcrcruysen de
no t re  Cour  feoda le  por tan t  l e  Baton du Pr imat  do
Flandre  , et par mes quatre officiers ou sergeants armés

‘) 1Ict,  gccnrai\-eerde  is in ‘t origineel gestceudrukt. w.
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d o  lcurs hallobardes  , foisant le grund tour jusqu’à la
ditto Eglisc  ou mes dits officiers tous cinq m’ont cntouri,
et gardé devant le grand nutel préférablement a ceux  de
la ville de  Gand  e t  de  l a  ga rde  bourgeo i se  qui s’y
trouvaient. Toutes les cérémonies  fa,ites  , aux instances
de MC le Vicomte de Nieulandt père de 1’Enfant  j’ai
intoné le Te Deum  qui étant chanté musicnlement j’ai
fini le tout par les deux oraisons accoutumées et propres
au Te Deum, et suis retourné à la Sacristie pour nous
déshabiller puis après avoir un peu reposé à Ia maison
du Curé (qui lorsquo j’entrais dans 1’Eglise  m’a requ
avec ses assistants comme  Patron  d’icelle en me présen-
tan t  l ’ eau  bén i t t e : )  nous  sommes  re tourné  à  notre
Abbaye par le grand tour et  de la même favon  que
nous étions sorti et venu, & l’exception que nous sommes
revenus par  l ’autre g r a n d e  rue de notre jurisdiction.
Quod attestor hâe 5 Aprilis  1764 Gudwalus Abbas ad
St”” Petrum.”

* -k
*

De doopinschrijving in het register der Michaëlis-Kerk
te Gent luidt a. v:

Anno millesimo septingontesimo sexagesimo quarto
die vigesima nona mensis  martii praevia dispensatione
privatim baptizavi in suppletione Caeremoniarum habita
quarta aprilis  susequen t i s a Reverendissimo Domino
Gudwalo Seigcr a consilio sta.tus sacrae suao Caesarae
et Apostolicae Majestatis , A b b a t e  Sancti Petri  juxta
Gandavum primato comitatus Flandriae , Principe de
Camphain  i Comite de Hollain , Gelouu &c.  nominaturn
Fra~&cuna Josephm Coletam Gislenum filium c o n -
sequenter septimum per illustris Domini  Hubcrti  Fmncisci
Vice-comitis de  Nieulad  Pottelderghe  e t c ,  Domini d e
12ucidervoorde  , Coudekeuken , Noodvelde Gaverellis,  E t c .
Cubiculari i  Sacrarum majestatum a consil io status,
magni praetoris civitatis ac Castellaniac Gnndavensis
et perillustris Dominae Franciscae Josephae Aleggnmbe,
filiae perillustris  Dominae Alegamhe,  Baronis  D’Auwegkem,
Domini  de Basingkien  , Claisoing , Vahseele , Hulsbeke,
Longueville, Dulmmel , Beaumod,  Rivisel  , Ingelvoren,
Bois, Boulier t e n  thorre,  t’Hermelghem  ,  t’Heurnc,
Bouveries,  Bruaezcs,  etc., conjugum,  natum vigesima
octava martii quadrante ante duodecimam nocturnam.
Susceptrix fuit Serenissima nc potentissima Princeps ac
Domina, Domina Maria Theresia  Dei gl-atia Imperatrix
Romanorum,  Regina  Germaniae  , Regina Apostolicn
Hungariae, Bohemiae , Dolmatiae, Croatlae,  Exclavoniae,
Archidux Austriae Dux Burgundiae, Brabantiae, Lim-
burgi,  Luxemburgi, Gueldriae Mediolanensis, Parmae
et Placcutiae, de Wittenbergh altae et minoris  Silegiae
S tyriae , Carinthiac , Carnoliae Mantuae &c.,  Princeps
Transilvaniae, et Suaeviae , Marchio Sacri  Romani Im-
perii , de Bourgan, Moraviae, etc., Comitessa de Habs-
bourg , Flandriae , Artesiae,  Tirolis,  Hannoniae Namurci ,
Ferrotti , de Kybourg , Domina Marchiae de Sclavonia,
de Portmahon, de Salins et Mechliniae , dux Lotaringiac
et Barri, magna  dux Etruriae Etc., ,Etc., Etc.

Cujus locum  implevit commissione speciali  illustrissima
Domina  Philippa  nata Marchio de Traisignies vidua
illustrissima Domiui Marchionis de Herselles , c u j u s
denno loco stetit (cum infirmaretur) illustrissima Domina
Lamberta Lamoralda du Faing, Comitissa de Hasselt
Liberchies Barona de Jamoigne, Domina de Tangry,

-.
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Secalus  , Outrivc , Markegheti,  Zingelbuenst , Quévus ,
Salin.es , Plancques, Pontrave, ten Reyn , Mocnenbrouck,
Picquenies , etc. v idua  i l lus t r i s s imi  Domini  Eugenii
Comitis de Lannoy et de la Motterie, Baronis de Som-
breffe , etc. , Equi t i s  aurei velleris, a consilio st,atus,
magni Marescale , aulae, magnique cubicularii sucrarum
suafum Caesaraeum Majestatum ad servitium Serenis-
simi Principis  Caroli  Alexandri  Lotharingiae et  Barri
Ducis Gubernatoris ac Capitanei generalis Belgii direx-
toris civitatis Bruxell.cnsis  Etc. Etc. Etc.

Subsignatum erat : J : B : Vermeersch. Pastor Concordnt
cum suo originali, quod attestor hac die 5 februarii 1777
J. De Clercq past. S. Michaëlis.

[Archief der Abdy van St Pieters,
Stnatsarchieven Gent]

Medegedeeld door:  M. 0. WILDEUN.

Heraldiek in de krant.
I n ,, Het Vaderland” van 6 Nov. 1912 komt o. a.

voor:  ,,Do intocht van den nieuwen burgemeester te
Voorburg”. Zooals gebruikeli,jk  is bij eene derge l i jke
joyeuse  entree  op de kleine plaatsen,  wapperde het
dundoek, was veel groen aangebracht en ontbrak ook
niet de traditioneelc eerepoort. In of op die eerepoort
nu, was  het wapenschild der familie Mackay geschilderd,
dat zooals de verslaggever beweert, voorstelt, - neen -
hi j  zeg t  ,,waarvan d e  m o t i e v e n  zijn” --!: ,drie  g e -
muilkorfde jachthonden op het veld, terwijl  in de
oploopcnde balken een hert staat, dat bedreigd wordt
door twee gewapende honden. Hij voegt aan deze dwaze
beschrijving toe: ,,Moge  er geen profetie in zitten!”

Men kan niet  verlangen, dat  ieder journalist  iets
van heraldiek afweet, maar zóó’n beschrijving grenst
aan het belachelijke, en is daarbij van ‘t begin tot ‘t
eind foutief, want in ‘t wapen Mackay komen absoluut
geen honden  voor. De schilder moet een vri~.onduidelijk
voorbee ld  voor  oogen  hebben gehad of 111~ heeft a,an
z;jne fantasie vrij spel gelaten.

Do beschrijving van het wapen Mackay luidt:  In
blauw een gouden keper, beladen op den top met een
hertenkop en hals in,,natuurlijke  kleur en op elk der
be ide  beenen  met een voorarm in natuurli jke kleur,
geplaatst in de richting van den keper en een langen
zilveren dolk recht vooruit houdende naar den hertekop;
de keper vergezeld van drie rood gemuilbande zilveren
beerenkoppen twee van boven en een van onderen.
Nog eens. . . . . . . . waar zijn de honden?!?

M. G. W.
.-

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Andreas-Kessler. Te Sindanglnja overleed 19 No-

vember 1861 Paulus Andreas, geb. te Boucher  3 De-
cember 1804, gehuwd geweest met Johana  Cl~ristina
Kesslcr, geb.  te  Semarang 13 MX 1810 ,  ove r l eden
aldaar 30 November 1877.

Gevraagd de 4 kwartieren met genealogische ge-
gevens van beide echtgenooten.

‘s-Gravenhage. Mr.  W. C. WENDELA~~R.

Antum of Van Antum. In het ,,Nieum Nederl. Biogr.
Woordenboek” van 1911, wordt in k. 160 vermeld:
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,, Aert can A&cna  marineschilder in het begin der 17~ eeuw
,,van  zoien geen leöe~asl~~~~o~2der7~ede~a  bekc11d zij~z, t e n z i j
,,hij iden t i ek  i s  met  den  (k .  159)  genoemden  Aert
,,AntJ~onisz.”  Verder wordt daarin vermeld, dat in het
Rijksmuseum te Amsterdam twee schilderijen hangen,
tusschen  1604 en 1607 geschilderd en met den vollen
naam geteekend.

In k. 159 wordt vermeld, dat Aert. Anthonisz.  1579jSO
te Antwerpen is geboren, in 1603 te Amsterdam huwde
en 7 Sept. 1620 in de Zuiderkerk  werd begraven. Hij
kocht 6 April 1604 het poorterrecht en woonde in ltild
in de Houtstraat.

Nadat ik in jg. 1906 mijne aanvullingen gaf op het
B r a b a n t s c h e  en Gelderschc  ges lach t  von  Vlierden,
kreeg  ik afschrift celIer  akte d.d. 10 Maart 1655, voor-
komende in Gifteboek N” 35 (protokol 534)  stedel.  arcb.
van Rotterdam, waaruit bleek, dat de sub IV k. 240
jg.‘ 1906 vermelde _ílluric .Jorisdr., niet de 2”, doch de
ccrstc vrouw was van Olivier  vm Vlicrdeu  en uit dat
huwelijk o. a. de sub V vermelde  h’icolnas  was  gesproten.
Zij heet daarin: nMarilge Jorisdoc7~fcr  Antun6”  e n  was
in Nov. 1636 overleden.

Zij was dus eene tijdgenoote  en vermoedelijk ook
eene bloedverwante van Aert. Tot dusverre kwam ik
nog nimmer den naam Antuwz  tegen dan onlangs in
het verslag cener verkooping van schilderijen.

Zou een der lezers van ons maands&ift  ook iets
naders omtrent dit geslacht kunnen medcdeelen, dan
wel of de veronderstelling van wijlen  den Heer Moes,
schrijver van het aangehaalde artikel, juist is: dat nl.
Acrt van Anfunz  en derf :Inflrokz.  identiek zijn.

Arnhem. C .  P. J. VAN VLIERDEN.

Arckel (van). 1”.  In welk jaar stierf Jan.V (burggraaf)
t:nta A,rcl;el, echtgenoot van Geerfmid val1 Looz-Sfcgvoorf,
dr. van Hendrik van Looz, heer van Steyvoort (of
Steinvorst) (1101) en zuster van Elizabeth,  gemalin
v a n  D i r k  11 van Renesse?

20. Wanneer werd geboren en st ierf  Diedericl;  valz
A~ckel,  Ridder, heer van Grevenbrock, echtgenoot van
Adelheid  Rijksgrnvin  can Looz-Corszoarem  ,  d r .  v a n
Willem, ridder, heer va’n Hermal,  Hemptines,  Brion,
Ahain enz. burggraaf on kastelijn  van het land Fran-
chimont enz. (1481) en Johanna van Schoonvorst?

30. \Vie waren de ouders van ;Ilargareta van drckel,
gemalin van Andreas van l+‘~jho,gne,  wiens zoon Andreas,
heer van Leschy, huwde met Catheriun (ook Margareta)
van Looz-Corswnrem ?

40. Wie waren de ouders van I.abeau (ook tJooeilza)
v a n  A r c k e l  van Haestrec7it,  echtgenoote  van  ?Jan o f
Arnoud  van Rave,schot, ridder, heer van Cappellen en
Waesbeek  , wiens dr.  Isabella,  + 22 Juni 1657 , Johan
Franciscus van Looz-Corswarem, graaf van Niel ,
ridder, heer van Corswarem , Gingelom, Landelies ,
Hameau enz., huwde? B. v. D. 13. v. T.

Bax .(xSX, 415, 450). Hetgeen  door mij omtrent
ililaximzl~aen  va?a  Baexen  werd  medegedee ld  kan  n ie t
ongeveer gelijkluidend zijn met hetgeen de Heer Kymmell
mcdcdcelde; z[jne  opgave toch is mijns inziens niet ge-
heel overeenkomstig met. de feiten &aximiZiam van
Baexcla  , heer  van  Coninxvrij  , was M a a r s c h a l k  v a n
Eemland van 6 Oct. 1554 tot 7 Jan. 1595 en sterft
aan de pest 1605 ,,sig beklagende van dusdanige peste
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te moe ten  s te rven  en  werd  begraven  te  Harmelen”
(Buchel.)

CJ

Hi,j t r o u w d e  Theodorica  van Z~~yle~a  vaga  Harmclen  ,
die overleden is den 3 Mei 1614 ten 6 uur des avonds
te Utrecht en te Harmelen begraven (Buchel).  Zij even-
min als haar vader $?eclerik  hebben ooit het vr’ij  allo-
diale goed Kersbergen bezeten. Dit goed dat den 8 Nov.
1538 slechts door twee van de drie Staten tot ridder-
hofstad werd verklaard,  was door &!arin vala Rencssa
van Zkt aan den vader van Frederik, Di& vals Zuyle~a
van Harnzelen  , ten huwelijk aangebracht en vererfde na
den dood van deze eclltelieden  op hunne dochter Jo7zannn,
die hoewel tweemaal tgelluwd  aan Gerit  van Culemborg
e n  Hcnrik vala E’mskerck  geene k i n d e r e n  n a l i e t  e n
Kcrsbergen  bij testament van 7 Nov. 1575 voor den
Notaris  van Herwacrden te Utrecht naliet  aan hare
n i c h t  G@erta  1;an Zwylen vala Harnzclen,  d e  z u s t e r
van Theoderica. Indien 1572 het trouwjaar van Theode~iccc
is , dan moet zij voór 16 Aug. van dat jaar gehuwd
zijn, aangez ien  toen  be leend  werd  met, het huis te
Harmelen  : Theode r i c a va?a ZuylelL  h u i s v r o u w  v a n
Ma,xinailiaan  van Bawma  en zulks na dood van Frcc7wik
haar vader (Buchel).

‘s-Gravelahage. J. D. WAGXER.

Burch van Zwijndrecht (van der). (XSS,  452) Tot
dit  geslacht, - dat in g o u d  e e n  g e w e l f d e  r o o d e
schuinbalk voerde,  l inks boven vergezeld van een
bnrcht,  - zullen behoord hebben:

Dirk eaqa der Balrch va?a Swindrecht huwde Ca~f7rwina
Schaep, geb .  omt ren t  1618 ,  docht,er van  P ie te r  en
Catharina Moens , ouders van :
10.  Nagdale~aa  huwde Piefcr QuereO  heer van Tjepma;
20. Willem  huwde Alann  Cyastello  , k inder loos  ;
30. Agnes  huwde Xicolaus  S c h a d e ;
40.  Catl~arbaa h u w d e  l!la.riinus vata I’upcnlrroeck.

C. J. P.

Burgh (Van der). De Heer Wijnaendts van Resandt
deelde indertijd mede : dat trouwden te Bat,avia  28 Nov.
1 7 6 7 :  Jollaqanes  Robert van der Burgh,  v a n  L e i d e n ,
opperkoopman-titulair en geheimschrijver van den Gouv.
Gen. van India en 81a?lcc _Naria Rowq van Batavia.

Gevraagd hun beider ouders.  De vader van Anna
Maria Romp schijnt  illichiel to heeten.

Ook vernam men gaarne haar wapen.
‘s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Bylandt (van). 10. In welk jaar werd  geboren  en
stierf A g n e s  v a n  Bylantlt  van Reyt (dr. van Otfo en
&aria  vma dela Bogawdej  d i e  2 7  J a n u a r i  1550  ,JacoO
Rij ksgraaf vaqa Looz-Corszuarem  (gezegd : v. Corswarem)
heer van Corswarem, Craenewijk enz., Haut-Voué van
Gingelom , afgevaardigde van de Ridderschap van Luik
en Looz enz., -/- 6 Mei 1605, huwde?

20. In welk jaar en waar st ierf  Rosaiia Colastafztia
Otfc  gravin  va?a Bjylandt  vnia Oudenarde,  s t i f t s d a m e
van  St Ger t ru id  t e  Nyve l ,  geb .  3  Augus tus  1759 ,
(dr. van Adrian ?Joozef,  heer van Melden enz., en Maria
~Joohnmaa  F re ïn  ~~o~~  Benaelau voga S’chö?areitk),  g e m a l i n
van Z. 1). H. Willewa  Jozef Clenaens  A l e x a n d e r  g r a a f
Lood-Haspelagouw  en Corszuarem,  graaf van Hoorn en
Niel, 4e hertog van Looz en Corswa.rem,  Prins des H.
R. Rijks, regeerend Vorst  van Rheina-Wolbeek , 5de
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markgraaf  vau TJigny enz., 7i10 Baron van Longchamps
enz.  heer van Corswarem, Vorssen, StO Marie,  enz. ,
Ridder in de militaire orde van Maria Theresia?

B. v. D. B. v. T.

Clement-Reitsma. (XSX, 452 en 464). DS Esnias
Clement (f- lG87) en L!~~~in 2;1!12  Os hadden tot dochter
Susanna  Clfment , geb. Rotterdam . . . . . . . 1675, begr.
Amsterdam 25 Aug. 1744, tr. Sloterdijk  11 Oct. 1695
Jol2a~211es  Badde,  ged. Amsterdam 30 Juli 1664, $ 17
Jan. 1720. Hunne dr. iliagdale>~a  ITenr&te  Baelde  , geb.
(vermoedelijk Amsterdam) 1699, tr. 1730 Dr Y’iDe~ius
_Reijtsma.

Zie verder XXVII, 246. (In noot 14 der aangehaalde
kolom staat: In Nov. . . . . jg., d.m.z. In Nsv. jg. 1856.

Opgemo.akt  uit ingekomen antwoorden van de Heeren :
?V. J. P. v. D. B. en C. J. P.

Cock (de). (XxX, 416. )  Op huijden  den 25 J u n y
anno 1677 compareerde voor mij Dirck van der Groe
notaris ende  in presentie van de nsbeschreven getuijgen
Sr GosewZjfz dc Rock coopman  b i n n e n  deser s t e d e  a l s
procuratie hebbende van de Heer Cornelis  J u n i u s
Scholtus van Cooten weduwenaer van juffrou A g a t h a
de Coclc soo voor hem selven ende  als vader ende
voocht van sijne kinderen bij deselve sijne huijsvrouwe
verweckt  ende  d e  H e e r  e n  Mr Jolma vun Soesdijck
advocaat voor den Hove van Utrecht mede voor hem
selven ende als man ende  voocht van juffrou B e a t r i x
Jhaius  dochter van de voornoemde Heer Junius ende
juffr. Agatha de Coclc haer vader ende  moeder zaliger
in die qualite erfgenamen van juffrou Elirabctlz  de Cock
suster van de voors. juffr. Agatha de Coclc ende  dochter
ende mede erfgenaem van de Heere Gwa9.d  de Coclc i n
sijn leven Raedt ter admiraliteijt tot Amsterdam die
‘t recht bij scheijdinghe  tot de nabeschreven obligatie
v a n  d u y s e n t  g u l d e n s  capitael  vercregen  hadde  sijnde
de selve procuratie gepasseert, voor Antony Houtman
notaris cnde sekere getuijgen tot Utrecht mij notaris
origineelijck  gebleken ende  verclaerden sij comparanten
in die qualite vercocht  ende dienvolgens getransporteert,
gecedeert  ende  opgedragen te hebben sulx doende bij
desen  aen ende ten behoeve van Sr Hendrik Ram sekere
o b l i g a t i e  t e r  somme  v a n  d u y s e n t  g u l d e n s  capitael
sp reeckende  t,en laste van de Admiraliteijt alhier bij
den voornoemden Heer Gerard de Koclc  den 4dcn Apnl
1649 tot laste van de selve Heeren  ter admirali tei j t
beleij  t sijnde gefolieert fol. 54 ende  goregistreert fol. 37
verso ende welcke  voorschreven obligatie sij comparanten
neffens desen  aen den voorschreven XP Ram heeft over
gegeven. Bekennende hij comparant door handen van
de selve Sr Ram weghe de inhoude der vooraeijde
obligatie soo capitael  als interest verschenen ende  noch
te verschijnen al voldaen ende  betaelt te sijn de lesten
penningh mette  eersten stellende derhalve de gemelte
Sr Hendrick  Ram in den vollen eigendom actuale ende
reale possessie ende voorsch. obligatie omme  de inhoude
van die soo capitael  als interesse alreede  verschenen
ende  noch te verschijnen uijt  eygener authoriteyt  te
mogen inne vorderen ende  ontfangen mitsgaders daer-
mede doen zijn vrije wille ende geliefde want hij
comparant verclaert  daeraen geen actie recht noch
eygendom meerder te hebben noch te reserveeren in
eeniger manieren ; daeromme ten proffijte van Sr Hen-
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drick Ram docndo volcomen  afstant van dien gelovende
hij  comparant in quali te voorschreven ende oock in
sijn prive dese transporte t’allen tijde te sullen vri,jewaren
voor alle calangien  endo opspraecke die daerop gedacn
ofte gepretendeert  souden  mogen werden onder het
verbant van syn compnrants voorseyden principalen
ende  privé persoonen ende goederen deselve stellende
ten bedwangh van alle rechten cnde rechteren. Alles
oprecht gedaen te Amsterdam ter presentie van Christian
Viland ende Wouter Schuurman als getuygen hiertoo
versoclit.

W. Schuurman.
Quod attestor rogatus.

Goosewijn  De Rock.
C. Viland.

D. v. d. Groe,
Nots. publ.

Medegedeeld door :
Jhr. W. J. P. VAN D E N  Boscn.

Dell (XSX,  452). In  he t  h. s. ,,Berewoud” v i n d  i k
he t

1.

IYi-.

a.

b.

c.

volgende :
2Vicolacs  Duvel nlias  Dek
‘Jaja  Duvel alias Dell, trout A:ceirje  _ìì. N.
ïVicolaas  Duwl  alias Dell, trouwt 12eylnepìg  Graczlzoo-t
dogter  C’opnelis. Leefde beyde 1666. hieruit 3 kinderen:
<Jala  Duvel alias Del1  trout LijsDctla  Dircx, waaruit
3 dochters.
Hillegmd D u v e l  a l i a s  Deil, tr.: ,Jacob  Kershgh,
waarvan descendenten. Zij hertr. G&kbertJ~  L2ccasz.

D i r k  Dure1 alias Dell. Hij heeft 1572 een schip
op zijn eigen kosten toegerust en als capitein  van
hetzelve daer mede den Brie1 helpen veroveren;
trout Maart 1566 Trijntje  Dommer, dogter  Jans
ux Geert LMwant  Bettyens (2) offte uan der Hena,
zij. obiit. Hi,j hertrout Nov. 1585 LijsLet ElOerlsdv.
11s  obiitt 23 Dec. 1599,  zij obiit 23 Aug. 1638.
Uit het eerste huwelijk komen voort 7 kinderen,
uit het tweede geen.

E e n  Clacs Claeszen  Del1 vind ik niet.
12otterdana  , J .  REEPMAKEIL

Dompseler (Van). (XxX, 289 en 342). De volgende
Awdwosius  Ecert vma Domnpzeler  is waarschijnlijk dezelfde
als de in k. 295, r. 20 genoemde, 12 Nov. 1713 te Oene
gedoopten zoon van 1Qnand  uala Dompzcler  en Jolzunna
IVi2Jaclnzina  van Omnzerelz  :

Awbvosizrs  Ecert van Domnpzeler,  in 1791 in garnizoen
te Heusden, woonde te Heesbeen  (bij H.) en werd 1 Mei
176s ouderling aldaar, maar vertrok reeds 26 Aug.
d. a. v. naar Putten (kerkeboek Hb.) ; tr. :
10. Aaltje Landmm (kinderen?)
20. Heesbeen  24 Febr .  1761 Alatonia  M a n s ,  g e b .  t e

Heesbcen en ald. gedoopt 14 Nov. 1723 als dochter
v a n  Casper  lIlans  en Jemeke d e  P o o r t e r .

Uit het tweede huwelijk werden geboren:
10. Casper  Johannes, geb. Heesbeen  25 April 1752, ged.

te Doveren  30 Apr. d. a. v. (tijdens  pred. vac. te fl.);
20. Wzjnant  E.gbart,  geb. en ged. Heesbeen  25 Nov. 1753.
3”. Johanna Ibilbenaij~aa,  geb. 2, ged. 9 Mei 1756 ;
4”. JVillem  David, geb. 24, ged. 25 Juni 1758;
50. Jenneke, geb. 2ö Febr., ged. 1 Ma,art 1 7 6 1 ;
60. Anna Hendrica,  geb. 4, ged. 18 Dec. 1763 ;
70. Awtoni  Jliobbigaus,  geb. 26, ged. 27 April 1766.

Opgemaakt uit afschriften. D.
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Heerdt (van). (XxX,  453). L’oltl~~j~a  VUH KW&,
h e t  e e r s t  v o o r k o m e n d e  9 Juni 16% on <- 1720,  is
volgens v. Doorninck  Geslachtk.Aant.  tweemaal gcl~~twd:
10 m e t  ,Johanna v a n  der Het&lcn en 20 E’lisabetJr  van
Sclmrilag.  Met Johanna van der Heiden komt Boldewijn
den 10 Febr. 1688 voor. Van Spaen Lalccq geeft aan
Boldewijn  m a a r  eenc  v r o u w  e n  noemt  die l~:lisnbetb
Schur ing ,  terwi*jl u i t  d i t  huwel i jk  gespro ten zi.in  :
le CatJ~u~ina,  geb. 28 S e p t .  1 6 9 5 ;  2” C’at/ra)%a,  geb
2 Sept. 1696 en 30 12obert  F~reticriic~  geb. 28 Jan. 1698.

‘s-GlawnJLagc, J. D. WACINER.

Heinsberg (van). Stamde Smgnreta  van Ieimlmg ,
echtgenooto van Jacob , Ridder ,  .heer van Norialmez ,
Landelies, Oest , Spoelberg, D e l f t ,  Souvcrein-lloofd-
baljuw van Luik enz., Gouverneur en baljuw der stad,
vesting en kasteleny Thuin (wier dr.  Jacoba,  Johan
Rijksgraaf  van Looz-Corswarem , heer van Cranewijk ,
Hyerges,  S Lambrech t s -Herck ,  enz . ,  $ Landelies 1
Januar i  1507 ,  huwde)  van  de  heeren  van Heinsberg
af, die het graafschap Looz bezeten hebben en zich in
huwelijk verbonden met de Huizen Oranje-Nassau,
G u l i k ,  Gelder,  alembrouck,  Neurs, Croy ,  v a n  d e r
Marck,  CIIZ. ? Stamde zij van het geslacht van Jan van
Hei~zsb~rq  Prins-Bisschop van Luik ?

B. v. D. R. v. T.

tiosteijn. (XSX, 453.)
Utrecht. Huw. reg. :

G e b o d e n  t e  baaren /
!

Den 3 Februnry 17il
en in ‘s hnge nktens Lodewijk Anthony de Rochefort
gesien getrouwd in 1 predikant te Zoest
de domkerk 20 feb. en
1771 door P. Ru tgers

(
Nsrgareta  .Jolmnnn Hosteijn

In de klappers op de doopboeken 1740-1755  en die
op de trouwboeken 1711-1755 komt de naam Hosteyn
niet voor.

Het Burgerboek vermeldt  als  burger van Utrecht
op 10 Maart 1’763 Wijnandus Holaicp  , parochieschool-
meester  aan de Buurkerk, burgerrecht gratis volgens
Res. van 21 Febr. 1763; en op 15 Febr. 1721 iSey,llc?h
Hogcstei;in.

TJtrecJd. v. w.

Looz-Corswarem (van). Waar stierf 17 Juni 1856,
Maf ia Clrarlotie  Tliewzia  Prinses van Looz-Corszvarent
enz., geb. kasteel Bomerée bij  Montigny 14 Naart  1766
(dr. van Z.D. H. H ertog Willem Jozef Clemens  Alexander
en Maria Emmacuela  Jozefn Baronesse van Aix, V~OLIWC
v a n  Den&, stiftsdame  v a n  Moustier  sur Sambre,  enz),
g e h u w d  t e  2  d e n  P met hyarel  Flores J o z e f  Gedard
B a r o n  v a n  IlántJrier  van Baillamont, geb.  . . . , . $- . . .
13 Juni 18072

B. v. D. B. v. T.

Reineck (van). 10. Wie waren al de afstammelingen,
graven va?a  Rcineck (van het Huis Looz) van: A~~~aozlcl  V
regeereud graaf van Loox  (Los of Loon) en Haspengouw
graaf des ll.. R. Rijks en rala &i~zccl~, heer van Villers
e n z . ,  Domuoogtl  PU l’lirggmaf  van dImtz,  avouf?  v a n

3 0

Avcrbodc, i_ circa 1150 (stichter van Averbode 11 April
114OY en in do abdij begraven) echtgenoot van A g n e s
hertogin oan Ecierclz  , enz. (+ na haren gemaal) dr. van
Gerard van !&Ientz  en Hertha  (Agnes was ook zuster
van Godillon, of Otto, hertog van Beieren)?

20. W a r e n  : LodcruìjJc g raaf  ziufl Looz-Haspengauw
(zoon van Arnoud V), avoué van Averbode en St Jacob
te Luik, Burggraaf van Mentz, graaf des H. R. Rijks,
$ 1171 (Y)  (echtgenoot van Ermsngarde  , of Sgnos, van
R e i n e & ,  j- 1176) en Gerard  I (Lodewijks  zoon) Rijks-
graaf v a n  Looz-Huspengomo,  graaf van Duras,  heer
van Brusthem ! Montigny, Hallud, sous-auo&  v a n  St
Truiden,  enz. (echtgenoot van Maria, of Aleïdo,  van
Gelder  ( 1 1 5 8 - 1 1 9 4 ) ; evenals Geruid  11 (zoon v a n
Gerard 1 en broeder van Lodewijk graaf can Loot en Hol-
land enz ), burggraaf van Nentz, -\- 1216 (ech tgenoot
van Cuncgonda van Heinsberg) , gravela  valz  Reine&?

l3. v. D. B. v. T.

Santvoort. (Groningen).  (XxX, ôS2.) Dit geslacht
heet eigenlijk 1Par)lloZl.s.  Slechts Albert Xoclefs  (sub. X1)
noemde zich Bantvoort  : zijne zoons st ierven zonder
nakomelingschap. Het wapen van dit geslacht Warmolls is:

Gedeeld: 1. in zilver 7 roode rozen; 11. in blauw
een zilveren kruis.  Op het  door den heer Nees ge-
publiceerde heb ik nog de volgende aanvullingen:

1.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

111.

1.

2. Wnrnzolt  Xoelofs  noemde zich mkt van Santvoort
en was ook gezworene der stad Groningen.

Ui t  z i jn  huwel i jk  met  Alaria  JacoOs Clz~zci~~g?~c
(zi,j  woonden te Groningen in de Heerenstraat) waren
10 kinderen, allen te Groningen geboren en over-
leden :
Roelef Wamlolts , geb. 20 Aug. 1634, f 15 Mei 1655.
Anna Warmolts,  geb. 21 Nov. 1626,  -i_ 4 Juli 1673,
tr. Hqjo Eroeyls -!+ozczoer (1 kind).
Geertij‘n  IVarmolts  , geb. 2 Feb. 1629,  -i_ 18 Dec. 1678,
t r .  GeyJzardt  G,rassink , i_ Groningen 5 Aug. .1671,
hopman aldaar.
Hindrilc  Warmolts,  geb. 30 Jan. 1631,5_  4 Nov. 1650.
Eoelefjelz  Wamaolis,  geb. 9 &Iaart  1633,  j- a l d a a r
3 Nov. 1636.
Hendrhjen  Warmolts,  geb.  5 Sep t .  1635 ,  t r .  10.
Groningen Nicotaas  Eeu~~ink,  + aldaar 12 Juli 1680
(2 kinderen), gildrechtsheer  a l d a a r ;  tr. 20. d e n
hopman Houtuin.
Rolina WarmoUs,  g e b . 25 Feb. 1638, i 1674, tr.
Nr. Woltw Wolthers.  (Zie verder: Gen. Her. Bladen
10 jaargang, bl. 276 sub. UI).
Maria Warmokts,  geb. 31 Aug. 1640, -i_ 6 Sept. 1640.
ddaria  Warmolts,  geb. 28 Oct. 1641, -;- 6 Juli 1644.
JacoOus  Wawnolts,  Red.  14  Ju l i  lti44,  -i_ 26 S e p t .
1691,  hopman des borgerli jken regiments van
Groningen, volgt 111.

Jacobus Waw~olts  voornoemd, tr. Groningen (ondortr.
17 Jul i  1669)  1tjel~ Calmes,  ged.  aldaar 9 April
1648, f 5 Juli 1699, dr. van Hiwlril~  en Adriaentie
N. &.

Uit dit huwelijk:
Muria ~l’armolls, geb.  Groningen 29 Sept .  1670,
5 1738, tr. Nr. ,7oJrnla Hawzen Keiscr.  (Zie verder
De Wapenheraut  1907, bl. 500 sub. IV.)
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2 .  Adriaenticn  Warmolts,  ged .  26 N o v .  1671,
3 .  A,riadnc  Waannolts,  ged. 3 1  1\4ei 1674,
4. Ariana  Warmolts, ged. 11 Juni 1675,
5. Arentien Warmolts,  ged. 8 of 23 Aug .  1676 ,
6. Alagonda Warmolts, ged. 27 Oct. 1678,
7. Ariaentien R’arm~obts,  ged. S Juni 1680,
8. Henrica Warmoits, ged. 21 Dec. 1684.

TVe11evre&1a. I

8‘ Noël Simons.  (XxX, 3 5 4 . )  Frauc0i.s  Anzoldus  b e -
hoorde tot het geslacht Simo?Ls  , waarvan hieronder een
fragment-genealogie volgt.

Wapen  Sinzons  : a. In goud een roode loopende vos
op groen terras. Helmt.: de vos uitkomende. Dekkleeden :
goud en  rood. Dit wapen moet ergens in den Huize
Ruitershoven te Bergen-op-Zoom aangebracht en aldaar
nog aanwezig zijn. Zie Rietstap, Arm. gén. (suppl.).

1.

1.

2.

ll.

1.
2.

3.
4.
5.

111.

1.
2.
3.

1 Llb’S.

Arnout Simons, ontvanger der indirecte belas-
tingen en raad der stad Bergen-op-Zoom, over-
l eden  a ldaa r  31  Mei  1816 ,  huwde  Susa,nna
Catharina Commelin,  geb. Amsterdam (2)) overl.
‘s-Gravenhage 28 Dec. 1822.

Hieruit:
B-ancois  Ar~aoldz~s  Noël Sìnzons, geb. Amsterdam
3 Nov. 1779, staatsraad i. b. d. (lS30), lid der
Nederl. Commissie tot uitvoering van het trac-
taat met België, te Utrecht, commandeur Ned.
Leeuw en Leopoldsorde.
,Jean ,Jacpues  S~112012s,  v o l g t  11.

Jean Jacqztes Simo~as,  generaal-tiajoor  , comman-
dant der stelling Bergen-op-Zoom ,  w o n e n d e
aldaar op Huize Ruitershoven, ovcrl .  aldaar
19 Febr. 1847, huwde Catharina ElixaOctl~ Biesman,
overl. 24 Juli 1859.

Hieruit :
Anaoud  Biesman  Simons,  v o l g t  111.
.,??inette  Jacqueline ,4nnette  Simolas  , huwde in 1837
Laurens Christiaala  de Geep.
Francoise  Susaizne  Sinaoias.
Een zoon.
Elbert Anzoud  Cor?aeille  bijraons,  rolgt IIlblS.

Arnoud Biesnaa?L  s’inaolas, huwde Alida  F,raIaçoise
Johanna Leemalas.

Hieruit:
Frangois  Simons, bezat oesterbanken in Engeland.
Een zoon, vertrok naar Zuid-Afrika.
Catharina ElisaOeth  Simon.s, geb. ‘s-Hertogenbosch
‘~5  ‘Jan. 1842,  huwde  Gor inchem 18 Jan.  1867
Hendrikus  Arnoldus van Deventer, geb. Zwolle
9 Aug. 1843, 1” lui t .  art . ,  overl .  Diepenheim
heim 22 Oct. 1870, zn. van Saionaon  van Deventer
en Catharina ïb!agdalena  Doyer. Zij hertrouwde
Gorinchem 26 Juni 1873 Xr. Christiiaa,n  Diernoga&
Heer van Langerak, rechter te Breda, overleden.
(Zie geneal. van Deventer, Ned. Patr. 1911).

Elbert  Arnoud Corneille  Si11aofas,  geb. Bergen-op-
Zoom 17 Dec. 1816, Ridder M. W. 0. en Eiken-
kroon, kapitein art. 0. 1. L., overl. Brouwers-
haven 26 Aug.  1860, huwde Soerabaja 1843
Hewriijtta Regina Nelis, geb. aldaar 22 Dec. 1828,
overl .  Batavia 18 Dec. 1900, dr. van He?adrill

1.

2.
3.

4.
6.

6.

6.
8.

9.

Carolina  Catharina ElizaBeth  Simons,  geb. 1 April
1846, huwde Michel Henri Witbols  Feugen,  geb.
6 Oct. 1846, zn. van Hector Nicolaas Witbok
Feugela  en Sophia Sluijter  , gep. assistent-resident
van Billiton.
Jeannette Sìmons, geb. 1817, jong overleden.
Elbert Johan Wilhelm Simons, geb. 3 Dec. 1845,
gep. 0. 1. ambtenaar, huwde Hatavia Francina
1~. J. Kessler.  (Dit huwelijk is kinderloos).
Henriëtte Sirnolas  , op B-jarigen  leeftijd overleden.
Frarqoise Susalane  Simons,  geb. Semarang  9 Dec.
JS51, huwde Batavia 8 Maart 1871 Gcorge Pietel
H e n d r i k  Heraan  Qongqqr$p,  geb. W a g e n i n g e n
19 Dec. lS38, Ridder 0. N. O., gep. O.I. hoofd-
ambtenaar enz., zoon van Ri?aia ,Joosten  Gongqrijp
en Jea?a?aette  Frederika Willaelmina  Maria Frens-
dorff.  (Zie geneal. Gonggrgp,  Ned.  Patr .  1912)
He~ad~rik  Jolaan  Nelis Sinaolzs,  geb. 19 Jan 1 8 5 3 ,
g e p .  contr. 1~ k l .  B .  B . ,  h u w d e  Helarii!tte  IJ.
Heksen.  (Hieruit kinderen).
Johan Simolas , jong overl.
Stisettc Sinaolas,  geb. Batavia 9 Oct. 1856, huwde
Cheribon 34 Dec.  1884 D i r k  Hoo?ykaas,  geb.
Rotterdam G Dec. 1883, zn. van dntoiiae  Hooykaas.
Iheodorus  Simons,  geb. 20 April 1858, ongehuwd
overleden.

Zie ook Navorscher 1911, blz. 478 en 577.
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.

il2ulltolz. G .  F. E. GOX~GIUJP.
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J. Nelis en Henriëlta  (Gravin) co?a Thierbach.  Zij
hertrouwde Hector Nicolaas Witbols FeaLgegh,  wedr.
van Sophia Sluijtcr.

Hieruit :

Thoux (van).  Wus Wigmaga  IV, de  Jonge ,  g raaf
ua?ô Hanaela?ad  (Holland ?) en slootvoogd over Gent,
heer van Aalst, echtgenoot van Lutgarde vaja Vlaa~aderen,
wel de vader van Lutgarde gravin vaih  Thoux (of Tlaeux),
gemalin van Lodewijk (ook Otto, Eremfried of Emmo ?)
graaf vaqa Looz  (Looja) , Haspengouw en van het Maselant,
sire van Corswarem, gezegd graaf van Avernas, enz.)
(981--982),  si- c i r c a  1 0 1 5 ,  w e d u w n a a r  v a n  Aliade
van Limburg ? B. v. D. B. v. T.

INHOUD 1913,  J!P 1.

Bcstnursbcrichten. - Eenige aanteekeningen  uit het kerkarchicf
te Tiel, door Jhr. van Kinschot. (vervolg) - Aantcekeningen omtrent
de gcslnohten  Vnn der Meulen te Gorcum,  door G. Eschauzier.  -
Het geslacht Rosenboom, door W. M. C. Rcgt,.  - Uit do Hnagsclrc
Weeskamer, door F. C. ~rzn der Xeer Tnn Iiuffeler. - (Wijna,nts)
van Bernagien  en (Wijnants) van Ruth, door D. - Aanteekcningen
uit het archief van Enschede, door H. Wijnaendts. (slot) - Plechtigc
doop tc Gent 4 April 1764 van den zevenden zoon van Hubert
Francois burggraaf rnn Nieulant-Pottelsberghc, door M. 8. Wildc-
man. - Heraldiek in de krant, door M. G. W. - Vragen en ant-
woorden: Andreas-Iiessler  ; Antum (van); Xrckel (van); Bax ; Buroh
van Zwijndrecht (van der); Burgh  (van der); Bylandt (van); Clcment-
Reitsma; Cock  (de); Dell;  Dompseler (van); Heerdt (van); Hoinsberg
(van); Hosteiju;  Looz-Corswarem  (van); Rcincck (vin)  ; Santvoort’  ;
No61 Simons; Thoux (van).

De Neet.  Boek- en Steendrukkerij v./h. H. 1~. SMITS
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VAN HET

Genealogisch- heraldisch Genootschap : )) De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen

nn de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betreffende de redactie
van het Maandblad, opgaven  van adresveranderiug,
gelieve men te richten tot den waa,rnemenden
redacteur, P. F. W. VAN  ROMONDT,  RegentesseZawn  47,
‘s-~rave~7Lage.

ContributiBn  enn. aan den penningmeester, B. VAN
HAERSMA  BIJKA,  K~euAmZ~k  12-14, ‘s-hmwd~age.

De jasrlijksche contributie bedraagt f7.50. Leden
te ‘s.Gravenhage,  die de wekelijkaohe portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

,u~-

k

Brieven, aanvragen  en&., betreffende het Ge-
nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W.
VAN ROMONDT,  Regehesselaam  47, en die betreffende

de Bibliotheek, opmerkingen in zake de verzending
en aanvragen om exelnplaren  van vroeger verschenen
Maundbladen  tot den bibliothecaris, W. baron
SNOUCHAERT  VAN SCIDLU~URG,  .JLWL WA Nassaustvaat  9G,
beiden te ‘s-&ave&age.

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

.~ ___~.. _~~~_
No. 2 . X X X I ”  J a a r g a n g . 1 Februari 1913.

~~~ ~~
Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij artikel Heraldische Vogels.

IN MEMORIAM.
MATTHIJS ANTONIUS VAN RHEDE VAN DER KLOOT.

De laatst overgeblevene der twaalf oprichters van 1 Niet minder getuigt ook het Maandblad van zijne
ons Genootschap werd op 28 December j.l. op de / kennis , waar menige vraag van zijne hand eene
Algemeene Begraafplaats bene laatste rustpla,ats  ge- ; oplossing vond.
schonken. Aan het Genootschap was hij

nauw verbonden. Hij toch behoorde
tot degenen,  waaraan het zijn
ontstaan te danken had. In de
Eerste Algemeene Vergadering, ge-
houden op Woensdag 24 Januari
1883, de vergadering waar zich
het Genootschap constitueerde,werd
hem het penningmeesterschap toe-
vertrouwd.

Matthijs  Antonius van Rhede van
der Kloot werd 25 November 1833
te ‘s-Gravenhage geboren uit het
huwelijk van Jan en Antonia
Matthia Luymes en was aldaar
9 September 1868 gehuwd met
Jonkvrouwe Jacoba  Cornelia Bee-
laerts van Blokland.

Na tal van jaren op h,et Departe-
ment van Koloniën werkzaam te zijn
geweest, verliet hij den staatsdienst
met den rang van referendaris.

De genealogie en heraldiek waren
hem dierbaar, zijne vele geschriften
zijn hiervoor het sprekend bewijs.
Wij noemen slechts: De Gouver-
neurs-Generaal en Commissarissan-
Generaal van Nederlandsch-Indië,
Aanteekenin.g,en omtrent de Re-
geeringsfamlhën  v a n  ‘s-Graven-
hago en Scheveningen sedert 1353
tot 1739, GénBalogie  de l’ancienno
et noble famille  de Milly, zijne,
in samenwerking met den Heer
R. N. G. M. Bär, bewerkte Ge-
nealogische Kwartierst+en van _Ned&FFdsche_  Ge- I

Na zijne penaioneering kon hij
zich geheel aan zijne lievelings-
studie wijden en bracht hij den
meesten tijd door in archieven en
bibliotheken,  wat hem belangrijk
voorkwam opteekenend. Steeds was
hij bereid met de hem eigen buiten-
gewone beminnelijkheid en vrien-
delijkheid anderen van dienst te
zi_Jn met de samenstelling of aan-
vulling hunner geslachtslijsten uit
zijne, door noeste arbeid  ver-
zamelde xhat van genealogische
en hera,ldische  aanteekeningen.

Hei ruste in vrede!

VAN ROJIONDT.
slachten, zijne  talrijke bijdragen in ,Ue Navorscher”,
,,De Nederlandsche Heraut”, ,De Wapenheraut” enz.

‘.+G~xcenhqe,  Januari 1913.

.
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BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche bijeenkomsten.

Maandag 3 Februari a.s. 4; ure.

BODIWA  OPORTO,  Hoogstraat te ‘s-Gravenhage.
~~-

Tot lid zijn benoemd:
J. R. baron VU KEPPEL . . . . Breda.
A. G. F. K NIPHORST . . . . . I%%n;oe?z.
M r .  J .  TR. R .  GONU~RIJP  . . . TVel~evrcden (Java).

Koni~gngsplein  (West) 6.

L. P. DR BOER . . . . . . . fielu. Iórk
226 West 5Sth street.

Rectificatie ledenlijst:
P. graaf  DU CHASTEL  DR ~$4 HO W A R D E R I E. Nezcvireuil,

pnr R~XKZ.
(Pas de Calais.)

Mr. P. J. BIJLEVELD  . . . . . . . Amsterdam.
Vua Eeghenstraat 21.

Jhr. A. S. E. VAN ‘IETS  . . . . . . ‘s-Crave?zhnge.
Nierwe  Schoolstraat  8.

J. C. P. W. A. STEIZNICAMP  . . . . . Leiden.
Groenhavenstraat  20.

~_ __ .~~

Aanteekeningen  omtrent de geslachten Van der Meulen
te Gorcum,

door G. ESCRAUZIICR.
(Slot van XxX1, 4).

Bewijzen en Banteekeningen.

1). 6 Nov. 1549. Attcst:ltie  van Jan Adriaensz. van
der Meulen eu Mathijs  Fredrixsz. ,  beiden gezworen
roedragers der stad borcum,  ten verzoeke van Anna
Jan Seghersdr. betreffende cenc borgtocht,, door Jan
van Gendt voor genoemde wede. gesteld.

Reg.  13 fo LOOVO.

2). 19 Juli 1563. Attestatie van Willem van Doorn,
oudschut,  oud 40 j . ,  en Hubert  Adriaensz.  van der
Meulen, jongschut der stad Gorcum, oud 42 j., Jacob
Corne l i sz .  32 j., e n  Dirck v a n  Cloeckhoven,  a l l e  4
poorters van Gorcum , at testeeren ten verzoeke van
W i l l e m  v a n  d e  Wauwer, v a n  wege J a n  Stael
Pietersz., dat zij zeer goed gekend hebben voorsz. Jan
Pietersz. Stael,  die thans te Antwerpen gevangen zit;
dat hij  langen tijd tot den dood zi,jner vrouw toe te
Gorcum gewoond heef t  en  daar h e t  a m b a c h t  v a n
wollenlskenkooper en bereider heeft uitgeoefend ; dat
hij i s  ach te ru i t gegaan en toen naar Antwerpen ver-
trokken is, doch dat hij in Gorcum steeds als eerlijk
mau is bekend geweest,. Reg. 16 fo 379.

3). . . . . A” 1546.
Hubrecht  van der Moelen Adriaensz. transporteert

Lambert Spronck Cornelisz. een rentebrief op een huis
aan de Cortendijk buitendijks. Reg. 12 fo 381

4). 14 April 1563. Huijbert van der Moelen Adriaensz.
hypothekeert zijn huis en hofstede in de Arckelstrnat
te Gorcum  , gelegen tusschen ‘t huis ,,‘t Gulden Vercken”
behoorende de erfgenamen van Jan Pieck Claesz. a,‘d
N. Z., en ‘t huis van Adriaen Herbarensz. a,‘d Z. Z,
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aanwezig ‘in eene  boedelscheiding van 25 April 1579.
Rcg .  24 . )

5). 23 Jan. 1588. Hendrick van der Moelen Hui,j-
brechtsz. substituut van David van der Moelen Huij-
u-echtsz.,  zijn  b roeder ,  a l s  gezworen  mete r  van  de
akenen  te  Gorcum,  oud  36  j., t e n  v e r z o e k e  v a n
[ohan de  Borchgraef  Adr iaensz .  en  Johan  Dondijn
ferritsz., beiden inwonende poorters en lakenkoopers
,e Gorcum, attesteert in zake Engelsch laken.

Reg. 19.
6 Augs. 1685. Hendrick van der Moelen Huijbrechtsz.

tla gesubstitueerde van David van der Moelen Huij-
jrechtsa.,  zijn b roeder ,  a l s  gezworen  mete r  van  de
akenen t e  G o r c u m ,  at testeert  ten v e r z o e k e  van
%oeland Diroksz., lakenkooper aldaar. Rcg. 19.

6). 19 Juli lG00.  Attestatie van Hendrick van der
Moelen Hubrechtsz., Kapitein van een vendel burgers
Llhier, en Gijsbert Danielsz., sergeant derzelfde com”i”,
;en verzoeko  van Peterken Aertsdr. , wettige huisvrouw
fan Pieter  Jan Hessels,  waard in ,,den Engel ,” van
wege G e r r i t  aertz. hdar b r o e d e r  11. l., da t  laatstgo-
:loemde  steeds bij zijne vermelde zuster is opgevoed,
3n zich steeds als een eerlijk persoon heeft gedragen.

Reg. 21.

7). 23 Sept. 1611. Peter de Roi,j  Claesz., als man
van Eelken Jansdr., mitsgaders Hubert van der Moelen
Hendricksz. t r anspor tee ren  S teven t j e  van  Dui;jnen
Ewoutsdr .  wed .  Math i j s  Thonisz.  Verhelt  eene rente-
brief. Reg. 113 f 1.10.

8). 14 Juli 1618. Hu$bert van der Meulen Hendrixsz.,
schoenmn ker te Gorcum , renunceert  den boedel die
Eelken Jnnsdr., zijne moeder, heeft nagelaten. Reg. 39.

9). 26 Juni 1613. Eelken Jnnsdr., die te voren tot
echten man heeft  gehad Hendrick van der Moelen
Huijbrechtsz. en nu compareert met Pieter de Rooij
Claesz., haar tegenwoordigen man, verklaart alzoo zij
zich bezwaard vindt,  omdat zij haar zoon Huijbert
van der Moelen Hendricksz. niet genoeg bewezen heeft
voor zijn vaderlijk goed, z\j hem in verdere voldoening
daarvan transporteert de beterschap van haar huis en
erf gelegen a,,d Z.Z. van do Craensteeg te Gorcum.

Reg. 26.

10) .  1  Augs. 1620. ,4ccoord tusschen  Hugbert  v a n
der Meulen Hendrickz , als weduwnaar van Catelina
van Riebeeck Lambrechtsdr. t. e. en Lambrecht van
Riebeeck Bartelmeesz.  en Pieter Jacobsz. van der Hage,
burger  t e  Heusden ,  als rechte bloedvoogden van
moederszijde  van de 3 minderjarige kinderen van ge-
zegde Catelina , door voornoemden Huijbert  van der
Meulen verwekt,  n.1. Lambrecht, Jacob en Jan Huij-
brechtszonen van der Meulcn,  te zamen als eenige-
erfgenamen van voorz. Catelina van Riebeeck,  hunne
moeder, t. a. z. betreffende den uitkoop van der ge-
noemde drie kinderen moederlijk bewijs.

Tot de goederen van voornoemden Huijbert van der
Meulen behoorde een huis en erf in de Craensteeg.

Rog. 26.

11). 20 Augs. 1626. Allardt Willemsz. van Hoboken,
burger te Utrecht, als schoonvader (= stiefvader) van
Aefgen Davidsdr , ‘t nagelaten weeskind van zn. David
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Davidsz.  van der Meulen, ‘ t  welk
van za. Jan Jansz., j. m. te Gorcum

mcdeerfgenaam is
overleden, erkent

on tvangen  te  hebben  van  Cornolis  Adr iucnsz .  van
C l e e f f ,  Huijbort H e n d r i c k s z .  v a n  d e r  Menlen,  J a n
Jansz. v a n  d e r  M e u l e n  e n  Adriaen Jansz. v a n  d e r
Gracht, als naaste vrienden van genoemden Jan Jansz.,
al ‘t geen voornoemde Aefgen was aanbestorven van Jan
Jansz.  voornoemd, w e l k  g e l d  hij compt.  b e l o o f t  t e
Utrecht te hypothekeeren ten harent bchocve.

Reg. 42.

12). 27 Juni 1671. Hendrick van der Meulen, ge-
weldige provoost te Heusden en Antonis van Solingen
als behuwdoom en voogd van do 8 minderjarige kinderen
van voornoemden  van  der  Meulen ,  ve rwekt  aan
Maegken van der Kaa, transporteeren Aert Jansz.  van
Vianen een huis met bakkerij a,‘d Havendijk  te Gorcum
v a n  o u d s  g e n a a m d  :,de Vcnlosche  Koeck”.  Reg. 163.

13). 27 Mei 1680. Hermanus van der Bracht, burger
te  Gorcum, als ge t rouwd hebbende Elisaòeth van
Herwaerden en in die qualiteit voor zich zelf en zich
sterk makende voor zijno ongehuwde cn minderjarige
zuster Johanna van Herwaerden en Hendrick Vermeulen
(sic), wonende te Heusden, als oom en voogd van
voorz. minderjarige,  beiden kinderen en erfgenamen
van za. Hendrick van Herwaerden en Nuria van der
Meulen i. 1. echtelieden, bekennen  een geldsom op
hypotheek schuldig te zijn aan Mr. Guiljam van Cuylon-
burg als voogd der kinderen van Gijsbert  van Cuijlen-
borgh, die ten huwelijk heeft gehad Henrica van der
S teech  , doch te r sdoch te r  van  Cornelis  van der Veen ,
lakenkoopcr. Reg. 170.

14). 19 Dec. 1663. Accoord tusschen Maria Huij-
bertsdr. van der Bleulen wed. Hendrick Roelofsz. van
Herwnerden  t .  e. cn Francois de Jongh, schepen  van
Gorcum , t. a. z., nopens de erfenis hare 2 kinderen
van huu voorn. vader aangekomen. Reg. 32.

lb). 20 Nov. 1682. Judick van der Meulen, wonende
te Almkerk, voor haar zelf en zich sterkmakende voor
de kinderen van Hendrick van Hermaerden als mede-
er fgenamen van  Haesken  van  der  Kleij, Hnrm,lnus
van der Bracht als man van Elisabet,h  van Hcrwaerden,
Coenraed  Duce  nom. usoris en als oom en Toogd  der
kinderen zijner
Claes  Jansz.

vrouwenzuster, allen erfgenamen Vil11

van der Kleij , hun oom en  oudoom
za.,
wedo

t ranspor t ee ren  W\jnanda  Nagerpaert  Willem&.
v a n  d e n  HP H e r m a n u s  v a n  H o n c o o p ,  ecne

rentebrief. Reg. 174 fo. 26.

1G). 22 April 1708. Testament van den Hr. Johan
van der Meulen, Burgemr van Gorcum. Erfgenamen
zijn: zijne oudste dochter Johanna van der !LIeulen,
gehuwd met den Hr Jacobus Muist,  Johannes  van der
Meulen , oud  schepen ,  Arno ldus  van  der  Neulon,
koopman te Amsterdnm , Anna van der Meulen gehuwd
met den Kr oud schepen Matthijs Snouck en Henrica
van der Meulen wedo Henricus van Doron,  oud Kapt.,
zijne kinderen, verwekt bij zijne overledene huisvrouw
Margarotha van Herwaerden. Reg. 101.

18 Juli 1710. Johs. van der Meulen, Burgem. van
Gorcum (ziek te bed) approbeert zijn testament van
22 April 1708. (id).

17). 28 Febr. 1686. Huwl. voorw. tuaschen monsr.
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Jacobus Meuls j. m., als toekomend bruidegom, geassi-
steerd met J” Adriena van der Smack 1 ziinc moeder .
thans huisvrouw van den Hr Willem Vin&  t. e. en J”’
Johanna van der Meulon j. dr. toekomende bruid, ge-
assisteerd met den HP Johannes van der Meulcn, Raad
en Vroedschap van Gorcum en J” Margaretha van
Herwaerden,  hare ouders en met J” Henrica van der
Ameijden wedG  Johannes van der Meulen, hare groot-
moeder. t. a. z. Nats.  J. M. van Osch. R e g .  32.

18). 27 Jan. 1712. De H.H. Jacob Muist  , oud schepen,
voor zich zelf en lasthebbende  van J” H e n r i c a  v a n
d e r  Neulen  w e d .  H e n r i c u s  v a n  Doorn en  den  H’
Arnoldus van der Afeulen,  koopman te  Amste rdam,
d e  HP Johan  van  der  LMeulen, o u d  s c h e p e n  e n  d e
Hr lllntthijs Suouck,  schepen te Oorcum, allen kinderen
en erfgenamen van den Hr oud Burgem. Johan van
der Meulcn . t ransporteeren Aert  Meuse Baan eene
woning in Schelluinen en land in Quaeckernaeck.

Reg.  201.  fo 109”.
19). 20 Mei 169s. Huwl. voorw. tusschen Hr Henricus

van Doorn,
bruidegom,

oud Burger Kapt.  j .  m. als toekomend
g e a s s i s t e e r d  m e t  d e n  HP Antony v a n

Doorn, Rd. en Vr. van Gorcum, en Juffr. Nargaretha
van Dusseldorp, zijne ouders, en Jo Henriua  van der
Meulcn  j. dr., als toekomende  bruid, geassisteerd met
den Hr Johan van der Meulcn mede Rd. en Vr. van
Gorcum cn Jo Margaretha  van Herwacrden, hare ouders
en Henricn vander Amcijden,  hare grootmoeder t. a. z.

de
Getuigen de & Johan van der Meulen, schepen en

Hr Mathijs Snouck,  oud Heemraad.
w. g. Hend. van Doorn, .Antoni van Dooren,  Joh. v.

cl. Meulen , J. v. d. Moulen, Hendrica v. d. Meulen  ,
Margrieta van Herwaerden, Hendrica van der Ameijde,
ai. Snouck.

Nots. P. de Wit. Reg. 63.
20). 16 April 1711. Testament van Je Henrica van

der Neulen, wedt den Hr Hendrick van Doorn. Erfge-
n a a m  haar zoon Antonis van Doorn eu mocht 1113 on-
gehuwd of kinderloos komen te sterven, dan zal ‘t geen
testatrice geërfd heeft van haar vader den Burgemr.
Jan van der Meulen gaan aan hare naaste bloedver-
man ten.

Zi,j stelt tot voogden over haar genoemden zoon den
Hr Jan van der Meulen, schepen van Gorcum en den
Hr Arnoldus van der Meulen, koopman te Amsterdam,
bnnr broeder en tot toeziend voogd den Hr oud-Schepen
J a c o b u s  nlulst haar zusters man en den Hr Gijsbert
van Doorn, Predikant te Schelluinen, bij ontstentenis
va.n genoemden Hp Muist  den  oud-Schepen  Math i j s
Snouck  en  bi,j ontstentenis van den Hr Ciijsbert  van
Doorn , den  Heer  Franc  van  Doorn ,  P red ikan t  t e
Hoornaor. Reg. 102.

21). 28 Juli 1711. Je Henrica van der Meulen wed.
den Hr Henricus van Doorn als een medekind  en erf-
genaam van den Hr Johannes van der &Ieulen,  i. 1.
Burgem. van Gorcum , transporteert Gerrit Swens ,
hoedenmaker, een huis hoek Petersbrug.

In margine. Op 26 April 1732 is ter Secretarie
vertoond kwitantie op den kustingbrief van Jo
Henrica van der Meulen wed. Hagoort en erkend
van den inhoud voldaan te zijn.

Reg. 200. fo 32.
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22). 8 April 1713. Ve Johanna Ubelman wede den
Hr Jason Byland, Burgemr van Gorcum , t,ransporteert
den Hr Joh” Montauban c. s. een dubbelhuis Langen-
dijk uitkomende i. d. Bornsteeg, belend Z. de Wede
Henricus van Doorn. Reg.  202 f” 10.

23). (Juni 1643))  Interogatorien , waarop Claesken
Symonsdr. van Waelwijck wede van za. Jan Jansz. van
der Meulen , verzocht door schout en schepenen van
Gorichem onder eede gehoord te worden, Neeltjen wede
Cornelis Ariensz. van Cleeff, Hubert van der Meulen
Hendricksz. en Adriaen Jansz.  van de Grafft:

Of op 1 Febr. 1626 zij getuigen neffens meer andere
erfgenamen van Jan Jansz. de Jong, hun za. neef,
niet- en zijn vergaderd geweest ten herberge van voorn.
Hubert van der Meulen, om te beginnen en te vol-
trekken de scheiding van het erfdeel, den voornoem-
den erfgenamen aangekomen door overlijden van
voornden  Jan Jansz.  de Jong, ‘t welk ook toen ter
tijd werd gedaen.

Of zij getuigen en al hun medeerfgenamen niet een-
drachtelijk alstoen verstonden en meenden, dat de twee
kinderen van Hubert Jansz.  van der Meulen, alstoen
overleden, mede ook Aefken Dacids, een kind van
David van der Meulen (wiens vader hadde  geweest
David van der Meulen den Ouden), elck in hun stake
ofte clufte, waren representeerende hun onderscheidene
ouders, sulcx dat ieder stake of clufte de nagelatene
erfenis voornd., behoorde te worden aanbedeeld, zoo
oock geschiedde i’

Off ten tijde van de selve deijlinge onder de voornde
erfgenamen bij iemand van henlu#en  is voorgedragen
off bekend geweest, dat (al hoewel de voornde  kinderen
en de kinderen van Hubert van der Meulen ende van
David van der Meulen respectievelijk (so gesegt.  werd)
volgens de politycke ordonnantie der Ho Mo Staten van
Holland en West-Vriesland niet konden erven), sij ge-
tuigen ende erfgenamen te samen off ieder in ‘t bizonder,
sulcxs wel wetende, echter en desniettegenstaende  de
voornde  kinderen ende kind van Hubert en David
van der Meulen vrijwillichlijken  hebben gegeven zoo-
danige portie in deselve erienisse in allen schijne off
sijluijden medeerfgenamen hadden geweest en dien-
volgende heur daervoor hebben erkend ende gead-
miteerd ?

Dan wel of sij getuigen ende erfgenamen deselven
nevens hun niet hebben ontvangen ende die deij.linge
laten genieten met die meijninge ende bezichtmge”
gelijck of zij (kinderen) naar rechten of gewoonten
hadden moeten representeeren ende dienvolgende mede
erfgenamen wesen.”

Antwoord:
22 Juni 1643. Huijbert van der Meulen Hendricksz.,

oud omtrent 57 jaren, ende Adriaen Jansz.  van de Grafft,
oud omtrent 49 jaren, verclaren op dit en de navol-
gende articulen , dat zijlieden de 2 kinderen van za.
Huijbert Jansz. van der Meulen ende Aefken van der
Meulen, kint van za. Davidt van der Meulen, mede
hebben geadmitteert  in de de.ijlinge  der goederen in
de tegengeschreven interogatonen  vermeld en dat zij
deposanten daermede als toen tevreden geweest hebben
ende nog tevreden zijn, hoewel hun deposanten voor-
zegde zake mede aangaet, sonder  dat zij deposanten

alsnu zouden kunnen
gelaten, overmits zij
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verklaren waeromme sulcx is toe-
deposanten door de lanckheid des

tijds zulcks  niet, perfectelijk hebben onthouden.
Op de tweede vraag hebben de voorgaande en

Neeltje wedo. Cornelis Adriaa.nsz.  van Cleeff, i. z. 1.
pottebakker, oud 70 j., geantwoord, dat ten tlj’de  van
de deijlinge niemand gepretendeerd heeft, dat de
kinderen in den. . . . (onleesbaar woord) vermeld, niet en
moesten erven, maer dat sijlieden deeelve v+jwillich-
Iijck totte deijlinge hebben geadmiteerd,  met beter
wetende off zij waren daartoe gerechtigd.

De derde vraag wordt door al de getuigen beves-
tigend beantwoord.

(Rechterlijk Archief Gorcum F. XIV. Reg. 50).

24). 9 Febr. 1645. Attestatie van Huijbert Hendricksz.
van der Meulen, oud omtrent 58 j. en Agnietje
Jacobsdr. (van der Meulen) wede Adriaen Jansz. van
de  Gracht ,  oock 58 j., mitsgaders Neeltgen Jansdr.
Wede Cornelis Adriaonsz. van Cleeff, ten verzoeke van
Grietje Huij  bertsdr. van der Meulen, verclaren  bij eede,
dat hun getuigen zeer wel bekend is, dat Aefken
Davidsdr. nagelaten weeskind van Davidt Davidtsz. van
der Meulen in gelijken en in geen naderen grade van
bloede is (er had gestaan was) bestaande Jan .Jansz.
nagelaten weeskind van Judith Jansdr., (hierop volgde
doch was doorgehaald ,bij  Jan Jansz.  metselaer aen
haer verweckt”) over wiens erfenis die kwestie valt,
als de voorsz. Grietgen  Huijbertsdr.  van der Meulen.

Oock mede, dat de voorsz.  Aefken Davidsdr. als
neffens de voornde  Grietge  Huijbertsdr. in de voorsz.
erfenis, door deu zelven  Jan Jansz. nagelaten, geadmi-
teerd zijnde haar heriditaire portie heef’t  genoten.

Gevende zij comparanten voor redenen van weten-
schap, dat zij medeerfgenamen van voornden  Jan
Jansz. geweest zijn. Reg. 51.

‘Lb). 8 Sept. 1617. Procuratie van Adriaen Jansz.
van de Gr&, hoedencramer te Gorcum en Agniet
Jacobsdr. van dor Meulen, zijne  huisvrouw en Maeijke
Jacob&.  van der Meulen en Janneken Thomasdr.,
beiden geassisteerd met Adriaen Jansz. voornoemd, hun
zwager, tezamen kinderen en erfgenamen van Fransken
Hendricksdr., hun za. moeder,  overleden te Cuijck,  op
Jan Hendricksz. hun oom c. s. te Cuijck,  als mombers
der 2 minderjarigen kinderen van voornde  Fransken
Hendricksdr., om alle goederen te verkoopen door haar
nagelaten. Reg. 39.

26). In de huwl. akte wordt hij genoemd van de
Grueff. De Gorcumsche regeeringsfamilie van der
Grafft of Gracht tot welke hij behoorde, is niet te
verwarren met de gelijknamige Leidsch-Delftsche familie.

27). 3 Sept. 1650. Agnietgen Jacobsdr., laatst wede
Adriaen Jansz. van der Gracht, geassisteerd met Cor-
nelis van der Meulen, wonende te Dordrecht, haar
gekoren  voogd, transporteert Jacob Adriaensz. van der
Gracht, haar zoon, een huis en erf gelegen aan de
Petersbrug. Reg. 142.

28). 19 Maart 1558. Schepenen van Gorcum verklaren,
dat Roelof van der Meulen Lambertsz. ingezeten
poorter van Gorcum, als wezende  een vischer en visch-
kooper  ende ook hem geneerende met gebrande wijn  te
maken en te verkoopen, eerlijk zijn kost is winnende
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en volkomen te goeder faam en naam bekend staat.
Reg. 15. f 379.

29). 12 Mei 1564. Accoord tusschen Roelof Lam-
bortsz. van der Moeien,  als man van Lijsbeth Aertsdr.
zijne huisvrouw, t. e. en Ycken Aertsdr. der voorsz.
Lgsbeth’s zuster t. a. z.,
schuldig is !

betreffende de f 60 die hij haar
en die hij  aanneemt te betalen aan de

kinderen van za. Aert Willemsz., die een zoon was van
voorsz. Y c k e n  n l .  W i l l e m  A e r t s z . ,  Tonis  A e r t s z . ,
Adriaen Aertsz., Marijke Aertsdr. en Toentgen Aertsdr.
ieder f 10 en de resteerende f 10 aan de dochter van
Willem Willemsz., die ook een zoon was van voornde
Ycken, n. 1. Maertgen Willemsz. Reg. 16. fo 520.

30). 13 Juni 1597. Willem van Houwelingen Seghersz.,
Cornelis van Houwelingen Segherse. ,  Aert  va,n der
Moelen Roelofsz., als man van Lijsbeth Seghersdr. ,
Marijke Seghersdr. ,  wede Willem Jacobsz. ,  Gijsbert
Danielsz., als man van Adriana Hubrecht  Seghersdr. ,
J a n  Mertensz., als man van Anneke Jan Seghersdr.,
e n  n o g  voorsz. Willem Seghersz. ,  namens Anneke
Seghersdr., zijne zuster, tezamen kinderen, kindskinderen
en -- alleen erfgenamen van Segher Houwelingen Her-
barensz., hun vader en bestevader respectievelijk, ver-
klaren de goederen verdeeld te hebben door genoemden
Segher Herbarensz. nagelaten en waarbij aan voornden
Bert Roelofsz. van der Moelen is ten deel gevallen
1/4 in een huis en hooiwerf,  gelegen in de Koek&
bakkerstraat te Gorcum. Reg. 20.

31). 16 Dec. 1628. Ingevolge zeker appointement
door ‘t gerecht van Gorcum gewezen 25 Nov. ll. zijn
voor schepenen gecompareerd : Pieter Schepens,  Nots.
en Procp  te Dordt van wege  Sara Beyens wede Kaer l
Kaerlsz., loodgieter, en Cornelis  Jansz.  van Wesel als
grootvader en voogd over de kinderen zijner  za. dochter
Metgen  bij  voorn. Kaerl Kaerlsz. gewonnen, eischers
ter eenre  en Lijsbeth Aert van Ykendr. wed. Sander
Michielsz. , tinnegieter, verweerster t. a. z. en maken
partijen hun geschil af door eene betaling van f 300
door laatstgenoemde. Rog. 43.

32). 19 April 1610. Schepenen van Gorcum verklaren,
dat Lijsbeth Aertsdr. (van der Meulen), burgeresse te
Gorcum,  wedG is van Jan van Nalsen Jansz.,  i.l. tinue-
gieter, z$pde  haar  boede l  nog  onverdee ld ,  en d a t
Cornelis  Dxoksz., Schout te Oosterwijck  in ‘t land van
Arckel  , Jan van Vlierden  Jansz., tinnegieter, en Roelof
van der Meulen Ewoutsz. zijn momboirs en rechte
voogden, respectievelijk van vaders en moeders zijde,
van Otto van Malsen Jansz.,  don minderjarigen vollen
broeder van Jan van &Nalsen  voornoemd, daar vader
van was Jan van Malsen Ottensz. Dat mede de voor-
nde Corn. Dircksz., Jan van Vlierden  Jansz.  en Roelof
van der Meulen Ewoutsz. ,  zi jn rechte voogden en
mombqirs  van de 3 nagelaten minderjarige kinderen
v a n  voornden  J a n  v a n  Malsen Jansz., bij voornde
Leijsken Aertsdr. geprocreerd, gend. : Jan, Lijsbeth en
Aertgen. Reg. 37.

33). 4 Sept. 1612. Procuratie van Silnder  Michielsz.,
tinnegieter te Gorcum , als man van Lijsken Aertsdr. ,
ee rde r  wede  Jan  Jansz. van Malsen, op de voogden
der minderjarige erfgenamen van Hr Coenraed Ottensz.
v a n  Malsen, d e s  voorsz.  Jan  Ot t ensz .  b roeder  t e
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‘s-Hertogenbosch overleden,  op Mr.  Gregorius van
Bersselaer , advt aldaar. De minderjarige erfgenamen
zijn: 0th minderjarige zoon van Jan Jansz.  van Malsen
en de drie minderjarige kinderen van voornden  Jan
Jansz.  v a n  Ma#lsen  bij  de voornde Lijsken v e r w e k t ,
gend.: Jan, Lijsbeth en Aert (van Malsen). Reg. 38.

34).  9 Dec.  1611.  Accoord voor schepenen v a n
Gorcum tusschen Lijsken Aertsdr. van der Molen wede
J a n  Jansz.  van  Malsen, g e a s s t  m e t  A e r t  v a n  d e r
Molen Roelofsz., haar vader, t. e. en Cornelis Dircksz.
t e  Oosterwijk, met Jan Jansz.  van Vlierden,  beiden
a l s  b loedvoogden  van  Jan ,  Aer t  en  E l i sabe th  van
Malsen,  die voornde Jan Jansz.  aan Lijsken A e r t s d r . ,
zijne vrouw,  heef t  verwekt ,  t. a .  z.  nopens hunne
moederlijke erfenis, waartoe behoort ‘t huis, daar de
Wede thans in woont in de Tinnegieterssteeg; en een
stuk weiland in de Mijerij van den Bosch, en nog ‘t
erfgoed nagelaten door Mr Coenraad van Malsen.

Reg. 26.

35). 17 Oct. 1633. Lijsken  Aertsdr. van der Moelen,
lest wedo Sander Michielsz., verklaart, dat zij op 9
Dec. 1611 voor schepenen van Gorcum haar 3 kinderen
Jan, Aert en Elisabeth Janskinderen (van Malsen) hun
vaderlijk goed bewezen heeft, waartoe behoorde 1/4
van het huis en erf in de Tinnegieterssteeg, doch, dat zi
ze niet voldaan heeft van al ‘t geen, waar zij recht op
hadden, zoodat zij nu een accoord aangaat met voor-
noemden Jan  Jansz., haar oudsten zoon, Aert Jansz.
en Pieter Jansz.  van Rijswijk ‘), als man van voornde
Elisabeth Jansdr. , allen tezamen medecompareerende,
teneinde het verzuim te herstellen.

36).  19 Jan.  1631.  Huwl.  voorw. tusschen Pieter
Jansz.  van Deventer als toekomend bruidegom, geassi-
steerd met Jan Arentsz. van Deventer, wonende te
B uyren , en Peterken  van Rijswijk., zijne ouders, t. e.
en Lgsbeth  Jansdr. van Asperen,  als toekomende bruid,
g e a s s i s t e e r d  m e t  Lijsken Aert,sdr.  van  der  Meulen ,
laatst wede Sander Michielsz., hare moeder, 0th Jansz.
van Asperen,  haar oom, en Daniel  Willem Heijns, haar
cosijn , t. a. z. Nots. Abr. Kemp. Reg. 6.

37). 20 Dec. 1611. Adriaen van der Moelen Roelofsz.,
schrijnwerker, transporteert Jacob Sybertsz., zijn zwager
(= schoonzoon) een huis en hofstad van ouds genaamd
n Herwijnen”  , staande op den Appeldijk te Gorcum, wel
verstaande, dat van de & 6 daarop rustende en in
e i g e n d o m  competcterende  Li j sbe th  Vincken,  de wede
van Jan Adriaensz.  Baelen, der voorsz. Adriaen Roe-
lofsz’s dochter voor ‘t bewijs harer moederlijke goederen,
levens lang  za l  worden  u i tgekeerd  aan  genoemden
Adriaen Roelofsz. en nà diens dood aan Jacob Syvertsz.
voornoemd.

In margine ,,Alsoo  dese tegenwoordige brief vol-
daan en betaa.ld is  volgens verklaring van Jan
Gerritsz., schipper, als man van Lijsbeth Vincken,
de dochter van Adriaen Roelofsz., en volgens ver-
klaring van laatstgenoemde die mede compareerde,
is de brief alhier geroyeerd op 19 Maart 1622.”

Reg. 113. fo 138.

38). Balen (Dordt, bl. 1351) noemt haar ook Elisabeth

1) Hij heette eigent,lijk  van Deventer, zie noot 36.
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Vincken. Vincken is niets anders dan de genitiefvorm
van  Vinck.  (Vinckendr.)  Een naam hier bli jkbaar bij
peetschap verkregen.

39). 26 Mei 1606. Aert van der Moeien Roelofsz.
als man van Neeltgen Tonisdr., en Jacob Sebrechtsz.
van der Heyden ,,deszelfs  Neelkens zoon” (lees schoon-
zoon) tezamen als voogden van de nagelatene kinderen
van zn.  Aert  Thonisz. ,  schuitenmaker,  broeder van
voorz. Neeltje , en van Marijke Jansdr. zijne huisvrouw,
beiden za., in hun leven gewoond hebbende te Vianen,
genaamd : Neeltgen, Tonis, Marij  ken en Heijlken , o p
Rijck Bosman te Vianen, om der kinderen goederen te
administreeren. Reg. 37.

40). 1 April 1622. Testament van Adriaen Roelofsz.
van der Neulen en Neelt je Pietersdr. ,  echtelieden,
burgers te Gorcum, revoceeren hun testament op 18
April 161.1, gepasseerd voor dezen Nots. (Dat deel
van diens protocol is echter niet meer aanwezig.)

Indien hij vóór zijne vrouw komt te overlijden, zoo
zal zij voor haar a,andcel ontvangen, het hulsje in de
Bethaniendwarsstraat te Amsterdam, met de helft van
den inboedel, blijvende al het overige aan de desccn-
denten  van hem testateur. Wanneer dat overige buiten
den inboedel boven de f 100 wordt  getaxeerd,  zal
Neeltgen Pietersdr.  nog f  12 genieten on bij  eene
taxatie van boven de f 200 krijgt zij f 18.

Indien Neeltje Pietersdr. het eerste komt te sterven,
zoo zal hij levenslang f 18 ‘s ja.ars  genieten uit  het
huisje te Amsterdam en de helft  van den inboedel,
komende g e n o e m d  h u i s  nB zijn dood aan hare erf-
genamen.

Gedaan ter presentie van Jacob Sebrechtsz. en van
Jan Gerri tsz.  Berrevoets,  mitsgaders van Cornelis
Cornelisz.  d e  Weese, zwagers (lees schoonzoons) en
zoon, respectievelijk van voornoemde testateuren.

w. g. n Jacob gebrech,”  ,, Jan Gerritsz. Bervoets ,”
Cornelis Cornelissen de Weesse.”

Nots. H. v. d. Muyr to Gorrum. Reg. 2.

41). 29 Dec. 1623. Neeltgen Pieterdr. wed. Adriaen
v a n  d e r Meulen Roelofsz.  geassisteerd met, Antony
v a n  H o u t e n , zijdenlakenkooper  , als  h a a r  gekoren
voogd, bekent uit den boedel van den voornoemden
Adriaen Roelofsz. ontvangen te hebben een huis in de
Batavierdwarsstraat te Amsterdam met den inboedel,
geli jk die haar bij 1 to ing tegen Jacob Sebrechtsz. als
man van Dirckje Adriaensdr., en Jan Gerritsz., schipper,
als man van Lijsbeth Adr iaensdr . ,  a l s  k inderen  en
alleen erfgenamen van voornoemden Adriacn  van der
Neulen is te beurt gevallen, en alzoo voldaan te zijn
van den inhoud van haar mans testament van 1 April
1622. Reg. 41.

42). 29 Maart 1640. Testament van Dirckgen Adri-
aensdr. van der Neulen, wede Jacob Sybrechtsz. van
der Hoijden , wonende te Gorcum. Zij legateert Anneken
Jansdr., de innoccnte dochter van Lijsken Adriaensdr.
van der Moulen, hare zuster en Maeijke Tonisdr. Nobels,
hare nicht, en institueert de 3 kinderen van Neeltgen
Jncobsdr. van der Heijden, hare za. dochter aan haar
verwekt door .Harman Damen Nobelingh, en genaamd :
Geertruijd, Daem en Teuntgen.

Op 11 Oct. 1641 stelt zij alsnog tot executeurs Cor-
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nelis Jacobsz. van der Veen e.n Mp Sijmon van der
Does, haar, testatrices neef.

Nots. Abr. Kemp. Reg. 7.

43).  16 Juni  1638.  Dirckje Adriaensdr.  van der
Meulen wede Jacob Sebrechtsz. ; geassisteerd met Jan
Fiot , gerechtsbode, erkent ontvangen te hebben van
Jan Centen te Rotterdam als gesteld administrateur
over den nagelaten boedel van Anneken  Jansdr. do
Blasier,  daar vader van was Jan Jacobsz. de Blasier,
door hem verwekt aan Anneken  Lambrechtsdr. Hemel-
tours , allen overleden te Dordrecht, hetgeen haar com-
parante en Lijsken Adriaensdr. van der Meulen hare
zuster alsmede erfgename van voornde Anneken  Jansdr.
de Blasier  competeerde.

D O comparante  verbindt voor teruggave, indien zulks
later noodig mocht blijken, haar huis en hofstad in de
Cuylensteeg te Gorcum. Reg. 130. f 214.

44). 16 Augs. 1628. Jan Pietersz. van der Haer,
oud Kapt. der Burgerij te Gorcum oud 67 j., C.S.  ver-
klaren ten verzoeke van Roelof Ewoudtsz.  van der
Meulon t e  G o r c u m , wel gekend te hebben Marijtje
Huijgen,  des requirants moeder,  Roelof Huijgen  en
Dirck  Huijgen, des  r equ i ran t s  ooms!  in hun loven
broeders van voornde Marijtje, tezamen kinderen van
Huijck v a n  d e r  Moulen e n  v a n  Leentje  Huijgenctr.,
beiden za.

Copie van den Adelsbrief aan Philips Gilliszoon
Valck te ‘s Hage, door Keizer Sigismund

Roomsch Koning op den 15 Novem-
ber 1416 te Nijmegen gegeven.

Sygismondus  bij der Gratie Gods roomsch  con inck
altijdt vermeerder des rijcx, coninck van Hongariën ,
D a l m a t i ë n  C r o a t i ë n  C biet .E%iZ@s  Gillispn uyt  den
Hage in  ho l lan t ,  onsen  endo onses r i j c x  g e t r o u w e n
ui,jtvercoren,  zijne Conincklijke gratie ende  alles goedts
endc  getuijgenis  van een getrouw edelman, ende  van
sonderlinghe deugde; ende  een goedt ingcsien genomen
hebbende op de grootcn diensten, die hij de Dijbijne
Romsche Iieijser  ende onse Coningen endo voorgangers ,.
bij Wiens nacomelingen  geexhibeerde geloofwaardige ge-
tuijgenisse ons gebleccken is van uwe grooten  diensten
ende  getrouwigheit  endo waormode  ghi ons heyligh
gcbiet tot noch toe hebt geëert,  ende  d a e r o m m e ,  h o e
m e e r d e r  onde vieriger dat  ghij ons sult tonnen  endo
mogen honoreeren, hoe meerder ende hoe vruchtbaerder
weldaden  da t  gh[j van onse hoocheijt  sult  verstacn
ontfangen te hebben; daerom hebben wij  met onscn
voorberaden gemoeden, ri jpen raden ende uijt de vol-
heijt der roomscher conicklicker  majesteyt uwen kinderen
ende  er fgenamen of te  nacomolinghen  van beijde  ge -
s lach ten  u i j t  uwe lendenen wettelijk deecenderendc
genobilitecrt  ende  ~aobililecre~s  m i t s  desen  onde constitu-
eeron,  maken rechten op van nieus ende noemen uwe
n i e u g e b o r e n  k i n d e r e n  t o t  edellu2/dclz  cnde vercieren
endc veroren  U. E. uijt onse aongeborenc *gpederticren-
heijt met behoorliko  tytel Tralck, eere prlvlligie,  s t a o t
ende  grootachtige  digniteijt,  met een vrye edeldom  van
alle gemene beswaringe , deur  ende  in alles gelyck  of
de voornoemde uwe erfgenamen alredc bij U gepocreërt
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cndc noch nnmaels te procreeren,  van beijde  ouders ,
ui$ een edele stammc waeren geboren. Ende  tot ver-
s t e r c k i n g c  v a n  d e z e n  uwen  l%eldonz  hebben  wij U
Pldips Gilliszoo~a  Valclc  ende  u w e n  e r f g e n a m e n  alrede
geboren ende  die noch geboren sullen werden toege-
staen ende  begneft met dese na  beschreven  wapenen
endo vercierselcn des adeldoms  gelyck  hier de selve
bij de tegenwoordige schilders ofte meesterschap claer-
licke ende  onderscheijdelicko zijn afgeschildert,  te weten :

Een doorgesneden schilt in twe gelijcken  deelen  gedeelt,
van welken het benedenste deel in een velt van blauwe
coleure begrepen heeft een v&k van witte ofte zilvere
coleure stnende voorwaerts gekeert  ende hebbende den
een  voe t  of te  clauwe  opgeheven;  maer h e t  b o v e n s t e
decl van ‘t schilt in een velt van gouden ofte geel
saff’eraen verwigen coleure, het bovenste deel van een
Leeuw van roede, ofte purperverwich rooden  coleure
v o o r w a e r t s  gekeert  met opene clauwen;  ni,jtgesteken
tonge  ende  sijn steert achter zijn rugge  opgestrect. Op
dcseu  schilt staende  eencn  open  he lm met  f lammen
ofte bundels aen de rechterzijde van hemelsblauwe,
ende  aen de slinckerzijde  van rooden c o l e u r e n ,  ende
van wederzijden met gouden ofte gelen coleuren ver-
tiert , h e b b e n d e  deselven  helm op sijn cael  hooft een
gouden croone  ende  daerop uijtsteeckende  het bovenste
deel van een leeuwe so van coleure als van forma endc
gedaentc  in  a l l es  den  voorgenoemde  lecuwo  gelijck,
die in de schilt staat.

Ende d a t ghij E .  Phili~s  Gielisrn.  Vdck ende  u w e
erfgenamen oneijntelick, dese sclvc wapenen ende  tytel
Pal& ende adellicke  vercierselen  s u l t  m o g e n  v o e r e n
in allen plaetsen endc  landen, ende  in sonderheijt in
a l l e  crijgh ende  veltl~~llers, maepenspel,  cnmpslagen,
o o r l o g e n  ende  allerlelj  str.ijden, i n  v l a g g e n ,  t e n t e n ,
ringen, vendels, zegels, ngnetten, costelijcke tapitse-
ryen sen muyren  ende  a n d e r e  tnpiten,  gor$nen o f t e
gewroch te  doucken  , in munimentcn ,  in edlhcyen,  in
schilderijen ! op graven, in clei,jnodii?n ende alle uwen
huijsraet  ende allen anderen dingen naer uwen wille
ende  welbehagen  a l s  anderen  edelluijden,  die mede
uijt den crychs geslacht geprocreert zijn.

Ende  dat gh[j E. Plzilips  CAeZiszn.  VnZd u w e  e r f g e -
namen dienstig ende  bequaem meucht  sijn tot het nen-
gaen ende  ontfangen  van alle uijtneminghe  van algemene
heerschappi.jcn  , liberteijten, privilegiën, lenen, vryhoijt
van diensten ende  allerlije  lasten ‘t zi,j reale personen
ofte mixlc ende beve lende  a,llen ende een  yegel icken
prince, zoo  geestelick  als maereltlick : Hartogen, Mar-
cquysen ,  Graven ,  Baronnen: ,  Edelluijden,  soldaten,
ingesetenen , capeteijnen  , ove~  sten, advocaten , procu-
reurs, officieren, stndthouders, Burgemeesters, Rechters
raetsheeren , coninhen  der wapenen, heraulten , vrêboden
burgers 7 communiteijten  endo t,en l e s t e n  a l l e n  onsen
ende  onses h e y l i c h s rijcks ondersaten ende getrouwe
vercorene  van  wat  quahteijt,  staet, gract,  o r d r o  ende
conditie dieselve mogen sijn, d a t  s\j lui,jdcn U  E .
Phillips Gillissc Vulcl;,  uwe kinderen ende  e r fgenamen
endc  descendenten voorgenoemt  eeuwichlicken in het
voeren van dusdanige -watpenen  ofte tytel Vctlck  noch
sullen steuren noch beletten, maer U luijden deselve
oock beneffens  motte voorsz. privilegiën ende  concessiën
vrijlick ende sonder letsel  ofte tegensprake te per-
mitteren cnde toelaten te gebruijken zooverre zyluijdeu
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onse gratie begeren te behouden, ende te ontgaen  ofte
m u i j d e n  d e  peijne  v a n twint,ich  marck p u y r  gout,
waervan wy ordonneren dat de helft onweedergeefhjck
geappliceert sal worden onsen Keijserlicken fisque ofte
onsen  camer , ende  de wederhelft de partije ofte par-
tijen geinteresseert zoo dickmael hier tegens gedaen
sal werden.

Gegunt  onder de getuijgenis  onses m a j e s t e i j t s  d e r
brieven zegele  ; d a t u m  t o t  Mimweget~,  in ‘t jaer  o n s
heeren  duijsent  vierhondert sestien, den vijftienden dach
November in ‘t dertienden jacr van onse regieringhe
der coninckrij ken van Hongaryen , etc. ende  van Romen
het sevende.

D a e r e n b o v e n  uijt meerder gratie ende  p rev i l eg ie
hebben wij  U E aengenomen ende nemen aen mits
desen  tot onsen  gestadigen bijwoonder ende  domestycke
vriend, willende dat UE mits desen  singuliere privile-
g iën  ende vrijhede sult  verbli jden die welcke o n s e
andere bijwoonders ende  domestycke vrienden gebruijcken.

Actum als voorsz  ; onder stondt : ter ordonnantie  van
den heere Coninck geteijkent:  Jobs p. pons van Stro-
goniën onder cancelier; ende  hebbende een grooten
grooten  uijhangenden  zegel in gele wassen aen twee
dubbelde zgden steerten.

Medegedeeld door F. E. VAN DER V A L K.

Extract
uit het register ,,XIII Memoriale Ducis
Johannes Bavariae cas N. 1421-1423,”
van  de  Leen- en Registerkamer der
Graaflijkheid van Holland.

Folio 6 verso.
,,Confirmatie optes Romsschen

Conixbrief van edeldom.

J o h a n  etc. D o e n  cond  allen luden  w a n t  w i j  m i t
onsen  Rade cnde clerken overzien hebben sulke  hant-
vesten ende  privilegien van sonderlingher gratie  ende
g h i f t e  ,van edeldom, alze onse geminde Jan Jacohz.
nu ter t\jt i.n den ambacht  van Monster gezeten van
den alre duerluchtichsten vurste onsen  genadigen hero
den  Roomschen  coning vercregen  heeft ende  oick sulke
brieve als onse bailiu van .Rijnlant  mit onsen ede len
mannen van sincn aenbringe dat hij dair up in onser
hoger vierscaer tot Leijden  gedaen heeft him mit rechte
ende vonnisse gegheven ende  bezegelt hebben. So ist
dat wij om oetmoedichs  vervolchsmille Jans voirscreven ,
die voirgeroerde  privilegien , r ech ten  ende  v r i h e d e n
ende  die brief dair off geconfirmeert hebben ende ge-
vesticht  confirmeren ende vestigen mit desen  brieve.
Also dat Jan voirnoemt ende sijn nacomelinghen van
sinen rechten zwairde voirtaen tot ewigon dagen alre
vrijhede , voirdeel ende  wairdicheden gebruken ende
genieten sullen in allen saken als andere wailgeborn
lude in den lande van Hollant van ouder gewoenten
tot hair toe gebruijct  ende genoten hebben off sculdich
sijn tc gcbruken ende  te genieten sonder wederseggen
van ons off’ van yemande. Endc  omdat wij voir ons
ende  voir onsen  nacomelingen  Jan voirnoemt ende sinen
nacomelingen  hier in houden ende sterken willen ende
van enen ygeliken gehouden willen hebben na ingehout
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der conincklike brieve voirssonder in enigematen dair
tegen te comen.  So hebben wij dez te getuge  onse sage1
hier an doen hangen. Gegheven in den Ha.ge etc. den
XXVIIsten dach in April  anno Xx11.”  ‘)

Medegedeeld door F. ‘E. VAN DER V A L K.

Heraldische Vogels.
Behalve de adelaar, de uil en enkele andere uitzonde-

ringen, worden de vogels steeds van terzijde voor-
gesteld met,  den kop heraldisch rechts ,  anders  heeten

zij omgewend.
Zij kunnen zijn: gebekt, gepoot, gekamd en geleld

(hanen), getongd, genageld, geoogd, gestaart, gespoord
(indien bek, pooten,  kam, lel enz. van andere kleur ziju).
Gebeld, gekapt en gebonden (valken, sperwers, havikken)
met gesloten, nederwaartsche of geopende (opgeheven)
vleugels of vlucht (adelaars, zwanen), opvliegend (duiven),
grijpend (roofvogels met prooi) of met andere nader te
omschrijven eigenschappen, zooals op een kruk zittend
of gekrukt, gekroond (als regel om den hals), gehalsband,
geringd enz.

Zoo mogelijk noemt men de soort, doch heel dikwijls
volstaat men met den soortnaam ,,vogel”,  vooral als
zij  klein zijn of b.v. in of wel op den top van een
boom zitten (gem. Westwoud, Blokker) 2)

Niet altijd kan men uit de teekening de bedoelde
vogelsoort onderscheiden.
de mees,

Enkele soorten toch, zooals

dergelijke,
lijster, vink (gem. Vinkeveen , Geelvinck)  en

gelijken volkomen op elkaar, terwijl om-
gekeerd andere met name de struisvogel, de kraanvogel
of de duif met een kenmerkend voorwerp in bek of
poot waaraan zij steeds te herkennen zijn,  worden afge-
beeld. ZOO  voert het geslacht Bouwmeester 2 bouw-
meestertjes of bonte kwikstaarten, doch men mag dit
er wel bij zeggen, a,nders blijkt het nergens uit!

Behalve geheele vogels, komen ook onderdeelen voor,
z o o a l s  k o p p e n ,  pooten  of klauluen,  beenen, vleugels,
vederen alsook geknotte vogels, waaronder men fantasie-
vogels zooals de meer1 verstaat.

Koppen komen afgerukt voor, d. w. 2;. met ongelijken
onderrand, of afgesneden dus glad. De meest voorkomende
zijn die van den adelaar (fig.) (Gericke van Herwijnen,
Pabst) ; den haan (fig.) (v. d. Bank, Sandelin , Francken);
den zwaan, steeds met langen hals (fig.) (Duyst van
Voorhout, Schijvelberg , Flugi van Aspermont) en enkele
andere.

Pooten  van den eend (fig.), klauwen. van den adelaar
(gem. Dirksland) zijn zeldzaam ; meer vindt men arends-
beenen  (fig.) welke boven de dij afgerukt zijn (gem.
Cleverskerke) of afgesneden (v. Styrum , Hoogenhouck
Tulleken). Is de dij met vederen beplant, ga,at de boven-
achterkant m. a. w. over in een vleugel, dan heeft men
een gevleugeld arendsbeen (fig.) (Rendorp).

Vleugels komen zoowel enkel, als paarsgewijze voor,
zij heeten  vlucht wanneer de schoudereinden aan elkaar
verbonden zijn. Men bedoelt er steeds mede arends-
vleugels en plaatst  ze met de punt omhoog, anders

1) Voor de wapenbrief door keizer Karel V aan Nicolaas Jacobssz.
te Monster verleend, zie Alg. Ned. Familieblad jrg. 1895, k. 73.

?) Gem. verkorting voor gemeente. Tussohen haakjes zijn de namen
genoemd der geslachten of gemeenten, die het bedoelde stuk voeren.

8) Fig. beteekent, dat er eene afbeelding op de plaat voorkomt. a
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noemt men ze omgekeerd.’ Bij een enkele vleugel is de
ronding steeds rechts gekeerd, anders heet hij omgewend,
terwijl twee losse vleugels afgewend zijn, als de rondingen
naar elkaar toe zijn gekeerd (fig.) en toegewend in het
tegenoverstaande geval. (Berg, v. d. Heijden  v. Baak,
Brensma, Entens , Kemnade, Huffel (dwars) e. a.)

Een hoogst eigenaardige vleugel vindt men in Virgil
Soli’s Wappenbüchlein op Kalstria, n. 1. een die in
een hand eindigt welke een Turksch zwaard voert.

De vlucht, het zinnebeeld van goede boodschap, komt
als stuk zelden voor, doch is wel het meest gebruikte
helmteeken , waarover later meer.

Bij engelen, cherubijnen, aeolussen, gevleugelde harten,
bommen en dergelijke spreekt men niet van vlucht,
doch van vleugels.

Tederen vindt men weinig als wapenfiguur,  doch
meermalen als helmteeken. Men gebruikt daarvoor Struis-
vederen, volgens de Ouden het symbool der waarheid,
of pluimen (fig.) , Hanen-, Reiger- , Pauwenvederen (fig.)
en Ganzepennen, elke soort voldoende aan haar eigen-
aardigen vorm kenbaar. (v. d. Pluym, v. Mierlo).

Achtereenvolgens zullen wij  nu in alphabetische
volgorde de verschillende vogels de revue laten passeeren.
De meest voorkomende zijn tevens op de plaat afgebeeld.
Het toeval wil, dat de eerste juist die is, welke men
in tallooze wapens aantreft en wel de Adelaar .

Rietstap  onderscheidt Adelaars en Arenden.  D e z e
benamingen zijn eenvoudig en duidelijk. Adelaars zijn
de heraldische varianten op den koning der vogelen,
zij worden altijd plat afgebeeld, als ‘t ware op den rug
liggend, met uitgespreide vleugels, omhoog of omlaag
gericht, hetgeen men niet aangeeft in het eerste geval,
omdat dit  regel is . De kop is rechts gewend, anders
noemt men hem omgekeerd, de staart is waaiervormig
uitgespreid en soms rijk geornamenteerd en de pooten
eveneens  (fig.) ( A n t i n k ,  v .  A r n h e m ,  v. Coeverden,
Lieftink e. a.). Bij den adelaar dient men in het bijzonder
)p den stijl te letten, want weinig wapentlguren  wis-
selden zoo af in den loop der tlj’den.

In tal van wapens, meest van geslachten uit Friesland
tfkomstig , treft men in de rechter gouden helft van het
gedeelde schild een halven adelaar aan van sabel ,
romende uit de deellijn. Gemakshalve noemen wij dit
?en Frieschrn Adelaar (verkort: Fr. A.).

In ,, De Navorscher” XVII vindt men op blz. 382,
429 en 691, eene uitvoerige beschouwing over het recht
lezen te voeren en den vermoedelijken oorsprong er van,
<erwijl in jrg. 1869 op blz. 46 nog meer daarover te vinden
s. Wij zullen daarom hier niet in beschouwingen treden,
,emeer  n i e t , daar in ons land ieder helaas volkomen
rrijheid  heeft zich een wapen te kiezen of het te wijzigen
;ooals zijn fantasie hem dat ingeeft!

Zijn bek en pooten  van den adelaar van anderen kleur,
lan geeft men dit aan, ook wanneer hij twee koppen
leeft, welke steeds afgewend zijn. Men noemt hem dan
len dubbelen of dubbelkoppigen adelaar (fig. uitkomend)
Testas,  Steenbergen, de Witt, Vermeer, v. Riemsdijk
- gem. Arnhem, Groningen, Nijmegen, Tiel e. a.).

Soms is de adelaar gekroond of zweeft de kroon boven
beide  koppen (gem. Deventer) terwijl ook adelaars met
limbus  of aureool voorkomen om den kop.

In vele Duitsche wapens komt de enkelkoppige adelaar
,ls z. g. Pruisische- e n de dubbelkoppige als Rijks-



Behoort bij Maandblad ,,Nederl.  Leeuw7’  1913 No. 2.



49

adelaar voor, wanneer zij aan verschillende eischen
voldoen, als, wat den eersten betreft van sabel zijn,
gebekt, gepoot en gekroond van goud, met een konings-
kroon, elke vleugel beladen met een half cirkelvormige
streep van goud, eindigend in een klaverblad en op een
veld van zilver voorkomen. Wat den tweeden betreft,
moet hij zijn van sabel, gebekt, getongd en gepoot
van  kee l , gekroond (een of beide koppen) met de
keizerskroon, elke kop voorzien van een aureool van
goud, alles op een veld van goud.

Er bestaan ook geknotte adelaartjes welke, voor zoover
bekend, alleen in het wapen van het beroemde geslacht
de Montmorency voorkomen en bek noch pooten  hebben.

De Arend het zinnebeeld van kracht en heerschappij,
in zijn natnurlijke gedaante en kleur, komt weinig voor
en wordt meestal van terzijde voorgesteld doch evenals
in het Keizerlijk Fransche  wapen, ook front naar voren
makend. (Arnts, d’Aulnis  de Bourouill, (2 toegewende),
Ermerins (opvliegend), de Coningh e. a.). Nog zeldzamer
zijn Zeearenclen  en Gieren  waaromtrent niets meer te
melden valt , da,n dat zij eigenlijk varianten zijn van
den voorgaanden roofvogel.

De Du$, het zinnebeeld van reinheid en vredelievend-
heid (fig.) heeft haar gewonen vorm met gesloten vlucht.
Dikwijls ook opvliegend of omlaagvliegend met een
olijf- of palmtakje in den bek, of een druiventros in de
pooten (Nierstrasz, Stad Thiene , Lombardije),  is  zij
van zilver of natuurlijke kleur, snavel en pooten  van
keel (Bierens,  Coster, Martini Buys , Reenen, Verheyen ,
Couperus, Blankenheym , Duyvis , Spoor e. a.).

De Eend (fig.) wordt op gewone wijze afgebeeld en
komt meest als eendje met meerdere tegelijk voor (van
Son , Steyn , v. d. Elst, Muys).  Ook zwemmende eenden
treft men aan (gem. Wieringen, Maas). De kleur is
geregeld zilver, bek en pooten  keel.

Het geslacht Duyck voert drie dzcikereenden.
hendepooterz  (fig.)  voert het geslacht Loncque.

De Gans (fig.) het zinnebeeld der waakzaamheid na
hun redding van het Kapitool,  heeft  den bekenden
vorm is iets grooter  dan den eend en wordt gevoerd door
Stuyver , v. Gensen,  v. Kinsbergen, Bruelis, de gem.
Oudendijk e. a. Kleur zilver, bek en pooten keel.

De Ekster (fig .) komt weinig voor, nog minder de
‘ Fasant en wij vermelden hen alleen volledigheidsha,lve,

zij worden op natuurlijke wijze afgebeeld.

Heel wat meer treft  men den Haan  aan,  meestal
een getrouw evenbeeld van den echten, soms wat meer
gestileerd (fig.;. Hij geldt ook als zinnebeeld van waak-
zaamheid en huishoudelgkheid.  Indien bek, kam, lel,
pooten  of sporen van andere kleur zijn, geeft men dat
aan. Heeft hij den bek open dan heet hij k r a a i e n d ,
licht hij den rechterpoot op dan noemt men hem stappend
en heeft hij den staart uitgespreid als een pauw, dan
noemt men hem verliefd, doch dit komt zelden voor
(Cock , de Ha.an, Haenenberch , van Aelst , Glinstra e. a.)
De Hatzenkop  hebben wij al genoemd, doch een kippen-
kop, gevoerd door de familie Gallus, nog niet.

Hennen zooals Hennebcrg ze voert, vindt men weinig.
De gem. Hensbroek voert er een, zittend op een broek,
meer curieus en sprekend, dan heraldisch fraai. Kleur
zilver of natuurlijk.

Steeds kenbaar aan den steen dien hij in de rechter-
poot opgeheven houdt, is de Kraanvogel (fig.) die meer-
malen, gelijkend op een echten, voorkomt. (Loder , van
Winter, Rheen, Gregory, Tichler  , Everwijn, Diets e. a.)
De steen is soms van andere kleur (de Crane, gem.
Maarheze). Hij gaat door voor het zinnebeeld der zwijg
zaamheid omdat naar het heet de steen, soms ook een
ring (v.  Krennhel) , dient om in den bek te nemen,
teneinde geen geluid te kunnen geven òf in den poot
te houden om wakker te blijven! Kleur natuurlijk, bek

,en pooten keel.

Zeer veel komt in Nederlandsche wapens de Meer1

l !

i i

i ;
Een ïYeezcw  (fig.) evenals deze zeevogel  in natura, dus

zilverkleurig geteekend , voeren de Witte en Hoogeveen.
Men onderscheidt soms nog de iets grootere  zeemeeuw
doch dit lijkt ons overbodig.

Ooycvaars  en Lepelaars, de eersten het einbeeld  van
geluk en ernstige waardigheid, worden als hunne echte
naamgenooten voorgesteld (staande op een poot). Hij
heeft in den regel een paling in den bek (gem. ‘s-Gra-
venhage) (fig.) doch ook wel een visch  of een kikker
(z. Hildebrandt pl. XXXI fig. 18). (v. Dusseldorp , Boel,
v. Schoonhoven e. a.). De lepelaar, kenbaar aan zijn
eigenaardigen snavel,  wordt b.v.  gevoerd door het
geslacht Repelaer en de gem. Jisp. Kleur natuurli jk
(zilver en sabel) bek en pooten keel.

De Papegaai  (fig.) komt al op zeer oude wapens voor
en is meestal van sinopel. (v. Alderwerelt, v. Rossum,

5 0

De Havik en de &$erwer nemen wij als roofvogels,
die weinig voorkomen samen; voor hen geldt hetgeen
later van den valk wordt vermeld.

Ook de Hop (fig.) is een zeldzaamheid (Hop, v. Elden,
gem. Soerendonk) , wordt op natuurlijke wijze voor-
gesteld en is kenbaar aan zijn kuif. Kleur natuurlijk.

De Kemphaa,~t  natuurgetrouw uitgebeeld,  wordt in
de sprekende wapens van Kemper en v. d. Camp aan-
getroffen.

Dit is ook het geval met de K i e v i t  welke  in  de
schilden van Kijvijtz , Bus, v. Issem,  Cossius e. a. prijkt.

D e  K r a a i , de Kouw  en de Raaf (fig.) kunnen wij
te zamen nemen. Zij  geli jken veel op elkaar,  ver-
schillen hoofdzakelijk in grootte en zijn natuurlijk van
sabel.  De raaf heeft  soms een ring in den bek als
herinnering aan zijn diefachtigen aard wellicht. (Cau,
C r a y v a n g e r ,  R a v e n ,  R a v e n s c h o t ,  Jalink, v. N i e l
2 voor elkaar e. a.). In Hildebrandt’s Musterbuch vindt
men op pl. XxX1, fig. 10 zelfs een bonte kraai. Elders
vonden wij nog, dat de raaf als zinnebeeld der alwetend-
heid doorgaat.

voor gelijkend op een eendje zonder bek enpooten (fig.)
Alle kleuren. Hij komt overeen met het geknotte vogeltje
tfig.) uit de Engelsche heraldiek, dat echter meer van
een zwaluw heeft wat den vorm betreft. (Aerssen, de
Raat ,  v .  d .  Weyden, v. d. Aa, v. d .  Graf t ,  Heem-
stede, Muys V. Holy, Oudart, Strick  v. Linschoten  e. a.).
Behalve als stuk, komt de meer1 voor als breuk d. w. z.
lnderscheidingsteekcn  voor jongere zonen uit een geslacht.

De Mees, als gewone vogel afgebeeld, wordt b.v.
gevoerd door Mees en Alting Mees.
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v. A l e n ,  v. Eldik  e. a . ) .  In  Hi ldebrnndt  v ind t  men
enkele afbeeldingen, waarop hij  een halsba~zd  (van
metaal natuurlijk, om heeft. De familie v. Alderwerelt
v .  Rosenburgh  voer t  3  papegaa ien  vau zilver dus
cacatoes.

De Parad@svogel  is even zeldzaam in de heraldiek
als in de natuur. Hij gelijkt daar nog niets op zijn
fraaien naamgenoot maar meer op een zwemmenden
visch. H\j heeft geen pooten  en een waaiervormigen
staart. (fig.). (v. ‘Westerwijck). Het geslacht Louwerman
voert hem paalsgewijs  met uitgespreide nederwaartsche
vlucht dus meer natuurgetrouw (z. afb. Rietstap Pl. IV
fig. 21). Kleur goud of natuurlijk. l)

Pauwen  en Kallcoclaelz  kunnen wij samen nemen. De
pauw is het zinnebeeld van macht cn aanzien (fig.).
Beide komen meest pronkelicl voor, d. w. z. met uitge-
spreiden staart, doch ook van terzijde met slependen
staart  voor wat de eerste betreft .  Als de oogen der
vederen van andere kleur zijn, noemt men dit gespiegeld
van  azuur  b .v .  (v .  Henegouwen ,  v. Royen,  Pauw,
Nieupoort , v. d. Stel, Verwolk  v. Soelcn;  - Kalkoen).
Alle kleuren. Pauzuencedcrcn  komen meest als helm-
teeken  voor soms zelfs een geheele  staart. ,

Da Pelikaan (fig.) komt zelden alleen voor en dan
als helmteeken, doch anders met gebogen hals in haar
nest ,  terwijl  zi j  haar borst  openpikt  om met het af-
d r u p p e l e n d e  bloecl de gewoonlij!  ten getale vau drie
aanwezige jongen te voeden, die op den ra.nd zitten.
Als zinnebeeld der opofferende moederliefde, spreekt
men dan ook beter van pelikaan met saest. (Hoppers ,
de Virieu, Greven,  Ments, Numan, Popma,.  t.t. Weidum,
Humalda e. a. alsmede o. a. de gem. Appingadam en
Kortenhoef. De vleugels houdt zij in den regel uitge-
spreid en het schild vullend. Kleur zilver of goud.

Een fantasievogel, beter onder de monsters te rang-
schikken, is de Phenix ( f ig . )  het beeld der eeuwige
verjongiug ot onsterfelijkheid. Hij wordt steeds afge-
beeld uit een vlammenden brandstapel stijgend en van
goud. (Schuninck,  de Vries).

De RAger  (fig.) wordt op de gewone wijze of met
uitgespreide vlucht afgebeeld, soms met een paling of
visch in den bek, van natuurlijke kleur of zilver, bek
en pooten van keel en keubaar  aan de kuif achter den
kop. Hij geldt als zinnebeeld der voorzichtigheid en
wordt o. nl. genoemd door v. d. GrnelY, Re igersman ,
Reygersbergen , de gem. Zwsa,g e. a.

De Snip (fig.) komt hoogst zelden voor en wordt op
natuurlijke wijze afgebeeld.

Dit is ook het geval met den ,YtormcogeZ, w a a r v a n
Storm van ‘s Gravesande er een 3 tal voert.

De SpeclLt,  de vogel aan Mars gewijd en aan wie men
waarzeggingskracht toeschreef, is ook al een rara avis
en wordt gevoerd door het geslacht Martijn. (Specht
v. Bubenheim).

Het zinnebeeld van snelheid en uithoudingsvermogen
is de Struisvogel (fig.). Volgens het oude bijgeloof is zijn
maag zoo sterk dat hij zelfs ijzer kan verteren en draagt
daarom als herkenningsteeken  steeds een 7loefijrer in den

1) Ecne afb. volgt. bij dc kruipendc dicreu.
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bek. (Olycsn,  G e m a r t ) .  N a t u u r l i j k e  k l e u r  , hoefijzer
metaal of sabel.

In De Navorscher van  1 8 6 9  bli. 54 vindt men
hieromtrent meer.

De Uil (fig.) of katuil het zinnebeeld der wijsheid als
vogel van Ninerva, zit meestal front naar voren doch
komt ook van terzijde gezien of opvliegend voor. Men
treft soms kleine uiltjes aan die op een tak zitten. Alle
kleuren. (Piper,  v. Gasteren,  gem. Reeuwijk en Sluipwijk).

De ~allc,  de bekende jachtrogel  waarvan de Ciervalk
een variant is, was in de middeleeuwen het attribuut
der ridderschap en wordt meest voorgesteld zoonls bij
op den handschoen van den valkenier zit ,  dus met
kap met  p lu im om den kop en bellela met ringen en
riemen aan de pooten.  Kleur natuurlijk of zilver, gekapt,
ge r ingd  enz .  van  andere  k leur .  (Falck, v. d.  Born,
v. Cleef, Busch,  de 1J’eerdt  , v. cl. B e e c k c ,  R e n g e r s ,
Winrdn e. a.).

Hoewel eigenlijk hier niet tehuis behoorend, is hier,. .
vleugels van bijzonderen vorm, ook de

~‘?~~~~sz~~genomen  (fig.). Kieur  sabel. (v. Egeren).

Het Waterhoelh  is hoogst zeldzaam doch wordt in
Hildebrandts’ Rlusterbuch  aangetroffen. Ook de IJsvogel,
soms met een visch in den bek doch als regel in zijn
nest op de golven drijvend en van natuurlijke kleur,
behoort tot. de zeldzaamheden. 1)

Een veel voorkomend gevogelte daarentegen is de
Zwaan, het beeld der waardigheid en deftigheid (fig.)
staande of zwemmend met gesloten of opgeheven vleugels,
meest van zilver of sabel,  bek en pooten  van keel,
draagt hij soms een kroon om den hals en heeft dezen
sierlijk gekromd. (Verbeek, Bongardt , v. Pelt, v. Campen,
Lanchals,  Swanevelt,  gem. Zype, Wieringerwanrd  e. a.).
Zwaanshaken  zijn reeds eerder genoemd.

De Ztualltzo  als voorteeken van geluk, de vogel wiens
nest men nooit verstoren mag, komt een enkele maal
voor en w o r d t  o p natuurli jke wijze a.fgebeeld.  De
gem. Zwaluwe voert 2 vliegende boven elkaar.

De Z~walrrzustaart  heeft alleen dien naam gemeen en
is een b!jzondere  insnijding die hoogst zelden op een
wapensclnld  voorkomt.

De meeste vogels komen ook als hcl~~lleelx~z  voor,
uitkomende, opvliegend of zittend op den helmwrong.

Als sd~iklho~cder evenwel komen vogels door hunne
eigenaardigc gestalte zooals begrijpelijk is, weinig voor.
Alleen de adelaar, of liever de arend, de zwaan en
een enkele keer dc haan komen er voor in aanmerking.
Hildebrandt geeft op pl. XL fig. 15 ook een pauw aan.

Op  de  ve r sch i l l ende  uogelmonsfers komen wij ter
gelegenheid bij die groep wapenfiguren terug en noemen
alleen de man- en de v~oz~zucogcl  , de ezeloogel  , Ookadelaar,
ramadelaar,  clubbclhaan  en harpij om een denkbeeld te
geven van de menschelijke fantasie op dit punt!

H e t  n e s t  komt  n ie t  a118én  voor,  het  werd bij de
pelikaan en de ijsvogel als bijkomende figuur opgono-
men!  doch de familie Ravennest  voert  sprekend ook
een nest met raven.

Ten slotte zij nog vermeld, dat ook het Ei, hoewel

l) Zie n o o t  kol. 51.
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het voor heraldische vogels onnoodige luxc is, voor-
komt en wel gevoerd door het geslacht van Winter
en de gem. Eibergen. STEENKAMP.

Grafschriften op het eiland Onrust.
Ten N. W. van de reede van Batavia, ongeveer 1 uur

stoomens van den vuurtoren l igt  het eiland Onrust,
waar in vroegere jaren groote scheepstimmerwerven zich
bevonden en later de magazijnen eti stapelplaatsen van
de K. N. Jlarine  gevestigd waren. De laatste 30 jaren
was het eiland echter geheel verlaten en een geliefkoosd
ontspanningsoord voor  zecroovcrs van de Tangerangsche

kus t ,  d ie  voora l  a fkwamen op  de  mass ieve  houten
balken, welke in de magazijnen der voormalige 0. 1.
Compagnie aanwezig waren en thans alle (d.w.z. de
balken) zijn gestolen. Sinds eenige maanden heerscht
er echter weer bedrijvigheid op het eiland en 1 Pecem-
ber a. s. zal het worden ingewijd als quarantaine-station
van Batavia. Te gelegener tijd hoop ik de geschiedenis
van het eiland te publiceeren. Hier volgen de graf-
schriften, welke nog te vinden zijn op het kerkhof,
dat jaren lang verwaarloosd werd, zoodat de meeste
grafsteenen onleesbaar zijn geworden.

Weltcvrcchz  , November 1912. B. v. T. P.

1. Maria van de Velde’s lijk
In ‘t graf geset

11.

Die wanrdigh  was om van der Walk
Veel lange jaren

Te leven Hadde  God Hsar
‘t Leven willen sparen.

Dog11  ‘t Blyck Jehova heeft
Dat door den doot belet

Naria die is weg
Maria is niet meer

Maar neen k herroep dat woort
Als onbedaght  gesproken

En ‘t sij van mijn aanstont
Op Heterdaat gevrooken

Maria leeft nn eerst
Nu sij leeft bij haar Heer
Gcbooren tot Amsterdam
Den 29 Desember 1693

Gestorven den 19 November
Anno Op Onrust 1721

Rustplaats
van

Charlotta  Carolina
Hoffmnn

geb Vlissingen 23 Aug 1833
ov op Onrust 21 Oct 1863

111. Willem Albertus Geesteranus
liommt van Z. 11. fregat Bellonn

Ridder  de r  M. W. 0. 4~ kls en van den N. L.
Benoemd Schout bij nacht

Overleden op Onrust
Den S January MDCCCXLII.

IV. Rustplaats
van

Cluru Maria Sophia van der Waag
geboren te Tagal den 27 Mei 1857

cn aldaar overleden den 7 September 1557
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V. Rustplaat,s
van

Sara Petronella Boshart
geboren Cornelissen

geboren te Amsterdam
Den 17 Mei 1820

en
alhier overleden

19 Mei 1858

VI. Rustplaats
van

Eleonora Wilhelmina Louisa
van Ark

geboren den 6 November 1848 overleden den 6 Juni 1849.

VIT. Rustplaats
van

P. J. Cliiver
Luitenant ter Zee 1” kl.

Kommandant
van Z. NS Adviesbrik Pylades

R. N. ‘CV.  0 .
0” 17 J-uly 1 8 4 8

VU. Rustplaats
va.n

Johan Hendrik
Guilaume Hoffman

geboren te Vlissingen den 19 Oct. 1849
overleden  Onrust den 12 Nov. 1861

1X. Hier onder Rust
Anna Adriana Durnn
jonge dogter  van den
Heer Bastiaen Duran

geboren den 10 December
ao 1763 overleden den 19
September ao 1772
oudt 8 jaaren  9 maanden.

s. Hier rust
Maria Johanna Janssen geb. den 7<lfn Oat.  1857

Ovln te Onrust den 20dc” Januar.
1862

S I . Ter Gedagtenis
van

Cornclis Willemse Vogel
in leven

B a a s  ten Eyland  Onrus t  ge -
boren  to t  Edam den  1~‘~ N o -
vember 1695 en alhier overleden
den 11 December 1738 oud zijnde
43 jaaren  1 maand en 10 Da-

gen.
(IIicrborcn  cm wapen met rcelvuldigc rersicringcn. Het wnpcrl

~ertoout  cen  vogel , helmkeken  eveneens een vogel).

XII. Hier onder Rust
<Johanna  Kalff oud 25
jaaren  en  6  maandeu

gewese  Huysvrouw van
Cornelies van der Walck
Baas Timmerman op dit

Ylant onrust 1719.
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Extract-genealogie : van Stryen , Breda, Schooten  &
Schoyte, (regeeringsgeslacht te Antwerpen).

( V o l g e n s  e e n  h . s .  a a n w e z i g  i n  h e t  a r c h i e f  val
h e t  Ministerie v a n  B u i t e n l a n d s c h e  Z a k e n

t e  B r u s s e l . )
Wapen : in goud drie roode St. Andrieskruizen, 2,1,

later : in goud een gekanteelde en tegen-gekanteelde
zwarte dwarsbalk.

Hilsonde Comtesse de Stryen dans laquelle Comté
estoit nlors comprise la Srie de Breda, Bergen op Zoom,
Gertruidenbergh,  12% Liere appandantes Espa Ansfrride
Comte de Louvain etc. Elle  fonda l’abbaye de Thoren
ou elle se rendit Religieuse avecq sa fi l le B e n o i s t e
nom(m)ant  les Seigneurs de Stryen ses heritiers avecq
les Seigneurs de Breda qui apparamment estoient de
son sang. Benoiste ou Benedicta estoit la première abbesse
de Thore fond8 par sa mère Ao 992.

1.

11.

111.

IV.

V.

Via.

VIb.

VIC.

Vid.

Vle.

VIIa.
VIIb.
VIIC.
VIId.
VIIe.

VIIf.
VIIg.

Arnout S&e de Schoten et de Breda, Bergen op
Zoom etc. ment : dans les chartres de B r a b a n t
ad annum 1125. ‘)
Arnout de Schoten, miles  nom(m)é  1215 “) avec  son
frère Godefroid II ducis Ao 12272) supra traditione
Dut Arnulphi de Schotis  milites fratris Duci
Godefridi de Breda et Henri+  filij Arnulphi
fooba abbat: Vilarensi 15 bonanorium in Wesel
Espa Agnes fille d’drnout  de Wesemale et de
Bernardine de Diest.
Henrij  de Schoten, releva de Werner de Gemnich
Sire de Hoochstraete, son fief de Schotenbroek
soubz  Ryckevorse l  Ao  1234  Espa Jeanne  de
Herlaer.
Jean de Schoten, chlr. nom(m)é  filz de Henrij
releva  Schotenbroek 1251 esp. Mathilde de Lier.
Henrij Schoyte, fils de Jean Chevalier et  de
Mathilde van Lier, petit fils de Henry et de
Jenne de Herlaer Espousa 1280 Wijebrecht  de
Sompeken.
Henrij  Schoyte , fust faict Chevalier l’an 1288
Espousa Winde1 van Wijngaerde.
Arnou Schoyte, chanoine à Utrecht l’an 1311 par
lettres  données par 1’Evesque  Gui.
Euragonde Schoyte, Espousa ,Jean de Wesele
Chevalier dict Sanbeke.
Messire  Jean de Schoyte Chlr. Marckgrave d’Anvers
par lettres  de l’an 1336, 17 (16) 7bre comme  il
apert  par  certain concordat faict en latiu entre
le  Chap i t r e  de  Kostre Dame en  Anvers et la
ville de Dale esp. Nachtilde  de Wesel soeur de
Jean Chlr.
Gillis  Schoyte, Espousa Mechtilde de Wesele, soeur
de ,Jean  par titre de l’an 1 3 5 0 .

Enfants de Via:
Henrjj Schoyte, chanoine.
Jean Schoyte, Espousa Agnes de Loose.
Jenne Schoyte, espousa Anna van der Maelen.
Marie Schoyte, Religieuse à Beydanche  13ti9.
Caiharine Schoyte.

Enfants  de  VId ou VIe:
Edwig Schoyte.
Jenne Schoyte.

1) Zie: Cartulairee,  Wauters, Miraeus, Foppons  etc.
2) Waar berusten die acten?

VIIh .

VIIi.

VIIIa.

VIIIb.

VIIIC.

VIIId.

IXa.

IXb.

Xa.

Xb.

xc.

Xd,

Xe.

Xf.
Xg *
Xh.

, XIa.

XIb.

x10.
XId.
Xle.

XIf.

SIg.

Arnou t Schoyte vivoit en 1360 il estoit échevin
de  l a ville d’Anvers  espa Marie  van Dinter
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(Dijckere)  l’an 1380 fille de Jean .
M adeleine Schoyte, Espousa ReQnier  uan Wesele ,
Seigneur d’ilsschreijhaene.

Enfants de VIIh  :
Agnes Schoyie, religieuse à Roosendael près
Malines.
Jean Schoyte, Espousa Catharina  Vlemincx 1375
il mourut 1403.
Isabeau (Elisabeth) Schoyte, Abbesse à Nazareth
lez de la ville de Lier mourut 14’11  agée de 76
(80) ans.
Margerite Schoyte Espousa =Jean  Joos  alias van
der Gracht.

Enfants de VIIIb:
Jean Schoyte , eschevin d’bnvers  1426 espousa
Catherine le Clercq de Bouskerke; dIa,r(ge)(r)i(t)e
de Nolders;  Jenne (Aleydis) de Hambroeck al.
Berverslabys  íille d’Anthoine  e t  d e  Jeanne  d e
Zuylen hTievelt  niepce de Messire  Jean Marcgrave
d’ilnvers  et de Catharine van de Werve.
Gacillaume Schoyte Espa Gertri (Gertrude) Braens
dict Vilain de Gand, 11 mourut 1447.

Enfants de IXa:
Jean Schoyte eschevin d’Anvers  1449-53-54-55-
56-57-58-61-65 Bourgmr. 1463 et 66-71,  eschevin
67-73-74-76-77. Obiit hoc anno. Espousa Catharirae
van Ranst f. de Jean Borgmr. d’Anvers  et de
Isabella de Koninck.
Anthoinette Schoyte, espousa Louijs Happart
fils  de Messire  Jean Chevalier.
Jean Schoyte esp. Catharirae  vara Wyntrude elders :
de Dinter de Breda.

Enfants de IXb:
Cornille Schoyte religieux à St. Bernard s u r
1’Escaut.
A r n o u t  Sch.oyte  eschevin d’Anvers  1480 esp.
Chatnrine Bouder ; Isabeau (Elisabeth) va’lz den
Broeck  et mourut 1479.
N. Schoyte espousa Arnou van Wyraaer.
Chatarine  Schoyte Religieuse.
lsabeau Schoyte esp. Jan Boon sans hoirs.

Enfants de Xa:
Arnout Schoyte Eschevin
Catha,rirae  van de Werce
Isabeau vara Mechelen.
Jenne Schoyte espa 1.
2. Pierre van der Dilst;

d’dnvers  obijt  1511 esp.
fille de Guillaume et de

Jacpues van Herthem  ;
3. Henry van de Werve

fils de Messire  Guillaume et Cathärirae  de Coel.. .

Enfants de Xc:
Jeara  Schoyte mort à marier.
Adriaera  Schoyte espa  Jenne Kerretnans.
Catharirae  Schoyte espa  Antoine Vlemincx Seigneur
de Selles.

Enfants de Xe:
Gertrude Schoyte religieuso dc Tiers Ordro à
Anvers  et mére  du dit cloistre.
Alijse  Schoyte espa  Gille  Buschaert  eschevin
d’Anvers  sains hoirs.



XIh.
SIi.

Hadwijch  Franchoise  Schoyte mort B marier.
Arnaut Schoyte Bourgemr d’Anvers.  L’an 1531
et plus de 30 fois eschevin espa 1. Catharins  de
Winter; 2. LQargrite  Lewijck  (Lodezoys)  il mourut
1548 et  fust  enter&  dans  une  tombe  devan t
1’Eglise  de St. George soubz une chspelle.

Enfant de XIa:
X11& Jean Schoyte Espousa Elisabeth 2:an ïWechelr?z

f i l l e  d e  puul et de M a r i e  d e  Bruheze,  e l l e
espouss 2. Jean de Berchem Chevalier, Seigneur
de Broekhem  (Nob. P. B. 1555-1614, p. 94).

Enfants de SId:
XIIb.

XIIC.

LOZI+ Schoyte espa  Catharina  van. der ?T’iele  ou
Van DrucJa  sans hoirs.
Anne Schoyte espa  Awout  van Driet.

Enfants de XIi:
XIId.

XlIe.
XIIf.

XIIg.

XIIh.
XITi.

XIlj.
XIIk.

&illaume Schoyte eschevin d’Anvprs  1559 espa
Catharinc van _%anmacker  f. de Pierre et de
Jenlae  Maes ille obiit 1692 illa 1550.
Henry Schoyte espa  Caiharine  Mailaert sans hoirs.
Cornelis  Sch,oyte  e s c h e v i n  d’Anvess  155s espa
Margrite van Mamsdaele.
Marcus ou Martin Schoyte Eschcvin d’Anvers
ob.  1599 espa  Marie de Marselaer ob. 1 5 7 8
veuve de Jean Quevijn.
ïbargerzite  Schoyie  espa  Guillaume  d e  Wijsc.
Catarine  Schoyte Espousa Adriaeva  de IVarseiaert
eschevin d’dnvers  veuf de Marie van Nispen.
(Basilica Bruxellensis).
Alane ScJzoyte  religieuse du tiers Ordre  8, Anvers.
I.yabeau  Schoyle  espo Jean de Halen alias Nirabcl
eschevin d’Anvers  155. .

Enfants de SIIa:
XIIIa.

XIIIb.
XIIIC.

XIIId

Paul  Sclaoyte  obiit 1552 espousa Adriana van
Kets  (Rets.2) fille de N. et de N. Senasken.
Anaosct  Schopte  mort & mar ie r .
Aqawc  S’choyte  espousa Roelof de Bevere.

Enfants de XIld:
Arnout Schoyte eschevin d’Advers  159’7 espousa.
busanlze  vaqa Rajast  f i l le  de  Nartin e s c h e v i n
d’Anvers.

XTIIe

XIIIf
x1 IIg.

Gzbillaume  Schoyte mort & marier.

Enfants de XIIf:
Corn,ille  Schoytc espa Alane de Bekerhen.
Susalane Schoyte espa  Corlaelis de W$se eschevin
d’Anvers.

Enfants de XIIg.
XIIIh.

XIIIi.

XIIIj

2Clarcus Schoyte mort au secour  de Rohan de
France  sous le Dut de Parme.
&arie Schoyte espa  François Boek. illa ob. 1640.

Ent. aut. : enfant de XIIi:
Maria Schoyte espousa 1. Queui$a; 2. &Iarcus
ScJhoyte.

Enfant de XIIIa:
XIVa Paulilae  Schoyte ob. 2 Oct,.  1618 aet. 65 espousa

EngelOert liaes  Chevalier et President du oonseil
privé ob. 9 Oct. 1630 aet. 85 (Basilica Bruxellensis).

Enfants de XlIId:
XIVb. Philippe Schoyte eschevin et bourgmr. d’rlnvers
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espa  A+a?ae  de Brecht fille de Messire  Jean Chl r .
e t  Bourgmr .  d’dnvers  et #Anna Peeters d i t e
Tirancx.  (Nob. P.B. 1565-1614, p. 115.)

XIVc.  Susan?ae  Sclroyte  morte  à  mar ie r .

XIVd.
XIVe.
XIVf.

XIVg

XVa.
XVb.
x v c .

XVd.
XVe.
XVf.

Enfants de XIIIf:
Philibert Schoyte eschevin d’ilnvers.
Jeula Schoyte prestre  seculier.
Margerite Schoyte.

Enfant de XIIIj 2de huw.:
lwarcus  Schoyte ob. sans alliance.

Enfants de XIVb:
Marie Schoyte.
Alalae  Schoyte.
Philippe Schoyte eschevin et Bourgmr. d’Anvers  ,
seigneur de Calesberghe, espousa Marie Alane
Thérése Bouwens van der Boye. (Nob. P. B.
1686-1762, p. 16Oj.
Margerite  Sclaoyte.
Gwllaume  Schoyte mort sans hoirs.
DIaximibie~ane  Schoyte espousa Baltha,zar  Della
Faille.
Jean Schoyte.xvg.

Tiel, Jan. 1913. JH R. VAN KINSCEOT.

Sprokkels op bekende namen uit buitenlandsche
archieven,

doos M. G. W ILDEMAN.

Bodel. 1772. Registre des fermages. J. B. Bodel, de
Robecq-lez-Amazoires , proche St Venant , pour  XIV
mesures  de  manoir  et  pré amase et  VIII  mesures,
1 quart ier  de terre  au dit lieu, cccc 1. b. [St Omer,
Hopital S Jean].

Ruyter. (De) 1682. David de Ruyter, de la Haye en
Hollande, les fiefs de Lentehout, de le Vigne et de la
Bacquer i e  [Documents  communs  aux impôts des deux
communautés. Biens des nobles et priviligés. Archives
communales de Linselles (Nord) Série  CC 501.

1688-1773..  . . La cense de la Longue Court com-
prenant 38 bonniers  à M. Daniel de Ruyter, demeurant
à la Haye en Hollande.  [Fermes des Etats de Ia
Châtellenie de Lille. Confiscations , consignations , droit
de stel,  des jugements. Archives communales  de Lin-
selles  (Nord) Série  CC 571.

Neve (De). . . . à Pierre Jean de ì?eve pour location
de ses chevaux avec lesquels Henri Ingelaert a fait un
voyage à Poperinghe pour chercher des musiciens pour
jouer dans la fête d’Hazebrouck  comme  de coutume:
XXXII sols. - [Comptes rendus  par Chrétien Oliviers,
Jacques  Valcke , Nicolas  de Ruddere, Colart van Pradeels,
Guillaume Top, successivement avoués et collecteurs
de la ville de Hazebrouck des recettes et dépendes  des
deniers  de la ville, 1584-1596. - Archives de la
ville d’Hazebrouck,  Série CC, 111.

1416-1428.  Registre terrier des rentes appartenant,
à l’église  d’Hondschoote  examiné et renouvelé en 1415
par les sieurs Nicolas  Perveleyn et Euchez Brunynck,
curés,  et ,7ean de Neve, marguiller. [Archives d’Hond-
schoote,  comptes  et pièces diverses, GG 621.
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Duyck.  Le 2 août 1725 après publication des bans
o n t  &té unis P i e r r e  D u y c k  e t  C s t h é r i n e  T h é r è s e
Swynghedan. Sign& Deswaen,  desservant  à Hondschoote
(Archives d’Hondschoote,  Etat civil , GG 22).

Gevaerts. 1653. . . . 400 lirres  a Gaspard Gemrlius
(Gecaerls)  conseiller et historiographe du Roi: ,,a quoy
monte une annéc de sa pens ion  comrnencée  IC 11 de
décembre 1651 et finie le 10 de décembre en suivant
1652, estnnt le payement précédent  porté a~1 compte
de l’an 1651” [Chambre des Comptos  de Lille. Recette
général  des Finances.  T. 6, 212.1

Rebecque. (De) 1528.4 janv. -- Echange  consenti par
Jncques do Rebecque , seign. de la Jumelle, maieur de
St. Omer, et Robert d’ilblnin,  seigneur de Rnnblay,
ancien maieur , avoaés de l’Ecoterie,  de VIII s. de rente
assis sur IV mesures de terre  du dimage de Blendicques
contre VIII s. de rente de Philippe de Rebecque seigneur
de Blendicques sur une  maison  de  l a  Tanne  Rue .
[Hospites  de Saint-Omer. Hôpital  de Saint-Louis , 15G].

Lamsweerde.  1623. 2. 12. ,,Monsieur,  Retournant par
dela le Sr Ale.xanclre  Lcrmszueerde  avec une let tre qu’i l
a obtenu du Roy a S. A. en bonne ferme, il a désiré
que je vous snpplie comme  je fay très instammant vous
plaise l’appuyer et assister a vostre c red i t  e t  f aveur
afin qu’il puisse obtenir le fruict et effect qu’il prétend.

Les services de son père, les sens et les qualités qu’il
a pour les continues et la nécessité et laquelle  SC t rouve
réduite sa maison mbritent toute considération secours
et assistente  comme  vous cognoitrez le traictant  plus
particulièrenient et ainsi le favorisant je croy qnc vous
ferez un oeuvre de charité, service au Roy et - & S. h.
et accroistrez les obligations que vous a - Monsieur

Vostre  bien humble  et tr&s  a f f e c t i o n n é  s e r v i t e u r
Jacques  Bruneau.

De Nadrid le 2 de X”ie 1623.
(Papiers d’Etat,  et de l’Audicnce,  Correspondance du

Secr. Della Faille. - Archives généra,les  du Royaume
Bruxelles). ( W o r d t  v e r v o l g d . )

~~

Archiefsprokkels.
Bij mijn onderzoek te Rotterdam naar leden van ons

geslacht, ‘t welk daar van cinde 160 tot einde ISo eeuw
leefde, vond ik o. a. in het  Remonstr .  doopregister
vermeld, dat 8 ïVov. 16%  werden gedoopt: J~c&s  en
Maddalenn,  oud 25 en 17 jaar ,  v a d e r :  Frans Oliuiers
van Wierden, moeders : Lysbeth Rciniers en Perina Boon.

Het heeft mij heel wat hoofdbrekens gekost om dien
_Z+a?ts op zijn plaats te brengen. Hij was viermalen ge-
huwd, ik vond die 4 huwelijken allen vermeld in de
stadstrouwregisters te Rotterdam, doch bij geen van
allen vond ik den voornaam zijns vaders  ve rmeld ,
eooals in dien tijd bijna steeds geschiedde. In een tes-
t,ament  te Rotterdam verleden, vond ik eindelijk dat
hij de zoon was van Jacob van Vlierden cn toen kon ik
hem eerst zijne plaats in ‘t gelid aanwijzen.

Bij d ieze l fde  ge legenhe id  teekende  ik uit de oude
doopregisters dier gemeente nog enkele curiosa aan,
die hieronder eene plaats mogen vinden.

Luthersche doopregr. Ged. 22 íVaart  1620:
,ïUargrita  een jonge dochter,
,,Vader  : Dela Herdoopcr.
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,get. : Hatas  Leemput , Jacob Job& on passant de
,gantsche  gemeente.”

Men2 t. a. p . wordt in plaats van den naam des
vaders \-ermeld  : ,dient als cleermaeker  bij een edelman.”

Rcmonstr. id. 19 Baart 1660:  ,,z\jn t m e o  k i n d e r e n
,gedoopt  , welcker naemen vermist zijn.”

Idem 1 ,Jala. 16’71  : ,Neeltje,  de ouders.” (Meer staat
er niet , misschien werd de koster juist toen hij dit
verder milde invullen  door z’n vrouw geroepen om te
komen eten en vergat de rest).

Idena 14 Febr. 166%: Niets anders verm. dan: ,,dc
moeder”.

Idena  1 2  h’ou. 1613: n Aalbel-t  of MW~U  niet wetondo
,wnt ick vant briefie  maken sal .  De ouders : C’orneli~s
,,Jokwc  en .ICu@ tje A.nlber/sx.”

ArUhcm. c. P. J. V A N  VmmI)EP\T.

Van der Wyck.
(XxX, (32).

Op blz. 60 van de door den heer Moorrees  bewerkte
genealogie van bovengenoemd ge&cht wordt medege-
deeld dat uit  het tweede huwelijk van 1!e~n~n~~  UW
der  Wgck  met Geertruid vals Halle  gee 11 o k i n d e r e n
zouden zijn gesproten (zie ook blz. 193). Dat dit onjuist
is, leert ecne  acto voorkomende in het protocol van op-
drachton der stad Borculo, deel 1634-1643,  berustcude
op het Rijksarchief te Arnhem, waarin men dd. 20
Dec. 1643 leest, dat Hcroaan ca?a der Wycl;, voogt t,ot
Nede , ds m o m b e r  sijncs onmondigcn sohns Bartholt
7x1~ dcu V’yck bij sijne zal. huisvrouwe Gccrtkw L;c(?a
Halle ehelick geprocrcert , met zijne zwagers en schoon-
zusters 1;a?a  lialle, het olderlicke huis to Borculo ver-
koopt en zulks wegens de  schu lden  -waIrmcde  den
boedel is belast.

Hernan~a va,jL  d e r  Wyclc, de voogd te Neede, over
mien in genoemd werk zooveel te doen is, komt mcer-
malen voor in de protocollen van het Landgericht var_
Borculo, welk.4 echter eerst met 1627 aanvangen. Zie
b. v. 2 Juli 1640 en 1 Sept. 1640. Bij laatst genoemde
acte is als bijlage bijgeschreven  eene verklaring cl. d.
Borculo 14 Dec. 1639 waarin voorkomen Hermnla  cnn
dw T’Cyck  voget tot Ncdo en zijn zoon Bernhardt  ‘o’a~z
der TVyc7c voogt tot Egbergen.

Laatstgenoemde vindt men voorts in ecne  acte van
hetzelfde protocol van 2 April 1641 met zijne vrouw
Anlan  Sophia vau Bronchorst.

Ellccona. W. WIJNAENDTS  VAN R E S A N D T.
~~

Titels en namen.
In De Niezczue  Cozlra?at  on tdekten  wQ d e  v o l g e n d e

advertentie :
Bij vonnis der Arrondi*sements-Rechtbzwk  tc ‘a-Grnvenhngc  ~nu

den 2”” Januari  1913 is F. G). baron  Van Reede, 1aat:jtelijk
gewoond hebbende te ‘s-Gravenhage  in stnat 7x11  faillis~emcnt  rer-
klsn.rd,  met benoeming van den E.A. Heer Mr. H. A. DU Mosw  tot
rechter-colYlmisssris  en ran ondorgeteekende tot ourator.

‘s-Gravenhage,  den 3 Jannari  1913. Nr. A. 0. H. TELLEGES.
Trompstrent  NO 3%.

Het is onverantwoordelijk hoe in een vonnis van de
Arr. Rechtb. een titel wordt vermeld welke den delinquent
in ‘t geheel niet toekomt !

Dezelfde persoon, d ie  inder t i jd  onder  den  naam
de Plage te ‘s-Gravenhage het beroep van toonkunstenaar
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(d. w. z. likdoornsnijder) uitoefende,  word in lS96 reeds
d o o r  d e  p o l i t i e  ge&nsleerd a.ls I+cde& Gotlard  valz
12eede1z of vau I&ede-; zich ook noemende baron Frederi7~
Qodard ca?a I2eede valt de Parkelaar (Vgl.  Maandblad
1896,  k .  lW), cn ons l id de Heer Regt vestigde in
Maandblad 1912, 1;. 303 de aandacht op eenc advertentie
in dc dagbladen waarbij het overlijden wordt gemeld
van ceno brtl*olaessc  ! van Rectle  , zuster van mcorqcnoem-
den F. G. yan Reedc. nr. ir. w.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Abrahamsz. .4litoj2i~ Wi l l em Alrrahamsz.  , geb. te

Amsterdam 37 Juni  1831,  ovcrl .  te  Curncno  18 Juli
188S, k o o p m a n  te A m s t e r d a m ,  z o o n  v a n  Awtonic
Willem A. en Cat72arina  1;n12  Deldeu, trouwt te Curaqao
Aug .  1869  TVil7~clnzi1~1 S’ophin de ïcw.

Gevraagd het wapen dezer familie Abrahn,msz. (In do
180 eeuw te Amsterdam). R .

Baart. (XXVIII?  351.) Op een brief d.d. 1802 van
Adolph Baart, macl  van Amsterdam, uit deze stad aan
zijn neef Hc22dril;  Tiele&s Kw&itlroff’(zoo~~  van Gerardus
Cornelis en Dcliana  Maria Baart) te Batnvis komt een
lakafdruk van het wapen der familie Baart voor, waar-
van de beschrijving luidt: Doorsneden van blauw en
zilver met een rooden  dwarsbalk over de dcelingslgn,
het blauw bclndcn  met twee  gouden sterren (6 p.) en
het zilver beladen met een in water zwemmendc baars,
alles van natuurlijke kleur. Helmt.: een ster van het
schild. Dekklceden  : zilver en blauw. Op het lakafdruk
zijn tle kle~e~i  niet te onderscheiden, dwe  zijn ontleend
aan het Armorinl GQn&rnl  i.v. Baert  van Crilnendonck.

[Naar aanleiding van een schrijven van den Heer
R. W. N. Keyser  tc Arnhem.]

Bastard. ?ho~~~s  Bastard, dichter en kanselredenaar
in  de  17~ e e u w , geboren  + 1619; te Blindford in
de prov.  Dorset  (Eugelnndl)  gees te l i jke  b i j  Thomas
graaf van Suffolk. Bekend  zijn zijne : nEpi&ammata’f
e n  ,,Magna  Britnnnis” aan Koning Jacobus opgedragen.
Is iets omtrent zijn huwelijk bekend? In het kerkboek
van Weesp (N. H.)  lti24,  ontvangsten en uitgaven,
komt voor ,,cen kind van JIister Thomas” (Bastert) en
in October 1636 wordt de ,,Engelsche Lysbeth” ver-
meld. Zijn portret en dat zijner vrouw door van Rnve-
steyn A” 10 zi,jn in mijn bezit. Hij zit met een open-
geslagen bijbel vóor zich op een tafel. De wijsvinger
van zijn rccl~tcrl~nnd houdt 1li.j  bij het boek va.n Maléachi
H o o f d s t u k  1 vers 2 laatste gedeelte: ,TVas niet Esau
Jacob’s  broeder? Spreekt de Heer. Nochtans heb ik Jacob
liefgehad.” Dit heeft natuurl<j,k  betrekking op de vcrdrij-
ving van Jacobus II door Willem IK Beide portretten
zi,jn  in antiek gebeeldhouwde  !ijsten  gevat, met hier en
daar een ,,roos” er op. Heeft dit laatste betrekking op de
,,witte” en ,,roode”  roos van de huizen York en Lancaster?

‘s-Grace&age. J.  J .  BASTERT.
Bergen (van). Gevraagd de ouders  c.q. grootouders

v a n  Hillego22dn  wzn Bergw, g e b .  IJsselmonde, t r .
Hellevoetsluis 6 AIei  1781 dlezwzder ,Sj)2rylJrocli:.

Kampen. GELLSCK.
Brandenburg. (XSX, 41G). Te Zwolle werd 1 Oct.

1671 gedoopt : Fennetien,
e n  HeLcl~n  Q~rllri12(‘l~snzn12s.

dr. van Gen~il  Brar2deszborgh

h’rrmpru. GELWCK.  ,
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Burgh. ‘(van” der) (XxX1 , 26). De ouders van Bgznn
Maria Romp waren ï!licl&l  Romp, rand van Indii;, cn

cJohan  2ZobOcrt wn der Burg72 m,zs l a t e r  dók r a a d
van Indië.. Over  hem c:l over M. Romp is meer te
vinden in het archief van de 0. J. C. berustende op het
Rijksarchief  te ‘s-Gravenhage. W. \V. v .  R .

Dompselaer  (van). Als aanvulling op de genealogie
van  d i t geslacht, medegedeeld in jaargang 1912, ben
ik in de gelegenheid het navolgende te vermelden:

Tl’ij~za~zd  h’gbcrt  z;an Bompsclaer , cornet bij de cavalerie,
lutcr toegevoegd als adjudant aan een der Prinsen van
Oranje, huwde te Zutphen 3 Jan. 1785 met Gerhardn
Luwetin Willincl;, g e d .
overleden . . . . . . ,

te Zutphen 9 Oct. 1763 en
dochter van Lambert  Willem I\‘illinclz

on Antoinette  l~lisabct7~  Schaleu.  (Z ie  Ned .  Pa t r i c i aa t ,
deel 1.) Hieruit werden te Zutphen gedoopt:

1. Antonia  Elisabeth vmn Donzpselaer  , ged. 8 Dec. 17%.
2 .  I~~lus Cia2ldius  Qilles  val2  L)ompselaer  ,  ged.

10 April 1796.
Het zou mij bijzonder aangenaam zijn te vernemen,

wie de ouders van genoemden WQ’na2td  Eglwt waren
on tevens de data en plaatsen van geboorta en over-
lijden. Mogelijk is de geachte inzender van boven-
genoemde genealogie in staat aan mijn vriendelijk verzoek
te voldoen.

In de Lccnactenbocken  van G e l d e r l a n d  u i t g e g e v e n
door de Vereeniging  Gelre  (zit deel II pag. 194) komen
verscheidene leden van dit geslacht voor.

Sclricdam. J .  WILLIKCK.

Eek (van). _41wu  Sara  van Eek,  geb .  t e?  den? ,
-;-  te? den 0, dr.  van Bartholomeus  v. 3. on . . . . . . t r .
Zwolle (met attestatie naar Vollenhoven) 19 Oct. 1629
dmlries  ca2z Kom21nde  Arentszn. W a s  d e z e  Luitenant-
Kolonel ?

Volgens Van Doorninck :
ningen  ecz.,

Geslachtkundige aonteeko-

23 Aug.
komt in het register der l i jfrenten op

1637 voor: Anna Sara van Eek,  oud 35 jaar,
weduwe van Andries van Romunde. v. R.

Gelinck.  Uit eene  acte van 1722 blijkt, dat Willena
Gelinc7c,  apotheker te Maastricht,  gehuwd was met
Catharina  llfelte (Xcttevier). Gegevens omtrent dit ccht-
paar worden verzocht.

Kfl~l~pe7a. GELINCR.

Heinsberg (van). (SXXI, 29.) <7acques  (-i_ 1479), zoon
van Jacques de Fosseu~~, ridder, heer van Morialmb  en
Lnndelis cn Xaria de Telhotr,  tr. 1443 Maqaretha  van
H&2sbcrg, geboren omstreeks 1421,  natuurlijke dochter
van  Bisschop  Jala WIL Hei2asbergen,  die haar bij haar
huwcl\jk  half Spalbeek schonk, dat hij verkregen had
v a n  D i r k  v a n  N o n z i n g e n ,  r i d d e r .  (Echevins  de la,
Bouveraino  Justice de Liége, pnr de Borman, vol. 1,
fol. 355 et 356.)
Roermo~ad. A. F. V A N  BEURDEN.

Ittersum (van). Heroaula  van Itterszcna  , zoon  van 2,
tr. te ? den ? iYicslce?z  Vos, dr. van den Deventerschen
burgemeester %Ir.  Derk V., ux. Deventer 17 Febr. 1674
Griete Hering Jandr. -- Zij hertr. Zwolle 13 Juni 1624
Daniel Vedderman Hermanszn. v. R.

Lasonder. Gwnrtl~~s  Lasonder,  geb. te ? omstreeks
1656 had 2 zoons:
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1. Louis L., j.m, van  Ut rech t , tr. te Schoonhoven
30 Juni 1716 Maria Cornelia van cler Burgh, j .d.
van Schoonhoven.

2. Matt7zijs  L., j .m. van Utrecht,  tr .  te Schoonhoven
17 Juli 1707 Johanna van der Duijn.

Zij werden na den dood huns vaders opgevoed bij
hunnen oom George (?) L., pastoor der oud-Roomsche
gemeente te Schoonhoven.

Ook hadden zij nog een oom, die protestant was en
te Enschedé  woonde; zijn zoon Gerhard L. was aldaar
burgemeester. (Vgl. XxX, 299 e. v.)

Is iemand iets meer bekend omtrent de afstamming
van Gerardus Lasonder ?

Zaandam. H.

Looz (de). (XxX1,  29.) Raadpleeg : Het oud-adellijk
geslacht De Loen, door A. F. van Beurden, 1906.

Roermond. A. F. V A N  B E U R D E N.

Luijken. (XxX, 231.) Clzristoffel  en Caspar  Luijken
en diens zusters vindt men op 4 Naart 1640 vermeld
in het protocol van het Landgericht van Borculo, deel
1636-1642. W. W. v. R.

Noort (van). Jasper  Willemsz. van Noort, schilder
te Amersfoort , tr. L u m e n t g e n  de dochter van den
schilder Lambert  Jamz.  te Amersfoort; kinderen :

1. Willem van Noort, gehuwd met. . . ?, woonde te
Amersfoort. Wie waren zijne nakomelingen ?

2. Maria van Noort, leeft nog 1579.
3. GerOorch vapa  Nood,  tr. 1” Laurens Jacobsz., poorter

te Amsterdam ; tr. 20 Peter Henricksz.
4. Lambert  van Noort , bekend schilder, vestigt zich

te Antwerpen,  tr .  ni. N. va?z  den Corput;  4 kinderen:
a. Adam van Noort, bekend schilder te Antwerpen.
b. Eva van Noort.
c. . . . . . van Noort.
d. ..*.. van Noort.
Ij. Anna van Noort , tr. Gabrie2 Cornelisz. van Aemstel

van iMijuden  te Utrecht. Wie waren zijne  ouders eu
grootouders ?

6. Jan van Noort, schilder, sterft in Engeland. Wie
was zijne vrouw? Wie waren zijn nakomelingen? Hij
had o. a. een zoon Jasper  van Noort) die ongehuwd
zou gestorven zijn voor 1579.

Staan tot hen (en op welke wijze’?) in verband :
Jasper  van Noort, die, 20 jaar oud, eenc  verklaring
aflegt 4 Maart 1601 voor notaris J. vau Horwaerden
te Utrecht? - en Jasper  van Noort 1676  schout van
Geldermalsen en schepen van Deil? V AN O O R D T.

Wihogne (de). (XxX1, 25). André de Wihogne, zoon
van Saueneal d. W., clerc, ontvanger van het hospitaal
St. Jean Baptist6 te Luik, wordt a’ldaar  schepen 3 Sept.
1483. Hij maakte spoedig fortuin en verkreeg in 1487
het kasteel Lexhy , in 1492 de heerlijkheid Fontaine
en later Velroux;  verder bezat hij het hotel van Berlo
gelegen in Souverain Pont. Hij huwde tweemalen  ; zijne
tweede vrouw, die hier bedoeld wordt was Margerita
van Grevenbroeck, f 27 Juli 1511 volgens het dood-
register der Sint Joannes Baptista-kerk te Luik en met
hem in deze kerk begraven. Hun grafschrift luidde:

. . . . de Wihogne seigr de Velrous , echevin de Liege,
iui trespassa l’an Xv” et X111  le Vl.1 jour de mois de
may et  demoiselle Nargriete de Grevenbrouck, son
espeuse”. (Lefort, vol. XXV, fol. 41.)
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Waar van Dirck van Arckel als heer van Qrevenbroeck
gesproken wordt, zal Margerita  van Gr. wel de in de
vraag genoemde Margareta van Arckel zijn.

André de Wilaogne  , ridder, schepen van Luik 1613-
1533, trouwt bij contract van 8 Oct. 1497 Margaretha
de Corswarem, dr. van Jan 011 Jacqueline de Morialmé
en verkreeg daarbij van zijn vader het kasteel Lexhy.
Hi j  + 24 Juni  1522 en z\jne vrouw 1 A u g .  1 5 2 6 .
(Echevins de la Souveraine Justice de Liége,  par de
Barman, vol. 11, fol. 94.)

Het wapen De IVihogne  is als vnlgt: van azuur met
een uitgeschulpt zilveren kruis ; het rechter-kanton van
keel met een gouden leeuw.

Roermond. A. F. V A N  B E U R D E N.

Wapens gevraagd van : de Deventer families (17”e
eeuw) Reiners , Somerhuis, T an TVeseZ, Van Set ten
(afkomstig van Vollenhoven), Boonas,  Rynderink,  (af-
komst ig  van  Zut fen)  of  Rynerdink, Trent  , Trom,ers,
Ligtermoed , Vonck , Va?a  Otter10 ;

de Zutfensche familie Allercamp  of Aldercamp;  van
Willem Slz&er + 1650 predikant te Eibergen ;

van den schout-b+nacht  Gerrit de H a a n  en zijne
broeders 11artinus  de Haan, geboren ‘s-Gravenhage 10
Juli  1766,  kapitein, en Willem Carel de Haan, geb.
‘s-Gravenhage 2 Oct. 1768, postdirecteur te ‘s-Her-
togenbosch (zoons van Gerardus de Haan en Allegonda
Verhoeve); van Anna Catharina van Straalen  geb. te.. .
5 Sept. 1698, tr. te.. . 14 Maart 1729 Natthias Snoeck,
dr. van Hendrik v. S. en Cornelia Vivien.

Kaqm~. GELINCII.

Gevraagde wapens. (XxX, 423 en 424).

Swart (de). V an zilver met 3 kraaien van sabel (2, 1)
(Utrechtsche wapenkaart).

Van sinopel met 3 leliën van goud (2, 1) (als boven).
Storms. Van keel met 6 (1, 3,1) schelpen van zilver

met een vrijkwartier van ?, beladen met een klimmende
leeuw van ? Helmt.: de leeuw (lakafdruk).

Aelbout. Van keel met 3 palen van vair (zilver-azuur).
(Holland).

Graef (van de). Van zilver met 2 gekant. en tegen-
gekant.  balken van sabel met een vrijkwartier  van
goud, beladen met een dubbelkoppigen adelaar van
sabel. (Dordrecht).

Berk (van). Van goud met 6 in het midden aan-
stootende bladeren van sinopel. (Dordrecht).

Leiden. S T E E N K A M P.

INHOUD 1913, N’ 2.
In Memoriam  Matthijs Antonius Can Rhede van der Kloot. - Be-

stuursberichten. - Aanteekeningen omtrent de geslachten Van der
Meulen  te Gorcum, door G. Eschauzier. (slot) - Copie van den adels-
brief aan Philips Gilliszoon Valck te ‘sHage,  door Keizer Sigismund,
Roomsch Koning, op den 15 November 1416 te Nijmegen gegeven.
Confirmatie adelsbrief Jan Jacobsz. te Monster. Mededeelingen  door
F. E. van der Valk. - Heraldische Vogels, door kapitein Steenksmp.
[met een plaat) - Grafschriften op het eiland Onrust, door B. v. T. P.
- Extract-genealogie: van Strijen, Breda, Schooten  en Sohoyte, door
Jhr. van Kinsohot. - Sprokkels op bekende namen uit buitenlandwhe
archieven, door M. G. Wildeman. - Archiefsprokkels, door C. P. J.
van Vlierden.  - Van der Wyok, door W. Wijnaendts van Resnndt.
- Titels en namen, door M. G. W. - Vragen en antwoorden:
Abrahamsz.  ; Baart; Bastard ; Bergen (van) ; Brandenburg (van) ;
Burgh (van der); Dompselaer (van); Eek (van); Gelinck; Heinsberg
(van); Ittersum (van); Lasonder; Looz (de); Luijken; Noort (van);
Wihogne (de); Wapens gevraagd.
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Dit blad verachijot  maandelijks  en wordt alleen
8311  de Leden van het Genootschap gezouden. Bij-
dragen, correspondentie betreffende de redactie
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De janrlijksche contributie bedraagt f’i.50.  Leden
te ‘s.Grsvenhage,  die de wekeltiksohe portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.
(~________p_mmmmm_  ~~~_~_. ~~~~~_. ~~ ~~ ‘f,

\.4 ~~ ~~~

Brieren, aanvragen  euz., betrelfende h e t  G e -
nootschap te richten tot den waarnemenden secre.
taris, W. baron S~oucrca~w~  VAN  Scrrausu~a,  Jan ~an

hássaztstraat  SG,  ‘s-Uraoetzhage.,  en  d ie  bet ref fende
de Bibliotheek, opmerkingen in zake de verzending
en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen
Maandbladen  to t  deo bibliothecaris, W. baron

SSOUCKAERT  V A N  SCHAUBURG,  Jan van. Nassaustraat  SG,
‘s-Gravmlmp.

De redactie  va.n het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet snnsprakel~jk  is voor dc
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

N”.  3 . _XXXP Jaargang. 1 Maart 1913.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche bijeenkomsten.

Maa,nda.g 3 Maart a.s. 4; ure.

Bonton  ~IVI:TO , Hoogstraat te ‘d-Gravenhage.

Vanaf 1 Maart 1913, is de bibliotheek van het Ge-
nootschap gevestigd op de Heerengracht  Nu. 60, ingang
Princessegracht. De Bibliothecaris is aldaar tc spreken
iederen  Maandag van 2-4 uren.

Wegens  de  bevorder ing  en  ovcrplantsing  van den
heer  Ph .  F .  W.  van  Romondt  to t  Kapi te in  bji he t
Tweede Regiment Infanterie te ‘s-Hertogenbosch hecfb
Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssiiis zich voor-
loopig wel willen belasten met de redactie rn.n het
Maandblad .  Heeren medewerkers worden verzocht de
correspondentie betreffende de redactie te ntlrossecren  :
Vivienstrant No. 10. Scheveningen.

De Bibliothecaris
Secretariaat belast.

h e e f t  z i c h  voorloopig met  he t  )

Tot lid is benoemd:
Mevrouw W. E. H O O F T  geb. VAN DER H O U T. Utrize~Mormz.

“$’  Elburg.
A. N. FABICS . . . . . . . . . . dn~stetdctn~.

Jac.  Obveclrtstraat  21.
Jhr. 0. VAN LENNEP  . . . . . . . Haarlem.

Flornatraat  14.

Adreswijziging :

Jhr. Mr. H. J. L. TH . VAN RHEINECI(  LEYSSIUS.  SchcueGpz.
Virien.hwzt  10.

Aanteekeningen uit de protocollen van Leidsche
nota1issen.

Medegedeeld door H. ~VIJXAEXDTS.

1  act. 1 6 1 3  co111p. d’eersame Louris Willems van
Eek, jongman,  dienaer des H. woorts van de gemeynte
tot Meppel, toecomende bruydegom , geassisteert met
Jan Tijszn. van Tol, burger deser  stede zijn toecomcnde
oom ter eenrc,  ende  d’eerbaere ende  deuchtsame  Annetgen
.Janstlr. van Cranenburch  ,  jonge dochter toecomende
bruyt,  geassisteert  met Willem Matthi,jszn. van Tol hncr
oom van tnocderszijdc ter andere zijde, etc.

(Not. Paets, reg. 176.)

3 Juni 1614 comp. Jonch’Frnnchoys  van Hoochstraoten,
won.  in  den  Ambachte  van Leyderdorp,  a l s  ge t rou t
h e b b e n d e  joffroume Elysnbe th  van  Nijhoff ende  vcr-
rangende  cn hem stnrk maeckende voor Joncheer  Hugo
van N@off, mitsgaders voor Joffrouwen Cataryna ende
Pholpertle  van Nijhoff te samen gesubstitueerde crffgc-
namen van wi$en  Jonchr  Christoffel van Nijhoff; etc.

(Not. Paets,  reg. 176.)

20 Oct. 1615 comp. Joncheer  Guido van Gistelle, won.
in Zeeland als getrout hebbende Jo%ouw Maria van
Colcnburch, voor hem zclven en vervangende en hem
stsrck rcaeckende voor  z i jne  twee  zwagers  Joncheer
Baernt van Welderen  en Jonchr  Gerri  t va,n Bronchorst,,  etc.

(Wat. Paets,  rog. 177.)

26 Oct. lGl5 comp. d’Eersame  Willem en Arcnt van
Sohuylenburch  en machtigen hun broeder Johan van
Schuylenburch, Bailliu der stede Abbekerk, etc.

(No t .  Paets,  reg. 17’7.)

94 Dec. 1616 comp. Joncheer Henrick de Vos als
speciale procuratie hebbende van Joffr. Anna van der
Does zijn moeder, etc. (Not. Paets, reg. 177.)

Inventarys van alle de goederen ende  lasten dos
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boedels van zn. Honesto Lopes de Haxo cnde Mnnyken
van der Donc sijne wedue, zooals die ten overli jden
van d’Es.  Maeyken van der Donc die laetst van beyden
overleden is binnen Leyden opten 2W Novembris 1616
is geweest, e t c . , ende dit opte aengevinge en onder-
rechtinge van Barbara Honesto Lopes , dogter  van d’Es.
overledene en Mathys Elsevier , boucvercoper haer man,
bij wien d’selve overledene laetet  gewoont  hebben, mit
kennisse van Dirck Geryts Oosterling medevoocht over
de naegelaeten weeskinderen van Sa. honesto lopes etc.
(11 Januari 1616) (Not. Craen, reg. 125.)

11 Aug. 1616 comp. Sr Jacobus le Bleu. jongman,
student medicine , geassisteert met Sr Franchoys Venant
als oom en voocht, mitsgaders d’E. Lourens van Ravesteyn
medevoocht, a l s  toecomeii  b r u y d e g o m  t e r  eenre e n
d’Eerbaere  J o f f r o u w e  Ermgaert  Moys van Holy wcdG
van wijlen Mr Niclaes Andrieszn. Dijck geassisteert met
mij notaris, als toecomendc bruyt ter andere zi,jde, etc.

(Not. Paets,  reg. 178.)

14 Sept. 1616 comp. tl’Eerbnre  Vronwe  Mar ia  do l
Rio ,  huysvrouwe van  Joncllr Jan Mulart, l u y t e n a n t
v a n  d’Archiers  v a n  zijn Althesse,  verclaerejï d a t  zij
compte gecomen  zijnde vuyt Overijssel binnen de stadt
van Amsterdam, aldner zonder eeniie  roden gearresteert
es  gewt bij  off.  van wegen Jonchï Dirck Muyllart  ,
domheer tot Uyttrecht, haer  mans broeder, etc.

( N o t .  Paets, reg,  178.)

4 Febr. 1617 comp. np Johan Oom van Wi,jngaerden ,
advocaet  , Jacob Paets,  schepen descr  stede, d’ecrbncre
Joffr.  Clara van Beveren, huysvr.  van Henrick van
Dilsen , Joffr. Maria van Dilsen,  huysvr. van Cornelis
van Lanschot, ende verolnerdcn waarachtig te wvcsen,
ten versoucke van Joffr. Maria Muys  , wedue van Jonchr
Geleyn Zegers van Wassenhoven en Jonchr  Geleyn van
Wassenboven haer zoon, etc. (Not. Paets, reg. 179.)

20 Oct. 1618 comp. Sr Thomas Breuwer,  geboortig
uit Engeland en maakt testament.

Universeelo erfgenaam is Mercie  Breumer zi,jn dochter,
gewonnen bij Joffr. Anna Brcuwcr.

Hij heeft een broer Jan Brenwer en neven Rutger
en Willem Breuwer (Volgens de handteekening  Tho:
Brewer.) (Not. Paots, reg. 180.)

17 Nov. 1618 comp. Sr Willem Niclaeszn. Cromstrijon,
naegelaten zoon en erffgenaem vnn Niclacs  Willemszn.
Cromst r i j en ,  d ie  een  zoon  was  van  Willem  Sijmon
Naortenszn.  zijn comp.tC” grootvader, etc.

(Not. Pnets, reg. 180.)

27 Mei 1619 comp. Jonchcer Frederik Schurmans  ,
wonen omtrent ‘s-Gravenhage in den name ende  als
va.derlicke  ome en medevoocht over de twee nnegelaten
zoonen  van wijlen Jr . Abraham Sclmrmans en Joffr.
Anna Grapheus, bcyde zit. etc. (Not. Paets, reg. 180.)

9 Juli 1619 comp. de Edele Jouffrouwe Narya Muys
van Holy, als wedue ende  boedelhoutster van za. Joncheer
Geleyn Zegers van Wassenhoven ende  d’Edele  JonchP
Geleyn van Wassenhoven haor zoone etc.

(Not. Paets, reg. 180.)

29 Juli 1619 comp. d’eerbaere Joffrou  Josyna de Jonge,

i
,

68

wedue van wijlen  Joncheer  Jacob de
geadsisteert  met  Joncheer C o r n e l i s

Proost, in deson
Sandeling haer

&hoonzoon  en machtigt d’eerbaro Joflrouwe  Jaecquemijne
de Lange wedue van wijlen Joncheer  Johan Canoye,
woneti tot ‘Middelburg in Zeelant,  etc.

(Not. Paets,  reg. 180.)

24 Sept. 1619 comp. Joncheer  Sybrant van Alckemade
als vader en voocht van Joncheer  Johan van Alckemade ,
zijn minclerjangen  zoon, etc. (Not. Paets,  reg. ISO.)

13 Febr. 1620 comp. Joncheer Adr iaen  Taets van
Amerongcn ‘en maakt testament.

Hij wil begraven worden in ‘t graf van zijn za. vader
tot Blaricum.

Bij zi jn huisvrouw Nargrieta van Oy heeft hij een
dochtertic  Christina, genoemd naar zijn moeder Christina
de Bloys endc Treslonge, wedue ende  douagière van za.
Joncheer  Jacob Taets van Amerongen.

Zijn zuster Sibilla Taets van Amerongen is gehuwd
met  d’Ed. Joncheer  Ghi j sb rech t  van  Rijsenburch,  die
met sijn ncve Guis la in  van  der  Laen,  hoochheemraat8
van Rijnlant,  voogden en executeurs zullen zijn.

(Not. Craen , reg. 135.)

21 Nov. 1620 comp. Joncheer  Dirck van der Nnth,
ambachtsheer  van Sgravenambacht en Sr Zierick van
Tritsum , gct,rout  hebbende joffr. Cornelia van der Nath ,
wesende  beijde erffgenamen van Joffr.  Teodora van
Opmeer, etc. (Not.  Paets,  reg. lS1.)

1621 comp. Adriacn  Tsets van Amerongen als man
van  Nnrgr ie ta  van  Oy van Treslong  en verzet  zich
tegen het voorgenomen huwelijk van Rijnolt van Oy
en Sti.jntgen  Jansdr.: uyt saecke zijluiden mit malcanderen
goboeleert hebben staende ‘t hnwelijck van d’voors.
Rijnolt  van Oy en Joffr. Anna de Bloys van Treslong,
dcaselfs sa. huysvrouw. (Not. Craen, rcg. 138.)

(BlQkens  het testament van Reynolt van Oy, gemaakt
voor not. Paets den 29 Dec. 1632,  was Margrieta van
Oy zijn dochter en toen reeds overleden. Zijn huwelijk
met Christina Jnnsrir.  is, nadat daarover in alle instantiën
geprocedeert was, doorgegaan en daaruit sproot Floris
van Oy.)

4 Sept.  16-1 comp. Joffr.  Maria van Boschhuysen,
weduo  van wijlen Joncheer Franchoys van Lanscroon,
wonende tot Reynsburch etc. (Not. Paets, reg. 181.)

13 Oct. 1621 comp. Joncheer  Georgius van Wasscnaer  ,
eertijds Bailliu van Wassenaer etc. (Not. Paet’s  , reg. ISl.)

15 Dec. 1621 comp. Joffrouwe Anna van Cnylenburch,
wedue van wijlen Joncheer  Johan van Naaltwijcl;,  als
m o e d e r  ende voochdesse  over Joncheer  A d r i a e n  v a n
Naaltwijck  , haar minderjarige zoon, etc.

(Not. Paets, rog. 181.)

4 Dec. 1621 comp. Sr Guiljaem van den Leemputto,
coopman  van wijnen tot Rotterdam et,c.

(Not.  Paets,  reg. lS1.)

11 Dec. 1621 comp. d’eersame Np Symon Franckensz.
van Dobben, chirurchijn wonende binnen desor stede
en benoemt tot  universeele erfgenamen : de kinclercn
van Aechgen  Franckensdr. van Dobben , zijn heele  zuster
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en de kinderen van Adriaen Franckensz. van Dobbcn,
zijn za. halve broeder.

(Aechgen van Dobben was gehuwd met Bruyn van
d e r  S p r u y t ,  cbirurgijn. De  vader  F rank  Willemszu.
van Dobben overleed 21 Dec. 1621) (Not. Pacts,  reg. 181.)

5 Maart 1622 comp. d’Ed. Heere Joncheer Hugo vau
Mierop,  Heere tot Calslagen als getrout hebbende Vrouwe
Hester  van Sonnevelt en in dier qualite mede erffge-
naem van Natbyas van Bekesteyn, zijn za. neve, etc.

(Not.  Paets,  reg. 182.)

18 Aug. 1622 comp. Johannes Ursinus , bedienaer des
godd. woorts tot Xedenblick  mede naegelaten zoon van
Jan des Ursijns  , die een broeder was van Cnthelijnc
des Ursijns, z!ln compts za. moeye, in dier qualite voor
hem zelven  en vorder hem starck maeckende euz. voor
Jan Maertensz . , getrout hebbende Mnyken  des Ursijns,
zijn zuster, noch Jan Jansz.  Muts getrout hebbende
Debora  des  Urs[jns  in dier quali te mede voor hem
zelven  en Mathieu de Paau, naegelaten zoou van Mnthieu
de Paau den ouden, gewonnen bij  Jannetgen des Ursijns
die mede eon zuster was van voorn. Cathelyne  des
Ursijns,  in dier quali te voor hem zelven en in desen
vervangende en hem starck maeckeude  voor Abraham
de Paau, wonende tot Delff, noch voor Joris de Paau,
wonende binnen deser  stede en voor Anthony de Pluwijs,
getrout zijnde met Jannetgen de Paau, wonende tot
Amsterdam, mitsgaders noch voor Judith des Ursijns:
w e d u e  v a n  Da,nicjl de Witte,  attsamen  er f fgen .  van
voors. za. Cathelijne des Ursijns eu machtigen Johaunes
d e  Paau, mede erffgenaem van zelve Cathelijne  des
Ursijns etc. (Not. Paets,  reg. 182.)

18 Aug. 1622 comp. Maximiliaan van Damme,  Abigael
van Dnmmc en Francboys  van Damme,  alle drie wettige
k inderen  van  E’rancboyc; van Damme den ouden, ge-
wonnen bij Sara de Hiere, haere moeder.

(Not.  Paets, reg. 1%)

28 Aug. 1622 comp. Juffrou Cornelia van Mierop,
ouds te  doch te r  van  Jonchi  Hugo van  Mierop, heere
van Calslagen , verclarende  d a t  also s i j  Joffrwe com-
parante doen lichten en exploiteeren heeft brieven van
benefice  van  inven ta r i s  omme  onder de selrc  te aen-
vaerdcm d’erffenisse en naegelaeten goederen van wijlen
Joffr. Maria van Mierop, huysvr. van Heere ritmeester
Breuyl (?) etc. (Not. Pilets, rcg.  182.)

Maart 1623 comp. de Ed. Heere Joncheer Diederick
van der Does, bailliu tot Reynsburch,  Boscoop en den
gevolge  van dien, en verclaerde dat  also bij vercregen
heeft gehadt van d’Ed. Heere Joncheer Niclaes van
Zuylen, patroon indertijt, de possessie en usufruct van
zeckere  Lnicale Prebende geintituleert Petri ct Pauli,
ende  dat bij compt.  n i e t gaerne zoude  zieh dat deselve
possessie soude vervreemden en versterven van zijn ge-
slachte daaraen -deselve  zeer vele jaeren es geweest, so
ist dat hij compt.  verclaert dese possessie te resigneeren
en transporteeren ten behouve en in handen van WelEd.
Vrouwe  Elysabeth  van Zuylen zijne moeder, mesende
tegenwoordig de oudste van geslachte van Drackenburch
en diensvolgens oprechte patronesse en collatrice van
vooraeyde prebende, etc. (Not. Paets,  reg. 183.)

19 Maart 1623 comp. de WelEd.  Vrouwe Elysabctb
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v a n  Zuylon, wedne van wijlen d’Ed. Heero  Joncheer
Johan  van Does ,
Cattendyck et,c..

in zijn leven hcere  van  Noor twi jc ,
dcwelcke bij desen  verclnerde te appro-

beren en ratificecren de cessie en overgifte  die sii compte
bij  acte onder baer bant opten 9 Xnrty  1621 beneffens
hacren zoon Steven van der Does, heere  tot Noortwijc
teu behouve van hacren zoone Joncheer Diedcrick van
der Does,  Bail l iu tot  .Reynsburch  heeft gedaen, etc.

(Not. Paets, reg. 183.)

19 Maart 1623 comp. als voren en geeft de prebende
aan Johan van der Does, haer zoonszoon, tegenwoordich
omtren t  1-i.  jaren out. (Not. Paets,  reg. 183.)

27 Maart  1693 c o m p .
w e d u e  v a n  za. Ja.11  Atu,

Joffrou Susanna Malape r t ,
in zijn leven boucvercoper

wonende binnen der stadt Leyden, ende  heeft mitsdesen
geconstitueert Sr Mnrcus Mamuchet etc.

(Not. Paets:  reg. 183.)

S Juli 1623 comp. Maurice de Viry, bailliu en schout
der beerlicheyt  Haserswoude,  out omtrent 28 jaren, etc.

(Not.  Clraen,  reg. 142.)

9 Nov. 1623 comp. de Heer bailliu van Noortwijck
P i e t e r  van Adrichem,  etc. (Kot. Paets, rcg. 183.)

14 Dec. 1623 comp. de Heer Pauls Stock out secretaris
als  speciale procurat ie h e b b e n d e  v a n  Nicolaes  d o
Ghyselaer,  woonachtig tot Uyttrecht ende  bekende hii
comp. ia de voors.qualite  mitsdesen outfangen te hebben
uyt  handen van Sr Josins Mus wone5  t#ot  Rotterdam
als gemacht,icht van erffgenamen  van wijlen Joncheer
Gerardt  van Olden Barnevelt. de somme van etc.

2ï Anril  1
Groen&out  >
Griecken,  i n
made, etc.

30 April 1

(Not. Paets, reg. 183.)

624 comp.  d’Eerbare  JofYrou Sibil la  van
wed” ende boelhoudster vau zn. Dirc  van
zijn leven bail l iu en schout vau Hoge-

(Not. Paets, reg. 184.)

624 comp. Mary Hiole, huyavrouw van
Passchier  Dxily , geassisteert met Franchoys Larnoy ,
haer  schoonzoon etc. (Not. Paets, reg. 184.)

12 JIei  1624 comp. de Edele Erentrijcke  Joffr. Antboi-
nette van Parijs van Suydoort ende  heeft geconstitueert
etc. den Edelen Erentrijken Joncheer Gijsbert van Parijs
van Suydoort en die Edele Erentrgke  Joffr. Aleyda
vau Parys van Suydoort, haer broeder en zuster, etc.

(Not. v. Zijp, reg. 162.)

í3 Juni 1634 comp. d’Eersame  Cornelis van Haeften
wonachtig  i n  d e n  Hage, verclaerende dat  alsoe hij
comp. van  meeninge  was  en  voor  hadde  door gods
genade hem mit eerste gelegentheyt op een reyse buyten
‘s lants te begeven enz., machtigt Anna Boudewijnsdr.
van Vroelaut  zijne huysvrouwe  etc. (Not. Paets, reg. 184.)

27 Aug. 1624 comp. Anua Maria van Cloet,  wedue
van Welgedachtc  Heer Joncheer Adriaen van Swieten,
in zan leven Bailliu en Dijckgraeff van Rijnlant,  ende
verclaerde dat  alsoe haer compte op heden nae noen
was voorgelesen  b.ij  Thomas de Coninck deurmaerder
va,ii Hove provinclael  van Hollt  zeecker m a n d a m e n t
van Arrest  Penael  van zelven Hove, geimpetreert  bij
Joffrouwe Josinn  van Swieten, docht,er  van wijlen d’voors.
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Joncheer Adriaen van Swieten geprocreert bij wijlen
vrouwe  Ermgaer t  Schiffey van Merodo, en Joncheor
Johan  Gillis als  procuratie hebbende vair edelen en
erentfesten Joncheer Adriaen van Swieten vendrig vaïï
compie van Capiteyn Johan vaïï Bosch, tegenwoordich
garnisoen houdende binnen der stadt Breda, ende  dis-
poneeren  tegen hacr compte als moeder en voochdesse
van Joffrouwe Vincentia Magdnlena gewonnen bij den
voorn.  Joncheer Adrinen van Swieten en Joncheer
Guisleyn van der Laen, Heer van Uyterbuyrt en Hoge-
hoemrade van Rijnlt als gecoren voocht van voors. Jo&.
Vincentia, etc. (Not. Paets,  reg. 184.)

22 Mei 1625. Den notaris  hierop versocht  ~1 h e m
ten  versoucke  vau  mij onderschreven  Ermgart  van
?Vinsen Godtscbalxdochter,  wedtie  v a n  z a .  L a u r e n s
Verbeeck, woonende binnen der stadt Delft ,  in der
qualite als geinstitueerde erffgenaem van de Edele onde
Eerbare Joflr. Henrica van Woerden van Vliet Gerritsdr.,
geassisteert met Hubrecht  Verbeeck , mijnen zoon cnde
gecoren voocht in desen  laten vinden bij ende om de
personen van Johan Stoop in den Hage ende  Niclaes
van Lijn tot Leyden als respectievelick  den ontfanck
h e b b e n d e  v a n  d e  goederen  ende  intomen van Jonch’
Andries van Bronchorst ende Jo&. Anna van Woerden
van Vliet zijn huysvr.  beyde  zn.,  dewelcke in hun
leven deur ‘t overlijden van Joffr. Uijsbarta van Vliet
Gerritsdr. genoten hebben de lijfftocht en rruchtgebruyck
van de landen gecomen  van de voors. Joffr. Henrica
van Woerden van Vliet  heorluyder  moeije, l eggende
in ‘t lant van Voorcn in d’oude  endo n ieuwe tongen ,
gcnaemt Battenoort etc. (Not.  Paets,  rcg. 185.)

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
modegedeeld door Jhr. C. PH . L. VAN KINSCHOT te Tiel.

1761.
Jann.  30.
Feb r .  14 .

24.
21.

26.
M a a r t  2 .

5.
14.
24.
26.

Apr i l  15 .
29.

Maay 3 .
15.

30.
Junij 2.

4.

(Vervolg Yan  SXXI ) 3.)

P e t e r  Mom s i j n  k i n t  luijfn  . . . 3-0-0
AI. C. D$ìcknaeester  , luljeu 3 6 - 0 - 0 ,  Baar
ti-0-0,  Sch i ld jons  3-0-0, ing .  1 -0 -0
A. ~oZZeke?.s  sijn v r o u  een b a a r .  1 - 1 0 - 0
? vrouwe R~&elanr  douniriere &‘ackaay  luijen
1 0 8 - 0 - 0 ,  uijtvaert  24-0--0,  baar G-0-0,
Schildjans . . . . . . . . . 3-0-0
A. Sikkel  sijn vrou luijen  . . . 6-0-0
J. van Malssen  . . . . . . . 6-0-0
J. vmz der Mt$len  . . . . . . 6-0-0
J. Rijderek . . . . . . . . 24-0-0
E van Gent . . . . . . . . 6-0-0
B. de Brzcijn  een baar . . . . 1-10-0
IXde  Broeders . . . . . . . 6-0-0
A .  v a n  d e r  .Eng  wed. C. WIL del
Graaff  . . . . . . . . . . 6-0-0
H. van R7Ijnbe7d~  . . . . . . 6-0-0
D. L. b a r o n  I?CW Braakcl de uijt-
vaert. . . . . . . . . . . 2 4 - 0 - 0
W. Vailelrcs een baar . . . . . 1-10-0
Juffr. ;Irz.  van Lith de Jezcde luijcn 36-0-0 ,
B a a r  6 - 0 - 0 ,  Schildjens 3-0-0, i n g .

1 - 0 - 0
8’. valz Kleeft’ . . . . . . . 6-0-0
1’. Pessier s i j n  k i n t  i n g a n g .  . . 0 - 1 0 - 0

Julij

Aug.

Sept.
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l l .  H .  de JOngh  w e d .  J .  Hijzs. . . 6 - 0 - 0
1 6 .  d w .  (?ooll Macdonaal  e en  baa r  . 1 - 1 0 - 0
1 3 .  2:ala Kloocercn sijn  vrou e e n  b a a r .  1 - 1 0 - 0
2 3 .  E. 1Cinck luijen 2 4 - 0 - 0 ,  b a a r  6 - 0 - 0 ,

kerckegraft 6 - 0 - 0 ,  schildjens  . 3 - 0 - 0
26. H. van Schaa~end+ck.  . . . . 6-0-0

G. van Eek wed. wijl’en  den Heer Majoor
vuqa Ooijesa  3 6 - 0 - 0 ,  b a a r  6 - 0 - 0 ,  i n g a n g
1 - 0 - 0 ,  schildjens  ô - 0 - 0 ,  o p h a n g e n  van
een Bort . . . . . . . . . 6 - 0 - 0

25. W. Lomners  een baar . . . . 1-10-0
A. van Gent een baar. . . 1 - 1 0 - 0
J; v a n  Wen~aeskerlce  siin kint  , ingang

2‘2.

29.
Octob. 14.

24.
27.

Nov. 4.
17.
27.

Dec. 3.

1762.

Jann. 4.
7.

22.
24.

Feb. 2.
10.
26.

Mert 1.

April 2.

9
1;:

13.

19.
26.

Meij

Junij

;:
l l .
14.

6.

Julij 7.

SI

‘o_fó.-0
M. Rootbeela  sijn kint , ingang.
Tv.

. 06-1~---~
val2  Gervegz  luijen . . . .

G. ~72 Gl-aavtmlijk  sijn kint, ingang 0-10-0
w. Post .  6--0-0
W. zu12  Pelt  1 : 1 1 1 1 1 . 12-0-0
TV. de Reuver . . . . . . . 12-0-0
J u f f r .  Bed  d e  u i j t v a e r t  . . . . 2 4 - 0 - 0
A. van Dijk wed. van H. vala Hooft 6 - 0 - 0
B. &luller  . . . . . . . . . 12-0-0
J. C’auapal?je  een baar . . . . í-10-0
I;I. Sdmlder h u i j s v r o u  v a n  P.  2;nla Gaallel~

2 4 - 0 - 0

Caatic  Brozbzuer  . . . . . . . 6-0-0
Doghte r  van W i l l e m  van Scl2aa~renborgh

6-0-0
noch een doghter van SchanrenOorgh  6-0-0
e e n  k i n t  v a n  v r o u w  H o e s t  . . . 0 - 1 0 - 0
een kint van vaqa  Oort . . . . 0-10-0
van Jala vals Lockweja  . . . . 12-0-0
een  kint van Carel Cumpanje  . . 0 - 1 0 - 0
e e n  p r o v e n i e r ,  e e n  b a a r .  . . . 1 - 1 0 - 0
z’an der Hoep . . . . . . . 12-0-0
weduwevrouw Mol. . . . . . 6-0--0
Bogclaaer  sijn doghter. . . . . 6--0-0
een kint van Vonck  . . . . . 0-10-0
voor een scharsiant  sijn vrouw . 0 - 1 0 - 0
Den Heer Tollenacr  van Gadela,  geluij vdu

2 4 - 0 - 0
den  inganck  en  een  baar  7-0--0,  t w e e
schilten. . . . . . . . . . 3 - 0 - 0
de cuijpcr sijn vrouw een baar . 1 - l O - - 0
van de weduwe van den Heer Borgem. Coclc
geluij va.n 3 6 - 0 - 0 ,  b a a r  e n  d e n  i n g a n c k
7-0-O y  t w e e  schilten  . . . . ô - 0 - 0
MWCUS  2;nja Gnelela  e e n  b a a r  . . 1 - - 1 0 - 0
De moeder van Reynier  8choots  een b a a r .
W e d u w e v r o u w  B r o u w e r  . . . . 6-O--9
B a a r  e n  i n g a n c k  v a n  d e  kerck . 4 - 0 - 0
w e d u w e n  v a n  J a n  2;aja Straaten  . 1 2 - 0 - 0
TElle~n valz Rinckbergh  sijn k i n t  . 0 - 1 0 - 0
Anna  Xaria v a n  Za&ruijl;.  .  ,  6 - 0 - 0
Besier sin kint . . . . . . . 0-10-0
e e n  liint van  van  dela B r e n c k .  . 0 - 1 0 - 0
een baar . . . . . . . . . l--10-0
Jöl~an~aes  van Leeuzue~a  een baar.  1 - 1 0 - 0
een provenier, geluij . . . . . 6-0-0
kerckgroef en baar. . . . . . 9-0-0
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19.
24.

Auguet 1.
17.
23.

29.

Octob.  1.

Novmb. 7.
14.

21.
Desemb. 2.

15.

20.

1763.
Jann.  20.

2 -2 .
27.

Feb. 2.

13.
April 7.

19.
M a a y  3 .

12.

24.
Junij  2 1 .
Julij 1 6 .

20.
“4.
29.

Aug. 1.
13.
18.
23.

Sept,. 1 5 .

Novmb. 4.

23.
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een kint van ~0?2clc. . . . . . 0-lO--0
rStori sijn vrou,  een geluij enz. . 4 - o - - 0
Jan Boelchoovcn  sijn soon een baar 1-10-0
j u f f e r o u  Blancl~  ge lu i j  36 -0 -0 ,  baa r  in-
ganck 2 schilten  . . . . . . 0-10-0
Luijtenant  WW E’ijselz. . . . . 6-0-0
Naria ;Ilaasaclcer  . . .
Kis sijn kint. . . . . .I 1 :

6 - 0 - 0
1 - 0 - 0

Mijnheer ìVeo~~aa~~~~~  sijn kint . . 4-0-0
=7an Gewen sijn kint . . . . . 1-10-0
L u i j t e n a n t  Wiftenbwrgh  syn kint . 0 - 1 0 - 0
Aiagrica Timn~ers  . . . . . . 6-0-0
provenier Lapceren.  . . . . . 6-0-0
Dito een provenier . . . . . 6-0-0
Borgemr .  Dijclmeesfer  geluij 36-0-0, baar
schilten inganck. . . . . . . 0-10-0
De swarten Cock  . . . . . . 6-0-0
een baer voor een kint . . . . 1 - 0 - 0
B o r g e m .  Cocl; s$n kint . . . . 12--0-0
Mevrouw van Leeuwen geILlij 36-0-0,  baar
schilten inganck. . . . . . . 0-10-0
Baar voor een kint ,. . . . . 1-0--0
Hem.%-ilc  op Zantwijk woont een baar.
D o .  GoZOagl$  g e l u i j  v a n  . . . . 3 6 - 0 - 0

C .  valz I<&lmz s i j n  kint  . . . 0 - 1 0 - 0
K de Leemo sijn vrou . . . . 6-0-0
D. Dom-lm . . . . . . . . G-0-0
Ii. iIIuller  een baar . . . . . 1-10-0
dmd. WalDeek  . . . . . . . 6-0-0
T. va)b hprang  . . . . . . . 12-0-0
;i,rgc  ill aadach  e e n  b a a r  . . . 1 - 1 0 - 0
Uc Blanck  . . . . . . . . 6-0-0
Majoor VCIU tleu  Bri~zck s;jn vrou door ordrc
van den opperkerkmeester nihil.
vrou H o e s t  o p  Z a n t w i j k  . . . . 3 - 0 - 0
He12dr.  van Hoppo& . . . . . (i-0-0
Otto vcwa de Graaf . . . . . ci-0-0
D s .  Y’Y. N'612 lui,jen 24-0-0,  baar  6--0-0,
schildjens 3-0-0,  kcrckegraft  . 6-0-0
Iz. cZc Roecer  Gjn wou  . . . . 12-0-0
W. vau I& . . . . . . . . 12-0-0
v r o u  Chrissfinu  van Lccuwcn  hui,jsvrou v a n
U. TV.  vajz 9Ztcnn  luijen 36--0-0:  b a a r
6 - 0-0,  Schildjens  3 - 0 - 0 ,  graf’t 6 - 0 - 0
dart  Taaij . . . . . . . . 6-0-0
vrou Coltwaatcr  . . . . . 6-0-0
L. van AxelZe  luijen’3(i--0-0,  baar G-O-O,
s c h i l d j e n s  3 - 0 - 0 ,  i n g a n g  . . 1 - 0 - 0
<T. BZom sijn kint . . . . . . 4-0-0
J. 1Vcrn~c&crlce  s$u vrou . . . G-O-O
Berent Taaij  luijen  . . . . . 12-0-0
0. ~Valbeck  s i j n  s o o n ,  b a a r  . . 1 - 1 0 - 0
CT.  ??a,z Dam sijn vrou . . . . G-O-O
dwd. Hu+jlrert  .Jawsen  . . . . 6 - 0 - 0
D .  v a n  Loolmm s i j n  k i n t  . . . 4 - 0 - 0
D s .  Steffanus  v a n  Lnazsum~~lc  3 6 - 0 - 0 ,
baar 6--0-0,  kerkcgraft 6-0-0, schildjens

3 - 0 - 0
CT.  ‘ca~  &-i&ol  ~$11  kint . . . 0 - 1 0 - 0
Jan Sehaij~a  een baar . . . . 1-10-0
d e  WOU van cJ. de Szuarf een baa.r.
Hentlrilia  Xadem . . . . . . 6 - 0 - 0
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Decemb.  6 .  de  v rou  van  cT.  ua)L den Heuvel , 1 2 - 0 - 0
20. G. Wnbbcclc  sijn  kint . . . , . 4-0-0

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

Sprokkels op bekende namen uit buitenlandsche
archieven,

door M. G. WILDENAN.

(Vervolg van XXXI, 59.)

Thielens. fi 36. Van wegen Bert Ihiele~as  jonckman
woonende tot Leeuwaerden in Vrieslandt by den vyandt.

,De tocht den voorsz. Aert  Thielens  competeerende
van een rente van 150 gl. erffelijk  daeraff de proprie-
tey t  toecompt  den  erfgen. van Awt T h i e l e n s ,  den
ouden bepnnt op een huys gedaen in de Hoochstraete
genoempt ‘t St. Jan toebehoorende Peeter  de Lichte,. . . . .

f” 36~0  Petronclla Thiclens  te Middelburg.
(Chambre des Comptes 111, n” 18323, Archives
générales do Royaume , Bruxelles.)

Thuyl. (van) ,Rekeninghe  Extraordinaris Henricx
tseraerts  van den Schoutetschap van Antwerpen ende
Marcgraefschap s lan ts  van  Rhyen  beginnende  den
XVILen septembris Anno Xv” vijffentachtentich ende
eyndcnde den XVII 0’1 septcmbris anno vijfthien hoodert
achtentacht.ich ende  alzoe van drye geheele jaeren.”

fo VI.  Van dat  Aert  van Thuyl  van  wegen eenen
onbekenden divers& sommen van penninghen hadde
vuytgeselt op panden ende  excessiven interest daeraff
hadde  genomen ende  gestipuleert, Ende  gemerct  desen
Rendant  hem ghinck  informeren om een persoon te
wetene  die de vuytgesotte penninghen waeren nengaende
ende dcselre hem beduchtendc dat de Rendant ten
lesten tot de kennissc  van dyen soudc hebben mogen
geraecken soe heeft  denselven persoon den voirsz.
Aert van Thuyl tocgcmaect om metten Rendant in
compositie te komen van den excesse  van woeckeryen
n l r e e d c  ontdeckt  sonder dat men conste  g e w e t e n  b y
wyen de  penn inghen  op  woccker  gegeven  waeren
vuytgestclt welke Aert van Thuyl tot geene  composit ie
en wilde comen  dan midts ongebonden wesende een
persoon dezen het aenginck te moeten noemen noch
verclaircn , Ende is op denselven onbekenden naem
t,selve gocomposecrt voor 995 gl. daeraff comt voor S.
M. derdendeel IXXXII  L XVIII sch. iiij gr. br.

[Rubriek ontfanck ter causen  van transgressie van
de placcaetcn op tstuck van de munte daoraff Sync
Mat. een derden deel competeert]. Staatsarchieven,
Brussel. -

Thuyl.  (van) - .Rekeninghc  Extraordinaris alsboven,
loopendo 1588-1591.”

fo 0. Van eencn onbekenden die aen desen  Rendant
heeft gesondcn Aert van Thuyl te kennen gevende, dat
hij onbekende hadde getocht thien vaten franschen wijn
om dien wederomme te vercoopen dewelck bij denselven
plaecaete was verboden en(de)  geinterdiceert op peno
van verbeurte van de wijnen ende  damende in den-
selven placcaeto begrepen seggende de voorsz. van
Thuyl aen dosen Schout& dat indien hij  begeerde
eenen  brieff van quytecheldinge van de voorsz. contra-
ventie  tc geven dat hij hun dnervoor soude tellen de
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somme  van hondert rinsgulden. Endc de voorsz.  ren-
dant gheen middel wetan om die voorsz. contraventie
tachterhalen  ofte tontdekken en dat om dat hun beter
dat zijne Mat. yedt soude prouffiteren dan nyet heeft
dosen rendan t  daeraff ont fangen de  voorsz.  h o n d e r t
Rinsgulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

[Anderen ontfanc van contraventien van plac-
caeten van Zijne Mat opt coopen ende vercoopen
gemaeckt] Staatsarchieven. Brussel.

Hogendorp. (van) Trois comptes rendus par AlOer  van
Hooghenclorp , maître part iculier de la monnaie de
Bruges 19 avril 1559 - 25 avri11668 [ns 18147-18149.
Inventaire des Archives des Chambres des Comptes
111 p. 244 - Staatsarchief Brussel] trois comptes rcndus
par  Corneille de Hooghendorp  alias v a n  Hooghendolp
maître part. de la Monnaie de Bruges  5 mai 1568 -
8 mai 1671 et 8 mai 1574 - 12 nov. 15’79. [ns 18150
18152, fonds als boven].

1

Hoytema (Clemente de) veuve d’llsgram  van Achelen,
chevalier, president du grnnd conseil de Malines. [Registres
aux Gages ,  1  1683-1607  fo 306 ~“0.1 S t a a t s a r c h i e f .
Brussel.

Ruts OU Ruyts  (Marie)  veuve de Franqois van der
Jeught  , pelletier de d’Hôte1  des Archiducs Albert et
Isabelle [Registres aux Gages, 11 1625-1639, fo 289
~80, 366.1

Pestel. ,,Au Roy en son conseil  dEstat  commis  au
gouverneur général des Pays Bas.

Remontre en très profond respect le sieur de Pestel  1)
que par les respectifs decrets de Votre Maj. du 8 de
SOV.  1706 et de Son Exc. Milord  de Churchil l  pour
lors gouverneur de Bruxelles du 3 juillet de la mêltie
année il luy a est8 accordé la permission de faire re-
présenter 1’0pcrn  et la Comédie avec  la jouissance des
bals en temps de saison pour le tcrme de six années h
l’esolusion de tous autres et comme  il pouvait convenir
qu’il fit faire les dittes représentat)ions  soit dans les villes
de Gand, dans telle d’Anvers  ou autres des Pays Bas
Espagnols il prend son humble retours  vers VotreMajesté,

Le suppliant très humblement qu’en continuation et
augmentation des dits privilèges luy accordécs par les
susdits décrets il luy soit permis de faire faire les repris
d’opéra,  de Comédie et des bals? dans les dittes villes
et autres des  pnys -bas  Espngnols  de  Vot re  Maj .  à
l’exclusion de t.ous outres avec  deffence & tous officiers
de 1 Votre Maj. et Magistrats des dittes villes d’y ad-
mettre  aucunes  t rouppes  de  comédiens  étra,ngers  ou
autres pendant que le dit remontrant avec sa trouppe
y fera sa résidence. Ce faisant, etc.. . . .

[Conseil d’Etat, , Comédiens , théâtre, etc., í704-1725.
Arch.  gén. du royaume, Bruxelles].

Warin.  1678. 3 Septembre. Martin van der Schelde
et ~lacobilac,  tille de Q&lauw  cie  Waha  ont été matri-
monia lement  unis [Paroisse  catholique de Saint-Marsin
en Bergues.  Arch.  Comm. de Bwgzies.  G.G. n” 21.

1779. Le 15 juin 1779 a été contracté  mariage  entre
Frunçois  Joseplz Wm-ein  et  Marie Cathérine Joseph
Cattoen. [Arch. comm. de H(~zeOromh,  Série G.G. no 341.

1) h bescheiden handelend over dit, request  wordt hij JOSeph
Pedel  genoemd.
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1 6 8 0 - 8 6 .  Comptes  d’Antoine  Frangois  Colpaert  , . . .
Francois U’arek , . . . . . successivement receveurs des
p a u v r e s  d’Ha,zebrouck  [Ar&. Comm. de Hazebrozcck  ,
Jérie  G.G.  no 521.

1741-‘50.  Comptes de Mathieu Omaere  . . . . Francois
Warein , . . . successirement receveurs des pauvres d’Haze-
brouck [Arch. Comm. de Hasebrouck,  Série GG. n” 591.

Espinosa. (d’) Don ,7oseph  d’Espinosa, major en service
d’Espagne X Gand (Sb  Nicolas) le  10.  7 .  1686 Marie
Marguérite, fille d’Ignace Joseph Bernard baron de
tserclaes  dit de Mesemacre et Mechtilde le Dut.

Dont  :
1.
2.
3.

Philippe d’Espinosa vivant à Malines  en 1766.
Joseph Antok  d’Espinosa _C e n  E s p a g n e .
Rlisa~beth  Rralzcoise  dEspinosa + à B a a r t - M e e r b c e c k
le í9. 7 .  1 7 6 3 ,  X & C h a r l e s  H e n r i  Hyacinth  d e
Mesemacre (son cousin) Seigneur d'0udenhove  , chef
oscoutete de Herenthals,  i_ le 16. 2. 1759, âgé de
91 ans.

[Hellin (in folio) T VI. Section  des MS. , Bibl. Royale,
11 -lBruxeues.)

Casembroot (de). 1567, 2 avril. Lettre du sieur
Casembroot, sei.gneur  de Bacquerzele, au Magistrat de
Bergues  (Henri Ophoogha,  portmestre)  pour avert ir
que ceux  de la nouvelle religion lui ont requis de leur
faire obtenir une placo hors de la ville pour faire leur
prêches  , et demander qu’on leur accorde les mêmes
privilèges que ceux  dont jouissent leurs coréligionnaires
de Gand, Audenaerde et Ypres.  [Arch. comm. de Bergues.
G. G. 67, p. 10, Troubles religieux à l’occasion  du pro-
testantisme].

Vicq.  (de) 1600 Archiducs Albert et Isabelle légiti-
mant par lettres  Antoine  de Vicq,  demeurant en la ch&
tellenie dc Furnes, fils naturel de feu Autoine  de Vicq
,á son trépas seigneur de Oosthove, de Wannam,  etc.,
e t  aussy  do feue Marguérite v a n  Rissel, na t i fve  de
Bruges, ambedeux en leur vivant à marier  . . . . . . . . . .
[Chambre des comptes de Lille. T. v]

1537. Commissions de Vicomte pour François  van
der  Nieuwe ,  Henr i  Tackoen ,  Jacques  de Vicq, J ean
van Teteghem  , Adrien Piel. [Archives de Bergues-
Privileges, bans et coutûmes,  AA 91

1568 . . . . . . . . . à Messire  Hemi  de Picq,  portmcstre
et Léonard Tnccoen  , échevin pour leur voyage et vaca-
tions, s’étant rendus en députation le 16 janvier  1567
à Furnes  auprès  des bourgmestre et échevins, del’Evêquc,
pour communiquer avec  eux pour affaires particulières,
de là & Lille auprés de M. de Rassanghien pour faire
exempter  la ville et châtellenie de la contribution de
4 0 0  g e n s  d e  g u e r r e  l e v é s  pour resister aux pirates
réunis dits coupeurs d’oreil les [ooreniders]  et gueux
sauvages [wilde geuzen] pour 11 jours 72 1. 12 s.
[Arch.  de Bergues. Comptabilité de la ville, etc., etc.,
C.C. 64 1~.  10 et ll.]

1563-1591.  Comptes d e  l’éclise  de  St. M a r t i n ,
rendues par Nicolas  van der Halle,  Henri de Vicq, . . . .
etc. . . . . . . succossivement.  marguilliers et receveurs des
biens et  revenus de ladite église.  [Arch.  de  Bergues .
Comptes des églises, etc., G. G. 32. p. 51
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1681/82.  T e s t a m e n t  d e  Japzbcs de T icg, contenant
p l u s i e u r s  legs à l’église  et aux &ablissements  de bien-
zaissance  de la viÏle d e  B e r g u e s .  - Inventaire  dc la
succession dudit de Vicq.  [Arch. de Bergues Troubles
religieux.  G.G.  60, p. 91

X73-1789. Comptes de la Chapelle de Notre-Dame
en 1’8glise  Saint-Pierre à Bergues rendus par Badezaen
Je Vit, Pierre Hoorneweghe, Martin Alleyn , Pie r r e
Goom,  J e a n  L e c o m t e ,  e t c .  . . . . gardiens  d e  l a d i t e
Chapelle. [Arch. de Bergues. Comp& des Eglises, etc.
G.G. 54.  1~. 71

Tusschen 1629 en 1634. Request van Martin dc T’icq
om te worden verheven tot ridder:

A  sa Najesté
Remonstre tres humblement Martin dc Vicq escuier

Sr d’0osthove  que plusieurs do ses ancestres se ro ien t
pour notablcs services rendus à leurs Princes  naturels
Sr8 des Pays-Bas csté honorcz du tiltre  et de gré de
chevalerie  à lexemplo desquels le suppliant, se seroit tou-
siours comporté et gouverné e n  gentilho(mm)e  d e
bien et d’honneur sestant omploié durant les guerres
ded(ict)s pays au service de V. Natc et de ses Predeces-
seurs  a trois chovaulx en diverses  occurences si comme
aux siéges d e  Cambray, d e  C a l a i s  e t  d’Ardres,  au
secours d’Amiens  et semblnbes  occasions soubz la con-
duicte des Xarquis de Vnrsnebon, Comte do Herlies
e t  d’nultrcs  S(cigncu)rs volontnirement  a ses fraix et
despens  sans aulcun traictement ny gage et, sans en
avoir demand&  oncques ct moings rescu  aulcune récom-
pense,  C e  q u c  considére et que le Remonstrant cst
allii: pnr maringes aus maisons nobles de Saingcnois
et Guerbode et aussy qu’il  est  le chef des armes  d o
la sienne  de l’ancienne noblesse de laquelle les Ser”‘p”
Archiducqs sont esté assez  informez quand leurs Altesses
furent servies faire Chevalier Henry de Vicq,  Sr de
Meulevelt  lors bourgemaistre de la commune du Pays
et ;terroir  du francq et à pr&ent  de vostre Conseil privé
esdlcts  Pays Bas ct Ambassadeur de la Ser’lre  Infantc
resident de sept  ans erq” e n  tour d e  france f r é r e
ais& du Remonstrant,  11 supplie trL:s h u m b l e m e n t
qu’il p l a i se  à V . Natu l ’ h o n n o r e r  cie mesme  de  l a
dignité et tiltre de chevalier qu’il ne désire qu’afin  de S C

pourvoir  tant mieulcx applicquer  avecq son fils unicilue
et cmploicr les moiens que Dieu luy a donné en vostre
Roial service. . . . . . . [Pn,piers  d’Etat c t  d e  l’hudience,
no. 886. Archives de I’Etat,  Bruxelles]

Valkenburg. (van) (1592). Opt vertooch gedaen  nen
den Graeve van Nansfelt,  ridder van de Oorden, Stad-
houder gouverneur cnde cappitein  generaal voir Co Nt
in desc zync erffnederlanden in a&vescn  des hertogen
van Parma van wegen Adriaen van Hincxthoven, Joos
van  der  Hulpen , Natheus  de Smet,  Adam van der
Z a n d e  ende Cer~d WITZ  Valcl~cnbu~ch  r e e p e c t i v e l y c k
borgers van Brussel en(de) van Vilvoerden  hun geneerende
met coopmanschappe van carsteysteenen , zincksteenen,
plat te cn(te)  ronde schorren dienende tot  onderhouclt
ende  reparatie van dicagien, Ende  met huns gevuecht
d i e  d e k e n s  ende gemeyn gesellen  va,n den sch ippe r s
ambochte deser  stadt Brussele  (als geinteresseerden voer
zoe velo als de schipvrachten rncckt) hoc dat sy sup-

plianten verstnen hebben , dat onlnncx by Zyne Exel-
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lentie van wege  Zyne Maj.  onder onderen verboden
w a o r e n  o o c k  i s  t o e g e l a t e n  o m  naer Hollandt  ende
Zeelandt  te mogen voeren de voorsz. zincksteenen . . . enz.

[Papiers  d’Etat ct de 1’Audience.  Passeports  et sauve-
ga rdes  n” 1036 .  Arch ives  généra les  du  Royaume,
Bruxelles].

Six. In Nederla,nd’s  Adelsboek 1911 wordt als stam-
vader dezer familie genoemd G~illn~zc  is’&,  lakenverwer
te A rmcntières , die + 1539 zou gehuwd zijn met
Jacqueline G&nar. In 1560 komt te Armentières een
schepen Josse Sìs’ voor, in 1683 en 1692 een notaris
*Jean  Bapiistc  Six. D e  s t a m v a d e r  Guillaume  zal  wel
identiek zijn met Guillaume  Six, die genoemd wordt
in eene voor schepenen van Antwerpen gepasseerde
acte op 20 Februari 1356,  waarbij La.moraal  van Egmont
prins van Gavre, baron van Baer belooft  aan ver-
schillende burgers van Armentières, waaronder Guillaume
í%x  voornoemd, eeno  som van 3200 caroli guldens terug
te betalen, die zij hem hebben geleend ,pour  emploiier
à ses affaires.”

[Arch ives  Communales  d’hrmentières,  11 2. Liasse
de 35 pièces dont 30 en parchemin].

Ook in de 1W eeuw komt de naam Sis te Armen-
tièrea nog dikwijls Toer o. a. 1718. Abandon par ,Jean
Siz et clntoinefte  Lnignet  aux pauvrcs d’Armentières  du
droit  que les dits  époux pourraient avoir  dans une
maison  s i tuéc  h front de la rue Notre Damc  que me
Jacques  Dc lebouc  a  donnéc  aux dits pauvres. [Archives
alsboven  GG. 124).

1777. Inscriptions qui se voient sur  les clocbes  de
l’église paroissiale cl’A.  - 2. En 1777 j’ai été bénite
par MC P. F. François, doycn-curé d’armentières , nommé
illi,cllellc pnr MC P. F. Goudemez, avocat bailli, de cette
ville et dem. ~&helle  Cath&ine  de la G’roix,  épouse du
du sieur  C. I;‘. cJ. Sk , mes parain et maraine.“  (Archives
alsboven GG. 17).

1764-1773.  Baux par les échevins d’brmentières  à
Cathérine Castrique , A Antoine Delangre , ri AdAen Sir:,
blanchisseur . . . . de terres et pàtinea  faisant partie des
anciens remparts. (Archives alsboven, DD. 9).

1780.  Antoirle <Joseph  Six, schepen te Armontières.
[Arch. alsboven, CC. 961.

1734-55.  (Liasse) o. a. Reouète  cie C h a r l e s  Josevh
Six, demeurant  1l Aimentières  & prétendant être exempt
de la milice à cause  de ses fonctions de collecteur de
la paroisse de Fromelles. [Arch. alsboven, EE. 31.

1717-1721.  Proces  devant le bureau des Finances
do Li l le ,  entre  le magistrat  d’brmentières  et $ralzcois
Lolcis &.r, ci-devant commis  li la recette et liquidation
des tailles et vingtièmes de la dit ville touchant l’exer-
cice de sa charge. [Arch. alsboven, FF. 181.

Ook in bot archief van Saint-Omer  (Depart.  du Pas
de Calnis)  zijn nog sporen te vinden van eene familie
Six. 0. a.

1607-1608.  Deuxième compte  de Nichcl Bécuc pré-
senté le 6 Oct. 1609 aux gouverneurs Nartin  de Wissocq
et Gerard de Lens,  écuier,  seigneur de Hangrené,  .
Bilques,  etc. . . . Constitution, au profìt de l’hôpital de
;,soixante  et unze sols tourn. clc bonne et franche rente!’
duo par Gilles Réaulme, bourgeois,  maresquier,  de-
mourant en Lizel, hors la ville . . . . au rachat de 1 fl.
qu’i ls  ont  requs do la m&re et que luy a esté mis en
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mains par don pieux faict par damoiselle j1grie Siz
pour avoir célébrée une messe chascun an . . . .

[Archives hospital ières de Saint-Omer. Hôpital de
Saint-Jean , 11, 851.

174S-  1789. Personnel assisté. Conventions passées
avec  des vieillards pour leur entree  à l’Hôpita1 moyen-
nant payement . . . . . . . Antoine  Joseph Six, conné tab le
des .,,brouettcurs”  de St. Omer.  . , , . . [Archives alsvoren.
Hôpital général, IV, 261.

1773. Procès-verba1 au sujet de l’empreinte de son
mnrteau déposée par Etienue  Six, tanneur à Houplines.
[Srchives  d’Hoz@zes  , Série HH.,  11.

1718. Philippe íYin:, schepen te Houplines.
( W o r d t  v e r v o l g d . )

De familie Spee te Roermond.
door A. F. VAN REURDEN.

De familie Spee te Roermond (wapen:  van goud met
4 rijen met de punten geplaatst opeengeschoven zwa,rte
driehoeken 3. 2. 3. 2, in Kathedraal Roermond) schijnt
niet in verband te staan met de adellijke Spee (met
den haan), en waarschijnlijk niet met de familie Spee
te Neer en te Kessel, alhoewel zij goederen bezat in
Haelen en Buggenum.

De eerste te Roermond gevestigde, yan buiten ingc-
komene, was Gerhard Spee, burger geworden 3 Sep-
tember 15SS.  *) Van waar hij kwam is mij tot nog toe
niet bekend. Volgens de scheiding en deeling d.d. 22
October 1624 van het goed van hun zoon Michael Spee
en diens 10 en 20 vrouw Aleitgen van Wessem (dochter
Hendrik en Maria van Hoeck  genannt van der Heyden)
en Margriet van Meysenborgh *) (dochter van.. . . . . . . .)
beza ten  deze  vee l  vas te  %goederen  te Hom, Haclen ,
Buggenum , een huis in dc Sint Jansstraat, een deel
van do kerketiend te Haelen.

Zeer curieus is de inventaris der nagelaten goederen
van Gerard Spee en Catharina Horst, die wij hier laten
volgen :

10 stuk docks, waarvan 3 stukken fyn en d’ander
hennipdoek, een sprey , acht  dosynen fyn gebeelde
servetten, een en twiutig paar custeyken, zes groote
fyn gebeelde  tafellaekens,  ses middelbaer idem, 12 klein
idem , twee lampets  doeken , 18 hantdwealen, 2 paer
fyne  ta fe l laekens .  In  een  ander  k i s te :  6 paer slaep-
laekens, een gebeelt  tafellaken, 7 paar  s laeplakens,
6 pner flesse slaeplaken, 16 fyn hemden van bestovader
zal: 16 fyn hemden van bestemoeder zal. Noch in een
kistgen  een fyn lanck tafellaken, so lanck als die kamer,
2 gebeelde  tafellaken die welke op de halve tafel pasten,
4 kleine id , 3 do,synen servietten, 2 gebeelde  tresoir-
dweilen, eene lampetsdoek, 10 hemden van bestcmoder,
2 hemden van bestevader, een dosyn groote servetten
damastwerk, 2 gebeelde  handdweilen, hemden, 14 paer
slaepla.ekens  , noch  een  paa r , 14 paar kussenteeken,
29 servieten , 2 fyne gordynen met omhensel, 5 paer
basterts  slaepteeken, 2 paar canevassen  slaeplackens ,
eenige kleine idem, 3G handwelen , een slecht tafellaken,
16 paar werke idem, 15 koornzakken , viertien  lobbekens
van grootmoder.

1) Zie Burgorbock 1662-1793 blz.  9 door A. T. van Beurden,
Sithrd Clacssens.

2) Zogcl, burchtt~orcn,  wanrop  cenc mees (volgens  oud zegel).

8 0

Meube len .  5  p t  achtehalf  loet  si lvermerck, id 14;
3 loet silverwerck dat vergult en silverbeslagen schel
met 2 metser en silveren hangketen met twee zilveren
gordelen, zes loet gulden ring, 2 loet eenhoerns; een
overtreksel bct en pulliff, 2 trouweelo tcssen  , een bont
kustecken met leyntens 6 of 8 begeynendossen ,4 horns
gulden, een goltg , een portegelenser , 6 alde  ryksdalers
elf  bedden, 16 oorkussen,  2 nieuwe betteeken, een
schoen tnpeyt , 3 Spaensche deecken, 2 witte id, twe
groen twee witte decken,  een roode vriessche,  vier
omhengsels va,n bedden, een laecken tafelkleed, een
groen idem, 11 ploumkussen, een paer effen flauwelen
mouwen enz. ; een koperen kroon van 12 luchters, een
donderstein, een schildery van bestevader en beste-
moeder, een wafelyzer enz. enz., een groene preekstoel
enz. Gelden, zegel en brieven. Een brief op Christoffer
Cuyckhoven X Agnes van Meurs dd. 15S6.  100 Italiaensch
pistoleten een op zal. Jan van Cuyckhoven, Canoniek
tot Hensberg  op Sint Andries 1686.

Gerards zoon was, zooals gezegd is, Michael Spee,
provisor van ‘t Gasthuis tot 1620. Hij was dit volgens
het Verdrachsboek, door mij uitgegeven, om  den hoogen
ouderdom van zi:in  vader 13 Maart 1614 geworden.

Michael Spee 1s tweemaal gehuwd geweest:
x 10 Aleidis va,n Wessem; 20 Margriet van Meysen-

borgh, beide vrouwen uit bekende magistrantsfamiliën
gesproten. Over de van Wessem’s raadplege men het
door mij uitgegeven  werk, de Roermondschc regcerings-
familie van Wesscm.

Hij had met Aleidis van Wessem acht kinderen.

1. Jo7zcr~~z1~cs  #pee,  J. U. L. geboren Roermond 16 Maart
1602,  doopgetuigen Henricus Hompcs en Chris-
tina. Spee.

Hij huwde te Roermond : n. Catharina Cruys-
ancker (wapen : twee gekruiste scheepsankera) ;
b. Catharina  Peters de Lange.

Hij had twee kinderen: ex 10 Jacobus Michael,
gedoopt Roermond 22 Jan. 1642, doopgetuigen
Henr. van Erft, en Goswin van Dulcken, post-
meester ; ex 20 Peter Gerardus, gedoopt 23 April
1644, doopgetuigen Balduinus de’ Gaule en Catha-
rina van de Camp.

Deze laatste was niet wel bij ‘t hoofd, zooals
bli jkt  uit  het  testament zijner moeder d.d.  22
Januari  1689,  waarin zij hem tot universeelen
erfgenaam maakt en ,indlen  hij berooft van ver-
stnnt , gelijck  hij tegenwoordich, komt te sterven”,
zal het goed komen aan de naaste wettige vrienden,
komende van mijnen oom, den lic. en promotor
Joh. Bapt. Cruysancker , begerende dat mijn soon
zal blij.ren wonen op den Steenweg (te Rmd.) met
mijn nicht Agnes Cruysancker wed. du Clos.

De goederen van den onnooselen Spee werden
in 1732 verdeeld in vier loten. Het eerste lot was
de hof te nlerum  , met alle landerijen, met 4 morgen
onder  Maasbracht,  de hof tusschen de Roeren,
land te Horn enz.; het tweede lot waren’kapitalen
o. a. op Jan Baeckhoven tot Niel, land te Niel,
het huijs \-an juffr. Reijpkens enz.; het derde lot

1) Vcrdrachsboek  der Stad Roermond van í574-1656 door A. T.
vxn Beurden Sittald Claessens  van lbOO-1906.  Sittard Claesens
1906. - 100 blz.
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landeryen to Wessem ,  huys in dc Steeg enz.;
het vierde en vijfde lot kapitalen en landerijen.
Het eerste lot viel aan de gebroeders T. 1,. , P. H. ;
en S. M. Petit; het tweede aan Allegondis Speel
het derde aan don advocaat N. Elders X Geer-
truida Maria Spee ; het vierde aan de weduwe
Chanoine ; het vijfde aan juffrouw Reijpkens.

Van Johan bleven dus geen afstammelingen
Spee over.

Mar ia  Spee,  gedoopt 14 Juni  1603 Roermond
doopgetuigen Christiaan van Wessem en Helwig
Cremers. Zij huwde met Goswinus van Dulcken,
postmeester der graven van Thurn und Taxis,
wier medeonderteekening ook hun testament draagt,
dat wij hier verkort laten volgen.

Testament Gossen Dulcken  en  Mar ia  Spee
4 febr. 1610 onder medeonderteekening van La-
mora1 de la Tour, Grave van Tassis.

de goederen aen myne dochter Alitgen nl. de
patrimonieele goederen ; hy beschikt dan over andere
goederen; het versterfY  van syn oom Gosson  v. D.,
van zyne zuster Margriet v. D. disponeert hy aan
Alitgen ; rentebrief 100 Italiaansche pistoletten
ten laste Tilman  Woestingh aen onse nicht Cnth”
de Groot, dochter van mijne suster Geertruijt  v. D.;
600 Rijksd. aan mijne lieve neven en nichten Dirck ,
Veronica, Cathsrine Wilbrenninck , kinderen van
suster Agnes v. D .  voor  4.; n e v e n  e n  n i c h t e n
Rochus , Judith, Anneken  de Groot, kinderen van
wi j len  mijne zuster Geertruijt v. D. +, de rest
voor erven der testatrice. Het huijs zal testatrice
haer leven lang behouden. Verder, aan de neven
Rochus Wilbrenninck en Cornelis de Groot hij
zegt, dat het niet vreemd moet zyn, dat zy niet
bodacht worden, wyl ik Cornelis in myn postamt
breng en Rochus heb besorgt de commissiepost
in s Gravenhage. Cornelis de Groot zal na syn
25 jaren het postambt  krijgen.

Hier volge ook de Staat van goederen, schulden,
wcderschulden, na doode  1Iaria Spee in den sterf-
huyse bij Goossen van Dulcken, haren eheman,
gevonden en aan Cornelis Brandyn uitgekeerd op
27 April 1656.

Een zegelbrief op het overkwartier van Gelre
31 Maart ltiO6, vervalen  400 Ri,jksd. Een obligatie
van den Heer van Macken van 2400 Ri,jksdaalders.
Het huys te Roermond aen de merkt, aangekocht
aan 000 R$ksdaalders  van Godefridus van Cnmpen
- 1 0 0  RQksd.  H e t  hui,js daerachter,  d a e r  d e
arme k inderen  inwonen  875 RgIisd. 4ï2 roeden
aan den wintmolen 472 Rijksdaalders,  schuur
achter de muur 206 - Het stnyvershuysken 6 0 0
2 morgen tot  Merum  van Dirck van Linne en
Lysbeth Spee 210 - obligatie Macken 1450 R;jks.
1 Juni 1655.

Gossen Dulckcn voor $ deelen  huis op markt,
thuys daarachter enz. , -

Nog loopend  te goed 7945 Rd- 16-5 ; schuldig
377X%_ Rijksd. bbrts. Deputaten van het sterfhuis
waren borgem. Poll&, Bossman,  Maroyen,  Spee.
Meubelen gcstimeert 800 gulden aan van Duiken
Rurcmd. 27 April 1656.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

vm.

I S .

24
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Gossen van Dulcken en Maria Spee hadden
9 Dec. 1649 reeds eene stichting gemaakt van
5000 gl. voor zes arme dochterkens, wat zij bij bo-
sloten testament van 4 Februari 1651 nog eens
vastlegden. Gassen  van Dulcken was 10 Dec. 1637
door het resigneeren van Johan van Rqckenroij
secretaris der stad geworden, welk ambt hij 1 Juli
1656 neerlegde ten behoeve van zijn neef Arnold
Pollaert.

ElisaOeth  hpee , gedoopt Roermond 12 April 1606 :
doopgetuigen Joes Boscelcr en Cornelis van Vorst.
Deze stierf jong.

Elisabeth z’an S’ee,  gedoopt Roermond 30 Mei
1606, doopgetuigen Joes Kerbich en Anna Bijnen.
Deze stierf jong.

CatJmha  Spee, gedoopt Roermond 29 Juni 1608,
doopge tu igen  Pe te r  Lui j tgens  (van  Gelder)  cn
Elisa van Hompes.

Hewicus  S’m , gedoopt Roermond 18 April 1610,
doopgetuigen Christiaan Hompesch  en Beel van
Hingen.

Elisnlxtla  Spm, gedoopt Roermond 15 Febr. 1612,
doopge tu igen  Joannes  Spunderas  en  Joannes
van Hof.

Leollardus $ec, gedoopt Roermond 31 Febr. 1614,
doopge tu igen  Joes Hompes  en Maribke  Berbers .

Gerni*dils Qee,  gedoopt Roermond 8 Sept. 1616,
doopgetuigen Joes Keuven  en Christina Spee.

September 1639 maakte Leouadus  hpee,  onder
Vl11 genoemd, huwelijkscontract met U@za f+rozcz&s,
dochter van Jacob en Janneken Geerlings. Hij brengt
zijn ouderlijk goed in; zij eveneens het hare; beide
houden de vrije  beschikking over hunne goederen.

In tweede huwelijk verbond hij zich met Catlaariua
Bissch  ops ) geboren te  Roermond 2 Februari  1619,
dochter van Gerard Bisschops  en Jenne van Campen,
k le indoch te r  van  Jan  van  Campen  en  ddida v0gel.s
Arnoldsdochter, waardoor de recht.en op de beurzen van
Peregrinus Vogels verkregen werden.  Hij huwde dus
met  eene  vrouwel i jke  verwandte  van  den  beurzen-
stichter en hunne afstammelingen waren tot de beurzen
gerech  ticd.

1.

9d.

3.

4.

6.

Uit bey tweede huwelijk sproten, te Roermond gedoopt:

Michael  Spee, gedoopt 29 Aug. 1651. - doopgetuigen :
Goswin v. Dulcken en Catharina Cox.

Catharina Spee,
getuigen : Theod.

Allegondis Spee ,
gen : Theod. van
Catharina Spee,
getuigen : Petrus

gedoop t  23  Sept.  1652. -- doop-
Smets en Catharina Bisschops.

gedoopt 5 Mei 1654. - doopgetui-
Linne en Elis. Wolfskeel.

gedoopt  3 Febr.  1656.  - doop-
Bosmnns  en Cath” v. d. Camp.

nr.dria Spee , gedoopt 3 April 16G0. - doopgetuigen:
Cor@ Brandijn en Dora de Jonge.

Maria Spee x Martinus Reipkens. Zie familie Beipkens
nader te beschri jven. 24 December 1681 vond het
magescheidt plaats van de goederen van Leonart Spet
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en Ca thar ina  Bisschops  tusschen  de  d r ie  e rven  n l .
Allecrondis  , Catharina en Maria x Martinus Reipkens.
Ma& kreeg het ouderlijk huis op de Markt te Roer-
mond, nevens de penningen uit het schuldboek in de
pacht van Horn van 5 malder  rog en 6 malder  haver,
aan Alegondis + in Rosslag met kleinen moeshof in
de Raemen, verdere erfenis onder Vucht (Pr.) blijft on-
verdeeld.

In 1733 op 22 September werd een staat opgemaakt
der kapitalen van Allegondis Spee en het volgende als
bezitting vastgesteld : Een c Ipitaal  van 1600 pattacons
op Hillenradc, 500 op den Jezuit Claessen, nog een
huis met inboedel in de Neerstraat, waar in jufirouw
Reipkens woont, ook  nog  kap i ta len  t en  l as te  van
Goswinus Schenck  en Hendrina Rosmael , op land onder
Maesniel, op den Gietstapper molen aan den Grave
van Vehlen  behoorend.

2 Maart 1742 werden de goederen verdeeld in twee
deelen.  Het eerste lot viel op Catharina Spee, weduwe
van den Raedtverwandter C. J. Chanoine het tweede
lot viel aan de Erven Reipkens nl. J. Carren X G. A.
Reipkens, als opkomende voor Maria Spee.

Roermondsche geslachten.
door A. F. VAN B E U R D E N.

Aerssen (van).
Tìlnaa~t  Adonius  vcua Aerssell, advocaat, J. U. L. , was

g e h u w d  m e t  Clara 3hncisca  Claesscnx.
Zij hadden 2 kinderen te Roermond geboren :
T,ìlman  Jos., ged.  26 Juni  1701,  getuigen Petrus

Franciscus van Aorssen en Clara vau Langendonck.
Cathari~za  Josiua, ged. 5 Sept. 1702,  getuigen advocaat

Jonckers  en Anna Christina van Aerssen.

Alfstein.
Jo% Georg Alfstein was gehuwd met Ccrt77arina  van

der Voorelz.
Hun zoon Gc&udis C’ornelis  werd gedoopt te Roer-’

mond 29 Maart  1664, doopgetuige Lamb. van der
Vooren.

Anewinckel.
Conzelis  Afzewinc7Lel  was  g e h u w d  m e t  Hillegonda

*alz der Snaitsen.
Hun zoon Henricus werd gedoopt te Roermond 29 Jan.

1644, doopgetuige Theodorus Luden. : i
A_

Sorilla Angulo.
De Sergeantmajoor Didacus  Gorilla Angzclo,  van het

Duitsche legioen, was gehuwd met Annu Maria bkeram.
Hun zoon Didacus  Franciscus  werd  gedoopt  t e

Roermond 12 Dec. 1647 onder getuigen van Didacus
Sorilla Angulo en Jo” Verhaeg.

Capitegn  Petrus 8orilla  Anyulo  WLIS  gehuwd met Maria
Caets 011 hadden tot dochter Joanna  Isdella.

Berger.
Joannes  IC~ilhclmz1s  ikavier Bcrgcy  , loo ie r ,  huwde  te

Gladbach  Maria Gertrdis Lcnamen. Te Roermond werden
uit dit huwelijk gedoopt,:

1. Naria  Gcrtrrctlis  Berger, ged. 7 Maart 1779, doop-
getuigen: Hermanus Roulof X Maria Agnes Philip en
Amn  Mnrg:”  Eysing  mor Henrs Jnnssens .
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2. Joaluzes  Petrus Berger, ged. 5 Juli 1781, doop-
getuigen : Petrus Nassen, Joes Hafman van Duijsburg,
Catharina Agnes Philipusse.

3. He1avicus  _Fedi,na?adus  Berger, ged. 27 Nov. 1783,
doopgetuigen : Renricus  Fouquet  ,  Allegondis Sibil la
Wildt. Hij X te Rmd. 9 Juli 1832 Anna Maria Timmer-
mans en f- ald. April 1859.

4. 11e?a!r&xs  Marti+aus  Berger, ged.  10 Nov. 1785,
doopgetuigen : Henra Janssen, Joh’” Maria Mannaij.

5. Godefdus  HuOertus  Berger, ged. 14 Febr. 1791,
doopgetuigen : Henricus van der Heijden , Maria Agnes
Janssens.

6. Joalads Rewaigius Berger, geboren 18 Sept. 1794,
looier ; doopgetuigen : Joes Remigius Weyckmnns , Maria
Catha Schcerkens. Hij X Maria Tlaeresia  Sop7zia  &fertz,
geb. Roermond 27 Aug. 1794, i- Roermond 19 October
1871, van wie afstammelingen.

Mottini (de).
De familie De Mottini of De Muttini was van Zuidelijke

afkomst.
Jean Bapt is t  de  M,altlini  was mestre de tamp en

gouverneur van Venlo en woonde later te Roermond.
ïlilaria  vau Ocle~ahoven, weduwe van A~~~oldm  Vogels

(zoon van Arnolds en Anna Poetjens) hertrouwde met
dezen Jean Baptist de Muttini.

Hunne kinderen, te Roermond geboren, waren :
1. Gernrdus, ged. 14 Sept. 1610, doopgetuigen Pompej.

Justinianus , Maria Kremer.
2. Martha, ged. 27 Sept. 1612, id. Reinicr v. 0. en

Cunera Cox. Zi,j x Zie onder!
3. Narin,  ged. 22 Oct. 1614, id. Tilman  v. Brec en

Elis.  v. 0.
4. Ambrosius , ged. 9 April 1617, id. Ambros Sinjola

en Franc” de Bergh.
5. Hom. Christ , ged. 6 April 1619, id. Arnold Hoeuffts

en Hens v. d. Bergh.
6. Lucia Hieron” , ged. 13 Sept. 1621, id. Harthard

Spee en Anna Hcremn.
7. Francisca , ged. 29 Jan. 1623, id. Ger. Puijtlinck

en Anna Dantin.

AnaOrosiels dc Mzctligai  bovengenoemd, gouverneur van
W e e r t ,  tr. Theresia  Catlaarirca Pélozcze  de Mat7ba.  H u n
z o o n  w a s  Joës  Josep7uts Berlaardus  en  werd  geb. te
Weert (L.) 4 Nci 1688.

Marilra  ~1uttik b o v e n g e n o e m d ,  t,r. den  Capi te i jn
_%yna&cs  Si,ee , van wie: Caspar Gisbcrt  Spet,  ged.
22 Jan. 1685 te Venlo.

Den 28 Dec. 1665 heeft de Heer Nottini den gewoon-
lijken burgereedt te Roermond gedaan.

Aanteekeningen uit de huwelijks- en geboorte
+ registers ten pastoreele huize te Echt. (L.)

De C’hûtelaiu.
Joh” Theresia de Chatelain  tr. 12 Febr.

Arns de Horrich.
Isabelln C l a r a  de Chàtelain  t r .  6  NOV.

Wilhs de Grace.
M a r i a  Tberesia do Chatelain  tr. 22 Nei 1

milinnn de Gaverclle.

1695 Johy

1606 Jobs

711 Naxi-
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Magdalena de Châtelain was gehuwd met Bernard
Albert van Lom, Kanselier, weduwnaar van Anna Maria
v a n  Gutsichoven  en  Mar ia  Odelia  Maroijen.  Zij mi-  2 6
Sopt. 1745.

Uit het echtpaar de Grnce X de Chátelain werd 9
Maart 1698 te Echt eene dochter Maria Theresia gc-
boren. Maria Theresia de Châtelain is  gehuwd ge-
weest met den secretaris van Echt, Joannes Groenen.
Uit hen werd 17 Maart 1798 een zoon geboren : Winand
Arnold Joseph en 31 Aug. 1702 een zoon: Theodorus
Josephus.

Va?z Sty-wa.
Comes Phil ips Willem de Styrum tr .  9 Jan.  1718

Sybilla Comitissa dn Geull.
Overleden te Stevensweert  18 Mei 1709 Dominus

Maur i t ius  Hermanus  Comes de Limburg Styrum, en
15 Dec. 1713 Maria Bernardins de Styrum.

Van I~ijsz1~zYjc7c.
Geboren 24 Aug. 1669: Bernard Joannes Henricus,

zoon van Leo Gerard de Rijswijck  J. U. L. en Maria
Theresia van Lom; peter en meter bij den doop Her-
manus en Isabella van Rijswijck.

De PaGowitz.
Gehuwd 4 Febr. 171G: Marcellus de Pavinowitz en

Johanna Catharina de Mouwens. De Pavinowitz woonde
op het Kasteel te Ohe, thans: nog gedeeltelijk in wezen,
Zuid van de Kerk.

Gehuwd 30 Aug. 170s : Jocs Hattardus de Holthuyzen
en Julia de Mouwens.

Geboren 2 Jan. 1697: Johanna Paula! dochter van
Stephanus  de  Pav inowi tz  en  Cla ra  Al legonda  de
Houvelmans ; meter bij den doop Anna Paula de Houvel-
mans, van den Dysdonck.

Roerrnomi. A. F. VAN B E U R D E N .

Sprokkels uit het oud-kerkarchief te Haaksbergen
beginnende 1666. Trouwboek beginnende 1725.

a. Uit het trouwboek:
1725. Jan Berenbroek j.m. en Anna Wessels  beide R. K.
172G 17 Febr .  Gerrit  ten Kate j.m. uit Neede en

Joannn te Lintelo j.d. van wijlen Harmen alhier.
17%. 11 Mey. De Edel achtbare Heer Joa,nnes  Tollius

Burgemees te r  van  Campen  weduwn.  en Jufl’r. Aleida
van der Sluys getr. te Zallik  op Attestatie van Kampen
en Hier.

17-7  ~;mmg,$  Bartold Michorius  j.m. zoon van wijlen

Engbert  met Anna Eysinck d. van Gerrit met toestcm-
ming van den Drost doch niet met clie  van de
moeder van den bruigom. (R. K.).

1731 14 Jan. (getr. 1 Febr.) Jan Hendrik ter Horst
j.m. zoon van wijlen  Hendrik en Juffr. Elisabeth Judith
tot Lintelo j.d. van Beerent.

1731 83 April. getr. 20 Mei.Derck  ter Horst i.m. zoon
van wijlen Beerent  en Janna  Jaessinck j.d. van Aelbert
beide uit dit dorp.

1732
17 Febr.
,,-jr;.tm  Jan Lankhced  t j.m. zoon van wijlen  Gerrit. .
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op  de  Braam on  Eva  Ca thar ina  t e r  Kuile j .d.  van
Engbert  beide uit Buurse.

1737 3 Nor.  (Attest .  naar  Grol)  Herman B e r e n t
S t,arinck j .m. van Grol en Geertgen  Nienhuis j.d. uit
Buurse.

1739 15 Febr. (Attest. naar Enschede) Jan ter Knile
i.m. van den Braam en Aeltgen ten Oosterveld weduwe
uQuekkeboon~  uit Enschede.

1 7 4 0  ~~f$$ Derck tot Lintelo Harmensz  en Juffr.

Hendrika van der Sluys j.d.
1746 23 Aug. de heer Arnoldus Römer j.m. geb. uit

E u p e  ( L i m b u r g )  woonacht,ig  t e  Goor  en  Chr i s t ina
Nichorius  wed. Bruinenborg.

1751 13 Jan. (attest. Borne) Jan Bernard Sloet predt
te Borne en Lubbarte Sara Michorius j.d.

1751 10 Oct. Grndus Michorius  en Janna Lansinck.
1752 26 Dec. (attest n. Ter Borg) Lambertus Michorius

Kapitein Regiment generaal baron van Aylva en Juffr.
Geertrui  de Greve.

1751. 22 Aug. de eerwaarde Heer Abraham Theo-
dorus  S lu i t e r  p red .  t e  Schapen  weduwn.  en  Juf f r .
Hermina Weddelink weduwe Dirck toe Lintelo Bzn.

1753 16 Nov. (cop. 7 Dec.) Gerrit ter Kuile j.m. en
Arendina ‘t Jasmink j.d. beide Buurse.

1756 13 Oct. Doctor Johannes Buersinck jm. en Juffr.
Francina Naria Knies uit Vreden.

175s Sept .  geproclameert  en 28 Apri l  1765 getr .
Jan  Ae lbe r t  Baron  Sleet  Kapitein ten dienste  v. d.
Ytaat der Nederlanden en Janna ten Tusschede van
hier. (3 kinderen geecht).

1759 S Juli. Uorgem. Harmen Bos wed. uit Olden-
zaal en Juffr. Aleida Michorius.

1764 12 Febr. (attest. Delden)  Bcrent Cartier j.m. v.
Wiene  onder  Delden en  Berendina  Hoffmeyer  j .d .
alhier.

1766 ;+$+f: Peter Middelburg wed.’ Anna Olthoff

uit  Deventer :n Johanna Scholten j.d. \-an hier.

1765 FM1g Jan Jordaan j.m. en Anna Geertrui  ter

Horst j.d. béide  van hier.
1769 6 Aug. (getr. te Marke10  21 Aug.) Hendrik ter

Horst j.m. en Maria Olthaar j.d. van Deventer.
1771 12 Mei. (getr. op attest. van Enschede) Arent

ter Welberg  j.m. van Enschede en Christina Hesselink
j.d. geboren alhier doch woont te Enschede.

1774 8 Mei. (cop Wierden 27 Mei) Gerhardus Imminck
j.m. van hier en Engelberta Catharina van Kamen j.d.
uit Wierden.

1778 23 Aug. (cop 11 Sept. op Vri,jdag)  Gerrit ten
Doeschate j.m. te Zwolle en Hendrika Geertrui  Imminck
j.d. van Gerhard  predikant alhier.

1780 5 Mrt. (getr. 9 April) Johannes Buersinck med.
doctor en Juffi-.  Anna Maria Nitcrt uit Oldenzaal.

(Aantal zielen in 1750 -+ 3500, waarvan $ R. K.).

In de 18” eeuw waren Richters:

Jhr. Joan Didcrik van Limburg . tot 1711.
Joan v a n  d e r  dluys j. ud. . . . t o t  1 7 3 8 .
Conrad Muntz  j. u. d. . . . . . tot . . . .
J. C. Pothoff j. LI. d. . . . . . tot 1795.
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Verwalter Richters :
Joan van der Sluys . . . . 1711-1712.
Hendrik ter Horst. . . . . . tot 1718.
Gerrit ten Raa . . . . . . 1718-1739.
J a n  H e n d r i k  t e r  H o r s t  . . . 1739--1761.
H e n d r i k  t e r  H o r s t .  . . . . 1761-1784.
Jan Jordaan . . . . . . . 1784-1795.
Provisoor Verw.  Richter in 1795: E. D. Trip.

Goedshoeren in 1725 bij de keuze, van den predikant
(met den Kerkeraad) :

Patkull  tot Posendorp.
G. B. van Keppel.
Wolter Pothoff v o o r  H e e r  B e n t i n a k  v a n

Langeveldslo.
EI. van der Wyck D r .
F. ten Cate.
Jacob ter Horst,.
Derck Hzn. toe Lintelo.
Jacob Doornbosch.

Kerkenraad ouderlingen :
Joan van der Sluys. Richter.
Joan Nichorius. Secretaris.
Hendrik ter Horst.
Hendrik Scholten.

Kerkelijke Rentmeesters (van af 1740) en Boekh.
diaconen :

Nr. Engbert van Lochum legt 27 Feb. 1726 rekening
af  over  f  U318-16-1  i n  u i t g a a f ,  a a n g e s t e l d  t o t
boekhouder diaken en beheerder der armenkamcr Jan
Leferinck.

1730,  27  Mrt. boekhouder  Der& ter  Horst .  1736
Burgem. Jan ter Horst als boekhouder zijn rekening
gedaan.

1740. Aangesteld tot Rentmeester Joan Nichorius Dr.
Zijn opvolger was Derck toe Lintelo Hzn.

1774. Derk toe Lintelo verzoekt zijne demissie als
boekhouder, aangesteld Proc. Willem bcholten.

1789. In plaats Proc. Willem Scholtcn overleden
aangesteld Dr. Petrus Velzen  j. n. d.

1790. 1G Nov. aangesteld tot boekhouder E. D. Trip.
1666. Predik. v. Rijswijk Koster en Schoolmeester Arent

ten Bus (Bussc). Richter Arnoldt van Limburg. Verw.
Richter en Secretaris Dr. Johan Nichorius. .

1667. 23 Juni. Kerkmeester Engbert  Nichorius.
167%  Kerkmeesters Engbert  Nichorius en Jan Lanck-

heodt uit Langelo.
1681. Ouderlingen in plaats der afgestorven leden

Dr.  ,Johan Nichorius en Johan ten Bus Jhr.  Adolph
van Limborg Richter en Gaken toe Lintelo.

16S7. Ouderl. Engbort Nichorius secretaris eu kerkm.
Jan  Lanckheedt  Kerkm.  cn  Jan  ten  Rade  de  oude
aan den Boom (commissaris) afgezet Hendrik ter Horst.

1687. Diaconen Hcnrich Averbeeke Henrich Nichorius
jun. en Geert Eernstinck te Buurse.

1697. Aelbert Jaessinck, Beerent  tot Lintelo, Arent
Wargerinck diaconen.

1694. Organist Jacobus Armbrost.
1698. Ontvangen van Catharina Lansinck wed. Hertog11

te eiland Onrust Batavia eene som van 1250 carolus
guldens.

1701. Idem van dezelfde f 500.
1702-1726.  Geen aanteekeningen.
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Lidmatenlijst 1726.

1726.30 Oct. Anna Leferinck vertrokken naar Kampen.
1726. Willem van Lochum attest naar Edam.
1728. Anna Suzanna Geertrui  ‘t Heilersigh van Lochum

attest naa,r Lochem. #

1.731. Joan Nichorius Dr. 20 Nrt.
1731.  Aangen. Jan ter Kuile uit Buurse.

id. Trijntje ter Kuile uit Buurse.
1735. Ingekomen uit  Hasselt  Jacob Ratt inck en

Helgjen van Lenthe zijn huisvr.
1735.  Aangen.  na gedane belijdenis Hermanus  Rat-

tinck commissaris.
1735. Lambertus Nichorius.
1736. Ludolphus Imminck.
1740. Michiel  ingekomen Jacob Jordaen en Anna

Leferinck zijn huisvr. met attestatie van Campen.
1742.  Dominus  Jan Hendrik Christoffer Kröger  met

attest van Lingen vertrokken naar 0. Indië.
1746. Arnoldus Römer van Goor na gedane belijdenis.
1747.  30 Nrt .  Hermanus Scholten  theol. stud. met

attest. vertrokken.
1747,  Adriaan Nandemaecker commiss.  met attest.

van Zwol.
1749. In dorp 136 buiten 340 lidmaten.
1750. Warnerus Wilhelmus Imminck thool. stud.
1756. Gerhardus Imminck vertrokken attest n. Utrecht.
17%.  Cocnraad Nuntz met attest van .Heino en zi,jn

huismeid  Janna Camerling.
1761. Aangen. Jan Jordaan voor Pnaschen.
1764. Procureur Jan Hendrik van Heek met attest

v a n  Delden.
1765. Na belijdenis Jan Albert Sloet Z. H. W. G. en

zijn huisvrouw Janna ten Tusschede.
1766. Jacobus Imminck vcrtr. met attest.
1768. Ingck. met attest van Edam Gorhardus Imminck.
1776. Aleida Imminck.
1774 .  Enge lbe r t a  Ca tha r ina  van  Kaamen  huisvr.

Gorhardus Imminck jun.
1776. Adriana  Josina Sloot; Jhr. Berent Sloot.
Anno 1771 zijn met attest van Scharwoude als lid-

maten ingekomen Jan ter Horst alias te Rouwenhorst
(met attestatie dat hi,j getrouwd is met Trijntje Jnnsz,
van den predikant te Grosfhuizen) bij o n d e r v r a g i n g
deelde hij mede, dat hij in Holland zijnde  bij verkorting
den naam ter Borst had aangenomen in plaats van te
Rouwenhorst  (hij en zijne nakomelingen noemden zich
later steeds ter Horst).

1776. Gerrit ten Doeschate en deszelfs  moeder Abigaël
Bourcourd met attest van Goor (Gerrit vertrokken naar
Zwolle zijn moeder naar Goor).

1777.  Johan Gubrigl  ten Doeschate  vertrokken met
attestatie naar Kaap de Goede Hoop.

1778. Voor St. Jan met attest van Grouingcn  aan-
gekomen Kapitein Pieter Velzen  en vrouw Maria Amama
en zoon Dr. Petrus Velzen  j. u. d.

1780. Ds. Imminck  emeritus 76 j. 50 jaar predikant
waarvan 4 jaar te Gronau.

1782. Ouderling Kapitein P. Velzen.
1780. Diaken Jan Jordaan. Apotheker. Imminck.
1779. Goedsheeren bij het beroep vau Pred. Bernard

Stulen.
Van Racsfeld. Hendrik ter Horst.
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Van Heuvell. W. H. Scholten.
Hubert. Jan Olthanr.
Bentinck. Hcrman Rattinck.
H. J. Bos Verw.  Landrentm. Hendrik Scholtcn.
1790. Ouderling Jan Jordaan cn van 1796-1801.
1792. Ouderling E. D. Trip.
1794. Diaken Jan Hendrik Jordaan procureur.

Verder komen in 1723 in Buurso  voor o. n. de namen :
Scholten, Wnrgerinck  , Naber , Buersinck , Rhoerinck  ,
R o t ,  Eernstinck  , Grobbinck , Doornbosch,  Derkinck  ,
Hildorinck, Bosch Westendorp enz., allen, behalve dc
eerste, naar gelijknamige boerderi,jen.

J. D. J.

Titels en namen..
(Zie  Mnnntlblnd  XSXI, 60).

KJ werd voor deze rubriek toegezonden - het schijnt
d a t  m e n  mi,j hot monopolie voor dergeli jke mede-
deelingen w11 toekennen - mij werd dus toegezonden
een berichtbrief van overlijden van Nevrouw A. D. C.
de Neuchatel, geb. van Arem,  eerder weduwe van den
Baron de Biber, overl.  tc Leuven 18 Dec. 1912.

Onder de nagelaten betrekkingen vinden wij daarin
vermeld: Le Jonkheer .Roo~zk.  Colonel de l’armée des
Indes  Neêrlnndaises ; les Jonkheers Ar?hu~ et Edgw
CCM Auw~,  officiers de l’a,rmée des Indes Neerlandaises,
en nog een Chevalier ‘1;cua der Noo2k.  Wat den lnatst-
genoemde betreft wil ik geen oordccl  vellen, al meen
ik  b i jna  zckcr t e  meten  da t  e r  geen  ridtle,x  uan deq
.A’ootl~  bestaan, doch die .J&alkxt*e~~ Boo~zk elz ca)l dma
moeten even in deze rubriek: ,,voor het zwarte bord”
worden gesignaleerd. nr. G. w.

Boekaankondigingen.
llf. H. Harw~~s.  Itönigl.  B e z i r k s a r z t  i n  A n n a b e r g ,

vereerde onze bibliotheek met een exemplaar van zijn
in 1911 te Zwickau in 80 verschenen familie uitgave
betreffende het Geslacht Halwas mm Sprccl~cl. Dit ge-
slacht volgens de inleiding vermoedelijk afkomstig uit
Tyrol, heeft eerst later den naam Harms aangenomen
en noemde zich naar oud-duitsch gebruik naar den plaats-
naam Spreckel. Eerst in 1733 komt de bijvoeging  Harms
voor, in het kerkenboek te Drebber bb de doodinschrijving
van IYe&c%  Frau des Ham mm Speckel. De geregelde
stamreeks vangt aan met Harmeu  zum Spreckel die
trouwde te Drebber 26 nov. 1733 met Anna Nnrgaretha
Wicherings  uit welk huwelijk drie zonen, die als stam-
vaders van de oudste, middelste en jongste tak worden
genoemd. De jongste of hollandsche  tak vestigde zich
in Holland, al waar nog vele loden behoorende  tot den
gegoeden  burgerstand voortleven. De bescheiden samen-
steller heeft hier in afwijkin?.  van zooveel  andere ge-
slachtschri.jvers  een stuk fannhc  geschiedenis meer ge-
geven, zonder verfraaing van de dikwi,jIs zeer eenvoudige
beroepen door de leden van zijn geslacht uitgeoefend1
Een 23 tal  i l lustrat ies en wapen afbeeldingen ver-
luchten het werk, dat door den schrijver is opgedragen
aan zijn vader den Heer Bankdirector August Harms.

W. s. v. S.

90

Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht I-aqh
Middacfiten  1190-1911.  B r o n n e n s t u d i e  d o o r  1. W+-
mmadts vals Resandf.

Den 29 Mei 1901 stierf te Zwolle Vrouwe Richmondo
Augusta  Judoca Henrica van Niddachten  , weduwe van
Nr. Antonius Franciscus Vos de Wael.  Met haar was
heen gegaan de laatste afstammelinge  van een van die
Geldersche geslachten, die niet alleen door hun oude
herkomst maar ook door de belangrijke plaats die zij
in de geschiedenis van dat gewest innemen, onze aan-
dacht ten volle verdienen.

Gelijk de schrijver in zijne inleiding mededeelt, wordt
de geslachtsnaam reeds in 1190 genoemd  in een Charter
waarin Jacobus de Mithdac als getuige voorkomt bij
de vernieuwing van de privilegiën der stad en kerk
van Zutphen. De geregelde stamreeks vangt echter
eerst aan in 1299 bij Evert van Niddachten. De ge-
schiedenis van het kasteel Niddachten, hoewel veelvuldig
beschreven, maakt echter bij die beschrijvingen weinig
melding van de genealogie van zijn bewoners - wel
blijkt uit door den schrijver gevonden briefwisseling,
dat hiertoe meermalen opdracht werd gegeven, doch
hem is nimmer  gebleken dat aan dusdanigen opdracht
werd voldaan. De schrijver heeft hier het voorrecht
gehad te kunnen raadplegen het Oud-Archief van het
Kasteel Niddachtcn en genoot steeds bij zijn arbeid de
groote belangstelling en steun van den onlangs over-
l eden  bez i t t e r  TV. C. N. 0.  Graaf van Bentinck en
Waldeck  Limpurg, die helaas de uitgave van dit werk
niet heeft mogen beleven. Het kasteel Niddachten is
sedert  het einde der 180 eeuw in het bezit der grafe-
lijke tak van de familie Bentinck.

Het werk is verdeeld in drie hoofddeelcn, te weten:
1. het oudste geslacht van Niddachten, vermeld van
1190-1357.  11. Het latere geslacht van Middachten
gesproten uit en oorspronkelijk geheeten  van Steenre,
vermeld van 1291-1901. 111. De tak van het geslacht
vnn Niddnchten  Heeren  van Niddachten u i t g e s t o r v e n
in 1643 en de Jongere tak te Doesburg, Deventer en
op de Veluwe uitgestorven gelijk hiervoren vermeld in
1901 .  He t  geheele  werk  ge tu ig t  van  een  dege l i jke
bronuenstudie  , die telkens worden aangehaald. Behalve
het hierboven aangehaalde Archief, berustende op het
kasteel Niddachten; zijn schrijvers voornaamste bronnen
geweest het huisarchief der havezathe  Frieswijk,  de
recognitieboeken der stad Harderwijk, de schepenregis-
ters van Doesburg, het archief van het Hof vau Gelder-
land benevens  verschillende kerkelijke archieven van
Gelderland. Aan het slot als bijlagen tot bewijsmaterieel
een aantal afschriften van de in die archieven gevonden
documenten. Een naam- en plaatsregister vcrgemakke-
lijken het gebruik van dit werk, dat bovendien nog
verlucht is  met velo a fbee ld ingen  van  he t  kas tee l ,
portretten en wapens. 1Vi.j  wcnschen den schrijver een
welverdiend succes met deze nieuwe pennevrucht.

Het werk is uitgegeven bij W. P. van Stookum &
Zoon te ‘s-Gravenhage, die hier wederom hun ouden
naam als uitgevers hebben in eore gehouden.

‘s-G~ncc~aliccge. W. s .  v. s .
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\Nyck  (van der). (XxX1,  GO) Naar aanleiding van
eene opmerking, voorkomende in de voorgaande af-
levering, veroorloof ik mij het volgende mede te deelen.

Uit onderzoekingen van den laatsten tijd is gebleken
dat Herman  zan der Wyck,  Voogd van Nede, bij zijne
vrouw Gertmid van Hall(e) niet één, doclz  twee zonen
gekregen heeft, beiden Bartolt  gedoopt. De eerste van
die twee werd 15 Maart 1635 en de tweede 21 April
1637 gedoopt; vermoedelijk is de eerste v%r 1 6 3 7
overleden. Voorts werd gevonden dat de ouders van
Gertmid vun Hall(e)  ve rmoede l i jk  waren  : Bartolt  vun
Hall(e) en ,Jacoba  van Reden. Deze wetenschap kan er
wellicht toe leiden vast te stellen tot welk geslacht
deze familie Vau Hall(e) behoorde. Alsnog bleek dat
Bernharcl,  de oudste zoon van Hersnan van der WIJC~C,
twaalf kinderen gehad heeft. Uit een en ander volgt,
dat het begin van den Nederlandschen stamboom on-
volledig blijkt te zijn. Nadere onderzoekingen zullen nog
moeten uitmaken of wellicht nog andere onvolledigheden
daarin voorkomen. Zoodra dat onderzoek zal zijn afge-
loopen,  zal een tweede aanvullings- en verbeterblad
uitgegeven worden. De onvolledigheden zijn vermoedelijk
daaraan te wi.jten, dat Jan Hendrik  dan der Wyck,
heer van de Stoevelanr, slechts getracht heeft zijne af-
s tamming van  Hermnn van der T1’ydc vast te stellen
en zich weinig bekommerd heeft om de andere descen-
denten. In geen geval kan daarover den heer Moorrees
eenig verwijt treff’en. Deze had tot taak de afstamming
van  Herman van der TF’ycl~  na te sporen en uit dat
onderzoek is de Duitsche stamlijst  voortgekomen, waar-
omtrent hij geheel in staat. De nu gevondene feiten
zijn posterleure  gebeurtenissen, die hoegenaamd geen
invloed hebben op de afkomst van Hemaan van der
TVyck.  Daar zij echter den Nederlandschon  s t a m b o o m
aanvullen, hebben  zij voldoende waarde om in een
aanvullingsblad te worden opgenomen.

‘s-G-ravmhaga. c. H. A. VAN DEX TRUCK.

Merkwaardig.

Het volgende trof ik aan in het welbekende ti jd-
schrift Roland, uitgave Gebr. Vogt , Papiermiihle.

De dood van den heer A. A. Vorsterman van Oijen
wordt vermeld, maar op eene wijze, waartegen hij zelf
zou protesteeren, indien hij nog leefde.

,,Vorsterman van Oyen was de eerste Nederlandschc
,,genealoog  van toetenschappelijkc  beteekenis  en hij blee]
,tot nog toe de eenige. Zijne nabootsers  gebruikten en
,,gebruiken de geslachtkunde en wapenkunde meer ol
,minder  als een beroep, hem was het een stuk vader.
,,landsche  geschiedenis.”

Hiermede zijn wij allen in eens geoordeeld.

Roermond. A. F. VAN B EURDEN,
Corr. l id ,,Roland”.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Aller (van). (XXIX , 366 e.v.  ; XXX , 38 O.V.:
In  een  gedruk t  werk  met  b ru i lo f t szangen ,  in  her
bezit van Mej. A. von Elfrinkhof te Nijkerk, voorge,
dragen op Amsterdamsche bruiloften, komen 2 gedichter

V‘oor van Gijsbrecht Bremer  en Petrus van der Schelling,
0Np he t  huwel i jk  van d e n  heere  Adriaen.  van A.ller,
Fbredikant  in de Remonstrantsche gemeente te Alkmaar,
en juffrouwe  Ahana.  van Vlierden,  vol t rokken  den
>LI11 van Bloeimaandt 1714.
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(Vergl. Buiten 5” jrg. no. 7).

‘s-Gswenhage. J.  J .  BASTERT.

Brandenburg. (XxX1, 61). In de reuunciatieboekeu
Fan Deventer komen de volgende acten voor: 1 Mei
-707.  Gerbcrina Lamberts, wed. van wijlen schipper
&idlem B~~andenburg,  d r a a g t  a a n  h a a r  z o o n  Jala
%andenburg  over haar veerschip met toebehooren ,,als
lij Comparante neffens haer  Eheman ‘t selve in het
Jeer van dese sta.d op  de  s teden  Haar lem,  Leyden ,
Rotterdam etc. en vice versa heeft gebruikt”.

14 Febr. 1710. Joula Jalink  en Gesina Branded.m*g
Ehel., d ragen  over  hun  hu is  in  Bakkersga#ng  in de
gystrate

26 Aug. 1717. ?Joan Jali?ak  en Gesilaa  Branclenlrwg  ,
<ij11  huisvrouw, dragen over hun erve en hof buiten de
Brinkpoort.

2 6  Aug. 1 7 1 7 .  Joala Jalink, in qualiteit als govol-
.nachtigde van de kinderen van wijlen  Gerrit Brandedmrg
Iraagt  h u n f part van het huls ,,de P loegh”  aan  de
Brinck  aan den wijnkooper Nicolaes  Edelijn  over .

26 Aug. 1717. ,Joaqa ,7aiìlak en Gesina L’randelllmrg
jragen  over hun + part in het voorn. huis.

2 Jan. 1718. G e r r i t  Oosterl~uis  en. . . . BrandenDwg
Ehel,  drngen  hun + part in het voorn. huis over.

18 Nov. 1718. Gwbrina  Lallaberts,  wed. van wijlen
WiZkwa Bra~adenlmrg  . draagt eenige geldsommen over
a a n  h a a r  b e i d e  d o c h t e r s  Magclalena  en ‘Widhel?/aina
Brancledmrg, wegens de hulp haar gedurende 12; jaar
in haar zwakte verleend. Uit deze akte blijkt ook dat
zij tmee  getrouwde zoons had, niet met name genoemd.

Iianqen. GELINCK.

Deijman. In de Genealogische en Heraldische Bladen,
1912 pag. 392, vindt men:

Pieter Arclatx.  De$nala  , burgemeester van Leiden,
h u w t  7  J u n i  1 5 8 9  Dieuwertje  vaga der Graft,  dr. va,n
,7aia  en Heijltje  de Bye.

M a r i a  De$nan,  huwt 1588 Corlaelis  vnn der Graft,
broeder van Dieuwertje bovengenoemd.

Rietstap geeft:  Deijman , Leide: d e  s i n  & la fasce
d’argent.

Kan iemand iets over deze Leidsche familie Deijwma
mededeelen ?

Djasinga. w. P. v .

Dompselaer (van) (XxX, 289 e.v.; 312 e.v.)
Veiling 12 X 13 Mei 1910 te Leiden Bibliotheek

van Lockhorst.
,,GBnénlogie van de adelijke afcomste van den stamme

van Dompselaer van den jaere 1376”. Met bij lagen.
Handschrift 180 eeuw 36 blz. fol.

dera Baag. J.  J .  BASTERT.

Florison.  Welke zijn de kwartieren (met plaatsen en
data) van Wytslce  Florison,  geb. Pieterbierum  , 29 Nov.
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1 7 8 8 ,  -1 Leeuwardan  1 Dec. lS69,  tr. Lekkum  0 A u g .
1 8 2 0  ~011~ I~‘crllcs  Tromp.

Opgaven gaarne  tegemoetgezien door :
Tiel. Jhr. VAN IiISSCHOT.

Hoeven (van der).
1.

ll.

111.

IV.

Jau vaji  der koewz, geb. te Rotterdam 9 Maart
1605,  tr .  te Rotterdam don 4 D e c .  1646 X~eifje
Dirksd. C’lnesz.,  geb. te . . . . . den . . . . .

Dirk cm clw Hoeuen, geb.  te  Dordrecht  20 Juni
1649, Secr. van de 100 morgen of Wilde Veenen,
had een buitenplaats te Moercapelle,  tr. te Rotterdam
den 31 Oct. 1677 ïIla& Henneqztin,  geb. te Rotter-
dam den 26 Aug. 1657, dr. van Xeajz  en Cathari~
Hendrik Willemstlr.  van Grace  (van de Graeff).

&. .Ik.wcois van der Hoeven, heer van Tienhoven,
waar hij zijn buitenplaats had evenals te Rotterdam
het huls Den Arend a/d Rotte,  advocaat bij den
Hove van Holland, geb. te Rotterdam 19 Aug.
1685,  t r .  te  Rotterdam den 30 Sept .  1723  Jo -
hanna Lccrs, geb. te Rotterdam den 22 Jan. 1697
clr. van Xq~aic~  en Cornelìa  Brandt.

Cornelis  van der Hoeven, koopman, Commissaris
van het  Waterrecht,  geb.  te Rotterdam 7 Aug.
1737, tr. te Rotterda,m den ld ALI~.  1761 Johnwa
des Amorie  , geb .  t e  Ha,arlem den 7 Apr.  1738,
dr .  van  Sh~~&nz  en Clell?cl2lìn ,Sleght.

Kan iemand mij nog mcdedeelingen verstrekken over
de andere generatics van dit  geslacht? Bij eeno lijk-
predicatie  o v e r  Thcodowrs  ‘L’GI~  tlcr Hoewn  , b r o e d e r
van illl*.  Prancois,  wordt gezegd, dat hij 2s Oct. 1 6 3 7
te Rotterdam uit een aanzienlijk geslacht geboren werd.

Maria  Hennep~in  was eene  zuster van den Rotter-
damschcn  burgemees te r  van  d ien  naam en ,Jan cnn
der  Hoetioa  eveneens een broeder van ilfir. Francois
WU gehuwd met eene dochter va.n den Rotterdamschen
burgemeester de M ey.

Gaarne had ik ook inlichtingen betreffende de her-
komst der geslachten  Leers en Des Amorie.

Het medegedeelde in Den Navorscher jrg.  lSS?,
blz. 540 is mij bekend even als de genealogie in het
Nederl.  Pa.triciaat, waa,rvan  echter de geslachten voor
Dirk mij niet geheel zeker voorkomen.

Rotteda~r~. 11r. Aux  V A S  DEB HOEVEX.

Riemer (de). Kan iemand wellicht het hieronder
volgende gestippelde invullen?

,12~.  ,JucoD  tic Riemer,  geb. . . . . 14 Sept. 1 6 7 6 ,  a d -
vocaat. voor den have van Holland, samensteller van
de beschryving van ‘s-Gravenhage, voorts . . . . , -i_ te . . . ,
tr. . . . . %i M e i  1 7 1 6  ~Johannn  Philippi~n  WUC Rhcene~a,
geb. tc.. . . den.. . . , -i_ te.. . . den.. . ., dr. van.. . . .
en wedo Mr. H. . . . . Tollius.

.Uit dit huwelijk:
1.. Nr. Yiele/*,  ged. ‘s-Gravenhage 16 Mei 1717 (Zie

Gen. Hera.ld.  bladen) was . . . . , -;- . . . . , tr. . . . . Gewfr&
&II”OUW, g e b . ?  . . . . j-? dr. van:’

2. I”r.ans,  ged. a.v. 4 Juni 1719, was. . . . , -t . . . . . ,
tr. ‘s Gravenhage. . . . 1112 laa Dorothen Eliwhrth  I~li.cschcr,
geb.. . . . , j- . . . . , dr. van. . . .

3. ,Jncob, geel. a.v.  7 Nov. 1720, was.. . . , +. . . , ,
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tï. . . . , 2 Feb. 1743 Al ida  ImminlL,  geb. . . . . , -1.. . ,
dr. van Salomon  en Harìa Bont .

4. Joltannes,  ged. a.v. 24 Jan. 1723, -;- . . . ,
6. Janetta , ged. n. v. 6 Jan. 1726,  mi-  ‘s-Gravenhage . . .

(voor 1730).
6. Isaalc,  ged. a.v. 11 Juli 1725.
7. Jccnetta,  ged. a . v . 30 Juli 1730, j- Hamburg. . . . ,

tr. . . . . Cornclis Stolker  , geb. ? 5_? zu. van , . . .

Pieter de Riemer, geb. a.v. 24 Jan. 1707, meel. dr.
en arts te  ‘s-Gravenhage, i_ aldaar 28 April 1831, tr.
lo.... Hclcnn Aoelofs, geb. . . . . , j- . . . . , dr. van . . . ,
tr. 2O.. . . ISlisaOeth  Roelo#s,  geb .  . . . . 1 7 8 3 ,  $- . . . .
28 Apri l  lSOS, dr. van.. . .

Uit het 1st~ huwelijk.
1. I”ralacisclcs  Iheodorm  Th.esaurus,  geb. ‘s-Gravenhage

3 Sept. lSO2, verder bokend.
2. Jolralaues  Dietlcricus, geb.? -t? was . . . .?
3. Abrahnm,  geb. . . .? -i-i’ lceraar  gymnasium, gehuwd?
Uit het 2e huwelijk.
4. Helena, geb. ‘s-Gravenhage . . . . -i_ ongehuwd . . . .
6. Cathnrina  geb. a.v. f . . . .

Corqaelis  vaqa Allwnadc  , bekend oudheidkundige, geb.
Noordwi jk  11  Ne i  1604,  -i_. . . . 12 Mei 1737, tr.. . . .
<JoJrannn  de Riemer,  geb. . . . . 7’ f 2, dr. van AOraha~n  en
Jolranun  de L~awgc.

Zijn 31 Jfei 1712 te ‘s-Gravenhage gehuwd of te
Noordwijk : Nr. .I+lnas  OUIB  Limborch,  advocaat fiscaal
enz. en .Uarin  de Riemw .y

Is iets verder bekend van de kinderen va.n Frans
de Riemer  en Anw D. E. I%scher nl. :

1. Cathwi~2a  , gcd. ‘s-Gravenhave 9 Mei 1779.
2. Bartha, geel. a.v. 9 M e i  1779.
3. Jacob , ged. a.v. 30 Aug. 17SlV
Is bekend waar de Rotterdamsch  geneesheer Dr. Pieteg

de Riewaer  30 Dec.  1623 werd geboren;  hij -i_ R’dam
2 Jan.  1681 en waar hi j  19 Mei 1647 huwde met
Xaria Niënhot.en  B

Ds. Isack de Riemer,  geb. . . . . 10 Mei 1648, T_ Tiel . . .
Nov. 1730, remonstrantsch predikant tc Noordwijk (Zie
M a a n d b l a d  1 9 1 1  k o l .  314),  tr. 10.. . . 12 Sept. 1674
Jeancttc Verhave?a, geb. . . . . 26 Juli 1647, <- . . . . 1 Sept.
1679, dr. van Jacob en Maria TTerscl121er en wedo Jo7lcr.n
le Muire;  tr. 2O . . . . Ida Naria  van Outshoorn  , geb. . . .
1., . . . . dr. van . . . .

Weltevreden. B. v. T. P.

Rijck  (van). (XYIS  351.;  Van deze familie vond ik
nog de volgendc  opgaven:

In 1815 was er te Batavia een Mercnntile  and agencv
house van G.
s-12-1514

19- 3--1815
15- 9 - 1 8 1 6

ll- o-1517

1821

1823
1823

u  Y

geb .  Ba tav ia  een  doch te r  van  G.  C .
CcclI 12ijch:.

je aldaar een dr.  van G. C. vaq2 Rìjck.
i- Batavia Nevr. E. C. i12.  vaya Riemsdijlc,
huisvr. van G. C. vava Ryck.
tr. Batavia Gerardals Carolzrs  van R. m e t
Elizabcth Lucia Smissaert.
t r .  B a t a v i a  ,Joseph  Drury en dmlwsi~an
Wibhclvai~aa  vnn 12.
geb. Ratavia Adriaalb  Gerard van, Rijck.
t r .  Ba tav ia  O t t o  Hermalzus  z’cc?a R. el1
Chrixtine  Johannu  Bcrgmala.



4- 9 - 1 8 2 6

S -  9 - 1 8 6 6

17- 3-1524

2 7 - 1 2 - 1 8 3 0

31--  s-- 1834
16- 9-1834
2- 4--1833

23--10-1833

2 - 1 0 - 1 8 6 4

ll- 8-1865
21- 2-1565
ll- 5 - 1 8 6 9

s -  6-1870
2 3 - 1 2 - 1 8 7 1

s -  4 - 1 8 7 2
la- 4-1572
le- 4 - 1 8 7 3

17- 1-1878

16- 3 - 1 8 7 0
l d - 1 1 - 1 8 7 1
15-12-1871

ô o -  8 - 1 8 7 3
2s-  l - - 1 8 7 4

ci- EI-1875

lS- 7-1870
9 - 1 2 - 1 8 7 5

‘Ll- 3 - 1 8 3 6

9- 7 - 1 8 3 7
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.t Batavia een ongedoopt kind van 0. H .
var)a  Rij&.
i_ Batavia een ongedoopt kind ra,n den-
zelfde.
-c Semnrnng  Gec~+~idn  Elircrbc~lr  wa R .
wedo H. illuller.
geb.  Batav ia  Gc~~~d~s Carolus ama Rijck
2;aja Rietwij&.
greb. a.v. J ohannes  Wilhelmm  van Rij&.
-1.l a.v. J o h a n n e s  Tl’ill~elmus can Rijck.
j- Batnvia Hcwnanina  Jolzanna Hcnriette
fvaga R@jck. (kind).
tr. a.v. Otto Hernacinus van R. en  Wi l -
hehniua  Louisa van H a a k
geb. Bondowoso Willena J a cob  Hc~atlrik
van R.
+ B a t a v i a  Anabrosina  TlW~elnzi~~a cma R.
(vrouw).
+ a.v. Deborah  Antoinetta v. Rijclc.  (vrouw).
+ K e b o e m e n  ?Joohan  Wilhelm vata Rijcl~.
g e b .  B a t a v i a  Wilhelminn  Dehrala  Hepa-
rietta van Rijdc.
geb.  a .v.  Jeanlae Francoise  v. R.
geb. Padang Marie Adriana van R.
t Mr. C o r n e l i s  Jeagalae FranGoise v. R .
+ Mr .  Corne l i s  Frederilc  Heqadrik  v. R .
tr. Batavin  He?z&*ik TVijnaml de &ijs e n
Marie Louise  I~ill~,elmi~aa van Rock.
t r .  B a t a v i a  Geogye  S’toll  en C h a r l o t t e
IBisaOcth vG)a  Rfjclc.
$- Bu i tenzorg  Jolmalaes  TT:illt,elrnzcs  v. R.
geb.  B a t a v i a  Willena F~ederilc  v. h’.
-i_ Ba tav ia  TVilheinai~aa  .DeOo!rah Hewietta
van Rijclc.
geb.  Padang  Jala Corlaelis  v. R.
tr. Batavia Johala  _l+ederik  Hendrik Geopt
Pool en Jacquelilae  Frederipe  Williebaz?aa
u. Rij&
f- B a t a v i a  Adriaala  Gerwd  ,vala  1Zijclc.
(ambtenaar).
-i- a.v. Willfwa Frederik  2). R.
geb.  a v. Pazlli~ae BaGe v. R.
Batavia dooigeboren  kind va,n Otto Her-
manus  v: Rqck.
geb. a.v. Johanus  Willaelmus Albertw  v. R

Weltevredefa. H. v. T. P.

Rooij (de). ~JacoDzcs cie Rooij, advocaat (Y),  te ‘s-Graven.
hage (?) , bwed. aldaar 21 Oct.  1778, zoon van Joha1aqacu
d e  Rooij en Apaita Geerbruid  Gala I<oijck, h u w t  aldaal
9  J u n i  1 8 0 7  MaFia M .  J .  Bergeou,  g e b .  Alpher
30 Nov. 1781.

1

G e v r a a g d ’  de acht kwartieren,  w a p e n s  en geneal
gegevens omtrent beide echtgenooten.

N.B. bekend is  nog dat il% 41. rY. Bergeola d o c h t e r
is van : Fyalacois Bergeon,  advocaat,(Y) te ‘s-Graveuhage(?:
e n  Catlanri~aa  Conzelia vaqa  Catz,  geb .  t e  Alphen .  Z i j
geven kennis van hun voorgen.  huw. vanuit Coulster
bij Heijlo  in de Beverwijck  d.d. 20 Nov. 1776.

.Kampela. A. G. F. K N I P H O R S T.

Ruardi-(XXIX, 183) : Johannes Ruardi, hoogleeraar
te  Gron ingen ,  had  eene  doch te r  E l i sabe th ,  we lke

/ ’
i
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!dr. Teunis Haakma  Tresliog huwde en dezen 6 kin-
Ieren schonk, waaronder Johannes Ruardi Tresling ,
gedoopt  te Groningen 30 Aug. 1796. Deze was medicus
;e Groningen, cm had eene dochter, welke thans als
Mevrouw de weduwe Reneman, geb. Ruardi Tresling
;e Arnhem woont. Deze dame schonk voor eenige jaren
rtan do Bibliotheek der Universiteit te Groningen het
Album Amicorum van Prof. Joh. Ruardi. Onder de in-
jchrgvingen  in dit album zijn er 3 van bloedverwanten
t,e weten :

Everwinus Wassenbergh. (Franeker 16 Oct. 1764) :
,,Amicissimo  suo cognato,  Joh. Ruardi.”

H. Borgrink. (Leeuwarden 11 Febr. 1765) : ,Dilec-
tissimo consanguineo”.

T. Keijert. (Franeker 11 Oct. 1766): ,,Smico  ct cog-
nat,0 suo”.

Voorts vindt men over dit geslacht een en ander in:
Romein. Naam1 iist der predikanten van Friesland, ter-
wijl in ‘de Konrnklijke  lAlmanak  van 1807, pag. .336,
J. Rusrdi voorkomt als Secretaris t,e Sloten. Velerlei
inlichting omtrent dit geslacht zal zonder twijfel kunnen
geven mr. J. D. Tresling, kantonrechter te Oud-Beijerland.

Grolailage?a. C. H. Fe~e~x.

Visvliet  (van). W a a r  e n  wanuecr  w e r d  g e b o r e n
Meilzarcl van Visvliet, die te ‘s-Gravenhage 20 April
1762 S. 6’. van Hcemskerck  h u w d e ?

Iinnapcfa. A. G. F. KNIPHORST.

Het Molenijzer in de heraldiek. Beslaat er over dit
(immers specia,al  Nederlandsch of Brabants&?)  wapen-
figuur, eenc  verhandeling, hetzij  kort of laug,  in eene
afzonderlijke uitgave of in eeh tijdschrift?

VAN OOKD'J!.

Wapens gevraagd :
Castilhola  (advocaat te Bouillon) en echtgenoote  Lambert

(huwelgk  Bouillon 1766) [niet Chatillon of Castillon].

S’tassart (de) (bu rgemees te r  vau Bouillon) en echt-
genoote Degofte  (zC_ 1760)--8chroeder  Prof. Dr. Nicolaas
Willem , geb.  te  lMa.rburg 1721, later Groningen en
echtg. C’. G .  Mcisterli~ag.

Ka~~~~ela. A. G. F. KNIPHORST.

INHOUD 1913, w 3.

Bcstuursberichten.  - Annteekeningen uit do protocollen van Leid-
sche notarissen, door H. Wijnaendts. - Eenige nnnteekcniugen  uit
het kerkarchief tc Tiel, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot (verrolg).
- Sprokkels op bekende namen uit buitenlnndsche nrchieren, door
BI. G. Wildeman (vervolg). - De familie Spee te Roermond, door
A. F. van Beurden. - Roermondsche geslachtjen,  door 8. 1”. van
Beurden. - Aanteekcningen uit de huwelijks- bn gcboortcrcgisters
ten pastorecic  huize te Echt (L.), door A. F. vnn Beurden. -- Sprokkels
nit het oud-kerknrchicf tc Haaksbergen, door J. D. J. - Titoln cn
nnmcn, door M. G. W. - Boekaankondigingen, door W. S. v. S. -
Van der Wyck, door Jhr. c’. H. A. van der Wyck.  - Xerkwn,srdig,
door A. F. \-nn Beurden. - Vragen cn antwoorden: Aller (van);
Brandenburg ; Dcgman ; Dompselaer (van); Florison; Hocven (van
der);  Riemer (de); Ryak (van) ; ROOS  (de) ; Run,rdi  ; Viwlict  (van) ;
Het molenijzer  in de heraldiek; Wapens gevraagd. ’

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. 1% L. SMITS.



M A A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch- heraldisch Genootschap : ,, De Mederlandsche Leeuw,”
\*---- r(

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan  de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betreffende de red:lctie
van het Maandblad, opgaven van  adresveranderlng,
gelieve men te richten tot den wanrnemenden
redacteur, Jhr. Mr.  TH. VAN RHEIXBCK  LEUSSWS,
V&ienstraat  10, Schcueninga.

Contributieo  enz. aan  deu penningmeester, B. v.4~
HAERSMA BUMA,  Krumterdijk  12-14, ‘s-Gravenhage.

De jaarlijksohe contributie bedraagt j7.50.  Leden 1
te ‘s-Gravenhage, die de wekelgksche  portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar. l

/u_-.__ .~___~ - ._--_--r,

\r d
Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge.

nootschop en de Bibliotheek, opmerkingen in zake

de verzending en aanvragen om exemplaren van

vroeger verschenen Maandbladen te richten tot

den bibliothecaris, tevens waarnemend secretaris,

w. baron SNOUCKAERT VANsCIIAUBURG,  f&?rengmdLt  62,

‘s-Gravnhage.

y\

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

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

N”.  4 . XXXI” Jaargang. 1 April 1913.

BESTUURSBERICHTEN.
De Bibliotheek is gevestigd Hccrengracht 62, hoek

Princossegracht en geopend iederen  YUaandag  en Don-
derdag van 2-6 uren.

De Statuten-wijzigingen zijn bij Koninkli,jk  Besluit
dd. Oberursel 7 Maart 1913 goedgekeurd.

Bijeenkomsten :

van 4-6 uren op de volgende data:

‘7 April BODEGA  OPORTO,  Hoogstrant te ‘s-Gravenhage,
verder 6 Mei, 2 Juni, 7 Juli, 4 Augustus cn 1 Sep-
tember HOUX,  WITTEBRUG,  Scheveningen.

ALGEMEENE VERGADERING
op Zaterdag 26 April 1913

n.m. 3 uur
IB EET

GEBOUIV  DILIGEXTIA,  Lange Voorhout,  ‘s-Grnvenhnge.

PUNTEN VAN BEHANDELING:

10. Verslag van den Secretaris.

20. Verslag van den Bibliothecaris.

30. Verslag van den Penningmeester.

40. Verkiezing van drie Bestuursleden wegens periodieke
aftreding van de HH.: Jhr. C. H. C. A. VAN &JPESTEYN ,
N. G. W I L D E M A N  *) en Jhr. Xx-.  E. B. F. F. WITTERT
v. HO O G L A N D. *)

60. Verkiezing van een Bestuurslid wegens het  be-
danken van den Heer Prr. F. W. V A N  ROHOXDT.

*) Stelt zich niet herkiesbam.

I

j ’

60.  Bespreking van verschil lende onderwerpen, (0.  n.
benoeming Correspondeerend-lid).

70.  Kunstbeschouwing.

Namens het Bestuur,
De waanzemende  Secwtaris ,

SNOUCKAERT.

Heeren  leden die wenschen deel te nemen aan den
Gemeenschappelijken maaltijd die zal plaats hebben op
den dag der Algemeene  Vergadering ‘s avonds ten 7
uur in Hôtel Central,  worden verzocht hiervan uiterlijk
op den 20en  April kennis te geven aan den waamewaendm
Scwetaris.

Tot lid zijn benoemd:
Jhr. Mr. Dr. E. A. VAN B E R E S T E I J N . Veendam
H. J. VEEHELLOUW . . . . . . Calizien.

Ropienka bei Olsza&ca.

C. W. C. LM. STROO  . . . . . . ‘s. Gravenhage.
Batentzstraat  3%

CH. BOON HAKTSINCK  . . . . . . Lage Vuursche.
huize ,,de Grif’t”

J .  H .  A .  B a r o n  VAN  IT T E R S U Y  . . <Java.
Wonoredjo  bij Passoeroean.

W. L. VAN DEN A KKER , . . . . Amsterdam.
den Temtraat 25.

L. J. A. BRAAKENBURG  VAN BACKUM.  ‘s-Hertogenbosch.

F. T. V ALCK LUCASSEX  . . . . . Bncmme~z.
huize n Sonnecanck”.

A. 0. VAN KERK~IJK  . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Nassaulaan

Prot. Nr. R. F RUIN . . . . . . ‘s-Gravelahage.
Willem de Zwijgerlaav

22.

GCi.



99

Adreswijzigingen :

Mr. F.,F. BARON DE SMETR  . . . Zwolle.
1VilheZminasingeI  2.

C. VAN E RPECUM . . . . . . . . ‘s-Gravenhage
Lange Houtstraat 6.

P .  F .  W .  V A N  ROMON~T  . . . . . ‘ s - H e r t o g e n b o s c h .
Oude Dieze  3.

C. A. VAN WO~LDEREN  . . . . . Groningen.
Pelsterstraat 21.

Aanteekeningen uit de protocollen van Leidsche
notarissen.

Medegedeeld door H. WIJNAE?JDTS.
(Vervolg XXXI,  71.)

. . . . 1611 comp. Gabriël Hanedouche, 1 passementier
en Anthonette Bodijn sijne huysvrouwe,  innewononde
poorters deser  stadt Leyden.

(Not. Salomon Lenaertz van der Weurt.)

13 Juli 1613 comp. Gabriël Hanedouche en Isaac
de Zijde sijn schoonzoon. (Not. Verwey, reg. 94.)

29 Juli 1617 comp. Isaac Hanedouche, coopmanvan
linten ende  Vrouken Pelle zijn huisvrouwe. Hij is zoon
van Gabriël en Anthonette Boydin,  zij is dochter van
Jan Pelle. (Not. Craen, reg. 130.)

15 Januari 1621 comp. Isaac Hanedouche, koopman
van linten, sich sterk makende voor Isanc de Zijde,
wonende binnen Amsterdam, zijn behoude broeder.

(Not. Jean Mote.)

2 Juli 1627 comp. Isaac Hanedouche en Vrouken Pelle
en maken een testament. 9 Dec. 1649 wordt van dit
testament copie gegeven aan Isaac Hanedouche de Jonge.

(Not. Craen, reg. 152.)

18 Juni 1631 comp. Sr. Gabriël Hanedouche als groot-
vader ende  voocht van de weeskinderen van Isaac de
Sijde geprocreert bij Maria Hanedouche sijn comparants
dochter,  beyde za. (Not. Verwey , reg. 108.)

22 Sept. 1642 comp. Anthonette Hanedouche, vefve
de feu Joseph Dyseling, demeurant en Amsterdam.

(Not. Doude, reg. 644 )

3 Febr. 1655 comp. Nr. Johan Hanedouche, advocaat
Hofs van Hollant , Laurens Vergeyl , procureur, getrout
met Marya Hsnedouche, mitsgaders D. Niclaes Balbiaen,
bedienaer des h. Evangeliums ende Willem van Vreden-
burch notaris in den name ende als gestelde voochden
alleen ter scheydinge toe over Gabriël ende  Weyntgen
Hancdouche  alle mede kinderen ende erfgenamen van ze.
Isaack Hanedouche ende Vrouke Pelle echteluyden waren
in die qualiteyt ter eenre  ende Isaack Hanedouche de
jonge, coopman  alhier, mede zoon ende  erffgenaem van
de voors. overleden ter andre sijde. (Not. Banninck.)

23 Juni 1659 comp. le sieur et maitre Johan Hane-
douche, advocat,  Isaacq Hanedouche ,  marchand , e t
damoiselle Marya Hanedouche, veufve de feu Laurens
Vergeyl , freres et soeur de Wendelina Hanedouche , tous
detneurant en ceste  ville de Leyde. Zij verklaren dat:
_._~
1) Zie voor Hnnedouche Ts,xandria  1909 bl. 60 O.V.
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Wendelina Hanedouche a fait promesse de mariage  a
Jan de Sheerenberch, marchand. de vin à Utrecht.

(Not. Doude, reg. 661.)

27 Mei 1625 comp. Abraham Paradijs, spijckermaecker,
zijnde van geboorte van Luyck, etc. (Not Paets,  reg. 185.)

28 Juni  16-5  comp. d’Ed.  Heer Matthijs van Over-
beeck  als man en voocht van Joffr. Agatha Scholiers,
naegelaten dochter ende mede erffgenaem van wijlen
Sr. Hans Scholiers ende  heeft mitsdesen geconstitueert
etc. Sps.  Joost en Baernt Lunden, wonen tot Antwerpen,
mits en benevens degene die Joncheer  Johan Scholiers
zijn zwager, medegerechtigt  erffgenaem volmachtig
maecken zal,  etc. , wettelick  te mogen transporteeren
en overgeven aen en ten behouve van Ë. Joncheer  Peter (?)
Scholiers mede woneii  tot Antwerpen etc.

(Not. Paets, reg. 185.)

1625 comp. Joffrouwe Johanna van Duvelant, wedue
ende  boedelhoudster van wijlen Jo7 Dirck van der Nath,
in zijn leven ambachtsheer van Sgravenambacht.

(No t .  Paets,  reg. 1 8 5 . )

7 Sept. 1625 comp. d’Edele  ende  Erentrycke Joffr.
Anthonette van Parijs van Suydoort, ongehuwde persoon,
wonende te Warmond en maakt testament. Erfgenamen
zijn Marya en Jacquelina,  kinderen van wijlen haar
broeder Ghijsbert van Parijs van Suydoort, verwekt bij
Catharina Schotti  zijn huisvrouw. (Not. v. Zijp.,  reg. 163.)

27 Dec. 1625 comp, Adriaen Taets van Amerongen
als vader ende  voocht van Jacob van Amerongen zijn
zoon, possesseur van seeckere vicarie  genaemt trium
Regum  etc. (Not. Craeu,  reg. 149.)

8 Febr. 1626 comp. Joncheer  Jacob van Lantscroon,
heere van Kijffhouck  als testamentaire voocht van vaders-
zijde over de kinderen van Joncheer  Adrinen van Lants-
croon in echte geprocreert bij Joffrou Wendelmont van
Brienen  , beyde za, ‘) ende heef t  gecons t i tueerd  ende
volmachtich gemaect Sr Cornelis van Sypenes, burger
binnen der Stadt Uytrecht,  specialicken omme  in sijn
constituants  name en van zijn Ed. wege in qualite voors.
te compareeren voor Stadthouder en mannen van leen
tot Scherpenzeel ende aldaer opten naem van Joncheer
Franchoys van Lantscroon, eenig soon van de voorn.
Joncheer Adriaen van Lantscroon te verheffen dat leen-
goet toe Cleyn Colverschoten etc. (Not. v. Zijp., reg. 164.)

20 Sept. 16-6  comp. Guillaume de Viri, Capiteyn van
H. M. H. Staten Generaal, etc. (Not. Verwey  , reg. 105.)

b Maart  1637 comp. d’Eerbaere  Jof f r .  Anna  van
Quesnoy  , weduwe ende  geinstitueerde erffgenaem vau
wijlen mr Dirck van Wieringen, licentiaat in de rechten,
die eenige naegelaten zoon ende erffgenaem was van
Nr. Cornelis  Jan Baerntsz.  ende heeft zij compt”  vol-
machtich  gemaeckt den E. Adriaen Willemsz. Wittert ,
burger deser  stede etc. (Not. Paets, reg. 187.)

27 Mei 1628 comp. d’Eerbare  Joff rou Naria v a n
IJselmuyden, wedue van wijlen za. De Johannes van
Langen, in zijn leven Dienaer des Goddelicken  woorts
_.~~_

1) Adriacn van Lanscroon en Wende1 wu Brienen  ondertrouwen te
Leiden 13 April 1612.
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binnen Vuyttrecht , wonende binnen deser  stede en maakt
testament. Executeur is Anthony Emilins , Rector binnen
Vuyttrecht, haer zwager. (Not.  Paets,  reg. 188.)

19 Juli 1628 comp. de Ed.Heer  Geleyn Zegera  van
Wassenhoven, bail l iuw van Oudewater,  out omtrent
36  j a r en  ende heeft ten vorsoucke  van den Ed.IIeere
Joncheer  Guis leyn  van  der  Laen,  Hogeheemraet  v a n
Rijnlandt verclaert  warachtig  te wesen,  dat Joncheeren
Geraer t ,  Wi t t e  ende  Goleyn van der Laen,  alle drie
zoonen  van voorn. requirant, etc. (Not. Puets : reg 188.)

24 Aug. 1628 comp. Cornelis Eugels  van Gacsbeek,
substi tuut schout dezer stede,  vader van A b r a h a m
Cornelisz. gewonnen bij Cornelin Lourisdr. zijn zn. eerste
huysvrouw was, dewelcke verclaerde mitsdesen  vrijwillig
te consenteren en toe te staan, dat do voorn. zijnen
zoon met Anna Bulsinck jongedochter wonen  tot Amster-
dam, wesende de dochter van Mayken Rouse, wedue
van Daniël Bulsinck in den huwelicken  state vergaderen
zal, etc. (Not. Paets,  ïcg. 188.)

1 Maart 1629 comp. de E. Franchoys Bruynseels
ende  Joffr. Machtelt de With, naegelaten  doch te r  van
wijleu  Corne l i s  de  Wi t t e ,  geprocree r t  bij  C o r n e l i a
Wgborchs,  won. zij compten tot Delft ,  enz.

(Not. Paets, rog. 189.)

22 Mei 1629 comp. d’Eerbare Joffrouwe Anna du
Quesnoy dewelcke verclaerde te approberen endo rati-
ficeren de vcrcopinge van zeeckere haere  woninge met
omtrent eenendertig morgen lants gelegen in Wcsepper
Carspel,  die Sr Adr iaen  Wit te r t  vuyt ten  name ende
door speciale last van haer comparanto aen den E.Heere
ontfanger Rcacl tot Amsterdam heeft gedaan, etc.

(Not. Pacts,  rcg. 189.)
( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Lijste  van de ter Secretarije  van het jagtgerichte
van Mollandt en Westvrieslandt Geregistreerde

Actens  van permissie tot de jagt in het

NO 1.

2.

3.

4.

zaijsoen van 1776.

Den Hoere  Prince van Gnllitzin, Estraordinaris
E n v o y é  v a n  haere Najestei t  de keizerinne  v a n
Geheel Rusland.

Jangen en schieten op klein loapcnd en vliegend
wild, zoo  binnen als buiten de Limiten  van de
kliugen mits blgvende  buiten de affgepnalde jagt
van Zijne Hoogheid, en de gewezen vrijheid van
van jagt van Zorgvliet.
Jan Waarts,  Leenman van de Bailliuage  van de
Ngeburgen , en Leenman en Meesterknaap van de
Hoge en Vrije Heerlijkheid en Houtvesterije  van
Bergen in kennemerlaud.

Met St Jacob 1776,  en geduurende het  aan-
staande jagtsaisoen, in de Duinen en wnaranden
van Holland en Wcstvriesland te jaagen op Corrijn.
C. C. Tielcrnan,  Ritmeester bij de Armée  van den
staat ,  on  Piquer van Z{iue Hoogheids  Escadron
Gardes Du Corps.  Als NO 1. dog niet meede  op
Faisanten.
Justus van der Hocven, Capitein Lieutonant met
r a n g  v a n  Lieutenant  Collonel  bij de Cavallerie,

6.

6.

7.

8.

9.

10.

:s:
í3 .

14.
16.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

26.

, 27.
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onder xi,jn Hoo$mids  Regiment Gardes Dragonders.
Als NO 3.
Mr Corne l i s  Jan  Wittert,.  advocaet voor de re-
spective Hoven van Justrtle in Holland. Als NO 3.
Charles Louis Sturler Tweede Lieutenant met rang
van Capitein onder Zijne  Hoogheids  Regiment
Zwitsersche Guardes. Als NIP 3.
Godert  Willem de Vos van Steenwijk,  Tweedo
Lieutenant met ra.ng  van Ritmeester onder Zijne
Hoogheids Regiment, Gardes te Paard. Als NO 3.
Adriaan Leopold van Oijen Capiteijn Lieutenant
met rang van Lieutenant Collonel  bij Zijne Hoog-
heids  Regiment Gardes te Paard. Als NO 3 met
bijvoeginge  van ook onder Loosduinen.
Jacobus Constant, koopman te Rotterdam.

Buiten de klingen te mogen jaagcn en schieten
op klein loopend  en vliegend wildt.
George Grand , woonende te Amsterdam. Als NO 9.
Etienne Fizenux, wonende te Amsterdam. Als NO 9.
Johan Bourcourd, koopman te Amsterdam. Als Nog.
M’ Gabriel Bourcourd, koopman te Amsterdam.
Als NO 9.
J. E. Le Clerc, Banquir te Amsterdam. Als NO 9.
Jean Rondeau, koopman te Amsterdam. Als NO 9.
Salomon Sontag. Als NO 9.
Mr Jacob Thierrij de Bije , advocaet  te Amsterdam.
Als NO 9.
Daniel  Bierens,  Coopman te Amsterdam. Als NO 9.
Goris  ‘t Hoen, Burgemeester der stadt IJsselstein.
Als NO 9.
Mr Pieter Leenard Schippers, Am ba.gtsheer  van
Bodegrave en Scheepen  der stad Gouda. Als NO 9.
Frederik August Grave van Erbach  Furs tenau ,
Excempt  onder Zijne Hoogheids Escadron  Garcles
Du Corps , en Camer Jonker van Hoogstdezelvc.

Zoo binnen als buiten de klingen,  als meedc
in de afl’gepaalde jag t  van  Zi jne  Hoogheid  te
m o g e n  jacgen en schieten op klein lopend en
vliegend wildt, mits blijvende buiten dc gewezen
vrijheid van Ja,gt van Zorgvliet, niet schietende
op Faisanten.
M’ Adriaen van der Goes,  Burgemeester van
‘s-Gravenhage.

Tusschen Eijkenduijnen en Monster te mogen
schieten op klein loopend  en vliegend wildt, maar
niet op Faisanten.
Mr Maarten van der Goes, Secretaris van ‘s-Gr8-
venhage. Als NO 22.
Mr Johan  Francois  van  Biemont  Scheepen  v a n
‘s- Gravenhage.

Tusschen den Haag en Loosduijnen te jagen cu
schieten op klein lopend en vliegend wild& maar
niet  op Faisanten, mits blijvende buiten de ge-
wezen vrijheid van jagt van Zorgvliet.
Mr M. Hubert, oud Scheepen  der stad Rotterdam.

Binnen  de  Limiten van  z i jn  Bui tenp laa tzon
Ockenburg  en Santfoort bij Loosduinen te mogen
jagen en schieten op klem lopend en vliegend
wildt,  maar niet op Faisanten.
B. C. Ruijsch, Capiteijn van oene Compagnie
ten Dienste  deezer Landen. Als NO 9.
Harmen Jan Cru11 Morre, koopman te Amsterdam.
Als NO 9.
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J. Visscher , Bailliuw en Dijkgraaff te Meijns-
drecht. Als N” 9.
Frederik Muller, koopman te Amsterdam. Als N” 9.
Johannes Hooghard, koopman te Amsterdam.
Als NO 9.
A. J-. C. Lampsins, Commissaris der Stad Am-
sterdam. Als NO 9.
Hendrik Otto Arentzenius Substituut vendumeester
der stad Amsterdam. Als N” 9.
Alexander Louis Thierrij. Als N” 9.
Ja.n Willem Thierrij, Heere van Wijk op Zee en
Wijk aan Duijn. Als NO 9.
Jan Trip, wonende te Amsterdam. Als NO 9.
Jan Deutz, Oud Scheepen  en Raad der Stad
Amsterdam. Als N” 9.
Harmen van de Poll Harmensz. Commissaris der
stad Amsterdam. Als N” 9.
Egidius van de Poll, oud  Scheepen  der Stad
Amsterdam. Als N” 9.
Pieter van de Poll, vendumeester der Stad Am-
sterdam. Als NO 9.
Harmen v;in de Poll, Commissaris der stad Am-
sterdam. Als NO 9.
P. C. Hartsinck , wonende te Amsterdam. Als NO 9.
M. B. Hartsinck , wonende te Amsterdam. Als NO 9.
Jan van -Wickevoort  Crommelin. Als NO 9.
Mattheus Johannes Houtkamp, koopman te Am-
sterdam. Als NU 9.
Mr Jan Six, vrijheer van Wimmenum, heere van
Hillegom en Vromade, Oud Scheepen  en Raad
der Stad Amsterdam, en Meesterknaa,p  va,n Bre-
derode. Als NO 9.
W. Budding, Drossaard van den Hove van
Holland. Als NO 9.
Mr Jan Barend Bicker H.a. Oud Scheepen  der
stad Amsterdam, en Bewindhebber van de West-
indische Compagnie.

Buiten de klingen  te schieten op klein lopend
en vliegend wildt.
Abraham Muijssart , Regeerend Scheepen  der Stad
Amsterdam. Als N” 47.
Mr Jan van de Poll P.z., oud President Scheepen
en Raad der Stad Amsterdam. Als NO 47.
Daniel  Hooft G.z. vrijheer van Vreeland, Scheepen
en Raad der stad Amsterdam. Als NO 47.
J. F. Pala.iret,  Solliciteur  Militair en koopman in.._wgnen  in ‘s-Gravenhage. Als NO 3.
Bernard Eduard Paravicini de Capelli, Capitein
onder het Corps Artilleristen van den Generaal
Major Martfeldt. Als NO 3.
George Christoffel Wasschenfelder , Capitein van
een Compagnie onder het Corps Artilleristen van
den Generaal Major Martfeldt. Als NO 3.
Christiaan Frederik Meijer , Agent en Sollicitcur
Militair. Als NO 3.
Boudewijn  de Roo, scheepen  der stad Dordrecht.
Als N” 3.
Mr J. Geelvinck,  heere van Castricum, Bailliuw
van Amstelland. Als N” 3.
Jan Ernst Baron Mulert tot de Leemkuijl.  Als
NO 3.
Matthijs  Ja.cob Boomhouer, koopman te Amsterdam.
Als N” 9.

69.

60.

61.
62.
63.
64.

66.

66.

ti7.
68.

69.
70.

71.

72.

73.
74.
76.
76.
77.

78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.
86.

86.

104

Johan Hendrik Hrinkman, koopman te Amsterdam.
Als N” 9.
Cornelis van Capellen, Schout en Secretaris van
Nieuwerkerk op den IJssel, en Secretaris van
Crimpcn. Als N” 9.
Felix Carli, koopman te Amsterdam. Als N” 9.
Francois  Carli, koopman fe Amsterdam. Als N” 9.
Pieter H. Engelbert, wonende te Utrecht. Als NO 9.
M1‘ Henricus Johannes Engelbert, advocaat te
Utrecht. Als N” 9.
Thomas Adriaan de Joncheere , Raad in de Vroed-
schap te Utrecht. Als NO 9.
Leonard van Lennep,
Als N” 9.

koopman te Amster$um.

Dirk Offerman, koopman te Amsterdam. Als NO 9.
Mr Nicolaas Pesters, Maarschalk van het over-
quartier der Provincie van Utrecht, en Meester-
knaap van Gooiland. Als Na 9.
Adrianus Schierhout, Lioutenant ter Zee. Als NO 9.
Godert van Schuier  , oud Canoniek  ten Dom te
Utrecht. Als N” 9.
Frederik Jan Taunaij , koopman te Amsterdam.
Als N” 9.
Pieter Willem Lodewijk Quarles de Quarles ,
Cornet  onder zijne Hoogheids Regiment Gardes
te Paard. Als N” 3.
MI Hendrik Huijgens , wonende te Leijden. Als NO 9.
Francois  Blondel,  koopman te Rotterdam. Als NO 9.
Arij Brouwer, koopman te Vlaerdingen. Als NO 9.
Johan van Capelle, koopman te Schiedam. Als N” 9.
Jan Jacob Fisquet, Scheepen  van Schieland ,
wonende te Rotterdam. Als NO 9.
Barend Hoogstad, koopman te Vlnerdingen. Als NO 9.
Mr Dominicus Doorn, Raad in de vroedschap en
Bailliuw der stad Schiedam.

Binnen de  klingen  van Schipluij  tot agter
Maaslandssluijs, buiten de afgepaalde jagt van
Zijne Hoogheid te mogen jagen en schieten op
klein lopend en vliegend wildt, mits zulks met
veel discretie doende, niet schietende op Faisanten.
Mr Danicl Francois  Pichot, Raad in de vroed-
schap en scheepen der Stad Schiedam. gis N” 79.
Marinus Stavenisse Paus, Lieutenant Generaal
van de Cavallerie.

Tusschen den Haeg en Loosduinen te mogen
jagen en schieten op klein lopend en vliegend
wildt, maar niet op Faisanten mits blijvende
buiten de gewezen vrijheid van jagt van Zorgvliet.
Mr Bsrtholomeus Gerard van den Velde, Oud
Scheepen  der stad Alkmaar. Als N” 3.
Mr Joachim Rendorp,  vrijheer van Marquette,
oud Scheepen  der stad Amsterdam en Meester-
knaap van Holland en Westvriesland.

Zoo binnen als buiten de klingen  te schieten
op klein lopend en vliegend wildt, maar niet op
Faisanten : mits blijvende buiten de a,fgepaslde
jagt van Zijne Hoogheid en de geweezen vrijheid
van jagt van Zorgvliet. Als N” 9.
Albertus Schuit, wonende te Amsterdam. Als NO 9.
Francois  Heshuijzen  , Commissaris der stad Am-
sterdam. $1~ N” 9.
Jean de Chevalier, wonende te Amsterdam. Als
NO 4 7 .
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B.  C .  Smissaert , Csp i t e in  t e r  zee  t en  dienste
deezer Landen. Als N” 9.
George David de Campo, Sergeant Major,  off
wagtmeester  over de Melit ie en Garnisoen in
‘s-Gravenhage. Als NO 3.
Mr David Jan Thilenus wonende in ‘s-Gravenha.ge.
Als N” 3.

vestiging, het voeren van veelal dezelfde voornamen
3n het meermalen samentreffen van leden der Geldersche
3n Munstersche branches doet eene oorspronkelijke ver-
wantschap sterk vermoeden.1 ’

De vicomte de La Herreria Minister Plenipoten-
tiaris van Zijne Majesteit den koning van Spanjen.
Als NO 3.
Den Abt de Lebera, aelmoessenier van den heere
Graeve de La Herreria. Als N” 3.
Willem Meijners , Generael  Major van de Cavallerie.
Als N” 9.
G. D. Meijners, Lieutenant onder Zijne Hoogheids
Regiment Gardes Dragonders. Als NO 3.
N. Hartinck. Als NO 9.
MC Jan Reinhard de Famars,  k o o p m a n  t e  A m -
sterdam. Als NO 9.
J. Berthon, koopman te Amsterdam. Als NO 9.
Mr Pieter  Binkhorst ,  Hoofdotficier en Raed der
stad Alkmaer. Als NO 9.
Hendrik Daeij , oud Scheepen  der stad Alkmaer.
Als NO 9.
Hendrik Fabricius, wonende te Amsterdam. Als No9.
Jr. Cornelis van Foreest, woonende te Alkmaer.
Als NO 9.
Zacheus van ‘Foreest , woonende te Alkmaer.
Als NO 9.
Adriaen de Held, wonende te Limmen. Als NO 9.
Adriaan Klaver, oud scheepen  der stad Alkmaer.
Als NO 9.
Jan Constantijn Rusius,  oud scheepen  der stad
Alkmaer. Als NO 9.
Mr Jacobus Johannes Schoenmaker, Raed in de
vroedschap en Regeerend scheepen  der stad Alkmaer.
Als NO 9.
Jr. Ger r i t  Mar t in  Baron  du  Tour ,  Regeerend
Burgemeester der stad Alkmaer. Als N” 9.
Jr. Jacob Nanning du Tour. Als NO 9.
Hercules de Vries, Lieutenant onder Zijne Hoog-
heids Regiment Gardes Dragonders. Als NO 9.
Cornelis Wijnants  , wonende, te Amsterdam. Als
NO 9.
Hendrik de Carpentier,  woonende te Alkmaer.
Als NO 47.
Daniel Carel  De Dieu, Raad in de vroedschap
en regeerend Scheepen  der stad Alkmaer. Als no 47.
W. C. Dierkens, Commis ter vergadering van
hunne Hoog Mogende. Als NO 3.
J. R. Frisching , vaendrig met rang van Lieutenant
onder Zijne Hoogheids Regiment Zwitsersche
Gardes. Als NO 3.

Dit vermoeden wordt o. a. gedeeld, zooal niet als
zekerheid aangenomen door J. C. Möller in zijn werk ge-
titeld ,,Geschichte  der vormäligen Graffschaft Bentheim”
1879 Lingen a. E., waar men op blz. 88 vindt:

,Somit war d iese  Gegend  wie  ausges to rben  und

/ :
/

,verödet,,  worauf sie aber von Oen, im Holländischen,
,,jenseits  der IJssel, nordwestlich von Deventer, sus ,
,wieder  bevölkert wurde. Die herübergekommenen gaben
,diesem  Orte erst den Namen Oen, oder Oon, woraus
,später  Ohne entstanden ist.

l :
,,Veranlaszt wurde diese Bevölkerung von dorther

,währscheinlich dur& die Uebersiedelung der Familie
,voqa  Keppel  , welche  ein Zweig der Alt-Keppelschen
,Familie, jenseits der IJssel, war.

,, Die Familie von Keppel war nach ihrer Uebersiedelung
,früher  in der Gegend von Epe, im Münsterlandischen
,und Oen im Bentheimischen, begütert und kommt in
,den Urkunden verschiedentlich  vor. Der Fürstbischof
,von Utrecht Florenz von \~eveli~ackhoven  sagt in seinem
,Lehnbuche vom jahre 1379 das der Grafen Bentheim
,,von der Kirche zu Munster das Dominium von Salz-
,, bergen, das Freigericht zu Nordhorn, das Gogericht
,,zu Emsbüren und den Zehnten auf dem Beerenberge
,,zu Lehen  t rage  und  füg t  h inzu  dasz  mi t  d iesem
,Zehnten  von alters her die Herren  vot2 Keppel belehnt
n gewesen sein.”

Aangezien ons echter vóór circa 1400 geen Keppels
in de omstreken van Oene en Epe op de Veluwe be-
kend zijn, kunnen wij de waarheid van dit beweren
niet bevestigen, te meer daar reeds in 1221 een Heinriczes
de Keppele voorkomt in een geschil over tienden te
Borken.

Daaruit  volgt  dat  indien er verwantschap bestaan
heeft met de Geldersche Keppels, deze in ieder geval
reeds moet dateeren  van vóór dien tijd en zou men hoog-
stens kunnen aannemen, dat laatstgenoemde Heinrich
een broeder of neef van de eerste met, zekerheid be-
kende Geldersche, Wolter  of WaltAerzcs  de Keppele k a n
geweest zijn.

Ook het gevoerde wapen geeft in deze geen oplossing
daar reeds in 1268,  en misschien nog eerder, de Mun-
stersche Keppels met de 5 ruiten zegelden, terwijl de
Geldersche van de vroegste tijden af de 3 St. Jacobs
schelpen voerden.

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

In ,Fahne, Geschichte der Kölnische, Jülische und
Bergische  Geschlechter”, 11, blz. 73, vindt men opge-
geven 4 geslachten Keppel met diverse wapens als:
1 Keppel met de 3 schelpen (Gelderland).
2 n gedeeld : onder goud, boven blauw, waarin

3 gouden schelpen (Land van Cleve).

4 ;
ééne schelp.
gedeeld : rechts latwerk, links 6 ruiten (West-

phalen).Van Keppel van den Nijenborch (1221-1400)
door J. R. baron VAN K E P P E L.

Omtrent den oorsprong van dit geslacht valt niets
met zekerheid te zeggen, ofschoon de meening, dat
het uit het Geldersche Dijnasten geslacht vufz Keppel
zou zijn gesproten, vrij algemeen is. De nabijheid hunner

Dat deze voorstelling evenwel geheel onjuist is, blijkt
naar onze meening uit het volgende;

Het tweede wapen, onder goud en boven in blauw
3 gouden schelpen, duidt voorzeker op verwantschap
met het Geldersche geslacht;

Het derde wapen, ééne schelp, komt alleen op eenige
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zegels  v o o r , die ontwijfelbaar tot  de Gcldorsche  be-
hooren en slechts door jongeren gebruikt werden of wel
als ecne  variante zijn te beschouwen;

Het v i e rde  wapen is niet  het  oorspronkeli jke in
Westphalen gevoerde en zegt Fahne daaromtrent dan
ook zelf ,,Das vierte  Geschlechte Keppel ftihrte  einen
,,oblong  gethoilten Schild, rechts mit Gitter, links mit
,,einer  rechtschragen Reihe  von  5  Rsuten ve rz ie r t .
,Dnvon  wird 1475 Bitter Gert von Keppel, nach dem
,,ohne männlicher Erben  verstorbenen Goswin VOY~ Recke,
,,vom Herzog J o h a n  v . Cleve mit dem Clevischen
,,Erbmarshallambte  und dem dazu gehörigen Hoff ZU
,,Gahlen belehut. Ritter  Gerhard von Keppel, der 1430
,,dem Herzog von Jülich Seine F o r d e r u n g e n  q u i t t i r t
,,f’ührte nnr  d ie  Re ihe  Rauten  im Wappen  und auf
,dem Helme ein Kreusz, an den Enden in zweige  ans
,,laufend.

,,Diese  Keppel sind wohl einen Stammes mit ,, Langen”.
Waarom ridder Gert van Keppel in 14Î5  het wapen

voerde gedeeld : Merveld  en Keppel,  kan hier veil ig
onbesproken blijven, daar Fahne zelf opgeeft dat ridder
Gerhard va.n Keppel in 1430 de 5 ruiten alleen voerde
even als zijn voorouders minstens van af 1268 reeds
gedaan hadden. Het is  trouwens zeer goed tiogelijk
dut de verschillende branches eene variante van het
oorspronkelijke wapen gevoerd hebben.

Bij de Keppels onderscheiden wij de branches van
Dinkelborg  , van  Koppe l , van  Keppelhorst  of Horst,
van Nienborch of Keppelborg, van Wedderden.

CP grond der wa,pens  vermeenen wij  dus slechts
twee geslachten Keppel te mogen onderscheiden; het
Geldersche met de 3 schelpen en het Westphaalsche
met de 5 ruiten, die, hoewel onbewezen, toch waar-
schijnlijk van een en denzelfden stam zijn.

D a t  F a h n e  en  in  navolg ing  van  hem,  Ledebur
Addslexicon  I blz. 424. (3 Dl. Berlijn 1855))  de West-
phnalsche Keppels uit eonen stam met Langen beschouwt,
is alleen verklaarbaar uit het wapen, de 5 ruiten, maar
is evenzeer onbewezen, terwijl ook andere geslachten
z~oals de Asbecks ruiten in hun wapen voerden en
dczc bij de Kcppels ze l f s  voorkwamen,  n ie t  in  re i
gestold, doch 3 geplaatst: ‘L : 1 even als de schelpen.

Een ieder behoude echter over dit punt zijne eigene
meening, tenzij daarover nog nader meer licht mocht
ontstoken worden.

De hierna volgende oorkonden zijn hoofdzakelijk ver-
z a m e l d  u i t  ,,Dr. Wilmans  TYcsi~7~.  Urkundenbuch  e n
de ~eröff’elztlic7~zcngclL  der Historischen Conamission  der
Prooiw.  T17cstphalen, Inven tare der Nicht- Staatlichen.
AsYY1iU?  ) Regcerungsbezirk  Munster en wordt nadere
a;lnwijzing daarvan bij  de regesten opgegeven. Het
oudste charter dat vermeld is betreft:

11

Heinricus  de Keppele.

1221. 5 April De Bisschop van Munster legt de ge-
schillen bij van het klooster Asbeck met Bcrlzard (van.
Lccden)  en Heiwicus de Keppele over tienden te Wester-
horken in  de  pa roch ie  Borken ;  (Wilmans W e s t p h .
UI kund b.111).

1230. Wordt geconstateerd dat  aan het  klooster
Narienborn o. a . geschonken zijn door Henricus d e
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Keppclc  mansum i n  v i l l a  Northwick (Lembeke)  snlven-
turn X11  denarios. (Ibid).

1234. Johan van Billerbeck  ziet ten behoeve van het
St.  Agidii  klooster af van een stuk land. Onder de
getuigen komt o. a. voor Hermannus de Keppelc  (zonder
bijvoeging van ridder of knaap) (Ibid).

1244. De Bisschop van Munster draagt over aan het
klooster Marienborn in Coesfeld een door Henricus ,
Miles  de Keppele  , ministerialis ecclesie nostre  , afgestaan
goed (de curtes Stockinc.) (Ibid.)

1268.  20 Maart .  Het  klooster  Narienborn  ontslaat
Henricus,  dictus  de Keppele  van een schuld van zeven
Mark, mits afstand doende van zijne aanspraken op
een door zijn grootvader,  Henricus de Keppeie  , miles,
geschonken goed (bonus dictus Stockinc). Het zegel van
Henricus dictus  de Keppele 6 schrägrechtscho  Rauten.
(Ibid).

Op grond van bovenstaande acten meenon  wi,j der-
halve de eerste generaties die ons van deze Westphaalsche
Keppels bekend zijn als volgt te mogen opstellen:

1

Hcnricus de heppele , ridder, Ministerialis van de Kerk
van Munster. S taa t  he t  goed  S tock inc  a f  aan d e n
Bisschop vóór 1221.

11

Henricus de Keppele

Heeft geschil met het kloos-
ter  Asbeck  da t  door  den
Bisschop wordt bijgelegd
1221.

Heef t  een  mansum in
villa Northwick geschonken
aan  he t  k loos te r  Murien-
born 1230.

111

Hermannus de Kqyele

getu ige  van  J o h a n  va,n
Billerbeck 1234.

I

IV

Henricus, dicizts  de Keppelc  , zoon van 11 of 111,  doch
in ieder geval kleinzoon van Henricus I ridder v a n
Keppel. Doet afstand van zijn aanspraken op Stockinc en
zegelt met de 5 ruiten 1268. Burgman  te Nyenborch enz.

H e t  ,,NOVO  Castro”, ook Nienborg of Nijenborch ge-
heeten, ongeveer drie uren gaans noord-oostelijk van
Ahaus, werd in 1108 door Bisschop Herman  gebouwd
en de omwonende edelen als burgmannen van dit kasteel
aangesteld. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat de
ridder Heinrich  van Keppel  I tot de eerste burg-
mannen van Nyenborch heeft  behoord, even als wij
dit later van nagenoeg alle volgende generaties ver-
meld vinden, zooals ook in de geslachten &auZjs, Stochena ,
Maithei(Zassen  3) , Asbeck, Ramesberge en anderen.

Wi j  l a ten  thans  vo lgen  de  ac ten  d ie  be t rekk ing
hebben op

I V

Hewricus  dicius de Keppelc

1268. 20 Maart. Het klooster Marienborn ontslaat
hem van een schnld  van 7 Mark, mits afstand doende
van zijn aanspraken op het door z$n  grootvader Henricus
de Keppele , miles,  geschonken goed (bonis dictus Stockinc)
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Zegel  5 suhuinrechtscho ruiten (Wilmans Wcstph Urk
b 111 416).

Hetzelfde vinden wij in de Invent  der Nicht-Staatl.
Münst Archive Kloster  Marienborn S. 289.

1268 (1267) März. 20 (X111 kalendas Aprilis)  Munster
Bischof Gerhard von Munster bekundet die Verzicht
leistung des Heinrich von Keppel suf seine Ansprüche
an Marienborn. Orig. 2 Siegel  an rothgclben  Seidenfäder
(T 3 F 28 p. 9 N” 35b.)

1 2 7 5 .  M e i  2 0  Hen~icus de Keppeien,  en  anderen ,
bwgmannen  in .&<jenOorch  ge tu igen  van  A.ylzes, w e d .
v a n  Ludolf  von Kordc, nu vrouw van Heinrich van
Kemtiacle,  bij haar afstand van de lijftucht uit het erve
Willing Ksp Laar ten gunste der Kommandery Stein-
furt (Burg Steinfurt Schlosz 1 Rep. B S 677 10 Darpe
S. 18. Reguest Niesert V S. 54).

1279. Henri&  van Keppel, castellan to Xeenborg , met
de overige castellanen aldaar, verdraagt zich met Graaf
Reijnolt  van Gelren (Pontanus-Bondam-v. Spaan g. K.)

1279 Augustus 26. Henricus Iieppclc (Pontanus noemt
hem Keppels)  borgman  in Nijenborch komt voor in het
verdrag en de bijlegging der oneenigheden  en geschillen
tusschen den Heer van Ahuijs  en de borchmannen  van
Nijenborch ter eenre, en de burgers der stad Gronlo
(Groenlo) ter andere zijde (Bondam  blz. 632. Pontanus
blz. 157. Wilmans).

Terwijl wij in deze acten geen melding vinden van
ridder of knapen treffen wij in de oorkonden van Wilmans
in dezelfde jaren een anderen Henricus de Keppele als
ridder aan, nl.

V

Hewicw  de Keppelc,  wiles.

1270 7 Juli Getuige te Coesfeld.
1 2 7 1  1 4 A u g .  idr ,, L u d i n g h a u s e n .
1 2 7 6  10April  i d . in het Domkoor  te Munster.
1 2 7 6  2 1 A u g .  i d . te Wolbeck als ridder Herman  van

Langen zich na de verwoesting zijner burg
aan den Bisschop van Munster onderwerpt.

1278 23 Sept. Getuige t,e Sandwelle.
1 .280  28Dec .  i d . in een Nyenborger oorkonde ge-

lijk met Hermannus de Keppele fumulus.
Wij vermeenen dat de hier genoemde Hervaannus

de K. knope  identiek’is met de hierna van 1295 tot
1303 als zoodanig voorkomende en daar die tevens
burgman  van Nyenborch genoemd wordt is  hij  wel-
licht een zoon van Henricus  IP dictzts do Keppele,
terwijl  Helariclbs v miles de Keppele dan een zoon van
Hermannus 111 ZOU kunnen geweest zijn.

Wij laten de regesten der oorkonden op dezen Hermala
betrekking hebbende hier volgen; zij Gomen alle voor
in de Invent. der nicht Staatl .  Archive van Munster.

VI

Herwaannus  de Keppele  , knape.

1280. 28 Dec. Getuige in een Nienborger
(Wilmans.)

oorkonde

1295 Nov. 13. Present bij de beleening van Dietrich
van Hamerela  door de Abdis S’ophia  van Vreden (Anholt
Schlosz Stift Vreden S 70).
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Hof ten Busche, Ksp Ostbevern.’ (Haus Bevern S. 97).
1297 Juni 15. Present bii de beleeninn van Dietrich

van Hawaeren  door Heilwig”  Abdis van Voreden  (Anholt
Schlosz Stift Vreden S. 70j.

1299.  Dec.  29.  Hermalanus  de Keppele fanazclzcs, cas
trensis Novi Castri, enz., bij de beleening van Heinriclh
S.yOi?ack  met het goed Kempink (Sudlohn Vicarie  St.
Catharinae S 46).

1 3 0 2 .  S e p t .  21. Knapc, bij  de verklaring van de
Abdis Heilwig  omtrent de tienden uit den Hof te Dene
in Graz aan het Stift Vreden toebehoorende (Anholt
Schlosz Stift Vreden S 72).

1303 Febr. 7. Komt voor onder de Burgmannen van
Nyenborch. (Stift Varlar S. 370).

1304. Febr. 24. Bisschop Otto van Munster ontslaat
zijn ,,Ministerialis” Gerhardus, zoon van den overleden
Hernaanws de Keppele en ruilt daarvoor met de Abdis
van  Vreden  ha re  Miu i s t e r i a l e  .Eeatriz  doch te r  van
Gerlach  vals MMle~a.  (Anholt  S c h l o s z  S t i f t  V r e d e n
Lad 208).

Herman VI moet derhalve gestorven zijn tusschen
7 Febr. 1303 en 24 Febr. 1304 on heeft minstens é&n
zoon nagelaten, Gerlanrcl,  die als Ministerialis in laatst-
genoemd jaar overgaat naar het Stift Vreden.  Onge-
twijfeld is hij dezelfde Gerhardus die als knape voorkomt
bij de deeling van 1316 en is dan de jongste van twee
zonen en broeder van Heinrich, ridder.

Hoewel dus niet met volstrekte zekerheid meenen wij
toch de filiatie op grond der vermelde acten aldus te
mogen opstellen :

1

Heinr ich  of lfewricus v. K. ridder, Ministerialis  v.
Munster staat vóór 1221 het goed Stockinc af aan den
Bisschop.

11 111

Henricus de K. H ernaannws  de K.

Geschil met het klooster Getu ige  van  Johan  v .
Asbeck 1221. Billerbeck 1234.

Heeft een mansum ge-
schonken aan Marienborn
1230.

IV V

Helaricau  dictus de K. Henriczu  de K, ridder.

Doet afstand van zijne Getuige te Coesveld 1270
aanspraken  op Stockmg en verder op diverse plaat-
1268. sen 1271, 1276, 1278 en

Burgman in N. getuige 1280.
1276. Bij het verdrag met
den Heer van Ahzcys  1279.

VI

Hermnnnus de K. knape, Getuige Ngenborger  oor-
konde 1280 Idem der acten 1295, 1297, 1299, 1302
en 1303. Is dood 1304.

Wordt in de acte van 24 Febr. 1304 Gerlrardus  ge-. ~
1295 Febr. 22. Knapei  getuige van Graaf Otto 111 1 noemd als zoon van Hermannus van Keppel, wij vinden

van Teckelenburg bij de verkoop en bcleening van den zijn anderen,
/

(en ongetwijfeld oudsten) zoon in eene
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aanhaling voorkomende in eene acte van 1357 van
het Stift Vreden S. 156 nl. 1299 Dec. 29, habe d e r
Knappe Hermannus de Keppele  , burgmann zu Nienborg,
mit seinem Sohne Henrico dem Hörigen des Stiftes
i’reden  , Henrico Sybinck , die Huse Kempinck Ksp
Sutlon übertragen , LI. s. w.
WQ hebben deze acte te voren reeds opgegeven, doch

kwam in dat regest de zoon Henricus niet voor.
Behandelen wij achtereenvolgens deze beide broeders

dan vinden wij dat
VII

Heinrich von Keppel,  Ridder l)

behalve  in de bovenvermelde acte van 29 Dec. 1299,
voorkomt in de volgende regesten, alle uit de Inventare
der nicht Staatliche Archive als:

1308 Dec. 4. Als present: Henrico de hepel (sic.).
(Kloster Grosz. Burlo 8. 223).

1312 (1311) Febr. 25 id: Henrico de Keppele bij de
verkoop door Otto van Ahuqs,  burgman  te Nyenborch
van het Huis Nothus, aan het Convent in Asbeke (Stift
Asbeck S 261).

1316. Gerhardus de Keppelen  , Knappe verdraagt zich
niet zijn broeder Heinrich wegens de vaderlijke erfenis.
1f einrich verkrijgt het Burgleen  te Nienborg, den Greving-
hof, het gericht te Stenen Cruce, de curtis Wichman,
het erve Richtemont, Ksp Recken  , den Odinghof, het
goed Brinck  , het goed Bbbinck,  Herberinck,  Nosseling,
Middelhues , het  huis Merbeke,  het  markegericht in
Recken, gewoonlijk genoemd het Holtgericht en het
Boorengericht, de goederen Halle, Banning , Herbol-
d ing , de tienden uit Elverking en Glasing, item tale
ius, quod habemus a domina abbatissa in Vreden in
officio princernali seu pincerne post obituni ipsius ab-
batissae (Darfeld Schlosz Archiv. Rockel.  S 376).

Tot hiertoe wordt Heinrich noch ridder, noch knape
genoemd doch in alle verder volgende oorkonden ver-
schijnt  hij steeds als ridder en wel het eerst in 1321
zoodat hij waarschijnlijk tusschen 1316 en 1321 den
ridderslag  zal hebben ontvangen.

Het moge eenigszins vreemd schijnen dat deze deeling
nagenoeg 12 jaren na den dood des vaders plaats had,
doch dit kan in verband gestaan hebben met de lijf-
tucht of een huwelijk van een der broeders.

Wij vinden dan verder Heinrich als ridder en meestal
als getuige in de volgende acten vermeld:

‘1 Iu Biidr. en Meded.  Geire  X111 blz. 221 vv.  komt een stuk voor
o\tJr  de erfgenamen van Nyenbeck aan den IJssel, waarin wordt
u~ctlegedecld,  dat Henricus de Keppele broeder is (half broeder of
zw:~ger  misschien) van Pelegrimus de Putten en dat’ zij eene zuster
IZelcence  hadden, die in 1296 t e samen met nog eonige anderen een
accoord maken betreffende de erfenis van Nyenbcck, waarbij  Henrietcs
de Keppcle  met de 5 ruiten zegelt. (bande de 5 losanges).

Hij behoorde dus ontwijfelbaar tot de Keppels van Nijenborch en
wij meenen  hem te mogen houàen voor de hier behandelde H~nricus  711.

Dat hij, en niet zijn vader Hermaw,  die toen nog leefde hierin
Yoorkomt  , zou  verklaard kunnen worden als men aanneemt dat
Xenricus toen reeds gehumd was en dat de Nijenbeeksche erfenis hem
door zijn vrouw, Jutte, was aangebracht. Deze laatste zou dan eene
zuslcr van Pelegrimus  de Putten en ook van Rekence  kunnen geweest
ziju, waardoor dus Henricus de Keppele hun zwager en mede erf-
mnaa~m  was.
- In ieder geval nu het bestaan van zoovele Nijenborgsche Keppels
ook om dezen tijd, bekend geworden is, is het niet meer aan te
nemen, dat cen der’  Ge!derschë Heeren  van dien naam met de ruiten
zou gezegeld hebben, maar is dit zeker wel de bovenbedoelde, of
wel nog een andere, overigens onbekende, Hewicus  geweest.
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13-1 Januari 26. Lubertus cau Asbeke c. s. vurkoopen
san Brunsteno, plebaan te Metlen, het goed Abbinc,
‘Metelen  Kaplanei S. 8-6.)

1322 Sept. 29. Iheodoricus van Hewen c. s. verkoopen
aan zijn broeder Wilhelmus van Hewen de tienden van
den Hof Wenemerinck.  (Huis Surenburg S. 60.)

1323 Juni 29. Lubertus  van Langen c. s. verkoopen
aan Theodoricus  van Gesteren  hun erve genaamd Huls-
koten. (Arch.  Asbeck .  8. 29%)

1323. Oct. 21. 1Vilhelmus  dictus Ruse c. s. verkoopen
aan Johannes Hammone, priester, het goed genaamd
Bernardi des Winters. Ksp. Heek.

Onder de borgen komt voor Gerlzard  21.  K. knape e n
bij de getuigen Heinrich v. K., ridder. ( N i e n b o r g
Vicarie  S. 32).

1324 Sept. 7. Rambertus de Stockem c. s. verkoopen
aan het Nonnenconvent in Langenhorst twee huizen
genaamd ten Besselere en ter Swartebeke. (Stift Langen-
horst S. 72.)

1326 5 Juni. Nadere acte ter zelfder  zake. (Als voren.)
1327 Jan. 6. Bijlegging van een twist tusschcn Willem

van Bilrebeke e. a. met de Priorin en het Convent in
Langenhorst betreffende een watermolen (Als voren.)

1330 Maart 12 Rudolf Prekel c. s. verkoopen aan
~Johannes,  priester in Nyenborch,  een jaarlijksche rente
van 2 schepel rogge uit het arve Raderinc.  (Nienborg
Vicarie.)

1330 Oct,.  18. Het Convent in Asbeke draagt eene
lijfrente over aan Rotgherus de Brumelhus  tegen afstand
van zijne geheele nalatenschap. (Stift Asbeck S. 263).

1331 Juni 15. Cesaritts  de Heck c. s. verkoopen aan
het Convent in Metlen hun huis Herdinc.

Als borgen stellen zich o. a. Ridder Heinrich en de
Knape Gerhardus, fratres dictus  de Keppele, terwijl de
laatstgenoemde tevens als getuige onder de burgmannen
genoemd wordt. (Stift Metelen  S. 329.)

1331 Juni 23. De gebroeders van Diepenbroek c. s.
verkoopen aan den priester Johannes in Nijenborch hunne
Tienden uit het erve ten Berghe (Nienborch  Vicarie.)

1332 Febr. 2 Rudolf Prekel c. s. verkoopen den zelfden
priester eene rent,e  uit hunne beide hofsteden in villa
Nijenborch.  (Als voren.)

1332. Oct. 27. Henricus Weder c. s. verkoopen den
zelfden priester  eene rente uit  het  erve Glodinc bij
Varlar. (Als voren.)

1333 Jan. 17. Cesarius  van Heeck c. s. stellen als
bNxybrrr  onder verplichting van leist ing in het  dorp

i g tegen over de door hen versproken ,,währ-
schaft” o. a. Henricum  de Keppele, militem en Gerharduna
de Keppeie famulis. (Scheppingen  Kath. Pfarrc. S. 39).

1333 Apri l  3 .  Henrick  graaf van Solms,  heer va.n
Ottensstein c. s. verkoopen aan Theodoricus  de Heeck de
helft zijner tie;lden  in de Graafschap Bentheim enz.
Onder de presenten: Henricus de Keppele miles’  en
Gerard de Keppele famulis (Arch.  Asbeck S. 299.)

1337 Mei 9. Johannes de Heeclc c. s. verkoopen aan
Gerhard ter Gurrenbruggen hun huis genaamd de molen
te Sachmere. (Stitt Varlar 8. 380.)

1338 Juni 5. Alexander van Nienborg c. s. verkoopen
aan Lutbert van Langen hunne leengoederen te Remmync-
husen. Als borgen o. a. stellen zich de Knape Gerhard
van Keppei en als getuige ridder Heinrich v. Keppel.
(Haus Loburg Arch.  Langen S; 216.)
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In ecne  oorkonde  op  he t  Kas tee l  Middachten  1)
vindt men :

1341 27 Mei. Henricus de Keppele, ridder, getuige
bij den verkoop van goederen onder Epe.

1342 Maart 10. D 0 gebroeders de Lasterhusen  c. s.
verkoopen aan Jo7~unncs  de Neman de stede te Laster-
husen.  (Stift Langenhorst 317.)

1343 Jan. 25. Sander wn .&<jenborch  c. s. verkoopcn
aan Rudolf van AsOeck  den Hof Gemene in Ksp. Schop-
pingen. Als borg o. a. Gerardus de Keppele, lcnape, als
getuige Heinrich von Keppelc, ritter. (Egelborg 181.)

1343 Febr .  10.  Theodericus de Judewvelde  c. s. ver-
koopen  aan Rudolf van Asbeck verschillende goederen
en als borgen treden daarvoor o. a. op: Gerhard  van
Keppel (VIII) en Hermanixus can Kcppel (1X) zoon van
Heer Henrich  van keppel.  Laatstgenoemde H e n r i c u s
van Aeppel  miles is mede present. (Arch. Asbeck S. 300.)

1343 Sept. 24 (feria quarta post Mathei apostoli).
Henricus de Keppele  , rifter, Jutta Seine Frau, Her-

mayanus , Hewricus,  Bertradis,  Seine Kinder,  Jutta d i e
Frau seines Sohnes Hermann,  und Jutte,  der  be iden
le tz te res  Kind ,  geben  das  Haus  Rents inck  in  de r
Bschft Ellewic, Ksp Vreden, das sie von der Abtissin
zu Vreden  zu Lshen tragen  , mi t  a l l em zubehör  -
B e r e n h a r d o  tamen filio seniori excepto  - der Abtis
sin zurück. Es siegelen  Vater  und Sohn. (Anholt  Schlosz
Stift Vreden S. 121).

1346 Augs 18. Rudolf van Langen c. s. verkoopen
aan Rudolf van Asbech hunne huisplaa,ts  met gebouw
en weide in villa Nijenborch. (E,gelborg  182 S. 12).

1348 Juni 7. Henricus de Stzllc  c. s. verkoopen aan
Bple Ochtop,  hunne  hofs tad  in  he t  dorp  Nijenborch.
present: Henrico de Keppele milite  et Gerardo  fratre NO.
(Nienborch Vicarie  S. 35 )

1348 Nov. ll. Johawles  dictus Back c. s. v e r k o o p e n
aan de Prorin en het Convent in Asbeck hun erve het
groot Leverinck. (Stift Asbeck S. 265.)

1349 Juni  11.  De pr iester  Dirk van RamesOerge,
Kanonnik van de Kerk te Oldenzaal en plebaan in
Epe , draa.gt  eene rente uit zijn goed te Varensteghe
over aan de broeders van den H. Geest  te Kaland.
(Billerbeck Kaland S. 220.)

1350 Sept. 9. Ludolf Weder c. s. schenken aan de
Kerk van Nijenborch hun tamp vóór den Nijenborch,
bij den Schurencamp. (Nicnborg Vicarie  8. 35.)

1351 Maart 2. Gebroeders z;asl Langen schenken aan
het 0. L. V. gezelschap te Nijenborch een jaarlijksche
rente uit hun goed Teszinck. (Nienborg Kath. Pfarre
s. 31.)

1353 Juli 24. Johannes de Remen c. s. verkoopen aan
J o h a n  de Elcn hun goed Leserdijnck.  (Arch .  Asbeck
s. 301.)

1354 Oct. 21. Johall Brcselere, kanonik  van de Kerk
S. Martini te Munster en plebaan  te Vreden getuigt
dat Henricus de Keppele, miles in Nijenborch,  LamOert
Kempinck  met de mansus  K e m p i n c k ,  K s p .  S o t l o h n ,
Bocht  Nichtern  beleend heeft. (Sudlohn Vicarie  St. Ca-
tharinae S. 46.)

Vergelijk de oorkonde van 29 Dec. 1299, en die van
Aug./Nov.  1357.

1357 Mei 18. Wolter  van Hopingcn c. s. v e r k o o p e n

1) Mededeeling  van den heer W. Wijnaendts van Resmdt.
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aan Zweder van Leperinctorpe eene  roggerentc  uit het
Erve ter Steghe. (Stift Varlar S. 397.)

Wij laten de oorkonde uit Anholt  Schlosz Stift Vreden
S. 156 ter aanvulling van die van 29 Dec. 1299 en 21
Octr  1354 hier onvertaald in regest volgen:

1357 von August bis November
Svederus Scoenstratc, Kleriker  , als Procurator und

Syndicus der Pröpsten und des Kapitels der Stiften
Vreden, klagt ver dem Electen Adolf von Munster
gegen den Knappen Johunnem  de Bermetvelde:

1299 Dec. 29 (ipso die beato Thome Cantuariensis)
habe der Knappe Hermannus de Keppele, Burgmann
zu Nienborg mit seinem Sohne Herarico  dem hörigen
des Stiftes V r e d e n , Henrico Sy/Oinclc, die Huse Kem-
pinck,  Ksp. Su t lohn ,  inre h o m n g e  ,anmanstat”  e w i g
übertragen, unter der Verpflichtung dasz hei Bezitz-
wechsel als ,Herwede” 30 Schillungen  zu zahlen seien;

Sodann habe 1354 October 21 der Ritter  Helaricus  de
Kcppelc  , Erbe des ohengenanntela  Hemam1ai,  dem Lamber
to Kompinck, dem Sohne des Henrico Sybinck, die
use gegen  Entrichtung von 30 Schillungen  als Eruriac
iibertragen.

Trotz dem nun die Genannten 50 Jahre und langer
o h n e  U n t e r b r e c h u n g  a l s  Hörige  der Stiftes,  die .ge-
nannte Huse ohne Wiederspruch besessen, so habeJet.z
der Beklagte  .Johannes  de Bermetuelde,  unrechtmäsziger
weise, mit Hiilfe des weltlichen Gerichte, den genannten
LamOerlus  von der Huso vertrieben. Der dadurch den
Stifte zugefügten  Schaden sei auf 100 Mk. münst Pfge
zu schätzen.

Der Elect  möge entscheiden: das Stift und LamOcrt
besitze rechtmäszig das Gut und Jola.  de B. sol1 sich
aller Eingriffe enthalten.

Ridder Heinrich  schijnt in of’ na 1357 overleden, al-
thans wij treffen hem na dien niet meer aan. Omtrent
zijn broeder

VIII

Gerhard van Keppel ! k12ape

vinden wi,j behalve de boven reeds opgegeven oorkonden
van 1316, 21 Oct. 1323, 15 Juni 1331, 17 Jan. 1333,
3 Apri l  1333, 0 Juni 1388, 25 Jan. 1343, 10 Febr.
1343 en 7 Juni 1348, waar hij met zijn broeder Hein-
richt ridder en 24 Febr. 1304, waar hij met zijn vader
Hermala  genoemd word t , nog de volgende acten uit
de meer genoemde Inventare der nicht Staatl. Archive
v. Miinster.

1323. Febr. 3. Gerhardus de Keppelen, Burgmann in
Nijenborch  schenkt met toestemming zijner gemalin
Mechtildis  aan den Rektor van het nieuw gestichte Al-
taar, als gift voor dat zelfde altaar, tiene rente van 3
schepel boekweit  uit  de t ienden van zijn Erve then
Hopen Kspl. Alstede,  verschijnende op St. Martini en
losbaar met, 1 ML-.  Münst. Pfge. (Nienborg Vikarie S. 32.)

1336 Sept. 21. Gerardus de Ceppele (Keppel) famulus
verklaart dat de lieden, die zijn erve Wolthus in het
Kspl. Alstede  (Alstätte kr Ahuls)  bewonen, slechts 14
varkens jaarlijks tot eikelmesting (in dat ackern) in het
aangrenzende bosch mogen drijven. (Burg. Steinfurt  ,

Laarsche  goederen.)
1337 Dec. 18. Bisschop Lodewrjk  van Munster geeft

aan de Abdis van Vreden Henrzcla  va?a képpel,  zoon
des ridders . . . . . . Munstersche Mïnisterialis voor de
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van  haar  a l s  Min i s te r i a l i s  gehoudene  Gcrhnrd  v a n
Ikppel.  (Anholt Schlosz Stift Vreden S. 107.)

1341 Juli 13. Gerhard  van Keppel knapc zal voor
Alexander valz  Nienborg c. s. des noods te Nicnborch
in leisting komen. (Hnus Loburg.)

Het is jammer dat in de voor laatstgenoemde acte
de naam des vaders van Henrick v. K. niet iS inge-
vuld; mogelijk was zij onleesbaar geworden.

Op grond van de boven opgegeven oorkonden meenen
wij clus de verdere filiatie aldus te mogen stellen:

V I

Hermannus  de K. lcnape 1 2 8 0 - 1 3 0 3 .
I

VIT VIIL
Heiwich van Kcppel,  ridder, Ger7za.d vaqa Keppel  , Jcnape.
1 2 9 9 - 1 3 1 6  geen ridder?. Met zijn vader 1304.
Burgman v. Nijcnborch  blJ Met zijn broeder 1316-1348.
de scheiding in 1316. Burgman  van Nijenborch.
Ridder  1321-1357. Ux : Mechteld  . . . . .
Ux : Jutta . . . . .

I-
\

X x 1
Hermannus v.  K. Henricus v. K. Bcrtradis  1343.
1343. 1343, knflpe.
Ux: Jutta. . . . . Ux: HilOercJa . . ,

X?
\

x111 XW x v
Jutta can Keppel. Jutta v. K. HilOorc7av.K. nibbelce v. K.

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

De regeering der stad Utrecht. 1528-1577.
door G. VAN K LAVEREN Pz.

Ter verduidelijking van de hier volgende lijst van
personen, die deel uitmaakten van Utrecht’s  s t ads -
bestuur diene het volgende.

De jaartallen achter clken naam vermeld geven aan
het eerste en het laatste jaar, waarin een persoon werd
benoemd als burgemeester, schepen, raad of kameraar.
De benoemingen geschiedden elk jaar in het begin
van October, uitgezonderd van 1669-1574,  gedurende
welke jaren de in October 1568 benoemde  pe r sonen
aan het bewind zijn gebleven.

Van de personen, van wie ik weet met wie zij ge-
huwd waren , heb ik den naam der vrouw er bij ge-
voegd  , zooveel mogelijk ook den achternaam, om te
doen zien, dat toen reeds velen van hen met elkander
in familierelatie stonden. Eerlang hoop ik dit van nog
meerderen te kunnen aantoonen, terwijl ik over eenigen
tijd in dit tijdschrift deze lijst hoop te vervolgen over
de jaren na 1577.

Aernt Laurensoen, Raad 1532-1536.
Abcoude (Henri& van), Raad 1528.
A b c o u d e  v a n  Meerten  (Jan van) ,  B u r g .  e n  S c h .

1565-1681.
Ariaen  Jansen Helm&, Raad 1562.
Alendorp (Lubbert van), Burg. en Sch. 1528-1537.

Tr. HadewycJL van Huchtedroeck.
A merongen, (Gosen  van) , Sch. en Raad 1550-1557.

Tr.  Geertruydt  . . . . . .
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Amerongela  (Jan van) , Sch. 1544. Tr. ïlIwy& . . . . .
Amcron.gela  (Willem rata)  (Eernstensz)  , Sch. 1560. Tr.

LijdetJa  . . . . . . .
Amers f oo r t  (W~llena  Janssoen van), Sch. en Raad

1528-1531.  Tr. Elyaabeth  . . . . . .
Andries  Goeyertssocn,  Raad 1528.
Antlaolais  Jalzs,  Sch. en  Raad .  1534-1536.
Asch (Jacob van), Sch. en Raad. 1565-1590.
Asch (Wouter van), Raad 1540-1558. Tr. Ycln.  . . . .
Baex:  (,Jhr. Mazimiliae~a~an)Burg.  en Raad. 1573-1602.
Back (Peter Janssoega), Raad 1533-1535.
Beeflandt (A?ztJ~o+ais  van), Raad 1528-1543.  Tr. 1. N%-

claas . . . . . ., 2 .  Marie  ,van Gruenenbercli.
Benninck (Gerrit), Raad 1563-1567.
Eerc7a (Jura t e n ) , R a a d  1550-  1562.  Tr .  Ju~~negela

va?a R&n , J o h a n  Visschersweduwe.
Beusichem  (Jacob  cafa),  Sch.,  Raad cn Kam. 1538-

1554. Tr. Clara Dieren.
Beusìclaem  (Jan Aertsen  van) Sch. cn Raad 1528-1539.

Tr.  Licduwe  . . . . .
Bcyer (8ntJaonis)  , Raad 1628.
Beyndop  (Adbert), R a a d  1530-1549.  T r .  Jauna

Jacob&-.  vaqa Jutfaes.
Black (Gelis),  Raad en Kam. 1577-1581.  Tr.  Al%&!

Jala Foeytendr.
Bloclc (Matheus) , S c h .  e n  R a a d .  1528-1541.  T r .

Margriet  . . . . . .
Blockhocen (Paulus van), Sch. , Raad en Kam. 1658.-

1566. Tr. Marijcl~gcn . . . . . .
Boege r t  (F rans ) ,  Raad  en  Kam.  1528-1553 .  T r .

Adriaentgeta  . . . . . .
Bogaert (Goor&), Raad 1065,  1566. Tr. Marijtge+a  . . .
Bogae r t  (Java), Raad 1546-15ti4.  Tr. Marijclagen  . . .
Boclchoven  (Anthonis  Thonis), Raad 1552, 1553. Tr.

Cornelia . . . . .
Bol (Antlaolais),  Sch. 1538. Tr. Alith Pijl, dr. v. Wardout.
Bol (Goyert), B u r g . en  Sch .  1522--1541.  Tr. Bar-

traedt, dr. v. Jacob de Langhe Jans.
Bol (Goyert  Lamber t so en )  , R a a d  1 5 2 8 - 1 6 3 5 .  T r .

Jutte AelDert van Leeuwen&.
Bol  (Jan) ,  B u r g . , Sch. Raad en Kam. 1539-1567.

Tr. 1. AlitJa dr. v. Jan van Ede, 2. Adrialza  van 1’~~elstcyn.
Bommel (Sander van), Sch. en Kam. 1660-1564.
B o o t  (Aert),  Sch.  1 5 4 9 .  T r .  Bee!t?rzhyd Gijsbert v a n

Leeuzoelasdr.
Bor van Ameronye?a  (Dirck),  R a a d  1 5 6 3 - 1 5 7 5 .  T r .

Elysabcth vaga Pallaes. Hij was de zoon van den volgenden.
Bor van Amerongen (1+ilZena),  Burg., Sch. en Raad

1528-1557.  T r .  Cllnelva  vals RijsenOorcJa.
Borch (He?arick  van der):  Burg., Sch. en Raad 1528-

1575. Tr. Digna  . . . . . .
Borclt,  (Peter van der), Raad 1537.
Borcla ( W i l l e m  vaqa  de), Raad 1577. Tr. Mccgdale~za

Foeyt.
Botter  van Sncllenburch  (Jaia),  Sch., Raad en Kam.

1503-1569.  Tr. MoriaKnijf van RodcnOurch.  dr. v. Gerrit.
Botleyking  (Dirck van), R a a d  1 6 7 7 - 1 6 0 6 .
Brake1  (Stees van), Burg., Sch. en Raad 1651-1564.

Tr.  Margrtete (de Woel van) VVronestejyla.
Brcvoerde  (Aryaela  cavl), Sch. en Raad 1528, 1529.
Uzieren  (Balthasar  van), Raad 1550.
Butla (Fv  aizs)  , Burg., Sch., Raad en Kam. 1545- 1685.

T r .  Heyltge  rala Rosalat Cornel&  Ottensdr.
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,Buth (Hubert), Raad 1577,  1586.
Bnth ( J a n ) ,  Sch. , Raad en Kam. 15f6-1581. Tr.

Anna Gocgert Luytgcnsdr.
Buys (Peter Jalzsen)  , Raad 1560-1563.

C. zie K.

Dam Damass,  Raad 1553.
Dienzela  (Adam Kan),

van der Kurl;.
R a a d  1532-1536.  Tr. LQslwt

Diemen (Woz&r  van),  Raad ‘1537-1547.
Doeyenborch (Dirck wn), Sch., Raad en Kam. 1537-

1560. Tr. Steffirna . . . . . . .
Docyenborch  (Hermm  van),  Raad 1528,  1529.
Doeyenborch  (Harmer~  va’n),  Raad 1575, 1576. Tr.

Margareta Henrick van Aelstendr.
Doeyenborclz  (Jan van), Raad 1554-1565.
Doeyenborch (Peter van) ! Raad 1532-1538.
Dolre (Dirck Gclissoen van), Raad 1528.
Doode .Jansen, Ra,ad 1 5 5 1 .
Druencn (Johan can) (Robbots),  Burg., Sch., Raad

Kam. 1576-1585.  Tr. Cornelia van Hynderstcyu.
Druensn (Robbert  Robberise)h  v a n ) ,  S c h .  011 R a a d

1553- 1558. Tr. Beatris  . . . . .
Ede (Java  wan), Sch. en Raad 1528,  1529.
Eedel (Jacob de), Sch. en Raad 1546-1581.  Tr. Nar-

griet  . . . . . .
Eem (Gerrit  Go(y)ertsera  van der), Sch.,  Raad on

Kam. 1562-1568.  Tr. Margriet. . . . . .
Eem (Jacob Gijsberts van der), Sch. en Raad 1564-

1577. Tr. Willemken  Willem van Dorsscnsdr.
Eek (Dierick  rara), R a a d  1550-1654.
Eek (Jan van), Sch. en Raad 1545-1566.
Everdingera  (Loef Thonie vara), Raad 1576-1589.
Foeyt (Aert), Raad 1576, Tr. Cristina van Herasbecck.
Foeyt (Anflaonis)  , Burg. , Sch., Rnnd en Kam. 1539-

1 5 6 3 .  T r .  I’da Harmansdr.  nara Doyenborclz.
Foeyt (Floris) ) Sch. en Raad 1637-1558.  Tr. Em-

megen  Jacob Lamnaendr.
Foeyt Folpert, Raad 1528. Tr. Eecht Aryacla  Jwassdr.
Foej7t  (HuycIa) (Jurax.), Sch. en Raad 1036-1538.

Tr. M a r i e  Harmera Gala Raceswacysdr.
Foeyt (Jan Peters), Raad 1536-1550.  Tr. Awta van

Docyenburck dr. v. Peter .
Foeyt (Peter), Burg., Sch. en Raad 1077-1596.  Tr.

Adriana Joost Ameli:s  Wtenenghsdr.
Foock (Aclbert),  Sch. en Raad 1575-1684.

Tr. Margriete rara Cauzoenhoven  car~  der Burch. Hij was
de zoon va.n den volgenden.

Foeclc  (Brrcninck) , Sch. e n  R a a d  1535-1543.  T r .
dernolda  Pauw.

Gerrit Hubertscn,  Raad 1533.
Gerrit  TVillcmsen, Sch. en Raad 1560-1566.
Giesefa  (Joost van), Raad 1528, 1529.
Goyer (DircJL  de), Raad 1528-1557. Tr. Aeltgcn  (Hen-

ricks die Boolendr. 2)
Goyer (Dirck de), Burg., Sch. Raad en Kam. 1577-

1609. Tr. Alana Mr. Cor~aelius  Valeriusdr.  can Oudewatcr.
Groesbeeclc  (Jura van), Sch. en Raad 1560-1576.  Tr.

1 .  S o p h i a  (Spruyt)  2. Gerrichgera  Willena  liara Hynder-
steynsdr.

Grueneraberch  (Dirck van) Raad 1528-1531.
Gijsbert Cornelis, Raad  1567-1562.
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Gijsbert  Spliratersera,  Raad  1555-1566.
Haeftcra  (Jan Otterasen  vara), S c h . ,  R a a d  e n  K a m .

1551-1668.  Tr .  Alana Dircsdr. vara  cha Berch.
Haer (Jara  Loe/fszoe?a van der) ,  Burg.,  Sch.  en Raad

1528-1644.
H a i r  (Jura vara der), Raad  1540-1562.
Haerlena  (Gerrit van),  Sch. en Raad 1544-1564.  Tr.

Janna (R,uysr7~  ?)
Haldcrc~a  (Claes vara), Raad  1550,  1551. Tr. Heyl-

wich Wouter Bogaertsdr.
Hane (Corraelis d e ) ,  Raad 1550-i554.
Hardenbroick (Joest van), Raad 1541. Tr. Josgna vara

Zzcytoirt.
Harmera Lubbertscn,  Raad 1551.
H e e l  (GQXwts  Hepam’xcfa  valz)  , R a a d  1533-1538.

Tr. Aeffgen . . . . .
HeeE (Peter Gijsberts van),  Raad 1 5 4 0 - 1 5 7 5 .  T r .

Geertru7yt Joost Gerriistlr.
Helsdangen  (Ariaen vaTz),  Sch. e n  R a a d  1328-1549.

Tr. Lijsbeth dr. van Heynrick die Jonge en Aeffgen.
Helsdingera (Stec;era  van), Sch. en Raad 1553 --1577.

‘Ik. Marichgera  Ellert  Bolenzoensdr.
Henrick (Mr.) Kam. 1528. Tr. Antonia.
Herarick  Beenatssoen, Raad 1528.
Hensbeeck (Jala von),  Raad 1675.
H y n d e r s t e y n  (Ariaen van), Raad 1536-1549.  Tr.

Joostgen  Joest Gerrit&.
Hijndersteyra  (Claes  van), Sch. en Raad 1528-1531.
Hijndersteyn  (Willena v a n ) ,  Sch., R a a d  e n  K a m .

1532-1555. Tr. Al@ Gerrit Knoopsdr.
Hoege (Henri& dae),  Raad 1 5 2 8 .
Honthorst  (Aert Aertss van), Sch. ,  Raad  en  Kam.

1548-1567.  Tr. Aeltgen . . . . . .
H o n t h o r s t  (Domiraicus  Aerts vasa),  Sch., Raad en

Kam. 1532-1568.  Tr. Gerborch.  Hij was de vader van
den volgenden.

Honthorst (Gerrit can), Raad en Kam. 1568-1575.
Tr. Alidt Robbert  Robberts va?a  Drunensdr.

Horathorst  (Jacob Aertsoen van), Sch., Raad en Kam.
1628-1550.

Houw (Vincent vara  dera),  Raad 1561.
Huesdera  (Henriek van), Sch. en Raad 1528-1631.
Jairsfelt  (Beerrat  vara)  (Janss.), Sch. Raad en Kam.

1675 -1582. Tr. Barbara Jacobsdr. vara Griecken  , wedG
van Joh,ara Cornelis van Rosenborch.

Jacob Cosijnsen, Raad 1564.
Jan Beergatssoen  , Raad 1528.
Jala Brnnes,  Raad 1577, 1578.
Ja,n TIlogaiss,  Raad 1577, 1578.
Jan Willemsen, Raad 1553.
Jan Zzoeerssoe?a  , Raad 1528.
Jonge (Hermen die), Raad 1545. Tr. Elysabcth..  . . . . .
Canther  (JJw. Dirck) ,  Burg. en Sch. 1676-1610.
Claes  Dircssoera,  Haad 1 6 3 2 .
Claes  Pauzuelssoera  , Raad 1528.
Cleeff (Lubbert van), Burg., Raad en Kam. 1551-

1679. Tr. Katrijra  . . . . .
K12oop  (Henrick), Raad 1632-1534. Tr. Reyertgen

Reyersdr  vara der Beek.
Kraijff  (Johan), Raad 1577-1687.
Knzjff  (Luyt), Raad 1565-1575.  Tr.  A n n a  . . . . . . . .
Composte l  ( I sbrant  Willenass.  valz),  Sch. en Raad

1545-1568.  T r .  Alijdt  Jacop Nennincxdr.



Compostel (Lubbert van), Raad en Kam. 1567-1674.
Tr. Baetqen dr. van Jan Boaaert.

Looja (Willem vage) , Sch. 1575,
Snellenberch.

Con&k  (Frederick  die), B\rg. 1528.
Coninck  (Saris  de), Burg . ,  Sch .  Raad  153211568 .

Tr. 1. Joftrozc  Baec van Wyck, 2. Anna Pop&.
Cordenoort  (Arztonis  van), Raad 1555-1564.  Tr .

Lambcrtgen  Lambert  Beeffiantsdr.
Cornelis Hzcybertseja  , Raad 1553.
Cornelis Cornelis, Raad 1563, 1564.
Corlaelis  Ottenszoen , Raad 1528-1568. Tr. Dié,uer . . . .
Coudenhove~a  (Lodewijk van), Raad 1545-1562. Tr.

OOorc?a  Henricla  Koeytebrouwersdr.
Croeck  (Eggert), Raad 1628-1552.
Corona  (Willem), Raad 1532-1549. Tr. Maritgen . . . .
Cronenborch(Henrick  van), Raad 1545. Tr. Jutgen.  . . .
CulelaborcJa  (Jan van), Sch.  1528--1534.  Tr. T y m e n

Aelbert van Huclatenbroicsdr.
Culenburch  (Peter valz),  Sch.  1553.
Cz~yck  (A&honis  van) , Sch. 1568. Tr. 1. Margaretha

Jan Bollendr., 2. Margareta van Suien  van Nievelt. Hij
was de zoon van den volgenden.

Cuyclc  (Bruninclc  v a n ) ,  Sch. 1540-1555.  T. Sysylia
Goert Bollendr. Hij was de broeder van Jan Afathoniss  11. C.

Cuyclc  (Jan Alatlzoniss  van), Burg . .  Sch.~  en Raad
1633-1563. Tr. Elijsabeth  Henricksdr.  van Moerendael.

Cuyck  (Jan van), Burg., Sch. en Raad 1528-1544.
Lana lsbrant, Raad 1552. Tr. Dirckgen  dochter van.

Prans Bogaert.
Lam (Jacob), Raad 1554.
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Lambert  G?&jsbertss,  Raad 1628.
Lambert  Janssoen , Raa.d 1528.
Lanscroon (Adriaen van), Raad 1528-1554.
Lanscroon (Jan van), Raad 1576. Tr. Anna van

Couwenhoven dr. van Lodewijk.
Lanscroon (Roetert valz),

van Baecx.
Raad 1539. Tr. Culaegondt

Lanscroon (Jhr. Roetert va?a),  Sch.  en Raad 1575-
1599. Tr. Antonia  van Oostrum.

Lap (Ghijsbert)  , Raad 1528.
Leemput (Jo?aala valz),  Sch., liaad en Kam. 1577-1589.

Tr. Ccltharìna  Willem Claeszdr.
Leeuw (Dirck  de), Sch., Raad en Kam. 1558-1576.
Leeuwen (Aelbert van), Sch.  en Kam. 1528-1533.  Tr.

Marie Ausem Salmsdr. Hij was de broeder van Gijs-
bert en Hermela  van L.

Leeuwen (Gijsbert van) ; Raad 1639.
Leeuwen. (Hermeja  van), Sch., Raad en Kam. 1534-

1542. Tr. Hillegont Petersdr. Ingerlauwen.
Leeuwen (Jan van), R a a d  1530-1558.  Tr. Beatris

Zwerten.
Leeuwen (Cornelis van), Sch. en Raad 1537-1558.

Tr. Elysabeth  Knijff, dr. v. Gerri t .
Leeuw(en)  (Roeloff  die (van)) Raad en Kam. 1546-1558.

Tr. Geertruyt . . . . .
Lent (Joost van), Raad 1650-1663.
Leyden (Aert Dircksen  qJan), Burg., Sch., Raad en

Kam. 1555-1590.  Tr. Lijsbeth  Peter Dieren&.
Lichtenberch (Gerzjt  van), Soh. en Raad 1528-1652.

Tr. Cornelia . . . . . .
Lienden (Herbert  van), Raad 1558.
Liesvelt  (Willem Jacobsoela  vacn) , Raad 1528 -1534.
Loela (Gijsbert  v a n ) , Raad 1548. Tr. Chrìstina Pel-

grimsdr van Hoey.
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1676. Tr. Maria z;ala

Luttekenhuys  (Eelgis Jacobs (va?a)),  Sch. en Raad
1628-1535.

Zzctte?cenhu?ys (Jacob Jacobsoen van), Sch. 1528.
Maet (CYornelis  vaga  der), Burg., Sch. en Raad 1545-

1668.  Tr .  McclLtelt  vala  Wesirenela.
Ma?a (Alathonis  die), Raad 1522-1548. Tr. Marikcn  , . ,
Malz (Cornelis de), Sch. en Raad 1577-1585.
Matenes  (Claes  valz),  Sch.  1645-1548.

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

Van Vinceler.
(Zie Mmndblad  XXX, 70.)

deor Mr. P. C. BL O Y S  DAN TKESLONO  PR I N S.

H e t  geslacht  Van r inceler  zou zijn een  oud  ade l l i jk
geslacht uit Kleefsland. De stamreeks vangt aan met:

1. Stevela  vava  Vinceler, geb. + 1 4 8 9 ,  b u r g e m .  v a n
Huissen, Kgl. Pruissisch rigter van’t ambt van Huissen
en dijkgraaf van dat ambt, tr. Arnhem in 1550 Alet ta
Lanamers, dr. van een burgem. van Arnhem.

Uit dit huwelijk:

11. Willem.  ran Vinceler,  rigter  e n  d i j k g r a a f  v a n
Huissen en Malburgen, tr. Arnhem 19 Maart 1637 1)
Geertruida Bitter, dr. van i_ Paul, burgm. van Arnhem,
ambtman  tot Baar en Lathum en Mechteld de Voogt.

Vit dit huweliik:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Steuela,  volgt 111.
P a u l  Renier vals Vinceler,  t r .  D o e s b u r g  N .  N .
Hacigenzoon?
Alyda van Vinceler , tr. Caspar Ophoff,  Secretaris
van Huissen.
Ii . N. van Vilaccler,  tr. Willem Adriaala  vaqa  Schroyc-
steilz,  kap. in dienst dezer landen.

Op 14 Mei 1650 verklaart Gijssel van Vinceler,
weduwe van Herwaardefa,  dat hare moeder saliger
geen geld van Wilhelm  vafa Schroyesteila,  b u r g e m .
van Eluissen  had geleend.
M. N. vaqa  Vinceler  tr. Coets? burgem. van Arnhem.
N .  N. vaqa Vincelcr,  tr. N. N. Bouwens,  kap .  in f  ,
zn. van een burgem. van Tiel.
N .  N,. van Vinceler, tr. N. 3. Cloeck, p r e d i k a n t .
Wilhelmina (Agnes) vala  Vinceler , tr. Zetten (ondertr.
Huissen 4 Juli  1685) Jo?aan  Cornelii’,  predikant te
Huissen, aldaar  beroepen 14 Jan.  16’34, zn. van
Cornelis, predikant te Zetten.

111. Steven van Vinceler,  rigter en dijkgraaf van
Huissen en Malburgen, tr. Johanna Catlaarina  Marga-
re tha vals Berck, wier moeder was van Verclten  (valt
Verck ?)
1. Willena Caspar  Matthys, volgt IV.
2. Anna Catharina Elisabeth vara Vinceler, geb. Huissen,

tr. haren neef Derk Willena  Cloec+k,  (Zie Nav.  1885
bl. 619, Ned. Fam. blad 1905 bl. 279), burgcm.
van  Hat tem, wiens  moeder  was  valz Vifaceler.  Zij
werden in den zomer van 1705 op attestatie lidmaat

<der Hervormde gem. te Hattem (Nav. 1906 bl. 221).
3 .  Jolaaqataa  of Atalaa Plailiberta  van Vilaceler,  tr. Bothe

1) Liggen de data betreffende 1 en II niet zeer ver uiteen? RE D.



4.

6.

6.

7.
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of Bode, die als kapitein van een comp. dragonders
van den Koning van Pruisaen  in 1709 bij Malplaquet
sneuvelde.
J a n  A d o l f  van Wnceier  , geb .  Huissen ,  burgem.
aldaar, tr. Maart 1706 Adriana  van Lidth de Jende,
dr. van Albert  en  cJacoba  de Haas e n  w e d u w e
Cornelis  BO~(ILX)ZS.  Zi.i hertr.  Reinozld  J a c o b  can
Wijdergen.

Uit dit huwelijk was éen dochter nl. Wilhe lmina
L u c r e f i a  v a n  Finceler, die in Juni 17-4  te T ie l
beli jdenis deed en aldaar huwde met Daniel de
Win, kap. later grootmajoor der stad Tiel.
Paul Lodezuijlt  van Finceler  , -f ongeh.,  luit. in dienst
dezer landen, onterfd, wegens slecht gedrag.
Catlzarilaa Margarctha van Vinceler  , t r .  Huissen
N. N. Pa.lm.
Theodora Agnes van Vinceler, tr. 7 Dec. 1718 haren
neef M a t t h i a s  Blancken  , heer van Hoekenburg,
Commandant van .Huy , kapitein, woonde in 1720
op Hoekenburg te Rijswijk,  zn. van Mr. Adolf  e n
C o r n e l i a  Hunninga,  wedr. van Anna  M a r i a  o f
ïllaqaretha ual% Lidth de Jeude.

Reed; in 1720 op 13 Oct. wordt Matlhias  Blancken
in het doopboek van Rijswijk als heer van Hoeken-
burg betiteld. Hij noemde zich aldus als eigenaar  naar
het landrecht van Nederbetuwe; de eigenli jke over-
dracht toch door G. D. vaq2 Goltstein, haro kinderen,
bij Johan Baptista van den Hefwel  gezegd Bartolotti
tot Beichlilage?a  verwekt, en hunne kinskinderen had
eerst  20 Oct .  1722  plaats en wel niet  zoozeer aan
Matthias Blan&e?a  zelven,  maar aan zijne gade Th. A.
v a n  Vinceier.  Uit  handen van deze echtelieden nam
Mr. Constantijn Gerard Nobel in 1737 op den 18 Juli
door koop over den huize van Hoekenburg. (Gelderschc
volksalmanak 1879 pag. 38 en 55).

IV. W i l l e m  Caspar  Uaffhijs wa93  Viweler,  b u r g e m .
en Schepen van Tiel  (1703))  rigter en dijkgraaf van
Huissen en Malburgen, tr. l”. Tiel Lucrefia Wilhelmina
vaqa Lidfh de Jtwde, 5_ Mei 1699,  dr .  van A l b e r t  e n
*Tacoba  de Haas; tr. 20. in 1708 zijne nicht IYilhelmina
Henriefte Ophofi.

Uit het l0 huwelijk:
1. N. N. capa Vinceler.

Uit het 2O huwelijk:
2.

3.

4.

Geertruida vapa binceler  , geb. 1711 , -: Utrecht 5 April
1 8 0 0 .  t r .  Elden  24 JA;. 1 7 3 3  S’ebastinau  va?î  d e
Gsaaff , geb. 1696, j- Leerdam 17 Nov. 176S, majoor
in ‘t reg. van generaal Hop in 1747.
Johawaa  Catharina  van Vincelw , geb. Huissen 1714,
5_ 29 Mei 1775, tr. Huissen 10 Mei 1742 Mr. ,Joha~a
Hendrik de Ra?&,  (Johanwies  Hendriekus Raennis),
vrijheer van Wolferen, Doornik en de Groote Lindt ,
geb. Doetinchem 16 Dec. 1700, I_ te Doornik 13 Feb.
1767, begr. te Ressen,  werd 1728 stud. te Utrecht,
advocaat fiscaal van Overbetuwe,  wedr. van Amelia
G’andace  van Sevenaer, zn. van J o h a n  Chrìstiaan
Ranisch  en Sophia  Vermeer.
Aclia9aa 2:apa  Vinceler  , -f Tiel 1791, tr. Huissen 14
Juni 1743 Willem Albert van Lidth de Jeude,  geb.
Tiel 6 Maart 1713, f- aldaar Dec. 1778, burgem. van
Tiel ,  ontv.  der convooien  en licenten, zn. van Cor-
nelis  P h i l i p  e n  Ch.ristina  Uargarefha  Qincn.  Z i j

122

kwam in 1743 met attestatie van &isson te Tiel
(Geldcrsche volksalmanak 1879 bl. 56).

Wij hier ondergeschreven Huijbert Hewìcksz  en Jaq&
van Grootvelt, schepenen mitsgaders abrahnna Picnrd
ouderling tot Mnurik,  attesteren en verklaren voor de
opregte wae+jt  , dat wij  hebben gekent  <Jan  Willcmsz
van Vinceler m siju leven tot Maurik gewoont  hebbende
en is begraven op den 9 Augusti 1663, wiens suster is
g e w e e s t  BalGe vaja V ince le r ,  de  moeder  van  Judig
Jansz vals Il’ely.  Dat wij sttestanten  ook weten en ons
seer  wel bekent is, dat den bovengenoemden <Talz  Wil-
lems-  van T7.baceler heeft gehadt twee kinderen, te weten
een soon genaemt Willena  Jansz. van Vinceler en een
dogter  genaemt Elisabet Jans van Vinceler. Voorts ver-
klaren wij dat toonderen deses namentlik hlizabet  \vil-
l e m s  vafa  ViTaceler  is  geweest een wettige dogter  en
Ariaentje Hannalas  vaqa Lottingela,  e e n  d o g t e r s  dogter
van voornoemden Willem Jalast.  vals Viweler en dien-
v o l g e n d e  desselfs  naestc  e r fgenamen ,  en  a l s00  sulx
waera,gtig  is  hebben wij  dese t en  versoeke  van  de
bovengenoemde personen niet konnen weijgeren  maer
medogedeelt onder presentatie des noots en naeder ver-
sogt sijnde,  deselve  met ede te bevestigen. In oirconda
der waerhijt  dese bij ons onderteekent tot Mnurich  den
vijftienden  October seventien hondert en agtien.

(ge t . )  Hu ybert  Heladricksz.
(,,) .Jan vafa  Groot fe l t .
( ni A. Pica&  ouderling

Mij present.
(n) 1%‘. van Seeendereiz  Secretaris.

Aaltie Willems  van Pincelaer. Haere B r o e d e r s  e n
suster sijnde  die onderstaende :
1. -Java Willems vcua Vi~acelaer  , h i e r u i t :

a. Willem Jansse van Vi?aceiaer  , hieruit:
aa. L@sbeth va?a  Vixcelaer  nog in leven sijnde  wede.

2.

3.

.

4.

5.

Willem k ermeer.
bb. deltje  rala Pkcelaer  getrout met Hermccqa  tJamse

va9a  Lottingen  , uit wie 5 kinderen.
b. Elisabeth Jansse vava Vincelaer getrout met Dimk

van Hattem  uit wie 4 kinderen.
Lubbert van Vincelaer , overleden sonder descendenten
na te laten.
Claes  l:an Vincelaer,  u i t  wien:
a. Micgiel  van Vincelacr, uit wien:

eene  dochter getrout met <Talz Willemse  van  Ede
(5 kinderen).

b .  J a n  vala  Vincelaer,  u i t  wien :
aa. Nieslce nog in leven.
bb. Arztge  nog in leven.
cc. Claes nog in leven en uitlandig.
dd. Gerrit nog in leven.
eo. A n n a  getrout  met Anthola  vara  Eede efa Pelgruna

van Deel (uit het le huwelijk 4, uit het 2e huwelijk
3 kinderen.

ïUargrieta  van Bigacelaer , getrout geweest met Geurt
van Rinsem,  uit wie 4 kinderen .
Nagtelt  vals  Vincelaer , ge t rou t  gewees t  aen  Barent
Jaspers  alias Pels el1 Gewit van Perrendael.  Uit het
eerste huwelijk 3, uit het tweede huwelijk 1 kind.
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Maurik :
Willem van Vinceler liet 23 Juli 1637 te Maurik een

d o c h t e r  doopen  geheeten Elisabeth, gett.  TYillent  van
Crootveld  en zijne echtgenoote  Elisabeth
van Vinceler (zuster van l~&em).

Elisabeth van Qrootveld,  geboren van Vinceler w a s
ook 6 Jan. 1639 getuige bij den doop van Cunera, dr.
van Wouter Jacobs.

Dirka van Vinceter  was 26 Mei 1640 get. bij den doop
van Adriaen zoon van Wouter Jacobs.

Jan van Vinceler WVLLS  27 Feb. 1642 get. bij den doop
van Willem van Hattem Dirckszn en 9 Jan. 1648 bij
dien van Cornelis  van Hattem Dirckszn.

Elisabeth van Vinceler WBS  19 Sept. 1638 get. bij den
doop van Dirka dr. van Dirk Fransz.  en 5 Jan. 1664
bij dien van Cornelia, dr. van Olivier Cornelisz.

Lijsbeth  van Vinceler Tvas  31 Oct. 1676 get. bij den
doop van Dirk van Westreraen  Coossenzra.

Johara  van Vinceler, ouderling te Maurik werd door
die gemeente afgevaardigd naar de classisvergadering
te Tiel van 10-12 Sept. 1656 en werd 9 Aug. 16ti3
in de kerk zijner woonplaats begraven.

Gerard van Fiucelaer is in 1700 predikant te Gellicum.

Hans Jacob Wincelner wordt in Oct. 1735 lidmaat
te Tiel.

Mr. G. van Hasselt spreekt in zijn Arnhemsche  oud-
heden van Dirk van Vinceler, timmerman te Arnhem
in 1426. Zie Geld. Volksalmanak 1879 bl 56

Compareerde voor de heer Wilhewa  Voyert, Rechter
der Hooge heerlickheyt Lienden wegens het vorsten-
domb Gelre  eu Graefschap Su tphen  en  H u b e r t  v a n
W$k  gesubstitueerde Richter en scholtus wegens sijn
Vorstel.  Doorl. den hartogh van Saxen, Salevelt etc.
cn schepenen naobent. Jaco6 Peterse en Adriaenfje  vata
Pinselaer  echtel., Berritje vara Virzselaer,  P e t e r  Mon-
tnnus  en Neeltje  van Vinselaer echtel.  en Dirck Bereutse
en Margrietje van Vincelaer echtel., en hebben ver-
klaert te constitueren en volmnchtigh te maecken sulcx
doende in kracht dezes  Dirck Cierritse  vara  Dam Rich te r
van Ommeren  in omnibus ad lites en speciael  om soo
ras doendelijk te vervoegen nae de stadt Rotterdam bij
de Wel Ed. achtb. heeren  Borgemr  en Schepenen der-
selver staat en aldaer de voorn.  comparanten haere
affaire waer te nemen in gevolge  de verklaring11 als
roets gepasseert met belofte van alle ‘t geene  den ge-
constitueerde ter saeckc voorsz. sal kamen te handelen
wegens de nalatenschap van Judith Jaras.  van Wely
die tot  Rotterdam is overleden van volle kracht en
weerden te houden als sij comparanten selfts present
sijnde  soude konnen oft mogen doen en hem daer van
tc garanderen kost  en schadeloos te houden mits bij
sijn wedercomste doende reecken. en reliqua  onder ver-
bandt en submissie als na rechten wordt geriquireerdt.
hctum voor schepenen Qysbert van ltterson  en Wouter
van Qrootvelt  den 30 nneert 1719.

In kennisse van mij
(get .)  H. v. W;jc7c secrets

1719.
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Charters over deze familie
Motzfeld  en Ringelberg.

berusten bij de families

De  heer  B .  v .  T .  P .  had  de  welwi l l endhe id  mij
bovenstaand art ikel  ter  inzage te geven. Van deze
gelegenheid maak ik gebruik om eenige aanvullingen
te geven.

11. De vier kwartieren van Cfee&&  Bitter waren :
Bitter de Voogt (Voochtj
Heeren Veeren

H.dar vader Mr. Paulus Bitter overleed Arnhem 5
Oct. 1626.

111.

2.

4.

6.

7.

IV.

Uit het huwelijk van Vinceler-van Berck,  werd
gedoopt te Huissen 9 Apri l  1693 eene dochter
Pauliran.
A. C. E. van Vinceler, huwde te Rheden 14 Nov.
1700.
Jan Adolph v. V., huwde te Huissen 6 Maart 1706.
Zijne dochter huwde te Huissen 16 Dec.  1718.
Daniel de Win, was colonel,  commandant van het
regement Onderwater.
Catharina M. v. V., huwde te Huissen S Mei 1701
Christiaara  Palm, burgemeester van Huissen. Vol-
gens dit huwelijksjaar was zij vermoedelijk een
der oudere kinderen en moet dus waarschijnlijk
niet op de 6~ plaats gesteld worden.
Tlaeodora  A. v. V., huwde te Huissen 16 Dec. 1718.

W. C. M. van Vinceler, huwde 10 te Huissen 14
Juni 1699 (de overlijdensdatum zijner eerste vrouw
is dus onjuist) 20 tr. Huissen 18 Aug. 1708.

Mr. Paulus Reinier  vara Vinceler vara Lamsweerde, zn.
van Harmeu Hendrik en Alberta  Hadewich Opgelder,
werd 1746 als student te Leiden ingeschreven als
komende van Doesburg, huwde te Zutphen 18 Juni
1769 lienrica Helena Catharìna van Hasselt, gedoopt
aldaar 17 Juli 1728, overl. Onhemert  4  Nov.  1798,
over]. Cphemert  4 Nov..  17881
Maria Theodora van Essen.

Is dit soms een kleinzoon van
Djasinga.

dr.  van Barthold  e n

het 2~ kind van II?
W. Pu. VEEREN.

Mayvart.
( = Mayaert te Gent?)

door Jhr. Mr. TH . VAN R HEINECK LEYSSIUS.

Armorial Général: De gu. à trois faux d’arg., emm.
l’or. Cimier: un bras d’arg., tenant une gerbe de sin ,
:hnrgee  de six quinte-fouilles d’arg,  Maeyaert-Gand.

Aradreas  Mayvart,  zoon van . . . . . , van beroep . . . . .
;e Gent, tr., . . . . . Catharina de Waele, dr. van. . . . .
Zij wonnen:

Prof. Dr. François 11fayva(e)rt  (Frnsaçiscus  Mayl~ardus,
Meyuardus, ïl!f(lycartius, ïl&yvartius),  geb.  te  Gent 4
Juni  1585,  gest.  ( te  Groningen?) 2 Apr.  1640.  Hl1
studeerde aan de Hooge School te Doornik, alwaar hij
)p 20-jarigen  leeftijd tot Art. lib. Mag. et Philos. Doctor
promoveerde. Van 1605 tot 1607 reizende, ging hi,j
gedurende dat tijdvak in Engeland tot het protestantisme
3ver. Het reizen naar Engeland en niet ,  zoods  h e m
geraden was, naar Italie, berustte op reeds voor dien
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aanwezige  protestantsehu  neigingen. In Januari 1607
v i n d e n  wij. hem als st.udont te Leiden; midden 1611
vestigde hg zich te Middelburg en gaf daar, voorloopig
als privaat  docent, college in de philosophie aan de
Illustre School; 30 Maart 1612 werd hij op een tractement
van f 400 ‘s jaars als professor in de philosophie aan
die School verbonden; sinds 8 Febr. 1614 gaf hij ook
eenige lessen aan de hoogero klassen der Latijnsche
school, d a a r de Hooge of Illustre School kwijnde. In
1619 werden hem ook Grieksche  lessen opgedragen en
kreeg hij  f  100 meer salaris .  1 Jul i  1620 werd hij
ontslagen als praeceptor scholae  wegens zijn benoeming
tot hoogleeraar in de wijsbegeerte te Groningen. i) In
1622 werd hij tevens Prof. cxtraord. Phys., in 1629
rector der Hooge School aldaar. Zijn portret komt voor
in de collectie vau het Zeeuwsch  Genootschap  (z ie
Zelandia Il lustrata) en in een oud gedenkboek der
Groningsche Hooge School. Van laatstgenoemd portret
is een copie in mijn bezit. Bevindt er zich misschien
nog een geschilderd portret van hum in het Groningsche
universiteitsgebouw?

Mnyvart tr. 5 Juni 1622 te Amsterdam (ondertrouw
ald. 11 Mei 1622) cJuditlb  (zichzelf teekenend &&cJa)
Boursse, blijkens de ondertrouwacte geb. te lliddelburg
in 1593 of 1594 (alwaar haar doop in die jaren echter
niet  werd gevonden),  dochter van . . . . . . . Boursse en
van BarDara  de LateTe.

Zij of haar moeder (vermoedelijk heiden) woonden in
1622 on de Oudeziidsachterburgwal  te Amsterdam.

1.

2.

3.

Zij lieten  drie kmderen  na, Lnl. :
Dr. Johannes  illryvaerl(im)  , geb. . . . . . , gest. . . . . . .
van beroep . . . . . , in 1640 ingeschreven als student in
de philosophie te Groningen, tr. . . . . . Jila WigOoldi,
geb. . . . . . . , gest.  . . . . . . , dr. van. . . . . .
3 Mei 1664 verkochten zij het buitengoed ,Petit Martin”
te Harkstede (prov. Groningen) (Zio Kok, Vaderl.
Woordenb. en Gron. Volksalmanak 1540  blz. 164). Be-
staat dit buiten nog? Sproten er kinderen uit dit huwlijk?
Dr. Matthews  ,Meyva&,  geb. . . . . . , gest. . . . . . , in
lG47 als student ingeschreven te Groningen. Van hem
of mogelijke afstammelingen is mij verder niets bekend.
Catha&a Meycaert  , (D2eyvaert  , Xeyvnel-ts)  (in N e d .
Adolsboek 1908, blz. 248 ten onrechte iWeynaerls),
geboren te Groningen. Den datum heb ik wegens ont-
breken van het betrokken doopregister niet niet meer
kunnen nagaan; haar afstamming wordt echter be-
wezen doordat Dr. J o h a n n e s  Jleycartizcs  bij haar
ondertrouw op 14  Ju l i  1649 t e  G r o n i n g e n  h a a r
broeder wordt genoemd en deze bij zijn inschrijving
als student zoon van den hoogleeraar wordt genoemd.

Zij huwde 1 Sept. 1649 te Middelb. (ondertr. 14
Juli 1649 te Groningen) Anthony Lc~ssifis, geb. te
Goes,  te  Middelburg dl  Jan.  1671 in de Nieuwe
Kerk begraven, vau beroep. . . . . , weduwnaar  van
Esther  va78  Lurcl~ , dr. van . . . . . . . . z’an IJaren en
v a n  LysaOelh  Boursse.  ( O u d e r s  v a n  laatsgenoemde
gevraagd.)

Cathaka  moet zijn over leden  tusschen  12  Mr t .
1683 en 13 Dec. lG85.

Zes kinderen.

1) Voorgmnde  bijzonderheden zijn gedccltcl i jk outlcmd  nnn  de
,,Geschicdenis  van Middelburgs  Gymunsium I’
in Arch. Zeeuwsch Gen. VII (1868).

door Dr. J. G. Vocgler
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Ten slottc was een cJoanna  ilfeyvaerts  17 Oct. 1656
te Middelburg getuige bij  den doop van Anthony
Leys.&s, mogelijk was er dus nog een dochter uit het
huwlijk  Meyvart-Bonrsse.
Aanvullingen op het bovenstaande en mededeelingen

betreffende Zuid-Nederlandsche leden van dit geslacht
worden gaarne  tegemoet gezien.

~..~~
VRAGEN EN ANTWOORDEN.~___

In de Betou-van Thoor. Gevraagd bijzonderheden
omtrent en familiebetrekkingen van Jan In de Beton
en diens echtgenootc Judith mm Thoor, welke in 1654
te Maastricht woonden en protest’ant  waren. Judith van
Thoor  had een broeder Nic,oiaes van T71oor,  welke zich in
1685 (tijdelijk? of aldaar wonend?) te gmsterdam bevond.
Waar zetelde het (adelijke? Limburgsche P) geslacht
van T(h)oor. Bestaan er genealogiën van deze beide
families. M.

De Geer, In de N. l<. Ct. Ochtendblad A. van 11
Maart ll. wordt in een correspondentie uit Zweden van
den bekenden Louis de Geer gezegd :

,Zijn geslacht komt uit Brabant en zetelde oorspron-
kelijk op het kasteel Geer, in een gemeente van denzelfden
naam, waar een beekje langs stroomt, dat ook Geer of
Jaar heet. Om de geloofsvervolging in de toen Zuid-
Nederlanden te ontvluchten, vluchtte de Geer’s vader
met vrouw en acht kinderen naar Maastricht .  Daar
wachtte hem een huurschipper met een turflading,
waar in  een  k le in  kamer t j e  gebouwd was ,  da t  a l s
schuilplaats voor de vluchtelingen moest dienen. Na
een  angs t ige  reis kwam men in 1597 of 1598,  het
juiste tijdstip is niet bekend, te Rotterdam aan. Onzé
de Geer was toen een lO-jarige  knaap, die echter van
deze reis een onuitwischbaren indruk heeft behouden, enz.”
Waaraan kan deze mededeeling ontleend zijn? D.

De Geer. In de N. 11. Ct. van 13 Maart 1.1. Avbl.  D.
komt  he t  vo lgende  ingezonden  s tuk  voor ,  da t  to t
zekere  hoogte kan dienen als antwoord op bovenstaande
vraag :

Geachte Bedactie  !
In het artikel van Uw Zweedschen  c o r r e s p o n d e n t

over Hollandschen Invloed in Zweden (Ochtendblad
van Dinsdag 11 Maart), wordt een en ander medegedeeld
omtrent de familie de Geer in Zweden. Hij zou dit
waarschijnlijk  wat nauwkeuriger gedaan hebben, indien
hij had geraadpleegd het werkje: Het geslacht de Geer,
Ois te rwi jk  ‘18’33, waar op de blz. 54-63 over Louis
de Geer en zijnc vlucht uit  Luik naar Holland alle
bijzonderheden worden vermeld. Daaruit blijkt, dat de
Gcers  noo i t  t e  Rot te rdam z i jn  gekomen,  maar  t e
Dordrech t ,  waar  Lou i s  28  Oc t .  1602 is  gestorven,
blijkens zijn niet in genoemd werkje vermelden grafsteen,
nog in de Augustijnen kerk aanwezig: Ici gist Honorable
Loys de Geer Bourgeois et marchand Q, (ui) Trepassat
1 (e), 28 d’octobre  Ao. 1602 et vertueuse Jehen d’Eneille
(de Neille) qui Trépassat 10. . . . . . . (oningevuld). Zijn
vrouw overleed te  Dordrecht ,  30 December 1641.
Haar  woonhuis ,  het huis Kjnenburg,  is  afgebroken
1912. Het was hun zoon LOUIS de Geer, ged. te Luik
17 Nov. 1587, die van 1604-1611 in Frankrijk woonde,
daarna weer te Dordrecht kwam, commissaris werd ten
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behoeve der admiraliteit, naar Zweden, en zijn woon-
plaats naar Amsterdam overbracht 1615. Over dezen
Louis  de  Geer  van  F insprong  in  Leufs ta  z ie  men
gemeld werkje blz. 62-8ti en de zeer talrijke aldaar
genoemde bronnen.

Met dank voor de plaat,sing,
Dordrecht, 12 Maart 1913. J. L. V A N  D A L E N.

Habbonis Gcrlacus Habbonis, zich ook schrijvende
Habben  en Habbema, staat in het matrikel der Universiteit
Heidelberg op den 21 Oct. 1584 ingeschreven als volgt:
Geriachius  Habbonius, Frisiao Orientalis, en te Franeker
19 Oct. 1587 als Geriacus Habonius, Phrysicus Orient.
theol. stud.

Komt bovengenoemde misschien ook nog voor in de
matrikels van andere buitenlandsche Universiteiten ?
Word t  zijn naam ook in een album amicorum uit die
dagen genoemd1 Van 1590 tot 1628 is hij predikant
te Deersum. (Friesland).

Deventer. HABBRMA.

Kruijthoff (XXIX, 260).  De naam komt ook te Delft
voor, blijkens inschr. voor huw. comm.  :

Den 160”  December 1702.
Elx 3 gl.

g[asth.]  k[erk].
Georgius  Kruijthoff J. M. in de

Getrouwt  i n  d e Jacob Gerritsstraet ; Anna
Gnsthuiskerk  den Taarlingh wede van ï’obias
24c”Dccemb.  1702. Bres mede aldaar.

D.

Palm. (XXVIH, 6J en 316). Het volgende, getrokken
uit zeer onduidelijke aanteekeningen  , ka.n toch misschien
den weg wijzen tot het verkrijgen van eenige authentieke
gegevens :

Jacob Hardemu  Palm. in leven collonel  ten d.d. L,
-;- Dordrecht 27 Jan. (1760?)  X Amerentia  Elizabeth  van
_ílleuluen  ‘van Hinsbrig. Zij, wede, schenkt goederen in
Z u i d - H o l l .  1) bij akte voor NotS  Waelwijk  t e  Breda
van 8 Jan. 1751 aan haar gehuwden zoon Chris t iaan
Abraham Palm, in leven major in het Regt Dragonders
van wijlen den Heer Van Massau.  Hij t 1754 Maastricht.
Misschien is ook nog iets te vinden in de schepensign.
van Heusden van 1760. D.

van Son. (XxX,  351) ons geacht medelid, de heer
L.  van San, was zoo vriendelijk o.m. mede te deelen
dat Pieter Nicolaas Adrianus  Francois va,n Son in 1814
als Majoor van een regiment infanterie naar Oost-Indië
vertrok en te Weltevreden den 29 Dec. 1819 overleed,
nalatende twee dochters o.a. Frederica Chrìstina  van Son
tr. R. J.. Gonggryp.

In de Indische Regeerings-almanak echter komt geen
opgave voor van het overlijden van P. N. A. F. van
San;  ook wordt hij in de jaren vóór zijn dood daarin
niet vermeld, noch als Officier van het Leger, noch als
Europeeech inwoner. Zou de heer van Son de goedheid
willen hebben mede te deelen,  uit welke bronnen hij
bovenstaande gegevens putte ?

De beide dochters zijn zeker na den dood van haar
vader gerepatrieerd, daar Rinia Joosten Gonggryp nim-
mer in Indië is geweest en hij F. C. van San te Sinde-
ren (G.) huwde? G .  F .  E . ,  GONGUBYP.

Velse (XxX, 42 1) De door den heer Thierens bedoelde

1) 0. n. te Wijk bij Heusden.
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vraag is  niet  door mij, doch door een ander gesteld.
G. F. E. GONGGBYP.

Het Molenijzer in de heraldiek. (XxX1,  116)  In de
Heraldieke bibliotheek van 1873 komt voor: De Molen-
ijzersche  familiën en het geslacht de Roover.

‘s-Graverahage. J. D. WAGNIZR.

Wapenboek. Volgens de Nederlandsche Heraut, Dl.
VIII. blz. 16 e. v. is het eerste deel van een M. S. vnnC7.  2cz. de
Lange te Gorinchem, uit 1652, in druk uitgegeven door
den bekenden genealoog Th. de Rnadt onder den titel:

,,Verzameling  van grafschriften en wapens in ver-
schillende Noord-Brabantsche kerken ,” Helmond, 1893,
80, groot i61 blzn.

n. Is dit hetzelfde als zijn Armorial  Brabanoon? Zoo niet.
b. Kan iemand mij dan aan dat werkje helpen ter

vervollediging miner wapencollectie?
Leiden. STEENKAMP.

Alliantiewapen. a. in groen een zilveren aanziende
stierenkop ; b. in blauw een ingebogen zwarte keper
vergezeld in den schildvoet van drie rozen, 1. en 2.,
1 zilver,  2 rood; aanziende helm met zilver-groene
wrong; helmteeken twee zilveren runderhoorns; dekklee-
den zilver en groen; schildhouders: twee aanziendeleeuwen.

K a n  m e n  m i j  o p g e v e n van welke familles deze
wapens zijn ?

‘s-Gravenhage. WEERTS.

Wapens in glas: Aan welke families behooren  onder-
staande, in een huis te Lisse aanwezige, in glas ge-
brande wapens:

1. Gevierendeeld: 1 en 4, in blaauw 3 gouden leliën
~2 en 1) en een blokzoom’ van rood en zilver; 2, ge-
deeldd, a. in goud twee blauwe schuinbalken en een
rooden zoom, 6. in zwart een gouden leeuw, 3, ge-
dee ld ,  a als 2cr., b. in zilver een rooden leeuw;  over
het geheel een hartschild van goud beladen met een
zwarten leeuw. Dekkleeden zilver en rood. Helmteeken,
twee gekruiste boomtakken van goud, in het midden
waarvan een gouden knop met er boven en beneden
twee vuurslagen van goud, waaruit  rechts en l inks
horizontale vlammen in natuurlijke kleur te voorschijn
komen. Onder het wapen staat 1699.

11. Twee gekruiste golvende roodc  figuren,  die door
hun ligging te samen aan een moleniizer doen denken,.,- Y

in zilver.  Helm met
wapen staat 1649.

Heemstede.

Wapens gevraagd :
Jonlcers  , alle drie in
in Groningen.

‘s- Gravenhage.

zilver roode Glucht. Onder het

J O H. RU Y S.

der families Pralckera  , Tiesingn  ,
Friesland, laatstgenoemde thans

L.
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uit de protocollen van Leidsche
notarissen.

LMedegedeeld  door H. W I J N A E N D T S .

(Vervolg van XXXI  > 101.)

2 Aug. 1629 comp. MonsT Laurens van Ravesteyn,
coopman  out omtrent 30 jaren ende  heeft ten rersoucke
en instantie van Daniël Mathcusz.  van Strichtcnliuysen  ,

wesende de vader van Jacob Daniëlsz. van Strichten-
huysen, gcdient hebbende voor ingenieur onder de Heere
Ducque Buckingam  , Generael  van Vloot van zijne
Coninck!ijke  Majt van Engelant, gctuycht ende  vcrclncrt
warachtlg te wesen, dat hij deposant eenige jaeren  lang
zijn residentie gehouden heeft binnen Rochelle  in Vranck-
rijk, etc. (Not. Paets, reg. 189.)

11 Jan. 1630 comp. de E. Heere Joncheer  Sijbrandt
van Alckemade heere van Out Alckemade, vader van
Joncheer  Johan van Alckemade ende  den WelEd. Heere
Joncheer  Walraven van Arckel, vader  van Joffrouwe
Christina van Arckel (en beramen het huwelijk hunner
kinderen.) Eenige-  dagen later wordt in bijzijn van ver-
schillende getuigen het huw. contract gemaakt.)

(Not. Paets, reg. 190.)
28 Maart 1630 comp. Antonia  van Parijs v. Suydoort

cu testeert ten behoeve van Jhr. Gijsbert vau Renesse
van Bner, zoon van Jhr. Jacob Frederik van Rcnessc
vau Baer, heere tot Gribskerken, geprocreert bij za.
Joffr. Maria Catharina  van Parijs van Suydoort, hart
nigt. (Not. v. Zijp, rog. 168.)

26 April lG30  comp. Sr Johan Pellecoorn zoo voor
hem zelveu  als vervangende zijn zoon Johan Pellecoorn
de Jonge endo  den E. Hecre  Christoffel Diercx van
Nieuwenhoven out burgemr  ende  hebben mitsdesen ge-
constitueert ende  volmachtig gemaeckt Adriaen van
Nierop ende  Areut  van Schuylenburch, S c h o u t  ende
Secretaris respective  van Stompwijck  , etc.

(Not. Paets, reg. 190.)

3 Mei 1630 comp. de eersamen  mr. Willem Niclaesz.
Cromstrîjen , wonen tot Zierickzee  endc heeft mitsdesen
geconstitueert ende  volmachtich  gemaeckt Monsr. Ghys-
brecht  Schoock,  burger tot Vuyttrecht, enz.

(Not. Paets, reg. 190.)

3 Dec. lG30  comp. de Ed.Heere Joncheer  Sybrandt
van Alckemade on maakt testament.
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Dnaruit  bli jkt ,  dat z;jn zoon  Johan  gemonncn is bij
ziju eerste hu i svr . Beatricc  Duyst van Voorhout; zijn
tweede huisvr. is Clementia Schouttcns; zijn neef is
Joncheer Floris Bam. (Not. Paets,  reg. 190.)

Dec. 1630 comp. de E.Heere  Andries vn,n der Meulen
ende d’E.Heere Marcus Mamnchet , bcyde  execu teurs
van den testamento van wijlen  Joffrouw Suzanna Male-
part, die wedue ende  boedelhoutster  was van wijlen de
heere Andries van der Meulen, etc. (Not. Paets,  reg. 190.)

Aug. 1630 Acte waaruit bl$t dat Elisabeth van der
Meulen  (?_ 18 ,4ug. 1630) huwt 10 Jacyucs  de Velaer,
waaruit Maria do Velaer, geb. _C 1610 en huwt 2” Johan
van Panhuyson , tresorier generael  van zijn princcl. extic,
Tvnaruit  Johan André van Panhuysen, geb. & 1616.

Als voogden over deze kinderen heeft zi,j a;\ngewezen
Andreas van der Menlen  haar broeder, Mnrcus  Jlamuchet
en Charles de Latseur, haar zwagers.

(Not. Paets, reg. 190.)

29 Jan. 1631 comp. d’Ed. Hcere Robbort de Fumaal
getrout hebbende Joffrouwe Anna de Quesuoy  , medue
ende  gesubstitueerde erffgenaem van wijlen  Mi Dirck
Barentus van Wieringen, in zijn leven llcent’iaet  in de
rechten, die eenige naegelaten  zoon ende  gesubstitueerde
erffgenaem was van Mr Corn. Jan Barentsz.

(Not. Paets, reg. 191.)

24 April 1631 comp. d’eerbarc Joffr. Ermgnert Muys
van Holy, laatst wedue van Doctor Jacobus le Bleu
en maakt testament. Hieruit blijkt, dat uit haar l.ohuwelijk
gesproten zijn Hermanus van Deyck (die 19.8.1631  tcekcnt
als Hermanus van Eyck) en Margrieta van Deyck en
uit haar 2” huwelijk Frnnchoys le Bleu en Johannes
10 Bleu.

Voogden over al deze kinderen zijn professor Daniël
Heynssius en Jan en Daniël le Bleu haar mafis broeders.

(Not. Pnets, reg. 191.)

7 Juni 1631  comp. de Edele  Heere Joncheer Hugo
van Mierop heere van Calslagen als vader ende  testa-
mentaire voocht,  mitsgaders den E Heere Dirck Ramp
van Rollant als mede testamentaire  voocht over Jon-
cheercn Joachim en Willem van Microp  noch minderjarig
zijnde  ende  noch Jonchceren  P ie te r  en  Corne l i s  van
Mlerop  beyde voljaert  z i jnde  zoo voor haer  zelven  a l s
in dese vervangende etc. Juffrouwen Cornelia en Elysa-
beth van Mierop haere  voljaerde zusterun alle kinderen
en crffgenamen van wijlen Joffrouwe Hester  van Oost-
hoorn en van Sonnevcldt, etc. (Nat. Paets,  reg. 191.)

(Een andere zoon, ook Joachim geheeten, was over-
leden en ha,d 16 Juni 1629  te Thic?nen getesteerd.)

26 Nov. 1631 comp. de Edele Hcere Joncheer Hugo
v a n  Mierop hocre  van  Ca ls lagen  en  vermaakt  aan
d’Eerbaro  Aeltgen Hendriksdr. zijne wettelicke  getrouwde
huysvrouwe  etc. (Not. Paets, reg. 191.)

(Blijkens de inventaris van den boedel overleed Hugo
van  Mierop den 27 Sept. 1632. Zijn 20 huisvr.  heet
daarin Alidt van der Sloot. Blijkens een acte van 1636
woonde zij toen te Battum.

Uit dit 20 huwelijk waren geboren Otto en Maria
van Mierop.)

9 Dec. 1631 comp. d’Eerbnrc  Joffrouwo Maria  de Vclacr
naegclnten  dochter en crffgenacm van w$cn Sr Jaccques
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de  Ve lae r  de  Jonge  ende  Joffrou Elysnbeth  van der
Meulen, die laetst weduo  was van wi,ilen den E.Hcere
Johan van Panlruysen  en verclaerdo mltsdesen  te appro-
beeren etc. alle zoodanige liquidati&n etc. als de E.Heere
Johan Mamuchot hare oomptes man met heure voochclen
en vrundcn tot Amsterdam van haereu twegon opge-
nomen heeft etc. (Not. Paets,  reg. 191.)

20 Jan. 1632 comp. de Ed.Heere  Joncheer Dirck van
der Does van Noortwijck,  Baill iuw van Reynsburch
ende  den gcvolge van dien, wonende althans tot Vuyt-
trecht , wesunde  nnegelaten  zoon ende mede erffgenaem
van wijlen Joncheer Johan van der Does in zijn leven
heer va.n Noortwijck en raedt in den Hogen Ra,de van
Hollandt, demelcke verclaerde in voors. qualite voor
zoovecl hem nengaet  mitsdesen te npproberen etc. zoe-
danigen  accoort  en contract als tusschen Jonchr  Johan,
Heero  van Mathenesse,  Riviere,  O p m e e r  e t c .  e e n i g o
zoon en erffgenaem van Jonchr  Adriaen van Mathenesse ,
mede heere van voors. heerlicheyden, zijnen heer vader
en de andere dessendenten  en erffgenaemen van selven
Heere impt, ter eenre, ende  de kinderen, kintskinderen
ende  er f fgenaemen van  wijlen Jonchr  Johan van der
Doos voorÏït.  en JoffO Maria Raetallers wedue van Jonchp
Johan van Delma,  vrouwe van Middelburch, moeder
en voochdesse van haere onmondige kinderen bij den
selven haeren  man geprocreert , naercomelingen van
Jonchr  Warnaer  van der Does, wedunaer en geinstitu-
eerde erffgenaem van Joff. Elysabeth Devcr van Minden
zijne hvysvrouwe ter andere zijde, aengaende den processe
voor den Hovc van Hollant al1 in den jaere 1564 ont-
staen etc. (Not. Pacts, reg. 192.)

21 April 1632 comp. de E.Heere Marcus Mamuchet
en geeft volmacht aan zijn zoon Andries Namuchet.

(Not. Paets, reg. 192.)

18 Oct. lG32 comp. Narcus Namuchet als mede exc-
cuteur van den testamente van za. Joffrou Elysabcth
van der Meulen , die wedue was van wijlen den E.Hocr
Johan van Panhuysen , mede erffgenaem geweest zijnde
van za. Joffrouw Susanna de Velaers in hnor  l even
huysvron van E.Heere  Abraham van Beveren, althans
schout der Stadt Dordrecht, etc. (Not. Paets,  reg. 192.)

3  Jan . 1633  comp.  Johan  Stoep, rentmr  won. in
Sgravenhagc,  dewelcke aan Joffr. Jacobrnijna van Parijs
van Suydoort, geassisteert mot Joffr. Catharynn Schotti
hare moeder, mitsgaders aen Joncheer Jacob Frederik
van Renesse  van Baer,  haere van Qribskerken etc. als
vader en dc Jonchccr  Willem van Ronesse va,n Baer
als oom, beyde testamentaire voochden  van Joncheer
Ghysbrccht  van Renesse van Baer, heere van Suydoort ,
geprocreert b[j Joffrouwe Marya van Parijs van Suydoort

. exhibeerde zeeker beslooten testament bij  Joffr .
ynthonette van Parijs van Suydoort za. hem in’handen
gegeven, etc. (Not. v. Zijp, reg. 170.)

18 Jan.  1633 comp. Marcus Mamuchet en Johan
Mamuchet en machtigen hun zwager cu oom Andreas
van  de r  Meuleu  om in naam van den heer M a r c u s
Mamuchet , licentiaet  , beuren zoon ende  broeder respec-
tive , tegenwoordig resideerende  in Vranckri,jk  , te mogen
resigneren aen Adriaen van Mammakers, Ridder, Heer
van  Vosscmcer  etc. ten bohouve van Z.Ed. zoon zoo-
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danige prebende a l s  deselve  Marcus  Mamuchet i n  ‘t
capittel  van Oud Munster binnen Vuyttrecht  is posse-
deerende,  etc. (Not. Pnets,  reg. 193.)

27 Aug. 1633 comp. de WelEd.  Deugts. Vrou Maria
Manningii, wcduo  wilent  Jonchr  Willem van Xatenes ,
in zij11  leven heere te Rosquert.

Haar broeder is  Hayo Unico Manninga te DQxter-
huys, haa r  over leden  WIster Josina Manniugn h e e f t
kinderen nagelaten bij wijlen  Oscbranto Clant.

Zij hebben een proces met Ulrich, graaf van Oost
Friesland, dat  reeds  onder diens vader Graaf Enno
begonnen is. (Not. Paots, reg. 193.)

30 0c.t. lG33 comp. de WelEd. Heere, Heer Qerardt,
Heer van Poelgeest, Hogemade, Coudekerk etc. entle
heeft zich gestclt borge en cautionaris voor den WelEd.
Heer Anthonis Baron van Grobbendoncq, Wesemael,
Dnrbuy etc. ten behoeve van Pieter Brantwijck, heer
va,n Lage Blocklant, etc. (Not. v. Zi,jp, reg. 170.)

7 Nov. 1633 comp. de E.Heere  Glaude Georgo de la
Forest , luytenant colonel  commandeur van Heusde,
getrout hebbende Joffrouwe Beatris de N+a,  te vorens
wcdue van Joncheer  Cornelis Brandt van Watering etc.

(Not. Paets,  reg. 193.)

23 Nov, 1633 comp. de eerbare Maria Cornelisdr.
v a n  Hodenpijl, wed. en boedelhoudster van za. Frans
Adriaensz. van Leeuwen, in sijn leven burgermcester
deser  stede, en machtigt Wolphert  Jans van Leeuwen,
secretaris t,ot Segwaert om te transporteeren aeu Johan
Deyman, beur swnger,  e t c . (Not. v. Zijp, reg. 170.)

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

Lijste  van de ter Secretarije  van het jagtgerichte
van Hollandt  en Westvrieslandt Geregistreerde

114.

115.

116.

117.
118.

119.

120.

121.

122.

Actens  van permissie tot de jagt-in het
zaijsoen van 1776.
(Vervolg XXXI,  10.5.).

Mi. A. van Grovcstins, Gedeputeerdc ter vergadering
van hunne Hoog Mag. wecgens  de Provintio  van
Vriesland. Als NO 3.
R .  H . v. Kuffeler  , wegens de Provincie van
Vrieslandt gecommitteert ter ndmiralitcit  t’e Am-
sterdam. Als NO 3.
M r .  W i l l e t n  Quarlcs, Agent  van  hunne  H o o g
Mogende. Als NO 3.
J. J. Cambier,  studeerende te Leiden Als N» 9.
Nicolaa,s  Daniel  Wolffgank  , auditeur Militair en
Procureur van den heere Lieutenant Houtvester
van Holland en Westvrieslandt. Als NO 3.
Johannes Wolfl’gank,  buiten de klingen  te mogen
jaagen op klein wildt en schieten op vliegend  wild.
J a n  H e n d r i k  d e  V r i n t ,  Solliciteur  llilitnir e n
Commis ter Griffie van hunne Hoog Mogende.
Als N” 3.
Constantijn van Kretschma.r  van Wijk, Capitein ,
Commandant  met  rang  van  Lic!lteuant  Collonel
onder  z i jne  Hoogheids R e g i m e n t Hollnndsche
Gardes t.e voet. Als NO 3.
Hendrik Hageman  , Commis van de Hoofdcli,jko
betaiinge  tc Amsterdam. Als NO !).

123.

124.
125.

126.

127.

125.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.
136.

131.

13s.
130
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141.

142.

143.

144.
145.
146.

147.

148.
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Reinier  de Haan, koopman tc Amste rdam.  Als
N” 9.
Joost Zaal, coopman  te Amsterdam. Als NO 9.
Mr. Jaques Henri,j Talbot, wonende  t,c Amsterdam.
Als N0 9.
Mr. Jacob Schloffer , Beeldsnijder wonende  te
Amsterdam. Als N” 9.
Hendr ik  van  der  Marck  Pos tmees tc r  de r  s t ad
Leiden. Als NO 9.
Jan Everwijn  Glimmer,  Secretaris  van Slootcn,
Slooterdijk  en wonende te Amsterdam.  Als NO 47.
H. de Haan, Camerbewanrder  van de Generaliteits
Finantien. Als NO 9.
F. van der Hoop, Secretaris van de Gencraliteits
Rekenkamer.

Zoo binnen als buiten de klingen,  mits in do
afigepnalde  jagt van Zijne Hoogheid niet verder
dan een hnlffuur iu de Rondte van de Buitenplaats
Dijkerwaal,  tc mogen jagen en schieten op klein
levend en vliegend wildt; mits blijvende buiten
do geweezen  vr i jhe id  van  jag t  van  Zorgvl ie t ,
niet schietende op Faisanten.
Mr. Adriaen Bodt,  Griffier van den Have van
Holland, Zeeland en Vriesland. Als N* 3.
Mr. Joost Romswinkcl,  veertig der stad Leiden.
Als N” 83.
Mr. Paulus Hoijcr van Brakel,  Junior,  adjunct
Fiscaal van hunne Ed. groot Xog.  in ‘s Lands
Gemeeue  Middelen. Als NO 3.
Mr. Adrianus Johannes de Roij.

Om met zijn Broeder Bernardus de Roi,j zoo
b i n n e n  a l s  b u i t e n  clo klingen,  en een halffuur
omstreeks de Buitenplaats van zijn vader, Crneijen-
stcin genaamd, geleegen  onder Monster,  eevcn
voorbg.  Loosduinen, te mogen jagen en schieten
op klem lopend en vliegend wildt, mits blijvende
buiten de gewezen vrijheid van jagt van Zorgvliet
cn niet schieten op Faisanten.
John Goddart, koopman t,e Rotterdam. Als NO 47.
Johan  Osij, heere tot Wichen,  wonende te Rot-
terdam. Als NO 9.
Rogier  van Aldewerelt , heere van Crooncstcin.
Bla N0 3.
Mr. Engelbert Pauw. Als N” 3.
Mr. Willem Buijs. Als NO 3.
Air. Lieve Ferdinand de Beaufort. Als NO 3.
C. J. Bloijs van Treslong  wonende in ‘s-Grnvenllagc.

Buiten de klingen  en in cie nabuurschap  va ì
zijn Landgoed oud klingendael,  gelcegen  onder
\Vasseiiaar, te mogen schieten op klein lopend
en vliegend wild, maar niet op Faisanten
A. J. Jordan , Commis ter kamer van de Genern-
liteits Financien.  Als NO 3.
Willem Ferdinand de La Pottric, Lieutennnt met
rang van Capiteiu.  onder zijne Hoogheids Kcgiment
Zwitsersche Guardes. Als NO 3.
Francois  Beeldsnijder Gerrits. Als NO 9.
Wolfert Beeldsnijder. Als NO 9.
Jr. Edzart Baron van Burmannia van Bakkeveen.
A l s  N” !1.
Mr. Harmnn Gerlings , Raad in de Vroedschap en
Regeerend  Scheepen  der stad Hnerlem. Als NO 47.
Ml. L ib rcch t  Jacob  Hoorman , heer van Rhiju-
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165.
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167.

168.

169.

zatorwoude , Raad  in  dc  Vroedschap ,  en  oud
Schee-oen  der stad Haerlem. Als N0 47.
Nicolias  Groen. Als NO 47.
Christiaen Hondebiers. Als N0 47.
Pieter de Veer:  Commandeur ter zee. Als NO 47.
H. Holtzius, Lleutenant  onder het Regiment van
zijne Furstelijke  Doorluchtigheid den heere Lieu-
tenant Generaal  Prince van Holstein Got to rph .
Als NO 9.
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Mr Nicolaes  Jacob  Buteux ,  Raad  in  den  Raede
en Leenhove van Braband.  Als NO 83.
Mr G. van Slingeland, Scheepen  van ‘s-Gravenhage.
Als NO S3.

En daer en boven ook Tusschen  den Haeg en
Loosduinen.
Barend  van  Loo ,  Commis  te r  admira l i t e i t  t e
Amsterdam. Als N” 9.
Pieter van Lodcstein,  koopman te Rotterdam.
Als NO 9.
Pieter  Coej;jmans  , wonende te Amsterdam. Als
NO 9.
Hendrik Willem Cramer , koopman te Amsterdam.
Als Ne 9.
Mr Nicolaas Abraham Romswinkel, oud Commis-
saris van de kleine Bank va,n Justitie der stad
Haerlem. Als NO 9.
Den Grave Da Cunha, zoon van den heer Minister
van  zijne Majesteit  den koning van Portugal.
Als NO 3.
M.? Roeloff Eelbo, advocnet  voor de resp. Hoven
van Justitie in Holland. Als N” 9.
Johan Caspar Esther  , Eerste Lieutenant  met rang
van Capitein onder ZIJnc Hoogheids  Regiment
Zwitsersche Gardes. Als N” 3.
Jean Jaques Schenid,  Capitein Commandant onder
Zyne Hoogheids Regiment Zwitsersche Gardes.
Als N” 3.
Cornelis van Hoeij, Vroedschap van ‘s-Gravenhage.
Als N” 3.
Mr Cornelis van Leeuwen. Als N” 9.’
Joan van Schagen, Directeur van de Levantschen
handel te Amsterdam. Als NO 9.
Mr G.. van Vredenburch  ,  Mees te rknaap  van
Holland en Westvriesland.

Binnen en buiten de klingen,  en een uur, in
d e  R o n d t e  va,n zin bu i t enp laa t s  geleegen  in ‘t
Westland, te mogen jagen en schieten op klein
lopend en vlie.Fend wildt, mits blijvende buiten
de gewezen vrgheid  van jagt van Zorgvliet, niet
schietende op Faisanten.
Mr A. P. Twent, Raad in de Vroedschap der stad
Gouda.

Binnen en buiten de klingen  en in de affgepaalde
jagt van Zijne Hoogheid niet verder dan een haiff
uur in de Rondte van de Buitenplaats van zijn
schoonvader Mr G. van Vreedenburch, te mogen
jagen en schieten op klein lopend en vliegend
wildt, mits blijvende buiten de gewezen vrijheid
van jagt van Zorgvliet, niet schietende op Faisanten.
Mr Anthony Isaak Cassa, Commis ter  Thesaurie
van de Generaliteit in ‘s-Gravenhage.

Binnen en buiten de klingen  en in de Made-
polder ngter Loosduinen, te mogen jagen en schieten
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173.

174.

175.

17ti.

177.

178.

179.

ISO.

181.

lS2.

183.

184.

185.

lS6.

187.

188.

189.
190.

191.

192.

193.

194.

op klein lopend en vliegend wildt, mits blijvende
buiten de gewezen vr$leid van jagt van Zargvliet,
niet schietende op Falsanten.
Johan Gaal,  Secretaris  van het  Hoogheemraed-
schap van Rhijnlandt , wonende te Leiden. Als
N” 3.
Jan Lodewijk Haganus,  Baron van Wassenaar,
heere van Ruijven. Als NO 3.
Willem Hendiik  Gaal, Commis ter Thesaurie van
de Generaliteit. Als NO 3.
Jan Hendrik vau der Does, Raad in de Vroedschap
der stad Rotterdam. Als NO 3.
Mr W. Grave van Hogendorp, Schoepen en Raed
der stad Vlissingen, Gecommitteerde wegens Zee-
landt, ter admiraliteit op de Maeze. Als N” 3.
Mi Claudius van der Staal, Gecommitteerde in
het College van de Edele Mogende Hoeren Gecom-
mitteerde Raden. Als NO 3.
Mr J. A. van der Hoeven, Raad in de Vroedschap
te Rotterdam, mitsgaders Bailliuw en Dijkgraa,ff
van  Schieland. Als NO 3.
Daniel  Pompejus Du Tour Commis van den Lande
in Holland. Als NO 9.
Servaas Ilavart,  oncl Commissaris van ‘t zeegeregt
der stad Rotterdam. Als NO 9.
Jacob Mossel, oud schcepen der stad Rotterdam.
Als N” 9.
Mr J. Penning Abrahamsz. wonende te Rotterdam.
Als NO 9.
Adrianus Le Maitre Cornelisz. , wonende te ‘s-Gra-
venhage. Als N” 9.
Dav id  Ten  Have,  Raed in de Vroedschap der
stad Amsterdam. Als NO 9.
Willem Hendrik Faven,  koopman in wijnen in
‘s-Gravenhave Als NO 1 1 9 .
Dominicns  fa; van Deventer, wonende te Leiden.
Als NO 9.
Louis van Bergen van der Grijp,  wonende te
Leiden. Als NO 9.
Johan van der Beek, Coopman  en Brouwer te
Rotterdam. Als NO 9.

D. J. Grave van Hogendorp, Secretaris te Am-
sterdam. Als N* 9.
Mr Tijmon  van Schoonhoven, oud schoepen der
stad Rotterdam. Als NO 9.
Louis Greffulhe, koopman te Amsterdam. Als Na 9.
Leonard van de Ca.steele,  wonende in ‘s-Gravcn-
ha e. Als N0 9.
Ja: Louis van der Burg, Capiteijn van de Bur-
gerij, te Leiden. Als N” 9.
Mr Ca. C. J. van Reenen,  advocaet  voor de respec-
tive Hoven van Justitie. Als N” 3.
J. C. Reigersman, Raad en Thesaurier Generaal
van Zijne Hoogheid.

Binnen en buiten de klingen alsmeede in de
affgepaalde jagt van Zijne Hoogheid te mogen
jagen en schieten op klein lopend en vliegend
wildt, mits in de affgepaalde jagt met discretie
en blijvende buiten de geweezen vrijheid van jagt
van Zorgvliet , als  meede  n ie t  sch ie tende  op
Faisanten.
H u g o  Cornets  de Groot,  oud Burgemeester  de r
st’ad  Rotterdam. Als N0 3.



195.

196.

197.

198.

199.

200.
201.

Frcdcrik de Graffenried , Eerste Lioutennnt met
rang van Capiteijn , o n d e r  Zi*jne Hoogheids  Re-
gement  Zwitsersche Gardes. Bis N” 3.
L. de Morsier, vaendrig onder Zijne  Hoogheids
Regiment Zwitsersche Gardes. Als N” 3.
F,ete; vy clen Heuvel, woouende in ‘s-Gravenhage.

0
Jakob Temmiuck,  ontfanger bij de Oostindische
Compagnie ter kamere Amsterdam. Als N” 9.
Pieter van Schoonhoven, oud Scheepen  van den
Have en Hoge Vierschaar van Schieland , wonende
te Rotterdam Als N” 9.‘ .
Goris Crui.js, koopman te Amsterdam. Als NO 9.
Ringer  van Haerselanr,  koopman te Amsterdam.

203.

203.

In den omtrek der Stad Amsterdam en in Am-
stelland, te mogen jagen en schieten op klein
lopend en vliegend wildt.
1LIp Jacob Willem vau der Brugghcn,  Secretaris
van  ‘s-Gravenhn.ge.  Als N” 3.
Johannes de Veer Schoolhouder in ‘s-Gravenhage.

204.
205.
‘LOG.

207.
208.
209.

210.

211.

212.
213.

214.

215.

21G.

217.

2 18.

219.
2-0.
221.

222.

In de Jurisdictie van Voorburg en Nootdorp te
mogen schieten op Ganzen, Eendvogels en andere
Trekvogels.
Den Capitein . . . . . Bahij.  Als N” 3.
J. P. Duchenois  Chevalier. Als N0 9.
J .  H e n d r i k  B a r o n  Collot  cl’Escurij  , hecre v a n
Niemantvrient , en Raad in den Have vau Holland,
Zeeland en Vriesland. Als N* 83 en daarenboven
nog tot Loosduijnen  toe.
Coenraad Hendrik Sander. Als N” 47.
11~ Coert Simon Sander. Bis N” 47.
Adr iaan  Bas, Baill iuw van de hooge Heerlijk-
heedcn  Slkemade en Vrijenhaak.  Als NO 9 .
11~ Charles Paul Bennclle  de La Faille, advocaat
te Amsterdam. Als NO 9.
Jan Pieter Giroijen koopman te Amsterdam. Als
NO 3.
Nicolaas Poucaille, student te Leiden. Als N” 9.
Ma Adrianus Denik, advocaat in ‘s-Gravenhage.
Als NO 9.
Johannes van Rooijen, Contrarolleur vau ‘s-Gra-
venhave  Als NO 9 .
Theod&&  van Effen Junior, koopman te Amstcr-
dam. Als NO 9.
Leenderd  Hoogcmdijk, koopman te Vlacrdingen.
Als: NO 9.
Charles Le Fever  , koopman te Amsterdam. Als
N” 9.
Jan Jacob Sartoris, koopman te Amsterdam. Als
NO 9.
Pi,je Itich, koopman te Amsterdam. Als NO 9.
Hendrik Baart, koopman te Amsterdam. Als Na 9.
Hendrik Grevink , koopman te Amsterdam. Als
N” 9.
S i m o n  Blom,  Preedikant  te Schoorl,  in  West-
v r ies land  geleegen  om, om het gemelde Dorp,
te mogen jacgen  en schieten op klein  lopend en
vliegend wildt.

223. ;r\lr  Cornelis Wittert, advocaat te Leiden. Als NO 3.
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Van Keppel van den Nijenborch (1221-1400)

door J. R. baron V A N  KEPPEL.

(Vervolg :ssx1,  115.)

Alvorens  omtren t  Herman  v. K. 1X een en ander
mede te deelen  zij hier nog even opgemerkt dat, in de
oorkonde van 10 Febr. 1343 Hema~a  van Keppel even
als zijn oom Geklunsd,  kna,pen genoemd worden en als
borgen gesteld worden, terwijl ridder Heiwich,  Hemmn’s
vader getuige is.

:1x

Hermannus  van Keppel.
De eerste oorkonde waarin ons deze He~~ann  VOOF

komt is van
1342 Febr. 1. Hermannus  de keppele  c. s. Knape  waar-

borgen den Commandeur en Broederen van het Stein-
furter Ordens huis van St. Jan Bapt het erve  t,er Culen
(Kuhlman) en de Katerstede het Slathus, Ksp Ochtorpe.
Het eerste zegel (Keppel)  afgevallen. (Burg Steinfurt
Lanrsche Gtiter S 713.)

1342 Febr. 6. Tlaeodcrims  de Juclenceide  c. s. verkoopcn
de goederen in de vorige acte genoemd.

Als Richter Hermznnus de Kep@c fandus.  (Als voren.)
1343 Febr. Reeds vermeld bij ridder Heinl-icla VU

en Ge&& VIII.
In de hierna volgende acten komt hij voor als Ridder.
1358 Jan.  14.  J o h a n  vava Sobns, heer va~a Otlenstci~a,

Claas  graaf van Teclcleubwg  , Otto graaf van BmatJwìm,
de Domproost  van Mnnst,er  en verdere Ridderschap
w a a r o n d e r  h e r  Hermala vals Kepie, rittere en Hewric
van Kepie, lmape, waarborgen onder verplichting van
léisting de lijftucht besp roken  bij he t  huwel i jk  van
J o h a n  vala Xoln~s met Emzga~rd,  dochter van Ludolf
vaia Steiizfiwt.  (als voren S 6 2 6 ) .

1360 Juni 5. Henricus  de CalvesOecke  verklaart  iets
omtrent 7Volter  van Hopzngen  c. s.

De eerst,e der getuigen is Hemnan~mcs  de Keppelc  mXes.
(Stift Varlar S 399).

1360 Juni  8 .  Wolfer van Hopinge7a  c. s. v e r k o o p e n
aan den Proost en Convent in Varlar hunne goederen
in het Kspl Legden. Getuige als vorige acte. (Bis voren.)

1360  Jun i  18. Heunala van  Keppel,  ridder  geeft aan
den Proost en het Stift Vreden, Tlaidericlis,  zoon vau
Eveske~a  ter Xtcghe  , de zuster van de overledene W a l -
ter, gez@  vau Blceshoue  en ontvangt daarentegen terug
2 hidericus  Ahanijnc  , die op zijn goed Trinnencamp
woont. (Anholt  Schlosz Stift Vreden S 159).

13ti8 Mei 13. Verbond van Kanonniken van den Dom
te Munster, Boldewin, lumr van Steilavorde  , Johan vma
Solms , heer vala Ottenstein,  Ridderschap, Burgemeesters
en Schepenen van Munster,  de gezworen Raad der
Bisschops  enz. w a a r o n d e r  H e r  Hwnma vals Keppcle,
ritter. Ong. 17 Zegels waarvan nog 11 voorhanden.
(Burg. Steinfurt Laarsche Giiter S 633).

Uit de oorkonde van 24 Sept. 1343 bleek ons reeds
dat èn de moeder, èn de vrouw, èn de dochter van
Herman  alle Juttn  heetten.

Waarschijnli jk evenwel was zij  de eerste vrouw
van dezen Herma~a,  ridder, en is deze in of voor Juli
1353 gehuwd met zijn tweede vrouw Sophia vau den
Corve, waaromtren t  wij aan het einde van dit opstel
eenige mededcelingen  zullen doen.
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Omlrcnt  zijn broedcï  Hewicus  X v i n d e n  wi,j mede
een aantal oorkonden, die wij althans aan dezen mecnen
te moeten toeschrijven en me1 de volgende:

x
Henricacs  ~UUCIIL  Keppel, knape.

1337 Dec. 18. In deze acte, reeds opgegeven bij  zijn
o o m  Gw7ja.rd  vau K e p p e l  VIII,  is  zqn vader ridder
g e n o e m d  (Hcnhxs VU) en komt hij als Ministerialis
aan het Stift  Vreden. (Anholt  Schlosz Stif t  Vredcn
s 107).
Vergel;jk  hierbij ook de oorkonde van 24 Febr. 1304).

1353 Maart 3. Gebroeders Baa,k  beloven Elcwice~sde
Keppcle en andere genoemde knapen schadeloos tc
zullen houden wegens ecne borgstelling. (Gemen  Sohlosz.
s 164).

1 3 5 7  Mei 28. Lzldel;e  vala AsDeclc  c. s. verkoopen  aan
Tl’illckeiz  vnla Langen zes molder , half rogge half gerst,
uit hun goed ter Buste. Onder de borgen Heiwick  van

Keppelc  hauppe,  (Haus  Loburg Arch  Horstmar S 233.)
1358 Jan. 14. Reeds vermeld bij zijn broeder I!ewzan.
13% Octob. 1. (ipso die beato Remigi sociornmqu

e u i s ) .  He~~wiczr~~z  dc Keppcha  , lc~uq~pc und Seine F r a u
Hilhercla  verkaufen mit Einwilligung  ihrer  kinder  Jzcfta  ,
wilJOeima  > und Hilh-qlze d o m  Kommandator  und d o n
Brudern  des Steinfiirtcr  Hauses  Ord. St. Joh. Bapt ihre
Erbc L e n t m o r d i n c  Ksp l Ochtorpe (Lcntfert  Octrup
Woiner  Bsch ft.) für bcznhlte 65 Mark unter Verzicht
und Währschaft.  Zeqm :

Itodol phus sartcr,
Bruno decanus  in Nijenborch,

Johannes Vocken, Hcnricus fermen-
tatcs. (Burg Stcinfurt:  Laarsche Gutcr S 763).

Ter aanvulling laten wjj hier eenc  andere aanteekc-
ning volgen : 1332. ~1cinrzch lx12  Keppele  , ll~ilbo~c7a  sijn
ech te  v r o u w e  ,Juttc, Rzilbo~ch  und Iliibbcke  erer twighcr
echte kinderen.

(Wij merken hierbij op dat de volgorde der l;il;doren
niet geheel dezelfde is.) Uit hot oudste Copitrriu::z  dan
Bwzsmge~z,  berustend te Munster in het Landsarchiof
110. XCVIII.

(Zie Ov. Alm. Oudh. CE Lett. 1551 blz. 39.)
1359. Maart 29. Hermala  de Bctke, Gograaf des Bis-

scliops  van B1nnster  getuigt iet,s omtrent een verkoop
als vrij goed van het Erve Gerlinch.

Onder  de  ge tu igen  Hi~aric van Keppelc  Knupe,  die
tevens deze acte zegelt. (St,ift  Methelen  S. 335.)

1361 J;tn. 13. (in octavo epiphanie Domini.)
Bij~arich  vaia Keypcle  , kynqpe, seine F r a u  _Lz~blw~~~7~

( l ees  HilOwch  u. jhre Kinder  Juttu, Lubb2trch,  ( l e e s
HilDzwc7z)  , Wiliibb~ll~e,  verkaufcn  d e m  K n a p p e n  ILolve
cn1z Lm2gen, sohne  .L~~Obehs,  das Gut zu Hal te ren ,
Kspl .  Lere  (Leer )  Bschf Halteren für 51 MI;. Miinster
schlng  Pfg.

Zeugen : Brunste+a,  Dcchnnt zu Nijenborch (Nienborg)
.Jolran  van Jzcde?avelcle,  Gerlocla  v a n  Vullela,  d e  olde,
.Lwlelce wn Asbecke,  sohn  Berencles,  Rotgher  de &jlre,
lwuppcn. Zic,g QO.  (Gemen  Schlosz S. 165. )

Hier is dns de volgorde der kinderen weder als in
1352 te Frenswegen.

1365. Mei 2ti (die crustini beate Urbani.)
D e r  Iiiaappe  Eh-k vc(la Kcppcle, Seine Frau  HZwrcla

nnd ihre kinder  Jilttn  , HilOercla  , und Fl’ibbcke  vcrknufen
dcm  Izoluc d e n  RUIUCIZ  d e n  Hobinckhof  K s p l .  R a
(mestorpc)  Bescht  O(stendorpc)  (Ramsdorf,  O s s e n d o r f )
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nnd verzichten  darauf vor %zcdol+la  Br. . . . . Richter ,
v o r  Joha~ane  ihon vwstc n n d  Heijnen Hnpela,  Burgc-
meijster zu Coesvelde.

Z e u g e n  : Lam,Oert  vc(?a Cos(velcle)  Gherrl  vota Wedesclen,
Godelcela  . . . . . Knappen.

Org. ganz abgeblättert  und dur& Feuchtigkeit  be-
sch&digt.  (Anholt  Schloss Stift Vreden S. 168.)

1369 Oct. 16. Verklaring van Wesselus  de Lemhecke,
dat hij van den Proost van Varlar 4 Mk. Miinst. Pfge
ontvangen heeft  tot aankoop eener jaarlijksche  rente,
g e t u i g e  Hc~aricus  de Keppele, armiger. ( S t i f t  V a r l a r
s. 403).

1374 April 22. (sabbato  post domini cum Misericordia
Domini).

He~arich vaqa  Keppele,  Seine F r a n  I1~~ilbzcrch  ( l e e s  Hil-
berch)  und ihre Tochtcr  Tibbe (lees Wibbe(ke))  verkaufon
dom Propste und Konvente zu Varlar 5 Scheffel  Roggen
Rente  Cosfe lder  Maasz, die sic bisher  aus dem Hause
d e s  Goszuh2z~~s to Averhag7aen,  Ksp l  to  S t  Jacobe  to
Cosvelde, brzogen hnben. (Stift Varlar S. 405).

1376 April 7. (crastino post festum pnlmarnm).
H%wic wla Keppcle, u. Seine Frau  Hilber,qh  verkxufen

ihren  groszen u n d  schmalen zehnten  in clcm Kspl.  to
Lere fiir 73 M:ìrk :l 100 Pfge an Mathoi  (den Sassen?),
d e r  damit  bclehnt  w e r d , wahrencl  seiner Frau Greie
die Loibzncht zu ert.hoilt mird.

Sobald als  möglich  sol1  der Verzicht  und die Bcleh-
nmg v o r  d e m  Bischof  von Miinster  crncucrt  wcrclcn.
A l s  B i i r g e n  s e t z t  e r  Berende Vallcela,  Didt4;e w~~a
&mel-en nnd Bere?adc v a n  Ashcke;  d i e  Bürgschaft
e r l a sch t  nach Jahr und Taf; nach der Uelehnnng  ; bo i
Totesfall  sol1  innerhalb 14 Nachten cin neuer Biirge
gesetzt werden. Zengen : Gerd vols Heeck, Lubbert  d e
bnsse , &!athins d e  TT’eder,  SynaoTa  volz Ghesteren. Orig.
4 Siegel  erhalten.  (Hans Diepenbroek S. 72).

1376 April 15. (foria tertia post fcstum Pasche).
Clawes van Mctelen,  Drost, an Stelle der H$lclw~ch

l’c(n Ktypele, der  F r a u  d e s  Hinrich va?a Kq~pclc \Ter-
zicht auf die Leibzucht a.n dom Zehnten der ihr uncl
ihrem Manne zugehörte,  und vcrspricht, den Iklntllieze
dela Scrssc~z  in dessen  Genusz  n i c h t  zu stören.

Z e u g e n  : Ghwt WIL Hcccl~,  Jo7Jc1?a, de scheelte wua
IIecck, AlOert de smict,  Jo7acc1a  walz Gulikc.  (Als v o r e n ) .

1377  Maar t  22 .  ( i n  f e s t a  palmarum). Hiw~ich  cm

Keppeic,  Ihuppe,  verkauft mit zustimmung seiner  Frau
Hilbo~*ghrs,  seiner Kinder Jutfcn  , Hilborges  , Wyb~el,xi~,
d o m  Go~clc  van Heet, Knappela,  sein Burglehcn  uppen
bus ter Ni,jgenborch, das  ehema.ls  Hei11rich ‘uapa  Ke~qxlc
hat,te, und bekundet dasz es er ihm vor dcm Bischofs
Floret aufgetragen hat.  Im Gerichte des Clawes  vcI?a
Mefcha  , R ich te r s .  Zeugen  : Nathias  de Sassc,  Dicleric
van IhmesOerghe  , P~llle  van Haiakesbeke  , S’ynae~a  uws
Glaesterclay  Iiolf  Bucldy~ac. 2 Siegel  des  Aufs te l l c r s  u .
Richters. (Ar&. Keppel 157.)

1378 Febr .  8 .  Bern&  z’an Asbeclce c.  s .  verkoopen
aan den Proost en het Konvent van Varlar het Erve
Wiggerinc. Getuigc o. a. Henrich z’ala Keppel e. a. (Stift
Varlar S. 406).

Hoewel hier geen  ,,knape” bij staat mecnen wij toch
hier geen ander bedoeld kan zijn, daar ook van de
andere getuigen dit praedicaat niet vermeld is.

1 3 9 8 .  Lzidelze  Hnke,  Henric7asloola,  v e r k o o p t  a a n
Bereisd  Balclc en zijn zoon Hewich,  den Grevinghoff.
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K s p l  JVUllcn,  den  Ho f  Forwcisch  en  he t  WVO  Evor-
winning  Ksp Osterwick,  Brinckhues,  Kspl  D n r f e l d  ,
Essinck,  Kspl Leer en waarborgt Hake v. cl. voor alle
aanvallen daaromtrent van de zijde van Hilbeygh,  fuede
van He?2rich  van Keppel. (Darfeld Arch.  Rockel.  S. 38’3).

Tot zoolnng  ons uit eone of andere oorkonde stellig
het tegendeel mogt blijken moeten wij aannemen dat
v a n  Hcnnan 011  Henrkh van Keppel,  d e  z o n e n  v a n
r idde r  Hcin,rich  VIT , geen mannelijk oir is overgebleven
en al ware het niet dat wij thans niet verder wenschen
te gaan dan de Inventäre der nicht Staatliche Archivu
ons stof geven , dat is tot 1400, dan zouden wi,j hier
kunnen en moeten eindigen wegens het uitsterven van
dezen tak der Nijenborchsche  Heeren.

Wi j  hebben  evenwel  nog  cenige  aanvul l ingen  te
noteeren  die wij mede in gezegde Iuventare  v o n d e n ;
van de nu volgende zouden dan de later voorkomende
Keppels van Nyenborch gesproten kunnen ziju.

Zoo vinden wij o. a. :
1 3 1 6  N o v .  10. (in vigilia beate Martini hyemalis).

5!heodericus  de- Keppcle, Seine F r a u  Bcl+a uud seice
Töchter  Claredunn  UNI Belijn, verkanfen dem Schwes-
tcrn mniorus domus  in Bocholt ordinis peuitentiurum (?)
Wciszes  S t i f t  ad .  S .  Cla ram in  Bochol t  ihre Giiter
Provest  Ksp Bredennsle  (Anholt)  nnd bitten clie  Schöl’fen
zu Bocholt zu sie,rreln. Zeugen: Bc1.11zc1121211s  dktus  il101lich,
HlJ?2 (?) tic A nghe  , GcOert,~ tic ~~olwdino  , Adolp7~t1cs  d e
Uvmze  , Schöffen  in Bocholt. (Anholt  Schlosz Repert IT.)

I n  Wilmans Wcstph. Urkunden  1111; v i n d t  m e n :
1251  1 3  J a n .  Uomin2cs Tllcodericus de ~7eppelc  i n

eene  oorkonde te Coesveld als hebbende wat geschonken
aan het Stift Vreden.

1285 J a n .  S. Tf~eodel-icl~s  clc  Keppclc, milesT g e t u i g e
to Munster.

Deze beide l:mtste acten zi,ju misschien beter op hun
plaats bij de Geldorsche Derk, Heer van Kcppel  , US :
Beatrix van Meurs.

Of nu de in de oorkonde van 1316 genocmdo  Theo-
dcricus v 1x1 een der voorgenoemde  personen  a f s tamt ,
is misschien uit de door hem en zinc vrouw verkochte
goederen af te leiden, doch wij missen daarvoor voor-
alsnog de noodige gegevens.

Hij schijnt  geen zonen te hebben nagelaten eu zal
derhalve  wel niet in rechtstreeks verband staan met cen
audercn  Thitlericus  d i e  wij i n  ceue  a,cte v a n  136s
Sept. ld te Munster aantreffen en daar nNot:lris”  genoemd
w o r d t .  Bli.jL-baar  was hij gcestc!ijke  in de Munstersche
d o m k e r k  eu zcgclt als  Tlrìdcrzcets  dielus  Ktypelc  cler.
Jlonasf  dioc met het groote Offizialats siegel.

1316 Sept. 30. GWlnc7~ WW TVzclbc?z  c. s. verkoopen
aan het Konvent  van Varlar de huisplaats te Cemenadcn
in  Wullcn.

Ouder de ge tu igen  komt  voor  Heil (F) clc Keppele.
(Stift Varlnr S. 374).

De naam Heil klinkt zeer vreemd, en houden mi,j
voor eene  verschrijving ynn Heinr(ic7J.)  , wnnrmedc dan
bedoe ld  zou  kunnen  ziju Heiswich VII  dit in gcnocmd
jaar nog geen ridder was.

In  he t  dr*c7tCcf  WW&, Hnzls  LoOz1~h  komt cent oor-
konde voor van:

1378 Jan. 30. (Sabbat11  die ante Purificationem Marie
v i r g i n i s ) .  Johnl~  2;chj2 Kappel  (Xnppcllc)  , Sohn d e s

e
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,Joohann  cou Iiqycl, bekent Hcinrich Sto~mc  , seiner
Gattin Ide, Hc1anc7~  Storme  d e n  A l t e n  u n d  dessen
Ohm Kwclit &z~lde~zOcrg  hundert slte goldene  Schilden
von Mtinze des Kaisers von Rom oder des Königs von
Frankreich  oder ih ren  Wert an Osnabrncker  und  Mün-
sterschen Gelden am nachsten  Michnelis tage (Sept. 29)
s c h u l d i g  zu s e i n  n n d  s a t z  zu Biirgen  Gode7ie  I:O’IY,

Bcchtry  , Gerlnch vota  Bcz;wrz  und Hei~wich  Brachtcrc~2dc
unter Einlagerpflicht  in Arnsberg oder  in einem anderen
Scl~lossc  in der Herrschaft Arnsberg.

Wij zouden zeker geaarzeld hebben deze acto aan
e e n  d e r  Ni*jenborchsche Heeren WII, koppel  t o e  t c
schrijven, om de schri,jfwijze  der  namen;  missch ien
eerder aan Cq~ellc’s  (van der Capelle)), ware het niet
dat het origineel voorhanden is en gezegeld is door
den schuldenaar met, ,,schrägrechts  gcstellte Raüten”

Dit stuk levert dus het bewijs dat ia die jaren het
geslacht van de Keppels tot  Nijenborch reeds zeer
verspreid was.

Ten slot.te vinden wij in: het archief van het Kastee l
,lfiddacltien:  l) 1363 6 Juli H ewaffin  van Keppelc  ridder
n Helzric v21c11a Keppclc  Knq~c verklaren dat &- Sophia
echtgenootc van Herman  voorn” vertijen  zal van zeker
goed. Met de zegels van Herman  en Henric  v. K.

Uit  deze acte volgt  dat  er  zeer na verwantschap
tusschcn beiden  bestaat en is het dus waarsch~jnli~jk  dat
wij hier te doen  hebben met. de voorgenoemde HCI~~UI~~~ZCS

ridder  1X en Hc?lriczls  Kvznpe  Y, dus  b roede r s .
Wel werd als vrouw van Herman  in 1343 opgegeven

J&tn  maar dit kan de eerste vrouw geweest zijn en
dan de tweede Sophia  vavb den Corve,  waaruit dan de
verdere Heeren van den Nijenborch zouden zijn gesproten.

1371.  Febr.  1 (In vigi l ia  festum (?) purificat,ionis
b. Marie virg.)  Balcletoiu,  edele ma,n, here  to fltcnvordc
n i m m t  Hermanne  va12 Kqn@e, Zitbere  (?) u n d  Ghcl-de
s. Söhne  zu Burgleuten auf sein Schlosz an, unter der
Bedingung , dasz er ihnen 100 Mk. giebt , die diesc dann
wieder belegen sollen. (AI& Keppel  1%).

Volgens Kindlinger 1 was Herp72ala  valz Keppel,  ridder
Raad va,n het Sticht Munster 1368.

Hij zegelt de Landsverceniging van Munster 1370.
I s  getuigc  v a n  Bertold, Heer v. Bwresn  1367.
Zie ook Spnela  gelz. Kqpel tot N.
De naam RitDc~c hebben wi,i nergens wcdcr  nangctrof?‘cn

en denken wij hier aan een schr$Yout  te meer omdat
uit andere acten blijkt dat Herman  behalve Ghcrd  ccn
andere  zoon  had ,  ook  HWWLCC~Z  geheeten.

1383 Aug. 3 (feria secunda post beati Petri ad vin-
cula) Gcrd  van Keppele,  Kraappe,  seiue F r a u  Loc7ie,
sein sohn Herman  sein Brodcr  Bemln~a  und Seine Mutter
$Xjge, verkaufen  dem Hermwu  vaqa Bilrebeclie,  li?zqpe,
d e n  H o f  Amethorpe  , Ksp. Heet,  B s c h f t .  Ader10 ftir
6 6  Miinst BIL-.  A u s s e r  d e m  K n a p p e n  Clazucs  WIL ïWe-
telen, eLjn koren Richter zeugen : SQ’nzo~z  2’011, Ghestel*c+a ,
Zweder  wzn Ijepelzbro7cc, Bcrclzt  van Ak4eckc, Bolf Bud-
d+j~zc, Gruter  zu Aij,~henOo~gh.  (Egelborg 195 S. 14.)

Bli jkbaar is  dus In 1383 de vader  Herman reeds
overleden doch zijne weduwe, hier F$,qe  genoemd nog
in leven.  Uit de hier volgende oorkonde, vau ruim een
jaar vroeger, zien wij d:it Egge dezelfde naam is als

1) Xedcdce>ing xm den  heer  Wijnnonts  vnn Resnndt.
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Sophia  (bi*j ve rkor t ing ,, 5% of Fietje) c11  dat de v a d e r
Berman, ridder moet geweest zijn daar zijn zoon Jacrr
HcY~zI~‘I~sz.o~~~,  geuoemd  word t .

13% Maart S (sabbato  p r o x i m o  p o s t  d o m i n i c u m
Reminiscere) Hermnn vaas  Keppele, Iaern Hermnnssone,
vorkauft mit zustimmuug seines Bruders Glrcrdes  und
s e i n e r  Mutter  SopJaia  , s e i n e r  v u l s c h u l d i g e n  m a n ,
ghehetcn  Beraad, de Johaaaaacs  sone Willswza~ai?ack,  anders
gheheton  Blisl~erinck  , nn J/cwa  Wersaere,  Al ta r i s t en  in
N. (Nienborg Vicarie  S. 36.)

In de hierna volgende oorkonde van 1372 komt
Hermala  niet als ridder en zijn zoon G h e r d  niet  als
knape  voor. Ware dit wel het geval dan zou men ook
de naam RitDere  in de acte van het jaar te voren kunnen
houden voor eene verschrijving van Rittere (ridder) en
zou ,,Söhne”  dan zonder umlaut geschreven moeten zijn,
zoodat a l l een  van  eén z o o n , Gherd, sprake is, het-
geen te meer waarschijnlijk wordt als men bedenkt dat
in geen geval de andere zoon, Herman, bedoeld kan
zijn, daar die, zooals  wij zien zullen in den geestelijken
stand was.

1372 Aug. 20 (feria sexta post fest nssumpcionis b.
Maria Ving.)  Sander van der Nijelaborch  verltauft  Her-
mavane  2;ala Keppeha  u .  s . sohne Ghcrde  den Hof tho
Sut te rode ,  das  Haus  ton  Doc toren  (2))  das Haus to
Wijgghoringh  , das Nijohus , den Koldenhof mit allen
zubehör.  Folgen  noch einigc nähere  Bestimmungen.

Gekorener Richter : JoJlnla  vafa Nemen, Zeugen : her
Hermaaa  v a n  TJaiet, kerchere  to Epe,  h e r  W e r n e r ,
altariste to Nijenborch, Nutthias  de Sasse, Ludelce  van
Asbccl~e  , Lubert de Sasse,  Ghcrdes soJane,  112aiJaias  de
Weder. (Ar& Keppel 158. S. 18.)

Op Gherd betrekkin g hebbende vinden wij nog de
volgende acten :

1383. Juni 6 (des naesten daghes na S. Ronifacius.)
Die Schöí’fen der stndt Aldenzale (Oldenzaal) bekunden

dasz sie den Brürlern  Gherd und Herman Kcppele und
ihrer  Mutter Fijge  den  Wiederkauf  der  ,,Haverkamp”
fiir 40 alte Schilde unter Vorbehalt 4 jarigen Kündc-
gung , gestattet  haben; dieser  rührt  her aus dem Gute
Enghelbertingh  in der Bauerschaft  van der Upmarke
(Uppermark) Kspl. Epe. (Arch.  Keppel  6. S. 19.)

13%. Nov.  l l .  Friedrich Ner rend in  ve rkoop t  aan
Rolf van Asbeek  het erve  tot Olreckijnck. Ksp. Schöp-
pingen  met .recht  van wederkoop in vijf jaren.

Onder de getuigen komt voor Gerd vaas  Keppel Kaaape
(Haus Loburg Arch Horstmnr).

1386. Vindt men een Vedebrief van Baldewijn,  heer
tot Stenvorde en zijn zoon Ludolph aan Wennemar van
Kuyc ) wegens  het geweld en onrecht die deze aan
Heilwig, Vrouwe van Voorst en Keppel a.an den lande
van Kui,jc veroorzaakt. Gherd vnla Keppele en tal van
edelen sluiten zich met hunne knechten hierbij aan en
gebru iken  daarb i j  he t  zege l  van  hunnen  heer  van
Stenvorde (Burg ‘Steinfurt. Laarsche Guter S 536). Nog
vinden wij  de beide broeders terug in de volgende
oorkonden :

1389. Juni 24 (in nativitate beati Johannis  baptiste)
Her?nala  ?/an Keppeie  , Kanoniker zu Monstere u. Kirch-
herr ZLL E p e ,  G e r d  van  Keppel u. Locke Seine Frau,
g e l o b e n  d e m  P r i e s t e r  JoJwane  va+a den T~auenthusen
Schndloshaltung  von al1 dem Schaden, den er von der
Kirche zuEpo haben  möchte,  nachfolgenden Bedingungen:
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H. v. IC. giebt dem J. die Kirche zu Epe mit allem
zubehör, ausgenommen Ervo u Wcrle auf 4 Jahre von
St .  Michele  an fiir j ä h r l i c h  1 2  M k .  Miinst; JoJa h a t
dieses  Geld für die ersten 2 Jahre, d. h. 24 Mk. bereits
bezahlt; von den rcstierenden 24 Mk. sol1  J. dem G e r d e
EllijngJae  Ostern  über 1 Jahr nach Datum dieses Briefes
8 Mk. u sofort jährlich 8 ML. zahlen,  bis die 24 Mk.
bezahlt  sind.

Stierbt  J. berei ts  innerhalb der ersten zwei .Jnhren
so verplichten sie sich ihm ein Jahr mal halten zu
lassen. H. verpflichtet sich bei dem Tode der JoJa. ihm
,,mijn na jahre  an der kercken  to Epe” zu geben.

Sterbt  der  H. v. K. und wird dadurch  JoJa. in den
Besitze der Kirche gehindert ,  so verpflichten  sich die
iibrigen zum Ersatz des Schadens.  Zeugen : brodcr  Bernt
eyn terminarius ter Nygenborch, Synen  van Glaesteren,
Berent van Asbeke,  pastoriken gheheten. (Arch  : Asbeck
s. 311.

1389 Juni 29. (in festo Petri et Pauli apostolorum
beatorum).

Herman  van Keppele, P a s t o r  der Kirehe ZU E p e ,
G h e r d  vaas K e p p e l e  u n d  Fijge,  ihre Mutter, ferner
Henlaiken ihr Knecht und der Schulte  von den Zutten-
rode geloben dem Priester Johanne van den Twenhnzcn
d a s z  s i e  d e m  P r i e s t e r  Gerde  E l l y n g e  zu nachsten
Ostern 8 Mk. Münst.. Pfge beaahlen wollen. Bei nicht
bezahlung wollen sie dem Joh. otwaigen schaden er-
sätzen. (Als voren).

1400 Oct. 25. Claas,  graaf van TeelcenenlaoreJa  ver-
klaart dat hij de onderdanen van Bisschop Otto v a n
Munster niet zal hinderen of schaden.

Als  ge tu igen  k.omen o. a. voor Herman  vaas  Keppel
Kanonilcer zu Munster en Ghert Keppel.  (Stift Borghorst
S. 284).

De nicht Staatliche Archive van Munster geven ons
geene bijzonderheden meer,  doch meenen wij een en
ander nog te moeten aanvullen met hetgeen wij elders
v inden .  Zoo geeft van Spaen in de gen. Koppel  t hT.,
die overigens over de hier behandelde jaren nagenoeg
niets geeft, toch dit:

Hr Iíernaa~a vafa Keppel, Ritter Ux. S o p h i a  vora Corf.
Zg sterft 1414.

Ao 1 4 1 4  Octav.  E p i p h  D o m  O b i i t .  S o p h i a  uxor
domini Hermanni de Keppel,  mili t is ,  nata von den
Corve, in den Dom te Munster,

cn als hunne dochter Cafharina van Keppcl .  11.
HenrieJa van Oer. Zij sterft 1432, begraven bij haar
m o e d e r  Ao 1432 feria 6; post festum 3 Regum obiit
Catharina uxor Henri&  de Oer, filia quondam S o p h i a
de Keppel.

Gerd van Keppel vinden wij o. a. nog vermeld in ‘t
Munstersche als vijand van Ravensberg 1399.

Als getuige van den graaf  van RavensOerg  1400.
Idem van Saueder,  Heer van Voorst, Keppel els AJawys

als deze afstand doet van zijne aanspraken op de
Heerlijkheid van Loon. 12 Nov. 1400. (Kindlinger 111194).

Herman  vaas  Keppel, Domheer van Muaaster komt
ook voor bij Ii2ndli??ger  I & III 193 in 1399 en 1400,
alsmede bij Ban&g 125.

Ten slotte moeten wij volledigheidshalve nog melding
maken van een anderen Hermsn van Keppel die m
dezen tijd voorkomt:

1334 Juli 17. Herman  van Keppel, knapc  draagt bij



145

rade van Mcchteld  zijn wettige vrouw, Ludolf,  Johan
Hermnn,  Bernard  en _Emst , zijnc zonen , zijn tot dusvel
eigen .huis , Bechus in Dodinchusen onder Ibbenburen
aan LodewiJL  ,
leen op. Zonda

bisschop van Munster en zijpe kerk tc
g na Div Apost. Het zegel 3 ruiten 2: 1

(Uit Erhard’s H. S. Repertorium der Urkunden des Kön
Prov. Ar&. zu Munster 1 pag. 154 no 476. Zie Overijss
Almnn. v. Oudh. & Lett. 1851 blz. 25.)

Hoewel wij er veel bezwaar tegen zouden hebber
deze  l aa t s t e  pe r sonen  in  t e  schakelen in de rij del
Nijenborchsche  Heeren dient toch de aandacht bijzondel
gevestigd op het  hier gebezigde zegel,  dat  als  eer
variante van de
te beschouwen,

,,rechtschräge  r.ij v a n  5  R u i t e n ”  i:
d o c h  n i e t t e m i n  In het wapent.eeker

daarmede  overeenkomt.

Fragment genealogiela  in het vorenstaande voorkomende.

1316. Heil van Keppcl, getuige van Gerlach valt, Wullcn
Is misschien een schrijffout voor Hein(rich).

1326.  TJleodericus de Keppelc. Met zijn vrouw en 2
dochters verkoopen hun goed Provcst Ux: Berta. . , . .

Claredujza-Belija.

1368. Thìdcricm,  clictus Keppele, Notaris Cler. llionast
dioc.

Hennan van Keppel 1)) ridder ob. vó&  1383. Getuige
van Ber tho ld  vmz  Buren 1367.  Raad van het Stichi
Munster 1368. Zegelt mede de Landsvereeniging var
Munster 1370. Ux. SopJbia (= Fijge) ‘1;o~a  Corf. Z;j ob. 1414
Met zijn zoon Gcrd.  worden burgmannen van Stenvordc
1371. Idem koopen  verschillende goederen 1372.

Gcrd val?, Iieppel Hem  an van CalJLarina  i- 1435
Kr~ipe. M e t  zijn Keppe l .  P a s t o o r  M. Henrich  v. Oa
vrouw, zoon, moe- der kerk te Epe Begraven bij haal
der en broeder ver- Kanonik  te Mun- moeder in der
koopen  den Hof ster.Verkoopteen Dom te Munster
Amethorpe 1383. horige 1382.
De stad Oldenzaal Verkoop t  de
staat hen de weder- kerk te Epe 1389.
koop  toe  van de Getuige te Mun-
Haverkamp 1383. ster 1400.

Teekent  mede de
vrcdebrief 1386.
Ux:  Locke. . . .

Getuige te Muns-
ter 1400. Idem te
Ravensberg en van
Sweder v.  Voorst
1399-1400.

.
Hennala  valb Keppel
1383.

Hermala van Keppcl Kmpe.  Net zijn vrouw en 5 zonen
dragen hun eigen goed Bechus in Dodinchusen aan den

1) WnnrsclCjnlijk  dezelfde 01s de vroeger gcnocmde Hermnn 1X.

1 i
r 1
7

3
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Dat ie Oldenzaal in 1336 op 20 Jan. een Geml van
Keppel  Jmape als getuige voorkomt is te vinden in het
Archief van Oldenzaal, door Mr. J. J. van Doorninck blz.
1/2 n” 2 ; deze  kan  moeil[jk identiek zijn met de
bovengenoemde Gerha?d VIII, doch is misschien de
vader van den in 1398 met Monkenhof in ‘t Kerspel
van Oldenzaal beleende Gerhardzbs  de Keppele en Hcr-
mamzus de Keppele  , Gerardus  filius. (Zie stukken Over.
Recht 65 Gesch. 20 Afd. 2~ stuk.)

Uit de gelijkheid der voornamen zou men opmaken
dat zij tot de Munstersche Keppels behooren, daar die
voornamen toen bij de Geldersche niet in zwang waren.
Een nader onderzoek der leengoederen en hunne her-
komst kan zeker in deze nog veel licht verspreiden en
veel ophelderen wat in het bovenstaande duister is.

(Zie verder kolom 147-1453)

Bisschop ter leen op. Zegel met 3 ruiten 2 : 1 1334.
Ux : ïUechtelc1.  . . . . .

Ludolf  JoJma Hernmn Bernard Ernst alle met hunne
ouders 1334.

1336. Geerd vala Keppel, getuige te Oldenzaal.

Gerhardus  de Keppelc.

Gerhardus  de Iieppele-Hemaalalaus  de Keppele.
Worden te samen in 1398 met Monkenhof bij Olden-

zaal beleend.

De regeering der stad Utrecht. 1528-1577.
door 0. VAN K L A V E R E N  P z .

(Vervolg XXXI, 120.)

Mathe  (Mr. Johan Philips a) , Sch. en Raad 1557.--
1564. Tr. btephanicr.  . . .

Neer (Jacob valz der), Raad 1575. Tr. Elisabeth van
Sompeken.

illeerlant  (Adriama wma), Sch. Raad en Kam. 1577-
1584.

ïllcertela  (Johma van), Sch.  1567.
d2eerte?a (Conzelis  van), Raad 1545-1549. Tr. R o e l o f

Clacs RoecJmzd~.
Xere?abol-ch  (Gerrit vma), Sch. en Raad l56S,  1576.

Tr.  Odilia ,771.  Willcna val&  L o o n s d r .
XerenOorch  (171r. Jma vma), l:aad 1 5 7 5 .
MercnOorcJ~  (Cornelis valz), R a a d  1535-1560.  T r .

Sophia 11lichiel  Salmsdr.
&!erelaborch (Peter valz),  Burg. Sch. en 11aad 1528-

1536. Tr. Agjziet  . . . . .
Moeien (Adam vma der), Soh. en Raad 1568, 1575.
Moele?a (Xr. LiOert vu?a  der), S c h .  1 5 7 5 - 1 5 7 8 .
Noerendacl  (Henrick  Wilgerss  van ) ,  S c h .  e n  R a a d

1528-1543.  Tr .  Culaegonda  . . . .
Moutwyck  (Di& valz), Sch .  en R a a d  1568-1544.
Nenninclc  (,Jacob) , R a a d  1 5 3 2 - 1 5 4 1 .  T r .  Joostgela

Adriuensdr.  valz der A.
N<jeJaoff  (Lourem  vma), Sch. en Raad 1577-1607.

Tr.  ElisabetJ~ de Loccker.
1Vijelarode  (Eerst uma), Burg. en Raad 1528-1554.
A7ijenrode (Frafas  van), Sch. 1528, 1529.
Nijevelt  (Adriaen  van), Sch. en Raad 1537-1555.  /

(Zie verder kolom 149.)
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1. H-lcwicus  de Keppcle,  Riclder

Ministerialis van de Kerk van MnnstCr - Staat het goed Stockinc af aan den Bisschop vóór 1221.

/ /\
\

11. Henricus de Keppele. 111. Herwaannzss  de Kq~pele.
Heeft een geschil met het klooster Asbeck,  dat door Getuigo van Johan van Billerbcclz  1234.

den Bisschop wordt bijgelegd 1221.
Heeft een mansum in villa Nortwich geschonken aan

het klooster Marienborn 1230.

f-------J------f- -JL 7
IV. Hewicus, dictus  de Keppele (zoon van 11 of 111) V. JIejzrìcils  de Keppele, Riclder.

in ieder geval kleinzoon van Henricus de Keppele,
ridder 1.

Is mogelijk zoon van Henricus II.

Doet afstand van zijn aanspraken op het goed
Getuige te Coesveld  1270. Idem te Ludinglmuscn

1271. Idem in het Domkoor  te  Munster  1276.
Stockinc en zegelt met de 5 Ruiten 126s. Burg- Idem te Wolbeck  1276. Idem te Sandwelle 1278.
man te Nijenborch en getuige van Aglzcs,  wed.
van Ludolf van Xorde  1275.

In een Nijenborgcr oorkondo 1280, waarbij  ook

Verdraag t  z ich  met  g raa f  Xei~aald  van Gelre
zi,jn  neef Hermannw  de K. knqc.

en is bij het verdrag tusschen den Heer van Ahuis
en de burgmannen van Nijenborch 1279.

r ii-- 7
VI. Hermannes  de Keppele, knape, Getuige in een

Nijenborger  oorkonde met zijn oom Hewicus  V
ridder 1280. Idem van de Abdis van Vreden on
van Graaf Otto 111 van Tc&ele&crg  1295, 1297.
Burgman  van Nijonborch  bij de beleening van het
goed Kempinc, met zijn zoon Heinrich 1299. Knape,
b i j  de  ve rk la r ing  van  de  hbd i s  Heilwig  o v e r
tienden 1302 Burgman  vanNijenburg.  Sterft tusschen
Febr. 1303 en 1304.

r-Ai \
VIL Heiwich van Keppel.  Ridder. Met zijn vader bi,j V I I I .  Gel-7iarcl  vau Keppel,  hape,  Burgman  in  Ni jen -

de beleening van het goed Kempinc 1299. Getuige borch. Scheiding van goederen met zijn broeder
Klooster Burlo 1308. Idem bij de verkoop van 1316. Getuige of borge  met zijn broeder  1323, 3 1,33,
het Nothus 1312. Scheiding met zijn broeder 1316. 35, 43, 1348. Met zijn vader genoemd 1304.
Ervc  zijns vader s  verkrq,gt  o .  a .  he t  Burg lcen Ux : Mecl7teld  . . . . . Schenken te samen eone rente
van Nijenborch.  Daarna 12adcler  v%r 1321. Getuige uit hun erf ten Hopen 1323. Wordt Ministorinlis
in diverse oorkonden van 1361-1357  in vele met van Munster in plaats van Vreden 1337. Verbindt
zijn broeder. Met zijn zoon Hermnnnus 1343. zich tot leisting 1341.

Ux: Jutta (mogelqk  eene van Putten, zie Nijen-
beeksche  erfenis 1296). Met zijn vrouw, 3 kinderen,
schoondochter en kleinkind, geven het goed Rent-
sinck aan cie Abdis van Vreden terug 1343.

r- i\ 7
1X. HW~WLPZ~LUS  CQYA  Koppel  ,  hape X. Hesaricus  van Keppcl, hnpc.  Ministerialis van XI Bwtraclis  1 3 4 3 .

Ridder na 1343. Borge van St. Vreden, Met zijn vader en oom 1337. Wordt
Jan te Steinfurt  1342.  Met zi jn schadeloos gehouden. í353. Borge van Lzlclelx
ouders, oom, vrouw en kind 1343. Kala _4sOe& 1367. Jiet zijn b r o e d e r  1 3 5 8 .
Met zi,jn broeder en verdere Rid- Ux : Hilbcrch  . . . . . Met ziju v r o u w  o n  3
derschap borgen van Johan van dochters, verkoopen Lentwordinc 1358. Getuige
Sohs 1358. Getuige van Hew. des Bisschops  1359. Verkoopen hun goed te Hal-
c17e  CYalverbeke  en  van  Wolier  va?b teren 1361. Idem den Hobinckhof 1365. Idem
Hopingen  1360.  In h e t  v e r b o n d eene rente 1374. Idem tienden 1376. Idem het
der Ridderschap en de Stad Mun- Burgleen  van N\jenborch  1377 .  Ge tu ige  van
ster  1368.  Ux: Jutta . . . . . Bernd t  van  Asbeke  1398. Zij weduwe leeft

nog 1398.

/ --i_> i<

X11.  Jzdta. Met haar vader en groot- X111.  ,Jutta XIV. HilbercJ~  Met hare ouders 1358, XV. wikh2.
ouders 1343. 1361,  13135, 1374, 1377.
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Tr. Elsabec . . . . 11s was de broeder van den volgenden.
Nijeveldt  (Willem van), Burg. en Raad 1532-1542.

Tr. Agnict Foeyt. *
N$pyscr (111r.  Dirc7c),  R a a d  1565-1567.‘Tr.  Elijsa-

hetla . . . .
Oostruna (Claes van), Burg. Sch. en Rand 1576-

1595. Tr. Adriaan van Amstel vals Wjnclelz.
Oostrum (Willem van) , SUh. 1628 > 1529. Tr. clwtstilzn

v a n  de~  Haer.
0pwedc (Mr. Jacob  van), Sch. 1567.
Ot Willenasoen,  Raad 1528.
Oucoop  (AclOert  Hulygcns van), Raad 1566, 1068.  Tr.

Belyge Dyrck Dirclxz.  dr.
Pallaes  (Floris van) , Sch. en Raad 1543, 1534. Tr.

Sophia van Wael.
Pala (Peter Hdwts) , Raad 1534-1543.  Tr. Ant7zo-

iaia va?&  Schalt cnOorc7r.
Pass& (Henrido,  Raad 1530--1532.
Peter Jala H,uygenscn,  Raad 1553, 1555.
Pot (Gerrii), Burg. Sch. ha cm Kam. 1537-1568.

Tr. Awaa  . . . .
Pot (l&ych) , Raad 15:j6-1542.  Tr. Geertt*crgt  Gzjdert

valz  Micrioos dr.
Pot (JacoO),  Sch. en Rand 1528, 1529.
Pot  ( J an ) ,  I:ad 1570-1579.
Procys  (Bccrnt),  Sch. en Raad 1533-1575. Tr. Ikic-

rì?aa *Jala  Pottendr.
Pijl (Dirck),  Rand  en Kam. 1655-1590.  Tr. Dauitlgcla

Dacksdr.  vals Hacrlwa.
Pijl (<Jala), R a a d  1563-15ï9. Tr .  lLllrclmi12a ,Jan

vava lyuyssen dr.
Quarebbe  ( J a cob ) ,  Raad 1075, lbï6.
Ram (Adam) , Burg. 1535-1543. Tr. Awa . . . .
Ram  (,4tlriac?a)  , Sch. en Ilad  1557-1576.  Tr. So$ia

van Doydorch.
Ram (Mic,hiel),  Rund 1628-1531.
A!avezwaeq  (Henri& van), Sch. Raad en Kam.  1525-

1547. Tr. Gkjsbertgc~a  . . . . .
Raveswaey  (Jan ua?L), Raad 154s. Tr. dgniese  . . . .
Regelincl~ ( J a n ) , Sch. en Raad  1532,  1533.  T r .

Barigen  . . . .
Rcnessc (P7ailips de bastnort  van), Raad 15G3--1566.
Rencsse  vnfa  Baer (Jan van),  Kaad 1568. Tr. Il’il7lelma

Jacob Schi~~~~~acl~~c~ani~zcxJr.
Rcnes  v1rn Cr,clc~aburc7~  (,7(oh)ala  valt),  Sch. e n  R a n d

1639-1563.  Tr .  JOZIJ~CC  ,Jnla IL~ysc7~  dlplrcrssd~~.
Renes  ,van  111 oirmod  (Jw v a n )  ,  Sch. 155S-- 1670.

Tr .  Oellant  Bwnt  Proy<ssedr.
Resant  (Cornel is  (0ttensela valz), Raad  15ï6. Tr. Die-

wcrtge1~  . . . .
Roclenborch  (Goyert  valz), Sch. en Rand 1525-1531.
RodenOo,rch  (Goort van), Raad 1577.
Roe&  (Jala),  Raad 1550.-1553.  Tr. dn~ta  Bolle, wed.

vuu Dirclc d e  IVith.
R o y  (Harwma  de), Rand 1570.  Tr. Jti~~nichgen Hela-

riclc  9 lwssclr.
12oe1~ ( J a n  de):  Rad  1 5 2 8 .  T r .  Acltgaa  G e r r i t

Foeytelrclr.
RoyenOorch  (Ekxlcricl~ van), Raad 1040-1549.
Rocycnsteyn  (Cornel is  valz),  Baad 1528.
Rosszcm (Willem Willemwa  valt),  Raad 1566.
Rypla  (He~drickj  , 8~11. en Ikd  1528-1558.  T r .

111  arla van Nautruycl~.
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RUIJX~ ( J a n  Henriclx), Raad  1560-1575.  Tr .  Wal-
raven van Zozidenbalch.

Rzcysclz  ( J a n  J a n s ) , Raad 1541. Tr. Katrijn Hen-
dricksdr.  v. cl. Borcla.

Ruysch  (Petcr),  Sch. 1528,  1529. Tr. Margriet  . . . .
Rzlysch  (Peter), Burg. Sch. en Raad 1576-1587.
h’ijcke (Bartholomeus  de), Sch. Raad en Kam. 1555-

1567. Tr. Alid Helariclc Stuylendr.
R@ke (LamOert de), Raad 1554. Tr. 1. Marie Adam

vals Dieme~astir.  , 2. Hadewich  J a n s  Vranckeladr.
Rijla (gdriaela  vwa)  , Burg. Sch. en Rad 1532-1547.
Rkjla (Gerrit Claes van), Sch. en Raad 1577-1604.

Tr. Jajanichie dr. van Henriclc  van Compostel en M a r -
griet . . . .

Schadcnl>roeck  (Joachina vals) , S c h .  e n  Raad  1564--
1589. Tr. A n n a  Stevcla  vaqa Cro?ae~aOorchsdr.

Sc7~aeyh  (Ecert v a n ) ,  Raad  1543-1564.
Schaeyck  (Gosela v a n )  , Sch. Ra,ad  en Kam. 1528-

1541. Tr. Jolacfroll  Geertwy hgbertsdr.  vaga Gwenederch.
Sceq~e~aes  (Mr. Jccla wma),  Raad  1 5 5 7 .
b+hone~aOorch  (A1zthoni.s  vals),  Sch. en Raad 1542-

1555. Tr. Margriet vala Cordenoort.
Scho~ze~~Oorch~  (Egbert  van) ,  R a a d  1565-1576.  Tr .

hrmgaer-t  dr. van Mr. hvert vata Cordcl1oo,rt.
Sclwoycsteyn  (Gewit van), Sch. en Raad 1553-1576.
Schroyesikn  (Joost van), EU. Raad en Kam. Ik%-

1646. Tr. Adriana vals Brevoerde.
Sem (Gewit), Rad 1528, 1529.
Sneeck (Francois z’ai1), B u r g .  S o h .  R:d en Kans.

1576-1598.  T r .  1 .  Adriana  . . . . . 9. Clwisti?la val&
Schoordijck.

Sneeck (Mr. Jniz Mecrtelhss vw),  Raad  1560-1575.
Tr. Maric71,geta  . . . .

Sncllenberch ( Willem vatz), Rad 1540 - 1548.
S?aoy  (.Joost),  Raad 1565-1568.  Tr. Elsabé van der

Haar.
Solms  (Beer??  t valz)  , Raad 1632-1535.
Sompecclwa  (Atrgustij~a  valz),  S c h .  e n  Rad 1548-

1568. ‘Tr. 1. Lijnken.  . . 2. Cutrijn;  3. Ma,ryc van der Ast.
S$inter  (Jacob) ,  Rad 1576.  Tr. Gerbcrch  . . . .
Sprqt  (Jajt,)  , Ikad  1528-1539. Tr. Catrijn  . . . .
Stticll  (,lohala), Ikad 1677.
S1ool  (Jaja van), liaad 1540-1554.  Tr. 1. Katrijn. . . ,

2. Hunneken  Bogerts.
Sypnzes  (Peter van), Rnad 1576-1550.  Tr. Bcertgcn ,

d r .  vals Balthasar Fos.
Taets  van Amerougen  (<Jaja),  Burg. on Sch. 1556-

1576. Tr. Johanl1a vaqa Gaesbeck
!leyliugcn (Symon van), Sch. 1528, 15%).  Tr. 111ecldelt  . . .
T71ila ( J a n ) ,  ILml  1535-1537.
T7&a  (Cornelis Jans), Burg. en Sch. 1539-1557.  Tr.

Mergriet dwt I”oeytendr.
Utedboeclc  (Polas), Sch. 1578, 1576.  Tr. Geerlrlbyt  . . . .
Uten  Enghe  (Amelis),  B u r g .  c n  S c h .  15?8--1548.

T r .  <Janna  Jala Taeís vaia Anael,olz,9elzsdr.
Utwa Et,ghe  (dmelis), Xaad 1575-1584.
Uienhaw  (Splinter), Sch. 1530-1532.
Utenhawa  (Treerijclc), 12a:d 1568. Tr. Enamegen  Peter

Jalass Vastertstlr.
T’aickenaer (Henrick),  Burg .  en  Sch.  1541-1568.
T’astert  ( P e t e r  ,7ciuseu), Ihad 1558.  ‘Ik. _Ua.rgriët  . . . .
T-echt  (Herme?a  vals tlr), B u r g .  e n  Sch. 1563-1575.

T r .  Sophia  vava Wad.
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VerOorc7~  (Volcl~c~~)  ,  Raad
_HuOert  van Batenbzwclzsdr.

1530, 1531. Tr. Jlargriet

Verduyst  ( IVillem)  , Rand 1563, 1564. Tr. Agnt7ta  . . .
T whorst  (RIJCOU~)  , Sch. en  Raad  1544 -1575 .  T r .

Anna Mattlaeus Bloczdr.
Verlcerck (Nr. Aert),  Schepen 1565.
Voocht van Rzj~bevclt  (Frederick de), B u r g .  e n  Sch.

1528-1539. Tr. Margriet van Beesdt.
Voocl~d  van R2j’nevelt  (Henricl~  de), B u r g .  S c h .  e n

Raad 1548--1576.  Tr. Agnes van Ameronge~a.
Voorlat van Rijnavelt  (Willem de), R a a d  1 5 6 5 - 1 5 7 6 .

Tc. Cornelia  v a n  Schonauzoe~a, w e d .  v a n  P e t e r  v a n
1 oorst.

Toerde (Jan van), Burg. Sch. en Raad 15PS-1545.
Tr. Mechtelt Mercelisdr.

Voerde (Matlzys  van), Raad 1557-1564. Tr. Mar%gen  . . . .
Voort (Valentijjn  vaqz  de), Raad en Kam. 1577-1584.

Tr. 1. . . . . 8. Claesgen . . . .
Wael (Jan van), Sch. en Raad 1528.-1543.
Waell (L$bert  de), Sch. en Raad 1543-1545. Tr.

Narie Jans&. v a n  Raep7xorst.
Wael (Steven de), Sch. en Raad 1542-1565. Tr. Cor-

uelia Junsdr. van Hemer t .
Wael (T;jman die), Sch.  en Raad 1528-1531.
Wael van Vronesteyia (Willem de), Sch. en Raad 1577,

1579.
Wee  (Harmen  vapa), Raad 1536-1538.
1Ycede  (Gijsbert  van), Sch. 1532. Tr. ElsaOca Michiel

Salmsdr.
Westrenen (Heladrick  van), Raad 1552, 1553. Tr. 1.

Benedicta. . . ; 2 .  &!aricJqe~a  Dirck Janszdr.
Wild (Harman (le), Sch. en  Raad  1577-1593.  T r .

Jannelce  Cornelis Gerritss van P$lsweertsdr.
Willem Goertsxoelz , Burg., Sch. Raad en Kam. 1530-

1543.
TVilasela  (Eelggis  van), Sch. en Raad 1567-1568.
Wilasen (Goedtschalclc  van), Sch. 011  Raad 1534-1557.

tr. 1. Anna van r liet, 2. Armgert  dr. van Jan Ruysch
Alphers  en Antonia, Floris van Pallaesdr.

Winsscn  ctJoohan  van) , Raad 1577,
R%ase+z  (Peter van), Raad 1575, 1576. Tr. Ncchtelt.
Win ter (Johan) , Raad  1568 .  T r .  .Uillegont P e t e r

La~~aphssci2sclr.

TVi$ater  (Corlaelis),  R a a d  1577-1586.
Wit71  (Dirck de), Raad 1553, 1554. Tr. 81ana  Goert

Bolledr.
Wit (Geerlof de),  Raad 1525, 1529.
Il’olff (Dirck),  K a m .  1528.
IYoutcr  Gijsberfs),  R a a d  1 5 3 9 - 1 5 5 0 .
WijcJ~  (Eermt  vafa), Sch.  1528.
V17ijck  (Jasa van), Sch. 1544, 1549. Tr. Hillcgo~at  vapa

Alendorp.
Wijckersloot (Ja.n. Jacobs  valz),  R a a d  1 5 7 7 - 1 5 8 0 .
W+JLersloot  (Roe lo f f  Reijcrtss va?a) , S c h .  R a a d  e n

K a m .  1546-1562.  Tr. IVendelmoet  Lubbert  &í!at7+w,$r.
Zael ( Jan) ,  R a a d  1 5 4 7 - 1 5 6 3 .  T r .  Jactte  A?athonis

C’roecl~endr.
Zaal (Willena),  Raad  1528 .
Pass  (Do~~2i1aicus),  Raad 1542. Tr. LijsOeth Evert vala

Voordtsdr.
Zas (Lubbert), Raad 1528.
Zas (Pauweis),  Raad 1547-1555. Tr. Elysabet  David

vala Zelcsedr. 1
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Zelck (David valt) , Sch. e n  R a a d  15~8-1531.  T r .
Gijsbertg&a  . . .

ZoudenOalch
ZoudenOalclz

Esschesteya.
Zoudenbalch
Zozcdenbalch

Boefselaer.

iivert), Sch. 1534.
( G e w i t ) ,  Sch.  1 6 7 6 .  TI*. BurDara vaya

(Henriclc),  Sch. en Raad 1544-1547.
(Jan), Sch. 1536. Tr. JoAa~ana van den

Zuydtoirt  (A,riaen vun),  Burg.  Sch. en Raad 1530-
1 5 4 3 .  Tr. Aleyit  Tijman de  Wae l  vaxa Vroe~aesteyzsdr.
Hij was de vader van de twee volgenden.

Z@oort  (Goor&  van), Raad 1565, 1577.
Zuydoort (Lubbert van), Burg. Sch. en Raad 1575-

1585.
Z~ylcn  (Henriclc  valz), Sch. en Raad 1577-1599. Tr.

Elirabetla  Helarìch  Jajasx.  vata Croncdorc?dr.

Extracten uit het protocol van schepenen
van Helmond. l)

d o o r  Auo. SA S S E N .

J a n u a r i  1475. - f” 2 .
Heer  Jan  ddn B e v e r , p r i e s t e r ,  rcligiose cnde con-

fessoer der regularissen  des godshuys van Onsor  Liever
Vrouwen tot Helmond in die Haghe. Joffer Li,jsbeth
Reynbrants,  priorijn desselven godshuys. Bescgelt met
sconventssegel.

1 Maart 1478; - f” 13.
Daniel,  natuerlic soen wilneer  Stamelaerts van Bru-

heze ende  met hem Katholijn  sijn moeder.

13 April 1478; - fo 27.
Goessen  Gherit ende meester Hubrecht, gebroederen,

zoenen wilneer  Henrics Celen hebben erflic overgegeven
ende  opgedragen Jannen,
r e c h t  ende  toeseggen,

hoeren  broeder! allen hoir
dat sy hebben off in ennigher

manieren hebben mogen aan een watermolen, gelegen
in der prochien van Tongerle ter stede geheiten  Wetten,
gelijc  die Henric Celen, hoeren vader, toe te behoeron
plach.

8 April 1478 ; -- f” 29.
J a n  s o o n  wylen Henricx Celen heeft gekendt ende

gelijdt,  d a t  hy e r f l i c  s c u l d i c h  i s  t e  goldon Ydon,
dochter wylen Henricx Celen, sijnre suster ende  Marien,
hoere  witt ige dochter, enen jaerlicken ende erfliclicn
chijns van vijff . . . . . gulden, twintich stuvers tstuck
gerekent, die hy Jannen Kennepaert, der voirscreven
Yden  wittigen man, tot behoeff derselver Yden ende
Marien,  hoer beyder dochter, geloeft  heeft alle jaer te
gelden van ende ut ecne  watermolen tot Wetten.

17 April 1478; - f” 30.
J o u f f r o u w  Kathelijn  van Beeck,  conventnacl  sgods-

huys van Bijnderen.

Woensdacchs in die pacsscheylige daghc 1478; -
P 32.

Joffrouw Gheertruyt  , weduwe Hanricx Celen.

23 April 1478; - f” 32.

1) Deel XL Het protocol berust in het Rijksarohief to’s-Hertogen-
bosch.
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Heer Godart, soen wilneor  Jans van Bmstall,  priester.

1 Mei 1478; - f0 33.
Willem, soen wylen Henricx Dobbelstee&,  Henric,

synen wittigen broeder, Hcnric, sijn vader cnde Lijs-
betten, sijnre  moeder.

12 April 1476; - fo 37.
Heer  Jan  d ie  Bever , priester  cnde  confessoer des

convents regularissen ordens sinto Augustijns gelegen
in die Hnghe bijnnen der prochien van Hclmont,  voir
hem selve en als generael-procureur des convents voir-
streven  en mede wt consente des hoeffs van Ludiek,
heeft erflic overgegeven ende  opgedrn,gen  heer Art van
Geldrop, priester, on t fnende  in  den  naem ende  tot
hehoeff der  bruederscsp Onser  Vrouwen  gesitueert  in
der prochiekerken van Helmont,  eenen  mander  rogge
erfpnchts.

21 September 1478; -- f” 47.
Joncker Dirck Dobbelsteen.
Joncker Willem van Ghent, heer van liixstel.

29 Augustus 1478; - fo 53.
Joncker Adriaen van Grevenbroeck.
Joffrouw Kathelijn van Beeck , conventunelc sgods-

huys van Bijnderen.

11 Februari  14T9  ; 1 fo 81.
Franck,  soen wilneer  Hcnrics  Dobbelsteens.

15 Februari 1479; - fo 84.
Wouter, soen wylen Willems van Eyck.

2G Februari 1479; - fo 89.
Jan cnde  Aert , gebrocderen ,  zoenen  wylen  Di rx

Snoes ,  Jan ,  soen  wylen Henricx Celen, als witlich
m a n  K a t h e l y n e n ,  sijns wij%, dochte r  wylen  Di rcx
voirschreven  , die yerstgeuoemde voir hen selven ende
voir Dircken , hoeren broeder, hebben erflic gescheiden
endc  gedeylt alsulckon goede als hen aenverstorven
sijn van der doot wylen Aert Snoex,  hoirs oudervaders
endo Ermgarden  , hoer oudermoeder.

31 December 1479; - fo 165.
Heer  Wil lem Keteler,  priester ,  rel igiose ende  con-

fessoer der regularissen des godshuys ende  cloesters
geheiten  in Onzer Liever Vrouwen wijngaert tot Weert.

1480;  - fo 161.
Willem van Eyck , schouthet tot Helmont.

15 April 1480; - fo 176.
Joffrou Heylwcgen van der Doeseldonck, dochter

wilneer  Mercelis  van der Doeseldonck.

1 Juli 1480; - fo 198.
Joffrouw Daenen van Erp , conventuael  des godshuys

van Bijnderen.

26 Augustus 1480; - fo 203.
Gherith,  soen wylen Henricx Celen, heeft  erflic

vercocht  ende  overgegeven  Jannen ,  synen  wi t t igen
brueder,  alle die helft  van aller alsulkenen gueden
als den voorscreven  Gheriden  toecomcnde ende aenver-
sterven mogen van der doot Yden vnn Roezel, hoer
beyder  ouclcrmoeder.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
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Boon. Gevraagd afkomst en bijzonderheden omtrent
Herman  Boon geb. Doesburg circa 1664, tr. Zutphen
7 Aug. 1687 Sibille,  Lansinck. Volgens annteekeningen
in het geslachtsregister van mijnen overgrootvader zou
d e z e  Hermnn  a f s t a m m e n  v a n  d e  Gorinchemsche  en
Dordrechtsche familie BOOG  doch een deugdelijk bewijs
hiervoor ontbreekt.

Lagc l&1241-sche. C H .  B OON HARTSINCK.

Dermout.  AWWA Deruzout, geb.  . . . . . , dr. van . . . . .
D. en (verm.) Agatha Je Bije, tr. Cor?lelis  Leyssius,
zn. van Anthony L. en C’atlzarina  Napart.  Hun dochter
Agatha L, werd 10 Jan. 1698 te Middelburg gedoopt.

Was laatstgen. gehuwd.Z Misschien kan ons geacht
medelid kap. Steenkamp uit  de protocollen van v.
Rijckhuyscn een en ander omtrent de families Dermout
en de Bije mededeelen. Welk wapen voerde laatstgen.?

L.
Dermout  (Deramout).
1649.  ,Drie  witte moutmanden op root veld m. een

witte keper en gouden maen” Volgens fam. lak zijn
het omgekeerde bijenkorven van goud. Ht. vlucht v. go.
De Bije het wapen met den gekanteelden balk en de
b i jen .  Z ie  v .  Rijckh. Dl.  VI,  106, waa r in  20  tallen
bladzijden vol, te veel om over te nemen.

Leiden. STEENPANP.

Deyman. (XxX1, 92.). Wapenkaart van Veertigradcn
van Leiden opgem. door Van Rijckhuysen  :

1024. 2 0 . 9 .  Jacob  ,~ansz.  Deymalz (obiit  of tst  ?j . .
4 1553; wapen als Rietstap met een hartschild : van
goud met 3 (2.1) lelies van rood (Van Zonnevelt?)

lGO5.  23.8. Pieter ddriaensz. Depan  obiit 10.5. 1626;
wapen als Rietstap.

Als hartschild komt het nog voor op het, wapen van
Dircl; Jacobsz. cn?a Xodfood, 1574. 14.10 tot 5. 9.
1080 (geschakeerd van zilver en zwart). D.

Frijkenius. Ds. B. Frijkenius  wordt genoemd in een
desertatie April 1708 te Leiden verdedigd (Nav. 1858
blz. 36).

In de z.g. Heerenboekjes berustende op het Itijks-
archief in den Haag komen voor:

Tusschen  de jaren 1786-1794  LamOerius  Bernar&ls
als kamernar, schepen, raad in de vroedschap, post-
en kerkmeester en heemraad binnen bij  het college van
het gemeene land te Wijk bij Duurstede.

T u s s c h e n  1762-1791  Simo?z He~adrik  , als beeëdigd
klerk bij de vroedschap te Wijk bij Duurstede, Lt bij
d e  admt. te Amsterdam, kapitein bij de admiraliteit
van West-Friesland en het Noorderkwartier.

Tusschen 1783-1791 Pieter, als Lt bij dc admt van
West-Friesland en ‘t Noorderkwartier, vaandrig bij het
baton van den Kol. Wohlfarth in Oost-Indië , vaandrjg-
mili tair  van Batavia naar Java vertrokken, was in
1789 op de buiten kantoren.

In 1788 wordt genoemd, in bovengemelde boekjes,
als buitenrcgentes van het weeshuis te Batavia, Heia-
d%a Sabigaa  Fr. X Dnniel Borgsteila  p r e d i k a n t  bi,j  de
Nederduitsche .gemeente  aldaar.

De doopregls  ters van de gemeente Uithoorn ver-
mcldcn  :
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1767 30 Dec. Een zoon gedoopt va.n !~r. Jacob
Lanqernk  Oosterland  X Anlaa Maria  Xusmana Fr.

lis1 26 Febr.-4. illrt een ar gedoopt  van S i m o n
I3xdrik Fr. Ka.pt  t/z x Anna Elisabeth Hooft.

In de Nav. 1859 blz. 380 wordt gemeld:
Simon He&rik  Fr. tr. te Utrecht 10 Mrt 1717 A n n a

Maria Clara van Be&.
Amelia Geertruid  busanna  Fr .  oveïl. o u d  6 1  j .  t e

Zutfen 16 Nov. 1795 als wedo van Izaalç s’chlz&er.
Mr. Jan Jacob Fr. Szn. kanunnik in het kapittel van

Oud Munster, overl. te Utrecht 16 Febr. 1807, oud 24 j.
Terwijl ten slot,te bekend is dat gehuwd is te Utrecht

6 Oct. 1819 Henriette Elisabeth Fr. X Alathoqai Hendrik
Gijsberti Hodenpijl.

Bestaat er con genealogie der familie? Kan iemand
mij meer volledig inlichten omtrent ouders  en groot-
ouders enz. van Henriette Elisabeth. Hoe is het wapen?

‘s-Gravenlaage. G. H. J. GIJSBERTI HODIENPIJL .

Geisweit (XXVIII, 29). Het volgende fragment
behoort  vermoedelijk een plaats in te nemen in de
opgcm.  b.ijdrage.  De naam komt hier verbasterd voor
als Gijswlt  , Gijsa@k , Gieswiet , Geyszutjlc.

De woonplaats van de bruid tusschen Gorcum  en
Dordt ondersteunt de veronderstelling, evenals de doop-
namen Nartinus, Wilhelmus en Cornelis.  Wellicht
dochter van I 40.

Nicolaas Snep uit Delft X Sliedrecht 3 Aug. 1727 1)
Alana Gijswit uit Sliedrecht.
Zij laten te Delft doopen:
1”. &lartinus  S n . , ged. N. K. 1 Juli 1728, get. :

Nicolaas Snep, Chrisstins van Rie;
20. H e l e n a  Sfz.,  geel. 0.  K.  22  Nov .  1729,  ge t . :

Nicolaas Snep, Helena Vermeule ;
3O. Cor12elis SY,,. , ged. 0. K. 26 Febr.  1732,  get . :

Christyna van den Broek, Hendrik van Rie;
40. Dilaa Chrislina  Srz . , ged. 0. K. 5 Mei 1734, get. :

Domene  C o r n e 1 i s G y s w ij k , Christina van den Broek,
nu van Rie;

50. Anna Sn ., ged. 0. K. 23 Oct. 1736, get.: Cor-
nelis van Rio Corn. fil., Christina van den Broek;

Go. Wilhelnaus  S n . , ged.  0. IC. 2 1  J u n i  1 7 3 9 ,  get.:
Martinus G;jswijk, Christina van den Broek;

70. Heladrik  bla., ged. N. K. 19 Oct. 1741, get. :
Cornelis van Itie, (predikant te Rokanje) , Pietronella
van Rio;

80. Cornelia  Gecrtruij  Sn. , ged. N. K. 14 Juni 1744,
get. : Cornclis  Gieswiet  , Pietronella de Mnree “).

Betreffende naamgenooten in Duitschland de volgende
aanhaling :

Steubing: Topographie von Herborn,  geeft in de lijst
der  Stadtschreibern : ,,[l?  d1 er inand Häres ist dem Ligadlaer
im Amte nachgefolgt laton Oct. 1741, hat es aber nicht
lang bedienot ,] . . . . . Geisweid  , riickte  nn Hix’res  Platz.
Er hat hier gestanden bis 1756,  da er nach Siegen  als
Stadtschulteisz @eng.” D.

1) Huw. ligg. Delft: 1727, Juli 19.
Slijdrccht.

1

Niclacs Snep, J. M. op de Coornmarckt
Attostntic gegere op met

Slijdrcgt 3 Aug”.  1727. Awza Gijsuit,  J. D. tot Slijdregt,.
2) Anna Snep-Gijsw. is 3 Jan. 1743 getuige bij den doop van een

kind va,n Pieter de Me& en Pietelnelln Snep. l 1
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Grebber. (de) (XXVIII, 18, 191; ‘IX 380, 411).
Wapenkaart  van Veertigraden van Leiden aooï  Van
Rijckhuysen :

1477, 21.4 Pieter de Grebber: van azuur met cen
zilveren gans of zwaan (3) , gebekt en gepoot van keel;

1610, 19.10, obiit of test. 1619. Pieter Dircksx.  Grcbber:
als voren, maar op een terras van sinopel;

1599, 11.10 tot 23.10, 1618. ddriaen _&fou~i;i~sz.  de
Grebber: van azuur mot een gouden keper, vergezeld
van drie zilveren rozen of mispelbloemen. D.

Hoeven. (van der) (XxX1,  93). In do mededeeling
betreffende dit gesla.cht in het maandblad van 1 Maart
zijn drie fouten. Tlaeodorus  werd niet geboren in 1637
doch in 1687. Ik bedoelde niet te vragen mededeelingen
over de andere - maar over de oardere  generaties van
dit geslacht. In de derde plaats : leze men in den laatsten
zin Jan in stede van Dirk. De generatie Jan-Nceltje
Dirksd. is toch volkomen zeker. Alleen wijst  men er
mij van bevoegde zijde op dat deze NeelQe Dirksd.
Claer  heette. Kent iomand eenc  familie Claer?

Rotterdana. N r .  AEM.  VAN DER H O E V E N.

Mayvart. (SSXI, 124).
V. k. m. 3 sikkels v. zi. gest. v. go. (2-1). ‘)
Leiden STEENKAJIP.

Meerens.  In deel VI van de Copijen v a n  B r i e v e n
enz. van v. Rijclclauysen,  Bode met den Busscho te Leiden,
op het gemeente  Archief aldaar, komt op blz. 306 cene
af beeling voor van het wapen van Dirk Meerens  Rned
in  den  Hoogcn  Ra.ad  Ao 1762. In deze deelen  en in
de Wapenboeken waarop zij betrekking hebben, bevinden
zich tallooze genealogische opgaven en wapenteekeningen
van verschil lende geslachten als de Bije, Dermout,
Thierens, van Dana, vaja Wasselaacr  enz. alsmede con
enorme collectie afbeeldingen of beschrijvingen van : 1

schepenzegels met opgave der bronnen, correspondentitin
m e t  vals der  L e l y ,  Re~atlorp,  Bercwout  d e  Berestcyll
en andero geslachtkundigen uit de 180 eeuw.

Leidcla. STEENKAMP. ~

Morgan. (XXIX , 260,  351). Begraafreg.  0. K. Delft l

26 Febr. 1658.

18 lijlalragcrs.
1 \VVapendrngcr.

Vrouwe Ala?aa Mocrga~a  , Gravi~anc
uan Pembrokc, overleden binnen
Londen in Engeland ende uyt-
gedragen aen de Kooremarct,;
opt Choor  [begraeven].

N.

Palm. (XXVITI, 62, 317, XXXT , 127). Doopboek
Heusden :

1676, Dec. 22. Willem, z o o n  Van E v e r t  Pabna e n
Anlaeken  Bocleja  ;

1679, Sept. 1. Arent, z. v. id. Anna Geertruyt  Boelera.
1682, Naart  10. Louis, z. v. id. en Margriet Boeleia

(vgl. XXIS)  179). D. 1

Collectie Rendorp. Men heoft mij meermalen gevraagd
om inlichtingon betroffende eene  Collectie Rc?arlo-.

IUr.  ,JoacJaina  R. Schepen van Amsterdam in de 18@
___~

1) Dus ïlfayuart  = Mayaert.  Is bovenst. mededccling  uit een Noord-
~edcrlandsche bron gepnt? RED.

I
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Eeuw, heeft geerfd of gekocht de geslacl~tkundigc  boeken
van d1r. Hamc~~ Bel-ezoorlt  de Uemslcij~t  aldaar.

In Dl. VI 276 en 295 v a n  d e  Copijen enz.  v a n
0. Rljclrl~  11 &wn , vindt men dit vermeld.

Ik bezit een grootc collectie copiën daartoe behoord
hebbende of vervaardigd door v. d. ïl~uele~~ cn op eene
vendutie bij van Stockum gekocht. Waar de origineelen
zich bevinden is mij niet bekend. Kan iemand hier-
omtrent iets naders mededeelen ‘?

Lei&%. STEESI~AJIP.

Sandelin.  Bestaat er eone genealogie der familie
Sandel in  o f  vn~a Snndeliwgen,  in de 14”  en 100 eeuw
heeren  van Sandelingenambacht  bij Dordrecht. M.

S o n  ( v a n ) .  (XSS, 361; XSXI,  127). P. N. 11. F.
Jrarb Sofa  was kapitein bij  ‘t 200 Batt. Tnfanteric v a n
Linie  en overleed te Batavia 7 Dec. 1819. Zijn staat
van dienst zal wellicht nadere bijzonderheden kunnen
aantoonen.

Van zijne dochters is mij niets bekend.
De betrokken gegevens iijn  geput uit brieven, ann-

teekeningen e. a. dateerende uit het begin van do 19do
eeuw.

‘s-Gravenhage. Mr. L. VAN S O N.

Thierens. (Ster&) (XxX,  712). In Dl. 111  (Copijen
en  Br ieven  o. 1Z$cklzzl+e~z  Bode m. d. Buschc  G e m .
Archief Leiden) blz. 317 e. n. komt o. m. voor: Pieter
Thiercw  Anthonisz.  koopman Amsterdam ,,wapcn  : ged.
:,u. doorsn. sw. leeuw op wit; b. sw. anker m. blauwe
,helmstok  op geel; 2 groene boom op geel (met afb.)”
trouwt 17 Febr. 1667 illilrgarcthn  Ster&. Zij was d r .
v a n  *Jan  Jansz.  en Annn v. d. Heyde Gerats.

Het  wapen  Stewk  vindt men in Dl. 11. blz. 68 en
Dl 1 130. beschreven als volgt.

,,Eon appelbloesem gecouleerde  wildeman. Op zijn
,,L. schouder een zwarte stock, met d.  R. in de zij
nop zijn h o o f d  eene  groeue krans als ook om ‘t lijf
,,met de voeten op groen op wit veldt.”

Ao 1660 als dat van J a n  Nacrfensz. g e h u w d  m e t
Bcerta  &uel-tensdr.  de Jbngh.  Op tal van plaatsen komen
nog meerdere opgaven Thierens voor in het bijzonder
in Dl. III bovengenoemd.

Leiden. STEENKAMP.

Toussaint. (XxX, 354).  Lidmatenboek  Heusden :
1716. Johnn  Philip Toussaint  , van Hansuw; attest.

naar Utrecht lï20. D.

Tuyll. (van) ,,Renira  de Tqll,  Wife of Capt. ,John
Albert Bentil&‘. 40 L ich tdruk ,  in  k leuren  naar  G.
Romney. (Uit een cat. van verkooping van boeken, enz.).
Waar werd deze prent uitgcgeren et1 waar is het oor-
spronkcl~~jke  schilderij ?

Moes  in zijn IC . Bat. vermeldt onder no 8140 een
por t r e t  door  J .  Hoppner  17G3  b i j  den  Her tog  van
Portland  op Welbeck Abbey . D.

Vinceler (van). (XxX1,  120 e. v.). Is de in kolom 129 voor
het huwlijk  De Win X van Vinceler opgegeven l~uwlijks-
dntuln  (Huissen 16 Dec. 1718) wel juist.

In verband  met  eene  aant.: ,,Wilhelmina  Lucre t ia
van Vinccler  t r .  1730 Dnniel  de Win, colonel,”  zou
een nader onderzoek gewenscht  zijn. Misschien toch
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hcerscht hier  verwarring met hare tante,  kol .  121,
no 7, welke in 1718 huwde.

Bui tend ien  huwde  dc  vader  in  1706, zooda t  een
hnwlijk  in 1730 veel grootcr wnarschijnljjkhoid  heeft
dan een in 1718 (dochter 11 jaar, indien zij do oudste was).

Zie voor WUI Vinceler ook Nav. 1906: 172; 1906 :
93, 429, 023.

Tiel. Jhr. VAK &NSCIIOT.

Vinceler (van). (XxX1,  120) Rectificatie. De woorden
,overl.  Ophemert  4 Nov.  1788” van kol .  124,  r’egel
22 v. 0. moeten vervallen.

Wassenaer. (van) ïUaerten  Jansx. valz TFassenacr
t r .  Elsgelz  .Tansdr.  1646.

Ik die van Wassenaer  skjnde verhcoven,
I k mag voere voorwaer ,
Ses halve maenen  klaer

Sonder beswaer.
Deftig na ‘t leven,

Ik die van Wassenaer sijnde verheeven.
H e t  bovenstaande  vindt men in Dl.  I  Boek 11 o p

blz. 116 van v. R+khuz)sen’s Missives en Copijen onder
den ti tel  ,,geslac’hts  Detiisen”.  Is  van dezen Wassenoer
iets naders bekend’?

Leiden. J. C. S.

Geslacht Wilhelmius  (Xx1,  97 vlgg.). Na de mede-
deeling , nu tien jaar geleden,  zijn daarop geen aan-
vullingen verschenen. Hieronder volgen er eenige.

1. Door den Zutphenschen archivaris Tadnma werd
destijds aan een belangstellende mededeeling gedaan
van het vinden van eenige  gedichten op het huwelijk
W.-Kelders, in een bundel in de Bibl. der Mij. van
Letterk. te Leiden. Ze zijn nog niet teruggevonden.
Intusschen bleek een ex. aanwezig te zijn op het Rijks-
archief te Arnhem, bestaande uit eenige Holl. en Lat.
gedichten, waarin n. f. Willzelmks  en zijn vrouw neef
en nicht genoemd worden.

2 .  D e  n a a m  Kelclers k w a m  i n  d e n  o m t r e k  v a n
Zutphen voor. Zie in de lieg. v. d. Leenacten-boeken
van Gelre  en Zutphen (II), Km. van Z. 54 de belecning
van ,,een bouhoff ,
tobehoren . . . . enz.”

genoomt Hulskensgoet met synen
te Herffsen, Kerspel Almen  :

16-41,  Nov. 10 Johan Kelder bij opdracht van Hen-
drie  Doys ;

1646, Juni 1 en 1647, Apr. 14. J o h a n  Kelder en
zijn huisvrouw Bcerntgen  Beuw laten approbeeren hunne
dlspositie, waarbij zij
tuchtigen.!’

,malcanderen  oer  l even  lang

1664, Juli 22. Xiclaes kelder, erve synes vaders Jan.
16ï7,  Nov.  19. Hij draagt dit leen op aan Hendrick

van Luchtcrcn,
Zutphen,

borgem. ende  gedeputeerde graafsch.

Beeuzos  ,
e n  daarmede  b e l e e n d ,  w a a r b i j  Be!rentgen

wed.  JohalL Kelder van haar tucht aan dit
leen rcnuntieert.

3. B[j den dood van Prof.  Wilhelmius  heef t  Prof .
Senguerdius een oratie gehouden; is  deze in druk
verschenen, of ergens in opgenomen? Bron : zie 4.

4 .  In  de  Boekzanl  de r  Ge l .  Werelt  van  Ju l i  lí38
worden in cen levensbericht  van hun zoon J o h a n n e s
TPW~c1m~~s  R. genoemd : Dalaiel Lodewilc Ruisch  (Dalziel
iJ?ltlroiy Rcusch)  e n  Cec$ia Hillegofzda  WilJ~elmius  , zij
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nadrukkelijk genoemd dochter van Prof. l’dhelmts
WilJdmius.  Zii waren beiden in 1738 nog in leven.

Dnlaiei Lodebjlc was in 1693 te Herbo&  woonachtig,
werd aldaar 1699 ,,Praeceptor  Vtae Classis” genoemd,
t.oen hij een huis kocht (Steubing, Top. v. Herborn,
S. 38). Vóór 1711 is hij Rector te Borculo geweest,
vermoedelijk slechts korten tijd.

Hun zoon Johannes Wilhelmus R. genoemd naar groot-
vader en oom van moederszijde  werd te Herborn geboren
1704, j- Vlaardingen 1738 (Zie Boekzaal vn.).

Bovens taande  zijp slechts enkele aa,nvnllingen  , d i e
te gelegener tijd bq een omwerking der genealogie W.
kunnen dienst doen.

Nu tegenwoordig behalve van de kerk. reg. meer en
meer van andere authentieke bronnen wo dt gebruik
gemaakt, zal ook voor deze genealogie veeFcta vinden
zijn vooral in die van Zutphen en Harderwiik. “a- >.,)

Is een der medewerkers in de gelegenheid daaruit
reeds aanteekeningen mede te deelen  ? D.

Wapenboek (XxX1,  128). De verzameling van graf-
schriften en wapens in verschillende Noordbrabantscho
kerken is uitgegeven in Aug. Sassen’s Noordbrabantsche
almanak voor 1891, 1892 en 1893.

Het Armorial Brabançon is verschenen in 1890 te
Brnxelles bij Alfred Vromant en Co.

‘s-Grave&nge. J. D. W A G N E R.

Wapenboek van De Lange. (XxX1,  128). Ez%ge
oorspr. H. S. van De Lange, waaronder ook het bedoelde,
naar ik meen, werden in Mei 1910 en Apri l  1911
(no 871) uit  Belgisch bezit  te Leiden bij G. Elte in
veiling gebracht. D.

Alliantiewapen. (XxX1,  128). Het eerste wapen heeft
het meest van: van Nieuwenhuyse--Bruges. D’azur &
nn rencontre  de boeuf d’or C.: deux cornes  de boeuf d’or.

Indien het helmteeken niet anders ware, zoude  het
van Allér  kunnen zijn.

iS

‘s-Gravenhage. - J. D. W A G N E R.

Wapens in glas. (XxX1, 128). Het wapen van 1669
Bourgondië.
‘s-Gravenhage. J. D. W A G N E R.

Gevraagde wapens enz. (XxX1, 64). Geboorte (doop)
en huwelijk van Anna Catharina  valz Straalesz  misschien
te Zalt-Bommel.  Aldaar komen de drie geslachten voor.
Het Eerelid van het Gen. Jhr. F. Beolaerts v. Bl. zal
hieromtrent wel opheldering kunnen geven. D.

Gevraagde wapens (XxX, 176).
Van Binnevest: van az. met een grond van sin.

waarop 3 pikkende kippen (1-2) van z. Ht.: 3 riet.
pluimen tusschen 4 grashalmen. Verg. ook lak-verzam.
Biblioth. Ned. Leeuw (S. v.  S.)  en v. Ryckhuysen
Copyen Dl. V blz. 198.

Vesterman(s)  : Verg. afb. Catalogus 1 Kon. Penn.
Kab. N” 1297.

Knol, Opperbevelh. O.I. C. 1708: van sa. met een
s te r  (8 )  van  go .  ve rgez . van 3 knollen van nat. kl.
Verg. Alg. Ned. Fam. Bl. 1894, blz. 139.

Westwoude, Burgem. Hoorn.  Gcvierend.  1-4 van
zi. met een vogel van sa.  op een lak van siu. 2 - 3
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van az. met een ster (6) van zi. Verg. Alg. Ned. Fam.
Bl. 1900, blz. 15 (Kerk Oudshoorn).

Lucas (W.), Heemraad, ged. : 1. van az. met een
vogel op een tak van zi. en een ster (6) in het hoofd.
2. van zi. met een bladerkroon van go. gevoerd van
kee l ,  waaru i t  een  ha lve  opvl. adelaar van nat.  kl .
komt. Ht. : de vogel van zi. Verg. Wkb. H.eemraden.
(Orig. in grav. Ar&. 21.  Epen).

Leiden. STEENKAJCIP.

Gevraagde wapens. (XxX1,  64).
Reiners : een merk,
zio Gesch. Overyss.  1876 NO 396 afb.

Van Wesel: v. sin. met 3 vijfbladen v. zi., met een
vrijkw. v. go. met zoom v. k. bel. m. 3 palen v. az.
$f: v. sin m. 3 wezels v. zi. (2-1).

Het Arm. Gén. geeft ook nog: v. zi. m. 3 eekhoorns
v. k. Ht. een eekhoorn tuss. vlucht.

Van Setten: v. sin. met een korenschoof v. go. ge-
bonden v. hetz. Ht: de Schoof.

Trent(e):  geschuinbalkt  (R) v.  zi .  en k.  v.  8 st .
Oud Wbk.

Tromer(  v. a z . met een R. schu inba lk  v .  go .
vergez. : boven v. een loopend  schaap en onder v. een
lelie, beide v. go. Wbk. v. Rijokhuyssen  112 en 136.

” Vonck: z. Naasgouw 1903 blz. 57 en 1898 blz .  64
en Arm. Gen.

Van Otter loo:  Doorsn.  a. v. go. met 3 gesteelde
vierbladen v. zi. naast elk; b. v. zi. met een o t t e r  m.
visch in den bek v. nat. kl., o. een grasgrond. Ht. : het
vierblad.

Somerhuis, Ligtermoed, Rijnerdink cn Allercamp
niet bekend.

Sluiter: Albert, burgemeester. Willem geb. 1627
Pred. Eibergen 1650 (Borculo) v. k. met een half paard
v. z. m. manen v. go. Ht.:  vlucht beurtel. d o o r s n .
v. zi. op k.

Booms : z. Maasgouw  1880 blz. 414, een Schepenmerk.
Leiden. STEENKAMP.

die zich nog steeds houdt aanbevolen voor opgave van
wapens van Ne,derlandsche  of aanverwante geslachten,
PIiet voorkonzelad  in het Arm. Gen. v. Rietstap.

INHOUD 1913, W 6.

Bostuursberichton.  - Aanteekeningen uit de protocollen van Lcid-
uche notarissen, door H. Wijnaendts (vervolg). - Liiste  van de tor
3ecretarije  van het jagtgcrichte van Hollandt en Westvriesln,ndt
Zeregistreerde  Actens van permissie tot de jagt, in het enijsoen  vnn
1776 (slot). - Van Keppel van den Nijenborch (1221-í400),  door J. R.
3aron  van Keppel (slot). - De rcgeering der stad Utrecht (1526-
1577), door G. van Klaveren Pz. (vervolg). - Extracten uit het
3rotocol  van schepenen van Helmond, door Aug: Sassen. - Vragen en
Lntwoorden:  Boon; Dermout;  Deyman; Frijkenlus;  Geiswcit; Grcbbcr
de); Hoeven (van der); Mayvart;  Meerens;  Morgen;  Palm; Collectie,
Rendorp;  Sandelin; Son (van); Thierens (Stnrck); Toussnlnt; Tnyll
van); Vinoeler  (van); Wassenaer (van); Wilhelmius ; Wapenboek;
Wapenboek van De Lange; Alliantiewapen; Wapens in glas; Gc-
vraagde  wapens enz.; Gevraagde wapens.

De Ned.  Boek- en Steendrukker5 v./h. H. L. S~UTS.



VAN HET

Genealogisch - heraldisch Genootschap : . )) De Nederlandsche  Leeuw,”
Dit blad verschijnt m:mudelijks  en wordt ulleeu

:mn de Leden V~II het Genootschap  gezonden. l3:)
dragen, correspondentie betrefYeudc  de rednrtte
van  h e t  Msaudblnd, opgaven  van  sdresrt:r:rn-
dwing, gelieve men te richten tot den rednoteur,
Jhr. Mr. Ta. YAN ItHEISECK  LEYSYIUS,  viuienstmat  zo,
Scheveningen.

Contribntiön ene. xm den penningmeester, B. VAN
HAERSMA  BXJMA,  Kneutcrrdljk  12-13,  ‘.+Orn~m~lxqe.

De jnnrl(jksohe contributie bedraagt  f7.50. Leden
te ‘s.Qravenhage,  die de wekeli]ksohe  portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor j2.50 per jaar.

Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge-

nootschap te richten tot den secretaris Mr. TH. R.

Vnr.ce  Lr;cassm en die betreffende de Bibliotheek,

opmerkingen in zake de verzending en aanvragen

om exemplaren van vroeger verschenen Maaod-

bladen tot den bibliothecaris, \v. baron SNOUCHAERT

VAN Sc~uu~~uac,,  beiden Heercngmcl~t  62,  ‘s-Gravmiuzge.

De redactie van het 3laandblnd  wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekkiqg  of den inhoud der ondertcekende  stukken.

Y.:=-Y~~=Y~  zmE=:  _<L_ ‘__ :~ -~~-~~_~_-~~~.~~
N”. 6. XXXP J~aargang. 1 Juni 1913.

BESTUURSBERICHTEN.
Tot lid zijn benoemd:

Jhr. A. G. SICKINCIIE. . . . . . . ‘.s-C7/.n?~clrhn,~e.
2.3 í~,oot-Hcrtogin,lclrtnlL.

J h r .  M r .  J .  LUXSINGH  WICHEILG  . .

Adreswijzigingen :

w. L. A. G. ~OOGAARD . . . . .

CARL KOFFLER . . . . . . . .

S. B. TABINGH  SCJPXUIONIYC  . . . .

Mr. W. C. WENDELAAR  . . . . .

Jhr. L. H. K. C. V A N  A S C H  V A N  WIJCK.  Rhenen.

33St0  Algemeene Vergadering van het Genootschap.
Op Zaterdag 26 Apri l  1913 werd iu het gebouw

Diligentia  te ‘s-Gravenhage de 33ste Algemeenc  V e r -
gadering gehouden.

Aanwezig waren de Hceren:
W.  N.  Arn tzen ius ,  J. J. Bastert,  Jhr. W. J. P. van

den Bosch, B. van Haersma Buma, W. J. J. B. I{ijleveld,
R. H. 0. baron van der Capelleu, H. P. Witsen Elias,
D. G. van Epen, P. E. G. Gerlings,  Mr. Th. R. Valck
Lucassen,  Dr. M. P. Rooseboom, Joh. Ruys, W. baron
Snouckaert  van Schauburg,  Jhr. K. 8. -4. von Steiger,
Jhr. C. H. C. A. van Sypestci,jn,  J. G. A. N. do Vlies,
W. C. B. Wintgens, Jhr. B. J. M. ~un hsch van Wijck,
en Jhr. T. M. van Asch  van Wi,jck.

De vergadering werd door den Voorzitter Jhr. C. H.
C. A. van Sypesteijn met een woord van welkom tot
de aanwezige leden geopend ; geconstateerd werd, dat I

1

,
deze  Algemeene  Vurgadering  naar behooren  vo lgens
tle statuten was opgeroepen.

Na vooriezing en goedkeuring;  der notulen van de
vorigc vergadering bracht  de Secretaris  zijn Terslag
ui t , w a a r a a n  wij he t  vo lgende  ontleenon:  Uoor  d e n
dood ontvielon aan het Genootschap de volgende leden:
N. A. M. Boole van Hensbroek, Jhr. P. 0. H. Gevaerts
v a n  Simonshnven  , M. A. van Rhcde van der Kloot,
J .  Knyper,  J. M. H. v a n  Lelyveld,  e n  J h r .  W .  Hora
Siccama.

Het Genootschap telde ultimo December 1912, 10
cereleden  , 12 correspondeercndo  leden, 308 gewone leden
en stond met 56 wetenschappeli jke genootschappen,
instellingen enz. zoowel hier te lnnde als in hot buiten-
land in betrekking. Gedurende den loop van dit jaar
werden bovendien nog 24 nieuwe leden benoemd.

D c  middagbijeenkomsten  konden ook dit  jaar een
succes genoemd worden.

Een zeer geslaagde excursie werd in den afgeloopen
zomer ondernomen naar het kasteel  ,de Haar” .

De verdienstelij!xe  leider van deze tocht Mr J. van de
Kastcelc  legde hlervau  een uitvoerig verslag aan de
Vergadering  over.

De Bibliothecaris deelde  mede, dat een 2de supplement
op de Inventaris der Boekerij binnenkort het licht zou
zien, waarin dan tevens de namen der schenkers van
de talri jke documenten waarmede ook dit  jaar het
Genootschap werd verrijkt, zouden worden vermeld.
Onder de vele milde schenkers neemt de Heer August
Sassen een eerste plaats in. Door tal van schenkingen
- meest zeer belangrijke oude handschriften - deed hij
de waarde van de Bibliotheek a.anzienlijk  stijgen.

Ook  i s  he t  Genootschap  b i j zonder  grooten  dank
verschuldigd aan de nagelaten betrekkingen van het
betreurd lid en oud-bestuurder wijlen de Heer M. A.
van Rhede van der Kloot.

De uitgebreide collectie handschriften en wapen-
teekeningen - voor een groot deel uit het begin der 170
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eeuw - door de familie van Rhede van der Kloot met
medewerking van het verdienstelijk Eere-lid, Kolonel
Wa,gner,  aan het Genootschap afgestaan, vormt thans
een sieraad van de Bibliotheek,

Het versla(g  van den Bibliothecaris vermeldt voorts
het belangrijk feit, dat de Bibliotheek op 1 Maart j.l.
van het perceel Adelheidstraat  185 werd overgebracht
nnar het hoekhuis Hoerengracht 62, welke verhuizing
on om de betere ligging der nieuwe localiteiten en om
de Ineerdere  ruimte die zij bieden met het oog op het
steeds toenemend bezoek der Bibliotheek een vooruitgang
genoemd mag worden.

Ten einde de vrij groote kosten, die deze verhuizing
met zich bracht, te helpen bestrijden,  deden reeds
ver&eideno  leden door milde bijdragen van hunne
warme belangstelling voor het Genootschap blijken.

Het verslag van den Penningmeester bracht ons de
heug1  ij lx t ijding  , dat het nadeelig saldo van f 199.3b
waarmede het boekjaar 1911 werd afgesloten thans
heeft plaats gemaakt voor een batig saldo groot f 205 81.

De commissie tot het nazien der rekening over het
afgeloopen jaar bracht b[j monde van den Heer W. J.
J. C. Bijleveld haar verslag uit en werd de penning-
meester voor zijn beheer gedechargeerd.

De heer Bijleveld merkte op, dat het hem toescheen,
dat de kosten van het Maandblad te hoog waren,
hetgeen hij met eunige  voorbeelden nader toelichtte,
waarna de Voorzitter de mededeeling deed, dat dit
onderwerp bij het Bestuur een punt van onderzoek zou
uitmaken.

In de commissie  tot het nazien der rekening voor
het volgend jaar werden benoemd de heeren  W. J. J.
C. Bi,jleveld  en Mr. W. A. baron van Ittersum.

Eerstgenoemde verklaarde zich gaarne bereid deze
taak op zich te nemen.

Vervolgens kwam aan de orde de verkiezing va.n
vier Bestuursleden wegens periodieke aftreding van de
Heeren  Jhr. C. H. C. A. van Sypesteijn,  M. G. Wildeman
en Jhr. Nr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland en wegens
het bedanken van den Heer Ph. F. W. van Romondt.
Do Heeren Wildeman en Wittert hadden zich niet
meer herkiesbaar gesteld; aan hen wijdde de Voorzitter
evenals aan den heer van Romondt een woord van
oprechten dank voor de zéér gewaardeerde diensten,
die zij als Bestuursleden aan het Genootschap ha,dden
bewezen.

Nadat tot stemming was overgegaan, bleek dat Jhr.
C. H. C. A. van Sypesteijn  met algemeene stemmen
was herkozen, waarmede de vergadering door applaus
hare instemming betuigde. In de plaats van de overige
aftredende leden werden verkozen de Heeren  H. P.
Witsen Elias, Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck
Leyssius en Mr. Th. R. Valck Lucassen.

Allen verklaarden zich bereid hunne benoeming,
respectievelijk herbenoeming te aanvaarden.

De Voorzitter deed aan de Vergadering mededeeling,
dat door het Bestuur besloten was den Heer J. W. C.
del Court tot Krimpen te Londen tot correspondeerend
lid van het Genootschap te benoemen.

Daarna werd door den Heer W. J. J. C. Byleveld
namens de commissie tot onderzoek van geslachts-
lijsten en kwartierstaten, bedoeld in Maandblad jaarg.
1910, kolom 164-165, ter kennis der vergadering

164

gebracht, dat haar in het afgeloopen jaar een tweetal
stamreeksen ter verifieering werd overgelegd, waarvan
er ééne ‘n veelomvattend en langdurig onderzoek had
gevorderd. Het resultaat van dit onderzoek kon bin-
nenkort worden  tegemoet gezien, terwijl in zake de
andere stamreeks  de commissie haar advies reeds aan
het Bestuur mededeelde.

De Heer Hijleveld  stelde voor deze commissie, die
niet  meer uit het voorgeschreven aantal leden bestaat,
aan te vullen.

De Vergaderillg het echter wenschelijk  achtend hiertoe
niet zonder voorbereiding over te gaan, besloot na
eenige  discussie - op voorstel van Jhr. W. J. P. van den
Bosch - om aan het Bestuur machtiging te verleenon,
ditmaal, in overleg met de overblijvende leden dier
com tnissie , in de bedoelde vacatures te voorzien.

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter
de vergadering.

IA an deze vergadering was tevens cene kunstbeschou-
wing verbonden , die algemeen den aandacht trok.
Men kon er de fraaiste stukken bewonderen uit de
bovengenoemde schenkingen der familie van Rhede van
der Kloot en van den Heer August  Sassen, waaronder
fraai uitgevoerde geslachtslijsten met waponteekeningen
uit de 16(le, 17”” en 18d0 eeuw; voorts eene  collectie
fotografieën van geschilderde wapens door den bekenden
heraldicus C. Bühler, ingezonden door Jhr. K. A. A. von
Steiger, en talrijke andere merkwaardigheden door de
Heeren Kolonel Wagner , D. Cr.  van Epen, Joh Ruys e. a.
tentoongesteld.

Des avonds vereonigde zich een dertigtal leden aan
een gemeenschappelijken maaltijd, ditmaal in het her-
bouwde Hotel  Central. Het 30-jarig bestaan van het
Genootschap werd er door den Voorzitter en vele anderen
op feestelijke wijze herdacht, en in zeer opgewekte
stemming bleef men tot laat in den avond bijeen.

v. L.

Aanteekeningen uit de protocollen yan Leidsche
notarissen.

Medegedeeld door H. WIJNAENDTS.
(Vervolg van XXXI, 183.)

3 Febr. 1634 comp. de WelEd. Joncheer  Wolphaert
Albout, speciale procuratie hebbende van de WelEd.
Catharina Pieck, zijne moeder, wed. en boedelhoutster
van wijlen den WelEd. Jor Jacob Albout,  in zijn WelEd.
leven capitein  en commandeur over ‘t fort St. Andries, etc.

(Not. v. Zijp, reg. 170.)

1 Juli 1634 comp. Dirck Adriaensz. Stout int Wout,
Corporael onder de compagnie van Gestrengen Edelen
ende  Manhaften Enno Wilhelm van Inhausen op Knip-
huysen der lofflicker stadt Hamburch welbestalter Over-
ster etc. (Not. Paets, reg. 194.)

13 Sept. 1634 comp. d’Heere  Johannes Kelfken,  raedt
in den Hove van Gelderlant, residerende tot Aerhem etc.

(Not. Paets, reg. 194.)

31 Oct. 1634 comp. Adriaen Willemsz. Wittert en

i
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bekent dat hij  van wegen zi,jn  broeder  M -Anthonis
Willcmsz., out secretaris van Rotterdam, etc.

(Not. Paets, rcg. 194.)

11 Jan.  1635 comp. Jan Adriaonsz.  Wittert  ende
d’cerbsre  joffo Idn Jacobs Popta, wonende tot HarliIlgen
in Vriesland en maken eeu testament (Not. van Heussen.)

23 Juni 163ti comp. den E. Mr Jacob v. Montfoort,
advocaet  en d’eerbare Jotl’rouwen  Theodor;L  en Bartha
van Montfoort, heydc  voljaerde  ongehuwde personen,
alle drie kinderen van zn. Johan V~II IUontioort  beur
sn. vader en joffr. Adriana van Houckgeest haar inno-
cente moeder etc. (Not. Paets, reg. 1313.)

18 Febr. 1637 comp. Up Pieter Cannoyo, licentiaet
in de rechten als last en vollemacht hebbende van Jof-
frouwe Oclilia Schade, wedue  van wi,jlen Joncheer Jaspcr
van Hogendorp, wonende in den Hngc, als erffgenaem
van Joffronwe Magdalena van Wijngaerden,  die wedue
en boedclhoutster was van Claes \Villcmsz.  van Cnp-
pelle etc. (Not. Paets, reg. 197.)

3 Jan. 1637 en 30 Jan. 1638. comp. de Ed. Erentrijke
Vrouwe Aetiana Marya van Schagen, wcdue  wijlen den
W e l E d .  Heero  Jap Jacob vau Scharpenseel,  heere van
Peuraum etc. en maakt beide malen een testament. Hierin
verschillende familiebetrekkingen.

(Not. v. Zijp, reg. 172 en 173.)

30 Maart 163s comp. Sc Abraham Trystram als gehuwd
hebbende  Jofl’r. Catharyna  Daems, ueuigo dochter van
sa. Melchior
Bercmans etc.

Daems  gewonnen  bi,j  Joffr.  Elysabeth
(Not. v. Zijp, reg. 173.)

15 Juni 1635 comp. de Eerbare Louyse van Stienevelt,
wetlue  van za. Salomon Leuorts van der Weert, in zijn
leven Secretaris van  Rijnlant, en verklaart dat haeren
voorn. man overleden is in den jaere  1616 cn achter-
gelaten heeft bij haar gewonnen zeven kinderen, etc.

(Not. v. Zijp, reg. 173.)

6 Nov. 1638 comp. de Etlele  Erentfeste  Joncheer
Franchoys van Lantscroon, heer van Boshnysen ende
Joffr. Elysabeth van Lantscroon, zijn Ed.suster  beyde
voljaerdo kinderen en erfl’genamen  van Joncheer Adriaen
van Lantscroon en joffr. Wendelmont  van Brienen, heur
compten  overleden vader en moeder, en tleelen  de na-
gelaten goederen henluyden aengecomen bij erffenisse
van Joffrouwe Maria van Boshuysen, heure  compten
overleden grootmoeder. (Kot. v. Zijp, reg. 173.)

20 Nov. 1638 comp. Claes Dircx van Lelyvelt  ende
Leuntgen Mouringsdr., echteluyden, won. optc Rijpwate-
ringe onder de heerlicheyt van Alkemade, etc.

(Not. v. Lijp, reg.  173.)

25 Jan. 1639 comp. Margrieta  van Campen, jonge-
dochter over de zes en twintig jaer out, en verklaart
van haar broeder Jacob van Campen en haer schoon-
broeder Johan Heerman alles ontvangen tc hebben wat
haar competeert uit de nalatenschap van haar za. vader
Pieter  van Campen  en haar moeder Gernt,gen  C l a e s
Beresse; eveneens de nalut,enschap  van haar overleden
broeder Jan van Campen en haar overleLlen  oom Cornelis
van Campen. (Not. v. Zijp, reg. 174.)

23 Juni 1640 comp. Joffrouwe Liedia Hooft, huisvr.
van Claes Hecrmau en maakt testament..

1
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Haar vader is Mr J;~cob  Hooft,  advocnet.
(Nat. v. Zijp, reg. 1 7 4 . )

10 Juli 1640 comp. Joffrouwe Cntharyna Cray , huisvr.
van Maurice de Viri,  bailliu ende Schout der heerlicheyt
EIaserswoude  ende  aldaer  woonachtig en maakt testament.

Zij noemt daarin: Haer  soontgen Carel Viri, haer
jongste dochterge Catharyna Viri en haer  vijf andere
kinderen Franchoys , Jacobus, Pieter, Maria  en Cornelia
Viri en Catharyntgen Vlietenthoorn, het dochtergen van
heur comparantes oudste dochter. (Not. v. Zijp. reg. 174.)

23 Sept. 1640 comp. de Ed. Joncheer Johan Mamuchet,
heer van Hondrenge  , voor zijn minderjarigen zwager
Joan Andre  van Panhuys, etc. (Not. v. Zijp, reg. 174.)

21 Jan. 1641 comp. S is Pieter van Peene,  Jaecques
van Peene en Michiel van Peene,  elcx voor hem selven  ,
noch de voorn. Jaecques van Peene vervangende eerst
Abrahamus vau Peene, d ienaer  des  god l icken  woorts
tot Ysselmonde en Ysaack van Peene tot Amsterdam
zijne broeders, ende  noch Joffr. Johanna ende  Susanna
van Peene zijne gesusters,  voor alle dewelcke hij de
rato kaveert  en hem starc maect bij desen;  compareerde
noch Sr Pieter Vergeuut  getrout hebbende Nagdalena
v a n  Peene  ende Sr Daniel Ghijs, g e t r o u t  h e b b e n d e
Anna de Witte,  naergelaten dochter van Anna van
Peene  Z R. ende ten lesten noch de voorn. Pieter ende
Rlichiel  van Peene als voochden over de onmondige
kinderen en kintskinderen  van Sr Pieter van Peene den
oude za. heurluyder comparanten overleden vader en
schoonvader etc. (Not. v. Zijp  , reg. lï5.)

12 Dec. 1713 comp. Nicolaas Y. Peene en Sara Maria
v. Peene, broeder en zuster, en testccren  ten behoeve
van hun moeder Cornelia v. d. Maarsch, laatst weduwe
van wijlen Petrus Hollebeek, bedienaar des godd. woords
en opper regent van het college der Ed. Gr. Mog. H.H.
Staten van Holl. en West-Friesl. binnen dese stede.

(Not. v. d. Stoffe.)

23 Dec. 1642 comp. de WelEd. Vrouwe Anna van
den Bongardt,  vrouwe douagiere van den WelEd. Heer
Cornelis van Mathenesse in zijn leven heer van Hasers-
woude,  Lockhorst , Slydrecbt  etc., als eenige  erffgename
van wijlen de WelEd. Heere Bernardt van den Bongardt,
in zijn leven heere van Nijenrode,  van de Staat Te r
Lucht etc. (Not. v. Zijp, reg. 175.)

2 Maart 1643 comp. de WelEd. Jonchr  Jacob van
Lantscroon , heere van Kijf houck , Hoog Heemraet  van
Rijulandt en geeft vol macht. Het. betreft goederen, die
zijn vader Joncheer Louf van Lantscroon, heeft geërfd
van Jonchr  Jacob van der Does en Joffr. Clara van
A d r i c h e m . (Not. v. Z1Jp,  reg. 175.)

11 Aug. 1645 comp. de Ed.Heere  Leonard  Fewen
als man ende  voocht  van Joff. Susanna Mamuchet etc.

(Not. v Zijp, reg. 175.)

24 Jul i  1649 comp. J o h a n  André! van  Panhuys,
wonende tot Uyttrecht, en maakt een testament.

Hij noemt daarin zijn broeder Servaes van Panhuys,
Raedt ende  PensionaGis  van Schoonhoven.

(Not. Verruyt, reg. 707).

9 Febr .  1650 c o m p . de WelEd. Heer Johan van
Raesfelt ,  heerc van Doyewaert, als  getrout hobbendo
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Vrouwe Anna van den Bongardt , vrouwe van Nijenrode,
ter Lucht) etc. (Not. v. Zi.jp,  reg. 175.)

2 Juli 1652 comp. Johan Wittert als man en voocht
van  Joffrouwe Ida Popta sijn huysvrouwe  en deelt met
ziju schoonzuster Aldngonda van Rijs (of Rijn), weduwe
Thyberius Poptn, landerijen in Friesland.

(Nat. v. Heuesen, reg. 229.)

2 3  Juni 1653 c o m p . Ds Abraham de  Lannoy en
CorueliiL Loncluc  en maken een testament

Zi,j noemt hierin haar zuster Cnthnrinn en haar broeders
Adrianu en Cornulis. (Not. Verruyt, reg. 711.)

23 Juni 1Ció.j comp. Joffo Marya Vivien, wed. wijlen
den heer Gillis  vau Pnnhuys, wonende opt Stocnschuyr
birlncn tlcser  stede en heeft bij gifto onder de levende
gegeven  : aan h;rar zoon Jonchp  Johan v. Panhuys . . . ,
aan hacr zo011 Jonchp  P ie te r  v  Pauhuys . . . , aan  haer
dochter Anna Elysaboth van Panhuys . . . , aan haor
dochter l3arb:trn van Panhuys . . . , eude  aan de kinderen
vil.11 haer  ZD.
(In een

dochter *Tof? Margrrieta  van Panhuys.
acte van 7 Juli  noemt zij nog: haer jongs te

zoon Jonchr  Floris van Panhuys).
(Not. Verruyt, reg. 713.)

30 Juni 1655 comp. Cathariua  Warmont,  wed. van
sa. Adria.en  Stalpnrt van der Wiele, mitsgaders Catha-
rins  on Philippina  Adriacns Stalpart  van der Wicle eu
machtigen heurluyder soons en broeders respcctive Vin-
cet1G  en J a c o b  S t a l p n r t  v a n  d e r  \Vielo,  o m  i n  h u n
naam 1a s m e d e  erfgen. v a n  za. Joffr. E v a  Stalpart
v a n  d o r  Wielc, in haer l e v e n  l e s t  weduc van  Dirc
Alewijn,  overleden binnen Amsterdam, etc.

(Not. Brasser,  rog. 409.)

22 Juli 16% comp. de heer Nicolaes  Phillips d’Aumale,
heer van Haucourt ende  Vrouwe Anna van Mierop (zij
taekent Anna Cuyck van Mierop) echte man en vrouw,
wonende tot Breda, en transporteeren sen haer moeye
.Jo,flo Emmerentia Bannings, weduwe wijlen den heer
en A!Ir  Jacob van Brouckhoven, in zijn leven burger-
meester deser  stede en van wegen de provincie Hollandt
gecommitteert  ter  vergaderinge vau de Heere Staten
Geuerael  der Vereen. Nederlanden, etc.

(Not. Verruyt, reg. 713.)

30 Juni 1655 comp. Marcus du Tour en Sara Lempereur
en benoemen tot toeziende voogden als een van hen
overlijdt: den heer Frederick  Ruys , gecommitteerde ter
vergaderingo van den Raedt van State der  Vereen.
Nederl.,  zijn oom, mitsgaders den heer Johan Mamuchet,
heere van Houdrenge endo Jonchr  Andries Mamuchet,
zijne neven. (Not. Verruyt, reg. 713)

2 Aug. 1635 comp. Balten Gerritsz van Hoogmade,
Ja’n Sijkmans , Louis de Lannoy , Pieter de Croy , Pieter
Davidts en Pieter Casier, alle bedienaers van de Menno-
nisten Gemeente,  genaemt de Waterlanders,  binnen
doser  stede etc.

(Van deze Mennonisten gemeente wordt in het archief
te Leiden geen enkel kerkregister aangetroffen.)

31 Aug. 1655 comp. Sara Masselot, wedue van Ds
Arnoldus de Lannoy, in sijn leven dienaer Jesu Christy
in de Walsche gereformeerde kercke deser  stede en
bepaalt dat haer dochters Sara, Hester  en Marya uyt

l

28 Mei 1668 comp. Abraham en Christiaen van Nispen,
gebroeders, en maken een testament. Hierin hun halveI

broeder en zuster Jacob en Geertruyt de Ruysscher,
hun oom Jacob van Nispen,  wonende in Zeeland en
Philips den Dopper, hun neef.

(Not. v. Campen, reg. 889.)

168 -

hare naer  te laten goederen voor alle deelinge sullen
genieten, et?.

Wijders soo mneckt sij haer soon Johannes een silver
soutvat met cc11 gouden ring ende  haer soon Benjamin
een silver beecker met een gouden ring , etc. (Hier blijkt
dus, dat Benjamin inderdaad haar zoon was ; vergelrjk
XXIX, k .  5ö. Hij is niet te Aardenburg overleden,
zooals daar door mij vermeld was, doch te Leiden, waar
hg 15 Jan. 1668 begraven werd. Zie ook de acte va,n
11 Jan. 1668 hierachter). (Not. Verruyt, reg. 713.)

16 A u g . 1608 comp.  Jouch r Pieter van Panhuys,
Luyteuant van cen compa.gnie  soldaten, als gemachtigde
van de erfgenamen vau wijlen vrouwe Catharina Malo-
part ,  dit een nichte germeyne was van Joffo Jos ina
Ketel,  overleden tot Brugge en stelt  in z\jne plaats
Jonchr  Paulus Andries van der Meulen, zijnen neve
ende volmachtigde van de erffgenamen van wijlen Vrouwe
Susauna Malcpa,rt etc. (Not. Verruyt, reg. 716.)

23 Oct. 1663 comp. Vrouwe Anna van Pellicoorn,
wedue  wijlen de Heer Aernoult van Westrenen, in sijn
leven canonic ten Dom te Uyttrecht, wonende aldaer,
te kennen gevende zij vrouwe compte,  dat hare dochter
,Juffd Wiuanda  van Westrenen staet in belofte om in
huwelioke te treden  met de WelEd. Manhafte Jonchr
Jonn  van  der  Menlen, capiteyn van een compagnie
infanterie ten dienste  de r  Vereen igdc  Provintiön  en
Commautleur van het fort Moerspuij in Vlaanderen, en
bepaalt, dat voor haar zoon Jonchr  Hendrik van West-
renen,  capiteyn  luytennnt van den heer Zuylesteyn en
Drossart vau Hagesteyn verhe imel i jk t  moet  worden ,
dat zij haar doshter 6000 gld. mee ten huwelijk geeft.

(Not. Verruyt, reg. 721.)

Op huyden den 11 January des jaars 1668 heeft DY
Benjamin de Lannoy , bedienaar  des Godd. woorts in
de Chr. gemeente binnen Aerdenburch in Vlacndereu  ,
jegenwoordich resideerende  binnen de stadt Leyden ,
voor mij Dirck Verruyt , notaris publicq , gepasseert een
superscriptie op sijn besloten testament.

16 Nov. 166s comp. Philps do Dopper wonende binnen
lese stede, te kennen gevende dat Spa  Anthony de Mi11
rnde  Jacob  van  Nispen,
Zeelant.

coopluyden tot Vlissingen in
(Not. Ravens,  reg. 782.)

17 Maart 1670 comp. de Heeren  Johan en Adriaen
W i t t e r t  v a n  d e r  A a , mitsgaders de Heer Cornelis
Sprong11 als gctront hebbende vrouwe Johanna Maria
Wittert en sulx naeste vrinden van sa. vrouwe Anus
Maria Wittert, huysvr. van de heer Theodorus van Os,
haeren  overleden dochter, suster en schoonsuster  r e s -
pectieve. (Not. v. Overmeer, reg. 1038.)

4 Mei 1669 comp. Christiaen van Nispen,  soon van
za. Adriaen van Nispen,  overleden op Seelandt en lega-
teert o.a. aan Jacob de Ruysscher, getrout geweest sijnde
met sijn sa. moeder Johanna van Hoogemade,
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aan Maria van Nispen, weduc  wijlen Sr Joris van
Hoogcmsde,  sijn testateurs  vol10 mouu,

aan sijn broeder Abraham van Nispen,  jcgenwoordich
wooncndc tot Utrecht. (Not. van Tiolt.)

26 Apri l  1670 comp. de heer en meester Johan
Hanedoes, advocaat ‘s Hoff van Hollandt  ent10  secretaris
der stede Vlaerdingen, mitsgaders Kuerl Duyfi , loot-
gieter wonende binnen deser  stede, gestelde voochden
bij die van don gerechte deser  stcede over do naergc-
laten minderjarige kinderen van Isaack Hanedoes ende
Hester  Huloth,  beidc sa., overleden binnen deescr stadt
Leyden. (Not. v. d. Eycke.)

24 Aug.  1670 comp. Abraham Jansz.  Pòth, loot en
tinnegieter eu de Eerbare Maria Olivic!rs  van Vlierde,
echteluyden, woonende binnen deser  stede.

(Not. v. d. Eicke.)

16 Aug.  1689 comp. de Hr ende Mi Rudolphus  do
Lannoy , -advt voor den Eed. Havo van Hollant ondc
Juffr. Maria den Oosterlingh, eghteluyden en maken
een testament op den langstlevende.

Hij noemt hierin zijn moeder JufI. Christina van den
Brandelaer , wed. van d’ hr. Jan de Lannoy, zij haar
ouders  Adriaen den Oosterlingh en Hester  de Neut. Zij
benoemen tot toez. voogden van ev. na te laten kinderen :
Adriaen don Oosterlingh,  testatrices vader en M* Johan
van den Brandelacr,  des testateurs couzijn.

(Not. Gael, reg. 1568).

11 Maart 1670 comp. Mr Simon van Leeuwen,  veertig
en  rade  der  S tad  Leyden  te r  eenre,  ende  A d r i a a n
Boonsaeier met Cornelis Schijff end0 Lambert Claasz.
van  Ve l sen  t e r  andre sijde, dewelcke  verklaerden,  da t
sij in qualiteit als voochden en naaste bloedvrinden
van de naergelatcn kinderen van za. Jan Gerritsz van
Kerkhem  en Maria Boonsa:jer. (Not. v. Overmeer.)

1 4  A p r i l  1 6 7 0  comp. Sr. Jan Steen,  rn’ s c h i l d e r ,

20 April 1694 comp. de Hi en 31r Johan Hanedoes,
advt wonende binnen deser  stede en geeft volmacht
aa,n Johan den Blaeuwen,  notaris en procureur alhier,
om voor hem op te treden in het procès dat hij als
usufructaris  van de nagelaten goederen van Anna van
der Wiel, zijn vooroverleden huisvrouw, heeft  tegen
Cornelis van Middelom,  predicant  op ‘s-Graveland ,
nomine nxoris , als erfgenaam van haar zuster Anna
van der Wiel voornoemd. (Not. v. Swanenburg).

3 Juli 1726 comp. voor Not. Pieter van Dieningen:
D’ecrzame  Arnoldus Gordijn,  brander,  en d’cerbare
Joha.nna van Velthuysen , egteluyden wonende binnen
deze stad en maken een’  test. op de langstlevende.

Victor van Griecken  als getrout hebbende Juffr. Marga-
ri ts  Steen, Swaentie Steen ende  noch de gemelde Sr
Jan Steen en Sr Johannes van Rh\jnsburgh  als testamen-
tairc voochden over Catharina  Steen, alle kinderen en
erfgenamen van za. Harick Jansz. Steen. (Een 50 kind
was U’ij bran t Steen , die echter niet mee mag deelen.

(Not. Joachim Tierens.)

23 Mei 1683 comp. Cornelis van Brienen, anthony
van  Br ienen , Harmanus  Helmis, getrout hebbende
Lysbeth van Brienen , Franchoys t e n  Houte i n  egte
hebbende Gcertruyt van Brienen , endc  Antony van Lin
als getTout  hebbende Jannetie van Brienen, alle meerder-
jarige, nog de voorn. Anthony van Brienen in qualito
als medevoogd beneffens Jacobus van Brienen over Bruynn
van Brienen en Annetie van Hrienen,  alle kinderen,
ende  de voorn. Annetie alleen een kintskint endc te
samen erffgenamen van za. Jacob Aalbersz. van Bricnen,
die een medecrffgenaem  was voor vijf zevende parten
van zal .  D. Johannes Hoerdanus  in sijn leven rector
ter Gondu, en machtigen Jacobus van Brienen,  haren
broeder, enz. (Not. Ysselsteyn, rcg. 1180.)

7 Febr .  16SS  comp. Joncheer  Adriaen d’Overschio,

14 Juni 1725 comp. voor not. Paulus v. Crombrugge:
Willem Noothoven, lakenbereider, en Maria v. d. Swel-
lingh, echte man en vrouw en testeeren o/d langstlev.

7 Febr. 1725 comp. voor Not. Paulus v. Crombrugge:
D’Heer  Francois  v. Nispen,  vendrigh  in t  Regiment  v .
d. Heer Generael  Majoor de Villegas in guarnisoen te
Breda etc. in qualiteit als excecuteur  v. d. testamente
van wijlen sijn heer vader d’Heer  rnr Willem v. Nispen
in sijn leven Bailjuw van Voshol, en geeft volmacht.

21 Juni 1725 idem in guarnizoen tot Heusden.

14 Ja.n. 1726 comp. voor not. Paulus Crombrugge
d’Heer  Zeger  Goris Have laa r ,  ju r i s  u t r iusque  doc to r
cnde  canonik  des capittels  ten Dom ‘t Utrecht etc. en
machtigt de Heer Diederik van Romond canonik des
voors. capittels  etc.

wonende in ‘s-Gravenhage , e n  geeft  volmijcht.
(Not. v. Cingelshouck,  reg. 1555).

18 Aug. 1688 Robbert  Frnnqois  de  Lannoy,  nvocat
irit parlement van Pari,js , als spccialo  gem;&tigdc  van
Sj. Louys de Lannoy , als bij de E.E. Achtbare  Heeren
der Stadt Ryssel gestclt  sijnde tot curateur over  den
insolventen boedel van Jan Bapt. IC Febvrc.

(Not. Blocqusu,  reg. 1511).

17 Aug. 1726 comp. voor Not. v. RQp: A r n o l d u s
Gordijn als man van Johanna v. Velthuysen en Hendrik
Katers als man van Maria van Velthuysen,  eenige erf-
genamen van haar grootvader Cornelis v. Velthuysen.

Rog. 1683 fo. 155. Inventaris v/d boedel van Maria
van Schie, weduwe Ary Gordijn, te Leiden $24 Maart
1723. Haar kinderen zijn: Maria, Cornclis,  Jacobus,
Job,  Pieter en Arnoldus.  Haar overleden zoon Jan
heeft een dochter Maria. (Not. v. Dieningen).

Reg. 1684 Not. v. Dieningen. Inventaris v/d boedel
van wijlen Mi Willem v. Nispen,  in zijn 10ven  baljuw ,
v a n  Voshol + 26:  Oct .  1724.

8 Oct. 16SS  comp. Petrus Dathenus, bcdienaar des
godd. woorts , wonend0 binnen desc stede en verklaart
o. a. dat hij met ‘t schip de Eenhoorn als predicant
naar Batavia gevaren is (& 1684) en dat hij een jour-
nael  van sijne dagreijsen gemaekt heeft.

(Not. v. Swanenbnrg, reg. 1458).

Zijn i_ huisvrouw is Elisabeth van Nispcn, zijn kin-
deren zijn:  Justus, François, Wilhelmus (teekent  als
Wilhelmus Wynandus), Dignus en Isabella. Dcza laatste
is wedo van Jacobus Blijdestcyn  en hertrouwt omstreeks
dezen t.ijd Andries Laterveer.

(Een vorige generatie is  Johan v.  N. X Dina v/d
Graght .  Franvois v.  N. bovengenoemd X Sdriana  v.
Huyssen).
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De Venlosche  regeeringsfamilie van Aerssen.
Zegel: een huismerk in den vorm van cene  groote A met een

dwarsstreepje door het linkerbeen,

door A. F. VAN B E U R D E N.

Onder de voorname families der stad Venlo namen
de van Aerssen’s eene  eerste plaats in. Haar leden waren
gehuwd met leden van andere regeeringsfamilies als:

van Arenberch, Alberts,  Boencr, Beugel, In de Betou,
van Darth,  Droesbeecq,  Ingen  Rae, de Laet.

Gossen van Aerssen onderteekende 3 Juni 1632 als
schepen de overgave der stad Venlo aan Prins Frederik
Hendrik.

Eene familiechroniek van 1650 geeft over de van
Aerssen’s de volgende bijzonderheden :

In ‘t jaer ons L. Heeren  Jesu Christi ses t i enhonderd
ende  vqftich  den XXII dach Oc tobr i s  op  Sae te rdach
t o e  Goedes eere  onser beyder  sielen salicheyt,  Ende
vermeerdering der heyliger Christenheyt , Ben Ick
Goossen van Aerssen 1) getrouwt  inde mijne L. huys-
vrouwe Dingna  van Arenberch Gode almachtich wil ons
bei,jde  geven , Dat  naer  ziel ende lichaem zalich mach
wesen  kinderkens gevende om hem mede te moegen  dienen.

Anno 1651 den 16 September op Saeterdach wat
naer halff twelff snachts is geboren onsen  altesten  ende
cersten soen Thilman  van Aerssen, gent sijnde mijn
schoonvader Johan Baptist van Arenberch den peteren
ende  mijne moeder Peterkeu  Ingenraey die guel ofte
meter. “)

Venlonae baptizatus
1723 R.. 1. P.

17 Sept. 1651, obijt  30 Sept.

Anno 1653 den iersten dach Augusti op Vrijdach wat
naer negen uhren s’ avons is geboren onse dochter
<gent  Maria Elisabeth van Aerssen  , Ohm Hcnrick Ingen
Raey is den Peteren  ende  suster Ca ta r ina  van  Dar th
der guel ofte meter. 3)

Obijt 17 Juni 1666. Requiescat in pace.

Anno 1654 den 7 September op Maendach ‘s morgens
cen weenich voor vier uhren Is geboren onsen  soon
Johan  Bapt” van Aerssen “), gent. sijnde ohm Peter
Ingen  Rae den peteren  te weten mijn schoonvader In
si,jne plaets ende  nicht Geertruijdt Ingen  Rae die gúel.

Obijt ld Aug. 1665. Requiescat in pace.

Anno 1656 Den 12 Augusti op Saeterdach naer  mid-
dach wat naer vier uhren is geboren onsen soon Matthijs
Antony van Aerssen, gent. sijnde neeff Christiaen Golt
d e n  peteren. “) 1n sijne absentie heeft Ohm Henrick
Ingen Raey in sijn plaets gehaven, ende  n ich t  Anna
van Areuberch  toe Mechelen der Guel,  te weten moeder
Arenbergh in haer plaets.

Obijt 2 Nov. 1656.

1) Was zoon van Tilman van Aerssen en Peterken  Ingenray of
~‘an Haren en gedoopt te ïenlo 22 Juli 1616 Zijn broeder Mathias
was gedoopt aldaar 4 Aug 1618.

“) Ingenrae voert van Azuur met een Andrieskruis van twee haken
als bij Joh. Ingenrae schepen in 1615.

8) Va,n L)art voert van keel met een schuinstaanden baars (Baarsdonck
bii Gl,ubbenvorst)  van zilver, helmteeken  twee visschen. met den kar>
omlaae.  te samen een omgekeerde keuer  vormende.

4/ EÌjj waq  raadsverwanter  der stad ?enlo  en gehuwd met Mechtildes
van A ersen.  Zijn vrouw was een dochter van Jan Baptist van Arenberch
Mecbildes Ingenrae.

6, Golt  voert cen  vogelkop met hals.

I /

,

Anno 1657 Dun 25 December op cen heijligen kersdach
smorgcns een quartier uhres naer  ses uhren is geboren
onsen soon Christiaen Matthijs van Aerssen gefit sijnde
heer nee% Adriaen van Werchter, Cappellaen tot Rure-
munt den poteren  eude mijn suster Maria van Aerssen
die Guel.

Obijt 4 Dec. 1723 Circa undecimam.

Anna 1659 Den 2ti Martij op gounsdach omtrent den
middach Is mi,jne lieve moeder Peterken Ingen Raeij  in
den heere  gestorven. Requiescat in pace.

Anno 1660 Den 10 January op Saterdach  smorgens
ten drye uhren Is geboren onse dochter Petronella van
Acrssen gent sijnde mijnen broeder Thilmsn  van Aerssen
den pet)eren eude m’ijn  schoonmoeder  Mechtc l t  Ingen
Rae die guel ofte meter.

Religiosa  in pascuis obijt  den 22 Aug. 1738.

Anna 1661 den 3 Junij op Vrgdach  smorgens ten
drye uhren is geboren onsse dochter Catharina  Albertina
van  Aerssell  gent Ende  heeft den Jongen heer neeff
Leouardus  Ingen  R a e  g e h a e v e n  I n p l a e t s  v a n  n e e f f
Philippus Verschueren toe Mechelen ende  nicht Maria
Kistemeckers  die guel ofte meter.

Obijt 8 Dec. 1661.

Anna 1665 Den 12 Augusti op goensdach wesende
Sta Clwrendach Is mijn schoonvaeder  Johan Baptista
van Arenberch deser werelt  gepassoert tusschen thicn
en elff uhren voor middach.

Requiescat in sancta pace.

Anno 1668 Den 23 Juni op Saeterdacht smorgen ten
vijfY uhren is mijn schoonmoeder Mechteld Ingenrao
deeser  werelt  gepasseert. Godc almachtich troost die siele.

Anno 1675 den 21 Februari  op Dondcrdach naer
middach omtrent dry uren is mijnen lieven man Goossen
van Aeresen deser  wereld gepasseert. Godt Almachtich
troost die siele.

Anno 1692. Den 21 Jan.  op Woonsdach smorgens
omtren t  een  quaer t  naer  vijff u ren  i s  onse  moeder
Dijmphna v a n Arenberch overleden, aetatis circiter
6660. Requìescat in pace.

Anno 1701 Den 15 Aprilis op Vrijdagh smorgens
Dmtrent vij.ff uren is monfrere Jan Baptista overleden
Anno aetatls  47 nondum completo. Requiescat in pace.

Anno 1722  den 30 Septemb.: s’avonts omtrent het
quaert naer negen  uhren  i s  Heeroom Ti lmanus  van
Aerssen overleden Anno aetatis 72 incepto. Requiescat
in pace.

Lijst der uitstaande renten en bezittingen van
Goossen van Aerssen.

CT. Rente op Peter Pullen ende Margriet Oorth ehel.
dd. 18 Sept. 1649 groot 12 gl. 10 st.

b. De Distelmeulen tusschen de Maospoort  en de
Helpoort  te Venlo, gekocht fF deel voor 404 gl. van
Marcelis  Daers,  Scholtis Obenheim dd. 18 Sept:  1653,
tevens & deel bij huwelijk van z[jn huijsvrouwe mede-
gekregen.

c. den Coolhoff bij den Botterwegge groot 12 roeden,
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gekocht van zijn schoonvader Aerenbergh Juni 1654,
hercomende van Peter Mathijsen.

cl. 300 Rijxsdalers  op het Kerspel Wnlbeeck belacht
19 Mei 1655. (Jan Buijs  schatheffer 1656; Jan Kerck-
hoff id. 1658; Jan Bu’is  id. 1659, 1661, 1661, 1665;
Peter Straetmans id. 1669; Peter Bosch schepen Wal-
beeck 1672; Peter Cremers schatbeurder 1674; Wijnant
Weggener id. 1675; Bartholomeus Schaffers id. 1675,
1676, 1677, 1678, 1680, 1681; Peter Cremers id. 1686,
1683; Bartholomeus Schaffers id. 1684, 1685, 1687,
1688, 1689 ; Jacop Daems, schatheffer l690,1691,169Z).

e. Peter Inicken Gruffraedt  300 gl. capitaal.
fi Stad Venlo 800 gl. capitnal.
g. 200 dalers op Walbeeck.
h. 1000 gl. op Kerspel Grubbenvorst.
(Schatheffers van Grubbenvorst opvolgend voorko-

mende in de rekening:
1661. Jan Timmermans; 1662,  1664. Lambert  Schoen-

meckers ; 1674. Jacob op Grubben id. 1680, 1681,
1683, 1684, 1688, 1695; 1675, 1676. Peter  van Loven-
dacl. 1677, 1679. Jan Ruttcu;  1685. Jan Smits id.
1704, 1705, 1706, 1707, 1710; lti86  Peter van Aerssen ;
1689. Frerick Janssen id. 1689, 1692,  1693,1699-1703;
1694. Alard van Loevendael; 1695. Jan Ketels id.
1696, 1698; 1712. Peter van de Steghe  id. 1720,  1722,
1725, 1726; 1714. Arnoldus Rutten  id. 1715, 1715,
1719).

i. het Kerspel Belvent  400 gl. kapitaal id. Ao. 1663-
7 Sept. (Hendrik EQssen  schepente Belvent; 1664.
Henrick Cremer schatheffer 1666; Peter Gijssen id.
1669; Peter Wolffers id. 1673, 1677.)

k. het Kerspel Belvent  1200 gl. capitaal. (20 &laart
1664; Henrich Eijssen en de Henrich Treinis schepen
ende  schatheffer.

1. Hendersken Lemmen ende  Willemken sijne huijs-
vrouwe te Belfent debent  400 gl. kapitaal.

m. Peter Ronden en de Hendersken Aengenegndt
aldaar 560 gl. kapitaal 17 Aug. 1664.

n. die honschap Schaephu$ssen  in de voochdie Gelre
300 spetie ducatons Capitaal  St. Andrees 1668 ; (Henrich
Bosch schatheffer 1671, 1675, 1684; Thgs  Tillemans
id. 1677, 1679; Jan Pannebeckers id. 1681; Hendrik
Houbs id. 1686, 1687, 1688, 1691, 1695; Jan Voet
schepen aldaar 1692; Derick Tilmans  1704.

o. het dorp Nijkerck  in de honschap Winternam in
de Voochdije van Gelre 400 ducaton 1 April 1669,
ufgelacht 31 Martij 1708.

p. het Kerspel Hinsbeeck in den ampte van Krie-
chenbeecq debet 300 Rijcksd.  9 Juni 1653; (Joris Baeins
1669, Henrich Ullers, Coen Meerts,  Goossen Busscher
ende  Henrich Prins, 1670 en 1671, schepenen; Thijs-
ken Hackx schatbeurdor 1680, 1686, 1685; Jan op den
Velt id. 1685, 1686, 1687, 1688; Joris Engels 1698,
1689, 1690, 1691, 1693, 1695).

g. het Kerspel Honsbeecq 650 gl. capitaal  22 April
1657.

r. Burgemeester Hermannus de Bije debet 100 RQksd.
s. Jonker Lambert  van Pollart zu Aldenoijck debet

400 ducatons St. Andries 1671.
t. Willem Knoop,

1 Mei 1671.
potbecker in de weij  200 gl.

u. Heer Willem van Merwick, heere tot Kessel 1200
ducatons 12 Dec. 1673.

174

v. het lant,
(Thiis  Fleuren

van Stralen 200 ducaten  24 Aug. 16’75.
schatbeurder 1676, 1677, 1678, 1681,

ì688, 1683; Cl aes Bloem 1686, 1686, 1687, 1690,
1692). Van den Majoor Mom wegens zijn zwager Hoppe-
gard tot Straelen 19 stukken van 5 schillingen 3.687.

w. het Kerspel Walbeeck 300 R.Qksdaeld.  23 Oct. 1676.
z die Stadt Venlo 500 gl. capitaal.
Q. het Kerspel Belfent  300 gl. 10 febr. 1693.

Uittreksel uit een 22 October 1718 te Venlo ge-
sloten huwelijkscontract tusschen Hendrik van Dart11
J. U. Lic en Advokaat voor den Ed. Hove, zoon van
Hendrik van Darth, Raedt  ordinaer van zijn Con.
Matt.  van Pruijssen  in de Stad Gelder  en van wijlen
vrouwe Christina Maria Coebergh; ,

en Maria Aldegondis Anthonia van Aessen, dochter
van wijlen  Johannes Baptista van Aersscn, in sijn leven
raedsverwandter der Stadt Venlo en Joffr. Mechteldis
van Aerssen zaliger.

Zij werd geassisteert door haar oom, den Ew. Heer
Tilman  van Aerssen. Hij brengt in 3 Holl. morgen
weild , 1 Holl. morgen weiland  onder Grave, een bouwhof
onder Bcers  en inkomsten uit tienden bestaande.

Zij brengt mede hare filiaie portie.

Opgave van het vruchtgebruik, dat door Sibilla  Staels
weduwe Leonardus van Acrssen genoten werd - 24
Februari 1725.

Een bouwhof met landerijen, hout,gewas  enz. gelegen
te Kessel, een baand te Kessel-Eijck, Q van een
bouwhof te Schande10  onder Velden, boomgaard en
moesgaardo aan de Teegelbaenstraat, 4 morgen land op
Lovendael , turfbaent aan de Lousegck , vijf moeshoven
aan de Teegelstraete, een kapitaal van 90 gulden.

Godefridus van Aerssen )< Maria Kerstjens , wonnen:
Christina, geb. 28 Nov. 1625 ; Maria geb. 16 Dec. 1627 ;
Petrus, geb. 27 Apr. 1637.

Arnoldus van Aerssen X Anna van Cranenborch,
wonnen : Wijnand  , geb. 24 Jan. 1626; Henricus, geb.
20 Juli 1631.

Tilman  van Aerssen X Barbara Boener,  wonnen:
Leonard , geb. 14 Apr. 1622; Helena, geb. 15 Mei
1524 ; Joes, geb. 17 Apr. 1626 (tr. Alegdis  Alberts,
bij wie hij won Mechtildis, geb. te Venlo 6 Apr. 1651);
Antonius, geb. 9 Sept. 1628.

Petrus van Aerssen X Margaretha de Laet (wapen
in goud een roode springende vos), wonnen : Gertrudis,
geb. 20 Juli 1631; Martinus, geb. 24 Oct. 1651.

Gisberta  van Aerssen X Michiel Beugels wonnen:
Maria, geb. 4 Jan. lG50.

Catharina van Aerssen X Martinus In de Betou,
wonnen: Martinus, geb. 1 Oct. 1651.
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Velters.
Medegedeeld door Jhr. Mr. Trr. VAN  RHEINIECK  LEYSSIUS.

(Zie Maandblad XXX, 40&.)

Handschrift uit den aanvang der l@ eeuw. ‘)

Nog meer bot-over-groot-vaders bet-over-groot-vader :
H e n r y  Veltors, dit Vilters, Chevalier, fut tui! a la

bataille  d e  C o u t r a y  e n  F l a n d r e s  avec l e  ba ron  de
Wesemael.

Nog moer bet-over-groot-vaders-over-groot-vader  :
Ja,n Vilt,ers , Escuier , esp&  da,me Marie, fillc d’Arnoult

de Hcnsberghe , fils naturel du Comte de Loos, au pays
de Hnsbaye, l’an 1349. dame de Loobosch au dit pays.

Nogh  meer bet-over-groot-vaders-groot-vader :
J an Vilters, Escuier, Seigneur de Loobosch, esp.

dame Margarit,e  Binchem,  fille de de Lambrecht & de
dame Gertrude de Schoonhoven.

Nog11  meer bet,over-groot-vnders-vader  :
Arnoult Vilters , Seigneur de Loobosch esp. Aleide

du Bois, dit van den Bossche,  fille de Henry.

Noch meer bet-over-groot-vader :
Henry Vilters , esc’ Seigneur de Loobosch, fils aisno.

esp. 10. Marie fìlle du Seigneur de Mesbeke, il vendit
la Seigncure de Loobosch a Jean son fiere, ou selon
d’autres à Jan Vilters son neveu, selon qu’il apert hors
le livre  des fiefs à Zeelhem,  de l’an 1429.  20. D a m e

1 Marie Warfusé, qui faisoit,  son Testament deva’ns Librecht
Steyvocrt, Notaire de Diest, le 29 July 1452.

Meer bet-over-groot-vader :
Corneille Vilters , Escuier, espousa Catherine van

Stapele.

Bet-over-grootvader : .
Marcelis  Vil ters ,  Escuier ,  esp.  dame Dina Heyns,

dit van Halle, l’an 1528.
Over-groot-vader :
Adriaen  Vilters of Velters, here van Oosterhout etc.,

Troude A0 1550. met Magdalena de Budt. Hij is ge-
weest burgemeester tot Ostende, andere zeggen tot ter
Veere in Zeela.ndt,  en zijn beijde  gestorven tot ter Veere
voornoemt, nalatende 10 kinderen.

Groot-vader :
Iieijnier  Velters , is getrout met Judith van de Voorde

gestorven tot Middelburg.

Vader :
Abraham Velters, is geboren den 22 April Ao. 1603.

Troude op den 23 Febr. Ao. 1644. tot Amsterdam met
Helena de Haze, geboren den 27 Aug. Ao. 1621. ge-
storven den . . . Janij Ao. 1679. Hij sterft den 30 Sbr.
A’).  1690. eu leggen biJde begraven in de Westerkerck.

Alexo~tlder Velters, Ao. 1707.  Burgemeester  $ Raad
(1702) der Sta,dt Amsterdam, Gecommit : ter Vergade-
ringe van do Ed. 31og.  Heeren  Gecommit tee rde  liaden
van de Ed. Gr. Mag.  Hecren Staten van Holland en
Westvrieslandt etc. etc.

1) Dit handschrift, hetwelk zich in het familie-archief Leyssiús
baviudt,  Ilerft uitcraxd  slecht3  wna.rde als curiosum en a.ls aan-
leiding to!,  onderzoek. In het familie-arc,!lief  van Jhr. Lampsins van
tlcn  Veldcn te lJtrc&tj  bevindt zich een gedeelte  van cen  uitvoerige,
ook den is dc Zuidelijke n’edcrlanden gcblcven  tak omvattende,
genealogie Velters.

l E

l :
vele Goossc!re  families reeds zeer vroeg gesla&tsnamen  droegen,
waarschijnlijk voor oplossing vatbaar zijn. Misschien kunnen onze
Zeeuwsche leden hit. toe een en ander bijdragen.

1:

LIJSTE VAN DE HEEREN
Balliuwen , Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD

GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien
over zooverre dezelve uit de oude Notulen en

andere aanteekeningen hebben kunnen
worden nagespeurd. - Ao 1761 1).

(1423-1649).

1423.
Burgemeesters : 001 Luck, Meeus Gilliszone.
Schepenen : La.uwerens  Janszoon, Jan van West.

1426.
Baljuw: Wolfert  van der Maalstede.

Burg. :

Balj. :
heer van

Schout

1443.
Christoffel Lodewijkszone,  Jan Huigenzone.

1445.
Wolphuert  van der Maelstede, (Ms. van den
Grijpskerko : ,deze was reeds balliu in 1426)“.

e n  S t e d e h o u d e r  v a n  d e n  B a l l i u w :  J a n._
Cornelisze,  aangst. 1445.

1447.
Burg.: Jan Saeijsz.

1451.
Burg.:  Jan Saeijsz.
Schep. : Jan Willemse,  Willem Jansen, Jan Pieterse.

1486.
Balj. : David van Bairsdorp, 3 Nov. 1449 poorter

geworden.
Burg. : Jan Saeijsz., Jacob Woutersz.
Schep. : Pieter Willemsz. Boudensz, Jan Pierse Outse,

P i e t e r  Jnnse  C o s t e r ,  E l o u t  Jansz.,  Pauwels  Jansz.,
Willem Cornelisz.

Rentmeesters : Mr. Sander Jansz., Martyn Saeijsz.
1462.

Burg. : Christoffel Lodewijxzone.
Schep. : Gerrit Willemsz.

1463.
Burg. : Cors toffe1 Jansz.
Schep. : Poel, Jan Pieterso Ontsz., Belle of Veile,

Cherijt , Welle,  Dijcke.
Rentm. : Jan Adriaansz., Willem Cornelisz.

1466.
Burg. : Dijckgravc.
Schep. : Poe l ,  Jan  Ps80 Oor t sz . ,  Welle,  Veile,  Par-

meman,  Dijcke, Lijcopp, Zondert, Danckert.
1468.

Bal,j. : Jan Ruychrock.
Burg. : Laureys Jansz., Claais Pietcrszone.
Schep. : Mr. Pieter Simonsz.,  Adr iaan  Adr iaansz . ,

Heijndric  Bertelmeeusz., Coman  Heijndric Arentz., Jan
Adriannsz.  Zilversmit,  Jan Kempe,  Willem Pietersz. ,
Merten Oirtsz., Verwout Eewoutszone.

1) Dczc lijst is ontleend aan een, wat  dc spelling betreft, in kleinig-
redok  wel eens  iets afwijkende copie van een handschrift in de
?rovinciale Bibliotheek van Zeeland.

De in Goes. evenals  elders. in oude tiiden veelal gevolgde ge-
voonte  den f&~ilienaam weg te laten, rnnah  het dikwils  &eieÌ$k
e weten wcllrc  personen bedoeld zijn. Waar de familienaam uit
Index  plnat_;en  von deze lijst scheen te blijken, is die cursief ann-
Tegeven.  Toch bijven er nog  zeer vele namen onverklaard, die waar
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1471.
Balj. : Jan Rnyckrock.
Burg. : Nr. Pieter Simonsz., tlc~iudric  Bertelmeeusz.
Schep. : Adriaan Adriaansz., Laurei,js  Jause  ( Clais

Pietersc, Morti  n Oortz , i2driaau  Pieterse, Dankert
Pietersz., lIaureys  Jacobsz.,  Mertiir  Cornelisz., Huug
Gorri tsz.

Rentm. : Jan Adriannso  S’l1 versmit, Adriaan van der
Sluis.

1472.
Bali.  : Jan Rnyclxoci;.
Burg. : Willem Cornsz. Zclle.
Schep. : Pieter Sirnonsz., Jan Adrinansz.,  Vcrwout

Ewont se. ) Adriaan Vurduyr  (alibi Veurdeure), Harrent
Willemsz. , Cons  Thonisse , Willem Pieterse.

Rentm.: Pieter Oortsz., Maerten Corn.
1474.

Balj. : Jan Ruychrock.
Burg. : Clays  Picterse.
Schep. : Corn. Hoynoutsz.,  Vorwout Ewoutsz., Harrent

Willemsz., Adriaan Janse Sluijs,  Hugo Gherytsz.,  Hen-
drik Bertelmceusz., Pieter Jansze,  Jan Jansze,  Corn.
P,a, L&oph.

1475.
Balj. Jan van de Werve (Ruichrock v. d. Werve).
Burg. : Mr. Pieter Sirnontz, Heindrik Arentsz.
Schep. : Jan Simonsz., Barrent  Willemsz., Buige

Gerritsz., Maerten Ocrtsz., Willem Pictersz., Verwout
Ewontsz. > Adriaan Jnnse van der Sluijs, Adriaan
Aerentsz., Jan Heindrikse.

1477.
B urg. : Clais Siersz.,  Hendrik Berthelmeusz.
Schep. : Adriaan Adrinnnsz.,  Clais Claisz., Rh.  Witte

Harrentsz., Jan Jansze, Pieter Pieterse, Matthys Ja-
cobsen.

1478.
Balj.: Jan van de Werve (R.ode  Werve).
Burg.: Mnerten  Oertsz., Claisz. Pietersz.
Schep. : Mr. Clais Claisz., Nr. Witte Harrentszo  ,

Adriaan Adriannsz., Harrent Willemssc, Clues Claisz.,
Jan Janse! Pieter Picterso, Wolfaert Jansz., Mnthys
Jacobse.

1478-1479.
Burg. : Claas  Pieterse, Willem Corn. Zelle.
Schep. : Mr. *Jan Simonsz., Adriaan Adri;ransz.  ,

Willem Pietersc, Harrent Willems, Vorwout Ewoutsz.,
Mathi#js  Jncobs , Pieter Pietcrsc  , Xr. Witte Harrcntsz.  ,
Heindric . . . . .

1479-1480.
Burg. : Mr. Witte Harrentsz.  Jan Jnnszc.
Schel) .  : Mr. Clnis  Claisz.,  Martcn Oertsz.,  Hcindrick

Arentsz., Jan Cornelisz. , Adriaan Pieterse, Pieter Jansze,
Adriaan  \Vildema.n,  Adriaan Bdrianusz.

1480  -- 148 1.
Burg. : Mr. Clais Clnisz.,  Cornelis  Gabrielsz.
Schep. : Mr. Wit.te  Harrentsz. , Jan Jansu,  Adriaa,n

Psso Wildema,n,  Pieter Jansc, Adriaan PS~O  Harrentsz.
Verwout Ewoutsz., Harrent Willemsz., Jan Corn.,
Adriaan Pietersz.

1481-1482.
Burg. : Mr. Witte Harrentsz., Cornelis  Hugensz.
Schep. : Mr. C la is  Claisz., Mr. Pieter Simonsz.,
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Maerten Oertsz., Jan Jorisz., Adriaan Pieterse Ole ,
Jan Janse, A d r i a a n  Paso Harrontse,  Adriaan I?~~
Mathijsz.

1482-1483.
Burg. : Ja,n Jansz., Willem Pieterse.
Schep. : Mr. Clais Clnisz., Nr. Pieter Simonsz., Jau

Simonsz. , Jan Jorisz.,  Huyche  Macharisse,  Jan Gabrielsz.,
Corn. Janse.

1483-1484.
Burg. : Mr. Pieter Siemonsz., Jan Jansz.
Schep. : Mr. Clais Claisz., Willem Pietersz. , Martin

Cornelisz., Adriaan Pietersz. Harrentsz., Adriaan Wilde-
man, Pieter Janse, Charles Pauwelse, Pieter Ja.nse.

1484-1485.
Balj.  : Claes van Reymerswaele.
Burg. : Mr. Pieter Simons, Jan Janse.
Schep. : Mr. Cluis  Claisz. , Adriaan PSSO  Harcltsz.,

Pieter Jansz., Willem Pietersz., Harrent Willemsz.,
Adriaan Corn. Wildeman, Charles Pauwelsz.

1486-1487.
Balj. : Jan van de Werve, ridder.
Burg. : Mr. Pieter Simonsz., Jan Janse.
Schep. : Mr. Clais Claisz.,  Willem Pieterso, Adria.an

Pietersse Hertsz., Harrent \Villemse,  Martin Cor-
nelisse , Pieter Janse, Adriaan Cornelisse Wildeman, Jan
Gabrielsz. , Charles Pauwelse.

Secretaris : Jan Davidse.
1497 - 1488.

Balj.: Jan van de Werve, ridder.
Burg.: Jan Jansse,  Nr. Pieter Simonsz.
Sahel).  : Adriaan Pietcrsse  Hertsz., Martin Cornelisse,

Pieter Janse, Adriaan Wildeman, Jan Gabriels, Hup
Gerritsz., Mr. Clais Claisz., Willem Pieterse, Charles
Pauwelse.

Rontm.: Doman  Clais Arentsz., Reijnier Janse.
1488- 148<J.

Balj. : Jan van de Werve.
Burg. : Jan Jansse.
Schep. : Mr. Pieter Simonsz., Pieter Jansse,  Claes

Pietersc, Mr. Clais, Xarten Cornelisse, Charles Pau-
welse , Adriaan Cornelisse Wildeman.

1489-1490.
Balj. Clans van Eeimerswale.

1490-1491.
Burg. Clais Pietersse,  Mr. Witte Harrentsz.
Schep. : Mr. Pieter Simonsz., Adriaan Pier Matheusz.,

Adriaan Cornsse \Vildeman , Hugo Gcertsz. , Berthel-
meus Willemsz., Jan Corn. Clnesse, Adriaan Psso
Olc , Cornclis Cornelisse Brune , Cornelis Simonsz.

Sccr. : Jan Davidse.
Rcntm. : Doman Jau Arentsz., Cornelis Jacobs.

1491--1492.
Burg. : Mr. Clais Claisz., Cornelis Danielse.
Schep. : Mr. Pieter Simonsz., Clais Pieterse, Jan

Janse, Pieter Janse, Adriaan Pieterse Olc, 001 Mertsz.,
Dij kgrave  Brune.

Secr.: Jan Dnvidse.
Rentm. : Cornelis Jacobse, Doman

149?---1493.
Burg. : Mr. Clais Cla,isz.,  Cornelis
Schep. : Mr. Pieter Simonsz., Mr.

Jan Arent,sz.

Danielsze
Witte Harrentsz.,
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Jan Janse,  Adriaan Pieterse Il_ertsz. ((Her&?),  H u g o
Geritsz.,  Barthelmeus Willemsz., Cornolis Jansc Brune.
Andries Jucobse, Doman Clais Arcntsz.

Secr.: Jan Davidse, Mathijs Pierse.

1493-149-1.
Burg.  : Mr. Witte, Cornelis Danielse.
Schep.  : Adriaan Pieterse Hertz,  Pieter  Simonsz. ,

P i e t e r  Junsse, Jan  Janszu , Hugo Qcrritse,  Arent
Jncobse,  001 Nertse, Andries Jacobs.

1494-1495.
Burg. : Nr. Witte Harrentsz., Cornelis Danielsz.
Schep. : Mr. Pieter Simonsz., Adrina,n Pieterso Mertz

(Herfsz.2) , P i e t e r  Janse ,  Doman Clais Arentse,  0 0 1
Mertze, Cherlot  Pauwelsz. ,  Arend Jacobsz. ,  Andries
Jacobse.

Secr. : Jan Davidse.
3 496-1496.

Balj. : Jan van der Werve.
Burg. : Mr. Witte Harrentsz., Cornclis Danielsz.
Sc,hep.  : Mr. Pieter Simousz., Adriaan Pietcrsse Hertse,

Pieter Janse, Pieter Crombouts, 001 Mertse, Cherlot
Pauwelsz., Cornelis Wjllemse  , Cornelis Janse Dijkgrave,
Geert Adriaanse.

Secr.  : Jan Davidse.
1496-1497.

Balj. : Jan van de Werve.
Burg. : Mr. Witte Harrcntsz., Cornelis Daniels.
Schep. : Mr. Pieter Simonsz., Adriaan Pieterse Hertz,

Pieter Janse, Barthelmeus Willemse, Charles Pauwelse,
Adriaan Pieterse Ole, Gerrit Adriaanse (van Mannee?),
Arend Jacobs, Andries Jacobs (Friese?).

Secr. : Oele Marthynsz.
1497-  1498.

Balj. : Jan van de Werve.
Burg. : Mr. Pieter Simonsz., Charlois Pauwelso.

Schep. : A d r i a a n  P i e r s e  O l e ,  P i e t e r  Jansse, J a n
Gabrielse , Cornelis Cornsso  Verwert,  Andries Jacobs
(l%iexe?),  Cornelis Janse Dijckgrave , Geert Adriaansz.
(van Mannee?), Cornelis Danielsz., Adriaan (!)  Jacobse
Qriese.

Secr.  : Pieter Ingelbrechts.
1495-1499.

Balj.: Jan van de Werve.
Burg. : Charlot Pauwelse, Cornelis Danielse.
Schep. : Geert  Adriaanse (van Mamee ‘1, W i l l e m

Schoof, Mr. Willem Hugetz , Domus  Pieterso, Cornolis
Bruyne,  Berthelmeus Willemse, Corn. Cornelisse (Ver-
wcrt .?) , Pieter Janse, Andries Jacobse Vriese.

1499-1600.
Burg. : Charles Pauwelse.
Schep. : Berthelmeus Willemse , Mr. Cornelis Adri-

aansz.  , Mr.  Wi l l em Huge tz . ,  P ie te r  Janse ,  Reinier
Jansc, Arent  Jacobse,  Domus P ie te r se ,  Corne l i s  d ie
Verwer.

Secr. : Pieter Ingelbrechts.

1500-1501.
Balj. : David van de Wervc.
Burg. : Cornelis Danielse , Charles Pauwelse.
Schep. : Barthelmeus Willemse, Reinier  Janse , A n -

dries Jacobse (l%iese  ?) , Cornelis Cornelisse (Verwert) ,
Cornelis Adriaanse van Zomerzee, Mr. Antheunis Yie-
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torso, Pictcr Janse,  Gerri t  Adriasnse (~:un Mannee?),
Mr. Willem Elugets.

Secr. : Pieter Ingelbrechts.

1601-  1602.
Bslj.  : Dnvid  van de Werve.
Burg. : Cornolis Danielse, Mr. Pieter Simonse.
Schep.  : Charles Pauwelsz., Mr. Jan Claisz., Barthol.

Willomse  , Geert  Adriannse (van Mannée), Corne l i s
Adriaanse (van Zomerzee), Mr. Willem Hugesz., Andries
Jacobusz., Mr. Corn. Adriaanz., Cornelis Brute.

Secr.  : Pieter Iugelbrechts.

1502-1003.
Balj.:  David van de Werve.
Burg. :’ Cornelis Daniëlsz.,  Charles Pauwelsz.
Schep. : Berthel.  Willemsz., Reinier  Jansz., G e e r t

Adriaanee van Mannée,  Cornelis Cornelisse (Verwert),
Cornelis Bruyne , Mr. Cornelis Adriaansz., Arent  Jacobs,
Willem Schoof, Cornelis Adriaanse (van Zonzerzee .?)

Secr.  : Pieter Ingelbrechts.
Rentm.  : Arent  Jacobs, Gillis Janse.

1503-1504.
Balj.: David v. d. Werve.
Burg. : Bartheimend  Willemse , Cornelis Daoielse.
Schep. : Arent  Jacobse, Geert Adriaanse (van Mannée),

Cornelis Cornelisse (Verwert) , Willem Schoof, Cornelis
Adriaansz. (van Zomerzee), Mr. Cornelis Adriaanse ,
Mr. Willem Huigentz., Cornelis Bruynes.

Socr. : Pieter Ingelbrechts.

1504-1606.
Burg. : Pieter Janse, Cornelis Janse Bruyne.
Schep : Corns. Janse Dyckgrave , Willem Schoof,

Quiryn Brune , Jacob Jacobse Saek , Reinier  Janse,
Geert Adriaanse van Mannée, Cornelis Cornelisse Ver-
wert, Mr. Willem Hugesz., Domus  Pieterse.

Secr.  : Pieter Ingelbrechts.

1606-1606.
Balj. : Wolfert van Schengen,  David v. d. Werve.
Burg. : Barth. Willemse , Cornelis Janse Bruyne.
Schep. : Corn .  Mathysse ,  Reinier  Jansse  , T h o m a s

Pieterse, Cornelis Cornelisse (Verwertj , Willem Hendriks
Schoof, Ingel Jacobse, Mr. Cornelis Adriaansz., Corns.
Janse Dijkgrave.

1506-1607.
Burg. : Bartholomeus Willemse, Cornelis Janse Bruine.
Schep. : Corn. Matthijsse,  Rsinier  Jacobse , T h o m a s

Pieterse , Corn. Cornelisse ( rerwerl  2) , Willem Hendrikse
Schoof, Ingel Jacobsz., Mr. Corn. Adriaansz.

1507-1608.
Burg. : Willem Hendrikse Schoof, Adriaan Pieterse

Hertsz.,
Schep. : Reinier  Jnnse, hert Jacobse , Thomas Pieterse,

Arent  Janse, Corn. Berthelemeusz.
Secr.: Mr. Corn. Adriaansz.
Xentm.  : Ingel Jacobsz., Heindrick Janse.’

1508-1609.
Burg. : Willem Hendrikz. Schoof, Corn. Jansc,  Brune.
Schep. : Reinier  Janse, Arent Janse, Macharis Willemse,

Christolyel  Triapens , Adriaen Geertse (van Mannee?),
Corn. Berthelmeusz.

Secr.  : Mr. Corn. Adriaansz.
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1509-1510.
Balj. : David van de Wcrrc.
HL11'g.: Cern.  Janse Urune, Christoffel Triapens.
Schep . :  Reinier  Jansc,  Arent  Janse,  Jacob Gillesz.,

Corn. Jansz.  R i d d e r  ( =  ~uZC~~C?),  Gnndolt P i e r s z . ,
Macharis  Willemsz., Adriaa,n  Geortec  (UUU  >f a~z~ee?),
Corne l i s  Bcrthclomeus  , Lauris Janso (G’oeree?).

Secr. : Mr. Corn. Adriaansz.
1510-1811.

Balj . :  Jan van Stapole.
Burg.: Cornelis Janso Brune, Christoffel Trinpcns.
Schep. : Arent  Janse, Ingel Jncobsz. ,  Jacob Gillis,

Corn. Burthelmeusz., Corn. Cornelisse  (Vcrwert  ?),  Hein-
drik \Villemse,  Cornelis Jansc Ridder (= delz z;oZqe?zde?z.?),
Cornelis Janse Valcke.

Secr. : 1Mr.  Corn. Atlriaansz.
1511-1512.

Burg. : Corn. Janse Brune, Christoffel Trinpens.
Schep. : Arent  J a n s e ,  J a c o b  Gillis,  Ingel Jacobs,

Heindriok  Willctnsz., Corn. Janse Valcke, Corn. Cor-
n e l i s z .  Brune (= Cot~z.  3irjzse  Brzme?), Corn .  Berthel-
meusz., Corn. Piersse,  Macharis Willemse.

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

Het Engelsche geslacht Bastard. l)
Medegedeeld door J. J. B A S T E R T.

Een vijf jaar geleden, was ik in correspondentie met
een mijner naamgenooten in Engeland, W. E. P. Basfard,
die mij, op mijn ve rzoek , zijn genealogie toezond. Deze
was op Engelsche wijze opgesteld, dank zij echter de
welwillende hulp van Kolonel Wagner, hebbe ze hier
in omgewerkten vorm, een plaatsje.

De familie Bastard is in Devon gevestigd sints den
tijd van Willem den Veroveraar, en bezit daar groote
landerijen o.  a.  ,,Buckland”. Robert  tEc Bustnrd  k w a m
van Frankrijk in 1066. Het eerst is sprake in J’ranlw~j’k
van dien naam in 970 bij den dood van Hoe1 de Bastard
zoon van een graaf van Nantes. Deze Fransche familie
leeft nog voort. In 1847 was Jean de Bastard graaf
d’E<stang, er de representant van. Deze zond een lijvig
boekdeel betreffende de familiegeschiedenis naar Baldzozn
Bastard.

William Basiard,  huwde de erfdochter van Pollcxfon
v a n  kitley , daardoor  kwam naam en  goed  aan  de
Bastard’s. ,The  arms quarteret  with OUS, are those of
Pollesfi3h” schrijft  mij 11’.  P. P. Bastard.  H e t  z e e r
samengestelde wapen .Bastwd, bevat ook het wapen
Pélérin (or chevron azure).  Deze familie PEZérin, schgnt
een oud Bretonsch geslacht te zijn.

Omtrent den Franschen tak, hoop ik in een volgend
nummer een en ander mede te deelen.  Deze voert een
ander wapen, men veronderstelt dat bovengenoemde
Robert zijn moeders wapen aannam. In Norfolk schijnt
ook nog een familie Bastard te leven.

1 Robert le Bastard bezat Efford Bacheston.
11 Willinm le Bastard of Eflord.

111 Richard le Hastard.
IV Sir Nicholas BastnrdKnight  of Efford, geb. 1-05,
V Sir Richard Bastard Knight  of Efford.

1) In “Cte Heralds Visitation” van 1600 gespeld “Basterd.” II
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Sir Baldwin Bastard Knight of Efford, geb.
1250 of 1255.
S i r  B a l d w i n  Hastard t r .  eene  doch te r  van
William Crispin.
Baldwin de Bastard tr. cene  dochter van Gilbert
Tity Stephcn.
Nicholas Bastard tr. Emma, dochter van Sir
Nathew Besilhs.
John de Bastard tr. Alice, dochtervan Damarell.
John de Bastard tr. eene dochter van Cary.
John Bastard.
John Bastard.
Thomas  Bast&  , t r .  omstreeks 1500 c’eno
dochter van Thomas at Ley te Devon.
John Bastard , f 1560, tr. eenc  doch te r  van
Chubbe of Addeston te Devon.
John B a s t a r d  o f  Gerston,  -i_ 1 5 8 9  e n  begr.
West-Alvington , tr. Thomazine,  dochter van
Gefirey Gilbert,  zi,j i_ 1 5 5 9 .
1. Joseph Bastnrd  of Dulo (Cornwall), T om-
streeks 1633, tr. Anne, dr. van John Killyowe.
Kinderen volgen XVIII.
2 Richard Bastard.
3 Willinm Bastard of Gerston,  -l- 1638, begr.
West-Alvington , tr. Elizabeth N.N.
1 Dorothy tr. James Narke; 2 Anne tr. Richard
Ley; 3 Elizabeth; 4 Mary; 5 Thomazine; 6
John Bastard, erfgenaam, t_ 1634, begr. West
Blvington,  t r .  Al ice ,  doch te r  van  Edward
Reynell , f 1635 .  Kinderen  vo lgen  X1X. 7
William ; 8 Jozeph.
1 Elizabeth,  geb. 1612 ; 2 William , geb. 1613,
f 1613 ;  3  Anna , geb. 1614; 4 Mary, geb.
1615 f lG24; 5 William  Bastard , e r fgenaam,
geb. ‘1616, -i_ 1663, begr. West-Alvington tr.
Johanna, dochter van Sampson  Hele. Kinderen
volgen XX. ; 6 Thomazine, geb. 1620, +1694; 7.
Grace. geb. 1621; 8. Joseph, geb. 1623.
1 Sir William Bastard of Gerston,  erfgenaam,
f 1690, tr. Grace  Copleston. Kinderen XXI;
2 Joane, geb. 1638; 3 Satnpson  , geb.  1643;
4 Bevill,  geb . 1646;  5 John Bastard,  geb.
1649, j- 1720 tr. N.N. Kinderen volgen XXI”‘“;
6. Joseph, geb. lG50; 7. Francis,  geb. 1653, t 1659 ;
8. Elizabeth,  geb. 1654; 9 Sarah,  geb.  1656;
10 Julias, geb. 1658, t_ 1665; 11 Grace, geb.
1660; 12 Walter,  geb. 1662, + 1713; 13 Julius.
1 Francis,  geb. 1690; 2 Elisabeth, geb. 1691;
3 Catherine, geb. 1692; 4 John Bastard, geb.
1693 tr. Mary Michelmore Kinderen volgen
XXII; 5 Anne, geb 1695; 6 Sarah,  geb. 1699;

XXIbis 1 Gertrude , geb. 1661; 2 William , geb. 1662,
+ 1663 ; 3 Joane , geb. 1664; 4 John , g e b .
1665, _i 1674; 5. William Bastard of Gerston,
geb. 1667, f- 1703/4,  tr. Anne dr. van Edmund
Pollexfen of Kitley , 5_ 1723/4.  Kinderen volgen
XXIIbiS  ; 6 Copleston , geb. 1670; 7 Francis  (3)
f- 1672 ; 8 Francis,  geb. 1672; 9 Charles, geb.
1673, + 1675; 10 Grace,  geb. 1676; 11 Hele,
geb. 1677;

SSII Mary, geb. 1730/1;
XXII”‘”  1 Anna geb.  1695,  -i_  1706 .  2  Po l l ex fen

Bastard , erfgenaam , geb.  1696,  -f 1732/3  tr.
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Lady Bridget ds. van John eerste  graaf Poulett.
Kinderen volgen Xx111.  3 Grace, geb. 1698;
4. Petronitta geb. 1699 tr. William Cholwoll;
6 Admonition  , geb. 1’701 tr. Walter Radcliffe;
G Johanna, geb. 1703.
1 Williarn Bastard of Kitley, erfgenaam, geb.
1727, f- 17S2.  tr. Anna  d r .  v a n  T h o m a s
Worsley of llovingham (County York). Kin-
deren volgen XXlV. 2 John Pollexfen, geb.
1725, -i_ 1726 ; 3 Pollexfen, geb. 1726, -11727  ;
4 Edmund, geb. 1728/9  -1 1773; 5 Bridget,
geb. 17d!l/30  -f- 1731; 6 Peregrine, geb. 1731,
j- 1732; 7 Baldwin, geb. 1732, i_ 1773.
1  John Pollexf’en,  g e b . 1766 , j- kinderloos
1816, lid van het parlement voor Devon, tr.
1’ Sarah, dr. van John Turnhart  wede Charles
Wymondesold (Lockinge , graafschap Berks) ;
tr. 2’ Judith Ann Martin. 2 Edmund Bastard,
erfgenaam van zijn broeder, geb. 1768/9, t
1816,  lid van het parlement voor Dartmouth
tr. Janc, dr. van den zeeofficier Pownoll of
Sharpham  t 1522. Kinderen volgen XXV.
1. Edmund Pollexfen Bastard of Kitley, geb.
1754, 1_ 1838, lid va,n het parlement voor
Devon , tr. Anne Jane Rodney, dr. van den
tweeden baron Rodney. Kinderen volgen XXVI.
2 John Bastard of Sharpham, t 1835, zee-
officier, lid van het parlement voor Dartmouth,
tr. Francis  -Wade of the Grange  (Graafschap
York). Kinderen volgen SXVIbiS.  3 Philemon
Pownoll, geestelijke, tr. Mary Park.
1 Edmund Rodney Pollexfen Bastard of Kit-
ley and Bnckland, erfgenaam geb. 1825 5_ kin-
derloos lSO6,  tr. Florence Mary dr. van Simon
Scrope  of Danby (Graafschap York), 5_ 1871.
2 Baldwin John Pollexfen Bastard of Kitley
and Bucl&nd  , geb. 1830, -i_ kinderloos 1905,
tr. Friinces Jane dr. van Mortimer  Rodney.
3 William Pollexfen Bastard of Kitley und
Buckland, geb. 1832, geestelijke, t.r. Cnroline
dr. van den admiraal Woollcombe of Hemer-
don. Kinderen volgen XXVII.

XXV1”” 1 John. kanitein der Roval Horse Guards:

XXVII

XXVTII

2 William Benjamin ; 3 F&ces, tr. 1860 Wil:
liam Frederick  viscount  Chewton.
1 William Edmond Pollexfen Bastard, erfge-
na’am,  geb. 1864, gowczen  luitent,  Kon :  1”

Devon Yeomanry , vrederechter  te Doven  County
tr. Rosamond  Isabel  Foster of Cnnwell  Hall
(graafschap Staffordshire). Kinderen volgen
XXVIII.
2 Edmund Georgu Pollexfen, geb. 1872, j- 1874;
3 Janc  Frances; 4 Mary Caroline; c> Ellen
Woolcombe ; (i Anne Kntherinc  ; 7 Graco Potro-
nel; 8 Florence Elisabeth; 9 Alice Dorothey
en 10 Carolino  Bridget.
1 Rosa,mond  Bridget; 2 Pctronel Jano; 3 Tsabcl
May; 4 Wilfreda Anne en 5 Caroline Joane.
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Lyste of Ordere/waer naer de Doodkisten / Doot-
baren / mitsgaders Rouborden /zullen gemaekt

ende betaelt worden (in de stad Tiel).
medegedeeld door Jhr. C. PH. L. VAN KINSCHOT.

Overhoefde  Eycke Doodtkisten, vau pluncken
van ses uyt de voet.

E e n  K i s t  v a n  sovcn voet  lanck/. . . . 1 6 - 0 - 0
Een Kist van ses en een halve voet lancki 15-0--0
Een Kist van ses voet  lanck/ . . . . 14-0-0
Een Kist van vijf en een halve voet lanck  / 1 3 - 0 - 0
E e n  K i s t  v a n  v i j f  v o e t  lsnck/ . . . . ll--10-0

Volght Doodtkisten  van plancken  van seven

Een
Een
Eon
Een
Een
Eet1
Een
Een

Een

uyt de voet.

K i s t  v a n  seven  v o e t  lanck/ . . . 1 4 - 1 0 - 0
Kist van ses en een halve voet lanck/ 13---10-0
Kist van ses voet  lanck/.  . . . . 12-10-0
Kist van vijf eu een halve voet Iunck/  11-10-0
Kist van vijf voet lanck/  . . . . lO-o---0
Kist van vier voet lanck/ . . . . 8-0-0
Kist van drie voet lanck/  . . . . 5-10-0
Kindts Kist dat onder den Arm ghedra.gen  wordt

3 - 0 - 0
kist van plancken  van acht uyt de voet/ yoder./.1 . 1kist twlntmn stuyvers mmcxer.

Volght Rouw-borden.

Een Bordt met afstaande Colonne/. . . 10-0-0
Een Bordt met platte Pylasters . . . . S--lO--0
Een vierkant Rordt ofte Ruyt . . . . 6-10-0

Volght Yserwerck.

Voor ycder Handtvat  ofte Ringh/ 8 st.
Voor yeder  Schroef/ 4 st.
Voor drie Houvasten met een oogh/ daar het Bordt

aenhangt / 2 gulden.

Volght Greyne Overhoefde Doodtkist’en.

E e n  K i s t  v a n  seven  voet lanck/.  . . . ti---0-0
Een Kist van scs en een halve voet lanckj 6-10-0
Een Kist van ses voet lanck/ . . . . 6 - 0 - 0
Een Kist van vijf en een halve voet lanck / 4-10--0
Een Kist van vijf voet lanck/ . . . . 4--0 -0
Een Kist van vier en een halve voet ln.nck/ 3--10-0
Een Kist van vier voet lanck/ . . . . 3 - 0 - 0
Een Kist van drie voet lanck/ . . . . 2-10-0
Een Kist van twee en een halve voet lanck/ 2-0-0
Ende  een Kints Kist dat onder den Arm ghedragen

wordt  .Voordo;_s  ’ ’ * - * -. . * * . . . . 1 - 0 - 0
alle platte Kisten/ tot, vler voet lcnghte

toe/ ycder Kist 20 st. minder/ endo  al wat onder de
vier voot langht~e  is/ 10 st. minder.

Volght Baeren.

Een Baer van  twuel f  en  een  hnlvc!  voet  lanck/
1 0 - 0 - 0

E e n  Baor  van  t ien  en  een  halve voet lsnck/
3-0 -0

E e n  Baer v a n acht en een halve voet lanck/
6--10-0

Een Baer  sonder Sydel-bomen / ofte Kinder-Baer
5 - 0 - 0
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Volght  nu ‘t Schilderen van tic Borden.
Een Bordt met scstion Qunrtieren/  als Schilden op

de Baer/.  . . . . . . . . . . . . 16-0-0
E e n  Borclt met acht Qunrticrcn e11dc  S c h i l d e n  o p

do Baer/.  . . . . . . . . . . . . 1.2-0-0
Een Borilt met vier Schilden. . . . . 1 0 - 0 - 0
Entle een Bordt  sonder Quartieren  / cndc  Schiltlen

op de Baer . . . . . . . . . . . . 2-0-0
Dit aldus  by provisie Gearres.t!~ort~,  in presentie van

a l l e  d e  Heercbu Alngistrnet  , cnde  m e t  cerlpaerigbeyt
van stemmen , bellouclorldc  de Hoeren 1lagistraet  voorn.
deesen  ten nllctl  ti,jlleu te vormindcrcn  , te  vermeerderen,
dresseren, mur’  tIJds gclegcntllcydt.  Actum 30 Dec.
1 Ui4.

T e r  Ortlonnantic  van de 1I:lgistrnct
der Stndt Tyel,

get. S. SCEICLT,.

Aanteekeningen uit het Archief van Asten, (N.B.)
cloon- A. F. TAN BE U R D E N.

Quohier 1785 ten gemeeutehuize ; 20 Aug.  1786
goedgekeurd door L. van Riet, H. E. Wilclemnn,  Dirk
Derks,  P e t e r  Kanters,  H e n d r i k  Naasen,  F. Bakers,
J. Losecaat , secretaris.

Gehuchten  : Oosterijen , 0p‘:tappen  , Dicsdonck, Om-
melsche  bosch ,  Ommel,  Laarbroek,  Steegen, Voordel-
dank, Wolfsberg ? Heusden.

bl. 4!1. P ie te r  Ludwig  v .  Cotshausen ,  hofraad en
secretaris te Duisburg , bezit huis, hof enz. 2!j morgen ;
21 Mei 1787 verkocht aan Adrianus Franciscus van
Moorsel.

bl. 58. Willem Verdeuseldonk bezit twee camers  van
het Klooster te Ommcl met vischvijver  , hof, capeldijk,
cloosterdreef , potery. Hij wcs gehuwd met Jcnneko
van den Boom en bezat tcvcns het oude huis \-an ‘t
Clooster met de schuere  tot de deure  en hofkoete.

bl. 81. Peter Driosen  van Brussel bezit eenen  acker,
genaemt de Kerckput , bij tleeling Lier kinderen Jan,
Lucia,  Petronella,  Frnncijn  en Philip aan den laatste.

bl. 141. C. v a n  Hom*broek, Antoniu Papegaai en
C. M. van Nievervaart , wonende te Dortdrecht  , heeren
der heerlijkheid Asten ; de eerste sterft 1787. Zij be-
zaten Casteel met hof en Cingels; warande enz. De
neerhuijsingo van het Casteel, zijnde 2 woningen be-
woond  door  twee  hoevenaars ,  hoeve  Wolsberg  en
Eekelhof.

bl .  185.  Pieter  Ludwig v. Cotshausen voornoemd,
een huijs, stal en hof, vijver en kerkmuur  met drieske;
dit ging in 1807 over aan Anth.  Timmermans.

Protocol Asten begin 15 Dec. 1’160.
Jacobus Losccaat , d ros t ;  Jan  va.n Riet ,  president-

s c h e p e n ;  A n t o n i e  Haasen,  + 9 Jan. 1761, H e n d r i k
Berkers , Jan Vervoordeldonk , Wilhelmus Bruijne,
Leendert van Riet, Hendrik Peter Driessen , schepenen ;
Jacobus Losocaat  , secretaris.

Rogus Franciscus Schenaert  T erfsecretaris van Aarle
(N.B).

Huis de Roode Leeuw, brouwerij, ligt bij de Kerk.
Loomans.  Goort Lomans , had een dochter Catharina

L o m a n s  X Johannes  Janssens ,  v:~n wie  P ie te rne l ,
Willem en Caatje 10 Dec. 1761.
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Van. de Nortel, Deurne. Willem Corneliszoon van de
Mortel, gewoond en overleden te Deurne X Johanna
Antoniusdr.  Hurkmans, had de navolgende kinderen
( a”. 1763) :

10. Adriaan van de AIortel:  i_ in 1763, X Gerdina  van
Deurne,  van wie:  a llondrina,  0 \Villemijn,  c Jeunekc,
d Maria  van de Mortel.

20. Anna Catharina van de Mortel, iu 1763 minderjarig.
30. Cat,hnrina  van de Jlortol  X C o r n c l i s  Tielcmans,

wonende te Tongelre.
40. E l i sabe th  vau de Mortel  x Jacobus  Corstens,

wonende te Deurne.
50. J o h a n n a  v a n  d e  M o r t e l  X Evort Einhoudts,

wonende te Helmond.
t O. Cornelia van de Mortel X Peter tle Vet.
70. Willem van de Mortel, f in 1763, X Jenneke de

Vet, van wie: Willemien, Antoinette en Willem van
de Mortel.

Hermanus  Albers , rustend predikant te Eindhoven,
had een dochter X Roedolf  Christiaan Frederik Lilly,
luitenant, doet op 10 Dec. 1772 een huis over in het
dorp aan Joannes Janssen en Jan Verreyt.

Chirurgijns:  in 1772 Hendrik Halbers, in 1778 Gode-
fridus Sauwé,  te Asten.

Von Riet 1781.  Gerr i t  Verriet  X Anua  Vervoore ;
de kinderen  verkoopen cene  tiende; deze zijn:

10. Lecnder van Riet, presideut-schepen Deurne.
2”. Willem van R i e t , schooltneester  X A l l e g o n d a

van  Ravestcijn,  van wie : Gerrit van Riet en Franc+
van Riet.

30. Jan van Riet te ‘s-Hertogenbosch.
40. Anna van Riet x Gerrit  van Drommen, school-

meester Someren.
50. Gerri t  van Riet te Nispen
60. He lena  1  van  Rie t  X Balthasar  van Schayk te

Deurne.
70. Helena 11 van Riet X Diedorik Noyen te ‘s-Gra-

venhage.

Titels en namen.
Den l.$n April j.l. i$ te Utrecht gcpromovccrd tot doctor

in de rechtswetenschap de heer L. van der  Pool liiddingh,
na verdediging van stellingen, waaronder deze voor-
k w a m  : ,,Dc v r o u w , die vóór haar huwelijk niet het
,,recht had, een adellijken  titel te voeren, en nochthans
,,n& haar liuwel~jk  ( m e t  i e m a n d ,  d i e  me1 d a t  r e c h t
,,lieeft.),  den  t i t e l  van  haren  man voert, v a l t  o n d e r
,,art.  433,  l”, Wetb. van Strafrecht.”

Art. 435, 10, Wetb. va.n Strafrecht luidt:
Met geldboctc  van ten hoogste honderd vijftig gulden

wordt gestraft:
l* 11s  d ie  zonder  daar toe  ge rech t igd  t e  zijn e e n

Nederlandschen adellijkeu titel voert of een Nederlandsch
ordeteeken draagt. X.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Akker (van den). Waar en wanneer zijn gehuwd:
Godefridzcs  vun delb  Akker, over leden  12 Juli 1811

te Boxtel en hngelis~a  Maria Hadfras, overleden 17
September 1828 te Boxtel, dochter van Jan Hendrik
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Halfras en Anna Maria Stcengracen, en hoe zijn d e
namen z\jner ouders, benevens hunne geboortedatums 2

ZQ wonnen te Dussen  de volgende kinderen:
1. Adrianus van derb Aklcer, ged. 1 Juni 1785.
2. Joalanes  Hcndricus  van den Ader, ged. 28 Juli

178ti.
3. Adrianus ran den Ader, ged. 4 Dec. 1788.
4. Maria Alida van den Akker,  ged. 13 Sept. 1791,

g e h u w d  6 Febr. 1814 te Boxtel met Jacobus vala de
Zaiadela.

5. Petrus Helar%cus van den Akker, ged.  16 Febr. 1794.
6. Johajznn  van den Akker, geb. 26 Febr .  1797,

gehuwd 17 December 1825 met He~aricus  W@nandus
Elore~ztius  Versteegla,  geb. 24 N o v .  1 7 9 4  ( z o o n  v a n
IVillem  T’ersteegla  on J o h a n n a  Holmen).  Zij huwden te
‘s-Hertogenbosch  en hij werd te Zutphen geboren.

7. ,Joannes  Godefridus  van den Akker,  ged. 14 Febr.
1800, huwde 14 Maart 1821 tc Boxtel Alana Cornelia
van Cantforts.

8. .Franciscus van den Akker, ged. 17 Febr. 1803.
De  onder  3  genoemde  A d r i a n u s ,  h u w d e  1” 30

Januari 1814 te Boxtel, Willaelmina  can Rooy , en 2”
ook te Boxtel 21 Nov. 1819 Mecheli~aa  vala Grinsven.

Zijn er soms van deze personen  nakomelingen bekend ?
Tevens verzoek ik beleefd verdere mededcelingen

betreffende de familie van den Akker (Acker).
Anderdam. W. L. VAN DEN A K K E R.

Barneveld (van) .Johanna  Maria ,vaqa  Barneveld, geb.
t e ?  d e n . . . . 171O,i_  te?  den . . . . 1776, dr. van Leeladcrt
v. B., burgemeester van Gorinchem, en flil. . . . A . . . .
van Hoey. Ook gevraagd wapens van Barneveld en
van  Hoey.

‘s HerlogelzBosch. v. R.

Blom.  Antoja Blo?ja  (Blum), geb. te? den? zoon van?
e n  :S tr .  te? den? Catarivaa Valalas, dr.  van? en 3 U i t
dit huwelijk werden te Kleef gedoopt:

1. Nicolaas Wilhelmus op 25 Aug. 1709, volgt.
2. Snna  Henriëtte op 30 Sept. 1714.
3. Hermsn Wilhelmus op 6 Dec. 1716.
Nicolaas Wilhelmus Blom, vestigde zich te Gorinchem

en huwde te Dalem bij Gorinchem 2 Juni 1733 Johanna
Catlaarina  Oldenzeel,  ged. te Gorinchem 12 Oct. 1696,
dr. van Johan 0. en Catharina van der Burg.

Het wapen vertoont: In? een wildeman(?) met een
knots over den rechterschouder en in dc linker een roos
vasthoudende. Helmteeken een roos tusschen eenc  vlucht.
Welke zijn de kleuren?

‘s Hertogenbosch. v. R.

Boumeester.  Uit  welke streek is deze familie af-
komstig. R.

Burgh (van der). (XxX1,  26, 62.) Dank zij de wel-
willendheid van den Heer Byleveld te Leiden kan ik
de door mij gestelde vraag thans volledig beantwoorden.

10 gen. Johan~aes vava  der Burgh (ook voorkomende
als van der Borch) behoorde tot een Duitsch geslacht,
daar zijn broeder Wierich  in diens huwelijksacte ver-
meld staat als afkonístig van Mullem a/d Ryn (Mülheim).

t r .  1” Czbnera  Jans&.; 20 aa,nget. Le iden  5  Maar t
1654 en attestatie om 22 Maart te mogen trouwen te
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Soeterwoude met Margriet Toorens j. d. van Emmerik.
Kind bij A.

20 gen. A. ,Jo7Lannes  van &r Burg7a,  g e d .  H o o g l .
ke rk  20 Febr .  1658, vleeschhouwer op de Mare te
L e i d e n  1 7 1 1 ,  aanvaa.rdt de voogslij  25 Juni 1692, tr.
in Pietcrskerk  ló Oct. 1679 Corne l ia  va?a Raaplborst,
dr. van Pieter en Jalagaetycn  Robbrechts,  st. lti9:. Kin-
deren bij B.

3~ gen. H. 1. Peiro~aella;  2. Janlaetge;  3. Dirk, g e d .
Marekerk 18 Juli 1683, vleeschhouwer op de Mare te
Leiden 1711, tr. 10 in Hoogduitsche Kerk 12 April 1711
Anna Ouishoorn  j. d. van Leiden.; 20 Noordwijkerhout
8 Mei 1729 Helena Eeldragende  J. d. van Leiden. Kind
van Helena bij C ; 4. Petro?aella  ; 5. Pieter ; 6. Petro?aclla ;
7. Petro9aella.

40 gen. C. Jolaaqafaes Robert, ged. Pieterskerk  26 April
1739, Opperkoopman-titulair en geheimschrijver ve,n
den Gouverneur Generaal 1767, Gouverneur en Direc-
teur van Grissée (res. Soorabnya) 1772, Gouverneur
van Java tot 1778, benoemd tot Raad extra-ordinair v.
Ned. Iud. October 1778, was dit tot zijn dood in li84
te Batavia, tr. Batavia 28 Nov. 1767 Anna Maria Romp?
dr. van Michiel raad ordinair van Ned. Ind. en M a r i a
Kuiper. Na hertrouwd te zijn met Gerrit Willem vaqa
Zuylen van Nyecelt , Heer van Dorth  , overleed zij 8 Nei
1800 oud ruim 46 j. en 10 m. Kind. bij D.

Se gen. D. 1. dlichiel Derk, geb. Soerabaya 10 Januari
1769,  s t .  18 ,2ei 1799, tr. Bathmen  20  Aug .  1794
Adriana  Morgartdha  can der hTiepoort,  dr. van Radolf
Florentiaes  en Debora  Johangaa  Gobius, geb. Soerabaya
24 Oct. 1777,  s t .  Arnhem 2 Nov.  1865.  Zij  hertr .
Mr.  Johala  Weerts.  Kind bij E.

2. D a v i d  cJoaia,  geb.  14 Dec.  1769 studeerde te
Göttingen 1789 1)) koopt huis Ubbergen 1798, st. 14 Oct.
1500 t r .  Ba thmen 13/18 Jul i  1796 Alagela Alezandra
van der Niepoort, zuster van Adr. Marg.  hierboven, geb.
Soerabaya 1 Apr. 1774, st. Nymegen 31 Mei 1814. Zij
hert. Mauriiz de Bruyn. Kind bij F.

60 gen. E. Anna Maria Johanna, geb. Amsterdam
18 Juli 1796, st. Arnhem 24 Nov. 1870, tr. 10 Arnhem
3 Juni 1816 Geraf.d Goderd  Antlaony  Zwier baron vaga
Haersol te .  Hieruit  stammen eene ft-ede vafa Zuyha
van Nievelt en leden der familie Roulcens,  tr. 2” Arnhem
2 Nei 1866 Gcory Ludwig  Carel  Heijarich  graaf va?a
Ranxow. Uit dit huwelijk stamt een gedeelte der adelijke
familie Bad,  waaronder de baron Baud.

60 gen. F. ATbTla  2tlaria Roberti?aa  ,  geb.  Amsterdam
21 Mei 1593, st. op het Huis Hulsen bi,j Nijmegen 10
Nov. 1866.

Deze dus van afkomst Duitsche van der Burgh’ en
bedienden zich, blijkens zegelstempels van David Joan
(D. 2), van  he t  wapen der nu uitgestorven adellijke
familie van der Burch. Doch in mijn bezit is een ge-
schilderd paneelt je met de geall ieerde wapens van
Johannes Robert on ,4nna Maria  Romp en daarop voert
van der Burgh: in groen een go. rechter schuinbalk,
groenen wrong en tot helmteeken  eene go. vlucht. Het
wapen  Romp op  het. paneel:  Gedeeld: 1. in bl. een
ro. schildpad; 2. in ro. drie golvende bl. dwarsbalken.
Dit laatste wapen voldoet met zijn kleur op kleur in

1) Zijn album amicorum werd door de kinderen Wagner  in 1908
dan de Kon. Bibl. geschonken.
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het geheel niet aan de vcreischten der heraldiek, daarom
is ook op de kleuren vau het van der Burgh-wapen
niet veel staat te maken.

Nog vond ik ouder de papieren van Rhede  van der
Kloot een heraldisch juister wapcu  van IComlj: Ged. :
1. in ro. een zi. schildpad; 2. iu zi. drie golvende bl.
dwarsbalken.

s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Cassemajor (de). Jolro~~ de C komt als deurwaarder
van ‘s lands gemeeue middelen te ‘s-Hertogenbosch voor
1G Juli 16i0, 10 D e c .  1678. C%r&tina  zaI& &uy,~~ui~~lcel
word t  a l s  zijno w e d u w e  g e n o e m d  in eenc  akte van
16 act. 1685.

Johan de C. wordt 17 Oct. 1703 door den Raad van
Statc benoemd tot  deurwaarder en oomptoirbode bi,j
het Comptoir der gcmeene middelen over de stad en
de meierij  van ‘s-Hertogenbosch.

Jan de C., geboren poorter van ‘s-Hertogenbosch ,
wordt 10 Oct. 1704 door den Raad van Brabant be-
noemd tot deurwaarder van dien raad.

J o h a n  of Jan de C. wordt 26 Febr. 1706 door het
domkapittel  van St.  Lambertus  te Luik, als heer van
Lith, aangesteld tot secretaris van Lith. Hij resigneert
dit ambt 22 Nov. 1713 aan Isaocq Oulioop.  Uit de des-
betreffende akte blijkt, dat hij toen tevens drossaard
en secretaris  van Deurne en Liessel  en omtrent 41
jaren oud was. Ik vind verder aangeteekeud,  dat hij
drossaard van Deurne was sedert 1710 en dat hij over-
leed 29 Februari 1719. Is hij al of niet dezelfde persoon
als de drie voorafgaanden?

3’ohan  de C. werd als  drossaard en secretaris  van
Deurne opgevolgd door zijn zoon Pero,  die te Deurne
overleed S Aug. 1744 en op 12 dier maand aldaar in
de Kerk begraven werd.

Prro de C. was in eerste  huwelijk gehuwd met Johanna
Catharina bruller, dia 25 Aug. 1742 als overleden voor-
k o m t ,  d o c h t e r  v a n  Georgius  Jusius  Xuller uit ‘s-Her-
togenbosch. Uit dit huwelijk sproten (0. a.?):

1. Johan de C., die 25 Aug. 1746 wordt genoemd
drossaard van Helmond en gehuwd met Christina Cornelia
de Cassemajor  ,

2. Samuel  de C., notaris te ‘s-Hertogenbosch en
3. Urselina Philippilaa  de C., geb. te ‘s-Hertogenbosch,

overl. te Deurne 27 Febr. 1748, geh. aldaar 10 Febr.
1743 met Hendrik Sluiter, predikant te Deurne, be-
graven aldaar 10 Mei 1782.

Pero de C. en ~ohava~aa  Catharina  &uller voornoemd
testeerden voor den notaris H. clc  Bye te ‘s-Hertogen-
bosch 31 Jan. 1712.

Ik putte deze opgaven slechts voor een deel uit
au then t ieke  b ronnen .  Zijn ze juist? Wie brengt op-
heldering en aanvulling ?’

‘s-Graveuhage. Auc;. SASSEìi.

LOOZ (van).  Bes taa t  nog  te  T ie l ,  he t  g ra f  van
Balderic 11 graaf van Looz,  bisschop en vorst van
L u i k  (1008),  s t i ch te r  de r  St Jacobs  abd i j  jn 1 0 1 6 ,
overleden in voormelde stad, 29 Juli 1017P

In welk jaar werd geboren en stierf, Jan van Looz,
heer van Goez  (of Goyez), Vorsseu, Nandrin2  enz. (zn.
van graaf Arnoud  111 (of .Tv) en Aleidc van Diest),
íxlitgenoot  van Sofia van Limburg, vrouwe vaih Oberste&
(dr. van Robert et Lucia vala Nassau)?  Er wordt van
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hen gewag gemaakt, in een kerkelijk ambt verleden,
in 1180, binnen de vesting Berlo.

Wanneer werd geboren Eus&achius  van Looz-Cors-
warem  , op den dag van Cuinre,  in Friesland ver-
moord , 13% ?

In welk jaar huwde en overleed, Rudolph  1 ( ook
Nevelong ?) rpgeerend  graaf valz Looz (Loon of Vlermael)
en Oost-Haspengouw , graaf  van het illaselant,  ook
graaf vala Bergen genaamd, (zn. van Raginer 11, »en
Jongen  gehetcu  (ook Ruodvollus, Ricfrid of D o d o . : ) ,
graaf val2 Hetaego~uwe~a, 2llansuarie  (en Beiuluc  ?), bc-
graven  t e  Ut rech t?  en  Oclile, of Alix,  vaja  Franlwijlc,
dr. van Richnrd  I Hertog van Burgondie, 897, enz. en
zuster  van Raoul ko~ai~ag  vaja Fralal;rijk)  , vermeld  in
een begiftigingsakte der kerk van Nijvel,  en in 944 - 10 10
echtgenoot 1” van Rìchilde van Teisterband  (dr. van
Dirk (ook IY 1a ger?) g r a a f  caga Xleef eja Teisterband
895-936  en A l b c r a d n  (zuster van Ifundus  bisschop
van  Ut rech t ) ;  20 vun Bertha van Helacgouzoela,  j- 967,
(dr. van Ragwaer  ?)?

Waar werd geboren en stierf, Arfaoud  ( Wille~~a,  Aerd,
of  Fastre?)  vafa  L o o s -  Corszuarena  , r i d d e r ,  sire van
Corszuar<m (Stecelzsslot),  enz. ,  later  minderbroeder te
Luik 1260, echtgenoot van Eleolaora  van Kiel  (of _iVyel),
der graven van Limburg (dr. van Frederic van Valkc~aburg
g r a a f  vaqa Loiimma  (Luvaemloucl)  e?a  niiel (1294:j) P

Bestaat nog te ‘s Gravenhage het graf van Antoola
Huibert  Ri$Lsgraaf  t’ala Looz-Coswarem  , Ka,pitein  d e r
infauterio en Luitenant-Kolonel (zn. van Johan Hubedus
en Margaretha van Argelateau)  , geb. Longchamps 23 No-
vember 1651,  -f ‘s Gravenhage, in 1711P

B. v. D. B. v. T.

Mayvart, van Laere, Boursse. (XXSI, 1. Adrìaen
cala  Laere en Elisabeth Boumse; bij dood van den vader :
Pieter Boursse, cosijn van  de  moeder l i jke  z i jde  en
A~atllo~~y  Cuypers  goede  bekend.e,  h e b b e n  t e  z a e m e n
aengenomen  de voochdie van de weesen.  - 25 Apr. 1645.

Elisabetla  23 j., Pieter 18 j., Hester 16 j., Xusanna
13 j., .Jasalaeke  11 j., Barbara 4 j.
(Weeskwnev,  Middelburg.)

Middelburg. CORNELIE  DE W A A L.

Van Laere X Boursse. Gevraagd afkomst en andere
bijzonderheden van bovengenoemd echtpaar, benevens
gegevens omtrent hun kinderen. Het derde kind, Hester
v. L., h u w d e  2 Sep t . 1618 te Middelburg Asatholaìe
Leyssitis,  j. m. van Goes,  doch werd reeds 16 Nov.
d. a. v. in de Choorkerk  te Middelburg begraven; het
vijfde kind Janlaelxn  v. L. h u w d e  . . . . Ds. Hendrick
de Klerck. (kinderen?)

Adriaeja  vaqa Laere (Laren) komt niet voor in eene
genealogie van het Zeeuwsche predikanten geslacht v a n
LareIl. Wat was zijn wapen?

Was JklitlL Boursse,  welke 5 Juni lG22 te Amsterdam
huwde met Prof. Dr. Frajacois  Nayvart (Mdbl.  XxX1,
124) eene verwaute  v a n bovengenoemde Elisabeth
Bou!rsse?  Is er samenhang tusschen het Amsterdameche
en het Zeeuwsche geslacht Boursse?

‘s Gravenhage. L.

Molio (de). Naar aanleiding van het stukje in Afl. 4.
I V  r e e k s ,  d e e l  X der B$lragen  voor  Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde (1912),  diene,  dat naar
ik geloof, Francisco de Molio  een Italiaan uit Bellaggio
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geweest is. Een aardige acte is in mijn bezit, waarbij
hij belooft in Altona zijnde 1000 ducaten  te zullen be-
talen a,an T h o m a s  Pietersz.  Bastert,  zoodra hij  met
Anna Ooms getrouwd zal zijn. - 22 Sept. 1675. Vier jaar
later is hij curator in de boedel van de wede Bnstert
en acern  ik aan dat Ilij zi,,jn  schuld betaald had. .Do v rouw
van Eller$  Ooms was IIdlegonda  van Il’arlsdoi~p.

‘s-G,ruvenlzuyrc. J.  J .  BASTEHT.

Oudaen. Bredenburg. In de gedichten va.n HuOcrt
Korueliszoon  Poot vindt men verzen, geman,kt  bij ge-
lcgenheid  van
- het vcrjarcn  v a n  ,jofll*ouzoe  &nl-ia  Bredenburg,

gcmaelinne  van den heere Jan O~I~CIC~L”,  ‘LB  Aug.  1717,
- de geboorte hunner oudste dochter Sara Oudae)l,
- den eersten verjaardag dezer Sara, ‘7 Oct. 1718,
- de g e b o o r t e  vau h u n n e  d o c h t e r  ,,jongkrrouwe

31zna  Ollclae~a”  9 Febr. 1723,
- den (tweeden) verjaardag dezer Awaa,  9 F e b r .

1725 en
- - het afsterven van ,,den heere Jan Oudnen  over-

leden den 10 van Hooimaent (Juli) 1727”.
. Is deze laalste  <Jctrr  Ou~iae~~  dezelfde als die gehuwd

was met Naria Bredcdwrg ?
‘s-GraUedwge. Aua. SA S S E N.

Pols. Pieter Pols,  geb. te? 1 Sept. 1713, _t Werken-
dam 13 Febr. 1794, zoon van ? en ? , tr. te 2 den 2 &í!n,ria
Bell, ged. te Asperen 21  Sep t .  1710 ,  d r .  van  Arion
Jncobsz.  13. en ,4altje Cornelisdr. van Asperen.

Welke zijn de wapens Pols on Bel1 ?
‘s Hertogcdosch. v. I(.

Tuyll (van). (SSSI, 157). In het Eerstc  Deel van
he t  werk ,,Charlotte Sophie Countess Bentinck, Her
L i f e  a n d  Times, 1715-ISO0  by her descendant Mrs.
Aubrey le Blond” (Londen, Hutchinson and Co. 1912)
k o m e n  twee afbeeldingen voor van T+ozrzoe  neiniera
van 1~~11 va,n  s%) ooslcerken,  echtgenoote  van Graaf Joha,n
Albert Eentinck  : (30 eerste, tegenover blz. 150, is do
reproductie van een, door Hoppner geschilderd portret,
thans in het bezit van den H e r t o g  vals  Portla?ad;  de
a,ndere  is de reproductie van een portret door ltomney,
thans toebchoorend aan Graaf I!etz,ry  Aldenbwg Bentinclc.

‘s G,ravti?ahage. J. H. H. S.

Tuyll,  (van). (XxX1,  157). Een lichtdruk in kleuren
van het portret van Renira t>ala Tuyll, Echtgenooto van
Capt.  Johla  Albert Be+atid~  is in 19!  1 uitgegeven in
,,The Connaisseur”. Het portret door G. liomney  ge-
schilderd, is in het bezit van Graaf Henry Aldenbwg-
Bentinck. Indio, Bovey-Tracey Devonshire.

Graaf H. A. Bentinclc  is de zoon van wjlen Gt-aaf
Charles Aldenbwg Bentinck, tot omstreeks 1840 Heer
van Doorwerth.

Amcrolage% BENTINCK.

Schwartzenberg (van). Waar werd geboren Edmond
Baron van Schwwtxenberg  en Hohenladsberg  , gouver-
neur van Stockem, burgemeester van IAuiL-, j- 15 Maart
1553 (zn. van Erchi?ager en Apoloka van der Marck
vaqa  arenberg) , echtgenoot van Eleolaora  .vaga  Loox-
Co~rszowena  , vro’Lb?ue  van Hierges (dr. van J a c o b  e n
Catharina  van Hoei), i_ 1683. (Met haar echtgenoot te
Luik begraven) ? B. v. D. 13. v. T.

Wapens in glas. (XxX1  128, 159). De door den
informant gegeven beschrijving van het eerste in glas
gebrande ww.pen st,emt  geheel overeen met die van het
door de Hertogen van Bourgondie  sinds 1363 gevoerde
bl<azoeil  , vo lgens  ho t  Armorial G&nCraI van Rictstnp.

V,!rgcl\jkt  meu zijne d8fiuitie  cuhter met anduru  I)ronncn,
bijv. met de afbeeldingen  naar voorstellingen uit llunnell
tijd > van de wapens van Philips den Goede en Karel
den  S tou te ,  opgenomen  in het werk ,,Ln Toisou d’or”
van  l%u. Kervyn de Lettenhove, of van  den \vilpctlrok
en do dekkleeden  van den Graaf do Charolais : K a r e l
den St,oute  en zi,jn paard , weergegeven op plaat 111 in
Ströhl’s  he ra ld i schen  At las  - die dus op de noodige
historische en heraldieke waarde aanspraak kr~nnon
maken, -- dan ziet men, dat de beschrijving van 1 cn
4 van het gevierendeelde schild eigen1ij.k moet luiden :
een blauw veld bezaaid met gouden lellën  en voorzien
van een blokzoom  in zilver en rood en van 2 en Ba:
rechts geschuind van goud en blauw uit 6 stukken cu
rood omzoomd. Evengenoemde reproducties geven
trouwens een beter beeld van het eigenaardige helm-
teeken, dat bli jkbaar bestond uit  twee rechthoekig
gekruiste latten waarop de vkjf bladeren eener lelie n,ls
volgt  geplaatst  waren: één,  het  recht opstaande,  in
het middenpnnt en de vier overige, omgebogen, op de
4 uiteinden. Deze vertoonefi  elk op de spits ofronding
een vlammend kogeltje.

Het sub 2 bedoelde wapen heeft oogenschi,jnli.jk  ver-
wantschap mot het,  voorgaande, daar de beschrijving
beantwoordt aan de voorstelling van het Bourpladische
Kruis, Of bestaande uit bebladerde, dus groene, takken
schuiu  over elkaar gekruist en in ‘t hart bedekt met
den vuurs1a.g  , (welk embleem der Riddors van het
Gulden Vlies werd overgenomen in de versierselen del
Milit,aire Willemsordc?);  òf eenvoudig uit twee als een
X geplaatste knoestige talhouten o.  a. met dezelfde
kleuren als beschreven, voorkomende in het geslachts-
wapen Chassé (Zie Rietstap  pl. V figuur 36).

Amsterdam. J. C. v. 1,.

Armoiries.  Par quelle famille  nécrlnndaise fut port8
le blason suivant, en 1660: De gueules it trois tetcs  de
c h e v a l  d’argent  bridés et  freinés d’or.  Heaume avec
lambrequins  d e gueules et d’argent.  Cimier: une tête
de cheval de l’écu. Deviae: DVLCE  FRENVM.

Jhr. A. DE 13. DE D.

l-

Gevraagde wapens (XxX1, 64, 160):
Tromer:  zie echter ook de noot in XXVIII, 302 waar

sprake is van een ziloeren  hond en een ziltierela  lelie.
P. A. v. D. P. c.

INHOUD 1913, Na 6.
Bwtuursberichten.  - Anteekeningen uit de protocollen rnn Leid-

sche noinrisseu, door H. Wijnsendts (slot). - De Venlosche rogeeringa-
familie van ~4erasen,  door A. F. van Beurden. - Velters, medegedeeld
Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiús.  - Lijste rnn de beeren Bnlliuwen,
Burgemeesters, Schopenen, enz. der stad Goes (1423-1649).  ~ Het
Engelsche gesl3cht Bzstard, medegedeeld door J. J. Brtsterd. ~ Lijste
of Ordere waer nacr de Doodkisten. Dootbaren. mitsgaders Rouborden
zullen gsmackt  onde betaelt worden (in de gtnd ï’iel),  medegedeeld
door Jhr. C. PI).  L. van Kinschot. - Aanteekeningen uit het Archief
van Asten (IN. B.), door A. P. van Beurden. - Titels en namen, door
X. - Vragen en untwoorden: Akker  (van  den) ;  Barneve ld  (van) ;
B!om;  Boumeester; Burgh  (van  de r ) ; Cassemajor  (de); Looz (vnu)  ;
Mayvart,  van Laere, Bonrsse; Van Lnero X B o u r s s c ;  Molio  ( d e ) ;
Oudacn, Bredenburg;  Pols; Tuyll (van); Schwartecnberg(van);  Wapens
in glas; Armoiries; Gevraagde wvapens.
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De afkomst van Professor Wilhelmus Wilhelmius,
ten rechte geheeten  Willem van Ingen.

(Zie SSI, 97 cm XXXI, 158.)

Medegedeeld door W. JVIJNAENDTS  VAN R E S A N D T.

Bij de mededeelingeu  over het geslacht WiZheZmius  -
voorkomende in janrg. XXI, 97 0. v. - was nopens
professor IVil7wlw~s  Wil7wltt1ius  alleen bekend, dat hij
een op 11 November 1631 geboren zoon van een zekeren
W i l l e m  Willemsen was, dat hij 13 November 1677 te
Leiden overleed en dat zijne weduwe,  Gerhanfa  Kelders
aldaar in Januari 1681 zou gestorven zijn.

Aangezien mij bij onderzoekingen in oude schepen-
registers cn andere bronnen, verschillende acten be-
treffende zijn afkomst onder de oogen  kwamen, ver-
zamelde ik deze gqgevens  met het voornemen ze in het
Maandblad te pubhceeren. Het eerst frappeerde het mij
n.1. dat ik in he t  Reg i s te r  van  Opdrach ten  van  he t
Scholt.tmbt van Zutphen, deel 16’76-1679,  op 18 Mei
1677 een rechtsvordering vond van Bem7aarda  Besiers
w e d u w e  van Henriclrs  Volmw: der rechten l icentiaat ,
op den Ed. en Hoochgeleerden Wilhelnao Wdhelnaius  ab
ingen,  S. S. Theologiae Professor te Leiden, en op 19
November  1677 eene op Gerharda Kelders te Leiden,
w e d u w e  v a n  Il’ilhelwa~~s  IFilhelmiacs ab ikgen, in leven
Professor  t e  Le iden , over  eene  door lwxe m o e d e r
Beredien  Bccrws  , weduwe van JoJLan  Kelder op 2 3
Augustus 166G opgenomen kapitaal.

Aangezien deze acten mij den eigenlijken familienaam
van den professor en de namen zijner schoonouders
deden kennen, stelde ik eens een gloOaa1 onderzoek
i n , omtrent zijn afkomst, Tvaarvan  het resultaat hier-
onder volgt.

Opdraclden  v a n  7lct Scholiambt v a n  Zutphe9a,  deel
lG5Y--lGY1:  27 O c t o b e r  1 6 7 0  Wil7~elmus  ~Ydhelnai~~s,
Theol. Prof. , en Gerharda Kdders,  echtelieden, Ge) fit
van IVajluna  en Hilleken Kelders, echtelieden, en Nicolazcs
Kelder, verkoopen eeu weiland in het kerspel Almen,
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buurschap Harfsen , terwijl in een onmiddel!Qk  daarop
volgende acte van denzelfden  datum Berentaen Beeuws
weduwe van Jan Kelder met haar schoonzoon Gerr i t
van Wanum en haar zoon &icolaus  Xelder,  bekennen
schuldig te zijn aan W i l h e l m u s  Wilhelmiws  va?b Ingen
en Gerharda  Ke ld e r s  een som van 2 5 0 0  car. gld. In
deze acten komt dus de professor zoowel mèt als zonder
familienaam voor.

Kentenissen van de stad Zutphen, deel 1663-1667:
3 J u n i  1 6 6 5  Bcrentyen  Beeuws, w e d u w e  v a n  JoJaan
Kelder, geassisteerd met haar schoonzoon Gewit  Hollen
,,deser  stadt layendecker”, geeft generale volmacht aan
hare schoonzoons Professor Wilhelmus Willaelmius  en
Gerrit vaqa Wanum. Komt hij dus in deze acte weder
zonder familienaam voor, dit is niet het geval met de
twee volgenden, beide getrokken uit het te voren ge-
noemde  dee l  1659-1671  van  he t  Scho l t ambt  van

\
Zutphen:

18 Jul i  1662.  De E.  en Hoochgeleerde Wilhelnaus
Wilhelmius van Ingen, Philosophiac Dr. et Liberalium
Artium Magister, en Gerritieta  Kelders, zijne huisvrouw,
nemen een pandbrief over, slaande op het goed Len-
sinck; en

9 Januari lNX5.  De E. en Hoochgeleerde W i l h e l m u s
Wilhelmius van Ingela , Philosophiae Dr. et in Illustri
Academia Gelro Zuphaniensi  S. S. Theologiae et Elo-
quentiae Professor, en Gerharda Kelders, verkoopen de
helft van een stuk land in het kerspel Warnsveld.

15 Juni  1638 komt Willaelmus  Wilhelmi nog in een
schepenacte van Zutphen ongehuwd voor als kooper
van vast goed aldaar, 23 Aug. lci(i2 vind ik hem het
eerst daarin vermeld met zijn echtgenooto Gerharda
Kelders.

In de nu volgende acten komt de latere professor
voor met zijn moeder en leeren  wij dus zijne ouders
- met hunne familienamen - kennen.

O p d r a c h t e n  v a n  laet ScJaoltambt  vals Zuiphela, d e e l
1643-1652  : 12 A u g u s t u s  1652,  Willena Willewase+a  v a n
IngJaen  , jonckman  , sone  van  W i l l e m  Willemscla  vala
Inghen  saliger , en Marriliela  Heerdincks, g e w e e s e n e
echteluyden, koopt + deel van het land de Eltert  in
het kerspel Warnsveld, buurschap Vieracker,  waarvan
h e t  a n d e r e  -3_ dee l  den  kooper  en zijn moedor  r e e d s
toebehoort ; en

Kentefaissen  der  stad Zutplacn  , dee l  1661-1666, 16
Februari 1652 , Maria Heertiinckx , weduwe van TTillelia
Willemsen,  geeft volmacht aan Willena TVille~~asen,  haar
zoon, in zake een kapitaal  van SOO gl., dat zij c o m -
peteert van Fennekept Hermons te Amste rdam.

De moeder van den professor komt als weduwe nog
in de volgende acten voor:

OpdracJdeqa  vaqa het  Scholtambt vals Zutphefa,  deel
y-1642-164S:  23 Juni 1648, ikaria  Herdincks,  w e d u w e

van Witlena Willemse~a van I~lglre~a  koopt de helft van
het Kuiperskempken, een weiland de Bouwhuisen ge-
naamd en i. deel van het Velderkempken  in de buur-
schap Warcken , kerspel Warnsveld ; en

Kentenissela  vnfa de  stad Zutphe~a, deel 1647-1651:
26 Mei 1648, Maria Heerdi~ags,  weduwe van W i l l e m
Willemsela  vaqa Ingcu geeft volmacht in zake een schuld-
brief van 2000 gl ., <gedateerd 15 Mei 1636 voor schepenen
van Amsterdam, welke zij van haar nicht F e n n e k e n
Hermans competeert.
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In de nu volgende acten komt ook de vader van den
Professor op.

Ke&evaissen  (lel-  s t a d  Z u t p h e n ,  d e e l  1643-1647: 7
Februari 1644 Willaewa Wilhemsen  van I~age~a  en _Marrii,gen
Heerdilags  , zij u huisvrouw, koopen een huis en wehre
te Zutphen in de Barlhese; e n

Opdrachte+%  vafa h e t  S c h o l t a m b t  ‘Lala  Z~dphen,  d e e l
1631-1642  : 30 September 1642, Jr. HeqaricJc vaqa Bosh.off
tot Xuurhup  en &largrctha  vaqa Leefdael,  ech te l i eden ,
bekennen schuldig te zijn aan W i l l e m  IVille~~asen  vc(n
Ingcla cl1 Marrilgen  Hccrdincx, ech te l i eden ,  e e n  jaar-
lijksche  rente van 30 dalers,  wegens een ontvangen
kapitaal van 600 dalers.

Bij deze acte staat een kantteekening van 14 Maart
1660,  waarbij  de gevolmachtigde van den E. en Wel-
geleerde Wilhelmo Wilhelmio van Inyeja , Filio , bekent,
dat de hoofdsom is voldaan en de schuldbekentenis
geroyeerd kan worden. Hieruit blijkt dus voldoende,
dat wij inderdaad met de ouders van den professor te
doen hadden. Die ouders komen nog in de volgende
acten voor :

Rel~te~aissen  d e r  s t a d  .%utpJaen, dtd 1630-1633:  3
October lM1, Willem Willemsen en Barritgen Heerdings
doen, krachtens hunne op 21 Juni 1626 opgemaakte
huwelsjksvoorwaarden, hunne tuchtmaking in het pro-
tocol inschrijven.

Als voren, deel 1636-1639: 27 Aug. 1638, Huybert
jansela  bekent schuldig te zijn aan Willena  Willemse7a
va+a Iqagela  en Narritgen Heerdings , d i e n s  h u i s v r o u w ,
e e n  jasrlijksche  rente van 48 car. g ld .  Hie rb i j  een
kantteekening  v;m 7 Aug. 1643, waarbij Willem Willemsen
va”Iz  I?agesa  bekent dat de rente is afgelost.

Bij  acten van 3 Juli lti37,  15 Apri l  1640 en 15
Juli 1641,  al le  voorkomende in deel  1637-1642 van
het Scholtambt vau Zutphen, koopen  Willeua Willeuaseqa
vafa I?agelz  en M a r i a  Heerdings, diverse stukken land
in het kerspel van Warnsveld, terwil zij blijkens een
acte van 29 Dec. 1628,  voorkomende 111  de Kentenissen
der stad Zutphen, deel  lci28-- 1630, als Willem Willenase~a
en 111 arri  tgesa Hcerdings  , een huis te Zutphen koopen
,alhier  an de Marspoort gelegen alwaer tegenwoordich
den Coninck van Bohemen uithangt.”

Gegeven de boven vermelde wetenschap, dat Wil l em
Willemse?l op 21 Juni 16% huwelijksvoorwaarden zou
hebben gemaakt met Maria  Heerdz?ags, was het niet
moeilijk in het trouwboek van Zutphen dit huwelijk
op te slaan. Op 9 Juli 1626 lezen wij als gehuwd aldaar:
W i l l e m  Willems  q:ala Inyell,  burger alhier ,  en Mar&cn
Heerding  He~adriksdr.

Misschien zijn de grootouders van den professor, de
Willena  Willems,  schipper, en zijn huisvrouw Wi17aelnal;e,
die  in  de  Kenten issen  van  Zutphen  voorkomen in
N o v e m b e r  lGl1 en 13 Aug. 1613. Ik houd hen t,en
minste voor zijne grootouders, omdat bli jkens het
Burgerboek der stad Zutphen op 23 Maart 1596 e e n
Willem Willems van lngen, burger te Zutphen wordt.
In het zelf’de  jaar wordt daar ook burger Java Willems
vafa Ingen,  hoogstwaarschijnl\jk  zijn broeder (dus o u d -
oom van den professor) en belden waren schipper. Voor
hen  d ie  mochten  denken ,  da t  van Iqayeqa hier op de
plaats van herkomst duidt,  wijs ik’ er op, dat a c h t e r
beider inschrijvingen als burgers, is gesteld : vaja Canapela.
Later is die plaatsnaam in het register doorgehaald,
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omdat bij  de andere inschrijvingen ook geen plaats
van herkomst is vermeld. Dat te Kampen eene familie
of meer families valz  lngen hebben gewoond, behoeft
zeker geen vermelding. Een nauwgezetter onderzoek
nopens dien grootvader zou natuurlijk nog wel meer
aan het licht brengen.

Van Romunde,
door  C .  PR . J. V A N  VLIERDEN.

Ongeveer gelij  kt ijdig met de procedure van ATWZCE
en Jolran van Roml1mle  voor het Hof van Gelderland,
zontra  hun neef John~ ?;an Rommade,  door  den  Heer
W. W+endts van  Resandt  vermeld  in  jrg. X X I X
kol. 398 en vlg., voerden zij nog een proces contra
hun neef voor de Lage Bank van het Schepengericht
te Arnhem, zooals mij bleek uit Deel IV (1610-1616)
gerichtssignsten van die bank.

Is van de stukken, behoorende tot het door het Hof
gevoerde proces, niets meer aanwezig dan de sententie,
van het proces voor de Lage Bank daarentegen zijn
alle processtukken nog  voorhanden  in  den  bunde l
1611-1612.  Zij bestaan uit 3 doorloopend gefolieerde
liassen van f” 1 tot en met 29 en een los stuk, be-
helzende de sententie.

Lias 1 (fo 1-11,  met 6 bijlagen gemerkt: 8, Brr, B,
C, D en E) begint met een tweeledige niet gedateerde
eisch : 1” Terugvordering door Arndt cm  Rom2r?lde  van
z i j n  n e e f  Jo7zan  vnn Ro~zzl~d~!  eener som van f  72%
d o o r  h e m  o p  24 Sept .  1592 aan baar  qeld  geleeud  ;
‘20  Schadeloosstelling aan 8rndt  e n  ,TolLan  v o o r  3d
eikenboomen , die hun neef Johnla in 1583 eigenmachtig
had laten kappen op het Kcppelsche  leengoed ,,‘t Holt-
hups”  te Angerlo en ten eigen bate voor 100 daalders
had verkocht, zonder hen als mede-eigenaren daarin te
kennen.

Wat het 2dc punt betreft, zoo wordt in de eis&  der
klagers daaromtrent de volgende toelichting gegeven :
De groo touders  van  be ide  partijen  t. w. Herma?a  en
Gtiela  vala Rumude  1) hadden bq hun dood aan hunne
6 kinderen: Jo7laqa,  vader van den beklaagde, Gerri t ,
vader van de eischers , Hendrik, Christina,  Elisabeth
en  Hillelce  een  leengoed  ,,‘1  Holih~~s” of ,Li~~cksgoet”
geheeten, nagelaten. Elk dier kinderen had daarvan &
in eigendom gekregen, welk deel echter onvervreemd-
baar was,  doch wel onderling geruild of verkocht
mocht  worden  vo lgens  den  leenbr ie f  van  Ao 1544,
zooals bleek uit  de copie (Bijl. iz.) eener v e r k l a r i n g
van het Hof van Gelrc  en Zuiphen  afgegeven  t i  Dec.
1609. Een dezer kinderen, n.1. Hendrik c. R. had zijn
aandeel verkocht aan zijn broeder Qwt*it  en zijne zuster
Elisabet7/,  zooals bleek uit Bijl. Al1 , bestaande uit een,
door Hendrik eigenhandig geschreven en gezegeld stuk,
gedateerd Deventer 3 Juli 1568, waarin hij verklaart,
aan zijn broeder Gerrit en zijn zuster Lrj’sl;e~  te hebben
verkocht : ,dat guet ffüt Duiseboirch”. Van het zegel
(droogstempel) is  nog slechts aanwezig de grootste
helft der rechterzijde, waarop nog duidelijk te zien is,
dat het een afdruk is van een kleinformaat achthoekig
cachet met uitgeschulpt schild in hr>t midden waar-
boven de letter V en rechts nog de letter R is te zien

‘) De spelling wordt gevolgd, zoo;tls  die in de stukken voorkomt.
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en op het schild zelf het rechtergedeelte van een merk
gelijkvormig aan dat, voorkomende op het stuk van
9 Maart 1583: (Zie hieronder). Verder wordt verklaard,
dat het aandeel van C/wistina  indert\j.d  was  verkoch t
aan Arndt, zooals bleek uit Bijl. B., z!lnde copie eener
verklaring van 4 Febr.  1605,  waarbij  Comaraad  Ver-
genius  , p r e d i k a n t  t e  Bunde  en  z i jne  v rouw Anna
AsscherDeeis  nogmaals verklaren,  dat  zLJ afstand doen
van hun aandeel in ‘t Holthuys ‘t welk zijne overleden
ouders t. w. Coenraad Fe?-gerius,  in leven predikant te
EIerfordt  en C%risti~ae  uan Ruwtnundt,  vroeger verkocht
hadden aan hun neef Am& van Rwemu~adt,  m u n t -
meester te Zwolle.

Vervolgens wordt vermeld, dat na den dood van
Elisnbet7r  1) haar eenig kind Ermga,rd  ook haar aandeel
aan  Arnrlt  calt Romuwde  had  verkoch t ,  zooa l s  b leek
uit Bijl. C. waarin Ermgard  heet Amzaert  Buysser  en
zi,j met haar man Halas JacoBsela,  burger te Enkhuizen,
den 29 Dec. 1609 ten behoeve van den muntmeester
Ar?adt  v. R. en diens vrouw djaria  afstand doen van
hun aandeel in Het Holthuys.

Bijl .  D. is  eene verklaring van den leenheer Ja?a
v a n  Palla~adt  vaia Keypel  door hem o n d e r t e e k e n d  e n
gezegeld (zegel aanwezig) dato 6 Oct. 1609,  waaruit
bleek, dat op dien datum voor hem verscheen Areja&
Tata  Ronmacle  medebrengende eene missive van Java
vaga  Remcnde,  b roeders  k inderen ,  gesch i l  hebbende
over de interpretatie van eenige woorden in een leen-
brief van het goed Holthuizen, hem leenroerig, waar-
mede hun beider grootmoeder Grietc vala h’emundt  Ao
1544 was be leend .  Java vals Pallandt  v e r k l a a r d e  n u ,
dat  hi j  reeds 29 Sept . t. v. had verklaard, dat het
leengoed niet splits- of deelbaar was, echter was ver-
gund , dat zij, die dezelfde rechten er op hadden als
htxlt vala l&ttzunde  , hun aandeel bij magescheid of
verkoop kouden overdoen aan een man van hun bloed
en mede-erfgenaam, zoodat zijne toestemming als leenheer
voor elk over te dragen perceel in dien geest, zooals
ook vroeger xvas  geschied, niet gevraagd behoefde te
worden.

La.ngen tijd t e v o r e n  w a s  o o k  Hillelce  o v e r l e d e n ,
nalatende haar & aandeel aan hare eenige dochter, na
wier kinderloos overlijden dat deel over de vtjf overige
rechthebbenden werd verdeeld, zoodat Jollala  v. R., de
neef van Arndt en Johan, op niet meer dan f ++ van T
aanspraak kon maken. Ofschoon hem dus slechts een
klein nantleel  toekwam, had hij echter op 9 Maart 1083,
32 van de schoonste en grootste eikenboomen op het
goed staande laten kappen en die verkocht voor 100
daalders, zonder daarin de medegeerfden te kennen
et1 dat geld geheel ten eigen profijte gebruikt.

De als bewijsstuk daarbij  overgelegde Bijl .  E., is
eene  eifienhandige  verklaring van Jo6alz,  waarin hij
mededeelt, dat hij op dien datum aan Gerrit Stoerwyt (f)
32 eikenboomen had verkocht  staande op het ,,holtlmys
oft TVyatyensg~dt”  2) voor 100 daalders,  onder voor-
waarde, dat hij  die dadelijk kappen en wegvoeren
zoude,  onder voorbehoud hem te zullen vrijwaren voor
mogelijke aanspraken der overige erfgenamen, waar-

1) Ten onrcohtc i n  Kol. %<,J  nis on$ehuJvd  vermeld.
2) \Vgntyens (Wnltgens?) Zon mlsschicn Griete,  d o  vrouw  van

HWUXU~, o o k  wne Wmtgcns  h e b b e n  knnnen zijn en het goed nf-
komst ig  uit dnt geslwht?
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voor hij hem (Gerrit S.) als onderpand stelt zijn eigen
aandeel in het goed. Dit stuk onderteekent hij voluit
Johan van Remunde en stelt daarnaast in inkt zijn
,,gewoenlyck marrck”.

1 RA
Lias II. (f” 12-17). Verdediging van ~Johan  van

Remunde op de tweeledige eisch.
In zijn (niet gedateerd) antwoord zegt Johan, dat,

wat de schuld van f 72---S-  betreft, Arndt daar geen
enkel bewijs van kan toonen. Dat tusscnen  hen wel
eene loopende rekening bestaat, doch dat zijn rekenboek
buitenlands is en hij daaruit eerst zou kunnen nagaan,
hoe het met de afrekening staat; dat de eischer tot
dusverre tevreden is geweest er mede te wachten, dat
die eerst zou geschieden na afloop van het proces ‘t
welk tusschen hen voor het Hof nog hangende is over
het leengoed en dat bovendien ook nog niet vereffend
is de rekening omtrent het beheer der nagelaten goederen,
waarover zijn vader sedert het jaar 1561 tot diens dood
het beheer had gehad. Over de kwestie omtrent het
omkappen dier boomen  wil hij ook wachten, tot na de
uitspraak van het Hof.

De vier bijlagen A , B, C en D bij deze lias be-
hoorende bevatten het volgende :

A. gedateerd 24 Maart 1610 (fd 14). Bevat een repliek
van Arndt op het antwoord van Johan.

B. gedateerd 28 Juni 1610 (f” 1.6). Nadere verklaring
van Arndt omtrent het hem en zijn broeder Johan toe-
komende deel van het leengoed, waarin wordt vermeld,
dat hunne tante Jenneke (in Lias 1 wordt zij tweemaal
Hilleke geheeten) was overleden, slechts eene dochter,
Jenneke, nalatende, die kinderloos overleed, zoodat het
+ hare moeder toebehoorende dus kwam aan Johan,
Christine,  Elasabeth  en Arndt met zijn broeder, zoodat
Johan daarvan in ieder geval niet rneer dan 4 toekwam.

C. gedateerd 18 Juli 1610 (fO  16). Johan  wan Xomunde
,Jansx. verzoekt het gericht om op zijne kosten een
advocaat te stellen; door hem voluit onderteekend.

D. niet gedateerd (f’ 17). Antwoord van Johan’s
advocaat op Arndt’s nadere verklaring van 28 Juni 1610.
Daarin wordt de leenkwestie behandeld en o. a. vermeld,
dat Johan’s vader (de oudste der zes kinderen van
Herman  en Griete) in 1599 het leen verheven had
‘twelk volgens Zutphens  recht uitgegeven en niet splits-
baar was en dat, volgens de natuur van die leouen,
het de jongere medegeerfden niet verder toelaat dan
tot den derden voet (?) en dat dus na den dood van
Hendrik en Jenneke, die zonder wettige erfgenamen na
te laten overleden waren, hunne aandeelen moesten
vervallen aan den oudsten leendrager en bezitter van
de ,,saelwehr”.

Li as 111 (f” 18-29)  16 Aug. 1610 1). Bevat de
repliek op het antwoord van Johan namens de ge-
broeders Arndt en Johan, ingediend door hun gemach-
tigde Nicolaas Jansz. Wat de geldkwestie betreft, zoo

1) In dool IV der geriohtssignaten  van de Lage Bank komt op
dien datum cene  akte voor, waarbij N. N. IXwdonet,  zwager van
Arndt, zich voor hem en zijn broeder Johan borg stelt voor even-
tueele  gerechtskosten.

3.  Annetje Coe+zela  TTockestaert,  tr. J a n  1;3ransasa.  vnla
,der Let, schepen te Delft 1617, ‘18, ‘20, ‘21, veertig-
raad aldaar 1623.
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wordt daarin gezegd, dat Johan zelf erkent, geld
schuldig te ziin aan Arndt en dat hii ziin rekenboek,
‘twelk hij toen niet bij zich had, gedur’encïe  de 14 dagen,
die hij tijd had om te antwoorden, gemakkelijk uit
Emden (waar hij scheen te wonen) had kunnen laten
komen en wat de omgekapte boomen  bet,reft, dit niet
behoefde te wachten op de uitspraak van het Hof,
daar Johan in zijn stuk van 19 Maart 1583 zelf had
verklaard, slechts gedeeltelijk eigenaar te zijn van het
leengoed en hij in ieder geval die boomen  had verkocht
buiten medeweten der andere eigenaren.

In een onderschrift op f” 29 wordt vermeld, dat
bovenstnaude  repliek den 13 Sept. 1610 door den ge-
machtigde der beide gebroeders aan Johala was be-
teekend,  om daarop te dienen van repliek en hij daarvan
verstoken zoude blijven indien hij niet in de volgende
zitting verscheen.  Daaronder stond : ,nemo comparuit
28 Oct. 1610”. De zaak was dus hiermede uit.

In de sententie van 6 Jan. 1611 wordt Johan ver-
oordeeld tot betaling der f 72-S-,  mits Amdt  onder
eede die schuld bevestigt, verder tot vergoeding aan
de overige erfgenamen van hun aandeel in de opbrengst
der gekapte boomcn  en in de helft der gerechtskosten.

Genealogie van het geslacht Vockestaert.
door Mr. P. C. B LOYS VAN TEESLONG PR I N S.

1. Jan Janera.  Tochestaert  had 5 kinderen:
1. Coen Jaq2slqa. volgt ll.
2. Ary, volgt Ilb’s.
3. Pieter Voclcestaert, was  gehuwd en had een dr.

Xaartje Vockestaert.
4. tJala  Vockestaert  , tr. fieeltje  of Aal t j e  Claes, en

had Hester  Vockestaert.
6.  Maartje Jalasdr. Vockestaert, tr. .Jan Pietersxn.

Parrant of Passant en had 2 k.

11. Coela Jaqasm. Vockesfaert  , Oijqenaamd  Ophovc~~,  t r .
als weduwnaar 20. aagje  Geerlofs uit Velsen.

Uit dit huwelijk:
1. JaFa Coeqaen Vockestaert, ob. coelebs.
2. Maartje Coeneta  Vockestaert, tr. Jacob Poelenhurch,

bij wien 4 k.

4. Maartje Coenen  Vockestaert, gesegt  jonge Maertje
C’oenera , tr. 10. Joris 5?ristram,  j- Delft 16 Aug. 1613 ,
begr. in de Oude kerk voor de dubbele deur op ‘t choor
18 Aug. 1613, zn.  van Claes en ha

“pi
bij hem 3 k. (Zie

Alg. Ned. Familieblad 1.@‘102+3  ; tr. 20. Am%ony
van Gijsela , schepen van Del&?623,  ‘28, ‘29, ‘30, ‘31,
veertigraad aldaar 1618, zn. van Hendrik en i_ Delft,
begr. in de Nieuwe Kerk 20 feb. 1654.

Ilbis.  Ary of Adriaela Janszn.  Vo&staert  , lrorenkooper
te Delft, tr. 10. Aagje Corstiaelasdr.  uit Vlaardingen;
tr. 2”. T’rijdje  Laef’, Hendrik Arentszdr.  ; tr. 30 11 Juni
1590 Elisabeth van der Meer vara Bere~~adrecht,  dr. van
Joost en Machteld  van der Dussera Cornclisdr. en wede.
Jala  ,7acobszrt.  Fock  of Focanus. Het 3a@  huwelijk was
kinderloos.
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v a n  der M e e r v a n  der Dussen
van Berewlrecht Sadout.

Uit het lsto huwel i jk :
1. Anne@ Ariënsdr. Voclcestaert , tr. Auy van der ?Vell,

zn. van Joris.
Uit  het  2do huweli,jk:

2. Jan, volgt 111.
3. Gerrit, volgt lIlbis.
4. Hcndril~,  volgt lIlter.
5. Clzristina  Vockestaert, j- Delft 31 Oct,. 1619, begr.

Nieuwe kerk, tr. 12 Dec. 1604 ddriaegz  van Spiet%zx-
l?oek,  binnen en buitenhavenmeester voor 3 jaar in
1636, contrarolleur over alle werken van H. H. Ed.
Gecom.  Raden van Holland en Westfriesland, werd 7
Jan. 1623 regent van de carituten t,e Dclít  , veertigraad
aldaar 17 Dec. 1627.,. f Delft 29 Dec. 1638  begr.  N. K.
(Zie Alg. Ned. FamIlIeblad  1. 137),  zn. van Il’illebl-ord
en Barbara  Potter Jausdr.  Uit dit huw. geen k.

111. Jala  Voclcestacrt, dincoon te Delft  1603, veertig-
raad 1612, door Prins Maurits  in 1tilS  ontslagen,
weder benoemd tot 1621, gecomm. aldaar in ‘t coll.
van de admiraliteit op de Maze  1621, buitenhaven-
meester te Delft 1609, schepen 1618, ‘20, Schout 1621-
1628, f- Delft 18 April 1629, t,r. 10 Delft 7 Nov. 1604
Agniesje  vala deja  Helm Jacobsdr.  ; tr. 20 Delft 16 Oct.
1 6 1 6  BaerGe  vc1Ta  Kewkhovela,  Aclanzsclr.

Uit het lsto  huwel i jk :
1. Catharina  Vockestaert  , _C ongehuwd.
2. Aagje Voclcestaert, 5_ ongehuwd.

lIlbis.  Gerrit T'oclmtacrt  , regent weeshuis en Heilige
geestmeester te Delft 7 Jan. 1617 - zijn dood, veertig-
raad 1621 - zyn dood, havenmeester op Delfshaven
1622) f Delft 4 Jan. 1628 ‘s av. 8 uur, tr. aldaar 9
Aug. 1615 Cornclia  'vma Cranc~adoncl;,  JacoDstlr.

Uit dit huwelijk:
1. Catlaarivaa  Voclcestacrt  , ondertr. Delft, 11 Juli 1637,

tr. Leiden 20 Juli 1637 Dr. .Johamaes  Tkalaeus,  geb.
Koudekcrke  27 Dec. 1604,  med. stud. tc Leiden 24
Juli 1661, med. dr. 1631, lector 1632, buitengew.
hoogleeraar 1633, professor in de med. te Leiden 164S
(Zie de la Rue , geletterd Zeeland 261-64))  _T Leiden
5 Juni 1649, zn. van d~~to~ai~rs,  pred. tc Koudekerke
en Pascasia van Isenhout.  Zij11 portret in folio door
J. Hackius in ‘t Zeeawsch genootschap, met randschrift
en latijns& vers (Zie Zeeuws&  Genootschap Deel 1
bl. 715).

2. Adriaen  Vockstaart,  geb. Delft 12 Sept. 1615,
gett,.  Jan Adriaenszn. Vockostaert , Adriana Joris van
der Wel1  en Maria Cranendonck, f jong t.e Delft.

3. AdriaelL  Pockestaert,  geb. a. v. 4 Aug. 1021, T jong.
4. Comclis  T'ockcstaert  , geb. a. v. 18 Aug.  16-2,  t jong.
5. ElisaOeih  Vockestaert, tr. Mr. Jo7lalz  1’ollio  en had 7 k.

lIlter  Hozdril; Vockestaert, geb. Delft 25 Nov. 1555,
notaris te Delit,  27 Aug. 16 17 diacoon , 27 Mei 1623
andermaal, 5 Jan. 1630 regent van de caritaten tot
zijn  dood, veertigraad aldaar 17 Dec. 1629, t aldaar
(pie  obiit) 8 Sept. 1634, begr. in zijn eigen graf in
do Oudekerk, tr. 10 Delft in de N. K. door Ds. Johan
Taurijn 22 feb. 1 6 1 5  Diglza  Wouiers  van Velthoven,
geb. aldaar 19 Nov. 1589, + aldaar 4 Jan. 1683  des
av. 5;t-  uur, begr. bij hare ouders saliger in de 0. K .
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op het choor,  dr. van Wouter Anthoniszn.;  tr. 2” Delft
in de N. K. door Ds. van Sprangen 14 April 1630
Awetje Pauwels&. vaqa der Heul, -f Delft 15 Juni 1658
op kermisavond te 6: uur, begr. te Utrecht in haar
eigen graf oud 71 jaar, dr. van Paulzcs  en wede  van
IVillem  ,Janszn. va?a Brongen,  vleeschhouwer te ‘s Gra-
venhage.

Uit het lstc huwel i jk :
1. Arie Hendrix  Vockestaert , geb. Delft, 22 Feb. 1616,

‘s morgens 82 uur, gett. bij den doop Jan Vockestaert
zijn  oom, Cornelia Jacobs  Cranendonck en Susanna
Wouters van Velthoven zijne moeye, + aan de kinder-
pokken 10 Oct. 1619 des vm. 11 uur, begr. N. K. op
‘t choor  in ‘t graf van zijn bestevaer Heyn LaefY.

2. Antkony Ifenrix,  volgt IV .
3. Hendrik Henrix,  volgt Wbis.
4. I’tgen  Hewix Voc7cestaert, geb. Delft 10 Aug. lG20,

ged. aldaar N. K. 13 Aug. d. a. v. gett. haar oom Wouter
Anthonisz. van Velthoven en Baertje Adams van Kerck-
hoven hare tante, f- Delft in den nacht tusschen 24 en
25 Aug. 1620, begr. in de N. K. in het graf van haar
bestevner Heyn Laeff.

5. .Ytgen  Henrix Voclcestaert, geb. a. v. 5 Nov. 1621,
gett. Arie Joris van der Well, haar oom en Susanna
Wouters van Velthoven, hare tante, i_ Delft, begr.
27 Oct. 1662.

6. Steyntje  Hewix Voclcestnert,  geb. Delft 3 en ged.
24 Oct. 1623, gett. Wouter Bnthonis  van Velthoven
en Baertje Adams van Kerckhoven,  t aan de kinder-
pokken 17 Aug. 1624, des nm. 5 ure, begr. in beste-
vaersgraf in de N. K.

7. Adriaela,  volgt IVter.
8. Wouter, volgt Wuater.

IV. Dr. hathony  Henryx  Vockestaert, geb. Delft 27
Aug. 1617, vm. 6; ure, ged. 29 Aug. d. a. v., gett.
Wouter Anthonis van Velthoven ,d’oude  sijn bestevaer”
en Stljntje  Wouters zijn moeye, litt. stud. te Leiden
26 Feb. 1636. Vecrtigraad te Delft 17 Dec. 1657, schepen
1670, ‘71, door Z. H. in 1672 gelicentieërd als 40raad,
16Gl vader van het meisjeshuis te Delft, weesmeester
166S,  ‘69, i_ Delft 20 Mei 1673, tr. Delft Woensdag
27 Mei 1648 in de N. K. door Ds. Volkert Oosterw+k
Sophia vaja Lodenstep,  geb. Delft 2 Dec. 1611,5_  aldaar
25 Maart lti85, dr. van Jacob en Bartha Duyst van
Voorhout; zij was moeder van het nieuwe weeshuis te
Delft 8 Jan. 1656.
van Lodenstep Dl@ ,van Voorhout
vaqa der 1Meer valb Bcre~adrecht Kolf.

Uit dit huwelijk:
1. Dina Voc7cestaert,  geb. Delft 2 1 Nov. 1649, kort

na 4 uur ‘s morgens, ged. N. K. Donderdagavond 25
Nov. d. a. v. gett. Mr. Heyndrick Vockestaert, advocaat
haar oom, en Ida Vockestaert haar moey,  f 18 Mei 1735,
tr. Pijnacker 8 Juni 1687 hir. Gerard cie 171undt, geb.
10 Ju& 1640, griffier te Leiden, veertigraad en secretaris
aldaar, j- Leiden 19 Oct. 1719, zn. van Hendrik e n
Gerritje  Claotter  , weduwnaar Corgzelia  Tvalaezcs.

2. BartlIa  Vockestaert , geb. Delft Vrijdag 9 Maart
1652, vm. 6 uur, ged. Woensdag 13 Maart d. a. v.
0. K. gett. waren Arend Cornelis Boogaard, ‘s moeders
oudste zusters man en Magtild Jacobs van Lodesteyn
‘s kinds moeders jongste zuster; Ds. Robbertus Junius
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dede  het sermoen en hielt ons voor het formulier des
H. Doops,  en Ds.  Doreslaer doopte het  kind,  -i_ Delft
V r i j dag 19 fir‘sart 1652 des av. 5.i uur  aan  s tu ipen
en spru.

IVbis. Mr . H e n d r i k  Henrix  Vockestctert,  geb. Delft
14 April 1619, ‘s morgens 2% uur , ged. aldaar 17 April
d. a. v. N. K., gett. Jan Jacobs Thierens zijn oom van
moederszijde  (als gehuwd met Susanna van Velthoven)
en AnnetJe zijne moeije, adj. secretaris van Delft 1652,
secretaris 21 Sept. 1654, advocaat, ambteloos 1688,
gaf met zijne echtgenoote  in 1702 f 1000 aan de kamer
der Caritaten te Delft (zie Alg. Ned. Fam. XV 211))
-k na 1702, t r .  Delf t  17 Jul i  1652 Chrisfina vaw Spie-
rinx7aock,  + D e l f t  A u g . 1702, 19 Jan. 1675 moeder
van het fraterhuis te Delft, dr. van Hendrik of Bdriaen.

U i t  d i t  h u w e l i j k :
1. Alitha Voc7wstaert,  geb. Delft 28 Aug. 1663, d e s

av. te 84 ure, met het speelen  van de klocq, het wa,s
een ,,jonge  kloecke  dochter,  die den 2 Soptember is
ged. in de 0. K. door Ds. Goethals nadat Ds. Oosterwijk
gepredikt en het formulier van den doop voorgehouden
had; gett. nevens de vader, ‘t kinds moeders moeder
en moeders broeder, + ongehuwd Delft 28 Dec. 1680.

2. Dina Voekestaert,  geb. Delft, ged. 0. K. 24 Feb.
1665, f- aldaar 12 Jan. 1651.

Wte’. Sdriaen Voc7wtaert,  geb. Delft 24 en. ged. 29
Aug.  í6-5, des vm. te 5f uur, -f Delft in Aug. 1673;
bij zijn doop waren getuigen : Jan Adriaenszn. Vocke-
staert zijn oom, Jan Jacobs Thierens zijn oom maternel,
nevens zijne t,ante Christ ina van
V o c k e s t a e r t ,  -.

ti Amsterdam  1g be$ierinxhoek, geb.‘1 1656 door Ds.
Reuleus Catharina van Hamonf,  geb. aldaar 3 Jan. 1636,
-/- Delft 10 Dec. 1698, dr. van Jazz,  reeder  te Amsterdam
e n  Heste?*  Cr&us.

U i t  d i t  h u w e l i j k :
1. Jan Vockesfaert,  geb. Amsterdam 22 Aug.  1657,

‘s m. 5  u u r , gett .  Jan van Hamont:  de  g roo tvader
maternel  en Sophia Jacobs van Lodesteyn, zijn vader
oudste broeders huisvrouw, i- aldaar 8 Dec. 1662, te
half 4 uur ‘sm. door een hevige koorts.

2. Hewbi7c  AdriaenszuL.  Voclcestaert,  geb. A m s t e r d a m
‘s nachts 3 Oct. 1658,  ge t t .  Heyndr ick  Vockes tae r t ,
Secretaris, s\jns vaders broeder en Maria Heydanus syns
moeders moeder broeders huysvrou,  opperhoofd in de
forteresse Ceylon op de kust van Malabar, -i_  s. h. tr.
12UJ?Z7íX? Zeynst.

3. Heater Pockestacrt, geb. Amsterdam 13 feb. 1661,
gett. bij den doop Johanna van Hamont de moeders
zuster > huisvrouw van Ds. Petrus van Staveren, predi-
kant te Maaslandsluis, i_ ceel. April 1706.

4 .  J o h a n ,  v o l g t  V .
5 .  2da  Vocllestaeg?,  tr. Filacent Boelhouzoe!r,  4 k .
6. Dina Adriaensdr.  Vockestaert, geb. 16 Dec. 1668,

-i_  Delft, begr. 28 Juni 1749, tr. Delft 28 Nov. 1702
Dr.  Hermanus  Dircksz. Schuyl,  geb. ‘s G r a v e n h a g e
4 Maart  1665,  med.  dr .  en arts ,  zi jn portret  komt
voor op een schilderij van Thomas van der Wilt met
andere geneesheeren te Delft, geschilderd 1727, i en
begr. Delft. 22 Feb. 1748, zn. van den conrector gym-
nasii te ‘s Gravenhage.

Zij werd 2 Jan. 17.17 moeder van het nieuwe wees-
huis te Delft, doch stond dit weder af.

I
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7. Catharina Emerenfia Pockestaert, -i_ ongeh. Delft.

V. Jollala Vockestaert, geb. Amsterdam 19 Nov.‘1663
des av. ,,ten thijerl uyren”,  ged.  26 d.  a .  v., gett. d e
vader, Johan van Hamont, ,t kindts moeders vader”
en joffer Elyson representeerende  de plaets van Sophia
van Lodesteyn t kindts vaders broedor huysvrouw, tr.
Catharina  van Grcecenbroek  ;

U i t  d i t  h u w e l i j k :
Christina  Vockestaert , f coelebs.

Wuater.  Wozcfcr Vockestaert, geb. Delft, 1 Nov. 1627
des av. tusschen 5 en 6 uur, ged. 7 Nov. d. a. v., gett.
Pieter Goverts, Gerrit Vockestaert zijn oom en Susanna
Wouters,  zijn tante, Jr Delft 22 Al’aart  1656, tr. 18 Aug.
1662 Antlaonia  Gijscling,  t Delft 23 Maart 1656.

U i t  d i t  h u w e l i j k :
Hendrik volgt V.

V. Mr. Hefadrik  Voclcestaert,  geb. Delft 3 Feb. 1655,
jur. stud. Leiden 16 April 1676, Secretaris te Delft
168S, afstand gedaan 1713, t Delft 2 Jan. 1718, tr.
aldaar 9 Dec. 1688 Agatlza Maria van der Goes, geb.
Del f t  6  Ju l i  1608, -i_  a ldaa r ,  begr. 16 Jul i  1727,  d r .
van Mr. Andries en illachtelcl  Doubletlr,  Zij werd 16 Jan.
1694 moeder van het fraterhuis te Delft.

valz de,. Goes Doubleth
va92 der Burc71. van Ovewij?z  va,n Schotcrboscla.

U i t  d i t  h u w e l i j k :
1. Bmdril6.  volgt VI.
2 .  Ch,risf.ina  Pockeslaert  , geb. Delft  23 feb.  1692,

j- a ldaar  3 Oct .  1744,  t r .  Delf t  21 Oct .  1721 Mr.
Corgaelis  van der Goes, geb. a. v. 17 Sept. 1688, jur.
stud. te Leiden 11 feb. 1705, havenmeester binnen en
bu i t en  De l f t  1723-24 ,  vee r t ig raad  t e  De l f t  1721 ,
burgem.  a ldaa r ,  on tvanger ,  weesmees te r  1726-27 ,
schepen 1728, -) Delft 8 Mei 1764, begr.  14 Mei d. a. v.,

. v a n  M r .  Adriaala h o e r  v a n  Naters en  dlaria
??ulcia Spiering. Uit hlin huwelijk waren 6 kinderen.

van der Goes í$iel-ing
DouOletá van Borsseken.

Vl. Mr. Hendrick  Vockestaert, geb. Delft 13 Sept.
1690, litt. stud. te ‘Leiden 16 Se]Jt.  1706,  Secretar is
van Delft 1713-1752, -i_  aldaar 6 Sept. bogr. 11 Sept.
1754, tr. Rotterdam 1 April 1723 (attestatie te Delft
gegeven op Rotterdam 28 Maart t. v.) Française vaqa
de r  Lalaeqa, geb . aldaar 13 Sept. 1695, des middags
tusschen 2 en 3 uur, ged. Donderdag 15 Sept. d. a. v.
in de groote kerk, door Ds. Doesburg, gett. H. Fran-
vois Poppe, en zijne huisvrouw Charlotta van Kinschot,
-f- De l f t  15 ,  beg r .  20  Nov .  1754 ,  d r .  van  Sanauel,
&nzzcelszla.  en Maria Magdalena ï%Ieerman.

U i t  d i t  h u w e l i j k :
Hendli76,  volgt VIL

VU. Mr. Hewlrilc V o c k e s t a e r t ,  geb. Delft ,  g e d .  1 8
Jan. 1730, jur. stud. te Leiden 18 Aug. 1783, secretaris
de r  s t ad  De l f t  1752-1786 ,  -/- a ldaar 6 Maart  lïS6,
begr. 11 Maart d. a. v., tr. 10 Delft 26 feb. 1754 T7aeo-
dora Cailaari9aa  Bouc?aon  , geb. aldaar 16 on ged. 20
Nov. 1731, f- aldaar 11, begr. 15 Maart 1759, dr. van
Mr. Adriaan en zijne latG vrouw CIaarlottc  Amciia van
Eek;  tr. 20 Gouda 29 (ondertr. 10) Oct. (att. gegeven
te Delft 28 Oct.) 1759. Cornelia  Henrietta van den
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KerckhoueIt,  geb. Gouda 16 Oct. 1730, -i_ Delft 27 Oct.,
begr. 2 Nov.  1770,  dr .  van Mr.  aelchior  Sdastiaan
e n  Uargaret7La v a n  Grom2md2jck;  t r .  30 C~onda,  (afk.
Delft 15 Juni 1771) Amelie G’ai7zarina  vau Eijlt.

U i t  h e t  lstc h u w e l i j k :
1. E’rnn~oisc  Hewiette  Vockestaert, geb. Delft 0 Mei

1735,  f ‘s-Gravenhage aan een beroerte 6 Nov. 1807,
tr. 10. aldaar 17 Juni 1781 Mr. Pieter Paz~hs, geb. Axel
9 April 1754, jur. stud. te Utrecht en te Leiden, ge-
prom. te Leiden  1774 op eene dissertatie. Disputatio
de origine, progressu et solutioni nexus  feudalis Flan-
d r i a m  inter et  Zelandiam”. In 1772 gaf hi,j uit ,Nut
der stadhouderlijke regeering”,  waarvan in 17í3 reeds
de ade druk verscheen. In 1774 schreef hi*j ,Betoog van
Zeelands regt tot het stichten eener hoogeschool”.  Be-
roemd werd hij door .,Verklaring  der Unie van Utrecht
(1775---1778),  4 declen  in  g roo t  8~0; hij w e r d  r a n d
(1785) en advocaat fiscaal bij de admiraliteit op do
Maas ; in 1787 wegens patriottische gevoelens afgezet ;
0 Feb. 1795 curator der Leidxhe l~oogcscl~ool; in 179ti
lsto voorzitter der provisioneele vertegenwoordiging van
Holland; lid van het comité tot de Zaken der Marine
en afgevaardigde wegens Holland tot de raadplegingen
over het bijeenroepen cener Nationale vergadering. Hi,j
leidde de eerste vergadering op 1 3laart  1796,  doch
stierf kort daarna nl. 17 Maart 1796 te ‘s-Gravenhage.

Nog schreef hij in 1793 ,In welken zin kunnen de
menschen gelijk to zijn worden gezegd, en welk zijn
de regten en pligten, die daaruit voortvloeien”.

Hij was zn. van Josias, burgcm. van Axel en Xwin
de Lege. Zij tr. 20 Rotterdam (ondcrtr. 30 Maart) 15 April
1798 Ge&!  d. ~~732~  Olicier,  lid van het comité der Xarine.

2. C72arlotta  dmelin T’ockestao-t,  geb. D e l f t  1 9  F e b .
1759,  + ‘s-Gravenhage 31 Dec. 1824, tr. Delft 27 April
1778 Mr. Lnmbert  Et2gelbert z’au, Ed, geb. Tiel 11 Nov.
1754 ged. 17 Nov. d. a. v., raad in het hof van Brabant
en den lnnde van Overmaas  te ‘s-Gravenhage (11aart
1783--1795  een extrn ordinaris daarna. ordiunris, Secre-
taris van het Comité tot de Zaken der olarinc, represcn-
tant van het Bataafsche volk 12 Oct. 1796, na te voren
op 27 Jan. 1796 wegens het district van Vliet en Zec
van  Hol land  in  ‘s-Grnvcnhage  benoemd te  z i jn  to t
2don plaatsvervanger ter Nationale Vergadering ? heeft
hij bij opvolging als representant zit t ing genomen,
overleden op den huize de Ruit bij.Rijswijk 5 Oct. 1803,
zn. van Mr. Otto en C’ornelia Uarza  L’UI~ der Stce22.  Zij
hadden 4 kinderen.

Wl12  Eek xall Joz. fiitccll.
E12gcle1z ca)! Eek van Panthalcon.

U i t  h e t  Pu h u w e l i j k :
3. Christinn  Cor?2elia  Vockestaert, geb. Delft 7 Sept.

1760,  t Noordw\jk binnen 25 Apri l  1813,  tr. D e l f t
2 2  M e i  1 7 8 3  M r .  Guilliam  Bnlthnznr  Emants,  g e b .
‘s-Gravenhage 2 Aug.
1805 , j u r .  stud.,

1737,  j- ‘s-Gravenhage 23 <Juli
advocaat voor het hof van justitie

(1768),  pensionnaris van Brielle 1770,  2de pensionnaris
van Dordrecht 17íd, pensionnaris van Delft 1791-1795
secretaris van de Staten van Holland en Westfriesland,
secretaris van het college van gecommittcerdc  raden,
w e d u w n a a r  v a n  Magdnlenu  Xolezonter,  ~11.  v a n  M r .
Marcellus  e n  Clzl-isiin,ffi  Sehstiana  Szocerts.

Emants Sweer-ts.
Brwynstciu de ~Tormnntiìe.
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4. Margaretha  Anaelia  Vockestaert, geb. Delft 7 Jan.
ged. 10 Jan. 1762.

5 .  :Ilngclalena  Vockestacrt,  g e b .  D e l f t  1 4 ,  g e d .  1 6
Juni 1763.

6. H e n d r i k  Pockestaeri,  geb. Delft  3,  ged .  5  Jun i
1764 , -f aldaar 16 Juni 1764.

7. Ilc2advik  volgt VIII.
8. Mclchior  Vockestaert, geb. Delft, ged. in de fransche

kerk aldaar 22 Juni  1768,  jur .  s tud.  te  Leiden 19
Sept 1785.

U i t  h e t  3d0 h u w e l i j k :
9. Wtdeda  Adr&a  Voclccstaert  , geb. Delft, ged. aldaar

15 Oct. 1776.

V111.  3Ir. Hendrik Tockestaert,  geb .  D e l f t  2 7  J u l i ,
c ged. in de 0.  IZ. a l d a a r  2 8  J u l i  1 7 6 5 ,  s c h e p e n ,
secretaris van Delft 1786-1795,  5_ Delft 9 Sept. 1807,
tr. 10 Delft 8 Ja,n.  1’787 Alana Xarin Htcge?aholtz,  geb.
8 Maart 1763, T in de kraam te Delft 11 Me i  1794 ,
dr. van Petrus Hermantu en Ma.& Broes ; tr. 20 Leiden
(1” afk. aldaar 9 Aug. 1795) Cathar*i~aa Elisabeth Hooge-
vema, geb. Leiden 26 Mei 1766, 5_ ‘s-Gravenhage 4Feb.
1827,  dr .  van Mr.  VoZerius, 40 raad van Leiden en
Catharinffi  Narin  Ponq,e  v a n  illeerdervoort.

Hoogeveelb Pompe  va?a Meerderuoort
IZöver v n n  der Dussen

U i t  h e t  1~~0  h u w e l i j k :
1. Pieter Hermnn, volgt 1X.
2 .  M r .  He2adrik  Uelchior Pockestaert,  geb .  D e l f t  4

Mei 1794, jur. stud. te Leiden 16 Sept. 1811,  1 Nov.
lS14, geprom. aldaar 1816 op dissertatie ,,De L. Cor-
nelio Sulln,  legislatore” ! advocaat te ‘s Gravenhage
1863, subst. officier van Justitie te Dordretiht,  off.  van
just. aldaar, rechter aldaar 1339, curator der Latijnsche
school te Dordrecht;  men vindt gedichten van hem
afgedrukt in Mnomosyne, -i_  Dordrecht 25 feb. 1840,
te ‘s Gravenhage 11 Oct. 1829 Carohae  Sophie Jacqz~eli?ae
Beigersman, geb. Breda 28 Aug. 1798, mi- ‘s Gravenhage
25 Dec. 1875, dr. van Mr. Andrcns  en diens Iste vrouw
d~zto~zctin AIaria Jontzo?a.

Beigersman Ja,n  tzon
Polter Noorthyh.

N;I zijn dood verscheen te Dordrecht een bundeltje
~ tranen en bloemen” op het graf van mijnen vriend
den Weledelgeboren Heer Mr. H. M. Vockestaert, zijnde
gedichten van den oud regter J. J. van den Brandeler.

Een daarvan, een grafschrift, luidt:
Hier rust een christen, die, eenvoudig, wijs en goed,
Het oog op God gerigt in voor- en tegenspoed,
Ons stervend heeft bedroefd; maar nimmer in zijn leven.
Wie zijn verdiensten kent, behoeft dit grafschrift niet ;
Veel minder  Hij, die de aard voor ‘t Paradijs verliet;
0, wandlaar! ‘t is alleen om uwentwil geschreven.

3 .  Cor-~aclia  Hewieltn  T’ockestaert,  t r .  D e l f t  1 1  M e i
1814 Ds. Jacobus ~Zcolaas vaia de Zandt, geb. Apel-
doorn 1790, cand. tot  den H. dienst ,  predikant te
Zandvoort 1806, te Wamel  en Dreumel 1808, Brake1
1810,  predikant te Grouw 9 Mei 1813-20 Sept. 1818,
Grave 1818,  IJzendijke 1827, Oirschot 1828, zn. van
Jan, predikant te Haarlem.

U i t  h e t  ad0 h u w e l i j k :
4. Lidia Maria Gatharina Vockestaert, geb. Delft

26 Juli 1797 des n.m. 64 ure.
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6. Hcrmina  Johanna Maria Vockestaert, geb. a. v.
17 Jan. 1799.

6. A n n a  M a r i a  RoOerdina  Vockcstaert,  geb. Delft
18 Maart 1801.

1X. Ds. Pieter Herman  Vockestnert , geb. Delft  4
Maart 1793,  theol. stud. te Leiden 16 Sept. 1811 en 1
Nov. 1814, predikant te Hoevelaken 1818, teLeidschendam
1832, + aldaar 28 Jan. lS31,  tr. ‘u Gravenhage 12 April
1820 Petronrlle  Johanna Henrietta  Xcli~oltcn  t:an Aschat,
geb.  aldaar  13 Aug. 1798, dr. van Jn?z Petrus, h e e r
van Aschat en Adelheid Maria tion Ueneken.  Zij hertr.
haren volle,n neef Claristiann  Jacobus Xclzolten  van Oud-
Haarlem 27 Maart 1831.

#cholten  Uan Aschat 21092  Denelcen
van Wede

U i t  d i t  h u w e l i j k :
dtc  Peyl-ou.

Anna Cathnrinn  Henrieita  Vockestaert, geb. Hoeve-
laken 5 April 1821, _F Batavin 31 dug. 1838, tr. Batavia
18 Aug. 1 8 3 8  Guillnztme  .&ir;chel  toe Laer,  geb.  Am-
sterdam 27 Maart  1807,  + Batavia,  1 Jan. 1847, zn.
van  Mr . Christoffel  Reinhart Samuel en Barendina
Schimnaelpelzlzilzck.

toe Laer Sc7ain~nzcl~e~z~ainck
Gaasu@ Koolhaas.

Wellicht kan een der  leden enkele in vorenstaande
genealogie ontbrekende data opgeven.

.

Aanteekeningen over het Venlosche geslacht
Boermans, ook wel Bormans.

DOOB  A. F. V A N  BEUEDEN.

De familie Boermans of Bormans stamde van Macseijok.
Joannes Bormans van Maeseijck,  was in 1543 schepen
van Venlo en gehuwd met Anna Mareels.  Hun zoon
Joannes Bormans, schout van Wel1 en Bergen, f Venlo
5 Juni 1602, smorgens 5 uur, was gehuwd met Magda-
lena Staels,  dochter van Mathias  en Maria van Solingen.
Hun zoon, wederom een Joannes Bormans, burgemeester
en schepen van Venlo, was gehuwd met Margaretha
Granen  of Kranen. Een uittreksel uit het huwelijkscon-
tract van den zoon uit dit huwelijk volge hier:

9 Januari 1628. Jan Bormans, X Margaretha van Lom
dochter van Hubert en Lijsbet,h Vogelsanck. Hij krijgt
mee 2000 gl., nog eene eerlijke uitzetting van h&rand ;
Lijsbeth  Vogelsanck wed.  Hub.  v .  Lom geef t  eene
rente op de Stad Nijmegen van 25 philipsgulden ad
25 st . ,  nog eene 2” rente op Nijmegen, nog van den
Lewendanlschen pacht tot Straelen jaarlijks G malder
rogge en 4 malder  haver, nog 100 gl. en een uitzet.
Getuigen Wilhelm  Duijcker  , Henrick Staels,  Christinan
Engelbergh , Hendrick  Inghenhuijs,  Jacob van Lom, Jan
van Vogelsanck, Sieger van Lom, Houbcrt Ingen Hous.

Jan Bormans, welke gehuwd was met Margaretha
van Lom had nog twee broeders en drie of vier zusters.

10. Sibella 1. Bormans, geboren Venlo 2 Aug. 1599
s’avonds te 8 ure, doopgetuigen Hendrik van Teegelon
Floris van de Weijer en Elisabeth Craane. Zij overleed
Venlo 17 October 1601, s’avonds 8 nur.

20. Arnoldus Bormans, geboren Venlo 17 October
1601, Zondags om 6 nur vm. doopgetuigen Johan van
Benthem, Johan Swegns  , Margriet Sweijns. Hij overleed
17 Juli 1723 om 3 uur te Keulen bij de Dominicanen.

30. Sibilla 11. Bormans, geboren Venlo 1 Maart 1601,
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s’avonds 11 uur, doopgetuigen Jan Craenen, Dirk vu.11

Solingen Maria de Groot, overleed 21 April 1636 om
12 uur snacht,s.

40. Caspar Bormans ,
Woensdag,

geboren Venlo 4 Nov. 1609,
snachts 2 uren, doopgetuigen Christiaan

van  Enge lberg ,  He lena  Boener,  Mar ia  Vermaesen .
Overleed te Venetie b$’  een apotheker op het  Sint
Marcusplein op 4 October 1630.

5”. Magdalena Bormans, overl. te Venlo 17 Aug. 1632.
Joannes Bormans, welke gehuwd was met Margaretha
van Lom, was  geboren  t e  Ven lo  20 Januari  i607,
Donderdagavond, doopgetuigen Willem Duyckers, George
Sennet, Sibert va,n de  Lae t .  Hi j  over leed  te  Venlo
36 jaar oud in Sept. 1644, door een val. Zijne vrouw
Margaretha van Lom overleed 19 Aug 1642 te Venlo;
zij hadden zeven kinderen:

1”. Magdalena 1. Bormans, geb. Venlo 10 Juli 1629
Dinsdag  12 u. avond ; doopgetuigen : Jacob van Lom,
Hendrik Ingenhuys  , en xechtildis  Duijckers,  overleed
4 Mei 1636 aan de post, te Venlo.

20. Henrica Elisabeth Bormans, geb. Venlo 2 Oct.
1632 , half- drie na,middag  , doopgetuige ; Henrick Ruys,
ontvanger ; Mechteld  Boener en Barbara van Vogelsanck,
zij stierf 13 April 1659 op Paaschdag en was 22  Aug. :
1656 g e h u w d  m e t  A n d r e a s  Hoek, leen en gerichts-
schrijver, van B r u g g e n  (Pr.1 Dit  echtpaar had twee
kinderen Maria Bnna geb. 1657 en eene dochter ge-
boren Palmzondag 1659.

3”. Appollonia Boermans,  geboren Venlo 11 Sep-
tember 1634 tusschen 10 en 11 ‘s avonds ; doopgetuigen
Hendryck Staels, M. van Lom en Maria Malliony van
Lom. Apollonia Bormans overleed 4 September 1635,
‘smorgens zes uur.

40. Sibilla Bormans , geboren Venlo 4 November 1640,
doopgetuigen Wilhelm  Dysters en Agnes van Daal.

5”. Theresia Bormans, 9 Nov. 1664, geprofest bij de
Annunciaten van Transcedron te Venlo.

60. Magdalena 11. Bormans 9 Febr. 1659, geprofest bi,j
de Annunciaten van Tranecedron te Venlo zij was ge-
boren Venlo 23 November 1638.

70. Joannes Hubertus Boermans, studeert te Keulen
in de rechten aan de Universitei t ,  werd rechter en
schout van Wel1 en Blitterswyck, was geboren 4 Sept,.
1636 Venlo, doopgetuigen Joannes Duijckers  en Mar-
garetha In de Betou, huwde tweemaal:

10. Amelin van Dart11  , dochter Willem, raadsverwant
en Maria qan Vogelsanck. Hij maakte huwelijkscontract
9 Jan. 1665 en huwde 11 Jan. 1665, tusschen 5 en 6 uur vm.
in de Hoogkerk; Zij stierf 11 Mei 1667. Hij bracht bij het
huwelijk alle zijne goederen in.; zij ook, ook die te Gravo.

20. Agnes  Mar ia  van  Hölhng  (wapen 1 en 4 een
paar kreeftenscharen van sabel in zilver, waartusschen
een gouden appel; 2 en 3 van zilver met een band!
gepaald van goud en zilver).  Zij j- Duisburg 15 Me1
lö68 in het Minderbroederklooster.

Alexander, Graaf van Velen en Megen,  Vrijheer te
Raesfeld  en Britzenheim, Heer te Crudenburg, Hagen-
beek , Engelwarth , Herckenburg , pandheer  te Bruggen,
Veltmaarschalk, bonoemt Johan Hub. Bormans van Venlo
tot Amptmnn en Rentmeester te Crudenberg a0 1674.

Johannes Hubertus Boermans of Bormans , zooals hij
schreef, huurde 1 Jan. 1689 het adellijk huis Frimerson
bij Sint Odilienberg achter Roermond doos den Rent-
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meester Arnold van Langcnacker  voor 28 gl. Brabantech.
Hij beza.t zelf o. a. den hof Kakenraij onder Kessel  (L.)
Hid was  3  Dec . 1683 door Johan Adriaan van Gelre
tot drost van Arcen  benoemd. Op nieuwjaarsdag 1696
is zijn huis te Wel1  op den middag met alles er in verbra.nd.

Johannes Hubcrtus Boermans of Bormans en Amelia
van Darth hadden twee  kinderen:

10. Maria Margaretha Bormans, geboren 24 Januari
1666 s’avonds 5 uren op Zondag, doopgetuigen Willem
van Durth, Maria Mallioni en Henricus Golt.

20. Hendrika Elisabeth, geboren 8 Mei 1667, doop-
getuigen Andreas Hoek en Hendrica van Darth.

De moeder overleed kort  na de geboorte van dit
kind 11 Mei 1667.

Johannes Hubertus Boermans of Bormans en Agnes
Maria von Hölling hadden nog vijf kinderen:

1. Bmalia  Cathnrina  Bormans ,  zich ook  n o e m e n d e
de Bormans, geboren 10 Xaart 1669  te Wel1 (L.), was
van 1699 den 17 October twee jaren bij de Frnnsche
nonnen te Munster als peusionnalro.  Graaf Mnx Henri
d e  P a s  d e  Fcuquièrcs, zoon van do Wellscho  de Pus
huwde in ‘t geheim met haar. Aanteekeningen  daarom-
trent  zeggen:  den 13 October 1700 heeft  Graai Max
Hendrik de Pas de Feuquièrus zich verloofd met Juffrouw
Amalin Catharins (de) Bormans bij de moedergodskerk
te Kevelaer,  na dit vroeger al op 24 Jan. 1700 schriftelyk
gedaan te hebben; samen hebben ze dit met hun bloed
onderteekend.  Het briefje luidde in slecht Frans&: Je
confesse  devant IC bon  Dieu et sa Sainte mtre M a r i a
que je prens mademoysclle  Amalia de Bormans peur ma
tres chere  espouse et femme et le promet  avec tont les
serment  possible devnnt  dieu et j’ay promis  cy dessus et
que nulle diffícultez au monde ne pourrns nous empecliere
et separere quo la mort. Kevelar  le 13 Octobre 1700.

Mnximilian Henry Comte de Pas
Amilin de Bormans.

Zijne moeder, eene van Limburg Styrum vervloekte
en onterfde hem. De verloofden huwden in het geheim
6 Maart 1701 in de Citadelkerk to Munster voor Pastoor
Marpurg. De oude heer Bormnns was toen schout van
Wel1 , d i e  d a a r d o o r  g e e n  ,gemnkkelijk  l even  k reeg ,
want de moeder van Graaf Max was woedend oyer
het huwelijk, evena l s  diens brocdcr  Graaf Henri, die
gouverneur van Xonwon was. Amalia Cathariua Bor-
mans, echtgenoote  de Pas overleed 5 Xei 1709 te Alpen
aan den Rijn , tnsschen 3 en 4 smiddags  na voor&n
te zijn van de H. Sacramenten, oud 40 Jaar.

Op 30 April 1716 verbrandden in &%lpen  de registers,
waarom de pastoor Götsen  1721 nog eene verklaring
afgaf, dat Amelia B. 13; maand te Alpen verbleef.

Uit het huwelijk van Nnx Henri de Pas de Feuquières
en Amelia Cathnrinn Bormans sproten de volgende t?vee
kinderen  :

,40. Carolus tilaximilinnus , gedoopt te Rijnberg  den
14  Jun i  1705, d o o p g e t u i g e n  F r a n s  Maxi&lian  v a n
Hölling en Ursula Bormans. Deze zoon overleed jong.

B”. Antoon Maximiliaan werd geboren 12 Maart 1705
te Wel1 en aldaar gedoopt onder getuigen van Petrus
I n  Genhors  en Mngdalena Rutten a l i a s  Cuypers v o o r
Maria Ursuln Bormans. Hij huwde te Nijmegen 13 Xov.
1733 met Odilia  Louisa Cherubinn  de Stepraedt , dochter
van den rentmeester Stepraedt.  Antoon IMax de Pas
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overleed op het kasteel Wel1 14 December  1770 en
werd in de kerk van Wel1 begraven. Zijne vrouw was
geboren te Nijmegen in 1697. Odilia Louisa Cherubina
van Stepraedt , douairière van Antoon Maximiliaan
Graaf do Pas de Feuquieres  maakte haar testament op
het kasteel  Wel1 21 Februari  1771; zij maakte in dit
testament universeel erfgenaam Willem Liedel  of de
Liedel,  ridder van het H. Roomsche Rijk sedert 1764
d e n  4811 April, oud chirurgijn en koopman in Indië,
zoon van Jeurgen Liedel.

11. Maria Magdalena Bormans,  Anno 1671-11 No-
vcmber geboren en 12 November gedoopt, doopgetuigen
Eustachius de Hölling , Kanunnik in Kaiserswerth en
de Gravin van St,yrumb  en Velen-Bentheim. Zij werd
later Staatsjuffer op het Kasteel Wel1 bij de douairière
Hendrik Graaf de Pa,s de Feuquières op Well.

Dezer zoon, Graaf Hendrik de Pas de Feuquièros
gouverneur van Moncon in Frankrijk deed haar trouw-
beloften, maar brak zijn woord. Hun beider kind was
do onechte dochter Anna Charlotte Antonetta, geboren
te Kerkrade 19 Juli 1703, die later te Kerkraede woonde,
waar ze van 1 September 1707 tot 30 Mei 1731 in de
kost bleef bij Caspar  Beuch en Agnes Willems en later
aldaar huwde met Nicolaes  Trumpencr,  van wie Maria
Mechtildis  Trumpener en twee andere dochters. Maria
Jfagdalena maakte in haar huis te Venlo, bij de -Minder-
broeders gelegen, haar testament, waarin zij verzocht
begraven te worden op het Choor  der parochiekerk te
Venlo, waar haar grootvader, moeder en Zuster Maria
Ursula begraven waren. Zij vermaakt alles aan haar
dochter Anna Charlotte Antonetta. Zij stierf te Venlo
3 Februari 1736 en werd aldaar begraven 5 Febr. 1736.

Zij had voor de vele moeite, gedaan voor haar neef,
Graaf Antoon Max de Pas, van dezen eene  jaarlijksche
rente van SO pattacons gekregen, toen zij van Wel1
vertrok in 1734, mocht hare meubelen medenemen en
kon op het kasteei  Annadaal Posterholt  gaan wonen.

111. AIaria  Ursula Bormans, Anno 1674 - 10 Ma,art
geboren  en gedoopt, doopgetuigen Alexander de Hölling
en Blaria Anna Hoeck.  Zij woonde te Venlo, waar het
kind harer zuster Amalia,  genaamd Antoon Max de
FeuquiOres  bij haar woonde. 9 Juli 1723 trok Maria
Ursuln met haar zuster naar de Roode Beeck  onder
Bergen  en  v roeg  daar  aan  den  vader  van  Antoon
Max de Pas de Fouquières,  dus aan den ouden Max
Henri dc Pas, welk kind het was, dat bij haar inwoonde,
w a a r o p  Xax Henri  zeide,  dat dit  zijn wettige zoon
en erfgenaam  was en bleef.

IV. Sibilla Elisabeth Bormans, Anno 1673 - 4 Sept.
geboren en 5 Sep t .  gedoopt ,  doopge tu igen  Conrad
Duijukers  , med. doctor, Theodora Elisabeth ab Holling.
Zij verhuurde met 1Iaximiliaan  Graaf van Pas en zijne
echtgenoote  Odilia Louise Stapraedt haar huizing ge-
legen te Venlo in de Gasthuisstraat met achterhuis en
soldatenhuisken  OJI 3 Augus tus  1742  aan  Hendr ikus
Allarts X Anna Maria Lubbers. Sibilla Elisabeth maakte
testament in het Klooster te Oostrum  en vermaakte alles
aan haren neef Antoon Max Graaf de Pas de Feuquières.

V. Sophia Margaretha Bormans, Anno 1677 - 20
Sept. geboren en 21 Sept. gedoopt, doopgetuigen Adam
Koek en Sophia Elis. Gravinne  van Velen en Megen,
geboren van Lymburg Styrum.



De afstamming van Joh. Hub. Boermans en zijne echtgenoote  Amelia van Dart11 is het best te zien uit de twee volgende kwartierstaten
‘waaruit  ook hunne verwantschap aan de oudste en eerste Venlosche  families blijkt :

_

Johannes Theod.
Bormans, A,ina Natheus Mar ia Granen,

pat,ric.
venlonen., Mareels, Staels van Patria.

senator I uxor patric. Solingen,  q u e s t o r .

1543 i
senator UXOI Venlon.

1539
---.-/  _I

Johannes

Gerard
Johannes

.Joes j

Judit,h
Spegel,

$$zs_i A n n a  a L o m  r~~~~~e  In de El&Fteth $gi- E,lb?$ pl$~“s~ E l i s a b .

IIXOI-
ber;h  Ronden,

Orsbach USOl-
s~o~s~~s~  Laeth, Betou

. I

15u3 uxor mor scabinns 11X01’
de Putt Ide Laeth,

1589 scabinus, 1 uxor
consul consul
1577 1 i

1554 i
-- c- .m-e Ce -

Bormans, ju- Magdalena Engelbertus Nicolaus  à Gerardus Magdalena

dex in Well, Staels. Cranen patr. Maria van T,nm Cunera in van
--‘.. ,

Puteana ger

‘1 Bergen t 5 uxor senator Engelbergh scabinus de Hetou Vogelsanck mania soror
a Juni 1602 “r 1565. uxor scabinns Ericy Putea-

consul na historici
Johannes Bormaus

scabinus consul
Hubertus a Lom sus-
binus in viribus eleotus Elisabeth van Vogel-

Venlonensis
Margaretha Cranen

uxor
X Venlo 1597

regens consul ciritatis aanck uxor,
Venlonensis -F 1622. nupta 1591.

Lucia
Boëgels,

uxor

Jonnnes
van

Parth,
eques or
din. gel-
riae in
Lottu111

Joannes Bormans patricius
senator, obijt  aetat. 36

annorum  et 1644

Margnretha a Lom nupta 1628
uxor obijt  1641 vide genea-

lopia Ervcii Puteani

Joannes
Digna van

van Galen,
Hacfort~, eques

uxor ordinin.
gelriae

Joannes Hubertus Bormans judex in Wel1
at Blitterswyck natvs 4 Sept X Amelia

van Darth
Wapen Bormans , van zilver met drie keelen  kardinaalshoeden,  2-1.

Nichael Gerardusi
Lucia Joannes Elisabeth Pagez_en  Elisabeth ,~~~l Helena

Joannes I
Pute-

van Heiden von Elisabeth Natheus
Bocholt, van Ass, Rulant, graeff, ter Aar, sanck, Goris,

user nobilis uxor scabinus uxor scabinns uxor, sc~b~i& de Laeth, Boener,
1589 ‘consul uxor senator

consul consul
1549 15i7 1554

Lucia
Dors,
uxor

Henricq
Steins,
senator
scabin.

--
Henricus van
Darth, eques Catharina

Joannes Heij-
den van Ass Mechtildis Petrus van

%-l nobilis duca- van Galen,
Elisabeth

;5: tus G elriae
questork’essel van den Vogelsanck, Henricus

uxor lensis et Rre- Hergraeff, scabinus Puteana, Boener,

in Lottum kenbeakensis uxor consul uxor senator

Amelia
Steins,
uxor

Henricus  van Darth,
nobilis scabinus,

consul Venlonensis
Helena Heyden
van Ass, uxor

Joannes van Vogel-
sanck, scabinus,

consul
Maria Böener, uxor

Guilelmus van Darth, Thesau-
rarius, Senator X 9 Jan. 166.5. Maria van Vogelsanck, uxor
L

77 /
Amelia van Darth, matrimonio junct.a est
Jonnni Huberto Bormans 1665, obijt  11

May 166ï, cujus anitna requiescat in pace.
Wapen van Darth:  van keel met een zilveren baars, bandgewijze geplaatst.
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LIJSTE  VAN DE HEEREN
Balliuwen,  Burgemeesters, Schepenen,  Raden DER STAD

GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien
over zooverre dezelve uit de oude Notulen en

andere aanteekeningen  hebben kunnen
worden nagespeurd. - & 1761.

(1423-1649).
(Vervolg SXXI,  181.)

151d--1513.
Bnlj. : D a v i d  Ruichrok  (van de Werve)  (1111.  S.  van

Grgpikerke).
Burg. : Mr. Willem Husens  > Willem Heindrick Scooff.
ScheD. : Ingel Jacobs , Pieter Heindriks, Heyndrik

WillemSz., Gindolf Pierde,  Cornelis Simonse , CÖrnelis
Janse Valcke,  Nathijs  Pieterse, Nr. Balthnsnr  Jacobs,
Quirijn Pieterse (E~bozlt?).

1013-1514.
Balj. : Christoffel Triapens.
Burg. : Corn. Jansse Brune , Cornclis Berthelmeusz.
Schep. : Corn. Jansse Dijkgrave,  Willem Hendrik

Schoof, Corn3  Jansse Ridder, Nr. Corns. Adriaansz.,
Willem Janse Goeree , Jan Janse (Oostdijcl~?)  , Nicolais
Cornelisse  , Quirijn Pieterse (ErOo~t 2).

Secr. : Matthijs Pieterse.
1514-1515

Burg. : Willem Heindrikse Schoof, Cornelis Berthel-
meusz.

Schep. : Corn. Janse Di,jkgrave,  Ingel Jncobs, Corn.
Janse Brune. Corn. Janse Ridder, Gandolf Pierso,  Jan
Jantz  (Oostdijl~?)  Quirijn Pieterse (Erbout?).

Secr. : Natthijs Pieterse.
Rentm. : Cornelis Adriaansz.

1515-1516.
Balj. : Pieter Cornelisz.
Burg. : Willem Hendrikse Schoof, Corn. Berthelmeusz.
Schep. : Corng Janse Dijkgrave,  Ingel Jacobs, Cor-

ne l i sz .  Jansz. Ridder ,  Gandol f  Pietersz., Jan Jnnsz.
(Oostdyck  2) , Querljn  Pictersz. (&60!(1?)  , Cornelis Junse
Bruyne.

Secr.  : Nathi,js Pietersz.
1516-1517.

Burg. : Corn. Janse Dijcgravc,  Corns. Bcrthelmeusz.
Schep.  : Willem Schoof , Jacob Gillis,  Willem Jansz.,

Corn. Jansz. Valcke, Qucrijn  Brune, Cornelis Sdriaansz.,
Cggzis Jansz. Ribder, J a n  J a n s e  (Oostdyck?).

-. : Nathijs Pietersc.
Rentm.: Jan de Cuper.

1 5 1 7 - 1 5 1 s .
Burg. : Wolfert van Schengen  , Willem Schoof.
Schep. : Corns Janse Dijcgrave, Corns  Janse Valcke,

Nr. Balten  Jacobsz.,  Jan Jansz.,  Lauwereys Janse (Gocwe?)
Qnerijn Pierse (Erhout  2) , Jan Adriaausz.,  Jacob Gillis,
Hend& Havedoes  (Hcc12ecZocs?)

Secr.  : Nathijs Pieterse.
151%-1519.

Burg. : Wolfert van Schengen , Querijn  Cornsse Brune.
Schep. : Ingel Jacobsz . ,  J acob  Gillis,  J an  Jacobs ,

Corn. Adriaansz., Heijudrick  Havedoes, Querijn  Piersse
(Erbout  ?) Jan Arentse.

Rentm. : Maerten Geertse, Jan Heyndrickse Camerlinck.

1519-1520.
Burg. : Wolfert van Schcngen, Querijn Pieterse

Ingel Jacobs, Jacob Gillis, Corn. Janse
Ridder, Heindrik Havedoes, Pieter Jansz.  Soggart, Corn.
Simon Artse. Laurens Janse (Goeree?), Jan Arentse,
Cornelis Adri’aansz.,  Cornelis Jansz. Valckc.

1520-153  1.
Balj.: Willem van Catz. (ridder).
Burg. : Cornelisse Brune, Wolphaert van Schengen  ,

Quirijn Pierse (l340zlt 2).
Schep. : Quirij n Brune , Ingel Jacobs, Corn. Simon+

Corn. Adriaansz., Laurens Janse (Goeree?),  Pieter Jansse
Soggart.

1522-1523.
Schep. : Jan Janse (Oostdijck  ?), Laureys Janse (Qoeree?)

Jacob Gillcs,  Corn. Janse Valcke, Jan Arentz , Jacob
Ingels,  Jacob Simonsz.,  Cornelis Schoof.

Schep. : Jacob Gillisse, Corn. Janse Valcke, Jacob
Simonse, Quirijn Corn65 Brune, Jan Janse (Oostdijck?)
L a u r e n s  J a n s e  (Qoeree.2)  Jau Arentse, J a c o b  Ingels,
Cornelis Schoof.

15$4-1525.
Schep : Jacob Gillisse, Cornelis Janso Valcke, Jacob

Symonsc.
1526-1527.

Schep. : Laurens Janse Goeree, Laurens Janse van der
Nege, Evert Boudinsz.

X127-1528.
Schep. : de zelfde drie.

1528-1529.
Schep. : Jacob Gillisse, Anthonis Diericxse , Laurens

Janse Goeree.
1530-1631.

Burg. : Quirijn Pieterse Erbout,  Michiel Jans.
Schep. : Jan Janse Oosdijck, Jacob Gillis,  Anthonis

Diericxs , Quiri,jn Cornelisz. Brune , Nr. Frans Cornelisse,
Marthijn Anthonisse  , L a u r e n s  Janso (Goerce?).  ’

Secr . : M. Pieters.
1532-1533.

Burg. : Laureys Janse (Goeree?)  , Jacob Diericxs.
Schep. : Quiri’nJ P ierse Arbont, Nichiel  Jansz. (Horen ?),

Pieter Cornelis, Donkert Vriese, Jan Janse (in de Wil-
deman), Corn. Hendrikse van Doorne.

1633-1531.
Burg. : Laureis Janse (Goeree).
Schep.: Michiel Janse (Horens?),  Mathijs Mertsz. (van

Sinouskerke) , R. van der Nisse , Mnrchus  Anthonisse,
Jan Janse Oosdijck , Jan Janse in de Wildeman, Corn.
Hcndrikse van Doirnc, Gillis Pierse.

Secr.  : Mathijs Pierse.
1534-1533.

Burg. : Querijn  Piers Arbout!  Michiel Jans. (Hore+%?).
Schep.: Laurens Jans. (Goel-ec!?)  , Jacob Dirixs de

Bye, Corn. Hendrikse van Doorne, Marchus  Anthonisse,
Gillis Piers, Da,nkert  Vrieze,  Jan in de Wildeman,
Pieter Cornelisz. , Valcke.

Secr.  : Mathijs Piorse.
1533-1536.

Schep. : Jacob Diricx de Bye, Jan Adriaans Dijck-
grave, Michiel Jansz.  (Horen?), Mr. Kaerle Hartsijnck,
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Corns. Hoindrikse van Doirne, Pieter Cornelisz., Gilliz
Piersz. , Dankert Jacobse Vrieso, Borssele.

Secr.  : Mathijs Pieterse.
1536-1637.

Schep. : Jacob Diericx de Bye, Jan Adriaanse Dijc.
grnve > Tenegieter , Mr. Karel Hartsink , Cons. Hendril&
v a n  Doorne,  Gillis Pierse,  Dnnkert  J u c o b s e  V r i e s e .
Dale, Van Borssele.

Secr. : Mathijs Pierse.
1537-153s .

Balj. Mnrcus Taelman.
Burg. : Michiel Jansz. (Horen ?) , Pieter Cornelis.
Schep.:  Qair$n Piers Arbout,  Cornelis Hendriks van

Doirne , Marchus Anthonisz., Gillis Piers , Mr. Hendrik
de Zwarte, Jacob Simons  Schoof, Cornelis(se)  Valcke.

1538-1539.
Schep. : Arbouts , de Bye, Jan Adriaanse Dijckgrave,

Marcus Anthonisse ( Borssele. Gillis Pierse . Cornelis
Valcke , Mr. Hendrik de Zwarte, ,Jacob Simonie Schoof.

Secr. : Mathijs Pieterse.
1539-1540.

Schep. : Arbout, de Bye, Olifant, Cleeuwendamme  ,
Delft, Valcke, Zwarte, Vrieze.

Secr. : Mathijs Pierse.
1540-1541.

Schep. : Jacob Dierixs de Byo, Anthonis Janse Zack,
Jacob Ja,nsz.,  Mr. Hendrik de Zwarte, Danker  Jacobse
Vriese, Gillis Pietersc, Valcke. ’

1541-1542.
Schep. : Corn. Cornelisz., Pieter Cornelisz., Dankert

Jacobsz. de Vriese.
1542-1643.

Burg. : Quirgn  Pieterse Erbout.
Schep. : Cornelis  Jobse Dijkgrave,  Pieter  Cornelis

Barnardse, Jacob Dirkse de Bye, Michnel  Jansz. Horen,
Anthonis Jansse , Pieter Cornelisse,  Mr. Cornelis Jansse
Landt, Jacob Janse.

Secr.  : Jan Cornelis Valcke.
1543-1544.

Burg. : Querijn  Erbouts, Corns. Hendrikse Deurne.
Schep. : Corns. Cornelis Bernerts, Michiel Janse Horen,

Jacob Dierixse de Bye,
Jansz.

Anthonis Janse Zack, Jacob

1544-1545.
Balj. : Francois  Pietersz.
Burg. : Quyrijn Arbouts, Michiel Jansse Horen.
Schep.: Pieter Cornelis Bernerts, Anthonis Janse Zack,

Mr. Cornelis Janse Landt, Jacob Jausz., Jacob Adriaansz.,
Pieter Janse Wildeman, Corn. Claaisz.

Secr. : Cornelis Valcke.
1545-1546.

Balj. : Fraus Pietersen.

izti;
: Quiri,jn Erbouts.
. : Pieter Cornelis Erbouts (Ber9aards?), Jacob

Dierix de Bye, Mr. Cornelis Landt, Cornelis Adriaansz.,
J acob  Adrinansz., Cornelis Claais , Thomas Matthijsse,
Arent  Jacobse , Job Willemse  Goeroe.

Secr. : Jan Coru.  Va lcke .
( W o r d t  v e r v o l g d . )
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Oorsprong van de geslachtsnaam Goekoop.
door Mr.  P.  VAN MEURS.

Dit geslacht, dat reeds sedert drie eeuwen te Goeree
woont, wordt er aanvankelik  vermeld onder de naam
Goekoopsant. Jakob Jansz.  Goekoopsant , ook alleen
Jakob  Jans  o f  Jakob  Janse ,  rijsman, komt in aa,n-
tekeningen van uitgaven van de boekhouder van de
watergang van de haven van Goeree (bouwstoffen voor
zijn rekening over 1639 en 1630) 1) herhaaldelik met
zijn zoon en ziju knecht voor wegens levering van rijs,
staken enz. , en werkzaamheden. Ook in latere reke-
ningen van de haven ‘) worden telkens betalingen aan
hem verantwoord. De naam wordt claar  gedurig tot
Goekoop afgekort. Zijn werkzaamheden bestonden in
het maken van dammen, het aanaarden van een brug
en ander ,,aardewerk”  enz.,
de

zodat het duidolik is, dat
naam een bijnaam was die met ‘s mans beroep in

verband stond.  Met het geven van bijnamen was men
in dit deel van Holland niet zuinig, b.v. Comtebedde,
Den Eersamen, Heerschap, De Quaeysteniet .  In de
gemelde rekeningen vindt men ook Mees Areuse Phi-
nantie en Gillos Schijtboter.  Vgl. ook de elders voor-
komende naam Koopal.

In een bijlage tot de rekening van de haven van het jaar
1645 *) wordt onze Jakob Jansz.  eerst (in het betalings-
bevel) Goekoop,  daarna (in het kwijtschrift) Goekoopsant
genoemd, waardoor alle twijfel of met deze namen wel
de zelfde persoon wordt aangeduid, vervalt.

Het stuk luidt als volgt:
,,Den g e w e s e n  p e n n i n g h m e e s t e r  ‘s jaers  XVI” vijf-

3n-veertig11 van de haven der stede Goedereede, Lonis
C o r n e l i s z .  Kole, believe  te betalen sen Jacob Jansz.
Joekoop  vier gulden thien stuyvers. ‘t Zal hem, L. Kale,
:trecken  in  minder inge  van  ‘t.gene hij op zijn lestge-
jaene  rekeninge bij slote van dien is scbuldigh  gebleven
ten de haven voorsz.,  als behoort.

Ghed aen 190” Julij XVI” ses-en-veertig11 b{j  mij,
3enningbmeester  van dezelve haven over dcsen loo-
jenden  jare.

Somma 1111 gls. X sts. L. de Zutter. 1646.
Ontfangon bij m[j , ondergeschreven, uut handen Lonis’

Jole de vier gulden tien stuyvers , aen de ander sijde
;estelt.

Actum, geteeckent.
D y t  merck gestelt  bi j

Jacob 2) Jansc Goekoopsant.

Dolleman. “)
door M. G. J. D. DOLLEUN.

VóUr  1730 heb ik mij nooit moeite gegeven iets te
linden  omtrent mijn geslacht,  omdat men mi,j s teeds
nededeclde, dat v&ór 1730 de bescheiden en papieren
:ijn verloren gcgaa.n. Steller der vraag in Mdbl. XxX,
rolom 349 zal uit het onderstaande kunnen zien dat
lit geslacht Dolleman een geheel ander is dan de in
Ycderland’s  Patriciaat, jaargang 1913, behandelde familie.

1) Algemeen Rijksnrchiei,  aanwinsten van 1913.
2) Hier staat een huismerk in den vorm vnn een nsnr  rechts ge-

rende 4.
8) Wegens niet terngontvangen van drukproef en copie ongecor-

igeerd.
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1. Dionysios Dolleman, geboren in 1730 majoor der
infanterie, overleden te Nijmegen 22 Maart 1799,  huwde
te Hees 4 I\ilaart  1763 Johanna Gesvna de Bruiin.” .I

Uit dezen echt zijn 7 kinderen gesproten, 11 A-G.
11 A. Gerrit’  Maurits Dolleman, geboren te Maestricht

in 1764, Generaal Majoor, plaatselijk Comm. te Nij-
megen, ridder der Kon. Orde van Holland, overl. te
Wageningen 21 Februari 1846,  gehuwd met,  hafke
Blok en na ovcrli,jden  v:tn deze met: Elisabeth Catherina
Zubli S Sept. lb07 , geboren te Amsterdam in 1Iaart
1751, overleden te Voorburg 15 Aug. 1861. Zij was de
wedo van Ubbo Emmins  v3n Berchhuijs,  luit.-kol. der
Inf. en de dochter van Ambrosius Justus  Zubli en
van Maria Louise Loof;.

De kinderen uit het 1” huwelijk volgen onder IIIA-D,
die uit het 20 onder IH E en s.

11 B. Mr. blauritius  Dolleman, geboren te Maastricht
in 1765, rechter in lc aanleg, overleden te Almelo0
13 Augustus lS40, vermoedelijk gehuwd geweest.

IT C. Bnrtholomacus  Dolleman werd 15 Februari 1807
luitcna.nt  kolonel, sneuvelt bij Stralsund tegen von
Schil1 1809.

11 D. Hendrik Dolleman , geboren in 176S,  overleden
als luit. kol. te Nijmegen 19 Februari 1519.

IIE. Willem Dolleman, geb. 19 Sept. 1770, gep.
kapitein, overl. te Nijmegen 31 Januari 1839. Hij huwde
te Groningen 9 Feb. 179s Sarah Elisabeth Burch,  die
in ‘t kraambed overleed, kind en moeder begraven te
Groningen 1G Nov. 1795, 23 jaar oud.

11 F. Hcst,er  Dolleman, overleden te Almeloo 10 Febr.
1860, oud 77 jaar.

II G. Helena Maria Dolleman, 12 Oct. 17% gehuwd
te Nijmegen met Abraham van Elsbroeck.

111 A. Doctor Menno Dolleman, geboren te Ha.rlingen  ?
in 1793, overleden te Utrecht 24 Augustus lS40,  huwde
te Amsterdam 29 Aug. 1833 M. A. de Hoop, die 7 Juni
1877 te Utrecht overleed.

111 B. Sijds  Maurits Dolleman, geboren in 1795 ,
1” luit. adj. 10cl”  afd. Inf., kapt. N. Brabsntsche  schutterij,
gecantonneerd  te Sas van Gent, majoor der inf. 29
Juni 1847. Ridder der olilitairc Willemsorde, overleden
te Woerden 27 Juni 1549, huwde te Alkmaar 17 Ja-
nuari 1828  Ida Johanna Scheltus, overleden te ‘s-Gra-
vcnhage 29 April 1875.

Hunne kinderen onder 1111 a-D.
III C. Janneke Dolleman, geb. 1796, overl. te Nanrden

29 Oct. í8$9. Zij huwde te Namen 6 Nov. 1822 Johannes
Marins Pauw, gib. te Krommenie 9 Nov. 1790, kapitein
der Genie, overl. te Kampen 11 Feb. 1579,  zoon van
Herrua~nus  Pauw en Sarah &ria Wolterbeek , hij her-
trouwde met Gesina Anne Witsenborgh.

111 D. Johanna Conradinc  Dolleman, overl. te Voor-
burg 3 Februari IS%.

111 E. Maria Louise Dolleman, geb. lSOS,  overl. Nij-
megen  15 April lS29.

111 F. Smbrosius  Justus Everhard  Dolleman, als 1”
luit. der art. te Delft gehuwd met Elisabeth Jncoba
Henriette  Carolinc  de Roock, dochter van Doctor de
Roock te All:mnar.

Hunne  kinderen volgen oncler IV E-1.

1111 A. Gerrit Maurits Dollemao, geb. in lS19, 10 luit.
Grenadiers en Jagers, overl. te ‘s-Gravenhage 4 Oct. lS56.
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1111 B, Sara Jacoba  Dolleman, geb. te Haarlem 30
Juli 1830, gehuwd : n. te Breda 21 Ma’art  1851 met
Leonard Coenraad de Fremery, geb. te Grave 28 Feb.
1824 ; overleden t,e ‘7sBosch 20 Feb. 1861, zoon van
Nicolaas Johannes Diederik de Fremery en Johanna
Cornelia Tutein Noltheiiius;  huwde ten Ye male 13
Januari 1870 Jan Havelaar, geb. 19 Oct. 1815, over-
leden 23 April lSS3. Weduwnaar van Anne Siewertz
v a n  Roeserna  en  ten 2ae van Anne Christina  Louise
H aan ) zoon van Ja.n Jacob Havelnar  en Adriana Chris-
tina de Wit.

1111 C. Aafke Dolleman, geb. te Haarlem 30 Sept.
lS32) gchnwd  te Breda 13 Juli 1855 met Martinus
Christia#an Frederik Simon, geb. te Curavao  15 Nov. lS25,
kolonel der artillerie, gouverneur der Militaire Academie
te Breda, zoon van Pieter Christiaan Simon en Jan-
nette Schotborgli.

IIH D. Elisabeth Cornelia? Dolleman, geb. te Breda
19 April lS33, huwt te ‘s Bosch 3 Juli 1867 Wgnandus
Gijsbertus  Siewertz van Reeserna,  geb. in 1528, over-
leden te ‘s Hn,ge  lS68, zoon van Mr. Abraham Siewertz
van Reesema  en Elisabeth Hoetink.

1111 E. Gerrit Maurits Dolleman, geboren te Delft
25 Oct. 1846, luit. ter zee 2do kl., overleden te Delft
12 Juli lS73.

IIII F. Sophia Aegidia Dolleman, geb. te ‘s-Hertogen-
bos& 18 Sept. 1849.

1111 G. Marie Louise Dolleman, geb. te Delft 25
Aug. lS51.

1111 H. Frédérique Dolleman, geb. te Delft 20 Oct. 1852.
1111 F--1-i zijn allen ongehuwd en wonen te Velp (G.).
11111.  Maurits Gerard Johan Diederic Dolleman (steller

dezes),  geb. te Groningen 28 Maart 1859, 14 Juni 185s
gehuwd met Johanna Elisabeth Munnick, dochter van
Adriaan Johannes Munnick, medicinao Doctor en Cor-
nelia de Visser, beiden overleden.

Hunne kinderen z \jn  :
Justus Everhard  Dolleman, geb. te Nieuwer Amstel

1G Juli 18S9.
Adriaan Johannes Dolleman, geb. te Nieuwer Amstel

17 Juli 1891.
Jacob Dolleman, geb. te Amsterdam 25 Juni 1896.
Cornelis Dolleman, geb. te Smsterdam 12 Febr. lS98.

Tot onze familie behooren  ook:
1. G. R. Dolleman, 3 September 1794 apotheker van

‘s lands hospitalen te Maastricht, overleed 66 jaar oud.
2. Bartholomeus  Dolleman , geboortig van Maastricht

en aldaa,r wonende, 25 Augustus 1754, getrouwd te ‘s-Gra-
venhage met Catherina Hermina Visser, jonge dochter.

3. Bartholomeus  Dolleman, die als le luit. 20 De-
cember 1104 trouwde met J. P. van Achten, die hem
11 Nov. 1805 een zoon baarde.

4. Jan Hendrik Dolleman, Predikant te ,4arle,  Beek
en Lieshout, gehuwd met G. Visser, geb. in 1735,
overleden t’e Son 17 Nov. 1805.

Uit dit huweli,jt sproten: Gerrit Hendrik Dolleman,
geb. 1G Jnuuari  1770!  notaris te aan en overl. te Son
1821  , oud 56 jaar, eerst gehuwd  geweest met M. Z. van
Heynsbergen, ten 2du mule te Vlierden  25 Dec. 1798
Aleydn  Johanna Francisca  d’Aumerie,  geb. op ‘t kasteel te
Riste1 9 April 1780, overl. te Utrecht, dochter van Doctor
Francois  Joseph &Iartin  d’Aumerie  en Elisabeth Gualthérie.
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Mesdach

door H. DE SEYN-VERHOUGST~AETE.

Als vervolg op het artikel ;,Aantoekeningen  betreffende
de familie Mesdach ,” verschenen in jnarg. 1903, k. 139
en V.V., kan ik meedeelen wat volgt.

In het kerkarchief van Aarseele, W.-Vl., ligt #een
boek waaruit ik het volgende afschreef:

Dit is der kercken van Aerzeele Rentebouck ver-
nieut ende  verschreven int jaer ons heeren  duijst vijf
hondert een ende  twintich  eti doen waeren kerck-
meesters Jan van Dierdonck e?i  maerten van der Leije,
nu wedermael Gnieut  bij Victoir van Gampelaere gref-
fier der prochie  van Aeraeele Inden jaere  XVJ” veertich.

bl. 23, no 20. - Dhoirs Jap Cornelis mesdach over
Jor Lowijs mesdach over dhoirs jor Joos mesdnch ekr
Olivier mestdach van twee hondert een en veertich
roeden lant gheheeten den claverbulck, eÍï nu de vosse-
brugghe palende oost eti zuijt  Jor Jan dessersanders
west de straete van keersselaercken naer Caneghem
noort me vrauwe van maelstapele mette hoochwere.

ghelt jaerl. te rente een halster vier achtsten evene
bl. 29. - Dit es rente die men niet en hout vande

voors0  kercke.
bl. 30, no 64. - over Roelant mesdach over dhoirs

jan turman over dhoirs Jan van hamme up een stick
landts gheheeten tdaelken eíi ligt in den zu$t,I;ter
diemen heet het strijclant S.

bl. 46. - Bouck van de ervelijuke renten vanden
disch van Aerzeele vernieut ao 1576 alleenlick achter-
gelaeten de artëïï  die geloost  sijn voor tiaer 1580.

bl. 59-60, no 65. - Rougier mestdach fs olliviers
Costre van Aerzeele in desen  tijt enz.

Bij de familie der Barons de Bethune  bestaat de
overievering dat ze verwant zijn met de familie Mesdach
de Terkiele. Die overlevering steunt waarschijnlijk op
het volgende, daar geen ander alliantie tussohen beide
families bekend is:

Walter de Bethune trouwt te Thielt,  20 Mei 1640,
met Margareta Mestdach.

Walter de Bethune is de eerste dier familie die in
Thielt trouwt.

In ,,Histoire  chronologique des évêques, et du cha-
pitre exemt de l’église cath&drale  de S. Bsvon à Gand,”
Gent, 1772, staat op bl. 522:

Le cinquième blason est de Charles Joseph Annez,
mort le 21 juillet 1751, qui est: d’azur  , à la fasce
accompagnée de trois hirondelles d’or , volantes  en face;
l’écu brisé d’une  bordure  engrêlée de gueules, et pour
cimier, un cygne essorant d’argent.

Le sixième est de Jeanne  Mestdagh,  morte  le 24
Octobre 1758, épouse dudit C. J. Annez.  Ses armes
sont : parti de son mari, et de gueules, à la fasce et
trois étoiles à cinq pointes, le tout d’argent.

Van Thienen.

Bij de uitvoering der werken voor den bouw van con
nieuw Weeshuis t#e Enkhuizen (in 1905)  werd een graf-
zerk ot gedenksteen gevonden van rooden  zandsteen
met de volgende inscriptie:
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Ter Gedachtenisse  van
Joncheer  Joris van
Thienen In zijn leven
Doemheer  tot Utrecht
ende  alhier begraven
op den 5 Martij 1617
heeft Joncheer  Jacob
van Thienen syn broeder
Schout deser  Stede
dit doen stellen.

Onder deze inscriptie was aangebracht een wapen-
schild, omgeven door een lauwerkrans. De teekens van
het wapenschild waren echter niet meer te onderkennen.

Blijkbaar is bedoelde steen op toevallige wijze te
dezer plaatse geraakt. De naam ~.:a?l.  Thienen  is aan de
registers te Enkhuizen vreemd en een schout van dien
naam is niet te Enkhuizen in functie geweest.

&1&2&e12. D. BROUWER.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.__
B a l .  (XxX,  450) .  Gillis vnn Ysselsteyn,  e;ed. t e

Zierikzee 10 Sept. 1751, st. te St. George del Miua  aan
de kust van Afrika in 1794, werwaarts hij als fisca,al
vertrokken was, zoon van Nicolu(ns,  en van Helelícc
Boom, was schepen te Zierikzee, baljuw ald. en pen-
sionaris honorair. Hij tr. 1 0 te Haamstede 5 E’ebr. 1775
met Adrialzn  Bal, g e b . te Haamstede 6 Sept. 1751,
st. te Zierikzee 6 Juli 1788, dochter van ADralzanz  Bal,
Secretaris der heerlijkheid Haamstede, en van diens
eerste vrouw Johanna Tromp.

Abraham Bal j. m. van Kerlrwerve,  tr. 10 te Haam-
stede 29 Nov. 1743 met Johanna Tromp j. cl. vati
Renesse ged. te Renesse  17 Dec. 1719, dochter van
Joh. Tromp  en van Jan?aa Bolle.

Hij was zoon van David Bal, ba,ljuw  van Bruinikse
en van Cornelia  Junsdr.  Honing. (De doopboeken te
Kerkwerve van vóór Sept,.  1731 ontbreken).

De 4 kwartieren van Adriana Bal zijn dus:
Bal Tromp.
Honing Bolle.

Middelburg. CORNELIE  J. D E  WAar,.

Barneveld (van). (XxX1,  187). In de genealogie
Barnevelt  door  J. H. Scheffer leest men: Joluxwan
Maria van Barnevelt, geb. te Gorinchem en gedoopt
ald. 5 Jan. 1710, dr. van Leendert,  Waterheemraad
van den Overwaard en van ïlr2aria  Anna van Hoey.

Zi j  t rouwt  10 Joan Albert Lieshout,  niet wien  zij
26 Mei 1741 voorkomt, en ‘20 PJacobus van Velsen, die
met haar 30 Mei 1746 optreedt.

Van Barnevelt voerde het bekende wapen van den
grootcn Johan van Oldenbarnecelt  , terwijl  cau 3Ioey
voert: in zi. 9 zw. leliën, geplaatst 4, 3, 2 en 1,
go. schildhoofd beladen met een ro. springend hert.

‘s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Burggraef. ,,Jan Bzwggraef  is getroudt met iMa.yken
Spaen  9 Meert 1648.

Elisabeth Burggraef  is geboren den 12 Nov. 1645.
,Jän Burchg rae sterft 31 Juli 1651 ‘s avonts ten 7 uur.‘f
&.Ia$celz  Qnens  is hertrout 1 Mei 1652 met Dirricl~

den Blockmaker.



221 222

ìl1a@e1~  flpaela is gestorven 24 Jan. 1656.
20 Apr. 1667 ben ick, Abraham Gleinseu  getrout met

mijn lieve huysvrouwe l%rrbeth  Burclzgm~f.
30 Apr.  1668 is gestorven mijn alderliefste  huisvrouwe

Elisabsth  Bwrcl~g>~aeff:”
(Notaris 8. Geleinsen Deel 11 Middelburg).

&?iddekDu~,g. CORNELIE  J. D E  W A A L.

Burgh (van der). (XxX1, 187).  In het te Middelburg
berustend archief van St.  Maertensdijk  vond ik, ge-
h u w d  1  S e p t .  1669 J a n  Adsiaense?~  vm de!r Bzo-gd,
(later geworden Bz~~cht en Bzlrght  te Tholen) jonkman
v a n  Qc& in B~aOunt.

In verband met de in den laatsten tijd behande lde
v. d. Burght’en, vraag ik of iemand mij kan opgeven
of deze bij het genoemde Westfnalsche geslacht behoort
en hoe de combinatie Gelro--Brabant  verklaard moet
worden.

Utred t. HAAGEN  SPLIT.

Glymes (van). 1. Gevraagd geboorte en sterfdatum
van Maria Anna Agnes gravin van Glymes van Braband
van Fiorennes (dr. van Gabriel baron van Florennes,
enz., Pair van het vorstendom Luik enz.) en echtge-
noote,  Florennes 9 Juli 1665, van Hubertus rijksgraaf
van Looz Coïswarcm  ,
burggraaf van S te

lste baron  van  Longchamps ,
Gortrude (Liernu), heer van Faux,

Leuze, Grandlez , enz. , erfelijk Pair van het graafschap
Namen,  enz . ,  je Longcbamps  26 Juni  1671 (zn.  van
Raes  111 en Maria  v a n  Binekem)?

2. Waar en wanneer stierf Maria Harbara rijksgravin
v a n  Glimcs  , vrouwe van Crayenhovcn,  enz.  (dr.  van
Filips rijksgranf  van Glymes en Hallebeek, burggraaf
do la Was t ine , heer van Crayenhoven, Houtain , enz.
en Virginia del  Rosso),  echtgenoote,  Hrussel  2s Juni
1722, van Jozef rijksgraaf  van Looz-Corswarem, heer
van Stevensslot,  (Corswarem), Faux , enz., Pair van het
g raa f schap  Namen , enz., geb. Luik. . . . , -i- Crayen-
h o v e n  16 Apr i l  1741  ( zn .  vau Frans  IT e n  M a r i a
Hamilton) ?

Brzisscl. B. v. cl. B. v. T.

Hoorne (van). 1. Wanneer werd geboren Irmgarte
van Hoorne (dr. van  Koenrnad  sire van Hoorne en
Mechtildis van‘ Gulik), cchtgenoote  van Emmo regeerend
graaf van Loon en Haspengouw, heer van Corswa,rem,
nvou& d o r  Sb Jacobs abdij t e  L u i k ,  e n z . ,  _i- 1 7  Ja-
nna1 i 1047 ?

2. Diederik  1 (van Loon)) heer van Horne (of Hornes
ook Hoorn) 1101, (zn. van Brnoud IV (11 ofII1) graaf
van Loon, enz. en Aleida van Diest)  erfelyk  opper-
jachtmeester van het keizerrijk, later kanunnik, geb.. . . .
3.(.... 1131 (of 1147 ‘?), tr. . . . . Ermongarde  van Cuick
(dr. van Hendrik graaf van Cuick  en zuster van Andreas
bisschop van Utrecht)  stamvader van het  Huis van
Hoorne.

3. Wie waren de ouders van Adclheid (of Johanna)
van Hoorn, vrouwe van Ghoer (of Goor), echtgenoote
van  Di rk  van  Argen teau ,  hee r  van  Empt ines , cllz.

(ouders van Johanna (ook Alix of Catharina  van Ar-
gent’eau,  echtgenootc van Arnoud rijksgraaf \-an Looz-
Corswarem,  ridder, graaf van Niel, enz.) 1

B~.II~sc~. B. v. d. B. v. T.

Ligne (van). 1. Waar werd geboren, huwde en over-
leed Isabeau van Ligne (dr.  van Michel,  baron van
Barbancon , Pair en Maarschalk van Henegonwen en
Bonne van Abbeville), ech tgenoote  van  Raes 1 (of
Erasmus) ri jksgraaf van Looz-Corswarem, graaf van
Niel, heer van Corswarem  (Stevensslot), Maleives, St
Lambrech ts  Herck, enz.) + 1504?

2. Wanneer werd geboren Isabella (ook Catharina)
van Ligne van Ham (dr. van Johan, ridder, heer van
Ham eu Catharina van Roisin) ,  echtgenoote,  Bergen
4 September 1516, van Jan rijksgraaf van Looz-Cors-
warem , r idde r , heer van Laudelies, S c h o o n w i n k e l ,
Merceneaux, Crnenewijk, Gingelom,  Bois-Pollard, Hierges,
enz., -i_ Landelies 1 (of 27) Februari 15350

Brussel. B. v. d. B. v. T.

Lochem (van). Gevraagd wapen, afkomst etc. van
Lambert  uma Lochem , wiens zoon Hema?z va,n Lochem,
geboren 1694, gestorven 1782, huwde met Cathari~za
va11 Qoch,  dochter van Pider can Go& Ook van dezen
laatsten worden wapen en af komst gezocht. Van Lochem
is uit Twente a f k o m s t i g , zijn direkte voorvader was
Andries of Dries vcm Loc72enz,  geboren & 1560.

Sala Re~,ao. G. M. LE D E B O E B.

Mayvart. (XxX1, 124) .  14  Me i  1620  word t  t e
Groningen student Honae~zls  1/Vi9Ooldi,  Midwoldens i s .
Misschien is dus te Midwolda iets te vinden omtrent
Jila Wigboldi.

Tusschen 22 Augustus 1629 en 23 Aug.  1630 was
~~c~~zcisc~~s  ï!1eyva&ls  rector magnificus te Groningen.

25 Juli 1640 werd te Groningen ingeschreven Joannes
&e;jvad  Groninganus (gratis quia professoris filius) ;

5 Feb. 1647  werd te Groningen ingeschreven Matthaezrs
ïl2eyzxwt  Groninganns, eveneens grat,is  quia filius profes-
soris.  Wellicht zijn beiden te Groningen geboren.

Batavia. B. v. T. P.

Mayvart. (XxX1,  124). Ingeschreven in het procla-
matieboek der Nederd.  Herv. Gem. te Groningen:

1622, 4 Mei: ,,,De Eerbare Hooggeleerde Voorsienighe
Magister ~~nnczscus  Jf eiuardus , Professor in de Philo-
sophie in dese gcademie” en ,de Eersame ende deucht-
same  Judith  Bozcrse,  v a n  M i d d e l b u r g ,  w o n e n d e  t o t
Amsterdam”. Op 23 Mei is eene attestatie (dat de ge-
b o d e n  alhier zonder stuiting hadden plaats gehad) af-
Fegeven  om te Amsterdam te kunnen trouwen.

Dr.  Johan  Heyccrert  , advocaat te Groningen, kocht
het huis te Harkstede , ,,borch  Klein Martijn genaemt”
i n  16% v a n  Juni~~s  Ulger  en Bouzuina  (kant,  e c h t e -
lieden, en verkocht het in 1664 aan kapitein CJo7ran
Jakob van RcynI~incI~  en echtgenoote. Het huis is in
het jaar lS96 gesloopt.

Groningen. A. F. L. H. S.

Meurs (van). Te Veldhoven was in 1790 Schout
AntJzony van Meurs; zgn zegel is volgens de Raadt:
Joupé, au premier de gueules à l’étoile de huit raies,
tu second  trois huchets. Hij was 1759 reeds gehuwd
net  JoJmwnu  ,Jacobn Teylingius  e n  o v e r l e e d  J a n u a r i
lSO3  te Veldhoven.

K an iemand mij zeggen of aanwijzing geven waar
ik verder met eenige hoop naar zijn vooronders kan
zoeken. HAAGIENSMIT.
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Mol10 , Molio, (XxX1 : 190). Franciscus MoZli  huwde
op den 30” September 1674 met Awzn Mal-ia Booms,
zoosls blijkt u i t  eene, ter gedachtenis van dit huwelijk
vervaardigde prent, beschreven door G. van Rijn in
den Katifogui van ‘den Atlas va,n Stolk, 111 blz.” 144.

‘s-G~a~e~&ugc. J. H. H. S.

Polanen  (van). W as Elsn  van Polancn  echtgenooto
van Leonnrd Verboom  (ouders van Maria Verboom,  geb.
Rotterdam, echt8genoote,  Rotterdam 29 Mei 1646, van
Huybert van Lockhorst)  , v a n  het#zelfde  g e s l a c h t  als
J o h a n n a  v a n  Polanen  cch tgenoote ,  1404: van  graaf
Engelbert  vau N a s s a u , door zijn huwelijk: heer van
Breda,  Le&, enz.)?

Brussel. B. v. d. B. v. T.

Salm  (van). In welk jaar werd geboren en trouwde
Herman (ook Engelbert Rougrave, Rhiugrave) , rijn-
graaf? graaf van Salm (in de Ardennen?) en Rochefort,
heer van Oud en Nieuw-Reimborg,  Numagen,  Hollen-
iels , Rochefort, Hnrancourt, enz., i_ 12 Juni 1537 (zn.
van graaf Otto -en Maria van Argenteau van Houfalise),
echtgenoot van Isabeau van Looz-Corswnrem , vrouwe
van Moumal ,  Hermal,  Ehin , Emptines , Mont f r in ,
Rnbosée,  Biron, Frésogne, Stovort, Pesesse, enz., t_ 15392

Brussel. B. v. d. B. v. T.

Stael van Holstein  (van). Gevraagd  a fkomst  en
andere  bijzanderhedeu v a n  IMInrgareta van Stael v a n
Holstein, echtgenoote  van Pieter Ferdinand van Hamil-
ton van Enderwick, ridder, heer van Offre, Bousval,
Peti t lez,  il/aIoue, enz.  (waarvan de dochter,  Maria,
Franciscus Maria graaf van Looz Corswarem , heer van
Faux , enz. , (f- Moze t  1  November  1694))  te Luik 6
Februari 1662, huwde) ?

Brzi,ssel. B. v. d. B. v. T.

Stapele (van). Jacob Johan valz Stapeie  (later burge-
meester van Tholen)  wordt poorter te Tholcn 15 Mei
1767 en was gehuwd met Susanna  Col-nelia  valz der
Vliet (geboren  _L 1730). Hij is een zoon van J a n
Paschasius  van Stapele luitenant kolonel te Zierikzee
en Anna Maria h’alfour.

Wanneer werd Jacob Johan van Stapele geboren
(vermoedelijk te Zierikzee 1737),  wanneer huwde hij
en wie waren de ouders van zijn vrouw.

Utrecht. HAAGEN Sam.

Wapen gevraagd.
Onlangs kwamen mij in handen zilveren kandelaars,

stijl Lod. XIV.
Op den voet bevindt zich een wapen: ,,geviercndeeld,

,,I en IV een stijgerend paard, 11 en 111  3 rozen. Vijf-
,,bladerige  kroon.” Voor zooverrc zichtbaar bevindt zich
onder het schild een olifant; van een keten is door
uitslijting niets te zien.

Is aan een onzer leden dit wapen bekend ? F .

Armoi&s.  (XxX1, 1 9 2 ) .  Breydel & Bruges porte:
de gu. à trois têtes et cols de chcval d’arg.,  b r idées
d’azur  et crinées d’or. Cimier: une tête de cheval de
l’écu. Légende : Vlaendereu deu leeuw. Devise  : ,,Breydelt
uw tonghe , g h y  o u d e  e n  jonghe”  et ,,Soet is Gods
breydele”. Cri: Schild en vriend.

‘s-Gravenha~ge. J. D. W A G N E R.
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Wapen Leyssiais.  Balen’s Beschrijving van Dordrecht,
pag. 1009 e. v. geeft  het wapen en eene fragment
genealogie der oude Dordrechtsche  regeeringsfamilie
Cool.  Dit. wapen is gevierendeeld, 1 en 4 : 3 gouden
St. Andrieskruizen in rood, 2 en 3 : drie zilveren koolen
in groen. Volgens Balen zijn de kruizen het oorspronke-
lijke wapen. Welk helmteeken  voerde dit geslacht voor
en na de kwartileering met de drie koolen?

Boven het wapen staat  Patricia  Coliowm  Progeks.
Is dit een soort wapenspreuk ?

De oudste mij bekende beschrijving van het wapeu
Leyssiils komt voor op een afgesneden ti telblad van
een genealogie Leyssitis, welke geslachtsl$t zelve ver-
loren is gegaan.

Dit titelblad is blijkens den druk uit de 170,  mis-
schien 16”  eeuw.

Boven deze wapenbeschrijving staat dezelfde, mij tot
voor kort geheel raadselachtige spreuk.

De  herkru i s t e  k ru izen  van  he t  tweede  en  de rde
kwartier heeten  hier nog Jerusalem kruizen.

Behalve dat bij het wapen Leyssitis van Jerusalem
kruizen en bij het wapen Kool van St. Andries kruizen
gesproken wordt, zijn deze kwartieren van beide wapens,
zoo wat kleuren (goud in rood),  als aantal  kruizen
(drie,  twee een gepl.) betreft ,  geheel geli jk.  De gc-
lijkheid  der wapenspreuk geeft dus te denken. Is er
een tak van het Dordtsche geslacht Co01  in  Zee land
gevestigd geweest? Kent iemand eene alliantie van
voor 1630 van eon Co01  met een Leys(sius) of Lydius
of iemand anders die drie (al of niet verkorte) gouden
balken in rood tot wapen had? Allerhande, ook niet
direct op Jeze kwestie betrekking hebbende, gegevens
omtren t  leden van deze familie Co01 worden  gaarne
ingewacht.

‘s-Gravenhage. LEnssi&.

Gevraagde Wapens : (XxX, 143) :
Van der Moer, Zeeland _C 1750: van az. met een

kruisboog van zi. paalsgewijs.  Helm. aanziende. Wrong.
Dekkl. Helmt. een vlucht.

Baak,  Holla,ud, 1800 (naar lakken in mijn bezit) :
Tweemaal gedeeld en eenmaal doorsneden 1 een vuur-
baak, 2 3 posthoorns boven elkaar, 3 een hangslot of
emmer? 4 een Friesche Adelaar,  5 een lelie I 6 een
hertenschedel. Helmt. : antieke vlucht.

Giwaeken. STEENKAMP.

INHOUD 1913, N” 7.

Bestunrsl>crichten.  - D e  nfkomst  vnn Professor Wilhelmns Wil-
ielmius, d o o r  W. Wijrmendts  van Reaandt.  - Van Romunde,  d o o r
U. Ph. J. vna Vlierden. - Geueologie  vnn het geslucht  Vorkestnert,
l o o r  Mr.  P. C. Bloys van Treslong PLins.  - Aanteekeningcn over
let Venlosche geslacht Boerma.ns, ook  vel Borrnnns:  door  A. F. van
Beurden. - Lijste  vnn de heere:l  B,zlliuwen,  Burgemeesters, Sche-
?enen, enz. der st,nd Goes (1423-1649). - Oorsprong van de geslachts-
naam Goekoop, door Mr. P. van Meura.  - Dollem,zu,  door M. Dolle-
nnn. - Mesdnch, door H. de Seyn-Verhongstraeto.  - Van Thienen ,
loor  D. Brouwer. - Vragen en nntwoorden:  Bal; Barneveld (van);
Burggranf;  Bnrgh (vnn der); Glymes (van); Hoorne  (van); Ligne
vrtn); Lochem (van); M:lyva,rt,;  Meurs  (van); Mollo, Molio; Pola.nen
van), Salm (van); SLnel  vnn Holstein (vsu);  St,:%pclc (wbn); W a p e n s
;evrnngd; armoiries;  W.zpen  Leyssins;  Gcvrangde  Wnpens.

D e  Nd. Boek- en St,eendrukkerij  v./h.  H. L. SYITS
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Edellieden vermeld in de oudste protocollen der
‘s-Hertogenbossche Schepenbank,

medegedeeld door Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Het oudste van de op het Rijksarchief in Noord-
Brabant bewaarde protocollen der ‘s-Hertogenbossche
schepenbank loopt over de jaren 1368 tot 1371. Het
daaropvolgende heeft betrekking op het tijdvak 1376
tot 1383 en is de eersteling van eene lange reeks waar-
aan geen enkel register ontbreekt.

Bij een vluchtig doorloopen van de acht registers uit
de veertiende eeuw teekende ik de namen op van de
personen, die daarin als ridder worden vermeld, alsook
van hunne familiebetrekkingen. Mogelijk stellen ook
anderen hierin belang. Vandaar dat ik ze hier mededeel.

Het zou niet moeilijk zijn omtrent de meesten der
vermelde ridders of omtrent hun geslacht meer bijzon-
derheden bijeen te brengen. Ik heb evenwel gemeend
mij daarvan te moeten onthouden en mij, met terzijde-
stelling van alle andere bronnen, te moeten bepalen
tot hetgeen ik uit de Bossche protocollen aanteekende.

Ter voorkoming van misverstand moge ik, nog nit-
drukkelijk doen uitkomen, dat ik van de familiebe-
trekkingen alleen diegenen heb vermeld, wier bloedver-
wantschap met de ridders aanstonds uit de acte zelve
bleek. Het spreekt wel van zelf, dat in de protocollen
nog t.al van personen voorkomen die, blijkens hun
familienaam, tot dezelfde geslachten kunnen hebben be-
hoord waaruit de ridders gesproten waren.

Heer Willem van der Aa, ridder, komt reeds in die
hoedanigheid voor in 1368, was in 1392 schepen van
‘s-Hertogenbosch en wordt nog vermeld in 1398. Hij
was een zoon van Gerrit om der Au en diens echtgenoot
Jonkvrouw Elisabeth en had tot broeders en zusters:
1”. Heer Goossen van der Aa, ridder, die eveneens
schepeh van den Bosch was (1391) en nog voorkomt
in 1398; .20. Heer Gerrit va% der Aa, ridder, vóór 1378
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overleden en vader van Gerrit  van der  Aa, die in
1398 .,,t goit te Zegewerp” onder St. Michielsgestel voor
vier jaren  verpacht aan GijsOert  Collart tegen 46 mud
rogge ; 30. jonkvrouw Margarethn  , religieuse te Hedonc
(1393) ;  40. Vrouwe Ratlzarina , tusschen 1384 en ‘89
meermalen genoemd als echtgenoot van Heer H e n r i k
win Mordrec?lt,  r i d d e r , en in 1399 als diens weduwe
vermeld.

Van Heer Willem van Amstel, ridder, wordt melding
gemaakt in 1367, zonder da.t blijkt of hij toen nog in
leven was. Hij had een cijns van 50 pond verkocht aan
?J& van Vlierden, wiens kleinkinderen leven in 1386.

Heer Arent  van Arkel,  ridder, 1368. In 1369 wordt
melding gemaakt.  van zijn zoon, die toen insgehj.ks
ridder was, doch wiens voornaam uit het protocol niet
meer blijkt,.

Als weduwe van Heer Geprii  van Asperen  wordt in
1383 Vrouwe Elisabeth .genoemd.

In 1386 wordt melding gemaakt van Zeger  na.tuur-
lijken zoon van wijlen Heer Willem van Baerle.

Heer Gerbrand  van Beest, r idder,  was gehuwd met
Vrouwe Margarethu,  die hertrouwde met Jan va)a Hellu.
In 1368 treden Heer Gerbrand’s en Margaretha’s kin-
deren, Goossen,  Jan en Ale id ,  g e h u w d  m e t  J a n  v a n
Poelgheest,  tegelijk op met Emond Rover, den zoou uit
Margaretha’s tweede huwelijk.

Heer Jan v a n  Benthem, r idder,  vermeld in 1368,
verkocht het  dorp Heeswijk  en de helft van het dorp
Dinter, met alle heerlijke rechten daarop betrekking
hebbende ,  aan  Heer  DirJc  Rover,  r idder ,  d ie  deze
goederen weder verkocht aan Heer Jan’s zoon VVnnlraven.
Heer Jan overleed vóór 1382, Walraven tusschen 1386
011 1393.

Heer Adam van Berchen,  ridder, leefde in 1368 en
was bij zijne vóór 1393 overleden echtgenoot Vrouwe
KatJzarzna  (dochter van wijlen Jonkvrouw &?aOelia  van
Nypelaer,  dochter van wijlen Emond Rover) vader van
Jan,  Wouter  en Kaflzarina, die in 1393 gehuwd was
m e t  Arent Heyme. In 1368 worden als kinderen van
Heer Adam genoemd : Jan, Wou ter, Elisabeth en M abelia.
Jan leefde nog in 1399.

Als kinderen van wijlen Steesken, zoon van wijlen
Heer Stees van Brakel,  ridder, worden in 1380 genoemd :
Jan, GijsOert  en E l i s a b e t h ,  g e h u w d  m e t  Huge v a n
Loenressloet. In 1382 komt voor Dirk van Brakel,  zoon
van wijlen Heer Stees, r idder.

Heer Jan Brien, ridder, was in 1370 schout van
‘s-Hertogenbosch.

Heer Dirk van Bronchorst,  Heer van Bathenborch,
1380.

Het goed ten Hoeve1 te Best, onder Oirschot, wordt
iu 1384 genoemd als eigendom van wijlen Heer Wil l em
vara den Bossche.

Heer Willem van Bucstel, ridder, had in 1386 een
bastaardbroeder Willem, die niet dezelfde kan zijn ge-
weest als Willem, genaamd Bastaard van Bucstel, wiens
weduwe Jonkvrouw Herarica  in 1382 wordt vermeld.
In 1381 komt een Willem, natuurlijke zoon van wijlen
Heer Henrik vnra  Bucstel, ridder, voor als echtgenoot
van  .Uargaretlau  dochter vau wijlen D i r k  Writer van
Vechcl,  vroeger gehuwd geweest met Jan vara Achel.
Geertruid  dochter van wijlen Heer Willem van Bucstel,
ridder, was  in 1391 gehuwd met Heer ,Jan Pijlijser,
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den jongen, van Valkenvoert, ridder, zoon van Heer
Jan Pìjt$x~,  r idder.

Heer I$illeva  vara  Mecrllem, Heer van Bucstel, wordt
vermeld in 138’3  en ‘03. .

H e e r  O t t o  VIOL  Bylnnt,  ridder, leeft 1393. In den-
zelfden  tijd leefde D i r k  vma Bylant,  zoon  van w i j l e n
Heer Jan van Eyndovera, ridder; hij wordt o. a. in 1’3%
genoemd als eigenaar van land te Kessel. Deze Heer
Jan  van  Eyndoven, die vóór 1380 overleed, had be-
halve Dirk van Bylant nog drie zoons: 10.  Willem vara
Kessel, in 1391 genoemd als echtgenoot van Margarctkn
d o c h t e r  v a n  wijlen  Goossela  vaqa  B e e s t ;  20. <Jura zlala
Eyqaclovela;  30. Gevard (of Genard). Heer Jan’s echtge-
noote, Vrouwe Mcchteld,  die moeder was althans van
Willem van Kessel en Jan van Eyndoven, komt nog
in 1384 als zi jne weduwe voor,  doch was in 139G
overleden.

H e e r  Fillem  Heer va?a  Grae?adonc (ook wel Cranen-
donc), r idder, was gehuwd met Vrouwe MargarctJ/,a
vnn Levednel le in 1379 als zijne weduwe voorkomt
e n  Aich bl,lie,d,

. .r een acte van 1382 in het Clarissen-
klooster te ‘s-Hertogenbosch had teruggetrokken. Zij
was eene bloedverwant van wijlen Heer Arerat v a n
Lec.edale  , ridder, en  v;?n Jonkheer  Rogier vctra  Bronc-
horst. In 1386 loefde Vrouwe Margareth.a  vara  der Lippe,
echtgenoot van wijlen Heer Klaas Heer vara Craeradonc,
ridder.

Heer GíjsOert  vara  Criekerabeke  , ridder, en zijn broeder
WiJlenz van CrieJcenOeke  worden vermeld in 1386; doch
uit de acte blijkt niet of zij toen nog in leven waren.

Helaril{ Diclizer (zoon van wijlen Jara Dicbier en van
Jonkvrouw Elsbena),  Heer van Mierle,  was in 1380
gehuwd met Vrouwe Theodorica,  dochter van wijlen
Heer Willem Graaf vala MegJaela.  Hij verkocht in 1388
te zamen met Henrik Dicbier zoon van wijlen Goyart
Dicbicr een cijns van 50 oude schilden uit goederen van
wijlen Jan Dacbier. Zijn vader ,Ju?a DicOìer,  die eigenaar
was van een steenen  huis aan de LMarkt  te ‘sHertogen-
bos& en wiens weduwe nog voorkomt in 1399, wxs
een broeder van Heer Arent  DicOier,  ridclcr,  overleden
vóór 1392, alsmede van Goeszu+a  Moede1 Dicbìer, als
wiens weduwe in 1390 en 1393 Jonkvrouw n4argascZha
wordt vermeld.

De zoo evengenoemde vóor  1380 overleden Heer
Willem Graaf van Meghen had een zoon Jonkheer Jara,
die hem als Graaf van Meghen opvolgde en in 1381
schout van ‘s Hertogenbosch was. In 1387 wordt Jonkheer
Jan ook Heer van Hoeps genoemd, terwijl eene acte
van 1380 melding maakt van Ermgard van Zevenborne,
Vrouwe van H.oeps, echtgenoot van Gillis  van Berlaer.
In 1382 leefde Arent  natuurlijke zoon van wijlen Heer
Gerrit van illegen, ridder.

Heer Gevard (of Genard?) van Doerne, ridder, overleed
vóór 1386, en liet een aa.ntal kinderen na: 10 Jan vaqa
der Vleet,  vermeld in 1390, en die misschien dezelfde
is als Jaqa  va+a Doerne, vermeld in 1393 ; 20 Katlaari,na,
in 1390 weduwe van Wil l em vara  Brulaeze en bij hem
moeder van ïl4argaretha , gehuwd met Jara van Wijflet
z o o n  v a n  J a n  Bac vaqa Tilborch;  3” Willena vm
Deerne, r eeds  over l eden  in  1389  en  vader  van :
a. Gevard , b. Arerat, c. Margarethn , in 1389 gehuwd
met Roelof van Dynther, cl. Heer Willem, die in 1390
invcstiet van Woensel en Eindhoven was. Behalve deze
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drie kinderen had Heer Gevard  er nog twee van wio
uitdrukkelijk vermeld wordt, dat zij niet wettig waren:
10 Gevard  van Doerne, in 1391 vermeld met zijn zoon
Jan; 2” Reinier,  in 1393 gehuwd met Barbara dochter
van wijlen Rutger van den Stadeacker.

Heer Jan van Dongherode, ridder, had in 1388 land
te Kessel.

Heer Alard van Drie& ridder, wordt in 1385 vermeld
als vader van Otto en als broeder van Goossen van Driel.

:Mechteld  natuurlijke dochter van wijlen Hoer Jan
van Dronghelen, ridder, was  in 1392  gehuwd met
Klaas Jansx.  die Wolf. Jan van Droraghelcn,  Heer  van
Ethen en van Meduwen,  komt voor in 1391.

Heer Arent van der Dussen,  ridder, komt voor in
1388 en ‘86.

Heer Dirk van Dyntlzer  , ridder, overleed vóór 1368
en had een zoon Ceel  vavz  Dyntlher.  In 1396 wordt
bovendien melding gemaakt van Dirk van Dynther
zoon van wijlen Heer Dirk’s bastaardzoon Dirk. D e
kinderen van wijlen iliouter Spirinc van Dynther en
van wijlen Dir7c  van Dynther treden in 1369 op als
erfgenamen van wijlen Heer Arent van Dynthcr, ridder,
wiens natuurlijke dochter Aleid in 1398 gehuwd was
met Arent Avernarij.

Henrik zoon van Heer Henrik Esdoern,  ridder, wordt
vermeld 1367.

Simon van Geldenaken zoon van wijlen Heer Wouter
van Geldenaken, ridder, komt voor in 1385.

Heer Jan Heer van Gheldorp, ridder, komt voor in
1380 en ‘82. Zijn zoon Philips, die in laatstgenoemd
jaar reeds wordt vermeld, was hem in 1396 als Heer
van Geldrop opgevolgd en had toen ook de ridderlijke
waardigheid verkregen. In 1386 leefde Jan Hillensoen,
natuurlijke zoon van wijlen Heer Philips Heer van
Gheldorp  , ridder.

Van Heer Paulus van Haestric7rt,  ridder, wordt
tusschen 1386 en 1398 herhaaldelijk melding gemaakt
als Heer van Loen en schout van ‘s Hertogenbosch.

Hem Dirk van Haren, ridder, zoon van wijlen Dir7c
van Haren, had in 1380 een zoon Dirk en was gehuwd
met Jonkvrouw Maria, zuster van Heer Rutger van
Herpcn.  Hij leefde nog in 1384.

Heer Jan van Hemert,  ridder, leefde 1383.
Heer Gerrit van Herlaer, ridder, Heer van Meerwijc,

vermeld in 1383, had een zoon Jan vnn Herlaer, die
gehuwd was met Jonkvrouw Agnes Rover en in 1386
van zijn schoonvader Heer Dirk Rover, ridder, eene
hoeve te Hukelem  bij Oisterwijk, eene  hoeve te Rumel
bij Gestel en land te Empel verkreeg. Heer Arent van
Herlaer, ridder, wordt vermeld in 1389.

Vrouwe Nollen weduwe van wijlen Heer Arent van
Hokelem, ridder, wordt vermeld ‘in 1386, toen J a n
van Bucstel  haar beloofde gedurende de eerstvolgende
zes jaren niet dan met hare voorkennis te zullen toe-
stemmen in oen huwelijk van Jonkvrouw Beatrix dochter
van wijlen G2jsbrecht  van Tula.

Heer Willem valt  Huerne?  Heer van Duffel en van
Horluer  , ridder, ontving op Zaterdag na Paschen  1382
van Jan Kuyst Arcntsxoon  kwijting voor 220 oude
schilden in afbetaling op de 650 oude schilden, welke
Jan voornoemd met Kerstmis te vorderen had. Hij
verkreeg in 1385 van Jan Becker  zoon van wijlen Jan
Heirde de goederen genaamd Zegeworpe, in de pa-

..,. I._ ._.,,  ” -./..* .
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rochie  van Gestel bij Herlaer, mot alle toebehooron.
Heer Dirk Loef van Huemle, ridder, vermeld in

1381 komt in 1398 voor als Heer van Heze en van
Leendo.  In 1397 wordt melding gemaakt van Jan van
Crancnburch  , natuurlijken zoon van wijlen Dirls  van
Hoernc, Heer van Pereweys en van Dutiel.

Jan valz Kesssl zoon van Heer Jan van Kessel,
ridder, 1382.

Heer Jan Koe, ridder, was de vader van: 10 Heer
Rijkoud  Koe > ridder, die vermeld wordt in 1368 en
in 1382 don Drielschen Kamp te Kessel verkoopt; 20
Wouter Koe ;
in 1368.

30 Willem, met zijne broeders vermeld

Heer Jan Koe van Neder@en  , ridder, wordt vermeld
vóór 1385.

Jalz genaamd vaja  Kuyc,  in 1380, was de zoon van
wiilen  Heer Jan van Mverop,  ridder. Jonkheer .Jan
via KUTJC, Heer van Vo&el en van Nuwenkuyc, zoon
van wijlou Heer Henrik van Kuyc, ridder, belooft in
1381 C.S. 200 oude schilden aan Boudewijn Kuyst van
Wijc.  Heer Jafa van Kuyc, Heer van Hoestraten, 1399.

Heer Gerrit van Langelaer,  ridder, was gehuwd met
eens juffer uit het geslacht van Brecht, die in 1370
zijne weduwe was. Willem vun Layaghelaer  komt tus-
schen  1388 en ‘96 voor als man van Jonkvrouw Aleid
dochter van wijlen Heer Arent Rover, ridder.

Heer Henrik van de Lecke,  ridder, was in 1393
Heer van Hezewijc  en van Dynther.

Vrouwe Margaretha  van der Lype in 1386 vrouwe
van de Lecke en van Breda.

Heer Goossen  van Lyenden, ridder, was bltjkens
acten van 1390 en ‘93 gehuwd met Sophia de weduwe
van Marcelis  vara  Os. .7an vala Lyenden was in 1385
gehuwd met Jonkvrouw Sophia natuurlijke dochter va.n
wijlen Jonkheer Jafa Heer van Kuyc.

Heer Henrik van Nuwelant,  ridder, zoon van Willem
van Nuweiant  , komt voor. tusschen 1367 en ‘77, en
overleed v6ór 1389. Hij was vader van Jan van Nuwelant,
Willem van Nuwelant  , nog vermeld in 1398, en Mechteld,
die in 1396 gehuwd was met Arent Vrient van Waderle.
In 13ti9 leeft Jonkvrouw Jutta weduwe van Willem
van Nuwelant, in 1386 en ‘96 Jonkvrouw Luitgard
weduwe van Jan van Nuwelant. Jonkvrouw Geertruid
vara  Nuwelant, weduwe van Jan van Gestel, was in
1391 erfgename van hare zusters Jonkvrouw Aleid
va,n Nuwelarat,  gehuwd geweest met Jan van Audehoesden,
en Agnes, gehuwd geweest met Herman van Wetzelaer;
zij leefde nog in 1396.

Heer Goyart  van Os, ridder, overleed vóór 1368.
Zijne weduwe Vrouwe Meclzteld  hertrouwde met Arent
Heyme. Hij was de vader van: 10 Dirk van Steenre;
20 Marcelis  van Os, in 1393 gehuwd met Jonkvrouw
~1argarctha  dochter van wijlen Arent Heyme ; 3” Heer
Gallis  van Os, priester en kanunnik, leeft nog 1396;
40 Jonkvrouw Elisabeth, eerst gehuwd met Goyart
vara  Erpe, wien zij een zoon Leofais  schonk, en in 1389
vermeld als de vrouw van Willem van Ouden; 50 Goyart,
wiens natuurlijke zoon Heer Henrik in 1396 als priester
voorkomt; 60 Hoer Jara, investiet der kerk van Broes,
die in 1389 overloden was en een bastaard Goyart had
nagelaten. De zoo ovengenoemde Dirk van Steerare
overleed vóór 1382 en was gehuwd met Jonkvrouw
Bela dochter van wijlen Goyart van Erpe; in 1387 was
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zij hertrouwd met Emond  tian Zoelen.  Uit haar huwe-
lijk met Dirk va,n Steeure  sproot een zoon Goprt van Os,
vermeld tusschen 1382 en ‘97. Deze was de broeder va,n

* Bleic1  (1390-‘97))  Tl7eodokxz  (1381-‘97),  g e h u w d  m e t
Goycrrt  zoon van WXlenz  van Beest, LCMU (1386-‘%7),
g e h u w d  m e t  Snlader  1x12 Oy/, Luit~prd  (1390.-‘99)  ,
gehuwd met,  Henrik wv12 Bnem den Jongen , en Ai!e~y22n

(1384).
Klaas van Ozcden  \XUS  de vader van Heer Rutger

ua?L Ouden, ridder, en va.n Arent Rozler. Heer Rutger
wordt reeds als ridder vermeld in 1366 en verkocht in
1370 ziju huis in de Kerkstraat te ‘s-Hertogenbosch,
gelegen naast eene  hem toebehooreude  poort. Hij was
Heer van Bonsoirde (Onsenoort) , welke heerlijkheid met
hooge en 1:1ge jurisdictie, vóór 1378 door hem verkregen
van Laurci2s  can den Putte, hij in 1382 , met 55 jugera
land te Honsoirde en de daxop  staande burcht en ge-
bouwen enz., verkocht aan Jan ICzqst  zoon van wijlen
Are~bt  Di~~ltsxoo~z.  Hij was de vader van: 1” JUIZ  van
Ouden, reeds in 1379 gehuwd met Hilla  dochter van
Wil lem valb deed Aelsfort;  20 Willa~~  vaqa  Oudela,  die in
1390 medeerfgenaam was van zijn oom Arent  Rover;
30 Arent van Ouden,  vermeld 1384-‘99;  40 Clementia  ;
60 Margaretha  , in 1390 gehuwd met Arelat Haclce. Van
de laatste drie althans staat vast, dat Vrouwe Eva,
die in 1384 als weduwe van Heer Rutger van Ouden
voorkomt, hunne moeder was.

Heer ,Jajz de Palatio,  ridder, zoon van Heer Arent
dc Pulncio, wordt vermeld in 1383.

Jonkheer Willem va~a Peterssem  wordt vermeld in
1389 als broeder van Heer rJun  Heer van Petorssem
en Heer van Oerscot en Beke.

De naam van Heer Jan van den Plasse,  ridder,
komt voor in een acte van 1387.

Heer Arent van Randenrode, ridder, zoon van wijlen
Heer Lodewijk Heer van Randenrode, ridder, was in
1379 gehuwd met Murgaretha  van Letxdale,  Vrouwe
van Eyndoven, dochter van wijlen Heer Rogier van
Levedale,  ridder, Heer van Peyrke en van Oerscot.

Heer Wouter vaw Redigem,  ridder, had eene zuster
Jonkvrouw &úria van Redigem, die in 1398 weduwe
was van Gerrit van Amstel.

Heer Jazz  van Religlaem,  ridder, verpacht in 1385
den tiend van Empel en Meerwijk.

Heer Willem die Rode va~z Glzept, ridder, was in
1383 gehuwd met Jutta dochter van wijlen Willem
‘vaqa  Nuwelant.  In 1396 wordt zij genoemd als zijne
weduwe eu als moeder van Peter Lauwart.

Heer Goossen  vapa Rossenz,  ridder, komt voor tusschen
1368 en 1381. In 1371 wordt melding gemaakt van

Gudeld  dochter van wijlen Heer Henrik van Rossem,
ridder. Zij was toen gehuwd met He~ad< zoon van
w$eu Eraghert Ludinc vava dela Dijc.

Heer Geerlilc Rover, ridder, die overleed vóór 1382,
was gehuwd met eene  dochter van Heer Jan van.
Hoescot  , ridder, en bij haar vader van: 10 Jan Rover
,,geheyten  gemeynlic Sneppelascoet”,  vermeld tusschen
1382 en 1394; 20 Heer Dirk Rover, ridder, gehuwd
met Vrouwe Ermgard dochter van wijlen Peter van
\VaderZe.  Deze Heer Dirk was schepen van ‘s Hertogen-
bosch (1394) en bezat onder meer het goed ten Broec
te Zon (1384) en goederen te Rumel onder Herlaer ;
in 1386 verkocht hij aan zijne moei Agnes vaja Boeschot
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zijn aandeel in de goederen te Verrenbroet , afkomstig
van zijn grootvader Hoeschot. Zijne dochter Jonkvrouw
Agnes trouwde Jala  van Herlaer  , die Meerwijk  en Empel
aan Heer  Dirk in erfpacht gaf.

Een andere Heer Dirk Racer,  ridder, was reeds
overleden in 1370, in welk jaar zijn natuurli,jke  zoon
Jura Stormc  wordt vermeld. In 1381 komt Klaas IZovel.
natuurlijke zoon van wijlen Heer Dirk Rotier,  ridder,
voor. Een Dirk,  zoon van wijlen Heer Jan Rover,
ridder, verpacht in 1383 zijn goed genaamd te Neme-
laer  voor 5 jarcu aan Hendrik ca?b  der Teyaden.

Heer lhzo?ad Rover, ridder, bezat in 1370 eene hoeve
onder Zon en was gehuwd met Jonkvrouw Elimbeth
dochter van Jonkvrouw Agnes va?a Risingen.  In 1384
komen als zijne  weezen  ‘voor: Dirk, Bmond, Arc?at  ,
Geerlilc en Alcid, gehuwd met Jaja  zoon van Mr.
Wolf& van Ghiesselt.

Beer Arent Rover, ridder, liet eene  weduwe na,
Vrouwe Maria, die in 1390 en ‘92 vermeld wordt.

Jan van Rijsw+  zoon van wijlen Heer Willem vals
Rijswijc,  ridder, leefde 1384.

Jonkvrouw Elisabeth natuurlijke dochter van wi,jlen
Heer Gijsbert  van Tuk,  ridder, ontvangt in Januari 1368
200 pond geld van Jan Spierinc vaqa Dynter.

Heer R&noz~cl  va?a VallcenOerch,  Heer van Borne en
van Zitttrt, ridder, 1381.

Heer  Jala van Valaderic  (of Vauderic)  , ridder, 1396.
Heer Henrik van Werthusen, ridder, overleden vóór

1392, liet uit zijn huwelijk met de in 1381 vermelde
Vrouwe Ernaga,,& dochter van wijlen Arent van Wadcrk,
een zoon Helar&  na, die nog voorkomt in 1399.

Heer Anthonis  van der Weteringen, ridder, had in
1380 land te Liemdo; hij leefde nog in 1389. In 1383
wordt gesproken van een erf te Gunterslaar van wijlen
Heer ,Jaqa  vava der Weteringcsa,  ridder.

Heer Jan vaga Wegliet,  ridder, was Heer van Blaers-
velt vóór 1368.

Heer  WiZZem  valz Wylre,  ridder,  wordt vermeld
tusschen 1382 en ‘89.

Dirk va.la Woesic zoon van wijlen Heer Adam van
Woesic  , ridder, 1368.

Heer Jan va.la  I’kmerseel, ridder, 1381.
Gerrit zoon van wijlen Heer Jala  saga Zidew$nden,

ridder, 1387. In 138i verpachtte hij twee molens ter
plaatse genaamd ten Stoet onder Moergestel. In 1398
wordt Jonkvrouw Heilwig  als zijne weduwe vermeld.

Bijdrage tot de genealogie Van der Veken.
door Dr. E. W IERSUM .

Naar aanleiding van mijne lezing over Johan van der
Veken , gehouden in de Sectievergadering der Commissie
voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden op 11 Juni
1912 1)) worden mij meermalen inlichtingen gevraagd
over de uit Zuid-Nederland uitgeweken familie van
dezen naam.

Om nu voorgoed aan dergelijke aanvragen te voldoen,
zal ik hier mededeelen,  wat mij van dit geslacht bekend is.

Ik moet evenwel dadelijk waarschuwen, dat geen

1) Handelingen en Mededcelingen  1911-1912. bl. 165. vlg.
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volledige genealogie gegeven kan worden, eensdeels
cloor het ontbreken van de kerkelijke registers, ander-
deels doordat een onderzoek in de ongeklapperdo doop-,
trouw-  en begraafboeken meer tijd zou kosten dan ik
hieraan besteden kan.

Ook zullen, om de genealogie volledig te maken,
nog vele gegevens in België verzameld moeten worden.
Doch in elk geval zal door dit artikeltje voor allen
bereikbaar zijn,
kan. Laten zij,

wat ik over dit geslacht verschaffen
die er belang in stellen, thans zorgen,

dat de ontbrekende schakels worden aangevuld.
Nog moet ik er op wijzen, dat in denzelfden tijd,

da’t  onderstaande leden van de familie Van der Veken
in ons land zich vestigden, ook tal van andere Van
der Vekens naar het Noorden uitweken en te Rotterdam,
Amsterdam, Middelburg en elders hun woonplaa’ts  kozen.

Dat zij met onze Van der Vekens verwant zijn, is
ook door de gelijkheid van voornamen wel zoo goed
als zeker;
onbekend.

doch hoe die verwantschap bestaat, is mij

Te Rotterdam woonde in het begin van de 17d~
eeuw een Melchior van der Veken ; in de Amsterdamsche
notarieele protocollen van het laatst van de 16do eeuw
komen als kooplieden te Amsterdam voor: Hendrik,
Balthazar (Balten), Jasper,  Peter en Philips van der
Veken, te Middelburg vindt men als vaders van doo-
pelingen sinds 1586 Jacques en Hans van der Veken “).

Door het niet zoo hoog opklimmen van de doop-
registers was het niet altijd mogelijk, van een broederen-
en zusterental vast te Stellen,  &e van hen de oudste
was. Het kan dus zijn,
immer de juiste is.

dat do gekozen volgorde niet

Overigens zijn steeds de bronnen genoemd, zoodat
alle opgaven gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden.

Als bijdragen laat ik een paar notarieele akten volgen,
die in beknopten vorm over de familieverhoudingen
Van der Veken heel wat licht verspreiden.

Johan van der .Veken woonde omstreeks het midden
van de 16do eeuw als rijke haringkooper  tc Mechelen.
Hij was getrouwd met Barbara Huybertsdr. Verwey,
die na zijn dood hertrouwde met Philips  van den
Kerkhove. Het laatstgenoemde echtpaar woonde te
Rotterdam in den Rijstuin  “j. Beiden zijn als overleden
ter Weeskamer aangegeven in de week van ‘Li-30 Sept.
‘1601.  Zij lieten geen kinderen na.

De kinderen van Johan van der Veken en Barbara
Verwcy zijn  :

J. Hendrik.
11. Johan, geboren omstreeks 15-1-9 4).

111. Catharina.
1. Hendrik van der Veken was eerst burgemeester

van Mechelen, sinds 1 October 1573 burgemeester
van Den Briel! ging in 1579 waarschijnlijk weer

*) De laatste laat 18 Nor. 15% een  zoon  Matheus, 20 Juni 1.590
een  dochter Catllelin,z  en 13 Oct. 1.591  een zoon Rochns doopon.
(afcdcdccling  vnn den archivaris der gwxentc Nlddelburg). Hij zn1
~cl dezelfde  zijn als dc ecephnndelnnr  Hans van  der T’eecke,  die op
8 Januari 1575 in dc gcdrokte notulen ~-an  de Staten vnn Holland
crenoemd  wordt. Zie Handel. eu 1Icdederl.
%I$n daar meegcdeclde rermoeden

Letterk.  bl. l’ï0 noot .

Van der Ceeclcc zou gestxnn  hcbbe~~,
dut in de geschreven notulen
is derhal\c  niet  juist.

3, Giften van 8 Oct,.  1.593 en 14 Febr.  1605.
4) In Dec. 1609 was hij omstreeks 60 jaar.  Zie den stichtingsbrief

van het hofje VU der Veken (Gemeente-archief Rotterdam).

i*
P:

1” 1.

I” 2.

1” 3.

1” 5.

I”.
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naar Mechelen terug en komt in 1581 bij do
afzworing van Koning Filips voor als onder-
teekenaar  van het verdrag.

9 Januari lOS2 wordt hij tc Brielle tot het
avondmaal toegelatenmet attestat,ie  van Mechelen.
In 1586  is hij poorter te Rotterdam.

Zijn beroep was huidevettcr.  In het laatst van
zijn leven bekleedde hij de betrekking van com-
mies;.generaal  van de convooien  en licenten.

Hg wordt begraven te Rotterdam 10 Juli 1593.
Zijn eerste vrouw Alida Cornelisdr. Musch  stierf
waarschijnlijk te Rotterdam tusschen Mei 1088
en Mei 1590 “).

Zijn tweede huwelijk, met Jacomyna Heere-
mans, weduwe van Nicolaas Joostcn de Bie, in
leven gecommitteerde raad van de Admiraliteit
van Holland, vond 13 November 1591 te Brielle
plaats. Zij stierf waarschijnlijk aldaar tnsschen
1615 en 1617 “).

Hendrik had twee kinderen:
Johan, geboren te Brielle in 1588 of 1583.
Cornelia.
Johan werd ingeschreven als student in de letteren
te Leiden 24 Maart 1599, was later licent’iaat
in de rechten, in ltiO9  advocaat voor het Hof
van Holland, in 1664  stadsadvocaat van Den
Brie1 en later, tot zijn dood, agent van clen
Keurvorst van Keulen te ‘s-Gravenhage. Hij stierf’
waarschijnlijk aldaar in het laatst van 163s 7).
Hij was getrouwd met Elisabeth van der Mast 8).

Uit dit huwelijk werden geboren de volgende
kinderen: I” 1. Johan, I” 2. Ferdinand, I” 3.
Herman, I” 4. Sophia, I” 5. Hendrik, I” G. Alida.

Johan volgde zijn vader op als agent van den
Keurvorst van Keulen.
Ferdinand werd kanunnik in de kathedraal te
Luik.
Herman  werd kanunnik in de Colleg.  kerk van
het H. Kruis te Luik.
Hendrik en 1” 6. Alida waren in 1652 nog min-
derjarig “).

Cornelia trouwde 3 November 1609 voor Burge-
meesters van Rotterdam met Cornelis van Rci-
negom  Corneliszoon, wijnkooper. Zij werd be-
graven te Rotterdam 2&3t Januari 1614. Een
kind van hen stierf in 1613 (begraven 18-24
Mei), een ander overleefde de moeder ! “). De
man hertrouwde vóór 9 Maart 1617 met Catbarina
van der Grijp 11)  en leefde nog in 1622. Uit het
tweede huwelijk werden in de R. K. kerk in

_
5) Lacune in de kerkerckening.
6) Algemeen Nederl.  Fnmilieblnd  SIV bl. 76 cn Xu bl. 433.
7) In het protocol van notaris Huysman te Rotterdam VI bl. 89

wordt hij op 18 Januari 1639 als orcrleden rermcld.
6) Deze is in 1631 getuige bij den doop rnn III;’ 4.
0) Procuratie van dc kinderen van Johan van der Veken op Lucas

dc Bruyn,  man  van Maria  ran der Veken te Brl~el  , verlcdcn voor
notaris H. ran Aecken te ‘s-Grn\-enhuge  3 Juli 1652.

(xededeeling  rnn den archivaris der gemeente  ‘s-Grarcuhagc).
10) Bocdelinventnris  van de  Weeskamer  n0 591 11. H. n” 28 EO ! .

364-375. In deecn  inventaris worden op fol. 369 o. :L. de geschilderde
portretten genoemd dan Hendrik \-an der Veken cn zijn wouw.  Zit
het opstel rnn Dr. N. Jnpikse  ,OanfllnnkellJklleidsd~l,~”  in Yruin’s
Bijdragen V, 1, bl. ?36.

11) Protocol notaris J. Symons XXI, bl. 28.
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den Oppert kinderen gedoopt op 4 Juli 1617  en
16 December 1621.

Johan van der Veken wordt poorter geëcd  te
Antwerpen 20 Mei 1575, vestigt zich in of vóór
November 1583 te Rotterdam en fungeert  daar
weldra als invloedrijk koopman, reeder  on bankier.

Wellicht is hij ook dezelfde, die in de notulen
van de Staten van Holland en Wostvrieslancl
van 15 Maart 1585 optreedt als agent van Jonk-
heer Olivier van den Tempel, gouverneur van
Brussel 1 2).

Hij stierf 26 Augustus 1616, zil_’  vrouw, Jo-
h a n n a  Quingets, op St Jansdag  1~91 (bcgraveu
29 Juni), beiden te .Rotterdam.

Waarschijnlijk is hij reeds te Antwerpen  of
Mechelen getrouwd. Hij verwekte bij zijn vrouw,
behalve een vroeg gestorven kind (begraven 28
December 1591) de volgende kinderen 1”):

II” Catharina, geb.  te Rotterdam, II” Maria,
11” Barbarn, geb. tc Rotterdam, II” Joha.nna,
geb. te Rotterdam, 11” Cornelia, Hf Philips.

Catharina trouwde t’e Rotterdam 28 Janua.ri 1603
mot Ferdinandus Helman van Antwerpen.

Zij woonden in Antwerpen.
Na den dood van Catharina (vóbr  1615) her-

trouwde Ferdinandus Helman  met een juft’rouw
Hellemans.

Uit het huwelik  van Ferdinandus Helmnn en
Catharina van der Veken werden twee zoons
geboren :
Pieter, geboren in 1604,
Philips 1”)) leefde nog in Sept. 1687.

Maria trouwde  te Rotterdam 23 Scptomber  1603
met Jacob van Aerssen, wonendo  in Den Hang,
tweede zoon van Cornelis van Acrsscn  , heer  van
Spijk en van Emmerenlia  Regniers , Ltter pro-
sident van den Raad van Brabant.

Uit dit huwehjk  sproot een zox  :

Johan Baptist,a  1”).
Barbara trouwde te Itotterdam  7 Mei 1613 met
Johan Baptista Kint (van Rodenbeke) ? gebol,en
te Antwerpen.

Als kinderen uit dit huwelijk komen in het
R. K. doopregister in den Oppert te Rottordum
voor :
Johan Baptista op 14 Oct. 1618 en
Petrus op 24 Nov. 1620.

Bij den eersten doop woonden clc ouders op

arm. 1.581 komt te Antwerpen in een  scabinale acte voor
Hans van der Veken, getrouwd met Anna van Eol Ilcssolsdochtor.

‘3) De volgorde van dc dochters is die, door den vader aangegeven
in deu s!iohtingsbrief  van het hofje Van der Veken.

14) Rott. Jaarboekje S 155, 158 en 160. Testament vztn Johan van
der Velten  van 8 Sept. 1615, verleden voor notaris J. Symons.

15)  De oudste  XOOÏI vnn  dezen, Cornelis van Aerssen, heer van
Noogerhcide, ontvanger-generaal over Holland en Wcst,vrieslnnd,
mm  in Sept. 1657 het hofje Van der Veken over,  met goedoinden
vnn  de mede-descendenten: W. vnn  Aerssen, Jeanne  vn,u Aersscn,
vervangende dan heer Van Wernhout,  Amasante van Awssen van
\Vnrnhout  . Annn  van Aerssen. baronesse van Wnsscnnar  . Jacob
van Cuyck tot Meteren, Johnnnn  van Acrssen weduwe Hnvcrnx~ns.

(Handschrift vnn Iiortebrnnt in het Rott. Gemeente-arcbicf,  Iiro-
ni&cn 68 111.  bl. 766 CU 767).

1 I”.

IT”.

Hf.

Hl.

III”.

1II”.

IIl:”  2.

III”  3.

III” 4.
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het slot te Capelle, lij den tweeden in Den Haag.
De vader Johau  lsnptista  is vóór 17 Januari

1Gd6 gestorven. Dc minderjarige zoon Pet,rus
wordt dan mot  tlc heerlijkheid Capelle en Nieo-
welkerk vcrlijcl  (zijn oom cn voogd Mr Jacob
van hersxn , Rand in den Raad van Brabant
tloct  d(m eed voor hem). 13 April 16% draagt,
Johan Kint vnn  Rodenbeke , luitenant-kolonel
in dienst van den Koniog  van Spa,nje,  als ge-
volmacht,igdo  van Cnthnrlna  Kint van Rodenbcke
(weduwe Bnscheval)  de heerlijkheid over aan de
stad Gouda 1 “).
Johanna trouwde te Rotterdam  15 Januari 1608
met Johan van Acrssen, wonende in Den Hang.

Corlielia  trouwde te Rotterdam 1 Februari 1611
met Henry de Houwyn , heer van Heemstede.

Dit huwelijk was kinderloos 17).

Philips overleed op Goeden  Vr_jdag  en wercl
begxvcn  te Rotterda,m  25 April 1609.

Catharina van der Veken trouwde met Gillis de
Lange dius Papegnys 1”). Uit dit huwelijk werd
te Mechelen een dochter :

Cutharinn  geboren, die 15 Februari 1609 te
Rotterdam tIrouwde  met Adriaa,n  Jacobsz.  van
der Tocq, geboren tc Rotterdam omstreeks 1586.
Hij was koopman en boekhouder van de Oost-
Indische Compa.gnie tc Rotterdam en woonde
in den Houttuin I 5), later in de Wijnstraat in ‘t
Oost-Indisch huis.

Adriaan  va,n der Tocq werd begraven 1-7
Januari 1662. Zijn vrouw stierf na 10 Januari
1630  (Op dien datum komt z;j voor als getuige
bij een doop in de R. K. kerk in don Oppert),
d0c11  vóór ltiti2.

Uit dit huwelijk werden tc Rotterdam geboren
de volgende kinderen :

III”  1. Adriaan, III;” 2. Antony, I[I” 3. Maria,
gedoopt,  in de R. K. kerk in den Oppert 22 Feb.
1618,  III”  4. Cathnrina, gedoopt in de R. K. kerk
in den Oppert 10 Oct. 1621.

Adrinnn  van der Tocq de Jonge werd 5 Sept.
1649 in ondertrouw opgenomen met Anna  van
Wijngaerden, wonende in ,,Cabau”  buiten Schoon-
hoven. De bruidegom verdronk en werd begraven
te Rotterdam 12-18  Sept. 1649 -“).

Antony vai der Tocq werd begraven te Rotterdam
24-30 Maart 1657.

Maria va,n der Tocq moet vóór haar vader ge-
storven z$n 2 l).

Cnthnriuv  van der Tocy trouwde 11 Sept. 1641
te Rotterdam voor Burgemeesteren met Bernard

‘6) Handschrift,  van Kortebrnnt.  Kroniek 68 11. bla. 503 vlg.
17) Zie Elins De Vroedschap van Amsterdam. 1. bl. 184.
1s)  Uit n.rt. 17 van den stichtingsbrief  van het  hofje Van der Veken

moet me11  vermoedelijk opmskcn, dat Cathztrino  in Dec. 1609 reeds
overlcdcn was.

Ifj)  Protocol notaris J. Symons Deel SSI bl. 191, 26 Oct. 1617.
20) Blijkbaar was zijn dood tc wijt,eu uan een  schcepsrsmp,  waarbi

t,nl van andere oer.wien  omkwnmen. Zie het Register van Kerk-
meestelon no 1%:

2’) Zie Giftebioek  18 Febr. 1671.
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van Oatheusden , geboren te Gorkum. Zij werd
begraven te Rotterdam 15-21 Juli 1645.

toe gerequireert, die dese mede ondortuyckent hebben.

Alphabetischc lijst van met de Van der Vekens
verwante geslachten.

(w.g.) Jacobus de Colonia.
Adrianus Kieboom.
Adr. Kieboom ,

not. publ.

Aerssen, Van.
Bie, De.
Bruyn, De.

Kint (van Rodenbckc).
Lange, De (alias Papegays).
Mast, Van der.

BXJLAUE  II.

Buscheval (De Buzanval?)  Musch.
Cuyck, Van. Outheusden, Van.
Eek, Van.
Grijp, Van der.

Papegays  , (zie Lange).

Havermans.
Zyn:W,s*

Hoeremans. ReKego&, Van.
Hellemans. Rodenbeke,  Van (zie Kint).
Helman. Tocq,  Van der.
Honwyn , Dc.
Korkhove , Van den.

Verwey.
Wijngaerden,  Va.n.

BiJLAGE I.
Ex t rac t  .uit hot Protocol van den

notaris A. Kieboom , geresideerd
hebbende te Rotterdam.

Miscellanea Reg. no 8, no 18.

Opten 23 February anno XVI” acht ende veertich
compareerde  voor mij Adriaen Kieboom, notaris publycq,
bij den Hove van Hollant geadmitteert, tot Rot te rdam
residerende, ende  de getuygen nagenoempt , d’ eersame
Heyndrick Vlamings, wonende op de Delffsevaert binnen
deser  stede, mij notario ende de getuygen wel bekent,
soo de getuygen in hncr regard  mij affirmeerden, oudt
tnchtich jaren ofte daeromtrent, gaende ende staende,
sijn verstant, sinnen ende memorie wel hebbende ende
,gebruyckende  , soo sijn uitspraeck volcomentlick ge-
tuychde , dewelcke ten versoucke van Seigneur Ferdinand
van der Veecken getuycht, geattesteert ende  verclaert
heeft, soo hij doet bij clesen, hoe waer is, dat Seigneur
Johan van der Veecken, die getrout was met Joffrou
Barbara Verwey  , alsmede Heyndrick van der Veecken ,
die getrout hadde  Alida Musch, insgelijcx Johan van
der Veecken in sijn leven agent van den Ceurvorst van
Geulen, die getrout was met JofYrou Elisabeth van der
Mast, soone van voornoemden Heyndrick van der
Veecken,  ende vader van den requirant in desen,  sijn
geweest voortreffelicke  , eerlicke  , gegoede, wel gere-
nommeerde ende  gequalificeerde persoonen, by een ider
staende ter goeder  naem ende  faem , gevende tot redenen
van wetenschap, dat hij deposant is geboortich van
Mechelen ende  dat hij over de drieëndertich jaren ge-
dient ende  gewoont  heeft hij Seigneur Johan van der
Veecken , heere van Capelle ende Niewerkerck , broeder
van den voornoemden Heyndrick van der Veecken ende
sulcx de bovengenoemde persoonen soo tot Mechelen
als alhier ten huyse van den voornoemden heere van
Capelle veel malen gesproocken , gedient ende w e l
gekent  heeft, eyndende onder presentatie van ‘t gunt
voorsegd is, desnoot ende  versocht sijnde, naerder met
eede te stercken.

Idem. nr 368.

Opten  XVIIOll February anno 1650 compareerde
voor den Ed. Heere de Heer Lambert  de Lieverloo,
Canoniek  v a n  d e  cathedrale  kerck v a n  Luyck, ende
mij ondergescreven  Adriaen Kieboom , not.aris  publycq,
bij den Hove van Holland geadmitteert, tot Rot te rdam
residerende, ende  ter present,ie  van de ondergescreven
getuygen ,  d’heer Adriaen van der Tocq, coopman
binnen deser stede, dewelcke met eede verclaert heeft ,
soo hij doet bij desen  in handen van den voornoemden
heere Liverloo, waerachtich te wesen,  dat hij deposan t
is een rooms&  catholyck persoon van legittime ouders
geboren, out omtrent LX111 jaren, item dat hij deposant
seer wel kent d’heer  Ferdinand van der Veecken ende
dat denselven is een wettelyck ende  een goet rooms&
catholyck persoon, staendc  ter goeder name ende  famc
sonder reprocht!  bwevende dienaengaende  tot reden van
kennisse, dat hg deposant met denselven heere Van der
Veecken veel malen heeft geconverseert ende  noch op
desen  huydigen dage is in zijn presentie geweest.

Il

i

Wijders dat hij heerc  deposant wel gekent  heeft de
heer Johan van der Veecken,  in zijn leven agent van
zijn Cheurforstelycke Doorluchtichheyd van Ceulen,
vader van den voorsegden heere requirant, zijnde ins-
gelijx geweest rooms&  catholyck  , die geprocreert was
by wettelycken houwelycke van goede name, fame,
reputatie ende leven, gevende voor redenen van goedc
wetenschap hij heere deposant, dat hij met denselven
veele jaren familiaerlyck heeft geconverseert ten huyse
van de heere Johan van der Veecken, desselfs voor-
noemden heere Johan van der Veeckens oom, heero
van Cappelle ende  Nieuwerkerck,  bij denwelcken hij
bttestant  eenige jaren heeft  gewoont, ende  d a e r n a c r
getrout is  geweest met deszelfs  heere van Cappelle
ende Nieuwerkerx susters dochter.

l 1

j f

j
f

Verclaert hij heere deposant vorders gekent  te hebben
1’heer  Henrick van der Veecken, vader van den voor-
noemden heere Agent van der Veecken,  ende  groot-
vader van den heere requirant in desen,  die mede geweest
is een roomsch catholyc persoon ende  burgermeester
van Mechelen, die geprocreert  was in wettelycken
houwelycke van goeden name en fame, gevende hij
heere deposant voor goede redenen van wetenschap als
boven. Noch verclaert hij heere deposant, dat hij van
ioffrou Catharina de Lange, zijn huysvroawe  zaliger, ,
?nde van andre loffwaerdige persoonen versaheydcn
malen heeft horen seggen, dat joffrouw Alida Musch,
huysvrouwe van den voornoemden heere Henrick van
3er Veecken, moeder ende  grootmoeder respective  van den
voornoemden  heere  Johan  ende  Ferdinand van der
Veecken, requirant in desen,  insgelyx geprocreert is
geweest  in wettelycken huwelycke, mede van goeden
naeme ende  fame, sonder reproche als boven.

l 1

Aldus gedaen ende  gepasseert  ten huyse van den
deposant ter presentie van Jacobus de Collonia apothe-
caris  ende Adrianus Kieboom junior als getuygen hier

i 1
Verclarende  wijders uy$ den monde als vooren  ge-

loert  en verstaen  te hebben, dat de hecro Johan van
Ier Veecken, overgrootvader van de requirant in desen,
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geprocreert is uyt wettelycken houwelycke ende  roomsch
catholyck mitsgaders van goeden name ende  famc zijnclo
geweest, b qae unlificeert ende  rijck van goederen.

Verclaert insgelijx gehoort  ende  verstaen  te hebben,
dat joffrouw Barbara Verweyen, huysvrouwe  van den
voornoemdon heere Johan van der Veecken ende  over-
grootmoeder van den requirant in desen,  is geweest
roomsch catholyck ende  van goeden name ende  fame,
mitsgaders van wettelycken houwelycke.

Gevende voor redenen van wetenschap als voren,
ende  daerenboven dat hij noch in handen heeft seecker
extract, gescreven  bij de hant van Philips  van de Kerc-
have, die getrout is geweest ten tweden houwelycke
met de voorzegde joffrou Barbara Verweyen, bij hem
Kerckhoven getrocken  uyt het register van den meerge-
melten Heere Johan van der Veecken, des requirants
groot vader, inhoudende onder andre zijnen heerc  Van
der Veeckens  troudach ende  de geboortens van des-
selfs kinderen.

na 1633, uit zijn huwelijk 1) met Annctje Schuijring,
geboren  te Peize, dochtcr van Jan en Annetje
Homans, een zoon nalatende Lucas Rudolphi Dreës,
geboren ta Groningen omtrent 1633, aldaar inge-
schreven als student IS Februari 1648;
\Villem  de  Drcws, geboren te Groningen omtrent
1598 in 1615 aldaar ingeschreven als student,
gezw&-ene  (1649. 50), raadsheer (1652.  53. 55. 56),
lid der provinciale-rekenkamer (1645-51) en van
Gecloputeerde  Staten van Groningen (1657).

IIP John,n  (11) de Drews, geboren te Groningen
)mtrunt  1570, WÍM lid van gedeputeerde-Staten (1609.
12. 15. 18. 21. 24 en 27) en burgemeester van Groningen
‘16%. 26. 28. 29. 38. 33. en 36) en overleed te Groningen
in 1636. Hij was gehuwd met Margaretha  Egberts,
lie kort na ‘hem, vóór 26 Juni 1639,  overleed. Uit hun
huwelijk sproten  :

Eyndigende hiermede zijne verclaeringe, onder pre-
sensat.ie  van recollernent, des noot zijnde.

Aldus godaen  endo  gepasseert, ter presentie van
Bartholomeus Roose ende  Adriaen Kieboom als ge-
tuygen hiertoe gerequireert, die dese mede ontlertey-

Johan &I) de Drews, volgt onder IV.
Hermanna  de Drews, geboren omtrent 1600, om-
trent 1620 gehuwd met Hendrik van Julsingha,
overleden vóór 1639; “)
Anna de Drews, geboren omtrent 1600, overleden
na 1639, gehuwd met . . . . . . Ro’oers;  “)
Christina  de Drews , geboren omtrent 1600, over-
leden na 1639, gehuwd 10 met.. . . . . de Vulcke,
20 met. . . . . . . Houbinge;
Margaretha de Drews , overleden vóór 1639;
oene  dochter, overleden vóór 1639 (misschien de
onder 50 genoemde Margaretha) , gehuwd geweest
met den raadsheer Otto(?) de Valcke.

ckent hebben.

(w. ge)

Geslacht de Drews.
door C. J. P O L V L I E T.

Adrian van der Tocq.
B. Roose.
Adrianus Kieboom.
Adr. Kieboom ,

not. publ.

De naam van het geslacht de Drews, dat meer dan
twee eeuwen in de regering der stad Groningen heeft
gezeten en thans is uitgestorven, werd aanvankelijk
verschillend geschreven.

Dreös, Dreves,  Drewes, Drews en de Drews zijn de
vormen maaronder die naam in de regeringslijsten en
andere bescheiden voorkomt.

Het voerde als wapen : Gedeeld: 1. in goud een halve
zwarte adelaar, uitkomende uit de deolingslijn,  2. in
groen een zilveren dwarsbalk.

Van den st.amvader:

1. Johan (1) de Drews, is mij alleen bekend, dat ‘hij
de vader was van:

11. Willem de Drews , geboren omtrent 1520, in 1554
goudsmid en goudclri*jver  te Groningen; aldaar 01
3 Maart 1580 gevangen gezet, ontvluchtte hi,j in 1582
naar Oost Friesland, alwaar hij 25 Mei 1588 overleed. l:

Uit zijn huwelijk met Margaretha  Luitens sproten
twee zoons :
10 Berman  de Drews , volgt onder 111;
20 Johan (11) de Drews , volgt onder Illb’s.

111. Herman  de Drews, geboren te Groningen omtrenl
1570,  werd in 1587 te Leiden ingeschreven als student
en was vermoedelijk de vader van:
10 Rudolf de Drews, geboren omtrent 1595, overleder

1) Zie: Groninger T-olks  Almanak 1908 bl. 236 o.a. Kroniek val
Abel Eppens t,ho Eyuart 1 bl. 270. 342. 349. 11. 148. 655.

,

Deze kinderen worden vermeld in eene akte van
scheiding van graven en kerkgestoelten d.d. 26 Juni
1639 voorhanden in het Centraal Archief voor Genea-
logie en Heraldiek en hierna als bijlage 1 opgenomen.

IV.  Johan (111) de Drews,  geboren te Groningen
omtrent 1600, ingeschreven als student te Groningen
(1619) en te Leiden (1622),  was hoofdman of lid der
hooge-justitiekamer (1630. 31. 34. 35. 42. 45.), lid
van Gedeputeerde Staten (1639) en burgemeester van
Groningen (1643. 45. 47. 48. 51. 52), en overleed
te Groningen vóór 24 Augustus 1653. Uit zijn huwelijk
met Wibbina Mcindcrs, vermoedelijk vóór haren man
overleden. snroten zeven kinderen.
10

‘LO

30

‘1

L

Mr. Mathias  de Drews, geboren te Groningen om-
trent 1636, aldaar ingeschreven als student (20
September 1648),  raadsheer (1682.  S5. 86. S8. 89. 91.
92))  lid van den raad van State (1683))  lid van
Gedeputeerde Staten van Groningen, (1684.87. 90 en
93) curator der Groninger hoogeschool  (1691 en 92).
Wibbina de Drews , geboren te Groningen omtrent
1632, aldaar gehuwd 28 November 1649 met Mr.
Abraham Wichers , geboren in 1620,  gezworene en
secretaris van Groningen, aldaar overleden í4 Mei
1656, zoon van Wicher Rotgers en van Beertha
Schoening.
Johan (IV) de Drews, volgt onder V.

, Vermeld in eene  manuscripl gencslogie van het, geslacht Alting,
voorkomendc in Ilet, a,rchief  der ,,Emdiucllc  Gesellschaft für Kunst
und vnterltindische  dltherthtimer.

21 Hieruit sproten  bnraemeester  Johan van Julsingha en de gezworene
Wiílem van julsingha.  1

*) Hieruit o. a. Hendrika  Robers geb. omtrent 1624, huwde Gregorius
Mees.
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Catharina  de Drews,echtgenoote  vilu Henrick Grawers.
N argaretha  de Drews, overloden  II;L 1 6 5 7 .
Qesina de Drews, overleden na 1657.
Anna de Drcws, geboren omtrent 1644, overleden
27 Februari 1715, in December ltitjti te Groningen
gehuwd met Proiessor  Gerardus Lammers, in lti74.
81. 90. 94. liOG-10.  en 16. rector mugnificus  der
Groninger hoogeschool.

Regnerus  Tjaarcla  de Drows, volgt onder VL
Albert Johan de Druws , geboren tu Groningen om-
trent  1703, aldaa,r ingeschreven als student ( 1 9
S e p t e m b e r  1719),  sec re ta r i s  van  he t  Gooruch t
(1733-49),  raadsheer (1751.52.55.  56. 5iJ. 60.),  lid van
de provinciale-rekenkamer (1753. 57.)) van de ad-
miraliteit te Harlingen (1750. 61.), van Qedcputcerde
Staten (1754. 58.), ongehuwd ovorlcden.
Johan (VI) de Drews , geboren te Groningen omtrent
1705, aldaar ingeschreven als student (28 November
1761))  to Leiden (1725))  gczworeno (1732. 33. 35.
36. 38. 39. 41. 42.45. 47.48. 49.), ongehuwd overleden.
Eisso Tjaarda de Drews, geboren te Groningen
omtrent 1705, aldaar ingeschreven als student (0
October 1724),  gezworene (1737. 38. 41. 42. 45 46.
60.51. 53.),  haalman (1754. 56. 57. 59. 60. 63. 64. 67.
68. 70. 71. 73. 74. 76 77.), wcesheer , ongehuwd ovcr-
leden.

De vier jongste dochteren worden vermeld in eene
akte van scheiding dd. 22 Februari 1660, voorhanden
iu het Centraal Archief voor Genealogie en Heraldiek,
on hierna als bijlage II opgenomen.

V: Johan (tV)  do Drews , geboren omtrent 1635, was
lid van de admiraliteit te Harlingen (16X)),  gezworene
(1660. 61), raadsheer 1662. 63. 67. 6s. 70. 71.‘73 76. 77.
79.80.81.85.86.  89. 90)) lid van de provinciale roken-
kamer (1660. 61)) van de generaliteits  r e k e n k a m e r
(1695) , van de Staten-Generaal  (lG64.65.  66) en van
Gcdeputeorde  Staten (1669.72.75) te Groningen, curator
der Groninger hoogeschool (1679. 90. 94. 98. 1)

Hij w a s  i n  1664 gehuwd met Albertina Tjaarda,
dochter van burgemeester Xegnerus  en van Johanna
Falkers,  en had bii haar vier kinderen.
1”.
20.
30.

40

Joh& (V) de Crews, volgt onder V l ;
Regnerus de Drews, volgt onder VlbIs;

Johanna de Drews, echtgenoote van Berent Gerlacius,
geboren te Groningen omtrent 1663, overleden  16
Juli 1729 terwijl  hij  het  burgemeesterschap van
Groningen bekleedde, zoon van Tjaart en van Beerta
Adriana Alting.
Asscle  Christina  de Drews , echtgenooto van Abraham
coops. 2)

IV. Mr. Johan (V) de Drews, geboren te Groningen
in 1666, aldaar ingeschreven als student (2 Mei 1654),
gezworene (1693. 94. 97. 98. 1701.5. 6.), raadsheer (1690.
93. 94. 97. 98. 1701. 2. 5. 6. S. 9. ll. 12. 15. 16. 19. 20. 23.
27. 31. 32. 35. 36. 39. 40. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 53. 54. 57.
55.)) burgomeesfer (lTd7. 28. 31. 32. 35. 36. 39. 40. 43. 44.
47.48. 49.50. 53. 04. 57. 58.),  lid van de hooge Justitie-
kamer (1653. 84. 87. 88. 91. 92. 95. 96. 1707.8. 22. 25. 27.
29. 30. 33. 37. 38. 41. 42. 45. 46.),  aan de provinciale
rekenkamer (1692.93.j,  van de ,generaliteits-rekenkamer
(1695),  van de Staten-Generaal (lG96 97.), van Gede-
puteerde Staten (1707. 9.51. 52. 55. 06. 59, van de ad-
miraliteit te Harlingen (1703. 6 10. 14. 17. lS), van de
admira l i t e i t  t e  Amste rdam (1713 .  21.)) curator der
Groninger l~oogeschool  (1690. 94. 98. 1702.5.  6. 9. 16. 27.
31.35. 36. 39. 40. 43. 47.49.50. 52-59).

Hij overleed te Groningen 27 October 1759 in zijn
94StC  j;Lar, was omtrent 1695 gehuwd met Lubbina  van
Julsingha,  dochter van den burgemeester  Johan en van
Wya Clingc, en bad bij haar zcs kiudercn:
1’ Willem Hendrik do Drews, geboren te Groningen

omtrent 1695, aldaar ingeschreven als student (2
September 1711).

1 hnngezicn  het jaar van overlijden vau Johan IV niet  bekend
is, en zijn gelijknamige uoou  Jol~an V hcnr in dc meeste  zijncr
embl  cn Tcrving  , is lrct  niet, u el mogclij  k 1c bcl~:~lcn  of in de
regeeringslijsren  van Groningen ran do laatste  jaren der zeventiende
eeuw met de aldaar vermcldc Jolrnn  de Drems  Johan  IV of JohanV
wordt bedoeld.

Vlll. Rudolf de Drews, geboren te Groningen 17
October 1727, aldaar ingeschreven als student (24 De-
cember 1743),  gezworene (1761. 62. 65. 66. 69.))  raudshecr
(1770. 71. 78. 79. 81. 90. 91. 93. 94.), ambtmau van het
Goorecht (1760-62),  l id  van  c ie  p rov inc ia le  r eken-
kamer (1763-69. 72. 75. 76. 81. SI).), van de admiraliteit
te Harlingen (1773.85-88))  van de Staten-Generaal
(1774), van Gedeputeerde Staten (1777. SO. 92.) en ovcr-
leed op Meerwijk  onder Midlum l/d October lSO6. Hij
t.rad te Groningen op 17 Juni 1752 in ondertrouw met
Maria Beerta van Berehuijs,  gedoopt te Groningen  20
Maart 1733, alclaar overleden 24 April 1794, dochter
van Albert Jan en van Maria van Buttingha, en had
bij haar vier kinderen:
1” Johan (VII) de Drcws, volgt onder 1X.
20 Naria  Alber t ina  Johanna  de  Drews , goboren  t e

Groningen  5 Maart lí56, overleden te Midlarcll  4
Juni 1828, huwde 30 November 1777 Mr Willem
de  S i t t e r , president van de rechtbank to Win-
schoten, geboren te Groningen 21 Juli 1750, over-
leden te Nidlaren 7 Juni 1827,  zoon van Walter
Reinold en van Johanna Schultens.

30 Hebbe l ina  de  Drews ,  geboren  t e  Gron ingen  8

* Zijne zust’cr  Bernardina.  Johnnnn.  Coops, trad tc Groningen 9
Juli 1735 in ondertrouw met Joseph Trip.

7) Vermoedelijk ‘I’hcodorus  Cloppcnborgh  , rechtcr  van Westerwolde
(1714-1749).

40

60 Albertina Tjaarda de Drews, echtgenoote van Clop-
penborgh. 1)

Vil. Regnerus Tjaarda de Drews, geboren te Groningen
omtrent 1700, aldaar ingeschreven als student (9 October
1716), gezworene (1723. 24. 26. 27. 29. 30. 32. 33. 35. 36.
39. 40. 43. 44. 47. 48. 49) secretaris van het Goorecht)
(1734-27),  lid van de provinciale-rekenkamer(1730-3_),
van de generali tei tsrekenkamer (1736))  van de admi-
raliteit te Harlingen (1729. 33. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

v .

44-49).
Hij huwde 20 September 1724 Hebbelina Emmen,

geboren -te Groningen 1698. dochter vat1  Rudolf en van
Etta Catharina WyOrumeus.  ’

Uit hun huwelijk sproten vier kinderen o. a.
10 Rudolf de Drews, volgt onder Vlll.
20 Warner de  Drews ,  geboren  omt ren t  1730 ,  ingc-

schreven als student te Groningen 2 Januari 1748,
ongehuwd overleden.
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Augustus 1758, overleden te Groningen 2 December
18-2,  huwde te Veendam 9 November 1 7 8 1  MP
Albert  Johan de Sittcr,  drost van het  Oldambt  ,
vredorcchtcr  te Veendam, geboren te Groningen 1
September 1748,  overleden te Zuidbroek 1’7 Juni
1814, broadcr van don voorgaanden.
Clara Wibbina de .Drews, geboren  t e  Gron ingen
15 Bugustus i 760, ongehuwd overleden.

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

8. Hestcr Ottley gcd. te Dordrecht 1 Juli 1656.
Don  25 Dec. 1663 sohri,ji’t Richard Otlley  cuu brief

aan Sir Richard Ottley z. v. Sir Francis  T h o m a s z . ,
waarin hij zegt dat hij 3 zoons en 3 dochters in lcvou
heeft. Een van zijn zoons, 13 jaal oud wil hij bij de
familie in Engeland brengen ,,to learn to cipher,  Book
Keeping ,  language with English writing”, zooals hij
zelf op 16jarige leefti_jd in Engeland geleerd heeft.

Deze joigel&g  mo& dus òf‘het bij Joop ongenocmde
kind òf Abraham geweest zijn.

De Koopman-Avonturiersfamilie Ottley
door CORNUIE  DE W A A L.

Nu s t .  te Nev& in Wes;-Indië  1 7 0 4  -4rthur O t t l o y
van wien gezegd wordt dat hij 1648 geboren is. Was
hij het ongenoemde kind en vergist men zich in ~$11
geboortejaar ?

I. Francis  Ot t ley geb. Mei 1575 te the Hay, Salop,
Engeland, z. v. Richard Ottley , Esquire  te Pitchford
en Cathorine ti. v.  John Mackworth werd Merchant
Aclventurcr en kwam als zoodanig zich in Nederland
vestigen. Hij woonde te Middelburg, waa,r  echter noch
zin huwelijk met eene Hollandsche vrouw,  noch  de
doop zijner kinderen te vinden is.  Hij vertrok naar
Rotterdam waar 1663 zijne weduwe, toen oud 77 jaar
cen winkel in Engelsche goederen had.

Zijn broeders waren Thomas Ottley of Pitchford,
Bdam Ottley, en Sir Richard Ottley.

Blijkbaar had Francis  Ottley 4 zoons en cene dochter.
Deze dochter Quirina Ottley werd 12 N o v .  1 6 3 5

poortoresso  van Delft. (Qucrina Otlei j. d. van Middel-
burg, borcht de heer van Mnasdam.)

Van zijn zoons is ons a,lleen bekend:

11. Richard Ottlcy , even  als z i jn  vader  Merchan t
Advcnturor. Hij was gehuwd met Hester van der Meer.
Zij woonden eerst te Rotterdam en verhuisden Nov. 1655
naar Dordrecht .  Hij stond echter 1672 te Rotterdam
in het kohier van de 200sto penning voor 65 gld.

Richard Ottley en Hester van der Meer hadden de
volerende  kinderen :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fraucois Ottley gcd. te Rotterdam 5 Mei 1643. Hij
schrijft 20 Nov. 1678 e e n  b r i e f  aan ,,the R i c h t
Honourable Sir  Francis  Ottley” in het graafschap
Sulop te Pitchford en noemt deze Sir Francis  z. v.
Sir  Richard daarin ,,cousiu”.  Uit deze brief blijkt
dat hij bij zijn familie ald. in huis geweest is en Sir
Richard nog gesproken had  de  l aa t s te  maa l  in
Londen zijnde  als clerk van de Ambsssadors.
Anna of Johanna Ottley ged. te Rotterdam 9 Oot.
1644 tr. te Dordrecht 19 Febr. 1662  Paulus Vaens.
Zij vertrekken 9 Nov. 1664 naar Sommelsdijk.
Abraham Ottley ged. te  Rotterdam 8 Mei 1648
get. Den Heer Griffier Roelant met Roulane Winn
Sophia van Jongere met Quirina Ottley; hij st. te
Rotterdam begr. ald. 17 Juni 1651.
een kind ongenoemd ged. te Rott,erdam  3 Maart
1650 get. James de Hem en Martya de Jong.
Richard Ottley ged.  te  Rotterdam 23 Apr.  1651
get. Aryen de Bye, Pieter van der Meer en Agatha
Billingblay; volgt 111.
Sbraham Ottley ged. te Rotterdam 2 Juli 1652 get.
Meester Thomas Bale en Anna van der Meer.
Adriana Ottley ged. te Rotterdam 1 Juli 1635, get.
Adryaan de Bye, Anna van der Meer en Adryana
Bressy ; tr. te Dordrecht Simon Simonsen, waaruit
een zoon Symon ged. te Dordrecht 20 Mei 1.689.

Wel is opmerkelijk dat Juli 1667 bij de vrede van
Breda, Nova Scotia van Engeland aan Frankrijk word
afgestaan, dat daarvoor in de plaats kreeg Nevis, tit. Kills,
Antigua en Montserrat. Dat Arthur Ottley toen naar
N ’evis gegaa,n i s , is zeer waarschijnlijk. Was hij de zoon
van den Dordrechtsche Merchant Adventurer en aldus
broeder  van  Fraqois die in dien tijd clerk van de
Ambassadors was? Waarschijnli jk zou in het Rotter-
damsche archief hierop wel antwoord te vinden zijn.

111. Richard Ottley ged. te Rotterdam 23 Apr. 1651.
Ik houd hem voor denzelfden,  die als Dirk (Richard =
Dick) Otlcy Ao 1669 met het schip ,Alphen” te Ceylon
aankwam. Hij was volgens C. A. L. Troostenburg do
Bruyn ,,De Hervormde Kerk in Ned. 0.  Indië” zeer
bedreven in het Malabaarsch en hielp het 0. Testament
in die taal overzetten. Hij was ook de eerste onderwijzer
in het Seminarie te Jaffna (Ceylon) en had 2 dochters.
1 .  Hester  Ot ley  t r . Gualterus Woutors commandeur

van Jaffna, waaruit geb. Maria Briglandia Wouters
ged. te Colombo 14 Mei 1713.

2.  Agatha Otley tr . te Colombo Elbrecht  Brengman.
Den 12 Oct. 1747 werd het testament gemaakt Can

Ja,cob Otley en zijne huisvrouw Aletta Speldewinde,
beide van Jaffanapatnam. Jacob Otley was boekhouder
in ‘s Comps  dienst. Zin moeder was Magdalenn Pompeus.
Het werd geopend lo Jan. 1755 in ‘t casteel Jaffanap.

Jacob Otley was 1727 als soldaat in dienst genomen
ter camer Amsterdam met 9. per maand.

Op Ceylon was later Chief Justice Sir Richard 0 ttley
(1820-1828)  en thans woont te Galle (Ceylon) een
k o o p m a n  Basil Walter  Cuthbert Leefe wiens moodor
was  Anne  Grace  Ot t ley geb. 1830 st. 1910 ti. v. Dr.
Drewry Ottley M. D. Pau (Frankrijk) en directe af-
stammeling van Drewry  Ottley z. v. ,4rthur Ottley die
op Nevis woonde.

Aanvulling en vooral aanwijzing van ouders on ge-
boorte van Arthur Ottley zeer gewensoht.

Oudste trouwregister der Neder-kitsch Hervomde
Gemeente te Goes.

1593-1625
medegedeeld door Jhr. Mr. TII. VAN R~IEINECK  LEYSSIUS.

Anno 1593.
Ondertrouwd : Den 20~11  Martij. Getrout den 70” Aprilis

ter Goes:
Jan Willemson wr. van der Goes.
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Lyne Jans j.d. van der Vore.
Pieter Willumson  oudcrlynck  dcses gemeenten  getuycht

d a t  d e s  brnydcgooms vorigc l~i~ysvr:t~~we  o m t r e n t  vi,jf
j a ren  over leden  i s .  ï&ykcn Pauwels  gcluycht  dat dc
bruydt jonge dochter ende hacr selfs is.

D e n  27 Nartij. Gegeven een briefkcn  om tot,
Cloctynge te trouwen don 27”11  April:

Pieter Jan Ponse j. g. uut den Vrouwenpolder.
Blnsyuken  Jacobs van Eekclo,  w van Jan Adriaonscn.
Jan Ponse vader  des Luxydegooms  getuycht dat hij iu

d i t  huw&& conzcntert.  Grietkcn  , h n y s v r o u w e  v a n
Lambrccht  de schipper gctc~~cht  dat de vorige man
vau de bruydt over vijf iaer gestorven is iu Hollandt.
Also doct ook  C a t e l y n k e n  T h o m a s ,  wo van Tl1oma.s
Staes.

Hebben get~lygcncssc  van  ons  ont fangen  om
t,e Wemelyngo tc trouwen den 17 Aprilis : 1)

J a n  A d r i n e n s e n  tioereo wv’  vau der Goes.
Cste lynken Janse  van \Vemclyngc.
Desc personen zyn onder t roudt  te  Wemclynge  by

Pieter van Orleans.
Den @l Aprilis.  Hebben gctuygencssc ontfan-

g e n  o m  d e n  19den  Aprilis te Bicsclyngcu  t e
trouwen:

Claeys Adriaenscn wy’ van Bergen op Zoem.
Celiken Logiers van der Goes w. van Cornclis Piersen.
De broeders des korckenracdts is sclve bekendt  ge-

weest, dat so wel de vorige hnysvrauwc  van den bruyde-
goom, als den vorigen man van de bruydt ovcrledon sijn.

Pictcr Furn ic r  va’n  Ruijmegem.
Msykcn Jans j. d. woenachtich  binnen  der Goes.
Dese pcrsoenon sijn ondertroudt ter  Vcre,  blijckeude

bij get.uijgencsse  van Nr. Jan Miggrodc.
Is mit getuygenesse naer Capelle gegaen om

getrout te sijn den 2011 May:
Pier Piersen  j. g. van Capelle.
Janneken  Gcerts j. d. nut landt van Luyc.
Lysbet Cornelis in Bnesdurp Lau Theunis huysvrouwe

getuycht dat den bruydegoom noch vader noch moeder
noch andere vrienden heeft en dat hij omtrent vyfthien
jaeren bij haer gewoent heeft. Dierick Ecwouts ende
Eva Jans meester  ende  vrouwe gen-etst van de bruydt
hebbeu  bctuycht doer  scriftelijck bescheet  dat de bruydt
vrij es, endc so wel bij hem Dierick een jaer, als bij
Eva oock de huysvrouwe van Jan den Hollander ge-
woent heeft.

Den 10°11 Aprilis. Getrout ter Goes den 27en
Aprilis :

Adriaen  Harrentsen wr. van Wcst,kercke.
Catelyne Marteus  van Sluijs w0. van Logier  Yngelsen.
De broeders des kerckenracdts is luekendt  geweest,

dat des bruijdegooms vorigc huijsvrouwe en der bruijdt
vorigen mau overleden sijn.

Adriaen A driaensen j :g. van Zele uut lnn t van Dermonde.
Janneken Adr iaens  J . d. x111  by Xudcnncrdc.
W i s s e  J a n s  ëiï Clays Aertscu bcydc l id tmntcn  onscr

gemeenten getuygen dat den braydcgoom  vry is.
Jacob vau Houtegcn gestelt voocht van dc b r u y d t

heeft betuycht van zynen wille.

1) I n d i e n  gcm dntum  v a n  oudeïtroaw is nangegewn  is deze
dezelfde als bij het vorige bruidspaar.
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Gctroutt den 2en Mag :
Jan Gillissen j. .g. van Brouwershaven.
Jannekcn ChristxLuns  j. d. van Nieupoort.
D a v i d  Joossen  endc  Synticn s y n  huysvrouwc  s y n

verschenen in de plaetse  van dc moeder diu mclaets is
cnde  hebben  be tuych t  van  hncrcn wille.  Dieriek  Cor-
nelisscn meester van de bruydt,  mitsgaders  dc vocr-
gacndc getuygen die .gptuygen,  ‘dat de bruydt vry is.

D e n  17en Aurlhs:
Gornelis Ja)nsen j.‘g. van Cruynyngon.
Jannekcn Marinus j. d. van der Goes.
P i e t e r  &uirynsen mces to r  van  den bruydegoom  ge-

tuycht dat hy e e n  v r y gesel is cndo velo jacren hem
gcdient heeft.

Bartel Adriaensen oom van de bruydt en Naykeu
Jans mocyc van de selve consenteren in het huwclick
cnde getuygon dat dc moeder  ook daer in cousentert.

Den 2$:11  Aprilis. Hebben getuygcnessc  ont-
fangen  den 9011 Nay om t’e Middelburoh  te trouwen,
sijn by ons gctroudt den 160~  n!Iaij:

1x1‘  Hendric Fraes wr. van der Goes.
Tanneken  van  don  Houte j. cl. van Dermondc.
Dc broeders des kerckcnraedts is  bekondt  gowecst

d a t  d e  v o r i g e  huysvlouwe  van mr Hendric  ovcrlcden
is. Catulync w 0 van  Erasmus  V%TÏ  1Ioutu schoonmoeder
van de bruydt conscntert  in het huwclick. Also doe t
oock B e r n a r d  Vlamynck  o p s i o n d e r  v a n d e  voer-
schreven bruydt.

D e n  2í011  Aprilis :
Pieter de Bruyne j. g. van Antwerpen.
Maykcn Cornelis Bruyne j. d. van der Goes.
adriaeu do Bruyne b r o e d e r  v a n  den bruyd~goom

getuycht, dat den vader  van den bruydcgoom m hot
huweliuk conscntert. Cornclis Bruyne secroturis  broeder
van de bruydt, mitsvaders  de naeste vrienden van de
bruydt consenteren in het huwelick.

Den 1~1~  Maij.  Getrout den 91 Octobris:
Anthonis Adriaensen j. g. van Westkerke.
Neelkon Jacobs j. d. van Heynkensant.
Marinus Fransen Decker  en Pier Pierscn van Hcreyns-

kynderen getuygen dat des bruydegooms mocdcr in hot
huwelick consentert.  Dcselve getuygen dat des bruyd Is
moeye in het huwelick  bewillicht  heeft.

Hebben getuygenesse oiit,fangen  o m  Scrncrs-
kercke  t e  t rouwen  den  ltiell Blay. Syn by ons
getroudt d e n  190” May:

Chri&aen  Splinters j .  g.  ‘( van der Goes,
Ma,vken  Martens i. d. I
Adpisen  Splinters”  broeder:  van  den  bruydegoom ge-

tuycht d a t  d e n  bruydegoom vry is cnde  dat  sy  noch
vader noch moeder hebben. Martynkcn Barrcnts ge-
tuycht  dat de bruydt noch vader noch moeder heeft
en dat sy vrij is.

D e n  8~~~ Naij.  Gctrout ter Goes  den 260” Maij :
Jan Franc wr. van Geertsberge.
Janneken van dc Perre  van Gent WC. van Boudcwyn

de Hertoge.
Syn tot IUiddelburch  ondcrtrondt blyckcndc by attcs-

ta t i c  geschreven  by  Joanues  Hizcnbach 1) dienaar  dor
Gemeenten Christi aldaer.

l) Er kan ook Hyenbnch staan.
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Getrout  den 120”  Juni Ter Goes:
Cornulis  Marinussen  j. g. vau 1Ieynkensandt.
Martynkcn  Marinus j. d. van der Goes.
Marinus Willemss.  vader des bruijdogoom~,endo  secre-

taris van Heynkensandt  get,uycht  van synen wille.  Mnrinus
IIcrtden  vader van de bruydt woenachtich ter Goes
consentert in het huwelicli.

Deu 15en Maij. Getroudt ter Goes den Gctl Junij  :
Maiinus Cornelissen ‘Hoochcamer j. g. van Vinnynge.
Tannckeu  Adriaens j. d. vau der Goes.
1). Albcrtus  secretarius  dcser stede wesende van de

naeste  vrienden getuycht van synen wille. Anthonis
Anthonisscn  recht oom der bruydt consent&  in het
huwclick.

Heeft gotuygenesse ontfangen den Yen Junij
om tot Wemelynge te trouwen:

Anthony van de Schage  j. g. van Nupkerke in West-
Vlaeuderon.

Margrietc Adriaeus  j. d. van Haesdonck  int landt
van Waes.

Den vader ende  moeder van den bruyde.goom  syn
overleden en hij is syns sclfs  geweest. D. Alathlas  Carnop
wesende als voecht  van de bruvdt  consentert in hetY
huwelick.

Den 22cn May. Hebben getuygonisse ontfangen
den 12011 Junij om den 13 ~11 tot Wolferdyck te
trouwen :

Ieman Blusc j. g. van Sereynskinderen.
Licvine Jacobsdochter WC Thomas Blanckaert uut

Wolferdgck.
Syn ondertroudt te Wolferdijck per attestatie van

Wolferdyck.

Jacob Timmerman wr. van Audenaerde  soldat onder
capitein  Ghistel.

Catelyne  Jansen w 0 vilu Jaques Ollemnn.
Syn ondertroudt tot Hulst ende  ter Goes getroudt

don 23”” Maij.
Den 12”~ Junij :

Pieter Lievensen j. g. van Beoostenblye.
Neelken  Adriaens j. d. van Clootynge.
Sijn ondertroudt tot Bieselynge blyckendu bij attestatiu

van mr. Mathias  Carnop.

Jacob Lennertsen wr. van Sgravenpolder.
Mnyken Adriacns j. d. van Baerlandt.
Michiel Piersen schout van Sgravenpoldcr getu’Jcht

dat de vorige huysvrouwe van den bruydegoom over-
leden is. Hendrick  Adriaenss. broeder van do bruydt
getuycht dat zij noch jonge dochter is.

Den 3;~ ,Julij. Getroudt ter Goes den 210”  Julij  :
Piotcr Jansen j. g. van Brugge.
T;lnneken  Willems j. d. van Bergen op Zoem.
Joosync Jansen moeder van den bruijdegoom getuycht

dat sij in het huwelick van haeren zone consentert.
Coruciis  Jansen schoonvader van de bruydt ende  Mar-
tyken moeder consenteren in het huwelick van haer
dochter.

Den 10””  Julij. Getroudt ter Goes den 230~ Julij :
Logicr  Lnureyssen  J. g. van Biervliet.
Vyntien Jans  j. d. van S. Denijs  in Vlaendren.
Deu bruydcgoom heeft getuygenesse van den secretaris

van Biervliedt getoont  dat hy een vrij jongman sy.
Pauwels  Ariaonsen aerbeyder woenachtich Sheerheyns-

1
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;yndcren  gctuyoht dat de bruydt vrij  is cndo  jonge dochter.
Getroudt den 19~1’ Septembris  ter Goos:

Pieter Eewoutson j. g. van Poortvliot.
Mayken Marinus j. d. van der Goes.
Xewoudt  Ewoudtsen vader van den bruydogoom  con-

;ontcrt  in het huwelick. Marinus Jansen Mesoeck  vaclol
Jan de bruydt consentert in het huweliok.

D e n  170~1 Julij. Getroudt ter Goes dun @lx
Augusti :

Jaques van Ixem j. g. van Belle in Vlnenderun.
Godelieve Simons j. d. van Oudunburch.
Jacob Simonsen  meester van den bruydegoom getnycht

3at de bruydegoom vrij  sij endc dat den oom des bruy-
legooms woenende in Walcheren consent&  in het
:iuwelick.  Arnoudine moeder va.n de bruyclt consentcrt  in
ilet huwelick. Also  doet oock Simon de vader nner het
Tetuygenesse  van $rnoudyne.

Hebben getuygenesse ontfangeu om in Hollandt
te trouwen den 10~ Augusti:

Mr. Willem Hendrix j. g. van Middelburch.
Anna Anthonysdochter  van Rommerswale wc van

Matheeus Michielsen.
Bernaert Willems broeder van den bruydogoom con-

sentert  in het huwelick en getuycht dat, den bruydegoom
vrij is. Matheus  Michielsens doot is ons altesamcn bekcnclt
geweest.

Den 24ell  Julij :
Michiel Frewarij  j. g. van Caster  in Vlaendren.
Tanneken Quirynsen van Loenout wo van Gecruert

Simonsen.
Ondertroudt te Steenbergen blyckende by attestatie

van Willem Tavernier minister tot Steenbergen.
Den 25en Julij. Hebben getuygenesse ontfangen

om den 128~ Septemb. tot Seraerskerckc  te trouwen:
Claeys Bouwenszoen uut landt van Aelst.
Leunken  Duemusdochter van Sereynskynderen.
Ondertroudt tot Seraerskercke  endo  ons ten dage

alsboven  overgegeven.
Den ‘ïen Augusti. Dese persoonen syn vertrocken

met attestatie iiaer  Hulst om te trouwen:
Jaques  Willemson wr. van Bergen  op Zoem.
Tanneken Claeyssen van BIccchelen  w~ van Hans

Mercaert.
Daniei  väÍï  Broecke  soldat  onder capiteyn Qistellos,

item Philips Mnrcus soldat  onder tselve vendol  ge-
tuygen  dat des bruydegooms vorige huysvrouwe  over
3 maenden ter Goes overleden is. Philips Marcus  broeder
van des bruydts voerleden man getuycht dat hij in
Maortc laetsleden tor Goes gestorven is. Desgalyck
getuyoht Margriete  swagerinne van de bruydt.

Getroudt den 100~  Octobris:
Louys Jansen j. _g. van Brugge.
Tannekcn  Jans J. d. van Snntvlicdt.
Pieter Simonsen  schipper diencnclu  opt schip  van

Capitayn  Doen getuycht.  dat den bruydcgoom vrygesel
Jan van Mierle

iF;t huwelick.
vader van de bruydt oonseutcrt  in

Den 8*ll  Augusti:
Hendric  Tacke  j. g. wt landt van Cleven.
Nuclkun  Bouwcuszoen  we van S. Martensdyck.
Ondertrouwdt te Bieselyngo  per attestatie van Mr.

Mathias Carnop.
(Wordt  vervo lgd . )
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Lampsins.
De stamreeks  Lampsins in het Nedcrland’s Adelsboek

ware met ecnigo  moeite waarschijnli jk hoogcr op te
voeren,  daar dit geslacht blijkens onderstaande aan-
tcekcningcn  reeds  vroegtijdig een vrij nanzienljjke  plan.&
innam iii de Zuidelijke  Nederlanden.

U i t  d o  Racdt ,,Sceaux  a r m o r i é s  d e s
P a y s - B a s ”  :

#icolas Lmnai12.  , schepen va.n Furnes, 1408,  zegelt
met een keper be laden  met  d r i e  suhelpcn  en in den )
schildvoet een gaand lam.
Pkwe  Lamnli7~s, éche\-in  au metier  d’Assenedc  1 4 9 4 ,

zegelt  m e t  e e n gaand  lam op  een terras :,S. P i e t e r
. r,. . . . . mins .

U i t  Horckenrode  ,,NobiIiaire d e s  P a y s - B a s ”
(blz. 614) :

Cliarlotte de Wintere,  weduwe (zij leefde -+ 1600) van
Mnximilinnn  de Cnpcre, e c u y e r  e n  daarna van J e a n
de  Mol ,  seigneur  de Watermael,  ecuyer, tr. 30 Jncpues
Lavanae72s, Heer lia77, ~~~0217~~1~cl;71o~e,  bu rgemees te r  van
Furnes enz., die als wapen heeft een lam in natuurlijke
kleur in groen.

Uit  dit  huwl$~ 2  k inderen ,  Bal-ie  Lammens,  j o n g
ges t .  en  Ag7zes  Lnnme72s, eenige erf~enamc van haar
zuster , getr. met. . . Montmorency , Heer van Delft.

cracqz~es  Lammens  bovennocmd werd ook wel IJa?lae?2s
genoemd. Voordat hij burgemeester van Furnes werd
was hi,j kap i te in  van  ecne compa%gnie  i n f a n t e r i e  v a n
Z. KatIl. Majesteit te Nicuwpoort.

Char lo t t e  de  Wintere  was dochter van Cornil  de
Wintere  , ecnyer  , heer van Lassus,  raadpensionaris  v a n
de stad en ‘t kasteel Bergen (Bcrgues)  die gestorven
is ltjg5 en van (geb. 15%) Antoinette d’Iserin,  vrouwe
van La Clite.

Ten slotte vond ik : Messire  Robert van Sassen, com-
missaire ordinaire des montres des gens de guerre au
qua,rt,ier  d e  I n  O u e s t  Flandre,  m o r t  p.11  1619, enter&
avec  sa f e m m e  Co~lel,ie Lrc.n~w~i~~  c l a n s  I’Sglise d e
St. Nicolas  & Furncs  (met zi jn kwartieren).

‘s-G~azielzhngc. L.

Poorterboeken van Leiden.
Deze belangrijke serie, die reeds in 13G4  begint, is

voor genealogen niet in de laatst’e plaats een bron van
bi_jzondere  waarde.  Sinds ruim 20 jaren berusten ten
Gemeentenrchieve  van Leiden drie li,jvige portefeuil les
in folio, bcva.ttcnde  de nameu der poorters, zooals die
in volgorde hunner komst in de registers zijn inge-
schreven. Het gelukte mij de toestemming van den
archivaris te verkrijgen otn deze niet gecollationeerde
copie te bewerken en t’e alphabetiseeren.  Het poorter-
boek A (1X4-1400),  bevattende -+ 2100 inschrijvingen
die zoowel  op voornaam als op achternaam of patrony-
micum zijn geregistreerd, is thans gereed en ter raad-
@ging aanwezig voor de bezoekers der leeskamer.
Opmerkingen van eonig  belang, aan do inschrijvingen
toegevoegd, zijn ook opgenomen. H e t  20 b o e k  B .
(1400-1459)  heb ik thans in bewerking; denkelijk is
het omstreeks half Augustus ook ter raadpleging ge-
reed. Gaarne ben ik bereid,  in het  voortzetten van
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lit merk, voor mijne medeleden uit  te zien iiaa,r in
ichrij vingen , die hun mochten  intcrcsseeren en hun
afschriften daarvan te verleenen. Vooral  na 1580,
wanneer een stroom van Zuid-Nederlandsche , Fransche
en Duitsche handwerkslieden zich naar Leiclen richt,
kan  de  poor te r  inschr i jv ing  vaak van groot nut zijii
bij  de bepaling van de bakermat van menig,  thans
Nederlandsch , geslacht.

15 Juli 1913. BIJIJSVELD.

Losse aanteekeningen  uit het archief van het

1527.
1561.

1562.

1577.

1577.

1578.

1592.

1597.

1GlO.
1622.

1632.

1633.

1634.
1634.

1637.

1647.

1647.

1656.

1658.

1694.

lS94.

Kasteel  te Helmond.
door wijlen A U G. Sass~.

Oct. 24. Jan Wouters, schouteth tot Geldrop.
Febr. 10. Jan van Cranenbroek, rentmecstcr  van
de mombaren van ‘t sterfhuys saliger memorii~n
heere Joost van Cortenbach  , heere van Helmont.
Febr. 2. Hanrick van Eynatten, rectocr van der
cnpellen  van Milheeze.
J an. 5. Suster Mariken Dobbelsteen, Convcntanel
in den cloester van Soet,erbeeck.
Apr. 27. Dicrick Janssoen van Mierlo, pater vnu
den Convente van Soeterbeeck.
Mei 18. Jan van Cranonbroeck, rentmeester van
den hcere van Helmont.
Mrt.  19.  Jan Peynenborch ende  Adriaen  Peetcr
Peynenborchs  , schepenen in Oistcrwijck. Anthonis
Embert  Peyncnborchs , oudt omtreilt  OS jnercn,
oudtborgemeester in den dorpe van Haren.
Oct. 1. Aert van Craenenbroeck , rentmeester varl
den heere van Helmont (komt als zoodanig ook
voor 1628 Aug. 26).
Joost van den Bogart, scholtes tot Helmont.
Mrt 23. Peter van Bers, prior van den Convente
van de predicarcn d e r  stadt v a n  ‘s-Hnrtogen-
bosscho.
Hendrick  van Duppen als curateur van dc kimleren
joncker  Jan  Tuck.
Nr t  7 .  J acob  Fabri, secretaris der stndt van
Helmont.
Paulus Prommen , rector der Capelle  van Milhese.
Emondt Berckers , rectoir v a n  Salvators  aultner
in de kercke van Helmont.
Juli 14. De weduwe Ardt vau Cranenbrocck in
sijn leven rentmeester van den baron van Cor-
tenbach.
Juli 6. Wouter van Cranenbroeck, rentmeester
der heeren van Helmont (komt als zoodanig ook
voor 1662 Sept. 27).
N o v .  26. Daniel Wi j tve l t ,  no ta r i s  openbaer  in
den raede van Brabant gcadmittecrt, tot Helrnont
residerende.
Juni 1. Seigneur Dirck van den Hoevel,  schouteth
der stadt Helmont.
Aug. 14. Cornelis van Hoochstraten, schepen der
stadt Helmont.
Apri l  14.  Gerri t  Stants Nolemakers,  s ec re t a r i s
der vryheyt St. Oedenrode.
Apr. 14. Alexander Zoete de Lancke van Villers,
liooftscl~outeth  des quaït iers van Peelandt.  Mr.
Franciscus Schenarts , president van Aarle-Rixtel.
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Mr. Johan  Leyten ,  p res ident
13oor , secretaris van Vechcl.

1697.

1697.

1697.

1699.
1699.

1704.

1709.

1729.

174s.

lï69.

1770.

van  Erp .  J acob

&t 8. Adrianus Wilhelmus Ryers , secretaris der
hnerlgckheyt  ende  dorpc  van Lieshout.  Hendrick
.Winteroy , drossaert der heerlijckheyt  ende dorp”
van Lieshout,.
Apr. 18. Jonker Lambert Millingh van Gerwon,
schouthet dcser  stadt. Hij verklaarde lti96 Nov. 1,
dat hij omtrent 35 jaren schout van Helmond
was geweest.
Apr. 22. Leonard Recx, oudt over de 66 jaeren,

oudtschepen ende  deecken der stadt van Helmont.
Gysber t  Leemans, oudt  deken  der  s tad t  van
Helmondt, oudt tusschen de 54 jaeren.  Laurens
van Espendonck , oudt deken der stadt Helmont,
oudt omtrent de 40 jaeren.  Jan Gijsbertsen van
Herpen,  oudt borgemeester ende  oudt deken der
stadt van Helmondt, oud over de 80 jaeren.
Jan. 12. Hendrick Herincx president schepen.
Aug. 31. Gernrt Somers , schouteth der heerlyck-
heydt van Tongelre.
Sept. 25. Johan de R$ck, rentmeester van de
heer lycke  grondtgewincynssen  ende gruyte in
Peellandt,  spetterende  aen den adelycken  huyze
van Helmoudt.
Sept. 23. Lambert Dominicns  Rupers rentmeester
van den grave, van Arberg,  heere der studt eude
vrijheyt  Helmont.
Jan.  1.  Franciscus Bun, rentmeester van den
adelycken huyse van Helmont.
Apr. 16. Hendrick van Adrichem, drossard der
stad ende  jurisdictie van Helmont.
A. A. van Adrichem, drossaert der stad en vrij-
heyd van Helmont.
Oct. 20 en 1777 Mrt 5. Jean Baptist Jadoulle,
rentmeester van den heer van Helmond won.
aldaar. ~~

De erfgenamen van Thomas van Bourlo.
medegedeeld door W. W IJNXENDTS VAN R ESANDT.

Ikntenissen  der stad Zutphela,  deel 163fj-1640.
18 Marty 1639.

Joncker  Thomas Taets van Anzerongen  bij hem selven,
Jofl’er G e r h a r d i n a  ww, Bowloe, w e d u w e  Groetedauis
ende Joffer Armgard  vu~a Bourloe ,  geass i s t i e r t  me t
Joncker  J o o s t  GroetenJa&  haer  respective  s o o n  ende
neve, Joncker Thomas va12 Bourloe toe den Hengelen-
be!rgh voor hem selven ende  als volmachtigder van sijne
broederen  L u b b e r t ,  G e r r i t  ende  Derck  van Bourloe,
Joffer Petronella eude  Joffer Arnolda  van Hoen, ge-
assistiert met Joncker Hendrick valz Rouwenoort haer
respective soon ende  neve, Joncker Johan van cleqa  Steen
als man ende  momber sijner huisfrouwe Joffer Anna
vaga der Capellen  , vrouw Anna Maria Bar& vrouw
van Fnmaer , genssistiert met Cornelis Staepel haer  Ed.
schoensoen , ende  Jof fe r  Gerard ina  v a n  cler Capellela
wedo van zal: Joncker  Laurens  veher geassistiert  m e t
haren soen Joncker  Wilhem  veher,  als semptlycko ende
universele erffgenaemen van zal: Joncker Thomas UTY~
Bozdoe  te Empe, hebben nae erff’huisrechte  deser  stndt
op  ende  voor deselven  versterff ende  nlinge naelneten-
schap tot  borge gestelt  die renthe,  soe si j  uij t  die

D o m e i n e n  deser  stiadt iaerlix  siin heffende ter summe
van 1300 da le r  capitacl”, om in val1
l y c k o  n o o t  sich dneran te moegen
argelistj.

Aanvragen. om naamsverandering,
en toevoeging.

van onverhaepent-
verhaelen.  Sonder

naamsaanneming

Voorkomende in de Javasche Courant 1913.

1. M e v r o u w  8. Sc71obfz, geb. Dcrnawijlc te Soerabaja
verzoek t  aan  hnnr kind Ewamz  Louisa te v e r g u n n e n
zich te mogen noemen en s. Sclroltz.

2. Johannes  n/larczls  verzocht den naam Priem XLII
to nemen en zich te n. en te s. &UYXS  Priem.

3. Bernard zich noemende EGel-s  verzocht zich te
mogen n. en s. Bernnrd Evers.

4. Adelaide  Romainville  verzoekt den naam Cl~evnlio
te mogen a,annemen  en zich te n. en s. A. Romui~acilte
Clzevalier.

5. Door Oito Willem is verzocht den geslachtsnaam
Szoavilzg  aan te nemen en zich te n. en te s. 0. W. Swoc%~~y.

6. Anna Maria zich noemende Lunet verzoekt zich
te mogen n. en s. A. M. Lunel.

7. Mr.  W. J. ïlI.  Brandjes  verzoekt z ich  te  mogen
noemen en schrijven L’~+ct.~zljes  van Bijlz.

8. Francina verzoekt den geslachtsnaam T,w,la  Egnaoladl
te mogen aannemen en zich t’e n. en s. Franc&  vm
h’gmondt.

9. Door J. .M. Speet en G. J. dc Bie is der Regeeriug
verzocht om den geslachtsna,am  de Bie der k i n d e r e n
van laatstgenoemde te mogen veranderen in Speel.

10. k. Voglcr,  heeft verzocht otn voór den geslnchts-
na,am  Voglcr dien van :, TTon Wnldenfels”  te voegen en
zich alzoo voortaan te mogen schrijven en noemen K.
Volz Walcle~~fels  Vogler.  (Jav. Cour. 2 5 - 2 - 1 3 ) .

ll. djuk  Lelan heef t  ve rzoch t  den  ges lach tsnaam
Winter te mogen aannemen dd. I3eukoelen  Maart 1913.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .
Weltevredela,  Maart 1913. B. v. T. P.

Baron van Haren.
Nu de nieuwe serie van het Nederlnndsch  Adelsboek

tot de letter H. is gevorderd zij het mij verguud te
wijfen  op een onjuistheid in het artikel :,van Hareu”
in Jaargang 1906 der oude serie.

Daarin wordt in den aanhef vermeld dat bij konink-
l{jk besluit van 7 Mei lS22 no 124 nau Pieter W i l l e m
vaqa Haren werd verleend de tit,el van baron. Dit nu
is onvolledig en daardoor onjuist. Bij voormeld konink-
lijk besluit toch werd ,,bepaald  dat voortaan in alle
officieele  stukken aan hem en zijn wettige afstnmme-
lingen zal worden gegeven de door hem ela  z;j~. vooj'-
ouders gevoerde titel. van Bnrola” werd dus voor hem,
zijn voorouders en afstammelingen erlmzcl  de hun van
ouds competerende titel van baron, en hem niet louter
als gunst die titel verleegad.

In de verschillende koninkli,jke  besluiten wordt het-
zelfde op onderscheidene wijze uitgedrukt: Zoo is voor
leden  d e r  geslachten  ca”rz  Deden,  vttlt Goltsleila  en  vcua
Rmadw+k C~~:CIK~  d e  lwa va?a ouds colnpeiee,-ende t i t e l
van baron, voor Leclue  txua Aduard  erkend de ~OOY lama
voorodcm  ger:oerde  titel van baron, is voor l eden  der
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g e s l a c h t e n  ljo1Z  HT1,genpotla  en andere hopn.ald  tlnt de
hm van ouds compdeel-en&  titel van baron zal worden
geqec;elz  , voor die v a n  va,L  Heer& en  val Goltsteìn  d e
hm competeerede  titel,  van vnn Bralcell  dat hun voortaan
in alle offìciecle stukken de doo,r ?awn  vn97, o~~ds  gevoerde
titel van baron z:11  worden. gegeven, van vuu Hceckere~z
bepaa ld  dat aan alle wettig uit dit geslacht g e s p r o t e n
l e d e n  d o  h u n  vau 0~1s  conapetcerewlc  t i tel  van baron
zal worden gegeven, van de Pos v a n  &ecmuij?; ~001
al le  wett ige  lcde~  van dit geslacht de titel van barou
erhnd enz.

Men ziet het, er is allerminst eenheid, maar met al
die versc!lillende  gezegden wordt hetzelfde bedoeld, en
iets anders dan in voormeld artikel staat uitgedrukt.

‘s-Gracelihcrge. M r .  H. W. VAN SANDICK.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bourse (XXXI, 190). Pieier  Bowse,  coopman,  woon-

achtig binnen de stad Rotterdam, compareert  voor
schepenen  van Middelburg 14 Jan. 1613.

(Rechterlijk Archief Middelburg NO 228 (7), blz. 1.)
Get.rouwd  Wanlsche I<erk  Middelburg 21 Oct. 1607 :
Pierre Bouwe j. g. v a n  A n t w e r p e n  e n  Xa~griete

Fmnchois  j. d. van Middelburg, oudertr. 15 Sept. 1607.
MiddelOurg. CORNELIE J. D E  W A A L.

Brandenburg (van). (XXii, 416). In het ,,Register
van Charters en Bescheiden” berustende bij  de Ver-
eeniging tot beoefening van Overijsselsch  Regt en Ge-
schiedenis te Zwolle, worden onder NO 44ti (18” eeuw)
eenigc geslachtkundige annteokeningen genoemd door
M e v r .  d e  JVed. Lemker te I<ampen  a a n  g e n o e m d e
Vereeniging geschonken. Hieronder vond ik een papier
waarop :

G E N E A L O G I E.

Gerrit valz,  Brandedwrgh  , Burgemeester en Cameraer
van Zwol l ,  heef t  1) 1 6 0 9  e n  1 6 1 4  gelecft,  t r o u w t
Jamcken  Scheitdags  ; hie rvan  een  en ige  dogter  en
universele erfgenaam : Elisabeth Bra~adenOurgh  , gestorven
in Januari  1630, getrouwt met Rober t  van der Beek,
Burgemeester en Camerner van Zwoll, uit welk huwe-
lijk een Dogter  2, geweest is: Joha~a~aa va?a der B e e k ,
getrouwt  met Wil l em “) val& Haaftm, Heer tot Putten,
uit welk huwelRk  geprocrcert zijn Johan  4) vaya Haaftela,
Robert s) van Haaften  en Elisabeth Agpais  vaja Raaftela.

Elisabeth Agnis van Haafteu is getrouwt eerst met
Cos@a Ul,qger,  naderhand met Johaia Hendrik van Be,athem,
hiervan Frederik  Heuclril: van Benthem.

(Onderstaande noten waren in het H. S. in margine
aangebracht.)

‘) Ook 1592, is ook wel Gerrit Jansma  Brancle~aOzwgJt.
genaAm t.

“) Hier is  ook een zoon geweest,  waarvan Mevr.
Fanaars  en  de  can -der Bcekclc t o t  C a m p e n  Desccn-
clenten sijn , o o k  ecu Dogter  aan. . . . zmI& der _#erooede
gctroawt geweest, w a a r v a n  d e  vnya dey Uersvedes  en
de Frcilela  Blankr;oo~t herkomstig sijn.

“) D e s e  Villena  vnn Hnnftela  i s  n a  d o d e  v a n  syn
e e r s t e  v r o u w  Johamaa  vma der  Bceli  h e r t r o u w t  m e t
JO~UUWL  vma OldenOnmcrclt  uit w e l k  h u w e l i j k  g e e n
kinderen geweest syn.

“) H e e r  t o t  Plrflen t r o u w t  dlogtdd  flgk S’chatcl,,
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-onder  tlcscontlerrten  gestorven,  welkc M. d. Schaq n a
dode vau haar eorstc man hcïttoawt  is aan . . . . Lenlaep,
waaraan Putten ook qekoincn  is.

“) T r o u w t  Alajja  Tireodora l!an Broclclmi~sen  tot  delz
Dooyla , hiervan T%lle)~  uan  Rmften  , tot de ,grole Wde
getrouwt  met  Prtro?~clln  vnn Utcwu7@,  s o n d e r  desccu-
clenten  gestorven.

In de door den Heer F. A. Ebbinge Wubben  hijeeu-
gebrach te  geucalogi’sche  nan teekeningen  (NO  520 van
bovengenoemd register) vond ik vermeld :

2 Febr.  1668 trouwde te  Rouveon:  Jr. Alaard  va?a
Bmnclc~abwg  v a n  Sta.phorst  m e t  J u f f e r  Bgqaes  VM
Ruimo~at van Rouveen.

16% leefden  te  S taphors t  Juf fe r  Allnes  btephania
v a n  Bm~ade~abwg  en Cat?Larina  va?a  Brasadenburg.

Kamnpeja. GELINCK.

Co&.  Jala Hcndril;  R o c k  (Co&) g e b .  t e  ?  d e n  2
f t,e N i j m e g e n  1 Febr . 1793;  t r .  te  V den 4 Johuma
van illeum, j- te Nijmegen 27 April 1799, beiden begr.
St. Stevenskerk.

Hun oudste kind, Elisnbeth,  word 26 Cet. 1753 t,e
Nijmegen  gedoopt.

I(an iemand mij mededeelen  w a a r  g e n o e m d e  ,Jma
He~adrilc  Koek  werd geboren en waar hij huwde.

Volgens overlevering zou J. U. lioc?;  afkomstig zijn
uit Neuss, doch zekerheid hieromtrent bestaat niet,.

Kan dit geslacht ook verwant z\jn aan het geslacht
Cock, hetwelk uit .Diis&dorf st’amde en in het wapen
3 haantjes voerde?

Inlichtingen hieromtrent zullen ten zeerste worden
gewaardeerd.

Haarlem. J. J. COCK.

Dolleman (XxX1, 216). Dionysizm  DoZlema?a  is 1784
officier in het 2do Bataljon van het Regiment Prins
Willem George Frederik va,n Orange en Nassau. Hij
komt voor op eene lijst van 27 Oct. 1796 der gepcn-
sionneerde officieren als Afajoor in de Infanterie de
Schepper met een pensioen van f 1000 ‘s jaars.

De echtgenoten Hendrik  ten Hwgel  GIL Cecilia de
Bru~la  maken hun gezamenlijk testament te Deventer
den 30 Jan.  1789.  Daarin kri jgt  He~adrik  Dollenaa~t ,
zoon van Capitein Dollemn~a,  een legaat van t 300.

Nada t  Hendrilc ten Hengel te Deventer den 6 Juli
1804 overleden was, erfden de vier kinderen van ziju
z w a g e r  Hawits  de Bruy,a het + z i jne r  na la tenschap .

Blijkens eene afrekening waren toen die vier kinderen:
1 .  Haawits  Je  BruIIn
2. de vijf k inderen  van wi,jlen v rouwe Helena  de

Bruyja in leven weduwe van wijlen ‘den Heer Majoor
D. Dollenaan.

3. Idn de Bruyia  weduwe sari.. wijlen den Apothecar
Dollemma  en hare kinderen on

4. Rer)laaq29alls  Franciscus de Bruyu.
Helejra  de Bmy1a.  vrouw van Dio7q&s Dolle~~~a~a,  was

eene dochter van Maurits  de Bruyu en Helena Vel*nlasela.
I<an nu Dionysius  ook nog met  Jolaawan  Gwyaa de

Bru!y?a  gehuwd zijn geweest? en zoade niet de apotheker
G. R. Dollenma, door ons lid gemeld als tot de familie
behoorcnde  , een broeder van lIiow?ysius  geweest zijn?;
zoodat alsdan twee broeder D. aan twee zusters de
Bruyn gehuwd waren.



Een en ander
paar íle ï?%lJlZ-
van moederszijde

‘s-Gravenhage.

Po l s .  (XXXI,

255

interesseert mij zeer omdat het echt-
Vermasen  mijne over-over-grootouders

J. 1). WAGNER.

191). Uit het rechterlijk archief van
Werkendam, Op eu Neer Andel e. af. p., aanwezig op
het Rijksarchief  te ‘s-Hertogenbosch blijkt o. m. :

1. Michiel Adriaam Bel1 (geb. & 1680) tr. N. .N.
II. Adriaan Micl~iels  Bel1 tr. cJoostgen Jacob&. Coolhaas
IIT. Cornelis Adl-iaans  Bel1 tr. N. N.
IV. Dirk Bell, gels. te? den?, i_ Op Andel  18 Febr.

1’726, tr. (aant. Andel  19 Juni 1711) Catharina Coolhaas,
geb .  Andel  den?, d- aldaar 12 Nov. 1764, dr. van
Colxel%s  en M a r i a  Verlcooy  (Vau der Kooy).

V. Maria Afzlaa Bell, ged. Andel  27 Jan. 1714, +
Werkendam 3 Juli 1797, tr. (aant. Op en Neer Andel
27 April 1736) Pieter Pols, ged. Heukelum 1 Sept. í713,
zoon van Pieter Pols en vermoedelijk N. N. Hoogvliet.
1!Lj was schoolmeester eerst te Heukelom en later
(10 Maart 1747) te Werkendam, waar hij ook koster
en voorzanger was.

‘s-Gravenhage. L ACH DE BERE.

Stapele (van). (XxX1,  223.) Jacob Johan van Stapele,
geboren te Dendermonde, den 4@n Oct,obe%  1736, over-
leden 18 Juli 1812, is 15~11 Augustus 1760 gehuwd met
Smnnna Camelia vm d e r  Pliei, do:hter v a n  Marinus
van der Vliet, Rurgomeester  en Raad van Tholen. Nattr
den naam van haar moeder wordt door mij een onder-
zoek iugesteld.

Zij is overleden 9 Augustus 1811.
Ge&&gega. VBN  STAPELEN.

Vinceler (van). (XxX1 120. e. v., 167). Het huwelijk
de FVilz-valz  Vinceler werd gesloten te Lienden 22 Juni
1730, (zie XXIX, 304.)

Djasinga Estates. w .  P.  1’.

Vockestaert. (XxX1, 206). Comaelia Hcnrietta  Vocke-
slacrt, geb. te Delft 26 Nov. 1787, -i_ te Leiden 17 Sept.
1845 tr. Ds. ,Jacobus Nicolaas van der Zamlt, geb. te
Apeldoorn 19 Mei 1783, + te Oirschot 10 Maart 1833,
zoon van Ds. Jan van der Zandt, predikant te Abben-
broek, Apeldoorn en Haarlem en Johalalaa  DeDora z;ala
Romondt.

‘s-Hertogenboscla. v. R .

Wintgens. Bezig zijnde eene genealogie der munt-
mecstersfamilie Wiutgens samen te stellen voor het
maandblad, verzoekt ondergeteekende  beleefd om aan-
tcekeningen  dit geslacht betreffende. Geschichte der
Familie Wintgens von Wintgenshof zu Duissern bci
Duisburg, door Heinrich Averdunk is bekend en betreft
een ander geslacht.

‘s-Hertogenbosch. P. VAN R O M O N D T.

Wapen Leyssiús  (XxX1, 224). Blijkens een zegel-
afdruk voorkomende in het Notarieel Archief te Middel-
burg voerde Prançois  Antholay Leyssiús (eerste helft
ISC eeuw) een gevierendeeld schild, 1 en 4: drie ver-
korte balken, 2 en 3: drie (2, 1 gepl.) herkruiste St.
Alads.ieskr~sizen.  Het eenige verschil tusschcn laatstge-
noemd kwartier en het wapen Co01 is dus het herkruist,
zijn der St. Andrieskruizen. Om welke reden kan de
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familie Lc~sxi~s  in ouden , blijkbaar lang vergeten tijd,
haar wapen met dat der familie Co01  gevierendeeld
hebben ?’

Middelburg. C O R N E L I E  J. D E  W A A L.

Wapen gevraagd. (XSXI, 223). Het wapen, gevieren-
deeld 1 en IV, een stijgerend  paard, 11 en 111, 3 rozen,
vijf bladerige kroon, is het wapen van AldcnOztrg  c11
aangezien er zich onder het schild een olifant bevindt,
is het van Anion 1 Graaf vala AldelaOurg, Heer  van
Varel, Kniphausen en Doorzuerth,  Ridder vau de Ordo
van de Olifant van Denemarken  + 1680.

Zoude  de eigenaar deze kaudelaars  aan onderge-
teekenden  willen afstaan 4

Amerowge~a. G. BENTIMK.

Onbekend wapen. Op het R\jksarchief  in Noord-
Holland hangt een rouwbord  als volgt (kleuren uit
later tijd en waarsch$nlijk  grootendeels  foutief):

ruitschild, gedeeld :
A. gevierendeeld : 1 en 3, opnieuw gedeeld van rood

en blauw met een zwarten rechterschuinbalk; 2 en 4
opnieuw doorsneden, het bovendeel (of schildhoofd?)
van zilver bezaaid met hermelijnstaarten, het beneden-
deel (of het veld?) van blauw bezaaid met gouden her-
kruiste kruisjes. Over alles heen een hartschild van
rood met twee zwarte gekanteelde  en tegengekanteelde
dwarsbalken ;

B. gevierendeeld : 1 en 3, van rood met twee rugge-
lings gestelde blauwe visschen, het veld bezaaid met
gouden geknopte (?) kruisjes; 2 en 4 van goud met
een zwarten gekanteelde en tegengekanteelden dwars-
balk, vergez. van 3 (2 eu 1) zwarte bijen met zilveren
vleugels.

Welk wapen is dit? D.

Gevraagde Wapens enz. (XxX1, 64). In mijne
familiepapieren staat vermeld :

,,Ala?aa Catharina Vyqaia  , w e d u w e  v a n  Arqaoldlls
,,van Lith , burgemeester van Zalt-Bommel,  huwt 1 Juni
~ 1733 Theoclorus  Bosch, zij was geboren in 1703 en
,,sterft  10 December 1738, dochter van Halaqaihal  Vyvynn
,,en Johanna Wilheln~i~aa  van St~rnle~a.  V?Jcyaqa  staat met,
,,y; ik vermoed dat dit de juiste spelling is wan.r iu
,,een oude geslachtslijst in mijn bezit, die de Engelsche
,,a,fstamming  dezer VyUya?as  bevat ook deze spelling
,,wordt  gevolgd. In deze lijst staan echter verscheidenc
,,Hu.lanibals  zoodat ik niet  weet welke de mijne is. Er
,,komt geen Cor?aclia  in voor.”

Zutplae~a. Bosca VAN R O S E N T H A L.

INHOUD 1913, m 8.
Bestuursberichten. - Edellieden vermeld in de oudsto  protocollen

der ‘s Hertogcnbosscllc  schepenbank, door Jhr. Mr. F. Heelnerts  vau
Bloklnnd.  - Bijdrage  tot do genenlogie vnn der Vcken,  door Dr.
E. \Viersum.  - Geslacht de Drews, door C. J. Polvliet. - Dc koop-
m,zn-3vontnriersf3lnilie  Ottley, door  Cornclie  J. de Wnnl. ~ Het,
oudste trouwboek der Neder-Duitsoh  Hervormde gemeente  te Goes,
door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssius. - Lwnpsius,  door L. -
Poorterboeken van Lriden,  door Bijleveld.  - Losse nnntcekeningen
uit het archief ran het Kssteel te Helmond. door wijlen Aug. Sa.ssou.
- Dc erfgenamen van Thomas van Bourlo,  door W. Wijnaendts v3.u
Resandt.  - Annvrngen  om nnnmsvernnderip g, nnsmsnnnncming  en t,oe-
voeging, door B. v. T. P. - Baron vi~n Haren,  door Mr. H. W. wn Snn-
dick.  -Vragen  en nntwoorden:  Bonrse;  Brandenburg;  Cock; Dollemnn;
Pols; Stn,pcle  (van);  Vinceler (wu);  Vookestncrt;  Wintgons; Wapen
Leyssifis; Wapcu gevrangd; Onbekend wapen; Gevraagde wqens, enz.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.
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Genealogisch -heraldisch  Genootschap : ,) De Nederlandsche Leeuw,”
\,.---- <

Dit blad verschijnt masodel~jks  en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bq-,
dragen, correspondentie betreff’ende  de reductie
van  het Mnmdblad, o p g a v e n  van ndresvemn-
dering, gelieve men te richten  tot den wv3am.-
redacteur, Mr. 1’~.  R. VALCK LUCASSEN,  Ikwidm-
hout 4, ‘s-araumhage.

Contributiën ene. anu den penningmeester, B. VAN
HAWLSMA BUMA,  lhdirdijk  12-14, ‘s-GrcLvelrlLage.

De janrl~jksche  contributie bedrangt  f’i.50. Leden
te ‘s_Gravenhage,  die de wekelijkeohe  portefenillc
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

/u--- ,,

-,-- ~ ~~~  ~.~___~~
l Brieven, aanvragen  enz.,  betreffende het Ge-

nootschap te richten tot deu secretaris Mr. TH. R.

lfiAT~CK LII~ASS-EN en die betretl’ende  de Bibliotheek,

opmerkingen in mke  de verzending en aanvragen

i om  exemplaren van vroeger versohenen  Maand-

bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAERT

De redactie van het Maandblad wjjst er lld~lllil~C!lijk  op, dat Zij n i e t  i~E%llS~~i&t3l~jk is voor de

strekking of den inhoud d.er onderteekende  s tukken.

No. 9/10. 1 October 1913.

BESTUMRSBERICHTEN. Adreswijzigingen :

De maandelijkschc bijeenkomsten zullen, te beginnen
met Maandag 6 October a.s. weder geregeld op den eersten
Maandag van iedere maand ten 4; ure plaats hebben in
de Bodega Oporto,  Hoogstraat, SGravenhage.

Mr. C. J. UF: VtìIf<sIi:  . . . . . . ‘s-Grawfld~age.  .
Adelheidstr.  109.

D e  R e d a c t e u r  van het ManndbIxl , *Jhr.  Mr. II. J.
IA. Th. van Rheincck Iqssius,  zag  zich tot ziju leed-
w e z e n  gf3nooclznnl~t  zijne functiEu  als zooclnnig neer t,e
leggen ? danr het hem onmogelijk bleek deze op duurzame
wijze met zijne overige werkzaamheden te vereonigen.

De Secreta& Mr. Th. R. Valck Iducasscn  h e e f t  z i c h
voodoopig  met de waarneming van h,t redacteurschap
belast.

d. N. F’ABIUS  . . . . . . . . . Amsterdam.
Willenwparkwg  125.

0. NETSCHER  . . . , . . . . . ‘s-Gvaz?enhage.
Paramaribo.&.  155”.

B. 3. VAN So~smec~  . . . . . . Rotterdam.
Harddraverstr.  160.

C. W. H. VRKSTER  . . . . . . . Driebwgen.
h. ,,de P&.

In verband met het voorgaande kon het ~Maandblacl
op 1 Sept. j.l. niet verschi,juen.  Dit. nummer zal echte]
evena l s  he t  vo lgende  in  p laa t s  van  u i t  32 nit 4 8
kolommen hestaan.

,J. R. baron VAN KEl’PETJ  . . , . . Uccbe  (België).
Rue  du Con&, 15.

J h r .  M r .  A .  F .  L .  HORA  SIWAJIA.  . G~oniqgeu.

Ctroote Uzrkt 16.
D e  Bibliot’hecaris  maakt  bekend ,  d:lt,  de BibliotSheek

(Heerengrncht  62 , hoek Princesscgracht)  voor taan  ge -
opend  za l  z i jn  icdn*ell il1~an11(1q  z’a11  8-5 2(1~1’.

Aanteekeningen uit de kerkregisters van
Sas van Gent.

Medegedeeld door TV. WIJPZAENDTY  VAN R E S A N D T.

De beide oudste kerkelijke registers van bovenge-
noemde gemeente,  berustende op het gemeentehuis
aldaar, hebben zeer  veel  geleden door een eerti jds
plaats gehad hebbende brand,  waardoor deze be’ide
registers voor de helft verschroeid en afgescheurd zijn.
Hel  o~cdsle  iro8~lu~~egisle~~  Zvgiwt  met  October  17.31  , Jiet

oudste doopregister met 16.95. [Zie ook dit iMaandblad
1906 > k. lG8.1

Doopew
Cjnud.-uofaris.

J. c. RLOEH . . . . . . . . . ~~wrsfoo~~t.
Jur. Cjand. Reyejztesselann  C.

7 Maar t  1696. Wiltsiana  Isabella, dochter van d’ Hr.
Capiteyn Heen~sl?*n  en Astrea 1;aqa Heemstra.

3 Juni 1696. Margariette, dochter van Jan de Jofjckheer
en Mary Anne Jelgersma.
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5 A u g . 1 6 9 6 .  Jacobta Johanna, dochter van d’ Hr.
Niclaes Perijrz,  ontfanger va,n de gemeene middelen,
en Mevrouw Maria Susanna Lelion.

7 Sept. 1697. Catharina, dochter van Ds.  Johannes
van Essen en Catharyna S&orer ; getuigen Ds.
Nicolaes #chore~  en Anna Versclaue,en.

29 Maart 1698. Anna, dochter van de voorgaanden.
27 Dec. 1698. Henric  Geerard,  zoon van de hr. capiteyn

Chr i s t :  ‘tial&  IYselt en Cornelia VCIU  Ysselt.
22 Oct. 1700. Joanna  Consttmtia, dochter van Horatius

von Aysma  011 Cntharyna  Beccrlf.
5 Juni 1702. Adriaan, zoon van den predikant, Petrus

van Hecnlstecle en Johanna r:an dey Klok.
2 5  J u l i  1 7 0 3 .  Schelto,  zo011 vil11 N ico laes  Gerolt  txn

Heemst,m en  Al :  van I!eemstra;  g e t u i g e n  F y o
van Hee>,&?.cc  en Haring Lodewijk UU.U  Haringma.

2 Dec. 1703. Catryna Francoise,  docht,er  van den major

16

11

30

26
3

Perpomhic &asmcmc  e n  v r o u w e  A n n a  Cl&
van de S’teen.

Mei  1707.  Willem Cornelis,  zoon van Isanck de
Perponcher  de Maisoraneuve  en  Anna  Cla ra  valz
de Steen.

Mei 1710. Aarnoud kinderen  _.__

i

.1,>,  21,,,.. A ‘....%,..A
Mei 1711. Laurens
Oct. 1712. Josina

vcrn  1~Y’S

Christina
d a n t  va

Aun. 1714. Johanna
Mev: T

v iLII UUll IlUUl Ll.tbL  II”LIU

LdWS, m a j o r  comman-
---,n  deese  p laa t se ,  en

r. JOhanti&  Noorlhoelc.

NO;.  1710. Hendrik Johan, zoon van kapiteyn Johan
Hendrik Wichers en vrouwe Walbrecht Wichers.

Huwelijken. Deel 1731-1747.  (het verbrande gedeelte
is door . . . . aangegeven).

17 Nov. 1731. Ludovicus de Schepper,  j. m. met Mariana
Liets, j. d. beyde  wonende te Maria Hoornbeeke
buiten Oudenaarden in Vlaanderen. Alhier getr.
2 Deu. 1731.

16 Nov. 1732. De Hr. Theodorus &ebOens, j. m., ge-
boren te Veere, en Juffr. Helena Neteson,  j. d.,
beyde wonende te Zas van Gond. Alhier getr .
3 Dec. 1732.

21 Aug. 1735. Gabriël Petit, jongm. van en uit Lan-
guedoc  , chirurgin in ‘t  regiment van den Hr.
Kolonel van Kintschot onder de kompagnie van
den Hr.  Major Paus  a lh ie r  in  guarnisoen,  e n
Maria Josefa Dessai~a , j. d. van Dcventcr. Getr.
4 Sept. 1736.

2 0  .Juni 1736 .  De  Heer  Ben jamin  Boqe, j. m. van
‘s Graavenhaage  , seekretaaris van deeze stad, en

Jakoba Noordhoek, weduwe van . . . . Henryk
&iël.

12 Juli 1736. De Heer Johan Besooyeq  weduwn. van
Juf f r .  Johanna  Schorer, van Sas van Gent,  en
Juf f r .  Job ina  valz JVeellegena,  w e d u w e  v a n  d e n
Hr .  F i l ips  Dzq/ . . . . . met att. van Vlissingen.
Attestatie gegeven om te mogen trouwen.

26 Oct. 1737. Gabriël Petit, weduwn. van Maria Josepha
Dessein , geb. van Languodok, Chirurgijn in ‘t

regiment van den Hr. Collonel  Kinschot  o n d e r
de compagnie van den Hr. Major Paus, in guar-
nisoen te ‘s Her togenbosch ,  met  Jacoba  Snlits,
j. d. van ‘s Hertogenbosch.

Ondertr. 19 Oct. te ‘s Hertogenbosch.
16 Maart 1738. Jacob Louis Gzcerijn, j. m. van ‘s Graven

Hage, vaendrig in het regiment van den Hr.

Colonel  Kinschot  in guarnisocn  te ‘s Hertogenbosch
en . . . . . . lda l’ql&s,  j. d. geb. te. . . . , wonende
te ‘s Hertogenbosch. Ondertr. te ‘s Hertogenbosch.

6 Febr. 1745. Cllnrles Ottho de Rot?&,  medic:  doctor,
weduwn. van Theresia  v a n  Scl~ouwenbroelc  m e t
P i e t e r n e l l e  T h e r o s e  ‘ua,n Lijsbet,  j. d., b e y c l e

wonende  a lh ie r .
De bovenstaande pcrsoonen hebben beyde ver-

klaart  vant gecno  in art.: 83 van t egtreglement
staat ,  vrij  te zijn.

Alhier gctr. 21 Febr. 1’746.
6 Maart 1’745. Jacob DrabOe,  weduwn. van. . . Elisabeth

Benninga . . . . . capiteyn in ‘t regiment van den
weneraal  de  Gade l l in ie re ,  met  . . . . . Mar-.**** D

garetha Du . . . . . Alhier getr.

Het  hieropvolgende trouwboek van 1747-1796 is
door wijlen F. Caland medegedeeld in dit Maandblad
jg .  1906 ,  k. 168  e. v. , k. 247 e. v., k. 278 e. v. en
jg. 1907, k. 15 e. v.

LIJSTE VAN DE HEEREN
Ballíuwen , Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD

GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien
over zooverre dezelve uit de oude Notulen en

andere aanteekeningen hebben kunnen
worden nagespeurd. - Ao 1761.

(1423-1649).
(Vervolg XXXI, 115.)

1646-1647.
Balj. : Frans Pietersen.
Burg. : Pieter Janse (Horen).
Schep. : Pieter  Corn.  Bernertse,  Mr.  Corn.  Landt:

Corn.  Adriaansz., Arent  Jacobse, Pieter Janse  Wilde-
man, Job Willemse Goeree,  CornR Clan i se ,  Thomas
Matthijsse.

Secr.:  Jan Corn. Valcke.
1647-1548.

(BaZj.?)  Michiel Jansc van Hoorn.
Burg.:  (Quirijn) Erbouts, Nicolay of CornB  Clttasse.
Schep. : Pieter  Corn.  Bernerts ,  Cosijn (Gormain)  2,

Marcus Anthonisse,  Jan Janse Oestd[jck, Mr.  Corn.
Janse Landt,  Job Willemse Goerec,  Arcnt Jacobse,
Tomas Mathijsse.

Secr. : Jan Corn. Valcke.
1648-1649.

Balj. : Cornelis Claisz.
Burg.: Mr. Corn. Janse  Landt.
Schep. : Marcus Anthonisse  , Adriaen Baltense , Ja.n

Janse Oosdijck , Tomas Mathijsse.
1549 -1550.

Balj. : Cornelis Claesse.
BUIW :
Sch&.  :

Quirijn  Erbouts , Mr. Corn. Janse Landt.
Pieter Corn. Bernaerts , Marcus Anthonisse ,

Adriaan Hugesse, Jan Mertse,  Willem Michielse,  An-
tonis Jacobse.

Secr.  : Jan Corn. Valcke.
1661-1652.

Burg. : Quirijn Erbouts.
Schep. : Mr. Corn. Janse Landt, Corn. Mathijsse  Ver-
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strate,  Gillis Gillisz., Marcus Anthonisse, Jan Jansc  I
Oesdijck,  Job Willemse Goeree.

Secr.  : Jan Corn. Valcke.
1663-1664.

Balj.  : Cornelis Claesz.
Burg. : Marinus Rochusz.
Schep. : Marcus Anthonisz., Jan Ncrtse  Apteker ,

Pieter Janse Wildeman, Adriaan Hugens , Job Willemse
Goeree , Willem Michielsz., Daniel  Antheunisz , Jacqucs
Bouduwinsz (C’o~met?)  Jacop  Cleeuw~!nll:Lmrne.

(in de aunt.  van den Hr. Keetlaer  st lat voor Jacques
Bouduwinsz, Jacques Cormet).

1654-1656.
Burg.: Job Willemse Goeree.
Schep. : Willem Michielse ? Colijn, Antheunis Janse,

Jan Merts Wildeman, Antheunis Jacobs, Dnniel  An-
theunis , Jacques Cormet, Jncques Borssolaer.

Pensionaris : Mr. Jacob Rijckc.
1555-1566.

Burg.: Job Willemse Goeree.
Schep. : Willem Michielso.
Pens. : Mr. Jacob de Rijcke.

1667--1558.
Burg. : Mnrcus Anthonisse , Job Willemso Goeree.
Schep. :

Anthonisse.
Anthonis Janso, Jasper Jasperse , Daniel

1668-1669.
Burg. : Marcus Anthonisse , Job Willemse Goeree.
Schep. : Antonis  Janse , Jan Mertse (n’ildewan  of

Apteker ?) Jasper  Jasperse , Erasmus Claeisz. , Willem
Michielse, Daniel  Antonisse, Antonis  J acobs.

L eer.  : Jan Corn. Valcke.S
1560-1561.

Ba.lj.  : Cornelis Claesz.
1661-1662.

Balj. : Gserard  van Uitw&&.
Schep. : Cornelis Adriaansz. , Erasmus Claisse,  Mr.

Corn.  Matthijsse (SQel P).
1562-1663.

Balj. : Floris Scaeck.
Burg.: Jacques de Cormet, Job Willemse Goeroe.
Schep. : Erasmus Claesse, Daniel  Anthonisse, Willem

Paulusse , Jan Mertse (TVildetnan  of Apteker?), M r .
Jacob Rijcke  , Jasper Pietcrse,  Mr. Cornelis Matthijsse
(Stapel  gez. vaqb Si~2o~utskedx?)

Secr. : Mr. Cornelis Brune.
1663-1664.

Burg.: Job Willemse Goeree, Jacques de Cormet.
Schep. : Jan Mert(ze  ( ~VilJemn~a  of Apteker ?), Cornelis

Adriaanse, Mr. Jacob Rijke, Daniel  Antonissa , M r .
Corn.  Matthijsse (Slrcyel yes. z’nl~ Sil,lolllslierlie?),  Jacob
Adriaanse,  Jnsper  Pieterse Cattendijck , Willem Pauwels,
Jasper  Pierse.

Secr.:  Mr. Corn. Brune.
1664-1665.

Burg. : Jaspor Jasperse.
Schep. : Job Willemse Goeree, Jasper Jasperse, Corn.

Adrinunse , Erasmus Claase  , Arent  Janse, (&ie&?~,
Jan Mertz ( pV&IenLa?a  of Apotheko-?)  , Willem Pauwels,
Corn”  Pieterse Polderman, Joachim  Zagarus.
Secr.:  Mr. Corn.  Brune.
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1565-16%.
Balj. : Floris Scacck.
Burg.: (Job Willemse) Goeree, Jacques de Cormot.
Schep. : Jasper Jasperse, Jan Mertz (Wi ldeman o f

rlpteker?), Mr. Jacob Rijcke,  Arent Jansz.  V r i e n d ,
Cornelis Pieterse  Polderman, Mr. Corn. Mathijsse (Stapel?)

Secr.: Jan Corn. Valcke, Mr. Corn. Brune.
1566-1667.

Bslj. : Floris Scaeck.
Burg. : Jacques de Cormet, Corna  Pietersz. Polderman.
Schep. : Joh Willemse (Goeree),  Jasper Jasperse,

Corns  Adriaanse,  Adriaan Cornelisse  Middelburch , Mr.
Corna Mathi,jsse.  (Stapel ?)

Secr.  M. Cornelis Brune.
1667-1668.

Balj. : Floris Scaeck.
Burg. : Jacques de Cormet,  Cornelis Pieterse Polderman.
Schep.: Job. Willemse Goeree, Jasper  Jasperse, Jan

Mertse (bVildema?a  of Apteker?) Corn. Adriaanse, Mr.
Jacob de Rijcke, Erasmus Claisz., Geert Janse Backer,
LNr. Corn. Mathijsse (Stapel?) Gillis Simonse.

Pens. Mr. Jacob de Rijcke.
Secr.: Jan Corn. Valcke, Mr. Corn. Brune.

1668-1669.
Balj. : Floris Schaek.
Schep. : Jasper  Jasperse , Cornelis Adriaanse , Mr.

Jacob Rijke.
Secr.:  Jan Corn. Valke, Mr. Corn. Brune.

1569-1670.
Balj. : Floris Schaeck.
Burg. : Goeree , Corns. Pieterse Polderman.
Schep. : Jaques de Cormet, Jasper  Jasperse , Cornelis

Adriaanse , Gikles  Simon Erbouts, Marinus Autonisse ,
Mr. Corn. Mathijsse (StapeZ 1)

Pens.: Mr. Antoni Verbrugge.
Secr. : Jan Cornelisse Valcke, Mr. Corn. Brune.

1570-1671.
Balj. : Floris Sca.eck.
Schep. : Jasper  Jasperse , Jacob Herrentse van Evers-

dijck,  Hieronimus van der Straten.
Secr.  Jan Corn.  Valcke, ob. 28 Sept. 1670, Mr. Corn.

Brune, Mr. Corn. Mathijsso  doet eed 8 Oct. 1570 loco
Valcke. (Te voren versch. reizen schepen geweest,
zoon van Mathijs Mertse van Sinoutskerke en uit zijn
vrouw Magdalena van Campen,  vader van den reken-
meester
Campen.

Cornelis Cornelisse  Mathijssen  gezegd van

1671-1672.
Balj. : Floris Schaack.
Burg. : Jacques de Cormet, Corn. Pieterse Polderman,
Schep. : Jan Mertse van de Camere, Adriaan Pieterse

Boomgaert , Geert Jansz.  Backer, Marinus Antheunissen,
Willem Dignusse, Jacob Harrentse (van Eversdijck),
Hieronimus Mathijsse van der Straten, Maerten Wil-
lemse,  Antheunis Janse Sandt.

Secr.: Mr. Corn. Bruno, Mr. Corn.  Matthiae.

Deze persoonen zijn in de regeeringe gecontinueerd
gedurende de jaren 1672, 1573, 1674, uitwtjzens  zeker
protest daartegen gedaan, alleen is en pl. v. Geerard
Jansse Bakker 23 Sept. 1574 tot Sch. beëedigd François
Dignusse. (Eversdij&?).
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22 Juli  1674 tot  Pensionarissen en Sec re t a r i s sen
beëdigd Mr. Jacob Valcke, Mr. Hendrik Jobsse.

1676-1576.
17 Maart is de wet vernieuwd.
Balj. : Floris Scaeck.
Burg. : Jacques de Cormet, Cornelis Pieterse Polderman
Schep. : Jasper  Jasperse , Leenaert Willemse, Adriaen

Noutsen , Joos Davidse van de Werve , Frnnçois Dignisz.
ob. 15 Maart 1594, Jacob Harrents (van Eversdijk),
Hieronimus van der Straten, Steven Adriaense (Huissen),
Maerten Willemse (Driewege).

Secr.:  Mr. Jacob Valcke, Mr. Hendrik Jobsse.
1576-1577.

Gecontinueerd de Weth van der Goes, uit kragte van
zekere missive van den Rade des Konings van den
XIXo Maart en is getoekent de Seroskercque.

Uitgesondert dat in plaats van Jasper  Jasperse tot
Schepen is aangesteld Pieter Jasperse van den Dale.

Secr. Mr. Jacob Valcke, Mr. Hendrik Jobsse.
1677.

Balj. : Floris Schaak.
Burg. : J aques de Cormet,  Cornelis Pieterse Polderman.

Jaques de Cormet  overl. zijnde 2 Juni 1577 geresolveert
aan de heer van Serooskerke tot burgemeester voor te
d ragen  Joos Jansz. van de Werve en in zijn plaats tot
Schepen Jan Willemse , doch blijkt dat burgemeester
geworden is Pieter Jasperse en schepen de voornoemde
Jan Willemse.

Schep.: Lenart Willemse, Joos Jansse (v. d. Werve,
Franoois Dignusse Eversdijk,  Jacob Harrentse (van
Eversdijck?)  S teven Adriaansse Huissen, Hyronimus
Verstraten, Mr. Johan Dignusse, Pieter Jobsse, Pieter
Jasperse (in de satisfactie genaamd Pieter Jasperse van
Vossemare).

Secr. : Mr. Hendrik Jobsse.
Stadsrentmr.  : Carel de Prato, Hugo Jobse Goeree.
Oudermannen : Pie te r  Hendr ikse  van  de r  Eede  ,

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

Geslacht de Drews.
door C. J. P O L V L I E T .

(Vervolg van XSXI > 243.)

1X. Mr. Johan (VII) de Drews,  geboren te Groningen
23 Januari  1754, aldaar ingeschreven als student
(24 December 1770) gezworene (1788.89.90.91.  92.94),
secretaris van de provinciale-rekenkamer (1794), rechter
in de arrondissements-rechtbank te Groningen, aldaar
overleden 3 Mei 1820.

Hij was aldaar 29 Maart 1778 gehuwd met Margaretha
Bouwina Lewe van Middelsturn,  gedoopt te Groningen
2 April 1749, aldaar overleden 11 Januari 1819, dochter
van Edward Jacob en van Allegonda Maria Rengers.

Uit hun huweliik  sproten acht kinderen:
10

2”

Maria Beerta “de Crews, geboren te Groningen 10
Januari  1780,  aldaar  overleden 1 Januari  1838,
echtgenoote  van David van Hees, luitenant-kolonel
der Cavalerie, geboren 26 Juli 1768, zoon van MI
Johannes Ignatius van Hees van den Tempel en van
Hester  Glaudina van Roijen.
Allegonda Maria de Drews, geboren te Groningen
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29 Jul i  1781,  aldaar  overleden 1 Juni  1847,  er
gehuwd 17 November 1808 met Mr Lodewijk Oncko
Wolf van der Feltz,  r i jksontvanger,  geboren te
Dwinge10  4 Maart 1782, overleden te Winsum 14
Maart 1840, zoon van Gustaaf Willem en Charlotte
Gerardina bar. de hehden.  l)
Petronella Sara Geertruida de Drews,  geboren te
Groningen in 1783, overleden 5 Maart 1837, echt-
genoote van Jacob Forsten, geboren omtrent 1780,
vergaan op reis naar Indië,  zoon van Jan Harm
en van Maria  Cathnrina van Bulderen.
Hebbelina  Rcgnera de Drews  , geboren te Groningen
10 April 1784, overleden te Zuidhorn in 1848 als
laatste van haar geslacht,  gehuwd te Groningen
1G Juni 1811 met Frans Isaac Abresch, burgemeester
en notaris te Zuidhorn, geboren te Groningen 17
November  lF83. overleden te Zuidhorn 4 Juli 1853,
zoon van Mr Jeremias Frederik cn Geertruida Fran-
ooise Guichart.
Amalia Johanna de Drews, geboren te Groningen
overleden 10 Augustus 1829, echtgenooto van Hen-
drik Forsten, broeder van den boven genoemden,
in 1820 voogd van de Akerk te Groningen.
Johau (VHI) de Drews,  geboren te Groningen 1785/6,
ongehuwd overleden 22 Juli 1817.
Edzardina Jacoba  de Drews,  geboren te Groningen
3 Augustus 1788, overleden te Rhebrugge 12 Oc-
tober 1824,  gehuwd te Groningen 31 Mei 1814 met
Jhr.  Peter Adam van Holthe,  geboren te Ruinen
23 Februari  1783,  ontvanger der  registrat ie  te
Meppel, overleden in Demerary 27 Juli 1823, zoon
van Peter Adam en van Roelina  Gijsberta Gerardina
van dc Clooster.
Mr. Edzard Jacob de Drews, volgt onder X.

X. Mr. Edzard Jacob de Drews , geboren te Groningen
en aldaar gedoopt 8 October 1790, ontvanger der regis-
tratie, overleden te Appingedam 26 Februari 1826, als
laatste mannelijke afstammeling van zijn geslacht. Hij
was 5 October 1819 te Groningen gehuwd met Edzardina
Sissing, geboren te Appingedam en aldaar gedoopt 12
November 1797, overleden te Groningen 21 Januari
1821, dochter van Jan Hindrik en Geertruida Tonkens.

Uit hun huwelijk sproot Johan de Drews, geboren
12 Augustus 1820, overleden 15 September d.a.v.

VW.  Regnerus de Drews, geboren te Groningen
omtrent 1675, richter van Westerwolde (1707-9) lid
der admirali teit  te Harlingen (1710-20),  van de pro-
vinciale-rekenkamer (1711. 12. 17. 22. 23. 25),  van de
generaliteits-rekenkamer (1713. 14. 15. 18. 19. 21. 24) van
de hooge-Justitiekamer (1716) en van de Staten-Generaal
(1726. 27.28),  was  tweemalen gehuwd.

Eerst huwde hij 19 December 1699 met Abelia Busch,
geboren 20 Januari 1677, dochter van Mr. Reneke en
Siberdina Siccama , die hem vijf kinderen schonk, daarna
hertrouwde hij  met Adriana Titia van de Merwede,
dochter van Kolonel Adriaan en Titia Rengers.

Die kinderen waren:
10 Siberdina Johanna de Drews, jong overleden.
20 Johan de Drews,  geboren 11 Juni 1703, overleden

ongehuwd in 1779.

1) Hieruit o. a. Johnn  de Drews  van der Feltz, geb. 1803 overl. 1878.
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Roneke do Drows , geboren in 1706, jong overleden.
Harco Wiardus de Drews, geboren 30 Juli 1708.
ingeschreven als student te ‘Groningen  30 Sept. 17291
ongehuwd overleden.
Albertina Johanna de Drews, geboren 14 November
1711, voor 1739 gehuwd met Frederik Jan Cloeck,
geb. 6 December 1709, ov. Juli 1783. 1).

B I J L A G E 1.

Wij ondergeschr.  representeerende  de Samtlycke  arf-
genamen  van Sal: Borgemr. Drews ende  deszelfs  huijs-
frouw hebben bij Lottinge gedielt nahest: gyaven en
gestoelten.

De Raetsheer Drews is te diele gevallen het gehiele
stoelt iën aan de Noortzijde  in de IMartinikercke  bij de
pilaar, met twee graven op St. Martinikerckhoff, liggende
het cene  niet veer van de plaats daar St. Holborgtoren
heeft gestaan, het andere ten noorden van vier gra’ven
so de Raetsheer Valcke wegen zijn zoon te diele ge-
vallen zijn.

De Raetsheer Valcke is voor zijn zoon Johan Valcke
te diele gevallen vier graven op St. Martini kerckhoff
aan de noorderzijde van voorss. kercke.

De Luitenant Valcke met sijn moeder Christien Drews,
de huisfrouw van Schribor Houbinge, en hare kinderen
is te diele gevallen een graf in de Martinikercke, daar
sal: Vader in begraven is.

Anneken  Drews is te diele gevallen het graf bij de
doopstoel in St. Martinikercke.

Harmtie Drews , weduwe Julsingha is te diele ge-
vallen het graf in St. Martinikercke daar sal: moeder
in begraven is.

Ende  is geconditioneerd, dat de beyde graven, daar
sal : vader en moeder in begraven liggen niet sullen
geopend worden in de tijdt van twintig jaren.

Noch is versproocken, dat op de voorsz. twee graven
twee blauwe stienen gelegt,  de wapens, namen, starf-
dag geschreven sullen worden op mande’ ” ) kosten,
mits, dat de stien daaropliggende wederom verhandelt
zal worden ter mande  profiJt.

Actum den 26 Juni 1639.
(ge t . )  Grietgen  D r e w s  ( g e t . )  A n n e c k i e n  D r e w s

(get.) Harmtien Drewes (get.) J. Drews (get.) J. Valcke
(get.) Arent  Valcke.

BIJLAOE ll.

Wij ondergeschr. bekennen mits desen  den twee en
twintigsten Februari  Ao sestynhondert  en sestig een
scheydingc gemaeckt te hebben van die goedoren, so
die vier jongste Susteren van sal. Borgem’ Johan Drews
van deszelfs  nalatenschap door scheydingc van den 26
Februari 1657 was ten deel gevallen en zijn aan d e
drie jongste dochteren namentlyck  Nargaretha , Gesina
en Anna geworden navolgende goederen.

1) Z i j  w:tren  ouder3 \an:
1”. Abelia Check tot den Berenclauw  : geboren  1739,  o v e r l e d e n

2 Nol-ember  1768, huwde tn Wirdnm 23 Maart,  1761 Wigbold
Verhard rnn Aldringa, heer van Wirdum,  g e b .  W i r d u m  1 9
Februnri 1731, ooerl.  11 Xaart 1794.

20. Clera Cloeck;
P. Alber t ina  Elizn  Clocck;
4”.  Adriaan Eegnerus  Cloeck;
5”. Hendricus Cloeck.

10 mande = mandeelige = gemeenschappelijke.

266

Ten eerste drie verzegelde brieven over deze stndt
een ieder van een duizend een hondert  vijftig Car. gl.,
zijnde respectiv op . . . , . lijst belegt: gedatierd den 1
Juni 1651;

Noch een verzegelde brief over deze Stadt van twee
duizent Car. gl. gedatiert den 8 September 1651;

Een versegelde obligatie over d’ Ommelanden van
een duisent Car.  gl. gedatiert den 8 September 1841;

Noch een versegelde brief over dese Provincie ter
somme  d u i s e n t  Car.  g l . , gedatiert den 20 Augustus
1658 ;

Noch een verzegelde brief over deze Provincie vaste
goederen ter somma seven hondert  Car. gl., gedatiert
den 5 Martij  1634 ;

Noch een pampieren  obligatie van drie duisent drie
h o n d e r t  z e s  e n  dartigh Car. g l .  g e l d e n d e  v o e r  d e
Secretaris Abraham Wichers sal. in dato den 26 Aprilis
1653 ;

Noch een pampieren obligatie over Juffer Aeffien
Raebers ( ) t e r  Somma een  honder t  en  vijftigh
Car. gl. gedatiert den 28 Januari 1651;

Noch een obligatie over Jan Alberts Krachton over
een hondert Car. gl. gedatiert den 19 Augusti 1653;

Noch een pampieren obligatie over Lambert Janss
van vijftig Cnr. gl., gedatiert den 21 Februari 1654;

Alsmede een vrouwenzitpl:~.ats  in Martinikercke tegen
de  HH.  gedepu tee rden  s toe l  over ,  geës t imeer t  op
300 gl.;

Noch twee legersteden in Martinikerck, het eene  bij
de doopstoel, het andere bij de princesse-gestoelte, ge-
ëstimeert een ieder op hondert daell.;

Mits komt tot laste van deze drie gesusteren twee
obligatiën elk van hondert Rijksdall. , so susters Wichers
en Rotgers sijn hebbende over de pupillen;

Noch komt tot  hare laste negen Car. gl. so suster
Catharina volgens deze scheijdinge  is competeerende.

Ondertusschen houden alle de samentlycke kinderen
en arfgen. van sal. Borgemr Drews noch onder haar
allen in de mandele  de onverscheyden :

het landt in den Oldampts Corenwolt genaemt als
ook een Drentsche erve tot Langeloo ;

Noch ses grafen landes buiten Bottringepoorte, als-
mede het vaet en andere leenen tot Veendam gelegen,
so  har  in  sche i jd inge  van  leenen  bij Olde Borgemr
Johan Drews nagelaten syn ten diele gevallen volgens
scheydebrief in dato den 24 Augusti 1653;

N o c h  e e n  capitale somma van een duisend acht
hondert en vyftig Car. gl. op de West Indische Com-
pagnie ter Camer alhyr ;

Noch een versegelde obligatie over Jan Alberts
Krachton van 200 gl. ;

Noch een versegelinge over Hendrik Alberts van 34
gl. 13 st. 7 p.

Noch over Claes Janss voor 35 gl. 12 st. gedatiert
te samen den 31 October 1659.

Alles sonder arg ofte list.
Actum Groningae ut supra.

(get.) H. B. Emmelcamp (get.) J.v. Julsingha (get.) J. Drews
in qut als voogd in qut als voormundt,

(get.) Henrick Grawers (get.) Catharina Drews, anders
Grawers.
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Geslachtslijst van der Poest
opgemaakt door wijlen Andries van der Poest (1716~~~1783)

en vervolgd door wijlen Antonie Johan van der
Poest Clement (1815-1905.)

f4 . . . . . . . . . . . van der Poest gehuwd met Fray{jnken
Boudens, overleden 1 November 1625, waarmt  :
n. Jan van der Poest, gehuwd in 1573, met Jacomijntje

Vereelst  , waaruit :
1. Maria van der Poest, geb. 10 Oct. 1574.
2. Judith van der Poest, Jan. 1577, gehuwd 13 Sopt.

1597 met Jan Adriaan Wilhelmij, schepen en raad
te Middelburg, geb.Sept.  1562. overl. 1617, waaruit:
au. Johan Wilhelmij , geb. 1598.
bb. Johan Wilhelmij , gehuwd met Picternellu  de

Meulenaar , die volgt B.
cc. Mae$ke  Jans Wilhelmij , geb. 1601.
dd. Catharina Wilhelmij  , geb. í605.
ee. Barbera Wilhelmij, geb. Nov. 1609.
ff. Adriaan Wilhelmij,  geb. Maart 1612.
gg. Maria Wilhelmi  , geb. October 1614.
hh. Pieternella Wilhelmij , geb. 1615.
ii. Willem Wilhelmij , geb. 1617.

3. Jan van der Poost, geb. Februari 1581, gehuwd
20 Januari 1616 met Elisabeth Malapert. waaruit:
ua. Adriaan van der Poest, geb. Dec. 1616.
bb. Anna van der Peest, geb. Juli 1619.
cc. Catharina van der Peest,  geb. Oct. 1622.

b. Margaretha van der Poest.
c. Sara van der Poost, gehuwd in 1612 met Victor

Isenbaert , waaruit :
1. Anna Isenbaert, geb. Febr. 1613.
2. Vinken Isenbaert, geb. April 1615.
3. Cathalina Isenbaert , geb. Julij 1618.

d. Rogier van der Peest, geh. met. . . . . . waaruit:
Tanneke van der Peest,  geb. 30 Maart 1580.

e. Joris van der Poest, geh..in 1581 met Maiike  Labrechts.
f. Tanneke van der Poest,geh. met Hcndnk Costenobol,

en met Samson de Kuijser, die volgt E.
g. Adriaan van der Peest, geh. 10 met Josina . . . . . . .

2” met Catharina de Bie; 30 met Tanneke van der
Beko,  40 met Catharina Eelbo en 50 met Tauneke
Croescr,  die volgt K.

h. Susanna  van der Roest, geh. met Philip Angel,
die volgt M.

i. Elias van der Poest, geh. 1619 met Cornelia Ropcrs,
waaruit :
1. Josijnken van der Poest, geb. Nov. 1620.
2. Paulus van der Peest,  geb. 1621.
3. Elisabeth van der Poest, geh. in 1651 met Jacobus

Aeijons, waaruit:
aa. Elisabeth Aeijons.

1~. Sumuel  van der Poest, geh. 1 ti21 met Tanneke de
Pnauw, waaruit:
1. Catharina van der Poest , geb.  Nov. 1622 geh.

met Job. Heijns.
2. Bernard van der Peest, geb. Juni 1623.
3. Samuel van der Peest, geh. met Laurentia Joosten

Oole, die volgt N,
4. Elisabeth van der Poest, geb. 1627.

B. Johan Wilhelmij  (zie ,4, Q. 2. bD.),  Med. Doctor, geb.
Sept. 1,599, overleden.. . . . . . 1661, geh. in 10 huw.
1635 met Pieternella de Meulenaer, geb. te Gent,

IC
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overleden in 1639; in 2” huw. 16 Mei 1644 met Susanna
Mocns,  on in 3O huw.  mot,  Corneli;i  Pellotier, waaruit:

Uit hot oersto  huwblijk:
a. Petronella Wilhelmi,j , geb. 23 Jan. 1639)  0~~1. 4

Juli 1671 geh. 29 Sept. 1655, met Ferdinand Gruiward
waaruit:
1. Magdalcna Gruiward.
2. Cornclia Gruiward, geb. 1658, guh. met. . . . . . .

va,n dor Weelu.
3. Petronella Gruiward, geh. met Simson do Kui,jser,

zie 1 , ft.
4. Johanna Gruiward, ovorl. 1728, geh. in 10 huw.

met. . . . van Ronbergen , en in 2O huw. met
Petrus van Roijen, Predikant te Goes, ovcrl. 1727.

5. Johan Gruiward, geb. Maart 1660.
6. Anna Maria Gruiwa,rd,  geb. 1666, overl. 1729.

Uit het tweede huwelijk:
6. Daniel  Wilhelmij.
c. Susanna  Wilhelmij.
tl. Anna Wilhelmij , geh. met Johannes Radaeus,  die

volgt c7
e. Francois  Wilhelmg.

7. Anna Wilhelmij (zie B. rl.), geb. 68 Oct. 1643, overl.
G Maart 17-8, geh. 14 Aug. 166!1, mot Johannes
Radaeus, geb. 1638 en overl. 3 Dec. 1712, waaruit:
a. Johannes Radneus, geh. mot Anna Lippcns  en

Anna Rothaan  (voigtondcr 11.)
LI

Danicl Radaeus, geb. 12 Nov. 1673, ovorl. 8 Dec.
1700, goh. 22 April 1698 met Constantia do Jonge,
waaruit :
1. Johannes Radaeus, geb. 20 Jan. 1699, ovurl.

April 1699.
2, Johanues  Radaeus,  geb. .25 Juni 1700, overl.

6 Sept. 1700.
Anna Maria Radaeus, geb. 12 Sept. 1681, ovorl.
22 Aug. 1711 geh. 8 Jan. 1704 met  Jacobus de
Cliever, waaruit:
1. Jacobus de Cliever,  geb. 29 Mei 1705, geh.  1S

Junij  1732, met Jacoba Warchier.
2. Johan de Clicver, geb.  14 febr. 1710, guh. 18

Maart 1732,  mot Susa,nna  Remert.
David Rndaeus , geb. 6 febr. 1690 geh. in 10 huw.
6 Oct. 1716 met Anna Elisabeth Matthons,  overl.
1721, in 28 huw. 30 April 1723 met Maria Susanna
Gerlach , waaruit :

Uit 20 huwelijk:
1. Jean Louis Radaeus, geb. 22 Maart 1734, geh.

mot. . . . . den Boer.

0. Johannes Radaeus (zie C. a.) geb. 19 Oct. 1671, overl.
21 Sept. 1718, geh. in 10 huw. 19 Sept. 1696, met
Anna Lippens  overl. 1705, en in 20 huw. 27 Aug.
1706 met Ann+  Rethaan, overl. 30 Oct. 1729, waaruit:

Uit het 10 huwelijk:
c(. Anna Elisabeth Radaeus , geb. 30 Jan. 1698 overl.

6 Aug. 1731, geh. 6 Julij 1718 met Jacobus van
Santen, over].  25 Junij  1728, waaruit:
1. Anna Jacoba van Santen, geb. 4 Maart 1721,

geh. 2,5 April 1742 met Daniel  Tulleken, heer
van Melis- en Mariekerke  , burgemeester van
Middelburg.

0. Maria Const,antia  Radaeus, geb. 9 Jan. 1702,
overl. 29 Julij 1731, geh. 13 Oct. 1722 met Pieter



269

Bodducrt  , Griffier van het Leenhof van Vla.anderen
un den Raad ter Admiraliteit in Zeeland, geb. 6
Julij 1691, overl. 28 Jan. 1760, waaruit:
1. Cornolis van den Helm Boddaert , Burgemeester

van Middelburg, geb. 15 Jan. 1727, geh. in 10
huw. 9 Maart 1750 met Anna Virginia Scholten,
en in 2” huw. met Reinbrandina Cornelia Hur-
gronje.

Uit het 2” huwelijk:
u. Johanna Margaretha Radaeus, over]. 23 Mei 1764,

geh. in 10 huw. 3 Aug. 1728 met Petrus Macaré,
predikant te Middelburg, overl. 6 Jan. 1736 en in
20 huw. met Mijnard van Visvliet, waarhit:

Uit het 1” huwelijk:
1. Pieter Johan MacarB, geb.  te  Steenbergen 11

N o v .  1 7 3 2 ,  g e h .  21 Aug .  17 .  . . met Jacoba
Johanna van Hoven.

d. Anthonie Radaeus, tweede Griffier ter Thesaurie
van Middelburg, geb. 23 Aug. 1712, ovorl. Aug.
1 7 5 3 ,  g e h u w d  i n  10 huw. 16 Juny 1 7 3 9  m e t
Johanna Maria Boudewijnsen, overl. 23 Mei 1742,
en in 20 huw. 11 Sept .  1743 met Johanna Ber-
nardine Boursse.

E. Tannekc van der Poest (zie 8. f:), geh. in 1~ huw.
1582 met Hendrik Costenobel, en in 20 huw. 4 July
1593 met Samson de Kuijser  , waaruit :

Uit het 1” huwelijk:
n. Joost Costenobel, geb. Mei 1085 geh. 160s met

Anna  . . . . . , wa,aruit  :
1. Tanneke Costenobel, geb. Jan. 1609.
2. Anna Costenobel, geb. Jan. 1609.
3. Johannes Costenobel, geb. Oct. 1611.
4. Susanna Costenobel, geb. Jan. 1616.

Uit het 20 huwelijk:
6. Jacob de Kuijser, burgemeester van Middelburg,

qeb.  ‘Mei 1594, overl. 2 Nov. 1665, geh. in 10 huw.
i Nov. 1625 met Janneke Cortegemcth ,  in 20
huw. den 11 Nov. 1642 met  Anna  Godin  geb .
1609,  in  3” huw.  23  Apr i l  1648  me t  Johanna
Biscop en in 4e huw. 22 Oct. 1653 met Maria de
Looper ; waaruit :

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria de Kuijser, geb. Maart 1668.
2. Simson de Kuijser, geb. April 1629.

Uit het tweede huwelijk:
3. Simson de Kuijser , geh. met Susanna van Essen

(die volgt p).
4. Anna de Kuijser, geh. met Bartholomeus Cau

(die volgt G).
c. Abraham de Kuijser , geb. Febr. 1601, geh. 1 Aug.

1627 met Maria Cortgemet, overl. 5 Febr. 1662,
waaruit :
1. Simson de Kui,jser , geh. met bbigael  Jenin (die

volgt H).
2. Jacob de Kuijser, geh. met Johanna Stokfever

(die volgt 1).
3. Maria de Kuijser ,’ geb. Junij 1640 geh. 10 Dec.

1664 met Antonie  Rombouts, waaruit:
au.  Abraham Rombouts, geb. April 1667 over].

1725 geh. in 10 huw. met Lydia Torenvliet,
en in 2~ huw. met Agatha Maria Radermacher.

4. Abraham de Kuijser , geb. April 1650 overl.

270

Junij 1680, geh. 30 Nov. 1678 met Anna Sanders
Biscop.

8’. Simson de Kuijser (zie E’, 0. 3), Schepen en Raad der
Stad Middelburg, geb. Jan. 1643 overl. 1677, geh.
36 Oct. 1667 met Susanna van Essen, geb. 1 Jan.
1648 , waaruit :
CI. Hendrik de Kuijser, secretaris ter rekenkamer van

Zeeland, geb. Oct. 1675, geh. 20 Junij  1714 met
Anna Beurse  , waaruit :
1. Susanna Catharina  de Kuijser, geb. 27 Dec 1718

geh. 16 Junij  1746 met Wilhelmus Huijgens,
Predikant te Middelburg, over 1753, waaruit:
aa. A n n a  Catharinn,  Huijgens, g e b .  2 0  M a a r t

1747, geh. 1776 met Mr. Johan Jacob Bogaerd.
6. Susanna Maria de Kuijser, gob. Oct. 1677, over].

26 Febr .  1722,  geh. 26 Oct. 1697 met Galenus
Trezel Med. Dr. en Burgemeester te Middelburg,
overl. 27 Aug. 1747, waaruit:
1. Susanna Barbera Trezel, geb. 10 Maart 1706,

overl .  7 Apri l  1749,  geh.  in 1” huw. 8 Juni
1724 met Lieven Bevers, Raadsheer in den Ed.
Hove van Vlaanderen, overl. 7 Nov. 1731, en
in 2” huw. met Isanc  Peny, overl. 12 Jan. 1742,
waaruit :

Uit het eerste huwelijk:
ac(.  Mr. Gnlenus Trezel Bevers, gecommitteerde

‘Raad van Middelburg in H. E. M. van Zeeland
geb. 19 Maart 1725 , geh. in 10 huw. 25 Oct.
1746 met Pieternella Maria Radermacher,
overl. 27 Mei 1760 en in 2” huw. 18 April
1763 met Cecilia Maria Steengracht.

(Denkelijk is uit het eerste huwelijk, eene
dochter . . . . . . Bevers in 1765 gehuwd met
Mr. Johan Pieter van den Brande,  Ridder
Baronet, Heer van Gapinge.)

P. Anna de Kuiiser (zie E. b. 41, geb. April 1644 geh.
18 A p r i l  1 6 6 8  met BartholÓmëus  CaÛ, geb. 2 Juli
1641 President en Raad in het Hof van Vlaanderen,
waaruit :
a. Anna  Mar ia  Cau , geb. Maart 1669 geh. 1 Febr.

1691 met Cornelis van den Helm Boddaert, Med.
Dr. President en Raad in het, Hof van Vlaanderen,
waaruit :
1. Cornelia Boddaert, geb. 18 Dec. 1692 overl. 1762,

2

geh. in le huw. de< 6 Nov. 1724 met Hieronimus
Joseph Boudaen , Heer van St. Laurens en Pop-
kesburg , Burgemeester van Middelburg en Be-
windhebber der O.I. C. overl. 5 Sept. 1737 en
in 2~ huw. 11 Mei 1739 met Mr. Willem Parker,
Schepen en Raad te Middelburg, Bewindhebber
der W. 1. C., overl. 1747.
Mr. Pieter Boddaert , geb.  6 Juli 1694, ovcrl.

28 Jan.  1760,  geh.  13 Oct .  1722, in 1” h u w .
met Maria Constantia Radaeus geb. 9 Jan. 1702
overl. 29 Juli 1731 en in 2” huw. 4 Maart 1732
met Elisabeth Dubuisson.

b. Jacob Cau, geb. April lG72.
c. Jacob Cau, geb. Juny 1673.

H. Simson de Kuijser (zie E: c. 1)) geb. 11 Julij 1 6 2 9
overl. 2 April 1688, geh. 4 Junij 1656 met Abigael
Jenin overl. 26 Oct. 1681, waaruit:
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n. Abraham dc Kuiser, geb. 5 Dec. 1657, over].  2
sept. 1710 geh. 13 Maart 1658 met Josina Cau-
welier, overl. 29 April 1717.

b. Mattheus de Kuijser, geb. 22 Maart 1659 ovcrl. 22
Maart 1704 geh. 1683 met Cornelia Cornelis . . . . . .

c. Maria de Kuiser,  geb. 12 Nov. 1664  geh. mut
Willem Wierstra.

cl. Abigael de Kuijser, geb. 15 Sopt. 1666 geh. 1690
met Gaillaume de Klerk, waaruit:
1. Willem de Klerk , geb. 1698, geb. ld Maart 1752

met Anna Luca.

1. Jacob de Knijser  (zie E. c. 2.), geb. Aug. 1632, geh.
27 April 16til  met Johanna Stokfever geb. Julij 1664,
waaruit :
cc. Simson de Kuijsor,  geb. Maart 1670 geh. met Petro-

nella Gruiward (zie B, a. 3.).
b. Johanna de Kuijser,  geb. Febr. L672 geh. in 10 huw.

den 2 Dec. 1693 met Samuel Schorer  en in 20 huw.
met Richard Wood, waaruit:

Uit het 28 huw.
1. Anna Jacoba Wood, geh. 1739 met Isaac Mens

van Struiten, overl. 1763.
c. Johan de Kugser, schout der Stads Ambachten van

Middelburg geb. Maart 1674 overl. 1730, geh. in
10 huw. met Petronolla Raas, en in 2” huw. met
Anna Broen.

d. Susanna  de Kuijser, geb. Oct. 1678 geh. in 1” huw.
met . . . . . du Machet en in 20 huw. met Balthasar
Charles . . . . .

e. Anna de Kuijser, geb. Febr. 1683 geh. mot Steven
Bastianides.

K. Adriaa,n  van der Poest (zie A. s.), overl. 27 Jan 1625
geh. in 10 huw. in 15.. . : met  Josina.. . . in 2” huw.
in 1579 met Catharina do Bie, in 30 huw. in 1589
met Tanneke  van dur Beke, in 4e huw. in 1606 met
Catharina Eelbo en in 58 huw. in 1608 met Tanneku
Croeser,  overl. in 1626, waaruit:

Uit het 3” huw.
n. Jan van der Poest, geb. Sept. 1596 geh. 1614 met

Susanna  Snoek, waaruit :
1. Catharina van der Peest, geb. Julij 1615.
2. Cornelis van der Peest, geb. Aug. 1616.
3. Abraham van der Poest, geb. April 1619.

0. Vinken van der Poest , geb. 1593.
c. Jacob van der Peest, geb. Oct. 1594.
d. Johanna van der Poest, geb. Oct. 1594.
e. Florentia  van der Poest, geb. Maart 1596.
f. Daniel  van der Peest,  geb. Oct. 1597.

9. Catharina van der Peest, geb. Maart 1599.
72. Anna van der Peest, geb. Sept. 1600.

Uit het 50 huw.
i,. Anna van der Peest, geb. Junij 1609 geh. met

Hendrik Meertens.
k. Ma,rgaretha  van der Peest,  geb. Mei 1611.
1. Florentia van der Poost,,  geb. Febr. 1615.

m. Jacob van der Peest, geb. Febr. 1617, overl. 7 Nov.
1689, geh. in 1” huw. in 1645 met Elisabeth
Ragebooms, overl. 9 Mei 1660; in 2e huw. den 9 Febr.
1661 met Janneke  Adriaens, geb. 1626 en overl.
10 Junij  1669 en in 3” huw. 29 April 1671 met
Paulina Gauwels  geb. 5 April 1637, overl. 3 Aug.
1702  , waaruit:
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Uit het 1” huw.
1. Johannes  van der Pocst  , geh. met Cornelia  Oole

en met Pieternella Aorsscns  (dit volgt L.)
Uit hot, 20 huw.

2. Sara van der Poest , geb. 3 Nov. 1664 ovurl.  13
Fetr. 1727, geh. met Huybrocht Brouwenaer.

Uit het 3O huw.
8. Philip van der Poost, geb. 11 Aug. 1673, ovcrl.

1Y Febr. 1740, geh. in 1 huw. 29 Maart 1707
mot Anna d’ Ailly , overl. 6 Dec. L713 en in 2”
huw. 27 Maart 17.. met Susanna  Dechery ,
geb. 10 Jan. 1684.

4. Paulus van der Puest, geb. 14 Nov. 1675, overl.
1 Junij 1713, geh. met Elisabeth Erasmi , waaruit:
aa. Elisabeth van der Poost, geh. met Abraham

Hoorenbeok , Predikant te Vossemeer.
bO. Johanna van der Poost, geh. in 1730 met

Stoven de Swarte.
?z. Daciel  van der Peest, geb. Maart 1619.
o. Johannes van der Poost, geb Oct. 1620.

21. Paulus van der Pocst,  geb. Aug. 1623, ovcrl. 3
Febr. 1651 , geh. met Elisabeth Rosendael, waarnit :
1. Mnrgaretha  van dar Poest , geh. met Jacobus van

Oepen.
‘L..... van der Poest , geh. met Johan de Munter.

L. Johannes van der Poest (zie 1!. w. l.), geb. Maart 1648
overleden 1 Jan. 1705, geh.  in 10 huw. met Cornelin
Oole, overl. 1 Maart 1689 en in 2” huw. 11 Julij 1692.
met Pieternclla  Aerssens, waaruit :

Uit het 10 huw.
c(. Andries van der Peest,  geb. 1673, overl. 1728,

geh. met  Elisabeth Reels,  geb. 1679 over1 1747.
6. Johan van der Peest,  geb. 1680, overl. 1711, geh.

met Cornelia de Jonge.
c. Jacobus van der Poust,  geb. 1683 ovorl. 1729 geh.

in 10 huw. in 1707 met Anna Coop en .in 2” huw.

in 1712 mot Maria Loopcr geb. te Batavia in 1697
en overl. in 1755, waaruit:

Uit hot 2e huwcli,jk:
1. Andries van der Peest,  gehuwd met Susanna

Wijbo (die volgt 0).
2. Margaretha  van der Peest, geb. 28 Dec. 1717

overl. 13 Julij  1759, geh. met Louis Appelius,
Predikant bij de Waalsche  Gemeente te Middel-
burg, geb. 25 Mei 1725.

(Deza Louis Appclius herhuwde  later met
Clasina  Jacoba Sprenger, waaruit Mr. Jean Henry
Appelius , minister van financiën. Beiden vitder
en zoon, waren met Mr. J. C. Clemont executeuren
in de nalatenschap van Susanna  Wijbo, Wed.
Andries  van der Poest).

3. Jan van der Peest,  geb. 30 April 1721 overl.
1757) geh. te Batavia  14 Maart 1744 met Eli-
sabeth de Baillet.

AJ. Susanna van der Poest (zie =1.  7,.),  overl. 1605 geh.
22 Febr. 1592 met Philip Angel, waaruit:
a. Johan Angel, geb. Febr. 1593 geh. 1614 met Eli-

sabeth Heukelroij  , waaruit:
1. Elisabeth Angel, geb. 1615.
2. Philip Angel, geb. 1616.
3. Elisabeth Angel, geb. 1620.
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0. Antonie Angel, geb. Julij  15% geh. 1622 met Maria
van Munster, waaruit :
1. Susanna  Angel, geb. April 1623.
2. Philip Angel, geb. Nov. 1631.
3. Hermanus  Angel, geb. Oct. lG34.

c. David Angel , geb. JanuarQ  1596.
11. Maria Angel, geb. Maart 1597.
R. Gwilhelmy Angel, geb. Febr. 1599.
f. Cornelia  Angel, geb. Nov. 1600.
9. Cathnrina’  Angel, geb. Nov. 1602.
h. Judith Angel , geb. Juni 1604.
i. Anna Angel, geb. Sept. 1605.

N. Samuel van der Poest (zie A. k. 3)) geb. 1625 geh.
16 Mei 1654 met Laurent,in  Joosten  OoIc  geb. 9 April
1628, ovorl. 20 Junij  lG92, waaruit :
n. Adriaan van der Poesl, gedoopt 2’7 Februarij  1655,

getuigen: Adriaan van dor Poest te Londen c:n
Cntharinn Biscop; gehuwd 22 Junij  1680  met
Josijntjc Gillcs (dochter van Gilles  Gillossen en
van Grietje Willems), op zee geboren, en gedoopt
in de Engelsche  kerk te Vlissingen den 26 Dec.
1655,  overl. den 14 en begraven den 21 Februari,j
lG9S in de Oostkerk (te Middelburg?)  , waaruit:
1. Josina van der Poest gedoopt 22 Maart 1681

getuigen Jacob van der Cruijsse  en Lauwerientje
van der Poost (zal wel zijn Lnurcntia van der
Poost geboren Joosten  Oole, de grootmoeder),
gehuwd 11 Juli 1703 met Pieter Witgraff  j. m.
uit Zierikzee, in de Choorkerk  (te Middelburg?)
door Ds. van Houten, waaruit:
«CC.  Adrinan Wit,grnft’, ged.  6 April i701 in do

Nieuwe kerk (te Middelburg?) door Ds Schoor,
getuige Adrinen van der Poest en geliefd
door Sara Gapte@,
Huijgens.

huisvrouw van Cn.pitciu

bb. Johanna Wit.graff , gehuwd met Martinus  de
Klerk, waa,ruit  :
ii. Maria de Klerk, gehnwd met Hendrik

L o r s b n c h .
2. Samuel van der Peest, gedoopt 2ï Augustns

1682) getuigen: Jacob Sautijn en Jannn Rei-
niersen,  overl. 30 Sept. 1682.

3. Snmuel van der Poest , ged. 25 Sept. lrjcS3 get.
Antonie Heins en Anna Crebeins,  6 weken later
overleden.

4.

5.

6.

7.

S.

Adriana van der Poest, ged.  2 Jan. 1655 get.
Gerard Tiers en Anna van der St,ruke,  overl. 8
Febr. 1728, geh. met Johan de Vos geb. 28
Maart lôï5 overl. 24 Maart 1760, waaruit:
IICC. Jacoba  de Vos , geb. 28 Dec. lil5 geh. met

Josias Smijtegeld  (zoon van Marinus en Con-
stantia de Jonge) geb. 10 Mei 1714.

Sainuel van der Peest,,  ged. 13 Dec. 16%)  gc-
tuigen: Cornelis Leeflang  en Maria van Thoor,
eenige dagen daarna overleden.
Adriaan van der Poest, geel. lii Mei 1688, ge-
tuigen : Hendrik Tulleken  cn Adrinnn  de Itijks ,
21 dagen daarna overleden.
Snsanna van der Poest , gcd. 23 Aug. 16S9,  ge-
tuigen : Jan Oole  en  Susnnnc  Dui.jrelner  , 1 4
dagen daarna overleden.
Susanna  van der Poest, ged. 24 Sept,. 1690,
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getuigen : Hendrik Tulleken  en Susanna  Duijve-
lner, 10 dagen daarna overleden.

9. Adriaan van der Poest, gedoopt 27 Oct. 1691,
getuigen Cornelis Leeflang  en Adriana de Rijcke,
overl. 3 Dec. lG91.

10. Adriaan van der Poest, ged. 21 Maart 1693,
getuigen Maria va.n Thoor cn Adrinen Hegns,
over].  7 Mei  1693.

0. AndricJs van der Poest (zie L. c. 1.) geb. 27 Jan. 1716,
overl. tc Brussel (waa,r  hij zich tijdelijk tot herstel
ziiuer  gezondheid bevond) 25 Nov. 1783, geh. 12 Dec.
1741 met Susnnnn  Wijbo (dochter van Jan en van
Cat,harinn  la Croix) geb. 13 Dec. 1721  , overl .  te
Middelburg 2i Jnnuarij  1794, waaruit :
CL Susnnna  Henriette van der Poest, geb. t,e Middelburg

24 Nov. 1748, overl. te Rotterdam 1 Febr. 1782
eu begraven in kerk t,e Dordrecht deu 4 Febr. 1782,

gehuwd in 10 huw. met Michiel Mounier en in 2e
hnw. te Middelburg den 26 Maart 1776 met Francois
Willem de Monch[j  (zoon van Salomon de Monch$
Med. Dr. en Prof. te Rotterdam en van Maria Petro-
nella  van Hoecke)  Med. Dr. en Schepen te Rotterdam.
aldaar geb. 23 Febr. 1749 en er overl. 14 Yanrt 1796,
na nog herhuwd  geweest tc z+i, met Maria Martha
de Normandie, wecl.  Mr. Antonie J-an de Vrij.

Uit welk huwelijk  van F. W. de Monchy  met S. H.
van der Poest zyn geboren:
1. Maria Petronella de Monchij  , geb. den

begraven te Rotterclam  in de Groote Kerk 11
Febr. 1777.

2. Andries vnn der Poost de LMonchij  , begraven te
Rotterdam 18 Sep. 1780, oud 4 maanden.

3. . . . . . . . de Monchij  , begravco te Rotterdam 31
Januari 1781.

4 do Monchij.
” ik, Al&remeen Nederl. Familieblad  door J. H.
ScheíTer 17 Mei 1184  blz. ‘ib.)

In een brief door Andries van der Peest  aan zijn
compagnon in den wijnhandel Johan Christinan Clement
te Middelburg, doch die zich 3 Juli 1780 tijdelijk te
Zutphen bevond, geeft hij kennis dat zijne dochter
Susnnna te Rotterdam den 22 Mei 1780 van een zoon
is bevallen, waaruit volgt dnt Andries van der Poest
de Monc1li.j  te Rotterdam is geboren den 22 Mei 1780,
wat overeenkomt met zijn overlijden op 1s September
van dat jaar, in den ouderdom van 4 maanden.

Na het overlijden vnn dien van der Poest de Monchy,
en de verdere kinderen van Susanna  Henriette van der
Poest allen op jeugdigen leeftijd, is daarmede  waar-
schijnlijk het geslacht van der Poest uitgestorven.

Johan Christiaan  Clement, de vennoot in de Firma
van der Poest en 00 te Middelburg (later Maire en
Baljuw dier stad) nam voor zijn zoon Andries, aldaar
geboren 23 November 1791, bij het doopen  van dat
kind te Middelburg den 2011  December 1791, op verzoek
der doophefster Susnunn Wi,j  bo weduwe van Andries
van der Poest, cleu na,am van der Poest bij diens
naam aan. Bii verklaring afgelegd den 30 November
1812 voor den Maire  van en te 13crgen op Zoom werd
dat door dien Andries va,n der Poest Clement, bij
daarvan verleden a.cte bevestigd.

Een brief van Andries van der Poest, gedateerd Brussel
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23 November 1783 (vermoedelijk zijn laatste schrijven)
aan J. C. Clement te Middelburg is nog in ons archief
aanwezig en bevat een lakafdruk van het wapen van
van der Poest .  Later  is dat wapen door de Familie
van der Poest Clement bij het hunne gevoegd, waardoor
dat thans is, zooals dat voorkomt in den kwartierstaat
van Andries van der Pocst Clement in het Algemeen
Nederl. Familieblad 25 Aug.  1883 no 24 en beschreven
is in Rietstap Armorial Général 2” ed. Tome 11 p. 487.

Ook is nog in ons bezit een lakafdruk van het alliantie-
wapen van der Poest-Wgbo.

A. VAN DEK POEST CLEMENT.

Verdere mededeelingen  omtrent het Geslacht
van der Poest en aanverwanten.

Door Andries van der Poest Clement, fruitteeler te
Nisso,  is uit de Doopregisters der Herv. Kerk te Middel-
burg overgenomen :

1 Oct 1074.  Kint  van Jau van der Peest, m o e d e r
Jaquemine , ‘t Kint Mar ia ,  ge tu i jgen :
Willem Jacobsse en Jozijna de huisvrouwe
van Adriaen van der Poest.

30 Dec. 1676. Komt als getuige voor o. a. Mijnken  van
der poest Jaques van Mechelen wijf.

6 Jan. 1.577. Een kint Judith, de vader Jan van der
poest de moeder Mijnken.  Ghetuggen  Mr.
Rychart van der Varent  , Hendrick  Kor-
stijnoble de Huysvr. van Willem Jacobsse,
De Wede Pauwels van der poest.

17 Feb. 1577. Komen als ghetuijgen  voor Adriaen van
der poest , fleurken van der poest , Mijnken
van der poest.

30 Maart 1380. Rogier van der poest pr. Test. Heijnrijck
van Costenobel Tanneken , huijsvrou van
Adriaen van der peest,  Magdalena van
de Varent ‘t Kint Tanneken.

26 Febr. 1581. Jan van der Poest pr. Test. Baptiste
Greymaerdt , Jeroon Gheerts , Margriete
van der poest ‘t kint Jan.

6 Sept. 1692. Joannes f’” Adriaen van der Poest.
17 Febr. 1693. Joannes f” Phlips angel en Susanna van

der poest  ghe. Adr. van der poest en
Truijken  angel.

13 Junij 1693. Agneta van der poest als getuige.
19 Julij 1693. Adriaen van der poest als getuige.

1 Aug. 1593. Neesken van der poest als getuige.
10 April 1594. Jacob f” Sampson de Kuyser ghe. w’”

Janssen en Neesken van der poest.
10 Juli 1594. Anthonius p Philippi  Angel en Susanne

Verpoost.
12 Oct .  1594. Jacob en Joanna  proles:  A d r i a e n  v a n

der Poest ghe. Sara van der poest.
26  J an .  1596 .  Dav id  f” ph l ips  anghe l  en  Susanna

Verpoest.
20 Maert 1696. Florentia f” Adriaen van der poest ghe:

Sampson de Kuijser en Neesken van der
peest.

26 Maert 1697. Maria p1 Phlips Angel en Susanna  Ver-
poest.

22 Oct. 1597. Danneel van der Poest f” Adriaen van
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d e r  P o e s t .  G e t .  G u i d o  Malapart  ende
Susanna van der poort.

3 Febr. 1599. Guilhelmy  sooue van Phlips Angel, Su-
panne van der poest moeder.

7 Maert 1699. Cathariua dr. van Adriaen van der poest.
Getuijghen  Phlips Angel, Sara van poest.

14 Maert 1599. Sara Verpoest als getuige.
8 Maert 160G. Catharijna nxor van Adriaen Verpoest,

als getuige.
17 Sept. 1600. Sdriaen van der poest pr. Johannes sen

Anna van Tessel testes Anna het kindt.
16 Nov. 1600. Philips Angel pr. Cornelia ‘t kindt.
24 Febr. 1601. Sampson de Keijser  pr Lieven houttrnp,

Caterina Verpoest testes Abraham ‘t kindt.
IG Sept. 1601. Judith van der poest als getuige.
13 Maert 1602. Adriaen van der poest als getuige.
31 Maert 1602. Sara verpoest als getuige.
dg Nov. 1602. Catharina f” parentes  Phil ips Angel en

Susanna van poest.
4 Juhj 1604. Adriaen Verpoest als getuige.

21 Juli,j 1604. Judith f” Philips  Angel en Susanna van
der poest test. Jasp.  Angel, Judith van
der poest.

30 Sept. 1605. p’ Philips Angel Anna ‘t kindt testes
Jucob verpoest , A n n a  nxor van Anth’s
Godijn.

3 Nov. 1605. joncvrou Judith Verpoest huijsvrouw van
cl’heer  Adriaen Willemssen als getuige.

24 Jan. 1607. gedoopt ‘t  kindt van Phlips Angel eïi
Catharina de la Dale gen.‘t Catharina.

23 Maert 1609. Tanneken Verpoest als getuige.
3 Junij  1609. Adriaen van der poest pr Anna ‘t kindt.

22 Nov. 1609. Barbara een kindt gedoopt ouders Jan
Adriaens Willemssen Judit  van peest,
get. Adriaen van poest.

27 Febr. 1611. Adriaen verpoest,  als getuige.
4 Mei 1611. Margrota f. Adriaen van der poest.

11 Maert 1612. Adriaan f. Jan Adriaen Willemssen en
Judith van der poest.

24 Febr. 1613. Anna f. Victor Isenbart eïï Sara van der
Poest test. Hans van der poest.

12 Oct. 1614. Maria f. Jan Adriaen Willemssen en Judith
van der Poest.

4 Febr. 1615. Florence f. Adriaen van der Peest, test.
Elisabeth Malapart.

26 April 1615. Vinken f. Victor Isebaert en Sara van
der Poest.

4 Junij  1615. Jan van der Poest als getuige.
17 Jul\j 1616. Cateline f. Jan  van  de r  Poes t  eE Su-

s a n n e k e n  Snoeck,  Test. Joos Mets, Jan
van der Poest , Francinken Snouck , Tan-
neken  van der Pocst.

19 Aug. 1616. Cornelis f. Jan van der Poest en Susan-
neken Snoex , test Jacob van Poest ,
Vinken Kremers.

20 Dec. 1616. Adriaen parentes  Jan van Poest en Lijs-
4

beth Malepart testes Adriaen van peest,
Antony g o d d i j n s  h u i j s v r .  en Susanne
malepart.

12 Febr. 1617. Jacob par Adriaen van der Poest en
Anneken  N.‘ Testes Marten CorÏï linte en
Judith v. van Adriaen Willemsen dijck-
grave.
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12 Juli 1617. Willem p. Jan Adriacn Wil lemsen  en
Judith vaÏï poest.

22 Oct. 1617. Janneken p. Jooris Verpoest en Margriete
test. Adriaen Verpoest en Janneken Ver-
poest.

6 Febr. 1618. Tanneken Poes als getuige.
29 April 1618. Jffr. Verpoest als getuige.
15 Juli 1618. Catelijntjen P. Victor IJsenbaert  en Sara

v a n  d e r  Peest  test .  Grietjen  v a n  d e r
Poost, Tanneken van der Poest.

3 Maert 1619. Daniel  P. Adriaen van der Peest,  Tan-
neken  Croesers.

namen der gedoipen kinderen endc: gotuijghon onser
Neederduijtscher  Gemcinte tho Londen, beginnende
van den Jare 1371.

Baptisms.
page 58.

6 October 1573. van der Peest, Abraham f
1en Sara ’

Pauwel .

18 Januari 1578. ~
22 Augustus 1624.  n ; ;
30 Juli 1626.
12November 1629. 1 z z

21 April 1619. Abraham p. Jan van der Poest Susan-
neken  Snouck.  t. Adriaen van der Peest,
fictor Isebaerk , Sara Mets.

7 Juli 1619. Anna p. Jan van der Peest, E l i sabe th
Malapert  t. Adriaen van der Peest,  Mar-
griete de Bie.

1 April 1649 ,, n ,, Adam f. Adriaen.

Marriages.
121.

23’hovember  1574. . . . . . . van Meerbeke, van Enghen
met Tanneken van der Peest , weduwe van Anthonis
van der Venne.

27 Aug. 1619. Jan p. Cornelis  Jansen en Maijken  Ver-
peest  t. Adriaen va’n  de Venne , Tanneken
Verpocst  .

p. 128.

15 April 1620. Elisabeth f. Jan Angel, Elisabeth van
Heukelroij  get. Judith Verpoest w e d u w e
Jan Adriaens dijckgrave.

29 September 1573. Tanneken van der Poest met Anthonis
van der Venne.

4 Oct.  1620.  Johanna f .  Adriaen van der Poest  eti
Tanneken Croesers test. Jacob Marissen
e% de huysvrouwe van Sr. Anthoni Godijn.

8 Nov. 1620. Josijnken  P. Elins Verpoest  Tanneken
Corneli Remeews.

23 November 1574. Tanneken van der Peest, weduwe
van Anthonis van der Venne, met. . . van Meerbeke.

18 Juni 1694. Jan van der Peest! van Oudenarde met
Tanneken van Mulhem  van Somerghem.

n Applications for permission to marry”.
p. 146.

16 Dec. 1620. Jan f. lauwercijns Thavenier Adriaenken
van Poest.

Oct. 1622. Catelijntgen filia Samuel van der poest
en Janneken de Paulo test. bernaert de
paulo met rogier van der Poest en San-
tijntgen Cramers ende Sara van der poest.

11 Oct. 1622. Catharina filin Joan van der poest en
elizabeth mnlapart test. dotter  Joannes
Willemsen met Tanneken Croesers uxor
Adriaen van der poest.

15 Februari 1571. Tobias de Beij,  weduwnaar met Agnees
van der Peest,.

,,Burials”.
p. 166.

19 Augustus 1693. Het. van Mr. van der Poest.
22 Juni 1698. Juffrw. Mary van der Poest.
25 December 1710. Adriaan van der Poest.

16 Jnly 1623. Paulus f .  Adriaen van der Poest  ende
Tanneken Kroesers sijn wijf.

8 Sept. 1624. Abraham f. Samuel verpoest, Janneken
uxor.

Verder blijkt nog uit: ,The  publications of the Hu-
guenot Society in London” deel 18 dat den 29 December
1660 in Engeland genaturaliseerd is.

Adrian  Peest otherwise Adriam  van der Peest, born
in Middelburg in the United Provinces.

5 April 1626. Johannes f. Samuel verpoest en Janneken
t. Elias Verpoest.

9 April 1628. Susanneken f. Samuel Verpoest en Jan-
neken  de Pauw test .  Susanneken Ver-
peest, Maijken  Verpoest , florentia de pau.

7 April 1630. Abraham f. Samuel Verpoest en Janneken
de Pauw.

18 Dec. 1630 Judith van Poest als getuige.

Uit trouwregister Herv. Kerk te Middelburg.
11 Spril 1579. Adriaen Verpoest van Oudenaerde.
(getroudt den 26 Tanneken van der beecke van Ant-

Apri l  1579).  werpen
de broederen der consistorie zijn al
ghetuijgende dat des Bruijdegoms
laetste  wijf eiï des  Bruydts  laetste
man omtrent 2 ofte 3 maenden  doot
zijn.

Door genoemden Andries van der Poest Clement te Nisse
is gedurende zijn verblijf in Londen in het jaar 1902 over-
genomen uit : !l?he Marriage, Baptismal and Burial Re-
gisters 1571-1874 and Monumental Inscriptions of the
Dutch Reformed Church, Austin Friars London with
a short  account of the strangers and their  churches
edited by William John Charles Moens. (privately printed)
Lymington 1884”.

Uit: Register van de poorters der stadt Middelburch
in Zeelant, begonnen den achtsten Septembris 1592.

27 Juni 1595. Adriaen van der poust , van Oudenaerde,
twinder.

9 Juli 1619. Elias verpoest, gebooren van Noorwits
in Engelandt.

Uittreksel uit een exemplaar van de kerk aldaar:
Een Register waerinne opgeteijkont werden die

3 Mei 1622. Samuel verpoest , keersmaecker , geboren
van Norwit,s  in Engelandt.

24 Mei 1622. Joris Verpoest, tapitsier , geboren van
Oudenaerde.

Suzanna f.
Joannes  f .  Jan:
Samuel  f .  Jan .
Elisabeth f. Jan.
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Opdracht van Cranenburg - 1664,
medegedeeld door Jhr. C. P. 1,. VAN KINSCHOT.

JucoO  Baenderheere van ende  tot Wassenaer, hcere
van Obdam, Hensbroeck  , Spierdyck , Wogmoer , Zuyt-
wyck , Schoonauwc , Kernhem  enz. Ritmr. en(de)  Colonoll
van een Regiment Ruijters , Gouverneur, Drossart,
Casteleyn en(dc) Dijckgraeff der Stadt Kastcle  en(de)
Lande van Heusden  mitsgrs de forten op de Mazc, Lt.
Admirael , cnde Houtvester van Hollandt  en(de)  West-
vrieslandt, Ridder van (de) Conincklijckc  Denemarcksche
Ordro van de Olifant enz. doen te weten dat wij (be-
houdens ons ende  een ijegelijcx recht) verlijt  ende  vor-
leent, hebben verlijen  on(de)  verleenen mits desen  onsen
Brieve d’Hecr endu  Mr. Jasper  van Kinlsclzot,  Secretaris
ter auditie van des gemeenlants Rekeningo van Hollandt,
de Hoffstadt  van G’ranc&crch gelegen inde Ambacbto
van Eijclcenduijnen, met scven mergen  Lants  Luttel
min of te meer , gelegen omtrent de selve wooninge,
jegenwoordich belont t.en westen d’Erffgenamen  va.n Mr.
Pieter vun Peela in sijn leven Pensionaris va#n ‘s-Graven-
hage, ten noorden, oosten ende  zuijden , Joffrouwen
Cornelia  endo Aga17ta  van Kintschot, Noch een pair
swaenen  te mogen  houden in Wyndaelder Meer,  hem
aengccomen bij doode  en(dc) overlijden van Mr. NicoZl~es
van Kintschot, in sj;jn  Leven Raedt en(de)  Pensionaris
der Stadt DelfY, sijn vader,  die daer aengecomen was
bij coope  van Mr. Clornelis  van &$en  Advocaet voor
den Hove van Hollandt, kintskint ende  mede Erffgenaom
van Mr. Simon van Veen, iu sijn Leven Raedt in den
Hoogen  Raede  in Hollandt, blijckende  bij de brieven
van opdracht abusivelijck voor Schepenen van s’Graven-
hage  daer van gepasseert op den xxijen  februarij XVlc
een ende  dertich, het Extract van welcke  t(samen  met
Extract uijt de Brieven van het Decreet in de v(oor)  sz.
Schepenen Brieve gemen  tioneert beneffens desen in onson
Leen register geregistreert is. Te houden van ons,
onsen  erven en(de)  nacomelingen  , Heeren ende  Vrouwen
van Wassenaer en(de)  Zu$wijck,  den voorn. Heer Jasper
van liin tscho t , sijnen Erven en(de)  nacomelingen  tot
een onversterfflijck Erffleen, naer inhout der onder
brieven, en(dc)  onse  registeren, Ende  alsoo t’voorsz.
Leen t’elcken reijse binnen behoorlijcken  tijden bij de
persoonen hier boven genomineert versuijmt is te ver-
heffen,  soo wcrt t’selve versuijm (omme goede conside-
ratien,  en(de)  redenen ons daertoe moverende) geremit-
teert, mits betalende drie mael dubbelde  Heergewaden,
Hoff, ende  andere rechten, Ende  van desen Leene heeft
ons Hult, Eedt on(de)  manschap gedaen naer  behooren,
don voorn. Jaqw vnn  Kintschot  , Hier waeren bij , sen ,
ende  over d’Heer en(de)  Mr. ílfazimiliaeqz  Boot Advocaet
voor den Hove van Hollandt, d’Heer  Richard van Dijclc,
procureur van de Hooch Mog. Heeren Staten Generael
der Vereenichde Nederlanden, ende  David Vinck onsen
Leenmannen, Ten oirconden hebben wij hier aen doen
hangen onscn Zegel ende  center  zegel, t’gecn wij totte
Wassenaersche Leenen  gebruijcken , gedaen  in s’Graven-
hage den xiiijen novemb(er)  XVJc vier en sestich.

(Zegel en contrazegel van Wassenaer.)
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Het administratie-boek van een Ziekenhuis
als genealogische bron,

door C. fl.  VAN FENEMA.

Eonige  jaren geleden trof ik op den zolder va,n het
Stedelijk  ‘Ziekenhuis to Kampen  , onder meer andere
archivalia l), een foliant  aan, waarin nauwkeurig  aan-
toekening gehouden waIs van de verschillende inkomsten
dezer inrichting.

Tot die inkomston behoorden sinds 10 Nov. 1640,
ook de baten dio verkregen werden uit ,,dc opcomsten
vil11 d e  Broederkercke”, cn zoo vinden we hier dan
ook sinds dien tijd een geregelde opgave:

10 van de groefgelden voor het begraven der dooclcn,
20 van de plaatsgclden  voor ‘t verhuron van zit-

plaatsen in de kerk,
30 van ,,de Brocderkercken renthon, soo hot Sicckon-

huys toegolecht synnen.”

1641.

1641.
1644.

1645.

1647.

Van

1. Groe fge ldon .  2)
Vant’ openen va,n zacllige Arcudt Brandts  soens
groeve._.
‘iT.dn zaellige Jr Donkels groeve.
Van Berendt  Jacobs  soons groeve.
Van Hendrick  Minicus groeve.
Van Aeltien Wachters groeve.
Van Janneken Wolters groeve.
Van Hendrick  Vincken  groeve.
Van Ja,n van Langenburchs groeve.
Van Goeijerts kijndts groeve.
Van zaeliige  Henrick Henrickx vrouwen groeve.
Van
Van

Geert.ruij.dt  Jans groeve.
Br Wissmckx groeve.

Van Br Ruittenburchs groeve.
Van Styne Louwen groeve.
Van Salomon van Voordens vrouwen groeve.
Van Jr Albart vander  Kuerbeecken groeve.
Van Mr Anthonijs vrouwen groeve.

1647 tot 23 Januari 1680 werden de groefgelden
niet gespecialiseerd , -- doch ,en bloc” opgegeven, als
te hebben oupebracht  f 158-2.-
1680.
1681.

16%

1683.

1684.

1685.

Ontfinien  van Seger Twents kint.
den 12 Januarij. Andries van Barkoens kìjnt.
den 4 Feb. Albert Constapels vrou.
den 18 dito. Alberts kint.
den 19 Julij. Rodolf van Uijtterwijcks vrou.
den 19 October. Aeltjen Kloeck.
den 15 Nov. Anna Cornelis.
den 18 Feb. de neve van Melger Metraedt.
den 4 Meij.  de neve van Arent  Bcnier.
den 28 Aug. Steven van Duiven kint.
den 13 Meert. Jan te Boeckkop.
21 Meert. Joffer van Haerst.
den 3 Feb. van Duegen kint.
dito Tijmen Roelfs.
den 4 Dec. Frans Seijlemakers  kint.
den 16 Meij.  ten Boeckkops oome.

1) V:cn de teruggevonden stukken is eene korto  beschrijving opge-
nomen in het Nederlandsch  Archievenblad, orgaan  v. d. vereenigtkg  vmt
Archivarissen_in  Nederland. Jrg. X11 p. 253.

1) Voor het opencu  van een graf voor een volwrtssene  werd f 6
betaald en voor een kind f 3.- Deze telkens terugkeerende  bedragen
heb ik in mijn afschrift kortheidshalve weggelaten.



1687.

16’91.
1693.

1691.

1695.

1697.
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(ldcn 4 Sept?) een pap”. [Pater Petrus va.n Eijst.]
Hendrick Rijkken.
Jan Molters  moeder.
Hendrick van de Paurse.
Peter  Tiebents moeder.
Herman  Scholten. den 20 Meert.
den 13 Aug.: Borte Benicrs.
den 20 Sept.: te Boeckops kint.
den 24 Nov . : Jufler Uiqjttcrwijck.
28 Dec.; 3loci-wecrs  ncve.
d i t o :  Aert, Clncs v o o r b y  d o  kerck gcvaarcn  n a
Issclmuijden.

5 Feb.: Gerrit Wnnincks neve.
27 Maij. : Jan Kocckx kuijper si,in kint.

0 Dec.  : Gerbrant Arentscn sijn kint.
27 Jan.: d e  meijt  v a n  weduwe  v a n  Johannis
Erckelens.
20 Feb.: Gerherdus Kloecke sijn kint.
29 Meert: Jan te Boeckop, achter de niuwe murru.
Ontfangen van Ja.11  Rinvis van Jacob Hoeckcr.
van Arent  de Bottcrkooper sijn kint.

Hierop volgen, zonder opgave van jaar, doch waar-
schijnl!jk  uit de jaren 1697-99,  de navolgendon  :

joncker Morre.
Moy-weertien.
Hilgien Reyders.

_

1699
1700:

1702.

1703.

1704.

1705.

1706.

Gerhardus Kloeck , 2 kinderen.
Coenders , 2 kinderen.
Klinckspoors kint.
Brui+-neck  sijn kint.
Albertus van Devenler  siju kint.
Jan Claasen.
Gaaieboet,

‘9 Dec.: Berent Rcggerincks WOLI.

6 Feb. : Joh. Rieken sijn kint.
29 dito: Dupre,.

3 April : Adolff van Utterwijck.
7 Meij: d’hcer Tengenegel zlJn kint.
1 Aug.: Juffer Gluuwe.
6 Sept.: J an L u c k s e n  d’Blccckcr  zijn vrou is

h a a r  lichgaam door d’Broerstrunte  gedraagen  un
n a a  d’Iselmuder  karck gebracht.
ld Juli i :  d’heer ter  Becck van d’gercchtighcit__
van zijn 3 kinders.
Een priester .gebrocht  naar Emmeloort.
27 Oct. : Juffer Vaaghts.
21 Oct. : de wed. van Jan Benir.

4 Dec. : Hendrick van Vollcnho  zi,jn  vrou.
6 dito: Gapt Geweldige z[jn vrou.

21 Dec.: Hendrik van Vollenho.
1 Sept.: Jan Kanneman.
3 dito: Winbargens kint.
9 Meij.: Rieken  zijn k i n t .

Junii: vrou Vos haar kint.
.O&

2
25

8
26
16
8
9

Julii  : Aeltien Beerens.
Sept .  : Joh. ter Borrich zi,jn kint.
Oct. : Conraat Nieukarck.
Meert: het kint van dc wed. Cannomans.
Junii : Wiubargcns kint.
(dito) : Jonkr ten Busso  zijn kint.
Aug. : Jan Hendrix.
Oct. : Matthis Dop.
dito: Jacob Molter.

/ 1’

1’

1 1

) 1

1

1

i 1
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707. 27 April: Garrelebeck zijn vrou.
19 Mei,j  : Garrelcbcck.
10 Oct.: Moeleman zi*jn kint.

708. 19 Jan.: d’heer  majoor Willomsdorp zijn bint.
15 Meert: Willem Schucrmaior ziin kint.
23 dito:
25 Maij :

2 Aug.:
18 Oct.:

709. 17 Jan . :
ld Feb.:
14 dito:

710. 17 Jan . :
3 Feb.:

Harmcn Voncke zi.jn  vrÖu.
Jan Roelof vau Raultc zijn kint.
Jan Bender,  Joncker  to Bockops  kneght.

Vrou Morre.
d’wed. van Jan Cars.
Thomas Riek zijn V~OLI.

Kar. Gerrit v. der  Knels soon.
Zwaantien Vrcricks.
Gerardus Kloek zijn dochter._

24 Junii: Roelof Storrem zijn kint.
10 Nov. : Hendrick Evers.
20 dito: Rutger van Wyringens kint.
20 Dec.: Jan Maurick Blanckevoort zijn 2 kiuders
in &n kissien.

711. 17
24
31

cj
25
29

5
712. 5

9
28
28
13
29
21

713. 21

714. 9
11
17

Jan. : Elelmich  Butendijck zijn vrouwsmoeder.
dito: Jan van Rhenen zijn vrou.
dito: Gerrit Kloek zijn vrouwe.
Meert: Bmr Tengenegel zijn kint.
dito: Harm Vencke.
dito : Butendqck.
Meij:  Rieken  zijn k i n t .
Meert: Vrou Vos haar dochter,
April: Rieken  zijn kint.
Meij : Bm’. Tengenegel zijn kint.
Juni:  Arent  Jurrens svijn bint.
Juli: de Graft seijn klnt.
Aug. : meheer Blanckevoort seijn kint.
Dec. : de rector seijn bint.
Feb. : Henderick Deber se.jrjn kint.
Maert: Garriet Clasen Trip.
Julie : majoor Willemsdorps dogter.
Sept. : de vaandrigh Van der Wetcringens kint,.
Oct. : Een kint van een juffr. van amsterdam

uijt Geertienmoershugs  gedragen.
1 Nov. : Lt Pallack sijn kint.

715. 11 Meert: Juffer van Ingen,  de kloppe.
3 April: Juffer Reniers,  de kloppe.

18 Meij : Jannes Ter Bruggens Dogtcr.
6 Juiie: Jannes Ter Bruggens Vrouw.

24 Sept. : Abraham Knop sijn vrouw.
20 Nov. : Henrick De Beer sijn kint.
30 dito : Beerent  Lubbertsen.

716. 16 Aprill: de rector Slaterus sijn kint.
5  act. : de wed. van Jan Kanneman.

30 dito: een kind van Jonker Oldeniel.
14 Nov.: een kint van Jonker Leno van den
Klooster.

717. 30 Meert: een kint van Meester de Beer.
7 April: een kint van Meester de Beer.

30 Sept.: Hermen  van den Berghs  moeder.
16 Nov.: Henri&  Klinck,  van een verdronken
Doode.

.718. 22
28
18
25
13

.719. 16

Jan. : een kint  van de Rector Slaterus.
Meert: Gerherdus Kloeke.
Mey. : Juffer N. N. Wijnbergcn.
Aug. : Jannes Ter Bruggen.
Oct.: Abraham Knop.
Mey: Thomas de Bonte sijn vrouw.



1TdO.

1721.

1722.

1723.

1724.

1725.

1726.

1727.

1728.

17h29.

til
7

26
2
7

24
5

12
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Oct. : Peter Visschers vrouw. 1 7 3 0 .  1 6
Febr .  : Juffr. Beniers.
Fchr. : Jan Snel.
Meert: Juff. Beniers.
dito: de W. G. R. mevrouw Van Twickloo.
Julie : StQntjen  Twents.
Sept.: de soon van de heer Felder.
April: de Edel. Mag.  Heer van Lindenhorst,

naar Vollenhoo gebragt.
13 Mey: Arent  van Oosterwolde een kint.
31 Julii : Thijmen van Zutphen, uijt het Geertr.
en Catrijnen Gasthuys  begraven.
25 Aug.: een kint van de Custos Twent.
27 dito: een kint van meester de Beer.
26 Sept.: de Juffer van Uyterwijk.
19 Febr.: de vrou van Gerrit Jacobs na Yssel-
muijden  gebragt.

5 Sept.: Jan Naijracks vrouw.
27 Oct.: Een vermoort lik na Zwolle vervoert.

2 Febr.: een kint van Evert Pele.
8 dito: Hermen  Roskammers vrouw.

13 Julii: een kint van de heer Pilak.
11 Oct. : Ds. Casparus van Heijmenberghs vrouw.

1 Febr.: een dogter  van Rijk van den Borgh.
22 dito: Henrick Snitters vrouw.

9 Junii. Het lijck van de freule Henrina Woltera
Bentink na Werkeren  vervoert.
22 Juni: Van  Beren t  Hartman voor het  ver-
voeren van Hidde Jelles lijck na Vrieslant.
14 Oct.: G e r r i t  t e r  Hurghs v r o u w e  uijt h e t
Bovengasthuys.
31 dito:  Jonker Jan Franciscus van Oldeneel

1
1 7 3 1 .  5

11
12
27

1732. 30
12
8

1733. 9
28
26

9
1734. 27

7
ld
23
23

1735. 22
9

23
17

1736. 23
29

3
13

1
1737. 9
1739. 3

21

Febr. : Monsieur Joan Kloeken kint.
April : Martin Sterke.
Junij: de dogter  van Aart Jurrians.
Aug. : Hendrik Swytter.
Oct,.: het kint van Johannes Noorthof.
Dec. : de vrouw van mester Hendrik de Beur.
Jan.: Henrick de Beer.
Juny : het bint van Dirk van Tiel.
Dec.: de Freule Twikkeloo.
April : Gerrit Wijntjes.
May: het kint van Gosen N e t .
Aug.: het kint van Dirk van Tiel.
Nov.: de vrouw van Arent  van den Hof’.
Feb. : Dns. Casparus van Heijmenbergh.
Aug.: het kint van Gosen Net.
dito: het kint van Dirk van Tiel.
dito : het kint van Antony Klinge.
Dec.: het kint van Jan Kloeke.
April : Ida Schuyrmeyers.
Aug. : de vrouw van Jasper Croese.
dito : Gerrit Buytendgk.
Sept.: het kint van Gosen Net.
Aug. : het kint van Johannes Noorthoff.
dito : Grietje Jans na Genemuyden gebrught.
Sept. : Wygmoet uyt Betlehem .
Oct.: Ja.n Trijp.

sijn kint.
10 Febr.:

5 April:
Gerrit Burgh,  uijt het Booven gasthuijs.
Jannegien Costers uyt Betlems ver-

gaderinge.
21 dito: de vrouwe van Jan Visscher tot Yssel-
muijden begrat en.
22 Juni: Berent Startman.

6 Juli i :  Jan Hermlingh.
6 April: Andries Knop.

23 Dec.: Grietjen  Korthorst uyt Betlems ver-
gaderinge.
20 Julii : Reinder  Henriks,  een verdronken doode
va’n hier na Sluijs gevoert.
12 Sept. : het lijk van de heer van de Oldemeule
vervoert.
18 Oct . :  Hermen  Croese,  een kint, bij A l b e r t
van Nee overleden. ende na Ysselmuiiden vervoert.

7
21
21

3
2

;

23
4

27
-.

26

Febr . :  de  vrou van Lauwijs Diikfort.
Meert: Evert Knop.
Nov.: Henrick de Beer, een kint.
Dec.: monsieur Jan Kloekens kint.
Febr. : Evert Meerman.
April : Gerrit Bui,jt,endijks  vrouw.
Mey: J a n  Voermans  dogter.
dito : Lubbertus Wijntjes.
Julii : wed. Schuurmeyers.
dito: Jasper Croesen vrouw.
Sept.: Bello.
Oct. : Hermen Ekkelbooms schoonmoeder de

wed. Hulsborgen na Mastebroek gebragt om be-
graven te worden.

Nov.:  het  kint  van Peter van Dorp.
Jan.: het kint van Willem van Deldon.
Juny : een kint van Dirk van Tiel.
Oct.:  de huysvrouw van Willem Janson  na

1740.

1741.

1742.

1743.

1744.

1745.

1747.
1748.
1750.

1751.
1752.

Blokzijl gebracht.
21 Mey: een kint van Jan Kloeke.

2 July : een kint van Abraham Bantjes.
23 April: de vrouwe van Jasper Croese.

7 July : een bint van Dirk van Tiel.
18 July : Willem Verbeek  na Amsterdam.
30 Sept.: Johannes Noorthof.
14 Juny : een kint van Gosen Net.
23 July : het kiet van Pieter Bastians na Am-
sterdam.
17 Meert: Arentie Hendricks na Genemuyden.
9 Juny : de vrouw van Evers Spans tot Blok-

siel begraven.
16 Oct. : het kint van D. van Tiel.
30 Dec.: de wedue Jan Lambersen Mulder uyt
bethlems  vergadering.
21 Jan. : de heer Burgemeester Rutger Andreas
Van Patquil tot Posendorf tot Zwol begraven.

8 Feb.: het kint van 1. P. du Hamel.
2 Maart: Jurien Suirwijns vrouw.

27 dito: de Heer Blanckvoort na Ysselmuyden.
18 Feb.: de Gemeensman J. Kloeke.

6 Nov.: het kind van de Wedtte Kloeke.
1 Dec. : het kind van W. van Delden.
6 Feb.: Hendrick  Polleman.

27 April: het kind van 1. P. du Hamel.
7 July : de Wed”” Haverkamps  u i t  Burgcr-

meester Hemertvergadering.
7 Dec.: het kind van J. Net,man.

‘L9 Juny : het kind van de Luyt. Staal.
21 Jan.: het kind van P. van Dorp.
21 Avg.: het kind van de Luytenant Gilguen.
16 Oct.: het kind van de Luytenant Staal.
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1763.

1754.
1755.

1760.
1765.
lï69.

1771.
1772.
1774.

1775.

1776.

1778.
1779.

1780.
1781.
1783.

1786.

1792.
1794.
1795.

1796.

17X.

1755.

1756.
1758.

7 Nov. : de dogter  van de Luytennnt  Timmerman.
29 Dec.: het kind van de Loytenant Gilguen.
1S Spril: Jan Bisterbos.
6 Aug. : Sibrant  H. Kool na Mackum in Vries-

land.
13 Oct.: het kind van de Luytenant Staal.
17 Nov.: de doghter van de Heer van Kempen.
29 Aug. : het kind van D. van Tiel.

3 Jan.: de soon van de Heer van Kempen.
31 Jan.: de heer Baron R. F. van Heerdt Hecre
toe Eversberg na den Eversberg.
26 Jan. : de weduwe Jan Cloeke.
5 Feb. : het kind van de Luit. Hoefs.

27 Aug.: het kind van de Hoog Welgeb. Heer
Tengnaagel  t o t  d e  L u t t e n b e r g  v a n  h i e r  n a
Vollenhove verbraght.
19 Sept.: Nog van een kint van de heer van de
Luttenberg na Vollenhove gebraght,.
15 Oct. : van Delden.
16 Maart: de predicant  Asman, van Wilsum.
15 Febr.: Mevrouw van Kempen.
2 Juni: de Heer van Bonkenhave.
7 July : van de freule Mulert voor desselfs suster.

31 Aug.: van  Johanna  Hulster,  de night van
Schuurmeijer.

6 Juni:  van de weduwe van Eik, night van
chirurgyn van Ee.
4 Dec.: mevrouw van Bonkenhave.
5 Dec.: de freule Mullert.

15 April : Chirurgijn  van Ee , voor desselfs moeie ,
na Ysselmuyden getransporteerd.

9 Oct.: Juffer van Ingen.
1.7 Febr. : Snnegien Brunier na Ysselmuyden.
27 Jan.: vrouw Noordijk  na Ysselmuyden.
19 Jan.: de freule Pattkul. (Deze kerkengercgh-
tigheid weder aan de Bovenkerk uitgerijkt.)
dito: Derk Lulofs van hier na Deventei.
2 Maart: een kind van Jan van Delden.
dito: de heer Burgemeester Kloeke.

5 Dec.: het kind van de HP Esscher.
22 Dec. : het kind van de Hr Wijngaarden.
9 Febr.: het kind van de Hr Esscher.
4 Meij : Mejuffrouw Heshusius.

21 July : Anna Naalo.
12 Nov.: Nevrouw van Hoven.
7 Jan.: de zoon van mejuffr. Hessusius.

ll. P l a a t s g e l d e n .

7 Juny: van L. H. de Leusanet SnbloniGre.
15 Oct. : de gemeensman Caamens vrouw.
17 Oct.: Anna Everdina Backer.
11 Nov. : Mevrouw van Heerdt.
dito: Mevrouw Eek van Pantaleou.
20 Dec. : Juffrouw de Rijp.
dito: freule Aleide van der Merwecle.
10 Jan.: J. C. Berghs.
21 Febr. : Juffrouw C. N. Valentijn.
dito: P. Elseneur.
24 July : Mevrouw Herweijer.
de heer luitenant Nollides.

111.  D e  Brocdorkcrckon  Renthen.

Uit Johan Louwsens huis . . . . . . . f 4-10.
U i t  A l b e r t  H a r t s u i k e r s  erffgenamen  huis . . f 4-10.

[Dit huis, gelegen in de BQven-Nieuwstraat  be-
hoorde van 1640 tot 1658 aan Derk Sweerts ; + 1680
aan de wed. Aartsen; in 1703 aan secretarirR. J.
Eeckhout;  van 1735 tot  1742 aan de wed. van
Tengbcrden; in 1762 aan Jan Netman, die de uit-
gang afloste in 1758, tegen betaling van f 105.1

Uit het n Il‘itte  Cnc$&?  . . . . . . . f  2 -2 .
[Het huis genaamd ,Het Witte Kruis” was ge-

legen Achter de Nieuwe Muur,  op de hoek van
,d’vrouwe  stege”, en behoorde in 1640 aan Dirk
Kyer ; van  1651-55 aan Jan’ Gerri ts  van Dijck;
van 1697 tot  1704 aan de erfgenamen van Aart
Keppel ; van 1705 tot 1753 aas Thomas  Rousc ;
van 1754-  1770 aan Jan van Eunen; in 1770 aan
Willem Schouwen burg, v a n  1778 t o t  1 7 8 4  a a n
Joost Korsten of Kors.]

Uit ,,dejz Eenhoorn” . . . . . . . . . f 2-16.
[Het huis genaamd ,de Eenhoorn” behoorde in

1640 aan Jacob Janssen, later aan Johan Sterke;
in 1727 aan de erfgenamen van Johan Sterke; van
1736 tot  1769 aan  Jan  S t e rke ;  van  1769-1778
aan de weduwe Jan Sterke; na 1778 aan de orf-
genamen  Wed. Sterke.

Uit een erf op Paasloo . . . . . . . . f Y-
Uit ,de Roose” . . . .

[Den 25 Oct .  1655 wai 0; iet ‘hnis  ‘,Di Rif;;
een kapitaal  belegd van f’LO0. Het huis was ge-
legen in de Norrensteeg en werd in 1657 bewoond
door Coert Hermsen; in 1684 werd de uitgang be-
taald door burgemeester ter Borch; in 1695 door
burgemeester van de Weteringe, die tot 1731 jaar-
lijks + der huur aan het ziekenhuis betaalde.  In
1.731  kwam het huis geheel aan de Armenkamer.]

Uit ,de Kloki~c  . . . . . . . . . . . f 2-2.
[Het huis ,de Klokke” behoorde in 1657 aan

Jan Tymens Vene; van 1694 tot 1720 aan Juffr.
van Narle; sinds 1735 aan den kerkmeester Clamer
Vriese,  die de uitgang in 1755 aflost voor f 52-3 .
Later nam het ziekenhuis hiervoor een obligatie
op het Kamper  Diep.]

Na de verschillende inkomsten van het Stads Zieken-
huis vermeld te hebben, moge hier nog een enkel woord
volgen over het  bestuur dezer instell ing,  waardoor
tevens eene aanvulling verkregen wordt op het artikel
van den heer J. C. Bijsterbos over ,Het Pesthuis tc
Kampen, thans Siiads-Z;‘eke?zhlLis”  in de Verslagen der
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch  Regt en
Geschiedenis, EW stuk.

De eerste ,,provisor”, waarvan in het administratie-
boek melding wordt gemaakt,  was Reijner Gansneb
genant Tengenaegel ,  die 10 Nov. 1640 bij  Raads-
resolutie was benoemd. Na zijn overlijden werd Everhardt
Ram, den 18 Mei 1654 tot  ,voorstander”  b e n o e m d ,
en wordt na diens dood door Doede  de Bour ,,nomine
uxoris vrouw -Hester de Bour , weduwe wijlen de heer
Burgemeester Everhard Ram” ‘den 4 Nov. 1682 rekening
en verantwoording gedaan. - Den 1 Juni 1699 doet
Jan van de Wende hetzelfde voor zijnen vader zaliger,
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Burgemeester van de Wonde, en vervolgens wordt
regelmatig rekening en verantwoording afgelegd door :

BurgemP  Coops, 16 Maart 1703.
Erfgenamen wijlen hurgemr Coops, 25 Juni 1714.
Curatoren over de kinderen van Ja,n Henrich Ridder,

18 Juni 1737.
Erfgenamen burgemr Gosuinus van der Linde, 29 Maart

1743.
Maria Vriese  , weduwe burgemr  C. CroR; 7 April 1758.
Burgemr G. Bruinier, 28 Febr. 1763.
Burgemr  Martinus Valentijn,  28 Juli 1770.
Gemeensman C. van de Lande, als erfgenaam van

M. Valentijn,  20 Jan. 1786.
Burgem’  G. Bondam, 3 Aug. 1792.
Ten  slotte volge hier nog de aanteekening voor-

komende bij de laatste rekening en verantwoording,
die in het admitistratieboek  werd opgenomen:

,,Den 15 Feb. 1796 heeft de heer Burger-representant
,,G. Bondam, ten  overs taan  van  de  heeren  Bijsterbos
,,cn J. B. Forsten (loco J. 0. van Ingen),  als Hoofdlieden
,,van het Broederquartier , van vorenstaande ontfangst
,,cn uitgave gedaan behoorli jke rekening, bewijs en
,,reliqua,  en is daarop voor zijne gehoudene administratie
,,en goede gedane rekening bedankt. En zijn de acquiten
,,gestreept  en weder naar hen genomen. En verder voor-
,,schreven  overschot ad f 269-12-5,  gelijk mede alle
,,de chnrtres  en papieren, tot nadere dispositie overge-
,,geven  aan den ontfanger van de Geestelijkheid dezer
stad. Zonder argelist.”

Me presento, A. J. LEMKER,  Secretaris.

De nalatenschap van vrouwe Cornelia Schellinger,
weduwe mr. Pieter Steyn , raadpensionaris

van Holland en West-Vriesland ,
medegedeeld door Mr. TH . R. VALCK LU C A S S E N .

Onder de vele stukken waarmede het Genootschap
uit  de nalatenschap van wijlen  den Heer M. A. van
Rhede van der Kloot werd verrijkt, bevindt zich een
manuscript uit het einde der lBde eeuw, betreffende
de verdeeling der na,latenschap  van vrouwe Corne l ia
Schellinger, weduwe van Mr. Pieter Steyn , raadpensio-
naris van Holland en West-Vriesland.

Genoemde Cornelia Schellinger werd 18 Juni 1714 te
Amsterdam geboren als dochter van Hillebrand  Schel-
linger en Aletta Margaretha van Hoven en overleed te
‘s-Hage, begraven aldaar (Groote Kerk) 6 Juni 1783.

Zij huwde 10 A m s t e r d a m  1 9  A p r i l  1 7 3 5  Danicl
Deufz,  de Jonge, geb. Amsterdam 13 Juni 1709, koop-
man op de Keizersgracht, lid der firma Daniel  Deutz
en Soonen te Amsterdam, commissaris aldaar 1733,
overl. A’dam 14 Mei 1739 zoon van Daniel  Deuk en
,4+zna  Elisabeth Verzij1 en 20 Amsterdam 10 Oct. 174i
Mr. Pieter Step, geb. Haarlem 6 Oct. 1706, secretaris
der stad Haarlem 1729, Raad in de Vroedschap aldaar
1735, Gecommitteerde Raad 1738, Hoogheemraad van
Rijnland 1740, Gecommitteerde in het Collegie ter
Admiraliteit  te Bmsterdam  1743,  Burgemeester  van
Haarlem 1747, Raadpensionaris van Holland en West-
Vriesland 1749,  Groot Zegelbewaarder en Register-
meester van de Leonen 1753,  Curator van ‘s Lands
Universiteit te Leiden 1759, overleden te ‘s-Gravenhage
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5 Nov. 1776,  bcgravou in het koor der Groote Kerk
aldaar. zoon van A d r i a a n  Stc~m en Johanna,  Patiin en

u v

xeduwnaar  van M a r i a  Bdriann  Denysseu.
Beide huwlijken  bleven kinderloos, tengevolge waarvan

le aanzienlijke nalatenschap van Cornelia Schellinger
;en deel viel aan verwanten in de zijlinie.

Bovendien werd door haa.r  , gelijk hieronder zal blijken,
?en bedrag groot f 597.000 aan legaten vermaakt.

Bovenbedoeld manuscript ,  dat  ons den summieren
&oud doet kennen va,n het t es tament  van  mevrouw
3teyn, behelst het volgende :

Erfgenamen van Mevrouw Donar: Stei?t  :
De 3  zoons  van  de  Heer  Pa.rzd,  en de 2 Dogters

van de Heer l?ernaeiLle~a  voor de Eene helft,
voor de wederhelft Mevrouw ‘tiara  der Poort te Am-

sterdam ; edog die overleden z[jnde,  komt dcezc!  portie
aan de Haarlemsche  Weeskamer,  om daaruit  12 Stu-
denten te laten studeeren, en tot  Curateuren over
hetzelve de Burgem. Papcé  en de Gecommitteerde  Raad
Pat&.

Voor  5  Of f ic ie r s  en 5  Prcdikantsweduwen  iedel
f  2000  ‘s jaars,  mids zij ‘s jaar, geeu  f 500 inkoomen
hebben . . . . . . . . . . . . . f 4X.000
Aan Burgemr  VT(?~  Neck  . . . . . . . ?, 20.000
M e v r .  vu?a Weck (dog dit  is  niet  Kla:n*).  . ,, 1 0 . 0 0 0
Mevr.  Boreei,  E e n i g e  J u w c e l e n  e n  . . . ,, 2 0 . 0 0 0
Haar Ed. Broeder . . . . . . . . . ,, 20.000
Raadsheer Paruw tot een Prnelegnat een goude

snuyfdoos en . . . . . . . . . . ,, 1.0.000
D. D.  l+ie,swijl~~  en Xwrrz~~~icr  ieder  f  2.000 ,, 4.000
Schout Ravestcin te Ri$wij k. . . . . . ,, 3.000
De Haagsche  Armen . . . . . . . . ,, 10.000
Rijswijksche  dito . . . . . . . . . . ,, 5.000
Orgel te Rijswijk . . . . . . . . . ,, 8.000
Voor onderhoud van ‘t selve. . . . . . ,, 2 .OOO
Armen te Oudshoorn . . . . . . . . ,, 5.000
Professor Schwencke . . . . . . . . . ,, 3.000
S c h i p p e r  Jochems.  . . . . . . . . ,,
de Hr Mossel een 00s;  Indisch Cabinet on

1 .ooo

do goederen en besten ring
de Heer Beqhuis,  Clercq ton Comptoire van

den Heere Raadpensionairis  . . . . . ,, 5.000
Deszelfs  moeder ‘s jaar, . . . . f 200
en zijne zuster ‘s jaars . . . . . n 400
Juf@ Trosseible,  die bij do overleedene als

Juffw v a n gese l schap  i s  gewees t ,  be-
halven een pensioen van f 400 ‘s jaars nog :, 2.000

En aan haar zuster een pensioen van f 200.

Een schilderij verbeeldende Diogenes met een Lnntxtru
wijzen zoekende, aan 2. D. H. dog hetzelve niet accep-
teerende  aan de oudste van haar Familie.

2. D. H. en den Hertog te verzoeken Restitutio van
alle door de Ramad Pension: Stein aan hun’gcschreeven
brieven.

De Domestieque voor ioder Jaar Dienst f 100.
De portraiten van den R. P. en Mevr. Stein 011 do

weeskamer te Haarlem te plaatsen.
De papieren van de Admiraliteiten op de Maee en

te  Amste rdam aan  de  Secre ta r i s sen  van  de  Resp.”
Collegien vccqa  tier Hcim en Buklcer.

Een kist met papieren zal t,er visie van Leeden  van



289

Staat zijn, zoo dezclvu  zulks nodig mogten oordeelen.
Aan clu Executeurs I’arc6.  . . . . . . f u.000

vu~a N<& . . . . , .
Galdé . . . . . . .

)) 4.000

M e v r .  LYI)!  lV(r/z  als Exocutrise  .
), 3.000

Aun D o  med. L)omA ILazw,w~ls  ‘s ja;,,, f &$.
n 1.000

Dc: lcgatcn  boloopcn  te  zamen
f 597.000.

Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde
Gemeente te Goes.

1593-1625

Den 148~  Augusti. Getroudt den 14$,11  Augus t i
tor Goes :

Pieter  Schobbc  j. g. van Rommcrswale.
Neulkcn Anthonis  j. d. van der Goes.
Schobbc  Pierscn  en Wyvc ( WyZw ?) Piors  vulcr ende

mocdcr  van don bruydegooin  consenteren in het huwc-
liuk. Jan Jansen N i s s e p a d t grootvader  van dc bruydt
gctuycht dat de bruydt noch vader noch moeder heeft
undc consentert in het huwelick.

D e n  25~11  Augus t i .  Ge t roudt  den  ldcll  Scp-
tembris :

Jan Cornclisscn j. g. van Dongen by Breda.
Jobkcn Jacobs  j. d. van der Goes.
Joanncs Petri ;1 Bcyercn Minister in Dungcn getuycht

dat Jan Cornclisscn ccn vrij jouckman  zy cnde Jacob
Quirynson vcrc lae r t  da t  h i j  uut porsoonen  aldacr ver-
staen, dat den bruqdegoom  tot dien oyndc synen vudcr
nldaer gesproken hccf t. Jacob Quirynsen ende  Willemyno
syn huysvrouwe vader en moeder van de bruydt con-
senteren in het huwolick.

Den ‘29 Augusti. Getrout den 30” Octob.:
Bartholomaous  Arnoutson j. g. van Ronse in Viaendren.
Lucia Jans j. d. van der Goes.
Bartliolomeyús v a n  EIoeckc dienacr  des heyligen

cvangelij  t o t  Soutelande get,nycht dat dun vader van
don bruydegoom  overleden is en dut dc styfmveder in
het huwelick consent&. Jaquemync  Jans mocdcr  van
de bruydt conscntcrl in het huwelick.

Gctroudt  den 19n Scptcmber  ter G o e s :
Pieter Fransen  wr. van der Goes.
Janncken  Jobs j. cl. van der Goes.
D e  vorigc huysvrouwc Vau Pieter Fransen is cvcr-

lcdcn over 3 maenden  ‘twelck de brocdcrs  bckendt is
guweest.  De bruydt is hner sclfs gowcest  cndc hacr vader
ondc moeder  syn overleden <geweest, twelck de broeders
gebleken  heeft.

Den 4011 Septembris. Getrout ter Goes:
Ocnico Cardoen j. g. van Einden.
Lyntion Cornelis j. d. van Rommorswnle,
Hubrecht  Adriaenscn gctuycht dat de moeder van

d c  b r u y d t  v e r c l a e r t  h e e f t  d a t  d e  moedcr  vau d e n
bruydegoom  in het huwelick consent&, Desgclyks dat,
de moeder van de bruydt oock in tsclvu huwelick con-
sentert.

Getroudt den ‘ïe*l Novemb. :
Jacob Pieterson j. g. i van der Goes
Jobken  Cornelis j. d. ) . .
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Lysbet  Andr ies  moeder  van  den bruydugoom con-
sontert  in het huwclick. Also doen oock &lartcn Mals
cnde Jan Willcmss Corthals ooms van de bruydt.

Den lloll  Septembris :
Simon Deumissen wr. van by Liere.
Margrietien Bartholomaeus j .  d.  van by Burgen  OIJ

Zoem.
De broeders des kerckensaedts is bewust geweest,

dat des bruydegooms vorige huysvrouwe in Maerte
voorleden overleden is. Jan Claessen meester vande
bruydt consentert  in het huwelick dewylc dc bruydt
haer selfs is ende  haer  vrienden overleden.

Getrout den 5en Decembris:
Cornclis Pauwels  j. g. van der Goes.
Claerken Michiels j. d. van Middelburch.
Pauwels  Harrentsen cn Maykcn Quirynsen vadur cndc

moeder van den bruydegoom consenteren in het huwc-
lick,  Jan  Simonsen s t y f v a d e r  v a n  d e  b r u y d t  ende
Pierken  Piers moeder van de bruydt conserteren  in het
huwelick.

Den 18~” Septembris. Getrout den 60” Octobris:
Heyndrick Heyndricxscn j. g. van Nimweghen.
Mayken Gillis van Gent w” van Joos van  Halewi jn .
Dese syn ondertrout met weten ende  consent van de ma-

gistraet als Cornelis Fransen stadtbodc getuyght  hoeft
ten dage alsboven.

Getrout den 24011  Octob.:
Jan Cornelissen j. g. van der Vere.
Theuntien  Marinus j. d. van .Rommerswalc.
M r .  J a n  v a n  Xgrode die heeft getuiight,  da t  de

bruydeghom  jonckman  is ende  dat sijn vrlcnden  ‘in dit
huwelick consenteren. Anthonus  Marinusscn broeder van
de bruijt  heeft  voor de broeders des kerkenrauts ge-
tuycht, dat hij int houwelick van de bruijt consenteert.

Den ‘3~”  Octobris. Hebben getuygenissc ont-
fangen  den 150” Decembris om elders te trouwen :

Marten Broeye j..g. van Straesburch.
Geertien  Pieters  J. d. uut landt van Gulic.
Felten Neich endc  Olof Jansen soldaten onder capituyn

Haeno getuygen dat den bruydegoom vier jaren ondor
d e n  tap” voerschreven gcdiendt heeft en dat hy vry
sij. Lynken Hendrix haysvrouwe van Lamburt van Wolf-
ranck soldat onder de selvc c o m p a g n i e  gctuyght da t
dc bruydt vrij is.

Getrout den 190~ Januarij:
Hector Muijs  wr. van Roeselare.
B e t t i e n  B o n e  v a n  Cortryck wo van Lieven  dc Mul.

Syn ondertroudt tot Middelburch blyckcude by het gc-
tnygcnesse  van  Gillis Purs. Hebben getuygcnessc  van
ons ontfangen om in Den Hagc te trouwen.

Den lf+ Octobris:
Pieter Mesmaker  j. g. van Aken.
M a r t y n k e n  Pieters  van Schoondycke  w” Piotur Pilyt

(PI@ ?)
Pieter do Poorter sargeaut  onder Capitayn Hano gc-

tuycht dat den bruydegoom een vrij jongman sy sovolo
hem bekendt is. Den kerckcnraedt is bekendt dat den
vorigen man vao de bruydt ontrent vier jaeren ovcr-
leden is.

Getrout den 10~~ Novembris:
Pieter Marinussen j. g. van Synoutskercke.
Mayken Claeys  j. d. van der Goes.
Den bruydegoom sonder vader en moeder synde is
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s y n s  sclfs geweust, twulclr  de broeders  hkundt w a s .
Nicolays  cousrnakur  vader van dc bruydt, mitsgaders

syne huysvrouwe moeder van deselve consenteren in
het huwelick.

D e n  2O”n Oct,obris  93.  Getrout den 10all  No-
vembris  :

Absalom van Hellemont j. g. van Iselstein (Ischstein  ?)
Cornulia  Meyers j. d. van Eeckelo.
Nicolaes  van Hellemont de vader van den bruydegom

getuycht dat het met syn consent is.  Frunchois de
Meycr  vaeder  van  de  bruydt  gctuycht!  dat het met
syn consent is.

Den 20”” Novembris. Getrout den 15en  Deccmbris :
Michiel Hoorn wr van der Goes.
Catharina Jaspers van Raemdonck wc van Govaert

Matheeusen.
D e n  kcrkenraedt  is  bekendt dat  beyde d e  v o r i g e

parturen van bruydt en bruydegoom overleden syn.
Getrout den 260” Decembris:

Willem Trappelaer wr van Gendt.
Neelken Jans j. d. uut Cruyslandt.
Dc?n kerckenraedt is  bckendt de dood van vorige

huysvrouwe des bruydegooms. De kerokenracdt is be-
kendt’ dat de bruydt jonge dochter sy.

Getrout den Sen Decembris:
Aernout Geertsen  wp van Antwerpen woenende  Sheer-

hcynskynderen.
Blasynken Joos van Eekeloo we van Herman  Jacobs.
Don kerckenraedt is bekendt geweest, dat de vorige

huysvrouwe van den bruydegoem overleden is.  De
huysvrouw vati Lambrecht de schipper sustor  van de
bruydt getuycht , dat haren vorigen man over ander
half jaer  overleden is.

Getrout den 16ell  Decembr  *. .
Govaert  Govaertsen wr van Búel  in de Kepen.
Vynken Vlascoopers van Bassevclde wo van Jacob

de Coster.
P ie te r  Wi l lemsen  ge tuycht  da t  des  bruydegooms

vorige huysvrouwe over ses weken overleden is.
Den kerckenraedt is bekendt de doot van des bruyts

vorigen  man, en sulx ontrent over een jaer.
Den 67”” Novembris. Getrout den 130”Decembr.:

Hugo Joossen  wr van der Goes.
Janneken Marinus j. d. van der Goes.
Den kerckenraedt is bekendt de doot van de huys-

vrouwe overleden des bruydegooms. Do bruydt is hacrs
selfs en vrij gelyck Janneken Boys getuycht.

Den 180~ Decembris. Getrout:
Gillis Geertsen  j. g. van der Goes.
Neelken Marinus Coole j. d. van Yerseke.
D e n  burgmr Wil lem Jobsen  voecht sijnde van den

b r u y d u g o o m  consentert  in het huwelick. Jaquemync
moeder van de bruydt conscntert in het huwelick.

Den 29on  Decembris:
Francoijs de Clerck j. g. van Sluys.
Mayken Rycks j. d. van Blankenberge.
Bartholomejus  Tomas coasyn van den bruydegoom

vischer op de pink getuycht dat den oom des bruyde-
gooms in het huwelick consentert.  Cornelis Tomaszoen
styfvadcr van de bruijdt  en Tannoken moeder van de
bruydt consenteren in het huwelick.
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Anno 1594.
D e n  101~  Januarij  :

Jacob Rijcke j. g. )
Neelken Borselaers i. d. )

van der Goes.

C o r n e l i s  Anthonisser;  va.der van den brutjduguom  un
Pieter Borsselaer vader uan de bruydt consenteren in
het huwelick.

Getroudt den l@ll Januarij:
Geeraart Andriessen j. g. van Dockum.
Barbara Lenaerts  van der Goes w0 van Jacob Cor-

nelissen Va.der.
Griet Jacobsen  moeder van den bruydegoom :onsontcrt

in het huwelick blijckende  by een instrument bij notaris
gepassert  te  Hoorn. Den kerckenraedt is bokondt gc-
weest dat der bruijdts man ontrent over een jaer  over-
leden is.

Getrout den 230n Januarij  :
Boudewijn Assúerus  wr. van IJselsteijn.
Mayken Geeraerts van der Goes wc van Franqvys

van den Berch.
Den kerckenraedt heeft kennisse gehadt van du doot

so wel van des bruydegooms vorige huysvrouwe als
der bruydt vorigen man.

D e n  50~. Getrout den 260~ Januarij :
Bartholomeus  Thomaes war van Oostegnde.
Franchyntien Sents van Blanckenberghe wo van Piutcl

Arenouts.
De doot van de huijsvrouwe van den bruydeghom is

den kerckenraet bekent. Pieter Sents den broudcr  van
de bruijdt ,getuygt  dat de bruyt wel over nogon jaurun
wedue geweest is. Des gelicx getuyght Margriute Tors.
(Co?%?).

Getrout den 30en Januarij :
Marinus Hendrix wr van der Goes.
Mayken Jansdr. van der Nisse.
Dese persoonen sijn ondertroudt ter Nissen blijckcndc

bij het getuygenesse van Francoijs de Cock minister
ter Nisse.

Den Sen Januarij. Getrout den 2Gen Januarij:
Pieter Luyc wr. van S.  Gillis int  lant van Waes

Aeriaentien Yngels j. d. van Sgravenpolder.
Simon Joossen  ende  Gillis Pietersen hebben getuijuht

dat des bruydegooms vorige huysvrouwe tsedert  de
Goesse  merct  overleden is .  Jacob Willemsen woen-
achtich in Vinningen mombaer van de bruydt con-
sentert in het huwelick.

D e n  15~n Januarij. Getrout den 6en Febr.:
Hans van Gorros (Gorrob  ?) j. g. van Gent.
Quirynken Wachters  j. d. van Bergen op Zoom.
P i e t e r  v a n  D a m  s t y f v a d e r  v a n  d e n  bru$iegoorn

ende  Janueken Rogiers  moeder van de bruydt 1) consun-
teren in het huwelick. Margriete van Belvordure moeder
van de bruijdt consentert  in het huwelick.

D e n  220”. Getrout den 9e11  Februarij:
Dignus Cornelissen Masure wp van der Goes.
Catelyno Cornelis Hoochcamer j. d. van Oudekëskerke.
De broeders des kerckenraedts hebben kennisse gehadt

van de doot des bruydegooms vorige huysvrouwe. Dc
bruydt en heeft geene  ouders doch den broeder Marinus
Cornelissen Hoochcamer heeft in het huwelick gecon-
sentert.

1) Lees vermoedelgk bruydegom.

4
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Get,rout  den 90n Fcbruarg :
Lenitcrt Jollc’kbloct  j. g. van Aken sulclat  onder capi-

tu(jn  RillU.
Agnctc  Dirix j. d. van Kempen.
Wouter Cramer cndc Christiaen Valckc  soldaten ondor

cnl~itnyn Haue getuijgcn  d a t  d e n  bruijdogoom  een vrij
jonckman is. Jqucmyno Dignus wocnachtich  in. d e n
ucmcu hoe& gctuijcht  dat sij. de  b ru i jd t  van  omtren t
over C; jaren gokcndt heeft volr jonge dochter.

Gctront, dcu 91’11  Fcbruarij  :
Coor  Clync j. g. van Breinen  soldnt onder Gapt Ram.
Francijnkcn  Jans j. d. van Deynsc .
Clays Vrieslurltit  soldat o n d e r  C a p i t u y n  R a m  o n

Andries Groernynck  oocl-i soldat onder den solven capi-
t:lyn gctuychcn dat den bruydegoom vry  zy. Hettien
Jans  suster van bruijdt  heeft gutuijcht  dat  dc bruijdt
v r y  on huer self’s  i s .

Den 26011  Jnnuarij. Getrout den 13011  Febr. :
Job Jobscn j. g. van Oudckercke  in Duvelandt.
Susanna Jobs j. d. van Oudekcrckc  in Duvelant.
.Jacobus  Ba:clius  dienaer  t o t  (h&kerckc heeft ge-

tuycht dat de vrienden  van den bruydegoom endc do
bruydt in het huwelick consenteren.

Den 29011  Jannnrij. Getrout dun 27011  Feb.:
Cornolis Dignusuen j. g. van der Goes.
Roockie Cornelis j. d. van der Tolen.
Maykon Martens huijsvrouwc van  Dignus  vader  d e s

bruydegooms getuycht d a t  dou vaclcr  i n  het huwclick
consentcrt .  Pauwels  van Poepcnberch  passomontwcvor  ,
mees te r  van  de  b ruydt  consentert  in het huwclick cn
gctuycht  da t  h i j  n ie t  en wee t  dat’  de bruydt ecnigo
undcre vrienden heeft. Sy syn uutgerocpen  geweest  ter
Tolcn cn is geen verhinderygc  voor tgecomcn.

Gctrout  den 13 Februarij:
J~~qucs  Bartholomacusscn de Putter wr van Breda.
Tanncken Rochus  j. d. van Wilmerdonck.
Hans  Lemacs  ende  Michiel  Jansen soldaten onder

Capi tayn  Rum bcletuygcn d a t  des bruydegooms  vorigc
hu$vrouwe  over twee jaercn overloden is.  Maykcn
R o c h u s  suster van do bruydt buwillicht in het huwe-
lick en getuycht dat sy noch vader  noch moeder  noch
andcro  vrienden hebben.

Den  1011  Februarij. Gctruut den dOut Febr. :
Anthoui  Wochtcrs j. g. van Bergen op Z o o m .
Tanncken  Cornelis van dor Goes  w<’ van Pieter Mcrtscn.
Margrietc Belvordairc moeder van den brudeghom

consenteert int huwelick van huercu sonc.  Don kercken-
raut is  wel bekent dut den voorgaunden mau van  de
bruyt hier overleden is.

Pieter hrckebrekcr  , cnde
Eyliken Jans .  Sijn ondortruudt  tc Stccnbcrgcu  c n d c

alhier  getroudt d e n  Yc1l  Fubrunrij  1594.
D e n  12011  Februarij. Gctrout  ter Goes den  7011

Septemb.  :
Mathys Helsbicgel w* v;~n Antwerpen.
Barbara  Otthens v a n  B e r g e n  o p  Z o e m  wo v a n

Christiuen Stevens.
Mathias Carnop minister  tot Bieselynge gctuyght dat

des bruydegooms v o r i g e  huijsvrouwe over een jaer
overleden is. De broeders des kcrckenraedts is bekendt
geweest dat der brugdt  vorige man ontrent over een
jaer overleden is.

l
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D e n  12e”  Fobruarq.  Gotrout don 2en nlartg  :
Jaspar  .Jacobscn w p va,n Cloetyngo soldat oudur  capi-

ta’yn Ram.
Leuntien Qnirynseu j. d. van der Goes.
Mathys Hendricxsen soldnt onder capitaijn Ram en

Jan  Joossen  schoemakcr  gctuygen dat des bruydugooms
vorige huysvrouwe ontrcnt over een jacr  overlcdon  is.
Mayken Stevens moeder van de bruydt consentert  in
het huwelick.

D e n  lgun Februsrij. Den bruydegoom heeft
bescheet  gehaclt den 22 0’1 Martij  1694 om tot Lil10(
te trouwen :

Adriaen Brouwers j. g. v a n  Antwerpen  soldat ondcr
capitayn Ram.

Jaquumynken  Godcf’roocls  j. d. van by Gcndt.
Jocchom Jacobsen soldat onder capitnyn  Ram getuyght

da t  den  bruydegoom een  vri*i  jonckmnn  sy. Tanueken
Hans uxor van Jan den Mnnck getuycht dat de bruydt
een vrij dochter sy.

D e n  260” Fubruatij  :
Jaqucs Jansen van Ferraris  j. g. van Montferrato in

Italien.
Elizabeth Segersdr. j. d. van dor Goes.
Dese  pe r soonen  syn oudertroudt tc Seraoskerkc  ,

blyckcnde by gctuygenossc  van rnr Frarq~oys  Vcrtrecht.
D e n  5011 Martij:

Goris Schoenmaker  w’ v a n  Stracsbnrah  soldat ondcr
capitnyn Ram.

Laurentia Wevers van Vilvoordcn wo van Cornolis
Vermande.

C r y s  Musur  cndc  Adriacu B r y t t o f  soldaten ondur
capi tayn  Ram gctuygcn dut des bruydcgooms vorige
huysvrouwe een quartior  jaar  endo der bruydt vorigen
man drij jaer  ende  half overleden is.

Hendric  de Clerck wr van Wynoxberge soldat onder
capitayn Ram.

Margriete  Blocckers van Audenaurde WO vau Anthony
de Coster.

L i e v e n  vin B e v e r e n  soldat onder  Capita,yn  R a m
ende  Arnoudine  Vervakc  ge tuygen  du t  des  bruyde-
g o o m s  v o r i g e  haysvrouwe  on t ren t  over vier jaeren
ovcrledcn  is. Christiaen Valkc  ende Lieven van Beevcren
soldaten onder capitayn Ram getuygen dat der bruydt
vorigen man ontrent over negen maenden  overleden is.

Den 8**  Martii hebben getuijgenesse  ontfangcn
den 20~~1  Julg om ter Lillo te gaan trouwen:

Dieric Tomcomp j. g. van Lunen by Munster soldat
onder Cap. Ram.

Mayken Diericks van Shcrtogenbosch we van Georard
van Geldre.

Andries Groenynck soldat onder desclve Compaignyu
getuycht dat deu bruydegoom jonckman is endc dat
den  vor igen  man  van  de  b ru i jd t  omt ren t  over  18
maenden  overleden is getuycht Tannekcn  Jans.

Getrout den 19cll  hprilis:
N o e  R y f e n  j .  g .  v a n  Moere in Vlaenderen  soldat

onder Cap. Ram.
Neelken Adriaens j. d. van Eeckelo.
M a t h y s  väjï Weeuen endo Nicolas  v a n  B o o n s t r a t c

getuygen dat den bruydegoom jonckman is. Neelken
Jans suster van de bruydt getuycht dat de bruydt jonge
dochter is.
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D e n  l(Loll Mar$j.  D e n  10en  Aprillis  g c t r o u t :
Bernard  Marinussen J. g.
Tanncken  Pieters we van Mathys Danckert, beyde

van der Goes.
Madeleenc Bertens moeder  van den bruydegoom con-

scntert in het huwelick. Den kerckenraedt heeft kennisse
gehadt dat der bruydt vorigen man ontrent over een
jaar overleden is.

Den 19en  Marty. Gctrout den 10cn April.
Jan de Smit j. g. van Coxye.
Mayken Anthony j. d. van der Goes.
Michiel Panneel  minister tot Middelburch getuycht

dat de moeye des bruydegooms als last hebbende van
de ouders genaemt Ncelken dc weduwe van Lieven
Bulcke in het huwelick consentert.  Neelken Leenaerts
moeder van de bruydt bewillicht in het huwelick van
haero dochter.

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

Knickerbacker ,
door L. P. DE H OER te N e w - Y o r k .

Zooals  men weet worden hier te lande de afstamme-
lingen der Nieuw-Nederlanders ,,Knickerbockers”  ge-
noemd  , sedert Washington Irving een eeuw geleden in
zijne quasi-humoristische werken genoemd element der
bmerikaansche natie onder dien naam heeft gelieven
te personifiëeren.

Lang te voren (en ook thans nog) bestnnd er een
goslacht  van dien naam, dat alhier aanvangt met:

Harmen  Jansen Knickerbacker.
Omtrent zijn voorgeslacht in Nederland, zoowel als

den oorsprong van den naam bestaat nog geene  zekerheid.
In de archieven van l2e~assela~rswijclc  komt hij nchtcr-

eenvolgens voor onder de volgende benamingen:
- 1680 Harmen  Jansen van Bommell.

Mei 1682 Harmen  van Bommel.
Dec. 1682 Harmen Janssen Knickerbacker.
Mei 1684 Harmen Jansen Kinneker Backer.
Juni 1684 Harm& Janssen van Bommel, Knickerbacker.
Fob. 1697 Harmen Jansen van Wie,  Knickerbacker.
Mei 1701 Harmen Janssen Knickerbncker.
1-1\j wns een pionier en landontginner benoorden Rens-

selaerswijck en bouwde lomstreeks  1696 te Schagticoke
in het land der Indianen een sterk steenen huis, het
nog bestaande ,, Knickerbacker Hu@‘.

Volgecs traditie was hij geboren in Nederland in 1645.
Hij huwde hier omstreeks 1679 met Lysbeth  Jansen

Bogaert  , geb. te Schoonderwoerdt in 1659, dochter van
Jan Lowe~asx.  Bogaert en Conlelia  Euertse. H u n n e
kinderen waren : Johannes, Laurens,  tJa,nnetje,  Cornelis,
Cornelia,  Evert en Pietw K~aickerbacker.

H a r m e n  Ja.nsen  teekent zich steeds als van Wijlae
o f  v a n  Bommelela.  In het ,,Knickerbacker  H u y s ”  t e
Schagticoke  , hangt in de groote hallo een familiewapen
in olieverf, dat al dc sporen van oudheid draagt, en
naar men zegt door Harmen Jalasen van Holland ont-
boden werd toen het huis voltooid was. MYateriaal en
stijl wijzen op een uitvoering van omstreeks het midden
of het laatst der 17””  eeuw.

De beschrijving volgt hier:
In een (nu grijs) zilveren schild een klimmende leeuw
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van keu1 , gewapend van azuur, tusschen driu Maltezer
kruisjes van azuur.

Helm met gesloten vizier, zilver met gouden randen
(nu  grijs met bruin) rood gevoerd,  gedekt met cen
wrong van wit, rood, blauw, wit, rood, blauw, waarop
als helmteeken  de leeuw van het schild ten halve.

Dekkleeden : goud (nu bruin), wit en blauw.
Motto : >Die Strijdt met Fortuyn Wint.”
Er bestaat verder nog een familietraditie dat EIarmen

Janssen’s vader,  ~Johan, kapitein was in ds vloot der
Ver. Prov. en afkomstig van Berghem  in Noord-Brabant.

Er zijn reeds vele gissingen gemaa.kt  over den oor-
sprong  van  den  naam K~aickerbackcr.  Een da’arvan is
dat het eene populaire humoristische omzetting is van
Kli~ackerbacker  , dewijl 1Iarmen  Janssen voor zijn groot
nieuw huis omtrent 1690 meer rivierklinkers bakte dun
eenig a.nder  kolonist placht te doen; de meesten hadden
n.1. hunne eigene steenovens lnn5.s den Hudson.

Dat Knickerbacker aanvankelgk een bijnaam was,
kan  verdedigd  worden  u i t  he t  fe i t  da t  in  officio&
stukken, deze steeds, als ‘t ware ter populaire opheldc-
ring achter den anderen naam gevoegd werd, alsmede
uit het feit dat Hermen Janssen zich nooit  Knicker-
backer teekende.

Mij komt het voor dat Bommel  in Nederland zi,jn
stamoord geweest is en dat zijn eigenlijke geslachts-
naam Van Wylac  is geweest.

Het was hier in de kolonie gewoonte om zoolang een
persoon niet op den voorgrond trad hem bij zijn patro-
nymicum te noemen.

‘Zoodra  hij eehter gezag, invloed, aanzien of vcr-
mogen verwierf, herleefde in vele gevallen zijn oud-
vaderlijke geslachtsnaam.

Herinala  Javassen  n u  b e z i g t  d e n  n a a m  vaqa  Wyhe
meer geregeld nà, dan vòór 1696, dus nadat hij door
zijne landontginning en zijn Knickerbacker Huys con
soort van landjonker geworden was.

Zijn wapen gelijkt veel op dat van het andere gc-
slacht van Wyhe, dat eeuwen lang in de Neder Betuwe
en te Zalt Bommel woonde.

Mogelijk is Harmen  Janssen  u i t  d i t  ges lach t  gc-
sproten, waarin de namen Hermaja  en Johw  herhaal-
delijk voorkomen.

Het vermoeden dat Knickerbacker of’ Knickerbocker
eene verbastering is van K%nckle?ahorcher,  komt mij te
gewaagd voor.

Het vindt echter eenige verdediging in het feit dat
Harnaan  Harmanse.  van Wyhe  (overl .  1531) gehuwd
m e t  Rlcid vaga Bewmel,  in  1485 heer werd van Res-
senerbroek en land bezat rondom den Ki~zcklenborch  bij
Bemmel .  Zijn verwant Goosen tialz  Bemmel bezat m
1465 en nog in 1484 den Kincklenborch  en rnaaktc
daarop in 1001 nog aanspraak.

De kwestie van den oorsprong van den naam hangt
nauw samen nsar ‘t mij voorkomt ,  met  d ie  van
Harmen Jansen’s onmiddelijk voorgeslacht in Nederland.

(Zie Navorscher XXVI. Het Riddergeslacht van Wyhe).
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Eenige aanteekeningen  uit verschillende registers in
Ned.-Indië betreffende buitenlandsche

adellijke geslachten.

Door  Mr .  P .  c. BLOYS  V A N  TuRsr,ONo  PHINS.

AlvrnslcOen,  Carl Friedrich Frans Hugo von, i Djom-
bang ‘LU Dec. 1887.

Baermayer von Ba/ i?nkhofcn, Henri Elisa Petrus barou
von, geb. Nijmegen,  ged. Luther& 3 Mei 1808,
zn. van  baron  Henr i ,  lu i t , -ko l .  en  comm. v a n
‘s-Hertogenbosch en Elisabeth de J’ri?zdt , ambt.
ter secretarie van 's-Hertogenbosch , lid college van
boedelmeesteren te Batavia , secret,aris  van Pasoe-
roean, huwde ‘s-Hertogenbosch Marie Charlotta
Kliebm&,  geb. aldaar 2 Dec. 1807. Zijne afstam-
melingen leven in Indië  voort.

L&%ssel  von Ggmnich  , Hermann Maria Felix graf, tr.
Boven Langkat  28 Aug. 1901 Elisabeth Margaretha
Aeckerlin.

Bcisset  von Gymnich , Richard Adolf Herman  graf von,
geb. Bindjey 13 Feb. 1906.

Bcntheim  Tecl~tenburg  Bheda , Emile Friedrich graf von,
geb. Rheda 6 April 1806, zn. van den luit.-gen.
graf Friedrich August en Wilhelmine prinzessin

vo~aSu.yla-  \C’itlge~aslei~a-Rol~e~~stein-Li,llO2crg-So~atl~~eim,
off. cav. in K.K. Oost. dienst 1823, in 1835 gep.
als r i tm., 1836 20 luit. inf. 0. 1. L , adj. G.G.
1837, directeur gonvernements stoeterij 1843, ritm.
cav. O.I. L. 1846, resident Zuider en Ooster af-
deeling van  Bornco  1857 ,  gep. 1863.  -i_  5 Juli
1895, tr. Tegal 28 Oct.  1845 Antoinette  Josine
Adr iana  va’n Bees “).

Bie,gon  von Czzsd~aoc~hot~dti,  Carl Joseph Hubert, geb.
Weveliughoven in Pruissen  19 Mei 1838, zn. van
den majoor der art i l lerie Samuel Friedrich en
Scholastica Krütz, gep. majoor, la.atst,elijk  referen-
daris dep. van Burgerlijke Openb. Werken, gep.
1893.

Broich, Frederik von, tr. Bandjarnegnra 2 Sept. 1901
de Jav. vrouw Soerjati.

Broich, Frederik Louis von, T Bandjarnegara 6 Mei
1902.

B~cisson  de St. Remy, Joannes, geb. Arles  26 Dec. 1787,
laatstelijk administrateur der tinmijnen, gep. 1849,
zn. van George en Amélie de &voire,  j- Koba op
Banka  18 Juli 1856.

Biilow , Theo Frieclrieke Wilhelmine Johanna von, geb.
Medan  14 Aug. 1898.

BiiZoto , Delia  Franziska Vally Anna Marga.retha  Marie
Alberta  von, geb. Medan  6 Aug. 1899.

&c Bus de Vatemprd,  Maurice,  geb.  Bat,avia  26 Apr i l
1888; Leonard, -f Batavia 8 Dec. 1898.

Ikriivere, Mm  F r e i h e r r  tion, tr. Bandoeng 18 Nov.
19 12 Adriane Ilcke,a.

Devivwe, Diedrioh Emile Eduard Freiherr von, geb.
Bandoeng 1 Sept. 1908.

Ge~~saz~,  Wilhelm  Theodor von, -;-  Atjeh 26 Juli 1889.
Griesheim , Willem Christiaan Pietro von, f Soerabaja

9 Nov. 1888.

Lrriesheiui,  Johaun  Kar1 Albert  Baron von, tr. P e n a n g
25 Maart  1909 Sophia Polixcne  ~folochadcs.

3ruml&oro,  Friedrich Emil  von , tr. Medan 7 April 1903
Jonkvrouw (?) Adelheid Irma von Ca?astei?a.

Haerdtl,  Johan Candidus August Wilhelm freiherr von,
tr. Semarang  21 Jun i  1898  Henr i e t t e  Mar ia  clc

Haerdtl,  Guido freiherr von, geb. Semarang 4 Dec. 1898.
Haerdtt,  <J. C. 9. W. Freiherr von,  t r .  Garoet  12 NO V.

i 91’2 Marie vcG?a Galon.
Heusser, Carl Otto Lazare Alexander von, geb. Be-

neden Langkat  10 Maart 1900.
Holzschuher  v o n  HartacJl.,  E r n s t  Wilhelm F r e d e r i k

Gottlieb Sigismund baron von, j- Semarang 6 Mei 1877.
Horfa von der Horck,  Mona Senta Emilie barones von,

geb. Mednn 25 Mei 1385.
Hügel, Gotthard freiherr von, + Soerabaja 19 October 1876.
Lilzdenfeltz, Baron von, kap.  plaats.  comm.  van Mr.

Cornelis 1816.
Liser de illorsain, Petrus Paulus de, geb. Merxem .bq

Antwerpen 17 April 1796, laatstelijk secretaris van
Madioen , zn. van Jean Michel Joseph Henry en
P e t r o u e l l a  v a n  Coeclcellwgl~e,  gep.  in  1840,  +
Semarang  t I Juni 1847, t,r. jonkvrouw? de Koek
Uit dit huwelijk leeft een talrijke nakomelingschn,p

Y

in Indië voort.
.,

Marshall  vara Bieberstein, A. $ Blitar  3 1  J u l i  18!1fi.
Marschall von Bieberxtein, Rudolph von, j- Malang  24

Nov. 1897.
Maslowski,  Kazimier Raymuud  Adam von, geb. Soekn-

boem;  9 Oct. 1895.”
Michalofski,  Irma von, geb. Tjandjoer 11 Sept. 1897.
iï&acc, Woldemar Arthur freiherr von, -1- Batavia 26

Maart 1887.
Nederzky , Lajos Gyorgy von, $ Pontianak 21 Juli 1888.
Gelswitz,  Louis  Ju l ius  Eugen  von  de r ,  geb .  Geldcrn

in Pruissen  15 Aug. 1855, zn. van Albert en Nenny
vo?a Rudorfl, als onderschout te Soerabaja 8 Mei
1904 eervol uit ‘s Lands dienst ontslagen.

Oelslaitz, Louis Julius Eugen von der, -i_  Malang 9 Jan. 1906.
Oerthel,  Car l  Joseph  Bernhard  von ,  t r .  Malang 2 7

Sept. 1872 Emilie Clara .Therese  Hösei.
Oertzen,  Wilheltn Bernard Otto Kar1  Paul Hans von,

tr. Boven Langkat  (Bindjey) 23 Juli 1889 Hertha,
Wilhelmine Henriëtte Therese f’o?l Maltxahn.

Plessefa  Hohera  Entr ingen,  Kar1 Louis  Erns t  Anton
freiherr von, f- Atjeh 11 Juni 1883.

Prilesky , Anton von Padua Frans Xaver Clemens von,
1_ Soerabaja 8 Oct. 1901.

@ia&, Friedricb Wilhelm, -t Semarang  1 4  D e c .  1 8 8 9 .
Beìche&ach von Schultz, C a r l  A u g u s t  Cosnr  von, -l-

Soerabaja 1 Dec. 1896.
Schaler,  Joseph Friedrich baron von, tr. Grissee 1823

Caroline Wilhelmine de Graaf.
Seldeneck  , Wilhelm  freiherr von, f- Soekaboemi 2 Sept.

1898.
Seydlitz Kurszbach , Hans Friedrich Wilhelm Bnlthn.snr

Erdmann von , -/- Atjeh 25 Feb. 1897.
Siebold  , Maximilian August Constantin von, _C  Semarnng

19’Maart  1 8 8 7 .  -
Stolberg-Bosla,  C;irl  graf von, -ie Medan  8 Maart  1888.
Szlaray  de  Sklara  et Nagy Ni7taly,  Eugeu E d m u n d

Maria graf von, + Tjiaudjoer 6 Feb. 1904.
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Tc&cd~eim , Wilhelm  Paul Kar1  H e i n r i c h  g r a f  v o n ,
-i_ Bagelcn 13 Sept. 1887.

Thier, Louis de, f- Batavia 15 Maart 1597.
!Zhouars,  Joha.n Willem Constantijn de, -i_  Batavia 28

Mei 1584.
Thou ars , Rudolph Mari Antoiue de, geb. Batavia 23

Maart 1897.
Thiingen,  Jonkvrouw Helène von, tr. Batavia 12 Juli

1905 Jan Willem Verberne.
Ursin WOIZ  Baer,  Friedrich Wilhelm  Heinrich Thassilo

Carl, + Karanganjar 21 April 1857.
lTsZal*,  Alice Marguerite von, j- Sambas (Borneo) 28

Juli 1904.
l’icq de Cumptich , Jonkvr. Adèle Flore Eugenie Ghis-

laine de, tr. Batavia 5 Mei 1877 H. A. Janssens .
WedeU,  Georg Sigismond Wilhelm von, tr. Batavia 26

Feb. 1 SS9  Christine  Dermout.
Wcdcll, Kar1  R u d i g e r  Johann  Hermann  v o n ,  g e b .

Tandjoeng Balei (Oostkust van Sumatra) 2 Sept. 1894.
ll’ol~ogela , Carl freiherr von, zn. van den Iston minister

Hans Christoph in Meiningen, kap. luit. te Batavia
1764, kol. comm. van Semarang  , generaal inspecteur
van het boschwezen, tr. in Indië Johanna Friede-
rieke ?)on Stralendorff’, (1763-1508).  U i t  d i t
huwelijk is een talrijk nageslacht in N. 1.

Fragment-genealogie Camper
(nittreksel  nit  een familieregister)

medegedeeld door J. W. W U R F B A I N.

1. Florentius  C a m p e r , oud hervormd prediknn
Ratavia,  huwt Sara Geertru~yda  Ketting.

K i n d e r e n :

t te

1. .Johanncc  Petrondla  Camper7  geb. te Leiden Sept.
1720, overl. aldaar 1 April 1791, huwt te Leiden 19
Dec. 1751 21;icolaas  van Pers@  geb. Voorburg 13 Juni
1716, kolonel der Infanterie, overl. te Katwijk 31 Juli
lÏS0,  zoon van Adriaan en Theodora Jacoba  van der Meer.

2. Petrus Camper, volgt It.

11. Dr. Petrus Camper, geb. te Leiden 11 Mei 1722,
hoogleeraar  in de geneeskunde achtereenvolgens te
Franeker, Amsterdam en Groningen, lid en voorzitter
v. d. Raad van State 1787, overleden te ‘s-Gravenhage
7 April 1789, begraven in de St. Pieterskerk te Leiden,
trouwt 1756 J o h a n n a  Bowboom,  overl. te Franeker
1.776, weduwe van J. Vosma, burgemeester  te  Har-
lingen , dochter van Jacob, burgemeester te Leeuwarden
en . . . . .

Ki.nderen:
1. Mr. Jacob Camper, Pensionaris van Brielle.
2. Petrus Euerhardus  Camper, koopman t,e Londen.
3. Adriaan Qzlles  Camper, volgt 111.

111. Dr. Adviaa+z  Gilles  Camper, geb. te Amsterdam
31 Jan. 1759, President Curator van het Athenaeum
Illustrum te Franeker, Hooglecrnar te Groningen, ovorl.
te ‘s-Gravenhage 5 Febr. 1820, trouwt 1 heodora  Aurclin
cles  H. R. Rijksgravin van Limbwg S’tirwn,  dochter van
des H. R. Rijksgranf Frederik Theodoor Ernst ,  et1
Johanna Spree.

K i n d e r e n :
1. Petrus Abraham Camper, volgt IV.
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2. ,Johannrc  Thcodora  dwclia  Cyamper, trouwt Hedrik
4rwad Hamaker,  hoogleornar te Leiden.

3 .  Frederika Canaper.
4. Jacolra C a t h a r i n a  Cumper, geb. 30 Apr i l  ISO1

>vcrl.  te Nizza  28 Mei 1532; trouwt te Gent 1 Maart
1825 Mr. Frederik Adriaan, graaf van. Limbwy  Stirum,
Heer van Gross Peterwitz, Coslau en Pilchowitz,  geb.
;e Pembroke 13 Febr. 1804, legatieraad, lid vau de
:idderscha,p v a n Friesland, katncrheer i. b. d. , ovorl.
Peterwitz 15 Dec. 1874 na te zi.jn hertrouwd met Jo-
manna  Francisca  Victoria Ebers, zoon van graal Frederik
Willem en Elizabeth  Richards of Rathaspcck.

5. Hewictta  Camper.

IV. Petrus  Abraham Canaper  , huwt .Joha,wun  SW~I~
Margaretha  Blom,.

K i n d :
Theodora Aurelia Lodse  Camper, geb.  to Zutphen

3 Mei 1821,  trouwt te Utrecht Aug. 1841 fJan Danicl
Cornelis Titsilaggh,  g e b . 1  F e b r .  1861  , prnctiseerentl
geneesheer te ‘s-Gravenhage, zoon van Abraham en
Elisabeth Visser.  Uit  hen stamt de familie C’n7npc7~

Titsingh.

Wie kan mededeelen, welk wapen door het geshmht
Ca,naper werd gevoerd ?

Van Axele,
medegedeeld door D. 8. VAN Z U I D E N.

Amsterdam Notaris G. Borsselaer N” 5. fol. ISO
30 September 1661.
Sr Liber& van Axelc  van  Meche len  out 76 jaeren

wonende binnen Amsterdam verklaart ten verzoeke vn,n
Mr Johannes Baptista van Axele zijn neef, dat hij n,t-
testant met zijn za: broeder Jan van Axele, advocwet
voor den grooten rade tot Mechelen, geweest is in de
selve stadt van Mechelen in den jaere 1604, en de oock
noch op andere jaeren d a e r  naer oock nner dat clou
erffhertoge Albertus vele wapenen in verscheijden  Steden
en  de  kerckcn  hadde doen verbreecken,  in cie kercke
van St.  Catarina, en de aldaer omtrent in ‘t midden
van de selve kercke gesien en de gelesen  heeft op een
groote vierkante sarcke, geteyckent mette wapenen van
den geslachte van Axele, namelijk hier legt begraven
Jacob van Axele, die overleden IS in den jaere 1496,
maer dat hem affirmant uijt de memorie gegaen  is de
mnent en de dach  doch dat het was omtrent de herfst.

1.

11.

111.

Geslacht Schaets,
door L. P. DE ROER te  New-Pork.

Ba~tltolonaezrs  S%hactx , was  de vader van :

Ds. _MatJ~,ias  Schaets  , predikant der Ned. Herv.
Gem. te Edam van . . . . tot 1594, te Leerdam van
1594 tot 1603 j- in 1603. Hij .wns de vader van:

Ds. Barthobomeus  8cJ~netx  , die predikant werd te
Tright  (in de classis van Buren) in 1615. Hij 1~~1mcle

N. N. en had kindcron uit dit huwli,jk.
Als.weduwnaar  en predikant te Tright,  hert8rouwde

hij 10 in Maart 1626 te Brielle met Anneken  Blom
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en 20 den lsdo” Augustus 1 ti37 met 111 atyn~ittr  wm
Hulstlo1,  weduwe  van Christoffel Hubrechtse van
Divoorden te Brielle.

Uit het eerste huwlijk o.a.:

D s .  Gideon  Scha&, gebo ren  in  1607 .  Hij was
eerst schoolmeester te Beesd,  woonde daarna in
den Haag, van waar hij in 1630 met attestatie
naar den Brie1 ging. In den Kriel huwde hij 0
N o v e m b e r  1634 met d*~lnetje  Rqniers  (mogel i jk
Agnie{je).  In 1651 werd hij door  de  c lass i s  van
Amsterdam tot het predikambt  toegelaten. Patroon
cn Gemeente te Rensselaorswyck  in Nieuw Neder-
land beriepen hem in ltiS2 (24 April). Zijne  vrouw
Agnietje was in 1666 nog in leven.

Als weduwnaar van agniefjc  Xo?zaezcs  (‘t schrift
hjkt ook wel Noracus of’ Moriaew)  h e r t r o u w d e
hij 22 Augustus 1683.

1700, ovcrl. te Leiden 10 Febr. 1766; schepen en se-
cretaris van Gorinchem en van zijne echtgenoote  Eli-
sabeth  Hester ‘L:CIU  TVingerde?z  , overl .  te Gorinchem 4
Jan. 1743.

Eaqnen.

Boom(s). Aanvulling gevraagd :
n. Nicolaas  VUI~ IJsselst&n, overl. Zierikzee 28 Aug.

1769, trouwt 29 Cet. 1738 te . . . . Helella, Boom, g e b .
. . . . Maart 1711, overl. te Colynsplaat 30 Nov. 1787,
dotihter van . . . . en . . . .

0. Hendrik boom(s)  geb. . . . . ! overl. . . . . , zoon van
Samuel  en . . . . , chirurgijn te Deventer,  t r .  . . . . 1665
GeertrzLida  Gelinck,  ged. 1 J a n .  1 6 4 0 ,  d o c h t e r  v a n
Herman  e n  Hilkgonda van Wesel.

Als predikant van Nien-Albnnien stierf hij den
27sb@ll  Februari  lti94.

Welke wapens voerden deze beide families Boom(s)?
Kampen. GELINCK.

Bosch de la Calmette. Is C71arles  Eran~ois  Bosclr
Kinderen uit het 1st~ huwelijk waren:
1. Xeynicr  (de oudste) met vrouw en zoontje 10

Febr. 1690 door de indianen  vermoord.
2. Alidn , huwde Daniel  Vwveclen.
3. Bartholomeus  , die volgt.
4. Afzna,  huwde Thojj1as  Davids  Kikebel,  en stierf’

voor 1688, nalatende een zoon en twee dochters.

Bartholomeus Schaets,  huwde Willemptie  Huygens
de Klcyn.  H\j ging naar Holland terug (wanneer?)
doch vestigde zich weder te New-York in 1670
als zilversmid.

Hij stierf voor 11 April 1680,  daar zijne weduwe
toen opnieuw ondertrouwde. Hij liet na één zoon:

12eywicr  ScS’chaets,  stamvader van het latere Ameri-
kaansche geslacht.

dc la Calmettra, sinds 1760 ambassadeur der Republiek
in Denemarken, over wien gehandeld wordt in een
brief uit Moën , openomen  in de Nieuwe Rotterdams&
Courant van 13 Augustus 1913 (Avondblad) dezelfde
persoon als: G’harles  François Bosc  de la Calmettc,
die  vo lgens  een  lE@ eeuwsche gedrukte genealogie
God& gehuwd was met Antonia  Johanna Elisabeth
Godin, geb. te Utrecht 2 Januari 1719, dr. van Pieteg
( ex  matre  ïklartens)  en van A g n e s  Jane Sulyard  ( ex
matre  Leefdael)  en weduwe Jaques Antoine Ric7riw  de
Colombière,  heer van Giessendam? Is er iets bekend
omtrent de afkomst en de lotgevallen (buiten Dene-
marken) van deze familie(s)?

‘s-Gravenhage. A. H. MARTENS.

Couck.  Daniel  Coucq of Couck,  ged.. . . . , (woonachtig

In 1700 bezat laatstgenoemde een op hout ge-
schilderd wapen. De kleuren daarvan zijn nog te
onderkennen, maar de metalen zijn vaag.

Schild gevierendeeld :
1 en 4 : twee horizontaal boven elkander geplaatste
(zwarte, zilveren , gouden 3) schaatsen op rood.
2 en 3: een gouden wassenaar op blauw.
Heltnteeken : Een gevleugeld paard (Pegasus) ten
halve.

te Middelburg?), zoon v. . . . . , tr. . . . . Sara (van) Drooy-
brood, ged. . . . . , dochter v. (Abralzam?)  Zij lieten na:
le. J e a n  Coucq,  welke volgt A., 2%.  AOruham  Coucq,
welke volgt B. en Sara Coucq,  ged. . . . ., tr. . . . . Jacob
de Vroom, ged. . . . . , zoon van. . . .

Vragen :
Van waar stamde Bartholomeus Schaets (1).
Wie was de vrouw van II.
Wie de lato vrouw van 1II.
Zijn e r  n o g afstammelingen van het geslacht
Schnets  (Schats , Schets) in Noord of Zuid Ncder-
land 2 en wat is hun wapen?

A. J&xla  (Jo(h)  Coucq,  bovengen . ,  koopman (en
reeder?)  te Amsterdam, ged..  . . . , gest. . . . . , tr.. . . .
Marie Prévost,  ged. . . . . , gest. . . . . , dr. v. Jacques
Prévost  , van beroep . . . . , e n  v .  Susa9alaa  (171 Plouis
(wie waren de ouders van Jacqwes  Prévost en Susn~2?2a
dzc Plouis , waar woonden deze ?)

Opmerking :
Bid100  en de Baedt, twee Zuid Nederlnndschc  en
Coloniale Geslachten voeren gouden schaatsen in
rood in hun wapen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Beusechum van der Linden (van). Gevraagd de
plaam  van geboorte en de namen der nuders  van Mr.
Belzdrih:  can Bc1cs~c7111m T:aiz der Linden, geb. 19 Mei

6 kinderen : 10. Jacob Coucq,  ged. . . . . , koopman te
Amsterdam,  t r . ? ;  2e. Sara Stcsa?ana  Coucq,  ged. . . . .
tr. . . . . srnold  Dederichs  , groothandelaar te Amsterd. ,
geb te Aken.. . . , gest.  te Amsterd. . . . . , zoon van
Abraham D. en van Barbarn  Ernst, kleinzoon van
Johau D. X Uwia Hermanlzs  en van Loo~wwd  E r n s t
X Catharinn  Lacla.  (Ouders van deze vier grootouders
gevraagd ter aanvulling van een kwartierstaat.)

Zij woonden te Amsterdam en bezaten tevens het
buiten ,de Meermin” onder Heemstede aan de Hanr-
lemmer meer.  Hun eenige dochter ïh’aria  BarOara  tr.
ïKr. François Awt72olay  Leyssius, zoon van de hier na
t,e n o e m e n  Petrotaella  Couck  en van Anthogay  Leyssius.

39. Daniel Coucq,  ged. . . . . , tr. ?
40. ,7om Coucq,  ged. . . . . , t r . ? ,  l akenhnnde laa r  t e

A msterd., 1720 vaandrig, 1746 kapitein der schutterij

GETJNCK.
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a l d a a r .  Hij was  een  lottcrlievend  m a n ,  schreef  z e l f
,De tempelvredo”  (in 1’749 uitgekomen) enz.

6”. Maria Goucq,  ped.. . . . , tr.. . . . Pieter van Schagen,
burgemr van Schiedam, ged..  . . . , zn. v.. . . ?

Hieruit (0. m.?) Joan  van Schagen, ged. . . . . , woon-
achtig te Amsterdam.

60. ,7ohanna  Louise Coucq, ged.. . . . , verkreeg 4 Sept.
1720 brieven van veniere aetatis, tr .?

B. dbraham  Coucq, koopman en reeder, schepen,
raad en thesaurier te Middelburg (meerdere gegevens
omtrent hem gevraagd), ged. . . . , gest. . . . . , tr. . . . .
M a r i a  Coen(e), ged.. . . , , gest.. . . . , dr. v. (Ds.?). . , .
Coen en van . . . . (Gegevens Coen gevraagd).

4 kinderen: 1”. Maria Coucq ,  ged. . . . . , gest. . . . . ,
ongeh., testeert 12 Mei 1723; de. Elisabeth Coucq,
ged.. . . . , gest.. . . . , ziek v. ziel en lichaam; 3”. Sara
Catharina Coucq, gecì. . . . . , tr. Mr Adriaa,n  de Clerck,
ged. , . . . , zoon van. . . . , griffier der Weeskamer te
Middelburg.

Hieruit Mr? Abraham de Clerck, ged.. . . . , was  in
1737 stndent te Leiden, testeerde in dat jaar ten voor-
deele  van zijn broeder, subsidiair van zijne tante Leyssiua.
b. MiU  ,Jan Adriaan de Clerck, ged. . . . . , studeerde te?

40. Petronella Coucq , ged. . . . . . , tr. 24 Juni 1711
te Middelburg Anthony Leyssius, ged. te Middelburg
19 Nov.  1686? zoon van Francois L. en J u d i t h  I n
de Betou.

IWie was Wil lem c/oucz,  blijkens de rekening van
Middelburg over 1670, 3” klerk dier stad?

‘R- Gravenhage. LEYSSIUS.

Florison. (XxX1,  92). Wytske Florison, die zich ook
wel Wytnke  Hettinya Tromp Florison noemde, was  niet
gehumd  met S’olke  1bctlles,  maar met diens oudsten zoou,
haar vollen neef mr. Tiete Solkes Tron7p ,,doctor  in de
beide rechten”, maire,  advocaat, later rechter en raads-
heer te Leeuwarden, lid van de eerste Tweede Kamer,
zoon van #elke Walles (Storm) en van Tjitske  Ages  Trom,p ,
wier kinderen ingevolge een familieovereenkomst den naam
Tromp aannamen.

De ouders van Wytske Elorison  waren : ds. Johannes
Tii/?ybrandus  Florison,  geb. te Metslawier 30 Apr. 1760,
overl. te Lekkum 5 Augs. 1823, op 24 Septr. 1786 ge-
huwd met Grietje Ages Tromp , wed. Bernardus  Klaxes  ,
ged. te Woudsend 7 Mei 1752, overleden te Lekkum 10
Mei 1798.

De ouders va,n ds. ?J. W. Florison waren : ds. ,Johanncs
Jacobus  Florison (ex Laureds Florison of Florisoh?a  ,
koopman, overl. te Mannheim 1740 en &sa?a?aa  Willaelm
overl. te Heidelberg 8 Augs. 1743))  geb. te M a n n h e i m
2 _4pr.  1724, overleden 13 Juni 1819 te Leeuwarden,
gehuwd 4 Juni 1752 te Dronrijp met Rizlin, Faber  (ex
mr. Martinus Faber,  jur. utr. dr. overl. 1751 te Leeuwarden
en Elisabet van der Molen overl. 1732 te Heerenveen) ged.
te Leeawarden 26 mrt. 1719, overl. te Metslawier 28
Januari  1798.

De ouders van Grietje Ages Tromp waren : Age Hylkcs
Tromp (ex Hylke Michiels  scheepsbouwer en reeder, ged.
4  J u l i  1670,  o v e r l .  n a  1 7 5 8  e n  W?ytske  Tistes vapa
Hettinga  geb. te Langweer, vrij zeker 1679,  overl. te
Woudsencl  1720))  reeder  en assuradeur, ged.  te Woadsend
9 Mei 1717, overl. aldaar 5 Febr. 1788, gehuwd 28
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F e b r .  1 7 4 0  IC! Mncok  mot  rJad~e  Feitws  Bal;Er:w (U S

I%lt%e  Jans b’alclier  en Cirwt Lt~clcles)  %cci. tc Wouclsend
16 Juli 1719, overl. aldaar 28 Juli 1807.

Ds. Joh. Wybr. Florison  werd 6 Aug. 1781 proponent,
26 Oct. 1783 bevestigd te Oudemirdum. In 1786 werd
hi,j  11 Juni bevestigd tr, Pietersbierum, 23 Nov. 178!1
te Lekkum. Hij was 1806 assessor der Fricsche Syuode
te Bolsward.

Ds. Joh. Jac. Florison, vader van den voorgaande
werd 1752 propouout , 18 Juni 1752 bevestigd tc Metsl;b-
wier. Emeritaat aldaar in 1801.

In de familie Florison  wordt gevoerd een sprekcud
wapen : gedeeld : a. ceii niet ~geheel ontloken roos, met,
steel en blad (van rood op zilver?). b. con stra.lcutlo
zon (van goud op blauw?).

Op familiezilver komt  ook  voor  een  wapen met 3
klavers, 2  e n  1 ,  d o c h  d i t  wanrsch$nlijk  uit oeu cler
vrouweltjke lijnen.

Haarlem. MB. A. S. MIEDI~MA.

Polanen,  ( v a n )  XXXI,  223 ) .  I n  eone genen.logie
verboonz vind ik de volgende nnnteekening:

Leonard Verboom,  geb. Leiden 6 Febr. 1681, huis-
meester Oude Vrouwenhuis te Rotterdam, -i_  aldaar 20
Nov .  1648 ,  t r .  E l s a  vals Polanen,  geb.  1682, j- 1 1
Oct. 1664. Hun zoon Mr. Frangois  T’wOoom  tr. te R’dam
27 Nov. 1636 en was aldaar geb. 4 Aug. 1607.

L e o n a r d  en E ra?a&s  voerden in goud cen zwnlteu
dubbelen adelaar met een rad op do borst.

Weltevrede?a. 13. v. T. P.

Wermelskirchen (van). Gevraagd de vier kwartieren
met  wapens en genealogische gegevens v a n  ?7ulicx
Dorothea  van Wcrmclski~c7ten,  geb. Ceylon 28 Juni 1763,
overl .  Middelburg 2 Jun 1822,  die 9 Nov. 1770 te
B e n g a l e n  t r o u w d e  m e t  (Yow&‘s  l;aqa Citters,  gez:rg-
hebber  der 0. 1. Comp. aldaar, zoon vau Mr. AWUOU/
e n  Altfan BarOnra,  I~ucclaar.

li: amp en. C*ET>TNCIL

I N H O U D  1 9 1 3 ,  N” O/lO.

~3eat.nllrsl>crichten.  - Aa.nteekeningen u i t  d e  kerkregistcw  vnn
S n s  “An Gent, ) door  W. Wijrmoudts  viul  Rosn.udt. --~ Lijstje  wn d o
Hwxen Bnllinwen, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Gocs
(1493-1649).  - Geslacht do Drews, door C. J. I’olvlictj.  ~~ GeslnchtsI$
vc2u  der  Poes t ,  door  A.  vnu der Po& C l e m e n t .  - Opdrnoht v:tu
Crnncnburg (1664), door Jhr. C. P. L. rn,u Kinschot. - Het ndmiai-
stratio-boek r,zn een Ziekenhuis nls gencalogiwl~e  bron, door C. H.
v a n  Fenomn.  - -  D o  nnlntenscllnp vnn VPOIIWC Coruelin.  Schellinger,
w e d u w e  Mr. Pieter Stcy n , rnndpcusionnria rnn H o l l a n d  cn Wcst-
Vriesla,nd,  door Mr. Th. R. Vnlck Ll~casscn.  - O u d &  trollwregist,er
d e r  Neder-Duits&  H e r v o r m d e  gemeonto  t,c Goes  (1593-1636)  dooi
Jhr. Mr. Th. ww Rhcineok Leyssius. - iinickcrbn.cker  , door  L. P.
do Boer. - Eenigc nanteekeningen uit,  versr:hillende  .rogisters  i n
Ned.-Indi6 betreffende lmitenlnndsche ndcllijke geslnchtcn,  door Mr.
P .  C .  Bloys  va,n Treslong P r i n s .  - Fragment-genenlogie  Cn,mper,
d o o r  J. W .  W u r f b a i n .  - Vnu Axclo, door D. S. vnn Zuiden .  -
Geslncht Srhnets, door  L .  P .  de B o e r .  - Vmgen eu antjwoordeu:
Beusechnm vn.n der L i n d e n  (vau);  Boom(s); B o s c h  d e  1s) Calmettje;
Clouck; Florison; Polnnen ( v a n ) ;  Wermelskiroheu (van).

- -

De Ned. Boek- en Steenctrukkerij  v./h. H. L. SnrlTs.
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : )) De Nederlandsche  Leeuw,”
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Dit blad verschijnt mnandel~jks  en wordt nlleen  ~
aan de Leden van het Genootschnp  gezonden. Bij-

dragen, correspondentie betreffende de rednctie
van het Maandblad, opgaven v;tn ndresveran-
dering,  gelieve men te richten tot den waarnemenden :
redaoteur  M r .  T a .  B. VALCK LUCASSEN,  Bsmridm  ~
hout 4, ‘s-Qrautmhage.

Contribut&n  enz. aan den penningmeester, B. VAN
RAERSMA  BUMA,  Knn~terdzjk  12--14, ‘s-Gra~,enlage.

De jaarlijksohe contributie bedraagt  f7.50. Leden
te ‘s.Grnvenhnge,  die de wekelijksche  portefenille
ontvangen, betalen  hiervoor f2.50 per jaar.

f,

iA ~.~ <
I

B r i e v e n , nnnvrngen  enz., betrellende  het Ge-

nootschnp  te richten tot den seoretnris  Mr. Ta. R.

VALCK LUCASSEN  en die betreífende  de Bibliotheek
l JI
opmerkingen in znko de verzending en aanvragen /
om  exempl.zren  vnn  vroeger verschenen Maand-  !
blnden  tot den bibliothexxris,  W. bnron  SNOUCKALRRT  ’

~ YAN Scrr~uuu~~,  beiden lfwwngruclrt  G2, ‘s-Chawewirage.
Y/ - ~ - -~~~~ - -  ~~~ ~ ~ r,

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

BESTUURSBERICHTEB.
Maandag 3 November, 4.30 n.m. Maandelijksche

Leden-bijeenkomst in de Bodega Oporto, Hoogstraat,
‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
C. E. OOSTINC~  . . . . . . . . . ‘s-Gmve~~J~~qc.

le Luit. der Veld-nrtillerie. Joh. v. Oldenbarmeltlaan’  53.

P. L. L UCASSEN . . . . . . . . . hhwlarn.
RaadhGsstraat  29.

Adreswijzigingen :

Jhr. Mr. L. H. K. C. VAN  WSCH VAN  WI.~CIC Uf,redt.
Araaliel>nnn 39

0. M. LEDEBOER  . . . : . . . . Btr?a  12elJao.
H<itel  Royal

1vATTHIAS  &JUS . . . . . . . . . BCCWU.
de Beaufortlaan  29.7.

rilln  “het,  Terra.s”.

W. F. LEEMANS.  . . . . . . . . ‘s-Graucv~hu,ge.
h70ninginaegrac?~t  $0.

J. L~CASSEN  . . . . . . . . . . hm wa,rden.
Hôtel ,,de h71andery”.

Het Genootschap is in ruil getreden met het ,,Ihnsli
Genealogisk Iustitut” te Kopenhagen.

Een fraai geschenk.
Het zij. ous vergund, hier de aandacht te vestigen

op een feit , dat ongetwijfeld aller waardeeriug  verdieilt.
Naar  aan le id ing  van  de  v ie r ing  van het XXX-j:irig
bestaan van ons Genootschap was onq geacht medelid
Jhr .  Ar thur  von  S te ige r  t e  Ut rech t  op  de  v r i en -
deli jke gedachte gekomen, ter herinnering aan deze
gebeurtenis e e 11 e g i as s ch i 1 cl e r i u g te ontwerpen.

De Heer von Steiger is nl. vau zijne jeugd af een

ijverig beoefenaar der in zi.jn vaderland - Zwitserland -
zoo hoog staande glasschilderkunst, eene  kunst, die in
ons land over het algemeen nog zoo weinig de aandacht
trekt. En het was deze omstandigheid, die mede eene
aanleiding was tot dit geschenk, aangezien de Heer
von Steiger hooptc, h ie rdoor  in  eeuige  mate bij  de
Nederlnndsche heraldici belangstelling voor de edele
glasschilderkunst op te wekken cn hen er toe te brengen,
hunne gaven ook in deze richting te ontwikkelen.

Bij de uitvoeriug van de vrijwillig opgenomen taal;
betoonde de Heer von Steiger zich zijner bekwame
leermeesters volkomen waardig. Wij kunnen zijn arbeid
dan ook zeer geslaagd noemen. Het raam (groot 30 bij
60 CM.) vertoont in het midden tegen een donkergroenen
ach te rgrond  en  s taande  tusschen  twee  korinthische
z u i l e n  den N o d e r l a n d s c h e n  L e e u w ,  w a a r v a n  d e
heraldisch fraaie tcckeuiug  opvalt. De leeuw houdt in
zijn rechtctrklauw  e e n banier met de vaderlandsche
kleuren ; iu het rood der vlag leest men de jaartallen
,,1883- 1013.” In zi,jn liultcrklauw  heeft hij het Neder-
landsche wapen, terwijl in de beide bovenhoeken van
het ra,am allegorische figuren z\jn aangebracht; links :
een monnik, die in den laten avond over een openge-
sla.gen  foliant gebogen, ---
duldelijk leesbaar is ~-

waarop het woord Genealogia
i.jverig aanteekeningen  maakt

bi.j  het licht van een olielampJe,  dat hij in de linker-
hand houdt ; rechts : het wapen vnn ‘s -i* r a v e n h ag e
door een eugcl met vlammend zwaard beschermd tegen
booze  machten, die het pogen naar omlaag te halen.
A n n  d e  v o e t  clcr glasschildering  s taa t  in  gothische
letters de naam van het Genootschap. Het geheel is
bijzonder mooi van kleuren.

De plechtige aanvnnrding  van dit geschenk door het
Bestuur had plaats op 2 October j.l. Bij verhindering
van  den Voorzit ter ,  bracht  bij  deze  ge legenhe id  de
Ondervoorzit ter  Jhr.  W. J.  P.  van den Bosch den
H e e r  v o u  Steiger op welsprekende wijze hulde voor
zijn sympathieke daad en dankte hij hem namens het



307

Genootschap voor zijn artistiek et7 kostbaar goschcnk.
D e n  Lcdcu, die er pri,ia op mochten  stcllon  met het

werk van den Heer -v& Steiger kennis te maken,
wordt medegedeeld, dat, het raam te bezichtigen is in
de Bibliotheek van het Genootschap, Heerengtncht  62
(hoek Prinsesscgracht), dos Maandags tusschen 2 en 6 uur.

Het geslacht der Heeren van Oudheusden,
d o o r  J h r .  1Mr. F. BEELAERTB vm BL O R L A N D .

Aan het dorp Oudheusden, buiten de stad Heusden
gelegen, hebben verscheidene geslachten hun naam ont-
leend. Reeds in het midden der veertiendo eeuw treft
men cen aantal  personen aan met den tocnn:bm Van
Oudhcustlen,  zonder dat het mogeli,jk  is vast te stellen of
er tusschen hen allen verwantschap heeft bestaan; cie
bij sommigen hunner voorkomende vrij kenmerkende
voornaam Iwijn kan zulks alleen doen vermoeden.

Van oenen  Ikjn van Oudheusde~a,  die omstreeks 1350
leefde *), stamde een geslacht, dat drie palen van vair
en ccn schildhoofd mot een barensteel  --  welks drie
hangers men somtijds elk met drie liggende blokjes beladen
vindt - tot wapen voerde. Het schonk in de vijftiende
en zestiende eeuw verscheidene schepenen aan de stad
H e u s d e n  cu s t i e r f ,  voor  zoover  ik kon na,gaan, iu
mannelijkc  lijn uit met Jop Hc?adrick van Oudheusden,
die sedert 1653 in de schepenbank zat en in 1611 voor
het laatst als schepen van Heusden voorkomt; zijne
universoele  erfgenaam was in 1613 zijne zuster Cuthurzlzn
aan Oudheusde~z  , w e d u w e  v a n  Jap Alatholaix  Berwouts.
Zijne kwartieren waren :

Oudheusden Volckier
Beuckelaer Spiering.

Tot eene  andere familie - althans tot een anderen
t a k  - b e h o o r d e  Hack va.?a  Oudhemden  Arentsr., d i e
tusschen 1413 en 1456 herhaaldelijk het schepenambt
te Heusden bekleedde. Hij zegelde met drie palen van
vair en een schildhoofd, waarin twee wielen naast
elkaar. Zijn zoon Had zegelde in 1474 met hetzelfde
wapen. Aan dezen tak zal vcrmoedeli,jk  de aansluiting
moeten worden gezocht van Matthijs  oan Oudhe~sde~a  ,
die in het midden der zestiende eeuw te Delft woonde
en wiens kleindochter Baefje van Oudheusdeia  gehuwd
was met Bruyn Dedcl. Als hun wapen wordt opgegeven :
in rood drie palen van vair en een goudeu schildhoofd
met twee roode wielen.

Ditzelfde wapen, met als helmteeken eeu wiel, werd
gevoerd door #ymon  Aertst. va?a Oudhezcsclen,  die vele
jaren schepen van  Heusden  was  en  daa r  in  1634 ,
omstreeks 75 jaren oud, overleed. Eerst in den laatsten
tijd van zijn leven werd hij geregeld Van Oudheusden
genoemd ; te voren wordt hij meestal vermeld als Symon
Aertsz., een enkele maal ook als Symon Aertsz. Bies-
heuvel. Hij was de vader van Anthonis  vma Oudheusden,
die in 163’3  en volgende jaren schepen van ‘s-Hertogen-
bosch was.

Een Hendrik Jacob van Outheusdela  , Heer van Zeven-
huizen , geboortig uit Rotterdam, werd in 1755 op zijn
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pcrzock  door Keizerin Maria  Theres ia  geade ld ,  met
rcrlcuning  viLL1  den Ridder t i t c l .  Zi,jn zoon vcrkrecg  in
805 van Keizer Frans den tilel van Baron, met welken
itel, ovorgaantlo op al le :\fstammeliugen,  h i j  o u d e r
T o n i n g  W i l l e m  I tot lid der r idderschap van Zuld-
3rabnnt werd benoemd. Hoewcl het adelsdiplomn  vm
t756 sp reek t  van ,bev’estiging  van adeldom en, voor

:oovecl noodig , nieuwe verleening  van adeldom”, kan
jaarin  niets  anders wordon  gez ien  dan  een  gewone
ierheffing.  Het was, zooals verscheidene  voorbee lden
)ewi,jzen, d e gebruikelijke  terminologie, wnarmcdc in
let bijzonder Katholieke Noord-Nederlanders  , die! 11%
n den handel geld te hebben verdiend, hunne burgerlijke
Ifkomst wilden doen vergeten en daarvoor iînnncioole
)f&rs over hadden, in de Znidel~jko  Nederlanden werden
gelukkig gemaakt. Hendrik Jacob van Outheusden sprak
ian ook in zi,jn verzoekschrift wel over het oude ann-
<ion van zijn geslacht, dat in Heusden en Delft hooge
;tedelij’ke  ambten zou hebbeu bekleed, doch doed zelfs
Teen poging om zijne afstamming van die magistraten
ianneméli,jk  te maken. Hij bepaalde zich tot de mede-
.leeling d a t  1ii.j  een kleinzoon w a s  v a n  @ijdel-t I’LUz
3uthezkdela, dit gehuwd was met Maria Cecilia valL
:ler Dussela.

Toen de familie eenmaal geadeld was, bleef ook de
stamboom niet lang meer uit , .  Hot aoekcn  van cene
xmsluitino a a n  h e t geslacllt waaru i t  de  v roegere
bezitters >an dc heerli jkheid Oudheusden gesproten
wamren, lag voor de hand; en in de genealogie  welke
door  den  Baron  van  Outheusden  b i j  den  Hoogen
Raad  van  Ade l  t e  ‘ s -Gravenhage  werd  ingeleverd,
behoeft de brand van het stadhuis te Heusden in 1574
alleen nog dienst te doen om te verklaren, waarom de
afstamming der oude Hceren van Oudheusden uit de
Heeren van Heusden on de Graven van Kleef en Teister-
bant niet meer kon worden bewezen. Ter bepaling van
de waarde dezer genealogie is het overigens voldoende
er de aandacht op te vestigen, dat de in 1654 geboren
Gijsbert  L;ma Ozrdheusde~~, de grootvader van den door
Maria Theresia geadeldc, daarin gemaakt wordt tot
achterkleinzoon van Nicolaes  2;aya Oudheusden en Idrr
de Roe/;ev,  van wie wi*jselijk verzwegen wordt, dat zi,j
eerst in 1630 in het huwelijk zijn getreden.

Trouwens, zelfs het wapen der Heeren  van Oudheusden,
uit wie zij voorgaven gesproten te zijn, was den latoren
Outheusden’s blijkbaar onbekend.  Het in 1’756 verleende
en sedert bevesiigde  wapen, dat het aangeboren familie-
wapen heette te zijn, gaf in groen een zilveren, rood-
getongden en genagelden leeuw te aanschouwen, op den
schouder beladen met een gouden schildje, waarm het
bekende roode wiel van Heusden. Wellicht is dit wapen
aangenomen in verband met het. feit, dat het in de
zeventiende eeuw geadcldo geslacht Van den Elshont,
clat ook al beweerde uit de Heeren  van Heusden tc
stammen, een zilveren leeuw in groen voerde.

Het geslacht, dat gedurende omstreeks anderhalve
eeuw de heerlijkheid Oudheusden bezat en waarmede
wij ons thans zullen bezighouden, voerde cen geheel
ander, gevierendeeld wapenschild, dat zich als volgt
laat beschrijven : 1 en 4, in zilver twee roode dwars-
balken ; 2 en 3, in rood een dubbele adelaar van zilver,
somtijds overtopt  met cen gouden wiel. Als helmteeken
op den gekroonden helm v ind t  men een  aanz iend



mansborstbeeld met een wrong om hot hoofd, willen
uiteinden aan wecrszijdon  van den hals fladderen.

Het verdient de aandacht dat het eerste en viercle
kwartier gelijk is aan het wapen van het geslacht l?a?z
der Camp  , unn  d e n  Canape  of ?hJb  CaJJqw  , dat in d e
veertiende en vijftiende eeuw in de stad Woudr ichem
e n  h o t  l a n d  v a n  Altenn  g e g o e d  w a s .  ?) Eenigc  bo-
teekenis  verkrijgt deze overeenstemming door het feit,
dat in de zestiende eeuw leden van het geslacht der
Heeren  van Oudheusden een enkele  maal worden ann-
g e d u i d  - a l s  ?:an der Camp  g e n a a m d  ?Tan O~tlhc~sdcl~.
De onderstelling schijnt dnardoor niet ongerijmd, dat
deze Oudheusden’s oorspronkelijk uit het geslacht Van
der Camp gesproten kunnen zijn of ten minste daaraan
verwant waren.

Eonig bewijs tot staving vnn dc juistheid dezer gissing
heb  ik  evenwel  n ie t  aange t rof fen ,  cn  de willekeur,
w a a r m e d e  in de veertiende en vijftiende eeuw met,
familienamen werd omgesprongen, maant bij het vormen
van onderstellingen tot de grootste voorzichtigheid, ta
meer geboden nu mij van het hier behandelde geslacht
Van  Oudheusden  geen  zege l s  u i t  dc ri.jfticntle  eeuw
zijn voorgekomen. “)

2) Tielman  van  den  Campe komt  reeds in 1%; voor als gctnigrt  vnii
D i r k ,  Heer van Altcna,.

WiZlem  Tielmansr. uten C a m p e  v’nd  tns~<!llcn  1309  CII 1xX gcgocd
achter Gorinuhem.  Jan tcten Campe WiZZcmsz  hnd goederen to Slccnwijk
in 132’7, en Tielman  van Slewijc zoon vn.11  Jan uten Campe beznt, in dnt
jaar  het veer slduw. Tielman  Willemw. komt in 1336 tc Sloenwijk  wor.

WiWem  uten Camp  werd in 1 3 5 3  d o o r  d e n  G1xn.f  vnn Holl:u~d  bc-
Ieend m o t  een h u i s  to Wondrichcm gelegen n:1.nst een erf y:,,,
Willem CZaysz.  van den C’amp. Blijkbnnr’is h i j  dezelfde  n.ls WiEZeuL  ute,L
Oampe  Tielma~zsz.  d i e  i n  1355 bedoeld hn’is wc?dcr  opdroeg tc!n bt.
hoeve rnn Willem  &en Campe Jansz.

Heer Lyonys uan  d e n  Campe, R i d d e r , dit in 1311 voorkomt. als
Leonius de c’ampo  dc Roasom e n  w i e n s  zwtcr Bele in IJ-42  gnhnwd
was m e t  J a n  von Herwijnen,  droeg  in 13.X zijn luiis to Wortdri,Alrem
nnn den Graaf op; i n  1370  werd zijn z o o n  CZnes ?)an deu Caq~c  dan.r-
m e d e  beleend b j j  orcrgiftc  vnu Jan uzrt  delz  Campe. Diens  zoon
Lyonis CZaesz.  nbten  Cawpe  wordt vermnld  i n  138%

I n  1 3 8 1  was Claes van d e n  C a m p e  wl~cp~n  w Jan Ann den C’am~~e
WiZZemsz  bargemeest,er vnn Wondricllem; reed; i n  t:359  w:l+  .lan vnn
deu  Campe daar schepen.

H e e r  J a n  uten C a m p e ,  Ridder , met zijnc broedws .-lrnt  on G’illis
.gc.vnngen  g e n o m e n  i n  d e n  slag  bij l3:uzsweilcr, wordt  in  158~  ~II
h e t  land vn.n Altenn tegelijk vormcld  met Arnl  wn der Ejjkc, en
was  ongetwijfeld dczclfdc nis Heer J a n  v a n  d e r  Camp, Ridder,  dit
i n  1 3 9 1  w o r d t  v e r m e l d .  I n  13% ww hij drogsnard  van dco I:nxdr
van Rrcdn. Zoo&  ait dc rekeningen vnn d e n  droswnrd van IIenQdcn
I)lijkt, werd  in  13% o p  be\-el rn.n H e r t o g  Aclbrocl~t,  ,,Hcren  Jans
hnys uytcn  Cnmpe” tegelijk met, diens boorrqnlrd cn wilgen te VI~UP
en te  zwaard verwoc+t. In 1396  krcgcn bij nn zin b r o e d e r  U&S uten
C a m p e  v e r g i f f e n i s  cn hnn goed te rug .  Op Hoer  J:xn’s zogel i3 d o
bovenste  dwnrsbnlk bclndcn met een  (goudon) wiel. Zijn  broedw Arnt
z e g e l d e  i n  137.5  met  twee wiclcn  op den borcnstcn b:llk. Genocmdc
b r o e d e r  GiZlis uten C a m p e  had een n ,
1438 o\crlcrd  >

~~elijknnmingru  z o o n ,  dit 9 Oct,.
d e  heerlijkheid Wnnr&nizc:n nnl:ltnndo  aan z i j n e

docllter Jonkvrouw Geertluid  alten  Campe.
Sophya, dochter van mijlen Engbert  utcn Campe (de Campo)  had nit,

hn.ar IluwelUk  m e t  -Jan  valt Zrytwij’c  ccnc: doc.htc’r  &$f~n,  tlic i n  13Hl
gehuwd was met Gerit  van Slingelant.

Jan van den Campe Tielmans:.  komt in 1397 tc Woudricllcm rooi;
cn in 1408  ww Tielman  van d e n  Camp  schout  dirr st,nd.

Wilhm Sadelboyer  utcn Cam,,  ,
uten Camp, Vrouwe ran S l e w i j c ,

,jongerc z o o n  van Vronw Agniese
wordt vermeld in 1407. 111  Ilctzclf’de

,jnnr geeft ScobZawt  i;an  Zwijndrecht  goctlcrcn i n  l i j f t o c h t  an,n zijnc
vrouw  Jonkvrouw BeZe van den Campe, die met  Leonis,  Jan en Nargriet
gesproten  was u i t  het hnwelijk  \-nn bovcngenocmdcu  Claes  uten
C a m p e  heercn heonisz.  met Catkarina  2ran  HvbaerZe  Willcmsdr.

A e r n t  van d e n  Camp  of uten Camp wns ‘in LIOS  kn,pitein tc W o n -
driohem, in 1410 kns(clein  rnn Gorinchnm.  Hi,j brak zijn wn.pen d o o r
middel  yan een St. Jacobsschelp in den reclrterbovenhoek.

L’Zaes ute,r C a m p e  komt  in  1453 voor nis knitclcin v:~n Iicnsdrn.
3) Om  van het, w i s s e l e n  van toennnm  in hetwlfdP ycslacht  te dezer

plaatse slechts &n voorbeeld te geven, diene dat Jan Itozj’nszoon  van
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Dc wn;~~scliijnlijlïc? stniuvnllcr van d i t  g e s l a c h t  i s
Ivmlter LWIL tlcr,  iÌJ”kc, wiens  20011  <Jarb  die Moehzer  in
1391,  als  man van Hadewg  dochter van J a n  vaqa
Oudheusden  en van Jonkvrouw A g a t h a  dochte r  van
Henk MX dw &hcr/ct,  met zi,jnen schoonvader en zijnen
zwager Jma ZYIU Outllre~tstleu,  ten overstaan van schepenen
van ‘s-Hertogenbosch, een stuk land te Deurne verkocht.
Deze Jan die Moelner (van der Eycke) en Hadewig
van Oudheusden zijn naar alle waarschijnlijkheid de
<rrootouders  geweest van de gebroeders TI outer van deri
&clce  en ?Jan IYOZ  OzcdhcJlsden,  die in het midden der
vijftiende eeuw leefden ; maar  IFiZlem,  de vader  van
deze gebroeders, kan even goed een zoon als een
schoonzoon van Jan die Moelner  zijn geweest,  want,
of deze Willem F>ail  de~ Qcke of ljan Oudheu.sden,  dan
met. een anderen  naam werd genoemd, is mij onbekend.

Als  ouds ten  bewezen  s tamvader  de r  Hceren  van
Oudheusden hebben wij dus vooralsnog aan te nemen:

1. WizleJJA ) omtrent wien alleen bekend is, dat hij
de vader was van *):

1. Vozlter  van der Eyclce,  die volgt onder IT.
2.  .?CCU  vau Oucil~~eusden  , k a m e r k n e c h t  e n  ju-

wclier van Phil ips van Hourgondie. Hij on tv ing
van dezen in leen het halve veer tusschen Dor-
d rech t ,  cn  Papendrech t  (6 Aug. 1463))  de’ am-
bachtshcerl~jkheid  Waardhuizen  “) eu a n d e r e
goedcrcn in het land van Altena, e n  o v e r l e e d
kinderloos omstreeks 1479.

T T .  TVoufer v(cu &r Eyche  g e n a a m d  vau Heusden  of
‘I:~u O~rtZhc~~.sd,~,/,  bekleedde  evena l s  z i jn  b roeder
aan het hof van Philips den Goede den post van
knmerknecht  en juwelier,  ook omschreven als
,bewnerre  VU ouzen juwelen.” Als ,,Wouter van
der Eycke alias van Huosden”  werd hij 13 Juli
1 4 6 0  bclccud  met het halve veer tasschen  D o r -
drecht en Papendrecht,, dat, hij 6 Aug. 1463 als
,,Wouter van der Eyke van Outhuesden”  o v e r -
d r o e g  aan zijnen b r o e d e r  ,,Jan van Outhuesden
Willomsz.“, na  wiens  dood  hij er  op 21 Febr .
1479,  als n Wouter van der Eyke van Outhoesden”
w e d e r o m  mede  bclcend  werd. T3i.j  had voorts van
d e  Hollandsche  grafelijkheid  in l e e n  d e n  t i e n d

Oudheusden rccdi o\-erlc&n in lc>C;8,  cc11 zoon h a d ,  dit -Jan  Spiering
Itcctte  on grhnwd was met AZeid vax Doorne  R o b b r e c h t s d r .  E e n  z o o n
n i t  d i t  laotstc hnwclijk  wns RobDrecht  v a n  Doorne, veelal  \-ermeld
als Bobbrecht  ?rau Doorne Spieringszoon;  alleen  zijn zegel, d n t  d e  d r i e
palen  v:m vair cu liet soh~ldhoofd met dcu b.zrenst,cel  tc a a n s c h o u w e n
geeft  , kn n aan  mogcl ijkc vwwn ntwhnl~ met, de Ondlrewden’s  d o e n
dcnkcn.  Ook  Hobbrrx~hts  brocdcr .Jan  Ituijn Spierings:oon  komt ,  nooi t
met d e n  tocnnnm  Van Oudhcn_;den voor.

4) Ook k:ln nis rnststnnndc worden nmqenomcn, dat hij behoorde tot
de nnnstc blordvctwnntcn  Ann «Tjsbrecht  uan  d e r  E y c k e ,  d ie  12  Ang.
14öti,  nn dm dood zijn< vndcrs  Wouter tiaz der J$cke, beleend wxd
m e t  vijf  morgen 1:1nds  i n  den b:m van Rijswijk  i n  het, In,nd v a n
Altew. Gijsbrcoht, werd i n  dit, 11oll:Indsch  Iccn opgevolgd d o o r  zijn
zoon Wouter  uzn der Eycke;  nzlngrzien  dwe onmondig was, deed zijn
v o o g d  Wozrter van Outhewden  017 9 Ang.  1487 den leeneed.

M o g e l i j k  ~tnmmcn deze v:jn der Eyckc‘s  nf xul  W o u t e r  v a n  d e r
Eycke, die in 1364 te Gccrtrnidenberg  door  Her tog  Aelbrecht,  werd
b e l e e n d  m e t  d e  hem v:ln zijn vndcr nanbcstorven leengoederen i n
Z u i d - H o l l a n d .  ‘l’rouwcn~ ~ccds  ’ ’TOW Ilem  bad CL’ e e n  W o u t e r  van
der Egcke geleefd, wnnt in lH54  wordt  melding gemnnkt van ,,Agnese
can Xaeltzoijc  hecrcn Ti2Zlems  dochter dan ll’indelsnr s s e  d i e  Wouter.+
wijf uan der Eyke l~luclr te wcscn.”

‘:I) Dm jnistcn datonl zijnrr bclccning heb i k  nipt xmgetroffen. I n
1447 komt Jonkvrouw (ieertruid wten Campe nog voor alu  Vrouwe
van Waardhuizen.
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van eeu blok lands iu de parochie van Scobbe
en van Everoke (beleend als ,Wouter van der
E y c k e  W i l l c m s e .  geheeten  v a n  Huesden” 16
April 1461), zcs  morgen lands te Uitwijk (1474),
do ambachtsheerlij kheid Waardhuizen (1480) en de
hofstad waarop het huis te Giessen had gestaan
(beleend als ,Wouter  van Outhnesden”  in 1490).

Hij was later muntmeester-generaal en overleed
omstreeks 1604, twee kinderen nalatende :

1. .Tan van Oudheusclen,  die volgt ouder 111.
2. Cornelia van  Oudheusden, die in het huwelijk

t r a d  m e t  M r .  Gerit Numan.  Bij d e  huwelijks
voorwaarden ,  dd .  2 Juli 1483, gaf haar vader
n Wouter van Outhuesden  Wi l lemsz .”  ouder
meer een uiterwaard tusschen Andcl en Giessen.
1Mr. Gcrit Numnn,  die later audiencier en geheim-
s c h r i j v e r  w a s  v a n  Philips  den Schoone  en tot
Ridder werd geslagen, overleed  vóór zijn schoon-
vader  ; in 1600 werd deze ten behoeve van zijn
minderjarigen kleinzoon Peter Numan met bedoel-
den uiterwaard beleend. Coruelia  van Oudheusden
werd nevens haren echtgenoot te Brussel begraven.

111. Jan uag2 Oudkeusden  was raad, tresorier en be-
waarder  der registers en charters van Holland,
Zeeland en West-Friesland. Reeds bij liet leven
zijns vaders ontving. hij enkele van diens lecn-
goederen, o. a. in 1490 de heerlijkheid Waard-
huizen, terwijl hij toen ook reeds uit eigen hoofde
andere goederen m het land van Altena verwierf,
met name te Giessen (1486) en te Almkerk  (1492).
In 1498 werd hij bovendien beleend met het veer
ttisschen Dordrecht en Zwijndreeht en op 12 No-
vcmber van hetzelfde jaar met de heerli jkheid
Oudheusden, door hem van de grafelijkheid gekocht.

Hij trouwde met Maria Beuclceiaer,  dochter van
den vormogcnden en invloedrij  ken rentmeester-
geueraal van Zuid-Holland Thomas Beuclcelaer  ,
sedert 1487 Hoer van Alblasserdam. In 161fî  was
zij reeds overleden.

Zij schonk hem vier kinderen:
1. bornelia v a n  Oudheusden, g e h u w d  m e t

Goyart de *leger, een  Meyerijsch  ede lman,  d ie
later  schepen der stad ‘s-Hertogenbosch was.
J3ij de huwel{jksvoorwaarden,  d d .  6  S e p t e m b e r
1616,  beloofde de Heer van Oudheusden 200
rijnsgulden ‘s jaar, te zullen geven. Cornelia
overleed weinige jaren later.  Haar echtgenoot
st ierf  in 1668.  Hij was  de  een ige zoon van
Wouter de Jeger en ElisaOelh  de Bever. In tweede

huwelijk  verbond hij zich met Johanna de Stradio,
dochter van den Kanselier van Brabant, en daarna
nog met Petronella van den Woude, die hem
overleefde.

2. Mr. Jan van Oudheusden,  die in 1620,  na
den dood ziner moeder, beleend werd met tienden
te Molenaarsgraaf en met ruim 38 morgen lands
onder Alblasserdam. Hij overleed kinderloos om-
streeks 1627.

3. Jan van Oudheusden, de jonge, die volgt
onder IV. 6,

6) Behalve deze twee broeders leefde er in denzelfden tijd nog een
Mr. Jaw ‘uan  Oudheusden, die tusschen 1506 en 1521  m e e r m a l e n

4. Godscll.alclc  van Oudheusden, die na het orer-
lijden zijns vaders, in 1634, evenals zijn broeder
Jan verzocht met de heerli jkheid Oudheusden
beleend te mogen worden. Te zamen met dien
broeder was hij ook, in 1633,  beleend met dc
heerlijkheid  Alblasserdam, die in 1616 van mijlen
hun grootvader T h o m a s  Beucltolaer  was over-
gegaan op diens dochter Juliana; na zijn, broeders
dood verkreeg hij in 1642 ook diens leengoederen.
Hi j  was  d i jkgraaf  van  den  Alblasserwnnrd  en
overleed z jnder wettig oir omstreeks 1648. 7)

IV. *Jala  van Oudllewdw  Jalasz.  , Heer van Oudheusden
en Alblasserdam, b e z a t  behalve  deze heerl\jk-
heden nog de hofstad van het huis tc Giessen
(1637),  het hooge en lage gerecht van Poederoyen
(1637) en tal van goederen onder Alblasserdam,
(16?7),  Giessen , Andel en Uitwijk (1636 en ‘37).

Hi,j trouwde 10 met Margriet Steenwech,  dochter
van Claes Steenzoech  en Heymer ick  Snavels .  I n
1632, toen zij reeds overleden was, verkreeg hij,
bij de orfdeellng van de door zijne schoonouders
nagelaten goederen, ten behoeve van zijne kinderen
d e  vorsterij v a n  O s s , Berchem en Littoyen en
het schrijfambt  van Maasland.

Hij hertrouwde met Jokanna S’ruyt,  aan wie
hij i;l 1639 de heerlijkheid Oudhensden in lijftocht
maakte. Niet lang daarna is hij overleden, want in
1642 komt zijn broeder Godschalck als zijn leen-
volger  voor.

Uit het eerste huwelijk sproten zes kinderen:
1. Wouter van Oudheusden, die volgt onder V.
2. Maria van Oudheusden, gehuwd met Sebastiarn

van Warendorp gezegd Numan,  zoon van P,ieter
Woutersx. I n  1 6 9 3  e n  ‘ 9 8  w o r d t  zij als zijne
weduwe vermeld ,  doch  in  1612 was zij ove r -
leden. Hij was in 1671 waarsman over den ge-
meenen dijk v a n  E m m i c h o v e n  e n  Ganswijk en
deed in 1073 eene poging bij den Gouverneur
van ‘s-Hertogenbosch om de stad Heusden van
het Spaansche garnizoen verlost te krijgen. Hunne
dochter eu eenige erfgenaam was Margrieie vava
Wareladorp,  die trouwde met Lauwas  Doublet, raad
en rekenmeester der Aartshertogen te Maastricht.

3. Claes van Oudheusdela  , die volgt onder VLjis.
4. cJaqa  van Oudheusden, die volgt onder Vter.
6. Floris vaqa OudJ~,eusde?a,  die volgt onder V‘irrnt’r.
6. A n n a  vaqa Oudheusden, gehuwd met Arelat

CoeOel  , ontvanger -generaa l  van  Hol land ,  zoon
van den rentmeester Nyclaes Coebel.  In  1686
werd zij als erfgenaam van haren zoon fiicolaes

schepen van Heusden was en gehuwd was met Mechteld  Beuckelaer.
Hij behoorde tot het galacht,  dat de drie palen  van vsir en het,
schildhoofd met den barcnsteel voerd,!, en wns een  zoon van  Hendrick
Anthonisz.  van Oudheusden. Vermoedelgk is het ook deze omtrent wieu
in de rekening der stad Heusden over 1521 voorkomt: ,,a.lsoe  meester
Jan van Outhuesden van deser  sta& wegen in den banne gedacn
wan tot Loven tot versneck van meester Jan die Wolf van sijnen
achterwesen, alsoe  is meester Claes Duls  doer  wr.sueck van hem
geroyst aen den Hove tot Bruessel,  te kennen gevende onse stadt
last ende  begeerde brieve te hebben van der K. X dat men den
selven  Mr. Jan absolveren soade b[_ redenen die hij allegeerden  vnn
onser  armoeden  ende anders, die hg vercregen heeft”.

7) Eene Marijken  Qodsehalck  van Outheusdens  natuurlijke dochter
trouwde met Jan Buys Cornelisz., schout te Oudheusden. Uit dit
huwelijk een zoon Codtsehalck  Buys, die in 1580  nog onmondig WRS.
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CocTbeZ  beleend  met de heerlijkheid Alblasserdam,
welke in 1563 aan huren echtgenoot was gekomen
bij overgifte van Jan van Oudheusden. Zij stierf
in October 163.2, waarna Alblasserdam kwam aan
hare dochter Amaa Coebcl.

V. Wouter can Oudheusden 8) volgde in 1542 zijn
vader op als Heer van Alblasserdam en in 1548
zijn oom Godschalck als Heer van Oudheusden,
Hultcn en Elshout. Hij trad in het huwelijk met
C’oy?zelin  &iering  v a n  WelZ, d o c h t e r  v a n  d e n
Housdenschen drossaard Gerard  Spiering van Wel1
e n  Enierentia z’an Ncrsel. In 1 5 9 8  g a f  zij a l s
weduwe, met hare nicht Joffr. Huberta  van Wijck
genaamd van Onsenoort, volmacht aan Hans van
Nimmeghen, waard in ,do drie Oranjeappelen” te
Dordrecht, om voor  haa r  600  gu lden  op  t e
nemen. Zij leefde IIOg in 1609, toen zij omstreeks
66 jaren oud was.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren : “)

1 .  ,Jan van Oudl~eusdesz,  d i e  i n  1 5 9 3  z i j n e n
vader als Heer van Oudhcusden enz. opvolgde.
Hij was onnoozel en st,iert  ongehuwd.

2. Gerard rn?z (J)&heusden.  Hij volgde in 1626
zijn broeder op als Heer van Oudheusden, Hulten
en Elshont.  Bovendien was hij  in 1623, na het
overlijden van zijn neef Rogier  van Oudheusden,
beleend met de v’isscherij in de heerlijkheid Alblas-
serdam. De familienaam zijner vrouw is ons on-
bekend; uit de Bosschc doopboeken weten wij
alleen dat haar voornaa,m  Gerarda was. Zij stierf’
17 Juni 1628 en werd den 21~tcn dier maand te
Oudheusden begraven.

Zij waren de ouders van:
a. Wouter  van Oud7heusden,  gedoopt te ‘s-Her-

togenbosch 14 Juli 1615.
b. Gernrd  van Oudheusden,  gedoopt te ‘s-Her-

togcnbosch 15 Oct. 1617 en evenals zijn broeder
jong gestorven. Een hunner zal geweest z\j.n  de
zoon van den Heer van Oudheusden,  die bl!lkens
de Heusdensche kerkerekening op 7 Nav. 1627
to Oudheusden werd begraven.

c. Muria Anna van  0~1cl7z~usde~~,  die in 1641,
na het overlijden ha lrs vaders, beleend werd met
Oudheusden,  Hulten en Elshout. Zij  was gehuwd
met Pieter de Hzryter, vermoedelijk een zoon van
,lafL de Huyter  en Anna de Vooght van Rijnevelt,
en leefde nog in 1676 toen zij erfgenaam was
van haren zoon den kapitein Gerard de Huyter  ,
Heer van Oudheusden. Hare dochter Chal-Zotte
Jttlia~~a de Huyter  bracht door haar huwelijk met

“) Hij moet, niet verward worden met Mr. Wouter  val& Oudheusden,
kanunnik  te  Heusden,  d ie  cen zoou was  ~an Mr. J a n  wan Oud-
heusden  cn Nechteld  Bruckelae+  on twee b a s t a a r d s  hn,d: Joachim  cn
Jan z’an Oudheusden. Deze kanunnik was  een broeder van  Hendrick
van Oudheusden (sul~cpcn  te Heusden 1.543  cn ‘.5i),  gehuwd met Anna
Volckier  , Aleyt  can  Oudheusden, d i e  i n  15i5 overleed  als  weduw_e  mn
Hugo Spiering van Aelborch,  Catharina can  Oudheusden, gehuwd met
J a c o b  Willemsz.  z’an Cuyck, Xagdalena  tan Oudheusden en Maria 2)an
Oudhemden, religieuse  te Loosduinen.

9) Misschien zijn cr nog meer kindcrcn gcwecst - dit dan evenwel
jong moeten zijn  gestorven -, immers op 26 Norember  1603  TCT-
kocht Joffr.  Cornelin.  Spierings, Vrouwc  tot Ollthuesden,  zoo v o o r
zich zelve  nis voor hnre  mondige en onmondige kinderen, aan SC-
bastiaen Beelaerts een geseet  groot 7 mergcm lants wesende acker-
lant cn weylant in den banne  yan Wijck.
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Fredkck Ignatirrs  van Bueren, Heer van Zuydoort,
Amcliswecrt  en Honcoop, de heerli jkheid Oud-
heusden aan dat geslacht.

Vbis. Claes van Oudheusden  was sedert  1555 r en t -
mees te r  des  Konings  over  s tad  en  lancle  van
Heusden en overleed in 1575. In 1568 reisde hij
op verzoek der magistraat  van Heusden naar
Brussel om te vragen dat de stad ontlast  zou
mogen blijven van Spaansch garnizoen. Hij was
g e h u w d  m e t  ïllechteld van E2/ck,  doch te r  van
Roelof van hyck, Heer van Blaerthem, Zeelst,
enz., en Heylwig  van Berckel. In 1587 v e r k o c h t
zij met hare beide zoons een huis te Heusden.

Die zoons waren:
1. Rogicr  van Oudheusden,  die van zijn vader

de leengoederen onder Alblasserdam erfde. Hij
werd in 1582 als student te Leiden ingeschreven,
woonde later in den Haag en overleed kinderloos
omstreeks 1623, in welk jaar zijn neef Gerard,
Heer van Oudheusden, met de door hem nagelaten
visscherij in de heerlijkheid Alblasserdam werd
beleend.

2. Johan van Oudheusde?a  studeerde eveneens
te Leiden, woonde in 1600 in den Ha.ag en in
1617 te Voorburg. Iu 1619 was hij overleden en
volgde zijn broeder Rogier hem in zijne leenen op.

De acht kwartieren dezer broeders waren:
Oudhcusdcn Eyck
Steenwech Berckel
Beuckelaer Hals
Snavels Berwouts.

Pr. Jan vals  Oudh.eusdcn  droeg in 1663 de ambachts-
heerlijkheid Alblasserdam over aan zijnen oom
Arent Coebel. Hij woonde te Genderen, reisde in
December 1578 als gedeputeerde van het platteland
van Heusden naar de Staten van Holland in den
Haag en overleed in 1579. Uit zijn huwel,ijk met
Sop7hi.a  Aertsdochter 1”) had hij drie kinderen:

1. Jan van Oudheusden, ongehuwd overleden.
2. 3largaretlra  vals Oudheusden,  die in 1593 en

‘96 vermeld wordt als vrouw van Pieter Adriaensz.
en in 1609 als vrouw van Adriaen  Jansz. Verwel
te Genderen.

3. Johanna vals Oudheusdea, die ongehuwd
overleed.

Pxtcr.  Eloris van Oudlzeusden  woonde te Heusden,
waar in 1570 de Spanjaarden,  toen zi j  pet de
gevangen Geuzen van Loevestein  terugkwamen, te
zijnen huize hun dorst leschten. In 1578 leende hij,
evenals zijne schoonmoeder, geld aan de stad. In
1671 was hij schepen en in 1586 weesmeester van
Heusden. Hij erfde in 1549 van zijn oom Godschalck
de leengoederen te Giessen cn te Rijswijk, waarvan
hij evenwel in 1564 een deel, met name het huis
te Giessen  , overdroeg aan zijne zuster Maria, de
vrouw van Sebastiaen van Warendorp. Hij over-
leed omstreeks 1590 en was gehuwd met S o p h i a
cala il’oort:  dochter van Jala  van Noort Adriaensx.

1”)  Zij had eenc  zuster, die gehuwd was met Pauwels Hubrechtsz
Steewech,  burgemeester van Heusden in 1556!  en eenen  broeder
Jan Aestsz., die in 1597 te ‘s-Hertogenbosch woonde.
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en Ida Clacs Bu~~sdr.  Zij schonk hem vier kinderen  :
1. Joha?a  uun Oe~dhcusden,  d io  vo lg t  onder  VI.
‘i. iUaria  van 0tdlzez~sdel~,  gehuwd met Bda,ii

van d e r  Cammcn  , majoor van Woudrichem , als
wiens  echtgenoot zij in 1617 on 1619 wordt vormcld.

3 .  Xagdalena  ‘Ga?&  Oudheusden.
4 .  ïkargaretha  can Oudheusden,  i n  1 6 4 3  orf-

genaam van hare  zuster Magdnlena.

.Joh,un van Oudlzetrsdru  volgde zijnen vader Floris
op in diens bezittingen te Giessen. Hij t,rouwdo
met Maria Pels, die in 1614 als zijne weduwe  te
Gicssen  woonde en nog leefde in 1618.

Hij liet twee zoons na:
1.  F l o r i s  van Oudheusden,  luitenant  in  d iens t

dor Staten. Na den dood zijns vaders werd hij in
1610 beleend met den Middelwaard te Giesson.
Op 11 Maart 1629, toen hij nog vaandrig was,
had te Heusden de sfkondlging  plaats van zijn
voorgenomen huwelijk met Anthonia  can 2Cispn,
uit Dordrecht, dochter van Heudriclc  van Nisyen.
Hij stiert  te Brielle 2 @ct. 1667; zijne weduwe
overleed te Woudrichem in December 1664. Hun
huwelijk is blijkbaar kinderloos gebleven.

2. Nzcolucs  VUI~  Oz&ezlsde?z,  die volgt onder VIL

Nicolaes  van Oudheusden,  Heer van Est en Don&,
v o l g d e  in 1658, na den dood van zijn b r o e d e r
Floris,  op in diens leenen  te Giessen ,  w a a r  hij
woonde.  In hotzelfde jaar werd hi,j beloond met
*goed  to Alblasserdam, hem aanbestorven van zijne
moei Margaretha  van Oudheusdcn. Hij was in lij35
gehuwd (afkondiging te Tiel 15 Augustus) met
_tda  de 12oeuer,  geboren te Tiel, dochter van Hm-
dl%&  de Roever  en Hillegowlt  de Xaedt.

Uit dit huwelijk tweo kinderen:  1’)
1. Johan van Oudheusden, die volgt onder VIII.
2. Margaretha van Oudhezcsden,  gedoopt tu Tiel

7 November 1637.

Joha,?&  2;an  Oudl~eusdcn,  Heer van Est  en Donck,
werd in Doccmber 1661 en Januari 1662, tocu hi,j
26 jaar oud was, beleend met dc door zijn vader
nagolatcn lcougoederen  te Giessen en Alblasserdam.
Reeds in 1641, na het overlijden zijner moeder,
was hij be leend  met  do  veerstad  Zoelen  on  had
hij land te Echteld  in erfpacht verkregen, afkomstig
van zijn grootvader de Roover.  Hij trouwde met
Anna Catharì~~a  2cr~.ynagel,  dochter van Alezmader
2 wgnagel tot Gellccwa  en Geertrwid  Ermgard uun

‘1) Do door Baron van Outhcusden  te Brusselbij  denHoogcuRand
va)n Adel ingcloverdc  genealogie fant:wxrt nevens deze twee  kindoren
ook nog een zoon Gernard, wien; zoon  L4drinan  van Oudhousden
bij Cnthnrina  van Wcvclinchorcn o.a. vader  was  van den in 1617
gcbo~  eu Anthony ran Oudheusden, die uit zijn huwelijk met Wil-
holmina.  Blommcrs een zoon Gijsbcrt had, geboren in 165-1,  dit dc
grootva,der  was van den in 1755 gcadcldcn  Hendrik Jacob van Out-
bcusdcn.

Zijn dczo  laatste  opgaven ,jllist, wat niet  onannnemelijk  is, d au
zou do  oudste  bewczcn slamvndcï  der Baronnen vau Outl~cusden
zijn Bdriaen  Beruts  van  Outluzusden, w icns wccskindorcn in Juni 1634,
bij nctc  verleden  voor s~hepcucn  van Gorinchem, cen  deel verkregen
ww de nal.ztenschap  hunner grooloudcrs  Anthonis van Wevelinchoven
en Anthonia Adriacnsdr. Omtrent dezen Adriaen Bernts  van Ont-
heusden  heb ik vorder niets kunnen vinden; van zijnen vader Bernt,
die omstreeks 1600 moet hebben geleefd, wordt noch in Gorinchemsche,
noch in Heusdcnschc stukkeI vnn dien tijd eenigc melding gemaakt.
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tlega  Boet&ae~. Zij stierf omstreeks 1706 en werd
slechts  onkelo jaren later door haren ech tgenoot
in het graf gevolgd.

Zij hadden drie kindcrcn:
1 .  Gecrtruicla  Maria can,  Oudhcusde~~,  -geboren

omstreeks 1677, trouwde met den kolonel drcnt
Cawl ~:m  flammerstcin,  d ie  in  lil7 overleed.  I n
1710 werd zij, met voorbijgang van hare broeders,
krachtens beschikking hoars vaders zoowel met
diens Hollandsche leengoederen als met het Zou-
lcnscho veer  beleend. Zij testeerde in 1712 en was
in 171.7 overleden.

2. Nìcolnas  Alexander vun  Ouclhetwlcn,  die volgt
onder 1X.

3. cJohan vaia Oudheusden,  die nog leefde in 1717.

I X .  IVicolnns Alex*andcr  lìa?a Oudlaewdcn  ,  gcborun
omstreeks 1680, werd door zijn vader onterfd.
Niettcrnin verkreeg hi,j op 6 Maart 1710 de belcening
met diens goederen te Giessen en te Alblasserdam ;
maar  reeds  den  21RtCn dier maand werd zijne
zuster dnarmede beleend. Na het overlijden van
deze werd,  hij in 1717 nevens zijn broeder Johan
beleend  met het Zoelensche voer, dat zij aanstonds
ovordroegen aan Carel Pieck.

Volgens een handschrift van Baron van Spaen,
berustende in het archief van don Hoogun Raad
van Adel, was Nicolaas Alexander van Oudheusden
g e h u w d  m e t  Caiharina de Hcte,ja  en hadden zij
kindoren  , die in  1723  e r fgenamen  waren  van
Geer t ru id  Alc id  van  Appe ldoorn ,  v rouw van
Gerrit Norbert  van Scherpenzeel, wiens moeder
was Cornelia van Oudheusden. 1’)

Charters de Ridder,
mcdogcdccld  door J. D. WAONEZL.

Eau tiontul stukken, op dc: familie de Ridder betrekking
hobbendo, wordon  d o o r  mij cenige  j a ren  geleden  o p
c’one  auctie aangekocht. Zij hebben, blijkens de nummers
daarop aangebracht , de;1 uitgemaakt van con groot
archief. Daar vormecntl  wordt dat de medodeeliug  eenigou
belang kan iuboczemen  , volgen hiermede de oorkonden
in cxtcnso, met dien verstande dat daar waar . . . . . .
staan ecnige  meer  bekende uitdrukkingen en herhalingen
zijn weggelaten.

NO. 1 .  1447,  des  Dynsdagcs  na sinte Michiels  dach
(3 October) Doe ic verstacn  Johan van Hroechusen  Dircs
zoen Schout in Nedcrlangbroeck van eens eersamen
prelaten weghon  mijns heren Ghysbrccht broeder tot
13rcdcrodc  tot Vyancn ter Arneyde Doemproofst en
Proofst tot Oudemunster Tutrecht, dat voor die lant-
ghcnoten on bueron die hier nae bescrevcn staen quame
iet gherechte  Joncfrou Gheertruut die Johans  Ridders
wijff was, Heynric de Ridder,  Willam de Ridder on
Joncfrou Ghysbert hore kynder en begheerden eens en
dels off den vryon cyghendom van den lande dat hier
noc bescrevcn  staet: In den eersten  twyntich  m c r g h o n
lants also die hcrhelegen  siin inden ghorechte voirscreve

12) Deze  Cornelia  zan  Oudheusden zou misschien eene  dochter kunnen
zijn gawecst  van Gerard van Oudheusden Woutersz., Heer van Oud-
hcusden, hiwboyen  genoemd onder V, 2.
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inden vcertich hoeven  tcgoywacrt streckende uter broec-
kcrwoteryng0  indo goyerwetoringe  daer die heren van-
den Doem Tutrecht boven na& gelant siin en beneden
dat convento van Oestbroeck, Item tyen mcrghen lants
ghelogcn in den gherechte voirsc. inden veertich hoeven
streckendo uter broeckerweteringe inde hoeftweteringe
dacr Heynric do Ridder van Znndenborch boven naest
ghelant is en beneden Heynric de Ridder mit lande dat
hij telone houdt vandon Jonckcr van Gacsbeeck;  Item
zes morgen lants ghelegen in den gherechte voirsc.
in den veertich hoeven vurg. streckende uter broecker-
wetcringe inde hoeftweteringhe daer boyen naest ghelant
siin die heren vanden  Doem Tutrecht en beneden dat
convente  van de Oestbroeck cnclc noch vier merghen
lants ghelegen in den gherechtc  voirsc. inden dertich
hoeven streckende uter broeckerweterynghe ter hoeft-
weteringewncrt  aen daer Willam  van Boechouts erf-
namen en  d ie  heyl ighe gheest  Tutrecht  boven naest
ghe lan t  siin on beneden  Jan  van  Broechusen  Aern t s
soen mit lande dat hij te lene houdt va.n den Joncker
van Gaesbeeck . . . . . . so gaven alse Joncfrou Ghcer-
truut mit hoirs ghecorens mombners bant, Heinric de
Ridder voir hem en voir Joncfrou Janna  sinen wive
daer hij tot deser  t,ijt wittelike boirte by hadde, Willam
de Ridder gag mit siins selfs bant en Joncfrou Ghi.jsbert
gaff mede mit hoirs  ghecorens mombaers  hant en gaven
mit samender  bant als0 recht wysde rechtevoirt  over
Johan de Ritlder boren  zoen en broeder den vryen
cyghcndom  van alle alsulken lande voirsc. also alst hier
vo i r  bescreven  en bepaclt staet ,  voirt  gaven sy n o c h
mode over Johan de Ridder horen zoen en broeder alle
ghe tuun  en  ghet.ymert dat op dcscn voirs. land0  staet
en  dacr toe alle rucrende  goet en tylberhave dat sy
haddc off hebben mochten en enigherwijs  in den ghe-
rechte voirs . . . . . hier waren over en acn Lubbert
v a n  Bacrn cn Gherijt  J a c o p s  z o e n  lant,ghenoten  e n
bueren inden gherechte voirs.  . . . . . . en op dit vaste
en  s t ade  b l ivc  so  hebben  wy Johan  van  Broechusen
Scout en Lubbert va,n Bnern dcson brief bcsegelt  mit
onsen  segellc tenen orcondc en ic Johan van Brocchusen
Scout mcdc  over GherijI;  Jacops soen om sijnrc beden
wille cn ic Ghcrijt Jacops so0n bclye en kunne dit mede
inder  manyore v;irs. oitder  des scoutcn segel voirg. en
hebbe  h u m  ghebcdcn desen  brief mede over mij te
basegellcn mit siae segel . . . . . . gegeven int jair ons
heren  dusent  vier hondcrt  zeven  cn veertich des dyns-
dages  na sint0 michiels  dach.

(Perkamontcn  brief, w a a r v a n  d o  beidc  regels  zi,jn
afgcvnllen.)

NO. 2. 1449. 1 Mei. Wy Kcnrick van Glinthorst  Dicricx-
soetl  0ndc Clacs d i e  Ryddcr burgemcyst,crc  t!cr stcdc
van Wyck inderti j t ,  oirkonden, en tughen mit desen
openen bryeve dat ons konl ic  i s  da t  Acrn t  Schivo
ghemcchtiuht  myt rede van weghen Joncfrou Thymans
weduwe w y l e n e c r  Johans  van  Dr iebe rgen  znlighcr
gedachton  ant a.llen recht myt huercn k y n d o r e n  m y t
allen recht vervollicht  011 verwonnon heeft myt pandingen
cn myt schicringen  en mit volbaden  panden na0 allen
rechten en willecoeren  der stede van Wijck op Claes
Herman  Smacht soen alse veerthyen  oude vrnncrijsche
schilden hoeft  ghelts en den derden pennynck  meer
daer die somme te samen af beloept  ,  vy f tyen  oude
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schilden payments vurs. enclo sevondalvcn oude vleem-
scha groeten tot onrade cndo daer  Joocf rou  Thyman
m i t  hueren k y n d e r c n voers. v o e r  t o e  geschiert  is
rente die sy jaerlycx heffen en bueren zellen  uut eenre
husingen  en hofstede met allen hueren t o e b e h o e r e n
die Clacs Hermansoen voers. staende heeft binnen der
stede van Wyck in die Kypocrt acn di0 after straet ,
tusschen Dierick Jan Smeetsoene en Jan Byen hofstede,
mitten enen eijnde  geleghen  acn die after straet voers.
streckende mitten anderen eijnde zuuden waert op al
die Dancker straet, en  daer  Joncf rou  Thyman mi t
hueren kijnderen voer dese alinge somme  voers. voir
tot is gheschiort, aen rentcu enen goeden ouden vran-
cr icschen  sch i l t  ende daer toe drije oude vlacmsche
groeten die sy jaerlicx erflijck en ewelijken heffen endc
bueren zellen  uut deser voirg.  husingen ende hofsteden
tot huercn ouden pachte  die se daer mit recht vuer
uut gewonnen hebben. Ende  dese voers. rent,e die sa,l
men jaerlijcx  betalen die een helft op sinte Peters dach
ad cathedram  nu naest toekomende na datum des briefs
ende die ander helft van den pachte voors. te betalen
op sinte Meertijns  dach in den wijnter  door naest vol-
g h e n d e  ende  also voert  van jaer  tot  jaren erfl i jc en
ewijhjken  duerende, off Joncfrou Thyman myt hueren
kijnder  vocrs. oft huer erf’namen en naekomolinghen
die  mueghent  jaerlijcx  tot clken termine voerg. uut-
panden myt recht uuter voirs. husingen ende  hofstede
en mede aen alles gocts  dat sy jaerlycx inder  husingcn
en opter hofstede voirg. vi,jnden  en mitten panden voert
te varen alse die sccpen  wijscn dat recht is .  Welke
pandynge en schieringe  ons Aernt Schijve  voers.  van
J o n c f r o u  T h i j m a n s  e n  huere kgnder  weg0n  voers.
ghebaden heeft ,  off wy die acn nemen wauden tot der
s tede  behoef  van  Wyck die w3 niet aen n e m e n  e n
w a v d e n  ende  wy h e b b e n  A e r n t  Schive  v o e r g .  d i e
pandinge toe goed0 gheschauwen  tot Joncfrou Thymans
en  huerc  k i jnder  behoef  \oirs.  Alse burgermeijsters
vander  stede wegen voirs. na allen rechten en willekuercn
der stede van Wyck. Alle argelist uut gescheiden in
elken puntc van desen  brieve bijsonder.  In oerkonden
der waerzcit  soe hebben wij  Burgermeijsters voirs.
d e s c n  brirff bezegelt myt onssen zegelen. Ghogevon
int jaer  ons  he ren  dusent  v y e r h o n d e r t  n c g h e n  e n
veertich opten yersten dach van Meye.

(Perkamenten brief  waarvan de beide zegels  zijn
afgevallen.)

De jonkvrouw Thyman uit  dezo oorkonde was de
dochter van den Utrechtschon burger  Jan Mouwer.  Zij
was gehuwd met Jan van Driebergen,  een der bas-
taarden van Heer Willem van Abcoude. Hij overleed
in 1440 en was dc stichter van het kasteel iievondaal
bij Amerongen.

NO. 3. 1510 des Saterdagcs na Sintc Valentynsdach
(16 Februari) met viditnus von 14 April 15%.

Wy Anthonis van Covolens Richter Eelgis van Ster-
pcnzeel Joost Henricsz en Eelgis Anwert  scopenon  tot
Wijck doen condt allen luijden dat wij gesion  0n horen
lesen  hebben enen openen uuthangende besegelden
francynen gerechtsbrieff gans en gave ongecanceleert
ongeraesuert wel besegelt mit segele Aryaens van Pallaes
Scouts in Noderlangbroeck  luydende va,n woerde  to t
woerde a1du.s  : Alle den ghenen die desen  voirs. sellen
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sien of horen lesen  doen te verstnen -4ryaen van Pallaes
Scout in Nedurlangbroeck  in des eerbaren Heren Heren
Philibert  Naturel1 Domproest  tutrecht gerechte,, dut
voor mij en voor die lantgenoten die hier nabescreven
staen quamen int gerechte Jan die Ridder, Cornelis dit
Ridder gebruedore , JofYr. Alit  van Lunenborch hoer
beyder  suster, Henrick die Ridder en Joffer Antonia
syn suster Joffer Alyden voirs. kynderen en belyden en
bekenden alse Jan die Ridder voirs. voor hem en voer
Joffer Wendelmoet syne wive daer hy op dese tijt wit-
licke  geboerte by heeft, Cornclis  die Ridder voirs. mit
syn selfs hant voer hem selven Joffer Alit van Lunen-
borch  en Joffer Antonia  hoir dochter voirs. mit hores
gecoerens mombcrs  han t  daer  sy  mi t  rech t  en  mi t
oerdel  aen quamen end Henrick die Ridder voirs. oeck
mit syn selfs bant voor hem selven; End sy belyden
alle mit gesamender hant alse recht  wysde dat se min-
licken en vrundelickeu mit malcanderen  overtomen  sijn,
gepaert , geloot en gedeylt hebben alle alsulcke goeden
erfnisse en besterfnlsse als hem luyden aengecomon  en
bestorven is overmits hens vaders moeders en brueders
zaliger gedachten, in alro maniren als hierna bescrevon
staet. Inden yersten die twaloff mergen  lants so groot
en cleyn als die gelegen sijn int gerecht voirs. te Lunen-
borch te Rynwert, sel Jan die Ridder voirs. affhebben
viiftalf mergen  lants end vanden  selve twaloff mergen
volrs. sel Cornelis  die Ridder hebben drie mergen  en
Joffer Alit  hoer suster mi t  hoeren  kynderen  vo i r s .
scllcn  dair oeck off hebben vijftalf mergen  lants \-oirs.
Item noch sess morgen lants gelegen int gerecht voirs.
te Rynwert  endo Henr ick  d ie  Ridder  nu bruyct,  dacr
van sel  Jan die Ridder  vo i r s .  hebben  twee  mergen
anderhalf hont , Cornelis voirs sel dair of hebben ander-
ha lven  mergen  en Joffer Alit  mot hoeren kynderen
voirs sellen dair oeck of hebben twee morgen en ander-
ha l f  hont .  I tem noch v i j f  mergen  lants ge legen  in t
gerecht voirs. te Goywert en Geryt Jacobsz. nu ter tijt
bruyct in Gcrits voirs. lant, daep Jan die Ridder c&
hebben sel ene mergen vijf hont eu een vierddel vau
eeu  hoct lants en Joffer Alit  met hoeren kynderen
voirs. des gelijcks  oeck enen mcrgen vyf hont en een
vierddel van cen hont lants en Cornelis voirs. sel dair
o f f  h e b b e n  achtalff hont lants. Item dat lant opten
Broeck  so groot en cleyn alst gelegen is te Bernevelt
sollen Jan die Ridder en dofTer Alit met hooren kynderen
voirs. off hebben die drie delen en Cornelis hoer broeder
voira. dat vierddel. Item een hofstede gelegen te Berne-
velt mit hoer toebehoeren (verdeeling als voren). Item
dat erf bij Callenbroeck (verdeeling als voren).  I tem
dat  veen  ge legen  in  Amerongerveen  daer  Jan  van
Donse lae r  deen  helft of toebehoert  na uutwijsing der
brief hij daer off heeft (verdeeling als voren). En hierop
so vertogen sy alle mit handen voirs deen  tottes anclres
bchoefl’ van t ghene elcx toegeloet gepaert an gcdeylt
is en voirs staet. Endc  sij geloefen mede  mi t  handen
voirs buuten dit gerecht t,e verthyen in maniereu  voirs.
opt gene clcx buuten te loet en te deel gevallen is eu
voirs.  s taet  over al1 daer die goede gelegen syn so
wanneer deen  den andere des vermaent  ofte vermanen
(loet, alse recht en oirdel  wysdo  dat recht was en da,t
clie  vertichtc en cofte mit recht stedicheyt hebben en
houden sell. ,411e  dinck sonder argelist,  hier waren over
e n  sen daer  d i t gesciede  Cornelis van IJssclsteyn en
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Gcryt Petersz. van Merenborch  lantgenoten inden gerecht
voirs. en anders veel goeden luyden. In kennisse der
waerheyt hier off so heb ick Aryaen van Pallacs Scout
voirs.  myucn segel an desen  voirs.  gehangen van des
gerechtz  wegen over my selven en mede over die lant-
genoten voirs. om hor beden willen, dat wij.  lantgenoten
oirconden en tugen onder des scouten  von-s. segel en
hebbem hem gebeden  desen  brief mede over ons te
besegelen met synen segele want wy dair mede over
en aeu w a r e n  d a i r  d i t  a l d u s  gesciede  gelijck v o i r s .
sta&. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert
ende  thien des Saterdages na Sinte Valeutyns dach
tenen oirkonde , deser  brief syn drie alleens  sprekend.
Ende  want wy Richter ende  Scepenen  voirg. den briefl
we l  besege l t  geeien  en van woerde te woerde  h o r e n
lesen hebben als voirs. is, so ccrtificeeren wij dat enen
ygelicken mits desen  voer die rechte waerheyt,  des
toirconde hebben wy onse segelen  beneden aen desen
brief gehangen. Gegeven int jair ons Heren duijsent
vyfhonder t  sess ond twyntich opten veertienden dach
in April].

(Perkamenten brief waaraan nog drie van de vier
zegels hangen.

1. Anthonis van Covelens. Diameter 28 mill. Schild,
waarin drie golvende dwarsbalken. Omschrift: onleesbaar.

2. Eelgis  van Scherpenzeel. Diameter 26 mill. Zes
liliën , 3, 2 en 1; barensteel van 5 hangers. Helm met
wrong. Helmt: eene lelie. Omschrift . . . . va Ster . . . .
Komt niet voor in gen’” Scherpenzeel in Gen. en Herald.
bladen 10 jaarg.

3. Joost Henricksz. Afgevallen.
4. Eclgis Anwort.  Diameter 26 mill. Schild waarin

een kruis, in elk kwartier eene lelie. Omschrift: 8 . . . . ert.)

Bovengenoemde Alit van Lunenburg heette eigenli,jk
Alit  van Liesveld, weduwe van Hendrik de Ridder
van  Lunenburg . Do drie kinderen, die de erfenis
deuldcn  , hadden Willem de Ridder van Lunenburg tot
vader on Wendelmoet van Dornpseler tot moeder. Het
goed dat gedeeld werd onder Barneveld kan dan o. a.
afkomstig z[jn van de moeder Dompseler.

Een cu ander werd ontleend aan eene  genealogie de
Ridder indertiid  berustende  onder A. C. Baron Snouckaert
van Schau burg.

Een weinig bekend geslacht Van
Zutphen-Deventer-Doetinchem en

van í560-1 725,

Keppel te
‘s Heerenberg

d o o r  W .  WIJNAENDTS  VBN RESANDT.

Het is mij ondanks nauwkeurige nasporingen nog
niet gelukt, de herkomst der ondervolgende familio vast
te stellen.

IJc stamvader is  Gerhard van Keppel,  die in 1584
het eerst  voorkomt als toegelaten tot  den Heiligen
Dienst; hij zal dus omstreeks 1560 zijn geboren. Aan-
gezien sommige zijner kinderen een enkele maal voor-
komen met den naam va?z Kappele, werd aanvankelijk
vermeend, da t  GerJbarJ  een zoon zou zijn va,n Dcrk
van Keppel,  bastaard, die 24 Nov. 1570 als DiekA van
Kappel commissie ontving van de Rekenkamer van Gel-
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derland  als richter te Zelhem. 1) Dezen  Uelk  unjz  Kcpr,cl,
die een der vele bastaarclI;inderan  was van L)c& wa?a
Keppel, heer van Oolde, bijgenaamd Duivel Dirk, houd
ik na aandachtige beschouwing eerder  voor een t[jd-
genoot van Gerhard, dan voor diens vader. 2)

De voornaam Gerri t  (Gerhard)  komt overigens bij
het Geldersch-O-Jerijsselsche  geslacht z;a~ Koppel  slechts
Qénmaal voor en wel in 1621 in den tak tot Dingshof;
in de Westfaalsche familie van Keppel van den hTGerAorg
daarentegen komt deze voornaam herhaaldelijk voor,
zoodat misschien de hier te behandelen familie uit
Westfalen kwam. Zeer waarschtjnlgk  acht ik dit evenwel
niet, te meer daar reeds in 1573 een niet aan te sluiten
Gc&ardzLs  LXXYL  Keppel 3) voorkomt als rentmeester te
Bronkhorst  ( tusschen Baak en Steenderen),  en het
evengoed moge1 ij 1; is dat deze Gerhard  dezelfde is als
de latere predikant of dat de rentmeester  de  vader
van dezen laatste is. In ieder geval is het wel opmerkelijk,
dat de familie van de vrouw van den predikant GPY-
hardus  l’an Keppel &ók uit Bronkhorst stamde.

Wij vangen dus de
familie aan met:

genealogie dor onderwerpclij ke

1. G e r h a r d u s  ljan Keppnl,  vermeld van 1584 tot
en met 1601.

Toegelaten tot  den H. Dienst op de synotlc  te
Kampen 23 Maart 1584.

Pradikant te Zutphen 1691 ‘).
Predikant te Twello 1592 “)-1600.
Als zoodanig in 1592 op de synode te Nijbroek,

in 1693 op die te  Arnhem, in 1095 op die te
Harderwijk 5).

Waarnemend te Terwolde en te Wilp 1595-1698 “).
Hij heeft in 1097 en 1598 als ,,de eersame  cncbc

vl-oenze  WY. Gerhardus  vmz lieppel  diener des Godt-
l~cken Woorts  des kerspels Tluello”  een proces voor
het Gericht van de Veluwe tegen Wol& Wolfse1L
over een tiend van + mud gerst uit een stuk land,
Zeeland genaamd, behoorcnde  tot het goed den
Voerde in Wilperkers el , welke tiend in 1341 aan
den kerkedienaar te ?l!wol10 verkocht was en welke
Wolte~ Wolfken  a l s  t egenwoord ige  e igenaar  van
da t  l and  seder t  1592 niet  meer  aan  de  ke rk  t e
Twello had voldaan l;).

D e r  wertliger  NIU~  vromer Dmx.  Gcrhmdzls v a n
Ktypell  ve rkoop t  18  Nov .  1396 7) met TYilhelm~

11 Commisqicboek  yan de Rckenkmner  van Gelde~lnnd.  deel 1370--

3) ti. Kreynok.  Kontschappen,  f’ 31.
*) Tpey  en Dermont.  Geschiedenis van dc Xcd. Horvormdc Kerk,

IL, 84.
“) Reitsma cn uan Vcc0. _4ctn d e r  provinciale cn pn,rtiunlicrc

synoden,  Geldcrlnnd, Llz.  31, 33, 37,  4 0 ,  4 7 .  Onder den bundel
Beesteliike Z a k e n  van het, voo~‘m. H o f  vnu Gclderlnnd vindt, men
o n d e r  nu  218 een brief van de rcgecrins der stad Deventer nnn het
Hof  dd .  3 Ang. 1592  hnndelcnde over  de  waarneming van do Iícr-
s p e l e n  T w e l l o ,  Wilp, ter Wolde  en NijLroek  d o o r  Uerardus yan
Keppcl, g e w e z e n  kerkcndicnnnr van dc atad Ziltphcn. Uit een brief
van Hof aan den Schout,  to Voorst d.d. 14 Jan. 1597 blijkt dat,
Gerardos  Kicppelins  toen  n o g Terwolde WXII’ILL~  Zie ook Brieven
Hof en Kwartier Veluwe nO’ 8091, 8142, 818L cn 8732. Hij wordt
damarin als predikant te Twello \-wmeld  tot, 30 Sel)t.  1599.

6) Gerichtssignateu der Velowc,  Bank t,e Voorst, reg. 1x0 54 en 65.
7) Register van opdrachten, t.mnsfiaen,  volmachten enz. yan het

Landdrostambt van Zutphen, deel 1581-1600.
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Moc~scZ.s,  zi,in  h u i s v r o u w ,  4 a k k e r s  l a n d  i n  h e t
k e r s p e l  Hu~nmulo  aan Jendx~~ fefu Poel w e d u w e
van Wessel  Wegers, welk land hem - bli jkens de
trn.nsportacte - van  zi,jn  zus te r  Mechteld  ‘s k i n d
Hyllekcn  aanverstorven was.

Hieruit volgt dus dat 1. Gerhartlus  va,n Keppel
eene  zuster:

In. illechtelt  mn Kenvel, gehuwd en overleden vóór

R 1 Kcntcnisscn  der stad Zntphcn,  deel 1653-1559.
Q) Over dc fnmilic  Nocwl  noteerde ik ~rnl dien tijd de volgende leden:
Hexdrik  Moesel k o o p t .  S Oct. 1573 een  hof bij Vorden;  H e n d r i k

Noesel PII Luitgert zij11  vrouw 14 Mei 1575; Frederik Moesel  en Beerndte. .
Z!,” \~iOU\V gqoctl  bij Vorden 1 hlci 1577; Willenr Moeal  w o r d t  2 0
N c i  15Sl burrer  tc Zntnl~cn:  EsseZ Moesels  wed .  J o h a n  Beckers.  1 7

1596, had, wier c~&llté1:~  Hilleke~~  ook reeds in dat
jaar was overleden.

Dat Gerl~mrdm  van Keppel reeds in 1586 met
b o v e n v e r m e l d e  Il~ilhelnacc  ïVocsels  gehuwd moet
zijn, blijkt uit een schepenacte van de stad Zutphen
van 17 Maart 1586 e), waarin een lid der familie
Xoescl 9) volmacht geeft aan Geyardus van Keppel
en aan eenige  andere personen om van Evert val&
TViZp te Deventer 38 daler te vorderen.

Blijkens een schepenacte van dezelfde stad van
2 9  J u n i  1 6 0 1  1”) z i jn  Derrick Sarinck,  Elsken
AIoesels  weduwe Everwin  Bal t incks  en Gerhard
van Keppcll,  dienax  Godtlickes  woorts binnen Deoenter
tegenwoordig als getuigen en voogden, als Marga-
retha Claszen  weduwe van  J o h a n  Noesels haa r
onmondig zoontje ,Johan  voor zijn vaders goed 960
daler en de helft van een huis te Zutphen bewijst.

Volgens deze acte leefde Gerlzard  van Keppel
dus nog in Juni 1601 en wordt hij predikant binnen
Deventer genaamd; aangezien er echter te Deventer
geen predikant van zijn naam is geweest, zal zulks
beteekenen , dat  hij  als gewezen predikant van
Twello, in 1601 te Deventer woonde. Na dit jaar
komt hij niet meer voor.

De huwelijksregisters te Zut,phen  beginnen eerst
in 1600, zoodat daarin het huwelijk van Gerlx/rd
o’alL Keppel met Wilhelma  Mocsels  omstreeks 1586
niet te vinden is, anders had die inschrijving over
hunne herkomst wel licht kunnen geven.

De omstandigheid dat de vader gegoed was bij
Hummelo  en dat de moeder uit  de Achterhoek
kwam, zal wel de reden zijn, dat wij de kinderen
van het echtpaar va?z Reppel-Moesels  eveneens in
de streek tusschen Drempt en Doetinchem aantreffen.

Hunne kinderen n.1. waren:
1. Willem ‘vnn lieppcl, volgt 11.
2. Gerrit va78 ICelqel,  overleden na 1639, huwt

m e t  Geesltela vu,n B~~DIQYCIL.
3 .  Mecldelt (Netlze)  van Keppd,  o v e r l e d e n  n a

1639,  huwt met Bed val1 Adm-mz.
4. (vermoedelijk) Lysabeth  va!L Keppel, zij wordt

M r t .  1556 tc~Entphen; Hendrik  Xoesel  cn Gerritjen z i jn  vrouw, ‘IT er-
meld 25 Ch+. 1534  en 1.4  D e c .  1587 o n d e r  Vorden; Willem Moesel,
brocdcr wn 11eendrik,  cn z i j n dochter Thomasken Moesel  bezitten
2 Oct. 15~7  land  bii Stccnderen: 14 Oct. 1.557  is wrake  van Seuno
Noeselsland  bij Stecndrrcn. Johan’ Bloesel,  van Rronlhorst  , wordt”29
Jau. l.iH~?  buwer te Znll>hen  ; Joha~z Uoesell,  van B r o n k h o r s t  ver-
m e l d  tc! Znt,phen  9 ïWan~% 16$3; Maryarethn  ‘Claas  ried’ van J o h a n
Jloesels  . 19 Xor.  1599, 23 Jan. IUOO en 29 Juni 1601 te Zutphen
vermeld.

10)  Kentenissen  ran Zutphen, deel 1600-lG03.
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5 ‘October 1628 lidmaat der Herv. gemeente te
Doetinchem, leeft  nog in 1644 en was gehuwd
met Osewalt  ten Poll op het Loo bij Doetinchem,
die in 1644 nog in leven was, en die in 1640 in
vereeniging met (zijn zwager) W~llenz  VCU~  Keppcl
- zooals hieronder zal blijken - land bij EIummelo
verkoopt.

Nopens de sub 2 en 3 genoemde echtparen werd
o. a. het volgoude gevonden :

23 Juni  1636 I ‘) geven Be& van Ambure~a  et1
Gerrit van Kcppel  volmacht aan hun zwager en
broeder TVillem  van Keppel in zake de erfenis van
Geertruit van  Amburen , 1’) hun onlangs overleden
nicht, van wie Bernt vd. oom was geweest.

B e r n t  v a n  Ambuyrcn  en Metke van kyappeie,
echtelieden, en Geert van Cnppele  met Ceesken  uau
A,mbu!yren  , echtelieden, verkoopen als erfgenamen
van Geertruit voornoemd op 30 Mei 1639 land
onder Drompt. * “)

Beernt van Amburen wordt 18 Juni 1636 als
erve zijner  nicht Geertruit  valh Amburen beleend met
het Geldersche leen ‘t Hu~ys  ter TYort  bij Drempt, 1”)
en op 28 Juni d. a. v. met het Geldersche leen d a t
goet geheiten die Wuerte  bij Drempt. * 4) Ter zake
van dit leen wordt 9 Maart 1637 een accoord ge-
trofYen  tusschen We&cle  &haeps,  w e d u w e  v a n
Steven Beeftinclc,  cum suis, ter eenre,  en Beernt va,n
Analuren  en Gerrit van Keppel ds man van Geesken
van Amburen ter andere zijde. Over de verdere
beleeningen van deze beide leengoederen wordt
verwezen naar het Leenregister va,n Zutphen; van
Amburens of van Keppels komen daar verder niet
bij voor.

11. Willem ‘valz  Keppel, geboren in 1593 of 1594,
overleden in 1664.

In een getuigenverhoor te Doetinchem van 12
October 1642 1.5)  zegt hij op dat tijdstip 48 of 49
jaar oud te zijn. Ik vind hem het eerst vermeld in
1627, als hij op 3 Januari van dat jaar 1”) met
zijn huisvrouw Gatharina  van H e n d r i k  Caril  het
erf en goed Buskenslach in de buurschap Dichteren
bij  Doetinchem koopt en waarvoor zij aan den
verkooper 500 daalders beloven te betalen. In een
onmiddellijk daarop volgende acte van denzelfden
datum laat hij aan Derk Smekinclc de helft van het
2 deel van Buskenslach over, waarvoor deze hem
de, koopsom benevens 1 jaar interest voorschiet.

De hierboven genoemde huisvrouw Cathar ina
heette ten Poll en was blijkens verschillende Doe-
tinchemsche getuigenverhooren een dochter van
Thonis  ten Poll en Jenneken  ter Walst. Hij is met
haar omstreeks 1620 getrouwd, want hun oudste
zoon werd in 1621  geboren.

In 1639 heeft Willem van Keppel voor het gericht

11) Protocol van contenticuse acten van het Richterambt van
Doésburg 1636-1639.

12) Dochter van Herman  van Amburen en Wysken Schaep.
131  Oodrachtcn en vestenissen van het Richterambt van Doesbure

163<1-í641
14) Zie oier dit Icen:  Leenregister van Zutphen n0 69a en 70a.
lii) KontschaoDen  der stad Doetinchem, bundel 1640-1614..
1fJj  Opdrachten enz. van het landdrostambt van Zutphen, deel

1618-1643.

van  Doetinchem  17) een rechtzaak contra den Graaf
van den Berg over het Haperland, het Haperslach
en ter Haeps in het richteiambt  van Doetinchem. 1”)

Blijkens tlo stukken had hij het Haperland reeds
gedurende  1s jaar en de andere goederen sedert
14 of 15 jaar in pacht gehad.

11 Mei 1640 verkoopen Willem vala Keppel e n
Osewolt  ten Poel1 (zijn zwager) het goed Roessinckx
Rumenoerdt bij Hummelo.  1”)

Zijn lG vrouw komt het laatst voor in het getuigen-
verhoor van 12 Oct. 1642, zij heet daarin Tyze
ten Poel1 en verklaart zij 41 jaar oud te zijn; zij
was dus in 1601 geboren. Kort daarna zal zij zijn
overleden, \vnnt. op 14 Februari 1645 hertrouwt
TVillem vaja Keppel te Doetinchem met Mnrgareiha
ten Poll. 2”) Hij heet in de inteekenacte ,,burger”
dier stad.

Zijn 2”o vrouw was geboren in 1607, werd 25
Juni 1636 als lidmaat der Herv. gem. te Doetinchem
ingeschreven en was een dochter van Jan tela Poll,
burgemees tel van  Doet inchem,  wiens  met  z i jn
wapen voorziene grafzerk thans nog aldaar in de
kerk te zien is.

Onder de procedures voor het gericht der stad
Doetinchem gevoerd, vindt men in dezen tijd eenige
zaken waarin hij procedeerde, en wel van 1645-
1647 contra T/Viilem van Wildcnraet  , in 1653 contra
Gerhardt  van Bronckhorst  , stadhouder van Berg
en van 1653-1654  te zamen met E n g e l b e r t  ter
M a e t  c o n t r a  Geertiela  Jolink  w e d u w e  v a n  d e n
burgemeester Huetinck. 2’) Iets van belang leeren
deze stukken - welke alle handelen over schuld-
vorderingen - niet.

Met zijn 2dc  vrouw komt hij voor op 16 Nov.
1646, als hij de helft van het Tutenborch Kempken
bi.j Hummelo en op ld Febr.  1648 een stuk land
bij Doetinchem koopt. 2 “) Evenals het hierboven
genoemde Buskenslach, bleven ook deze erven
langen tijd in het bezit zijner nakomelingen.

Ten slotte zij vermeld, dat hij tot 1652 een proces
had tegen Albert Graaf ran den Berg over het
gebruik der reeds hiervoor genoemde leengoederen
die Haepe en Haperalach, thans gevoerd voor het
Hof van Gelderland, dat bij  sententie van 21 Feb.
1652 in deze zaak besliste.

Hij overleed in 1664, na 3 Juli van dat jaar en
had minstens 8 kinderen, waarvan de 3 laatsten
bij zijn 2de echtgenoote.

Deze kinderen waren :
Uit het eerste huzoelijlc:
1. Gerhard (Gerrit) van Keppel, geb. in 1621,

overleden kort voor 30 SIei 16.34. H.ij  komt voor
als burger van Doetinchem en heeft m 1649 voor
het Hof van Gelderland een proces contra Jo7zala
Verstegen  te ‘s-Heerenbergh over een van Oct. 1648

17) Kontschappen der stad Doctincham,  bundel 1639-1640.
1”) Zie deze goederen - later leengoederen van Gelrc en Zntphen -

n het register op de leenactenboeken - kwartier van Zutphen -
n0 97b en 97e.

1’J)  Opdrachten enz. van het landdrosta,mbt  van Zutphen, deel
1618-1643.

2”) Kerkeraadsboek der Herv. Gem. te Doetinchem.
21) Procedures der stad Doetinchem, nop 253 355 285 en 533.
12)  Opdrachten van het landdrostambt van Z&pen:  deel 1643-1652.
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dateerende schuld van 587 R. D.
Ft’ lpi9 Hof getermineerd bij

c. - .

,; de zaak wordt
sententie van 22

Hij huwde te Doetinchem 19 Juli 1640 met
Anna (Enneken)  Vrolijk,  dochter van Johan Vrolijk,
burgemeester van Doetinchem en weduwe van
Hendrik Keitirqh.  Zij leefde als weduwe van
Gewit van Keppel nog in 1665, als hoedanig zij
1 Jan. van dit jaar te Doetinchem voorkomt bij
den doop van een kind van Hendrik  Keijen.

Uit hun huwelijk sproot slechts 1 kind:
a. Antony van Keppel, gedoopt te Doetinchem

17 Maart 1644 2”), jong gestorven.
2. Bernhard van Keppel, volgt 111.
3. Anthony (Tollis) vm Kcppcl, gedoopt Doetin-

chem 4 Juni 1637 2 4) , ongehuwd overleden tusschen
1664 en 1676.

4. Mechklt van Keppel, gedoopt Doetinchem
4 October 1640 2 5) , ongehuwd overleden kort na
1669. 11 Juli 1669 is zij te Doetinchem nog doop-
getuige bij den doop van een kind van Paulus
van Essen.

5. jolla9l  ?:an Keppel, volgt IIIbis.
Uit het tweede hu~oclijk  :

6;. Catharina van Keppel, gedoopt Doetinchem
1 Februari 1646, 26) overleden te Deventer na
1700, huwt 3 malen, 10 te Steenderen in Dec.
1670 (ondertrouwt te Deventer 5 November 1670)
Gerrit Jordens , van Deventer 2 7); zij trouwt 20
te Deventer 21 December  1684 Berent Jacobs van
Rossewa  Rfbdolfszoon  , wonende te Deventer 2 “) ;
zij trouwt 30 in Maart 1688 met Hendrik van
Wullen Heudriksrn.  2 9 ) Dit echtpaar komt in ver-
schillende stukken nog voor tot 1695, in 1700
komt de vrouw nog voor als weduwe van Hend,rik
ual8  Wullen, zoodat deze 30 echtgenoot tusschen
1695 en 1700 is gestorven.

7. dcltgen van Keppel, gedoopt Doetinchem 27
Febr. 1648 2 O), jong gestorven.

8. Johanna Christinu van Keppel, gedoopt Doe-
tinchem 17 Februari 1650 n 1) , overleden na 1700.

28) Doopboek van Doet,inchem  , 1633--1í12: gedoopt 17 Maart 1644
Garrct van Kcppel een sonnc genaamt AntIion-, getuigen:  Burgemr
Jan Vroliuk, Wyllem  van Keppel, Osewolt ten Pocls’  vroue.

14) als boven: gedoopt 4 Juni 1637 Willem van Keppcl een sonnc
genaemt  Tonnes, gctuigcn: Dcrk Abbelinck, Garrct ten Poel.

zn) als boven: gedoopt 4 October 1610. Willem van Keppel ecr-
doohter genacmt Mecbtelt, gctuigcn Bernt van Karsrel,  Garret
Vyssers’ vrouc,  Garret van Keppel’s vroue.

*“i als boven: ecdoopt  1 Februari 1646 Wyllem  van Kcppcl een
douilter  genaamt-  Catiyne,  getuigen Garret Kremer, Derk  van
Grevcnbruck’s  vrouc,  Garrct yan Keppcl’s vrouc.

$7) Trouwboek  van Deventer,  1661-1676:  5 K’ov. 1670 Gerr i t
Jordens, j. m., wonende nen de Brinck,  en Cntarina  van  Keppel , j. d.
tot Deutecom; att.estatic  gegeren den 3 Dcc,ember  op Steendcren  1870.

*R)  Trouwboek van Devcntcr, lGïG-lö%:  3 Norembcr  lG84 Bcrcnt
J a c o b s  van Rossum, soone van Rnlof Jacobs van Rossum, cn
Catharina van Keppcl wednwe  van Gerrit Jordens, beide in de
Polstraat. Hier getrouwd den 21 December.

Y als boven: 26 Februari lGS6  Hendrick van Wullen, j. m. sone

:
/

’ !

1

!
van’ Hcnderik van Wullen in de grootc Orcrstrnat,  en Catharina
van Keppcl wedawe  van wijlen Beernt van Rossum in de Polstraat;
getrouwd den. . . (niet inge\-uld).

801 Doonboek van Doetinchem. 1633-1712:  27 Februari 16-18
WyíleTn~  -G&  -Neppel  cen dochter iennamt  Aelticn,  getuigen: Garrit
Kremer, Elysabeth ten Poel weduwe Borgers.

81) als boven: 17 Februari 1650 Wyllem van Kcppel een dochter
genaamt Jan Crystgne, getuigen Tonnes Rensens!  vroue te Borcken,
Gerret Kremers vroue.

[II. Bernhard fBernt) van Xyeppel,  geboren omstreeks
1623, trouwt 10 to ‘s Heerenberg December 1647,
na op 28 November t. v. te Doetinchem te zijn onder-
trouwd, met Johan,na  Borcharts Dorland,  dochter
van Borchert cJansscn  Dorland,  burgemeester van
‘s Heerenberg,  en van Elisabeth ten Poll. Hij was toen
nog burger te Doetinchem, doch sedert 1656 komt
hj voor als ontvanger der verponding van het rich-
terambt  van Bergh , en richter en scholtis van Bergh.

22 Maart 1651 beëindigt het Hof van Gelderland
een proces tusschen Bcenzt van Keppel,  namens
zijne vrouw Johanna Borcharts, contra Derck ten
Haeghe, betreffende een schuld van 600 Rd. welke
laatstgenoemde schuldig was. x 2)

In de jaren 1656, 57, 58, 59, 60 en 62 vindt
men Bernhard van Keppel in de schepenprotocollen
van ‘s Heerenbergh voortdurend vermeld als ont-
vanger, richter en scholtis van het richterambt en
graafschap Bergh. 3 October 1657 stelt b.v. Goris
va?& den Coornhorst zich borg voor Berndt van
Keppell als ontvanger der verponding. 3 3)

In 1663 komt hij voor het eerst voor als stad-
houder van Bergh, als hoedanig hij in verschillende
acten vermeld wordt in 1664,  1667, 1668, 1670,
1671 en 1672.

Hii huwde ten 2~
Hen&ca  ten Haeff.

male te ‘s Heerenberg met

Uit een gerichtzaak voor het gericht van ‘s Hee-
renberg  blijkt op 19 Dec. 1667 dat hij - evenals
zijn vader Willem van Keppel --het goed Borglengel
in de Lijmers in pacht bezat.

19 Februari 1668 wordt de stadhouder van het
graafschap Bergh, Bernard uan Keppel, gekozen
tot schepen van ‘s Heerenbergh; als stadhouder
en schepen komt hij voor in 1670, 1671, 1675,
1676  en 1677, tevens in 1671 nog als ontvanger
der verponding.

In 1671 komt hij voor als burgemeester van
‘s Heerenberg, ook in 1672 en 1674. Het laatst
vind ik hem vermeld op 4 Maart 1678 als richt.er;
het schepenprotocol van 1678-1681 optbreekt
overigens, 3 Oct. 1682 wordt voor het eerst vermeld
de weduwe van den stadhouder Bernt van Keppel,
zoodat hij omstreeks dien tijd is overleden 34).

Behalve in verschillende processen voor het gericht
van Bergh, komt hij nog voor in twee processen
van het Hof van Gelderland, beëindigd bij sententies
van 10 Nov. 1671 en van 14 Nov. 1676, respectie-
velijk tegen Joachim van Qken, schepen en secre-
ta& van ‘s Heerenberg over eene verkiezing en
een stedelijke keur, en tegen Philips  Creyts  over
de inkomsten van diens provisioneel ontvangerschap

3%) Civiele sententies Hof van Geldcrlnnd, dccl 16-19-1652.
>s)  Schepenprotocollen van ‘s Heerenbcrg  , deelen  lG55-lGG2,1662

Zij huwt met Hendrik van Wamel,  als hoedanig
z;j voorkomen in 1695, terwijl zij in 1700 diens
weduwe genoemd wordt.

Een en ander blijkt uit hieronder te noemen
stukken.

1 6 6 4 ,  lGGG-1670,  lG70-1678,  1665-löS1, 1682-lGh7.
84) Zit processtukken  behoorende bij de sententies van het Hof

van Gelderland van 10 Nov. 1671 en 14 Nov. 167ö.
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gedurende de bezetting der Franschen in 1672 3 5).
Zijn weduwe komt nog voor in 1682, ‘83, ‘86 en

‘87 en was in 1696 overleden. Ook zij had over
het ontva.ngerschap  van haar man na diens over-
lijden nog voor het gericht van Berg11  te procedeeren
tegen de magistraat van ‘s Heerenbergh.

Uit geen zijner beide huwelijken waren nakome-
lingen. ,Toohamn  van Bowrgodë~z  komt in 1696 voor
als erfgenaam van haar mster Henrica twz Haef,
weduwe Bernard vm Keppel, stadhouder van de
graa f schap  Bergh  a6). Hieruit  zou men kunnen
opmaken, dat Hewica  ten Haef,  Ook Henricu  om
Bozcrgondi&a  genoemd werd .  Da t  d i t  inderdaad
het geval is , l ee r t  een  Zutphensche  schepenact.e
van 29 Juni  1669 “7), waarin de voogden der
kinderen van Hendrik  Hellenraet  en J u d i t h  v a n
Bowgongniën  volmacht geven aan Bwent  van Keypel,
stadhouder te ‘s Heerenbergh , en  Hcnrica v a n
Bourgongiën.  diens huisvrouw, oom en moeyc dier
kinderen, in zake den verkoop van een huis te
Emmerik.

IIIbiS.  JoJmz van Koppel,  geboren te Doetinchem 28 April
1642, overleden in September 1702. Hij huwde 10 te
Zeddam in Februari 1689, na te Doetincheminge-
teekend  t e  z i j n  af+), met Galharina~  van Dillen
Stevens&. Met deze vrouw koopt hij 6 Juni 1660 2 9)
de helft  van een tamp lands in  he t  r i ch te rambt
Doetinchem, buurschap Oeffelt, terwijl beide echte-
lieden 28 Juni 1664 verklaren dat dit perceel ten
profijte zal zijn van hun zuster Heleiza  van Dillen.

Hij huwde 20 te Doetinchem 22 October 1676
met Geestruid  te Water, weduwe van Johan van
Westhaven,  burgemeester van Doetinchem; deze
tweede echtgenoote  overleed in 1690.

Wegens dit tweede huwelijk had hij eerst een
proces voor het Hof van Gelderland te voeren
tegen zijn toekomstige vrouw, welk proces 19 Oct.
1676 a(I), dus 3 dagen voor de voltrekking van het
huwelijk door het Hof getermineerd werd. Hij heet
in dit proces ouderling te ‘s Heerenberg , waar hij in
1676 was komen wonen ; in eerdere stukken heet hij
burger en ouderling te Doetinchem. Trouwens zijn
geheele leven is één reeks van processen geweest.
Onder de procedures der stad Doetinchem berusten
eenige dikke bundels over door hem gevoerde
processen, voornamelijk in de jaren 1700 en 1701 “),
ook voor het gericht van het ambt Bergh voerde
hij processen in 1678 en 1686. a 2, In dat van 1678
(sententie van 1 Febr. van dat jaar) procedeert
,Johan  van Keppel voor hem zelf en als vader van
zijn kinderen Steven en Gerrit van Keppel verwekt
bij  wijlen Catharinn  van Dillen, tegen do erf-

35)  Opdrachtlcn  enz. va,n  het richtcrajmbt  van Doesburg, dl. 1675-1687.
.y6) Rekcstenboelr  Hof van Gelderln.nd,  decl  1695, 96, 97.
3i) Kentcnissen van Zutphen, deel 11X7-1671.
ss) Inteckenrcgister der stad Doetinchem: Johan van Kcppcl, som

van Willem van Kcppcl, endc  C!&mrina  van Dillen, nngeln,tcn
dochter  van sn.lieen  Stcvcn van Dillen. bevde hier binnen Doc-
tinc,hem  woonaclrgg  ; attestatie gelicht op’ Seddem  5 Feb. 1659.

3Q)  Register van opdrachten van het Landdrostambt van Zutphen,
deel 1652-1660.

4”) Civiele Sent,enticboeken  van het Hof van Gelderland, sententie
d.d. 19 Oct.  1676 Johan van Keppel contra Geertruid te Water.

41) Procedures stad Doetinchem, n 03 433,
nz) Procedures ambt Bergh, n” 58 en 54.

440, 564, 565, 561, 432.
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genamen  v a n deltgen en Rttdolf valt Dillen o\leï
een erfenis, een legaat en goederen te Cleve en
Emmerik gelegen.

D e  procednres  voor  he t  ge r ich t  van  de  s tad
Doetinchem gevoerd, leveren tal van bijzonderheden
en had hij deze voornamelijk te voeren tegen zijn
stiefzoons van Westhaven.

Er blijkt o. a. uit dat hij in 1694 en 1695 rent-
meester was van de Tycheloven en als zoodanig
gelden schuldig was gebleven. Trouwens zijn ge-
heele  administratie schijnt danig in de war gekomen
te zijn en het einde was, dat zijne vele bezittingen
ton slotte meest alle verhypothcceerd, verpand of
verkocht waren.

Bij acte d.d. Deventer 26 Oct. 1695 dragen zijn
zusters Cathal-ka  vun Kcppel  en Johanna Christina
valh  Kq)pcl  , resp. gehuwd met Hmricl~ van Willen
CU He,wrick va?z IVmr~l  hun aandeel in den Steentjes
Camp, den Tuitenborgs Camp, en een stuk land in
het Veld met de Heyde op aan hun broeder Johan van
Keppcl. In het proces n o 566 van 1700 komen die
zusters als weduwen nog voor; in het proces n” 440
van 1703 en 1704 zet de curator van zijn zoon Gerrit
van Keppel het proces tegen de Westhavens voort.

In de schepenregisters van ‘a Heerenhergh komt
hij ook herhaaldelgk  voor; na het overlijden van
zij.n broeder Bewal, den Stadhouder van Bergh, is
hip gomachtigdc voor diens weduwe, doch ook met
haar erfgenamen heeft hij in 1696 proces wegens
niot terugbetaling van van zijn schoonzuster ge-
leend geld. aa)

Uit  de Gerichtsprotocollen van de Bank van
Doesburg en die van de Bank van het richterambt
van Doetinchem 4 ‘) blijken welke talrijke landerijen
achtereenvolgens met schulden bezwaard en ver-
kocht werden; de belangrijkste waren : het Buskes-
slag onder Digteren , de Engelsche Bosch onder
Isenvoorde , Steentjes Camp en Tuitenborgs Camp
onder Hummelo.

In die protocollen leest men o.a. 22 Dec. 1703
peinding van alle gereede en ongereede goederen
van Gerlit van lieppel - volgt specificatie - als
erfgenaam van zijn vader Johan van Keppel, zoo-
mede dat in 1719, 1721 en 1723 alle goederen
geleidelijk verkocht werden.

Alleen uit het eerste huwelijk van Johan van
Keppel waren kinderen gesproten :

1. Stcwz van Keppel,  gedoopt t c  Doe t inchem
7 December 1669,  jong gestorven.

2. Steveta van Keppel, gedoopt te Doetinchem
15 Maart 1661, overleden tusschen 1678 en 1686.

3. Gewit (Ger7aard)  van Keppel, gedoopt Doetin-
chem 3 Juli 1664. 45)  Hij was bij het overlijden van
zijn vader reeds innocent; als zoodanig komt hij
nog voor in 1703, 1707,  1709,  ‘1720,  1721 en
1723 als zijn curator bovenvermelde bezit t ingen
namens hem bezwaart en ten slotte verkoopt.

43) Zie Rekestnnbock  Hof van Gelderland, deel í695, 1696, 1697.
a4) Berusten onder het archief van het Landdrostambt van Zutphen

onder n0 65 en n” 62 in het Rijksarchief te Arnhem.
d5) Doopboek van Doetinchem 1633-1712: 3 Juli 1664 Jan van

Kcppel een sone gwaamd Gerharden,  getuigen Willem van Keppel,
Tonnis van Keppel, Hendericka ten Haeve huisvr. van Stadtholder
Bernt  van Keppel.
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N a s c h rif t. Nadat het bovenstaande reeds ter perse
was gegaan, b leek  mi,j  dat het sub 111 ve,rmelde  als
volgt diende tc worden gcw[jzigd  en aangevuld.:

ILI. Bernhard vma Keppcl, tr. 10 ‘s-Heerenbcrgh 2 Ja-
n u a r i  1645 J o h a n n a  Borchal-is  Dorlasd, cn 20
(ondertr. ‘s-Heerenbergh  20 Juli) 1663 Hcwrica len
Hacff,  weduwe van Evwt Por.

Uit het eerste huwelijk sproten:
Catharina  z’an Kemel  ,  ged. te ‘s-Hcerenbergh1.

2.

3.

4.

3  S e p t .  1 6 4 8 .  Zij**huW~  met Lodczkjl;  BolrYs-
~u%~zcliel,  die h&rouwt m e t  S~a~zs~a MT~ dclst.
Borchndt van Keppcl  , ged. te ‘s-Hcerenbcrgh
22 Febr. 1651.
Phklippina  van lieppel,  ged. te  ‘s-Hecrenborgh
10 Maart 1664, trouwt ta Zeddum , na 4 Maart
1 6 9 1  t e  ‘s-Hcereubergh  te .zi_jn o n d e r t r o u w d ,
met  Stc~~hanzcs  vm dekt, scholtis to Zcddam.
Gcerirzlitin  ualz Kcp@, gcd. t e  ‘s-EIcerenbcrgh
10 Aug. lci66.

w. w. v. R.

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,

mcdegedeold  door Jhr.  C.  PH . L. VAN KIWCHOT.

1764.

Jann. 2.
7.

F e b .  1 4 .

ll)/dO,/‘Ll.

A p r i l  1-I.
17.

Meij 8.

Junij 23.

Aug. 7.
Sept .  12.

18.
27.

act. ~*
2::

(\:orvolg  van xXx1 ) 74.)

ïl@wecc  X&m. Luyun .  .  .  .  6-0-0
de heer scheepe  Lit7r  het kint savonts begraven

1 8 - 0 - 0
m e v r o u  Z’UI~.  Gaden b a a r  6-O,--0,  luien
3 6 - 0 - 0 ,  i n g a n c k  l-O- 0, twco sch i l t en .

3-o- 0
Generaal  Brakel  3 poosen  Daghs geluy
1 0 8 - 0 - 0 ,  U y t g a n c k :  . , . . 2 4 - 0 - 0
Borgem. Coclc  baar 6-0 - 0, luyen 36-0--0,
ingunck  1 - 0 - 0 ,  t w e e  s c h i l t c n  . 3 - 0 - 0
Aelije  Caqmaije~a b a a r  3 - 0 - 0 ,  l u y e n
12-0-0, inganck. . . . . . 1-0-0
weduwe  lZe+?jer  ïllem l u y e n  . . 1 2 - 0 - 0
vrouw van fIc~a&ril~  Bouman  loyen 6 - 0 - 0
doghtcr  van Sc?~dl.  . . . . . 1-10-0
m i j n h e e r  Rqe?aict s:,n kint nac! Buyten

12-0-0
JOOB  I?agenocs  luyen 6-0-0, een graefplants

6 - 0 - 0
Jan Schuil  baar. . . . . . . 1-10-0
d&icran  MmjItbrs l u y e n  1 2 - 0 - 0 ,  groef-
plaets . . . . . . . . . . 6-0-0
jutYcrou  Cor?aelia  zaia c:ela Stceu  b a a r  6 - 0 - 0 ,
l u y e n  3 6 - 0 - 0 ,  schilten 3 - 0 - 0 ,  i n g a n c k

1 - 0 - 0
‘van den Heuvel  sijn  kint.  luyen . 4 - 0 - 0
W i l l e m  d e  Blawek  luyen . . . . 6-0-0

Jcwne  van Gent luyen . . . . 6-0-0
een wapen voor jufferou tlan den Steen 6-0-0
maijoor Snaits  sijn vrouw baar 6-0-0, luyen
36-0-0, schilten  3 - 0-0, inganck 1 - 0  - 0
UUI den H u l s  s i jn  k in t  luyen .  .  12 -0-0
o n t f a n g e r  Dijlmaecst~r baar  6-0-0,  l u y e n
3 6 - 0 - 0 ,  s c h i l d  3 - 0 - 0 ,  i n g a n c k  1 - 0 - 0

Nova
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Junu.

Feb.
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2 .  een  wnpcn  v a n  m c v r o u  hhit . . 6 - 0 - 0
,Teel29zc  1.~112  8icl  luyen . . . . 6-0-0

9. aen den advoocaat  Van Leeuwen een kelder
in de groote kerck . . . . . 3 1 - 1 0 - 0

24. een kint van I*u?a Owrt . . . . 0-10-0
27. zoon van Ds. G’oomaa~~  baar ti---0-0, luyen
3 6 - 0 - 0 .  s c h i l t c n  3 - 0 - 0 ,  i n g a n c k  . 1 - 0 - 0
0.

l l .
12.

weduwe Jaha7r  luyen 1 2 ö - 0 ,  gracfplaets
6 - 0 - 0

6.
10.

2.’-.

1.

14.
20.

Apri l  10.
15.
d l .

mij 2.
21.

27.

30.
Junij 1.

::

29.

Julij 15.
30.

sept. 3.

26.
act. 3.

5.

8.
19.

Dec. 10.

l 14.

v a n  SCjmela  ,mla Eijsen l u y e n  6 - 0 - 0 ,
graefplacts.  . . . . . . . . 6-0-0
hnysvrouw  van r*rrl~  Ncc!cre,~a  luyen 6 - 0 - 0
ll:alDcc/;  sijn zoon luyen . . . 4-0-0
vrouw ram Ingesl  luycn 6-0-0, g rae fp lao t s

6 - 0 - 0

jufliirou  de Vries geluy . . . . 6-0-0
Dc Heer O/iel~  nae Vrcdcstcijn  u y t v u e r t

2 4 - 0 - 0
G .  cn?a He&rtrg  sijn k i n t  g o l u y  .  6 - 0 - 0
Bcrewt Hwd.  Strik Laat? baa r  . 1 - 1 0 - 0
Do. vu?z Loolxre?a  sijn kint inganck 0-10-0
jufferou I)ijlímacester g e l u y  3 6 - 0 - 0  D a a r ,
i n g a n c k ,  t w e e  schilten  .  .  .  .  0 - 1 0 - 0
j u f f e r o u  \)T@j,,,a?as goluy . . . . 1 - 0 - 0
Joohan  Coqmnijc  geluy 6-0-0,  kerckegrocf
en baar . . . . . . . . . !J---0-0
een baar . . . . . . . . . l-lO--0
p a t e r  Petcrscu oe11 b a a r  . . . . 1 - 1 0 - 0
vrouw ,tialL  &abugli  . . . . . 1 - 1 0 - 0
Nighiel  d e  Leuver  l u y o n .  . . . 1 2 - 0 - 0
Se1/?1am  HarclesaOergh  g e l u y  1 2 - 0 - 0 ,  b a a r
en inganck . . . . . . . . 4-0-0
weduwe Liesvelt  geluy . . . . 6-0-0
v r o u w  v a n  Comclis  van dela  Sulad g e l u y

6 - 0 - 0
D o g h t c r  v a n  Xastric7L  b aa r .  . . 1 - 1 0 - 0
vrouw Keyser  geluy . . . . . ti-0-0
cen kint van VWU  dc Heuvel geluy 4-0-0
Cairina  S’k-dwg  en. de ma,n samen geluy

1 2 - 0 - 0
illastricl~  b a a r  . . . . . . 1-10-0
Ghrisiiaea  cma W&d  baar 1-10-0,  g e l u y

6-0-0
Doghtor  v a n  cie Lie?aden  g e l u y  . 6 - 0 - 0
w e d u w e  &ierenlm~-gh  gcluy . . ti-0-0
Doghter  v a n  (1~  Brencl;  g c l u y  .  6 - 0 - 0
Joos Hoes geluy . . . . . . 6-0-0
Dirl;  0fferman geluy . . . . . 12-0-0
van een baar. . . . . . . . 1-10-0
dllart Cru;jff’  geluy . . . . . 12-0-0
H e n d r i k  vava der Horst geluy . . 6 - 0 - 0
Anton Pietelo  geluy . . . . . 6-0-0
de vrouw van den heer CassilLs geluy 36-0-4
b a a r  i n g a n c k ,  t w e e  schilten  .  .  0-10-0
vrouw van tic boocle Reffcling  geluy 6-0-0
predicant  Coom~un~ g e l u y  . . . 3 6 - 0 - 0
baar ,  twee  sch i l t en ,  inganck  . . 0 - 1 0 - 0
weduwe Nissa  geluy . . . . . 6-0-0
v r o u w  van Nídrilz  g e l u y  .  .  .  6 - 0 - 0
Johamza  mla IC~icl;e~~  k i n t  . . . 0 - 1 0 - 0
li’oo~endijk sijn Weid. broeder geluy 36-0-0
b a a r  schilten e n  i n g a n c k .  . . . 0 - 1 0 - 0
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2 8 .

1766.
Jann. 7.

-0.

Feb. 6.

10.

M a a r t  7 .
14.

18.

20.

27.

April 8.

17.

Maij 1.
5.

10.

16.

J u n i j  2 4 .

Aug. 2.

13.
23.

sept. 3 0 .
act. 13.

25.
28.
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Peler  ralz CYrilien sijn- k i n t ,  l u y u n  6 - 0 - 0
G1-a~cndi$z  s i j n  k i n t ,  b a a r  . . . 1 - 1 0 - 0
Tom,as  de L,uw geluy 12- 0-0,  baar, graef-
p1acts  . . . . . . . . . . 9-0-0
con passasier een baar . . . . 1-10-0

I7Largrieta  van Claveerc?t g e l u y  .  1 2 - 0 - 0
moeder uyt het gasthuys na buyten gebra,gh
dus . . . . . . . . . . . 24-0-0
Anneke  v a n  Druetcn gelny. . . 6 - 0 - 0
den  inganck  van  he t  k in t  L’ala Leucndacl

voor wijlen de weduwe TVillt~n  Plu~nz een
baar. . . . . . . . . . . 3-0-0
Een grafplaats voort kind van Jan val den
Heuvel . . . . . . . . . . 3 - 0 - 0
van Andries Bogenaar  voor wijlen desselfs
z o o n  v o o r  l u y e n  1 2 - 0 - 0 ,  b a a r  3 - 0 - 0 ,
kerkegrsft . , . . . . . . . 6- 0-0
voor wijlen de wed. Geurt run Lookeren
b a a r  3 - 0 - 0 ,  l u y e n  6-0-0, kerckegraft

o - - 1 0 - 0
weduwe van Lamberts Piren luycn 6 - 0 - 0
Hcrnaa~zus  Kluyt l u y e n  . . . . 6 - 0 - 0
den inganck van het kint van Besicr 0-10-0
Hernzela valL d e n  Nagel  l u y e n  . . 1 2 - 0 - 0
Leendert 2:uTa Hooven  l u y e n .  . . 6--0-0
m e e s t e r  P e t e r  e e n  b a a r  . . . . 1 - 1 0 - 0
de  weduwe van  Gijsbert  Wolboken  luyen

6-0-0
voor  wijlen Willena  Gun der K a m p  1 - 1 0 - 0
voor wijlen den Proc. Hen&. Franken luyen

1 2 - 0 - 0
voor wijlen de zoon van Mathijs La&ers
luyen . . . . . . . . . . 6 - 0 - 0
Leendert van Arbdel  voor wijlen desselfs huys-
vrouw . . . . . . . . . . 6 - 0 - 0
.T”rc?nske  Post voor wijlen desselfs vader luyen

Febr. 5.
12.

Mort 10.
April 2.

14.

Meij 9:

16.

19.

23

27.

Julij 7.

18.

m e v r o u w  Bocses  luyen 36-0-0,  baar  en
k e r k e i n g a n c k  7 - 0 - 0 ,  twco schilten 3 - 0 - 0
voor de soen van Borgem. fichu11 baar 3-0-0,
i n g a n g  l--10-0,  g e l u y  .  . . . 1 2 - 0 - 0
voor H21ybert  vaqa den. Burg luyen. 6-O-  0
vovr  de Leuw . . . . . . . 1-10-0
cis Jongh v o o r  s i j n  k i n t  . . . . 0 - 1 0 - 0
A d r i a a n  Kullard l u y e n  . . . . 6 - 0 - 0
voor de vrouw van J a n  Boklaoove~a  luyen

1 2 - 0 - 0
vrouw van Gerri t  vaqa  den Heu,vei  luyen

van de Erfgenamen van wijlen den Borger
Hopman Hermanus  Hardenberg baar 6-0-0,
l u y e n  24-0--0,  i n g a n g .  . . . 1 - 0 - 0
voor wijlen Sertiacrs van Bourburg  luyen

6 - 0 - 0

28.
Aug. 8.

20.

voor wij!en Dirkvnn  Dolewaard luyen 6-0-0
voor wglen het kint van Gerrit van Riemsdijk
ingang . . . . . . . . , . 0-10-0
van de Heer Gijsb. C’raaijveld  voor  wi j l en
sijne Hu$vrouw  mej . Corn. Schuil  b a a r
6 -0 -0 ,  l uyen  36 -0 -0 ,  ke rkeg ra f t  6 -0 -0 ,
schildjes . . . . . . . . . 3-0-0
voor wijlen desselfs huysvrouw van Gerri t
v a n  Riemsdijk  . 1 2 - 0 - 0
de wed. van den ‘Praedik&t’  ck Doland
luyen . . . . . . . . . . 12-0-0
v. w. desselfs kind van Peter van den Brink
ingang . . . . . . . . . . 0--10-0
Iklartinus  Duijff  luyen . . . . 6 - 0 - 0
can Klaaverela  e e n  b a a r .  . 1 - 1 0 - 0
do vrouw van Jan Hendrilcsc  l;yei 6-0-0
mejuffr. Nargrita ETageZberta  van Lidth de
Jeude baa r  6 -0 -0 ,  l uyen  36 -0 -0 ,  s ch i ld -
jes 3-0-0, ingang . . . . . 1-0-0
E. F. Zeijdelaer  luyen . . . . 12-0-0
den Collonel  D. de W i n  baar 6-0-0,  luyen
36-0---0,  schi ldjes  3-0-0,  ingang 1-0--0

29.
act. 8.
Nov. 14.

31.

v o o r  rata den Brenck si jn kint . 0 - 1 0 - 0
voor de wed. ‘van Horsen geluy . 12-0-0
voor de vrouw van Jala  Post gcluy 6 - 0 - 0
v o o r  d e  weduwe  Broacwer  gelug. 1 2 - 0 - 0
v o o r  Vonck  sijn k i n t  i n g a n c k  . . 0 - 1 0 - 0
v o o r  P e t e r  van Ee g e l u y  . . . 1 2 - 0  -0
Li+ije v a n  JTZuCjmt  g e l u y  .  .  .  6 - 0 - 0
v o o r  3Ietije  d e  W i t t  g e l u y  . . . 1 2 - 0 - 0
twee  k inderen  inganck  der  kerck. 1 - 0 - 0
voor jufferouw Kruijthof  cen geluy van
36-0 -0 ,  een  baa r  en  een  g rae fp lne t s
1 2 - 0 - 0 ,  v o o r  twee s c h i l t c n  .  .  3 - 0 - 0

Richters des landgerichts Haaksbergen en hun
Verwalters (1600-1795) l),

door J. D. JO R D A A N .

Rijksarchiof te Zwolle ; protocol van het landgerioht
Haaksbergen 1628-1636 en 1645-1795 (de oorlogsjaren
1666 en 1672-1674 zijn niet aanwezig!.

1600, 1613, 1614. Rit h t er : Rosier van Bronckhorst.
30 Juni 1634 en later komt voor.: Christina

Brevinck  , weduwe zalige liosier  van Bronckhorst ,
gewezen Richter tot Haxbergen.

V er w a 1 t e r : Antonius Helmigs.
1623 ,  16%.  R ich t e r :  Oerhardt  Brand t .

Hij was in 20 huwelijk gehuwd met Christina
te r  Hors t ,  doch te r  van  Luicken  , wanrschi,jnlijk
dezelfde als Luicken  de Mulder, die in 1603 m
markenresoluties van Lange10 voorkomt. Haar
broeders Albert, collecteur  , keurnoot  des landge-
richts en Henrich, bierbrouwer, zijn de stamvaders

29. wed. van Pelt luyen . . . . . 12-0-0
Nov. 3.  de zoon van Jan  de Lung . . 1 - 1 0 - 0

20. Elizabeth  van den Heuvel luyei- . 6 - 0 - 0
2 5 .  Tilema,n  D a p p e r  layen  . . . . 6 - 0 - 0

IkC. 18. de huysvrouw van Willem  de Ven l u y e n
1 2 - 0 - 0

1767,

voor het kind van Glaas de Vries i n g a n g
0 - 1 0 - 0

Jann. 20. Rei$&r Breda baar . . . . . 1-10-0

Ei-O--  0

6 - 0 - 0

12-0-0

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

1) Zie ook Maandblad, XxX1, W. 3, k. 85-89.
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der Haaksberger families ter Horst, (zie akten
20 Aug. 1628; 14 Dec. 162!)  enz.)
(aanvang van het protocol). Rit h t er : Henrich
Menger.

Zijn laatste akte is van 3 Maart 1634. De naam
van zjjn vrouw wordt niet vermeld ; zijn zoon
Hendrrk  Menger was later advocaat, procureur bij
dit landgericht.

Ver w a 1 te r s : Johan Varwer , underrichter ;
1629, 23 Nov. Johan Willinck, subst. richter

(genoemd in een akte van 13 Mei 1629 met Anna,
zijn huisvrouw).

1629, 2 1 Dec. Derk Manten,  gerichtsschrijver.
1630, 22 Maart. Gerhardt van Scheven, subst.

judex , advocaat, procureur in dit gericht , gehuwd
10 met Catharina Michorius en 20 Margnretha van
Bevervoorde (zie o. a. akte van 30 Juni 1662).
Hij had meerdere dochters en een zoon: Roelof
van Scheveu, belastingpachter te Haaksbergen,
die met Magdaleua van Scheven huwde. Hun zoon
Roalof sterft iu het buitenland (Ahaus?) Zijn erf-
genaam was Jan Leverinck, zoon vap Steven en
Hermken van Ychcven, zuster van laatstgenoemden
Roelof (zie akte 30 Mei 1701  en bijschrift ‘7 Juni
1743).

1634, 24 Maart. Richter:  Swier Grubbe.
Hij wa.s gehuwd met Sophia Berentsen (deze

was 15 Febr. 1647 .weduwe). Zij hertrouwde vóór
17 April 1653 den vaandrager Jacob Buissonnet.

Volgens akte van 8 April 1659 verkocht Jr.
Baltazar Rammelman tot Dubbelink namens haar
erfgenamen haar huis, erf en goed aan Derk
to Lintelo en Goeszen  Herberts , zooa ls  d i t
door de overledene was aangekocht van Beerent
Tyasinck.

Ver w ÎI 1 ter : Joës Michorius, zoon van Hen-
drik, kerkmeester, en Fennekeu Nijkercken. Hij
was gehuwd met Lubbeken  Pothoffs en trad voor
het eerst, op in een akte van 18 April 1634; was
tevens secretaris.

1647(p).  R i c h t e r : Jr. Arnoldt van Limborg.
Dezo  was volgens akte van 65 Nov. 1655 gehuwd

met Anna Elisabeth Olthuis van den Oldenhuis.
V e r w a 1 ter s : Joes Michorius voornoemd ; Eng-

bert M., zoon van den voorgaande, tevens secre-
taris en kerkmeester, die als weduwnaar van
Catharina Cost  15 Nov. 1683  (attest 29 Nov. naar
Ruurlo) hertrouwde met Gertruy Willinck, dochter
van Z. Arnold? ,gewesene Richter tot Ruurlo” ;
zoomede  de berde zoons van den richter: Jonn
Diderik en Adolph van Limborg.

Zoowel Joes Michorius als Arnoldt van Limborg
zijn  p1.m. 1680 overleden.

1681,  9 Maart. Rit h t er : Adolph van Limborg.
V e r w a 1 te r s : Engbert Michorius , voornoemd,

en Joan Diderik van Limborg.
1690, 27 Juni. Rit h t er : Joan  Diderik van Limborg.

V e r w a l t e r s : Engbert Michorius , voornoemd
cn Jan Michorius, tevens secretaris, gehuwd met
Gesina Stuurman ;

1711-1713 Joan Jansen van der Sluys, zoon
van Jan Gerritsen van der Sluys en Eugelberta
Bloemendal, en 1682 (attest gegeven 11 Dec.)
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gehuwd  met Gurticn Cuipcrs, dochter van Tonys
en Eva Wolterinck.

1712.  R i c h t e r : Joan van der Sluys, zoon van den
voorgaande, ongehuwd overleden in 1738. Zijne
nalatenschap kwam aan de diaconie der Nod.
Herv. Kerk, na aftrek van enkele legaten aan
ziin neven en nichten Jaassinck.

1739.

dVerwalters: Hendrik ter Horst, bierbrouwer,
zo011  van Cornelis en Anna ter Hoeve en gehuwd
met Margaretha  Lanckheet, dochter van Jan, kerk-
meester, en Eva Wargerinck. Hi,j  was van 1680
keurnoot  en tot 1718  verw.-richter.

1718-1739: Gerrit ten Raa, zoon van Jan,
provisor en keurnoot, en Joanns to Lintelo.
Richter: Conrad Muntz.

Hij was een zoon van Henri&  Muntz,  scholtus ?-
van Hcino en Eva Margaretha vau der Sluys en
kwam eerst in 1758 in Haaksbergen.

Ver w a 1 ter : 1739-1761 Jan Hendrik ter Horst,
tevens kerkmeester, zoon  van Henclrik,  boven-
genoemd, en gehuwd met Elisabeth Judith to
Lintelo, dochter van Beercnt en Eva Steenbergen;

1774. Richter : Josoph Conrad Pothoff,  te Goor.
Deze, waarschijnlijk een zoon van secretaris

Pothoff, vau Goor en Agnes Elisabeth Olmius 7 werd
in 1795 afgezet.

Verwaltcrs: 1761-1784, Hendrik ter Horst,
procureur, tevens kerkmeester, zoon van Jan Hen-
drik, voornoemd, OII gehuwd met Maria Olt,hnar,
ged. te Deventer en dochter van Gerrit Jan en
Hendrika Klopman,  en

1784-1795 Jan Jordaan, ged. 4 Dec. 1740, als
zoon van Joost Jordaan (ged. 19 Aug. 1698 te
Niedermeiser , ambt Zierenberg in Elessen Cassel
als zoon van Georg Jordan, burgemeester en be-
leend met de ,, Wirtschaft” en ,Bierschnnk”  aldaar,
grondeigenaar en Elisabeth Kuncken) en Anna
Leverinck. Op 28 April 1774 tot subst. verkozen,
werd hij 1784 verwalter-richter en 1795 afgezet.
Hij was tcveus kerkmeester en gehuwd met Anne
Geertrui  ter Horst, dochter van Dcrk en Janna
Jaassiuck.

1795. De municipaciteit  benoemde tot : -.
Richt e r : Berent ten Pol en tot
V e r w a 1 ter : Jan Hendrik Jordaan, procureur,

zoon van Jan, bovengenoemd. Hij huwde Febr.
1796 Elisabeth Judith ter Horst, dochter van
Hendrik en Maria Olthaar. Hjj bleef slechts vau
18 April 1795 tot 20 Juli 17% in functie en werd
toen evenals richter ten Pol afgezet.

1795, 20 Juli. Ri c h ter : -Wilhelm  Waanders.
Verwalter: W. H. Wiedenbrock.
Subst. verw.-richter  en provisoir verw.  richter

in Febr. en Maart 1795 was Egidius Daniel  Trip,
gehuwd met Jacomina Jansen. Hij is vermoedelijk
1797 hertrouwd met Fenna Olberink (7 Oct. 1797
E. D. Trip, weduwn. Jacomina Jansen, momberen
Jan Jordaan en Herman  Wessels: 6 minderjarige
kinderen). Het trouwregister te Haaksbergen 1795-
1798 is niet aanwezig.
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Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde
Gemeente te Goes.

1593-1625,
medegedeeld door Jhr. Mr. TH . VAN RHEINECK  L~YSSIUS.

(Vervolg vnn XxX1,  295.)

D e n  9en Aprilis.  Getrout den 4on Ma.ij :
Claes Aertsen j. g. van Saeftingen.
Tanneken Jans j. d. van S. Laureys in Vlaendren.
Den bruydegoom wesende lidtmaet onser  gemeenten

en heett noch vader noch moeder, noch gecne vrienden
hier woenncht,ich.  De bruydt en heeft noch vader noch
m o e d e r  ende  heeft by de ses jaeren gewoent by Cor-
nelis  den Roon.

Den 9on Aprilis. Getrout ter Goes den 4~” Maij :
Jooris Arentsen j. g. van Staebroeck.
Neelken Lenaerts j. d. van by Bergen op Zoem.
Adriaen Jacobsen swager van den bruydegoom ge-

tuycht dat den bruydegoom noch vader noch moeder
heeft en hier van joncks af gewoent heeft.  Ma.yken
Claes woenachtich op Jacob Hoorns bogaert getuycht
dat de bruydt by haer 7 jaeren gewoent  heef t  ende
dat sy noch vader noch moeder en heeft.

Den 16en Apriiis. Getrout den 1”~ Maij:
Hans van de Leene j. g. van Engen  by Halle.
Janneken Jacobs j. d. van der Vlake.
Adriaen Adriaensen mr. van den bruydegoom ge-

tuycht dat hy een vrij j o n c k m a n  zy. Jacob Jacobss.
broeder van de bruydt getuycht dat haere  moeder in
het huwelick consentert.

D e n  300” Aprilis:
Gillis Adriaensse j. g. uut Vlnendren soldnt onder

capitayn Brissau.
Pieryne Jansdochter woenende ter Goes.
Dese persoonen syn ondertroudt tot Bergen op Zoem

blyckonde by de getuygenesse van Marcus Zuerius.
D e n  14en May. Getrout (clatum  oningevuld)  :

Job Arentssen wr. van der ) Goes.
Stynken Hubrechts j. d. van der j
De broeders des kerckenraedts is bekendt geweest

dat de vorige huysvrouwe van den bruydegoom ontrent
over seven ofte acht maenden  overleden is.  Adrinen
Cornelissen oom van de bruydt consentert in het hu-
weliok ende getuycht dat de moeder van de selve oock
daer in verwillicht.

Den  200’~  Meye. Getrout (dat.  ojzilzg.):
Jacob Adriaensen Rontvisch j. g. van der Goes.
Neeltgen Willems van Dicke  van Wiskurcke wo van

Franchoijs  Pauwels.
Mayken Adriaens de suster van den bruydegom ge-

tuyoht dat de voorss. bruydegom noch jonckman is
ende  dat sijn houlyck met consent van (Le naeste vrienden
toegaet. Den broeders des kerckenraets  is bekent van
den doot van den voorgaenden man van de bruijt.

Den 18en Junij:
Marinus Dignus Meionck w’ van Wemelyngen.
Geertken  Cornelis Brune j. d. van der Goes.
Syn ondertroudt te Wemelynge, blyckende  by getuy-

genesse van de kerckenraet van Wemelynge gcschr.,dcn
15”” Junij.

Den 260” Junij.  Getrout (datum wiet ingevuld) :
Hans de Backer  wp van Bergen op Zoem.

Susnnna Pioters  van dor Goes we van Clays Dignuss.
l)en kol~okenracdt  is  bekcndt dat des bruydegooms

vorige huysvrouwe  over negen maanden ende der bruydt
vorigen man ontrent over twee jaeren  overleden is.

Den 9en Julij.  Getrout (datum niet  ingevuid):
Jan Claeyssen van den Huile  wr vaa by Audenaerde.
Grietien Bauwes j. d. van Arsene.
Den kerckenrnedt is bekendt dat dos bruydegooms

vorige huysvrouwe  ontrent 3 maenden  overleden is.
Lieven Picterss. backer getuycht dat de bruydt noch

vader noch moeder cn heeft. ende dat zy een vrij dochter zij.

Geert Janssen wr van der Goes.
Geertruyt Diericks wo van Cloetingo.
Syn ondertrout te Cloetynge blyckendo by getuyge-

nesse van Andries Caenen.
Den  16”” Julij:

Lenaert Jansen j. g. van Sgravenpolder.
Neelken Lenaerts j. d. van S. Martensdyck.
Yngel Jansen broeder van den bruydegoom getuycht

dat haer vader ende moeder ontrent over sesthien jaeren
overleden is ende  consentert in het huwelick. Hendrick
Willemsen styfvader van de bruydt getuycht dat haer
moeder overleden is ende  consentert in het huwclick.

Jan Jansen Knooper  j. g. va,n der Goes.
Jaquemynken  Coenraedts j. d. van Ant.
Joos Jansen oom ende  voocht van den bruyclegoom

consentert in het huwclick. Lysken van Meurs moeder
van de bruydt consentert in het huwelick.

D e n  240n  Julij:
J a n Michielssen j. g. van by Bergen op Zoem.
Lyntien Cornelis j. d. van Ziericzee.
Mayken Claeys moeder van den bruydegoom consentert,

in het huwelick. Adriaen Theune styfvader van de bruydt
ende Adrinenken Peters moeder van de bruydt consen-
teren in het huwelick.

Den 30e~  Julij. Getrout (datum oningeuuld)  :
Pieter Andriessen j. g. van der Goes.
Appollonia Jobs j. d. van Capelle.
Den bruydegoom is zyns zelfs ende  Adriaen Andriesscn

broeder des bruydegooms getuycht dat zyne moeder in
het huwelick consentert. Adriaenken Cornelis moeye
van de bruydt consentert in het huwelick en den voecht
onde oom Marinus Eewoutsen heeft  oock daerin ge-
vonsentert blyckende by het getuygenesse by notaris
gepassert.

Den 13en Augusti. Getrout den 7’0”  Septemb.:
Pauwels  Jacobsen  j. g. van Leijden.
Mayken Jobs j. d. van Crunyngen.
Jacob Pauwelsen vader van den bruydegoom consertert

in het huwelick blyckende by het getuygenesse by syn_
eygen handt onderschreven. Job Crynsen vader van de
bruydt consentert in het huwelick blyokende by getuy-
genesse by hem onderteeckent.

Den 200~1  Augusti. Getrout den lSe* Septcmbris :
Jooris Jacobs wc van ontrent Spier in Duytslandt.
Margrietc Jochems  van Arnemuyden wo van Adam

Claossen.
Mr Frederick  den chyrurgyn getuycht dat des bruy-

degooms vorige huysvrouwe  ontrent over 8 weken  ovcr-
leden is.

M* Frederick  nlsboven ende  Clare Colve getuygen dat,
der bruydt vorigen man over vier jaer  overleden is.
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Gutrout ter Goes den &n Scptambris:
Bartbolomcus  Willcmss.  j. g. van Bergen  o p  Z o e m .
Matta Heyndricks j. cl. van Bergen op Zoem.
Hans de Baoker swager van den bruydegoom gotuycht

dat hij IIOC~ vader  noch moeder heeft endc  dat hy syns
solfs ;s. T h o b i a s  Wycksdorp  swager  van clc b r u y d t
gctuyoht dat hacre moeder in het huwelick consertcrt.

Den 27~~ Augusti. Getrout den 140~1 Sept. :
Jan Vermeulen  wr van Gcndt.
Elisabeth Gillisdochtcr j. cl. van ‘l’emsche int landt

van Waes.
Dc broeders  clcs  kerckcnra~.dts  is bckendt geweest  dat

do vorige huysvrouwe van Jan Vermoulcn  overleden  is
over dry maendcn.  De bruydt heeft hior binnen de stadt
gewoendt  on t ren t  vyfthien jaer  ende is voer cen jongc
dochter bekendt.

Cornelis Adrinenssen j. g. van der Goes.
Cutharina Cornclis j. d. van Cloetynge.

bij
Desc personen syn te Cloctyn.ge  ondertroudt blyckcnde
getuijgenesse  v a n  Mi Audrles.

Den 3”” Septembris. Hebben gctuygcncsse ont-
fangen om te Cloetynge te trouwen:

Balthen Adriaenssen j. g. van Antwerpen.
Grietien Cornelis j. d. van der Goes.
Jan Gillessen pachter woenachtich  Sgravenpolder

meester van den bruydegoom getuycht  dat hy ettclicku
jaeren  den  bruydegoom gekendt  heef t  voer  een vri,j
jonckman.  Severna Hubrecht  oom van  do  bruydt  con-
sentert irl het huwelick.

Getroudt den 12”” Oct.:
Cornulis Arentssen j. g. van Seraeskercke.
Neelticn Blanckaerts j. d. van Cnpryckc.
Marinus  Mesoeck  mees te r  cndc voocbt  van dou bruy-

d e g o o m  consentert  in het huwolick.  Jacob  de  Papc
cosyn van de bruydt gctuycht dat de vrienden van do
b r u y d t  endc  hij mit eenen  in het huwelick consentert.

Hans Jasparsen  j. g. van Antwerpen.
Pieryne Janssen j. d. van Woensdrecht.
Den bruydegoom is schippergczclle  te Dordrecht,  da

bruydt woent ter Goes endu syn tc Biesclyngc ondcr-
t roudt  den  29@11 A u g u s t i  blyokendu by getuygenesse
van Mr Mathias Carnop.

Den  10ell.  Getrout den 2% Sept. :
Ghysbrccht Heyndricx j. g. van der Goes.
Tanneken Joosdr. j d. van Geertsbergc.
Agnete Jans moeder van den bruydegoom gctuycht

dat sy contenteert  int houwelick  van hueren sone. Betken
Anthonus moeder van de bruijdt  consenteert  in het
houwelick van hner dochter.

Den 10°ll.  Getrout den 2en Octobris:
Bastinen Janssen Hoochcamer  wr. van der Goes.
Tanncken Corijns j.d. van Cloetingc.
De doot van de voorgaande huysvr. van den bruij-

degom is den kerkenraet bekent. Coryn Willouts de vader
v;ln de bruijt consentert  in het houwelick van de bruyt.

Willem Janssen j.g. van Hoorne in Hollant.
L u n t g e n  B e r t h o l o m e u s  j . d .  v a n  Sheerhneskercko

wonende tot Cloetinge p. attestatie van Cloet.inge.
Den 17e*’  Septembris :

Pieter Cornelissen van Schulouck w”’ van Cappelle.
Cornelia Bonssincksdochter j. d. van der Goes.
Van de doot van de voorgaende huijsvr.  van den
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bruijdcgom is den kcrckunraet  wel bekent. Pr. Crome (sic)
en Jan Cronc bcydc ooms ~111  de bruyt geluygcn dat
sy bewill igen int  l~o~~wclyck van de bruijt.

Den 21e11:
Bertholomeus van Eyke w’” van Brussel wooncndo

tot Middelburch.
Engelken  Pieters  van Mechelen wc van Jan van Gent.
Arenout Dams burger yan Niddclbarch  getuyght  dat

d e  v o o r g a e n d e  vrouwc van den bruydcgom  (loot is.
Den doot van den voorgacndcn man van de brui,jt is
is den kerckenraet bekent.

Den 1”” Octobris :
Jan Jansen Brouwer wr van Honscote.
Janneken Jans j. cl. van der Goes.
Hubrecht  Jansen woenachtich t’oulande getuycht dat

des bruydegooms  vorige huysvrouwe dry quartier jaers
overleden is. Joos Jansen  van  de  Wervo  oom cnde
voecht van de bruydt consentcrt in het huwelick.

Den 2ell Uctobris. Gctrout den dfjcll  Octob.:
Anthonius  Simonss. van Bretaigne j. g. van Middelb.
Elisabeth Jans j. d. van der Goes.
Bij getuygencsse van den minister van Franicker

heeft  den kerkenrnedt gebleken dat den b r u y d e g o o m
een vry jonckman  ende  syns sclfs is. Mu.rten M e s o e c k
swager van d c  b r u y d t getuycht dat het huwelick mit
consent van de vrienden toegegaen  zij.

Den 8~11 Octobris. Getrout den 23~n Outob.:
Willem van Bray wr van  Brugge .
B a l d y n e  Matthys van  der  Goes  w* van Sampson

van der Hucht..
D e  broeders  des kerckcnracdts is  bekondt g e w e e s t

dat des bruydegooms vorige huysvrouwc ontrcnt over
cen half jaer overleden is. De broeders der kerckenraedts
is kennelick  geweest  dat der bruyd t rorigen  man ontrcnt
drij jaer overleden is.

Den 290” Octobris. Getroudt den 160~~ Novcmbris :
Adam de Vriese  j. g. van Antwerpen.
Maykcn Jacoba J. d. van Wolfaertsdyck.
J a n  Meganck backer in der hecten  oven  swagor v a n

den bruydegoom gctuycht dat des bruydegooms moeder
in het huwelick conscntcrt. Grietien  Jncobs moeder  van
dc bruydt consentert  in het huwelick van heur dochter.

Jan Aertsen j. g. van Middelburch.
Muyken Bellaerts j. d. van Brussel.
Syn ondert,roudt te Middelburch blyckondo by attestatie

van Joannes de Jonge minister tot Midclclburch.
Den 5~” Novembris:

Adriaen Machielsen j. g. van Screynskynderon.
Jannekcn Cornelis j. d. van Haesdorp.
Danckert Danckcrtsen cousyn van den bruydegoom

v a n  v a d e r s w e g o  endc Dic r i ck  Jacobsen  cousyn v a n
moederswege gctuygen dat den bruydegoom noch vader
noch moeder en heeft en dc conscutercn in het huwclick.
Cornc l i s  Geertseu oom wm den bruydegoom en Mar-
tynken Piers styfmocdcr van de bruydt consenteren in
het hnwolick.

Lenaert Cornelissen j. g. van der Goes.
Grietien Laureys j. d. van Santvliet.
Cornelis Jansen vader  van den bruydcgoom conscntert

in het huwelick. Dyngetien Thone getuycht dat sy de
bruydt van joncks af gekendt  heeft ende niet anders
en weet dan dat zy vry is. ( W o r d t  v e r v o l g d ) .

_~_~
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Wichers,
door  Jhr. Mr. A. F. L. HOIU  SICCAMA.

Ih2ger ~~iclm~s,  w o n e n d e  a” 1612  en ao 1 6 1 3  i n  dc:
Stecntilstraat  te Groningen, gest.  13 December  1631,
huwde als WfClUwnaar  Viln  . . . . met Lutgert Schoenyngc  ,
gust. 26 Oc tobe r  1620,  dr.  van Evert  S. ,  bakker,  en
Lysebeth.  Hunne huwelijksaangifte staat in het procla-
matieboek ingcschrevcn
derhalve waarschijnlijk in

o p  17 O c t o b e r  1601; zij z i jn
de volgende maand November

gehuwd.  Hij staat ingeschreven als ,Rotger Sijckens”  ;
zij a l s  ,,Lutgerdt Everts”,
moeder

lor\vijl  voor haar optrad hare
,Evordt  Schoenynge flrouwe Lijszebeth.”

In het l idmatenboek der Nederduits&  H e r v o r m d e
Gemeente werd hij ingeschreven in September 1613 als
,,Rot,ger Sickens in Steentilstrute.”

In het Coopman en Cramergilde werd hij ingeschreven
in 1620 als ,, Rotgor Sickens met sijn soene Jan Rotgers”.
Ziin dood wordt in het gildeboek vermeld op I 3 December
1631, alwaar hij genoemd wordt ,,Rotgert  Sijckens”,
terwijl onder de overledenen vermeld wordt’, op 26October
1625 , ,,Rottger  Syckens husfroum Lutgert Schonijncks.”

Behalve den bovengenoemden zoon Jan, van wien ik
niet  vaststellen kan uit welk huwel\jk  hij gesproten is,
heeft  Rotger Sickens en wel uit het eerste huwelijk,
gehad een zoon:

Wieher  h’otgers , gest. 3 Februal,i 1649, 19 April 1612
gehuwd met l>eer&l  S’&oenilzz,  zuster zijner stiefmoeder
bovengenoemd. In  he t  p roc lamat ieboek  s taan  zij op
14 Maart 1612 ingeschreven als n Wicbor  Rotgers , Rotger
Siokens in Steenti lstr .  sone, pnt. met de Vader” en
,Beertien  Schoeninx, Evcrt Schoeninx backersdr.,  voor
wie hare moeder Lysebet.”

In het lidmatenboek der N. H. G. werd hij in December
I 611 ingeschreven als ,, Wicher Rotgers, met attestiltie
ui,jt Frunkrijck van Roan.” Hij is dus waarschijnlijk
aldaar ecnigen  t[jd werkzaam geweest om zich in den
lal~enl~antleI t e  bekwamen. De familietruditie in het
geslacht  Wichers,  dat  Wicher Rotgers,  die de oudst
bckondo voorvader was
Zuidelijke Nederlanden,

,. geboor t ig  zoude  zijn uit de
13 misschien een gevolg van

dit  verbli jf  in Noorcl-Frankrijk.  Het komt mij meer
waarschijnlijk voor, dat de familie van oorsprong zuiver
Groningsch is.  Do namen Sicke,  Rotger en Wicher
pleiten sterk voor deze veronderstelling.

In het Burgerboek, hetwelk in 1544 aanvangt, wordt
,, Wichor  Rotgers, cremer”  ingeschreven tusschen Andrcac
1612  en Petri ad cathedram  1 6 1 3 .

In het Coopmxn en Crnmergildeboek vindt men ver-
meld dat ,,Hovelijnck Wychger Rottgers” in 16% twee
leerjongens aangeeft,  terwijl zijn dood daarin vermeld
wordt op 3 Februari 1649.

In het boek van het Giltrecht werd hij ingeschreven
in 1628 als ,, Wicher Rot gers , borger veendrick , m e t
sijn soon Jan Rotgcrs en Abraham Rotgers.”

Bl i jkens  eene akte, aanwezig op het, Rijksarchiof  te
Groningen, kocht hij  op 35 November 1629 con huis
aan de Noordzijde van do Groote Markt, tusschen de
Botcringestraat en de Ebbingestraat.

,, Evcrt Schoeninck” is blijkens zijn bij den N. 0.
ingang in de Akerk liggenden grafsteen, welke niet
vermeld  word t  in  ,,Grafschriften in Stad en Lande”,

l ’

!
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overleden  op 19 Februari 1639. Op dozen steen staat
een alliantiewapen ; het rochtschc wapen is geheel onken-
baar doordat de steen ter plaatse gebroken en versleten
is; hot linksche wapen (van do vrouw of van do mocdoi
van Evert Schoeninck) vertoont een zittenden eekhoorn ;
boven deze wapens een half’ aanziende helm, met, als
l~elmtcoken,  een uitkomende pnardekop en -hals. Hot is
niet onmogelijk, dat de familie Wichers hot helmteokcn
van haar wapen aan dat der familie Schoeninck hcof’t,
ontleend.

Als  k inderen  van  Evcr t  Schoeninck  heb ik in het
proclamntiebock, waarin bovendien de naam Schocninck
meermalen voorkomt’, nog vermeld gevonden :

,, Willem Schoeninck”,
met Tryntien Sallc,

dit op 23 April 1620 huwde

te Embdon,
dr.  van Johan Salie,  koperslager

en ,Hannctijen  Schonincks”,  die op 19 Mui 1622
huwde met Johan Jansens  der junger (= junior).

Aanteekeningen uit de Trouwregisters
van Gramsbergen,

medegedeeld door W. WIJNAENDTS  VAN RNSANDT.

Trouwboek 1649-1691.
Geen datum, doch ingeschreven tusschen  12 Mei i(j50

en 28 Dec. 1651.
H e r m a n u s  Voltelen,  prudiltnnt te Grumsbcrgcn,

o n  E l i s a b e t h  Bruininx:,  nagclntcn  dochtor v a n
z a l .  A r n o l d  Bruininz in zijn leven p r e d i k a n t
binnen Enschede.

29 J a n . 1660 .  d i e  E renves t e  Wolter  ~lz Lennep ton
Velde, sal. Ernest ralz. Lc?~q syn ehelyke soon
en  d ie  eer- en doegdtryko jongedochter Joanna
Brandlecht  , Gerhurdi Brandllcchis  Borgemeustcr
tot Nyeuhuis ehelykc dochter.

17 Juli 1664. E(dele)  Johan Lepel,  nagelaten zoon van
Joan Goerdt Lepel, schultis tot Sweele,  en Ever-
tien Hzwht, dochter van meister  Bartholt  2~1z~ht,
gemeensman  tot Coevorden.

14 Jul i  1667.  Eerw. welgeleerdc Got hefridus Oh:lei ,
bedienaar  des  Got l i jken  Woorts in de gemeente:
tot Roveene , e n  Aachien Walrawns,  alhier  t o t
Gramsbergen.

3  S e p t .  1 6 6 7 .  Hendrick  Zas, de r  r ech ten  doctcr o n
secretaris  van ons WelEdgeb.  Heer van Grams-
bergen, cn Ariaentien Walrar.ens  , d o c h t e r  v a n
Borgemcestcr  Egbert  Lodewijz alhier tot Grams-
bergen.

13 Sept. 1668. Jacob Bloem, commys der recherchcn op
de Schans aan de Vecht in Mastebroek,  weduwnaar,
en Fetnme Judith van Danneberclz,  dochter van
Jan Christoffel Iaan  Danneh-ch  , scrgiant wonende
bi,j ons WelEd. vrouwe van Gramsbergen.

16 MIX 1669. Dtis.  Joannes Bossier,  predicant  tot Hecmsc!
en Petronella Elisabeth Btzl%lerL,  wonende op het
huis Grnmsbergen.

3 Oct. 1675. E(dele)  Rcinior Bartelinl~  en Juffer Jonnna
Brummers.

5 Nov. 1679. Joncker  Wolter  ~~a~~  Besten, cornet  onder
ritmeester Sighterman , en Juffer Arnolda Ulgers.
Procl:  tot Swoll en Coevorden.

3 Oct. 1681. DÏ%. Lubbertus Voltele~z  , pastor tot Heemse
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c n  Clasinn  T’oltcl~~~~,  d o c h t e r  v a n  D s .  A r n o l d
I’oltcle,z  , predicanl  to t  Swoll.

3  Jun i  1683 .  d i e  E .  Arno ldus  I’ollolal,  zo011 va,n D.
Eiermanus  1 olleleih  , pastor tot Gramsbcrgcn,  en
Christin:1  Lublci  weduwe van znl. Horgcmr.  Bercnt
IT~Z Eer-11  tot Hardenberg.

28 Oct. 1683.  Gcerdt  Alberts  Ko& alhier tot Grums-
b e r g e n  e n  Gcerdt,ien  Hermseu  bzc~“se~~  , d o c h t e r
v a n  sal. Herman h’wijsen  tot Loosen.

8 Juli 16% Die E. Gerrit /.alz  1Zio77sd7jlc, r en tmees te r
alhier,  en dit Ed. Mechtelt Lysebcth ,.an Lcwnep,
dochter van sal. Jr. Wolter  can Lmncp tenvelde.

23 Aug. 1686. Jan Sc111ctslul  nagelaten zoon van Frederik
Sc7dsial  tot Gramsbergcn,  en Grieticn Yoqgdts,
j. d., nagelaten dochter van Jan Voogdt  tot Coc-
vorden.

r;- Aug.  ltiS6. B r u n o  zrun n-011,  j. m. tot Acrnhem e n
Elermanua l’ciscl/ , dochter van Dr. l’oxh tot Coe-
vcrden. Op att. van Aernhem  en Coevorden.

3 Apri l  1687.  (procl . )  Dms. Albcrtus Mei~~~~rs, pastol
to t  Ee lde ,  soonc  vaa Dms.  Luber tus  h>ci?ze~s,
pastor tot Dalen, en Aleidt Anus Voltelevl  , dochter
van D’“s. Hermnnas  Voltclcn  , pastor tot  Grams-
burgen.

25 Jan. 1691. (procl.) Gcerdt Alberts Kok, weduwnaar
v a n  G e e r d t i e n  Hermscn Slofjsc?h, en  Hi l leg icn

1 L olfers  , dochter van Wol ter Gcrbers.

Trouwboek 1692-1752.
5 Maart 1702. d’Heer  Gerrit ccii~  h’iolrsd+k,  woduw~i~~~i~.

v a n  Mogtelt E l i s a b e t h  /‘<~/i  Lomey , rontmccster
v a n  Gramsbergcn  , cn Juf?&. Alcith A n n a  va/i
F'oltele~~  , weduwe vau Allrertus Ihkrs, g e w c s e n
predikant te Coevorden.

2  Supt. 1 7 1 4 .  tic Eleer J a c o b u s  rean h’iwwtlijk, rcnt-
meester  van Gramsbergqen  Juffr. Johanna h’&crs,
docht.er van wijlen  den H o o r  A l b e r t u s  h’&e+s:
predikant te Coevorden.

22 Nov. 1716. Dirk Statius Schr~fsfaZ,  j. m., on Gccrtruid
Koek, beide van dczc pla lts.

20 Sept.  1722. Do heer Statius /~~~~E ILieursd@/; , predikant
v a n  Ootmarssen,  en juffr. Hcriiranna lieiiicrs t o t

.Gramsbergen.
16 Jan. 1724. Rudolf G’rar/s, predikant alhier, en Sibilla

Amclia Elisabeth C’/x,ncr.,  vuu L ingcn.
22 Aug. 17%.  Luckas Goslivgcc  , burger van Ncuwcnhuis ,

WI Albcrta  Bio/t~tlb/;  van deze plaats.
27 Apri l  1749.  Albertus  I’~~VL  Bt~~~&ijl;,  j. nl. van deze

plaats,  cn Willemina Oosliilg, j. d. van don Hof
o n d e r  dc Yhorst.  @ctr.  tc Yhorst).

1 1  Mei 1 7 0 0 .  Rutgcrus  illcrricr,  p r e d i k a n t  v a n  deze
plaats ,  ~11  Johanna licndrinit IYCU  Dijck,  van Zwol.

Oorsprong van den naam de Lussanet de la
Sablonière.

C i v i e l  Sententicbcek  van Ni.jmegcn’, 1720 to t  1764 .
7  D e c .  1726, Elcntlricus  vil11  Eloppcn citant tor ccnrc

c o n t r a  ,/07,tr7lllcr  Lusstr~r~d wcduwc van wijlen den pro-
curcur Jo71nn StrOlorzi~?rc,  geciteerde ter andere zijde.

W. W. v. R.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Arenberg  (van). 10. Wanneer en waar huwde Isabclla,
rijl,zsgwr%t  um Looz-C01,src:cr).c~,1  (di van Arnoud , graaf
van Nicl T ridder, heer vau Corswarcm, enz. on Johanna,
burggravm  van H a n n u t j  m e t  1l’illenz  ~*a~~  der Mm-cl;
~YUI AmnOrrg  ?

20 Waar huwde Jacob, rìjlzsgraaf  van Looz--Co,rs7u(Ire~)l,
r i d d e r ,  heer van Biersat,  Hierges,  enz. (zn. vau Jan ,
heer van Schoonwinckel, Hiergcs , Landelics, enz. on
Jacoba  van Morialmé)  met C'ai71ari11u,  grarin IYIIL  der
ilfarc7,z  mm Awdwg  (@cht  van Evrard van der Marck,
Prins-Bisschop van Luik en Kardinaal)?

Br .  B. v. D. B. v. T.

B o o m .  (XxX1,  302). Smallegange  (in een bij mij
berustend m.s.)  zagt , dat het Zccuwsche  geslacht BOOT/L,
dat de heerli,jkhcitl Womcldingc  bezat , z i j n  o o r s p r o n g
vond in Brussel. Hot IIijksarchief  te Brussel bevat vclc
anntcekeningen over dit geslacht.

T. v. K .

Bosc  de la Calmette.  (XxX1,  302).  Lrrwem dc Box,
seigneur de la Calmettc, Bouchet, St. Clémcnt,  Langucdoc,
conseiller du Roi de Francc. Fi 1s :

3. ,?T.  de Bosc, colonel  de la cavalerie hollanduisc,
marié & Xwie de Hurdy.  Fi 1 s :

C h a r l e s  Frmpis Bosc  de la Cahettc,  nè 1710 t 12
mars 1781, ambassadeur de Hollande à Copenha.guc,
m a r i é  à  d~~lo,~ie  Jceame E’lisabetl~  Godiu,  n é e  2 Janv.
1719 à Utrecht ,  veuve  de Jacyucs  Antoine  Bicl&r tic
Colo777OiC~c,  scigncur  de Giessendum. F i 1 s :

1 .  Cl~urlcs  Louis Bosc  de In Calmette,  n& 1 7 5 0  -i_  22
aôut 1811 à Marienborg, 28 janv. 1776 noble danois,
1777 chambellan du Roi de Danemark, 1783 grand-
fauconnier , 1798 grand-maître des cérémonics,  180s
prcmie r  gcntilhomme  de chambrc.

2. Yic1.t~ dutoinc Ghwtl Box de la Cuhadle,  n8 21 sept.
1703 a L i s b o n n c ,  T 7 avril 1803, 22 mai 1776 noblc
clanois, chambel lan ,  pr&fet,  marié IC 14 janv. 1777 à
&112e I&aDclh  Isolila t 27 m a i  1800 à Genève.  Fi 1s:

Charles  Regnard  Bosc  tic la Calnwtte,  né le 23 sept.
178t  i_ IC  20 jauv. lS20,  chambollan,  seigneur  d’Isolin-
gen, Roscnfcid,  Mariuuborg  et L i s c l u n d  ,  maritj  le 10
aiut 1810 e dtarthc  Xurk Sd~i~zc ddo7j~l~ine  illaclzcpra~zy
+ 20 avril 1877.

Xosldtle HIOL~T~--~LOKENZEN.

Bosc  d e  l a  Calmette.  (XXXI?  302). ,Tnt&  Frederik
Box de la Cnlwtlc,  Commis tc illawstricht  , t o r  r e p a r -
titie van Holland 1784.

Commis of Ammunitiomeustcr  1784.
Lorlia ES.cr~l~ois  Ij. tic lrr (,‘. ccrst,c M a j o o r  i n  h u t

infanterie-rcgimeut Willum Rumpl’f, 1762.
I n  g a r n i z o e n  tu Willemstad  het bataljon van 13. de

la c.  1793.
‘s-Grazwzl~agc. J. D. WAUNEH.

Boumeester.  (XXXI  157). Het geslacht Bozmccstw
i s  vcrmoodelijk  afkomsti g uit Ovcrijsscl.  Te &uoZle werd
14 Dec. 1803 uit liet huwcli,jk van Joccchin~ Bomncextcr
e n  Frcdcrika ‘O’CII~  Bl~ce  gcborcn : Balentya  Bounaeestw  ,
secretaris van Bantam,  overl. a/b. de Indiaan 10 Nov.
1532,  die 17 Febr.  1839 te Soerabaya huwde met
Jonkvr .  Hz&&le  Sahzrys,  geb.  Harderwijk in 1806,
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ovcrl. Soornbnya  12 Maart 1868, dr. van Mr. EIkOert
Gerard baron ATulhz~!/s  zjan Bztrqst en diens eerste echt-
genootc J o h a n n a  catharina &“ecrtruy de Vries ( z i e
Ncderland’s Adelsboek jaarg. 1910, pag. 575.)

Uit  dit  huwelijk werd geboren: Huybcrt G e r a r d
Boumeastcr  , in leven luitenant-generaal, commandant
v a n  h e t  l e g e r  i n  N e d .  I n d i ë ,  lmnselier  der  Neder-
lar.dsche  orden enz
Christina Brown.

, gehuwd met Johanna Wilhelmina
Hunne  k inderen  zijn gehuwd met

leden der geslachten ~erqyclt,  (lc Xtuem, de Bordes,
de Vos vaf2  Stecszwzj’k,  Crèvecoew e. a .

‘s- Gril c>enhage. VALCK LUCASSSN.

Boumeester. (XxX1, 187). Een geslacht van dien naam
komt voor in Twenthe en omgeving, o. a. zeer veel te
Haaksbergen en Eibergen. De naam wordt in de registers
aldaar afwisselend gespeld : Boumeester , Bowmecsler  ,
Bouwmeesler  enz , soms in één acte. Volgens de nog
aanwezige rekeningen van het Landrentambt Twenthe,
Lage, Blankenborg etc. der 16e  eeuw werden de landerijen
der voormalige Heerlijkheid Blankenborg verpacht aan
zekercn clen  Bommester, later Bouwmeester. Hier heeft
dus  Boamester  later Uozlwnacesler,  de  be teeken i s  van
Bouman  of  Bouwman  , e n  wanrschijdlijk  z i jn  e r  dus
meerdere geslachten van dien na,am.

Apcldoor?a. J. D. J O R D A A N.

Brune (de). Wie waren de ouders van Cornelia de
Brune j- 1574, cchtgenooto van D0natu.v  r*an den Bo-
gacrde  f 4 April 1659. (Cornelia was dochter van Bacon.)

Br. B. v. D. B. v. T.

Bruynenburg (van). Knn iemand mij iets mededeelen
omtrent het geslacht. ljan Brnynenburg (ook Brzrynepz-
borg) uit Twenthe ? Hiertoe behoorde Cornelich  Petroncila
NIS Bruyne?lburg, geb. te Goor 21 Juli 1760 als dochter
v a n  *Jan  l*an 13. en i%!nrin  Q~6trckelsteyn.  Zq h u w d e  t e
. . . . 17 April 1769 met Fried~rich  Cwrl  Schencl~,  ritmeester
en stalmeester van Prins Willem V, en overleed te Zut-
phen 29 Maart 1828.

Hot wapen cctn  Uruynenbwg  (niet vermeld bij Riet-
stap) is volgens oud familieporcelein in mijn bezit: ge-
vierendeeld : 1 en IV: in goud drie roode (bruine?) burch-
ten; 11 en 111 doorsneden : 1, in zilver een groene boom
waarvoor een rood springend hert, het geheel op een
grasgrond  ; 2, in rood een gouden, tegen de doorsnij-
dingslijn aansluitende dwarsbalk, uit het midden waarvan
een gouden linkerschuinbalk naar de rechterbenedenhoek
van het schild loopt. Helmteeken: een bu.rcht als van
het schild.

‘s-Grrcrenhage. V ALCK L UCASSEN.

Colyaer. (XX, 148 e. v.). Na hetgeen in den XxI1
jaargang van dit Maandblad, k. 148 en k. 152 sub. D.,
medegedeeld en verondersteld  werd nopens het 1” huwelijk
van den daargenoemden David Colyaer cn Arnolda  de
Be<@,  is het wel van belang, indien ik hier mededeel,
clat  in het Register der volmachten  van de stad Nijmegen,
deel 1730-1737 een volmacht voorkomt, d.d. 2 Juli
1737, waarin genoemd worden :

Christiaan Willem c*an  Benthem, schepen der stad Nij-
mcgcn,  en Anto?ais  Vos, raadsecretaris dier stad, als execu-
teuren der testamentaire dispositie van 27 Maart 1737 van
wijlen vrouwe Arnolda de Beyer, douairière van wijlen de
HoogEdgeboore  Heer Dncid Colyar,  grave van Portmore.

E. W. W. v. R .
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Cressonnières (des). Gevraagd de oorsprong enz. van
het adellijk geslacht tics C;ressolz&rcs.

Br. B. v. D. B. V. T.

Dolleman. (XxX1,  254). Ondertrouwboek Deventer:
6 Mei, attestatie 26 Mei gegeven op Diepenveen:

Dionysirrs  Dolleman,
Baron van Aylva en

vaandrig en adjudant Regiment

Sophia  Calharigza  Doztman  op de Vest in Oxe.
Apeldoorn. J. D. J O R D A A N.

Drews (de). (XxX1, 240-242).  Kol. 240, sub III
‘staat Anlaetje  &huyring  en Annclje Horrzans;  lees Ameltjc
Sdmying  en Ho ì;(rns.

Kol. 241,  sub V staat Johanna Fcrllwrs,  lees &lkel.s.
Kol. 242, sub VIII,  staat Maria Becrta  con Bcrehuys,

lees l:an Berchuys.
‘s Gr« r~enhage. POLVLIET.

Drews (de) .  (XxX1, 241, 242). Anna clc  Drercs
(IV, 70):

Gedoopt Groningen 1644, ;Z Dec. d?lIacr,  dochter van
Borg(emeester)  Johan Dreeuws  en Wibbcchien, E(gte)
L(ieden)  in  Bottr(ingestraat).

Proclamatie 1667, 2 November:
Gerardt Lcrmberis,  med. doet. mede professor alhier

en juffer Anna Drews,  waervoor capit. Graeuwers als
swsger.

Uit dit huwelijk o. a. :
Wibb&a Elisabeth Lammers (1682-1712))  ged. Gro-

ningen 10 Sept. 1682 als Wibbina El&abeth,  dochter
van Prof. Gerh. Lammers  en Vr. Anna Drezus  in Broer-
straat (Doopboek Groningen). Zij huwde Groningen,
Fransche Kerk, 8 Oct. 1704 MC Theodorus Cloppenborgla  ,
blijkens de volgende inschrijving :

Groningen, Proclamatie Saturni 20 Sept. 1704:
de Heer Theodorus Cloppenborgh  der beyden Rechten

doctor, van Lingen, present en de Juffer Wibbina Eli-
sabeth Lammerts van Groningen pro qua de Heer Pro-
fessor Gerhardt Lammerts  als vader. Cop. p. Dns Des
Moulins den 8 Oct. 1704 in de Fransche Kerk.

Mr Theodorus  Cloppenborch was gedoopt te Lingen
5 Febr. 1677 als zoon van Burgemeester Cloppenborch,
en overl., is althans begraven te Vlagtwedde 17 Augustus
1748, oud 71 jaren en 6 mnd. en na 36 jaren richter
des Landschaps  Westerwolde geweest te zijn.

Albertina Tjaarda de Drews (VI, 60)) echlgenootc  van
Cloppenborgh.

Naar aanleiding van het voorgaande komt het mij
hoogst onwaarschijnlijk voor, dat hiermede MP Thcodoras
Cloppe?aborch?  r ichter van Westerwolde (1677-1748),
bedoeld kan zijn.

Haavlena. Mr. H. WALLEK.

Dijcke (van den), Gegevens gevraagd omtrent dit
(adellijk Y) regentengeslacht uit Axel. Zijn omstreeks
1574 tc Axel gehuwd Nelchior  mn Lcys, Jr. en Matrtyaa
can den Dìjcke  Cornelisdr. .3 Is er iets van dezen Corrbelis
can den Dijcke  bekend?

‘s-Gravenh,age. LEYSSICS.

Eek (van). Gegevens  gevraagd betreffende het Deven-
tersche geslacht ma hek, waartoe o. a. behoorde Prof.
Dr. Theol. Cornelis Fransela capa Eek,  gehuwd met Wal-
rande Sophie Louise ran Hoof: Hun dochter Maria
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Cornelia 1’. E. huwde met Prof. Mr. ,l/rn Dir,yttutcr  WU
Twist. Welk wapen voerde deze familie t?an Eek?

m. N. B.

Feykema. 1. Yelt  Feykema., geb. . . . . , ge&..  . . ., zoon
van.. . . tr.. . . . (Iclze i21urray  Y) Zij 11 zo011  (onder meer 3) :

11. Dozrwc I’eLs Feykema, geb. te . . . . 30 Juui 1739
(blijkens een, volgens Friesche gewoonte, in dat jaar
vervaardigde geboortelepel, waarop het wapen Feykema,
n.1. gedeeld : r. de Friesche adelaar, 1. drie paalsgewijze
geplaatste groene klaverbladen in zilver); gest. tc . . . .
dl Nov. 1791), tr. . . . . Kinderen (onder meer Y) :

III”. l’qJ?afje Douwes&. Feykema, geb. . . . . 1769 of
1770 te . . . . , gest.  te . . . . 3 Dec. 1799, tr. 3 Mei
1 7 8 9  t e  . . . . Augt&inus Lycklama  [‘i Nyt4oli] , g e b .
25 Aug. 1767 te . . . . , gest. 18 Nov. 1838 te . . . . , zoon
van Pierius L., ontvanger der convoyen en licenten te
Workum en van . . . .

IIP. I’eb .L)o~zoes  Feykettla,  geb. . . . . 1776 te  ( B o l s .
ward i’) , nxljoor  der schutterij, graankoopman en be-
zitter van molens, woonachtig te Arum, gest. te (Arum?)
12 Jan. 1836, tr. 10  . . . . te . . . . Akke Eeltjes  Kooislra,
gab.  _ . . . gest. . . . . , dr. van heldje  Kooistra en van . . . .
Hij tr. 20 te . . . . 18 Nov. 18 10 Grietje van Sloterdijck  ,

geb. te . . . . 31 Mei 1791, gest. . . . . , dochter van *Jan
van S. en van Griefje N?J.~oo~  , van Sneek (ouders van
laatstgenoemde gevraagd).

‘s-QY. L.

Hagen (van der)-van der Laan. Waar zijn getrouwd
Abraham t*an der Hugpn  en bophìa  (Ottm) l’an der Laan,
welk echtpaar in 1617 reeds to Arnhem woonde?

Waxr is hun zoon Joris geboren?
A. J. S. v. V.

Hameland  (van). W ns M’igman  I F de Jonge, grunf
van Hameland, slootvoogd over Gent, heer van Aalst
(vader  van  Lutgurde  gr;trin  van Thcux, echtgenoote
van Lodewjjk,  graaf van Looz), echtgenoot van Lutgarde
van Vlaanderen, ook graaf t’ath Holland?

Br. B. v. D. B. v. T.

Hollandt (van)-van den Bussche. Wie kan mij het
ontbrekende aanvullen?

.Jacpueline  cuu depa Busxche  , w e d u w e  Maerten  Snou-
ckaert, geboreu  te Brugge. . . . overleden te. . . . 27 April
1 6 4 0 ,  d o c h t e r  v a n  J a n  cn van..  . . Parmentier.  Zij
heeft volgens de hiernavolgende attestatie een zwager
te Keulen wonen. Is iemand ook iets bekend omtrent
dezen  Roulandl  van Hollandt  en z i jne  v rouw? Waar
kan  ik  een aenealogie  van deze geslachten van d e n
Busscke  en va?~ Hollandt  v inden?

1
A t t e s t a t i e (op perkament, zegels ontbreken.) : I

Allen den ghenen die dese presente  Bren van attestatie ~
zullen zien ofte hooren lesen,  Schepenen  ende  Raed t
der  S tede  van  Ghendt  Sa luu t ,  doen te wetone,  dat
voor ons commen  ende ghccompareert zijn Mr. Chaerles
B a r d e l o o s  ndvocaet in den Provincialen Raedt van
Vlnefi oudt drienvijftich Jaeren ofte duoromtrent ende 1
.Jau varL Haghe procureur in den  zelven  Raedt,  oudt 1
vi,jfvenvijftich  Jaeren ofte daeromtrent.

De Welcke verclaeren ende  attesteren bij solempnelon
eede dat sy zeer wel kennen ende van over tliverssche
Jaeren ghekendt h e b b e n  Jaecquclyne  ca,E  Bussclje

1

1

Weduwc vnn wijlen Illurtcu  S’tzouckaert  g e b o r e n  v a n
13rugghe  ende  Jeghenwordelick huere woonste houden
linnen  desz voorsz. Stede in de burchstraete bij ‘t
>eghijnhof,  alwaer sij attestanten zegghen  haor t,hebben
;hesien  ende  gheweten  w o n e n ,  v a n  o v e r  o n t r e n t  zes
<oo zeven Jaeren, continnelick ghehoudcn ende  ghere-
?uteert zijnde van goeden Catholycqnen leren zonder
lynt a n d e r s  v a n  haer ghehoort  t h e b b e n ,  Vcrclarefi
voorts ooc dezelve nttestantcn verstacn  cnde ghehoort,
;hebhen  dat de voorti Wede  met  illarfken  haer zoonken
vaïi ouddc van ontrent zes Jaeren  van hier es vertrocken
naer Coeleu gheleden  nu ontrent een maendt tijts, om
rlldaer  te gaen bezoucken  haere sustcre  de E~~~usvrouwc
van Rozllaudt  rau Holla)ndt  thuercn  groo tcn  verzoucke
211 daerom bescreven  zi$i al twelcke du voorii nttestantcn
vcrclaren voor de gherechtighc waerheit, ende  voor
haerliedc redenen v a n  scienti? dat zij r c s p e c t i v e l i c
langhen  tijt g o e d t  k e n n e s s e  familinritelt  eïï hantysse
ghehadt  hebben met de voorss wedo eÏï niet verre woneri
van Haerc voorss. woonste. Ghegeven  in kennesse der
waerhedc  onder  den  Zeghele  van zaken der voors.
Stede  van Ghendt,  desen  VIIOll  Octobris  XVc  vierent-
neghentich.

‘s-Gra renhage. W. SxOuCuAF:i~~  vAhT  SCHAUBUR~~.

Israel.  (XXX 101, 141, 170.) Rijksnrchief  te Zwolle.
Charters n Varia.”

Dirk Ridder, Scholte van Vollenhove en de fortresse
Blokz$,  verklaart, dat Marten Arriens Scheer en Et*crlieu
Jans Israels  , ehelieden , voorts Jan Dcrksen dc Boer
en Jau W i l l e m s , als momboiren over de nagelaten
k i n d e r e n  va.n Jat~ Israel  en Geertion R*entinks, s a m e n
erfgenamen van *Jan Ju.nsse~~~ isracl voornoemd,  hebbeu
verkocht aan J.  A. Baron Sloot tot  Westerholt  etc.
een erfje op het Hcetveld. Gedaan Binnen Vollenhove
18 Meert 1731.

Rijksarchicf t e ‘s-Hertogenbosch.  Arcllief  Nats van
den Heuvel te St. Oedcnrode: d1atlJujj.s  Israel  getuige
bij een testament van Mery Guylcn wccl~  Nelis Gerrits
8 Dec. 1696.

Ondertrouwregisters te ‘s-Hertogenbosch :
7 Febr .  1779 Israel ran Es geb. te Grave weduwnr

van Marie van Roosmole en Johanna van Beek j. cl.
beide won. alhier.

Trouwregisters te Groningen :
Cop. 5 April 1700 Gerrit Isruel van Leeuw:rrden  en

Trijntje Frericks  van Gron. pro qua Clnes  Ridder als oom.
Volgens de doopregisters aldaar is de oudste zoon

van  Gerri t  Isrucls:  Isracl 16 Febr.  1701 gedoopt  t,e
Groningen.

De Heer G. Beernink  te Nijkerk deelde 1ni.j  mede:
Trouwboek Harderwijk :
4 Febr. 1099 Israel de Loper entlc  Angneot  Hertgcrs.

(Agnees Hertghers hertrouwt volgeus dit  trouwboek
. . . . Mei 1619 François Robertlinck van Amsterdam,
die 18 Jan. 1619 burger werd van Harderwijk. Volgens
het trouwboek te Putten was een Francois de Loper
gehuwd met Lysbeth Engels, dr van den schoolmoest.er
en diaken te Putten, waarsch~jnl~jlr  dc Ellgclbert  En-
gelberts ,  die de dijkrecht.cu  schreef voor dk!n Arkcm-
heenschen  polder te Xjkork  en Putten (zie Rijksarchief
te Arnhem.)

Doopregisters te Borculo : 14 Febr. 1723 Israel  ,Jacnsela
zoon vau Mins Jansen.
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Huwelijksregisters te Borculo:
24  Dec.  1757 ;Ilhicr  gctroawd  tilias Jnnseu  zoon va11

Israel  met Dielc  Nijlaud wedo vau w i j l e n  H e n d r i k
Culsdom. Uit  dit  huwelijk werd aldaar gedoopt oen
zoon Isme1 26 Nov. 1738. Deze  Isrnel Jansen  $ 25
Mei 1848 te  Nijkerk, tr. 11  Ju l i  1589 t e  N i j k e r k
Johanna Elisabeth van Bruynisse.

O o k  t e  E p e  ( v e r g .  XXVIIL,  288)  komt  de n a a m
Is~ncl  voor: Zie Tinsboek Epe, boek no 5, blz. 2351,
n” 1 2 8 3 .  Rgksarchief  te Arnhem,  als  kooper  v a n  e e n
perceel te Vasen Drics Jansen Isme1 1695.

Uit het hier en vroeger gepubliceerde blijkt, dat de
protestantsche  voornaam Iwael in de 17””  eeuw hoofd-
zake1  ik in Gclclerla~nd  en Overi jssel  inheems&  w a s .
Kan een onzer medeleden deze gegevens aanvullen?

CY. C. A. v. W.

Kameke (van). kwel Lodczo~jk  Azsgust Alexander
Fwtlisaa~d  En~anuel des H. B. IZijhgraa f, Po rcgeeremle
hertog en ~r%z.s  %‘a12  Looz-Corszuaretn  , heer en lytO mark-
graaf’ van Ligny enz. enz. ,  geb. Bétissart  3 April
171(i,  i_ Brussel 15 Febr. 1784, tr. Berlijn 14 Nov. 17ti3
Albestina  l~orotltke  grcwin  wn  Iitmel~e , geb. . . . . . <- , . , . .
dr vmi . . . . . en . . . . . ?

Br. B. v. D. B. v. T.

Leys (van). Licwn (wz)  Lejjs of wz Lc?j,as,  baljuw
der Vier-ambnchtcn  (in het tegenwoordige Zocuw~ch-
Vlaanderen), wat,ergraaf en moermeester van Vlaanderen
(gedurende welke jaren beklaedde  hij deze ambten?)
geb..... (vermoedelijlï  + 1 4 5 0 )  gcst.  . . . . , zoon  van

. . (Eustache van LOF?) en van . . . . , huwde . . . .
Änaelber9he  IYWA Boo~hout  (uit een Zuid-Bevolandsch
geslacht), geb. . . . ., gest. . . . . , dochter van . . . .

Zij hadden bl i.jkens Navorscher X1X, 235, de volgende
vi*jt kinderen (bewijs gevraagd) :

1. A/*ezoete  ran Leqs  ( e lde r s  Atncllwgc en Cahrina
gcuanmd , wat is juist  ?), geb. . . . . , gcst.  . . . . , huwde
(tusschen  1497 en  1002 9) Wolfawt I:CUZ Borrwclen,  h e e r
van Spreeuwenstein, burgemeester van Axel, geb. . . . . ,
gest. . . . . 1502, bastaardzoon van Hendrik v. B., graaf
v. Grnndpré,  heer vnn der Veere.

2. Mr. Fraqois  1~11;  Lqs, geb. . . . I , gast.  . . . . ,
tr. ? , van beroep ? (waar behn:~ldc  hij den. Mr. graad 0)

3 .  Melclrio~  twn Lqs, geb.  . . . . , gest. . . . . , tr.? v a n
beroep ?

4. Jan van Lqs, geb. . . . ., gcst. . . . ., tr.? VRLI  beroep?
5. Jul~Jaua  rlan  LPJS,  geb. . . . . , nest,. . . . . , huwdo  . . . .

Mr. Ximsi11s  Claiaseue,  ~0311  vm . . . . , geb. . . . . ,
gest. . . . .

Is deze Lieren t’an,  LMJS dezelfde, welke (volgens de
Rned t ,,Scennx  a r m o r i é s  des Pays-Bas”)  in 1502  als
voogd van de dochter van zijn broeder .lacob zcgelt
met een geruit  schild en cen schildhooid  met ocn uit.
de snijdingslijn oprijzende  halve leeuw, en behoort hij
dus tot de bekende  familie t’an Lqtzs; of behoor t  hij
tot de Vlnamscho  fami l ie  1~79~  Legs, w e l k e  e e n  r o o d
kruis in goud, i n  cie v i e r  hocken  vergezeld  van c o n
groen klaverblad, vowde?  Gegevens omtrent deze beide
geslachten gevraagd.

Heeft een der zoons van Lictxw  een zoon  Adriacn
en een kleinzoon Mrlcltuor gehad ?

‘s-G~.ar&age. LEYSSIUS.
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Looz-Corswarem (van). 10. Wanneer werd geboren
F;lip.s , r(jhr/racrf  run Looz--Cot.sPonrctt1  , kanunnik ViLll
St.  Lnmbcr tus  t c  Lu ik  14  Apr i l  1558,  kaunnnik te
U t r e c h t ,  abt van Smxs, V i s é  o n  Thuin , j- Amns IS
Apr i l  1584 (zn. van Johan, heer van Laudelies,  olie.
en  Isnbclla (of Cntharina) van Ligne?

2”. Waar werd geboren en st ierf  Filip” t’an Loo.t-
Corswarm,  gezegd ,,?‘al~ Corszowcna”,  heer van CriL<?uo-
wi jk ,  hoer  en  pas toor  vau Laudelies, kanunnik  van
St. Lnmbertus te Luik 1538, en knnutlnik  van Utrecht,
(zn. vau voormelden Johan on zijne twcedo  culltgenoote
J o h a n n a  van Alatercn van Hamal)?

B,Y. l3. v. D. B. v. T.

Marck  (van der). Wie was de moeder van Gg.atrf
Wil lem ‘(yan drr fli/clrch,  bijgenaamd ,le gram1 sanglicr
des Ardmt7e.s” (zwager van Filips  van Arschot,  baron
v-n Scl~oonhovon,  ech tgenoot  van Mnrgaretn van Cors-
warem (Looz-Corswarcm) ?

Br. B. v. n. B. v. T.

Montmorency (van). Wanneer en waar stierf prinses
Maria Anna  rau ~~o~atrtaorct~c~-Lal,al,  geb. 10 December
1724 (dr. van Guido Andreas, markgraaf van Lezay on
iMagnac, gra‘af v a n  Laval, Fontaine--Chalnndrai  on
L a  Bégestiero, en Maria Anna van Turmenics van
Nointel) ,  echtgenoote  vnn *Jozef  Fllips Hgacinlhe  Frntz-
cisczcs lntc Hert09  mm (~or81L’cLr~~tt2-Looz  om. cw. geb.

Jan.
. * g..

1689  vie  S t e  Alarie  3 Juli  1777?
B. v. cl. 13. v. T.

Oostfriesland (van). In welk jaar, en waar huwde
20 Avuoud  I V (of 111) graaf l’an Loou c1z  in Has~nn90~11u,
h e e r  van Hoornc, Corswarcm  , S t e y v o o r t ,  e n z .  m e t
Sl~a~at&ilde ~YC?L  Oostfrieslcmd,  rlr v a n  G r a a f  D i r k  111  ?

l&. B. v. n. B. v. T.

Pede (van). Gevraagd de cuders van Arnoud vnn
Petle, h o o r  val1 \Vantliguies en Aussoy, 5 1445,  e c h t -
g e n o o t  vau illa,tia  m7h Loot-C’ot.slont.em , dP van graaf
Arnoud van Niel, ridder, ellz. en Johanna, burggravin
v a n  Hannuit  , vrmmc  van Grotenspauwen.

Ur. B. v. D. B. V. T.

Poest (van der)-Sprenger-Appelius. (XxX1 , 267
c. v.). 1. Xwgcwetha  run der Pocxt , geb.  28 Dec. 1717 ,
ovcrl. 13 Juli 1759, tr. Louis Appcliz1s.  Ihze laatste
hertr. 1 at er C’lasina  .Jacoba  S’ren9er - a l l e s  M d b l .
XXXI, p. 272,  r. 20-15 v. 0. - Stam en Wapenboek
111, p .  171,  r .  14 v.  b .  laat  Clasim Jacoba. Sprenger
met Louis Appehcs  huwen den 21 Mei 1756. Wulk jaar
is nu juist, of was hij gescheiden val1 de eerste vrouw?

11. Bestaan er nog afstammelingen van de 5 kinderen
van Jean Hcwri Appclim, minister van Firrancitin, ge-
n o e m d  i n  XXXI, p .  272 r .  15 v. o., g e h u w d  nmt
E’. J. 22. Otters? Hoe is dan die filiatie?

I’icl. Jonkh .  V A N  KINSOHOT.

Ravesteyn  (van). Wie waren de ouders en grootouders
(zoo mogelijk m e t  d e  d a t a  v a n  d o o p ,  bnweli,jk  e n
overlijden) vilu Chistina  ITan  RauestetJta,  i n  F e b r u n r i
1670  t e . .  . . gehuwd met Mr. Adriaa~a  Dedcl, advocn.nt
van den havo van Holland te ‘s-Gravcnhagc?  -waar  hij
21 Mei Iristi  in de Nieuwc  Kerk werd begraven?

U i t  d i t  huwcli,jk werd  10  November  1677  in den
EInag Katholiek gedoopt Jacobus Dedel,  din hooftlmeyer
der stad Dooruik werd.
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Christina  z a l  tot. de schildcr~f;~milic:  r*~oa  12a~cslc~~~
behoord hebben.

Berpt op Zoom W. J. F. JUTICN

Rooker.  W i e  w a r e n  d e  ouders van: IVillem  Rooker
an Jacobus Roolccr  (broeders), die 16% met Willem van
O r a n j e  mcdo naar Engeland gingen. Was hun vader
,Tacobz~~  Rooker, kapitein van het zeeschip ,Julius Caesar”
1663 in  de  Middellnndsche  zec t e g e n  d e  Eugelscheu
strijdenc  ? Van dezelfde familie is _dliclwZ  Aqelo Roolzr,
bckend schilder cn etser.

MiddelDW$ CORZT~LTF,  DIC  WA A L.

Straaten  (van der). In welk  jaar  werd geboren
E~*nzenilde  rc~n der Strcrdw  ( whtgcnootc!  v a n  .JacoO
cwx den Boyuwile  (geb. 1 4 1 8 )  ?

Br. H. v. D. B. v. T.

Valkenhuizen (van). C’atharinn  , ri$syrnvin  vm
Looz-Corxwarm  tr. 2” . . . . Karc4  rma T’nllwnlG3w,
r i d d e r ,  lieer /*al6 t’trlh:p,lhllizell  , kolonel in dienst van
don Keizer,  zn. v;~n  . . . . . cn . . . . ?

(Ca thnr ina  was  tlP van Godfried  , ridder, heer van
Gothem en  Horck  , gouverneur van Franchimont  en
Helena van Hnnnutj.

Br. R. v. u. 13. v. T.

Veken (van der). (XxX1,  23?-939). Do belangri,jko
medf?dcolingen  v:in d r . Wicrsum zu l len  h ie r  c11 daar
aangevuld kunnen worden door het volgendo  :

Mr. Jan can der Veecke,  advocaat voor den hove van
Holland te ‘s-Gravenhage, huwde 25 November 1608
te Delft El~yzdeth  mn der 3fast, j. d. Hij is lntor (29 Oct.
1635 te ‘s-Gravenhage) hertrouwd met Jvr. Atlrisnn van
Cromstrijen  ‘) e n  w o r d t  d a n  g e n o e m d  ,,de heer e n
meester Johan van der Vuecqucn, agent van Z. Keurv.
Doorluchtigheid van Geulen”.

Fcrdinmd  Philip  IXIA  der F’ceckeu (vcrmocdclijk  e e n
afstammeling van Jan, of van Hendrik, beiden zoons
van de echtulieden  v .  d .  V . - v a n  d e r  Mast, e n  d a n
genoemd naar den Luikschen  kanunnik Ferdinand) huwde
Cornelia IY~ U~~tleub~oecl~,  wonende te Haarlem.

Toen’ 17 September 1679 de eerste afkondiging van
tlit huwelijk in den Haag ging, was hij aldaar mcdi-
cinae  doctor.

Een andere Ferdinand  Philip mn der T’eecken  (wsut
hi,j wordt j.m. genoemd)  liet 0 Sep tember  1700 in den
Haag de eerste afkondiging gaan van zi.ju huwelijk met
Dilza tEe r’ixs (!) j .  d .  ; beiden woonden iu den Haag,
doch er werd attestatie gegeven om te Cleeff te huwcu.

Hier behoort ook vermeld het huwelijk van A d r i a n a
Catharina mzn  der T’eeckm  met I”ra&cus Wilhelmus
mm Rumstc~in,  dat 2 t Augustus 11398 te Delft werd ge-
slotcn : beiden  toch woonden te Cleeff;  zij was 14 November
1681  t e ‘s-Gravenhage gedoopt uit het huwelijk  van
Dominus  Ferdinnndus Philippus van der Veecken en
Corne l i a  van  Utcubroeck ;  pe te r  was  Gera rd  de  ln
Fonteync;  Joannn Elis;lbeth van  de r  Veecken  mete r .
Den doop vond ik aangeteekentl  in het doopboekje van
e e n  d e r  Roomsche  k e r k e n  i n  d e n  H a a g ,  d a t  m e n
destijds  - toen ik de aanteekening maakte - nog niet
gedetorminecrd had.
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Tn hotzclfdo boclijc vo11t1  i k ,  u i t  d o z e l f d c  o u d e r s
V .  Cl. V.--WttOubrOCCk  01 Vil11 Uyttcnbroccli  1103  CIC
doopou aangctcok~~nd  van :

Hermanus 1’. tl. T. o p 26 Februari 16% ; doophefiers
WRTCI1  Doiniizus C~m1ouicus  v a n  d e r  Vecckon  en DOnuL
cclla Corne l i a  van Wttenbrocck  ; en v a n

Xwhtibdis  13. d. T7.  op 20 April  l(i%;  hier was Donziwu.r
Hcrmanus v.  d.  V. peter c n  Machtilclis van U y t t e n -
broeck  meter.

Uit  die naar Kleef verhuisde van der Vceckcns  zal
gespro ten  z i jn  Jau Bnpfist  rem der Tce~lmz  , uit wiens
huwel i jk  met  C1nt.n  illaj*icr  ~‘~11~  dm Orrrodtrmlt  17 Maart
1 7 7 9  t e  Pnnncrden  g e d o o p t  werd Ii’rtazci.sctr  dlìt in~rcr
Clnm rvdz  dw Vceclma, l a t e r gehuwd met Mr. -412t07/ji/s
,7017n1~12~s  .7osepl111s  He?aricus Vcd~eyen c11 $1 December
3853 te Boxmeer overleden.

Framisc~s  Lcopoldus  rala  clw  Teeclmz  , tlic i n  1 7 4 3
reeds vermeld wordt, was moge1  jjk haar grootvatler.

C’uthaGu  rnu der T elma, de dochter van Jan - dien ik
,heer  van Capelle” geuocmd vond -- en Johanna Quingct,s,
h u w d e  Ferdinad Hclnzm,  een zoon van Hiëronymus
en Catharina de Cordes. Hij overleed 1 Augustus 1C; 17 te
Antwerpen en werd er in de St. Jacobskerk  begraven.

VGór  - e n  n i e t  n a  - - Catharina van der Vekon,
was Amaa Hellcmccm,  de dochter van Pieter en Cnthnrina
van Santvoort, ziju vrouw. Hij trouwde hnnr 29 Januari
1589 te Antwcrpell,  in St. Jacob.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren c?n 20 Juli 1594
to Antwerpen in St.  Jacob gedoopt oen zoon Pdrus.
Helmma,  (IIC lei O c t o b e r  l(j44 aldaar ovcrlccd  on er  in
St. Jacob werd begraven.

Hij was heer van Dusscn-Muylkerk cn (sedert lC;SCi)
Herlaer.

Hij huwde 19 Januari 1620 tc ‘s-Grnvnnlqe  Comelin
cma  der T'elw~  , wcduwo  vau Henricus de llouw~jn, h e e r
van Heemstede.

Zij schijnt spoedig te zijn overloden,  want 2 Januari
1622 hertrouwde hi,j  te ‘s-ifiruvcnlinge  &Yn~%cl V0+q>aco.en.

Vermoedelijk  sproot uit dit tweede l~uwc~lijl~  (,“orgacZin
IsaOella  Helnam, die l(i ,4pril  lci63 tc ‘ s - G r a v e n h a g e
huwde met 1 heotlorus  D7~ys1 rau Voorhout,  de 3 October
1631 te ‘s-Gravenhage (Pastoorskerk) gedoopt,e zoon uit
het 0 November 1612  te ‘s-Gravenhage  gesloten huweli.jk
van Hendrik Duyst V~II Voorhout (Dirkazoon es Adriana
Stalpaert  van der Wiele)  en Agatha Bremnn (dr.  van
Cornelis  (?) , heer van St. Elisnbethspolclcr  en . . . . .)

Theodorus  o f  Di rk  Duyst van Voorhout,  die hcc~
wordt genoemd van Sevenhuyscn en Wildevenen werd
in l(iti3 baron der  1-1.  R. Rijks en 1’3 Apri l  l(i98 in do
Hnagsche Kloosterkerk begraven.

Uit zijn huwelijk mot Cornelia Isabella  Helmnn werden
in de Antwerpschc St. Joriskerk gedoopt:

,Julia~aa  Godefrida  11. I*. V. o p  30 M a a r t  lGC;T)  en
Adrianzls  Colastmatinus  D. r. T’. op 1G; A p r i l  1 6 7 3 .

Hoogstwaarschijnlijk was eveneens cen zoou dezer echte-
lieden Hendrik (Duyst)  (*@?L  Voorhout  IYZLIL  Se/wnhuysen,  die
6 Februari 169ï  te ‘s-Gravenhage huwde met (aaria.)
A d r i a n a  run der Ueer  Ixia Alphe~~ , en 25 Maar t  1700
aldaar (Frankrijks  kerk) een zoon Tl,eodotws  liet doopen.

Adriana SIrla van der Meer was de op 22 Juni lC;6!)
in den Haag Katholiek &cdoopte  dochter van Jacobus
van der Meer, heer van Alphen cn van Narin  van Zoolen.

Bwyeia op Zoons. W. J.  F.  JUTEN.



352351

Vockestaert. (XxX1,  204 e. v.). Ik geef hiur eonigc
bijvoegingen  volgens lnijne familiepapieren, die ik bezit
als afstammende uit het sub VII 3 vermelde Iluwcliik
Emants-Vockestaert .

.,

V. Agdha Maria [‘czn der Goes was cene  dochter uit het
2” huwelijk van Mi Andries met Geertruyt l!an der Moerc,
weduwe Jr Adriaan van Foreest ; hare 4 kwartieren zi,jn  :

Van der Goes Van der Moere
Van der Burtih Van der Dussen.

Een tlezor dagen door mij ingesteld onderzoek in de
doopboeken der Nieuwe Kerk te Delft bevestigde deze
g e b o o r t e  v a n  A. M.  van  der  Goes ,  d ie  ook  door
Ferwerda aldus wordt vermeld.

VI. De 4 kwnrtieren van E%anp.he  {Jan der Laueu  Z~J 11 :
Van der Lanen Meerman
Van der Sweep Van Kinschot.

Vl1 sub 4. M. A. Voclcestaert sterft te Delft 2 Nov. 1766.
VII sub 0. &!.  Voclcestaert st,erft Delft 3 Juli 17ti8.
VII sub 8. M .  Poclcestaert  sterft 1 Nov. 17%.
VIL Uit het 30 huwel$k  van nfr H .  Vocke s t a e r t  i s

nog  geboren :  10 .  Hewiettc  Cathariua P., geb. D e l f t
31 Dec. 1774, st. 2 April 1775.

VIII. De 20 vrouw van ïl!!= H. Bockestaert  zoudc heeten
wn Hogewen,  hetwelk klopt met Ferwerda.

VIII. 3. C. H Voclcestaert is geb. 26 Nov. 1787.
VIII.  5. H. J. M. Vockestaert sterft 1802.
VIII.  6. Zq w a s genaamd Anna Maria Ripperclina  ,

gehuwd met  MP ?Jau  Pieter  Marinus Tegel  en sterft
5 April 1581.

Alkmaar. VIAN D E K  F E E N  D E  LII,LE.

Weekholt. Een geslacht van dezen naam was vroeger
te ArlzJ/uwz  gevestigd. Kan iemand mij iets naders om-
trent deze familie mededeelen? Welk wapen voerde zij ?

W. N. B.
Wo(e)lde(ren) (van). (XXVIII,  165 e. v.) Rijksarchief

van Noord-Brabant.  Land van Kuik. Nats.  Rutger de
Haan .  Dec l  1 :  Lambertws  van Woelderen (Wooltden)  en
Henriclc  ‘rtan Woelden teekenen  beginnende met 1699
herhaaldelijk als getuigen.

D e e l  111  30  Maa r t  1702 .  A l s ge tu igen  teekencn
Lambertus  I’an Woelde en Pet rus  r’an ITioelderen.

Ibid. 31 Aug. 1712 Compareeren Joffp Christina van
Eybergen wede Cornolis Boon, ontvanger der convoyen
cn licenten te Cuyck, geassisteert met haar soon de
Heer Anthony Boon (zelfde betrekking als zijn vader)
en machtigt Gerlakus Ribbius, predikant te Beek en
Ubbergen,  om zich te Groen10 op deX 10en Sept. bij hot
ligten  van het testament als wijlen  haar broeder Bendricx
van Eybergen heeft nagelat,en  te vertegenwoordigen. Ge-
tuigen : Israel  ltan Woelderen  en Hendrik van Woelderen.

‘s-Hertogenlrosch. V A N  ROMONDT.

Gevraagd wapen, (XxX1, 64, 159, 256). Hot wapen
v a n  A?ljaa Cntharina  lwa Strcrlela  was : d o o r s n e d e n ,  n.
in zilver twee schuingekruiste zwarte pijlen, de pun ten
omhoog; b. in goud drie groene eikels, ‘L en 1, de blader-
looze steelen omlaag.

ZQ werd 6 September 1698 te Zalt-Bommel  gedoopt
als dochter van Hefarick wja Stralen en Cornelicc  Vyyajz.
Het vermoeden  ligt voor de hand dat zij eene volle nicht
was van Anm Cm%nriwc. Vyyma,  de dochter  van Hnndd
en JoJwzncc. IYillt~elmi~a~~~  MIK Strtrlew Kan een der l e z e r s
van het Maandblad wellicht omtrent deze geslachten

wn Strulen  en Vyyyczn  (Viuien) iets meer mededeelen?
H.  B. v. B.
Wapen Camper. (XxX1, 300). Petras  Camper, hoog-

leernar te Franeker 1700-55,  zoon van P1orejatijls  en
S. G. Kcthzg, voerde:

Van goud, met eon anker van sabel (?).
Helmtceken:  het anker tusschen cen antieke vlucht

van . . ...?
Helm omziende.
Wrong, dekkleeden: van goud en sabel.
Devies: ,,aut  bene ailt nihil.”
Alles volgens een origineel lak.
Gimaeke1a. STWNKAM  P.,>

Wapens gevraagd. Wiu kan mededeelen, wcll;c!w:~pens
gevoerd werden door de Geldersch-Klcefsche  gcslachtan  :

Boom(s) (te Zevenaar), Copper  , (ma)  Hol/huy~(~n)
(in de Lijmers),  /ma Htr(p)rela,  Letlam, Miclrels,  Regt,aw(s)
of Reimer(s)  en S’xen(s)  ( te Zevenaar en omstreken)?

‘s-Gr. v. L.
Letterteekens ter ontcijfering gevraagd. Een zil-

veren beker - waarschijnlijk avondmaalbeker - in het
bezit van Mr. C. NCIL Nfjnaeyen ScJ/onqet:el,  burgemeester
van Weststellingwerf,  heeft aan de onderkant de vol-
gende letterteekens  : Tl-

Weet iemand hiervan de verklaring te geven 2
De  tcgonwoordigc  bezit ter  heeft  den beker geërfd

van zijne ongehuwde tante Cwolina Alidia Scholae_qerwl,
die hem vermoedeli,jk  had uit den boedel van haren vader
Y. R. ScJ~,onegevel, destijds kantonrechter te Dokkum.
Mogelijk  is, dat laatstgenoemde hem weder h:ld uit den
boedel van Dionys  wn Nijme~pa,  indertijd med. doctor
te Rotterdam, echtgenoot van .JoJurn~a~z  Idn twa Stok

bteelawijk. H. H. VIfiTOH.

Dankbetuiging.  Groot is het aantal der mij in de
laatste maanden toegezonden ro:rpens  van Nederlandsche
geslachten, lakafdrukken on wapenbeschrijvingen. Xlng
ik hierbij  den genchtcn  i n z e n d e r s  miin vriendeli,i  k e n
dank betuigen voor hunne bijdragen, en mij bi,j  voort-
during daarvoor blijven  aanbevelen ?

Ginneken,  Baronielaan  35. STERNKAMP.

INHOUD 1913, N” ll.
BestnnrsbRl,ic:lIten.  - H e t  geslaoht  der  Hexen vau Oudlleusden,

loor  Jhr. Mr. F. Beelncrts van Blokland.  - Charters  de Ridder, door
J. D. Wngner. -- Een weinig bekend ges!aoht  van Keppel te Zut,phen-
Devent,er-Doetinchem  en ‘s Hecrenberg van 15ôO--172.5,  door  W .
Wijnnendts  van Resandt.  - Eenige nnntcekeningen  uit het kcrkurchicf
:e Tiel, door Jhr. C. Ph. L. van Kinar:hot.  - Richtcrri  dea landge-
“ichts Haaksbergen en hun Verwalters  (1600-1X6), door J. D. Jor-
iaan. - Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente
;e Goes (1593--lfZO),  door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyjsius.  ----
Wichnrs,  door Jhr. Mr. A. F. L. Ilorn Hiu<?nma.  - Annt,eekeningen
lit de trouwregisters  van Grnm<bergen,  door  W.  Wijuaendts v a n
Rc?sn.ndt. - Ooraproug  van deu naam de Jdusaanot dc la Sa,)Jloni&re,
ioor W. W. v. R. - Vragen en antwoorden: Arenberg (van); Boom;
Rosc dc Ia Cabnotte;  Bonmeeiter;  Brune (de); Bruynenburg (van);
2olyacr; Cressounières (des); Dolleman; Drewa  (de) ; Dijoke (van den);
Eek (van); Feykemn; Hagen (van  der)-van der Lann; linmeland
van); Hollandt (van)-van den Bus~che; Ixnël; Ksmeke (vnul; Tieyd
van); Looe--Corawnram (van); Mnrck  (van der); Montmorencg (van);
30~tjfrioslnnd  (van); Pede (val);  Poost (van der)-Sprenger--Appelius;
Ravestoyn  (va,n); Rooker;  Stranten  (van der); Vnlkenhuizen  (van) ;
Veken (van der); Vookedtaert  ; Weekholt; Wo;e)lde(ren)  (van); Ge-
vrita,gd  wupeu; Wapen Camper; Wapens gevraagd; Letterteekens
ter ontcijfering, gevraagd.

.
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te ‘s-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille
dntvangen,  botolen  hiervoor f2.50 per jaar.
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Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge-

nootschep te richten tot den secretnris  Mr. Ta. E.

VALCK  LUCASSXN  en die betreffende de Bibliotheek,

opmerkingen in zake  de verzending en aanvragen

/ om exemplaren van vroeger verschenen Masnd-

bladen  tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAERT

VAN SCHAU~URC+,  beiden Hwrengraekt  62, ‘s-&ave&qe.
7- r,

De redactie van hot Maandblad wijst8  er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende  stukken.
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Het regeeringsgeslacht Goris  te Venlo,
Zalt-Bommel  en Nijmegen,

door Jhr. C. P H . L. VAN K I N S C H O T .

Betrekkelijk nog weinig is omtrent het geslacht Gotis
gepubliceerd en toch verdient. het, eenige opmerkzaam-
heid, waar het eeuwen achtereen - tijdens den bloei-
tijd - te Zalt-Bommel  in de regeering zat. Opmerkelijk
is het, tevens ,,de kleine stad” kenmerkend, dat de
voornaamste geslachten in Zalt-Bommel  en naaste
omgeving dikwerf onderling huwden waardoor een groote
verwarring ontstond. Kent men de genealogie der ge-
slachten Goris, van de Poll, Buschman, de Virieu,
de Laet , Essenius,  Messteecker e. t. q. - bijna in elk
dier genealogieën vindt men dezelfde personen terug.
In het ,,Maandblad  G. H. 0.” is, meen ik, omtrent de
Gorissen niets anders gepubliceerd dan enkele losse
gegevens bij de studie ,de Virieu” (XXIV, 7 waar eenige
jaartallen verbetering behoeven), verder  XXVlII  p. 28
8. v., 60, 123 - een fragment dat geen aanspraak
wenscht te maken op volledigheid hoewel het, vele
goede gegevens in zake den Nijmeegschen tak bevat
maar overigens niet erg betrouwbaar is - p. 167 en
223. Alles te samen, is er voor mij dus wel eenige
aanleiding om dit geslacht eens uitvoeriger te behandelen
in verband met, de mij ten dienste  staande gegevens,
van welke ik er verscheidene kon toetsen aan officieele
bronnen, waardoor hunne juistheid bewezen wdrd. In
allen gevalle  geeft het, hier weergegevene, dat buiten
de Zalt-Bommelsche  takken verre van volledig is, ver-
sohillende duidelijke aanwijzingen die desgewenscht nader
onderzoek mogelijk maken.

Het geslacht Goris is afkomstig uit Venlo. Het ver-
langen naar godsdienstvrijheid deed een tak naar Zalt-
Bommel uitwijken. Vanaf dat, oogenblik splitst het
geslacht, zich dus in een R. K. en een Hervormden tak.
Waar de eerste .tak zich later geheel of gedeeltelijk
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verplaatste naar Brabant Z+.I de gegevens omtrent hen
niet zoo uitvoerig als van den tweeden. Vandaar dat het
raadzaam geoordeeld wordt de R. K. tak uit Venlo het
eerst te behandelen.

Roomsch-Katholieke tak.
1. Melchior Goris tr. MagJulalena  van (den) Anvyn.

Dat dit echtpaar benevens ‘I zonen en een klein-
k ind  bes taan  heef t  b l i jk t  u i t  een  gra fs teen :
D. 0. M. 1 Melchioris Goris/ et / Magdnlenae uan
den Awvyn  / conjugum / obiit ille 17 jAlij 1632 / haec
27 martij lti36/ ac filiorum / Balthasaris et Gasparis
obiit ille 12 9bris 1640/ hit 14 may 1671 /huiusque
filiae / D. Mariae Mngd.  Goris / Virginis Doo Sacrae
qnae  / obiit 5 Aprilis 1730/  aetatis 86.”

,,de Raadt, Sceaux armoriés” - Melchior Ghoris,
11. de fief du Hainaut (à) Soignies , 1605 : les lettres
M et G en monogramme, accompagnées de deux
Btoiles , à cinq rais, 1 en chef à d., 1 en pointe
S .S . un lion. L . . .s Melchior G..ris (Hesp.  de
Soignies à Soignies).

Oude aantt. en een schrijven van de ,,Veuve  de
François Goris”, diamanthandel te Antwerpen,
dd. 13 Dec. 1770 (had toen een zoon en dochter
en was cene  geborene Gillis)  bevestigen de ver-
dere afstamming :

11.  1. Balthasar  Gor%s tr. . . . . Paffesarode,  waaruit :
a. Balthasar Goris tr. Maria (van) Lilmut  waaruit

2 drs. ongehuwd overleden.
0. .JCIIZ  Xaverius Goris tr. Isahella  (Maria) Clarn

Vervoort. Dans 1’Eglise  cathédrale Anvers :
,, Monumenturn JoannisXavirii  Goris et Isabella

M a r i a  Vervoort  conjugum obiit ille 13 martii
1701.

Uit dit huwelijk sproten acht kinderen:
1. Jan Cwel,  ongehuwd overleden.
2. Lotbis  tr. . . . . warz Her(i)& waaruit  7 kk.:

a. Joanna, ongehuwd overleden.
b. Isabella  , ongehuwd overleden.
c. Louis, later  schepen te Antwerpen,  on-

gehuwd.
cl. Peter, priester.
e. Theresia  , ongehuwd overleden.
f. Maria, ongehuwd overleden.
g. Carolus, obiit 19 Maart 1772. Geen kk.

c.  NolBertus  tr. . . . . Wittebol. Hieruit : NolOertus
ob. jong; &!aria  en Theresia tr. Alexander Car-
pentier,  ,,gentillhomme”  wonende te Antwerpen.
Deze hadden 5 kk. : ,,2 zonen en 3 drs. en konnen
er nogh meer krijgen.”

CE.  Franciscus tr. Anna Theresia Gillis.  Arnhem
1772. 6 kk. : 1. Joannes Thomas; 2. Clara Theresia
tr. Augustinus Broers, griffier van de chambre

. suprême en privé raad - woonden te Brussel;
3. Josephus Michael  ; 4. Maria Anna ; 5. Isabella
J o h a n n a  tr. Jan Carel  Cocqueel  (zie later);
6. Franciscus Michaelis Johannis; Arnhem 1772.

e. Isabella tr. Barna,bé  de la Papotier.
f. Theresia tr. Louis Joanneau,  woonden te Nantes.
g. Joanna Maria tr. <Jean Baptist Castano.
h. Anne Theresia tr. Peeter Cocqzceel  ; 3 kk. waarvan

no. 2: J a n  Carel  tr. I s a b e l l a  Johanwa  Goris
e x  m. Gillis vd .
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11. 2. G a s p a r  Goris tr. N.N., 3 kk. geestelijken o.a.
Maria Magdalena , op den grafsteen boven vermeld.

Te Leiden kwam 16 Maart 1702 als student
aan : nCasparus  Goris - 16”)  m o g e l i j k  b o v e n g e -
noemde ) daar een andere ,G(C)aspar”  onbekend is.

,,Ter  bevestiging Gedaan door den Eerwaarde
en Hoog Geëerde Heere de Heer Wilhelmus Snn-
belius Trouw Dienaar J. C. in de Gemeinte tot
Amsteldam. Aan den Eerwaarde en Hoog Geeerde
Heere de Heer Caspnrus  Goris, Tot Trouw Dienaar
J.C. in do Gemeinte tot Amsteldam. Den Vl11
van Bloeimanndt,  Anno MDCCXXIX.” Misschien
eveneens dezelfde persoon. Zie nok Wph. 1908,
‘185, 186.

Studenten te Leiden :
,, 1601, Maii 9 : Anzoldus  Goris  Venlonianus ,

26, T.”
,1637,  F e b .  1 9 :  Nicolaus  Goris, H o l s a t u s

eorundem famulus, 17.” Deze werd 8 Dec. 1662
veroordeeld tot schadevergoeding, omdat hij het
land van Dirk v. Bronckhorst, Heer van Weer-
denburg, geprikt en zijne vischstellingen in de
Waal omvergeworpen had. (Rer.  Bibl. 1881, p. 136.)

Studenten te Harderwijk :
,, 1664, Sept. 20 : Jordanus Goris Doesburgeusis

J. IJ. Cand.”
,,1675,  Jan.  27 : A l b e r t u s  Goris  Doesburgo-

Gelrus,  J. Cand.”
De namen Nicolaas, Jordaan en Albert  vindt

men niet bij de Hervormde Gorissen  zoodat dat,
drietal welliclit  hier thuisbehooren, of wel leden
zijn van con ander gelijknamig geslacht (zie op-
merking bij den Herv. tak). Arnoldus,  als zijnde
1601 uit Venlo, was zeer zeker nog R. K.

Nu geeft het Maandblad vd. 1910 p. 61 nog
een tak van burgemeester Hendrik Goris tr. Jonn~an.
Bordels en  p . 123 een tak van Will~elmus Goris
tr. (Anwxl  Catlzarinn  van der Heydepa. Het komt
niet onmógelijk  voor dat deze Henricus  en Tril-
helnms  broeders waren en zij zelf zonen van Gerrylt
( G e r a r d )  tr. Anw N.N. Wij vinden toch in het
Poorterboek van Nijmegen : ,, 1620,12  July, Gewytt
Goris van Venlo, met sijn soons Seger  , Tilmala,
Wilhelm, Govert, Abraham en Henderyck.”
Id. p. 223 vermeldt een tak Goris-  Willekenla2L1/,~c12.

Deze Roomsch-Katholieke tak is dus verre van vol-
ledig. Vermoedelijk zijn er nog wel nakomelingen in
België en Holland. Te Varik (Geld.) is o.a. een pastoor
G. Goris (1913) die weinig omtrent zijne familie kan
mededeelen buiten de overlevering dat dezelve uit Venlo
afkomstig is. Eveneens was er in 1904 een Goris pas-
toor te Netterden.

Nederlandsch-Hervormde Tak.
Diverse bescheiden doen grootendeels zien dat hier

als stamvader wordt aangenomen een Jacob  Goris,  Ao
1540, gehuwd met Helevaa  Moringh, wiens zoon zoude
zijn geweest ,7acob Goris, ongeveer 1536-1623, genoemd
in 1577, gehuwd met Geertrui C(K)ocz,  overleden den
14  Apr i l . . . . Het echtpaar Goris-Moringh  , hervormd
geworden, scheidt zich af van de R. K. familie te
Venlo en vertrekt daarom in de 16”~ eeuw uit Venlo
naar Zalt-Bommel.  Waar de laatste Jacob de vader is
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o.m., van Leendert en &lartinzis , genoemd in het
Maandblad vd. 1910 p. 123 (aant. Mr. W. A. baron
van Verschuer)  , zien we t. a. p. dat .lncoh  (tr. Coclc)  daar
niet ,,Jacobsxoon”  maar ,Janszoon” genoemd wordt.

, Nu is er onder de papieren ,,van  miju  overledene
vrouwsvader Arnold Goris” een stuk gevonden waarbij
een der kinderen van burgemeester Lcenclert Goris (tr.
Do~yocert,  einde 1’70  eeuw) het navolgende mededeelt:

,,Vaders vaderlijke linie. A o 1510  leefde Jf/co(I  Goris
welkens voorvaderen in een Groot Getal en t’sedert
meer als een Eeuwe Hoog Schoutelijcke  en Borger-
meeesterlijke  mnerd igheeden  to t  Venlo  iu Gelderlnnt
hebben becleed  ; en was ook Borgermeester aldaar  :
welkers  soon , in de wandeling genaemt den R,ijcken
Jan Goris, in den jare 1660 de stndt Bommel, alwaer
hi;j van Venloo was come woonen, als meenonde daar
voor de Bloedige placaeten en conscientie  D w a n g
sekerder te weesen, oock  om den Hervormde Godts-
dienst most ruymen, en alles verlaaten  : s ij n so o n
Jacob Goris, is na de voldoeningen, en overcomste van
de stadt Bommel, met den Prince van Orange, in den
jaare  1577 weeder  aldaar come woonen, en is aldaar
Begraave , nalaetende sijnen  soon Leonarcl  Goris, die
daer tot in het jaer 1625 Borgermcester is geweest,
wiens zoon Gerard Gorìs in den Jaare (verder gedeelte
gehavend maar aangevuld door een latere copie) (1632
na) dat de stadt Venlo door Prins Frederick  (wederom)
aen de ver Eenighde Nederlanden was gebracht (a,ldaer)
Hoog Schout is geworden maar na verloop van (vijf
jaeren)  de stadt (wederom) door den Cardinael lnfant
weeder (aen de Croon van) Spagnien  gebragt,  (sijnde)
wederom tot Bommel (comen woonen)  ende  aldaer oock
gestorven. eu begraven is, (sijn soon) Leonard Goris,
mijn lieve vader is (aldaer gebooren) 1633 en leeft
nogh so lanck (als) het d’Heere  (belieft). (Dat uyt de
s$d)l!acken  van dese famillie zijn (voorts)  gesprooten
(Markkus Goris de synode) Nationaal tot  Dordrecht
(in den jare 161s en 1619) Presideerende,  mi t sgaders
sijn (soon Lambertus) Goris,  Professor Juris tot (Franiquer
en Jacob) Goris Borgermeester tot (Nimiguen en ge-
deputeerde) meede  in de Staeten Generaal (in den Haage)“.

De vraag ontstaat of ,s ij n soon” na ,verlaatcn”
(zie boven) slaat op ,Jan Goris de Rijke’, of wel dat
hier is bedoeld is ,,sijn (andere) soon” waaruit zou
volgen dat Jalcob  Sr. een zoon Jan dc Rijke benevens
een zoon .Jacob  had. Dit heeft aanleiding gegeven ‘dat
de een ,Jacob  (tr. C0c.r)  noemt zoon van Jucob (tr.
Moringh)  en de ander tusschen hen inschuift Jan d e
Rijke, wiens vrouw dan niet alleen onbekend blijft,
maar die zelfs ook nergens meer genoemd wordt zoodat
ambt, eventueel huwelijk en nakomelingschap in ‘t
duister ligt. Deze zaak IS dan ook in verband met de
tot nu toe bekende acten nog niet op te lossen. Wellicht
dat later een of ander ofiicieel  stuk uit ‘t Limburgsche
of Bommelsche  of de onderteekening van de Unie van
Utrecht licht verschaft of hij, *Jacob,  ,Janszoon”  of
,,IJacobszoon” is geweest,. Als stamvader, al staat dan
ook vast dat Jacob Goris en Helena &oringh zich in de
16e eeuw te Zalt-Bommel vestigden, mag m. i. voor het
oogenblik dan ook niet anders aangenomen worden dan:

T. Jacob Goris, geboren ongeveer 1536, gestorven
,,16 Juny 1623 obijt Jacob Go,sis oudt 87 Jaeren”,

11. u.

11. b.

11. c.
11. d.
11. c.

Ir. f.

II. g.

11.  h.

11. i.

,358

gehuwd met Gewtruid  Cocx  (Koe%) van Amstel-
dam, overleden 14 April . . . . ,oudt sijnde 85
jaeren.” Hij is geweest ,,in de Regeringe te Zalt
Boemel en woonde in de Munt of het Clooster
aldaer” *, ,,sij sijn beide’ begraeven tot Boemel, in
de Groote Kerck,  bij den predickstoel, in ‘t doop-
heck, in ‘t familiegraf van Goris.” Zij hebben
hun gouden bruiloft gevierd. Z\jne zuster ,,meede
uit Venlo tomende” zoude  zijn geweest: CelclLp
Goris  g e h u w d  m e t  HP&& Coruelis de Vaal,
schepen tot Boemel.

,, 14 April obijt  Gw/twydt  Coca  EIuysvrouw  van
.7acob  Goris Ao . . . .”

De zonen van 1. waren:
Leenclert,  geb. 1563 1 volgt.
.Jan,  geb. 1565 ,den 26 April 1565 Jo,ca Go,&
(natus), obijt  1595 den 6 Octob.”
G$sbert, geb. 1567 -- volgt.
Martinus,  geb. 1570 - volgt.
Geertruid, ,,den  10 Oct. 1572 Geertwydt  Goris
(nata)” ob. voor 1583.
dart, ,den 15 Juny 1575 Acrt Goris  (natus ) ”
vermoedelijk ,,Capitam van de Eerste Borger
Compagnie te Z. B. de Fluweelen Broecken  ge-
naemt, gesneuveld in 1599 bij een uitval teegen
de Spaanschen.”
Jacob , ,den 6 Decemb.  1577 Jacob Goris (natus)”
tr. 1613 Leslce  Trip Gwritsdr.,  geb. 1576. Onbe-
kende nakomelingen zouden te Nijmegen gewoond
hebben in 1699.
Elias,  geb. ,,25 Febr. 1580 Elias  Goris  (natus)”
tr. 1596 eene h’autin  (welke naam ook later in
het testament van Pieter Trip voorkomt) uit Am-
steldam, waaruit By~aburgh  , ongehuwd ob. 1673
en Antholzy  geb. ongeveer 1610, overleden 1667,
burgemeester, ingeschreven als student te Leiden :
“1631,  Sep. 1G Antonius Goris  Bommeliensis, 21,
P.” en : -1636, Aug. 22 Antonius Gooris, Bomme-
lanus, 20, J., ’
Geertrwid , ,den 7 January 1583 Gertruydt  Goris
(nata)” ob. 1672, tr. Hen&& (van) Versteegh,
Verstqe,  van dw Stegen , weduwnaar van Jodoca
Paauw.

Drie hoofdtakken, die van burgemeester Leefde&
.- 11  a. - en burgemeester Gesbert - 11 c. - te
Zalt-Bommel , en van den kanselier Martiws  - 11 d. -
te Nijmegen, dienen dus hier, elk afzonderlijk, t e
worden behandeld. Vooraf dient echter te worden op-
gemerkt dat een geslacht Gorìs zeer zeker reeds vroeger
in Z. B. voorkomt, getuige iQ&eqz  Goris tr. 1548 Gcrart
Conzeliszn.  Trip, rentmeester der domeinen geb. 1515;
ook treft men nog aan verscheidene personen genaamd
Goris, Gooris, Goores,  Gat-ys,  Goryszn. e.t.q. die mis-
schien in deze studie thuisbehooren (vermoedelijk niet)
maar zonder nadere officie&,  gegevens of eigenhandige
aantt. niet te plaatsen zijn. Zoo b.v. Mariken Goris
,, borgermeester Jart  Gorisdr.  , 16 16” -- Wapenheraut
1900 p. 109/110;  Elias 11 p. 721: AnnaSJans&. Gorìs
tr. Herman  Pieterszn. Rzctgers  1603; verder de Gorissega
in Doesburg enz. enz.
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‘In allen gevalle  dient er aan te worden gedacht dat,
n Goris” een voornaam is (geweest?) en wel eene ver-
bastering van Georgius  en Gregor&,  zoodat ,Goris(zn.)”
met talrijke verbasteringen kan voorkomen zonder dat
de zoogenaamde personen eenig familieverband behoeven
te bezitten.

11. a.

111 a.

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

Leendert Goris , ,, 1663 Maii 26 is gebooren Leonnrdt
Goris”, burgemeester van Zalt-Bommel (1604) ob.
v o o r  1628 tr. 1600 of 1604 H e l e k e  Gerrit&.
Trip, zuster van Leske Trip tr. ,Jucob Goris (11. g. vd.),
geb. 1575 ob. voor 1645.

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

Vd. echtpaar (11~4, Leendert tr. Trip) verwekte
7 kk. t. w.:
<Johanna  (,Jenneke) ob. Z. B. 25 Sept. 1655 tr. als
j. d. van Bommel aldaar 6 Juni 1630 (Arnt Gieliss.)
Aart Jillzs Messteecker j. m. v. Bommel, ob. Z. B.
17 Mei 1656, waaruit geboren werd Hester,  later te
noemen ( tak  Gijsbert  tr. Trip ,  11~).  Van  dezen
A. J. M. zegt zijn schoonzoon, burgemeester Elias
Goris, : Mijn schoonvader Arent Messteccker is in
den Hoere  gerust den 17 Mey 1656  nademiddags
tusschen vijff en 6 uiren.” Buitendien schrijft de
zoon Leonard : ,1653 ons moeder Jenneke Goris is
gestorven op den 23 September ouden stijl,  son-
daghs  s ’morgens  tusschen  5 en 6 uiren”; ,,1666
ons vaeder Arent Messteecker is gestorven op den
17” Mey, oude stijl, Saturdagh , naermiddagh
tusschen 6 en 6 uiren. Leggen “beide in de groote
kerck , binnen Boemel begraven.”

Op huyden dato ondergeschreven sijn onder-
lingh in tracht van naerder erfmaegescheijt minne-
lijcken vrindelijck  gescheijden  gedeglt  ende  ge-
egaleert  de kinderen en ergenamen van wijlen
Aernt Mesteker  & Johanna Goris in leven echte-
luyden met naemen Gislis Mesteker  tegenwoordich
uijtlandich  edoch sijn broeder Leonardt Mesleker
met  p rocura t i e  in des  se l f f s  naeme in  desen
d’ondergeschreven ver thoont  ende  gebleken ge-
passeert voor Borgemeesteren ende  Vroetschap  der
stadt Vuytrecht den 10 february 1663, Leonardt
Mesteker  voorschreven  voor  sich selfs als oock
Hester Mesteker  wed. wijlen Elias Goris, Gerardt
Trip  in name van J u d i t h  Mesteker  sijne huys-
vrouwe mitsgaders Helena ende Hendrick  Mesteker
als mede Johan Mesteker  noch minder jarigh naer
dat van de goederen effecten ende der selver
opcomsten sampt schulden ende actien soo bij de
voorbenoemde gewesene echte luyden hunne ouders
wyders metter  doot ontruymt ende naergelaeten
als bij de voorschreve  erffgenaemen tot welstant
van den boedel ende  naerlatenschap voorschreven
vervordert ende  genegotieert waren gemaeckt ende
gesloten eerst de respective rekeninghen soo van
wijlen hlias Goris voorschreven Leonardt Mesteker
ende  Gerard Trip  als oock de staten van de
meerdere goederen etiecten en egaleringen voor
gemelt uyt gesundert daervan bij de voorgaende
scheydinge en deylingh in dato den 14 July 1660
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ten overstnen van wylen  Johan Goris  Scholtus
ende  l’ollenaer deser  Stadt ende  Dirck van den
Oever in leven Secretaris in Deyll en Zuylichem
respective  oomen  uyt redenen naer der handt in
eenige poincten hier onder uytgedruckt verandert
w a s  inder  gestalt da t  ee r s te l i j ck  Gielis  Mesteker
boven sijne portie inde vorighe deijlingh  vermelt
de welke voor al1 gelaudeert geapprobeert crachtc
deses onverbrekelijck  bestedicht wert al noch wyders
wert tocgevoecht een somma van hondert drie en
twintich cnroli guldens alles boven de respectivc
capltalen  en gelden als in den staet  daer van
gemaeckt sub N0 1 sijn aengetoghen en bij den
voorschreven Gielis Mesteker  geprofiteert waren.

Soo nochtans dat hij Gielis voornt. twee duijsent
guldens met do toecomstich te vervallene intressen
sal hebben te lasten in de opgenomene penn.
volgens beteykende verdeylingh daer van op den
vi septembris 1664 gemaeckt als  wanneer ins-
gelycke bij Leonard Mesteker  inder  qt. voorschreven
de gementioneerde 123 guldens uytte gemeync
boede l s  restante  onder des selfs beteykeningh
almede geeligeert.  en sijn uytgetogen.

Oock  soo heeft Leonurd  Mesteker  op den 7 dito
volgens beteykende acte van 10 daeraenvolgende
voor sijn broeder Gielis daer en boven noch ge-
trocken  uijt de gemeyne restanten t lot A mon-
te rende  2293-13-0.  Item soo heeft L e o n a r d
Mesteker  voornt. tot egaleringh sijne portie volgens
mede den staet daer van gemaeckt gequotcert N” 2
getrocken  en de geeligeert uytte boedels restanten
een  somma van  1897-12-0  me ldens  de  voor-
schreve acte van egalering van den 6 september
ende  desselfs beteykende van den 7 dito waer bij
mede te sien dat hij L e o n a r d  Mesteker  voornt.
daer uyt aen den gemeynen boedel moet uytreycken
een somma van vijftich guldens en 2 stuyver ge-
lijck hij dan oock daer en tegens luydt voorschreve
acte van verdeylingh vande  boedels plichten daer
in te lasten heeft een somme  van twee duysent
caroli guldens hebbende wyders uytte voorschreve
restanten volgens beteykeningh van den 10 sep-
t e m b e r  v o o r g e m e l t  o n t f a n g e n  t  10th B sterck
2 0 1 3  - 1 8 - 0 .

Gerard Trip in naeme sijnder huysvrouwe  ,Judith
Mestelcer heeft in plaets van sijne aenbedeylde
goederen en renthen  volgens t 10th C ende vorige
deylinghe, van- 1660 voorschreven vermelt aenge-
nomen de huysinghe ,,de Munt” met sijne nppen-
dentien  ende dependen t ien  a lh ie r  bevorens  in
deylingh niet aengetoghen dan gemeijn  verbleven’
oock heeft voorschreven Trip daer en boven alnoch
geprofiteert  ende bij acommodatie  sub N 3 goedt
gedaen, totter  quantiteyt ende den tantum jeders
aenbedeylde Loth daer aen luydt d voorgemelde
acte van egaleringh vergeleecken en gesuppeert is.

I n d e r v o e g h e n  d a t  dvoorschreven  eerst aenbe-
deylde  goederen en renthen oversulcx wedrom  int
gemeyn sijn vervallen uyt genomen dat gemelden
T r i p  in IJkLetS van de penn. die hij  voor den
gomeynen boedel volgens sijne rekeningh meerder
had uytgegeven dan ontfanghen monterende ter
somme  van vier hondert twee en vijftich guldens
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en seven stuy : daer voor wedrom door onder-
lingh verspreek  accommodatie heeft aengenomen
de twee mergen  Bouwlandts op de clooten tot
Nederynen  ge legen  ende  dat voor ses hondert
car. guldens der mate voorschreven Trip aen de
gemeyne condividenten alnoch staet op te leggen
off wel voor den gemeynen sterfhuyse goedt te
doen een somma van hondert seven en veertich
gulden en 13 stuy : inden verstande nochtans dat
d voorschreven samentlijcke condividenten ende
mede erfgenamen proportinelijck sullen hebben te
contribueren inde defensie ofte coopingh van den
uytwech totte voorschreven twee mergen  landt
dienstich. Item heeft dit  10th vo lgens  gemel te
verdeylingh van de boedels schulden insgelijck te
lasten twee duysent car  : guldens mitsgaders heeft
daer en tegens getrocken uytte gemeyne restanten
t 10th C beloopende ter somme  van 1988-0-0.

Hester Mestecker wed. wijlen Elias  Goris 1) heeft
tot supplement haerer portie boven t geene  sub
N 4 geprofi teert  geaccepteert  eerstebjck  uytte
gemeyne restanten twee posten beloopende 158-0-0
en  voorders  cen vierdepart  in de drie uytter-
weerden op Oppynen geleegen  genaemt den Mallot.
Item den veer ende trochweert alles in couformite
der voor verhaelde acte van egaleringh op den
VI september als voorschreven respectivelijck onder-
teykent dit 10th sal mede naer luydt der geseyder
verdeyling van schulden te lasten hebben twee
duyuent gulde capitaels ende heeft uytte voorm.
gemeyne restant getrocken t 10th G behelsende
1587--7-0.

Helena Mestekcr sal tot egaleringh haerder ge-
deelt ende  portie als sij sub N 5 alrede geprofiteert
had wyders hebben ende  behalden een vierde part
in de voorschreve  uyt te rweerden  naer luydt der
voorschreve  acte van den 6 Septembris blijvende
tot haeren  laste oock twee duijsent guldens capitaels
uytte verdeylingh van de schulden als voorschreven
ende  is haer  daer en tegens uytte restanten toe-
gevallen t 10th D monterende 1884-4-0.

Itom is voor Hendrick  Mesfeker  tot  egaleringh
s inder  por t i e  boven  t  geen  bij hem sub N 6
genoten insgelijck meldens de voor verhaelde acte
aangenomen e e r s t  u y t t e  restante  o p  Cornelis
Hwwwzse  8 5 - 1 0 - 0  o p  Jielis Geritselt  2 7  g u l d .
op _Frans  GijsOertsen  20 guld.  met noch 12-4-2
uyt de eerste boedels penn. t ontfangen ende  daer
en boven een vierde part in de voorschreve  uytter
w e e r d e n  m i t s g a d e r s  blijft tot sijnen laste uytte
verdeylingh vande schulden een capitael  van twee
duysent guldens ende  heeft inde lothingh der re-
stanten ontfangen de letter B groot 2013-18-0.

Ende  laestehjck  is aen Jan Mestecker boven t
geene  hij  alreede sub N 7 getrocken had sijne
portie aen d ander mede tegaleren voor hem
geaccepteert resterende vierde part inde meerge-
melde uytterweerden naer inhalt  der voorschreve
acte Item sal Jan voornt. volgens gemelde acte
van verdeylingh van de schulden daer in oock te
lasten hebben een capitael  van twee duysent guld.

1 Tak Ctysbert  tr. Trip, 111  b.
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ende  is hem uyt provisionele verdeylingh der
restanten gevallen t  10th geteyckent l i t tera C
beloopende 1649-12-8.

Alles inder  forme maniere  ende op conditiën  als
voorschreven ende hier onder naerder sullen wer-
den uytgedruckt als eerstelijck te weten dat ider
der voorschreven condividenten ende mede erfge-
namen der gemelde echte luyden sijne neersticheyt
ende  mogelijcke  devogren  s tae t  t e  doen  om elck
sijn aanbedeijle portie uytte restanten als voor-
schreven op des selfs eygene tosten tinnen wer-
dende die alle met boedels waerschap onderlingh
verseeckert  den t$dt van drie Jaren om daer en
t’eynde conformelgck d voorschreve  acte als dan
daer van vereffeningh ende  liquidertie te geschieden.

Edoch wat raeckt dandere soo aenbedeylde als
aengenomene goederen renthen te houwelijck ge-
geven ende behalden obligatien enz. enz.

Synde voorders verdragen dat als nu het capita.el
van 1731 en 3 st. tot laste van Mevrouw van
Oppynen dwelck naer luydt van t voorgesnelde
maegescheyt van den 14 July 1660 maer op ses
der condividenten ende  alsulcx ter exclausie van
Jielis Mesteker  uyt consideratien  verdeylt was met
d intresse  van dien dat voorschreve  Jielis Bessteker
althans daer mede sal in comen  uytgenomen de
vervallen intressen t zedert date van t scheyden
van de gemeyne hugshoudingh tot de egaleringh
voorschreven verloopen maer sullen de selve in-
tressen tot dien tijdt enz. enz.

W o r d e n d e  bij desen  almede overgelanght de
papieren ende  bescheiden tot yeder der condivi-
denten  aenbedeylde behalden of aengenomene
goederen renthen en effecten spetterende  alles ten
waren oyrkonde beteyckent desen xix Ma$ 1665.

g e t .  Hester Messteeker,  w e d u w e  Goris.
Leolaardt  Messteecker 1665.

G. !Ï!rip (. . . . . .) en voecht van J u d i t h
Messteecker.

Helena Mebteecker.

111.0. Mackel  is .getrouwt geweest met Derck Jansz.
van den Oever J. U. D., Secretaris van de Hoge
Bancken  van Deil en Driel. (Zie scheiding hier-
voren waar hij als ,,oom” optreedt) .

111.~. Ghijsbertken  Goris van Bommel, getr. Bommel 7
Aug. 1613 met Everaert Poictau der rechten dotter
van Arnhem.

IK d. Gijsbert  - niets van bekend.
111. e. Gerrit resp. Gerard, reeds hiervoren genoemd,

volgens de inschrijving van zijn zoon als student
te Leiden : predikant, ob. 1653 gehuwd met J o -
hanna Warms  geb. ongeveer 1599, ob. 1667.”

,Deze  vrouw hadt  to t  oom den  beroemden
Gerard de Jong van Arnhem bekend in de Historie
der revolutie in ons Land, wiens origineel Pourtrait
gecrayonneerd door Goltzius 1583 zoo ik meen
nog berust bij oom Kreet te Leiden.” (Zie hier-
onder).

Zijn zoon zegt van hem: ,,Anno 1653 den 6
Dec. is onse vader Gerard Goris overleede binnen
Bommel, nadat hij eenige jaren aan de teering
gegaen had; de Heere Jezu zij hem een genadige
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Rig te r .  Amen.”  - \an haar: ,,Anno  166’7 den
22 April op maandag s’morgens tusschcn 8 en 9
uiren is in den H@ere on t s laapen  onse  3 L i e v e
Mooder Johanna Wuvnzs huysvrouw van Gerard
Goris, nadat zij  ontrent 3 Jaaren  aan ‘t w a t e r
had gegaan, ou%  zijnde 68 jaaren. den Almagtige
God verleene haar een salige verligting. Amen.”
Verder : ,,A” 1672 Leefde tot Arnhem Johan Worms
en Geerlruy de Jong sijn huysvrouw , wiens broeder
Gerard de Jong, zeer rijk na dien tijd zijnde, Een
vliegend Leeger  van Ballingen op zijn beurt ligte,
en daar meedc  de Spaanse Dwinglandij uyt Gel-
derland hielp verdrijven : haar Dochter Johanna.
Worms was  huysvròuw  van Gerard Goris, en
moeder van mijn vader Leonard Goris.”
Jan ,,is geweest tolschrijver en schout te Za,lt-
Bommel en heeft in huwelijck gehad Jidith  Schooclc
een  doghte r  van  den Borgermees te r  de r  s t ad
Z.Bommel  (N. of W.) Schoock.”  1) Waar zijn neef
Leendert i n  1660  a l s  Pe t e r  b i j  Arnoldzcs  Goris
noemt ,,oom  Jo7aan  Goris” zou de schout niet in
1652 (zooals wordt gezegd) overleden zijn, maar
?&a  í4 Mei 1660; deze datum kan nog verlegd
naar  14 Jul i  1660 waar  ,,Johan  Goris  s cho l tus
en Tollenaer deser  stadt” genoemd wordt in de
scheiding opgenomen bij 111 a hiervoren.

Om hierop nader terug te komen ,worde  hier
eene andere notitie voorloopig medegedeeld: ,,Deeze
zijf geweest Grootvaeder en Grootmoeder van
wglen den Proc. ,Jan Goris, in huwelyck gehad
hebbende juff. Hendrina VViss(ch)el-  (ob. 8 Oct. 1761
oud 76 jaeren en ruym ses maenden).”
Jacob, vermoedelijk dezelfde als : ,ondertr.  Bommel
10 Jan. 1630, getr. te Culemborg Jacob Goris,
j. m. van Bommel en 0%~istipaa?  van Rossen, j. d.
van Bommel wonende te Culemborg.”

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

Charters de Ridder,
medegedeeld door J. D. WAGNEII.

(Vervolg XXXI, 320.).

No. 4. 1516, des Woensdaechs nae sinto Potersdach
ad vincula (6 Augustus).

Wy Brueder Beernt van Duven Balyer en Commen-
duer tsunte Katrijnen tutrecht tsinte Johans oe rdens ,
Ghijsbert  van Lantscroen ende Adryaen van Pallaes
doen kondt allen luyden,
v r ien  tlijcken deding  ende

dat wy enen minlijcken en
ghescheyt ghemaeckt , gede-

dinkt ende  ecndrachtelijcken  uutgesproecken hebben en
uutspreecken mit desen  tegenwoerdigen brieve , tusschen
Cornelis die Ridder en Willem die Ridder gebrueders
voer hem selven en Cornelis voers. mede als geboeren
voecht en momber van Evert die Ridder hoer beyder
broeder optie een, ende  Eerst Taets van Amerongen
cn Joffer Belye syn wijff der voers. Cornelis Willems en
Everts  zwaeger en suster optie andere zijden, soe zy
dat stadelijck ende  al1 aen ons gebleven zijn by eenre

1) Vermoedelijk was Judith zijn laatste echtgenoote  en slaat op zijn
eerste huwelijk: .getr.  Bommel 22 Jan. 1626 Johan Go& j. m. tot
Bommel en Relken  Willem  wm Enschede, wed: van Jacob b’choock.”

3ti d

peenen van vierhondert  .goudon oude Vranckrijckse
schilden, tot bohoeff  der gheenru  dair wy seggers voer,
streven  dat wijsen  sellen, ruerende van alsulcken twijst
en gheschoell  als pertyen voers.  tegen malcanderen -
gehadt hebben en noch hebben souden  moegen  van alle .
alsulcke goeden erven en renten  als Jan die Ridder
hoeren vader saliger gedachten der voers. Joffer Belyon
sijnre dochter oertijts in hij!icxs voorwairden gegeven
heeft, nae uutwijsinge der hijllcxsbrieve  dair off wesende.
In den eersten soe is onse seggen eendrachtelijcken  by
der peen voers. alse dat Cornelis Willem en Evert  ge-
brueders voers. den voers. Eerst Taets van Amerongen
en Joffer Belye sijn wijf! hebben, laeten,  hebben en bo-
houden alle die goeden heerlijck  en eygen en alle erven
en renten alse Jan die Ridder Jonckfrou Belye sijn
dochter voers. in hg’ixcsvoerwairden  gegeven heeft nae
uutwijsinge der hijlmxsvoerwairden voerscreven ; Endo
wes goeden voerscreven zy noch nyet inne gevesticht
en sijn sellen zy hoeren zwager en suster voors.  soo,
Anne  vestigen over al1 in allen‘ gerechten soe wair die
selve goeden gelegen moegen weesen  en dair des van
node en behoeff weesen  sell,  soe dat sy des vast en seker
zijn op Eerst en Jonckfrou Belye sijns wijfs voers. tost,
soe wanneer zy hemluyden  des vermanen off vermanen
doen. Voirt soe is onse zeggen eendrachtelijcken by der
peen voers. alse dat Cornelis, Willem en Evert gebrue-
ders voers., den voers. Eerst en Joffer Belye zijn wijff
overgheven sellen voer deu Schout ende Schepenen
tutrecht int gerechte%lcks  zijn kijnts deel1 en alle rechts
ende  toeseggens dat sy hebben aender alin.ge  huysinge
en hofstede, alsoe die gelegen is by der Wlttevrouwen-
brugge  da i r  Lubber t  van  Alendorp  nu ter t i j t  inno
woent opten pacht alse gelegen is, soe wanneer Eerst
Taets van Amerongen en Joffer Belye zijn wijff voers.
hem vermanen off vermanen doen. Des soe en sellen
Eerst noch Belye sijn wijff voers. gheen erffenisse nochte
besterffenisse aentasten, heffen noch buren van dode
Jan die Ridder hoere  vader voers. dair sy hem selver ~
betoen off gheven sellen voer den Schout en Schepenen
t Utrecht int gere,cht  tot hoere vermaneghe. Item soe
sellen Cornelis Wllem en Evert gebrueders voers. be-
talen ofte mit recht verantwoerden op hoeren kost alle
schuit, testament ende uutvaert  alse Eerst  en Joffer
Belye sijn wijff voers. gheburen mach te gelden van
dode Jan die Ridder en Jonckfrou Weyndelmoet sijn
wijff hoer vader en moeder zaliger gedachten. Ende hier
mede  zellen  pertyen voirs. clairlijcken en al1 ghescey-
den, verli jckt ende  verenucht weesen  van der erffo-
nisse ende  besterffenisse voirs. bijder peen voirs. Ende
wai r t  saecke  da t  hoere  enìjch van beyden  zijden dit
seggen verbraecke die verbuerden die voers. peen ende
nochtans dit seggen houden ende  voldoen bij der peen
voers. Ende  wairt saecke dat hier ,vorder  ennich twijst
ofte ghescheell in geviele turschen pertijen  voers. dat
houden wy seggers aen ons tot onser  verclaringe bijder
selver peen voers. Alle dinck sonder argelist, in kennisse
der wairheyt hier off soe hebben wy Brueder Beernt
van  Duven  Balyer  en  Commenduer ,  Ghi j sber t  van
Lantscroen ende  Adryaen van Pallaes segsluyden voer-
streven  onse zegelen aen desen  brieff gedaen, tenen
oerkonde  deser  brieve sijn vier  al leens spreeckende.
Gegeven  in t  jair ons heren duysent vijfhondert en
sesthien des Woensdaechs nae sinte Peters dach ad vincula.
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(Perkamefitcn brief waaraan alleen nog hangt het
beschadigd zegel van Adriaan van Pallaes : in het schild
het bekend? wapen van Pallaes, helm, helmteeken af-
gevallen en tot omschrift : S : Aryaen . . . . . .)

No. 5. 15%. 19 October.
Alle den genen die desen  brieff zullen zien off horen

lesen doe ick verstaen  Reyer Roeloffsz. van Wijckersloet
Scout inden gerichte van Neder Langbroeck van wegen
des eerweidigen  heren heer Philibert  Naetuerelli Dom-
proest tutrecht, dat voir my en voir die buerluden en
lantgenoten hiernae bescreven  staen quam inden gerichte
voirs. Aellert van Lockhorst Antonisz. en heeft aldaer
belyt en bekent voir hem en voir synen erven dat hy
gegost  en gegeven heeft Janneken Antonis die Ridders
weduwe en Jan die Ridder Antonisz.  en alle Jannekens
voirs. kindsr en hare erffgenamen een ewijge erff losse
en weder cmep te hebben en te houden aen drie Philips-
guldens tsjaers vijff en twintig Badensche braspenningen
voir den gulden gerekent  of ander goet payment dier
werden daer voir  dat  daar goet voir is inder  tijt der
betalinge, jaerlixse renten te betalen alle jaer  op sunte
Peters dazh ad chatedram off bgnnen  die yerste vertien
dagen dáer  nae onbegrepen daer den yersten pacht off
verscenen sall wesen  Petry ad chatedram alsmen sGrijft
A0 15 hondert seven en twintich toecomende,  gaende
jaerl ix uut die helffte van vier mergen  lants soe die
daer van outs sijn ‘gelegen  gemcenre voire myt dat
gasthuus tot Wijck by Duersteden gelegen in den ge-
richte van Nederlangbroeck,  streckende  uut die Lang-
broeker  wetering0  tot in die Hooft weteringe daer die
h e r e n ’  vanden  D o m  Tutrecht  boven en Antonis  d ie
Ridder t Scalwijck beneden naest zijn gelegen, mijt
sulker vorwaerden dat Janneken en Jan voirs. en Janne-
kens kinder  en haere  erffgenamen dese voirg. rent sullen
moegen  vryen , lossen en offcopeh in wat jaer  dat sy
willen en alst hair gelieft, eenen  penninck mijt achtien
der voirs. ponningen en mede alle voirs. en verstenen
renten op te leggen buten der hoeft somme, behelte-
licke  als sy lossen willen off haren erven soe sullen
sy dat Aellert voirs en sgnen erven dat een halff jaer
te voiren op seggen en alsdan lossen sonder gebreck
dae innc te vallen en als dan soe sall Aellert voirs
gehouden  wesen en sijncn  erffgenamen Janneken en
hoeren erffgen. den vryen en eygen die sy Aellerl
voirs. van dit voirs. lant gegeven hebben, weder vrs
over in hare handen te leveren alst recht is, alle dinger
zonder argelist , daer dit gescieden  daer waeren bij aer
en over als buerluden en lantgenoten inden gerichk
voirs. Ot van Bemmel en Gerrit van Bemmel en meel
guder luden. In kennisse en oirconde der waerheyt SOI

hebben wy Scout, buerluden en lantgenoten voirs. onsc
segelen onder aen ,desen brieff gehangen en soe iel
Gerrit van Bemmel op dese tijt geen zegel en hebbc
soe heb ick gebeden den eersamen Ot  van  Bemme
mijnen broeder dit  te willen over my te bezegeler
twelljck  ick Ot voirs. gerne ter bede van Gerrit voirs
gedaen hebbe en hebbe mijn zegel over my en voi:
hem onder aen desen  brieE gehangen. Gegeven int jae:
ons  he ren  dusent  v$f honder t  ses  en  twin t ich  del
negenthicnsten dach  van October.

(Perkamenten brief waarvan de beide zegels zijn af
gevallen.) ( W o r d t  v e r v o l g d . )

(

l I

I 1

I

366

Iets over de eerste generaties van het geslacht
,,Engelberts”  later ,,van Bevervoorden,” ‘)

door W. WIJNAENDTS VAN R E S A N D T.

Volgens familiepaplèren  zou de geregelde stamreeks
ler families vagt Bevervoorden  tot Oldemeule  en Engelbert
lan Bevervoorde  aanvangen met Harmen Engmertssohn
;on Bevervoordc, die 14 Trinitatis 1608 (28 Augustus)
.e Ulsen een zoon Henrich laat doopen.

Het bewijs, dat de vader zich bij de doopinschrijving
.nderdaad von Bevervoorde, en niet alleen H a r m e n
Engelberts, laat noemen, is niet meer te leveren. Het
mdste  doopboek van Ulsen,  dat  bljkens vroeger af-
gegeven afschriften, eert i jds bestaan heeft ,  is  thans
verdwenen en vangen de kerkelijke registers, berustende
gij den oudsten predikant van dit plaatsje, eerst met
1712 aan.

De zoon van den in 1608 gedoopten Henrich vertrok
evenwel  naar het  nabijgelegen Neuenhaus,  waar de
doop- en trouwregisters reeds met 1664 aanvangen en
waardoor het mogelijk is, over dien zoon - Bernt
geheeten  - uit bestaande officiëele  bronnen iets  meer
te weten.

9 Juni 1667 huwt te Neuenhaus  Beerend  Engelberts,
zoon van Hindrich Engelberts borger tot Uelsen 2) , met
Fenne Leeuwe,n,  dochter van wijlen Albert Leeuwen.

Uit deze inschrijving blijkt, dat de in 1608 te Ulsen
geborene Hindrich (Henrich) in 1667 nog aldaar leefde,
voorts dat de vrouw van Beerend Engelberts niet Temme
van Leeuwen heette, zooals familiepapieren schijnen te
vermelden (zie ook Nederland’s Adelsboek 1!3ld,  blz. 208),
maar Fenne Leeuwen; ook bij den doop van haar oudsten
zoon is‘ een Jan Leeuwen (dus niet vava Leeuwen),
zooals hieronder zal blijken, doopgetuige.

Uit hun huwelijk toch werden o.a. de volgende zonen
te Neuenhaus gedoopt :

1. HendrikAp  17 Maart 1670 als zoon van B e r e n t
Engberts  , getuigen : Jan Leeuwen tot Oldenzaal
en Fenneken val& Goor.

2. Jan op 21 Aug. 1672.
3. Michiel op 26 April 1676.
4. Jan Herman  op 15 Aug. 1677.
6. Peter op 26 Mei 1680.
Ik merk op, dat bij al deze inschrijvingen de vader

steeds Engberts instede  van EngeEberts  heet.
De oudste zoon Hendrik Engelberts huwde te Am-

sterdam 10 Nov. 1697 met Eva Harssevoort; uit dit
echtpaar stammen de nog bestaande families van Bevér-
voordefa  tot Oldemenle  en Egagelbert  van Bevervoorde.

De huwelijksinschrijving van den tweedela  zoon vindt
men in het trouwboek van Neuenhaus aldus vermeld:
26 April 1694, Jan Engelberts,  zoon van B e r e n d
hngelberts , burger alhier, en Maria Nöllers,  dochter

1) Zie ook: “De Nedcrlandsche Heraut?‘, VII, p.p. 38, 73, 180, 260.
RE D.

2) Hiermede is op zonderlinge wijze in strijd, hetgeen men leest
in de Nederl. Her. VII. r>. 183. Jhr. F. van Bevcrvoorden tot Olde-
meule zegt er,_ nadat ‘de adel van zijn geslacht door de Red. van
de N. H. in twgfel was getrokken op grond van het feit, dat in de
huwelijksakte van Beerend  Engelberts (Neuenhaus, 9 Jum 1667) diens
vader als ,,borger  tot Ulsen” vermeld stond, het volgende:

,,Ik antwoord hierop, dat in de trouwscte van Berent  voormeld
d.d. 9 Juni 1667, welke trouwacte in or2ginaZi  in min bezit is, niets
van  ,,Borger  tot Ulsen” voorkomt.” RED.



van wijlen Berend
te Lage 26 Mei.

Mölleys,  borger tot Northorn ; copulirt

De jongste der bovenvermelde 5 zonen huwdo  tc_-
Neuenhaus met een Amsterdamsche ; de inschrijving
van zijn huwelijk te Neuenhaus toch luidt: 10 April
1698, Peter Engelberts ? zoon van Berenä! Engelberts
borger  alhier, met Marva  Roekers, dochter van wijlen
Hendrik Reekers,  borger in Amsterdam, copulirt 11 Mei.

Opmerkelijk is dat er toen reeds andere Erzqelbertsen
in Amsterdam woonden, die ook tot Neuenhaus in
betrekking stonden, immers op 15 Mei 1702 zijn te
N e u e n h a u s  copuliert  Herman Engelberts  , zoon-.  van
Arend Engelberts  , burger in Amsterdam, met iKaria
Boumeester  , dochter van Jan Boumeester  , burger alhier.
Misschien is deze Arend Engebberts een broeder van
hooger  genoemden Berend Engeiberts.

In ieder geval was de familie Engelberts toenmaals
eene veelvuldig voorkomende in de Nedergraafschap
Bentheim. ; heeten  de twee eerste generaties in dezo
mededeelmgen Henri&  en Berend, opmerkelijk is het
daarom, dat een 30 jaar eerder reeds Engelbertsen met
deze voornamen in de st.ad Bentheim voorkomen.

13 April 1595 huwt te Bentheim Beren& Engelbertszoon
met Mete Bruinck, e n
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9 Nov. 1608 huwt te Bentheim He?zrich  Engelbers
met Gertchen Lohmans, uit welk laatste huwelijk :

1. Alheit  Engelberts, gedoopt Bentheim 27 Aug. 1609en
2. Elsken  Engelberts, gedoopt aldaa’r  26 Oct. 1614.
Bij geen dezer inschrijvingen wordt dus ook hier de

naam va.n Bevervoorde vermeld.
Nog veel later komt de naam Engelberts te Bentheim

voor: 2 April 1668 huwen b.v. aldaar Gerdt Engelberts
en Gertruedt ROsinck.

Ook in het tusschen Bentheim en Neuenhaus gelegen
Nordhorn vindt men dezen naam.

Borgemeester Gerhard Engeiberts en Johanna van
Dorsten laten te Nordhorn doopen: 1 Nov. 1705 Dirk;
19 Febr. 1708 Johannes Henricus en 14 Sept. 1710
Gerhard.

Mochten ook al de oudste leden dezer familie te
Ulsen of Neuenhaus met den naam Bevervoorde zijn
ingeschreven, zulks is nog geen bewijs voor eene  wettige
afstamming uit het adellijke Munstersche geslacht von
Bevervorde  , omdat de naam Bevervoorde in dien tijd
reeds talrijk ook in niet-adellijke kringen in het Bent-
heimsche  voorkwam.

Immers reeds op 3 Febr. 1608 huwt b.v. een Jurgen
Bevervorde te Bentheim met Gese Func7cen;  uit dit
huwelijk o.a. :

1. Hillebrandt, ged. aldaar 8 Juni 1608;
2. Magdalena,  ged. aldaar 9 Mei 1619 en
3. liillebrandt,  ged. aldaar 27 Mei 1621.
Wolter  Becerfurde huwt 19 Maart 1662 te Bentbeim

met Anna Il;enmering,  en Arendt  Beverförde huwt 27
Febr. 1668 mede aldaar met Amelia Holthausz, zoodat
zoowel de naam gngelberts als de naa’m Be,vervorde
met recht inheemsch Bentheimsche namen genoemd
mogen worden.
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Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde
Gemeente te Goes.

1593-1625,
medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSIUS.

(Vervolg van XXXI, 338.)

Den 26en Novembris. Getroudt denlo” January
1695 : ,

D i g n u s  Jobsen  ‘.
Mavken  Gelevns :. d: 1 van der Goes.

Job Hermans& scYhilder,  vader van den bruydegoom
consentert  in het huwelick.  Geleyn Adriaensen  Teken-
burch  vader van de bruydt consentort in het huwelick.

Den 30~ Decembris. Getroudt den 4en January
1595 :

Jan Rochus j. g. van bij Antwerpen. :
Mayken Gillis j. d. van Kildrecht in ‘t lant van Waes.
Pier Piersen  swaeger van den bruydegoom gatuycht dat

den bruydegoom noch ouders noch mombaera  heeft ende
dat hij een vry gesel zy. Adriaen Gillissep out oom
van de bruydt consentert  in het huwelick.  ’

Willem Beerste j. g. van Darbe in Ingelatidt.
Madeleene Sturges j. d. van Essex  in Yngelandt.
Jooris Broun edelman onder Colonne1 Vere’getuycht

dat den bruydegoom ende  de bruydt beyde  vry ende
haer  selfs  zyn.

Getroudt den alen  Decembris:
/

Jan Ciayssen  j. g. van der Goes.
Mayken Erasmus j. d. van Synoutskercke.
Clays Jansen Cousmaker ende  Mayken Cla.es  vader

ende moeder van den bruydegoom consenteren in het
huwelick.  Pieter Marinussen oom van de bruydt ende
Michiel Cornelissen Blaubeen behoudtoom consojnteren
in het huwelick.

Getroudt den 2Sen Decembris: f

Willem Bouwensen w’ van Wolfaertsdyck.
Arentien  Lenaerts van Ouwerkercke in Duve’lant  we

van Job Piersen.
De broeders des kerckenraedts is bekendt geweest

3at des bruydegooms vorige huysvrouwe ontrent dry
maenden  overleden is. Jacobus Baselius d’oude ende
Jacob Lenaertsen Soete hebben getuycht dat de bruydt
3en vry weduwe zy.

Den 10en Decembris. Getroudt den Sen Ja-
nuary 1696 :

Laureys Adriaensen wi van der Goes.
Catelyne  Serwouters van Antwerpen we van Arnout

3ilvoorde.
De broeders des kerckenraedts is bekendt geweest dat

te vorige parturen  van bruydegoom ende  bruydt over-
eden zyn over eenige jaeren.

Den 170” Decembris. Getroudt den 7en January 1596 :
Anthonis de Buyscher wr van Antwerpen.
Lysbet Goossens j. d. van Antwerpen,
Marten Wagenmaker omtrent de gansepoorte getuycht

dat des bruydegooms vorige huysvrouwe  t’ synen  huyse
ontrent over negen maenden overleden is. Agneet
Goossens  suster van de bruydt getuyoht, dat haer
suster noch vader noch moeder noch eenige vrienden
heeft ende  consentert  in het huwelick.

Den 240”  Decembris:
Willem Jansen wr van Alcmaer.
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Catelijo6  van  Raemdonck
we Nichiel  Hoorn.

van Nelsen  in Vlaendren

Dierck Groenvelt  ende Pieter Adriaensen Bolle ge-
tuijgen dat, de vorige huysvrouwe van den bruydegoom van
meij laetsleden overleden is. De broeders des kercken-
raedts is bekend geweest, dat de vorigen man van de
bruydt overleden is ontrent een jaer.

Den laetsten  Decembris. Hebben getuij_genesse
gehaelt om te trouwen te Vlissynge 29 April 1696:

Pieter Huge j. g. van Diepe.
Digne Jansen j. d. van der Groewe.
D e s e  p e r r o o n e n  s y n ondertroudt te Vlissynge,

blyckende by attestatie van Nicolao Olivario.
Getroudt den 170~  Januarij:

Jan Arentsen wr van H o o r n .
Coppemynken Yngels j. d. van Cattendyck.
De broeders des kerckenraedts is bekendt geweest

dat de vorige huysvrouwe des bruydegooms over twee
jaeren overleden is. De bruydt en heeft  noch vader
noch moeder noch voochden ende is haer selfs geweest.

Anno 1595.
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blyckende by getuygenesso van mr. Georgius Consiliarius.
D e n  2tW Februarii  :

”

Quiryn Nathyssen j. g. van Cloetynge.
Mayken Arents van der Nissen we van Jan Arents.
Desc persoonen zyn ondertroudt ter Nissen blyckende

by getuygenesse van Françoys de Cock minister ter
Nissen.

Getroudt den 290” Nartij  :
Quirijn Cornelissen wr.
Cbrystyne Cornelis we van Clays Jacobsen  Priester

beijde van der Goes.
De broeders des kerckenraedts was bekendt, dat de

vorige huijsvrouwe van den bruydegoom omtrent acht
weken overleden was. De broeders was desgelycks bc-
kendt dat de vorige man van de bruydt ontrent twee
jaren overleden is.

Getroudt den 290” Narti;i  :
Nr. Pieter Lenaertsen wr. 1 -.
Janneken Jacobs j. d.

( beijde van der Goes.

D e n  kerckenraedt  is  bekendt dat  de vorige huijs-
vrouwe van bruydegoom ontrent dry macnden over-
leden is.

Den 70” Januarij. Getroudt den 29en Januarij : ~
Anthony Fernandus wr van Antwerpen.

Lynken Reyniers moeder van de bruydt consentert
j in het huwelick.

Lysbet Clayssen j. d. van Antwerpen.
Jan Cornelissen woenende te Capelle getuycht dat

des bruydegooms vorge huysvrouwe ontrent een jaer
overleden is.

De bruijdt is Maerte van den baillu van der Goes
ende heeft  noch Ouders noch mombaers cnde is een
vry dochter.

Getroudt den 29011  Januarii  :
Jaoob  Ynge l sen  j .  g .  j van der Goes
Leuntien Na thvs  i. d. )
Den  bruydegoöm”  en heeft geen ouders noch mom-

baers maer is zijn,  selfs, twelck den broederen bekendt
is. De bruydt en heeft noch vader noch moeder, maer
Jan Jansen Nissepadt Grootvader van de bruydt con-
sentert in het huwelick.

Den 21””  Januarij :
Yngel Jacobsen de Brune j. g. van Middelburch.
Syntien Jans j.d. van Antwerpen.
Mayken Jacobs suster van den bruydegoom getuycht

dat haere moeder in het huwelick  consentert.  S y n k e n
Sanders moeder  van  de  bruydt  consentert  in het hu-
welick blyckende by haeren brief van Antwerpen ge-
schreven.

D e n  4en Februarij.  Getroudt den 2en Aprilis:
Jan Jacobsen  van Wiskercke.
Catelynken Nichielsdochter van Sereynskinderen.
Dese persoonen zyn ondertroudt tot Seraertskercke

blyckende by getuygeneese van den minister.

Jan Pietersen w. van Casant.
Nayken Simons  van der Beke j.d. van der Vere.
Dese persoonen zyn ondertroudt tot Bieselynge bly-

ckende  by getuygenesse van Bieselynge.
Den 18en  Februarij.  Hebben getuygenesse ont-

vangen om te trouwen tot Hoeykenskerke den
2on Aprilis :

Cornelis Leynsen wp.
Janneken Pauwels  van Hoeykenskercke we van Adam

Oliviers.
Dese persoonen syn ondertroudt tot Hoedekenskercke

Den 26”” Februarij:
Pieter Leu j.g. van St. Nicolaes.
Anthonette Quatorf j. d. van Duymkercke.
Syn tot  Niddelburch ondertrout bl;-ckende  by hwr

attestatie van Jacobus Cornelij.
D e n  4”” Nartij  :

Jaques Verhaeght war van Antwerpe.
Neelken Adriaens j.d. uut den Ouden Bosch in Brabant.
Dat de voorgaende vrouwe van den bruydegom over

ontrent seven jaeren  op Liefkenshoeck gestorven is ge-
tuycht Ewout Pieterssen. Mayken Adriaens de suster
van de bruyt getuycht dat haer suster n o c h  j o n g h e
dochter is ende dat sij in haer houwelick consentert.

D e n  llen Nartij:
Lambrecht Cornelis j. g. van Sgravenpolder.
Tanneken Hieronymus j. d. van Santvliet.
Dese personen zyn ondertroudt Sgravenpolder , bly-

ckende by getuygenesse van Niclays van Steene.
D e n  15en Nartij :

Carel van Aelmes j. g. van Riddervoorde in Vlaendren.
Pieryntien Jans van Waesten in Vlaendren we van

Adriaen de Cock.
Den bruydegoom is een vry jonckman  blyckende by

getuygenesse van den lieuteuant van Brixsaux.
Den vorigen man van de bruydt is ontrent dry jaeren

overleden blyckende by getuygenesse van Narcus Bil-
laert soldat onder cap. Brissaux.

Narcus Billaert j.g. van Oukercke bij Duynkercke.
Piertien  Lievons van Geertsberge we van Simon

Steenbeecke.
Carel van Aelmes soldat onder cap.  Brixsaux ge-

tuycht da t  den  bruydegoom een  vr i j  jonckman  sij.
Dense lven  ge tuycht  da t  de  vor igen  man van  de

bruydt ontrent seven maenden  overleden is.
D e n  Men Nartij.  Getroudt den 6”” Aprilis :

Mauryts Verheyen j. g. van Nazareth.
Nayken Jans van Cloetinghe we van Olivier Cornelis.
N r .  H e i j n r i c k  schermeester  getuycht  da t  hy  den
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b r u y d e g o m  o v e r  s e v e n  jaeren gekent heeft en noyt
anders van hem gehoort  heeft dan dat hy noch jonck-
ges& is. Lunken Jacobsscn getuycht dat haer  bekent
is dat den vorighen  man van de bruydt over bet dan
sevon jaeren  tot, Bieselinghe gestorven is.

Den 1”” Aprillis. Getroudt ter Goes den 190”
Aprilis  :

Lenaert Jansen j. g. van Crunyngen.
Barbel Jansen j. d. van Schoor.
Deze personen zyn ondcrtroudt tot Crunyngen, bly-

ckende by getuygenesse van Mr. Niclaes Spiringma ende
worden hier uitgeroepen,
Goes woent.

dewyle den bruydegoom ter

Hebben getuygenesse ontfa,ngen  om te Bicse-
lynge te trouwen den 280” Aprilis:

Vincent Soetaert j. g. van Eekeloo.
Mayken Willemsen j. d. van Bieselynge.

d e
Deze persoonen zyn ondortroudt tot Bieselynge en

worden alhier uutgeroepon, overmits den bruydegoom
ter Goes woent.

D e n  12en Aprilis  :
Lenaert Cornelissen wr. van Yerse.
Mayken Mane van Yerse wo van Cornelis Oliviersen.
Gillis Jansen heeft getuycht,  dat beyde de  vor ige

parturen van dese persoonen overleden zyn, des bruy-
degooms over een jaer, van de bruydt over twee jaeren.

Den 16en Aprilis. Getroudt den 2Oen  Septembris :
Hans Aelbrechtsen j. g. van Antwerpon soldat onder

capitaijn Ram.
Josyne Jans j. d. van der Goes.
Jan  Jacobsen t rommels lager  ge tuycht  da t  hy  den

bruydegoom over vyf of ses jaeren voor een vry jonckman
gekendt heeft.  Catelyne Joos moeder van de bruydt
consentert in het huwelick.

Jacob Piersen  j. g.
Neelken Gillis i. d. i van der Goes’
Pieter l?ransen”vad&  van den bruydegoom consentert

in het huwelick.  Lysbet Jans styfmoeder van de bruydt
consentert in het huwelick,  item Jannekcn Meeus  huys-
vrouwe van  Dignus  Geertsen  ge tuycht  da t  Adr iaen
Noutsen mombaer van de bruvdt in huwelick  consentert.

Hebben  getuygenesh  gehaelt den 7011  Maij om
te Ellewoutsdvck te trouwen:

Jan Willemsen j. i. van Schoondyck in Vlaendren.
Janneken Laureys j. d. van Ovesandt.
Willem Cloekaert vader van den bruydegoom consen-

tert in het huwelick , blijckende  by zekere scrift van den
Schoelmeester  van Elfdyck in zynen naeme geschreven.
Josynken Laureys moeder van de bruydt consent.ert  in
het huwelick.

D e n  220n  Aprilis :
Marinus Jacohsen j. g. van Nieupoort.
Eva Faes j. d. van der Goes.
Adam Storm meester van den bruydegoom getuycht

dat hy noyt a,nders van de bruydegoom vernomen heeft
dan dat, hij een vrij jonckman is.

Agneete Claes moeder van de bruydt consentert in het
huwelick.

D e n  7~” Mail.
Edeward  Appelby J. g. uut Yngelandt.
Lysbet Gillis  j. d. van Breda.
Deze persoonen zyn ondertroudt Ziericzee , blijckende
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by getuygenesse van Henricus Brand minister van Zzee.
D e n  170’1  Maii. Getroudt den 2%” Junij  :

Willem van Huile Wr. van Ruijsselé in Vlaendron.
Lysbet Jacobs j. d. van by Leuven.
LW. Arnout Gasthuysm *. betuycht dat hij van capitayn

Brisiaux verstaen  heeft dat de huysvrouwe vorich van d e n
bruydegoom overleden is ontrent over 12 jaeren.  Mr.
Arnout getuycht dat de bruydt een vry dodhtcris item
dat zy binnen der Goes ontreut 14 jaeren  gewoent  heeft.

D e n  200” May.
Geert Cornelissen j. g. van dor Goes.
Janneken  Jacobs j.d. van by S. Adriaens.
Cornelis Geertss. mesmaker  consentert in het huwelick.

De bruydt en heeft geen vrienden gehaclt ende  heeft
hier ontrent den tydt van 15 jaeren  gowoont,  t w e l c k
den kerckenraedt bekendt was.

Simon Andriessen j. g.
Mavken  Jacobs van Sunder  i. d. i van der Goes.

An&ies  Simonss. vader van den &uydegoom  consun-
tert in het huwelick.  Janneken Hieronymus moeder van
de bruydt getuycht van haren wille.

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

Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel,
medegedeeld door Jhr. C. PH . L. VAN K INSCHOT .

1768.
Jann. 2.

13.
14.

voor het kind van Willem vun Krieken een
kerkegroef  . . . . . . . 3-0-0
v .  w.  M a r i a  Lucet eek baab  . . 1 - - 1 0 - 0
v. w. de vrouw van Dirk de Vries l u y e n

6 - 0 - 0
v. w. den besiender W. Schuil  luyen 24-0-0,
baar 6-0-0, kerckegroef 6--0--0,  schildjes

3 - 0 - 0
18.

20.
21.
26.

Febr. 1 8 .
19.
21.

M a a r t  1 .

5.

31.
Apr i l  16 .
Junij 7.

v. w. mejuffr. de wed. van den Capt. Gecl-
kerken luyen 24-0-0,  baar 6-0-0, schildjes
3-0-0, ingang . . . . . . 1-0-0
de moeder van Jan Hikkers luyen. 6 - 0 - 0
Teunis  Kamphof  l u y e n  .  .  .  .  6-0-0
de wed. van Engel Frederiks luycn. 6-0-0
Hendrik van Ee luyen . . . . 6-0-0
de moeder van PeterRoodDeen  ingang 1 - 0 - 0
de dogter  van Albert de Bruyn  baar 1-10-0
de Grootmajoor Smit  baar 6-0-0, inga.ng
1-0-0, schildjes . . . . . . 3-0-0
de zoon van den scholtus G. van Zoelen,
luyen . . . . . . . . . . 6-0-0
T h o m a s  L h e t m a n  luyen . . . . 6-0-0
Rutje o p  Zandw+ b a a r .  . . . 1 - 1 0 - 0
den cadet Hendrzk  Verkerk Franken luyen

1 2 - 0 - 0
28.

Jnlij 6.

Rvtger  Blom luyen. , . . . . 6-0-0
Hsllegonde Besier l u y e n  . . . . 6-O- 0
het kind van Jan van Wermeskerke~~  luyen

6 - 0 - 0
sept. 7. s i n j e u r  v a n  Thol  l u y e n  . . . . 12-0-9

22. Rutger de Roecer luyen . 1 2 - 0 - 0
26. de vrouw van Jan Meulenbeeh  baai 1 -10-0
30. het kind van Peter v a n  O o s t e r h o u t  3 - 0 - 0

(Vervolg van XXXI , 332.)



act.  2.
6.

14.
Nov. 3.

15.
29.

Dec. 1.

3.

7.

8.
l l .

28.
2’3.

1769.
Feb. 2.

Mert 1.

12.

28.

April 9.
ll.
16.
22.

Meij 1.

9.
J u l i j  3 1 .
Aug. 5.

Sept.  2 3 .
act. 19.

N o v .  25.

DX. 13.

1770.
Jan. 6.

8.

10.
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Hendrik  Bouwman  l u y e n  .  .  .  6 - 0 - 0
Berwld de Ven luyen. . . . . 6-0-0
Joh. Sclwcnen  luycn . . . . . ti-0-0
het kind van vaandrig de W~)L ingang 0-10-0
Wozcler  Houtsa:yc/ers  luyon . . . 6 - 0 - 0
Zaria vau Gend luyen . . . . 6-0-0
1Mevr.  van den Berg l uyen  36 -0 -0 ,  baa r
6-0-0,  ingang  1 -0 -0 ,  s ch i ld j e s  ô -0 -0
kind van Willem van 0ort ingang 0-10-0
k i n d  v a n  ralz Meetwelt i n g a n g  . 0 - 1 0 - 0
G e r r i t  Homburg l u y e n .  .  .  .  .  6 - 0 - 0
h e t  k i n d  v a n  pala  Eldik  g r a f ’  . . 3 - 0 - 0
Johala?ha  Maria van Eijsden luyeu. 6 - 0 - 0
Hermen  vala Oort l u y e n  . . . . 12-0-0
de huysvrouw van den timmerman Brouwcr
luyen . . . . . . . . . . 6-0--0
h e t  k i n d  v a n  M. Tuchman?  g r a f .  3 - 0 - 0
do l~uysvrouw  van Sebastiaen  Weijers  l u y e n

15.

19.
26.

Feb. 1.
18.
26.

Maart 3 .

het kind van monsieur GanderJ?‘egden,  ker-
ckegraf’t  . . . . . . . . . 3 -0-0
X. N. S!ru&c,  baar . . . . . 1-10-0
Teunis vala  S’rang,  l u y e n  . . . 1 2 - 0 - 0
BaEtus  Pietcloo.  l u y e n  . . . . 1 2 - 0 - 0
AZbcrt vaqa Leeveudaal,  l u y e n  . . 6 - 0 - 0
het kind van A. Houtsager, ingang .O-10-0
de Huysvrouw van Willem van Toor, baar

1 - 1 0 - 0
9. het kind van de weduwe Hombwy,  luyen

6 - 0 - 0
l l . de  moor  van  don  Heer  Kruythof,  b a a r

1 - 1 0 - 0

1 2 - 0 - 0

20.
31.

April 5.

14.
19.

Gradus vafa d e n  Hewvcl,  l u y e n  . 1 2 - 0 - 0
het kind van de Heer de Win, ingang 0-10-0
de huysvrouw van 1’. Paret,  luyen 6 - 0 - 0
Grietje Masen, baar . . . . . 1-10-0
Ds. E. Bake, luyen . . . . . 12--0-0
het kind van den Lieutu. Wurtenberg, luyen

de wed. van Hembik  Sclroowrs  luyeu 6-0-0 4--0-0

oen baar van den Heer H. vaqa Gaelen s i jn
kint . . . . . . . . . . . 1-10-0
van mevrouw Coormans kint ingang 0-10-0
Marcus Verlcerck  een geluy , een baar en den
inganck van de kerck . . . . 10 -0 -0
v r o u w  van Mastr i ck  een baar.  . 1 - 1 0 - 0
een graefplaets verkoft aen de Heer CT. Croogh

29.
het kind van d. Deernst, i n g a n g  0 - 1 0 - 0
den tapt. J. Elijke van  Domselaar ,  b a a r

6 - 0 - 0
May 6.

21.

de huysvrouw van D. van Oosterlaout,  luyen
1 2 - 0 - 0

24.

3 0 - 0 - 0
Bei$zbergh  sij n moeder een geluy enz. 10-0-0
GijsOert  Jacob vatz  Don1a.w~  een geluq  enz.

30.

het kind van H.  Noot,  i n g a n g  . 0 - 1 0 - 0
het kind van A. J. Vonk, i ngang  0 -10 -0
mejuffr. d e  w e d .  Crom  ,  luyen . 2 4 - 0 - 0
Gerrit  run den Heuvel. ,  luyen. . 12-0--0
de  dogter  van Xepwr van  Breda ,  b a a r

1 - 1 0 - 0

1 6 - 0 - 0
wed. van de Heer Eshzcpela  geluy 36-0-0
baa r  en  schilts en den inganck . 1 0 - 0 - 0
de wed. va?l Horssen  een geluy en een baar

7 - 1 0 - 0

J u n y  2 6 .
30.

J u l y  1 6 .

1s.

IC’iZZenz  Hocwderop  ,  b a a r .  . . . 1 - 1 0 - 0
h e t  k i n d  v a n  F. Z’rager, k e r k .  . 3--0-0
het kind van Willem van. Doorn, ingang

0 - 1 0 - 0
het kind van Johannes van Steenis,  ingang

vrouw van  Trossenburgh  een baar  1-10-0
vrouw van Meteren een geluy enz. 10-0-0
de  vrouw van  Hermanus  Houter. 7 - 1 0 - 0
weduwe van Jan Vos geluy enz.  10-0-0
Albart  voor si jn bint een groef . 3--0-0
het ophangen van een Bort in de kerck van
Mevrouw Tjapa  den Berg . . . . 6-0-0
juflerou S’ies 3 poosen g e l u y  e n z .  1 6 - 0 - 0
Tiilaus  van San  voor sijn huysvrouw l-lO-G
d e  w e d .  v a n  dlighiel  de IZeurer  3 poosen
geluy enz.. . . . . . . . . 16-0-0
vrouw van Gerrit Noot een geluy enz. S-10-0
H e n d r i k  t:au Lierendaal  een b a a r  1 - 1 0 - 0
Lambnrtus rafz  der Hoffen een geluy enz.

0 - 1 0 - 0
23.
26.

Aug. 3.
13.

:::
19.
20.
21.

23.
25.

sept. 8.

d e  w e d .  H o e n d e r o p ,  l u y e n  . . . 6 - 0 - 0
twee kinderen van .Peter vaja  Oosterhout,
luyen . . . . . . . . . . 4-0-0
h e t  k i n d  v a n  G .  l’ecsch, l u y e n  . 4 - 0 - 0
de Heer Hendrik Gerard Verkerk,  x-oor bij
avond te laten zinken, luyen . . 36-0-0
h e t  k i n d  v a n  Ot de Blajak,  b a a r  1 - 0 - 0
het kind van 62. Hoest,  ingang  . 0 - 1 0 - 0
Gerrit Beumer,  luyen. 1 2 - 0 - 0
h e t  k i n d  v a n  Joh:  WaZeib  , ‘keik  : 3 - 0 - 0
he t  k ind  van  de  Heer  van  E s ,  i n g a n g

0 - 1 0 - 0

7 - 1 0 - 0
Voor Peter l~a~a  Krieken een kerckegroefplaats
en een baar . . . . . . . 9--0-0
De provisoer Godefridus run de’ Linden 3
poosen g e l u y ,  b a a r ,  i n g a n c k  . . 1 6 - 0 - 0

Jau Hocnderop,  b a a r .  . . . . 1 - 1 0 - 0
h e t  k i n d  v a n  <Jan  B r e e k ,  b a a r  . 1 - 0 - 0
het kind van Zeeger de Jong, baa r 1 - 0 - 0
het kind van JoJh: van den Berg, baar 1-0-0
het kind van <Jan  van  WermcsJGerJcen,  ingang

o -  lQ---0

den Praeceptor A. vata Calkar,  luyen 6 - 0 - 0
de vrouw van Wille?,h  Hol, baa r  l-lO--0
h e t  k i n d  v a n  C a p t .  Domselaar,  i n g a n g

15.

26.

act. 12.

Nov. 1.

den ontvanger C. E. van Lidth de ,Jeude,  luyen
36-0-0,  sch i ld j e s  3 -0 -0

het kind van cJala  van Wermeskerken, luyen
4 - 0 - 0

0 - 1 0 - 0
het kind van J a v a  v a n  Westreeneta,  b aa r

1 - 0 - 0
mevrouw van Blegwercen  voor de uytvaert
naar Tngen . . . . . * . . 24-0-0

mejuffr. A. 5'ra~a.z  , luyen 36-0-0,  schildjes
3-0-0, kerk . . . . , . . 6-0-0



18.
29.

Dec.  6.
14.

20.
20.

1771.
Febr.  17.

21.
Mert  2 1 .

A p r i l  4 .
Juny 4.

12.

July 6.

12.
31.

A u g .  1 3 .
15.

s e p t .  2 9 .

Desemb.10.
17.
19.
23.
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Claaryie Bierman,  l u y e n .  . . . 6-0-0
het kind van Willen Janssen, baar 1 - 0 - 0
de vrouw van Peter WaEbeek, luyen 6 - 0 - 0
wed. van Gerrit Bewtaer, luyen . 12--o-  0
Jan Berends,  baa,r. . . . . . 1 - 1 0 - 0
mej.  de wed. Cu~lemltorg,  baar . 3 - 0 - 0
Caatje  Bourborg, luyen . . . . 6 - 0 - 0
Anna van Oosterhout, luyon . . 6 - 0 - 0

e e n  b a a r  v a n  Beierman . . . . 1 - 1 0 - 0
Grietje  van ï’?Qmegen,  luyen . . 6-0-0
w e d .  v a n  C. Tany,  l u y e n  . . . 1 2 - 0 - 0
de wed. van Jan de Haas,  l u y e n  6 - 0 - 0
J a n  v a n  Levenduel,  l u y e n  .  .  .  6 - 0 - 0
wed. van Sennenwijnnen,  luyen . 6-0-0
wed. van Wi l l em van  de  Kemp, luyen

6 - 0 - 0
Gerrit  van den Heuvel,  luyen. .  6-0-0
een baar op Zantwijk. . . . . 1-10-0
een Bort opgehangen van den ontfanger
van Lith de Jeuden  . . . . . 6 - 0 - 0
e e n  k i n t  v a n  Francken,  b aa r  . . 0 - 1 0 - 0
vrouw van  T h e o d o r i s  van Beems,  luyen

6  - 0 - 0
Gerrit van Sennenwijnnen, luyen 6-0-0
voor de vrouw van Gent, luyen . 6 - 0 - 0
Philip Parels, luyen . . . . . 6-0-0
J e n n e k e  D e e k e l a a r ,  l u y e n  . . . 6-0-0
vronw van Jan Striekers,  luyen . 6 - 0 - 0
vrouw Turck,  baar . . . . . 1-10-0
_&ol v a n  L e e u w e n ,  l u y e n .  . . . 6 - 0 - 0
w e d u w e  Bart Taav, l u y e n  . . . 1 2 - 0 - 0
*Jan de Langen, baar. . . . . 1-10-0
een baar . . . . . . . 1 - 1 0 - 0

( W o r d t  ier’volgd.)
~._

Quintus,
door Jhr. Mr. A. F. L. HORA  SI C C A M A.

In het l idmatenboek der Ned. Herv.  Gemeente  te
Groningen vindt men ingeschreven :

1594. ,, Jan Jansen seepsieder met Martien zijn huijs-
frouwe bij Norden  bij Drae” (d.i. bij de A, of bij de Akerk).

1604. 4 December. ,, Johan Jansen Siepsieders soen
bij de A poorte”.

In het proclamatieboek te Groningen vindt men
aangeteekend  :

1611.  6  Januari . (gehuwd 27 Januari)  .,Qui+jn
Jansens, Jan Jansen Seepsieders Soene” en ,,Hmdricklen
Albers, sal. Albert Hindrix dr.”

1615. 23 September. (gehuwd 16 October) ,,Johan
Jansens  seepsieder wedl” en Mechteltien Engelbers van
Twiqkel  wede in Bottringestr.”

1620. 11 Maart. (gehuwd 14 Mei) ,De Erb. Engelbert
Allershoff’  e n ,de doechtsame wedewe  Hindr ick ien
Albers , zal. Quintijn Jansens  nagelatene wedewe”.

1622. 6 October. (gehuwd 27 October) Harmen van
Vullen, adelborst onder den Commandeur Horenkens ,
voör wien als getuige optreedt ,,Mechtelt  van Twickelt
huisf.  van Olde Jan Jans siepseder,” en Lisabeth Cor-
nelis, zal. Cornelis Jansendr., voor wie optreedt hare
moeder Niessien Jansen.
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Uit het bovenstaande blijkt dus deze afstamming:
Jan Jansen, zcepsieder , was reeds vóór 1594 gehuwd

met Martien . . . . ; hij hertrouwde op 15 October 1615
met  Mech te l t  Enge lbers ,  weduwe van . , . . . ; be iden
leefden nog in 1622.

Uit het eerstc huwelijk:
1. Jan Jansen, vermeld in 1604 en leefde nog in 1622.
2. Quintijn  Jansen, trouwde op 27 Januari 1611 met

Hindnckien  Albers; uit dit huwelijk stamt de familio
Quintus ; zij is op 14 Mei 1620 hertrouwd met
Engelbert Allershof.

Quint+ Jansen werd in 1611 ingeschreven in het
Coopman- en Cramergilde. Engelbert Allershof werd
in 1606 ingeschreven in de registers van het Gildrecht;
in 1607 in het Brouwersgilde,  in 1620 in hot Coopman-
en Cramergilde; hij is begraven op 24 December 1638.

~_~--.
V R A G E N  E N  A N T W O O R D E N .

~~

Bosc  de la Calmette. (XXXT, 302,  342). ,7an Louis
de  Bosc de la C’alme!te  werd  in  1728  schepen  van
‘s-Hertogenbosch; hij overleed- in 1729.

Mr. Charles Fr. de Bos: de la Calmette  had in 1745
zitting in de regeering dier stad.

Volgens de Bossche wapenkaart  van van Zuylen
voerden zij 1 en 4 van goud met een dorre tak
van . . . . . . los in het veld staande; 2 en 3 van zilver
(of goud) met een blauwen schildzoom, beladen met 8
zilveren leliën; het veld beladen met twee roode leeuwtjes,
het rechtsche omgewend; vergezeld in het schildhoofd
van een zilveren (P) penning, waarboven een blauwe
barensteel van 3 hangers.

Bergen op Zoom. W. J .  F.  JUTEN.

Bruynenburg (van). (XxX1,  343). Dit geslacht komt
te Haaksbergen voor en wel aan den Braam (tolkantoor
aan de Westfaalsche grenzen).

In het bestuur van dit gericht komen zij niet voor,
behoudens af en toe als Keurnoten, wanrieer  nootgc-
richt aan den Braam gehouden werd.

Nicolaas van Bruinenborg, 1731 diaken en 1735
overleden, was Commissaris der convoyen en licenten aan
den Braam.

In de vergadering der goedshoeren en eigengeërfden
van 16 Juli 1738 verschijnt Jan van Bruinenborg voor
zich zelf en namens de armen. (Goedh. boek van Haaks-
bergen, 1686-1810). Verder komt deze naam voor te
Deventer en over de grenzen in Westfalen. De eerste,
dien ik te Haaksbergen vond, was:

Claes  Bruinenborq, Chercher op den Braam (akte
1657,  5 Januari). Kmderen:

1. Derksken, aangen. 1669 tr. (procl. 1682, Mrt. 12;
2 April  at test  gegeven) CJarysostomos  Lov(s)  j. m. to t
Leiden.

2. Felicitas, aangen. 1676 tr. (procl. 30 Oct.) 27 Nov.
168 1 Jacobus Armbrost, organist alhier.

3. Lijsbeth,  aangen. 1679, tr. (procl. 9 Dec.) 23 Dec.
1 6 8 9  Jan Wolters, s. v a n  w i j l e n  Wolter  HilbrinJc  te
Emmelencamp.

4 .  Aelbert, aangen. 1682, dus geb. -+ 1661, tr. (procl.
31 Aug.) 16 Oct. 1689, als Commissaris van de Recherches
op den Braam Geesken ten Rade (of Raa) j. d.; dochter
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van Joan ten Rade, Keurnoot  en Provisor alhier ,  en
ouder l ing  1683--1687  en Joanna 10 Lintebo  (geh.  vóór
1665), kleind. van Pefer ten Rade, Keurnoot  in 1619-
1627-1638,  bela,stingpachter, Holtrigter van Holthuizen
en Gerdkclt  L~l~cl~ori~~s  en van Berk  to L i n t e l o ,  Keur-
noot bierbrouwer, en Lisbeth toe Lintelo.

Geesken ten Rade is aangen. Michaëlis  ltì77, dus geb.
t, 1660 en is begraven volgens particuliere aaiteeke-
mngen  1750, 14 Dec. Zij hertrouwde (procl. 29 Sept.)
28 Oct. 1703 Jurriaan Grc~.c,  Commissaris op den Braam.

Volgens het protocol-landgericht Haaksbergen comp.
1685, 30 Juni Albe1.l  f:aja Bruinenborg rreds als Commis-
saris  op den Braam, zijn vader was dus toen reeds
overleden.

IJit het huwelijk van BlOert  ti. B. en Geeskcla  ten Raa
zijn geboren :

1. Anna,, aangen. 1712.
2. ATicoloas,  aangen. 1721. Deze, Commissaris op den

Rr;i am , maakt  31 Aug. 1734 zij11  testament ten voor-
deele  van zijn moeder Gceskoz  ten Ban.

3. *Jan (
4. Pieter )
6. Gesina Elisab&,  attest naar den Haag, Paschen 1721.
Jan v. B. huwt (procl. 18 Sept.) 1 Nov. 1739 Chrisfiua

Michorius;  hij is spoedig overleden, want zijne weduwe
hertr. (procl. 7 Aug.) 23 Aug. 1746 met A r n o l d u s
Römer, .j. m.! van Eupe in het Limburgsche. Deze Ar-
noldus  Römer was 1748 gecommitteerde Goedheer  van
Haaksbergen (lid der 14), tevens wijnhandelaar. Later
komt hij voor als Richter te Terborg (1752, 11 April).

1735, 28 Sept. Testeert Geesken  ten Raa wed. Grevejh.
Hare’ erven zijn :

voor f Jala v a n  Brqiaelzborg.
voor .$ Pieter vaqa  Bruyllenborg. (2 kinderen).
Momb.  haa r  b roede r s  Eiagbert  en Gerrit t e n  R a a

(Verw.  Richter). - Zie ook akten 30 April 1743 en G Sept.
1746. In een later testament van Geeskela  ten Raa d .d .
30 April 1743 staat, dat zij tot erfgenaam maakt haar
zoonszoon  Jan v.“B.  zoodra deze 25 jaar zal zijn,  en
bij zijn vóóroverlijden ,iacob Armbrost, zoon van Jacob
en Felistina  (sic) van Bruyaenberg.  Deze Java vals B. i s
dus geboren na 1718 en moet een zoon geweest zijn
van Pieter vala  B. Hij huwde (procl. 2 Oct.) 23 Oct.
1746 als Johannes vals Bruinenberg, j. m. van hier, met
Maria Quackelstei?a  , w e d u w e  Heladrik  van der &&n,
uit Utrecht. (trouw- en proclamatieboek Haaksbergen).

Deze Jan vaqa B. komt, blijkens verschillende akten
in het protocol in finantieele moeilijkheden.

H e t  k o m t  mij v o o r , dat het opgegeven wapen uit
verschillende andere is samengesteld. De familie ten Ra,a
bewoonde het huis ,het Roode Hert”; Gerrit ten Raa
broeder van Geeskela  voerde 1718 als nmbtszegel (hij
was Verwalter-Richter) in zilver een L-vormig huis-
m e r k .  H e t  oorsprotikelijke  Bruinejtberg-zegel  za l  dus
wel geweest zijn ,de drie burchten”, maar ik meen
ergens een zegel gezien te hebben van deze familie:
in zilver een blauwe ketting van 4 of 5 schakels.

In particuliere aanteekingen vind ik nog:
1761,  11 Juni  J a n  va,n Brui,ze,abor.g,  hier geweest

met  zijn vroLlw en neef en zoon (nml.  op bezoek bij
zijn a c h t e r n e e f  d e n  Verw.  R i c h t e r  e n  Kerkmr.  Jazz
Heladrilt  ter Horst).

Apeldoorn. J. D. J O R D A A N.

Bruynenburg (van). (XxX1, 343.) Bruynenborch
was een huis te Deventer:

1447.... bi.j  S. Lebuinuskerkhof, tusschen ,der Bruy-
qaenborcla” en  Henric  Doering.

1 5 5 4 . .  . . tegen S. Lebuinus-kerkhof, tusschen dela
Bruynelaberch  en het huis van Mr. Henrick Rammelman.‘)

‘s-Gravenhage. J .  1). WAC~NER.

Buissonnet. Biografische en genealogische  data ge-
zocht betreffende Bernhardt Buissolanet  X Catharina,  dr
Vrede en hunne voorouders. In Maandbl. XxX, pag. 94
wordt vermeld het huwelijk van hun zoon G e r b r a n d t
B. met  ïUaria ,ludith  van Ryszuyck.

Amerika. W. J. HO.FFMA~ W. 1.

Chatvelt. Wie zijn de ouders en voorouders van
Mr. Jacobus Lailreus  Chntcclt  geh. met Elisabeth van defa
Brouck  , in het laatst der 17~ eeuw schepen en raad
van ‘s-Hertogenbosch? Is hij wellicht een zoon van
Robert Chatvelt, die 30 Oct. 1638 te Delft huwt met
Cornelia va92 der  dIeer?

Amerika. W. J. HOFFMAÏ~ W. 1.

Dolleman. (XxX1,  344). Aldaar is abusievelijk het
j aa r ta l  van  den  onder t rouw van  Dionysizcs  Dollemaqa
en Soplaia  Catharina  Dounaan weggevallen. Dit  moet
zijn 1753.

Duur ing .  Jan Coelaraad  Duuring,  geb. te Bamm
(graafschap Mark) . . . . 1750, 5 Juli 1793 poorter geëed,
i n  1809 ,geassocieerdo” of ,,associant” te Antwerpen,
in 1812 (3) ,marchand”  te Mons, overl.  aldaar 3 Maart
1810 ,  t r .  t e . . . . 19 Oct. 1777 Alida  Maria de Kogaigag,
geb. te. . . . den . . . . overl. 17 Oct. 1798 te. . . . dr.
van . . . .

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan eene bio-
graphie van zijnen zoon den Kolonel Duuring. Kan
iemand het bovenstaande aanvullen en mij verdere
aanwijzingen betreffende mijne voorouders verschaffen?

Vlissivageva. L. A. C. DUURIN@.

Dijcke (van den). (XxX1,  344). Volgens de Raadt
1S ceaux armoriés” 1,  383 zegelde Benaard  van dma
Dijcke , we lke  a l s  e r fgenaam van  zijn nicht Annelte
van dela  Dijcke, leenen had in den polder van Namen,
te Triniteit  en in het  land van Axel,  in 1547 met
een. . . . . dwarsbalk in. . . . . , het schild vergezeld van
dertien zoomsgewijze  gerangschikte schelpen.  Helm-
teeken  : een. . . . . . brakkenkop en - hals tusschen een
vlucht van . . . . . .

Gevraagd de kleuren van dit wapen en of de schelpen
in het schild behooren.

‘S-G1.. L .

Eek (van). (XxX1, 344). De hoogleeraar Cor-
nelis Franseja vafa  hek w a s  e e n  z o o n  v a n  d e n  Am-
sterdamschen winkelier en ingeboren poorter Cornetis  vaqa

1) Zie ook over dit huis, waar oudtijds de openbare verpachtingen
en verkoopingen gchoudcn werden, de onderhandelingen met vreemde
gezanten geroerd werden cn dat later tot, vergaderplaats der Gede-
puteerde Staten van Orcrijsbel  diende, wanneer deze te Deventer
b i j e enkwameu :  vnu  der ,4a,  Aardr. Woordenb. in voce  Bwinenberg.

RED.



Ed. Diens
Wageningen

v a d e r  Cornelis  van Eek, g e b o o r t i g  v a n
was wnagdrnger of vrijman aan de waag

te Ämsterdam  (Navorscher LVIII, 3i4). In 1704 worden
Corne l i s  Rransen  van Eek en zijn huisvrouw te Wa-
geningen vermeld (a. v., 223). Hij was waarschijnlijk
een broer van Michiel Fransen of Fransen van’ EcìL,
van Hemmen  (tegenover Wageningen), schooldienaar,
later scholtus van Bemmel, waar hij in Mei 1663 met
Grietjela  Serris  Ingcneyken,  v a n  Meierik  , t r o u w d e
(a. v., 221-223). Te Hemmcn begon ook de hoogleeraar
Fransen van Eclc zijn loopbaan als predikant (a. v., 223).
De vorige burgemeester van die gemeente behoorde
ook tot het geslacht v a n  EcJc (a. v., 221).  De naam
van hek werd door den heer Wolier  Jacob Duymaer
van Twist , i n  D e n  H a a g , achterkleinzoon van den
hoogleeraar, voor den zijnen gevoegd (a. v., 224).
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R. P. v. M.

Feykema. (XxX, 3463 Het beschreven wapen van
de familie Feykema is het wapen, dat door alle Friesche
eigengeërfden te samen werd gevoerd, indien de familie
niet een bijzonder wapen bezat.

De  gevraagde  Pierius  Lycklama,  was,  volgens het
stamboek val1 den Frieschen adel van de Haan Hettema
en van Halmael, in 1766 konvooimeester te Workum,
geboren 9 Jan. 1740 , gest.  22 Sept. 1780, trouwde te
Jorwerd 21 Sept. 1766 &xolce  Sjoedn, afkomstig van
Beers.

Deventer. HABBEMA.

Hoevenaar. Ouders gezocht van Hubartzcs  Hoeuenaar
en zijn vrouw Johanna van Bueren,  die in de eerste helft
der 180 eeuw leefden, alsmede ook genealogische en
biografische gegevens. Wat waron de door he,n gevoerde
wapens ? Hoevenaar wordt verschillend opgegeven : een
halve leeuw en ook wel twee roode kepers op goud.

Amerika. W. J. HOFFMAII  W. 1.

Hollandt  (van)-van den Bussche. (XxX1, 345).
Nederl. Hollnnd’s  vindt men in Nederl. Leeuw. 1908.
blz. 89. Een Engelsch geslacht H o l l a n d  in Neder.
Leeuw 1890, blz. 33. Doch de gevraagde zal tot een
Zuid-Nederl. geslacht behoord hebben, want blijkens 530
Navorscher  , blz. 467 werden in 1586 uit  Antwerpen
gewezen: Roelant en Baptist van Holland.

‘s-Gravenhage. J .  1). WAGNER.

Leeuw (de) - de Glarges. Kwartierstaten gezocht van
Balthasar de Leeuw, geb. & 1600 en zijne echtgenoote
Cornelia de Glarges. Hun zoon Egbert de Leeuw geb. 1634
. . . . . te . . . . . -f 22 Febr. 1699.. . . . ambten? tr .  1688
. . . . . . Catharina de Hochepied  geb. Amsterdam 1647

. . . . _F 29 Sept. 1727. . . . .
* ’ Was Balthasar  een zoon van Wolter  de Leeuw -f
Utrecht 1636, Kanunnik van St. Marie? en was Cornelia
de Glarges een dochter van Gilles  de Glarges i_ 1641
aet. 82, pensionaris van Haarlem ?

Amerilta. W. J. HOFFMAII  W. 1.

Leys (van). (XxX1,  347). Lieven Leys, heer van
Oudegaerde  , zoon  van  Eustache  en  van  Marguer i t e
Donaes huwde. . . . Margaretha valb Steelant, g e b . ,.*.
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gest. 3 Apr. 1545 te.. . . , ,weduwe  van Erasme Barra,t
heer van Beauregard (gest. . . . . .). ZQ hertrouwde IIil/
J an. 1611 met Charles Claessone,  heer van Wallebeke,
Keizerlijk raad, ontvanger der beden in Vlaanderen
v a n  1523 tot  1539,  gest .  19 Apr.  1540,  zoon van
Lanrent en van Anna van Marivoorde.

Lieven Leys mo,et dus voor 11 Jan. 1611  zijn over-
leden. Volgens Zelandia Illustrata  overleed Lier:ela Lejys,
watergraa,f van Vlaanderen in 1528. Hebben we hier
dus met twee personen te doeo  of is één dezer data
onjuist?

Juli  van Leys  (zoon van Lieven en Amelberghe  van
Voorhout?)  tr. . . . . . Johanna Euwaerts  , dochter van
*Jan en van.. . . . . , geb.. . . . . , , gest.. . . . . Zij hert,r.
Antonie de Zoele IXXn Laken,  gest. 1537.

‘s-Gr. L.

Lintelo (toe). Uit het huwelijk van Bernt toe Lintrlo,
J. g., zoon van D e r k  en Lisbeth,  toe Lintelo,  en Ezm
&eenberg, d .  v a n  w i j l e n  Hemlrilc  en Geertrui Camp,
ingeschreven 20 Jan. 1689 , zijn geboren: Cathar ina ,
Geertrui,  ElisaOetJ~  Judith, Sar@,  Jaja en DirJc.

B. toe, to of te Lintelo was 1697-1703 diaken, gecommit-
teerde of burgem= in 1693, ook nog 11 Nov. 1706 (toen
waren gecommitteerden van het dorp Haaksbergen :
Dr. Hugo Herman  de l’Espierre,  Hendr ik  Michor ius ,
Jan Jansen van der Uluys Sen., KerkmP en Bernt toe
Lintelo , laatstgenoemde eigenaar der vrij allodiale goe-
deren: Laakmarsch, Meyerink, Rijt  of Riet, Hassinck
enz.). Van zijne kinderen huwden:

1 .  G’atlzarwza  (procl. 26 Aug . )  5  Sep t .  1723 m e t
Tieleman ten Cate,  weduwn. van Caiharina AbhiPzck  to
Neede ;

2. Derk (procl. 8 Mrt. 1721; attest naar Neede 28
Mrt.) met Hernaina  Weddelidc  , d. van He+adriJr  en Gerri$je
ten Bus;

3. Sara (procl. 17 Junij 7 Juli 1731 op attest vn,n
Neede met Jan Willem Weddelilak,  ontvanger der heer-
lijkheid Borculo, zoon van Hendrilc  en Gerritje  ten Bus;

4. Elisabeth Judith (procl.  14 Jan.) 1 Febr. 1731 met
cJan Hettadrik  ter  Horst,  l a t e r  verw.  r ichter ,  kerkmr

eu gecommitteerde.
Der& to Lilatelo,  kerkmr , dia.ken  , ouderling, belasting-

pachter, keurnoot  en gecommitteerde (1746, ook 1748
waren gecommitteerden: Jan Hendrik ter Horst,, Verw.
Richter; Dr. Joan Michorius ; Derk to Liutelo Berentsz.
en Derk to Lintelo Harmensz.), obiit vóór 1751; zijne
weduwe hertrouwde 22 Aup. 1751 Ds. Abraham Thco-
dorus Sluiter, predikant te Schapen.

Geerlrui  to Livatelo  b l e e f  o n g e h u w d ;  bij  den  ve r -
koop van een deel harer vaste goederen in 1781 kwamen
op als erfgenamen:

1. Ds. Bernard ten Cate,  predikant te Markelo, zoon
van W. l i leman.

2. Eva Weddeli?aJc,  c. s. d. van W. rJala  Willem.
3. Verw. Richter Hendrik ter Horst, procureur, z. van

W. Jan Hendrik ea voor:
4. het aandeel van J&a to Lintelo, overleden, zijn zoons:
AbrahavA te Lintelo, contrarolleur der convoyen en

licenten te Doesborg  en:
cJan te Lintelo,  kapitein ter  zee bij  de admirali tei t

te Amsterdam.
Wordt gevraagd :
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1~ Waar is Jan te Lintelo Sen. heen getrokken, w a t
is hij geweest en met wie is hij gehuwd 2 (In een akte
van 22 Febr. 1722 staat hij als afwezige zoon zonder
meer.)

2e Waar z{jn zijn zoons gedoopt en gehuwd, hebben
zij kinderen gehad?

Volgens particuliere annteekingen is *Jan te Lintelo
Jun. 1767 gehuwd, terwijl Abraham te Lintelo, contro-
leur der convoyen en licenten te Doesburg wel dezelfde
za l  zijn als de heer Abraham tc Lintelo die 1758 te
Drempt  juffr. Gesselaer  h u w d e .

Zegel van B. tc L. : twee gekruiste bloemen (steel met
bladeren); Eva St.: 1 een burcht van steen 11 3 leliën,
1 en 2 (op een lepel). In oude stukken was de naam
xlir Steinborg.

Apeldoorn. J. D. JORDAAN .

Looz-Corswarem (van). (XxX1,  348). Vele der
vragen in de laatste Maandbladen gedaan door R. V.
d. B. v. T. vinden een antwoord in L. Vanderkinderen:
,,La formation territoriale des principautés belges  au
moyen age”. Uitg. Lamertin, Brussel, 1902.

‘S-Gr. L.

Marck  (van der). (XXXI,  348) De moeder van ,le
grand sanglier des Ardennes” was Anne, fillo de Robert ,
Comte  de Virnebourg. (Gen” Arenberg  in de Frn.ncquen.
Recueil historique , etc. 1826).

‘s-Gravenhage. J. D. WAC~NER.

Oudheusden (van). Van Spaen  noemt in zijn genealogie
van den Boetzelaer als echtgenoote  van Hendrik FZoris
van den Boetzelue, , - majoor te paard (20 Apr. 1666),
zoon van Willem Jacob, landdrost van Berg en van
Clara Helena van Thornberg gen” Wormbs , - Cornelia
van Oudheusden,  dP van . , . . . en van . . . . . . Spiering.
Van Spaen voegt hieraan toe dat Cornelia met Hendrik
Jan van Appeldorn hertrouwde.

Volgeps  de genealogie van Oudheusden door Jhr.
Mr. F. Beelaerts van Blokland  in dit blad (1913, kol. 307)
bewerkt, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat Cornelia
een dochter was van Wouter v. 0. en Cornelia Spiering
van Wel1 (kol. 313 en noot 9 ald.), waarschijnlijk IS
zulks echter niet. Eerder kan ik aannemen dat Cornelia
uit den door Jhr. Mr. F. B. v. B. genoemden tak der
familie, die zich Haclt  zIa)&  Oudheusden noemde, ge-
sproten is. Ik grond mijne meening op een h. s. genealogie
van Appelthorn ,
Hierin lees ik:

door prof. A. Drakenborch opgemaakt.
,,Henrick Johan van Appelthorn, zoon

van Welmer,  hr v. Diepstege en drost van Wisch en
van Maria van Buckhorst, tr. 1” 1654 _4leijda, d* van
Dirk Ruenoert en Arnolda Hoen, weduwe van Alert
Frederik (Hendrik) van der Moelen tot Oldentempel,
zij -1 1659; tr. 20 Cornelia . . . . . . Krabbe dit is Hacke
van Oudlzeusden en . . . . . Egenstout dochter, w e d u w e
Henrick Lodwick al. Florens van den Boetzelaer”.

Wellicht kan de geachte schrijver der genealogiën
Spiering en van Oudheusden of een ander beoefenaar
der Noord-Brabantsche geschiedenis rn!j eenige nadere
gegevens omtrent Cornelia van Oudheusden verschaffen.

cl. B. J. W. n. T.
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Oudheusden (van) (XxX1,  307). Vc. Afaria Anna
van Oudheusden  stond als meter over al haar 10 klein-
kinderen, waarvan de laatste geboren werd 27 Dec.
1693. Charlotte Juliana de Huyter werd met Oud-Heusden
beleend 11 Sept .  1702 en zulks na dood van haar
moeder.

VIII.  1, 2 en 3. De Heer G. A. Six schreef in de
Navorscher 1873: In het m. s. boek der costumen van
Oudheusden op Wiardastate aanwezig Staat geschreven :
,M[juheer  van Oud Heusden heer van Est had twee
zoons en eene dochter, de oudste zoon had den graaf
van Berlo vermoord en vluchtte naar Brabant, trouwde
daar eene pachtersdochter en werd, even als zijn jongere
broeder, die wegens slecht gedrag in een verbeterhuis
geplaatst was, onterfd. De heerlijkheid van Est, kwam
aan Hamerstein,  kolonel der garde de corps,  die in
eerste huwelijk met de dochter van den Heer van Est
get,rouwd  was.”

‘s-Gravenhage. J. D. WA~NEB.

Poest (van der)-Sprenger-Appelius (XxX1, 267
e. v. en XxX1,  348). Te Middelburg vindt men :

a. in het huwel[jksregister  Waalsche Gem. 1766.
Monsieur Louis Appelius  , Pasteur de 1’Eglise  Wallonne

de Middelbourg J.  H. né à Hanau e t  Mademoise l le
Margzcarita  C’ornelia van der Poest J. F. nBe à Middel-
bourg. fait le 16 Mai; mari& le 21 FiancBs ché Eux le
29 Avril. Témoins: Monsr  André van der Peest  et son
Epouse.

b. Doodb. der gezamenlijke Gemeenten Middelburg-
1759.

13 Juli overl. (begr. 18 Juli).
Margricta Cornelia van der Poest met haar kind in

een  k i s t  B 2.- 12.-.
c. Huwel. register Waalsche Gem. 1763.
Monsieur Pierre Frcderic Chandon  , Pasteur de cette

Eglise  , veuf? natif de Francfort et Mademoiselle A n n e
M a r i e  Appelius  J. F. née à Hanau.

fait le Y2e mariAes le 24 janvier.  fianc8s  chea  eux le
6 janvier;  témoins : Monsieur Daniel Chandon , Pasteur
de l’Egl!se  Wallonne de Flesingue et Monsier  L, Appe-
lius, Pasteur de cette Eglise.

d. in id. 1766.
Monsieur Louis Appelius  , Pasteur de 1’Eglise Wallonne

de cette ville, veuf , né à Hanau et Mademoiselle Clasina
Jacoba  Sprenger  J . F.  née à Vere.  fait  le 4”” M a i .
Mariés le 6”‘” M a i .  Fjancés chez  Eux le 17””  A v r i l
Témoins: Messieurs van der Poest et Sprenger, Madame
Jacoba de Kokelsar Veuve Sprenger  et  Mademoiselle
A. M. Chandon , née Appelius.

e. in id. 1799.
Mons. Jean Henri Appelius J. H. natif de cette  ville

et J o h a n n a  R e i n i e r a  El%sabeth  Otters J. F. native à
Arnhem fait  le 21 Juil let  mariés ail leurs fiancés à
Arnhem le 3 Juillet.

Poortugaad. A. VAN DRR POEST CLEMENT.

Staphorst (van)-van Hasselt. De ouders gezocht
van n’ico1aa.s  van Staphorst X Maria van Hasselt als-
mede biogr. en geneal. gegevens. Hun dochter Hester
geb. 1738 huwde le Adriaan Caan,  2e Adriaan Mees.
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Waren zY ook de ouders van Nicolaas  en .Jacob  van
Staphorst, de bekende Amsterdnmschc patriotten?

Awzerilca. W. J. ~OFFMAfi.

Steliingwerff. Volgens  do genon.logio  Fock (von Bru-
cken  Fock)  was Pierius  St. (de  vader  van  Rinske St. ,
die Franciscus Fock  huwde) predikant te Langweer,
Stiens , 1686 lid synode te Bolsward  en gehuwd met
Gerrlruidcc  Johnnnesdr.  Hilnrius.  Gevraagd worden bij-
zonderheden omt,rent  dozen Pirrius St. zijn echtgenoote
en hunne nscnndenten.

Les  époux  W.-P.  eurent  six enfants,  savo i r :
1. aaria  Sophia W. née à Colombo le lb Nai 1743,

décédée à Jaffna (Ceylan) le 10 Juin 1788, épousa  à
Colombo le 20 Mars 1763 Daniel de Boek, né à Amsterdam,
Dissave de Jaffna.

2. Gerardus Joh.annes  W. baptisé à Colombo le 10
Av. 1744, décédé le 20 Nov. 1750.

3. ,7uZi1ts Valentijja  W. baptisé à Colombo le 6 Mars
1746.

4. Anton+j  Corz$a  W. né à Colombo lc 26 Juillet 1748
décédé le 14 Mars 1753.

W. B. v. T. P.
5. Jztlia  Dorothea  W. bnptisée à Colombo 10 S Jnillot

1753.

Teylingen (van). Nederland’s ndelsboek vermeldt in
jaarg. 1 9 0 6 ,  p. 490 als  derde zoon van Dirk van
1 eylinyejz  , burgemeester van Rotterdam en A g n e t a
van .Meel: ,,Christiaan  van Teylingen  , gouverneur van
Negapstnam in 1760, uit wien de thans in Ned-Indië
voortlevende niet-adellijke tak”.

Kan iemand mij nadere gegevens omtrent dezen tak
der familie van Teylingen verschaffen ?

‘s-Gravenhage. VALCK LUCASSEN.

Ve(e)ken  (van der). (XxX1, 232-239, 349). M i j n
eigen mededeelingen over dit geslacht kan ik nog door
het volgende aanvullen.

De heer ?Tohan Baptist van der Veecken, rentmeester
van de Hoogh. Graafl. goederen van ‘t Huys Bergh,
wonende te Herwen, liet de eerste afkondiging van
zijn huwelijk met Mei. C l a r a  .Maria  van Ouwland,
wonende te Arnhem, den 30” Sept’ember  1777 gaan te
Lobith.

Uit dit huwelijk werden te Aerdt (en niet te Paunerden)
katholiek gedoopt :

10. flrancisca  Adriana Clara v.  cl. P. op 17 Maart
1 7 7 9 ;  p. en m. Adrianus van d e n  O u w e l a n d t  e n
Petronella Backer.

Deze laatste wordt in 1803 genoemd Domina Petro-
nella B a k k e r  vidua  decessoris  Francisci Leopoldi  v a n
der Veecken ; zij zal de grootmoeder van vaderszijde
van het kind geweest zijn; Adrianus vanden  Ouwelandt
mogelijk de grootvader van moeders kant.

20. Petrus Hubertus v. d. V. op 6 Juli 1780, p. en
m .  R e v .  D”’ P e t r u s  H u b e r t u s  v a n  d e r  Veeken  en
Jacoba  Maria van van Raay.

30.  Joannes .Ignati?cs  v. d. P. op lb November 1787;
p. en m. Joannes Ignatins van van Raay en Joanna
Mar ia  Benonia  van  der  Veeken.

Bergen op Zoom. W. J .  F.  JUTEN.

Wermelskirchen (van) (XxX1.  304). Gabriel  Potken
épousa Agneta Muntz, fille de Balt?msar  2funtz  et de
Aelheydt  Reiqaers.  De cette union naquit Gerardus Potken,
.Predikant , né a Oldenzaal, décédé à Colombo (Ceylan)
le 8 Août 1766, épousa  Sophia Magdalena Ecoma, fille
de Gerardus Ecoma, Predikant décédé à Sneek le 24
Juin 1722 et de . . . van der Putte(Y), dont Susan?aa
Adriafzrr  Potken, baptisée à Colombo le 2 Sept. 1726,
décédée à Colombo le 24 Mai 1761 épousa Mattheus
Wirmelskircker (sic), Predikant.

6. 2l/latt7/efhs  Albertzrs W. né  à  Co lombo le  20  Oct.
1754.

Armoiries :
Potken: D’or  à la marmite de., .
Muniz : De.. . à un pélican contourn& avec ses petits,

dans son aire.
Ecoma : De., . . à la tête de femme (nègre?) acc. de

quatre cloches (losanges Y) de. . .
víiqa der Putte: De..  . à trois annelets  de., ,
I+%rmelskircher  : De, . . à l’église de. . .

Gulle  (Ceylan). F. II. DE vos.

Purper. Zonder nu bepaald aan een allegorischen
zin of aan Armilogia te denken kan een bepaalde
schildkleur aan bijzondere omstandigheden te wijten zijn.
Is dit wellicht met purper het geval? Waarom voert
bv. vala  Hanswijk - ‘s-Bosch een purperen schild met 3
(1 bedekt door vrijkwartier) spiegels? Is dit fantasie,
toeval of heeft dit een bepaalde beteekenis?

Tiel. Jonkh .  VAN KINBCHOT.

Ex-libris. De ondergeteekende houdt zich aanbevolen
voor het in ruil ontvangen van Ex-libris .

Veenendaal (Utr.). P. C. LABRIJN.

INHOUD 1913, m 12.

Bcstunrsberichtcn.  - Het regeeringsgeslscht Goris  te Venlo, Zalt,-
Bommel en Nijmegen, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot - Chn,rters
de Ridder, door J. D. Wagner. - Iets over de eerste generaties von
het geslacht .Engelberts”  later ,,vanBevervoorden”,  doorW.Wijnaendts
van Resandt. - Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde
Gemeente te Goes (t596-1623),  door Jhr. Mr. Th. van Rheincok
Leyssius. - Eenige aanteekeningen  uit het kerkarchief te Tiel, door
Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. - Quintus, door Jhr. Mr. 8. P. L.
Hora  Siccama. - Vragen en antwoorden: Bosc de In Calmctte;
Bruyneuburg (van); Buissonnet; Chatvelt; Dolleman; Duuring; Dijcke
(van den); Eek (van); Feykemn; Hoevenaar; Hollandt (van)-van den
Bussche; Leeuw (de)-de Glarges; Leys (van); Lintelo (toe); Looz-
Corswarem  (van); Marck (van der); Oudheusden (van); Poest (van
der)-Sprenger-4ppelius; Staphorst (van)-van Hasselt ; Stelling-
werff; Teyliugcn (van); Ve;e)ken  (van der); Wermelskirchen (van);
Purper.

De Ne& Boek- en Steendrukkcrg  v;/h. H. L. S~IITS.



LEXICOGRA~PW’ISCH  N A A M R E G I S T E R .

A.,

A (van der) 146.
Aa (van der) 50, 226, 227.
Aa (Ettert van der) 168.
Aalbertsz 60.
Aalmes (van) 370.
Aartsen  286.
Abbelinek 325.
Abbinck 380.
Aboouda  (van) 115, 318.
Abcoude van Meerten 115.
Ablain  (d’) 5 9 .
Abliaing van Giessenburg (d’)

21.
Abrahamsz 61.
Abresch  264.
Achel (van) 227.
Achelcn  (van) 75.
Achten (van) 218.
Achter&& (van) 5.
Adrichem (van) 70, 251.
Aeokerlin  297.
Aelbout 64.
Aelsfort (van dor) 231.
Aelst  (van) 49, 329.
Aelsten  (van) 117.
Amstel van Mynden (van) 63.
Aengeneijndt  173.
Aer (ter) 211.
Aerenhergh  173.
Acrnhem 20.
Aerssen (van) 19, 20, 21,

50, 83, 171, ‘72, 173, 174,
235, 236, 237.

Aersseas 272.
Aertz 36, 41.
Aoìjong 267.
Ahuijs (van) 108, lil.
Ai&j (d’) 272.
Aix 29.
Aken (van) 13, 326.
Akker (van d’en) 98, 186, 187.
Alb-ers  186.
Albe&  171, 174.
Albout  164.
Alckema&  (van) 68, 130.
Aldenburg (van) 256.
Alderc(amp  64.
Alderwerelt  50, 134.
Aldorwerelt  v a n  Rosen,burga

(van) ‘51.
Aldringa  (van) 265.
Alegambe 2 1.
AlembrSouch  29.
Alen (van) 51.
Alendorp  (van) 115, 151, 364
Alewijn  167.

- Jaargang 1918.
--cl&+*.-

Ilfstein 83.
PIkerna&. (van) 94.
Ularts 210.
Aller (van) 91, 92, 359.
Ulercamp 648, 1 6 0 .
Lllershof  3 7 6 .
Uleyn  77.
Plsteren van Hamsl (van) 38.
Uten& (van) 73, 309.
Uting  240, 24,l.
Blting Mees 50.
Alvensloben  (von) 297.
4mama 88. .
Ambagh (van) 330.
4mbrolaius  16.
Amburen  (van) 322, 323.
Amerongen (van) 115, 116,

151.
Amerongen (Taet.s  van) 68.
Amersfoort 116.
Amqden  (van der) 6, 38.
Amorie  (des) 93.
AmstaR (van) 153.
Amstel (van) 227, 231.
Amstel van Mijnden (van)

3.4’9.
Amya 15.
Andel  (van) 331.
_André  de la Porte 3 5 3 .
Andreas 24.
Anewinakel 83.
Bngel 267, 272, 273, 275,

276, 277.
Angul!o  (Gorilla) 8 3 .
Annez 219.
Anthonis  17.
Antink 48.
Anturn (van) 24, 25.
Anvyn 355.
Anwert  318, 320.
AppeLby  371.
Sppddooan  (van) 316.
AppeW&n  (van)  3 8 1 .
Appeliue 272, 348, 382.
Arberg (varuj  2 5 1 .
Arckebreker 293.
Arcl~ol  (vaa> 25, 64, 130.
Brem (van) 89.
Arenberoh (van) 171, 172.
Arenberg (van) 191.
Arensma 48.
Arntzeniue  103.
Argeateau  (van) 190, ,221.
Ark  (van)  54.
Arkel  (van) 15, 25, 227.
Armbrast 87, 376, 377.
A r n h e m  ( v a n )  4 8 .
Arnts 49.

Arscihiot  (van)
isbeck (van) 107, 108, 112,

348.

1 1 3 ,  139,  140,  lJ2j 143,.
147.

Asch (van) 116.
Wsch van Wijk (van) 161.
ksman 2 8 5 .
Asperen  (vasn)  9 ,  4 2 ,  1 9 1 ,

227.
Ass (van) 211. I
Lssuerus 292.
Ast (van der) 150.
Atlulone  (van) 20.
Atu 70.
Aubrey  le Blond 191.
Aulnis de Bourouill (d’) 49.
Aumal’e  (d’) 1 6 7 .
Aumerie  (cl’)  2 1 8 .
AuweN@mm  (d’) 23.
hverbeeke  87.
Averhaghen  (bo) 140.
Avernarij  229.
Avermrs  (van) 32.
Avink 20.
Axele (van) 73, 300.
Aylva (van) 86.
Ay&a (van) 259.

B.

Raak 22.4. ’
Daan 38.
Baart 61, 137.
Bac van Tilborch 228.
Back 113, 116.
Racker 285, 383.
Racker (de) ‘335, 336.
Raec  van VVyck  119.
Raeckhoven 80..
Baecx (van) 119, 231.
Haeine  3 73.
Bafel& 27.
Baelen 42.
Baerle (van) 227.
Baermayer  von Bariënkhder

297.
Baern @UIQ  317.
Baert  van1  Qranendonck  61.
Ba’ex (van) 116.
Raexen (van) 25, 26.
Rahij 137.
Raillet (de) 272.
Rairsdorp  176.
Bake 374.
Bakers 185.
Rakker 262, 288, 304.
Bd 220.
Balbia.eu 99.

Balck 140.
Hale 243.
Bal,en  9, 42.
Ba’lfour  223.
Baltincks  323.
Ram 131. I-\-
Bank (van der) 47.
Banninck 99.
Bannings  167.
Bantjes 284.
Bar 33.
Llerbou  19.
Rarcks 251..
Hardeloos  345.
Bardoul 10.
Bare (van den) 10.
Rarkoen (van) 280.
Barneveld (van)
Uarrat 380.

187, 220.

Barteaink  340.
Bas Backer 193.
Baselius  293, 368.
Ba’stard 61, 181, 182, 183.
BaJtert 61, 191.
Baetianides 271.
Batenburgh 101.
Ba,ud 188, 1 9 3 .
BU,uel  (van) 18.
Bavinck 21.
Bax 25, 137.
Beatrix 27.
Heaufoct  (de) 134.
Ben&trup  (von) 142.
Beckea ,229.
Beckeq  512.
Bécue 78.
Becx 10, 251.
Beeck (ter) 281.
Be’eck  (van) 152, 153.
Beeoke (ter), 18.
B,elccko (van der) 52, 278.
Beeflandt (van) 116.
Beeflant  119.
Beeftinck.  323.
Beek (van dfer)  136, 253.
Beella!erts  33, 313.
Bedaerts van BLokland  3 8 1 .
B~ecldldenijder  134:
Beems 375.
Beer (de) 282, 283, 284.
Beerena 281.
Beernihk 346.
Reeaste ‘68Y .
Beesdt  (van) 151.
Reest  (van) 227, 228, 231.
Beeuwe 158, 194, 195.
Beeveren (van) 3.
Beieren (vaa) 30.



Beissel  von CSijmnich  2 9 7 .
Beke (van der) 267, 271, 369
Bekerken (de) 57.
Bekeslteyn, (vaa) 69.
Bol1  191, 255.
Bellserts  338.
Belle 176.
Be& 283.
Bdverdajre  292, 293.
Bemmel (van) 296, 365.
Bcnder  282.
Beniers 280, 261, 283.
Bemxellle  de la Faille 1 3 7 .
Benninck  30, 116.
Benning~ 260.
&;mim (van)  106,,  1 3 8 ,

Benth(em  (vang  207, 227, 253,
343.

Bentin& 87, 89, 90, 157,
190,. 191, 283.

Berbers 82.
Beroh  (ten) 116.
Berch (van den) 118, 292.
Berchem (de) 57.
Berchen (van) 227.
Berchihuys  (van) 217.
Berck  (van) 120, 124, 155.
Rerckel (van) 314.
Ber&e,rs  250.
Ber&man~s  165.
Beaefhuys  242, 344.
Berenbrcek  85.
Beren,dre&  201.
Berends  375.
Berense  3.
Berentaen 333.
Berease 165.
Bereateyn (van) 98.
Borewoiut  d e  Beresteyn 156,

157.
Berg 48.
Berg  (va,n den) 3, 324, 373,

374.
Bergen (van) 61.
Bergen van der Grijp, (van)

136.
Beqeom 95.
Berger 83, 84.
Berg&1  (van den) 84, 282.
Berghuis 288.
Bergman 94.
Berk (vanf)  64.
Berkers 185.
Berl,a(er  (van) 228.
Bermetrvelde 114.
Berna@en (vast)  1 5 ,  1 6 .
Bernelalu (vai@)  2 6 .
Berrevoets 43.
Bers (van) 250.
Bersselaer  (van) 42.
Berthom (de)  165.
BerwcMs  307, 314.
B,e&r 72, 332, 372.

tlesiers 194.
l&silles 182.
Beseioqen  259.
Be#st,e,n  (van) 340.
Eethune (de )  2819.
Betou  (in d,e) 126, 171, 174,

208, 212, 303.
Bettyens 28.
Beuch 210.
Be’uokellaer  307, 311, 312,

313, 314.
Beugel 171.
Bejugels  174;
Beumer 374, 375.
Beuseohum  vaml  de r  Linden1

(vaml)  301.
Bau~siclhem  (van) 116.
Reut 72.
Beves  (de) 152, 153, 311.
Bav’ere  (de) 57.
Beveren (van) 67, 132, 294.
Bevern (von) 142.
Bevers 270.
Beverv-lordfa  (vaar) 19, 333,

366, 367.
Bey (de) 278.
R.eyeas  41.
Beyer 116, 343.
Rey-elren  (a) 289.
Heyltjes  260.
Be:yndorp  116.
Riber (de) 89.
BiGer 19, 103. *

Bickelrs  18.
Ridlolo 301.
Bie /(de)  234, 237, 252, 267,

271, 2’77.
Ri’egoa  v o n  Czudnoohlowski

297.
Bie,nront (vlan) 1 0 2 .
Bierens 4 9 ,  192.
Biermam: 353, 3 7 5 .
Biesheuvel  307.
Biesmlam  31.
Bi!mderbe#eck  12.
Billaert 370.
Ri~llerb~eclk  (van3 1 0 8 , 110,

148.
Billiniglb~le~y  243.
Bilrebecke (van) 142.
Bilrebeke (van$ 1 1 2 .
B,in\chem 175..
Ein~ekem (van) 221.
Binkhorst  105.
Binnevast  (v’an)  1 5 9 .
Biscop (de) 2689,  273.
Biscop (%&ers)  2 7 0 .
Bissohlops  82, 83.
Risterb~os  285.
Bitter 120, 124’.
Bla~euwen (den!) 1 7 0 .
Blanck (de) 3, 73, 329.
BlancEaert  247, 337.
Blancken 121.

Blamokevoort  253, 282, 284.
Blank (de) 374,.
Blanskenheim 49.
Blasier (de) 44.
Blaubeen 368.
Bleeekes (d!) 281.
Eleeckers 294,.
Bleu (le) 67, 131.
Blaywerven  (van) 373.
Bliod (du) 1 8 .
Blis~ke~rinck  143.
Black 116.
Blockhoven 116.
Blookmaker 220.
Blocquau 169.
.Bbcx 151.
Bloem 174, 257, 340.
Bloemendaal  333.
Blok 217.
,Rlom 73, 137, 187, 300, 372.
Blommendawle  2 .
Blommers 315.
Rdond~el  104.
Blaya van Tresllong  (de)  68,

134’.
Blum 187.
Blijdlensteia 21.
Blijdest~eya  li0.
Bo,&ollt  (van) 211.
Back (de) 384.
Boekhoven  116.
Bod,datert  270.
Bioddhiert (va,n den  Helm)

269, 270.
Bod&  121.
Bode1 58.
Bodt 134.
Bosdäjn  99.
Bo#e&outs  (vaag  3 1 7 .
Bo,eSootp  (tote)  280, 281, 282.
Boëgds  211.
BoNegiert  116.
Roekbooven  73.
Boel 50.
Botelen  156.
Boe~lhouwer  203.
RoelIs 57.
Boemkeln  21.
Boener  171, 174, 208, 211.
Boer (de) 35, 268, 346.
Bolermans  207.
Roesels  332.
Boetzelaer (van den) 152,

316, 381.
B’oteye  259.
Bcgaeade (van den) 26, 343,

349.
Rop& 116, 118, 119, 270

295.
Bogprt (va,n  den )  250 .
Böigel (Nering) 225.
Bo;gelnaar  72, 331.
Bois dit van den B0ssch.e  (du:

175.

~okhooiven  332.
301 116.
!olle 149, 220, 369.
jallen 151.
Scmmel  (van) 116.
Jomme~ll  (van) 295.
Bondlam  109, 287.
3one 290,
Bomg&t (van den) 52, 166,

167.
Bonkenh~ve  2 8 5 .
Boastinck  337.
Bont 94.
EioMe (de) 282.
bogwrd 161, 202.
Bdm (die) 117.
Bot~rn 220, 302, 335, 342.
Bo.omgBer  t 262.
Baomhouer  103.
Booms 64, 160, 225, 352-
Uoaon  56, 59, 154, 185, 351.
Boon Hartsinck 98.
Boonk 89.
Bo.ons  30’2.
Baonsa~eier  169.
Roonntratte  (van) 294.
Baar 251.
Bolot 116, 279.
Bor van Amerongen 116.
Borch 116.
Borch  (ter) 286.
Bcrch (van der) 150, 187. ’
Boa& t o t  Verwolde (van

der) 225.
Borclharte  326.
Borchqaef  (de) 36.
Bordels 356.
Bcrdies (de) 343.
Bor.eel  288.
Bergers 325.
Blorgb (van dea) 283.
Borgrink 96.
B,oglstein  154.
Bodem 10.
Bormaars  207, 208, 209, 210.

212.
Born’ (van der) 52, 341.
Borne (van den) 10.
Rosre (van!  den) 10.
Rorrioh (t,er)  2 8 1 .
Borsselaer  261, 292, 300.
Borsselen (van) 204, 2’15,  347
Bus 20, 86, 89.
BOW  ‘ds la Callmette 902, 3412,
376.
Bjoeceler  82.
Bosch 17, 89, 173, 256, 341.
Bolsch  (van den) 16, 28, 71.
B~osch  van Rosenth’al 193.
BoschhXrysen, (van) 68.
B~o&art  54.
Boshoff fat Suurhuys  1 9 7 .
Boshuysen (vang  1 6 5 .
Bcsman 43.



Bo:gmaqs 82,
Boefiche  (va’n d e n )  22i.
&+f&e  @LI I3oie  dit vaI1:  dc0j

125.
B~o,jsier  340.
Bothc 120.
Botter van Snellenburch,  116.
Btiterkoqer  2%
Botteyking 116.
Bondaen  270.
Baudens  267.
Booder  56.
Bo~ndewijne  16.
E,ondewijnaNen  269. .
Eonman 3, 329.
B6ameester 187, 342, 343 ,

367.
B’oar  (de) 2 8 6 .
E~ol~rbotom  299.
Ro,urborg  375.
Boerburgl  (van) 331.
Bourreorurd  88, 102.
Banrgioiadië  159.
Bourgond%n  (van) 3 2 7 .
BoNILrlo  251.
Eofursse 125, 126, 190, 222,

253, 269, 270.’
Boluwen9,  120, 121.
BG~W~QB  va,n der  Boy0 5 8 .
Boluwer  20.
Bo.uwmag  373.
Bauwmeester 47.
Boyden  18.
Boydin 93.
Braakel (van) 71.
Braakenburg van Backum 98.
Braam (op de) 86.
Bracht (VMI  der)  37,
Brachteremlc 142.
Brnens 56.
Brake1 (vaas)  116, 227, 329.
Brake11 (van) 253.
Bra,nd 372.
Brande  (van den) 270.
Brandc,ler (van dsn) 170, 206,

225.
Bramnldenburg  6 1 ,  9 2 ,  253.
Rrandlecht 340.
Brandt 93, 332.
Bram%  van Waltering 133.
Rrci&s 280.
Brandlyn 81, 82.
Branltjes 252.
Bratntjm  vam Rijn 252.
Braakvijc% 133.
Rrasmr  167.
Bray (van) :338.
Brecht (d,e)  58.
Baeaht  (VQD)  2 3 0 .
Breda 331, 374.
Breda (ds) 55.
Br&nburg 191.
Rrebemd~e  316.
Rree (van) 84.

Breek 354.
Breeuwer  67.
trtma,n ZO.
Uremer  92.
Bron& (va,u  d c r j  7 2 ,  ‘330  :

332.
Brcngmaa 244.
Bres 127.
Bresdere  113.
Brcssy 243.
Ereuyl 69.
Crevir,ck  332.
BreIoerLe (va!n)  11 G, 1 5 0 .
Breydel 223.
Brien 227.
Brien,en  100, 165,  lG9.
Brinck (van dsen)  7 3 .
Brink (vm d,en) 331.
Brinkman 104.
Brissaux  335, 370, 372.
Bri-vincx  (de) 6, 7.
BraechuLsen (van) 316, 317.
Ilroleck  (van den) 56.
Broocke  (van der) 248.
Broeders 71.
Broek (van den) 155.
Broekhtuisen 254.
Bralen  271.
Broers 355.
Broersema 1S.
Broes 206.
Broeye 290.
Bro,ioh 297.
Brolnchoast  (van)  60, 66, 71,

227.
Brongen (van) 202.
Bronckharst  (van) 324, 328,

332, 356.
Bro#ok  (ten) 21.
Brouekboven (van)  1 6 7 .
Broun 368.
Bronwenaer 272.
Brouwer 3, 6, 7, 30, 72, 104,

332, 338, 373.
Brouwers 3.
Brown 343.
Brucken Fmk (van$ 3 8 3 .
Bruelis 49.
Bruggens (ter) 282.
BrugMen (van der) 137.
Bruhae  (van) 57, 228.
primk  (WQ dep )  1 .
Bruin& 367.
Bruineabtiq  86.
Rruininx  340.
Brumelh.us (de) 112.
Brummers 340.
Brune 141, 178, 180, 181,
213, 214, 261, 262, 335, 343,

369.
Brun’eiu 59.
Brun&r 285, 287.
Brunyn& 58.
Brul1 (KUL) 1 8 5 .

387
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Bruyn (de) 71, 188, 217, 234,
2,37,  2,54,  255, 372.

Bruyne 179, 185, 246.
Bruynenburg  (van) 343, 376,

378.
Bruynfisse 347.
Bruyhn’eck  281.
Brul neeels 101.
Bruynstein  205.
EQttof  294.
Buckllorst (van) 381.
Buckinqìm  130.
Bucutel  (VW) 227, 229.
Budting 103.
Btd;dijne 140, 142.
Bud-t  (de) 175.
Bueren (van)  116, 314, 379.
Huer&& SC, 89.
l~ueshove  (van)  138.
Brubeze (%tnune,lacrts van)

152.
Buiusom de St. Remy 297.
Boissonnet 333, 378.
Mcke 295.
RuMeren (van) 264.
Bülow  (von) 297.
Bu,lsinck  101.
Bun 251.
Eurch (van dor) 26, 204,

217, 351.
Burch  van &vindrecht ( v a n

der) 26.
Buren (van) 146.
Burg (van d,er)  136, 187,

332.
Burggraef  220, 221.
Burgh (van der) 26, 62, 63,

187, 188, 221, 283.
Burgondie  190.
Bunmantia  va,n Bakkeveen,

(van) 134.
Bus 50, 87, 380.
Bus dfe Valempré  (du) 297.
Bcsch 52, 264.
Buschaert  56.
Buscheval 236, 237.
Bnsohma,n  354.
Bnssche  (van den) 345, 379.
Busgcher  173.
BUse (ten,) 281.
Bussonet  199.
Butendijck  282.
Bu teux 135.
But,h 116, 117.
Buttingha.  (van) 242.
Buys 117, 134, l7:3!  312, 315.
Buywher (de) 368.
Bui,jsen 18.
Buij tendij& 283.
BuytendiJk 284.
Rnzalnval  (de) 237.
Bye (de) 92, 154, 156, 173,

189, 214, 215, 243..
Bije (ThBerry  de) 102.

& 31s.
Bylamd 39.
Bylandt  (vah) 7 ,  2 6 ,  22%
Byleveld 1, 20, 35.
Bijnen 82.
Bijrkens 18.
Bijsterbos  286, 287.

0.

Caan 382.
Patato  (ten) 21.
&en.en 336.
Caeta 83.
CaJkar  (van) 373.
Cdmes  30.
Calverbeke  (de) 1 4 7 .
Calv esbeoke (de) 138.
Cambier  133.
Oamerlinck  213.
Qunerling  86.
Camere  (van de) 263.
Cammen  (van d,er) 315.
Camp (van d’e)  18, 19, 50,

80, 82, 309, 380.
Uampagn,e  1, 2, 72.
Campanij4m  329.
Canupe  (uten) 309, 310.
Camper! (van) 52, 81, 82,

165, 168, 262.
Camper 299, 300, 352.
Camper Titsin@ 300.
Oampo  (d.e) 105.
&nolye 68, 165.
Canstein (van) 298.
Ca.ntf0lrt.s  (vaq) 1 8 7 .
Ganther 118.
Ca:pelle  (vao der) 20, 142,

165.
Capellen  (van) 104, 251.
Capteyn 273.
Cardloe,n  289.
Cn.rli 104.
Carlier  19.
Carll 323.
Carnop 247, 248, 293, 337.
Caarple&ier  (de) 105,  3 3 5 .
Carre  48.
Carren 83.
Cars 2S2.
Cartier  86.
&‘rp 182.
ZasM  135.
Casembroo,t  (de) 76.
Sasier 167.
Zaspeel  10.
ca&semajoa  (de) 189.
%lWlis  330.
%staho  355.
Zasteele (van de) 136.
%s&ren (va.n) 5 2 .
~a&#o  26.
Za&ilhon 96.



_’ ,. ,. ..- _<  ..~“c

CaSstriqce  78.
Cate (ten) 87, 350.
Cattendijck PCl.
Cattocn  ‘i?
C~tz (van;’ 95, 2 1 4 .
&u 50, x9, 270.
Cauwe’Lier  27 1.
Ca.uw~i&r_wvem  yan de r  ~BUrcl

(van,)  117.
Celen 152, 153.
Ces ten 44.
Ceppel (van) 20.
Chandon  382.
Chlan,oie  83.
Chxmime  61.
Uha&  192.
Chasrtel  (da) 35.
Chdtelain (de) 84, 85.
Chatvelt 3i8.
(,her$  17G.
Chevalier (de) 104, 252.
Chewtoxn  183.
Cholwell 183.
Ch&be 182.
Citters 259, 304.
ClJer 156.
Checken  6.
Claessen 83.
Claessoine  347, 380.
Claesz  93.
c1aut 133,  2 2 2 .
Claweeren (van) 332.
Clcef (van) 52.
Cleeff (van) 37, 39, 40, 118.
Clee~wendamp~e 215, 261.
Clement 274.
U;elme&  (t-an dts Poeflt)  2 6 7 ,

275, 277.
Oleme.nt  Reitsima  2 7 .
Clerc (le) 102.
Chxck (de) 291, 294, 303.
Cl,ercq  (de) 24.
Clercq (le)  6 6 .
Cleve  (van) 1 0 7 .
Cliever 268.
Clinge 241. *
Cloeok 120, 265.
Clo~eclrhaven  (van2 3 5 .
Cloekaest 371,
Cloeke  285.
Clc,et  (van> 70.
Oloppenborgh  (van) 242, 344.
(XIS  (du) 80.
Clawinghe 30.
Clyne 293.
Clvv er 54,.
CLotter 202.
Cock 27, 39, 72, 73, 353,

29.2, 329, 370.
CoerLe~lh~khgheI  (vim)  293.
Cocyued  355.
Cocx 356, 357, 358.
Codlc’ro  (van ‘der) 12.

Coebel 312, 313, 31.4.
Coebelrgh  174.
Ceel (d,e) 56.
Co,enIcJers  251.
Coene 3W3.
Coesvelt 2.
Co;eve&m  (van) 148.
Coevorden  (van) 20.
Coeijmans  135.
Cale’nbrmdcr  193.
Colenburcb (van)  GG.
Collart 227.
Collonia ( d e )  227, 238.
Collat  d>Escurij  127.
Cdpaert 76.
Colve  336.
Colyaer 34’3.
CoSjn 261.
Ccmmelin 31.
Ccmpa,nije  330.
Oo~mp~oistel  (van) 118, 119
150.
Comtebeddc  216.
Coninctk  (de) .70, 119,
Coninlgh (de) 49.
Coasiliarius 370.
Coa~stant  102.
Constapiel  2 8 0 .
Cc01 224, 256.
Cosole  291.
Ccoll~as 2 5 5 .
CC,C’ll  Macdclleall  7 2 .
Co~cman~  Xelan 16, 1 7 .
ccop 272.
coops  287.
Ccormam 330.
Ccormans 330, 373.
Co~orAo~rst  (van d’en)  3 2 6 .
Coplesbon  182.
Coppers;  (van) 352.
Co#rdenalort  (van) 119, 150.
Cclrrdes!  (die)  350.
Cordiers 10.
Corf  (von) 145.
Cormet (d,e) 261, 2 6 2 ,  2 6 3 .
Cornelissen 54.
Vornelisz 30.
IIorn,elü  120.
Curnely 370.
%rne,ts  d,e Groot 136.
Conput  (van den) 63.
Ccrstens  186.
Zosswatren’  (de) 64, 348.
Cortegemeth  269.
%rteabach  (van) 250.
Lo;rt,h&  290.
%rve  (pan don) 138, 142,
CosIsius 50.
“c‘st 333.
JoatNenobel  267, 269; 275.
%st,er 49, 176, 291.
Xsters 283.
1lols~v~eNl~de (v#a.n)  140.
'?O~tshm.c3ei~  (van) 85.

cox 82, 84.
Ooaok  302, 303.
Chd~erihwen~  (van) 1 1 9 .
CGu~:erus  49.
C?o:uwaiker  568.L
Cb,v~ele.ns (van j 320.
Uoveroe~~  (van) 18, 19.
Co’Lwaater  73.
Qoluwe&oven  (van) 119.
Cralayveld 331.
Craen 99,  1OO.
Ckaend;mc (van) 228.
Craeser  267.
Cramer  105,  29.3,  341.
Crime (de) 50.
Craaen 2U7:  208, 212.
Cra~nenbo~rch  174.
Craneabrolek 250.
C~a;ne.nb,urch ( v a n )  66, 2?O
Clranendcack (va;n)  201, 262
C’rans  341.
Uray 166.
C’rayvaogcr  50.
CYeLeins 273.
C”remers  173.
Crossoln&rea  (dfesj 3 4 4 .
CT@I 326.
Qickenbeke  (van) 228.
Criken~ (van j 33 1.
c’riqrin.  182.
Crcrck  119, 101.
CroUx  283, 284.
[:roseser  271.
Croesers  277.
.IroYx  (d$e l a )  iti, 274.

Crcm 119, 374.
Zrombrugge  (van) 170.
Lrcme 338.
Zrommelinl  (van Wickevoort~

1 0 3 .
1~o~mrJtrijen  (van) 67, 130,

349.
Irene 338.
Zrone,&osch  (vaa) 119, 150,

152.
?r0lC!gh  3 7 3 .
:hy (d$e$ 2 9 ,  167.
Irasius  203,.
L-uil Morre 102.
Yruyff 330.
7ruys 137.
rcsrrncker  80.
?ruysse  (van der) 273.
-‘Kick  (vm)  221.
:uiFcra  334.
lultmborg: (van) 26.
Julcnl?iorch  (vaa) 119.
.~olx!om  347.
:unha  (dUi)  1 3 5 .
.tuper  (de) 213.
iuyc$ 119, 237, 313.
hyck td Mhtenen,  (vlan 235.
1uyck VWI Mierop 1 6 7 .
.‘uyckboven  SO.

Ouylemburch (van) 68.
Ouylenbu,rg  (van) 37.
Cuype~rs  190.

1).

Dad 6, 208.
Dalems lc;U,  172,  1 7 3 .
Daleij  105.
Dalily  70.
Llaile 215.
Dale (van dem) 2 6 3 .
Dtale ( d e  la,)  ‘L76;
titrn (vamg l,, 73, 123, 156,

292.
DemarreU  182.
Damme  (van) 6 9 .
DWlls 338.
Dhmwijk 252.
Danlokert  -176, 295.
D~aniellsa  36, 41.
Dana&ereh  (van)  340.
Dantin 84,.
13ialppes  331.
Dalìa (mln)  171, 174,  288,

209, 211.
Whenus  169.
Diaivids  39.
Davidtta 36, 40, lG7.
Delber  282.
Dechery  272.
Decker  246.
Dedel 3O7,.  348.
&#dem  (van) 252.
Dederichs 302.
DceLelanr  375.
Deel (van) 122.
Deernat  3 7 4 .
D,egott,e 96.
DekimIgTe  78.
Defldlea (van) 61, 184, 285.
Deleb’olue  78.
Del1 28.
Delltin 11, 13, 14, 15.
Delma 132.
Dsen& (van) 29.’
Deneken (van) 207.
Do?ik 137.
Denijssea 288.
De.penbro1c.e  (vu.n)  142.
l%rck 20. ?l.
Dlerks 185.
Pwk?nck  89.
I?krmo,ut 154, ,136,  299.
fhsajn 259.
I?cswa,ep 59. .
Deutz 18, 19,. 103, 287.
Devertber  (van) $1, 4?, 1 3 6 ,

2 8 1 .
P,evcr  van Minden 1 3 2 .
Devivere  (von) 297.

(van) 131.
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Deyman 92, 133, 154.
Dessen (van)  3 .
Dicbier 228.
Dicke  (van) 335.
Diemen (van) 117, 150.
*Diemcmt  31.
Dieningen (vaaj  1 7 0 .
Diepelubmelr  (vaaj 112.
Dierdonck  (van) 219.
Dierkens 105.
Diest (de) 55, 221, 189.
Diets 50.
Dicu  (de) 105.
Dillen, (van) 327, 328.
Dilsen (van) 6 7 .
Dilst (vnw der) 56.
Dingemaa  (van) 3.
Dinter (vang  56.
Dirrter ds Rrcda  (de) 56.
DirkfoA 283.
Dircksz  36, 41, 42.
Dircx 28. .
Dittlinger 225.
Divoorden  (van) 301.
DobbeMeen  153, 250.
Dobbea (van) 68.
Doekmam  3.
Doering:  378.
Deerne  (van) 228.
Does  (van der) 44, 66, 69,

70, 136.
Does.  van  Xoortwijck  ( v a n

der)  132.
Doeechato  (ten) 86, 88.
Dcreseldonck  (vaa der)  1 5 3 .
Doeyeoborch  117.
Ddanld  (van) 331.
Dolleman 139, 216, 217, 218

254, 344, 378.
?

Dolre 117.
Domm&  28.
Dompsela:er  (van) 62, 92.
Dompseler  (van) 28, 380.
Domselaar  (va.n) 373, 374.
Dona(es  379.
Dono (vnm dar) 67.
Poncker  73.
Dongberode  (van) 229.
Donkels  280.
Donker Curtius 353.
Doosela~er  (van) 319.
l?o,om 104.
Doorein  (van) 38.
I‘:oorn (vajnj 2, 7, 35, 38,

:,9, 374.
Doornboecl~  87, 89.
l)clorne  (vamj 214, 215, 310.
Dcorninck (van) 29.
Dop 281.
I\oprw  (de) 168.
Doren (van)  3 7 .
Dorland  326, 329.
Dorp (van) 12, 284.

Dors 211.
tiorssen (van) 117.
Dorskro (van) 567.
Doubleth 2 0 4 ,  3 1 2 .
Doude  99, 100.
Jmouwyn  36.
Couland (vamj 373.
DOUnla~ 344: 378.
Doyenborcb  (vaal)  149.
Doyer  31.
Log weert 357.
Drabbe 12, 13, 13, 260.
Drnckemhurch  (WMI)  6 9 .
Dremmem (van) 186.
Dr.ewp  (de) 239, 240, 241, 242,

243, 263,’ ‘265, 266, 344.
Driebergen (vall) 317, 318.
ILriel (van) 229.
Driessen  185, 193.
IJriet (van) 57.
lhiewege 263.
Ikofesbeeeq  (van) 171.
Drongheloz~  (van) 229.
Ibrougbrolod, 302.
Dln0neUr  117.
3rucB  (van) 57.
C,rueteo  (van) 331.
Uru~~,n  (\xI)  1 1 8 .
Grury 94.
Dubuiasom  270.
Dut  (le) 76.
Duce 37.
Duchenais  Chevalier Kï.
Dudq vap Vilsteren  2 0 .
Iueglen (van) 280.
Duivcm (vamj 280.
Dulck.en  (van) 80, 81, 82.
Duls 312.
Dumllop  129.
D,uppem  (van) 250.
Dlpré  281 .
Duran  54.
Dura,a (van) 30.
Dury 259.
Dus+A&~p (van) 7, 38, 50.

DUSWII  (van der) 200, 201,
206, 229, 308, 351.

Duurin@  378.
Duvel 28.
Duvelaar 304.
Duvelaut (van) 100.
Duv,en  (van) 363, 364.
Cugck 49, 59.
Cuijcker 207. ’
Duyckers 210.
Duijff 331.
Duyft 169.
Duymanz  van Twist 345, 379.
Duyn (van drerj  63 .
DuFnen (van) 36.
Duys 193.
Duyst (van) 47.

Duyst van Voorhotit 131, 202
350.

Duijvdaer 273, 274.
Dugvis 49.
Dijok 67.
Dij& (vamj  ti, 259, 286, 341.
Dij& 176.
Dyclke (van den)  344,  378.
Dijckgrarvo  17G, 180, 215, 276,

276.
Doijckers  2GS.
DijckmeGster  71, 7 3 .
Dijk (vacnj  72.
Dijkere  56.
Dijkguawe 179, 213, 214.
Dij%mee&r  3, 329, 3ZO.
Dijnther (vamj  228, 2 2 9 .
Dijaeling 99.
Dysters 208.

E.

Ebbingo  Wubbem 2 5 4 .
Ebers 300.
Eek  (van) 2, 62, 66, 72, 117,

204, 205, 344, 378, 379.
Ec_ vam Pa.nthaleon (vaaj

205.
Koorna 383, 384.
Ede (van) 116, 117, 123.
Kdelijn  92.
Ee (van) 72, 285, 332, 372.
Eeckhmt 28C.
ti&? (van t i e r )  263.
Eedel (de) 117.
Eek  (van) 237.
Eel (vai3)  235.
1~MtXl  1 3 5 ,  2X, X1.
Eelken 5.
Eem 117.
Fkmskerck  (vamj  LG.
Eernotinck  87,  EO.
lZerwme.n  (den) 21C.
Effen (van) 137.
Egberts  240. *
Egcnatou;t!  281.
Egercn (van) 52.
Egmond (vaaj 12,  7S, 2 3 3 .
Eik (van) 285.
Ein,houdts  186.
Ekkelkmms  283.
1;13en (vaaj  5 0 .
Elders 81.
Eldik (van) 51, 373.
Ekn (de) 113.
Elfrinkhof (von) 91.
Bll’er  (van,) 20.
Elsbroeck (van) 2li.
Elseneuur  285.
Ekevier  67.
Elshout  (van den) 308.
Elst (van der) 49.
Elyson 204.

&nauts  205, 351.
EInììius 101.
Emme!camp  266.
Fmper*  ( 1 ’ )  1 6 7 .
Eneille d’j 126.
Eng (va

yn

der) 71.
Engelberg (van0  208.
Engelberg (van) 207, 212.
Engelbert 104.
Engelbert vaa Bevervoorde

366.
Engdberts 257,  346,  366,

367.
Engelen 205.
Engels 173, 346.
Eng& (UteB) 150.
E”in4enls  48.
Epen (van) 10.
Krasmi 272.
Erbach  Furstenau (van) 102.
Erbout  213, 214, 260, 262.
Erckelens  281.
Erft (van)  80.
Ilsmerins  4 9 .
Ernst 302.
Erp (van) 6, 153.
Erpe  (van) 220.
Es (va(nj 346.
E:&liUZiCr  4, 35.
Esther 135.
Edcer,n 229.
l&huy#eo  (van) 273.
Espendonck  (van) 251.
Espierre  (1’) 380.
Esp’inaea ( d ’ j  7 6 .
Essen (van) 124, 259, 269,

270, 325.
Esscher 285.
Eslchcsteyn (van) 152.
E’s.tang  (d’j 181.
Eunen (van) 286.
Everaerts 380.
Everd.ingen (vamj ,117.
Evers 252, 282.
Eversdújck (van) 262, 349.
Eversdijk (van)’ 263.
Evertse 295.
Everwijn’  5 0 .
Eyhcrgen 351.
Eyck (van) 131, 153,.  314.
Eycke  (van1  der) 169, 309,

310, 311:
Eyk (van) 205.
Etyke (van) 338.
ErndovanN  (van,) 228.
Eijediea  (va.nj  3 7 3 .
lGjp,en (van) 73, 330.
El-pinck  85.
Nising 83.
Eyseen  173.
Fi’Qt  2 8 1 .*Ja



F.

Faber 303.
Falbius 65.
Fabri  250.
Fabricins  105.
Fahule 106, 107.
Faille (della) 58, 59.
Faing (d,u)  22, 23.
Falck 52.
Fdkers 241, 344.
Famars  (de) 105, 253.
Faven  136.
Febvre (le) 169.
Felder  283.
Feltz (van d,er) 264.
Fen:ema 225.
Ferrmis 294.
E’eugen  32.
Fever (le) 137.
Fewen 166.
Fegkema :!45, 379.
Fisquet 104.
Fisscher  93, 94.
E’izou’UX  102.
Fleureñ 174.
Florennes  221.
Florisai 92, 303, 304.
Flugi van Aspermont 47.
Focanuus 200.
Fook 200, 383.
Foeck 117.
Foeyt  116, 117, 149, 150.
.Fontiyne  (de la) 349.
k’oppeU3  55.
Fore’est  (van) 105.
Forest (de la) 133.
Forsten 264, 287.
Fosseux (de) 6?.
E’oster  183.
Fouquet 84.
Praes 246. ,
Franc  246.
Franchois  253.
Franckep  47, 331, 375.
Francois  78.
Fra.nken  (Verkerk) 372.
FraWen 3.
FraQz  374.
Frederiks  372.
Fredexixsz  35.
#‘rem@ (de) 216.
Frendorff 32.
Freaicks 346.
Frewarij  248.
,Fnesland 132.
Frieswuk 288.
Fnsching  105.
Frosseile 288.
Fruin 96.
Frijlren;ius 154.
Fumaal (de) 131.
Furnier 245.

cf.

Gaaieboet 28 1.
Ga&l 136.
Gaallen (van) 72, 329.
Ga~aswijk 207.
Gadellinierc (d’ej 2 6 0 .
Ga,el  170.
GaeJtC? (van) 72, 373.
Gaa1e.n  (van) 72, 373.
Gaesbeek (van) 101, 150, 317.
Gaule (d(e)  8 0 .
Gden (van) 18, 211, 298.
Gal16 2 8 9 .
Gallitzin  101.
(SaLus  49.
Gampelaero  (va.n) 2 1 9 .
Ga,nderheyden 374.
Ganeneb gcnuat Tengeneegel

286.
Garrelebeck  282.
Gast 5.
Gauwds 271.
GaverAlle (de) 84.
Geelkerken 372.
Geelvinck 47,  103.
Geep (de) 31.
Geer (de) 126, 127.
Geerlings 82.
Geerlofs 200.
tieestermus  53.
Geisweit  155.
Gelldenak~l (YLJLI)  2 2 9 .
Gei,der 29, 30.
Ge!&up  (van) 153.
Gelinck 62, 302.
Gelre (van) 209.
Gemart  52.
Gemnick  (de) 55.
Gend (van) 338, 373.
Gensen (van) 49.
Gent (va.nj  3, 71, 72, 329,

375.
Oentil 193.
Gerbers 341.
Gericke van Herwijnen 47.
Gerlach 268.
Geria’cius  241.
Gerlings 131.
Gerretse  2.
Gerritsz 42, 43.
Gerven  (va~1)  72, 73.
Gervordink 19.
Gerwea (Nillingh van) 251.
Gesselaer 381.
Gesteren  (van) 112.
Gleusnn (‘von9  2 9 7 .
Gevaerta  1, 59.
Gheldorp 229.
G h e n t  ( v a n )  1 5 3 .
Gheste,ren  (van) 140, 142, 144,
3hiessen (van) 232.
Sjs 166:.
Jhyedaler  (d,ej  7 0 .

Gielis 16.
Gieaen (vau)  1 1 7 .
Gilbe.rt  182.
Gilguen 2d4, 285.
Gillis 71, 355.
Gips 129.
Giro’yea  137.
Gistelle (van) 66.
Gistolles, 248.
Glarges (de) 379.
Glaiuwe  231.
Gleinsea 221.
Glimmer 134.
Glinstra 49.
Gliatho& (van,) 317.
Glynms (van) 221.
aohius  188.
a012h (van) 222.
CLdert 17.
Godin 269, 302,  342.
Uoadtart  134.
Godijn 27,6, 2 7 7 .
GolekoSop  216.
G ae%oc@ea,nt  216.
Goeree 181, 213, 214, 215,

245,  260,  261, 262, 263.
Gces (van der) 102, 204, 351.
G’ocyert  11.7.
Golbach 73.
GoMeio  (vna,j  121, 252.
Golt 209, 212, 271.
Golltsbein  (van) 253.
Go~nggrijp  32, 35, 127.
Goorn 77.
Gccor  (vamj 15, 366.
Goo<seenz  15.
Gorcum  9.
Gxordijn 170.
Goris 211, 212, 354, 355,

356, 357, 358, 359, 360,
862, 363.

Gocros  (van) 292.
Goslinga 341.
Goudlemez  78.
Gouffier 19.
Go?er (de) 117.
Go,7tewijn  15.
Gra!af (de) 298.
Graaff (van d,erj  71, 73, 121.
Gra&fendejk  3 .
Gra:avendijk (vaj 7 2 .
Grace (de) 84, 85.
Gracht (van der) 37, 40, 56.
Graef (~BII  d,ej 6 4 .
Graeff (van de) 40, 51, 93.
Graeuwnzoon 18.
Graeuwert 28.
Gra,ff&ed (de) 137.
Grafft (van de) 8, 39, 40.
G r a f t  (vain der) 39, 9 2 .
Graft 282.
GragM (van der) 170.
Gra.nd  102.

Grapheus  67.
Gr&ink 30.
Grava (van) 93:
Gravendijk 301.
Urawoss  241, 266.
Grebkar (d(e)  156..
Greffulhe  136.
Gregory 50.
Greve (de) 86, 377.
Greven 51.
Grovenbro!eek  (&) 6 3 ,  64,

153, 325.
Gre.vink 137.
Urey  waert 275..
Griecken (van) 70, 118, 169.
Griesheim won) 297,  298.
Grimeven  (van)  1 8 7 .
Grabble&&cq  (van) 133.
GroQbinti  89.
Grae (yan d,erj  2 7 ,  2 8 .
Groen 135.
Groenen $5.
Groenond@k (va,nj’  205.
Groenewout (vamj  70.
Graenv,elt  369.
Groenijok  294.
Groerni@&  293.
Grossb.eeck  117.
Groetenhuis 251.
Gro.ot (de) 5, 81, 208.
Gro~otvald  (van3  122,  123.
arouwels  82.
Grove&& 123.
Grubb& (OP)  1 7 3 .
Grubbe 333.
Grueneaaberch (vap) 117, 150.
Gruffraledt  173.
Gruiward 268, 271.
Grumbkow (VOJL~ 298.
Grijp (van der) 234, 237.
Grijplskerke  (VUD)  17G.
G ualthérie  218.
G uerbode 77.
Guerijn 259.
Guicbau-t  264.
Gulik 29, 221.
GuIike (vaa) 140.
Gurrenbruggon (ter) 112.
Gu~sicbov~  85.
Guyleu~ 346.
Gijseling 204.
GLjsen (van) 200.
Gijswijk 155.

H

Haaften (van) 253, 254.
Htak (van) 95.
Haakma Tresling 96.
Haan (de) 49, 64, 134, 216.
Haar (van der) 150.
Haas (de) 121, 375.
Haasen 185.



Habben  1 2 7 .
ilabbema~  127.
Ha~bbon~ie  127.
Uacfort  (van) 211.
Hacke 231.
Hackius 201.
HaCkx 173.
Ha.eff (ten) 326, 327 ‘2’ .
Heeften  (van) 70, 11s.’  ’
Haeghe (ten) 326.
Hacn (de) 316.
Ha,ens  290.
Ek,cnenherch  49.
IIa.er  (van d,er)  44, 118, 149.
Haferdtl (vonj 298.
Haerkm (van) 118, 149.
Ha,ers,ela.er  (van) 137.
Haersme Buma (ven)  353.
Haersoate  (va,n) 1 8 8 .
Haerst (van)  280.
Ha~estricht  (van) 229.
Haeve (ten) 328.
Hafman,  84.
Ha,gaerts  18.
Hage (val1  der) 36.
Hagemaa 133.
Hagen (van der) 345.
Haghe (de) 141, 345.
Hagoort  7.
H a k e  1 4 0 .
Halbers 186.
Halderen (van) 118.
Halen  (dej 57.
Halewijn (van) 290.
Halfra@ 186, 187.
Halle (van) CO, 76, 91.
Baalel  (Heyns d i t  vonj 175.
Hals 314.
Hamak.er X0.
Hambroeck  56.
Hamel (du) 284.
Bomeland (van) 345.
Hameren (van) lC9, 110, 1-10.
Hamers.tein  382.
Hamiltoa 221, 223.
Hamme (van) 219.
IIammerst,ein  (r-aa)  216.
Hamond  (van) ’ 204.
Hane (de) 118, 293.
Harmdoes lC;!j, 170, 213.
Ha;nodouchc  9 9, 100.
Hapea .140.
Ha#ppart 56.
Hiard~erAergh  3 ,  3V0, 331.
IXarJenbrc’ek  (van) 118.
Haad,y 342.
Hare 155.
Haren (vao) 171, 229, 252.
Harinxma (van) 259.
Harms 19.
Ha~na zum S@e,nckel  89.
Harssovvoti.rt.  366.
&+rlman  263.
Hartsuiker  286. .

391

IIortGnck  103..
Hart&& 215.
Hartsijnck 214.
Hasselt (van) 124, 382.
Hatt,um,  (van) 122.
Hankesbeko  (van) 140.
Hammone 112.
Hanaut  (van) 349.
Havart  136.
Haveiaar  170,  218.
Ha,verkamps  284.
Ha.veamans 235, 237.
Havius 19, 21.
Haze (de) 175.
He& (de) 112.
H,ecck  (van) 112, 140.
fleeckerear (ven) ?C,  21, 2 5 3
He& 2, 88.
He.el (van) 118.
Heemskerok (van) 96.
IEoemstede 50, 2 5 9 .
Heemstra (van) 258, 259.
Heerde  (van) 19.
Hsesdincks 195.
Hcerdings 197.
Heerdt (van) 29, 253, 285.
Hesre~nans  234, 2 3 7 .
Heeren 124.
Hoerman 166.
Heerschap 216.
ITees ( van )  263 .
Heglelsom  18.
Heid’en  (van der) 29.
Heilorsigh (‘t) 88.
Heim (van der) 288. ,
Heips 273.
Heinsbcag  (van)  29,  39, 62.
Heinshergen (van) 62.
Heinsen 32.
H e i r d e  2 2 9 .
Held (de) 105.
Hele 182.
HeEle~me.ms  236, 237, 350.
Hellemcrrt (van) 291.
He,ll,enberg  2 .
Be lenraet  327.
Hollu (van) 227.
Helm (van der) 201.
H e l m  Bodd~crt  (van &r)

2i0, 269.
Helman 235, 237:  350.
Helmich  115.
Helmiga 332.
Helmis 169.
Helsbiegcl 293.
Helsdingen (van) 118.
Bern (van der) 28? 243.
Hemburg (van,) 330.
I~cmelcours  44.
Hemmering 2 .
Hemert (van) 151, 229.
Hendricksz 40.
Hendriksa 331.
Honegouwcn  (van) 51, 190.

. .

Hengel (ten) 254.
Hennebeg  49.
Hennequin  93.
Henriks 63, 283.
Hensbeeck  (van) 117, 118.
Heneberghe  175.
Herbarensz  35.
Herberts 333.
Herdooper (den) 59.
Herema 84.
Hergtraeff  (van. den) 211.
Herick (van) 355.
Herincx  251.
Hering 62.
Herlaer  (de) 55, 229, 232.
Hermans 1 9 5 .
Hermantns 302.
Hermen 2.
Hermlingh  283.
Hermsen  286.
Herpea 229, 251.
Herreria  (de Ia) 1 0 5 .
Hertgens  346.
Herthem (van) 56.
Hertogh 87.
Berwaerdeu (van) 6, 26, 37,

38; 63, 120.
IEerweyer  285.
Herwijnen (van) 309.
Eeshuziua 285 .
Heshuijzen 104.
Hesselink 86.
Hessels  36.
Hettwa ( v a n )  3 0 3 .
Hettinga Tromp  303.
Heukelroy 272, 277.
Heul (van der) 202.
Heuziden  (van) 310.
Heussen (van) 167.
Heusser (ven) 2 9 8 .
Heust 19.
Heuvel (vaa den) 1, 74, 137,

329, 330, 331, 332, 374,
375.

Heuvel gezegd Bartolottf tot
Be,@.lingen  (van den) 121.

Heuvel1 (van) 89.
Hewen (van) 112.
Heyde (van der) 157.
Heyda. (vaa der) 2, 9, 10,

29, 43, 84, 356.
Heijt&m van Baak (van der)

48.
Heyligers  225.
Heyme 227, 230.
Heijmenhergh (van) 283.
Heytingen  (van) 12.
Heyna 42, 267, 274.
Heyns  dit van HaJle 1 7 5 .
Heynabergen (van) 218.
Heijusius 131.
Hidld+h  (va,n der Poel) 186.
Hiere (de) 69.
Hilarias 383. _

Hildebrandt  50, 51, 52.
Hilderinck  89.
Hincxthoven  (van) 77.
Hingen (van) 82.
Bikkers 372.
Hinlopen l l .
Hiolle  70.
Hizerrbach  246.
Hoboken, (vaar)  5, 36.
Hochepied (de) 379.
Ho& 208.
Hodempijl  133, 155.
Hoeck  (van) 79, 210.
Hoseoke (van) 274, 289.
Hoecker 281.
Hoefs  285.
Hoeufft 84.
Hoege  (die) 118.
Hoek 209.
Hoen (‘t) 102.
Hoen (van) 251.
Hoenderop 3, 374.
Hoep (van der) 72.
Ho.erdamus 169.
Hoes 330.
Hoeschot (van) 231.
Hoest 3, 72, 73, 374.
Hoetink 218.
H o e v e  ( t e r )  3 3 4 .
Hoeve1 (van dter) 250.
Hoeven (van der) 93, 101,

136, 156,
Ho,evenaar  379.
Ho’eey  (van) 119, 135, 187,

220.
Hof (van) 82, 284.
Hoffem (vun der) 373.
Hoffmam 53, 54.
Hoffmeyar  86.
Hogendorp

165.
(van) 75, 136,

Hogesteijjn 29.
Hogleveen (van) 351.
Hoke lem (van)  229 .
Hökers 2.
Hol 373.
Ho~lllandt  (van) 345, 346,

379.
Holllebeek 166.
Hollen 195.
Hölling  (van) 208, 209, 210.
Holmberg de Beckfalt 297.
Holmerr 187.
Holstein  Gotiarph (vam) 1 3 5 ,
IIolthausa 36ï.
Hcnlth,e  (van) 264. L
Holthuysen  352.
Hcnlthuyzen (de) 85.
Holtzius  135.
Holtzachuher  v o n  Harh~&
( v o n )  2 9 8 .
Holy (van) 131.
Homms 240, 344.
Hombroek  (van) 185.



Homburg 373, 374.
Hompeach  80, 82.
Hoacoop  (van) 37.
Hopdebiers 135.
Homng  220.
Honthorst  (van) 118.
Hoochcamer 247, 292, 367.
Hojochstraten  (van) 66, 250.
Hooff  344.
Hooft 657 72, 10’3,  155, 165,

166.
Hoogerna&  (van) 168, 169.
Hoogendijk  137, 330.
Hoogemhouck  Tulleken  4 7 .
Hoogeveen 50, 206.
Hooghard 103.
Hoaghendorp 75.
Hcogmade (van) 167.
Hologstad 104.
Hoop (van der) 134, 237.
Hcoreabe,ek  272.
Hcormap, 134.
Hoorn (van) 260, 291, 369.
Hoorne (van) 221, 348.
Hoorneweghe 77.
IIooven.  (van) 332.
Hooykaee 32.
Hop 50.
Hopinglen (van) 113, 138,

147.
Hcppcgard  1 7 4 .
Hoppen (van) 73.
Hoppers 51.
Ihnppner 157.
Horen 214, 215, 260.
Horfmkens  375.
Hom von der Horck (vom)

298.
’ ’IIarrichr  (CC;) 8 4 .

Hossen  (van) 332.
Horssen,  (van) 373.
IIoret (ter) 79, 85, 86, 87,

88, 332, 333, 334, 377,
380.

Horat (van der) 330.
Hovst alias t:e Rcmwenhorst

(ter) 88.
JIosteijn 29.
Howbinge  240, 265.
Houbs  173.
IIo,uclrgeest  (van) 165.
Heus (Ingen) 2 0 7 .
Houte (ten) -169.
Houte  (van dien)  246.
Houtegen  245.
Houten  (vaa) 43, 272.
HoSater 373.
Houtkamp  103.
Houtman  2 7 .
Houtsagers 373, 374.
Houttrap  276.
Hontuin 30.
Houve (van den) 118.
Holuvelmans  (de) 85.

1rn~gedanuwen  119.
1[nhansen  opI Kniphuysean 164.
:eelin  342.
[senbaert  267.
[senbart  276.
[senhout  (van) 201.
[serin (d’) 249.
Israël 259, 346, 347.
[asem (van) 50.
[ttersum (vam) 62, 98.
Ixom (van) 248.

Holuwelingle~n  (van) 9, 41.
Houwijn (de) 236, 237, 350.
Hove (ten) 136.
Hoacn (v’an)  269, 285, 287.
Hoyer  van’ Rrakel 1 3 4 .
Boy tema 75.
EIubert  89, 102.
Hubrecht 337.
Hucht (vnn d,er)  338, 3408.
Hucht~eubroeck  115.
Buchtenbroic  (van) 119.
Hueren (vap)  3 5 2 .
Huerne  (van) 229.
Huesden (van) 118.
Buotinck 324.
Huffel 48.
Hügel  (von) 298.
Hugenholtz  206.
Hugsqath  (van) 253.
Huissen 263.
Huleth 169.
Halle  (van den) 336, 372.
Hulpen  (van dier) 77.
Hels (van den) 329.
HulsdIen,  (van) 30,l.
Hulsken  20.
Halster 285.
Humdda 51.
Humninga  1281.
Hurgronje  269.
Hurkmans 186.
Husens  213.
IIuygen 44.
Huijgens 104, 270, 273.
Huyssea  (vam) 170.
Huyber  (de) 382.
Hijbalerle  (van) 309.
Hijenbach 246.
Hyndersteyn  (van) 115, 118.
IIijns 72.

1.

Ilclten 297.
1mminc.k  86, 88, 94.
Jngelsert  58.
Ingen (vaa). 194, 196, 197,

282, 285, 287, 330.
Ingcneyken  379.
Ingenh,uys  208.
Intgcnoes  329.

J.

JaasaiLlck  334. ’ :
Jacokm  41, 46, 47, 63. 1
Jadtoulb  251.
Jaleesinck  85, 87.
Jager (de) 311.
$airsfeJt  (Van) 118.
Jalink  50, 92, 330.
Jansen 334, 346, 347.
JanlseJls  340.
Janssen 54, 73, 84, 173, 136,

286, 375.
Jalnrssens  83, 84, 185, 299.
Jansz 37, 40, 42, 63.
Jantzon 206.
Jasmink (‘t) 86.
Jelgersma 258.
Jenin 269, 270.
JNak3  2.
Jeude (van Lidth de) 2, 3,

íl, 121, 374, 375.
Jeught (van der) 75.
Jaarmeau 355.
Juchems  288.
Jo,link 324.
Joncheere (de) 104.
Jonckblocrt 293.
Jonckheer (de) 258.
Jorag  (de) 7, 39, 243, 362,

363,  374.
Jonge (de) 67, 82, 268, 272,

273, 338.
Jcmtge  (die) 118.
Jongeye  (van) 243.
Jongb (de) 2, 37, 72, 298,

332. I
Jonkers 128.
Jczdaam  86, 87, 334.
Jcrdsen  88, 89.
Jo~rdan  134.
Jord,ens  325.
Jorisee 60.
Jud~envelde  113.
Jud,envelde  (van) 138, 139.
JuI&@a -240, 241, 265, 266.
Jwnius 27, 202.
Jurrens 282.
Jurriane 284.
Jusbirrianus  84.
Jutfacs (van) 116.

K.

Kaar  (van de,r) 6, 37.
Kaamen (van) 88.
Keerlsz  41.
KaJff 17, 54.
Ka.lltcX3n  51.
KaMria  48,
Kam 193.
Kameke (vanj 3 4 7 .
ffiamem  (van) 86.

Kamp (van der)
Kamphof 372.
Kan~nemar.7  281.
Kanters  185.

331.

Kappel  (van) 142.
Kark (van der) 117.
Karsvel (van) 325.
Kate (ten) 85.
Ka.ters 170.
Kuiser 30.
Kelders 158, 194, 195.
Kslfken 164.
Kemnade 48, 109.
Kemp (van de) 375.
Kempen (van) 285.
Kemper 50.
Kenmepaert 152.
Keppel (va,n) 2 0 ,  3 5 ,  8 7 ,

105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114,
115, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146,
147, 286, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327,
328, 329.

Kerbich 82.
Kercbove (van) 239.
Kerckhoven  (van) 201, 202,

205.
Kerokhoff 173.
Kerckraedt  (van) 5, 13, 14.

233 > ,
Kerkhem (van,) 169.
Kerkhove (van d,er)

237.
Kerkhoven (van) 12,
Kerkwijk 98.
Kerremans 56.
Kersbeqh  28.
Kerstjena  174.

13, 14.

KesA (va,n) 229, 2 3 0 .
Kcssler 24, 32.
Ketel  168.
Keteler  153.
Ketele 173.
Keujen 325.
Kets (van) 67.
Ketting 299, 352.
Kattin@ 326.
KeuIe.n  (van) 3.
KeuVe~n 82.
Keyert 96.
Keyeer 6 1 ,  2 7 6 ,  3 3 0 .
Kieboom  237, 238, 239.
KikeibeI  301.
Killgowe 182.
Kun (van der) 257.
Kindt (“t) 276.
.Kinsbergen (van) 49.
Kim&& (van) 1, 11, 58,

2O4,  259, 260, 279, 351.
Ki.nt 235, 237.
KinO van Rodenbeke  236,

237.
Kis 73.
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Kist,  12.
Kistemeokcrs 1X.
K1aavore.n  (van) 331.
KIneken 283.
Klaver 105.
liluze-s  303.
Kleef (van) 190.
Kk:cff ( v a n )  7 1 .
Klerk  (de) 271, 273.
Kley (vaa der) 6, 37.
Kleyn (de) 301.
Kli&uaeh  297.
Klinck 282.
Iilinckepcor  281.
Klingc  284.
Kloek 282.
Klocck 280.
Klaecke 281, 282, 281.
Klo.eken 284.
Klok (vaa der) 259.
Klo,oster (van den) 282.
Kloot (van Rhede vuu d e r )

34, 163, 287.
Klopman 334.
Klooveren~  (va.11)  ï2.
Klu$ 332.
Kn’el  (van. der) 282.
Knickerbacker  295.
Knies 86.
Knipl;orsC  35.
Knol 159.
Knoop llF, t73.
Knooper  336.
Knop 282.
KCC 2 3 0 .
Kc*ck (de) 27, ?iU,  XN,  341.
Kocx 356.
Koeckx 281.
Kaoy6obro;Ltwor 119.
Köfflor 161.
Kokela,aa ((je) 382.
l%ff 202.
Komcmbronmk  (va,n) 10.
Kon~nck (die)  5 6 .
Koning  (de) 378.
Kclrxistra 345.
Kool 285.
Koolfhaas 207.
KoopaI  216.
Koot  (van  d,er) 2%.
Kordo (von) 109, 147.
K o r s  2 8 6 .
Iiowben 286.
Koratijnoble  275.
Ko~rathtorwt  283.
K0~yc.k  (van) 95.
Kraehton  266.
Krntz 297.
Kre(ob 362.
Krcmer 84, 325.
Kremers 276.
KreQnhel  (v0.n)  5 0 .

Iir&xhmar  va,n Wjjck ( v a n )
1 3 3 .

Krieken (van) 73, 330, 372,
373.

Kriken  (van) 3.
Krijger 88.
Kruijthoff 127, 332, 374.
Kruijthoff (Tielcmius) 61.
Kuerbeeckeu (vcln  d e r )  280.
Kcffeler  (van) 133.
KuffeIer  (van djtr Meer van)

12.
Kuilo (t,er)  t G, 8 8 .
Kuiper 62, 188.
i<ullerd 332.
Kunck0n 334.
liuyc (van) 230.
Knijf van Rcdruburc.b  1 1 6 .
Knijff 118, 119.
Kuijk (van) 129.
Kuijaer (de)  ‘LGI,  268, 2 6 9 ,

270, 271 275.
Kuyst 229, 231.
Knyst van Wijc 230.
Kyes 286.
Kymmell  25.
Kyvijmz 50.

L.

lam (vam der) 345.
Laat (Strik) 330.
Lalbreohts 267.
haeet  372.
Lach 302.
La,eff 209, 202.
Laen (van der) W, 71, 101.
Laer (tole)  2 0 7 . IJ
Leor (van9  191.
Laere (van) 190.
La& (d(e) 171, 174, 208,

211, 212, 354.
LaSgrnet~  78.
Lam (VCIUU)  85.
Lamben+  96.
Lamborta 92, 341.
Lammera 120, 241.
Lammin  249.
Lampihosem 151.
Lampsins 103, 249.
Lamaweerde  (van) 73.
Lampek van  den  Velden

175.
Lamslweordo  59. ’
Latil 52.
LnmMhxdt  (vam) 85,  87,

334.
Land@  (van de) 287.
Jxsdtmatn 28.
Land16 215, 260.
Lanen (van cher)  204, 351.
La!nB (dn3)  331.

Lapigo (d(e)  68; EO, 94, 128,
159, 237, 238.

Langw alias I’ai:e~ga~ys,  226,
237.

Langlelaer  ( v a n )  2 3 0 .  ’
Langm  160, 109, 112, 113,

139, 375.
Laqqmarker  (van) 209.
Laqenburcha  (van) 280.
Lamgterak  Oooterlandl  1 5 5 .
La!ng&onck  (van) 83.
Lamghe (de) 116.
Laalkers 331.
Lanuuy  (de) 22, 24, 167 ,

168, 169, 170.
Lams&ob (van) 67, 257.
Lroaincik  87, 154.
Lantoeroeu  (van) 363, 364.
Lamso&n (van) 68, 100, 119,

165, 166.
Lap 119.
Lapeeren 73.
Laren (van) 125.
Larnoij  70.
Latere (de) 125.
Laterveer  170.
Lalteeur (de) 131.
bbwndrx 62, 63.
La~terhuaen 113.
Lava1 (van) 348.
Lebera (de) 105.
Lecke (van de) 230.
LeeoJmte  77.
Ledebur 107.
Leo (van der) 200.
Lecdem (vaa) 1 0 7 .
Leefdoiel  (von) 197, 302.
Leefe  244.
Leef’arrg  273, 274.
Loernaam 31.
Leem@  60, 119.
Leemput&  (van don) 68.
Leemo (van die)  335.
Leers 93.
Leeuw (die)  73, 119, 379.
I,eeuwe van Ad~rnrd  2 5 2 .
Bouwen  (van) 2, 3, 11, 72,

73, 116, 119, 133, 135, 169,
330, 366, 375.

.LeevenrIaeI  (van) 374,.
Leferi~nek  88.
T,oge  (de) 205.
Ldiosr  259.
Lely (van der) 156.
I.+=e1t  (van) 165.
Lemane 293.
Lembe ( d e )  1 4 0 .
Lemker 287.
Lemmein 8%
Lemm 352.
I&nnn~opi  (valti)  65, 104, 254,

340, 3481.
Lema (dje) 7 8 .
LeinA  (van)  1 1 9 .

Lentha (van) 88.
Lepel 340.
Leepa.u~l  19.
LW 370.
Leuw (de) 332.
Le,ved;ael  (va,n) 228. ,
Leve&-& (van) 231.
Le’we van. Midd~elstum 2 6 3 .
Levctx&elI  (van) 332, 375.
L e t - e r i n c k  3 3 4 .
Lewyck 57.
Ley 182.
Leydea (van) 119.
Le,ijo (van dier) 219.
Leyns (van) 347.
Leya (van) 344, 347, 379,

380.
Leysaius 65, 125, 154, 175,

190 224,  255
3031  ’

, 256 , 302 7

Leytein 251. 1
Lezay (vam) 348.
Lbe~tmam.  372.
Libaut 355.
Li0 174.
Lichtenberch  (van) 119.
Lictth die Joude (van )  2 ,  3 ,

71, 1281,  331, 371,  375.
Lieded (die)  210.
Lieftiink 48.
Lieadlen (va.n) 119, 330.
Lier (de) 55.
Lieshout  220.
Liosvd~dl  (van) 320.
Liewelt  2, 119, 330.
Liet,s 259.
Lieve!ndceul  (van) 373.
Lieverlolo  238.
Liglqa  (van) 222.
Ligt~ermcted G4, 1 6 0 .
Lilly, 186. /
Limboroh  (van) 94.
Limborg  (van) 87, 333.
Limburg  (va~1)  32, 86, 87 ,

189.
Limb#urgl  Stirum (van) 85 ,

209, 299, 300.
Lin (van) 169.
Linde (van d’er)  287.
Linden (van de) 373.
Lindenbdtz  (von) 298.
Lindonhorst  (vaar) 283.
Linne (van) 81, 82.
Linte 276.
Lintelo (toe) 85, 86, 333 ,
334, 377, 3E0.
Lippo (vam der) 228.
Lipperm  2(68.
Liser ds Morsain (de) 298.
Lith (van) 256.
Lochem (van) 222.
Lookeren (van) 72.
LookckboM  (van) 92, 223, 365.



Lothteyn  (van) 135, 202  )

203, 204?
Lod@r 50.
Lodetijs 57.
Loeoker (de) 146.
Loef van Hueane  230.
Locn (de) 63, 119.
Lo~chium (van) 87, 88.
Lclenreaul&  (vaa) 2 2 7 .
Loesm,  3.
Lohmaa@ 367.
Lom (va~$ 207, 208, 212.
Lommlers  72.
Loncque 49, 167.
Lolo (v(au)  1 3 5 .
LooEs 207.
Lookeren (Y an)  73, 330, 331.
LoomaDa 185.
Lolo~n  (va,n1 18, 19, 20, 29,

32, 1210,  146, 190, 348.
Looper  (die)  269, 2 7 2 .
Lcoe (de) 175.
LOM (de) 55.
Lo,oy 18.
Loloz  (van)  25, 26, 29, 30,

32, 63, 189, 190, 345, 190,
191, 221, 222, 223, 342,
547,  348, 349, 381.

Loper (die)  346.
Lopes 67.
Lorrtime ( d e )  2 2 .
Loe 29.
Lotiecaiaib 185.
Lottingon (vaag 122.
Lou$on 193.
Louvagn  (de) 55.
Lovendael (van) 17 3.
Lauw (de) 331.
Louwerman 51.
Lowick 10.
Louwsea 286.
Lubbeas 210.
Lubl,eB.- 341.
Luca 271.
Lucas 160.
I~lIcsssfQ  98, 305.
Luml3a 28.
Ludea 83.
Lud&c va,n d e n  Dijc  231.
Luibene 239.
Lulofs 285.
Lundem 100.
Lunel 253.
Lunenborc,h  (van) 3 I !J.
Lunsingh Wiohers 161.
Lwam&  341.
Lu%tìmt  de la S&lonière  (d(e)

285, 341.
Lnttekeenhuys (van) 120.
Luyx 292.
Luyken 63.
Lugmes 33.
Luij@n.s  82.

Lijcklama 345, 379. /
LijcUe&  304.
Lijcoph  177.
Lijw 176.
Lymburg Styrum (vam) 2 1 0 .
Lijn (van3 71.
Lyndlen (van) 2 3 0 .
Lype (vaa der) 230.
Lijsbet (vaL.)  2 6 0 .

M.

Maalo 285.
Na&tadie  (va.~  der) 176.
Ncainem (van) 3.
Maar& (van der) 166.
Naas 49.
~~a,a~sacker  73.
Maasbach  73.
Na,ca~&  269.
Macldmaafl  (Co&)  7 2 .
Na&et  (du) 271.
Mackay  24, 71, 353.
Maeken (van) 81.
Maokers 73.
Mackeapamg  342.
Mackworth  243.
Maieletn (van der)  5 5 .
Nae&nsa  69.
Maes 57.
Maeb  (ter) 324.
Nalet  (va,n der) 120.
Magerpseat  37.
M&loaij  20.
Maire (1%) 94.
Maitre  (le) 136.
Make  (de) 139.
Madapert  70, 1151, IC;@, X7,

276,. 279.
Mallaert 57.
MaJlion~  209.
NadseaL  (van) 9, 41, 4 2 ,  7 1 ,

329.
Mtilbzahti  (v,on)  2 9 8 .  ’
Na~mmakers  (vam9 1 3 2 .
Mamuchet (de) 70, 131, 132,

133, 166, 167.
Na.n (de) 120, 225.
Mandemaecksr  88.
&nders&id:tfl  B&nckcnhc~mb
19.
Namdm  (vatna 5 7 .

’ , i 1

Namna  84.
N.anm&  (van) 179, 180, 181,

371.
INamriñg& 133.
N&EPJ 28.
Mams&&  (va.n) 5 7 .
Mamten 333.
Mautijck  (van)  1 4 9 .
Marok (van dier) 29, 134, 191

348, 381.

1

Nasck v a n  Arenberg  ( v a n
d!%r)  342.

Man-%%  ,(dQ)  155.
Meree&  207, 212.
Marisse~  277.
MarivoordB  (van) 580.
Marke 182.
Marl,e (v(am) 2 8 6 .
Maruchali  v a n  l3icbereGn

(vjon$  298.
Nprs%lae~  57.
Marselaert  (de) 57.
Mantem 18.
Martens 302.
Martfeldt 103.
Martin 183.
Martiti Buys 49.
Martijm 51.
Nas%D 374.
Ma%eneuve  259.
M2b--lowski  (von) 2 9 8 .
i\ia$sm (van) 127.
Marpselot  167.
Masse.n  84.
Uast  (van der) 12, 13, 14,

234, 237, 349.
Mastriok 32.0, 2573.
Mastrik (van) ZO.
MYasur  294,.
Masure  292.
D&mes (\-an)  1 2 0 .
Mathe 146.
Maitthti 108.
\fathefnesne  (va,n)  lf2, lC6.
Na.tth,%uss 268.
Gtthiae 262.
Mayaert 124, 156.
Mayvart  124,, 125, 153, 156,

190, 222.
Mazier  341.
Mechelen (v~J_T$  56, 57, 275.
N%eJ  (yan) 383.
Neer (vm dier)  14,6,  200, 243

299, 350, 378.
Neer vaas Ber%ndmchB (val

dJer) 202, 260.
Neer vm Kuffder (vam d e r )

12.
Neerbeke  (van) 278.
Neerems  156.
N%%rheim  228.
Ne.erld  (van)  146.
Me%rmam  204, 283, 351.
Neerten  (van) 146.
Meertis 271.
MecTts 173.
Mees 50, 240, 382.
Nées  (Al&& 5 0 .
Ne+x&r  (de) 10.
Meesters 12.
N*ren  (van) 1, 330, 373.
Neefiwem  (van) 22~.
Neg!ao?ck  338.
N%g@  (van dier) 214.

l

Maghem  (van) 228.
Neiermam 375.
MeBnrders  240.
Neiomck  335.
r@e 96.
MeiJ (d@) 290.
Meldw (van) 26.
Mels 290.
Mem 329.
Menger 333.
Nem vam Struitm 2 7 1 .
Men& 51.
Men.tz (van) 30, 334.
Mmz.ingl%n  (vlan)  62. .
Mercaeat 248.
Mersnrbcxrch  (vam,)  14,6,  3 2 0 .
Metrode  (Scbiffey,  vano  7 1 .
Neab  (d(e)  155.
Mertasz  41.
Nertz 84.
N%rw&e  (vaan  der) 253, 264,,

285.
Merwick  173.
Merbeke (de) 175.
Nesdhcb 219.
Mesmacre  (de) T6.
Nesmaker  290.
Meaaeck  337, 338.
Mesatuxcker 359.
Messteker 362.
Mesteker 360, 261, 362.
Ne~t&m,  ~(vam)  140, 142.
M%tea;em  (vap$  3 7 3 .
M&raedt 280.
Nets 276.
Me,tte  628.
Metbevier 62.
Meuien (van der)  4, 5, 6, 7,,

8, 9, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44.,  131,
132, 168.

Neuletnaler  ( d i e )  2 6 7 .
Mtxdemhek 372.
Meuls 6, 38.
Naulat  6.
Neurs (vatn) 29, 80, 222 ,

254, 3016.
Meuwen vaa Hin~brig  (vtini)

12.7.
Ney ( d e )  9 3 .

1 I /

Meyar  103, 291.
Neyers 291.
Neijnlers 105.
Ne,ysemboph  (van) 7 9 ,  801.
Neyvaeti  125, 126.
Michalofaki (von) 298.
NicheJmore  182.
Ni&els 352.
Nich&lsz 41, 42. s
Mi&ouius, 85, 86, 87, 88, 333,

377, 380.
Nid&cht%n  (vam) 90..
Nididelburoh 2’62.
Midtdblburg  86.

l f



Midcckelom  (vaal)  170.
Milkam  (von9  298.
Mira@ll@  55.
Mie& 248.
Mie&0  (ra) 48, 250.
Mierl00 (van) 149.

167.Mierq 69, 131,(vam)
Mierop (Chy&  van+ 1 6 7 .
Mig&ode  245.
Migrcde  (Van3 290.
Milbìqh  van Verwen  2 5 1 .
Xilly (de) 33,
Minious  280.
Mirakel  57.
Aksm 330.
Mit*h&c  (de) 90.
Noeleman 282.
Mcaelarr  4, E6,  36 4.1, 7 4~2  439 9

146, 381.
Ildoelne~r  (die) 310.
MoeuLs 26, 268.
Moer (va,n der) 224.
&ere (van’  der) 3 5 1 .
M0ezendeel  (van) 119, 146.
XES 25, 157.
NaerrelJs  322.
Molbr  353.
Mol 72.
Melders (de) 56.
M0lematkers  250.
Molen 4, 42, 303.
Mcilc~water  205.
Mdio 141, 190, 223.
Mol1 2.
Möller lO6.
MiXlers  366, 367.
Mo& 223.
M0lochadbü  298.
M0lte’r  281.
Molter 281.
Molijn 3.
Mcm  2, 71, 174.
Mcineeus  301.
Mcmchij (de) 27.1.
Mouich 14 1.
Monta,ubam  39.
%ntmorepcy  (de) 49,

348.
249 ,

Mo&fo&i (van) 154, 165.
Monxreles  9 1.
Moraeus 301.
M0&e0ht (vam)  2 2 7 .
Morgam 156.
Moriaens  301.
Morin 20.
Mering&  356, c.57.
Morre 281, 282.
Moraier (de) 137.
M0rtd  (ven de) 186.
Mo&1  (deu)  CO.
Nobqel  136,. 288.
Mate 99.
Mottini  (die)  8 4 .

M&feild  124.
Mouohom 204.
Moutier  274.
Moutwijck (van) 146.
M~~i#lfm  (d,e)  8 5 .
Mcuwer 31P.
Muelen (vzm der) 4, 157.
Muldenbq  142.
Mulder  284, 332.
Mulert 103, 285.
Mu,lhem  (vm> 2 7 8 .
Muller 79, 73, 95, 103, 189.
Mula 6.
Mulst 6, 37, 38.
Munck (den>  294.
Mundk  (de) 202.
Muanick  218.
Mun&r  (van) 19.
Mum&r  (de)  272, 273.
Muntaz  19, 21, 86, 383, 384~

Nenninck  146.
Neomarmua  73.
Nerirrg  Eglel 225.
Net 284.
Ne&rJm  259.
Netmanm  284, 286.
Net&her  1 9 3 .
Neuchatel  89.
Neut (de) 170.
Neve  (de) 10, 58.
Nicl (van)  50, 190.
Nicnborg  112, 115.
NiGnhoven  94.
Nienhuis  86.
Niepoort  (vam)  168.
Nieop (van) 130.
Nieratraaz  49.
Nieukwck  281.
Nieulamdt  23.
Nieudan&  PotteUxr&e  21.
Nieuprt  51.
Nieuwe  (van  der) 76.
Nieuwenhovem  (van) 130.
Nieuwenhuyse  (van) lC9.
Nievervaart (van)  185.
L\1 iland 19.
Nimmeghen  (va,n)  3 1 3 .
Nispen (van)  57, 168, 169 ,

170, 315.
Nisserpadlt  289, 369.
Nitert 86.
Ncubbe 2.
Nobel 121.
Nohelingh  9, 43.
i’ohels  43.
NoGl 31.
Noinet  ( v a n  Turmeaie,s  va!n)

348.
Nol1  (WI) 3 4 1 .
Nollid@ 285.
1\01tlmius 21s.
Nnordho0rn  (van) 6.
Noordijk  285.
No& (vamg 6 3 ,  314.
Soo&bergb  206.
Ko0rthoe.k 259.
Kccrthd  284.
No0t 373, 37.4.
Noorth (van der) 89.
N00tIoven  170.
Nmdie (de) 205, 274.
No.yen 186.
Euman 51, 311.
Numam ( v a n  Warend0rp  go-

zeg@  312.
Nunnijnc 138.
Nuwel,amt  (van$ 230, 231.
NU;FSXXI  (sas) 1 4 9 .
Nijehoff  (van) 146.
Nijen!bccch  (tam) 113, 143,
Nijenrcde  (van) 146.
Bïjevelt {vaa)  14C,  1 4 9 .
Nijghebcqh  (zu)  1 4 2 .

Munz 19.
Murra,y  345.
Mu,s 70.
Mus& 234, 237.
Muts 69.
Muttini (de) 81.
Muylders 329.
Muyllert 67.
Mnyr (vatn  der) 9, 43.
Muya 49, 131, 290.
Mu,ys van Holy  50, 67.
Muijsaart  103.
Muymimkel  {van) 1 8 9 .
Myerq (van) 230.
MijlPen  (van der) 7 1 .
Mijnssen (Ver*jck)  2 2 5 .

N.

Naa&m  1%.
Nabes  89.
Nlsltwijck (vaal) GE, 3 1 0 .
Naetuerelli  365.
Nagel (van den) 332.
N&uya  342, 34.3.
Na~u (va.n)  1 8 9 .
Na,& (VOD  der) 68, 100.
N&urell  319.
NoyrackrJ  283.
Nebbena 259.
Neck  (vam)  288, 289.
Nederzky  298.
Nee (van) 283.
Neesken  vau1 Vlierden,  (vam)

9.
Neich 290.
Nclille  (die)  126.
Neku?  (Goman) 16, 17.
Nelis 31.
Nemaa (de) 113.
XtmeIl (van) 143.
Nenminc  118.

hTijhoff  (van) 66.
Nijkereken  333.
NijErmd,  347.
Nijmegen  352, 375.
Nijmw S&oinelg~.vel  (van.)

352.
Nijpelaer  (van) 227,
Nijpijser  149.
Nijs (die)  95.
Nijsa  (de) 133.
N1Jslti 345.

0.

Obenheim  172.
occo 19.
ol&t0p  113.
OdlerUh0ven  (van) 84.
OeilsGtz (von dIerer)  298.
Oe.pen  (vam) 2 7 2 .
Oelr  (vang  144, 145.
Oerth~l  (von) 298.
Oertzem  (von) 298..
Oesdijck 261.
Oever (vaml  der) 360.
Offermaa  104, 3ZO.
Oklcli  340.
Olberink  334.
Oldeelneule  (van de) 2 8 3 .
Old~emba~o~ev~l~  (vai$ 70, 220,

253.
Oldeneel  2 8 3 .
Olden,id  282.
Oldenzeel  3 8 7 .
Olifam~t 215.
Olivaria 369.
Olivier (van) 205.
Oliviers 58.
Olleman  247.
Olmiua 334.
Olthaar 86, 89, 334.
Olthoff 86.
OlNlnia  van dien, Oldeahais  333
Olycan  52.
Ornrneml  (vti> 28.
Onderwa’ter  124.
On.nes  vam Nijemrode  225.
Oole 267, 272, 273.
Oom bul Wíjrgaerdtn,  67.
Ooms 12, 191.
Oort  (van)  1, 72, 330, 3.73.
Ocrth 172.
Oort (van) 133.
OaAddjek  213, 214, 260.
Oostesbut  (van) 1, 3, 372,
374, 375.
Oo&rhbuie  92.
Oostc&wd (Langerak)  155.
Oc.storling  67.
0oeAerlin;gh  (den) 170.
Ocs,tmveld  (ter) 86.
Oosterwolde  (van) 283.



ucsterwplc  ZW.
O~tfriesrl@alnd (vaal)  348.
Oc~etJWcan  (van) 131.
oo&@. 305, 341.
Oc&rum  (van) 119, 149.
Ooyee (van) 72.
O p  ta Noordlt  19.
Ophoff  133, 121.
Opmeer (van) 68.
Opwe& (vain) 149.
Oraqje-NalesaU  (van) 2 9 .
OfY (van)  27,  168,  aua, 2 3 1 .
Os& (valt%)  7 ,  3 8 .
O&j  134.
0tte.n 330.
OtteDB  16, 18.
OMerlo  (van) ‘64, 160.
Ottere 348, 382.
ott1e!f 243. 244.
ouc~cnop (WTI)  1 4 9 .  ,
Ouldalen 191.
Ondart 60.
Ouden (va:n)  230, 231.
Ondewat,er (VWI)  13 7.
OudheJuuisden  (val)  220,  2 3 7 ,

307, 308, 310, 311, 312,
313, 314,. 315, 316, 381, 382.

0lJ1Wp 189.
OutNplhoo*n  (valh) 94, 188.
Ove&eek  100.
Ov,orme,er  (van,) 5, 168, 169.
Overzijn  vefi L%hoterbo~~h

(vrm)  204.
#Ovcrr~hie  169.
OnWelel~M  (van0 3 5 0 .
Ollwrkercko  (van) 368.
Ouwla&  383.
oy (vara)  68, 231.
Oy vtiln Treelolnq  (vaag  6 8 .
oy* (vaa) 1 0 2 .

P .

Paasc~hea 2 1.
Prima  (dleo 6 9 .
Pa.aaw 358’.
Pabsit  47.
Paersde  (van d’e) 281.
Palet,8 67, 160, 1 0 1 ,  l?O, l:!I,

132, 133.
Puffelnrcde 355.
I”ag\Get 329.
PairBowitz (de) 85.
PaSret 103.
PallNartao (d1e0 2,31.
Pa&& 282.
Pall~aes (v,aa$ 12, 116, 149,

151, 318, 319, 320, ‘363,
364, 365.

Pa&mU v1a.n:  Keppe,l (v#a,n)
198.

.Padm 1 2 1 ,  1241,  12,7, 156.  ’
p.lm  149.

Pamhuys (van) ‘166,  167,  168. 1 1Philip 83.
PhilipaeeePi~nhuyseni  (van) 131, 132.

Palrme,bec.kers  173.
Panneel 295.
Paus 259.
Panamhalean  (van) 285.
Pag;egiaG  185.
Pqeg~ys  2:7.
Pa~en~brc~eck  (van) 26.
Pap&& (d,e,  -la) 3 5 5 .
Paradijs 100.
Pamvicini  de Capelli 103.
Pasels  375.
PareNt  374.
Park 183.
Pa.rkta  270.
Parmemain 176.
Parm~entielr  345.
Pasvé  288, 289.
I.‘aa@  v a n  Ha:ydi:o~r0  tvaol)

70, 100, 1:0,  132.
Paszant 200.
PM d,o Pe~uqn?&res  (deJ  203,

210.
Paleeamt 200.
Passert 149.
E’a~Mrul  285.
F’at~bull  tot Poe~en~dcrp  8 7 .
Pstquil  (van) 284.
P&ijn,  288.
Panlo (d(e)  2 7 7 .
Paalus  205.
Pauw 51, 154, 217, 277.
Ped’o  (van> 348. . ,
Peleae (van) 166.
Pees& 374.
Fee$ere  58.
PeIlto  2 8 3 .
Pélérin 181.
Pelle 99.
PeilMier 268.
Pellicnrne  (van) 130, 168.
P~!OIUZ~  de &t;ha 8 4 .
Pels 315.
Pelb  (var$  52, 72, 331.
Pembroke  15’6.
Pen;tliing 136.
Pennink  20.
Peny 270.
PeqxmCher da Ma&mnuxye

2’59.
Perre  (VZIDI  die)  2 4 6 .
Perrsnldtiel  (van) 122,.
Perrijn 259.
Pers@ (valn) 2 9 9 .
P,erv,edeyn  58.
Pes&r 7 1.
Paeite~l  75.
Pscsters  104.
FWeraxm (van) 231, 330.
Petit 8,1, 259.
Pnyne~nborcb  250.
Pey~on (du) 2 0 7 .

84.
216.Phi&nt,ie

Piomd  122.
Pichot 104.
Pieck 35, 164, 315.
Pie,l  76.
PieteJol  330, 374.
Pilak 283.
Pilyt Puyt 290.
Piper 52.
t’iren 332.
Plagte (d’e)  GO.
FXB ( v a n  der)  757.
Plass 353..
PIaS+ (van <den)  2 5 1 .
PlegeleUU  Hohen Eatringcn

(voq 298.
Plouis (du) 302.
Pl~ijs  (dse) G9.
Plcym  (van dier)  48, 331.
Pael (ten3 176, 522,  325.
Po’el Hiddengh  (van-  der) 186
E’c~e~bnburch  200.
Poelgeea~t  (van) 133.
Pclel&est 227.
Pcepanbe+ch  (van) 293.
Peest ( v a n  tkr) 2C7,  21X,

272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 348; 382.

Potest Clement (van dier)  267,
275, 277.

PcstjBemls  84.
Poi&u  362.
Po11  (ten) 3 3 4 .
Pdainen (va(n)  223, 3 0 4 .
Pcmldesman  261, 262, 263.
Pdl (vam  ,de) 103, 323, 324,

?,26,  354.
PoGert  82.
Podlart  ZLL  Ald,e,n,eijck  ( v a n )

173.
Po~lLemam  284.
Pollexfen  181,  lE2.
E’cUia  201.
Polls  191, 255.
Fampe van Mccrde~rv~ocat  206.
Pompue  244.
Ponso  2 4 5 .
PonsW  2.
Folrxtanus  169.
Pool 95.
Pccrt  (van der) 276.
Pcorber  (die) 28, 290.
PW 191.
Fopius 110.
PoFma  51.
Fopta 165, 167.
Porto (Andl?? d,e l a )  333.
Pclrtlamd,  157, 191.
Fost,mo,ie  343.
Po& 3, 73, 331, 332.
Ibt 149.

Ebth 169r
E’otho&‘f  86, 87, 3 3 4 .
P&hoffe 353.
Potka  383, 384.
PotteMq&e  (Nieulant)  2 1 .
Pdte~  201, 206.
Porttrie  (die la) 1 3 4 .
Pouc-aille  137.
t?oulet~$  183.
Paus 104.
Puwn,uJl  183.
Prt&& (van) ‘58.
Prager 374.
Prakkm 128. .
E’r& (de) 2633.
Prekel 112.
PrEv  osli 302.
Priem 252.
Prit&es 370.
Pri1~eek-y  (von) 298.
PrinB 173:
Proeys 149.
Prcsnmerm  250.
Proc&  (de) 68.
l?RNqeT 21.
PuWm  172.
Putesorus  211, 212.
Pu&maZl 20.
Fut6 (de) 212.
Putte (vaa IET)  231, 383, 384
PutBea  (de) 111.
Putter (de) 293.
Puyt- (Pilyt)  290.
PuyUinck  84.
Pijl 116, 149.
P$swe&  (van) 151.
Pijlper  2 2 7 ,  225.

Q*

QrUxkel&yn  343, 377..
Quadt 298.
Quaaebbo  149.
QuarrZe9  133.
QuarleIs de Quasles  10,l.
Qua~tmf  370.
QI;~leiys!letixiet  (are)  2 1 6 .
Quekk,ebm  86.
Quexetb  26.
Quesnq (van) 100, 101, 131.
Qu.ev$l  57.
Quic$dborra  10.
Quingote 235, 237, 550.
Quinltipr  375, 376.
Qugrinckpmaus  61.

R.

Rea (&n) 87, 334.’
Raa& (de) 128.
Rifslte (VEHl) 282.’ :
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Ra,aphorsb  (van) 188.
Raas 271.
Raat (deo CO.
Rany (vm) 383.
R&e#ue 268
Radcliffe lei.

269 270> *

Radde (ten3 87, Z’ic, 3 7 7 .
Radermaclicr  ?69,  270.
Rae (1ng~11)  171.
Raebexs  266.
RaPdf (de) 301, 315.
Racmdcnck  369.
Ra.:>phorsC  (van) 151.
Raesfdd:  (vca) 20, PS.
RaPsfelt  (van) 166.
Raetallers lV2.
Racij (Inga~n$  172.
Ras~obooms 271.
R’!:  287,

RP

28, 119, 286, 293,
94, 371.

,me&xgc  lOF,  113,  1 4 0 .
lGnmelma:n  333, 37S.
Ra.n&omldle (\-ao)  2 3 1 .
Ra~ndwijck  (van) 252.
Rx~itz (die)  1 2 1 .
Rans+ (van) 56, 5i.
Ra~~zonv  (v.a,n)  188.
Rattinck 88, 8 9 .
Rauwe& 2S9.
Ruveln  50.
Rti\vvem  168.
Ravcmeberg  (van) 144.
Ra,velT,hot  25L 50 .
Ravestein; 288, 349.
&vesteyn (va,n) G’, 67, 123,

186, 348, 349.
Rave.swsey (van) 117, 1489.
Réaalme 78.
R,ehecque  (de) 59.
Recalf 259.
Reoke (von) 107.
Redo  (vnr;)  2 0 .
Reden (van)  9 1 .
Redigan (van) 231.
Ree (ven)  2 .
Retxle  (van) 60, 61, 3 5 3 .
Itced~lni (van) 61.
Reekers  367.
Reetnea  49, 136.
Ree~pnake~r  28.
Reeti  297.
Reffelinlg 330.
Regtetinck 14 9.
Re!gglerinck  281.
11 &ers 2.35  217
l& 10. ’ c -
Rehdm (dlo) 264..
R.eichKx&acb  v o n  &hultz

(vo$  298.
Reiger (de) 19.
Rei@eaemal  1 51, 136, 206.
Re&A (va.nJ  29,  30.

Reinegom  (vlast)  29, 30, 2X,
237.

Roiners 64, 160,  241, 3 8 3 .
RGnfiers  59.
ReiGersen 273.
Reipkelns  S3.
Reitsma (Clement) 27.
R,cmwnws  277.
Rc.men  ll?,.
Rcmert 268.
Rentlcrp  4 7 ,  101, 156.
Renemam 96.
R~r~~esse  (vaal) l:$ 14,  1 5 ,  25

2u, 149.
Renesse van Bacr (van) 1X),

132.
Rengrs  52> 2$3, 2 8 4 .
Rensen 3%.
Repolaer 50.
Resp,t  (van!  1-13.
KetheMl  2GS.
Rsulems  203.
RcNu.Fch  158.
Reuvea (de) 2 ,  .i2, 330,  373.
Raeydcas 28 1,
Reygwebergco  51.
Reymers  552.
R(eymerswaelu  1iS.
RegnJ elrgh : 7::.
RelJ nbramts 1 h2.
Rc>  net1 182.
Reyninrs t.01.
Reynki~nck 2’12.
Reyn& 203.
Reijpk<os  8’0,  öl.
R$ede vcm der IilOolt (van)

34, 162, 163, 287.
Rhec  (vam>  342.
Rheen 50.
Rheonlem~  (vaa) 9 3 .
R.henxx~  (vaz~)  282.
Rboerinck  89.
Rhijn (vaa)  11, 13.
Rhijnsburglh  (van) 1 6 9 .
Ribbius 351.
Richnuds  o,f Rabhaopeck 3 0 0 .
Ri&er  do C’c$a:~-  biére 30?,

342.
R.ich 137, 282.
Rickcm  281, 282.

RidbIer (d;c)  181,
316, 317, 319,
3.63, 364, 365.

Rie (van) 155.
Riebeeck  (vam)  5:_

213, 287,
320,  3416,

36.
Kiemer  (dhz)  93 ,  94.
RAnsdijk  (van’)  4P, 9 4 ,  331:

341.
Riet (vom) lE5, 186.
Rietwijck (van) 9 5 .
Rdnck  72.
Rinokberg’h  (van) 72.
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1
l
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1
l
1
1

1
1
1
1

1
1

1
i
1
1
1
1
1
1
1
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Ringelberg  124.
R,invis  281.
Rao (d,el) 67 .
RiFpesd:ir:  (de) 19.
Riyingem (van) 2:2.
Rivoire (die) 2 9 7 .
Roberdinck  346.
Ro,bers  240.
Rochie,frt  (de) 29.
Rade  van Ghaynt (die) 231.
Rodenbeke (va’n)  237.
Rodemborcb  (vaag 1 4 9 .
Ro.dmey 183.
Rceck 149.
Roekers 367.
Raelatit  243.
Roel.ofs  94, 280.
Roeloffa 94.
Rctelofaz  42.
Koels 272.
Roever (de)  í3, UOS,  315, :;í?.
Rcøajnville  Z’L.
R<rmbtmts  IS 969
R.omtin  9 6 .  ’ - .

,

Römer  86, 88, 377.
Romo.ndt (vaal) 3?$  65, 170,

255.
R o m p  26, (12,  1HH.
RomswinLel 134 135
RomuUude  (van? ‘ti?,

329.
;97,  198,

199.
R.orxlltx+u 102.
Raudrsn  17:3, 2 1 2 .
Ront,visch  335.
R~oo (de) 1 0 3 .
R,occ%  (de) 217.
Rcaker 349.
Room (den) 335.
Rooi 239.
RooIsen:boom ll.
Ro,chsmole  (vo.n)  34~.
Rootbeen  3, í2.
Raover (dc) 128.
Rooy (do) 5, X, 95, 187.
R,ooijen  (van) 137.
Ropcus  26ï.
R,osanit 116.
Rc*emtac.m  10, 11, 12.
Ro~n~borch  (vai)ulJ  1 1 8 .
Roseadsel 272.
Rösinck  367.
Raskammer 283.
R~u~~rnad  83.
Hcxcracm  ( v a n )  2131,  V25.
R.wsum (van) 50, 149.
Kossem (vam)  3G3.
Rot 89.
Rotgers 339.
Rcth (de) 2c:o.
Rouberga (vatu) 26s.
Reuk (de) 14.
Ronkens 1SS.

Roulof 83.
l-

I ;

11

11

il

Rasse  101, 2S6.
buwe&orst  (t,cr  Hosst a,Xasl

Qe) 88.
Rouwenoort  (van) 251.
Rover 206, 2,27, 229, 230,

231, 232.
Ro:y (de) Uti, 134, 149.
Royen (ven) 51, 263, 268.
Royen~borch (vam) 149.
Ruarcli  95, 96.
Rua&i Tree3ing.  9 6 .
R,uchelaeT 7 1.
Ruddere (dc) 58.
Rudorff  (von) 298.
Rueno& 3Sl.
Ruiohrack  valn,  doe Werve 17i,

213.
Ruimomt  (van) 254.
Ruis& 15%
Ruit&niburchs  280.
Rnlan#t  (van) 211.
R upers  251.
Rasn 112.
R~ias 105.
Rntgers 29 , 358.
R,uth  18.
Ruth (Wijn@ints  Ta(n)  1 5 .
R.uts 75.
Rutt’enl 173.
Ratten  atlias Cuypers  2 0 9 .
Ruwen (dlcn) 139.
Ruychro~k  176, 177.
Ruymt (van) 332.
Ruys 167.
Ruijs~dll  102, 149, 150, 161.
Rulysseher  (de) 168.
Ruyter <d.e)  58.
Rnyls 75.
Rijck  (vam) 94; 9.5, 251.
Rijckemoy (van+ 8 2 .
Rijc~khuye~on  154, 156, 157,

158,.
Rijc,ke (de) 150, 261, 274, 292
Rij& 291.
RyerrP  251.
Rijfen 2941.
Rijke (de) 139.
R.ijke  van Dom~laur  374.
R,ijklrea  261.
Rsijks  (de) 273.
Rijn (van) 116, 150, 167.
R,ijaberck 7 1.
Rynderiak  64.
Rij nfelrd&nll; 64, 160.
Ri jp  (d(e)  2%
Rijs (va.n) 167.
ï~,ijAseab~cb  (van) 116.
R,yembarcb  (van) 6s.
RijmGjc  (van) 232.
Rijswijck (van0 3 7 8 .
Rijswijk (van) 42, 87.

Ij
1

l 1



S.

S&lotière  341.
Sab~l~oati&e  (de  Luaanart

285.
S&ek 1 8 0 .
SCngen&  (de) 77.
SaJdews  14.
&llle 340.
Sdm 119, 146, 151.
EIaam (van) 223, 377.
Sanbeke  55 .
Samd  (van den>)  3 3 0 .
Sandelin 47, ,157.
S~nd&ng  68.
&ndmlingen (vam) 157.
S&IldIar  137.
Sanders  369,
S!and;ers  B&cop  270.
Shndt 262.
%n&n (van) 268.
SE#IltvOQa%  30, 350.
%rin~ck  322.
Partoiris  137.
Slaabout 201.
Saaee (dl@)  140, 143.
EIautill  358.
Sautijn 273.
S~nwé  186.
Sayn-WitQcastein  297.
Sca$eck 261, 26&  263.
SPerpemes  (vam) 150.
Pchamp 253, 254.
Sohrascmbo~r~h  (ven) 7 2 .
Schaaread~~ck  72.
SchadE  26? 165.
Schadembrocck  (van) 150.
b%haeml 2 0 .  26, ?.23.
Scha& 3OO, 301.
%&affelrs  173.
Schage (vsn die) 2 4 7 .

die)

Schla@en  (van) 135, 165, 3OY.
SohaleU  62.
Schm,lk 21.
Schaut (van. der) 310.
%hayk (van) ,150,  186.
S!&eeaLen  373.
Scbew  34 6.
Scheerkem.s  84.
Scbeitsbage  253.‘
flche$iin~gl  (va,n der) 92.
?tibelling;er  2 8 7 .
ScMtue  217.
S&ena~ert  185.
F,cbenasts 250.
Schenck 83, 343.
~ohcngca (van3 180, 213, 214.
SNch,enX  135.
Sohenke,l  3.
SchepIxIa  41.
Schepper (de) 259.
Sc~le~eB (vam)  165, 316,

318, 320.

,

SthlevcIn  (va,n) 3 3 3 .
Schie (vap3  li0.
Schierhout  104’.
Schiffey  vrqn.  Merolde  7 1 .
Behill (van) 217.
Sc&mmelpentinck  21, 207.
Sahippeirs  102.
Schive 3’17, 318.
Schloffer 134.
S&lu&r 155.
Sc~b.o~emaker  294.
Schotimk  340.
Sclio~ixnmaker  105.
flchoemmeckers 173.
Sahoem~yn~ge  339.
SchlotieJ% 100.
Scho1te.n  86, 87, 88, 89, 269,

281.
Schdltem van As&ah 207.
Bchi&en  van  OudLHaarlem

207.
Scholtz 252.
4cbomaker  21.
Schlo!nauwen (vaa) 151.
Scbonnak  7.
Scboaxegevel  ?52.
Scblommborch  (va!n)  150.
Schoo&  130, 363.
Schoof  179, 180, 213, 214,

215.
%homthohiem  (va#n)  5 0 ,  1 3 6 ,

127,  175, 348.
3’cboomvorst  (vain)  2 5 .
3cluook 223.
Sicbotorr&j;ck  (van) 150’.
3cboMs  72.
%b,aotvers  373.
JchoPeir  259, 271.
%hotbsorgh  218.
Ghoten (de) 55.
3obutti 100, 1321.
3chartis  (de) 55.
Jchoatten~s  131.
%houwcn,broek  (van) 260.
Jlcblonwexxburg,  286.
icboyte 55, 56, 57.
Jchrc~vvetndijk  3.
3&so&r 96.
3cbro~yest,ein,  ( v a n )  120, 150.
!&u+xmaier  282.
Muit 104
“ohul~dler  72.
*<hulter  (van) 1 0 4 ,  298.
~hul~ 329, 331, 332, 372.
%hult#enx  942_ .
_;dl usKcz;IB  G7.
%hmGnck 51.
Schuring (van9  2 9 .
Jchutstil 341.
+huuuman 28.
%huuumeyw  283, 284, 285.
!&Cjl  203.
Jchuylem~urch  CG, 1 3 0 .

&&uy* 240, 344.
Schwalrtze&sgI (van) ly 1.
kicdlw*ke 288.
Sc&jff 169.
Sah$bo.ter  216.
ScJl@%lber~  47.
S&em@tr* 114.
Soaopm3 183.
Sebrecihtaa  43, 44.
S&m%ren  (van) 122.
SJel&ers  35, 41.
Seiger 22, 23.
Seldleseck (voao  298.
SeJmijm  73.
sem 150:
Xiemskem 57.
Sen~~~~erdius 158.
Senxt~ijnsen  (v@ 3 7 5 .
SeraLes- &t de Mesemarsa  (de

‘t) 76.
Serrurier 288.
Berwouters  368.
Sletten (van) 64, 160.
S_venaer  121.
%yd.litz Kurszbacb 298.
Beylemakers  280:
%heerem;berch  1008.
%xama  264.
Bceraan 83.
Sickem 339.
SC&ing&  161.
sieb,old  (VCYII)  298.
Gxs 10. ,-..
~oiaweur~z  viuu1  Rsesema 218.
??igoheerman  340.
-ikke1 61.
%lversmit 177.
Nvooird~e  368.
Zimc@  218.
%.moiLe  31.
%imom!en  243.
tlinjo8a  84.
Sinoutskerke  (van) 262.
Sis&gl 2,64.
SiMer  (de) 248, 243.
%x 78, 79, 113.
Sjoerde 379.
S~la!blingp  10.
Ma&rus,  282. ,
Slle@ht  93.
SlewUa  (valn)  309.
SairUglelJ%n~ld  (van3  135, 309.
Slolelt  86, 88.
Sloct tent Wastjerholt 3 4 6 ,
Sloot (van der) 131.
filorterdOjclr  (van0 3 4 5 .
SUtie  (WMI,  der) 177.
Muibar 64, 86, 160, 189, 380.
Sl~ys (van der) 85, 86j 8 7 ,

177, 333, 334, 380.
&uyt.er 32.
Lmack (va,n der) 38.
SmekikirUck  323.

Smet (de) 77.
Smeta Si.
EIn&Melrtl  94’, 105.
Smit (d@ 295, 330; 372.
Smi~e  173, 250, 329.
Sm$eg&I  273.
&na,belius  356.
Snavels 312, 314.
L&eeck  (van) 150.
Stiel 283.
&e&lem  1 8 .
&&enbesch  (valn)  120, 150.
Smep  155.
Sktepptiet (va@ 231.
Siuermondb  (Tabinghg  161.
Smitter  283.
%xx.k  64. 276.
Snoek  271.
Sm 153.
&oack  6, 7, 37, 38, 277.
S&@.%kaer-t  345, 346.
Saov 150.
Soasdijck (van) 2 7 .
Swgwt 214.
SM 48.
SMiw.a (vat+ 37, 207, 208,

212.
SMms (van) 112, 138, 147.
S@merhuis  64, 160.
Somers 251.
%mpeecken (van) 150.
Somp&aq (de) 55.
Bom (vam) 49, 127, 157, 193,

373.
&nneveld~t (va;n)  69 ,  131.
Som;tag  102.
Smorilla  Angulo 8 3 .
sQ&Iert 371.
Soete 368’
Spaen (vang)  220, 221, 381.
Spaes 352.
Spa@u  Ldecq  (va.n) 2 9 .
Spans 284.
Spec.ht V~UI  Buben’heim  5 1.
Spee 79, 80, 81, 82, 83.
Speet 252.
Spegel  212.
S.&eldewtnde 244.
Sbieremburg 33,0.
LSpierino  ven Dijnther 2,32.
Sp;;ins! 204, 307, 3810,  313,

.
S@rinxhoek (van) 201; 2013.
&&3C4 373.
Spirim3 V’~III!  Dyn tlller  229.
+rin*ar  3 7 1 .
gbhr  150.
SF3FuM’ 49.
Spran@ (vam) 73, 3 7 4 .
Sp.re.e  2 9 9 .
Spreqer  2Y2,  348, 382.
spromck  35.
&NVEI@I  168.
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spouw  93.
Spruyt  (van der) CD,  150, 312
Spo&~as  82.
Spuybroek  61.
Staal 284, 285.
StaQ6ucker  (va.11  den) 2 2 9 .
Stael 35, 136.
Staiel  van Bolstein  (vaaj 223.
Sta& 174, 207, 2oi;, 212.
Btaepel 251.
SklFart v a n  d e r  Kcle  lG7,

350.
Stnmelaerts  va:n Brubezs 152.
Stap61 2c1, 2C”.
Stap& (van,) 173, 181, 223,

255.
%qnho~fUt (van) YS2 > 283.
Star&%  86.
Stautmau 283.
Stawt (die)  96 .
Staveren (yang 2 0 3 .
Stee&  (van der) 37.
Steelamt (van) 379.
Stem lC9, 205, 25,1,  259, 329
Efteenkeleckc  370.
Steenbeq  380.
Sl~eenbergen:  (van> 20, 48, 334
Meene  (van d,er) 370.
Steen@ach,t  270.
Sfe+aven 187.
steetis  (van) 193, 374.
Steenkamp 35, 53.
Stienre  (van) 90, 230.
Steenwech  312, $14.
Steen,vijk  (de Vos vam) 102.
StegeQ (van der) 358.
Steghe (ter) 138, 173.
Steiger  (vomg  305.
Steipborgr  (zurj  381.
S%nfurt (van) 138.
Stein@ 211.
Stel (van der) 51.
Steilirugwerff  383.
Stenvorde (to) 142.
Stephen 182.
stepraalt (Van!)  2 0 .
Stepraedt (vatno 209, 210.
Sterck 157.
Sterke 284, 286.
Steubing 155.
Steyn 4,9, 287, 288.
Sievin  11, 12.
Steyvoert 153.
Stieneve’lt  (van) 165.
Stille 113.
Stirum (van Limburg) 299,

300.
Stochem 108.
Stockem (de) 112.
Stackum (van) 6 .
Stoerwyt 198.
%okfevar  269, 27?.
Stilberg  Roda; (von) 2 9 8 .

Stolk (van)  3 5 2 .
Sitoilker  94.
UtoR 95’.
stoep  71, 132.
Stcai 73.
Stcrm 503,  371.
E;tcrm vam ’ s-aravcm+~i?nd.e  51 .
Storme  148, 232.
Ctorms 64.
Storrc$m  2&2.
Stout in ‘t IVout  164.
Straalen (vam$  64, 159.
Straaten  (van) 72, 349.
Stiadio (de) 31.
Stralen (van) 256, 351, 352.
StralleEMlcM=ff  (va;n) 299.
Straken  (vam der) 262, 263.
%richte&uijsen  .(v.j 129, 130.
Strick 150.
Strick van Linwhoton 50.
StTie&rs  375.
Strik La& 330.
Shrognmiiën  4G.
Strou  98.
Struuck 374.
Struke  (van der) 273.
Struiten (None van) 2 7 1 .
Stryem.  (de)  EI>,,  379.

,Stuera (de) 343.
,Jtuilem 340.
,sulen 88.
I-Jkrgres  368.
,Sturler 102.l

4%uurman 333.
‘t~uylqn  150.
,3tayver 49.
,
I%yrum (van) 47, 85.
,
1jtiffolk (van,) 61.
I
lVuglgeJaat  13.
Isulyard 302.
I
ISundter (vomj 3 7 2 .
Swanenburg (van)  169,  170.
,%vaaUevel,t  52.
,Swart (de) 64, 73,.
,%varte (de) 272.
,%vartcate  20.
,%vaviq  252.
SWcqI  (van der) 551.
Sweerts 205, 28G.I

Swellinlgh  (van  dor )  liO. -
Swene  .%.
SWeyns  207.
SWietem  (van)  70, 71.
Suirwijn 284.
Swol  (van) 1 5 0 .
Swynglhedan 59.
Swijsen 341,
Swij tter 284.
sybertsz  42.
Qlybinck  110, 114.
%jde  99.
sijkmnals 167.
Aylqqna  23G.

<r
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Sypenes  (van) 100, 150.
Syv&sz 42.
S;zi~amy  d e  Sztara e t  Naigiy

MihAy 298.

T.

Tri:>rlin h 12ï.
Tcay 7:, 376.
T&ngh  Bue,rm~~;t 1U.
Tacke 248.
Tackoen  iG.
Tn~~nrr.a  1%.
Talelman 215.
Taats van A4nlcrcngen,  CS,

100, 150, 251, 363, 364.
Talbolt  134.
Tnubenth&rn  (VOIII)  2 9 9 .
Taunnij 104.
Tulvernicr  248.
Teckenexìborch  (van) 144.
Teoklenburg (von) 103,  13F,

147.
Tedingl van Berkhout  1 9 .
Teegelen (vamj  2 0 7 .
Tegel 351.
Teisterband (vqnj  1 9 0 .
Tekemburch  368.
Telhou (&.j 62.
Tellegen  CO.
Temminck 137.
Tein@ (vr.m  der) 2 3 5 .
Tsn&erdenI  $&C.
Tengnq@  @ansneb  gena&)

286.
Tengm~@ 281, 282, 285,

316.
Tessel (van) 276.
TeEJta  48.
Teteghem 76.
Te&  (vam) 3 5 .
Teglinwn  (van) 150, 383.
Teylingius 222.
Teynden (van der) 232.
Tha>vemeer  277.
Theux (van) 345.
ThieJenB  74.
Thìenen (1.aan)  219,  220.
Thier (de) 2 9 9 .
Thierbach (vmj  32.
Thierem 156, 157, 203.
Thierry 103.
Thiet (VUU)  143.
Thllenus  105.
Thin 150.
Thol (vam>  372.
Thoniez  43.
Thoor  (van) 126, 273, 274.
Thcmbesg  gead. Wormbs

(van0 381.
Thou~ss (d,e) 2 9 9 .
Thoux (valnj  $2.
Thibngen  (von3 2 9 9 .

Thurn  urmd Taxis (V~NI)  8 1 .
Thql (vel)  7 4 .
Ticliler 50.
Tiebe.tis 2sl.
Tiel (van) 284, 285.
Tielemam 101.
Tielemans 1EG.
Tielenius  JiruijtMf  G l .
Tielt (van) 169.
Tierens 1 G9.
Tiers 273.
Tiesings  128.
Tillemaae  173.
Timmerman 247, 285.
Timmermans S4, 1 7 3 .
Timmers 73.
Titsingh 300.
Tjaas& 241.
T«cq (vas der) 236, 237, 238

239.
ToJ 66.
Tolline 85,  93.
Tomoomp 294.
Tomke’ns  264.
Tour (van) 374.
Toorens  1%.
Top 58.
Tolrenvl,iet  2C9.
Tors 292.
Tour (de la) 81.
T o u r  (duj 105, lUC,  lG7.
Totmtint  15ï.
Traisignjes  23.
TrapFelaer  291.
Treinas 173.
Trent 64.
Trente 160.
Treslomg  (dc Hloys’  v a n )  C8.
Tredong  (van Oy van) C8.
Trezel 270.
Triapens 180, 181, 213.
Trip 1, 8.7,  103, ?82, 334,

358, 359, 360.
Tristram ZO.
Trit,sum (van) 66.
Tromer 192.
Tro,mers  64, 160.
Tromp 93, 220.
Troostenburg  t!o Rruyn 2 4 4 .
Trossenburgh (van> 373.
Troyen 15.
Trumpener 2 10.
Trijp 284..
Trystram  165. ’
Tuchmam 373.
Tuck 250.
Tule (van$ 229, 232.
Tullekea 268, 273, 274.
Turck 375.
Turmeties  vao1 NoinM (vaa)

348.
Turnhart 183.
Tuss&edc 88. ’
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Tusr+hMe  (ten) 86.
Tuykl (van) 157, 191.
Tu,yll: van Swooskerkenl  (van

191.
Twenlt  135, 280, 383.
Twemthuaea (vac dien)  1 4 3 .
Twemts  283.
Twickloiu  (van) 233, 2S4.
Twist (van) 12.
Twis t  (Duymncr  van) BIT,,

379.
Tyatinck 333.
Tymmtr 18.

u .

Uhelmon,  7,  39.
IJihvijcl;  (vin) 261, 309.
lilg.er 222.
Ulgers  340.
UXers 173.
UminI  von Baer 299.
Ursinne CI).
Ureijns  (dIesI)  6 9 .
TJdar  (von) 299.
Uteuir Emghe  150.
Utccbroh&  (v am) 3 4 9 .
Uteaha,m  150.
Uterw~jk 254, 231.
Uijtberwijck  ( v a n )  280, 2S1,

2S3.
Uyttcnhroeck  (van,) ?50.

V.

Vnaghts 2 8 1 .
V a a l  (dme)  35S.
ValdIer  292.
Valene  243.
Vallams  187.
VaMr 44, 45.
Valcke 58, 161, 213, 214,

215, 240, 260, 261, 262,
-2G3, 265, 293.

Valekenner 150.
VaMrenburcb (van) 77.
Vadencijn  286, 2 8 7 .
Valk (van der) 46, 47.
Va#lke  294r.
Vn,lken 140.
Va~lkemberch  (van) 232.
Valkelnburg  (van)  77,  190.
Va81ke~nhuizem (van) 349.
Vallek~es  71.
Vanderic (van) 232.
Vare& (van1  der) 275.
V ariver 333.
Veste+t  150.
Vaudlerio  (van) 232.

Vech t  (varn  der) 12, 150.
Veldld!erman,  62.
Vee;nf  (vam dler) 4 4 ,  2 7 9 .
Veer (de) Cl, 135, l’C7.
Veen 124.
Veg,t  (van d,es) 1 2 .
Veher 251.
Vnhl.en  (van) 83.
Vekra  (van der) 232:  2 3 9 ,

3489,  350, 383.
V,elaler  (de) 131, 132.
Voldb (van de) 53, 104.
Voldem  (Lamps.ìns van den)

175.
Velen ca Megea (van) 2OP,

210.
Vel10  176.
Ve,lse 127.
Velsen (van) lC9,  220.
Veilt  (cb d:en) 1 7 3 .
Veltess 175.
Ve3thuven  (van) 201, 202,

203.
V&hIlysen.  Ivn*n)  1 7 0 .
Volzen  57, 8 8 .
Ven (de) 331, 373.
Verrank  67.
Vemcko  282.
Vfme 266.
Venne (van dlo) 277, 278.
Verbe,eck  71.
Ve~rheek  52,  2S4.
Ver’-ioom  223, 304.
Vcrboach  151.
Verbrugge 2G2.
Vercken (van) 120.
VWcruysen  22.
Ver&usddonk  185.
Vcaduyst 151.
Vere 368.
Vereelst  267.
VerghXius  19s.
Vergeyl  99.
Verh$ar 2.
Verha,ec  83.
Verhoe@+  3iO.
Verhnverr  94.
Ve~rlicllouw  9R.
Ve.rhMt  36.
Verheyen  49, 350, 370.
Verhceve 64.
Verharst  14, 151.
Verkerck  151, 373, 374.
Verkerk Franketi  372.
Verkooy.  255.
Vermaesw  20%
Vermaande 294.
Vermafsen,  254 255.
Vermeer 48., ;21, 122.
Vcrmteron 350.
Vcrmeerseh  24,.
Vfrmfirseh  22.

Vermeuk8n 4, 10, 3 7 ,  2SS,
337.

Vermolelen 4.
Verreyti  1%.
Verriet 1%.
Vcrruyt  167, 168.
V ers&ues 9 -1.
Verschu~eren  172, 259.
Verspijck  343.
Verspij& Mijnssen 2 2 5 .
Verste (tlhgou)  140.
VfAeegth  187,  3 5 8 .
Vorstegen 324.
Verstalk  van F~lca  51.
VerstMe  261.
Veru!rat~~  263.
V&rechk  294.
Vcrvafke 294.
Verveelen 301.
Vervco&ldbnk  185t .
Vc,rv  oore 186.
Verwel  314.
‘VcrwfXt  179: 180, 181.
Verwey  2, 99, 100, 233, 237.
V42,rwe.y  en 239.
Verzijl 287.
Vc,s~ern  (vafni)  2 2 5 .
T:&er111aps  159.
Vet (d,e) 180
Vourfieuro  lï7.
Vianen (valk) 37.
Vicq  (de) 7C, 77.
Vicq de C’umptjch.  2 9 9 .
Vil& de Qand 5 6 .
Viland 28.
V~illegas  (de.\  1 7 0 .
Viltess 175.
Vincder  (van) 120, 121, 142,

123, 157! 255.
Vinck 5, S, 38, 43, 279.
Vinckw 9, 42, 280.
Viri 11, 100, 166.
Virieu (de) 51, 64,,  167, 352,

354.
Virnehourg (de) 381.
Viry (de) 70.
Viss (de) 349.
Visscher 103, 283, 363.
Visschers 116.
Visser 218, 300.
Visvliet (vam) 96, 269.
Vlatanderen (vam) 32, 3.45.
Vlamin~s 237.
Vla,mynck  246.
Vlascoopers  291.
Vlemincx 56.
VlierdIe  (van) 169.
Wierden (van) ‘10, 26, 41,

42, 59, 60, 92, 227.
Vlieren (vain) 9.
Vlleb  (van) 71, 151, 233,

255.

I :

Vlieteat.hoorn 166.
Vlo,& (vaar  $eT)  22S.
Vockea  1‘39 .
Vockestaierb  200, 2 0 1 ,  2t~2,

203, 204,, ZO.&  ZO,;, 207,
255, 351 .

Voerdo (von) 151.
Volerma,n  283.
Voet 173.
Vogel 54.
Vo@s  82.,  8 4 .
Vogelt-aftrek  2C7, 208, 211,

212.
VolgIer  252.
Vollckier 307, 313.
Vod rekers 7 1.
Vollemh~ven  (van) 281.
VfAleahlowen  141.
Volmer  194,
Voltelen  340, 341.
Vonck G4, 72: 73, 160, 332.
Vonk 374.
VoocM  van, R$eveR  ( d e )

313.
Voogd&  341.
Vergt  (die) 120, 1248.
Voiorde (van d’e) 175.
Voordenl  (van) 2 8 0 .
Voos-dit  (van) 151.
Voorm (vaat d,er) 8 3 .
Vowrhout  (vnm) 3 4 7 ,  380:
Voforhloturt  (Dulyst  v a a )  4 7 ,

350.
Voorst (van) 144, 151.
Vooas& en Kelptpfil (vam) 1 4 3 .
Vo1or0  (van der) 288.
Vorst (van) 82.
Vorsterman van Oyen 9 1 .

Vos 62, 150, 273,. 281, 282
343, 373.,

Vos van Steenwijk (de) 102,
253, 343.

Vos de Wae’l  90.
Vosmal  299.
Vofeeemare  (va:n) 2 6 3 .
Voyert 123.
Vrancx 58.
Vrede  (d,e)  3 7 8 .
Vr&nburoh  9 9 ,  135.
Vreelamt (valn)  7 0 .
Vriend 262.
Vrien t van Walderle  230.
Vrice  (de) 51, 105, 193, 330,

331, 343, 372.
Vriest  179, 215, 286, 287,

338.
Vrieslam& 293.
Vrindt  (de) 297.
Vrint  (de) 133.
Vro.dijk 325.
Vrcom (de) 3.02.
Vry (de) 274.
VnBeln  (van) 375.



Vurdavr  .177.
Vys&s 325.
Vyryan 256, 351, 352.

W.

Waag (van der) 53.
Waaìrldera  334.
Wu!l-ts 101.
WmbmaDs lC, 1 7 .
Wlajchters  280.
Wade 1831
Waderl~e !~an) 231, 232.
Wad (van) 149,  150, 1 5 1 .
WC~ van Vro~ne&ey~  ( d e )

IlC, 131, 152.
W,acle  (de) 124.
W&l (de,) 151.
Wa&xbrp (van,) 191 .
Waolwijck (van) G, 39 .
Wqcuamakor  368.
Wqmer 26, 29.
Wa’aeus 201
Wa,l beek 330:

202 .

Waalbeek  73, 74,.  3 7 5 .
Wadck (van der) 54.
Waldeck Limprurgt  (Be~~tioclr

cn) 90.
Waldenfels  (vom)  2 5 2 .
Walen 374.
WC% (van der) 53.
Walles 303.
WaJraxen@  340.
Walst (ter) ,323. -
Wnmel  (van) 32G,  338’,  320.
Wa.n;cck  281.
Weac,hiier  268.
War& 75, 76.
Warwsdiorp (vam) 312, 314.
WaremdarIl  gezegd Numan

( v a n )  3 1 2 .
Warfusé 175.
Wargrerinrk 87, 89, 334.
Wr.oin  (de) 7 5 .
Warmoits  30, 31.
Knrmont 167.
Waascbecfeldcr  103.
Wa1~;wwe.r  (van) C8, 136, 156

158  235 279.
Wa.&nberg;1  96.
~a~tilbcves1  (Ggers  van) 67
Waltete+  (te) 327.
Wau tters 53.
Wauthier (van) 29.
Wcdelll  (vom)  2 9 9 .
VV&r 112, 14,0,  143.
W4dMd@n (van), 140.
Weddelink 86, 380.
Wee (v,an) 151.
Weedie  (vnn) 151.
Kcekhollt  351,

VVeemen  (va.p) 294. ,,
Wcemegem  (vaa) 259.
CVe:ler&  (d,e) 5 2 .
Wwars 16, 17.
Wee& (vam der) 165: ’ ’
Weerti 188.
wees (de) 9 .
Wecsa (de) 43.
Wegera  322.
IVeg@arer  173.
Weidurn  51.
Welberg (ter) 86.
Weldwem  (va,n) 6 6 .
Weldlragemdt3  188.
WeR (van der) 2011,  2 0 2 .
Wel11 (Spiering van) 313.
Welle  176.
WeRink 2 1 .
kdy (vam) 1 2 2 .
Wen&  (VOU  de) 286, 287.
WendeIaar  24, 261.
We~naneri~  367.
Werchter  (van) 172.
%;n3&&irchen  ( v a n )  3104,

Werm&kerkc  72, 73.
Wmeskerke.m  (vw)  372, 374
WerHruwn  (vaan) 2 3 2 .
Wwuuneuo  242.
Wcrve (van de.) 56, 178, 179,

180, 181, 263, 330.
Werve (Ruichrock v a n  ae>

177.. 213.

#Ol

Weeei  (van) 43, 55, 64, lC.0,
302.

Wwde (dtc) 55, 56, 207.
Wewlsr 334.
Wcssem (van) 79, 80, 81,

193.
WeesemahA  175.
Wezematle  (die)  55.
Weesels  85.
We,st  (van) 176.
westendorp 89.
Westerwyak  (van) 51.
We,sthaven (van) 328.
IwX+re!Ilcu  (.van) 3, 120,

151, 168,  374.
W&wOUde  159.
Welterixrgc  (vamt  den)  28f

123,

i
Wete,rbe (vam d e r )  2 3 2 ,

282.
Wettendorff 21.
%bzolaer  (van) 230.
Weurt (van der) 99.
Weve.linchovea  315.
W~elinckhc&en  (TC@  1016.
Wevers 294.
Wegokm@a  8A
Weydon (vam der) 50.
Weyer (van clr) 207.
wfprs 373.

When~emgh  117.
Wichetinge  89.
w!ichlcl”s  210, 259, 266, 339,

34.0.
W1chers (LI ik’ in@) 161.
Wbdenbrock  334.
Wwl (va,n d e r )  1FO.
Wide (vm der) 5 7 .
Wielu  (StaQart  van der) lC7,

350.
Wi~ci.cs$+n (vil,) 100, 131.
\Ger~ama  A
Wierstra  2 7 1 .
bv@d~i 222.
Wiggen  (van)  2 .
Wihogne  (de) 6 3 ,  64.
Nlbrenniock  81.
Wild (de) 151.
‘Xil~mam 24, 58, 177, 178,

185, 214, 215, 260, 2X,
262.

\Vildenraet  (van) 324.
VViIdt  84.
Wilshelm  303.
Wilhe~lmiuB  138, 159, 194,.
Wilhelmius van Ingen 195.
Fïlbelmij  267, 268.
1% Ilekem~ti~y  sen 356.
Wi.llems  210.
Wil,lemd~  282.
Willemsz  41.
Willinckl 62, 333.
Willink 21.
Willcwts 337.
Wil~lrwnanirnclr  143.
Wilmam  107, 109.
Wilp  (van) 322.
Wilt (varm dder)  203.
Win, 73, 121, 124, 157, 255,

331, 373.
Wi.&argen  281.
\Vinc&wr  123.
W~ndelsmcese  (van) 310.
%ngg&n  (v-an)  3 0 2 .
Winn 243.
Winsen  (van) 71, 151.
Witier (van) 50, Sí, 151,

252.
W.interoy 2 5 1 .
Wintgrens  198, 255.
Wirmil&irc.hw  384.
W+inckx  280.
Wisaocq  (dc) 78.
Wit (&) 38, 218.
Wibgraff  273.
With, (de) 101; 149,,  151, 193.
Wit~se&oa+gb 217.
Witt (de) 3, 48, 332.
Witte (&) 50, G9, 166.
W~ittehoI  355.
~ib&burgh 73.

Wittert 100,  l,Ol, 102,  1 3 7 ,
164x,  165, 167, 168.

Wachters 292, 293.
Wobldw (vam>  3 5 1 .
Woerden van Vlliet (van) 71.
Woesio (van) 232.
Woestingh. 81.
Wodboken 332.
WoJf  (die) 229, 310.
Wolff 151.
Wolffers 173..
Wcdffgnmk 133.
WoSlfreuLk  (van) 290.
Wolfsw 321.
WcJfskeel 82.
Wolterheek  21ï.
WoAterinck  334.
Wolthers 30.
Wcdzcpn  (von) 299.
Woodf 27.1.
Woo,lcombe  183.
Warms 363.
Worsley 183.
Woludle  (va.n d,er) 3 1 1 .
Wo,uters  204, 244.
Writer 227.
Wullerm (von) 110, 141, 145,

325, 328,
WurrnB  363.
Wurtemberg 374.
Wijbo 272, 274.
Wijck  (vnn der) 20, 60, 87,

91, 123, 151.
Wijck  (van -4sch  van) 1 6 1 .
Wyck genaamd1 v a n  Onslep-

oort (vam)  3 1 3 .
WIijcker&xtt  (van) 151, 365.
Wijcksdorp 337.
Wije (van) 295.
Wijflieh (van,) 228, 232.
Wijhe  (van) 296.
Wy~hoqnle (van) 25.
Wijlre  (vam)  232.
Wijmau3  330.
Wgmes (van) 10.
Wijmo!mlesold  183.
Wynfa&t,e 18, 96.
Wyntiendts  van, Resandt 6 0 .
Wgnaer (van) 5 6 .
Wijna&  16, 17, 105.
Wynants van Bernagien 1 5 ,

16.
Wym-xnts  va.n Ruth 15.
Wijnbergen  (van) 12.1, 282.
Wij,nen 121.
W~ìjngaarden 285.
Wijngtiebr&e (van) 5 5 .
Wijn@uerd.en  (vam) 165, 236,

237.
WijngDwd+en  (Oom van) 67.
Wi,jntjes 283.
Wyntrude 56.
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Wijptye- 198.
Wijriugen  (van3 2 8 2 .
Wijse (de) 57.
Wijtvdt  250.

Y.

Yck (van)  9.
Ymmermel  (van) 232.
Yselmuydm  100.
Y elen~bti.uxt  277.
Ysruelst,eyn  (varn)  116,. 1 6 9 ,

220, 319.
YflAt (va,n3  2 5 9 .

8.

Zaal 134.
Zack 215.
lael  151.
Zagrarus  261.
Zende  (vam der) 77.
Zienden  (vam de) 187.
Zandt (van de) 206, 255.
Zandwijk.  (ven) 72.
ZdS 340.
Z&ss .(vm) 151.
%a,mn  108.
Zegers van Wa<~~~uhoven  67,

101.

Zelck  (vare)  152.
Z&xe (van)  151.
Zelle 177.
Zevenborn@  (van) 228.
Zeydfelaer  331.
Zcidewijndes  (van) 232.
Z.ilvc+smit  177.
Zoelen  (van) 231, ?#50,  372.
hete van Laken  (de) 250,

380.
Zomerzkie  (van) 179, 180.
Gudert  176.
zoud+eTha1r11 150,  152.
Zubli 217.
Zuerius 335.

Zutph (van) 283.
Zutter (de) 216.
Zupknrt (\%a)  152. 1 !
Zullen (van) 26, 69, 10,

152.
Zuplen yan Nievdt  (van3 1

56, 119, 188.
Zuytirt (van) 118. /-
Zwarte (de) 215. I

Zwerten  119.
Zw#&e&t (van) 309. :

: i
Zijde (de) 99.
Zyp (van) 130, 133, 167. 1

L-
1



Deze ledenlijst behoort bij No. 1 van Maandblad van het Genealogisch-
Heraldisch Genootschap : ,,De Nederlandsche Leeuw” 1913.

Gbmlogisch-Heruldisch  Genootschap:

,,DlZ NEDERLANDSCHE LEEUW",
gevestigd te ‘s-Gravenhage.

OPGERICHT 1883.

Bestuur:
Jaar van benoeming:

Jhr. C. H. C. A. VAN SY PESTEY N , I/ooriitter  . . . . . . . . . . . . . 1909.
Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, Onder-voorzitter . . . . . . . . . . . . 1910.
PH. F. W. VAN ROMONDT, Secretaris en waarnemend Redacteur. . . . . . . 1909.

(adres : Regentesselaan 47.)
B. VAN HAERSMA BUMA  , Penningmeester . . . . . . . . . . . . . . . 1912.

(adres : Kneuterdijk 12-14.)
W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG , Bibliothecaris, *) . . . (1895-‘97) 1905.

(adres: Jan van Nassaustraat 96.)
Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT VAN HOOGLAND . . . . . . . . . . . . 1904.

*) De Bibliothecaris stelt zich in den regel iederen  Maandag, des namiddag5  rnn 3 tot 4 uar in het gcbonw van het Genootschap,
Adelheidstraat 188, ter beschikking ran de leden, die werken uit de bibliotheek wenschcn tc rasdplcgsn.

NAAMLIJST DER LEDEN.
(Toestand op 1 Januari 1913.)

Het Genootschap telt 10 eere-leden, 12 correspondeerende  leden’, 309 gewone leden en staat met 56
wetenschappelijke genootschappen, instellingen enz., zoowel hier te lande als in het buitenland, in betrekking.

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

P. graaf DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES, (C. 1884 ; E. 1890). ..

A. Freiherr VON DACHENHAUSEN, (C. 1884; E. 1890) ......
H. R. HIQRT LORENZEN, (C. 1888; E. 1890). .........
Jhr. Mr. TH. H. F. VAN RIEMSDIJK, (E. 1891). .........
ALPH. GOOVAERTS , (L. 1884; C. 1891; E. 1893) ........
A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN,  (E. 1895) ...........
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. 1883; E. 1910). .............

Pas de Calais, Neuvireuil par
Rieux lez-Arras.

Brussel, Constantinopelstraat 16.
Röskilde (Den.), Palais Royal.
‘s-Gravenhage, Oranjestraat 8.
Brussel, Vonckstraat 51.
‘s-Gravenhage, Van Kinsbergenstr. 132.
Bilsen (België), Kasteel Schoonebeeck.
Steglitz-Berlijn, Humboldtstrasse 2.
Peking.
‘s-Gravenhage, Willemstraat 71.



:,, :

Correspondt$knde  Leden :. .

Jhr. A. DE BEHAULT DE DORNON,  (C, 1888) ...........
GUTAV 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-VAERNEWYCK,  (C. 1893) . . .
A. J. C. KREMER, (C. 1895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. F. VAN BEURDEN, (C. 1896) . . . . . . . . . . . . . . . .
W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, (L. 1901; 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:
Jaar  vnn

benoemiqq.
Janr van

benoeming.
1908

1911

1909

1911

1911

1910

1910

1912

1907

1898

1908

1911

1900

1908

1909

1912

1887

1910

1913

1899

BINCKHORST , P.

BLANCKENHAGEN, A. J.
Laan van Meerdervoort 20, ‘s-Gravenhage.

BLANCKENHAGEN , L. A.
Bzce Marboeuf  6, Parijs.

BLOM, Mr. J.

BLOYS VAN T R E S L O N G , Jhr. 0. G.
Stadhoudwaplein  17, ‘s-G raronhnge.

BLIJENBURGH , C. J. M. VAN
Willemstraat 12, ‘wGravenhage.

BOGAERDE  VAN T E R B R U G G E , W. baron VAN DEN
Louiselaan 393, Brussel.

Bols,  Prof. Dr. H. E. J. G. DU
Herwarthstrasse 4, Berlijn S. W. 40.

B O O G A A R D, W. L. A. Cr.
Heerengracht F, 159, Weesp.

BOOGAER’T  , B.
Boulevard 13, Arnhem.

B O S C H, Jhr. W. J. P. VAN DEN

Nieuwe Schoolstraat 10, ‘a-Grarenhngc.

B R A A M S, H. F. D.
‘s-Gravcnhngc.

B R E D I U S, C. J. F .

BRUYNS, J. A. F. MORZER
Cantonlaan, Baarn.

BU M A, B. VAN HAERSMA
Jan  wan  Nassaustraat  62, ‘s.Grnvcllho~c.

B U R G H, P. J. W. J. VAN D E R
Huize ctesp Bovsgwd,  Renkum.

BUYS BALLOT,  Mr. C. S.
Zwarte weg 16a, ‘s-Gravenhage.

BYE, Jhr. W. E. VAN DER DOES DE
J&ana  ww f#o~be$aan 74, ‘s-Gravenhage.

B IJLEVELD , Mr. P. J.
Van Eeghsnstraat  23, Amsterdam.

BIJLEVELD,  W. J. J; C.
Hpcize  Curium,  Oegstgeest.

1912

1910

19il

1910

1909

190.5

1883

1908

1905

1912

1905

1910

1911

1911

1908

1911

1912

1908

19.11

1912

ALTENA, M. A. VAN REGTEREN
Wilhelmi~zapark,  Apeldoorn.

A N T H O N I S Z, R. G.
The Pleasance,  Havelock  Town, Colombo (Ceylon).

ARCHIEF , HET ALGEMEEN RIJKS-
Blyenburg, ‘s-Gravenhage.

A RCHIEF IN G E L D E R L A N D, HET RIJKS-
Marktstraat 1, Arnllem.

A RCHIEF VAN D E L F T, HET GEMEENTE-
Raadhui s ,  De l f t .

ARNTZENIUS , W. N.
Prinses Xariannelaan  , Voorlmrg.

BAERT, Mr. W. C.
Ch&%au de Burier;  La Tour de Peilz, bij Montreux.

BALVEREN, Mr. W. E. J. baron VAN
Eugebius binnensingel IS, Arnhem.

BASTERT, J. J.
Kotiinginnegracht  18, ‘s-Gravonhnge.

BEELAERTS VAN BLOKLAND , Jhr. J.
Villa Vreeberg, Oosterbeek.

BEELAERTS VAN BLOKLAND, Jhr. Mr. W. A.
Wassermor.

BEEST Jr., C. W. E. VAN VOORST VAN
ïVfnarssen.

BEETS, CH.
Laan van der Wiek,  Buitenzorg.

BENTEYN, J. M.
Jan Uan  Ndssaustraat  103, ‘s-Grnrenllqe.

BENTINCK, G. J. G. C. graaf VAN ALDENBURG
Kasteel A~~erongen,  Amerongen.

BENTINCK, M. R. baron
Huize Schoonheten, Raalte.

B ERVOETS , B. J .
Zijlweg 1001O~d,  Haarlem.

B IBLIOTHEEK VAN AMSTERDAM , UNIVERSITEITS-
Amsterdam.

B IBLIOTHEEK DER TECHNISCHE HOOGES~HOOL,
Delft.

B ILT, Prof. C. L. VAN DER
Xasseulaan  lla, ‘s-Grnvcnhnge.

Brussel, Spanjestraat 92.
Berlijn, Gneisenaustrasse 99.
Berlijt  , Dornbergstrasse 2.
Aalst (Be!@).
Luxemburg.
Brussel, Nijverheidstraat 15.
Arnhem, Marienburgstraat 12.
Roermond.
Ellecom.
Weltevr.(Java), Goenoeng Sahari 58.
Bergen-op-Zoom.
Groesbeek.

Magclnng.

Tiel.

Huize Zaanen,  Schoten.



Jaar van
benoéming.
1900

1911

1912

1905

1912

1910

1907

1912

1910

1894

1900

1910

1893

1911

1908

CALKOEN , L.
lUovcniersburgwal 53, An~stcrd:lni.

CALLENFELS , P. J. VON STEIN
Eerste vara  den Boschstraat  29, ‘s-Grnvcnhngc.

CAMARGO, FLAVIO SOARES DE
Caisa  254,  Snntos.  (Urazilië.)

CAPELLEN, R. H. 0. baron VAN DER
Laan Capes  van Cattenburch 15, ‘s-Grarcnllage.

CATS, Mr. H. MANGER
Mathenesserlaan 213, Rotterdam.

CITTERS,  Jhr. J. L. VAN
Heemstede.

CLEMENT, A. VAN DER PoEsr
Poortugaal.

COCK,  J. J.
Draafsinge2, Hoorn.

CORPUT,  A. VAN DEN
Zinnerstraat  8, Brussel.

COURT VAN KRIMPEN, MR. M. G. P. DEL
Hui:e Rooswijk,  Velsen.

CREUTZ,  Mr. J. C. baron
Apoldoorn.

CREYGHTON , T. J.
‘a-Gravenhage.

CUYPERS, Dr. P. J. H.
Roermond.

DA M, C. W. VAN
E 149, Raamsdonkvcer.

DA M, H. H. VAN
Konirtgin  Emmapiein 11, Rotterdam.

1910 DAM, Mr. L. R. VAN
Koninginneweg, Soerabaja.

912 DE E N, E.
Zeestraat 73, ‘s-Graronlmgc.

911 DOFFEGNIES, J. J.
Jan van Nassaustraat 80, ‘+Gravenhagc.

912 DOLLEMAN,  A. E. THIERRY DE BY E
Aerdenhout, Ir. de Ruit, bij Haarlem.

912 DONKER, Cì. S.
Laau van Nieuw Oost-In&?  30, ‘J Grnvcuhnge.

911 DOZY, Dr. G. J.
Wilhelminalaan 38, Zeist.

910 DUSSELDORP, A. C. VAN
Schooklaan, Hilrorsum.

hTassa~-DiUelzburg&~aat  26,

1900 ENSCHEDE ?, J. W.
Heerengracht 68,

1909 EPEN, D. G. ,VAN
Adelheidstraat í08,

1900 ERPECUM  , C. VAN
Princessegrach t 2G,

1912 ERPECUM , Mr. K. J. VAN
Lange Houtstraat 6,

‘s-Gravenhage.

Amsterdam.

‘s.Gra\renhagc.

‘s-Grarcnhngc.

‘s-Gravenhage.

Jaar van

1883

1912

1906

1907

1911

1903

1910

1895

1912

1895

1912

1884

1909

1912

1911

1908

1887

1909

1908

1909

1907

1897

1895

1888

1906

1894

1883

1911

1910

1905

1910

E~CHAUZIER,  G. H. J. C.
Amsteldijk 63,

ESCHAUZIER, P.
Oude Scheveningsche weg 82,

EVERDINGEN , H. W. VAN
Piet  Heinatraat  3 8 ,

EVERTS, A. G. A.
Koningsplein 8,

EYMA, P. J.
Berg en Vaart,

FALCK , Jhr. E. K. G.
Weimarstraat 380,

FARIA,  Vicomte A. DE
RUQ de la Pompe 115,

FEEN DE L ILLE, Mr. B. VAN DER

FREUDENBERG , P. F.

FRIESWIJK , J. H. VAN LEXAU

GELINCK, H. W. J.
Kampen.

GELOES, R. J. M. M. A. graaf DE
Kasteel Eysden, Eysden.

G E M E R T, N. G. V A N
Prinses Mariestraat  5, ‘s-Gravenhage.

GERLINGS,  P. E. G.
Nassau Ouwerkerkstraat 6, ‘s-Gravenhage.

G ONGGRIJP , G. F. E.
Muntok  (Banka).

G RAAF, N. H. D E
h7eizeersgrach  t 111, Amsterdam.

GRAAFLAND, Mr. J. HOOFT
Kromme Nieuwe Gracht 68, Ikrecht.

GRAAFLAND, Jhr. Mr. Dr. J. P. HOOFT
Huize ‘t Velde, Warnsvcld.

QRASWINCKEL, Jhr. A. F. K.
Nassau Zuilensteinstraat 7, ‘a-Gravenhage.

GREVEN , Jhr. C. J.
Bankastraat 137, ‘s-Gravenhage.

GROOT, J. D E
Laan Trivelli  15, Wcltcvreden (Java).

GRIJSEELS, B. H.
Oranjekade 3, Haarlem.

GIJN, Mr. S. VAN
Neecwe  Haven 39, Dordrecht.

GIJSBERTI  HODENPIJL, C. F .
Nieuwe Plantage 94, Vrijenban.

GIJSBERTI  HODENPIJL,  G. H. J.
Zwarte weg 14, ‘+Grawnhage.

GIJSBERTI  HODENPIJL VAN HODENPIJL , J. C.

HAAS, W. DE
Nassauplein 40, ‘s-Grnvenhagc.

IJYendoorn.
HABBEMA, H. T.

HAEFTEN, Mr. G. A. VAN
Javastraat  la,

HAGEDOORN,  J. D. ROLANDUS
Ministerpark 6,

HARTE VAN TECKLENBURG, Mr. J.
Koningskade 15,

Deventer.

‘a-Gravenhage.

Hilversum. ’

J :i&enhage.Y

Arnst,erdatn.

$s-Gravenhage.

7a-Gravenll;tgo.

‘M’cltevreden.

Ankcveen.

‘u-Gravenhage.

Parijs.

Slkmaar.

Apeldoorn.

Doesburg.



Jaar van
benoeming.

1912

1912

1910

1889

1911

1909

1910

1912

1895

1902

1910

1904

1912

910

884

883

907

912

909

1908

1907

1912

1911

1912

1883

1904

1912

1903

HASSELT, L. T. VAN
Ter Neuzen.

HEERDT TOT EVERSBERG , W. graaf VAN
Villa Herda, Bloemendaal.

HELSDINGEN , L. J. VAN BEUNINGEN VAN
Leeuwarden.

HELSDINGEN, R. VAN BEUNINGEN VAN
Bukit Timah  Road 25,

H E M E R T , J. G. V O N
Keizersgracht 757,

HEMMINGSON,  Mr. H.
Javastraat 16,

H E U V E L L, J. H. VAN L INDEN V A N

HEIJST,  Cì. VAN BUUREN  V A N
Huize Paddenburg,

HOEFER,  F. A.

H O E U F F T, Jhr. J. A.

H O E V E N, Mr. A B R. VAY  DER
Gedempte Uierhaven  8,

HOFFMA~  J. Jz., W. J.
Humphreystrcet  80.

HOGERWAARD, A. A.
Frederikstraat 73,

H O N E R T, D. J. V A N  D E N
Keizersgracht 127,

H ONIG, G. J .

H O O G S T R A T E N , J. S. F. V A N
Huize Hoogstede,

H OYNCK VAN PAPENDRECHT , A.
Heemraadsingel  1891,

H UBER, L. J.
Jan uan  Nassaustraat 67,

HUYDECOPER , Jhr. M. J.
Parkstraats73,

H U Y G E N S, Dr. J.
Bootenmakersstraat  108,

INDEBET~~  , G.
Kungstradgardsgatan 4 i

IN D E N, H. J.
Laan van Meerdervoort 266,

ISSELMUDEN , H. J. L. baron V A N

ITTERSUM, Mr. W. A. baron VAN
Kneuterdij’k 14,

JAMIN,  J. G. DE G R O O T
Amstel 222,

JONCHEERE Jr., W D E

i? Ja
< b a

19

Singspore.

Amsterdam.

‘s-Gravenha  ge.

DEN
Vlaardingen.

Vlaardingen.

Ilattcm.

Vianen.

Rotterdam.

S wampscol  t (Ma

‘s-Gr:Lrcnhnge.

Amsterdam.

Zaandijk.

1%

1E

15

15

15

1s

1s

l(

1s

1s

SB).
1t

l!

l!

lj

Arnhem.

Rotterdam.

‘s-Gravenhage.

‘s-Gravenhage.

Zaandam.

Stockholm.

‘s-Gravcnhoge.

Bntavin.

‘s-Gravonhngc.

Amsterdam.

Weef.

JO N G, Mr. H. VAN L OGCHEM DE JOSSELIN D E
Nieuwe gracht 53, Haarlem.

J O N G, TH . J. A. VAN ZIJLL  DE
Huize Baank,  Warnsvcld.

JO R D A A N, J. D.
Van Hasseltlaan 222, Apeldoo:n.

J UST DE LA PAISIERES,  Jhr. G. A. A .
Schoolstraat 14, Utrouht.

1;

1’

1’

1911

1912

1909 JUST DE LA PAISIÈRES,  Jhr. H. A.
Pieter Bothstraat 22, ‘a-Gravenhsge.

1

aar van
ioeming.

111

po9

183

,lO

103

109

)12

)OO

)lO

)lO

111

383

>lO

202

387

912

305

395

312

912

911

911

904

899

912

909

909

912

912

KANTER,  A. C. D E
B+&a& 34, ‘s Grnrenhagc.

KASTEELE,  Mr. J. V A N. D E
6auastraat 22, ‘s-Gravordlage.

K A S T E E L E , P. R. DINGEMANS  VAN DE
‘s-Grnvenzandc.

K INSCHOT, Jhr. Mr. A. R. P. V A N
Mauritskade  57,

K I N S C H O T, Jhr. C. P. L. V A N

K I S T, J. G.
De Rayterstraat 52, ‘s-Gravonhagc.

K L E I N E, F. SMIT
Citiopark  ,

KLÖNNE, B. H.
Begijnhof,

KNOOTE,  J. J. A.
Nimwe  Uitleg 37,

KÖFFLER , CA R L
Saeekade 22,

KOLKMAN  VAN G OUDERAK , W .

KOOPMANS , W. L.
Zutpheasche straat,

‘s-Graronhagc.

Tiol.

Doorn.

Amsterdam.

‘s-Gravenhage.

‘s-Gravenhagrc.

Dordrecht.

Veip. (G.)

K U F F E L E R , F. C. VAN DER M EER VAN
Laan oan  Ideerdervoort  133, ‘s-Gravenhage.

K Y M M E L L, J. A. R.
Assen.

K YMMELL VAN MENSINGE,  MR . J. WILMSONN
N<euwe-  Gracht-79,

LABOUCHERE  , F.

LABRIJN,  P. C.
‘t Huis de Zoonz,

L ACH DE BÈRE,  PH . F. L. C.
Sweelinckstraat 155,

LAMSVELT , H.
AmsterdanUchs weg 100,

LEDEBOER , G. M.
Woodover Frenahanz

LEEMANS, W. F.
Koni@nnegraeh  t 70,

LENNEP, JOHN C. V A N
Keizeragvacht 322,

LE N N E P, Jhr. Mr. F. K. V A N
Zeestraat 78,

Utrecht.

Doorn.

Veenendaal (Utr.)

‘s-Graucnhage.

Arnhem.

Tnrnham (Ynrrcg).

‘s-Gravenhage.

Amsterdam.

‘+Gravenhagc.

LEYSSIUS,  Jhr. Mr. H. J. L. TH . VAN R H E I N E C K
Bankastraat 129, ‘s.Gravenhage.

LOHMAN, Jhr. Mr. W. H. DE SAVORNIN
Oude gracht T. ldbbis,  Utrecht.

I..ooN, Jhr. E. H. V A N
Lange Voorhout  26, ‘a-G~avenllngc.

L O O N, Jhr. L. t). VAN
I&.&s La Bbrêt , Doorn.

LOURYSSEN , E.
fjtattinewg  7, Tilburg.

LUCASSEN  , J.
Nassaw  Odyebtraat  32, ‘s-Gravcnhngc.

906 LUCASSEN, Mr. TH. R. VALCK
Baeuàdmhout  4, ‘s-Gravenhage.



Jaar van J
benoeming. be

1907

1910

1903

1906

1905

1909

1912

1912

1912

1912

1898

1904

1912

1910

1907

1912

1893

1901

1909

1900

1899

1883

1912

1910

1912

1911

1910

188-1

1911

1890

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

MANDERE,  H. VAN DER
Jan 218% Nassaustraat  93, ‘s-Gravonhngc.

MARTENS, Jhr. A. H.
Prinses  Mariestraat  23, ‘s-Gravenhage.

MAZEL, Jhr. M.
Laan z’an  Nieuw Oost-Indië 218, ‘s-Gra\,cnllngc.

MEES, Mr. W. C.
Westersingel Ila, Rotterdnm.

M EETEREN, B. F. W ESTEROUEN VAN
Wagenweg  34, Haarlem.

M EEVERDEN , L. N. V A N
Groot Hertoginnelaan  111, ‘a-Grarcnhagc.

M ERENS AZN, J. A.
Parlclaan  llb ,

M E R E N S, M. J. D.

M E U R S, G. C. V A N
Jan 2raN Nassaustraat 111,

MEYJES, Mr. F. E. POSTHUMUS
Keizersgracht 144,

MIEDEMA,  Mr. A. S.
Van Eedenstraat 5,

M ONCHY, Mr. S. J. R. D E
Pa%  Blard~enburgstraat  103,

Hsxlcm.

Bussum.

‘s-Gravenhage.

Amsterdam.

Haarlem.

‘e-Gra\-enhogc.

MULERT, H. F. C. baron VAN OMPHAL
Amerafooit.

MULIER,  G. HA I T S M A
Balistraat 2, ‘Y-Gravenhage.

MUSCHART,  R. T.
Kmisetraat  2Sb, Rotterdam.

NAERSSEN, Jhr. W. F. R. V A N
Gorinchem.

NIJHOFF , W.
Lange Voorhout  9, ‘s-Graveohagc.

OBREEN, Mr. H. C.
Johan wan  Oldenbarneveltlaan 20, ‘s-Gravenhage.

OBREEN, Dr. H. G. A.
BlllSSCl.

OLDENEEL TOT OLDENZEEL, Mr. A. K. J. G. baron VAN
Oosterhout.

O ORDT VAN BUNSCHOTEN , J. A. M. VAN
Zutyhensche straatweg, Velp.  (G).

OOSTING,  A. A.
Deaenterstraat 12, Zwolle.

PALLANDT  VAN K EPPEL EN R O O S E N D A A L , F. J. W.
baron VAN

Iíosleel  Roosendaal.

PALLANDT  VAN WALFORT,  J. A. baron V A N
Huize V+land,  Schenrsbergen.

PANHUYS, Jhr. H. V A N
Jan can Nassaustraat 49, ‘s-Gravenhage.

P A U W  VAN W IELDRECHT EN D A R T H U Y Z E N, M r .
1. M. ridder

Huize Broekhuizen,  Dnrthngzcn.
P O L V L I E T , C. J.

Anna van Saksenstraat 27, ‘s-Gravcnhngc.

POT, A. VAN DER
Riouwstraat 24, ‘s-Gravonhagc.

PRINS VAN W ESTDORPE, Jhr. Mr. A. T.
Huize Zuyderenck, Aerdenhout bij Bloemendaal.

‘aar van
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Q UARLES VAN UFFORD , Jhr. W. C.
Jan uai-  Nassaustraat 78, ‘s-Gravcnhoge.

RA M A E R, J. C.
Middelburg.

REENEN-VOLTER,  Mevr. W. VAN .
Bergen (N.-H.)

REEPMAKER , J.
Westersingel 57, Botterdnm.

REGT, W. M. C.
Alphen a/d Rijn.

R E N G E R S, H. P. VAN WELDEREN  baron
Nassauplein 26, ‘s-Grevenhsgc.

R E Y N S T, Jhr. P. H.
ROELANTS , H. W. M.

Ninisterpark  14, Hilvcranm.

RÖELL, Jhr. H. H.
Wilhelminapark  32, Hawlem.

RÖELL, Jhr. J. H.
Juliana van Stolberqlaan 62, ‘s-Gravcollagc.

ROMONDT , Mr. A. A. F. W. VAN
Heemraadsingel 142, Rotterdam.

R O M O N D T , PH . F. W. V A N
Regentesselaan  47, ‘s-Gravenhage.

ROMSWINCKEL , A. F. J.
Kanaal 12, ‘s-Gravenhage.

Roo VAN A LDERWERELT , C. F. D E
Huize Kijkduin, Bloemendaal.

ROOSEBOOM , Dr. M. P.
Laan van LNieuw Oost-Indié  125,  ‘s-Gravenhage.

ROSSEM,  G.  V A N
Jan van Nassaustraat 23, ‘s-Gravenhage.

ROYAARDS VAN SCHERPENZEEL . Mr. A.
Kasteel Scherpenzeel,  Scherpenzeel.

ROYEN, Mr. Dr. 1. H. VAN

R U E B, M. C.

RU P P, N. J.

RUTGERS VAN

RUTGERS  VAN

RUYS,  JO H.

RUYS DE P E R E Z, P. J. B.
Huize Bodesteyn,  Bloemcndnal.

RUYSSENAERS , Jhr. Mr. L. H.
dmaliastraat  1, ‘s-Gravonbngc.

SANDICK, Mr. H. W. VAN
Riouwstraat 186, ‘s-Gravenhage.

SASSE VAN YSSELT , Jhr. Mr. A. F. 0. VAN
‘s-Hertogenbosch.

SASSE,  Mr. J. C. VON BRIEL
Lange Hoorn 65, Schiedam.

SASSEN, A.
Almanderstraat  27,  ‘+Grsvcnhagc.

SCHADEE, J. PH.
Luikschestraat 5, Schcveningcn.

SC H A L K, J. M. VAN D E R
Nieuwe Haven 147, Sohiedam.

”

Tokio.

Tjnndi bij Semerang.

Roggestraat  24, Arnhem.

ROZENBURG, Jhr. D.
Piet Heinstpaat  79, ‘s Gravcnhagc.

ROZENBURG , Jhr. Mr. L. M.
Maliebaan 41, Utrecht.

Zomerluststraat  , Heemslcde.



Jaar vare
benoeming.
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1907
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1910

1907

1899

1898

1905

1907

SCHARP, H. J.
I’. C! Hooftstraat 143, Amslcrdnm.

S C H A S, L. D. J.
Bennekom.

SCHELTUS,  P. A.
Nassaulaan 2b, ‘s-Gravenhage.

SCHERPENBERG , A. L. V A N
Berkewodestraat  26, Heemstede.

S C H I M M E L P E N N I N C K  V A N  D E R  OYE, V A N  D E  B E I D E

POLLEN EN NYENBEEK, A. baron
Amaliastraat  15, ‘s-Gravenlmge.

SCHUMANN , Mr. Dr. W. M. (7.
Plantageweg 47, Rotterdam.

SCHUURMAN, Mr. J. P. A. F.
Leidsche Plein 7, Amsterdam.

SCHUYLENBURCH VAN BOMMENEDE , Jhr. A. L. V A N
Huize Oase, de Bilt.

SICCAMA, Jhr. Mr. A. F. L. HORA
Groningen.

SICCAMA , Jhr. Mr. J. H. HORA
Bezuidenhout 13, ‘s-Gravenhage.

SIX, Jhr. R. C.
‘s-Gravcland.

SLICHER,  J.
Huize Rozenheim,  Hattem.

SMETH,  Mr. F. F. baron D E
Emmawijk  14, Zwolle.

S METH VAN D E U R N E, T H . baron D E
Lange Voorhout  42, ‘s-Gravenhage.

SMIT,  J. W. A. H.4AGEN
Nobelstraat  8, ‘LTtrecht.

SNOECK, Jhr. Mr. M. W .
Vleeschstraat  , Tiel.

SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG,  W. baron
Jan vati Nassaustraat 96, ‘s-Gravenhage.

SON , Mr. L. VAN
Laan Capes  van Cattenburch 68, ‘+Gravcnlmgc.

SO N S B E E C K, R. J. V A N
Diergaardelaan GSb, Ratterdem.

SP E N G L E R, Jhr. B. L. V A N
Laan Copes  van Cattenburch 62, ‘s-Gravenhap.

ST E E N K A M P , J. C. P. W. A.
Leiden.

STEIGER , Jhr. K. A. A. V O N
Admiraal van Ghentstraat  42, Utrecllt.

STOOP VAN STRIJEN,  Jhr. Mr. J. A.
Smidswater  1, ‘s-Gravenhage.

S TORM DE G R A V E, A. P. M. A .
Huize de Hoek, Diepenveen.

STORM VAN ‘s GRAVESANDE , Jhr. L.
Louise de Collignyplein  10, ‘s-Gravenhage.

STUART, Mr. TH.
Heerengraeht 507, Amsterdam.

SU E R M O N D T, S. B. TA B I N G H
Bowleapark 329, Wageningen.

SYPESTEYN , Jhr. C. H. C. A. V A N
Parketraat 87, ‘s-Gravenhage.
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1910 T E T S, Jhr. A. S. E .
Nieuwe Schoolstraat 8, ‘s.Gravenhage.

1904 THIERENS,  P. L.
Johan van Vlietstraat 83, Haarlem.
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189 TOMBE, J. W. DES
Klrw&>ï>ark,  de Bilt,.

bl3  TR I P, Jhr. Mr. H. R. A. LAIVIAN
Utreehteeke  etraet  25, Arnhem.

388 TR O O S T E M B E R G H , MAX baron D E
Huize  C&wbeek,  bij Win&  St. Gcorges.

395 TW I S T,  L .  F .  DU Y M A E R  V A N
Kanaaletraut  11, ‘s-Grnrenlmgc.

386 UHLENBECK , Prof. Dr. C. C.
Nieuwe R;jn 69, Leiden.

383  UMBGROVE , Mr. W. J. L.
Zutphen.

)lO VA L K, F. E. VAN D E R
~‘ilZa  Beelc m &a, Uloemendanl.

)ll VEEREN,  W .  P .
Djasinga.  (Java.)

>ll VEGTEL,  H. C H .
Prins JfaeLtitslaan  42, ‘s-Gravenhage.

JO9  VER LOREN  VAN THEMAAT,  Mr. H. B.
Huize Kattenhaven, Zutphen.

JO5  VERSCHUER , B. F. baron V A N
JansbuitensingeL  27, Arnllcm.

JO8 VE R S P Y C K, J. M.
Koningsiaan  19, Utrecht.

383 VERSTER, C. W. H. -*‘*
Wulverhorst  , Kannesheuvelpark.  IIilversnm.

210 VESSEM,  A. J. V A N
Cathr+zesiflgeZ  5, Utrecht.

V E T H A C K E , J. C.
Koningsweg 23, Vlissingen.

VIES, A. B. VAN DER
Voseiusstraat  2 ,’ Amsterdam.

VIËTOR,  Mr. H. HAITZEMA
Steenwijk.

VLIERDEN, C. P. J. VAN
Parkstraat 122, Arnhem.

VOLKER  VAN WAVERVEEN; A.
Alexanderstraat  22, ‘s-Gravenhage.

V OORST TOT V O O R S T, J. J. G. baron V A N
Walburgepbin  5, Arnhem.

Vos, H. C. M. E. VAN S O E T E R M E E R
WiWzetminmetraat  54, Ginnckcn.

Vos, F. H. DE
Galle  (Ceylon).

VOSMAER,  Prof. Dr. G. C. J.
Rapenburg S3, Leiden.

V R I E S, J. G. A. N. D E
Zoutmanstraat 46a, ‘s-Gravenhegc.

VRIESE,  C. J. D E
Rapenburg 93, Leiden.

V RIESENDORP,
Heerengracht  423, Amsterdam.

W A A L, Mejuffr. CORNBLIE J. D E
Dwarskade  109, Btiddelburg.

W A G T E N D O N C K , T. L. V A N
Raam&gel  6, Haarlem.

W ALCHREN , P. W. V A N
Heelsurn.

WALLER, F. G.
Vondebtraat  73, Amsterdam.

WALLER,  Mr. H.
Z$weg  91, Haarlem



Jaar van
benoeming.
1911

1910

1912

1900

1912

1893

1906

1909

1912

1912

WEERTS  VAN S INT PHILIPSLAND,  J. C. A.
Frankenslag  21, ‘+Gravenhage.

WEILER,  Jhr. Mr. J. L. W. C. VON
Kanaal 15,

WENDELAAR, Mr. W. C.
Louise de Collignystraat 61,

WESSELIUS  Sr., H.
Wilhelminalaan,

WESTERWOUDT,  Mr. W. J. M.
Heerengracht  lY4,

WILDEMAN, M. Ci.
Daendelsstraat 70,

WILLINCK , J.
Tuirlaan 46,

WILTENS, H. M .  ANDREE
E;oornmarkt  32,

WINTGENS,  W. C. B.
Corn&is  i+dmanetraat  47,  ‘s-Gravenhage.

WITH,  J. M. D E
Driebergen.

‘s-Grnvenhngc.

‘s-Gravcnlmgc.

E!nnrn.

Amsterdam.

‘s-Grarenhngc.

Schiedam.

Delft.

1901 WITTERT  VAN H O O G L A N D , Jhr. Mr. E. B. F. F.
Bankastraet 123, ‘s-Gravenhage.

1909 WTTEWAALL , Mr. F. W. R.
Kruisstraat  53, Haerlom.

1912 WURFBAIN,  J. W.
Witte I’rouwenstraat  10, Utrecht,.

1912 WIJCK, Jhr. H. J. M. VAN A SCH VAN
Nieuwe gracht 6, Utrecht.

1904 WIJCK,  Jhr. Mr. H. A. M. VAN ASCH VAN
ParamaTibostraat  5, ‘s-Grn.renhngn.

1911 WIJCK, Jhr. L. H. K. C. VAN A SCH VAN
Maliebaan 39, Utrecht.

1912 WIJCK,  Jhr. T. M. VAN A SCH VAN
Borneostiaat  49, ‘s-Grawnhngc.

1911 WYCK, Jhr. C. H. A. .VAN  DER
Amaliastraat 16, ‘s-Grnvcnhnge.

1907 WIJCK,  Mr. N. P. C. VAN
Riou,wstraat  36, ‘s-Grarcnlmgc.

1907 WIJNAENDTS, H.
Rzjnsburgerweg 12, Leiden.

1903 ~JSSELSTEYN,  Mr. J. L. N V A N
Oirschot.

1910  Z I J N E N, J. H. VAN DER H E G G E

1903 W O E L D E R E N, C. A. V A N Amersfoort,.
Bregittenetraat 5, Utrecht.

. .

Jaar van
benoeming.

L I J S T
der Binnen- en Buitenlandsche Wetenschappelijke Genootschappen,

waarmede het Genootschnp  door ruil van het Maandblad in verbinding

Nede r l and .

Koninklijke Bibliotheek.
‘s-Grnvcnhage.

Bibliotheek van den Hoogen  Raad van Adel.
‘s-Grnreuhage.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Leiden.

Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten-
schappen in Noord-Brabant.

‘s-Hertogenbosch.

Friesch Genootschap voor Geschied- Oudheid- en Taal-
kunde.

Leeuwarden.

Zeewsch  Genootschap der Wetenschappen.
Middelburg.

Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Weten-
schappen, Taal en Kunst ,,Limburg”.

Roermond.

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Her-
togdom Limburg.

Maastricht.

Vereeniging ,,Die Haghe”.
‘s-Grarenhngo.

,,Geh-e”  , Vereeniging tot beoefening van Geldersche
Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

Arnhem.

Instellingen enz.,
staat.

Redactie der ,,Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis
en Oudheidkunde”.

‘s-Grarenhage.

Redactie ,,Taxandria”.
Bergen-op-Zoom.

Redactie ,,Bijdragen tot de Geschiedenis van het
Bisdom Haarlem.”

BissschoppelZjk  Museum, St. Jansstraat, Hnnslem.

Redactie ,,De Maasgouw”.
Maastricht.

Redactie ,,Genealogische  en Heraldische Bladen”.
‘s-Grarenhagr.

Redactie “De Wapenheraut”.
‘s-Grnrenhage.

Redactie ,,De Bibliothecaris”, Maandblad voor boek-
en bibliotheekwezen.

Rotterdnm.

België .

Société d’Archéologique  de Bruxelles.
Brussel.

Bulletin de la Commission Royale d’Histoire  , uitgegeven
door de Académie Royale de Belgique.

Brussel.:
Académie Royale d’archéologie  de Belgique.

Antwerpen.



Redactie ,,Antwerpsch  Archievenblad”.
. . . ..r. . -9

Antwerpen. ‘?

Redactie Jnnalen  van den Oudheidkundigen Kring val:
de stad en het voormalig land van Aalst.”

Aalst.

Chronique Archéologique du Pays de Liége , maandblad
van het Institut archéologique liégeois.

Luik.

L’lnstitut Achéologique liégois.
Luik.

Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines.
Mechelen.

Société d’Archéologie  de Namur.
Namen.

Société Historique et Archéologique. Doornik

Redactie ,,Oudheidkundige kring ,,Land van Waas”.
St. Nicolaas.

Redactie van de ,,Revue Benedictine”.
Abbaye  do Maredsous  par Maredret, Namen.

Redactie van ,,L’ancien Pays de Looz”.
Rue de la Ruche 20, Schaerbcek (Brussel).

Luxemburg.

L’lnstitut Grand-Ducal de Luxembourg.
Luxemburg.

Duitschland.

Aachener  Cieschichtsverein.
Aken.

Verein ,,Roland”.
Drcsdcn.

Fuldaer Geschichte Verein.
Fulda.

Verein für Hamburgische Cieschichte.
Hamburg.

Historische Verein fiir Niedersachsen.
IIiLnnover.

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Kiel.

Redactie ,,Frankfurter Blätter  für Familien-Geschichte”.
Frankfort n/X

Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens.
Munster.

Germanische National Museum.
Neurenberg.

Serein  für Mecklenburgische  Geschichte und Alter-
tumskunde.

Schwerin  i. M.

-larz-Verein.
Wernigerodc.

iedactie  ,,Braunschweigisches Magazin”.
Wolfenbüttel.

derein  für Nassauische Altertumskunde end Geschichts-
forschung.

Wiesbaden.

Ier Deutsche Herold.
Berlijn.

Xisseldorfer  Geschichtsverein.
Dusseldorp.

Redactie  ,,Familiengeschichtiiche  BIätter  für adelige und
bürgerliche Geschlechter”.

Leipzig.

Redactie ,,Archiv  für Stamm und Wappg,kukufne”.
, .

Redactie ,,Diözesanarchiv von Schwaben”, Organ für
Geschichte , Altertumskunde > Kunst und Kultur der
Diözese Rothenburg und der angrenzenden Gebiete.

Rnvensburg.

Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alter-
turner.

Emdon.

Oostenrijk.

K. K. Heraldische Geselschaft ,,Adler”.
Woenon.

Engeland.

Huguenot Society.

Redactie

Archives

Londen.

Denemarken.

,,Personalhistoriske  Samlinger”.
Kopcnhngcn.

Zwitserland.

Héraldiques Suisses.
Freiburg.

Noord-Amerika.
Verein für Rostocks Altertümer.

Rostock. The Utah genealogical and historica1 magazine.
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