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M A A N D B L A D .
VAN HET

. Genealogisch- heraldisch Genootschap : ,, De Nederlandsche  Leeuw,”
h )t

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen !
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-  1
dragen > aorrespondentie  betreffende de redactie
van het Maandblad, opgaven van adresveran-
dering,  gelieve men te richten tot den redacteur,
Mr. Ta. R. VALCB LUCA~SEN,  Bemidenhout  4, ‘s-Qra-
vmhage.

Contributiën enz.  aan den penningmeester, B. VALN
HAEIWCA  BIJMA, Kizeuterdijk  12-14, ‘s-&avenluqe.

te
De ‘aarlijksohe  contributie bedraagt f7.50. Leden

‘8.bravenhage, die de wekelijksohe portefeuille /
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

Y Y

h ti
Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge-

nootschap te richten tot den secretaris, Mr. T H. R.

VALCK  LUCASSEN, en die betreffende de Bibliotheek,

opmerkingen in zake de verzending en aanvragen

om exemplaren van vroeger verschenen Maand-

bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCBAEBT

VAN SCHAUBURG,  beiden Hemengmcht 62, ‘s-&avca~e.

J Y

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

-~ ._~.._ ~~._~_~ ~_ -
No. 1. XXXIV”  Jaargang. Januari 1916.

Bij dit nummer wordt een plaat verzonden behoorende
bQ het artikel: De afstamming van het geslacht de Vos
van Steenwijk.

- - - _

BESTMURSBERIOHTEN.
Tot ons leedwezen verschijnt dit Maandblad later dan

gewoonlijk ten gevolge  van drukke werkzaamheden in
de afgeloopen maand van den Redacteur, tevens Secre-
taris en wnd. Bibliothecaris van het Genootschap.

Maandblad n” 2 zal den leden echter Spoedig worden
toegezonden.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Wij vestigen er de aandacht op dat i e d eren e er s ten

M a a n d a g van de m aan d Leden-bgeeukomsten  plaats
hebben in Maison Bordelaise, Passage 42, Den Haag,
ten 43 ure.

Voor de Bibliotheek.

Wij on tv ingen  in  dank  van  ons  geach t  Medel id
den Heer W. J.  J .  C. Bijleveld  te  Leiden  de  om
zijn voortreffelijke heraldische teekeningan zoo bekende
Mì inchener  Ka lender  ( Jaa rgangen  1896)  1905.

De afstamming van het geslacht de Vos van Steenwijk,
door Jhr. Mr. W. A. B E E L A E R T S  V A N  B L O K L A N D.

Nederland’s Adelsboek 1910 zegt:  ,De geregelde
,stamreeks vangt  aan  met  Johan ,  gezegd  vos v a n
,Steenwic,  die in 1339 voorkomt en waarsch@lijk  een
,zoon is van den in 1313 vermelden Coe?araedt  de Vos
,,van Steenwijk, stichter van het kasteel Batinge.” Deze
Johan zou de vader zijn van Johan de Vos van Steenwijk,

/leenman van Batinge 1360-1395 l), en de grootvader
van Coelaraad de Vos van Steenwijk, leenman tjan Batinge,
1396-1420  ‘). Zijne verdere nakomelingen laat ik hier
buiten beschouwing.

In de eerste plaats verdient opmerking, dat de redactie
van Nederland’s Adelsboek hier ,,plus royaliste que le
.roi”  is, want blijkens eene niet voor het publiek be-
stemde, maar toch in onze bibliotheek voorhanden bro-
chure 2) , getiteld : ,Het wapen van de Vos van Steenwijk
,,en eenige mededeelingen betreffende enkele personen,
,behoord  hebbende tot  de eerste generatiën van dit
,,geslacht”,
als bewezen

beschouwt de familie zelve de afstamming
eerst te beginnen met Jokan  de Vos van

Steenwijk,
n.1. op blz.

die van 1360 af voorkomt. Uitdrukkelijk wordt
30 gezegd: ,Is nu de onafgebroken filiatie

,van dezen Johan tot heden bekend en vaststaande op
,grond van leenregisters en andere onwraakbare be-
,scheiden  , voor de zekere vaststelling zijner voorouders
,ontbreken  die.”

Waar heeft de redactie van Nederland’s Adelsboek
nu dien ,7ohan, gezegd Pos van Steenwic in 1339 vermeld
gevonden ?

Deze vraag schLjnt hare beantwoording te vinden in
deel 1 van het Oorkondenboek van Groningen en Drente
(1896). Daar toch vinden wij onder no 369 eene oorkonde
van 14 October 1339 “), waarin Johannes dictus Vos de
Sleenwic wordt genoemd. Hij, die behoorlijk de moeite
neemt die oorkonde te lezen, kan evenwel niet zeggen,
dat Johan gezegd Vos van Steenwic in 1339 voorkomt,
immers hij Wordt niet in de oorkonde genoemd. Deze

*) De betiteling ,,leenman  van Batinge” komt mij voor oningomgden
misleidend voor, immers niet beter wetende is men geneigd te
meenen, dat hij zeker goed van den heer van Batingo in leen hield,
terwijl hij integendeel zelf Batinge beent, maar dit in leen hield van
den Bisschop van Utrecht; hij was dus diens leenmzm  wegens
Batinge.

*) Vgl. jaargang 1912 van ons Maandblad, kol. 98.
*) Deze oorkonde is ontleend aan het Cartularium  van Dikninge

en blijkbaar een afschrift van een afschrift.
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houdt  op  met ,Datum  anno MCCC tricesimo nono,
,,feria quint,a post Gereonis”, en uit het daarop volgende
,Datum  per  cop iam sub sigillis discretorum virorum
,Johannis  dicti  Vos de Steeuwic  et Gherardi Guedesing
,,in testimonium veritatis” mag volstrekt niet worden
afgeleid, dat deze beide personen terzelfder tijd leefden.
Nu is het wel opvallend, dat een Johan de Vos van
Steenwijk in geen authentiek stuk bekend is vóór de
tweede ‘helft der 14de  eeuw en dat hetzelfde geldt voor
Gerard (Gert) Guedesing. In genoemd oorkondeuboek
wordt Johan de Vos vau  Steenwijk herhaaldelijk vermeld
van 1360 tot 1395 en een Gerard (Ge& Guedesing van
1360 tot 1384; jazelfs  komen zij. 11 November  137ö
(zie no 638) in éen adem voor: ,Hier hebben over ende
,,an ghewesen goede eersame lude Roelof van Steenwiich,
,,amtman des landes  van Drenthe, .Johan  die Vos van
,Steenwiich,  Ghert Guedesing” etc. Ik meen het er dan
ook voor te mogen houden, dat deze in de tweede
helft der 14do eeuw en niet overigens onbekende naam-
genooten  in of kort na 1339 het  afschrif t  door aan-
hechting hunner zegels hebben gewaarborgd.

Hiermede komt dus de Johan, gezegd Vos van Steen-
wit  van 1339 te vervallen, en waar de redactie van
Nederland’s Adelsboek het bewijs heeft geput, dat hij
de vader was van den Johan de Vos van Steenwijk,
vermeld van 1360 tot 1396, zal wel voor immer een
raadsel blijven.

Voor de kennis der naaste betrekkingen van den
stamvader Johan de Vos van Steenwijk, 1360-1395,
is van groot belang de oorkonde van 6 December 1387,
afgedrukt in meergenoemd oorkondenboek sub no ‘778.
Daaruit  leeren wij namelijk, dat J o h a n  niet alleen de
vader was van Coenraad de Vos van Stcen.wijk  ‘),
maar ook oom van de gebroeders Arend en Joha,n
vaqa Steenwijk Hun vader schijnt Roelof va?a Steenwijk, de
bovengenoemde ambtman  van Dreuthe,  vermeld van
1375 tot 1384, te zijn geweest, als wiens lcenvolger
Srend voornoemd door den Bisschop van Utrecht 29
April 1394 en 23 Augustus 1390,  werd beleend 5).

Een andere b roe d er van Johala  de Vos l;aqa  Steevawijk
was heer Egbert van Westerhesselen  o f  zraja  Heslen  ,
volgens eene oorkonde van 11 Maart 1395 (no 873),
waarvan de datum evenwel niet  juist  schijnt te zijn
afgeschreven in he t  Reg is t rum bonorum Steenwick,
want heer Egbert was reeds dood 30 Mei 1391 (no 819).
Hij dankte zijnen toenaam aan zijne parochie; hij was
namelijk pastoor te Westcrhesselen , thans Havelte e),
als hoedanig hij veelvuldig voorkomt tnsschen 1360 en
1386. Den 3Osten November van eerstgenoemd jaar wordt
van hem melding gemaakt als discrctus vir dominus
Egbertus van den Ghore, alias dictus van Steenwiic,
rector ecclesie in Wcsterhessleen (zie n” 600)) en toen
Egbert, cureyt der kerclceu  tot Hesselen, 29 September
1386 bij testament beschikte over zijn goed den Hoenover
te Avereest 7), kende hij het levenslang vruchtgebruik

4) Nederl. Adelsboek geeft op, dat deze Coenraad voorkomt als
leenman van Batinge 1393-1420, hij blijkt evenwel in 1387 reeds
meerderjarig te zijn geweest en in het bezit van een eigen zegel.

“) Rijksaroh.  Utrecht: Bissohoppel. aroh.  LP 272, fol. 11 en 31.
Q) Zie Bronnen voor de Gesch. der Kerkel.  Reohtspr. in het Bisdom

Utrecht in de middeleeuwen, 11 blz. 503.
7) Door hem gekocht van heer Johan van Eerde, ridder, en

diens dochter Nargaretha 28 Januari 1361 (n” 503).

daarvan toe aan heren Coenrade van den Ghore, my?aen
neven (zie n0 763).

Deze laatste gegevens zijn voor de beantwoording
der  v raag , van wie de gebroeders Roelof, Johan e n
heer Egbert afstammen, niet de minst, waardevolle.
Vooreerst blijkt daaruit, dat heer Egbert niet alleen,
evenals zijne broeders, onn SlePnwijlc heeft  geheeten,
maar ook van den Ghore is  genoemd. Verder zien
wij,  dat hij ook eenen  neef van dien naam heeft gehad.
Deze neef, heer Coenraad van den Ghore, kan niet
identiek zijn met Coelaraad,  den zoon van heer Egbert’s
broeder Johan de Vos van Steenwijk; daartegen verzet
zich de betiteling ,,heer”  van eerstgenoemde. Dat h e e r
Coenraad  vau dela  Ghore niet, ridder was, maa,r  een
geestelijk heer, blijkt uit de reeds vermelde oorkonde
van 11 Maart 1395 (O), want hu is ongetwijfeld dezelfde
als de daarin genoemde heer Coinraet van den Ghore,
cureyt tlao Dalen. Wiens zoon hij was, is nog niet met
zekerheid te zeggen, maar wel is het meer dan waar-
schijnlijk,  dat hij tot de allernaaste familie van J o h a n
de Vos van. Steenwijk en heer Egbert van den Ghore
a.lias  van Steenwijk heeft behoord 8).

Op grond  van  een en ander scheen het gewenscht
eens  n a  t e  gaan , of de naam van den Ghore ook in
vroeger jaren voorkomt 9). Bij dit onderzoek deed zich
alras een andere Coenraad van den Ghore voor. In het
Oorkondenboek van Groningen en Drente toch wordt
in een elftal nummers van 1324 tot 1340 melding ge-
maakt van eenen  Coenraad va%  den Ghore, uten  Ghore
of in den Ghore.

Toen in September 1324 de Bisschop van Utrecht
en enkele Drentsche edelen beloofden elkander bij te
staan tegen de Drenten, behoorden onder die edelen
ook Colaraerd  van den Ghore en Jan siin broeder 1 O)
(nes 282 en 28s). In  de  vo lgende  ja ren  komt  deze
Coenraad herhaaldelijk voor als borg of schuldenaar,
meestentijds gezamenlijk met Otto van &oorch,  en 26
Maart 1334 zegelde. hij met Herman  Polleman  als maag
van Otto van Aorch  en diens broeder Wycher, kanunnik
te Steenwijk (no 336). Laatstgenoemd stuk is niet meer
in originali  voorhanden, maar dit is geen verlies van
groote beteekenis , want Coenraad’s zegel hangt nog
aan twee andere charters, in de eerste plaats aan dat
van 7 September 1324 (n” 283) gegeven aan den Bis-
schop van Utrecht, en voorts aan eene oorkonde van
10 October 1340, waarbij hij e. a. verklaren van de
stad Groningen zeker vredegeld wegens eenen  doodslag
te hebben ontvangen (no 362).

Gaat men deze zegels na, dan komt men tot de
verrassende  ontdekking, dat Coeuraad  van den Glaore
een gedeeld wapenschild voerde, waarvan de linkerhelft
het wapen der de Vos van Steenw$‘s vertoont (rechts
twee palen en een schildhoofd).

Ook Otto van Norch voornoemd zegelde met het wapen
de Vos van SteelawZjlc,  maar gebroken met eenen  baren-
steel. Hetzelfde wapen, doch zonder breuk, voerde de
nagenoeg gelijktijdig levende heer Henrik (Heino) van

8) Hij kan een zoon van hunnen broeder Roelof zijn geweest.

in
Q) Opmerking verdient, dat in lateren tijd een heer Roelof ten Goer

het genot is geweest der vioarie, 5 Februari 1384 door heer
Egbert ;an den Ghore alias van Steenwijk in de kerk  te Steenwijk
gesticht (zie Oorkb. van Gron. en Drente, 11 blz. 131, noot 0).

*Q) Eenen  Jan van den  Ghore  vond ik verder niet vermeld; mogelijk
droeg hij eenen  anderen toenaam.
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Norch, ridder. Dit is reeds door van Spaen opgemerkt en op
grond van deze wapengelijkheid en het feit, dat R o e l o f
van Steenwgk en zijne leenvolgers de leenen  van h e e r
Henrik uan Norch hebben bezeten, wordt in de boven-
aangehaalde brochure ondersteld, dat de bewezen stam-
vader Johan de Vos van Steenwijk van een dezer beide
Norch’s, die ieder drie zonen hadden, zoude  afstammen
(t. a. p. blz. 22). Mij komt het evenwel waarschijnlijker
voor, dat deze Joha!n  de Vos van Steenwijk, die eenen
zoon (Toenraad  had en eenen  broeder Egbert,  die v a n
den Ghore alias vaas  Steenwijk \vas  geheeten  en nog
eenen  neef heer  Coenraad  van deu Ghore had, niet
afstamt van deze Norch’s  , maar een zoon is van Coenraad
van den Ghore  , vermeld 1324 -1340, die met de No~ch’s,
wier maag hij..  was,
vader -

eenen  gemeenschappelijken stam-
mogelIJk in vrouwelijke lijn - zal hebben gehad.

Op de hierbij  gevoegde plaat  zi jn de navolgende
zegels afgebeeld :
1. Zegel van heer Henrik van Norch, ridder, hangende

aan eene oorkonde van 7 September 1324 1’); om-
schrift: X. Do[mi]ni  Henric[i  d]e Norch .

2. Zegel van Otto van Norch, hangende aan de sub 1
genoemde oorkonde; omschrift: S. Ottonis de Morich.

3 en 4. Zegels  van Coenraad van den Ghore, hangende
aan de sub 1 genoemde oorkonde en aan eene van
10 October 1340 12)  ; omschrift : í5’.  Conradi in den
Ghore.

6. Zegel van Roelof van Sieenwijk, hangende aan eene
oorkonde van 28 Mei 1380 1”); omschrift: 8. Roelof
de Steenwic.

6. Zegel van Arend van Steenwijk, hangende aan eene
oorkonde van 6 December 1387 14) : omschrift: [S.
A]rno[l]di  de St[eenwic].

7. Zegel van Johan van Steenw+,  Arend’s  broeder,
hangende aan de sub 6 genoemde oorkonde ; omschrift :
S. Johannis  de Ste[enwic].

8. Zegel. van Joha,+a  de Vos van Stee-wijk, oom van
Arend en Johan van Steenwijk, hangende aan de sub
6 genoemde oorkonde ; o m s c h r i f t :  S. Johannis  d[e
Á!stee]Pzwic.

9. Zegel van Coenraad de Vos van Steenwijk, zoon van
Johan voornoemd, hangende aan de sub 6 genoemde
oorkonde; omschrift: [S. C]onradi  [de] Steenwic.

Een gevaarlijk boek.
(Oorkondenboek van Groningen en Drente).

Bij de voorbereiding van mijn hierboven afgedrukt
opstel : ,De afstamming van het geslacht de Vos van
Steenwijk” , heb ik ruimschoots gelegenheid gehad
nader kennis te maken met het Oorkondenboek  van
Groningen en Drente. Het is mij daarbij helaas duidelijk
geworden, dat genealogen en heraldici de uiterste om-
zichtigheid moeten betrachten bij de raadpleging van
dit werk e,n ik acht het derhalve gewenscht hier een
waarschuwend woord te doen hooren,  in de hoop tevens
dat hiermede eventueel rekening zal worden gehouden
bij latere, soortgelijke uitgaven. Deze uitspraak klinkt
weinig waardeerend en schijnbaar onrechtvaardig tegen-

11)  Rijksarch. Utreoht: Bissch. Arch. no 429.
12) R$ksaroh.  Groningen: Reg. 3340, n” 1.
18) Rijksarch. Utrecht: Bissoh. Arch. ne 464.
14)  Riksarch.  Utrecht: St. Pieter w 1005.

over mannen van zoo algemeen erkende wetenschap,
als wier namen op het t i telblad van genoemd oor-
kondenboek prijken, maar dat zij niet zonder grond
is, moge uit het onderstaande blijken.

Een oorkondenboek is een werk, hetwelk niet dient
om te worden gelezen, maar om te worden nageslagen.
Aan dat doel kan het alleen dan naar behooren be-
antwoorden, wanneer het is voorzien van goede, d. w. z.
practische registers. Nu is bij het Oorkondenboek van
Groningen en Drente ongetwgfeld  veel tijd besteed aan
de samenstelling der beide bijgevoegde registers van
eigennamen en van zegels, maar het daarbij gevolgde
systeem, hetwelk niet in alle opzichten even aanbevelens-
waardig schtjnt,  is niet naar behooren  doorgevoerd en
den samensteller heeft het daarenboven ontbroken aan
het noodige genealogische doorzicht.

Aan het slot van het tweede deel komt eene zeer
uitvoerige ,,Toelichting”  voor, waarin tot besluit ook
de samensteller der registers de noodige ophelderingen
geef t  aangaande  zijnen  arbeid.  Onder meer zegt hij
(blz. 620)  : ,,Patronymica  zijn, waar deze duidelijk her-
,kenbaar  waren, op de voornamen geordend. Evenzoo
,,is gehandeld met aan den voornaam verbonden plaats-
“namen, behalve waar mocht worden aalagelaomen  ,
,dat de plaats~aaam  destijds reeds als familienaana  IZOIZ
,gelden.  Met volkoriaen  zekerheid was dit in ieder geval
,natuurlijk  niet uit te maken, en somwijlen moest eene
,keacze worden gedaan 15). Doch steeds is bij het eene
“gedeelte  van zulk een naam naar het andere deel
,verwezen , zoodat het naslaan den verlangden naam
,,altijd doet vinden.” De samensteller was overtuigd
voor het gemak van den gebruiker gezorgd te hebben
(zie blz. 621),  maar deze meening kan ik na herhaald
gemaakt gebruik van zijne registers niet deelen.  Mij
komt het resultaat van zijnen arbeid weinig practisch en
ook niet bijster deugdelijk voor.

Slaat men b.v. ,Steenwijk” op den index van eigen-
namen en dien van zegels na om te weten, welke leden
van het geslacht [de Vos] van Steenw$k  in het werk
voorkomen en van wie hunner de zegels worden ver-
meld, dan ontwaart men in de eerste plaats, dat de
naam van Steenwijk voor niemand als geslachtsnaam is
opgevat; men wordt verwezen naar verschillende voor-
namen en voorts naar Vos. Deze verwijzingen nagaande
komt men tot vreemde ontdekkingen. Wat de voor-
namen betreft blijkt, dat in de registers de schrijfwijze
der oorkonden is gevolgd en alle verschillende vormen
van éénzelfden naam niet onder één hoofd zijn samen-
gebracht .  Zoo treft men personen met den voornaam
Arend (Arnold) afgescheiden van elkander aan en heeft
men te zoeken op Aernd, Sernt, Arnd,  Arnold, Arnoldus
en Arnt. Insgelijks moet men voor Roelof (Rudolf) de
vormen Rodolfus, Roelf, Rolef en Rudolf te midden
van andere namen naslaan. Voor het gemak van den
gebruiker is  dus slecht gezorgd en hij, die zekeren
Willem zoekt en de vormen Wilhelmus, I17zllarta,  Willelmus,
William,  Willihelnaus  en Guil-Emus  n i e t  a l l e  w e e t  t e
bedenken, komt niet tot de wetenschap, of zijn Willem
in het Oorkondenboek voorkomt. De samensteller der
indices is overigens te dezen opzichte niet consequent

15)  De cursiveering is van mij. De bruikbaarheid van de volgens
dit recept opgemaakte registers hangt dus geheel af van de meerdere
of mindere kennis van den samensteller.
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geweest , immers wanneer dezelfde persoon in onder-
scheidene oorkonden wordt genoemd - zin naam is
dan natuurlijk niet altijd op dezelfde wijze geschreven -,
vat hij de verschillende schrijfwijzen van zijnen naam
wél onder éèn hoofd te zamen; zie b.v. ,,Arnoldus,  Arnt,
Aernt enz. (abt van Dikninge)“. Eveneens blijkt zijne
inconsequentie uit het feit, dat hij, zooals hij zelf op

blz. 520 zegt, bij verschil van spelling der plaatsnamen
de thans vigeerende  schrijfwijze  voor het register heeft ge-
kozen, ook wanneer die plaatsnamen aan eenen  voornaam
zijn verbonden. Waarom, zoo vraag ik, wel een hoofdwoord
voor de plaatsnamen en niet voor de voornamen gekozen?

Het vreemdste evenwel, en in het geheel niet  te
verdedigen, is , dat éénzelfde persoon iu de beide’ re-
gisters niet op gelijke wijze is ingeschreven, en dat
niettegenstaande naar dezelfde oorkonde wordt verwezen.
Dit viel mij b.v. op bG Arend van SteewwQlc.  Op den
index van zegels staat op de F en V: ,, Vos van Steen-
wijk (Aernt de), 778 (1387)“,  maar op dien van de
eigennamen op de A : ,,Aernd  uan Steenwijk, 778 (1387)“.
Wanneer men de bedoelde oorkonde opslaat ,  bli jkt
daarenboven de onvolledigheid van het zegel-register.
Van de vier aan de oorkonde hangende en daaronder
beschreven zegels, t. w. van Arend van Steenwijk en
Johan van Steenwijk, gebroeders, van Jolzan de Vos
van Steenwijk, hunnen oom, en van Coenraad de Vos
van Stearzwijk, den zoon van laatstgenoemden Johan,
ontbreekt n.1. op den index van zegels dat van J o h a n
van Steenwijk, Arend’s broeder.

Langer wil ik bij deze registers niet stilstaan; het
bovenstaande is voldoende om uit te doen komen, dat
daartegen ernstige bezwaren zijn in te brengen 16).
Verre staan zij achter bij die op Sloet’s Oorkondenboek
der Graafschappen Gelre en Zutfen en op Nijhoff’s
Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland,
welke - hoewel ook niet geheel vlekkeloos - gemakkelijk
in het gebruik zijn en, doordat het familieverband
tusschen verschillende leden van éénzelfde geslacht,
voor zoover dat uit de afgedrukte stukken blijkt, daarbij
staat  aangegeven, den zoekende dadeli jk op streek
helpen. De registers van het Oorkondenboek van Gro-
ningen en Drente missen niet alleen die vermelding van
het familieverband, maar maken zelfs van alle gelijk-
namige personen eenvoudig èèn persoon, hetgeen -de
raadpleging van het werk niet  weinig bemoeili jkt .
Hoewel blijkens de oorkonden ten minste vier ver-
schillende Reinold’s van Coevorden in de 14de  eeuw
hebbengeleefd, geeft de index van eigennamen er slechts
één van 1309-1404 en die van zegels één van 1313-
1402. Ook dit is eene bedenkelijke systeem-fout.

Veel erger is het iutusschen, dat de geleerde uit-
gevers der oorkonden niet op de hoogte blijken te zijn
geweest van de titulatuur in vroeger dagen en dien-
tengevolge personen hebben vereenzelvigd, die streng
hadtlen behooren  te worden onderscheiden. P$lijk scherp
komt dit aan het licht bij, no 716 (18 Juni 13833,  waarin
sprake is van ,Reynaldus  de Cor;ordia,  fa,mulus”, e n
bij wien in eene  noot is vermeld : ,Dezelfde 17) komt
,onder  d e n  n a a m ,,heer  Reynolt van Coverde,,  ‘7) op

16) vgl. het door mij opgemerkte naar aanleiding van de registers
op Brom%  Regosteu van Oorkonden betreffende het Sticht van
Utrecht (694-1301) in jaargang 1908 van dit Maandblad, kol. 127.

17)  De oursiveering is van mij.

8

,denzelfden datum onder de ,,manne” van den bisschop
‘, De tekst noemt Reinold famulus (knape) en bij

gz?dus in geen geval dezelfde zijn als een geheel
gelijktijdige heer Reinold, die trouwens uit tal van
andere oorkonden in hetzelfde werk opgenomen bekend
is als ridder en ambtman  van Laghe.

Niet alleen in noten, maar zelfs door eigenmachtige
tekstveranderingen brengen de uitgevers den argeloozen
raadpleger van hun werk van de wijs. Naar het mij
voorkomt, behoort hij, die eene  oorkonde uitgeeft ‘den
teks t  onveranderd  weer te geven; kan hij zich daar-
mede niet vereeuigen  en vermoedt hij tekstfouten, dan
deele  hij zulks in eene  noot.mede,  maar hij  verandere
niet den tekst naar eigen inzi9ht.  Dat zulks heeft plaats
gehad, is b.v. te zien in no 312,  zijnde eene  oorkonde
van 22 September 1327. Als verkoopem  treden daarin
op ,,Johannes  Klenco et Gherardus  , f i 1 i u s noster” ,
terwijl zich zoo.noodig  tot gijzeling binnen Vollenhove
verbinden : ,, Johannes, Gherardus fi 1 i US noster, Klenco,
,,Otto de Norch , Coenradus de Goer”,  die ook gezamen-
li jk de oorkonde bezegelen, t. w. : ,,Johannes  Klenco,
,;Gherardus filius noster, Otto de Norch et Coenradus
,,de Ghore”. Eene noot zegt, dat in de beide laatste
gevallen het handschrift niet filius,  maar frafer heeft.
De hier aangebrachte, niet nader gemotiveerde tekst-
veranderingen zijn m. i. ongeoorloofd en zij kunnen zeer
wel blijken het tegendeel van verbeteringen te zijn.
Wat is er op tegen, dat Gerard Klenke zich voor zijnen
broeder  Johan  Klenke  en  d iens  zoon  Gera rd  to t
gijzeling zoude  hebben verbonden en de oorkonde mede
hebben bezegeld 2 Een feit is het, dat Johan Klenke
eonen  br o e der Gerard Klenke had (zie nes 282, 283
en 286, waarin deze broeders ook in verband met Otto
van Norch en Coenraad van den Ghore voorkomen),
en het is naar de gewoonte dier dagen zeer wel mogelijk,
dat Johan’s zoon en toekomstige erfgenaam Gerard ‘in
1327 nog minderjarig was.

Een ander voorbeeld,  dat  de uitgevers zich niet
hebben ontzien ongemotiveerde tekstwijzigingen aan te
b rengen ,  l eve r t  no 340, waarin tot  vijf  malen toe
Morch  in Norch is veranderd. Dat de in het handschrift
zoo bij herhaling voorkomende vorm Morch  stellig niet
foutief is te noemen, leert het .omschrift van het zegel
van den mede in dit stuk genoemden Otto van Norch. Dit
omschrift toch luidt: S. Ottonis  de Morich  (zie afb. no 2).

Ten slotte  nog een waarschuwend woord ten opzichte
van de onder de oorkonden gegeven zegelbeschrijvingen.

Ontegenzeggehjk  is het toe te juichen, wanneer bij
de oorkonden de zegels worden vermeld en beschreven.
Van hoe groot belang het is de zeg& te kennen, behoef
ik hier zeker niet nader uiteen te zetten. De beschrij-
v ing  daarvan  moet  iederen  .raadpleger  van het werk
dus hoogst welkom zijn en daarenboven is die van groot
belang voor de toekomst, want de zegels zijn helaas
zeer bros en vele gaan na korteren of langeren. tijd te
loor. Zoo evenwel de beschrijving der zegels onJuist  is,
en ons nageslacht het verlies er van heeft te boeken,
dan is het dubbel te beklagen.

.In meergenoemde “Toelichting”  staat ten aanzien der
zegels (blz. 564) : ,Onder de oorkonde volgt c. q. de
,, korte beschrijving zooveel mogel+k i~a deja juisten heral-
n dieken  v o r m ti 7) en met opgave van het randschrift voor-
,zoover  dit leesbaar ‘was.  Bij het geheel of gedeeltelijk



,,ontbreken  der zegels werd de toestand daarvan zoo
,,nauwkeurig  mogelijk aangewezen.” Jammer genoeg heeft
de meest elementaire heraldische kennis den heeren
ontbroken, zoodat hetgeen op dit gebied door hen is
geleverd eene mislukking is en voor tijdgenoot en nazaat
in de hoogste mate misleidend. Ten bewijze hiervan kan
ik ruimschoots volstaan door hier de beschrijvingen
mede te deelen  van de op bijgaande plaat  onder de
nummers 1 j 2, 3 en 4 afgebeelde zegels.

NO 1 wordt op blz. 204 aldus omschreven: rond (in
groene was), vertoonende in een cirkel een driehoekig
schild beladen met een kleiner driehoekig schild, op den
zoom acht penningen; het kleine schild met 5 linker-schuin-
balken 1’) , .. randschrift :  S. Domini  Henrici de Norch.

NO 2 (ibidem):  rond (in groene was) vertoonende in
een cirkel een schild als bij 1, echter à jour en niet
en relief bewerkt en beladen met drie barenstelen 17);
randschr i f t ;  S. Ottonis  de Mori&.

NO 3 (ibidem) : rond (in groene was), vertoonende in
een cirkel een schild, rechts weder gedeeld boven een
open veld, l inks de helft  van n” 1 en onder twee
baren 1 g, ; randschrift: S. Conra. . . n Ghore 1”).

NO  4, zijnde volmaakt hetzelfde zegel als no 3, wordt
evenwel op blz. 256 gansch anders beschreven, t. w. :
rond in groene was, vertoont een schild, gedeeld links
met  schu ine  s t repen ,  rondom vijf bollen,  rechts de
onderste helft beladen met verticale strepen ; randschrift:
S. Conradi in den . . . . ore.

Is het niet in-droevig dat de heraldiek dermate is
miskend ? Bij den meestvluchtigen blik in dit Oorkonden-
boek gruwt men van de kettersche wapenbeschrijvingen
en ik raad een ieder tot zijn eigen heil daaraan geene
bijzondere aandacht te schenken.

Dat ook de randschrift.en weinig juist zijn weêrge-
geven, bleek mij in den loop van hetzelfde onderzoek.
De als nes 6 en 7 op de plaat afgebeelde zegels zouden
volgens het Oorkondenboek (blz. 109) tot randschrift
hebben : . . . rnt  de Vos v.  Sten.  . . en S. Johannis d e
vos . . . Op grond van deze randschriften moet men
wel besluiten, dat de gebroeders Arend en Johan van
Steenwijk, hoewel nimmer in oorkonden als de Vos van
Steenwijk voorkomende, toch aldus waren geheeten,
hetgeen niet van belang ontbloot is 19). In der waarheid
schijnen deze randschriften evenwel te luiden: . . rno . d i
de St.. . en S. Johannis de Ste . .; vgl. de afbeeldingen.
Het is buiten twijfel, dat op geen van beide de naam
de vos voorkomt.

Met recht meen ik te mogen klagen veel te hebben
geleerd bij mijn onderzoek in zake de afstamming van
het geslacht de Vos van Steenwijk, maar. ik acht mij
gelukkig alt.hans anderen voor dwalen te kunnen be-
hoeden door het publiceeren mijner weinig aangename
ondervindingen met het Oorkondenboek van Groningen
en Drente 2”). W. A. B. v. B.

1s) Zelfs de meest geroutineerde wapenteekenaar zal zich niet bij
machte moeten verklaren aan de hand van deze beschrijving eene
tcekening te maken.

1”) Opmerkelijk is, dat Johan de Vos van Steenwijk en zijn zoon
Coenvaad  de Voos van Steenwijk op hunne zegels alleen van Steenwijk
heeten  (zie afb. w* 8 en 9).

20) Reeds vroeger is in ons Maannblnd over dit Oorkondenboek
geklaagd (jaarg.  i914, kol. 315 en 3161.  Kolonel Wagner toonde toen
aan, dat de oorkonden hos 729, 818 en 870 eene eeuw te vroeg zijn
gedateerd. De noodige palaeögrapbische kennis schijnt den samen-
ste!lers  dus al evenzeer te hebben ontbroken.

De vier eerste generaties van de familie Bowier
hier te lande,

door W. W IJNAENDTS VAN R ESANDT.

In .Rietstap’s  Wape+zboek  van den Nederlandschen  Adel
vindt men omtrent het in den titel van dit opstel ver-
meld onderwerp slechts het volgende:

Rnlph Bowger kwam in 1585 als ridmeester  in het
re.giment  va?a  den kolonel Robert Cecil met de Engelsche
troepen ten tijde van den graaf van Leicester Iaaar  Ne-
derland. Hij trouwde eene dochter uit het geslacht van
Rouwelaoort  e?a liet een zoo?a na, Nicolaas, gehuwd met
Helena. Gincks,  wiens zoon Frans tot het jaar 1670
burgemeesler  van Doesburg is gewee.$t.  Dieqas zoou  Jazz,
kapitein ila dielast  der Statela,  gehuwd met Anna Maria
Margaretha van de Wal, schijnt JLet eerst de spelling
van dela naam Bowyer in Bowier veranderd te h.ebben.

Te bewijzen dat hier waarheid en dichting  dooreen
gemengd zijn, is het doel van ondervolgende uiteenzetting.

Blijkbaar is ná Riepstap’s mededeelingen, die zooals
bekend is, bij de samenstelling van het historisch ge-
deelte van zijn Wapenboek.,. hoofdzakelijk afging op
opgaven der betrokken famlhes zélf en in ieder geval
geen archief-onderzoek verrichtte, nimmer een ernstige
poging aangewend om iets meer te weten te komen over
de eerste generaties hier te lande dezer familie.

Ten minste in zijn in 1903 verschenen werk: D e
Ridderschap van Noordbrabant, schrijft de samensteller
N. G. Wildeman in de Xalezing  op de Staten: In z a k e
de familie Bowier is noeinig bekend, altJzans  minder dan
men zou mogela  verwachten. Het mocJzt  mij slechts ten
dcele gelzclckeja  een paar tot heden onbekende data op
te sporen.

Het eenige wat de heer Wildeman over de verdere
generaties dan ook geeft, is de acte van inteekening
te Deventer d.d. 1 Januari 1707 van Frans  Bowier
(aldaar Boeyer genoemd) met Aletta Cornelia van der
Meer,  welke Fra?as  , bli jkens kwartierstaat  no 1 van
bedoelde uitgave, de zoon is van Jan Bowier en Arena
Maria Margaretha vaya  de Wal,  bij welk echtpaar Rietstap
juist zijn mededeelingen eindigt.

Bovenvermelde zinsnede van den heer Wildeman was
aanleiding voor de Redactie van Nederland’s Adelsboek
om - toen in jaargang 1910 de stamreeks Bowier moest
worden opgenomen - deze bewijsbaar te doen aan-
vangen met Jan Bowier, kap. in Statendienst, tr. A n n a
Maria Margaretha van de Wal, (zie blz. 68, Ned.
Adelsboek 1910.), zonder dat van dit echtpaar ook maar
één enkele datum of plaatsnaam gegeven kon worden.

Twee jaar later echter begon de nieuwe alphabetische
- thans nog onderhanden zijnde - en veel verbeterde
serie van het Adelsboek en daarin moest al dadelijk
een plaats worden ingeruimd aan het geslacht Bowier ,
dat echter met een stamreeks verscheen, waarbij de
afstamming in Nederland niet alleen 3 generaties hooger
was opgevoerd, maar ook de 4 eerste generaties tal van
onbekende wetenswaardigheden bevatten , welke blijk
gaven, dat te hunnen aanzien wel een zeer grondig
archief-onderzoek had plaats gevonden.

Dit laatste nu is in onze genealogische vakbladen
volkomen genegeerd geworden. Op soortgelijke negatie
meende ik al eens te mogen wijzen in ons Maandblad
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De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1914,  kol .  186,
r .  7-12 v.  b .

Ook ten aanzien van die nieuw gepubliceerde stam-
reeks  B o w i e r  ben  ik verplicht  op dat  gnbrek aan
waardeering opnieuw de aandacht te vestigen. Ik ver-
wijs daartoe naar de cri t iek van den heer Jhr.  LMr.
W. A. Beelaerts van Blokland in jaarg. 1912 van dit
Maandblad, welke critiek uitsluitend afbrekend was ,
inst,ede van afbrekend en Qók o p b o u w e n d  te zijn.
En natuurlijk naar de in weinig gematigde termen ge-
schreven crit,iek op Ned. Adelsboek van den heer D. G.
van Epen in De Wapanheraut 1914, welke critiek op
verschillende punten intusschen reeds gewraakt werd.
Met geen enkel woord wordt in laatstgenoemd Maand-
schrift gewezen op de geheel nieuwe stamreeks Bowier,
waaromtrent ‘s redacteurs medewerker, de heer Wildeman,
in zijn Noordbrabantsche Ridderschap nog wel juist
verklaard had, dat daaromtrent zoo weinig bekend was.

Hoe noodzakelijk het publiceeren mijner aanteekeningen
mij toeschijnt ten opzichte van de onderwerpelijke familie,
is reeds voldoende gebleken uit hetgeen ik hierboven
vermeldde uit Rietstap’s Wapenboek, Wildeman’s Ridder-
schap en Adelsboek 1910 en bleek mij dezer dagen
opnieuw toen ik in het onlangs verschenen werk v a n
het Historisch Genootschap :
ringen enz.

Aanteekeningen  en Verbete-
op het Register op de .Journalen  van Con-

s t a n t y n  Huyge?as de?a Zoon (1916), op blz. 103 las:
Bowye. Bedoeld moet .z;j?a Jan Bowyer of Bowier, kapi-

tein ila  Stateladienst, zoon  van Frafas  Bowyer, burgc-
meester vaja Dojiaburg  (nota bene) era  vaja ATana  Bussinet  ,
gehuwd met Anlaa Maria Margaretha van de Wal.

Samensteller of voltooiers van dit  werk (zie het
Voorwoord)  ha.dden nu toch wel even Nederland’s

Adelsboek 1912 kunnen raadplegen, om dan te ontwaren,
dat Jan Bowicr zoo min kapitein, als zijn vader Prans
burgemeester van Domburg is geweest. In stede daarvan
wordt t. a. pl. verwezen naar jaarg. 1889 van dit Maand-
blad, waar wij op b l z . 58 volkomen dezelfde stam-
reeks aantreffen, als in Rietstap’s Wapenboek vermeld
en welke wij hieronder zullen herzien.

Ten slotte wijs ik op de mededeelingen, welke voor-
komen in De Navorscher, 59”  jaarg. 1910, waar de
heer Jos. Kleyntjens in zijn artikel over de families
Stefaderingh-Baerlce?a  de oudste generaties en hunne ver-
wanten der Bowiers te Doesburg behandelt. Hetgeen
daar wordt medegedeeld bevat echter tal van onjuist-
heden, terwijl de opgaven eenigszins vaag zijn, door
het vrij wel geheel ontbreken van jaartallen: in zijne
vier generaties over de familie Bowier  komen in ‘t
geheel slechts 3 jaartallen voor, efa die zijla nog alle 3
foutief; wel een maatstaf waarnaar men het geschrijf
van den heer Kleyntjes kan beoordeelen.

Hetgeen nu hieronder volgt, is het resultaat van een
nog niet eens zoo uitgebreid onderzoek; een dieper gaande
studie zal nog wel meer aan het licht brengen.

Een enkele kleine aanvulling op het in Adelsboek
1912 gepubliceerde, zal uit het onderstaande tevens
blijken.

1. Raphael Bowyer, ook Boycr, die in 1585 als rit-
meester in het regiment Cecil in ons land zou zijn
gekomen, was echter in 1601 nog luitenant, zoodat
deze familie-overlevering onjuist is. Wel diende hij

onder ritmeester Cecil; dit blijkt uit eene  sententie
van het Hof van Gelderland van laatstgenoemd
j a a r , waarin hij luitenant van dien ritmeester ge-
noemd werd. Hij  en zijn kinderen moeten nog
Katholiek geweest zijn,  ten minste de families,
waarin zij  trouwden, waren Katholiek  ; eerst zijn
kleinkinderen zullen Protestant geworden zijn. Dat
hij in 1585 in ons land zou zijn gekomen en wel
te Doesburg, acht ik z8ér aannemelijk; in dit jaar
ging Doesburg over naar Parma’s zijde en om-
streeks 1680 moet hij  er  gehuwd zijn met een
dochter uit een echt Doesburgsch geslacht.

Uit verschillende acten - zoomede  uit hun na te
vermelden grafzerk - blijkt, dat zijn vrouw Geer-
t r u i d  Baerken heette en geen R o u w e n o o r t  w a s ,
zooals de familiepapieren vermelden. Raphaell Boyer
en Geert.gen Baerkens koopen  b.v. 13 April 1611 van
Johan Ptenck  en diens huisvrouw een haevestadt
genaamd den Pass, en een erf en goed den Slick,
gelegen in het kerspel van Hummelo,  beide een leen
van Keil  - ten Zutphensche rechten met een p o n t
gut gelts te verheerwaden - benevens nog eenige
andere goederen bij Hummelo  (Opdrachten en veste-
nisscla  van Jaet  Landdrostambt van Zutphen , deel
1609-1618).

Evenzoo koopen  op 27 Juli 1613 Erenfestela  waan-
haffte~a ejade  seer discreten Capteila Raplaaell  Boyer
en Geertruydt Baerkens,  zijne huisvrouw, land onder
Hummelo.

(Opdrachtela  alsvoren). CJit beide acten blijkt de
schrijfwijze Boyer, welke met die van Boeyer nog
tot 1707 bij zijn afstammelingen af en toe in ge-
bruik bleef.

Volgens de mededeelingen van den heer .J. Kleijn-
tjens zou Geertruid Baerken,  weduwe van Engelbert
vafa Zelst  zijn geweest en dochter van Arnt Baerlcela
en Elisabctá Gotinck. Hierover heb ik tot dusver
niets gevonden; opmerkelijk is wel, dat een harer
zoons bij Raphael Bowyer verwekt, den voornaam
Engelbert ontving. Uit de Leenregisters van Gelre
en Zutphen blijkt voorts, dat een Engelbert vals
Zelst, die echter nog in 1598 leefde, gehuwd was
met een dochter van Arnt Baerkerz  en van N. van
Broekheze (zie beleeningen van het goed Ludekinck,
leen van Gelderland onder Zelhem, d.d. 16 Aug.
1698 en 22 Oct. 1602) en dat een (andere) A r n t
Baerken gehuwd met  Lijsbeth  Hekinck,  een leen
Hekinck bezat, hetwelk later in bezit kwam van
Raphael Hoedemaker, een kleinzoon van Raphael
Bowyer  , zoodat ik vermoed, dat in de opgave van
Kleijntjes , in stede van Elisabeth Gotinck, Elisabeth
Hekinck gelezen moet worden. Zie beleeningen van
Hekinck, Geld. leen onder Hengelo, d.d. 1 Oct. 1573
en 19 Maart 1660).

Raphael Bowyer en Geertruid  Baerken  liggen be-
graven onder een - door mij in 1911 te Doesburg
in de Groote Kerk aldaar ontdekte - grafsteen,
welke hoewel op een enkele plaats afgesleten, hunne
namen en wapens nog duidelijk te zien geeft .
Blijkens deze zerk overleed hij op 9 Januari 1623
en zij in April 1622. Het verwondert mij, dat de
heer F. A. Hoefer in zijne beschrijving der in die
kerk aanwezige grafzerken (zie Bijdragen efa Mede-
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deelinge+a van Gelre,  deel XV,  1912, pag. XxX111
tot XLIV) deze groote steen heeft overgeslagen.

In het Scchepewegister  van de stad Doesburg, dee l
1628-1630, wordt 20 Juni 1629 vermeld het huis
van zaligen Raphael Bowyer ; overigens komt hij in
die registers, welke met 1612 aanvangen, niet voor.

Raphael Bowier en Geerkruid  Baerken  lieten 6
zonen en 1 dochter na. Dit blijkt uit een zeer be-
langrijke acte, voorkomende in het Schepenregister
van Doesburg, Voluntaire Acten, deel 1628-1630,
d.d. 1 Juni 1630, waar die kinderen - één zoon
is alsdan reeds overleden eene weduwe en een
dochter nalatende - alle met hun vrouwen vermeld
worden. Zij waren:
1. _&icolaas  Bowier, volgt 11.
2. Engelbert Bowier , volgt IIbis.
3. Olivier Bowier , in genoemd jaar 1630 reeds ge-

huwd met Louise de Vega,.  Zij was weduwe van
jr. Michiel van Broeckhuysen, heer van Keil,
die 27 November 1616 op den huize Kell overleed
en met wien zij in 1610 gehuwd was. Uit haar
eerste huwelijk spruit de in 1887 uitgestorven
familie van Broeckhuysen, voor welke in 1862
de titel van baron erkend werd.

Haar 2~ huwelijk met Olivier Bowier was kin-
derloos, w a a r n a  zij ten 30n male huwde met jr.
Jan Maes, met wren zij in 1664 nog voorkomt.
(Zie de beleeningen het Geldersch  leen De Groote
Geestel  bij Angerloo , d.d. 26 Febr. 1613 en 20
Mei 1664.)

4. Hendrik Bowier  , volgt 11 ter.
5. Apadries Bowier , alleen vermeld te Doesburg in

1630.
6. Il’ilhelmina  Bowier. tusschen 1630 en 1635 re-

huwd met Johan Haedemaecker, schepen en b&
gemeester van Doesburg ; beiden i_ na 1666 ; komen
nog al eens voor in schepenacten van die stad
en van het richterambt van Doesburg.

11. Nicolaas Bowyer (ook Boyer), geboren omstreeks
1590, overleden te Doesburg in 1644, huwt om-
streeks 1613 -- doch vóór 1614 - met Helelaa
(Heilwig) Gyginck, overleden te Doesburg in
Maar t  1646 ,  doch te r  van  j r .  Jolaan  @Jgilack,
burgemeester van Doesburg, en van E r m g a r d
van Rouwenoort. Hierdoor is verklaard hoe ver-
moedelijk de overlevering van de parentage aan
de famrlie Rouwenoort in de wereld is gekomen :
niet Nicolaas’ moeder was een Rouweraoort  , maar
zijne sclaoonmoeder.

Hij erfde na zijns vaders overli jden in 1623
de havezate de Pas en het goed Slyck onder
Hummelo,  welke hij in 1642 beide verkoopt aan
den heer Sclaimmelpenninck  ,vala der Oye. O v e r
de penningen van den verkoop hadden zijn erf-
genamen met den nieuwen eigenaar een proces
voor het Hof van Gelderland te voeren!  dat in
1648 beeindigd werd. (Zie Civiele Sentaaties  van
genoemd Hof.)

Nicolaas Bqer als man en momber van joffr.
Hylwich G ygzncks  , komt voor met zijn zwagers
H e n d r i k  en Johan Gyginck op 10, 12 en 23
Februari 1620 bij de regeling der erfenis van
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hun vader en schoonvader burgemeester J o h a n
Gyginck. (Voluntaire actera  van het richterambt
van Doesburg). Met zijn schoonmoeder Ermgardt
Rowenoort komen Nicolaes  Bowyer en zijn vrouw
Helena Gygincks voor, in een acte der stad Does-
burg van 15 Febr .  1628.

Nog in enkele latere acten van die stad vindt
men hetn vermeld, in 1639 b.v. als ritmeester,
en het laatst on 30 en 31 Januari 1644 als ten
huize van denk ritmeester Boewier, zijn huisvrouw
Helena Gygincks haar testament maakt.

1.
2.
3.

Dit testament vindt men zoowel opgeteekend
in het Register  van opdrachtera  van het Land-
drostambt vara Zutplaen,  deel 1643-1652, als in
Voluntaire acten der stad Doesburg, deel 1643-
1655. Z;j bepaalt er o. a. in dat de oudste zoon,
Frans Bowyr, de leengoederen zal ontvangen
en de jongste zoon R a p h a e l  aan zijne studiën
gehouden zal worden, zonder dat de kosten daar-
van later op hem verhaald zullen mogen worden.

13 April 1644 verschijnt Helena Gygimks  als
weduwe, zoodat ha.ar man tusschen 1 Febr. en
laatstgenoemden datum is gestorven.

Tot de hierboven bedoelde leengoederen be-
hoorde niet meer het Geldersche leen den Nyen
Bongert onder Hummelo waarmede Niclaes Boyer
op 14 Apri l  1640 beleend was geworden bi j
transport van Jolaula Steenhoff. Dit leen had hij
reeds in December 1641 overgedragen aan Johan
Eylerts.

Helerau  Gyginx weduwe ritmeester Bowyr tes-
teert opnieuw 17 Dec. 1644 en 21 Maart 1646
(zie Voluntaire acten van de stad Doesburg,deel
1643-1658),  kort daarop is zij overleden.

Nicolaas Bowger en Helena  Gyginck lieten 3
zoons en 3 dochters na:
Frans  Bowger, volgt 111.
Johan Bowger, volgt 111  bis.
Geertruid Bowyer  , vermeld in 1646, 1660,1663,
1656 en 1669,  i s  vóór  lti53 gehuwd met jr .
Frederik van der Hoeven, die eveneens in 1669
nog in leven was, doch niet te Doesburg, maar
in het land van Kuik woonde; van dit echtpaar
zijn mij overigens weinig bijzonderheden gebleken.

4. Ermgard  Bowyer  , vermeld te Doesburg in 1646
met haar oudsten broeder en hare 2 zusters in hun
moeders laatste testament; voorts nog in acten
van 1647, 1650 en 1663. Belangrijk daarvan zijn
die van 22 Juni 1647 welke haar testament bevat,
waarin vele leden der familie Bowier voorkomen,
en die van 11 Juni 1603 (Richterambt van Does-
burg) waarin zij met al haar broeders en zusters
en schoonzusters voorkomt ; zij overleed na 1653,
vermoedelijk ongehuwd.

6. Maria Bowyer, met haar zuster in de meeste der
hierboven bedoelde acten vermeld en eveneens
ongehuwd overleden.

6. Rap7aael  Bowyer  , volgt 111  ter.
Zooals hierboven reeds werd medegedeeld hadden

deze kinderen voor het Hof van Gelderland het
proces te voeren over de havezatho den Pas en
het goed Slyck onder Hummelo, dat in 1648
getermineerd werd.
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IIbis.  Engelbert Bowyer , (zoon van Raphael Bowyer en
Geertruid Baerken),  is tusschen 1630 en 1632 over-
leden en was omstreeks 1620 gehuwd met Mechtelt
van Berchem die in een acte van Doesburg van 29
Mei 1629 aldus heet, doch in eene van 1 Juni 1630
Mechtelt va.n Berinche,n- genoemd is. Eene belang-
ri jke haar bet,reffende  acte vindt men onder de
Voluntaire acten van Doesburg van 31 Jan. 1639, in
welke een testament van 25 Janua,ri wordt vermeld.
Er blijkt uit, dat zij in 1639 reeds weder weduwe
was van Anthony s%yps, en dat zij bij haar eersten
man, Engelbert Bowyr, twee zonen had, waarvan
de jongste inmiddels was overleden, die onder voogdij
stonden van hun oom Nicolaes  Bowyr, r i tmeester ,
en van hun aangehuwde ooms Bernard Winclcelman
en Johan Hoedemaker. In 1640 is zij voor de 3do
maal gehuwd met Ceel Davids te Doesburg. (Zie de
Doesburgsche acte van 24 Maart 1640).

Uit haar eerste huwelijk waren gesproten:
1. Raphael Bowier , cornet,  overleden na 1639: vol-

gens den heer Kleijntjens  gehuwd met Geertruid
Ennis,  die na zijnoverlgden hertrouwt met Wil lem
Davids, broeder van haar hierboven genoemden
stiefschoonvader Ceel Davids.

2. Johan Bowyer, overleden tusschen 1634 en 1639,
ongehuwd.

IIter.  Hendrik Bowoer,  (zoon van Raphael  Boioiler en
Geertruid Baerken),  wordt reeds als overledén  ge-
meld in de acte van 1 Juni 1630; zijn weduwe
was Judith Stenderingh,  dochter van den- Does-
burgschen burgemeester Jan Stenderingh Hendrikszn.
Zij hertrouwde met Gerhard Noeyen, die ook voor-
komt als Noiden.

111.

Uit haar huwelijk sproot slechts 1 dochter:’
1. Geertruid Bo wyer , die hoog b,ejaard werd en op

25 Mei 1697 testeert. (Zie Voluntaire acten der
stad Doesburg,, deel  1693-1712). Zij noemt in dit
testament haar (half-jzuster Wendelina M a r i a
Noyen, weduwe van Johan Reynhardt Mahler,
J. U. Dr. en richter ‘te Calkar.

Frans  Bowyer ,  ook Boyer,  (zoon van &icolaas
Bowyer en helena Gyginck)  geboren in 1614, werd
vermoord in de herberg de Pauw te Doesburg door
Herman Schaep  op 9 April 1678;  hij huwde-  voor
oi in 1642 met Anna Buissonet uit Zwolle, overl.
n& haar man, dotihter  van Bernard en C a t h a r i n a
de Vrede.  (Zie ook over haar naaste familie de
processtukken van een in 1655 voor het Hof van
Gelder l and  ge te rmineerd  p roces ) .

Fralas Bowjyer,  die in een notarieele acte te den
Haag van 23 Nov. 1667, 53 jaar oud heet (zie
protoc.  van not. M. Beekman,  no 279, fo 482), en
die in 1646 nog luitenant te paard was,  komt
sedert 1651 voor als ritmeester en was dit nog,
toen hij vermoord werd. Bovendien komt hij alleen
in het jaar 1670 voor als schepen en burgemeester
van Doesburg.

Tallooze malen komt hij in de schepenregisters
van die stad voor,
hetzij alleen.

hetzij met zijn familieleden,

Naar aanleiding van de gepleegde moord komen
zijn weduwe en hare k inderen  kor t  daa rna  in

eenige belangrijke Doesburgsche akten voor (zie
o. a. 13 Apr., 6 Mei en 17 Juni 1678 in Voluntaire
acten der stad Doesburg, deel X75-1683). D i e
kinderen waren :
1. Bernardina BOZU,~JW , vermeld in een acte van

22 Juni 1647, a.ls oudste dochter; na 1678 heb
ik haar niet meer gevolgd.

2. Nicolaas Bowyer  , volgt IV.
3. I~illemina  Catharina Bowyer  , overleden na 1678.
4. Helena Bowyer, vermeld in 1678 en in 1691.

(zie Recesboelc der graafschap Zutphen, deel
1686-1694,  f” 172).

5. Johan Bowyer , volgt IV bis.

IIIbis  ,Johan  Bowyer (niet bovenstaande, doch zoon van
Nicolaas Bowyer en Helena Gyginclc), komt op 23
Mei 1645 voor als vendrig,  op 18 Oct. 1646 als
jr. Jan Boyer  in een acte met zijn broeder Erans,
doch is op 11 Juni 1663 reeds als orerleden ver-
meld. B[j zijn echtgenoote,  die op genoemden datum
voorkomt als ,jofer Collarts”  (hoe heette zij voluit ?)
had hij &n dochter, die in 1653 en 1669 nog ver-
meld wordt, doch steeds als het onmondig kind
van wijlen jr. Jan Eo!~er, zonder dat ik den voor-
naam of iets meer over haar vond.

IIIter. Raphael Bow.yer  , broeder van de voorgaande, was
even als de geheele overige familie militair; ook
hij overleed echter spoedig en wel als luitenant in
1658.  Hij ondertrouwde te Doetinchem 18 Juni
1654 en huwde te Westervoort 2 Augustus d. a. v.
met  Cunera  va,ja  der Haeglaen,  dochter van den
burgemees te r  van  Doe t inchem Alber t  va,h der
Haeghen.

Zijn weduwe hertrouwde te Doetinchem 3 Juli
1659 met ,Joha?a van Heeckeren, Gerlaardsx~a.,  schepen
van Doetinchem , behoorende tot een niet-adellij  ke
familie van dien naam gevestigd in deze stad.

Uit haar eerste huwelijk sproot slechts één zoon:
1. Xkolaas Bowyer , die omstreeks 70 jaar oud in

1726 ongehuwd overleed, doch reeds voor 1694
voorkomt als onnoorel.  Hij werd als erfgenaam
zijner moeder op 8 Nov. 1694 beleend met het
Geldersche leen Alarditick  onder Zelhem, hetwelk
zijn half-broeder Albert van Heeclceren  , wegens
zijn krankzinnigheid echter namens hem als zijn
momber ter leen ontving. Na zijn overlijden werd
op 4 Dec. 1726 met’ dit leen genoemde half-
broeder beleend. In deze leenacten heet  deze
Nicolaas steeds Boeyer.

IV. Nicolaas Bowyer, (zoon van Trans Bowqer en van
Anna, Buissonet) , geboren omstreeks i645,  doch
vóór 22 Juni  1647,  op welken datum hij reeds

‘genoemd wordt in het testament va’n zijn tante
E r m g a r d  Howyer, was in 1674 luitenant in de
compagnie Schimmelpenninck van het regiment van
den graaf van Solms; als zoodanig komt hij voor
in een Doesburgsche schepenacte van 11 Mei 1674.

Hij overleed na 1687 en was in 1670 gehuwd
met Asana Catharina Riddels,  met wie hij 24 April
van dat jaar huwelijksche  v o o r w a a r d e n  m a a k t .
(Voluntaire acten der stad Doesburg, deel 1665-
1675) en welke hij 19 Febr. 1676 volmacht geeft.
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Deze echt’genoote  overleed tusschen 1676 en 1683,
waarna hij hertrouwde met Sibilla de Heiskek,  als
wiens weduwnaar hij echter reeds voorkomt in een
Doesburgsche acte van 26 September 1687.

Sibilla de Heislcen  geeft 9 Oct. 1683 te Does-
burg volmacht aan haar echtgenoot N i c o l a a s
Boewìer, zoodat zij tusschen Oct. 1683 en Sept.
1687 is gestorven.

Nicolaas Bowier liet afstammelingen na, o. a .
Abraham Bowier, predicant  te ‘s-Gravenhage.

‘IVbis. Johan Bowyer  , zoon van Fraxs Bozqer  en Anlza
Buissonet,  geboren circa ltib5,  overleden in 1687.
Hij huwde, na te Zutphen op 31 October 1680 te
zijn ondertrouwd, mot Anna Maria Margaretha van
de Wall,  geboren in 1663, overleden na 1701, dochter
van jr. Johan Caspar van de Wal1 en diens Iste
echtgenoote Margaretha Naria van .&ehen  (diens
2a0 echtgenoote was Joanna  Marga~retha  Bettincks).

Johan Bowjjer  komt 17 Juni 1678 voor als vaan-
drig in een Doesburgsche acte en sedert 1680 als
luitenant in het regiment von Bülo, welken rang
hij bij zi jn overli jden nog bekleedde, zoodat de
familie-overlevering dat h.ij kapitein zou zijn geweest,
onjuist is. Reeds in Apnl 1687 en op 27 Juli 1688
komt zijn vrouw voor als de weduwe van luitenant
Johan Bowqer en dochter van jr. Jan Casper  van
de Il’all. Gigteboek  van Zutphen, deel 1686-1698,
Protocol van obligatiën  en consignatzën  vals Zutphen,
deel 16,30-1764).
In tal van registers der stad Zutphen komt luitenant

Jan Bowier met zijn  schoonvader of met zijn vrouw
voor; al die acten handelen over geleende gelden
en schulden onderling aangegaan. (Zie Gigteboeken
van Zutphelz,  d.d. 29 Dec. 1679, dl  Febr. 1682,
19 Sept. 1684 en 26 Juli 1686; Attestatiën  en ge-
richtelijke  actela van Zutphen, deel 1678-1698, anno
1685, enz. Zie Mondeling Pleidooiboek van Zutphe?a,
deel 168%--1689,  20 Maart 1686 en 13 Mei 1687,
zie Vestenissen  vaga h,et Landdrostanabt  vau Z&pAen,
deel 168U-1691,  6 April 1686.)

Zijne weduwe vindt men in verschillende registers
eveneens nog vermeld o. a. in April 1657,  Juli 1688
(zie boven), Juni 1690 ( TTestenissen  der stad Zutphen
deel 1690-1697),  15 Mei 1690 (Recesboek der Graaf-
schap Zutphen, deel 1686-1694). In laatstbedoelde
acte ontvangen jr. Jan Caspar van de Wull en
deszelfs  dochter de wed. Boe!/ers - die bli jkens
tal van acten in geen gunstige financieele omstan-
digheden achter was gebleven - resp. 1 daalder
‘s weeks en 60
kinderen.

gl. jaarlijks tot opvoeding harer

Dat zijn weduwe in 1663 was geboren, blijkt
ten slotte uit het Weeskamerregist,er  van Zutphen
van het jaar 1679, waarin hare voogdij geregeld
wordt, na haar moeders overlijden.

Uit hun jongsten zoon Erans Bowicr, geboren
in 1687, spruiten al de leden der tegenwoordig
levende familie van dezen naam.

Ik verwijs voor hem en zijn twee echtgenooten
echter naar meergenoemd Nederland’s Adelsboek,
jg. 1912, aangezien met het vorenstaande de vier
eerste generaties der Bowier’s hier te lande be-
schreven zijn.

Het muntmeestersgeslacht Wyntgens,
door PH. F. W. VAN ROMONDT.

(Vervolg van xXx111, 376.)

1665-29 April : Wichert Wi?atgenss  X Geerfje, Derck
Wintgens,  Henriske Doryss  , Wilhem  then Ness  X Naell ,
Johala  va?a  E y l l  X Iken, Wigaaldt  G a e r t s  X Lisken,
Goessen Gaerdts x Jewnel~e?a,  Johan Asbeeck >c:  Lyslcen,
JennelLen  Wintgegas  , Adolpla Tu yss x Meintgepa  , Johan
Vierss X Dersken als erfgenamen van zal. Pilhemke~a
Wilztgenss  huisvrouw van Rein Huberts, dragen over
enz. (fol. 93).

1575-1 Juli: Vermeld Gerrit en Naleke Wyntgens,
voorkinderen van Ermgard Gaynaans en haar eerste
man *Jasper  TYyntgetas.  (fol. 111).

1576-1 Dec. : Vermeld als man van Nuleke  IVyntgens:
Esken  ter Borcht.

1583-8  April: Compareert Jollala van Rzcremo?adt  en
substitueert krachtens volmacht van Gerrit en Hendrik
Il’yntgegas,  gebroeders, gepasseert voor schepenen van
Amsterdam, dd.  14 Maart  1.1.) Henrick van Eek om
uit hunnen naam op te eischen de nalatenschap hun
aangekomen van den te Wageningen overleden Gerri t
\C’yntgens.  (fol. 63”).

1584-23 Maart : Compareert Debora ten Neenhuis,
weduwe van Evert Vermaeth en draagt over aan Johan
vaja Roremofads  , gehuwd met hare dochter Elisabeth,
eene cijns van zes daalders ‘s jaars op de helft van een
huis in de Turfstraat, tusschen ,de Roode Roos” en
het huis van Johan Cloeck, als tegemoetkoming voor
niet geheele afdoening der huwelijksgift van 500 daalders,
die Johan reeds twee jaar geleden had moeten ont-
vangen en in afkorting van f 60, die Johan haar had
voorgeschoten voor reparatie aan het huis. (fol. 105’ ).

1584-22 Dec.  Rutger  Tulleken  als principaal van
Henriclc Bongart en diens huisvr. Heyltjen geeft geld
aan de weesmeesters zooals Lubbert Spoltman 24 Juli
1582 beloofd had.

1585-22  Mei : Henrick Wyntgejas  en zijne vrouw
Catharina transporteeren aan Johan Engelefa  en diens
vrouw Luith. (fol. 27).

1588-29. Nei : Vermeld Johan Wygatgens  wonende te
Arnhem, oud tusschen de 40 en 60 jaar. Hij legt ge-
tuigenis af. (fol. 30’).

1588-14 Juni: Vermeld Herman  Wyndtgens.
1589--25 Aug. : Henrick Wyndfgelas  en Cathar ina

ten Have, echtelieden, bekennen over eene obligatie
door Catharina V.Z. aangegaan in 1557 met haar eerste
man Wilheva de Vrede op hare zuster Naell de Trede,
wed. Engel ,Jansen  en welke obligatie bij magescheid
is toebedeeld aan Catharina Engelef  wed. Reinier Krey-
fenger 811 aan de kinderen van Bwrchardt ten Nijenhk,
t.w.: Maria 2. N. gehuwd met Dries Etage1  en J o h a n
t. N. man van Atria van der 0rzcis. (fol. 137).

1589-23 Oct. : Vermeld Dirck W yntgens.
3.59@--29  Jan. : Nelislce  IVyndtgens  wed. ,Tolaan  Brul1

machtigt Goessen Bongardt, haar neef. (fol. 167’).

1590-21 Aug. : Vermeld Johan Wyntgens, ook nog
24 Aug. 1593.
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1690--11  act. : Gijsbert Everwijn  geeft  zi jn broeder
(sic) Henri& Wintgens een schuld van Willem de Vrede
aan Evert Everwijn,  broeder van Gijsbert v.nd.

1591-8 Febr. : Vermeld meester Herman Wyntgens
en zijne vrouw Naell  van Maennen ‘).

1691-30 Dec.: Ernst Mom en Gerberich Bentinck
d o e n  i n  pandscha.p  Herman Wintgess  en Naell  v a n
Maennen, ‘t Spijcker buiten Velperpoort. (fol. 64).

1592-25 Febr. : Geeskelz  Wyntgens krijgt in pant-
schap land bij de Roode Haan; o.m. de erfenisse van
Cornelis Botter. (fol. 64).

1593 -6  Me i :  De r r i ck  Laureasen X Grieth dragen
over  aan  Herman  Wydgens X Naell  van ïUaennen.
(fol. 148).

1693-14 Nov. : Peter Wyndtgens, schepen van het
kerspel Wedten  in den Nederambt van Gelder.

1600-16 April : Vermeld Herman  Wyntgens , school-
meester en zijne vrouw Beatrix ter Inde; dezelfden ook
nog 26 Nov. 1601 en 7 Mei 1605.

.
1601-28 Juni: Overdracht door Gaert Wyntgens X

Geesken Jacobs  en mede voor hare zuster Geertrui t
Wyntgens. (fol. 168).

1603-23 Juli: Johan Wyntgis X G{jsbertje  Hefkens
(Heskens) machtigen hun schoonvader en vader Gysbert
H, burger te Nijmegen, aan Johan’s  zusters : Lenarclge
en Naleke W., over te dragen huu aandeel in een huis
op de Ganzenheuvel aldaar, ‘t welk hun aanbestorven’
was van hunne  ouders. (fol. 27).

1603-2 Aug.: Vermeld Gerrit Wyntges.
1604-16  Feb r . :  Ve rme ld  Gaerclt \Vyntgis,  bakke r ,

gehuwd met Geertgen Jacobsen; dezelfden ook vermold
6 Jan. 1609.

1604-16 Juli: Vermeld Geeske Wyntgis weduwe van
Gerrit Wyntges. (fol. 93”).

1 6 0 5 - 7  M e i :  V e r m e l d  Herman Wysztgis, schoolmr
en Beatrix ter Inden. (fol. 1.45).

1 6 0 6 - 1 6  O c t . :  Atris ter Inden wed. mr. Hcrmapa
Wyntgis met Philip Crays als momber, Beeltgea Willems
met Gelis Engelen als momber  , Wynant Willems, Derk
Horstinck als man van Heiltje  Willems, alle erfgenamen
van  mr .  Herman Wypatgens,  d ragen  over  aan  Jaspar
van Hattem, deurwaarder bij het Hof van Gelderland,
en Pouweltje , ‘t huis op de Oldemerkt, tusschen die
van Thonis Willems en Evert Gaemeus, conform mage-
scheid d.d. 1 Dec. 15% tusschen Wyntgens en van
Hattem, voor ‘t geval de eerste zonder kinderen zoude
sterven. (fol. 216).

1606-22 Oct. : Ar& en Wyfaant  I\Bllemsx.,  gebroeders,
Beelt,gen  \Vyntgens  w e d . en Derck Horstinck als man
van Heilfje  Ilj’illems,  allen erfgenamen van wijlen Meyster
Herman \Vyntges,  hun resp.  oom. Op 26 Febr.  1611
worden dezelfden vermeld in eene questie met den cu-
rator. (fol. 216 en 270”).

1607-14 Oct : Compareert de weduwe van zal. Peter
\C’yntge?as.  (fol. 266). -

*) Te Arnhem trouwen 1 Febr. 1587
Hermam  W i n t g e n s  W y n t g e n  Kromer~  e h .
Bernt van Manens  eh. dr. van Arnhem.

(huw. procl. 15 Jan. 1587)
s. en Nadken van Manen

1608-20 Juni: Catharina Smitmans wed.  mr. Peter
FVynlgis  machtigt hare zuster Judith Smitmans  om te
Venlo te acc. (fol. 364).

1610-2 Juni: Johan Spoltmala  contra Geesken w e d .
Gaert 1Vyntgens.  (fol. 107’).

1610-3 Dec.: Evert van de Wyher en Grietgen  van
den Bongart dragen 1Villem  Spo1tma.n en Geertje \C-yntges
een huis in de Rijnstraat over. (fol. 131’).

1612-18 Juli: Peter van Zrier en Lijsbeth  IVyntgens,
Hillekega  Wyntgens en de nagelaten kinderen van G,rietgela
Iliyntgens  bij Caspar Peux (t.w. Stoffel, Grietgen, Sa-
charias en Jasper Peux) erfgenamen van den broeder
Jaspar  \l’yntgens, eertijds weduwnaar van Sara Venaut,
overleden te Leiden. (fol. 282).

1613-16 Juli: Vermeld Gerrit 1Vyntges  als een der
exec. testamentair van Sebastiaan Cock.  (fol. 38”).

1613-28 Nov. : Vermeld Gerrit Wyntgis als zoon van
Lysbeth Jordens.

1 6 1 3 - 5  Ju l i :  Vermeld  FVynant IVy)atges  X Leen
Gaerts.

1614-3 Maart: Vermeld Gerrit \I’y?atgis  X Heiltgen
Janssen.

1616-14  Dec.: Robert Poincet,  kok van den Heer
van Marquette, geeft volmacht aan Arnt  IVygatgens,

om namens hem in ont- vangst teburger te Arnhem,
nemen van het echtpaar Frans van der Heyden en
A n n a  Blanckenbeql  de som van f 100, die zij  hem
schuldig zijn. (fol. 193).

1617-  9 Sept. : Beeltge 1I:yntgens  Wd. Jurrien Keerss-
maecker (Kurflmaecker)  transporteert Ilynolt U’yntgens
X Leen Ottefa  een rentebrief uit een huis bij Presickhaaf
in Arnh. Enk gelijk Diederik van Ruittenburch deze
aan zal. Herman  IVyntgens  X Beatrix ter Ide op 7
Mei 1606 heeft afgegeven. (fol. 343).

1618-  14 April : \Vilhelm  Spoltman bekent schuld aan
zijn broeder Derk &oltman.

1618-18 Aug. : Voor schepenen verschijnen : Juffr.
Evermoith van Essen wed. wijlen Dr. Frederick  van
den Sande en Judith van den Sande zich mede sterk
makende voor hun broeder Dr. Johan van den Sande,
Miliken then Loe wed. wijlen Johan van Reyde, dochter
Clara van den Grave, ook in deze als gekoren  en met
recht toegelaten momber van de voornoemde vrouws-
personen, idem Thomas van Bemmell, Peter Swem
namens en zich sterk makende voor zijne huisvrouws
moeder Beesken  Heuckenhorst  wed. wijlen Garrit IVyntgens
en Reinier  Everwijn.

Zij allen geven bij dezen volmacht aan Johan van
Reyde om met andere vrunden en crediteuren te Am-
sterdam, die daar een dergelijke volmacht voor hebben
te geven, in ontvangst te nemen de achterstand in de
kooppenningen, die hunne respectievelijke zwagers, oom
en neef Henri&  II -yntgens  Balthazarxn.  hun verschul-
digd zijn voor de aangekochte landerijen op Texel e n
van een huis binnen Kampen, geheeten  Cavnenbrrgh,
door  wijlen Euerhart van Reyd nagelaten, alsmede de
in ontvangst genomen penningen van Van Reydt voor-
noemds sterf huis, verder van vriendschappelijk voor-
geschoten gereed geld,  al les ,vermoege claer schijn
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,,und bescheit van custyngh brievë und vorscheyrun-
,,ghen,  van studenten handschryften  und andere heur-
,luyden respectivelick , soe wel ter  oorsaecke van
,haeffsomme  als  verloeppene interesse daer over sij
,luyden duszlangh ter frundtschap  te vergeeffs gevordert
,,hebben.  Deszelven Henrick IITyntges  samptlicke Lan-
,,deri,jen op Tessell bij den Hoorn in de buyttensten
,buytencuyll gelegen met recht te besprecke  und te
,,verwynne, daerinne alle termijnen van rechte nae styll
,und gebruck  van den Gerichte op de Eylanden op
,Texell  waer thenheme” enz. enz.

Met recht van substitutie enz. (fol. 365).

A r n h e m .  P r o c u r a t i e b o e k e n .

1628-7 Juni  : Verschijnen voor schepenen : JoJ6an
v a n  d e n  San&,  Doctor in de rechten en raad van
F r i e s l a n d ,  J u d i t h  v a n  d e n  Sande  , Jolaan Wynt.ges,
muntmeester van het landschap Overijssel, voor hem
zelf en als gemachtigde van zijne zuster Hitleke  Il,-yntges
wed. Achterkercken, Henrick van den Sande, JoJaan  van
Remunde,  Johan van Reidt,  Clara  val% Reidt w e d .
Slz6ysken,  Everhard  Sluysken  , raadsvriend dezer stad,
Dirck van Dans, Freder ick  Reijnenaan  , Balthazar
IYyntges, Herman v a n  Uckelen  en Il.illea~ valz H a m ,
secretaris, van hen zelven  en mede vervangende Berent
ten Broeck en Guert ICiyratges  - allen zoowel mediate
als immediate erfgenamen van wijlen Everhardt  van
Rei&,  in leven Nassausche Raad en geven te kennen:

dat hun oom Euerhardt  vara Rei& bij zijn testament
een kapitaal van f 2000 belegd heeft op zijne nagelaten
Texelsche landen en gewild dat de f 120 jaarlijksche
rente daarvan, jaarlijks uitgereikt zoude  worden aan
een van zijn geslacht lust hebbende in de studie en
bekwaam zijnde naar eene academie te worden gezonden,
die rente gedurende 6 jasen  zou genieten en tot exe-
cuteuren van dezen zijn laatsten wil had benoemd zijn
broeder wijlen Burgemeester Joost van Reidt en zijn
neef Dr. JoJzan van den Sande voornoemd, met uit-
drukkelijko  last om vlijtig zorg te dragen en toezicht
te houden, dat genoemde rente alleen tot bovenstaand
doel mag aangewend worden.

En daar nu de oom van comparanten Joost van Reidt
overleden is, zij het noodig oordeelen order te stellen
op het beheer dier rente tot bovengenoemd doel, zoo
machtigen zij met goedkeuring van Dr. Johan van den
Sande voornoemd hunne neven Heradrick  vara  den Sande
en DircJ6  van Dans om de achterstallige renten op te
vorderen en da,armede  het nagelaten kapitaal te ver-
meerderen en indien zij dit raadzaam mochten oordeelen,
het geheele kapitaal op te vorderen en te Amsterdam
of andere geschikte plaats op een goed onderpand te
beleggen. Doch, daar het goed, waaruit de rente gaat,
t egenwoord ig  in  he t  bez i t  i s  van  Henri&  Il’yratges,
zoo  verklaarden comparanten,  met het  oog op diens
hoogen ouderdom er genoegen mede te nemen, dat de
invordering der achterstallige renten worde uitgesteld,
tot na zijn overlijden.

Aangez ien  thans  een  neef  de r  comparan ten  n.1.
Henrick W yn tges  , oudste zoon van den muntmeester
J o h a n  IT’. t e  Le iden  s tudeer t  in  z i jn  2ae jaar, zoo
hebben comparanten hem gemelde rente toegekend,
met bepaling, dat hij die gedurende 5 jaren genieten
zal, waarna de executeuren voornoemd een ander, vol-

1

doende aan de testamentaire bepalingen daarmede  zullen
begiftigen, welk recht van collatie zij zullen behouden,
telkens wanneer het geval zich voordoet dat de rente
beschikbaar komt. En wanneer een der drie genoemde
executeuren mocht komen te overlijden zullen de beide
anderen ten spoedigste de andere erfgenamen daarvan
onderrichten! die binnen het jaar, met meerderheid van
st,emmen een vervanger voor den overledene zullen
kiezen. (fol. 47’).

1628-10 Juni. Compareeren: Dr. J o h a n  van d e n
bande; Juditk vara den Sande; Johan Wyntges, munt-
meester, voor hem zelf en als gemachtigde van zijne
zuster Hitleke II.yntges  wed. Achterkercken;  Henrick van
den Sande; Johan vara  Remunde als man van Il’yne
Il’ylaiges;  JoJaan  van Reidt; Clara van Reidt w e d .
Slzctpkera  en Zara vara Rei&  huisvr.  van B e r e n t  t e n
Broeck, geassisteerd door Johan van Reidt v.nd.,  hun
broeder en gekoren  momber ; Dirck van Dans e n
Frederick Reinem,ara  als echtgenooten en mombers van
hunne respectievelijke huisvrouwen Szcsanraa  van Dans
en Ca tarina \? p tges, alsmede Ballhazar Il,‘yntges  voor
hen zelven en zich mede sterk makende voor hunne
respect. broeder en neef Evert lVy?afges.

ZU m a c h t i g e n  Everhard  Slz6;ysken  , b u r g e m e e s t e r ,
IVillem  vala Ham,  secretaris der stad Arnhem en Herman
van Uehelera  om in hun naam te mogen veilen en ver-
koopen, naar land- en stadsrecht,  al le erfgoederen,
landerijen, houtgewas, veldvruchten enz. hun aanbe-
storven door den dood van hun oom burgemeester Joost
ua?a Reidt en aangekomen ingevolge magescheid van 6
Juni 1628. (tol. 45).

1629-22 April: Clara z;an Schevichaven als erfge-
oame sub. ben. inv.  van Agnes vafa Schevich.aven  ge -
wezen huisvr. van Frafas \\-yntgens,  geassisteerd met
Jacob v. S. en met toestemming van haar man Dirk
van Altena.

1630-22 Febr.: Neliske IQntges wed. Johan Brul1
Iraagt op aan Geerlich  vara Rljsw~ck  en Janneken  Brull,
Jacob  ten  Hoeve1  en Gaertjen  Bra611 en Claes Brull,
hare kinderen, het versterf van Herarick Htcgberts  , on-
mondige zoon van Huybert Heraricks  en Hzlleken  Brul1
<al., hare dochter.

In ditzelfde deel komt op 4 Maart 1630 eene acte
voor, waarin haar zoon G a e r t  Brz6lt ,,innocent”  ge-
zoemd wordt.

1631-14 Febr. : i\ieliske  IVyntgens  wed. Brul1 machtigt
laar schoonzoon Geerlich  vara  Rijswyck.

1632-7  Jan. : TJteodorus  Il~yniges,  predikant te Ede
m zijne huisvr. Susanna  Caesari.

1637-11 Maart : Neliske li.jJntges  wed. zal. Jaia Brul1
,nachtigt haar neef Henrick Szuem,  tolner te Nijmegen,
)m te scheiden de boedel der afgestorven kinderen
Jan ha’re dochter Gaertje  Brull? met name Judith, Isao
30. Jan van den Heuvel.

( W o r d t  v e r v o l g d . )
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Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen
verzameld door Mr. W. van der Lely,

medegedeeld door Mr. L. G. N. Rou~rc~us,
Archivaris der Gemeente Delft. 1)

(Vervolg van XXXIII, 346.)

B. = Burgemeester; H. = Havenmeester; 13.  D. =
Havenmeester te Dolfshnven; S. = Schepen ; T. =
Thesaurier; V. = Veertigraad en W. = Weesmeester.

No213.  Ia.
(193) Ib.

IC.

Id.
IIa.
IIb.

Hendrik Meese Ceel s Catharina rSteurs.
Pieter Boele X Haesje S’ijbransdr.
Alexander Engelgraafl  X Geertruijd  Willekens.
. . . . . x . . . . .
Albertus Ceel,  geb. 1 April 1641 X Muria Boele.
Pieter Engelgraaff, geb. 5 Sept. 1637, t 8 Fe-
bruarij 1704 X 19 Aug. 1664 Anna Ketelaer,
t 26 Oct. 1718.
Pieter Ceel, geb. 14 Maart 1669, 1_ 12 Januarij
1734 X 11 Augustij 1692 Geertruij  EU&-
graaf, geb. 11 Sept. 1671, -l- 7 Maart 1747.
Alexander Coel Pietersz., geb. 7 Sept.
1709, i_ 29 Junij 1776, V. 1761, W. 1765,
S. 1770 X 18 Julij 1734 Maria Elisabeth de
Wit, gab. 1711, t 9 Meij  1766 (dochter van
Jan X Maria Adriaansdr.).

de Roo X van Elst, zie 164.  Ifa.
Carelsx.  X Houdijk,  zie 164.  Hb.
van Kinschot X @romp,  zie 117. 111.
valz Kinschot X Pauw,  z ie  206.  Hb.
de Roo X Carelsdr., zie 164.  111.
van Ilinschot X van Kinschot, zie 117. IV.
de Roo X van Kinschot,  zie 164. IV.
Mr. Gaspar de Roo Joan Carelsz:,  geb.
11 Oct. 1731, + 8 Sept. 1788, heer van Rosen-
burch etc. geb. 11 Oct. 1731, V. 1762, W.
1765, S. 1770, Adjunct ten Dagvaert 1782,
B. 1787.

111.

IV.

N” 214. Ia.
Ib.
IC.
Id.

Ha.
IIb.

111.
IV.

No216.  Ia.

(lg6) ::*
Ia:

Ha.
IIb.

111.

IV.

van der Burch X Graswinkel, zie 93.111.
Doublet  X van Bleiswijk,  zie 108.1II.
Dierkens X Purmentier,  zie 173. IIa.
van Schuylenburch >( van der Wielen, zie
157. IIa.
van der Burch X 20. Doublet, zie 93. IV.
Dierkens X va?z  Schuylenburch, zie I73.III.
Mr. Willem van der Burch, geb. 17 Oct. 1706,
i_ 6 Dec. 1733 X 31 Oct. 1728 El isabeth
Dierkens “), geb. 28 Dec. 1709.
Mr. Franco van der Burch Willemsz.,
geb. 21 April 1733, t 11 Nov. 1803, V. 1762
-19 Oct. 1787, W. 1766, S. 1770, B. 1787
)( 10. 23 April 1759 Anna Maria van der
Goes, geh. 7 April 1732, zie 14!1. IV. 2, X 2O.
20 Oct. 1793 Maria Jacoba Baronesse van
der Steen, geb. 21 Sept. 1750 (dochter van
Mr. Diederik Gerard en Johanna Maria Cock.)  “)

No2lC>.  Ia-IK Zelfde als NS. Ia-III.
(196)IV.Dr.  François Boogert Franqoisz.,  geb.

1) Aanvullingen on verbeteringen sullen  door mij steeds gaarne
worden ingewacht.

2) Voor haar 2””  man zie Maandbl. XxX111 (í915), k. 23.
s) Zie Maandbl. ibidem.

No217.  Ia.
(197)

10.

IC.
Id.

Ha.

Hb.
III.

IV.

NO 218. Ia.
(198)

Ib.

IC.

Id.
IIa.

IIb.

III.

IV.

NO 219. Ia.

(lgg) :c:

Id.
IIa.
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8 Aug. 1733, j- 22’Nov. 1797, V; 1763, W.
1767 en 1771, S. 1772, T. 1776-1789, B. 1790;
in de Rekenkamer van Holland 1791.

Willem Jansz. Beefting X Adriafaa  Jacob&-.
Goedgeluk, j- 2 April 1697.
Godschalk Pìeterst. vapa der Wal X Elisabeth
Clcrasdr.  van Swammerdam.
van der Dussen  X Li&lage,  zie 144. H a .
va’yz der Cost X van Bodegom,  zie 144. IIb.
Frans van Beeftingh, geb. 26 Meij  1654, t 9
Augustij 1684 X Elisabeth van der Wal, geb.
18 Augustij lti49, t 18 Sept. 1729.
vata der Dussen  X va?a  der Cost, zie 144.111.
Schalkius van Beeflingh,  geb. 4 Februari lti82,
8. van Rotterdam X 21 Meij  1708 Maria vata
der Dussela, geb. 4 Januarij 1684.
Mr. Frans van Beeftingh Schalkiusz.,
geb. 27 Meij  1713, t 21 Januarij  1791, eerst
S. van Rotterdam, V. 1763, W. 1767 X 27
Nov. 1740 Elisabeth Cathari?za  Saut$n,  geb.
14 Oct. 1726  (?) (dochter van Johan, Raad van.
Ind$.nUefdriana  Johanna Dubbeldekop).

1. Yaria Àdriana,  geb. 4 Nov. 1744.
2. Elisabeth, geb. 10 Nov. 1749.

Pieter Ocerschie  Jacobsz. X Anna Damensdr.
va,?a  Berckel.
Christiaen Conaelisz.  vata der Burc7a X 11 Julij
1663 Margaretha Pietersdr. van Schoonhaven,
geb. 31 Uaart 1640.
Floris Simonsz.  vnla der Werff, geb. 11 Julij
1646, j- 25 Augustij 1693 X 28 Augustij 1675
Maria Pietersdr. vafa Schponhave?a,  geb. 25 Sept.
1646, f- 10 Meij  1720.
,Jan Proons X Elizabeth  Cleijburch.
Jacob Overschie,  geb. 13 Meij  1662 X 1 Sept.
1687 Elizabeth  vata der Burch, geb. 4 Julij
1665) _t 30 act. 1737.
Pieter vapa der Werff,  geb. 1 January  1678,
f 17 Meij 1708 X 28 Sept. 1701 Geertruid
,Johanna  Proons, geb. 2 Februarij 1683, -i_ 3
Februarij  1762.
Christiaa?a  Overschie,  geb. Dec. 1689, t 9 Ja-
nuarij 1735 X 7 Meij  1732 .hlisabeth  Catha-
rina van der Werff, geb. 28 Maart 1705.
Mr. Jacob Overschie  Christiaensz., geb.
28 Nov. 1733, i_ 5 Januarij 1775, V. 1764,
H. 1767, W. 1770, X 30 Oct. 1758 Catha-
rina Johavana  Bake, geb. 14 Maart 1729 (doch-
ter van Adriaen X Petronella Christina Spie-
ringh).

Winnen :
Christina Elisabeth, geb. 26 Augusti,j  1769.

Cocq  X . . . . . , zie 196. IIa.
Ouzeel  X vaja  Swietefa,  z i e  1!)5.  IIb.
Johaqa  Dedel ,Jansz., geb. 3 Nov. 1623, i_ 14
Januarij 1665, Auditeur van de Rekenkamer
x Emmerentia van Beveren Carelsdr., + Sept.
1679.
Mijlaard van Vianen x’ Margaretha  Hulsthout.
Cocq X Ouzeel,  zie 195. 111.



IIb.

111.
IV.

N” 220. Ia.
(‘LOO)

Ib.

IC.

Id.
IIa.

Hb.
111.

IV.

NO 221. Ia.
pol)

Ib.

2
11a:

HO.

111.

IV.
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Mr. Jacob Dedel,  geb.  17 Maart 1667, -f 2
Nov. 1710 X 1 Maart 1690 Maria van Viaves,
geb. 8 Meij  1674, i_ 1 Oct. 1746.
Cocq  i( 1” d’ Edel, zie 1!)5. IV.
Mr.  Gerardus  Stephanus  Dedel Cocq,
geb. 8 Maart 1726, t 22 Oct. 1804, in plaats
van zijn  vader Secretaris van Rhijnland, V.
1765, W. 1768, H. 1770, S. 1774 X 26 Junij
1766  Adriana Maria Muasdam.

Mr. Cornelis Boeij, t_ 2 Februarij 1666, Fiscael
van Holland 1651 X Anna Willemsdr.  Brand-
wijk van Blokland, -i 26 Oct. 1711, seer oud,
genobiliteerd door den Koning van Frankrijk
1653.
Mr. Jacob van der Houve,  j- 9 Meij 1691, heer
van Heeswijk  en Dinter,  S. en B. van ‘s Hage
X 12 Apnl 1734 Agatha Brie1 Jacob&-., geb.
3 April 1631, t 1 Meij 1698 1).
Thijmon  van Schoonhoven X Ester Tinnebak
Reijniersdr.
Pilter van Herzele X Catharina Wessels Jans&.
Willem Boeij,  geb. 1657, t 27 Dec. 1702 X
1685 Anna Maria van der Houven,  geb. 31
Maart,  1668, _t 19 Dec. 1738.
Thijmon van Schoonhoven X Agne2a  van Herzele.
Mr. Cornelis Boeij,  geb. 24 April 1686, j- 22
Maart 1759, Pensionaris van Rotterdam 1720,
Secretaris van Staat 1736 X 13 Maart, 1711
Agneta van Sehoonhoven.
Mr. Adriaen Boeij Cornelisz., geb. 10
Dec. 1727 te Rotterdam, Ji 27 Julij 1781, V.
1765, H.D. 1769, S. 1774 X 14 April 1760
Haze des Tombes, geb. 10 Januarij 1727 (doch-
ter van Maerten, Scheepen  van ‘s Hertogen-
bosch X Anna Magdalena  van der Houven
Jacobsdr. 2).

Philips van den .Boogaart  Jansz.  X Baefje
Matheusdr.

. x . . . . .
&‘&ìs  Sonderda~ack  X Anna Lambrechtsdr.
Willem van der Smout X . . . . .
Jacob van delz Boogaert X Cornelia of 3eeltje
Maarten&.
Willem Sonderdanck, geb. 1631, i_ 1717 “)
x Hilgonda van der Smout.
Mattlaeus  van den Boo,yaart,  geb. Augustij
16. .> -f (begraven 6) October 1736 X 1690
Cathariqza  Sonderdanck, geb. 17 Meìj  1674,
-f 29 Januarij 1756.
Paulus van denBoogaert  Mateheusz.,
geb. 11 April 1707, V. 1766-2 Dec. 1778,
W. 1769, S. 1776 X 26 April 1745 Maria
Elbertina Bruyaing, geb. 16 Dec. 1724 ,
zie 244.

Winnen :
1. Mr. Mattheus, geb. 8 Oct. 1746.
2. Anna Cathurina, geb. 3 Augustij 1748 X

1) Zie Jhr. EI. H. Roel1  Het Geslacht Brie1  in: Ned. L. 1003 blz. 237.
9) Volgens het poorterregister (Archief Delft 1 Afd. no. 405) heeft

6 Julij 1753 den eed als poorter afgelegd: Jacob des Tombes Maer-
tensz., geb. in de Meijerij van ‘s Hertogenbosch, oud 30 jaaren;  borg
de heer Burgemeester van der Lelij.

J) (Sio).  ‘Begr. N. K. 18 Februari 1716 als weduwnaar. ,
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3 Meij  1772 Mr. Jan Jacob Gouverneur,
zie 240.

3. Dr. Barthologlaeus,  geb. 4 Juli 1753, V.,
zie 244.

4. Sara Jacoba,  geb. 2 Nov. 1757.
5. Jacobus, geb. 20 April 1759.
6. Paulus, geb. 28 Meij 1760.
7. Bernardus Il  ilhelmus,,  geb. 8 Julìj  1763.
8. .PPieter  Iliillem,  geb. 12 Februarij 1767.

ho 222 (202) ontbreekt.

N” 223.  Ia.
(203)

Ib.
IC.
Ia.

IIa.

Ilb.

111.

IV.

Paulus Barentsz.  van  Dam,  ged.  N.  K.  8
Meij  1634 X October 1660 Marijtje ?Jacobsdr.
Hendrik Sicdelhaak  X Sm-a Vergelt Fmzsdr.
Gerrit de hromme  uit Schiedam X . . . . .
Joha~a~aes  vafa TV<jlc, geb. April 1640, + 6
Sept. 1696 X 2 Nov. 1659 Josina Verburcla,
geb. 2 Dec. 1635.
Willem 2;a.n Dam, geb. 14 Nov. 1661, -p 6
April 1757 X 19 Oct. 1681 Anna Sijdelhaak,
geb. 1663, -f 27 1Meij 1740.
Jacob de Kromme, i_ 2 Dec. 1721 X 6 Meij
1696  1) Chri&aa vaqa  Wijk, t 2 Julij 17. .
D i r k  vaya Data  , geb. 29 Oct. 1694 X 29
Sept. 1717 Cornelia de Kg*onanae,  geb. 21
Januarij 1697, -/- 7 Meij  1757.
Dr. Nicolaes  van Dam Dirksz . ,  geb .
29 Februarij 1732, t 1 Julij  1770, V. 1766,
W. 1769 X 30 Maart 1763 Catharilaa  Jo-
halana  KI~oZ,  geb. 9 Augustij  1 7 3 3 ,  j- 2 6
Februarij 1764 sonder kinderen (dochter van
Chrispinus Isaacsz. X Catharina Kloeting).

Verbeteringen van reeds verschenen kwartierstaten.

VO 200. la. Pieter om AMerwereZt,  geb. 31 Oct. 1619 (mede-
deeling  Jhr. v. Kinschot).

Ha. Volgens andere bronnen zou zij 7 Sept. overleden
zijn (id.).

IV. Alida Anna de Roo is -j- in 1775, niet in 1781.
IV 2. Mr. Rugier  overleed in 1820, niet in 1840.

UO 206. I[b.  Mr. wan Kinschot is geb. in 1638 (mededeeling Jhr.
vm Kinschot.).

Volgens mededeeling van den zelfden Heer zou
Alida  Puwo  overleden zijn 2 October.

YO 211. IV. De vrouw van I)avid  Graswinckel  heette Elisabeth
Clwisfina.

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

KORTE MEDEDEELINGEN.

Doyweert-Blok van Treslong:  (XXXH,  4-6j. Ter
aanvulling van de aldaar vermelde mededeelingen van
een der heeren  Doyweert  omtrent de relatie van zijn
familie tot het geslacht Blois van Treslofag  kan het
volgende dienen. De broeder van den onthalsden Jan
B. v. T. heette Willena (niet Karel; deze naam komt
alleen voor in den Zuid-Ned. tak) en was de bekende
Watergeus. Tusschen  ,Jaja en Willem had de hoogbaljuw
(ten rechte baljuw) van den Brio1 nl. Jusper  v. B. v. T.
de zoon van ,Jalz (niet van Carel), bij Cutlanrina  Oem

‘) Aangeteekcnd 19 April, welke datum bij v. d. Lelij  als trouw-
laturn is opgenomen.
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van Wijngaarden een zoon Ysbrand. Deze huwde vol-
gens een oude Manuscriptgenealogie eene nuxor  igno-
bilis” en had 3 kinderen, t. w. <Jasper,  d ie  vo lgens
dezelfde gen. ook eene ,uxor ignobilis” moet gehad
hebben, doch van wien ik verder nooit iets heb ge-
vonden, verder Abraham, die volgt en Balthasar, die
lö Mei 1600 kinderloos i_.

gbraham  Bloys van Treslong, een oomzegger dus v a n
den Watergeus, werd kap. in dienst dezer landen en
later gouverneur van St. Andries; hij bezat het huis
te Hoeve in den lande van Hoochstraten in Brabant
(ms. van Dorth thoe Valderick op het Rijksarchief te
Arnhem) en werd 25 Mei 1605 te Zaltbommel door-
stoken en in de kerk begraven. Op zijn grafsteen leest men
om het wapen (B. v. T. en van Brempt gecombineerd):
,,Hier leit begraven Jonckheer  Abraham van Bloys van
Treslong, in sijn leeven cappe  ende Governuer van S.
Andries is ghestorven op den 25 May ano 1605”. Hij
t r .  l”. Lucas (Sijtgen)  de Leur, t Amsterdam 17 Jan.
1686, dr. van Joost Arentz; tr. 20. Johanna van Brempt
tho Vtasrath, dr; van Engelbrecht en Cornelia van Eyll.

van Bremp t van Eyll.
Baer Boekholt.

Den 16 Maart 1698 geeft hij procuratie aan H a n s
Scheffcr ona  copie van een aanteekening ter weeskamer
te Amsterdam te lichten in zake goederen van zijn 1”
echtgenoote  Lucia Joostendr. De erfgenamen van zijne
le vrouw hadden vorderingen op zijne 2do vrouw.

Copy extract uit het Begraafregister van de Wees-
kamer te  Amsterdam van 1563-1596,  berustende in
het oud-archief der gemeente Amsterdam.

Jannuarius februarius LXXXVj (1586).
Sytgen Joosten Inde engelsche stege den XVij~n Ja-

nuary , Ij (dit beteekent nalatende 2 kinderen).
geen goot anders voorhanden dan leengoet toecomeñ

Abraham van bloys geseyt treslong  der kinderen Vader,
die annam zijn kinderen t’alimenteren ende onderhouden
aot den XXVIIj 8~ January  LXXXVj  pï%ibus  alle de
Weesmin  actum ten bij wesen  van Joost Arentsz d e r
kinderen grootvader, den XXVj february anno LXXXVj
bewesen.

Dat deze grootvader de Leur heette en voorts veel
van hetgeen hierna volgt blijkt uit het dossier ,,van de
Leur” Lade (pakket) no 250 uit het voornoemd Wees-
kamer archief.

Uit het 1” huwelijk:
1. Ysbrand, f jong.
2. Petronella van B. v, T. X 1”. Hendrich Doese, j- vóór

1616; x 20. ‘s-Gravenhage 18 Juni 1617 Aarnout van
Harwijnen , wachtmeester op het fort  de Werker.
Van hem en van de volgende personen is mij vrij
veel bekend.
Uit het 2” huwelijk:

3. Cornelis van B. v. I. j- jong als vendrig.
4. Jan van B. v. T. in 1624 te Zaltbommel, heeft een

onwettige dr. Judith geb. 5 Maart 1664 aldaar.
5. Engelbrecht van B. v. T., 5_ Zaltbommel 9 Sept. 1606.
6. Catharina Adriana van B. v. T. , ged. Zaltbommel,

t ald. in 1527 X 10.  Gijsbert  van Heerdt. (Zie Rid-
derschap Nijmegen door Mr. P. A. N. 8. van Meurs
bl. 271.)

7. Sophie van B. v. T., X Zaltbommel 10 Juli 1632
Bart Doijerweert  Hendriksx.  (Deze is  de H e n d r i k

A e r f x e n  die volgens kol. 4 Mbl. t. a. p. huwt met
Marilce  Woutersdr. Brandt).

8. Abrahamina van B. v. T. woonde  te Zaltbommel,
alwaar zij 13 Mei 1667 een testament maakt.

9. een dr. jong t.
In het testament van Abrahamina vd. praelegateert

5ij aan hare ,nigte Sophia Goris,  dogter  van J o h a n n a
,,Deyeweert  getrouwt met Leonardt Goris seeckere capi-
,,talen brieven eñ obligatiën”. Als Sophia echter huwde
tegen den wil harer ouders, dan kwam dit. legaat aan hare
2 zusters Johanna Jacoba en Geertruy Go,ris. Jolaa,nna
Doyeweert vd.  kreeg verder ,,een silver soutvat, een
,swarte  sijde rock en nog een rode lakense rock en
,,haer dogter  Johanna Jacoba voorengenoemdt een paer
,,goude  brascletten en haer dogter  Geertruy meede  boven-
,,genoemdt  een paer braseletten van peerlen en bloet-
,,steene  coralen, en haer  j o n g s t e soontien Abrakam
,(Goris)  genaemt een gouden penning daer op staet
,,het beleg en overgaen van Breda” enz. enz.

B. v. T. P.

Oldenbarnevelt (van). Poorter van Amsterdam ge-
worden 1708. 16 September: Gerhard Rempelaer v a n
Deventer, lettersetter als getrouwd hebbende A b i g e l
Oldenbarnevelt dochter van Bartholomeus Rijlcsx.  van
Olderabarnevelt  in sijn leven drogist en poorter.

H. W.

Woldringh (XxX11,  284). De opmerking aan den
voet dier kolom gemaakt is juist. De sub VI 40 ver-
melde Conradus Woldringh liet na een zoon:

Conradus Woldringh, geb. Buitenzorg (Java) 6 Dec.
1876, naar Arnhem vertrokken 1877, alwaar hij aan-
vankelijk zijn opleiding genoot voor zeeofficier; afge-
keurd zijnde volgde hij de handelsschool en vertrok in
1896 naar Indië voor de N.-1. Handelsbank, 1 Jan.
1915 agent dier bank te Batavia X Soerabaja 28 Jan.
1 9 0 4  Lilla Mary Warren,  geb.  . . . . . 27 Nov.  1877,
dr. van Arfhur John, chef der firma Fraser Eaton en
Co aldaar en Sophia \I’ilson.  [Batavia].

Uit dit huwelijk:
1. Oscar Charles Woldringh, geb. Semarang 15 Dec.

1904.
2. Arthur Edward W, geb. a. v. 11 Dec. 1905.
3. Helena Alice W., geb. Honkong 2 Nov. 1909.
4. Conrad W., geb. Epsom (Surrey-Engeland) 26 Feb.

1911.
B. v. T. P.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Ahe (von der). Kan iemand mij inlichten omtrent
de afstamming in ma,nnelijke  lijn van Jakob  Henr ich
(von der) Ahe, die 1733 te Berlijn overleed? Zijn na-
komelingen vermoeden, dat hij uit Gennep afkomstig was.

Leiden. C. C. U HLENBECK.

Ammon-Everwijn. Te Cleef zijn 1 Mei 1731 ge-
huwd Jolaaja Friedrich Ammon en Theodora  Ma,ria
Everwijn,  dochter van Eberhard Everwijn  en Lucretia
Ticheler. Van wie was deze Johan Frsedrich Ammon
een zoon ? Hij is niet te Cleef geboren.

Deventer. Mr. H. K RONENBERG .
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Broers. dan B. ondertr. A’dam 13 Dec. 1647, oud 23
jr., met J o h a n n a  Kerckrinck,  oud 24 jr. geb. A’dam.

Hij is zn. van Mr. Jan Broers adv. te ‘s Hage, zwager
van mr. Adriaen van Strijen, geh. met Catharina Kerck-
rinck en neef van Pieter Bol1  (Haarlem). Gevraagd worden
de namen der kinderen van het eerste paar en meerdere
gegevens betreffende hun vader.

‘s-Gravenhage. P H. L. DE BÈRE.

Gorinchem (XXXIII,  353). ,De broederschap der
Romeinen ,” in 157Y te Gorkum opgericht, had ten doel
,,de onderhoudinghe van onderlinghe vrintschap van
fatsoenlgcke  heeren”. In den Catalogus der tentoonstelling
van Kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit  edele
metalen vervaardigd, in 1880 door ,,Arti” te Amsterdam
gehouden, kwamen onder Nog 66, 76, 176, 179 en 927
voor: zilveren bekers met de wapens der leden in 1620,
1708 en 1772 benevens een zilveren kroes van 1620 en
het zilveren draagteeken van het gezelschap. Al deze
voorwerpen bevonden zich toen bij den heer P. J. H.
Cuypers te Amsterdam en werden in den catalogus
uitvoerig beschreven.

‘s-Gravenha,ge. A. 0. VAN KERKWIJK.

Heydegger(s). In 1781 den 12 Mey t.e Venlo over-
leden Capt. Lieut. Jean Hegdegger van het regiment
Zwitsers.

Behoort Margaretha Geertruida Heydeggers , gehuwd
met llressel Sikkes Houwing te Groningen, tot hetzelfde
Zwitsersche geslacht? Overlevering zegt dat hare familie
uit Lingen kwam.

Wie kan mij eenige genealogische gegevens over de
familie in opgaande lijn van Marg. Geertr. H. geven?
Wapens gevraagd.

T’ibeber. (Java.) J. A. F. Mönzzu BRUIJNS.

Houwing. Il’essel  Sikkes Houwing  , geboren te Gro-
ningen, ontvanger aan de Poppe bij Oldenzaal, gehuwd
met Margaretha Geertruida Heydeggers. Den 9 Sept. 1802
geboorte te Groningen van een dochter.

Wie waren de ouders en grootouders van \l’essel  S. H. 3
Bestaat er reeds eene genealogie over dit geslacht?
Wapens gevraagd.

Tjibeber. (Java.) J. A. F. MÖRZER BRUIJNS.

Kwartieren de Jong van Beek en Donk (XxX111,
383. )  Tot mijne leedwezen ben ik niet in staat het
ontbrekende omtrent de familie de Bie (Bij,)  aan te
vullen, maar het zij mij vergund de aandacht van ons
medelid te vestigen op het feit, dat de familie de Bije
niet vliegen, maar bijen in haar wapen voert, dat dan
ook z. g. ,sprekend”  wapen is,

Waar  de  adellijke.  familie de Bije ook uit Noord-
Brabant afkomstig is, heeft men voorts vermoedelijk
niet met eene boerenfamilie, maar met een zijtak van
dit geslacht te maken.

den Haag. C. L. VAN DER B I L T.

Gijsbert de Jongh, geb. te Drunen, ged. 10 Jan. 1655,
zn. van Gerard en Anna Gerrits van Dijck.  Gerard, oud
deurwaarder raad van Brabant, burgemeester, schepen

en  kerkmr .  t e  Drunen ,  zn .  van  Jan  en  Hei j l tken
Adriaansdr. ; t e s t ee rden  18/4 1640, zij wed. gen. 14
Sept. lti49.

Jan vnd. zoon van Jan Peter Peters de Jonge.
Pieter Josselijn,  geb. Utrecht, burger te ‘s-Hertogb.

5 Feb. 1671.
Jan de Jongh (de jongste), Heer v. Hedikhuizen, tr.

10 huw. voorw. 3 Mei 16S4 Hazia Dirks van Hedikhuizen ;
20 Blana de J o n g h , dr. van Johanoes Gerrits de Jongh,
testeerden 26 Jan. 1701 en 25 Jan. 1765.

Betreffende dit geslacht en andere families de JoragJa
bezit beantwoorder dezes eene uitgebreide verzameling
gegevens geput uit Brabantsche archieven.

‘s-Graven hage. P H . L. DE BÈRE.

Nederland% Adelsboek 1917. Evenals vorige jaren,
deel ik mede, dat ik voor jaargang 1917 van Nederland’s
Adelsboek op mij heb genomen de bewerking der ge-
slachtslijsten va.n de volgende families : de Salis,  Salvador,
de Salve de Bruneton, van den Santheuvel, von Seherff,
Schimmelpe?aninck, van Schirane  , ScJaolten  , Schorer,  van
Schwartz,  de Senarclens de Grancy  , Siberg,  von Siebold,
de Sighers, Simon de Vlodrop, van Slingelandt , Sleet,
de Smetlz,  van der Smissen, Snoeck,  von Speicher, Speyaert
van Il’oerden  , de Vos van Steenwijk, von Steiger, Stern,
Storm van ‘s Gravesande, van Styrum, Suasso en van
S$pesteyla.

Met nadruk roep ik de medewerking in van al onze
leden en alle belangstellenden, om mogelijke fouten in
vorige jaargangen voorkomende, thans te willen opgeven;
met dankbaarheid zal ik daarvan gebruik maken.

Leiden. BIJLEVELD.

Riemer.  (de) Wiens zoon was 2saac de Riemer, die
omstreeks 1630 (te Amsterdam) huwde met El isabeth
Greoenraedt?

Hunne kinderen, waarschijnlijk alle te Amsterdam
geboren, waren : 1. Margaretha de Riemer,  gehuwd in
1658. 2. Pieter de Rienaer , geb. in 1643. 3. Machteld
de Riemer, geb. in 1644. 4. Hugbrecht de Riemer.

New- York. L. P. DE B O E R.

Roessingh. Wie waren de ouders van Wiraand  Roessingh
(Roessinlc), geb. te . . . . den . . . . , gehuwd te (Enschedé?)
den. . . . met Sq.billa  Penwirzk?  Waar en wanneer werd
hij geboren? Hg overleed in 1726 te Enschedé  als com-
mies of ontvanger der convooien  en licenten en werd
als zoodanig opgevolgd door Pieter (Petrus) Roessingh,
stamvader der bekende familie van dien naam.

Volgens geschreven familie-aanteekeningen was Pieter
R. een'  jongere broeder van llëlaand  en waren hunne
ouders: Aratonius  R., geb. Tilburg 12 October 1679 en
Anna Cock,  gehuwd te Enschede in 1703.

,,Nederl.‘s  Patriciaat” geeft als ouders van dezen Pieter
(Petrus) 1-2.: &!r. Antonius R., geb. Tilburg 12 October
1652 en Allagonda Ennens.

Het archief te Enschedé  verbrandde 7 Mei 1862 en
is dus niet meer te raadplegen.

Kan een der leden in deze eenig licht ontsteken?
Iedere inlichting is welkom,

Veenendaal. P. C. LABRIJN.
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Romain-Ysseldijk. Bestond er in vroegere eeuwen eene
alliantie of familieverhouding tusschen voornoemde twee
geslachten (zie de wapenovereenkomst.) Het geslacht R .
(Rietstap: 1606: Lotharingen) heet uit Engeland afkom-
stig; de naam veranderde in de Betuwe (Zoelmond,
oudste doopregisters) in Romein en Romeyn.

T. t. K.

Ruyghaver. Pieter van der Bilt, oudste zoon van den
stamvader van mijn geslacht, graankoopman en luitenant
bij één der compagniën  van de schutterij ,de Voetboog”
te  Goes ,  huwt  a ldaa r  8  Dec .  1671  China (Quirina)
Ruyghauer (Ruychaver), ged. te Goes 23 Januari 1654,
dochter van Jan Pietersz. Ru.yghaver  en Josijntje  van
der Varent (wier vader, Pieter, geboortig van Dender-
monde ,  concierge van de ,,Voetboog”  te Goes was).

Kan iemand mij mededeelen ,. wat deze Jan Pietersz.
Ruyghaver, die spoedig na de geboorte van zijn dochter
overleden of uit Goes vertrokken schijnt te zijn, daar
deze blijkens eene notarieele acte ,van jongs af” bij
voornoemden Pieter van der Varent is opgevoed, geweest
is en of hij behoorde tot één der 2 geslachten, door
Vorsterman van Oyen beschreven?

In diens ,,Stam  en Wapenboek” wordt onder ,,Ruychaver”
nl. eerst de bekende Haarlemsche regeeringsfamilie be-
schreven en vervolgens eene Rotterdamsche, waartusschen
geen schakel gevonden is.

Waar de genealogie der Haarlemsche Rttychavers  tot
het begin der 17de eeuw wordt gegeven en die van de
Rotterdamsche in het begin der 1% eeuw aanvangt, is
het verband wellicht in Zeeland te zoeken.

Een Mr. Nicolaas Ruyghaver was raadsheer in den
Hoogen Raad  en deed als zoodanig den eed in Mid-
delburg (ik meen in 1623).

den Haag. C. L. VAN D E B  B I L T.

Ruyter (de)-v. Goltstein v. Hoekenburg. Volgens
de in Adelsboek 1912 voorkomende genealogie v. Brienen
(tak Ramerus) huwt Dirk  van Brienen 10 te Ommeren
24 Febr. 1690 Anna Margaret7La  de Ruyter, doch te r
van Johan de Ruyter en van M a r g a r e t h a  v a n
Goltstein van Hoekenburg. Een onderzoek in het rijks-
archief in Gelderland vermocht deze Margaretha van
Goltstein 6. H. niet aan het licht te brengen. Wel com-
pareert in een magescheid d.d. 8 Mrt lÇS1 geregistreerd
in het protocol van transporten en bezwaringen van
onroerend goed onder het kerspel Rijswijk  op 20 Juni
1682 Joost van Goltsteyn tot Hoeckenborgh voor zich en
als voogd van de zes kinderen van wijlen A n n a Mag-
dalena  van Goltsteyn en Johan de Ruyter. Uit de aote
blikt verder, da.t Joost een halfbroer en Anna Mag
dalena een halfzuster was van Aleid van Goltstein, die
l.0  huwde met Otto van Beesd van Renoy en 20 met
Fred. v. d. Velde. Zie voor de kwartieren van deze
v. Goltstein’s de Ridderschappen van het kwartier van
Nijmegen, pag. 171.

Vraag 1: Moet yoor de bovengenoemde dlargaretha
van Goltstein v. Hoekenbu.rg  gelezen worden A n n a
Magdalena v. G. v. H.?

Vraag  11: Zo0 niet, van wie is M a r g a r e t h a  van
Goltstein v. Hoekenburg dan een dochter?

Vraag 111: Bestaat er een genealogie van het Gel-
dersche adellijke geslacht de Ruyter?

Deventer. Mr. H. KRONENBEI~G.

Rijck (van). (XxX1, 94, 96 XxX11,  29, 222, 233).
Adriaan van R. vava  Rietwijck, geb. 25-3-1722, com-
mandant van Passaroean, 1790 tit. maj. inf. op Java,
zoon van Gerard en Geertruida Sebel, tr. Semarang
Susanna  Ernestein. Hunne dochter Johanna Cecilia van
R. van R. >< Eberhard Geyrold en was de moeder van
Maria Nargaretha Geyrold, die _F Batavia 5 Aug. 1869,
als weduwe van François Emanuel Hardy, geb. Breda
1’784, res. Kedoe 1819, res. Madoera 1824 en Rembang
1827, _t 6 Febr .  1828.

H. . B. v. T. P.

Tol1 (van). Met de ridderhofstad Oud- Wulven wordt
3 Febr. 1634 beleend Johan van Toll,  zoon van Henric
en van Geertruid Schenck.  (Gen. & Hera ld .  B laden
VIII,  pag. 409). Volgens zijn wapen behoorde hij tot
het bekende geslacht van Toll,  dat uit Teylingen  zou
stammen. Hoe is deze v.  Tol1  aan te sluiten aan de
genealogie van T o l l ,  i n  B a l e n ’ s  Beschrijvinge  v a n
Dordrecht te vinden ?

Deventer. Mr. H. KRONENBERG.

Verhoeven (XXXIII, 63). Aldaar komt een vraag voor
van den heer v. 0. te V. betreffende de ouders van
Jacobus Verhoece?a  to Dordrecht gehuwd als weduwnaar
29 April 1703 en geboren te Rotterdam.

Ik meende den heer v. 0. te kunnen helpencn plaatste
daarom in het Novembernummer de doopakte van eeu
ongenoemd kind van J a n Verhoeveja  e n  ICrijnlje  Jajas
20 Juli 1670. Bij nader toezien en vooral bij vergelijking
van de trouwakte blijkt mij echter, dat deze doopvader
niet, Verhoeven-, maar Verhaven  heet.

De vraag van den heer v. O., die onlangs ook zelf
het origineele doopregister over de betreffende jaren
zonder resultaat heeft nagezien, is dus nog geenszins
beantwoord. Wie der lezers kan hem helpen?

Rotterdana. E. WIERSUM.

INHOUD 1916, m 1.

Bestuursberioht.en.  - De afstamming van het geslacht de Vos van
Steenwijk; Een gevaarlijk boek (Oorkondenboek van Groningen en
Drente), door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts  van Blokland (met zegel-
afbeeldingen). - De vier eerste generaties van de familie Bowier
hier te bande,  door W. Wynaendts van Resandt. - Het muntmees-
tersgcslacht Wyntgens, door Ph. F. W. van Romondt (vervolg). -
Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen, verzameld door Mr.
W. van der Lely, medegedeeld door Mc. L. G. N. Bouricius, ar-
chivaris der gemeente Delft (vervolg). - Korte mededeelingen:
Doyweert-Blois  van Treslong; Oldenbarnevelt (van); Woldringh. -
Vragen en antwoorden: Ahe (von der); Ammon-Everwijn; Broers;
Gorinchem ; Heydegger(s)  ; Houwing ; Kwartieren de Jong van Beek
en Donk; Nederland’s Adelsboek 1017; Riemer (de); Roessingh;
Romain-Ysseldijk; Ruyghaver; Ruyter (Sc)-v.  Goltstcin  V. IIoekon-
burg; Rijck (van); Tol1 (van); Verhoeven.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SYITS.
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111.

Reeds spoedig na den dood van Johan van Olden-
+ww?w&  &Tqy  l?ler3  er t0fP ow OEI!& 2+%
goederen te inventariseeren en in beslag te nemen. Een
inventaris van het goed in Utrecht gelegen, werd door
den Hoog Geleerden P. Boudaen onder scheurpapier
te Gunstersteyn gevonden en aan den bekenden G. van
Hasselt ter afschrijving overgegeven. Dit afschrift, mij
zeer bela,ngrijk  voorkomende, wordt hiermede aan de
vereerders van ,,den Advocaet”  aangeboden.

Den vierden Junij 1619 nieuwen stijl heeft den Rentmr.
Hallingh ter overstaan van den Heere Mr. Laurens de
Sille,  sich gevonden tot Breuckelen in ‘t Sticht van
Utrecht ende  aldaer in presentie van Jacob Jansen
Brouwer Schout, ende  Jan Cornelis Rock buirman in
de Jurisdictie van de Prosdie  van Sta Pieter tot Utrecht ‘),
als representerende de Magistraet ende  Regierders aldaer
geinventariceert ende  in arrest genomen de goederen,
soo roerende als onroerende van Mi Johan van Olden-
barnevelt in de voors. Jurisdictie gelegen, sulcx als
v01c11  t.

De Huysinge genaempt Guntersteyn met de twee
boomgaerden ende  landen daerom gelegen ende tot ‘t
zelve behorende : t samen groot’  39 margen met huijs,
schuur en bergen ende  alle ‘t getimmerde daarop staande,
van welcke  landen Joost Jans gebruijckt 32 margen
apart gelegen, belent  sen de Suijt sijde de kercke tot
Breuckelen en Hendrik Cornelissen Spijcker, aan de
Oostzijde de Soed@ck  “), aan de Noordt zijde Breuckel-

i) Een gedeelte van Breukelen behoorde aan het Kapittel v. S.
Yïeter  te Uwecht,  daarin leg de Ridderhofstad Guntersteyn.

*) Thans de Zogdijk.
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veens  Gemeente ,  ende aan de West zijde de Vecht,
‘s jaars voor 300  car. gulden, met twaalf volwassen
Capoenen , volgens huijrcedulle  van 26 Mart i i  1612,
dewelcke al is geexpireert, zijnde den selven huijrder
over deselve huijze noch schuldich 150 guldens ver-
schenen  Pe t r i  ad  Ca thedram ‘3) lestleden ende Jan
Huijgensz. v a n  Koten  gebruijckt  s e s  m a r g e n ,  belent
aen de Suijt zijde de Breukelveens Gemeente, aen de
Oostzijde de Soedijck, aen de Noortsijde de Heeren
van den Dom te Utrecht, ende  aen de West zijde de
buijten boomgaert van voors. huijsinge , voor 48 gulden
‘s jaers, daervan hij ‘t jaer  verschenen Ste Peter voors.

< sohuldich is, welcke huijre mede is geexpireert, dus hij
er over ‘t loopende jaer huijrs van de voorschreven
par t i j en  ende  ‘t gunt als vooren noch onbetaelt  is  ‘ t
samen . . . . . . . . . . . . 546 4, guldens

In de voorsz.  Hujsinge  bevonden .
In de keucken.

Een rechtbanck  van vuijren hout geverwet.
Een vertinde pot met twee vertinde pannen.
De reste van ‘t goet in de keucken verclaert Joffrouw

Odilia van Oldenbarnevelt haer toetecomen, gelijck  zij
mede verclaert van tgoet in de bottelerije niets anders
haeren  broeder Johan. van Oidenbarnevelt  toe te comen,
dan

E e n  v u i j r e n  kasse met de plancken,  daer het t in
op leijt.

Verclaert  meede  de voors. Joffrouwe haer toe te be-
hooren alle de meubelen in het Camertje naest  de
bottelerije, vuijtgesondert de bedstede, die in ‘t huijs
vast is.

In ‘t salet.
Ses stucken oude goude leer, daer mede ‘t zelve is

behangen.
Een groot wa.geschotte  uijt treckende tafel met een

groen tafelcleet daerop.
Vijf Spaensche leeren stoelen.
Een wageschotte banck.
Een wageschotte scherm.

In de groote camer  naest ‘t salet.
Een nieuwe wageschotte bedstede, behangen met roode

casiants gordijnen ende  rabat.
Een nieuwe wageschotte vuijttreckende tafel met een

bonte tafelcleet daerop.
Twee wageschotte  banken.
Een groene spaensche deecken.
Een kleijn schilderijtje vau een schiltknaap.
Ses spaensche leeren  stoelen so vrouwe als mans.
Het bedde  mettet  beddecleet  -ende tapijte  deecken ,

s p i e g e l  braedttjsers , dr ie  sch i lde r i j en ,  ende a n d e r e
cussens  ende  deeckens ,  d ie  in  de  casse  Iaegen,  in de
voorsz. camer zijnde, verclaerde de voorn. Joffrouwe
haer t o e  t e  comen,  ende  ‘t geene  h i e r  vooren gestelt
haeren  voorn. Broeder.

In ‘t cleijn  salet.
Een ledikant,  rontsom behangen met groen hout-

scho ten ,
Een egcken tafel.
Een mans spaensche leerenstoel.
Een groen taffen schoorsteen kleedt.
Het bedde  met de groene deecken op ‘t voors. ledi-

8) 22 Februari.
4) Is gelijk 300 + 1.50 + 2 X 48.

cant leggende, met twee stoelen in deselve camer,  ver-
claerde de voorn. Joffrouwe als vooren haer toe te comen.

Boven op een verwulfde camer.
Een coetse ofte bedsteede van vuijren hout.
Een eijcken  bank.
Verclaerende de voors. Joffrouwe, dat de reste van

‘t goed op deselve camer haer  is toebehorende.
In de tweede boven camer boven ‘t cleijn sa,letgen.

Een nieuwe wageschotte bedstede,  behangen met
groene gansen-ogen gordijnen, met een bedde,  peulunr,
ende beddecleet daerop.

Een groen rabbat voor de schoorsteen.
Een eijcken  tafel op schragen.
Een spaensche leeren  stoel.
Een gebeelt tafelcleet.
Twee vergulde ledikant knoopen.

Op de toorn camer.
Verclaerde de voors. Joffrouwe alles wat daerop was

haer toe te behooren vuijtgenomen vier oorcussens,  ende
een witte spaensche deeken,  die sij seijde haren voors.
broeder toe te comen.

In de camer boven de groote camer.
Een nijeuwe wageschotte bedtstede,  behangen met

groen en geel saijette gordijnen ende rabatten met een
nieuwe bedde  peuluwe  ende  beddecleet daerop.

Een eijcken tafel op schragen.
Twee spaensche leeren stoelen.
Een schoorsteen cleet van geel en groen saijet.

In de camer boven ‘t salet.
Vijf spaensche leeren  stoelen.
Znde  heeft ons de voors. Joffrouwe Odilia va+z Olden-

barnevelt op den selven tijt geeschibeert drije  lijfrente
brieven van den 26 April 1697 onder hant ende  segel
van de voors. Johan van Oldenbarnevelt in parchemin,
spreeckende de twee elcx van 50 guldens,  ende  de
andere van 36 guldens sjaers , geduijrende de respective
leven van de persoonen daerinne genoempt, van welcke
voors. renten de voorn. Oida van OldeuBarnevelt  be-
kende betaelt te zijn van haeren  voors. broeders pachter
genaempt Joost  Janssen, als  lasthebbesde  van sijnen
voors. landheer tot kersmisse lestleeden.

Alle welcke meubele goederen hier vooren  gespeci-
fìceert de voors. Joffrou Oida van Oldenbarnevelt ver-
claerde haeren  voorschreven Broeder toe te comen.

Ende  sijn de voors. goederen zoo roerende als onroerende
bij ende  t er praesentie , als vooren, genomen in arrest,
ende  wel expresselijk belast ende geinterdiceert de voorn.
Jofirouwe  OcEilia  op de voors. hugsinge  woonende , geene
der voors. meubele goederen te vervreembden ofte laten
v e r v r e e m b d e n  ende  de voorn. Joost Janse ende  Jan
Huygens gheene betaelinge van de huijrpenningen  der
voors. landen te doen als aen den voorn. Hallingh in
de voorschreven qualitei,jt, op pene van andermael te
sullen moeten betaelen, ende  sulcx oock niemanden als
de  Hooch  Mogende Heeren  S ta ten  Generaa l  voor
eijgenaers  der voorschreven wooninge ende landen ende
alles daertoe behoorende te erkennen ende  respecteren,
welverstaende dat in de voors. 32 margen van Joost’
Janss  is begrepen de binnen boomgaert, soo veel de
mate aengaet, doch echter den selven Joost Janss  die
nijet  in huijre i s  hebbende ,  maer m e t  d ’ a n d e r e  d e
bugten  boomgaert (die groot is een margen) telcken
apart wort verhuijrt , dewelcke tegenwoordich beijde
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bij d’voorschreven Schout ende  Scheepenen onderteeckent,
die hijer van hebben genooten  haer  behoorlijck  salaris,
ende  is onderteeckent Johan van Bijlen en ‘t merk 111
van Reijer Gerrits Bosserdijck Schepen.

Ten selven dage mede geinterdiceert Jaepgen Lam-
brechts  de Moeder van Adrijaen Lambrechts  bruijcker
van de Hoogesteech hiernae gestelt  van geene betalinge
te doen mitsgaders niemant voor eigenaars te erkennen,
anders ende  in vorigen, als in de voorgaende acte is
verhaelt , ende  naer  dezelve Jaepgen aan ‘t selve haeren
voors. zoon te zullen verwittigen ende  aenseggen, ende
hielt dit voorgedaen als cff aen haere zoon selfs gedaen
waere present Schout ende  Schepen voornoempt, die
ten oirconde dese meede  hebben ondertegckent,  hebbende
hijer v a n  g e n o t e n  haer behoorlgcke  s a l a r i s  ende  i s
onderteeckent Johan van Bijler,  ‘t merk fl van Reijer
Gerrits Bosserdijck Schepen.

( S l o t  volgt.)_

Oorkondenboek van Groningen en Drenthe.
Naar aanleiding van het opstel ,Een gevaarlijk boek”

van de hand van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland
in het vorig nummer van ons Maandblad, ontvingen wij
onder bovenstaanden t i tel  een art ikel  van Prof.  Dr.
P. J. Blok, te Leiden, met het verzoek dit in het eerst-
volgend nummer te willen opnemen. Hoewel de ver-
schijning van het Maandblad hierdoor eenige vertraging
moest ondervinden, meenden wij den geachten  inzender
hierin te wille te moeten zijn. Wij laten diens artikel
hieronder volgen.

De heer Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland  ver-
oorloofde zich in dit Maandblad op een toon, dien ik
hier niet  wensch te qualificeeren, te ,waarschuwen”
voor het ,gevaarlijke  boek,” dat in 1896-1899 onder
bovengenoemden titel is verschenen. Nog leven er twee
van de bewerkers van dit boek en de ondergeteekende
wenscht, namens beiden, een woord van protest te doen
hooren tegen dezen z.i. zoo ongepasten als onbillijken
aanval. Maar hij wil het niet laten bij een woord van
protest, overtuigd als hij is, dat de heer B. v. B. zelf
na de hier te geven opheldering zijn ongelijk zal inzien,
ten minste wat zijn toon van spreken betreft,.

Allereerst wat het door de overleden heeren  Rutgers
en Feit11 samengestelde register aangaat. Ik weet niet,
of de heer B. v. B. wel eens een register 02, ee?z der-
gelijk werk  heeft moeten samenstellen, maar ik twijfel
daaraan zeer, als ik kennis neem van den toon, waarop
hij van dit werk spreekt Ongeveer twee jaar lang heeft
het Bestuur van het Hist. Gen. te Utrecht onlangs met
den meesten ernst allerlei stelsels van registreering van
namen overwogen en ik kan hem verzekeren, dat wij
er geen enkel hebben gevonden, waaraan geen bezwaren
van meer of minder ernstigen aard verbonden zijn.
Consequentie in dezen is heel moeielijk  toe te passen
en men mag rekenen op gebruikers, die verder zien
dan hun neus lang is; de heer B. v. B. rekent blijkbaar
niet  op zulke gebrulkers, wat ik voor zijn rekening
laat, maar zij zijn nu door hem ,,gewaarschuwd  !” Hij
vergete echter niet -. ik mag het hem wel verzekeren -
dat op registers ,la critique est aisée”maar ,,l’art  difficile”
meer dan hii blijkbaar vermoedt.
werden bij dft w&k  onvermijdelijk

Overigens, fouten
gemaakt en de heer
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B. v. B. wees op dergelijke fouten terecht op kol. 7
in de eerste alinea. Maar dat deze registers bij die van
Sloet en Nijhoff zouden achterstaan, jL,,verre t& achter
zijn” meen ik op grond van m$n onderv ind ing  van
deze laatste registers ernstig te mogen betwisten: die
mogen eenvoudiger ingericht zijn ma,ar gemakkelijker
voor den gebruiker of volledig mogen zij zeker niet
heeten.

De  ,,geleerde  uitgevers ,” zegt hij  verder honend,
zijn niet op de hoogte geweest der ,titulatuur van vroeger
dagen ,” i. c. welen niet, wat het onderscheid is tusschen
,,knaap” en ,,heer”  I Een dergelijk verwijt is tegenover
mannen als die uitgevers,  die aan middeleeuwsche
bronnenstudie heusch nog iots meer hebben gedaan dan
de heer B. v. B., ongerijmd maar uit de door hemzelven
aangehaalde noot blijkt bovendien, dat zij juist wilden
wijzen op het zonderlinge van het daar genoemde geval,
dat dezelfde persoon op die twee manieren wordt aan-
geduid. Zij wilden te kennen geven, dat hier een fout
is begaan. De heer B. v. B. is hier blijkens no 704, 709,
735, 757 (Reijnolt, heer van Coevorden, knape) geheel
mis. Er zijn er twee (vgl. n” 538 en 699) van dien
naam. Aan zijne opmerking ontzinkt dus hier alle grond
en verder blijkt, hoe goed het was zich in het register
te onthouden van onderscheiding dezer twee! Onze noot
was wat kortaf.

Eigenmachtige tekstverandering. Gruwelijke beschuldi-
ging ! Maar heeft de heer B. v. B. nooit gehoord van den vrij
algemeen aangenomen regel, dat men in origineelen  niets
mag veranderen maar dat men in afschriften anders
kan handelen, mits men in een noot rekenschap geeft
.ya,n. ,siiin bedrijf? Welnu, het geldt hier een afsckrift
en aan de ,,mits”  is voldaan. Wat valt daarop aan te
merken? Zoo is ook geschied met de verandering van
h e t  z i n l o o z e  1Moroh in Norch in no. 3 4 0 .  O t t o  v a n
Norg komt in verscheidene oorkonden van dien tijd voor
en de lezing Jlorich  in het omschrift van zijn zegel (no 283)
(ik zou daar lezen: Norich,  met een wat gebroken
dwarssteel van de N.) gaf blijkbaar aanleiding tot dat
r a r e  nieorch  in den tekst van het afschrift  van den
Utrechtschen codex (vgl. na 252).

De zegelbeschrijving (kol. 9). De bewerkers dier be-
schrijving meenden het voor leek& dikwijls bargoens
klinkende vocabulaire der heeren  heraldici wat te mogen
wijzigen; dat zij daarbij wel eens wat ver gingen, zal
ik niet verdedigen maar het is toch wel wat al te kras
over die ,,kett,erijen”  zoo uit te varen: met een weinig
goeden wil - die bij den heer B. v. B. op het oogenblik
van de samenstelling zijner ,,waarschuwing” blijkbaar
niet  in sterke mate aanwezig was - zal zelfs een
heraldicus wel zien, wat er bedoeld is. Wat de heer
B. v. B. opmerkt omtrent de randschriften van de bij
hem onder n” 6 en 7 afgebeelde zegels, is misschien
wel juist maar ik moet bekennen, dat ik met behulp
van mijne loupes niet kan zien, wat daar staat. Ik hoop
voor hem, dat de origineelen beter leesbaar zijn.

Dat er ,,reeds vroeger” over dat arme Oorkondenboek
IS ,, geklaagd”, was mij ontgaan. Ik sloeg nu het stukje
van kolonel Wagner op en bemerkte, dat daar absoluut
niets was ,,aangetoond”, alleen maar in een paar woorden
iets beweerd. Waar de heer B. v. B. het vandaan haalt,
dat ,,den samenstellers dus al eueszzeer”  (sic) de ,noodige
palaeographische kennis” schijnt ,te hebben ontbroken”,
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. is mij niet duidelijk. Maar het zij mij veroorloofd om
dezen potsierlijken toon van den geachten  schrijver te
lachen, als ik denk aan wat verschillenden van ons
aan studie in middeleeuwsche zaken hebben gedaan en
reeds hadden gedaa,n , voordat wij deze uitgave bezorg-
den. Welke arbeid geeft den heer B. v. B. recht op
zulk een toon ?

Ten slotte nogmaals : aanmerkingen, zelfs gegronde
aanmerkingen op ons werk hebben wij indertijd wel
verwacht maar wij hadden gehoopt, dat die zouden
worden gemaakt op heuschen toon en niet smalend en
honend, al mogen de makers van op- en aanmerkingen
zich zelf nog zoo buitengemeen bevoegd achten voor
zulk een optreden. Wij hebben naar onze overtuiging
te veel goed en nuttig werk met die uitgave gedaan
om in het openbaar te worden uitgemaakt voor alles
wat leelijk is naar aanleiding van fouten of wel be-
weerde fouten, die onzen arbeid - als alle menschebjk
werk, gemeenschappelijk werk vooral - zouden aan-
kleven. Tegen den toon der opmerkingen van Jhr. Mr.
B. v. B. moet ik ten ernstigste protesteeren: die is ook
hem niet waardig.

P. J. BLOK.

Wij wenschen bovenstaand verweer van Prof. Blok
niet te doen afdrukken, zonder er onzerzijds eenige op-
merkingen aan toe te voegen.

Wij stellen er prijs op te verklaren, dat wij bijzondere
waardeering gevoelen voor de groote verdiensten van
den geachten  inzender op historisch gebied. Wij hopen
echter, dat de Heer Blok ons zal willen veroorloven
er ZijnHoogGel. op te wijzen, dat ook bovenstaand
verweer getuigt van eene onverklaarbare miskenning

S van het belang, dat de wapen- en zegelkunde als hulp-
wetenschap voor den geschiedvorscher  heeft. Ware dit
niet het geval, Prof. Blok zou uitdrukkingen als ,het
voor leeken aii6wìjk  bargoens klinkende vocabulaire der
heeren heraldici” ongetwijfeld achterwege hebben ge-
laten. Iedere wetenschap, ieder vak heeft zijn eigen
termen ; zoo  ook bezit de heraldiek sedert eeuwen een
terminologie, die aan vaste regelen gebonden is, en
zich niet willekeurig laat wijzigen op gevaar af dengeen,
die zich daaraan waagt, iets geheel anders te laten zeggen
dan hij beoogt.

Het is te betreuren, dat de bewerkers van het Oor-
kondenboek van Groningen en Drenthe hieraan niet
hebben gedacht en zich ertoe hebben laten verleiden -
ditmaal ten gerieve van gebruikers, die niet verder
zien dan hun neus lang is - tal van onjuiste ver-
anderingen in de heraldische termen aan te brengen.
Wanneer zij bijv. spreken van li?zker-schuinbalken,  daar
waar rechter-schuinbalken zijn bedoeld, van drie baren-
stelen in stede van eeiz  barensteel met drie hangers of
van gedeeld in plaats van doorsneden, dan is hier geen
sprake meer van x$iziginge?z  maar van even zoovele
fouten, die - in tegenstelling met de hierboven ge-
koesterde verwachting - iederen ernstigen beoefenaar
der geslacht- en wapenkunde op een dwaalspoor moeten
brengen.

Bet is van algemeene bekendheid, dat in de Middel-
eeuwen de adellijke geslachten a. h. w. de geschiedenis
maakten van hun gewest, en hoe de kennis van hun
onderling verband derhalve voor den schrijver van
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‘slands historie van zeer groot gewicht te achten is.
Het wil ons daarom bevreemden, dat bij de mannen

der wetenschap in het algemeen zoo weinig het besef
is doorgedrongen, dat zij bij hun arbeid de hulp van
bekwame genealogen en heraldici, waartoe de Heeren
Beelaerts van Blokland  en Wagner toch zonder eenig
voorbehoud dienen te worden gerekend, bezwaarlijk
kunnen ontberen.

Den Heer Beelaerts van Bloklnnd rekenen wij het
tot een verdienste op deze lacune een helder licht te
hebben doen vallen.

Waar het artikel van Prof. Blok persoonlijk tot den
Heer B. v. B. gericht is, hebben wij het raadzaam ge-
oordeeld laatstgenoemde voor het ter perse gaan van dit
Maandblad met den inhoud van voormeld stuk in kennis
te stellen, ten einde ons medelid de gelegenheid te geven
de hem gedane vragen te beantwoorden.

Wij ontvingen daarop van den Heer B. v. B. een
schrijven, dat wij hieronder doen volgen.

De  Redact ie .

Zeer Geachte h’ednctie,
Het was mij bijzonder aangenaam van U inzage te

mogen ontvangen van het protest van Prof. Dr. P. J.
Blok tegen mijne in ons vorig Maandblad opgenomen
waarschuwing voor het Oorkondenboek van Groningen
en Drente en in staat te zijn gesteld daarop een weder-
woord te doen hooren.

Prof. Blok meent, mede namens Mr. S. Gratama,
mijn opstel te mogen kenschetsen als een ongepaste en
onOillijke  aanval en beweert, dat ik smalend en honend
heb geschreven en de geleerde uitgevers van genoemd
werk heb uitgemaakt voor alles wat leeiijk  is. Een en
ander wordt mij verweten op eene wijze, dat ik er
nederig onder kan blijven. Hoewel ik tegen dit laatste
geenerlei bezwaar heb, is het er verre van, dat ik
conform Prof. Blok’s overtuiging mijn ongelijk inzie.

Alle menschenwerk is onvolmaakt en op- of aanmer-
kingen zijn dus steeds ook ten opzichte van wetenschap-
pelijke uitgaven te maken. Wanneer evenwel de eerste
de beste leek, die iets verder ziet dan zijn neus lang is,
ernstige gebreken van velerlei aard in een wetenschap-
pelijk werk heeft te constateeren, dan schijnt het met
de wetenschappelijkheid van dat werk droef gesteld. Voor
dien leek, die te voren met bijzonder ontzag tegen dat
werk, als dat van geleerde mannen, opzag, is de ont-
goocheling te grooter en hij heeft m. i. het volste recht
een scherp woord te doen hooren.

Gaarna geef ik toe scherp te zijn  geweest in min ge-
heel owqersoonlijk  cn alleen ter wille van de wetenschap
gesteld waarschuwend woord, maar het heeft geenszins
in mijne bedoeling gelegen mij ,,smalend”  of ,honend”
uit te laten. In den aanva,ng  van mijn opstel heb ik ge-
sproken van ,mannen van zoo algemeen erkende weten-
,schap als wier namen op het titelblad van genoemd
,oorkondenboek  prijken ,” en verderop van ?,de geleerde
uitgevers” , hetgeen toch zeker van de noodlge  hoogach-
ting getuigt. Evenmin kan rn$ worden verweten, dat
hunne wetenschap in genoemd werk te weinig tot uiting
is gekomen.

Dat het maken van goede registers op oorkondenboe-
ken lang geen kinderwerk is, daarvan was en blijf ik
ten volle overtuigd, maar evenzeer dat de registers in
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casu al te ver van het onbereikbare volmaakte afstaan.
Ik meen dit trouwens afdoende met voorbeelden te heb-
ben aangetoond.

Ook mijne bittere opmerking aangaande het gemis
aan voldoende kennis der middeleeuwsche Gtulatuur  moet
ik tot mijn groot leedwezen in al hare scherpte handhaven.

Prof. Blok schijnt nog heden op zóó gespannen voet
met die titulatuur te staan, dat hij alle onderscheidings-
vermogen van gel+namige,  maar verschillend getitelde
personen blijkt te missen en bijgevolg niet in staat is
eenvoudige genealogische problemen op te losse’n.  In
mijn waarschuwend woord verwees ik naar n” 716
(18 Juni 1383),  waarin sprake is van ,Reynaldus  de
Covordia, fa~mtclus”, en bij wien in eene noot is vermeld :
,Dezelfde  komt onder den naam ,,heer  Reynolt van
Coverde”  op denzelfden datum onder de ,manne”  van den
bisschop voor.” Hieraan knoopte ik de opmerking vast, dat
de famulus (knape) Reinold in geen geval dezelfde kan
zijn als een geheel geli,jktijdige  heer Reinold, die trouwens
uit tal van andere oorkonden in hetzelfde werk opge-
nomen bekend is als ridder en ambtman  van Laghe.
Ten bewijze, da$ er inderdaad een knape  Reinold heeft
bestaan, verwijst Prof. Blok nu naar de nes 704, 709,735,
757, waarin voorkomt een Reynolt  , heer van Coevorden,
lcnape, en dat deze eenen  naamgenoot zoude hebben
gehad, zou  te zien zijn in n 0~ 538 en 699. Slaat men
laatstgenoemde nummers op, dan vindt men daarjuist
den door mij bedoelden heel- Reinold van Coevorden,

ridder  en ambtman  van Laghe. Prof. Blok bewijst dus
thans het gelijktijdig bestaan van eenen  linape  en eenen
ridder Reinold van Coevorden en daardoor wordt de
door mij gewraakte noot in stede van verdedigd juist
veroordeeld, want de in die noot.gestelde,  maar daarin
niet nader gemotiveerde identicitelt wordt in plaats van
bewezen onaannemelijk gemaakt. Intusschen moet ik de
aandacht nog eens in het bijzonder vestigen op het
door Prof. Blok aangehaalde na 638 (19 Mei 1365),
waarin behalve ,,heer  Reynold van Covoerden, onse
amptman van Laghe”, nog wordt genoemd ,heer Reynold,
heere va?a  Covoerdela  , onse amptman in Twenthe”. Prof.
Blok vereenzelvigt thans laatstgenoemden heer Reynold,
heere van Covoerden met den door hem even te voren
aangehaalden Reinold , heer van Coevorden, knape.
Hij begaat dus wederom dezelfde fout, want heer
Reynold, heere van Covoerden kan nimmer dezelfde
zijn als Reinold, heer van Coevorden, lcrhape.  De heel
Reinold moet ridder zijn geweest, hetgeen kan worden
bewezen door een beroep op tal van andere oorkonden.
Ik verwijs daarvoor in de eerste plaats naar no 474
(6 Febr. 1360)) welke oorkonde is bezegeld door ,,herelz
Reynolt, here van Koverden ende  heren Reynolt van
Koeverden Roelfsoen, ridders”, en voorts naar no 560
(1 Nov. 1368),  waarin ,1zeren  Reynoude, here van
Covorden . . . . riddere”, voor het laatst als levend voor-
komt. Kort daarop is hij kinderloos overleden en als
heer van Coevorden opgevolgd door zijnen broeder
Johan, die als heer van Coevorden en vader van eenen
onmondigen zoon Reinold voorkomt 8 Juli 1371 (no 590).
Laatstgenoemde Reinold is de latere Reinold, heer van
Coevorden, lcnape. Wij hebben in de door Prof. Blok
aangehaalde no8 538, 699, 704, 709, 735 en 757 dus
niet te doen met twee Reinold’s van Coevorden, zooals
hij meent, maar met drie. Dat het Oorkondenboek
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tusschen deze naamgcnooten (waarbij nog een aantal
andere, vroegere en latere, zijn te voegen) in het
register geen onderscheid heeft gemaakt, wil Prof. Blok
voor eene bijzondere verdienste doen doorgaan. Achteraf
is dit misschien ook maar gelukkig, want overtuigend
blijkt, dat de samenstellers daartoe niet bij machte waren.
Zulks komt ook aan het licht in het werk zelf, t. w.
in de opschriften boven de oorkonden. Daar toch wordt
zonder uitzondering gesproken van ,Reinold van Coe-
vorden” of van ,,Reinold , heer van Coevorden” 1) , ook
al blijkt uit den daaronder afgedrukten tekst duidelijk,
of van eenen  ridder dan wel van eenen  knape  sprake is.

Voor Prof. Blok’s mededeeling,  dat tekstveranderingen
iva origineelen niet, in afschriften wel  mogen worden
aangebracht, mits men in eene noot daarvan rekenschap
geeft, ben ik hem dankbaar. Het komt mij evenwel
voor, dat deze vrij algemeen aangenomen regel (?) geene  -
verdere navolging verdient, althans niet op de wijze
xooals in dit oorkondenboek heeft plaats gehad. In mijn
waarschuwend woord toondeik  aan, dat in zekere oorkonde
tot tweemalen toe het woord frater in fìlius is gewijzigd
door de uitgevers - n.b. zonder eenige motiveering. Prof.
Blok doet hiertoe in zijn protest het zwijgen, alleen verde-
digt hij de verandering van het zinlooze  M8rch  in Norch.
De bewering, dat het omschrift van het zegel van Otto
van Norch , hangende aan de oorkonde van 7 September
1324 (no 283), blijkhaar aanleiding heeft gegeven tot
dat rare Morch in den tekst van het inkomstenregister
van het Domkapittel, zooals dat in den Utrechtschen
codex staat afgeschreven (no 340))  komt mij zoo raad-
selachtig voor, dat ik dienaangaande de meening van
‘dën~‘.E~jksä~chïvaris te Utrecht zal vragen. Intusschen
geeft het oorkondenboek bij no 283 terecht als omschrift :
S. Ottonis de Morich en dat Prof. Blok daar nu, pour
besoin de la cause,  Norich wil lezen, laat mij koud.
Vergelijking met Otto’s zegel hangende aan no 252 is
niet mogelijk, zoolang dat niet is gereproduceerd. De
van da,t zegel gegeven beschrijving toch kan niet juist
zijn, immers het is niet mogelijk, dat iemand, die in
1324 een barensteel in zijn wapen voert, te voren
(1316) datzelfde wapen zonder breuk zoude  hebben
gevoerd.

Ten zeerste waardeer ik, dat Prof. Blok voor m;j
hoopt, dat de randschriften der onder nes. 6 en 7 af-
gebeelde zegels in originali beter leesbaar zijn dan op
de door mij gegeven reproductie. Het is evenwel niet
zoozeer de vraag, of ik wel juist las, alswel  of het
oorkondenboek deze randschriften juist weer  gaf. Het
laatste is zeker niet het geval.

In eene noot voegde ik aan het slot van mijn opstel
op grond van eene vroeger gepubliceerde klacht toe, dat
het den samenstellers aan de noodige palaeographische
kennis s c h ij n t te hebben ontbroken. Prof. Blok wenscht
mij deswege op hoongelach onthaald te zien, blijkbaar
denkende ,,ce n’est que le ridicule qui tue”. Zoo ik verdien
te worden uitgelachen, is het mij wel, maar repliek,
zooals Prof. Blok zich die veroorlooft, behoort m. i. niet
in wetenschappelijken kring thuis. Daar werkt men met
feiten, en zoo wensch ik mijne uitspraak, welke noch

i) Deze onderscheiding is evenmin consequent doorgevoerd. Zie
b.v. n0 73.5 (9 Aug. 1384) met het opschrift: Reynolt wn Koeworden
beleed etc., zijnde een brief gegeven door Reynolt, here van Coverde,
lcnape.



45

apodictisch noch persoonlijk was, nader te rechtvaardigen
aan de hand van de noodige gegevens mij daartoe wel-
willend verstrekt door Kolonel Wagner, die - ik behoef
het hier zeker niet te zeggen - niet de eerste de beste
is op genealogisch gebied.

Oorkonde no. 729 is eene  beleening van Johan van
Echten met zekere tienden door ,,Gysbert, here tot
Bronckhorst ind tot Borcloe” op 24 April 1384. De oor-
konde zelve geeft als datum ,opten Sonnendach Mise-
ricordia Domini  anno etc. LXXXIH” en eene noot zegt:
,,De person,en  in het stuk genoemd en het schrift wijzen
op de 14” eeu2u!”  Johan van Echten ontving ditzelfde
leen ,,Saterdach post Cantate anno etc. XCI” van ,,Fre-
deerck, here tot Bronchorst ind tot Borcloe”, ,,alsoe  die
edele onse lieve brueder zeliger gedachten Gysbert, wyl-
nere here tot Bronchorst etc.” hem had beleend, welke
oorkonde (no. 818) is gesteld op 29 April 1391. Na doode
van Johan van Echten werd zijn onmondige zoon Roelof
van Echten door denzelfden leenheer beleend ,,Fridach
post Remigi episcopi anno XCIII”,  of wel volgens het
oorkondenboek (zie no. 870) op 2 October 1394.

Alle in deze stukken genoemde personen moeten in
de l!P en niet in de 14”” eeuw hebben geleefd, om de
eenvoudige reden dat de heerlijkheden van Bronkhorst
en Borculo eerst in den aanvang der 15”~  eeuw voor
het eerst in ééne hand zijn gekomen. De eerste Bronk-
horst, die Borculo bezat, was heer Gijsbert van Bronk-
horst, broeder van heer Willem, heer van Bronkhorst ,
die de heerlijkheid in 1397 kocht 2). Genoemde broe-
ders sloten 28 April 1399 een verdrag, waarbij werd
bepaald, dat na heer Willem’s dood diens oudste zoon
Gijsbert Bronkhorst zou beërven en dat Borculona den
dood van heer Gijsbert aan heer Willem’s tweeden zoon,
met name Frederik, zou komen 3). Nog bij zijn leven
droeg heer Willem Bronkhorst over aan zijnen zoon Gijs-
bert en diens broeder Frederik komt voor het eerst als
heer van Borculo voor 28 Februari 1403 4). Frederik
stierf kinderloos, waarna zijn oudere broeder, de heer
van Bronkhorst, door het Stift Munster met Borculo
werd beleend. Dit voorvallende in 1406, zijn dus Bronk-
horst en Borculo eerst toen voor het eerst in ééne
hand gekomen 5). Gijsbert heer van Bronkhorst en Bor-
culo liet o. a. twee zonen na: Willem en Otto, die bij
broederdeeling van 21 October 1417 bepaalden, dat
Willem de heerschap Bronkhorst en Otto die van
Borculo zou hebben 6). Willem stierf kinderloos, waarna
voor de tweede maal Bronkhorst en Borculo werden
vereenigd , nu in Otto’s hand. Otto’s zoon Gijsbert komt
als heer van Bronkhorst en Borculo in oorkonden voor
van 23 Augustus 1469 tot 7 Juni 1488, en wordt als
dood vermeld 17 Mei 1490 7). Hij liet alleen dochters
na en de beide heerlijkheden kwamen aan zijnen broeder
Frederik, die in 1490 met Borculo werd beleend s).
Laatstgenoemde Gijsbert  en Frederik zijn dus zonder
eenigen twijfel de in de n 08 729, 818 en 870 van het

2) Zie v. Spaen, Inleiding eto. 1 blz. 287.
3) v. Hasselt, Consultatiën no. 107.
4) P. N. v. Doorninok, Acten betreff. Gelre  en Zutphen í400-1404,

blz. 76.
“) v. Spaen, Inleiding etc. 1 blz. 291.
‘) Graf v. Landsberg, Gemen  3 295.
7) Zie Stichtsche, Gnasberksche en Overijsselsche  leenen, gelegen

in Gelderland (uitgeg. door ,,Gelre”), blz. 69.
8) v. ,Spaen,  Inleiding etc. 1 blz. 296.

46

Oorkondenboek genoemde leenheeren geweest, hetgeen
met de jaartallen volkomen klopt 9).

De leenmannen Johan en Roelof van Echten moeten
derhalve ook in de tweede helft der 15de en niet in
de 14de eeuw hebben geleefd. De samenstellers van het
Oorkondenboek hadden dit even gemakkelijk kunnen
nagaan, t. w. in de gedocumenteerde genea,logie  van
Echten, gepubliceerd door Jhr. Mr. R. 0. van Holthe
tot Echten in den Nederlandschen Heraut van 1886.
Hadden zij die genealogie met de daarbij gevoegde
bewijsstukken geraadpleegd, dan zouden zij daar ook
de bewuste oorkonden hebben teruggevonden en gezien,
dat die ter plaatse volkomen juist tot de 15de eeuw
zijn gebracht.

Het bewijs is dus geleverd, dat de oorkonden nofl
729, 818 en 870 op grond van de daarin genoemde
personen niet tot 24 April 1384, 29 April 1391 en 2
October 1394 zijn terug te brengen, maar zooals
Kolonel Wagner schreef tot 2 Mei 1484, 7 Mei 1491
en 3 October 1494 l O). De uitspraak van de samenstellers
van het Oorkondenboek, dat het schrift wijst op de
14de eeuw, deed en doet mij twijfelen aan hunne palaeo-
graphische kennis, gaarne laat ik te dien opzichte
evenwel het eindoordeel aan meer bevoegden.

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn

Uw dw. -
W .  A .  B EELAERTS VAN B L O K L A N D.

_

Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen
verzameld door Mr. W. van der Lely,

medegedeeld door Mr. L. G. N.’ B'OURICIUti,

Archivaris der Gemeente Delft. l)
(Vervolg van SXXIV, 26.)

B. = Burgemeester; H. = Havenmeester; H. D. =
Havenmeester te Delfshaven; S. = Schepen ; T. =
Thesaurier; Q. = Qeertigraad en W. = Weesmeester.

No224.  Ia.
(204)

10.

IC.
Id.

Ha.

IR.
III.

v a n  Schuylenbztrch  (met 10, zie 157 Ia) X
20 15 April 1653 Anna Baille, geb. 29 Oct.
1615, j- 8 Dec. 1689.
Mr. Hendrik Praem Dirk., Raad en B. van
Gorcum X Jelzetta Doiegius.
v a n  Bleisw<jk  X vaqa Wel,  z ie 103 111.
Dirk va?a Hemert, heer van Etten en Meeuwen
X Catlaarina  v a n  Broekhupen.
Mr. Dionisius van Schu,ylenbzcrch,  geb. 15 Dec.
1653, t 6 Januarij  1736, Raad en S. 1691,
B. 1696 van Gorcum X 12 Maart 1693 Ca-
tharkaa  P,raem , geb. 10 Maart 1663, t 22
Augustij 1712. -
vala  Bleiswijk X va?z Hemert  , zie 152. IQ.
Adriae)L  vafa Schuylenbu,rch,  geb. 3 Sept. 1694,

9) Is het
_
niet bedroevend te moeten constateeren, dat de samen-

stellers van het oorkondenboek niet alleen niet op de hoogte qn
geweest van een der allervoornaamste geslachten van ons land, nl.
dat der heeren  van Bronkhorst, die toch waarliik  een rol van betee-
kenis  hebben gespeeld, maar ook hebben nagelaten een voor de hand
liggend werk als dat van v. Spaen  even na te slaan en dat niet-
tegenstaande zulks met het oog op de nadere dateering eisch  was.

10) Zie ons Maandblad van 1914, kol. 316.

1) Aanvullingen en verbeteringen zullen door rnj  steeds gaarne
worden ingewacht.
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IV.

NO 225. Ia.
(205)

Ib.
IC.
Id.

IIa.
IIb.

111.

IV.

No226  Ia
(206 j Ib:

IC.
Id.

IIa.
IIb.

111.

IV.

No221.  Ia. van Staveren X Cloppenburch, zie 192. H.a.
(207) Ib. van der Lelij X van Assendelft, zie 159.11.~.

f- 25 Junij 1’762, boekhouder, daarna Commijs
van de Finantie X 19 Cet. 1734 Catharina
van Bleiswijk,  geb. 29 Dec. 1713.
M r .  A b r a h a m  v a n  S c h u y l e n b u r c h
Adria.ensz. , geb. 11 Sept. 1738, f 9 Nov.
1814, Schout van Hoti van Delft, Vrijenban,
Wout, V. 1767, W. 1771, H. 1773, S. 1776,
Schout 1783-1785,  Adjunct ten dagvaert
1786, B. 1788, Lid van den Raad en Wet-
houder 1803-1808 X 23 Nov. 1762  Anna
van Bleiswijk  , geb. 14 Aug. 1741 (dochter
van Mr. Diderik Abrahamsz., heer van Etten
en Meeuwen, Raad en B. van Gorcum  en
Cornelia van Schuylenburch Dionysdr.), zie 152.
IV. 2).

Winnen :
1. Catharina  Adriana, geb. 24 Oct. 1763.
2. Cornelia, geb. 8 Julij 1766.
3. Dionysa Jenetta, geb. 4 Dec. 1767.
4. Henrzca Diderica, geb. 25 April 1770.

van Vredenburch van Adrichem X van der
Goes, zie 42. IV.
Gaal X 20 Sonmans, zie 110. IV.
van. der Dussen  X van Beveren, zie 109. 111.
Vallensis X van Bleiswz$k,  zie 112. III.
van Vredenburch X Gaal, zie 132. IV.
van der Dussen  X Vallensis, zie 109. IV.
Mr. Gerard van Vredenburch, geb. 4 Nov.
1710, Bewindhebber van de 0. 1. Comp.,
Ontfanger Generaal der Kerkelijke Goederen,
Meester Knaap, van de Houtvesterre  van
Holland X 16 Dec. 1733 Agatha Corvzna van
der Dussen, geb. 29 Aug. 1716, + 31 Oct.
1761.
Mr. Adriaanvanvredenburch  Gerardsz.;
geb. 1 Januarij  1739, -/- 11 Juni 1781, V.
1 7 6 8 - 1 9  Bpril 1777 X 11 Meij  1766 1)
\i‘illemina  Diderica Twent , geb. 9 Nov. 1747,
t 23 Maart 1820, (dochter van Nr. Willem,
zie 141. IV. 1 X Agatha H.oogwerff, zie 226.111).

Winnen :
Adriaan, geb. 8 Juhj 1769.

Twent X Koekebakker, zie 141. 111.
van der Cfraaff  X Verburch,  zie 87. I V .
Hoogwerff X . . . . .
de Jong X . . . . .
Twent X van der Graaf,  zie 141. IV.
Adriaan Hoogwerff , Heere va,n Rosenburch
en Blankenburch X Adriana de Jong.
Mr. II’illem  Iwent, geb. 1.5 Sept. 1707, t_ 9
Junij  1750, Rentmeester van het Oude en
Nieuwe Gasthuys  te Delft X 3 Nov. 1739
Agatha Hoogwerff, geb. 10 Julij 1711.
Mr.Nicolaas Frantois  Twent Willemsz.,
geb. 31 Augustij 1740, “I_ 20 Augustij  1771,
V. 1769 X 1758 Wilhelmina Catharina Mar-
cus, geb. 18 Februarij 1731 (dochter van Jan
Pieter X Aletta Milius).

IC.

Id.

Ha.
116.

111.
IV.

Olivier van Riel Cornelisz.  X Quirina Stolwìjk
\I .illemsdr.

#Johan Hrqbertsdr. Haasbroek X Cornelia
Wyllaard  Hendrik&.
van Staveren X van der Lely, zie 192. 111.
1Tiillem van Riel X Cornelia Haasbroek.
van Staveren  X van Riel,  zie 192. IV.
Mr. Willem van Staveren, geb. 3 Sept.
1730, t 8 Junij 1787, Boekhouder der 0. 1.
Compy,  V. 1769, W. 1770, H. D. 1772, S.
1776, Adjunct ter dagvaert 1783.

NO 228’Ia.  van Groenewe.gen X Holscher, zie 89. IV.
(208) Ib.

IC.

ra.

IIa.
IIb.

111.

IV.

NO 22!).  Ia
(209), .$

,lC.

Id.

IIa.
110.

III.

IV.

Staal X van der Heul, zie 168. III.
Cornelis  van Qroenevelt Dirksx.,  geb. 1644,
i_ 29 Oct,.  1695 1) X Clara Boogaart Johan&.
Simon Vliethoorn Pietersz. X Margaredha des
Quiens Pieter&.
van Groenewegen X Staal, zie 127. IV.
Mr. Jan van  Qroenevelt,  Raad en B. van
Leyden X Susanna  Vliethoorn Simon&.
van Groenewegen  X 10 van Groeneveld, z i e
181. IV.
Mr.  Juliaan  van Groenewegen Salo-
monsz., geb. 30 Sept. 1739, i_ 6 Maart
1773, V. 1769, W. 1772 X 19 Oct. 1761
Anna Elisabeth Chasteleijn  (dochter van Cor-
nelis, Raad en B. van Leyden X Anna Ca-
tharina de Bije).

van der Qoes X 10 Doublet, zie 74 111.
Spieriragh  ,X _l” .uan Borsselen,  zie 70. IV.
Mr. I&llem  vara  Strijen, geb. 23 April 1619,
i_ 31 Dec. 1658 X 23 Meij 1645 Maria va?a
der Geer.
Gualtherus de Raad Eliasz, , Ridder Baronnet,
Raadsheer in den Hove van Holland X Eli-
sabeth Maas, Vrouwe van Dubbeldam en
Kiefhoek.
van der Coes X Spiering, zie 74. IV.
M r .  Quirijn vara  Strijen,  g e b .  2 1  Januarij
1648, + 24 Oct. 1719, Raadsheer in het Hoff
van Braband X Cornelia Elisabeth de Raad.
Mr. Franco van der Goes, geb. 18 Junij 1687,
Landdrost van Delfland, Raadsheer, daarna
Praesident van ‘t Hoff van Braband X 23
Maart 1721 Alida Cornelia vara  Strijen.
Mr. Aart Francosz. van der Goes, geb.
5 Januarij 1741, t 22 Februarij  1789, V.
1770, W. 1773, H. D. 1775, S. 1776, Adjunct
ter Dagvaert 1784 X ,i Maart 1772 A n n a
Louisa vara  Papst,  geb. 27 April 1752 (dochter
van Arnoud Jacob Hendrik Maurits, Luytenant
Collonel  X Vrouwe Maria Magdalena de Moor).

Kinderen :
1. Frank, geb. 17 Dec. 1772.
2. Henri Maurice, geb. 20 Maart 1774.
3. Cornelia Helena, geb. 27 Sept. 1775.
4. Catherine Marie, geb. 28 Jan. 1777.
5. Avan,e  Louise, geb. 2 Juni 1778.
6. ,Japueline  Arnoldine Louise, geb. 3 Mei

1780.
_

1) Dag vim het geven der attestatie op Leiden. ~ 1) In het Haagsche Luiboekje aangeteekend  op 21 October.
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7. Adriaan Quirijn,  geb. 6 Oct. 1781.
8. Anne Louise9. Gisberte Roeiandine / geb. 12 Jan. 1783.

10. Adriana Emilia, geb. 17 Juli 1787.

van Royen X La Plat, zie 161. 116.
van Groenendijk X de la Court , zie 191. Id.
Hermanus Wesselius, geb. 8 Nov. 1626, t
31 Oct. 1678 X 22 Augustij 1652 Gesina
Reneman, -i_ 24 Januari 1698.
Gerrit Constantijn van Ruytenburch, geb. 5
Meij  1640, t 16 Meij  1701, Raad en B. en
Casteleyn van Purmerend X 28 Nov. 1662
Adriana Pauw Reiniersdr., geb. 15 April
1640, t 24 Meij 1701.
van Royen (zie 185 IIb met a) X van Gtsoenen-
dijck,  zie 191. IIb.
Ds ,7ohannes  Wesselius,  S. Th. Doctor en Prof-
fessor Theol. te Leyden, geb. 20 Oct. 1672,
t 15 Januarij 1745 X Adriana van Ruytenburg,
geb. 1667, -f 2 Februarij 1705.
Dr. Adriaan van Rojyen,  geb. 11 Nov. 1704,
-i_ 28 Februarij 1779, Med. Doctor en Professor
te Leijden, X 19 Oct. 1734 ddriana  Johanna
Wesseiius , geb. 20 Januarij 1705, t 25 Fe-
bruarij  1779.
Mr.  Herman  Johan van Royen Adri-
aansz.: geb. 8 Januarij 1742, i_ 13 Januarij
1812, V. 1771, W. 1775, S. 1779, Raad ter
Admiraliteyt in Zeeland 1789, B. 1790, Ad-
junct ten Dagvaert 1792, Gecommitteerde
Raad 1794 X 16 Maart 1767 Maria van
Hoqgeveen  , geb. 11 Dec. 1737, i_ 23 Aug.
1800, zie 156.  IV. 6.

Winnen :
1. Adriaan, geb. 9 Nov. 1770.
2. Gerard, geb. 8 Maart 1776.

Johannes Oosterdijk  t 1673 X Anna van Poot.
Mr. Jacob van der #toffe  Ja,n Willemsx., j- Oct.
1721 X Dec. 1670 Elisabeth Raven. A.d.,  geb.
10 Sept. 1653.
Jeremias Oxfort , Advocaat te Amsterdam,
t 1684 X 1678 Maria Vlasvat.

Id. Lambertus Se,gers  (zoon van Allard en Marijtje
Lambertsdr. Rensdorp), geb. 15 Februarij
1654, t 8 Oct. 1727 X 15 Nov. 1679 Marta
Gribius Pietersd., i_ 1766.

Ha. Hermnnus Oosterdijk Schacht, Med. doctor en
Proffs. te Leijden, geb. 10 Oct. 1672, -f- 15
Februarij 1744 X 20 Oct. 1699 Catharina van
der Xtoffe,  geb. 1 Sept. 1678, t 21 Januarij 1760.

IR. Jeremias Oxfort , geb. 1697. i_ 12 Anril 1724

111.

IV.

X  1 7 0 4  .&!a;*ia ‘Segers, geb .  14 M&j 1683,
j- Julij 1759.
Jacob  Oosterdijk,  geb. 4 Nov.  1700,  i_ 16
Februarij 1744, predikant te Utrecht X 2
Januarij 1731 il4aria  Oxfort, geb. 12 Junij
1708, t 15 Sept. 1771.
Mr. Gerrit Hermanus Oosterdiik Ja-
cobsz . , geb. 12
t 12 Dec. 1772,

1) 2” Poorterboek blad 46.

Februarij 1733 te Utiecht r),
V. 1771, W. 1772 X 17 Dec.
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1764 Hendrina van der Kemp, geb. 8 Augustij
1721 (doeter  van Jacob Jacobsz. en Catharina
HekkenhGek  Abrahamsd.), weduwe van Dr.
Willem Box, V. zie 207.

Willem Jorisz.  Bakker, officier van Amsterdam
1630, Secretaris 1638 X 1 Oct. 1641 Elisabeth
Dirksdr. Bas.
Jan Ernst Roeters, Raad S. van Amsterdam
X  Susanna  Gommers.
Philips An lonijsz. va’n der Gijsen  X L u c i a
Willem.sdr.  Blaauw.

. . . . . Vlacp X . . . . . van Vffelen.
IIa.  Mr. Dirk Bakker. S. van Amsterdam 1686 X

IIb.
111.

IV.
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10 Maart 1675 &na Susanna  Roeters.
Anthonij  van der Giessen X Hadewij  Vlacq.
Mr. IVillem  Backer, geb. 23 Dec. 1681, i_ 5
Meij  1760. Raad en S. van Amsterdam X 16
Sept. 1714 Christina van der Giessen, geb. 5
Dec. 1683, f 12 Sept. 1741.
Mr. Dirk Backer Willemsz., Heere van
Nootdorp, geb. te Amsterdam 22 Aug. 1721 l),
t 26 Julij  1788, V. 1771, S. 1778, W. 1786,
adjunct ten dagvaert 1787 X 4 Junij 1743
Abigael Constantia van Collen, geb. 25 Dec.
1723 (dogter  van Boudewijn X Maria Jacoba
van Bambeek Cornelisdr.).
van Heemskerck van Beest X Delff,  zie Ib. IV.
d e  milater  X Hopcoper,  zie 17!1. IIb.
Anthonij  van Doornik Anthonijsz.,  geb. 12 Meij
1659, t 20 Februarij 1707 X 15 Oct. 1680
Elisabeth van Gogh Pietersdr., geb. 26 Nov.
lti49, t 4 act. 1707.
Samuel Hoorn Abrahamsx., geb. 1661, onder-
koopman en Secretaris van Heemraden op
Batavia X Jacoba Hugo Hubertsdr..
van Heemskerck van Beest X de Winter, zie
129. IV.
Anthonij  vaia Doorn, geb. 16 Nov. 1681, -f
18 Dec. 1744, S. van Vlissingen, daarna
vice Praeses van Weesmeesteren op Batavia
X op Batavia 20 Juli 1706 Maria Hoorn,
geb. 16 Augustij 1687, T 19 Augustij 1734.
Pieter van Heemskerck,  geb. 14 Dec. 1713,
t 11 Augustij 1753, licentmr., Sabandaar,
Opperkoopman en 2do persoon, Gouverneur
van Malacca 1750 X 8 Nov. 1735 opBatavia
Jacoba  Elisabeth van Doorn, geb. 12 April
1717, f- 2 Dec. 1747.
Mr. Jan Anthonij vanHeemskerck
Pietersz., geb. 24 Junij 1743, t (begr. 23
Febr.) 1795, ontfanger van de. 100” Penning
en Extra-Ordinaris Consenten te Delft, V.
1772-23  Otob. 1787, W. 1776 > S. 1780 X
10 Jung 1766 Catharina Marga.setha  Flament,
geb. 2 Sept. 1739 (dogter  van Christoffel X
Sara du Toict).

Winnen :
1. Petronella Jacoba, geb. 26 Maart 1767.
2. Christoffel Pieter, geb. 2 Dec. 1768.
3. Clara Frederica, geb. 1 Augustij 1770.
4. David Dionisius, geb. 28 April 1772.

1) 20 Poorterboek blad 47.
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Bdrianus van Hoecke , geb. 1635, + 28 1Iaart
1716, koopman in ‘s-Hage X 28 Sept. 1659
Johanna Brechtel, t 18 Augusti,j  1659.
Michiel Gilles  Bent, geb. 6 Januarij 1629 X
11 Meij  1653 Dirckje Verhoeck, geb. 1635,
t 10 Maart 1703.
Vlaardinger,wout  X ‘s Gravelaar, zie 189. IIa.
van Eededurch  X van der Brugge, zie 189. IID.
Christoflel  Fabius  van Hoede,  geb. 27 Januarij
1665, f- 14 April 1720, Solliciteur  Militair
in ‘s-EIage  X 5 Maart 1686 Maria B e n t ,
geb. 4 Nov. 1656, I_ 1 April 1716.
Vla.ardingerwout  X van Eededurch,  ziel89. III.
Michiel van Hoecke , geh. 1 Julij 1688, f 1
Nov. 1741, Vroedschap van ‘s-Hage  en Commis
op ‘t Comptoir Generaal van Holland x 29
Maart 1729 Alida Vlaerdingerwout,  geb. 6
Juni 1700, j- 20 Meij  1771.
M r .  A l e x a n d e r  W i l l e m  v a n  H o e c k e
Michielsz., geb. 8 Dec. 1735,1_4Meij  1791,
V. 1772, H. 1775, W. 1778, S. 1780, adjunct
ten dagvaert 1789, 13. 1790 X 17 April 1764
Willenzina  Elisabeth Bopp, geb. 20 Sept. 1747
(dogter  van Wilhelmus X Maria Blaaukamer).

Winnen :
1. Mic7zie1,  geb. 20 Sept. 1770.

Rzdgaard  Basliaansa.  Onderdezoijngaa+  geb.
31 Januarij 1642 ‘) , t 28 September 1723 l),
Koopman te Dordrecht X 28 Augustij 1668
Agnita Hendriksdr.  de Bruijn, geb. 1644, t
29 Julij 1727 “).
Pieter Jansz.  Melker X Erm Jans.
Johannes TVijnandsz.  Casazius  , i_ 20 Meij 1713,
Predicant  te Piershil , Oud-Beijerland  en laast
te Dordrecht X 16 Nov. 1667 Dina Liens,
geb. 1647, -i_ 3 October 1732.
G’ornelis  van Barre,  S. van Zierikzee en Rent-
meester van ‘t Land van Schouwen X Adriana
Poppe.
Henclrik Onderdewijngaart  , geb. 21 April 1671,
t 17 Januarij 1741, Koopman te Dordrecht
X Elisabeth &felker, geb. 2 Oct. 1678.
Jan W$hand Canzius,  geb. 22 Dec. 1670, 5
11 Nov. 1749, predicant te Yerseke en laast
te Zierikzee X 27 Augustij 1704 Cornelia van
Borre, f- 26 April 1759.
Petrus O~nderdew$ngaart  , geb. 30 Jan. 1706 ,
t 24 Januarij  1782,  eerst predicant te Middel-
burg, lat,er te Delft X 26 April 1731 Dina
Aclriana  Canzizcs  , geb. 18 Augustij  1708, _F
5 Maart 1779 “).
Mr. Canzius Onderdewijngaart,  geb.
7 Maart 1736, V. 1772, W. lï77,  S. 1780,
adjunct ten dagvaert 1785, B. 1791, advocaat
en Notaris X 15 April 1760 JacoOa  van der
Kaag, geb. 15 April 1744 (dogter  van Vegter
>< Cornelia Vincent.)

Kinderen :
1. Petrus Victor,  geb. 19 Februarij  1762.

1) Ged. Dordrecht 30
Dordrecht Gr. K. 4 Oct.

4) Begraven Dordrecht
3) Begraafdatum N. K.
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2. Dina Conaelia,  geb. 1 Februarij 1763 X
16 April 1780 Mr. Diderik Leenclert van
BlonanzesttGa  V zie 249

3. Maria IT’ijduad~,  geb. i2 Junij  1764.
4. Jacoba , geb. 25 Julij 1767,t  25 Nov. 1769.
5. Mr. Jacob Hendrik, geb. 13 Januarij 1771,

i_ 10 Julij  1838.

C&stiaan G+breclatsz.  van Beresteijn,  geb.
26 Januarij 1616, t 23 Meij  1680, S. en
Pensionaris van ‘s-Hertogenbosch X 3 Junij
1645 1) Jaquelina  Bruaert,  geb. 1627, t 17
Nov. 1691.
Mr. Pieter de Groot Hugosz.,  geb. 28 Maart
1715, _t 2 Juni,j  1678 X le 6 Oc..  1652 Agatha
van Rijn ïIT.d., geb. 10 Dec. 1627, 5_ 27
Januari 1673.
Gerhardus  Bradl,  predicant te Cra,cauw X
Maria Elisabetla  vo?a Birbaumer.
Hendrik Nallidrot  , Raadsheer der Vrije
Rijksstad  Dortmond X L. M. von Gangeeta.
Ih,omas  van Beresteijn,  geb. 8 April 1647,

-j- 18 Maart 1708, S. van ‘s-EIertogenbosch  “)
x 20 5 Februarij 1704 Johan.na Catáarina de
Groot, geb. 6 Dec. 1664, i_ 8 Dec. 1729.
Daniel Alexander Brzcll,  geb. 6 Januarij 1683,
t 30 Meij  1772, Burgemeester der Stad Goch
in Kleefsland X 1721 Alalaa Sibilla  Geertruy
Mallinl~rot,  t 30 JulS 1757.
Christiaaqa  Padus van Beresteijn,  geb. 2 Ja-
nuarij 1705, -I- 13 Februarij 1758 X 11 Maart
1743 Catha&a Wilhelmina Brull,  geb. 7 Juni
1723.
Mr.ChristiaenvanBeresteijnChristiaen
Paulusz . , geb. 19 April 1744, V. 1773, H.
D. 1776, W. 1779, S. 1781, Schout 1787,
afg. 31 Oct. 1787 ; is lid van de Provisioneele
Municipaliteit va,n 1795 en wordt 10 April
van dat jaar benoemd tot lid van de Munici-
paliteit (t.ot 1 Jan. 1796) X 27 Oct. 1773
Willemina  Christina du, Tour, geb. 9 April
1757, t 6 Sept. 1774 (dogter  van Onno Tam-
minga, Collonel  ten dienste  dezer landen en
Anna Maria Bouwens).

Winnen :
Willemi,jaa  C hristilaa  Clementia, geb. 29 Augustij
1774.

Jacob vals Breda X 13 Julij 1678 Petronella
.Michelsclr  Vrouwelin,g,  geb. ‘3 Julij 1655, f- 18
Meij 1686.
Joost Dirksz.  Bruijkverstand, geb. 20 Junij
1659, j- 7 1Iaart  1704 X 24 Maart 1682 Dieu-
weryie  JzLrriae~asdr.  Geerlof;  geb. 15 Junij 1661,
i 7 Nov. 1710.
van Blommesteijn  X S%lau~~l, zie 193. IIa.
valz der Hiel X Vrouweling,  zie 193. IIB.
Jacob vals Breda, geb. 24 April, 1684, t 23
Maart 1768, koopman te Amsterdam X 21
Meij  1719 d~a~aa  Bruijkuerstand,  geb. 2 Augustij
1698, + 30 Nov. 1765.

Jan. (vader Bastiaen  Cornelissen) ; begr.
der nttest,atie  op Rijswijk.

Gr. K. 5 Juni. 2) Met 1” zie 57. IV. 2 en zie T;erder  Wapenheraut 1903 (VII) ble,
272 vlgg.
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van Blommeste@n  X van der Hiel, zie 193. 111.
Jacob van Breda, geb. 29 Februarij 1720, t
29 Nov. 1743, Makelaar te Amsterdam X 3
April 1.741 Sara Maria van Blommestein, geb.
28 Januarij 1719.
Dr. Jacob Jacobsz. van Breda, geb. 16
Julij 1743, V. 1773, W. 1777, H. D. 1779,
S. 1783, afg. 31 Oct. 1787 lid van de provi-
sioneele Municipaliteit van 1795; Secretaris van
Delfland  9 Januari 1796; lid van de admini-
stratieve Municipaliteit 1801 van de Raad 1803,
Vroedschap lSO8,  Municipale Raad 1811, X
31 Januarij 1773 Anita Elsenera  van Campen,
geb. 17 Oct. 1748 (dogter  van Ds. Gerhardus
Joha~;;~X  Christina Abigael van Elsen).

Jacob AreAt, geb. 10 Nov. 1773, i_ 30 Dec.
1773.

!l’eding  van Berkhout  X 10 Ruysch, zie GP. IV
Gijs X Soute, zie 180. 110.
van Schuylerzburch  X van der Wielen, zie l>Y.IIa.
Mr. Coerzraad  van Heemskerck  Jansz.,  geb. 12
Dec. 1646, j- 23 Julij 1702, Ambassadeur aan
de Hoven van de Keijser, Frankrijk, Spange
en Constantinopolen X 12 Julij 1676 Cornelia
Pauze,  Vrouwe van Agtienhoven, geb. 28 Oct.
1648, $ 24 Junij 1725.
Teding  van Berkhout  X Gijs, zie 180. 111.
Willem Hendrik van Schuylenburch, geb. 25
Januarij  16S1,  t_ 8 Julij  1757 X 11 Februarj;j
1711 Aletta ?Johanna  van Heenaskerclc  , geb. 5
Januarij 1691, t 13 Sept. 1748.
Teding  van Berkhout  X van Schuylenburch,
zie 180. IV.
Mr. Willem Hendrik Teding van Berk-
hout, geb. 7 Januarij 1745, j- 4 Junij  1809,
V. 1775, H. 1778, D. 1788, afg. 1 Oct. 1787,
lid van de provisioneele Municipaliteit in 1795,
later lid der Nationale Vergadering, Burge-
meester 1808 X 1.8 Oct. 1768 Maria Agatha
van Kretschmar,  geb. 29 Nov. 1751, zie 19:).

Winnen :
1. Jala,  geb. 16 Julij 1769.
2. Imaga Jan Pieter, geb. 16 April 1771, t 23

April 1771.
3. I?kza?a,  geb. 16 Julij 1772, + 24 Julij 1810
4. Maria Jacoba, geb. 12 Maart 1776.

Aalst de Brulj’ja,  geb. 1637, 5_ 31 Meij  1701,
commies van de Generaliteitsfinantien X Sept.
1663 Theodora .Margaretha  van der Hoolck Gijs-
bertsdr. , geb. 4 Meij  1633, T 16 Dec. 1717.
Dr. Willem Bar.z. van Nieuwelahuijzen,  geb.
26 Maart 1644, f 30 Augustij 1694, Raad en
B. van Haarlem X 11 Oct. 1667 Johanna van
Osdorp  Ludolfsdr., geb. 15 April 1634, + 20
Julij 1701.
. . . . . D’Altenhausen X . . . . .

. x . . . . .
!&.‘Jan de Brui@,  geb. 11 Junij 1674, j- 20
April 1717 X 3 Augustij 1694 Geertruid van
Nieuwenhuijsen,  geb. 4 Dec. 1672,  + 9 Augustij
1717.
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D’Altenhausen X . . . . .
Ä&k van der Hoolck de Brui@,  geb. 17 Dec.
1698, T 20 Meij 1741, V., S. en Hoofdoffi-
cier van Haarlem X 2 Dec. 1738 Eredricina
Carolina Wilhelnaina D'Altenha,usen  , geb. 1
Maart 1708, -i_ 30 April 1751.
Mr. Jan Lodewijk de Bruijn Aalstzoon,
geb. 25 Dec. 1749, V. 1775-April  1786, W.
17SQ, S. 1782 X 12 Nov. 1762 Gerlzarda  Ca-
tharina Wakker, geb. 23 Junij 1742 (Dogter
van Mr. Otto Dijkhuysen, Advocaat voor den
Hove Provinciaal van Gelderland te Aarnhem
X Vrouwe Margaretha Elaut).

Jean le Gouverlaeur  X Maria Reinson, geb.
1635.
. . . . . Fan den Berg X . . . . .

Hoogvliet X . . . . .
Ä’%aas  Jaspoort X Burgje Maarschalk.
Jacob Gouverneur, geb. 27 Februarij  1661 X
Catharina van den Berg.
Johamles  Hoogvliet X 1676 G’atharina  Paspoort,
geb. 1656.
Jacob Gouverneur, geb. 25 Junij 1697 X 29
Januarij  1725  Maria Hoogvliet, + 12 Julij 1758.
1Mr.  Jan  Jacob  Gouverneur  Jacobsz . ,
geb. 12 Maart 1734, i_ 31 Oct. 1803, V. 1775,
W. 1779, S. 1783, afg. 31 Oct. 1787, lid van
de provisioneele Municipaliteit 1795, van de
Municipaliteit in 1795, lid van de administra-
tieve Municipaliteit 1798, thesaurier Mei 1798
‘X-3 Mei 1772 Anus Catharina  uan,$e?a  Boo-
gaert,  geb. 3 Augustij 1748, zie 222. IV. 2.

Winnen :
1. Jacoba &!aria,  geb. 9 Sept. 1773.
2. Paulina Albertina, geb. 25 Julij  1776.
3. Sara Bartha,  ged. N. K. 16 April 1778.
4. Anna Maria, ged. N. K. 25 April 1779.
5. Ds. Mattheus, ged. 0. K. 30 Juni 1782,

vader van den dichter Mr. J. J. A.
6. Paulus Albert, ged. N. K. 11 Dec. 1783.
7. Johannes Philippus, ged. 0. K. 6 Januarij

1788.

‘s Gravesaude  X 20 van Schagen, zie 55. IV.
van delz Zierop X Traudenius, zie 170.  IIb.
Joris de Rave, j- 1674 X Aaltje Iliillemsdr.
Priem.
Mr. Paulus Durven, geb. 4 Januarij  1647,
-f 6 April 1711 x 2 Dec. 1672 IJda van
deqa Mierop  Dirk&.  , geb. 4 Mei 1656, -f 4
Aug. 1720.
‘s Gravesande X van den Mierop,  zie 150. IV.
ïUa;rimiliaan  de Rave, geb. 10 Sept. 1666,
f 1741 X 29 Jan. 1709 Maria Durven, ged.
N. K. 12 Dec. 1677.
‘s Gravesa?ade X de Rave, zie 170. IV.
M r .  M a x i m i l i a a n  v a n  ‘sGravesande
C o r n e l i s z o o n , geb. 22 Nov. 1746, t 11
Januarij 1805, V. 1776-19 Oct. 1787, W.
1780, H. 1781, S. 1786, lid van den Raad
1803 X 16 Aug. 1775 An?ha van der Aar de
bterke, geb. 23 February  1755 (dogter  van
Mr. Theodorus , Vrijheere van Esselicker
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Wonde en Heer Jacobswoude X Esther.
Wasteau).

Lamhrechts s Cathnrina  de Haas.
Äwbi Minne  x Geertruij van Beek.
Jacob Binkers  X Doud Idses.
Jan Borst X Magteld ïllombers.
Johannes Lambrechts X Rachel Minne.
Binke Heijtjes  Binkes,  geb. 4 Aug. 1664,  f
12 Oct. 1706, Capitain  ter Zee X 11 Maert
1686 Aeeltje  Borst, geb. 17 Junij 1664, f 8
Dec. 1728.
Dr. Amos LamOrechts,  geb. 24 Dec. 1696, f-
15 April 1755 X 25 Januarg  1722 M a r i a
Binkes,  geb. 9 Februarij  1698, 1_ 17 Januarij
1761.
Dr .  Binke  Lambrechts  Amosz . ,  geb .
12 Januarij 1725, f 21 Dec. 1794, V. 1776,
W. 1781, ‘H. D. 1786, S. 1786, adjunct ten
dagvaert 1791, B. 1792 x 11 Oct. 1746
Maria van der Cost, geb. 19 Mei 1726 (dogter
van Mr. Jurianus X Clnsina van Lis).

Winnen :
1. Ds. Amos Lambrechts, geb. 29 Oct. 1747

X 9 Aug. 1773 Barta Jacoba Schozcte,  geb.
19 Maart 1752.

2. Clasina Elisabeth, geb. 2 Dec. 1749, f 1
Junij 1753.

3. Naria,  geb. 22 Februarg  1754 X 5 Sept.
1775 Ds. ,Jacobzbs  Rijsdijk  Iakens,  geb. 3
Meij 1752.

Verbeteringen van reeds verschenen kwartierstaten.
NO 26.

IV.

(Verbeterd naar opgaven van Mr. P. C. Bloys van
Treslong  Prins te Hilversum).
1. ged. N. K. 8 Febr. 1632.
3. ged. N. 1~. 12 Juni 1633.
3~. .i%aria, ged. N. 1~. 14 Sept. 1634.
4. 7_ 3 Mrt. ï684 X 2 Sept. 1659 (dag v. att. n.

NO 69.
Ilb.

111.

N” 154. Tlb.

111.

NO 192.117.
IV.

IV.

N0215.  IV.

NO 217. IIa.

III.

Gouda) Magdalena u. d. Graef, geb. 29 Oct. 1639,
-i_ 2  Oct.  1665.

5. X Gerard valz  &oaanstuijk  Nicolsx.,  Burg. v a n
Leiden.

6. geb. 3 Nor. 1636, t 12 Juli 1637.
7. i_ 9 Dec. 16íO.
(Als bij no 26).
Zij begr. 0. 1~. 13 Jan. 1643.
Hij is volgens andere bronnen geb. 21 Dec. 1605.
Zij -j- 30 Mrt. (Komt beter uit met den begraafdatum).
Dirk van Oosten is werkelijk j- 14 Aug. 1660 ; de
overlijdensacte in de 0. K. is foutief, want:
Elisabeth is ged. N. K. 12 Aug. 1660, en aan de
marge staat daar:

,,wert nu Dirckje  genoemt na de vader, omdat
die ? B 3 dagen na den doop gestorven is”.
Hij j- (begr. 0. K. 7) Mrt. 1778.
4. Hendrik 7_ (begr. 0. K. 11) Juli 1777 X Maria

Magdalena Aarnouts.
7. Elisabeth Johanna teekende  29 Juli 1780 aan met

Mr. Henricus Vwploegh  uit Balt, Hommel.
Franco w. d. Burch is volgens het poorterboek op
20 April geboren.
Hij Jr volgens Jhr. v. Kinschot  8 Aug. Trouwdatum
4 “Febr. ISO.
Hij X 2e; zij -i_ 16 Mrt. 1680 (meded. Jhr. v.
Kinschot). Bijgezet in de N. K. uit Rotterdam 21 Mrt.

56

40218.  fr. Cutlrayin!  Johanna Bake, j- Delft, 18 Oct. 1802.
. 1. Ch.rzstzna  Elisabeth Overschie,  i_ Delft 25 Febr.

1828. tr. 10. Mr. Pieter Verbrugge; tr. 20. Delft
29 Juni 1788 Mr. Cornelis  Overgaauw  Peunis,
raad en burgemeester van Delft (geb. aldaar 5
Oct. 1765, er j- 30 Jan. 1843).

(Mededeeling van den Heer W. Wijnaendts van Resandt).
(Slot volgt.)

De adel van het geslacht Pompe,
door  W. J. J. C. BIJLEVELD.

Wanneer men de stamreeks van bovengenoemd ge-
slacht in het Adelsboek van 1906 ver-gelijkt met die
van de jongste uitgave (1916) zal aanstonds opvallen,
dat de stamreeks omtrent eene eeuw is bekort en dat
bovendien geene  melding meer wordt gemaakt van de
adelsgunsten van 1491 en 1644.

Ik heb deze moeten weglaten, na de vondst van de
volgende 18”-eeuwache  correspondentie, die verder com-
mentaar vrijwel overbodig maakt, terwijl kort daarna
van bevriende zijde eene bevestigende uitspraak tot mij
kwam. Een afstammeling (door de vrouwelijke lijn) der
Pompe’s had nl. langs officieelen weg te Weenen  naar
het bestaan der diploma’s van 1491 en 1644 laten in-
formeeren, en had een negatief resultaat ten bescheid
gekregen. Toen heb ik mij nog gewend tot den uit-
nemenden  genealoog en historicus Dr. Höfflinger te
Weenen. Mijn  eerste schrijven raakte verloren. Mijn
tweede heeft Dr. H. niet kunnen beantwoorden, daar
hij, als secretaris-bibliothecaris van Z. K. K. H. Aarts-
hertog Franz Salvator  en als reserve-luitenant, met
zjjn. IIoogen Gebiëder Weenén heeft moeten verlaten,
om naar het front te gaan. Daar er niet op te rekenen
valt, wanneer zijn antwoord mij zoude kunnen bereiken,
heb ik van deze derde bevestiging maar afgezien, vooral
waar eene aanteekening in de verzamelingen van het
Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek aange-
troffen, de leemte op eigenaafdige wijze aanvult. Deze
luidt: ,De Heer Pieter Pompe Heere Johanszoon, Ridder,
mit alle sijne descendenten tot die waerdigheit verheven
door Keijser Frederik op dato den 3” Januarij 1491
blijkende bij de certificatie van Pieter Aalbrecht
d e L a u n a y , Koning der wapens in de Spaansche
Nederlanden tot Brussel op den 7~ April 1678.”

Wel zeer terecht is het geslacht  Pompe van Meer-
dervoort, als voornaam Hollandsch regeeringsgeslacht  ,
in den Nederlandschen adelstand verheven.

Uit G. van Ryckhuysen’s Copye Brieven
VIT f. 86 en volg.

HoogEd’le  Gebore Heer

Ik heb UEd.  op den 21 April 1765 een memorie gesonden,
om in de Ridder-boeken te zien, na de familie de Bie of de
Bije , ot daer in niet word gevonden Anthonie Michielszoon de
Bye, of voorouders?

Versoeke ook meede  voor den Heer Pompe van Slingeland
na te zien ingevolge deze inliggende memorie, zult rerpligten
voor die Heeren, Hoog Ed’le geboore Heer, blijve na offertes
UED.W. Dienaar

(was get.) G. v. R.
Leyden den 29an Mey 1767
P.S. Verwagte antwoord met de post.

Memorie om by den Heer Ridder de Grez te vernemen of
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in de Ridder-boeken deze ondergeschreve  namen niet gevonden
worden, als namentlijk.

Jan Pompe is tot Ridder verheeven  door Keyser Frederik
den Derde den . . . . . . 14!)1  of (hy) door voorsz  Keyser
vereerd is geweest met een Goude Ster met ses Straelspitzen
of punten op een Rood veld in zijn wapen en uit een open
Helm een Dubbelden swsrten Arend met een Keyserskroon
op het hoofd en een Goude Ster met 6 punten op een rood
veld op de borst . . . . . . 1491.

Matthys Pompe  , vryheer van Slingeland, heeft verkregen
de ordre van St. Michiel bestaende uit . . . . . , den 1 De-
cember 1641 ; hij is verklaerd tot Baron van ‘t Heylige
Roomsche Ryck op den . . . . . . 1644 ; zijn ouden Adel door
den Keyser geconfirmeerd op den 10 Nov. 1644.

Als men hier een Extract of Copye van begeerde t)e hebben,
hoe veel dat yder tosten zoude?  en gelieft het in margine
te schrijven en UE. zal voor de moeyte betaeld worden,
‘tzy door Kerckhooven of een ander.
HoogEd’le  Gebore Heer

den Heer Ridder de Grez
Wapen Koning etc. tot Brussel.

NO 749. Ui t  G.  van  Ryckhuysen’s  Copye
br i even  VII f. 90”““.

Mijn Heer
In antwoord van UE. aangename van den 236” May my be-

handigd door schipper Kerkhove en hebbe naer alle mogelyk
ondersoek gedaen te hebben, naer de Beroepe opene brieven
by de wellike aen Hre Jan Pompe vereerd soude  sijn geweest
met den titel van Ridder Anno 1491 voorts met den titel van
Baron 1644 mit confirmatie van synen ouden adel, niets diens-
aengaende tonnen  ontdecken, seker zijnde, dat die Titulen
nergens geenregistreert en zijn, nogte in de Rekenkamer tot
Rijsel, alwaer alle die oude Registers sijn berustende, nochte
in de Rekenkamer ende  onse Registers alhier, hebbe tot meerder
sekerheyd UEd. Memorie gethoond Ben alle ‘myne confraters die
des zaghende niets en weeten, ende  vervolgens niet te vinden en
is. Aengaende de vrage van Antonie  Miohielsz sone de Bije,
ofte zyn voor ouders in herrere dien aengaende in mijne antwoord
te vorens daer op gegeven. Waer mede betuygende voldaen te
hebben sen’  UE versoek verblyve met veel achtinge

UE. ootm. onderd. Dienaer
Brussel 25 .Juny 1767

(w. g.) H. F. de Grez
1767

Aan den Heer
d’Heer Gysbert van Ryckhuysen

Boode met de Bussche
post bet ,, ,, 6 : ,, tot Leyden.
1767 18 July Extract gegeven aan Mr. Pieter Pompe van

Slingeland comm. van d’Echtznken  te Leyden.
Naschrift  uit  een brief aan den Heer Verseyde

van Tarick te Brussel d.d. 23 Mey 1768 Copye
brieven Deel  VII f. 110-11 1.

P.S. Versoeke als UEd.  den Heer Ridder de Grez (wapenkoning
te Brussel) eens ontmoet, of zijn Ed. aen mijn geliefd over
te zenden een Rekening van Zijne Moeyte, die zijn Ed.
gednen heeft voor den Heer Pompe van Slingeland alhier
te Leyden, anders zoude ik zÿn Ed. in vervolg van tijd
nooit meer diergelijke moeyte durven vergen.

KORTE MEDEDEELINGEN:

Nadere mededeelingen over de eerste Bowier’s
hier te lande.

(XXXIV, 10 e. v.j

Van ons medelid, den heer Haagen  Smit te Utrecht,
ontving ik., naar aanleiding van mijn jongste artikel over

58

de vier eerste generaties hier te lande van de familie
Bowier , eenige belangrijke mededeelingen , welke ik mij
haast ter kennis van onze leden te brengen, terwijl ik
den heer Haagen  Smit hierbij dank zeg voor zijn be-
langs telling.

In het oudste trouwboek der gereformeerden te Bergen
op Zoom, van 1685 - 1695, komt de volgende inschrij-
ving voor:

Getrouwd 23 September 1590 Raphael Boyer, j. g. van
Matran in Engelandt, corporaal onder den Ritmeester
Sir Nicolaes  Parcker, met Truytken Cornelissen, v a n
Bergen op Zoom.

Uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt te Bergen op
Zoom :

10 Nov. 1690 v(ader)  Raphael  Boyer,
m(oeder)  Geertruyt Cornelisse ,
k(ind) ~7icoZaas  Boyer.
P(resentibus)  Sir Nicolaes  Parcker, Cornelis
Jansz, Tomas Couckaert, Soetje Marinus,
Tanneke Willems.

Na dien komt Raphael Boyer  niet meer te Bergen op
Zoom voor en heeft hg denkelijk in verschillende gar-
nizoenen rondgezworven, voor hij te Doesburg zich voor
goed nederzette. Ten minste alles spreekt er voor om
den korporaal der cavalerie Raphael  Boyer  in 1590 te
Bergen op Zoom, te houden voor den lateren luitenant
(1601) en ritmeester Raphael  Boyer , wiens oudste zoon,
eveneens Nicolaas geheeten, volgens mijne gegevens
omstreeks of in 1590 geboren moest zijn.

Geertruid Baerkens is dan Raphael’s tweede vrouw ge-
weest en hierdoor is  het  nu ook verklaard,  dat  zij
- weduwe van Engelbert van Zelst  zijnde --niet vóór
1598 met Bowier  hertrouwd kon zijn, jaar,  waarin
Engelbert van Zebst  nog in de leenregisters voorkwam.
Aangezien het tegenwoordige geslacht uit den oudsten
zoon, Nicolaas, van Raphael Boyer  afstamt, stamt het
dus niet uit Geertruid Baerkens, doch uit Geertruid
Cornelissen.  Beide vrouwen zijn verschillende personen,
daar  de  vader  van  Geerfruid Baerkerzs,  niet Corneiis,
doch Arnt heette, en de naam Baerkens  te Bergen-
op-Zoom ook niet voorkomt.

Volgens opgaven van den heer .Haagen Smit komt te
Bergen-op-Zoom nog voor een Thomas Boyer  of Boeyer,
die omstreeks 1590 als getuige bij het doopen  van een
kind optreedt en als Thomas Gerards  Boey en B o e y e
(sic) vader was van Godelieue en van Jan, welke beiden
omstreeks 1399 huwden, terwijl de laatste Jan, thans
weer Boeyer geheeten, als Hans Thomasse Boeyer op
8 Mei 1612 te Bergen-op-Zoom een kind nigneken  laat.
doopen,  waarvan de moeder Anneke Jan,s  heette.

Ik wijs er op, dat volgens de familie-oaerleuering (zie
Ned. Adelsboek 1904), de vader van Raphael Bowier
(Boyer)  óók Thomas geheeten  zou hebben, zij het dan
met den klinkender titel van Sir T h o m a s  B o w y e r ,
baronet of Bayber Castle.

Mogelijk is dus de in 1590 nog te Bergen-op-Zoom
voorkomende Ihomas Gerards Boyer  ook de vader van
den lateren ritmeester Raphael Boyer, die in datzelfde
jaar in die stad als korporaal voorkomt, en is hij dan
met zijn vader uit Matran in Engeland (waar ligt dit
echter?) hier te lande gekomen.

Voorts laten 15 April 1611 Franchoys Boyer  en zijn
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vrouw Margriete te Bergen-op-Zoom een kind Fran- den stamvader van het geslacht de Vos van Steenwijk
chyntken doopen. en zijne vrouw.
Het bovenstaande maakt het dus zeer wenschelijk dat

meer licht worde ontstoken over de afkomst van Raphael
Boyer, later Bowyer  , en zijn beweerde adellijke En-
gelsche  afstamming.

W. A. B EELAERTS VAN B L O K L A N D .

Geslacht Verschoor.

Ten slotte  nog de volgende rectificatie op mijn
hierboven aangehaald artikel over de familie Bowier
(XXXIV, k. 12). De aandachtige lezer zal wel begrepen
hebben, dat in regel 11 van boven, instede van 1580,
gelezen moet worden 1589.

De hier volgende gegevens uit het Nijmeegsche  archief
kunnen wellicht dienen tot aanvulling der genealogie van
het geslacht Verschoor.

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

De afstamming van het geslacht de Vos van Steenwijk.
(XXXIV, 1 e. v.)

Naar aanleiding van mijn opstel betreffende de af-
stamming van het geslacht de Vos van Steenwijk was
ons geacht eerelid de heer J. D. TilTagner  zoo vriendelijk
mijne aandacht te vestigen op Brom’s Bullarium Tra-
jectense (11,  blz. 61), waar blijkt, dat de Paus 2 April
1354 dispensatie verleende tot het huwelijk van Johannes
dictus Vos Vandengoer et Hadewigis de AusJaem,  domi-
cella, noOdes Traj.  dioec. , die elkander in den vierden
graad bestonden. De heer Wagner opperde daarbij de
vraag, of deze Johan Vos gezegd Vandengoer identiek
zoude  kunnen zijn met den bewezen stamvader Johan
de Vos van Steenwijk, broeder van EgOert  van den Ghore
alias van Steenwijk. De naam Aushem was hem evenwel
een raadsel.

Volgens Raadsbesluit der stad Nijmegen zijn 20 No-
vember 1670 als burgers opgenomen de broeders Nicolaas
Verschoor, Capitein en Peter Verschoor, Capitein met
zijne 3 zonen, Marcus, .&icolaas  en Reynier VerscJLoor.

Uit het Raadsbesluit van 16 Febr. 1675 blijkt, dat in
1675 door Willem 111 20 raadsleden werden aangesteld,
waaronder Marcus Verschoor; deze woonde 4 Aug. 1680
nog eene  zitting bij, was echter volgens de lijst van
2 Januari 1681 overleden en vervangen door Godert van
de \l;all,  soone van den Hopman van de Wall.

Volgens de doopboeken te Nijmegen werd aldaar
gedoopt :
26 Januari 1661 Sara _&Iachtelt  d. van Nicolaas Verschoor

en Machteld  van Benthem;  getuigen Dr. Johan de
Beyer (deze was 3 Maart 1659 aldaar getrouwd
met Geertruyd van Benthem), juffr. Cornelia van
Benthem en Gerarda van WalOeeck.  (10 Juni 1627
waren te Nijmegen getrouwd Jan van Benthem en
Sara Bijl).

Voor deze vingerwijzing mogen wij hem zeer dankbaar
zijn, want inderdaad mqeten de bew_ezen  stamvader Johan
de Vos van Steenwijk (1363-1395)  en deze Johan gezegd
Vos van den Goer identiek zijn, zooals blijkt, wanneer
wij voor Aushem Anshem = Ansen  lezen. Slaan wij n.1.
blz. 30 der meergenoemde brochure ,Het wapen van de
Vos van Steenwijk” op, dan lezen wij aangaande den
stamvader : ,hij was gehuwd met Hadewich van ansen,
stichtte met haar in de kerk te Dwinge10 een altaar
aan 0. L. Vr. gewijd en is waarschijnlijk tegen het einde
der eeuw gestorven” l).

Naar alle waarschijnlij  khcid was Hadewiclh  van Ansen
eene dochter van Bertold van Ansen,  die vermeld wordt
van 1316 tot 1340 “). Op den 25~ton  November van eerst-
genoemd jaar verkochten Berta, weduwe van Roelof van
Ansen,  en hare onmondige zonen Bertold en Eixo,  zeker
goed te Zuidwolde aan Roelof van Echten. De desbe-
treffende brief, welke tot het huisarchief van Echten
behoort, werd te Norg gegeven en als borgen verbonden
zich daarbij heer Heino van 8orcJq ridder, Otto van Norch
en Volkier  van Dwingelo. Verwantschap tusschen Ansen
en Norch schijnt dus aannemelijk. Ook is merkwaardig,
dat Bertoid van Ansen  zoowel als Coenraad  van den
Ghore 2’7 Februari 1327 met anderen borg waren voor
Otto van Norch. Een en ander is van belang voor een
verder onderzoek ter opheldering van de bloedverwant-
schap, welke nu blijkt in 1354 te hebben bestaan tusschen

25 Mei 1701 Pieter z. van Reynier Verschoor en Herma
Cathar.  Romswinlcel,  getuigen: de Heer Brigr
Coenraad N’ikki  (Wecke?) de Raadsheer Frans ,
Romswinkel en Juffr. Anna Margreta Romswinkel.

1 Januari 1714 ïl4arcus  Cornelis z. van Reynier Versclaoor
en Vrouwe Bermannia  Catharina h'omswinkel ;
getuigen de Heer Pieter Wecke,  luijtenant Collenel
en Commandeur- etc.; J a n  Wecke, Capitain  v/d
landgraaf van Hesse Cassel, Vrouwe Angelica,
gebore baronesse de Remi de Montigni.

10 Mei 1715 Jan Nicolaas z. van de hr. Rynier Verscoor
en Vrouwe Hermania Catrina Romswinkel; ge-
tuigen Johan Singendonk, schepen deser  stad; de
Hr. Bendrik  Adriaan Wecke,  Vrouwe A g n e t a
V erschoor.

Volgens Raadsignaat van 7 Maart 1736 werden als
burgers opgenomen Hermanna Catharina Romswinckel,
weduwe Reynier Verschoor met hare kinderen Pieter,
Matthijs,  Gertruid Egbertina en Johan Nicolaas Verschoor.

In het lidmatenboek te Nijmegen werden ingeschreven:
Op attestatie 15 April 1702 Hermannia Catarina Roms-

widcel  en Anna Margarita Romswinclcel;  v. Arnem
vertr. met att.  op Utreght 3 October 1703.

Op attestatie 26 Sept. 1714 Catharina Romswinker, Huijs-
vrouw van de Heer Verschoor van Utrecht.

Op attestatie 21 Dec. 1729 Mr. Pieter Verschoor van
‘s Hage.

Op belijdenis 5 April 1730 Geertruida Albertina  Verschoor.
id. 20 Juni 1736 Johannes Nicolaas Verschoor.

Mr. Pieter Verschoor, oud Burgemeester en Raadt
dezer Stadt komt 24 NOV. 1751 voor in de lijst der
Groot Burgers van Nijmegen.1) Blijkens den Nieuwen Drenthschen Volksalmanak van 1891 heeft

deze stichting plaats gehad in 1388. Zie voor dit echtpaar t. a. p.
blz. 24 en 30. Vgl. ook Mr. J. G. C. Joosting, Het huis-archief van
Batinge, blz. 195.

9) Uit het huwelijk van Johan de Vos van Steenwijk en Hadewioh
van Ansen  is ook een zoon Bertold gesproten.

Onder de 20 leden van den raad, die 28 Aug. 1748
voor 3 jaar door den Prins werden gekozen, kwam ook
voor Mr. Peter Verschoor, hij was burgemeester in 1750,
1759, 1762, 1764, 1766, 1768, 1772 en 1775.
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Het begrafenishoek van Nijmegen vermeldt: wolde  1763. Als kandt. bev. te Garmerwolde
19 November 1778 de Heer Borgerml Pieter ?‘e~schoor 14 Mei 1797. Ontzet uit den dienst in November

bi,j avond in de kerk begraven, als Raad-Kerk- 1810. Overleden te ? 5 October 1826.
meester vrij. b. Henricus Adolphus  Heideggers, geb. te Archangel

C. A. VAN W O E L D E R E N . : in 1733. Als kandt. bev. te Wetsinge en Sauwert

Buitenzorg (Java). In het archief van het genootschap
28 Sept. 1766 en daar overleden 30 Sept. 1781.

bevinden zich extracten uit de geboorte-, huwelijks- en
C. Johannes Frederik Heideggers Houwing, geb. te Gro-

ningen in 1803. Als kandt. bev. te Oldelemmer en
overlijdensregisters dezer plaats van af het begin t,ot Oldetrijne  18 April 1830, te Gorredijk 6 Aug. 1837.
en met 1872. Zij werden aldaar afgeschreven door Mr.
P. C. Bloys van Treslong  Prins en bevatten nadere ge- 1

Emeritus 1 Juli 1855. Overl. 2 Maart 1882.
Geboorteplaatsen van A en B zijn denkelijk te vinden

gevens  aangaande tal van personen, welke elk jaar achter ) .in de Boekzaal  van Maart 1753 en van Nov. 1796.
in den Regeeringsalmanak van N. 1. worden aangetroffen. (

Oudshoorn. W. M. C. RECHT.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. j Hoeven (ter)-van Lunteren. Wie kan het volgende
1 aanvullen ?

Elteren.  Als ouders van Oriana  van Elteren en Vogel- i Gerard ter Hoeven, zoon van . . . . en . . . . , geboren
sanck  (sedert 2 Nov. 1576 echtgenoote  van Ilco aan  Inn- 1 te . - . - den . . . . l gestorven te . . - - den  . . . - 7 huwde
und Knyphausen) worden opgegeven Qeorg  (elders Johan) Elisabeth van Lunteren, dochter van. . . . en. . . ., geboren
van Elteren  en Vogelsanck  en Catharina  , d o c h t e r  v a n  te . . . - den - . . . 7 gestorven te - . - . den - ’ - -
Herman van Bronckhorst-Batenburg,  heer van Stein, 1 Zijn misschien verdere kwartieren bekend?
Batenburg en Anholt  en Petronella van Praet van Moer- i -4. A. E.
lcerclcen  (t 1594).

Wie waren de ouders van Georg of Johan van Elteren? Houwing (XXXIV, 29). Onder dezen naam komen
Volgens kwartieren zoude  zijne moeder eene Gravin voor  de volgende  Predikanten’
van Meurs zijn geweest. Johannes Houwkg,  of HouwEnk,  in Drente geboren

Assen. J. A. R. KYMMELL . ~ 1626. Als kandt. bevest. te Schoonebeek 27 Nov. 1659,
i Wetsinge en Sauwert October 1684. Emeritus ge-

Groot (de) (XxX111,  315). De familieoverlevering, ~ worden 17’03.
volgens welke Cornelia Wilhelmina de Groot, in 1771 ~ Nicolaas  Houwinlc, geb. te Meppel 5 Augustus 1742.
gehuwd met Pieter Damas  des H. R. Rijlis Graaf z;an I Als kandt. bev. te Borger 31 Juli 1768, Oudeschoot 7
Hogendorp eene dochter zou zijn geweest. van Antoon Oct. 1770, Idaard 6 Juni 1773, Franeker 7 Maart 1779.
de Groot en. ._Margaretha  Corneka  Nötaäl~  word-t  -weer- Emeritus lm Mei 1797. Overl. te Leeuwarden-lO  Juni 1810.
sproken door het feit dat zij op 24 Februari 1743 te Zijn broeder was:
Heukelum gedoopt was als dochter van Jan de Groot, Gerrit Houwinlc, geb. te Meppel in Sept.. 1753. Als
en Cornelia van Maurik. Dit echtpaar was op 24 Mei kandt. bev. te Goënga 26 Aug. 1781, Bergum 24Aug.
lï26 te Asperen  in ondertrouw opgenomen en Jan de 1783. Overl. 27 Mei 1805, oud ruim 51 jaar en 8 mnd.
Groot was 8 Januari 1696 te’ .Heukelum  gedoopt. Meer Henricus Houwing ter T’ehn,  geb. te Iderhave in 0.
is mij omtrent hem niet bekend; bestond er tusschen j Friesl. 24 &Iei 1775. Als kandt. bev. te Oosterzee en
hem en bovengenoemden Antoon de Groot eenige ver- / Echten 3 Juli 1803, Norden  en Luitjesborg October 1808.
wantschap, dan zou hij misschien een broeder van dezen Geschorst in 1818. Afgezet in het voorjaar van 1820.
kunnen zijn  en zouden dus de voorouders der familie Johannes Frederik Hekleggers  Hou wing, wiens voor-
Hofstede de Groot in de buurt van Heukelum te zoeken zijn. namen ontwijfelbaar wijzen op het hiervoren meege-

P. B. v. B. deelde geslacht Heideggers, is wellicht een zoon van
Wessel Siklces  (kolom 29) en Ma.rgaretha  Geertruida

Heidegger(s) (XXXIV, 29). Margaretha Geertruida  fhykggem.
Heyde.y,yers  is gesproten uit een Groningsch predikanten- Zie over hem mijn mededeelingen Heideggers.
geslacht, Heideggers, dat wel in geen verband zal staan Wesselius Marcus  Houwing is een zoon va.n Joh. Fred.
met het Zwitsersche ges].  Heydegger. Heid. Houwing hier&&, en werd in 1831 te Oldelamer
A. ,Johannes  Co?aradus  Heideggers, geb. 27 October 1690, geboren. Kandt. in Dr. 1855. Bev. te Blokzijl  4 Mei

als kandidaat bevest. te Woltersum 1715,  te Middel- 1836, Vledder 16 Juli 1865, Havelte 11 Aug. 1878.
stum en Toornwert Mei 1722. Overl. 28 Januari 1763. Emerit. 18 Juli 1892 wegens verkiezing tot Lid der

Zijn broeder was: Tweede Kamer. Overl. te Hoorn 4 Febr. 1907, oud bijna
B. Johannes Frederik Heideggers, geb. 30 Juni 1701. 76 jaar. Zijn wedc B. Lampe overleed te -Amersfoort

Als kandt. bev. te Archangel 1729, weergekeerd in 20 Febr. 1909, oud 82 jaar.
1735. Bev. tot predt. te Lellens  16 October 1735, Oudshoorn. W. M. C. REQT.
te Garmerwolde 24 Aug. 1738, overleden 25 Dec. 1766.

Kinderen : Jong van Beek en Donk (de). (XxX111,  383.) Een
a. ,Jbhannes  Conradus  Heideggers, geb. te Archangel aanteekening  van wijlen Jhr. M. P. Smissaert, waar-

20 Maart 1731. Als kandt. bev. te Garmerwolde boven staat ,authentiek”  vermeldt ,,GijsOertus  de Jong
22 Oct. 1758, overleden 24 Sept. 1796. in 1698 secretaris van Son en Breugel X Judith van

Zijn. zoon was : den Houten.
aa. Johannes Frederik Heideggers, geb. te Garmer- H. B. v. T. P.
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Rubels  (Arnhem). Wie kan het volgende aanvullen?
Hermannzcs  Everts huwde Caecilia  Geertruy Rubels

te . . . . den . . . . , dochter van . . . . en . . . ., geboren te

ik2
den . . . . . overleden te Arnhem den . . . . November

A. A. E.

Roessingh (XXXIV, 30). De opmerking, dat het archief
van Enschede niet meer te raadplegen is, is onjuist. Het
qag misschien zijn, dat enkele doop- en trouwboeken
in 1862 verbrand zijn, maay de rechterlijke archieveq
van Stad- en Richterambt Enschede zijn aanwezig in
het Rijksarchief te Zwolle. Van de stad treft men aldaar
uit de 16” eeuw slechts enkele protocollen aan, terwijl
zi,j van af 1617 vrij volledig aanwezig zijn.

Over de Roessingh’s vindt men in dit protocol weinig,
maar zou men in dit geval niet het rechterlijk a,rchief
van Tilburg moeten nazien’?

Winand Roessingh X Sibilla  Pennink hadden tot kin-
deren : Jeroen (reeds in 1748 getrouwd met Feenneken
Ottenhof. Zoon: Winand) en Winanda Roessingh in 1748
nog ongehuwd.

Pieter Roessingh, reeds in 1748 gehuwd met Hendrica
S’wartcate. Kinderen: Helena, Henricus, Jun, Gerrit e n
Allegonda.

Ten slotte woonde er in 1748 nog in Enschede een
Ifendrik Ottenveld en vrouw Geessen  Roessink.

Nadere opheldering en bewijs, dat de Enschedesche
commiezen Roessingh uit Tilburg stamden is ook daarom
gewenscht, omdat Roessingh ook is een inheemsche
Twentsche naam.

De Roessingh’s te Enschede waren commiezen ; of zij
tegelijk, of na elkander commies geweest zijn, is moeilik
uit te maken; te Enschede waren twee commiezen ge-
p l a a t s t .

Door mij is in het protocol der stad Enschede geen
enkele akte gevonden, die voor die beide Roessingh’s
wijst op eene afstamming uit Tilburg, maar ook geen
enkele akte, die het tegendeel aantoont. 5et feit, dat
P. R. eene dochter heeft, die Allegonda heet, geeft echter
te denken.

A. J. D. J.

Van [der(n)] Wo(e)lde(ren). Ter aanvulling aan vroe-
gere opgaven, wederom met verzoek mij eventueel nadere
gegevens te willen toezenden:

Een zoon van Lambert  Israelsx. (vgl. XXVIII, 166
sub 3 en XXIX, 416 r. 24 v. b.) huwt volgens de trouw-
boeken te Nijmegen :

Johannes Israels j. m. en Lijsbeth  Hermense van Andel
j. d. getr. 26 Febr. 1671.

Hij wordt burger van ‘s-Hertogenbosch volgens het
poorterboek :
2L Mei 1671 Johan Israels van Woelde geb. van Nim-

wegen.
Hij laat volgens de doopboeken te ‘s-Hertogenbosch

Roomsch Katholiek doopen  :
19 Dec. 1672 Harmannus z. van Jan Lambertsen van

der Voelden en Lijsbeth  Harmensen van den Andel;
get. Lambert  Israel van der Voelden en Mayken
Lamberts van Velp.

4 Dec. 1674 Margaretha, d. van Jan Lamberts van der
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Wolden  en L+beth Harmens van Andel  ; get. Daniel
Colen  en Catharina Harmans van Andel.

12 Sept. 1676 Maria, d. van Jan van der Wolde  en
L+jsbeth  van Andel;  get. Antoni Cincque  en Maryriet
Jansen van Velp.

Als getuige worden in de doopboeken te ‘s-Hertogen-
bosch o. a. genoemd:

2 April 1679 Jan van der Wolde; 31 Juli 1679 Lijs-
beth van der Woelde; 20 Febr. 1680 Jan Lambertsen van
der Wolde;  20 April 1680 Joannes van der Wolde.

Volgens de Roomsch Katholieke t,rouwboeken  zijn te
Emmerik gehuwd :
20 Aug. 1669 Willem Hendriksen van Wolderen  en Chris-

tina Peters.
In het Arnhemsche archief (vgl. XXI, 223) worden

vermeld :
als doopgetuige : 15 Jan. 1609 Derck van Woldens huysfr.

13 Juli 1610 Derrick vlan. Volden.
Volgens de trouwboeken huwden te Arnhem:

2 Juli 1662 Jacobus Jacobsen  en _Margreta  Muys, testes :
Roelof van Bijsen.

24 Febr. 1669 Eevert van der Wolde en Anto,netta  van
Ophu  ysen. ,

24 Juli (3 Aug.) 1674 Steven van der Wolde  j. m. en
Jacomina Dibbetz j. d. begde van Arnhem en woo-
nende aldaar, testés:  D&ck Dibbetz.

(vgl. terzelfder tijd te Arnhem Johan Dibbetz tr.
Judith Engelen en: 17 Aug. 1656 Henrich Muys
j. m. sone van Steven Muys hopman en Jenneken
vun Hensbergen d. van Michiel Hensbergen in zijn
leven borger tot Emmerik; 6 Jan. 1661 Jacob Mzcys .~~
der beyden Rechten Dr. en Johanna Greven.)

,7acobu,s  Jacobsen  wordt  in Dec.  1667 gekozen tot
diaken en wordt 16 Dec. 1671 in de trouwboekenJacob
van den T+olde  genoemd.

Volgens het poorterboek heeft te Arnhem:
15 Jan. 1714 Derk van der Wolde  geboren in ‘t niwe-

broek op de Veluwe getrout sijnde  met Janna
Catrina Willeberts, geboren van hier van de ge-
reformeerde religie na vertoning van de quitantie
van 45-10 de borgereed afgelegd in handen van
A. A. Tulleken  vice judex, Wilbrenfi. et Eygel. Schep.

‘s-Gravenhage. * c. A. V A N  WOELDEREN.

INHOUD 1916, W 2.

Bestuursberiohten. - Bijdragen tot de kennis van Johan van Olden-
barnevelt en zijn geslacht, door J. D. Wagner (vervolg). - Oorkonden-
boek van Groningen en Drenthe, door Prof. Dr. P. J. Blok. -
Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen verzameld door Mr. W.
van der Lely, medegedeeld door Mr. L. G. N. Bouricius, archivaris
der gemeente Delft (vervolg). - De adel van het geslacht Pompe,
door W. J. J. C. Bijleveld. - Korte mededeelingen: Nadere mede-
deelingen over de eerste Bowier’s hier te lande,  door W. Wijnaendts
van Resandt ; De afst.amming  van het geslacht de Vos van Steenwijk,
door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland; Geslacht Verschoor,
door C. A. van Woelderen; Buitenzorg (Java). - Vragen en ant-
woorden: Elteren;  Groot (de); Heidegger(s);  Hoeven (ter)-van Lun-
teren; Houwing; Jong van Beek en Donk (de); Rubels (Arnhem);
Roesaingh ; Van [der(n)] Wo(e)lde(ren).

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.
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BESTUURSBERICHTEN.
Bericht van de Redactie.

Het adres der Redactie is sedert 1 Mei j.l. verplaatst
van Bezuidenhout 4 naar Raamweg 14, ‘s-Gravenhage.

Register Jaargang 1915.
-*ti;- i*w l%Tgise-up  dfg-=fTmml Tam deTI -af-

geloopen  jaargang zal den Leden in den loop dezer
maand worden toegezonden.

Tot lid .zijo benoemd :
F. L. ti. D'AUMERIE . . . . . . . 's-Gravenhtxge.

Ps-O~ZS  Willemstr.  19
’0. ti. D'AuMERIE . . . . . . . . idem.

F. F. H. VAN G HEEL G I L D E M E E ST E R . . ‘s-G!rarenhage.
Pieter Bothstr. 14.

Mevr. C. VAN H EUMEN . . . . . . . Aijwegen.
Annastr.  185.

Mr. E. baron MACKAY . . . . . . . Auahem.

EI. J. A. RANDT  V A N  O L D E N B A R N E V E L T  . ‘s-Grar~enhnye.
Tasmanstr.  204.

Jhr. W. W. VAN SJIINIA . . . . . . ‘s-Gratcenhaar.

Voor de Bibliotheek:
Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek:

Mr. A. W. S tork. Het geslacht Sterk. L e e u w a r d e n
1916, 40.

Mr. W. L u n s in g h
( valz den Schrijver),

Ton c k e n s. Het geslacht Tonckens.
Rotterdam 1916, 80. ( T’an  dciz  &*hrgu&).

H. J .  Schar p.  Willem Cuser, bas taa rd  van  Hene-
gouwen en zijn nakomelingen. (Overdr. uit De
Navorscher, 1915 -16) ! 80. (T’alz  den Schrijver).

A .  H o y n c k  v a n  P a p e n d r e c h t .  D e  s c h i l d e r  J a n
Jacobss. Eynout. ? -Rotterdam - 1663. (Ovcrdr.
uit Oud-Holland  , 1916), 40. (Van den Schrijver).

Aanteekeningen uit de oude registers van
ondertrouw van Amersfoort,

medegedeeld door W. W I J N A E N D T S  V A N  R E S A N D T .

In De Navorscher, LX1 jg., werden door den heer
van Dam van Isselt mededeelingen  gedaan uit de oudste
deopFegi&e~  d e r  Hewormden  t e  Amewhxt,  wwtr&
de huwelijksinschrijvingen in het oudste doopregist,er
eveneens opgenomen waren.

De aanteekeningen  over de gedoopten liepen in bedoeld
opstel tot 1636.

Hieronder zullen volgen de huwelijken door mij ge-
noteerd uit de registers van ondertrouw te Amersfoort,
eerst van degenen  die kerkelijk huwden, daarna van
hen die voor den magistraat dier stad hun huwelijk
voltrokken.

Ik begin met het t,rouwboek  der St. Joriskerk, loopende
van 1617-1627 en merk hierbij op dat de eerst te ver-
melden datum die is van de inteekening en niet van
het huwelijk.

16 Juli 1617. Cornelis Fredericus Tuets, van Amers-
foort, en Anna B,ackmans,  wonachtich tot  Utrecht;
betoon gegeven om tot Utrecht te trouwen.

16 Juli 1617. Daniël Perol,  van Orange en Charlotte
l a  Code, v a n  Ichy ; dese syn ghetrout  den 23 Juny
1617 in Sunt Joriskarck tot Amersffoort.

14 September 1617. Doctor Otto A(9z)llzoGJe.q  udvocaet
van den hove van Vrieslandt ende des  l and t schaps
Drenthe, en Johannavalz  Loenresloot, j.d. vau Amersffoort.

10 Januari 1618. Claes ‘Versclzuer,  van Utrecht, en
Emmitgen Tomasdochter, van Amersff’oort  ; alhier getrout
den 27 Jan. 1618.

29 Januari 1618. Willem Pemlwozcck,  sone van wijlen
den Heer ridtmeester Pembroeck,  ruyter onder de comp.
van  Syn  Pr ince l icke  Excellentie,  en Joffer Evertgen
Holst, Johannes Holstendochter  , secretaris van Swolle;
betoon gegeven om tot Swolle te mogen trouwen.
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4 April 1618. Johan de Wi$s,  van der Nyekarck, en
Joffrau Aurelia van Renseler  , van Amersffoort; alhier
getrout den 14 April 1618.

10 Juni 1618. Bernt Cock, van Hervorden, hier
wonachtich, en Anna van Sijl, wonachtich tot Luesden;
betoon gegeven om tot Amerongen te trouwen.

20 Augustus 1618. Henrick le Hert en Hester Cor-
diers  , weduwe van Philips de Knuevel,  beiden hier
wonachtich; alhier getrout den 27 Aug. 1618.

29 October 1618. Johan Sael  en joffer Sofya v a n
Dueverden van Voort, weduwe van den generael  Bot
(ten huize van de bruid getrouwd door den predicant
van Venendael den 3 Nov. 1618).

29 October 1618. Cornelis Lambertsz. de Pau, van
Utrecht, en Janneken Peters van Bary,  zijn door sekere
attistatie van de predicanten  van Utrecht alhier getrout
den 29 Oct. 1618.

2 December 1618. Guert Aertsen Heemskarck , schalt
tot Geldermalsen, en Marya van Hattem hier wonachtich.

7 Februari 1619. Matheus  van IIarinckhouck, j. m .
van Amsterdam, wonachtich tot Amersfioort , en Hester
Cerniers, wed. van Doctor Daniel  Cantier, wonachtich
tot Leyden.

24 Maart 1619. Johannes van Beverwyck, van Dordrecht,
doctor in a0 medisyne, en joffer Anna van Dueverden
van Voort, weduwe van Johan van Meerevelt; dese  syn
alhier getrout den 1 Apr. 1619.

6 Juni 1619. Dirck van Dueverden van Voort, van
Amersffoort, en Jouffr. Agnieta de Regniers, uit Gra-
venhage; dese syn alhier getrout den 15 Juni 1619.

5 November 1620. Den Godsaligen Welgheleerden
Nicolaus  de la Planche, bedinaer des heiligen evangelii
tot Campen , en de deuchtsame Sara van Haringhouck,
j. d. gheboren tot Amsterdam, hier wonachtich. Dese
syn door sekere ghetuigenisse van Campen alhier ge-
trout den 10 Nov. 1620.

18 November 1620. Nicolaus  Iietelircs,  dienaer des
Godlicken woorts tot Woudenberch , en Elisabeth Ryc7cx,
j. d. van Amersffoort; dese syn alhier getrout den 28
Nov. 1620.

13 Januari 1621. Joncker  Johan van Suylelz  va33 Kyvelt
en joffer Hendrica van ‘Suylen  van Natewis; betoon ge-
geven den 29 Jan. om tot Wij& getrout te werden.

27 Januari 1621. Hugo de Goeyer,  van Utrecht, en
Emmitgen van Westrenen, j. d. van Amers#oort;  dese
syn alhier ghetrout den 7 Febr. 1621.

31 Maart 1621. Nicolaes  de Goeyer, wedr. van Beertgen
Jans, wonachtich tot Amersffoort, en Maeiken  Calfs
Jacobs, j. d. van Utrecht, wonachtich aldaer; betoon
gegeven den 16 Apr. om tot Utrecht te trouwen.

8 September 1621. Nicolaes  Everts van Geyn,  subsituut
scholtus tot Utrecht, wewenaer tot Utrecht, en joffer
Jacomina van der Gelyndt,  j. d. van Amersffoort; dese
sijn alhier getrout den 22 Sept. 1621.

20 October 1621. Den Godvruchtighen Welgheleerden
Godefridus de Pauw, predicant tot, Bunschoten, geboren
van Utrecht, en de deugtsame Weyntgen van Oortcamp  ,
j. d. van Amersffoort; dese syn alhier getrout den 6
Nov. 1621.

13 Februari 1623.  Joncker  Jan de Verpzay,  francoeis
ruiter onder de comp. van Zijn Princelicke Excellentie,
en joffr. Anna Salen  van Amersffoort; dese sijn tot
Luesden getrout den 24 Feb. 1622.
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3 Maart 1622. Jonoheer  Adriaen van Rossum, won-
achtich tot Amersffoort, en joffr. Sara van Reede,
wonachtich tot Utrecht.

17 April 1622. Marcellus Thiens,  j. m. van Aken, en
joffr. Elisabeth Both, j. d. van Amersffoort ; dese syn
alhier getrout’ den 28 Apr. 1622.

2 April 1623. Henrick Both, capitein  der burgerij
alhier, en Beateris Cornelis, beiden van Amersffoort ;
dese syn alhier getrout den 14 Apr. 1623.

26 October 1623. Petrus de Be&, predicant tot Baren
en Eembrugge , en Grietgen  Aelts,  van Harderwyck,
wed. van Aelbert Jacobs  Hoeyen, wonachtich tot Barn;
des8  syn tot Baren getrout den 9 Nov. 1623.

24 April 1624. Henrick Wilbrennig, wonachtich tot
Aernem , en Angnietgen van Dulcken , j. d. van Amers-
ffoort; dese sijn alhier getraut den 2 Mei 1624.

2 Mei 1624. Aertsbalde Craffort  uit Schotland, wedr.
van Elisabeth Berdy, ruiter onder de comp. van Syn
Print. Exc., en Ellinck Cock,  wed. van Balthasar  Rurich;
dese syn alhier getrout den 11 Mei 1604.

3 Juli 1624. Johannes fiicasius,  j. g., predicant tot
Maurick , en Elisabeth Michiels,  j. d. van Schiedam;
dese syn alhier getrout den 13 Juli 1624.

11 September 1624. Theodorus à Liender, medisine
doctor, j. g. en Henrickgen Guerts, j. d., beiden van
Amersffoort; dese zijn alhier getrout den 21 Sept. 1624.

23 Juni 1625. Joncker Peter la Broche, cornet  van
de comp. van monsr. Chese,  en joffr. Geertruid Salen,
wed. van joncker Johan Coenjet.

20 Augustus 1626. Peter Carpentier, j. 1x1. geb. in
Gravenhage, en Sof hya van Westrenen,  van Amersffoort.

1 October 1625. Arnout van Duverden van Voort en
joffr. Susanna  de Regniers; dese syn alhier getrout den
25 Oct. 1626.

13 April 1626. Monsr. Jacob van Schuylen,burch  en
Joffr. Ursela de Ryck; syn door sekere getuigenissen
van Utrecht alhier getrout den 13 April 1626.

10 Juni 1626. Johannes Cosferus,  j.m. van Deventer,
dienaer des Godlicken woorts op Emmeloort, en Mech-
teltien  Verburch,  j.d. van Amersffoort; dese syn alhier
getrout den 4 Juli 1626.

26 Juli 1626. Mons. Peter Molckeman  , wedr. van
Jouffr. Maria Lem, luitenant van mijnheer van Vileers
governeur van Willemstadt, en joffrou Johanna Sael,
j.d. van Amersffoort ; dese syn alhier getrout den 22
Aug. 1626.

31 Maart 1627.  Q,uintijn  Tomer, wedr. van Jacomijn
Remonts, van Yperen  in Vlaanderen, en Oetgen Jans,
wed. van Gabriel Cornelissen, van ‘t Hooglant; betoon
gegeven en syn getrout tot Luesden den 22 Apr. 1627.

7 April 1627. Rijck Aertsen van Oldenbarnevelt,  j.m. van
Amersfoort, en Cornelia Jacobs  van der Leur, j.d. wonach-
tich tot Amsterdam; zijn alhier getrout den 1 Mei 1627.

9 Juni 1627. Joncker Jan Michielsen van Isselmuden,
j.g., en Christiaentgen Helmichs, j.d. beiden van Amers-
foort; dese z@ alhier getrout den 24 Juni 1627.

28 Juni 1627. François de EmOise,  van Gent, ruyter
onder de comp. van Mons. Hautepen, laest garnisoen
ghehat hebbende tot Campen,  ende  Cunera Roelofs,
wed. van Meister  Gillis van Oort,  wonachtich tot Am-
ersfoort. Sijn lange daerna namelic den 22 Maart 1628
eerst tot Hoevelaken in huwelick  bevestight volgens ge-
tuygenis van den. predicant aldaer.
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Van Juli 1627 tot Dec. 1631 ontbreken de kerkelijke
huwelijksinteekeningen  op het Gemeente-arcaief.

Thans volgt een register loopende van Dec. 1631
tot 1648.

21. April 1632. Reinier  RoocEaes,  medicine doctor, j.m.
tot Tiel, en Maria de Ridder ,  j.d. van Amersfoort ;
getrouwt tot Amersfoort den 11 Mei 1632.

18 September 1632. Mr. Willem varz der Hoeve12,  j.m.
van Delft, advocaat voor den Hove van Holland, e n
juffr. Aleyda Vluggh,  j.d. wonende tot Amersfoort; in-
geschreven op bescheyt van Delft; getr. den . . Oct. alhier.

3 Februari 1633. Gisbert  Geurts van Oldenbarneuelt,
j.m. wonende alhier, en Grietyen  Jacobs,  wed. van Teunis
Laurents  , mede wonende alhier ; betoon gegeven om te
trouwen te Hoevelaken den 23 Febr. ; getrouwt den 24
Febr. 1633.

14 September 1633. De heer Ernestus van den Broeck,
baluw, houtfester en stadthouder van de leenen van
Brederode, residerende tot Haerlem, en juffr. Margrita
van Loevesteen, wonende tot Amersfoort.

18 Jan. 1634. D. Petrus Schut, conrector deser  stadt
Amersfoort,  j.m. van Gorcum,  en juffr. Margrieta v a n
Schaeck ,  j.d. van Amersfoort, getrouwt alhier den 9
Febr. 1634.

14 Maart 1636. Alsoo de Welgebooren Heere H. Wal-
raven ,  Vr i jhee r  v a n  Qent voor desen  mette  WelEdel
Vrouwe Geertruit van Padevort getrouwt is geweest en
doch door subit vertreck  en voorgevallene impedimenten
sonder huwelycx proclamatien  te laten gaen ende dan
S. Gen. met desselfs gemalinne haere  residentie alhier
genomen hebbende  om des  landschaps  placaten  ende
ordonnancien over ‘t houwelick geemaneert te voldoen,
alsmede om geen dispute tusschen beijdersy ts voor- en na-
kinderen nae te laeten,  en andere gewichtige redenen goet-
gevonden hebben de publycke houwelicks geboden voor

desselfs solemnisatie te laeten  gaan, so ist dat sulcx als
morgen Sondachs voor de eerste maele sal worden gedaen.

Getrouwt  tot Leusden paaschmaendach.
31 Maart 1636. Cornelis Cornelisse van Lilaer, j.m.

van Amersfoort, ruiter onder de comp. van den Prince
van Orangien , en Jannetie Henrix,  j.d. van Barneve ld ,
wonende alhier. Test. soror Jannetie van Lilaer, Herman
Aerts swager (van de bruid) loco parenturn. Getr. tot
Hoevelaken 16 Aug. 1636.

2 Mei 1636. François Joosten  de Cooker, j.m. van
Amersfoort, wonende in Outbeyerlandt,  en  Soe tgen
,Tacobs,  j.d. van Schiedam, met attestatie van ondertrouwt
te sijn tot Schiedam; met attestatie na Outbeyerlandt
den 21 Mei 1636.

23 Mei 1630. Hendrick  van Ommeren,  j.m. w o n e n d e
tot Wyck tot Duerstede, en Agnietgen Cornelis Posch,  j.d.
van Amersfoort; getr. tot Woudenberg den 14 Juni 1636.

18 Jul i  1636.  Dirc  vogel,  j.m. uyt het landt Gulyc
to t  Mousbach ,  en Soph ia  v a n  Il,‘estrenen, wed. van
Pieter Carpentier , geb. van Amersfoort; alhier getr. den
2 Aug. 1636.

19 September  1636.  Joncheer  Jan va?z  II’ij&erge?& ,
borgemeester tot Amersfoort, en Joffr. Judith van Wtin-
bergen, nagelaeten  dochter van Joncheer Harmen v a n
Wijnbergen, in syn leven borgemeester en ontfanger
generael  der staat  en graefschap Sutphen; met attestatie
van Sutphen getr. den 20 Oct. 1636.
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21 Mei 1636. Gijsbertus T~lli?agJk,  j.m. van Amersfoort,
en Margrita van Davelaer, j. d. van Amersfoort; test.
burgemeester Kotenberch , mater Elsken  van Davelaer;
getr. alhier den 7 Juni 1636.

1 8  S e p t e m b e r  1 6 3 6 .  Wijnand  vapa  Ommeren,  j.m,
wonende alhier, en joffr. Agnis Schrassers, j.d. wonende
in Gravenhage; met betoon van Harderwyck van onder-
trouwt te sijn.

18 Maart 1637. Wouter Liefting, j. m. van Arnhem,
France  meester tot Harderwijck  en Maria Bios, j.d. van
van Amersffort ; testis Brechtyn Franken mater sponsae,
i tem li terae consensu  matris sponsi;  getrouwt  alhier 10
Apr. 1637.

20 April 1637. Jonker Thomas Russe2  uyt Engelland,
vaendrager van de comp. van tapt.  Skippon, en jffr.
Aleida Barsetto , van Amersfiort  ; getrouwt  alhier den 9
Mei 1637, gegeven een extract den 31 July 1846.

10 Juni 1637. Domin.  Thomas Slosizcs,  predicant  tot
Vleuten en aen de Maern,  wedr. van Mechtjen Everts
van Reenen, en Jannetje  Peters, wed. van H e n r i c k
van B o n , in syn leven lieutenant van tapt. Rossem;
alhier getr. 6 Juli 1637.

24 Juni 1637. D. Gerardus ic Diepenveelz,  j. m. van
Amersffort , predicant  tot Bonschoten, en Elisabeth v a n
Hamelsbergen, j. d. v a n  Bunschooten;  getr .  tot  Bun-
schoten 23 Juli 1637.

9 December 1637. Jan du CZou, j. m. van Cales uyt
Vranckryck , so ldae t  onder  tapt. Mor iac ,  en  Mar ia
Christoffels  de Rosan, wed. van Pierre Bacor&  ; gegeven
getuygenisse dat se getrouwt  syn den 31 Dec. volgens
de trouboeck 1638,  den 28 Mey 1639.

23 December 1637. Lambert van Hamelsbergen, schout
van Bunschoten, Duist en de Haer,  wedr. van Britgen
vun Wassenaer  , en  J f r .  C a t h a r i n a  Tins, w e d .  v a n
Philips van Beverzuyck  , WOK alhier; test. Henrick Tins ;
alhier getr.

13 Januari 1638. Thimon Schut, secretarius der stadt
Amersfort ,  j. m. van Gorcom, en Agnes Dulcken, j. d .
van Amersfort ; presens doctor Schutt,  Geertruyt Zalk,
moeije;  getr. alhier den 3 Feb. 1638.

14 Apri l  1638.  Henric  Both, j. m. van A m e r s f o r t ,
en  A l i d a  l%ghs, wed. van sal. advocaet  Willem ‘van
der Houven.

27 October 1638. Gosen van Ommeren,  scholtus van
den ampt van Ede, en joffr. Willemina vc(n  Wijnbergen,
van Amersfoort; betoon naer  Ede den 29 N O V.  1638.

20 April 1639. Ryck Arentsen van Aldenbarnevelt,
wedr. van Cornelia van der Leur, en Eva Tuliingh,
j. d. tot  Naerden; mett blyc van ondertrou alhier ge-
trout op Dynsdach. ‘!

22 Juni 1639. De WelEdele  Jr. Cornelis van Water-
vliedt, Heere van Ellewoutsdyck , Everinge , Coudorp ,
Dryewegen etc. , en de Welede le  e ren t rycke  Jofirou
Marie Margrieta van A,rkel.

N . B .  Also de geruchte  gaen dat  dese personen -
den  6  May a l h i e r ondertrout synde - bij een paep
tot Husen souden  getrout zijn, is sulcx door den Heere
Officier van Arkel  in dese vergaderinge voorgehouden,
die ontkent daerbij  gewest te hebben en daer van niet
te weten so veele als van sijn sterfdach, ‘t welck om
redenen alhier gestelt wert ter memorie.

1) Dinsdag nn 20 April 1639 viel op 26 Apr.: op  dien datum zijn
zij dus te knwsfoort  gehmd; vergelijk Ned. Adclsboek 1915, blz. 440.
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21 December 1639. Henrick Bollard,  wedr. van Dirckjen
van Sonn, ruyter onder den Heer Ritm. de Termoulle
in guarnisoen te Breda, en Jannetjen van Westerveld,
j. d. van Amersfoort; testes Jacob Heilge  (?) en Geurtje
Maes de styfvader en de moeder.

21 Maart 1640 Henrick te Water, j. m. van Zuytphen ,
en Claertgen Wiliems, j. d. van Amersfoort; ondertr.
tot Deventer.

11 April 1640. Gerrit Bodo van Romswinckel, j. m.
van Amersfoort, en Margarita van Be+, j. d. van
Barnevelt. Sijn in ondertr. opgenomen tot Barnevelt;
betoon van Barnevelt den 26 April.

5 Juli 1640. De heer Jacob Hzcghens,  capiteyn in
guarnisoen tot Schenckensclians, wedr. van joffr. Mar-
garet Guavrou (?), geboortich van Arnhem, en joffr.
Machtelt  de Lalbn,  dochter van den Ed. Heere Rit-
meester De Lalion,  geboortich van Amersfoort; getr.
tot Leusden den 9 Aug. 1640.

December 1640. Jonckheer Eduwaert Morgan , capi-
teyn in guarnisoen alhier residerende, wedr., en jfr.
Cornelia de Rycke  , woö% in ‘s Gravenhage ; ondertr.
aldaer; getr. tot Leusden den 27 Dec. 1640.

Februari 1642. De WelEdele Gebooren Heer Gerardt
Bernardt van Pelnits met Jonckvrouwe Leonora van
Nassau, woonende in ‘s Gravenhage ; vidimus testimo-
nium Hagense; alh. getrout.

26 Maart 1642. Henricus Martinus ab Harlingen,
j. m. van Utrecht, predicant  tot Nichtevecht , en An-
netgen  Evertsen van Diest, j. d. van Amersfoort; met
consent van de moederen van bruydegom en bruyt
alhier getr. den 12 April 1642.

10 September 1642. Gerrit van Limkorgh,  j. m. wonende
tot Amsterdam, en Maria Brills,  j. d. wonende tot Amers-
foort ; proclamaties tot Amsteldam gegaen en alhier getr.

15 October 1642. Henrick Sageman,  j. m. uyt Vries-
landt, lieutenant onder capteyn André, in guarnisoen
tot Leeuwaerden , en Joanna  van Isendoorn, j. d. van
Amersfoort, testis pater sponse Geurt van Isendoorn;
attestatie is gegeven dat 3 geboden gegaen sijn maer
geen consent van trouwen ga mater sponsi voluit con-
sentire et proclamationes in Frisa restabant in Leovardiae.

October 1642. De WelEdelgeboren Jonckheer Edu-
ward Morgan van Lauriamney (?) , capiteyn in guar-
nisoen alhier, wedr., en de WelEdelgeboren Jonckvr.
Anna Maria van Pelnitz;  getr. alhier den 30 Oct. 1642.

Juni 1643. Jan van Hattem, j. m. van Amersfoort,
ordinaris-medicinae doctor tot Thiel , en juffr. Hendrina
van  Maeren,  j. d. van Thiel , beyde  aldaer woonachtich ;
ondertr. tot Thiel, getrouwt tot Thiel.

9 Juli 1643. Thymon Schuth,  secretarius  der stadt
Amersfoort , en Cornelia van Everdinge  , wed. v a n
Abraham van Sijll,  woonachfich tot Oudewater en sijn
aldaer ondertr. ; getrout tot Oudewater.

14 October 1643. Den Edelen Welgeboren Joncker
Enewalt Crozcs,  heer tot Surop, en de Weledele Joffrou
Maria Margrieta van Arkel  wed. van’ wijlen den heere
van Ellewoutsdyck, woonend  tot Utrecht, met vertooch
van ondertrouw. Betoon op Utrecht de 1 November 1643.

Februari 1644. Cornelis van Hattum, luytenant van
capiteyn Baer heer tot Slangeburch, guarnisoen houdende
tot Emmerich, en joffr. Geertruyt Schrassers; testes
pater sponsi Hattum et affinis sponse burgmr. Ommeren;
getr. tot Leusden den 3 Maart 1644.
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23 Mei 1644. Jacob van Berck,  j.m. van Utrecht in
guarnisoen tot Rees, en jfr. Gertruyd van Elft, j. d. van
Rees en aldaer woonachtich; test. Schout Berck frater
en schriftelick  documenti  pastoris Resensis; getr: tot
Leusden met attestatie van Rees 9 Juni 1644.

2 Juni 1644. Ryck van Bylert, advocaet  voor den
Ed. hove van Utrecht, woïï. alhier, en Maria de Leuw,
j. d. ‘van Utrecht, betoon gegeven den 16 Juni op Utrecht.

26 October 1644. De eerweerdige godtselige welge-
leerde D. Nicolaus  Martini, dienaer des H. Evangelii
tot Wilsveen en Leytsendam, en Geertruyt van Byler,
wed. van Marten Rademaeker, woti  tot Amersfoort;
betoon op den Leytsendam.

17 November 1644. David Kotenberg, j.m. van Amers-
foort, en Catharina Cfrcve,  j. d. van de Elburg; betoon
op Elburg den 6 Dec. 1644

14 Januari 1646. Frans Goris Terhoef,  j. m. van Swoll,
en Annetje  Willems, van Oudewater, beide alhier
woonende.;  testes Willem Augustijns pater sponse , Cor-
nelis  Goris Verhoef frater sponsi,  Engelbert van Dueren
tutor; geboden tot Zwoll; getr. alhier 11 Feb.

9 April 1646. Joost Janssen Bake, j. m. van Amers-
ffoort, en Walburch Jans, j. d. van Bmersffoort.

9 April 1646. Ds. Georgius Houtenius, Dienaer des
Goddelicken  Woorts tot Barnevelt, j. m. van Utrecht,
en Aleida Pieters  van ‘Oppoeteren,  j. d. van Amersfoort.

Mei 1646. Mr. Hendrick van Outterf, advocaet  voor
den Ed. Hove van Utrecht, wedr. van Juffr. Gerarda
de Goye, en Antonetta de Glarges, wed. van Pieter
Both van der Eem, won. te Utrecht.

12 Juli 1646. Mons. Jacob van Vlooswyck, j. m. van
Amsterdam, en joffr. Catharina  de Goyer, j. d. van
Amersfoort; testibus de heer cameraer  Outerff en Maria
de Goyer.

April 1647. Herman  Lucaszoon Y’r@, j. m. uyt het
graefschap Ravensber h en Lijsbeth Willems,  j. d. van
Amersfoort; getr. 7alh er 30 April 1647.

17 Juni 1647. Jan de T7al de Jonge, j. m. van Mid-
delborch, en Helena Rademakers, j. d. van Amsterdam,
testes Jan Mom, Fuysken Hendricx; getr. tot Bunschoten
den 11 Juli 1647.

15 Juli 1647. Johan van. Ommeren, j. m. van Amers-
foort,  wooïi. tot Harderwijck, en Godefrida Pembroeck,
wed. van Alexander van Zyll, wooñ. alhier; geboden
moeten gaen tot Harderwijck, getr. tot Leusden den
8 Aug. 1647.

12 Juli 1647. Valenus hwaen, j,m. van Aernhem, en
Margarieta van Loevesteyn, wed. van Mr. Ernestus van
den Broeck;  getr. tot Bunschoten den 22 Aug. 1647.

14 Augustus 1647. Pieter van Bronchorst, der medi-
cynen doctor, van Amersfoort, en Joffr. Alida de Coclc
van Kercr’cwyck,  wofi.  tot Bommell; met attestatie van
Bommel1 getrouwd tot Bommell.

1 October 1.647. Mr.. Johan van Bilderbeeclc,  out-bor-
gemeester der stadt Amersfoort, j. m. en joffr. Appol-
lonia van Brouckhuysen  , j. d. van Rotterdam.

16 October 1647. Marcelis  van Wolffswinckel, wooñ.
tot Zwolle, en Cornelia van Berck, van Utrecht; att.
gegeven naer Zwolle.

30 December 1647. Den WelEdelen  Cornelis Coclc van
Delwijnen tot Eek, en de Weledele Wilhelmina v a n
Balveren, tot Amersfoort.

(Wordt vervolgd.)



7473

Bijdragen tot de geschiedenis van eenige geslachten
in de 16e en 17e eeuw gevestigd in

‘s Gravenzande en Sandämbacht  ,
door G. B. CH. VAN D E R  F E E N.

(vervolg van XxX111,  337.)

111. 3.

[”

IV. 1.

2.

A

IV. 3.

A d r i a e n  (Arien) 1) P i e t e r s z n .  H o i j e r  ( o o k
wel:  die Hoijer);  ook gen.:  *Adriaen Pier
Thijszn. d e  Hoeijer  ( a )  .waarschijnlijk  g e -
boren omstreeks 1533 (B. st. 11 (g) en (2)); over-
leden tussohen 3 en 17 Mei 1574 (O),  Burge-
meester wan ‘8 Qravenza.nde  (1568) (c) Heilige
Geestmeester (1573) (d), woonde bij den achter-
molen (e). Hij gebruikte in 1561: 8 morgen en
8 hont huur- en 48 hont eigen la,nd g e l e g e n
binnen de vrijheid van ‘s Gravenzande en Sand-
ambacht, met een gezamenlijke huurwaarde van
70 &! 15 sch. (f). Hij was gehuwd, waarschijnlijk
omstreeks 1560 (9) met

‘Mar i tge  Jo r i sd r . ] .  ove r l eden  na  1579  (h ) .
Hz) liet lij &jn dood vier kinderen. achter; twee
zoons en _ twee dochters (i) (zie IV 1, 2 en 3)
*Matthijs  Pieterszn. (zie 1117) en*Adriaen
J o r i s z n . , ooms van vaders- en moederszijde
waren voogden over hen (1~).  Een der kinderen
werd opgevoed ten huize van * C o r n e 1 i s W i l-
l e m s z n .  L a n g e n e e l ;  e n  e e n  a n d e r  b i j  z,n
oom *Adriaen  Joriszn. (Z). Zij heetten: (2).

P i e t e r  A d r i a e n s z n .  (Arcsze)  H o i j e r ,  d i e
volgt.
N e e l t j e  A d r i a e n s d r .  (Arijsze)  H o i j e r ,
gehuwd met
Cornelis *Lenaertszn.  Coeman, wonende op
Staelduijnen.  Zij hadden ééne dochter CA).
D i j n g e n o n  C o r n e l i s d r . ,  g e h u w d  m e t  F l o -
r i s  K o r s s e  v a n  Couwenhoven,vanStael-
duijnen,  wonende aan den Delftlandschen Maas-
dijk in Sandambacht, Schepen van Sandambacht
(1643-1652). (Zie bij het geslacht Co u w en-
h o v e n ) .

[ ] A d r i a e n s d r .  (Artisze) H o i j e r ,  g e -
huwd met

* P i e t e r  G i l l i s z n . , t immerman op Honshol-
redijk.

4 .  J a n  A d r i a e n s z n .  (Argsee)  Hoijer (“Hoij),
overleden in 1608 (~2);  woonde aan den Maas-
dijk in Sandambacht, was gehuwd met

*Trijntgen Maer tensdr . ,  zus te r  van  *Crijn
M a e r t e n s z n . , bleeker  Naaldwijk (n), overle-
den einde 1606, of begin 1607. Zij hadden vier
k inde r en  (ml): A, B, C en D.

A .  Adrijaan  (8reTz)  Janszn.  H o i j e r ,  g e b o r e n
in Mei 1597, [overleden te Voorburg], [Schepen
van Voorburg], [Ziet geen kinderen na].

B .  J a n n e t g e  J a n s d r .  H o i j e r ,  g e b o r e n  L i c h t -
mis (2 Februari) 1598.

C .  M a e r t g e  (Baritge)  J a n s d r .  H o i j e r ,  g e -
boren Vastenavond (4 Februari) 1602, overleden
waarschijnlijk te ‘s Gravenzande omstreeks 1643,

1) Het gecursiveerde en de niet met een * gemerkte namen staan
vermeld in het fragment uit de genealogie Hoijer en het geslaohts-
register Hoijer, zie de Inleiding.

was gehuwd met *Maerten  Janszn. Bruijn,
h a d d e n  een zoon (0) ‘).

D .  S i j m o n  Janszn. Ho ij er, geboren 19 Maart
1604, [overleden in Xed.  Indië, zonder kinderen].

(4

(b’)

(b2)

Rewdsstukken.

1IT.
Zie: Kaartboek van de landen behoord hebbende aan
het klooster der Regulieren te ‘s Gravenzande door
Coenraet Ollen , gezworen landmeter van Delfland, anno
1566 fol. VI, vergelgk ook fol. XV; en het cahier  van
de 10e penning van ‘s Gravenzande, 1561, fol. 1. en 3.
Ghqs  Adriaensz. , waert op ten dijck, getuijcht voor
schepenen der hooge heerlickheyt  van Honsholreddck,
ten versoucke van Adriaen Pieterszn. de Hoijer
t ‘s Gravesandt, dat hem deposant noch wel voirstaet, dat
ten tijde, doen de impost eerst over die platte lande ont-
fangen  worde, dat zijn huijsvrouwe  die eerste vier offte
vijff reijsz niet meer betaelt en heeft van elcke vierling
coorens, dat ter molen gedaen worde van impost een penning.

(Schepenarchief Hondertlandt dl. I). 2 Maart 1571.
Schepenen wgsen met vonnis, dat den Hoij er gehouden
sal sijn J a n Di r c k s z n. te voldoen volgende zijn eijsch.

Appel. Van welck vonnis de Ho ij er appelleert ende  seijt also
alsser expresselick  in de coepmanschap  bevoerwaert is
geweest, dezelve Jan Dirckszn. met zijn ruijn tot
Vlaerding in de Marckt soude  comen ende aldaer levering
te doen van ‘t selve paertj ‘t welck  Ad r ia en hem vermet
sulcx te bewijszen/ ende  is in de marckt gecomen o m
de coepmanschap  te voldoen en II daech naer Jan
D i r c k s z n . g e w a c h t /  ende  neijt gecomen  en is/ ende
versocht  daerop vonnis om ongehouden te ztin van de
levering. Acts den 19en Oct. ‘73.

(Dingboek ‘s Gravenzande).
Cornelis Janszn. belooft metten Houer  een man
van betaling te maecken van drie pont Hollants aengaende
een weddinge 1) gedaen tot Maesland ten huijze van Jan
Kjjvit. Acts 8 Mrt 1574.

(idem).

(b9

P’)

(b5)

P)

(4

(4

Jan Kijvit recht op ten Hoger.
Adriaen Pieterszn.  Hoijer  ende  Cornelis  Calis
bekennen met hem beijden  een man van betaling te
maecken op ten eijsch van Jan Kij vit beroerende zeeckere
wedding ‘J). Acts 19 April 1574.

(idem.)
Cornelis  Willemszn.  de Hoijer bekent Cornelis
W i 11 em s z n. VZ gulden 3 stuijvers. Rechtdach 3 Meij.

(idem). ?
Jacob Claes z n. weduwe maect recht op den boel van
Arien Pieterszn.  Hoijer .  Rechtdag 17 MeQ 1 5 7 4 .

(idem).
Adriaen Pietersz. Hojjer,  poorter der stede en Br.
met Ma tthij s J anszn. a/d Maesdgck,  als borgen en
M a t t h i j s  P i e t e r s z n . , wonende  a/d Maesdijck als
principael. 9 Mei 1568.

(Schepenarchief ‘s Gravenzande Dl. T fol. 337).
Schepenarchief ‘s Gravenzande Dl. 1 fol. 344 en Dingboek,
idem, pachtdach 22 Juni ‘73.
A d r i a e n  P i e t e r s z n . , medepoorter bekent schuldich
te wesen Arien Arienszn. inwonend poorter 1000
gulden van 30 penningen voor den koop van . . . .
. . . . . . . . . . . en verbindt zijne woning
bij den aclbtermolen. 5 act. 1563.

(Schepenarchief ‘s Gravenzande dl. 1 fol. 326).

de genealogie Ho ij er staat vermeld: overleden ts Vlaardingen,
zonder kinderen. Hieruit ziet men, dat men niet onverwnardelijk  op
familieaanteekeningen af kan gaan.

2) We ddinge = Het spelen om geld. (Verdam, Midd. Ned.
Handwoordenboek).
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W)
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Cohieren van de 108 penning 1561 ‘s Graveuzande en
Sandambacht.
Geweesen, dat die weduwe van Pier T hij szn. ge-
houden zal weesen A r ij a en Pi et er sz n. eerlick  te clêen l),
achtervolgende zijn brief. Rechtdag 26 Augs. 1560.

(Dingboek ‘s Gravenzande).
Pieter Adriaenszn. Hoijer, de ondste zoon van
Adriaen Pieterszn. Hoijer was in 1584 meerder-
jarig; hij treedt dan op in civiele processen, zie Rechtdag
16 Juli, 24 Sept. en 3 Dec. 1584, Dingboek  ‘s Graven-
zande. Hij schijnt 28 Febr. 1584 reeds gehuwd te zijn,
zie Bewijsstukken IV(b).
Mari tge Joris dr., koopt een huis ende  erve gelegen
tot ‘s Gravenzande op het Zuijteijnde  aan den nchterwecht,
begrensd ten Westen en Noorden Jan A driaen szn.
T al m an , ten Zuiden de molenlaan met de molenwerf,
Oost ‘s Heerenstraat. 1579.

Schapenarchief ‘s Gravenzande Dl. 1 fol. 361.

met namen Adrij aen Jan szn., oudt te Meij  eerst-
comende thijen jaeren,  Jannetge Jans, mede oudt op
Lichtmis voorleden acht jaeren, M a e r t g e n Jans d r.
mede op vastenavondt voorleden vier jaeren, ende  S ij m o n
c anszn.J oudt den XIXen  Maert,  Anno 1600 zes mede
voorleden twee jaeren ende dat vuijt alle de nagelaten
goederen, die mits doode ende  overlijden van haer voorz. za.
moeder op hem gesuccedeert ende vervallen waeren , zulck
in der manieren als hijer naer volcht te weten: dat hij
comparant zoude blijven besitten ende in eijgendom  be-
houden alle de roerende ende  onroerende goederen, cleêre
ende andere iuwelen van linnen, wollen toebehoort hebbende
der rugge van haer za. moeder, inschulden mits mede
aen hem behoudende alle den vuijtschuldt ende lasten, daer
daer zijnen boel eenichsints mede beswaert zoude mogen
wesen geen vuijt gesondert . . . . . daerentegens belooft hij
comparant de voorz. zijne weeskinderen te houden in
eten , drincken, cleêren , schoenen, ende  andere nootel(icke)

Pieter Adriaenszn. Hoijer bezit in 1618 ,,hethaZue
huijs  eerff bij den achtermoelen.”

id. id. dl. 31 fol. 18 v.v. (Zie B. st. TV (9)).
Dezelfde verkoopt de hem competeerende eene helft en
zijn twee oudste zoons de hun competeerende twee derde
parten van de wederhelft aan Gielis Pieterszn.
Hoi je r , hun respective  zoon en broeder van een zeker
huisken ende  erf ken, waarin hem koopér een derde part
van de wederhelft met zijne broeders is competeerende
tsamen als erfgenamen van hun za. moeder staande en
gelegen bij der stede korenmolen aan den achterwecht,
belend aan de Zuidzijde aan den molenlaan, aan de
Noordzijde Thobias Corneliszn. met zijn erf, Oost
de wielenge ende de Achterwecht,  West de voornoemde
Thobias Corneliszn. 7 April 1624.

id. id. dl. 3. fol. 31.

dingen te versorgen tot haere mondige dagen als te XVIII
jaeren,  ter  schoolen  te setten o m  t e  leeren lesen ende
schrijven ende  de meijskens mede te leeren naeijen ende
benaeijen  alles naer zijn staet ende  conditie bedragen
zal1  mogen. Bovendijen alles onvermindert dselve zijne
kinderen noch betaelende voor haer meerdere erve hen
luijden  tezamen de somma van vier en twintich gulden
te 40 grootjen  vlaems den gulden gereeckent elcx portie
te mondigen daege als voeren: . . . . . Tot verseekeringe
van alle t#gundt  de voorz. es, soe heeft hij comparant
hieronder verbonden specialijck zijn huis ende  erre staende
ende  gelegen aen den Maesdiick  binnen voorz. ambacht
tusschen de woninge van Heijman Meessen  ende Heijndrick
Janszn. Coppert.  Corn. Leenaertszn. Goeman wo-
nende op S t aeld uinen stelt zich borg. 28 Jan. 1607.

Schepenarchief  ‘s-Gravenzande  dl. 30. fol. 95.
Anna Claesdr.  wed. wijlen Matthijs  Pieterszn.
(DI  7) ‘s-Gravenzande, met Cl a e s Cl a e s z n. van S w i e-
t en, Secretaris alhier, haere  gecoren  voocht in desen;
midtsgaeders Adriaen Wormbrechtszn. (Zie ItI. 2)
wonende tot Monster, Pieter Wormbrechtszn. (Zie
ID. 2) ‘s-Gravenzande, Pieter Adriaenszn. Hoijer,
Jan Adriaenszn. Hoijer,  Cornelis Lenaertszn.
Goeman, als man ende  voocht  va% sajqz huisvrou, ende
Pi et e r Gil 1 i s z n. timmerman op Honsholredijck,  mede
nomine ‘wxoris  ende  tsaemen vervangende T rij n P ie-
t#er  sdr. (Dl 6.) haere moeie, alle erfgenaemen van den
voorz. Mat thij s Piet erszn. haeren  broeder ende  oom
vercoopen twee morgen teellandts enz.

(nl?)

id. id. dl. 30 fol. 4. 3 Augs. 1603.

Pieter Adriaenszn. Hoijer woonende achter de
stede van ‘s-Gravenzande,  als voocht van de naegelate
weeskinderen van zalige Jan Argaenszn. Hoijer t),
in zijn leven gewoondt hebbende in Sandambacht ver-
coopt in de voorsz. qualiteijte ende van wegen deselve
weeskinderen een seecker huijs ende  erve, barch  met een
cleijn schuijrtgen , het erff ende  thuijn daeraen behoerende,
daers voorz. huijs, barch  ende  schuijrtgen opstaende mett
den aansegge van& gebru$ck van de portie vapa  de Maes-
dij,k  ende gevolge  van eenige t’ill  ende  tillberhoef met
het heck op t,en dam ende  andere losse goederen, midts-
gaeders alle tgundt aldaer aen ende  nagelvast es staende 8
ende  gelegen ‘t voorz. huijs ende  erffen thuijn binnen
Sandambaaht aen de maesdijck tusschen de woninge va?$
Hei jman Meeszn.  ende  Heijndrick Janszn. Coppert.(rt) Compareerde in iudicio J an Ar ienszn. Aext er, out.

omtrent 40 j. de welcke verclaerde bij eede als dat de
palmslach van coope van zekere geest gecomen  van A ri en
Pieterszn. Hoijer gedaen is bij Arien Joriszn. als
voocht van selve weeskindere bij consent van Mat t hg s P z.
als medevoocht 30 Jan. 1584.

(Dingboek ‘s Gravenzande).
(Z’) Cornelis Willemszn. Langeneel verclaert, dathijin

‘t copen van zijn woninge van zijn moeder tot zijne laste nam
te houden een hint achtergelaten bij A d r i a en P i et er s z n.
ter tijt ende wijlen thoe, het zijn kost winnen mocht.

Adriaen Joriszn. verulaert, dat hij mede een kind
gehouden heeft ende Anno ‘74 tot noch toe sonder ijet
daer van te proffiteren.

(Dingboek Sandambacht). Rechtsdach 10 Febr. 1584.
(wbt)  Jan Adrijaensz. Hoij, buijrman van Sandtambacht

bekent zeeckere vuijtcoop gedaen te hebben jegens
Crijn Maertenszn. zijne swager als oom ende  bloet-
voocht van zijns comparant,s  vier weeskinderen en die hij
inderechtegeprocreertbijza.:TrijntgenMaertensdr.,

‘) Ik vermoed, dat cl&en hier gebruikt isindeneinvanuttreen
= uit5etten.

Iioopsom:  550 car. guldens de 40 gr. ‘t stuck, 200
gulden in gereden gelde, mitsgaeders alle Meijdagen
daeraen ende  naestmalcander volgende telaken jaere de
somme  van 20 guldens.

id. id. fol. 119-122. 13 Meij  1608.
(n) Rechtdag 20 Febr. 1623, Dingboek  Sandambacht.
(0) (16 Nov. 1643) compareerde voor ‘s heeren schout ende

gerechte van ‘s-Gravenzande Jacob Claeszn. de Jonge,
gerechtsbode alhier, de welcke in handen van voornoemde
heeren als oppervoochden van ‘t weeskindt van Ma er t e n
Jan Bruijn in echte gewonnen bij zal. Maritge
J a n s d r. H o ij e r s overleverde zeeckere obligatie in-
houdende 386 guldens capitael  in dato den 22en October
1637.

(Dingboek ‘s-Gravenzande).

IV .  1 .  P i e t e r  A d r i a e n s z n .  ( A r e n t s z n . )  (Ar@zut.)
Hoijer, ook wel die Hoejera),  Landbouwer ,

1) In het opschrift: Jan Adriaeneen.  Hoij.
*) Hij teekent  16 Maart 1627: Pieter Adriaenszn. Hoeijer.

Zie: Dingboek ‘s Graveneande  no 10. (Bewijsstukken IY n).
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Grafmaker [1629] ‘)-1643 (s), Kerkenzeester van
‘s Qravenzande  2), geboren omstreeks 1566 (a),
overleden einde 1643, huwde voor den eersten maal
omstreeks1584(b)met  AdriaentjeAdriaens
(Arentse),  overleden tusschon 1605 (c) en 1616 (d),
doch te r  van  *Adriaen  Jacobszn ,  a/d Maas-
dijk(c), huwde voor den tweeden maal Maart 1616
“Burchge  Gerritsdr. (d) of Crijns (e), over-
leden in 1618(g),  weduwe van *Jan Corne-
liszn. D u i j n m e i j e r  i n  h e t  N o o r l a n d t  v a n
Sandambacht, overleden in 1616 (d), zoon van
*Cornelis  Willemszn,  D u i j n m e i j e r  e n
*Niesge  P i e t e r s d r .  ( z i e  UI 4), t e  v o r e n
weduwe van *Di r c k [Cr ij ns Y] (f, g), huwde ten
derden male omstreeks 1619 *Nellitge Jansdr.,
overleden  na 1624 (h), weduwe van *Piet er
Wornibrechtszn.  (Groen-op) ,waardenbode
van ‘s Gravenzande en Sandambacht, overleden
omstreeks 1618 (i), zoon van * W o r m b r e c h t
Janszn.  en  *Mar i tge  P ie t e r sd r .  ( z i e I I I2 ) .

P i e t e r  A d r i a e n s z n .  Hoi,jerbovengenoemd
kocht 1 Juni 1588 ,een huis ende  erve staende
ende  gelegen aen ‘t mercktveldt binnen-der stede
van ‘s Gravensande ende  dat voor de somme  van
een ende  dertich ponden grooten  vlsemsch, te be-
taelen twintich gulden gereet  ende  voirts alle
jhaers thien gulden, daervan  Meije acht ende
t,achtich  teerste jaer ommegecommen ende ver-
schenen was”, en verkocht dit huis wederom in
het begin van Mei 1593 ,,voor 40 pond grooten
vlaemsch tot zes carolus gulden gerekend (k*),
Hij betrok dan misschien ,,het huijsken ende  eerff-
gen bi,j  der steede coornmoelen aen de achter-
wecht” (B. st. 111  h”), hetwelk zijne moeder *Ma
rit g e J o ris d r. in 1579 gekocht had, (zie boven
B. st. 111  (Yz’).

In 1611 en ‘12 is hij met Cornelis Anthonisz.
,, bogaertman” , beiden wonende tot ‘s Graven-
zande pachter van ,,de kleine geest tienden” (de
tienden in de Kleine Geest”) (1~~).

Zijn tweede vrouw “ B u r c h g e  G e r r i t s d r .
had uit haar eerste huwelijk een zoon “Gerrit
D i r c k s z n . , anders gezegd * G e r r i t  G r i j n s .
Deze woonde op de gemeene weide van ‘s Graven-
zande en was gemeente-koehoeder (I). Behalve
dezen zoon had zij nog een dochter *M ari t ge
D i r c k s d r . ,  gehuwdmet*Jacob C o r n e l i s z n .
D u i j n m e i j e r , een  b roe r  van  *Jan  Corne -
liszn. Duijnmeijer (d,genni).  Jan Corneliszn.
Duijnmeijer bezat in 1604 ,een nieuw ge-
timmerde woninge, als huijs, schuijr,  barch ende
geboemte ende  een halff mergen  eerfhuijrs, daer
de voersz. woeninghe opstaet, staende ende  ge-
legen in het Noorderlant van Santambacht, item
noch een halff margen en vier honden landts
meede  gelegen in Noorland” (d, 12). Hij had blijk-
baar geen kinderen; maar had zich het lot
aangetrokken van de zes kinderen van zijne
overleden zuster * A n n i t g e  C o r n e l i s d r .  i n

_
1) Zie Bewijsstukken V(c).
*) Volgens het meergenoemde fragment en de genealogie zou

Pieter Adriaensan. Hoijer dit ambt bekleed hebben. Ik vond
hem echter nergens als eoodanig vermeld.
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der echte gewonnen bij  *Floris  Gerri tszn. ,
die zijne erfgenamen waren voor de helft. Zijne
weduwe kocht deze kinderen 13 Januari 1615
uit ,  welke uitkoop door Pieter Adriaenszn.
Hoij er, d.d. 8 Maart 1616, bevestigd werd (d).

Na  den  dood  van  *Burchge  G e r r i t s d r .
in de tweede helft  van 1618, werd Piet  er
A d r i a e n s z n . Ho ij er uitgekocht door zijn
schoonzoon *Jacob Corneliszn.  Duijnmeij’er
( g ) .  H i j  h u w d e  k o r t  d a a r n a  (0) “Nellitge
J a n s d r . , de weduwe van zijn neef “Pieter
Wormbrech t szn .  ( z i e  1112) .  Deze  had  u i t
haar eerste huwelijk een zoon * Worm b r e c h t
P i e t e r s z n .  G r o e n - o p ,  l a t e r  s c h e p e n  v a n
Sandambacht (zie bij het geslacht G r o en - o p).
Pioter A d r i a e n s z n .  w o o n d e  waarschijnlijk
m e t  *Nellitge Jansdr .  b innen  ‘s G r a v e n -
zande; al thans 1622 en 1624 wordt  hi j  als
daar wonende opgegeven (p q). Waarschijnlijk is
N e 11 i t g e J a n s d r. omstreeks 1627 overleden,
P i e t e r  A d r i a e n s z n .  H o i j e r  v e r k o o p t  indat
jaar een bed met toebehooren aan zijn schoon-
(stief)zoon  W o r m b r e c h t  Pieterszn.,dat wel
uit haar boedel afkomstig zal zijn (T),  In 1624
had hij zijn huisje ,bij der stede corenmolen”
verkocht aan zijn jongsten zoon G i 11 i s, timmer-
man in den Brie1 (zie boven B. st. 111 (hz)). Hij
treedt in 1629 op als voogd van de twee kin-
deren nagelaten door zijn oudsten zoon (zie B.
st. V (b , c)). Deze was grafmaker,  welk ambt
vervolgens door hem schijnt te z& waargenomen;
want na zijn dood  worden  Burgemees te r  en
Schepenen verzocht dit te vergeven (8). Piet er
A d r i a e n s z n .  Hoijer,.overleed in  December
1643. 14 December 1643 verzochtJen  twee van
zijne kleinkinderen den schout en de gerechte
zijn boedel te inventariseeren; terwijl 14 Januari
1644 zijne gezamenlijke meerderjarige erfge-
namen afstand doen van den geheelen  boedel
ten prouffijte van zijne crediteuren (B. st. V e).

Rewijsstukken.‘)

IV.

(a)  P i e t e r  A d r i a a n s z n . was meerderjarig in 1584; zie
Bewijsstukken 111  (g2).

(bl

(4

DirckArienszn.  Camerman  gecondempneert te be-
t a l e n  P i e t e r  A r i e n s z n .  H o y e r  d e  somme v a n  3 5
gulden, wesende  de helft van 12 pont groot vlaems,
m i t s - a e d e r s  n o c h  3  g u l d e n  v a n  e e n  bru+jtstik. R1it.s- _._-
zur&ende  d’executie  tot, Sint Jansmis  eerstcömende  midts
stellende cautie binnen X11 11 daghen  , Borch La n g en e e 1.

(Dingboek Sandambacht). Rechtsdach 28 Febr. 1584.
Pieter  Adriaenszn.  Hoijer  als  last  ende p rocu ra t i e
hebbende van Maertge Ariens jonge dochter, tegen-
woordich  wonend Delft .z& huisvrouwe zuster contra Di r c k
A d r i a e n s z .  C a m e r m a n  g e a r r e s t e e r d e .

Compareerde . . . . Dirck Adriaensz.Camerman,
wonende in Sandambacht ende bekende wel ende deuch-
telicken schuldich te weezen M aer t g e
dochter  v a n  A d r i a e n  J n c o b s z .  i n
Maesdijck de somme van 40 gulden, 13

(Dingboek ‘s Gravenzande). Rechtdag
22 April; 14 Nov. en 12 Dec. 1605.

1) Nota bene: enkelc belangrijke gedeelten in de
siveerd.

A d r i a e n s .  d e
zijn leven a/d

st. 9 penn.
23 Jan., 18 e n

acten zijn gecur-
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Wij . . . . . Schepenen van Sandambacht oirconden ende
bekennen, dat wir ons in zijn propere persone gecomen
ende  gecompareert  ,es Pieter Adriaenszn. Hoijer
onse buijrman als getroudt hebbende B ur c h ge G er -
rietsdr. weduwe wijlen was van za. Jan Corneliszn.
Dugnmeijer, woenende in ‘t Noorlant van Sandtam-
bacht,  die welcke bekende in der voersz. qualité hoe,
dat zijne voerz. huijssvrouwe nu op ten X111”” Januari
anno XVIC  vijfhhien seeckere vuijtcoep gedaen heeft,
geassisteert geweest zijnde met haere  voochden ende  ge-
toeren raeden hiernae genoempt jegens de bestorven
bloetvooehden van de naegelaeten weesskinderen van
A n n i t g e  C o r n e l i s d r . geweest een suster van de
voorsz. overleden Jan Corneliszn.  Duijnmeuer,
ende die zij in der echte geprocreert heeft bij Floris
G e r r i e t s z n . , woenende in Maeslandt ende  dat vnÿte
na.egelaeten goederen bij de voorn. Jan Cor n eliszn.
metter doot geruijmpt ende achtergelaeten, alles in con-
formite van seeckere vuijtcoopcedulle  ten voersz. tijde
daervan gemaeckt ende geconcipieert, hiernaer geinsereert
ende  luijdende aldus :

Vuijtcoep- Op te naevolgende condit,ien  ende  voirwaerden, soe

cedulle bekende Burchge Gerrietsdr. weduwe wijlen
22 1‘>

Jan:‘1  ;1”5.

Jan Corneliszn. Duijnmeijer  moenende in ‘t
Noorlandt van Sandtambacht geassisteert zijnde met
Gerriet  Grijnszn.‘),  Jacob Corneliszn. haere

zoon ‘) ende  zwaeger, Jan Gerrietszn., timmerman
haeren broeder, Andries Claeszn. Boegaert 3) ende
Willem Andrieszn. Boegaert  haere r e spec t i eve
voochdens ende  gecoeren Raeden ter eenre/ Seeckere
vuijtcoop  gedaen te hebben ende doet bij deesen jegens
A r e n t C o r n e 1 i s zn. Smidt tot Loosduijnen als bestorven
bloedtvoecht van de naegelaete kinderen van An ni t ge
Cornelisdr. in der echte geprocreert bij Floris Ger-
riet s z n. woenende in Maeslandt, meede  geassisteert zijnde
mette voornoemden Floris Gerrietsxn.,  Cornelis
Regnaert,szn. als getroudt hebbende E 1 i s a b e t h
Florisdr. een der voersz. kinderen voir hem selven
midtsgaders met Louweris Pieterszn. tot Voirburg,
ende  Cornelis Garbrantszn. woenende aen denLeijd-
schendam als haere  gecoereu raeden ende  meedevoechden
van de voersz. weesskinderen. Gelijck de selve voochdens
ende  geassisteerdens van de voersz. weesskinderen meede
bekenden den vuijtcoop met de voornoemde B u r c h ge
Gerrietsdr. wed. meede  gedaen te hebben, aengaende
de naegelaten goederen bij za. Ja n Cor n e 1 i s z n. D u ij n-
m e ij e r aehtergelaeten ende daerinne  de voerx.  kinderen
voir de hellft van den boel bestorven waeren,  te weten,
dat de weduwe sall blijven behouden, besitten ende
possideeren alle de roerende ende  onroerende goederen,
act’ien , credieten , ende inschulden, mits daer jeegens mede
betaelende alle de vuijtsuhulden, t#zij off die in den over-
geleverden inventaris gespecificeert sijn ofte niet, ende
sulcx die soe roerende, als onroerende goederen, in-ende
vui$gaende schulden bij den voern. za. Jan Corneliszn.
metter doot geruijmpt  ende achtergelaeten sijnde, niets
althoes vuijtbesondert, midts sulcke expresse conditien,
dat de weduwe. daer voiren gehouden blijft aen de voersz.
ses kinderen ende  hen luijden tesaemen te tellen de somme
van seshondert guldens te XL grooteu ‘tstuck, te betaelen
na op Meij  eerstcoemende anno 1615 een gerecht seste
paert ende  soe voirts op vijff daer aen naestvolgeude Meijen
telcken een gelijcke  seste paert ter volder somme thoe,

1) Haar zoon, zie boven.
a) Haar schoonzoon, zie boven.
s, Andries Claeszn. (Bog aert), Honderlant, man ende vooght

van Maertge Maert,ensdr.,  DirckBoens,Lier  manendovoocht
van Lenntje Maertensdr. erfgenamen van MargrieteBeijers,
heur luijder  moeder , . . . enz.

(Rec,htdag  13 Dec. 1593, Dingboek  ‘s Gravenzande.)  Zie bij de later
te behandelen geslachten Oudendijk, Storm en Boogaert.

(4

(0

(d

(Schepenarchief ‘s Gravenzande en Sandambacht deel 30
fol. 298 V.V.)
Andries Claeszn. 3) in het Honderlandt ende  Dirck
Boenefaes 3) in deLier  voochden van Burgge Crijns
alhier in ‘s Gravenzande ende  erfgename van haer susters
kinderen , geprocreert bij za. Cornelis Thobiaszn. “).

(Dingboek ‘s Gravenzande). 21 September 1603.
P i e t e r  A d r i a e n s  Hoeger eijsscher contra Dirck
C rij n s, gedaegde om te hebben betaelinge van negen
gulden van de cape van lammeren.

(id. id.) 18 September 1595.
wij . . . * Schepenen van Sandambacht oirconden ende be-
kennen, dat voir ons gecoemen ende  gecompareert es
Jacob Corneliszn. Duijnmeijer  woenendetanstertijt
in ‘t Noorlant van Sandtambacht, die welcke bekende voir
hem, zijnen erven ende  naecoemelingen wel ende  wettelick
als meede  eerfgenaem voir een vierdepart in de doeninge,
landen ende  gerolge van dien als hiernae bij vuijtcoope

11 Pieter Adriaensen. Hoiier.
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ende dit boven noch twee hondert guldens hooftsoms,
daer aen B ur c h g e G e r r ie t sd r. vuijt trachte van seeckere
testamentaire dispositie bij haer za. ‘man gemaeckt in dato
den XIen April1 anno 1613 haer leeven lanck ‘tusufruct
ende  de lijfttochte aen heeft, midts, dat, nae de doot van
de voersz. weduwe de voersz. hooftsomme van twee
hondert guldens wederom coemen  sullen aen voersz. kin-
deren, ende  daervoiren midtsgaders voir’t’gundt  voersz.
es de weduwe goede verseeckeringe sall doen ende  dit
alles vrij suijver  geldt sonder aen de beloeffde somme
eenighe cortinge te doen, meede  niets vuijtbesondert,,
behalve dat de zwaerigheijden  van borchtochten, daer
voirn.  Jan Corneliszn. in zijn leeven hem verbonden
heeft voir Rochus Sirhonszn.,  beneffens Cornelis Jacobszn.
Thou sall blijven halff tot laste van de weduwe ende hallff
van de kinderen. Voirts, dat de voersz. weduwe aen haer
sàll behouden alle de cleeren van linnen ende  wollen
toebehoirt hebbende de rngge van den voorn. Jan C! o r-
neliszn. , midts, dat daer jegens de weduwe gehouden
blijft thaeren huijsse te behouden ende te onderhouden
Leentge Florisdr. een der weesskinderen tot Meij
eerstcoemende thoe ter schoele  te laeten gaen, omme te
leeren naaijen ende haer cleeren te doen maecken ende
langen ende  te Meije  vuijtsetten met een nieuwen rock
ende  lijffge, twee hemdens ende  haer broeder noch te
geven een nieuwe hempt. Aldus gedaen deur tusschen-
spreecken van enz.

Alle welckevoirwaerden van vuytcoop hier boven breeder
verhaelt hij comparant *) bekende in der voersz. qualite
sullcxs bij zijn voersz. hu&svrouwe geassist,eert geweest
zijnde als voiren jegens de voersz. voochdens en de ge-
assisteerdens gemaeckt ende aengegaen te zijn. Beloevende
midtsdesen hij comparant de selve voirwaerden poinctuel
in alle zdne forme ende  inhouden te volcoemen  ende te
volcoemen  ende te voldoen, hier onder ende tot verseeche-
ringe van alle ‘tselve heeft hg comparant speciael ver-
bonden ende gehypoteecqueert, verbindt ende hypoteecqueert
b++j  deesen eerst zijn woeninge, als huijs, schuijer, barche
ende  geboemte met een halfí margen eerffhuyer landts,
daer de voersz. woeninghe opst,aet, staende ende  gelegen
in ‘t Noorderlant van Sandtambacht, belendt. . . . . Item
nog een halff margen landts luttel min ofte meer gelegen
in ‘t Noorlandt binnen de voersz. Ambachte,  belendt . . . . .
Midtsgaders noch vier honden landts meede  gelegen in ‘t
Noorlandt van Sandambacht belendt.. . , . 2) ende  voirts
generael  alie zzijne comparants  andere goederen, . . . . . .

8 Maart 1616.

aj Vergelijk (n).
Y

J) Zie noota)  bij (d).
4) C o r n e 1 i s Th o b ia s zn. was in 1595 Schepen van ‘s Gravenzande,

zie Dingboek ‘s Gravenzande  9. Rechtdag  1 Meu 1595.
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verdraegen ende veraccordeert. te zijn met Pi eter Ad r i-
a e n s z n. H o ij e r zijnen schoonvaeder  ende weduwenaer
van za. B u 11 c h g e Ge r r i et s d r. zijns com~arants  Ju+s-
vrouwe moeder was, ende dat invouge ende  naer luijt
seeckere beschreven contract van vuijtcoop jegens den
voersz. Ho d er voir zijn helfft naevolgende, ende in deesen
geinsereert.

Op te naervolgende conditien ende voirwaerden zoo zijn
in t vriendelik verdraegen cnde  veraccordeert P i et er
Adriaenszn Hoijer, weduwenaer van wijlen Burchge
G e r r i e t s d r .  t e r  eenre, ende J a c o b  C o r n e l i s z n .
D u ij n m e ij er meede  eerffgenaem ende  schoonzoon van
B u r c h g e G er r i ets d r. aengaende d’overneeminghe, aff-
standinge van de woeninge, eijgen ende  toegifte van de
actie der bruijcklanden, sullcxs ende  in der vorige als de
voornoemde Pieter Adriaenszn. Hoijer met zijn
overleeden hu.ijsvrouwe deselve gepossideert ende  beseeten
heeft ende sulcx, die bij haer metterdoot geruijmpt  ende
achtergelaeten zijn, te weeten, dat de voorn. P i e t e r
Adriaenszn. Hoijer daervan sall afst,andt doen, ende
ten behouve van den voornoemden Jacob Corneliszn.
te laeten volgen de voersz. woeninghe, eijgen ende bruijck-
waer van landen, aert., naegelvast, leevende haeR;imboel,
huijsraet.,  melckvaeten, till, tilberhaeff ende alles wes  totte
koe ende  bouneringhe  toebehoirende es. Midtsgaeders noch
alle de incoemende schulden des boels, midts, dat de voorn.
Jacob Corneliszn.  Duijnmeijer  van deselve ont-
ruijminghe beneffens die te zijne laste alleen sal neemen
alle de vuijtschulden ende  de lasten des boels  . . . . . ende
daervan Jacob Corneliszn.  Pieter  Adriaenszn.
H o ij er bevrijen sall, dan alleen van lasten ofte schulden
heercoemende van den voornoemden Pi eter Adriaenszn.
. * . . .> die sullen halff gedraegen werden bij den voor-
noemden Piet er A d r i a e n s z n. ende  dander  hellfte
meede  bij den voornoemden Jacob Corneliszn., voir-
ders ende  anders nijet. Met sulcke voirsproocken voir-
waerden, dat de voorn. Jacob Corneliszn. Duijn-
m e ij er van deselve ontruijminghe aen den voornoemden
Pieter Adriaenszn. Hoijer, sall betaelen de somma
van twee hondert vijff ende twintich guldens te XL grooten
‘t stuck . . . . . ende  sal Pieter Adriaenszn. bovendien
meede  noch volghen ende  genieten vuijten voersz. boel het
bedde,  daer hij op slaept, een beddesteedt’,  twee deeckens,
twee cussens,  vier slaepelaeckens, vier kusseslopen, een
sij specs met het halve gecoockte vleijs, een sack rogge,
een leenstoel, daer de Hoij er in sidt, een van de oude
waegens, midtsgaeders noch het halve huijs, eerff bij de
achte molen binnen der voirsz. sfeede van ‘s Gravensande
staende mette lasten, die opt voersz. huijs eerff gekocht zgn.
Doch met sullcken verstande alsoe G er r i e t D i r i c k s z n.
zoone van voornoemde B u r c h g e G er r i e t s d r. in deesen
oick meede  eerffgenaem es, ende  hierinne oick paert ende
deelinge es competeerende, soe beloofft Jacob Corneliszn.
D uij n m eij er deselve hier jegens te vergoeden in alle
redenen ende  behoirlijckheijt,  enz.

Aldus gedaen op te voirseijde woeninghe deur tusschen-
spreeckinge van Crijn Willemszn.  Duijnmeijer ende  Jasper
Janszn. als mindelijcke arbijters in deesen gerequireert,
die deesen beneffens de geaccordeerdens ellcx onderteijckent
hebben op ten XXVILen  Februarij anno XVIC  achthien.
Comparant verbindt ter richtige voldoening van het boven-
staande de woeninghe enz. met een halff margen eerfhuijer,
daer de voersz. woeningke op staet, item noch een halff
margen ende  vier honden landts gelegen in Noorland  (als
boven, zie (d) en (n)), 18 Sept. 1618.

(Schepenarchief ‘s Gravenzande en Sandambacht, deel 31
fol. 18 V.V.).
Pieter Adriaenszn. Hoijer, als getroudt hebbende
Nellitje Jansdr., weduwe was van weijlen Pieter
Worm b rechts z n., bode in zijn leven binnen ‘s Graven-
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sande ende  Santambacht, bekent, dat zijn voersz. huijss-
vrouwe, als weduwe met Adriaen Worm en 1) haere
voochtshand in deesen al in den jaere 161’7 vercoft heeft
gehad enz.

(id. id. fol. 57). 15 December 1620.
VergelUk  id. id. fol. 125 (9 April 1624),  fol. 129 V .V .

(14 Mei 1624).
(i ‘) Adriaen Wormbrech t szn . .  . . bekennen al in den

jaere 1614 vercoft  te hebben aan wijlen P i e t er W o r m e n
twee perceelen van landen, dragen deze over aan N el1 i t j e
J an s dr. wedzcwe  wjjlen P i e t e r W o r m e n , boven-
genoemd.

(i”)

6’)
6%)

(4

(m)

(4

(0)

(P)

(4)

(id. id. fol. 22). 2 October 1618.
dezelfden verkoopen N e 11 i t j e J a n s d r. t weduwe wijlen
Pieter  Wormbrechtszn., bode van ‘SCravenzande
en Sandambacht ,,de nombre van tweemaal derthien honden
cloesterlandt”.

(id. id. fol. 23). 2 October 1618.
Zie Schepenarchief van ‘SGravenzande,  deel 11 fol. 8 en 59.
Zie Dingboek  ‘s Gravenzande Rechtdag 3 Oct., 31 Oct.,
28 Nov., 12 Dec. 1611; 23 Jan., 6 Febr. 1612 enz.
. . . . . Jan Gerridtszn. Timmerman, woenende bin-
nen der stede van ‘~Grarensande en Jacob Corneliszn.
D u ij n m e ij e r , woenende in ‘t Noorlandt van Santambacht,
vercoopen vuijt en de van wegen de naegelaeten weduwe
van wijlen Gerridt Dirckszn. anders geseijdt G er-
ridt Grijns, Herder op te gemeene weijde, Thijman
Pieterszn. Duijnmeger  van Westerheijde het hu@ op te
gemeene weijde,  ofte opte grondt der stcede van ‘~Graven-
sande  mette  actie van drie jaer ILoedinge  van b e e s t e n
we$ende  op te voorsz.  gemeene weijde, daervan een ‘aer
geexpireert es. 21 November 1 d28.

(Schepenarchief van ‘s G ravenzande en Sandambacht,
deel 31 fol. 247).
Erfgenaemen van M ar rit, g e D i r r i c x dr. weduwe wijlen
J a c o b  C o r n e l i s z n .  Duijnmeijer  verkoopen.Eehvan
hare zes dochters heet Burchge Jacobsdr.

(id. id. deel 32 fol. 302.) 30 Mei 1651.
Jan Corneliszn.  Duijnmeijer  in ‘t Noorder land t
van Santambacht hypotecqueert op zijn nieuwe getim-
merde woninge, als huijs, bosch ende  een halff margen
eerfhuijrs gehouden van den Heijligen Geest ‘s Graven-
zande, daer de voorsz.  woniuge opstaat . . . . . item, op
noch vier hont eijgen lants gelegen int voorsz.  Noorder-
lant, belent, . . . . ., item op noch een halff margen eijgen
lants mede gelegen in het voorsz. Noorderlandt.

16 November 1604.
(Schepenarchief van ‘s Gravenzande deel 30, fol. 35--37)

. , . . Piet#er  Adriaenszn. Hoijer, als getroudt heb-
bende Nelli t ge Jansdr., weduwe was van weijlen
Pieter Wormbrechtszn. boede  in zijn leeven binnen
‘s G-ravenzande ende  Sant-Ambacht , die welcke  bekende,
hoe dat zijn voerz. huijsvrouwe als weduwe met, Ad r i aen
IVor men haere  voocht,shand  in deesen al in de jaere 1617
vercoft heeft gehad, enz. 15 Dec. 1620.

(id. id. deel 31. fol. 57.)
. . . . Piet.er Adriaenszn. Hoijer, woenende binnen
‘s Gravenzande  bekende . . . . opgedragen te hebben . . . .
aen ende ten behoeve van Wormbrecht Pieterszn.
jongesell zijn stiefsoon, . . . . . 6 Augs. 1624.

id. id. fol. 139.
. . . . Pieter Adriaenszn. Hoijer, als getroudt heb-
bende Nellitge Jansdr., weduwe was van wijlen
Pieter Wormbrechtszn., enz. bekent schuldich te
zijn Neeltje Corssen, weduwe wijlen Jan Corheliszn.
Mijnheer, ’ Gravenzande de somme  van 157 g. over ver-
schenen custinge van de coop  van haer huijs ende  erve
bij zijn voorsaet van de weduwe voirnoemt ‘t andere tijd

1) Adriaen Wormbrechtszn.,  Schepen van Monster, zie bij
1112. (Ned. Leeuw XXXII, 1915, k. 332).
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gecoft , vervallende tot Mei 1621 ende  mette selve jaere
incluijs alles ter goeder reeckeninge volgende en in con-
firmite van de gepasseerde custingbrieve bij des eijsschers
voorsaet verleden tot belooff van de eijscheresse ende
weduwe alhier in dato den 8 October 1613. 13 April 1622.

(Dingboek ‘s Gravenzande).
Vergelijk: Schepenarchief ‘s Gravenzande dl. 2 fol. 341.

Wormbrecht:  Pieterszn., jongesel woenende alhier
binnen deeser steede eijsscher contra Pieter Adriaenszn.
Hoij er gedaegde omme sen hem eijsscher te leveren
seeckere bedde bij den eijsscher van hem getocht voir
de somme van XLVTII guldens. 8 Maert 1627.

Pieter Adriaenszn. Hoijer wonende binnen de wrijheit
der selwer  steede,  die bekent getransporteert ende  over-
gedraegen te hebben gelijck hij doet bij deesen aan ende
ten behouve van Rentmeester ende regierders van de
arme cameren ter Heijde ende ten behouve van de selve
alsulcke actie ende  recht, als hem transporteur es com-
peterende vuijt trachte  van de vercoopinge van een bedde,
pulij, twee oircussens met een deecken bij hem vercoft
aen Worm b r echt P iet er s zn. jon.gesell  zijne schoonzoon
aen somme van acht ende veertich gulden daerenvoire hij
Worm brecht  Pieterszn. transportant belooft tebétaelen
d’een helft gereeds, ende d’andere hellft voir Pincxtere
eerst coemende.  Ende dewelcke voersz. bedde  met zijn
toebehoire als voirz. meede  vuijt trachte  van seeckere
appoinctement  van schepenen deeser steede in dato den
8en Maert  anno voerz.  bij provisie gelevert es.

goederen te erkennen ende houden, ende  oock gheene
betalinghe in eeniger manieren aen ijemant te doen,
als aen den voornoemden Rentmeester Hallingh, ofte
dengenen  als voren, daertoe te committeeren, op pene
so s1J contrarie comen  te doen, dat hen hetselve geen
betalinge sal  strecken ; dan alzoo den voors.  Jorden
Wolffs absent was, is d’insinuatie ende interdictie in
voegen als vooren  gedaen aan Pieter Thijmanse ende
Gerrit Everts gebuijren aldaer, die ‘t selve aennaemen
ende beloofden den selven Jorden te bootschappen ende
aen te seggen omme  hem daerna te reguleren; Ende
ten  o i rconde  desen  bij d ’voorschreven  Schou t  ende
Schepenen onderteijckent, die hier van hebben genooten
haer  behoorlijck  s a l a r i s , ende  is onderteeckent Gerrit
Verhaer,  Gerrit Janss, ‘t tierck van Jan Aelberts .

Den sevenden Junij  anno voorschreven is voorts bij
de voorschreven Heeren  gecommitteerden in qualité als
vooren,  geinventariseert ende  gearresteert de navolgende
Renten ende Chijnsen van den voornoembden MI Johm
van Oldenbarnevelt  , ter  presentie van Cornelis  van
Surckesteijn  ende.  Steven Coottenberch Schepenen der
S t a d t  A m e r s f o o r t .

16 Maart 1627.
w.g.:  Pieter Adriaenszn. Hoeder.

(Dingboek ‘s Gravenzande).
Ten voorschreven daege (14 December IöB)  compareerde
voor ‘s heeren schoutende gerechte IJsbrant Maerten
Lindewer dewelcke versouck dede, vermits het overlijden
van Pieter Arentszn.  Hoijer woor  dese,lgraefmaeker
alhier het zelve graefmaekersampt te mogen bedijenen enz.

(id.) (Slot volgt.)

Eerst een rente van drije  guldens twee stuijvers vier
penningen ‘s jaers tot  laste van Evertgen Hendricx
Dochter van Hendrick  Aertsz. za. woonende aan de
Langestraat binnen Amersfoort, verschijnende jaerlix
te Kersmisse, dus hier . . . . . . . . 3-2-4.

Noch een Rente van neegen  guldens ‘s jaers tot laste
van Digna Pauwels dochter,  mede woonende binnen
Amersfoort aen de Langestraat, staende deselve rente
op haere  huijsinge  ende verschijnende jaerlicx op Mei-
dage , welcke  hugsinge  tegentioordich  possideert  eenen
Gerrit Barendsz., dus hier . . . . . . . 9-0-0.

Den Debiteur hierop gehoort  verclaerde niet meer
schuldich te zijn dan acht gulden thien stuijvers ‘s jaers.
Item een rente tot laste van Gijsbert Rijcken, woonende
op die marckt tot Amersfoort, van acht guldens thien
stuijvers ‘s jaers meede  staende op sijn huijsinge, ende
telcken Meijdage verschijnende, dus hier.  . 8-10-0 .

Ste Barberen  Convent binnen Amersfoort, een chijnse
van vijff stuijvers ‘s jaers , her tomende  vuijt te gerech-
ticheden  van de goederen van Lutteke Wede “), ver-
schijnende jaerlijks  ende  praecijs moetende betaelt worden
St Martens dach, dus hier. . . . . . 0 - 5 - 0 .

Sta Aechten  Convent binnen Amers for t  ; een chijns
va,n een stuijver acht penningen sjaers hercomende,
verschijnende ende. betaelt wordende als vooren,  dus
hier. . . . . . . . . . . . . . . 0-1-8.

Joffrouw van Vanevelt woonende tot Amersfoort, een
chijns van vier penningen ‘s j ae r s  he rcomende  ve r -
schijnende ende  betaelt wordende als vooren,  dus hier

0 - 0 - 4 .

Bijdragen tot de kennis van Johan van Olden-
barnevelt en zijn geslacht,

door J. D. W A G N E R .

(Vervolg van XXXIV, 39.)

Noch den sesden Junij voorsz. bij d’Heeren voornoetit
ter presentie ende overstaen van Gerrit Verhaer Schout,
Jan Alberts ende  Gerrit Jans Coedijck Schepenen van
Stoutenburch b$ Amersfoort voors. mede geinventariseert
ende  gearresteert de goederen van den voorn. Ml' Johan
van Oldenbarnevelt  in deselve Jurisdictie geleegen.

Het Erff en Lande van Stoutenburch,  groot omtrent
‘t sestich margens  , leggende aen een stuck met het huijs
daerop staende  , seggende de huijrder de schuijr ende
bergen die daermede op staen hem toe te comen, daer
aff bruijcker is Roelof Janss. ‘s jaers voor de somme
van 280 Car. guldens ende  heeft daervan noch huijre
tot Martini 1622, dus hier. . . . . . . 280 C. g.

Noch het Erff ende  Landen van Cleyn Stoutenburgh,
groot  omtren t  sevent ien  of f  ach t t ien  mergen, dae r
bruijcker off is Jorden Wolffs, ‘s jaers  voos sestich Car.
gu ldens  ende  heeft  noch sess jaren huijre daervan,
Martini deses  jaers 1619 ‘t eerste jaer  verschijnen sal,
dushier. . . . . . . . . . . . . .6OC.,g.

Welke goederen, ter presentie als vooren sijn genomen
in arrest ende  is den voorn. Roeloff Janss mitsgaders
den voors. Jorden Wolffs, mede wel expresselijk belast
ende geinterdiceert niemant als welgemelte haere Hooch-
Mogenden  voor ei jgenaers ende meesters der voors.

De dochter van Dirck de Wijs genaempt Mechtelt
te Amersfoort mede een chijns van vier penningen ‘s jaers,
oock hercomende verschijnende ende betaelt worden als
de voorgaande, dus hier mede . . . . . 0-0-4.

Al le  welcke  Renten  ende Chijnsen als vooren,  ter
presentie van de voornoemde Heeren  Schepenen sijn
genomen in arrest , ende de voornoembde Evertgen
Henricx dochter, Gerrit Barentsz , Gijsbert Rijcken,

6) Wijst op Deiiana ua~  Weede,  moeder van den ,,Advocaet”.
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Joffvrouw van Vanevelt , de dochter van Dirck de Wijs,
mitsgaders Wouter Buijs Rentmeester van de Conventen
van St Barbaren ende  St Aechten  wel expressebjck  be-
last en geinterdiceert niemant anders voor eijgenaars
en meesters van dien te kennen, als d’ Hoochmogende
Heeren Staten Generaal, eude sulcx gheene betaelinge
daervan aen nijemanden te doen als aen den voorn.
Rentmeester Hallingh in de voorschreven qualite, ofte
den ghenen, die de Heeren Gecommit tee rden  voorn .
daertoe souden  mogen committeren, gelijcke verboth
ende interdictie ter presentie als vooren,  is gedaen aan
den Rentmeester van de Houffmale rente Henrick Both,
Jan  van  Coet, Ru tger  R i jcks ;  P ie te r  Peelen, J a c o b
Janss, -Wouter Janss, Jorden Splinters en Dirck Reijers,
welkers goederen die sij gebruijcken hier vooren  mede
gespecificeert, op gisteren zijn genomen in arrest; alles
o p  poene dat sij contrarie doen hen ‘t zelve geen be-
ta l inge  strecken sall ende ten oirconde is  deese bij
d’ voors. schepenen onderteijckent, die hier van hebben
genoten haer behoorlick salaris, en is ondert. Cornelis
van Surkesteyn  en Kootenberch.

Noch ten selven dagen bij d’ voornoemde Heeren  in
arrest genomen ende geinventariseert ter presentie ende
overstaen van Meijnert Folckertsz, Schout van Bun-
schoten, Duyst ende  Haer ende Jan Adrijaensz. backer
Schepen tot Sevenhuysen, sijnde in deselve Jurisdictie
van Duijst.

Een partij Landts groot negen margen gelegen in de
voors. Jurisdictie van Sevenhuijsen, genaempt de Hooge-
steeg ‘), met een huijs daerop staende, ‘t welck geseijt
wort den bruijcker toe te comen, ende wort gebruijckt bij
Adrijaen Lambrechtsz., die ‘t selve noch den tijt van
ses jaeren in huijre heeft, waervan ‘t eerste jaer  ver-
schijnen sal Martini end Kersmisse deses jaers 1619,
‘s jaers voor vijff en negentich Car.  guld., dus hier 95 C. g.

Welcke  parthije Landts ter presentie als vooren is
g e n o m e n  ende  gestelt  in arrest, ende  is  d’interdictie
op gisteren gedaen geweest aen de moeder van de
voorschreven A driaen Lambrechtss sulcx hier voren
i s  gestelt, ende  ten oirconde desen  bij  d’voirnoemde
Schout ende  Schepen onderteijckent, die hier van haer
behoorlijke salaris hebben genoten, ende is onderteeckent
M. Saeb. Volcksz., Jan Ariaens backer.

T e n  s e l v e n  da,ge bij de Heeren  v o o r n o e m p t ,  t e n
overs taen  ende  in presentie van Louurens Pieterss.
Substi tut  Schout ende  Aelbert Pieterss Hagen, mits-
gaders Thonis Corneliss Pijnenburch Schepenen van
Baren mede in arrest genomen ende geinventariseert.

Een rente van thien Car. guldens ‘sjaers verschijnende
jaerlix te Kersmisse tot laste van Anthonis Aelbertsz.
Molenaer  to t  Baren  *) voorn., dus hier . . 10 C. g.

Welcke  arrest in presentie van Schout ende Schepenen
voorn. is gedaen ende den voorn. Anthonis Aelbertsz.
molenaer belast ende  wel1 expresselijck  geinterdiceert :
aen niemand eenige betaelinge van de voorschr. Renten
te doen anders, als aen den voorn. Rentmeester Balling
in de voors.  quali t i j t , ofte dengeenen bij d’ Heeren
voorn. daertoe te authoriseeren  , op peijne van contrarie

7) Zal het land ,,de Lange Duyst” zijn, dat Johan v. Olde~zbarnecelt
bij de deeling zijner ouders vooruit kreeg.

8) Zal zijn: de rente van 9 gl. jaarl.  op den molen van Baarn. Zie
dit  Maandbl. ver. jaarg.,  k. 35.
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doende ‘t selve andermael te sullen moeten betalen,
dan alsoo den voernoemden Anthonis Aelberts niet
present en was hebben d’voorn. Schout ende Schepenen
‘t selve verbot  en interdictie van zijnent wege  aenge-
nomen ende belooft hem ‘t selve te sullen aanseggen
ende verwittigen, omme  hem daarna te reguleeren. Ten
oirconde deesen bij d’zelve Schout ende  Schepenen, die
hier van genooten  hebben haer  behoorl. salaris, onder-
teijkent ende is onderteijkent  Lourens Petersz., Aelbert
Petersz. Hagen, ‘t merk van Thonis Cornelisz. Pijnen-
burch.

Voorts hebben de Heeren  Gecommitteerden voorn.
in qualité als vooren, ende  ter presentie en overstaen
van de voorschreven Cornelis van Surokesteijn ende
Steven Kootenberch Schepenen tot Amersfoort, Gerrit
Verhaer geweesen Rentmeester van de voors. goederen
van Johan van OldenOanaevelt  geexecuteerde geinter-
diceert  ende wel expresselijk belast, hem voortaen metten
ontfanck ende administratie van alle deselve goederen
ofte eenige van dien niet meer te bemoeijen in eeniger
manieren tenzij met expresse last ende  authorisatie van
Haar  E .  ende van ‘t geene  hij alrede o n t f a n g e n  ende
aen den voorschreeven  Barnevelt niet in Reeckeninge
verantwort heeft, aen nijemant eenige Reeckeninge ,
bewijs of reliqua te doen, als aan den voorn. Rentmr.
Halling van wegen d’Hooch  Mogende Heeren  Staaten
Generael  daertoe gecommitteerd, op poene  soo hij con-
trarie van desen  compt te doen, dat men ‘t selve op
zijn persoon ende goederen sall verhaelen, ende  heeft
denselven Rentmeester belooft hem daerna te sullen
reguleren. Ende  alsoo d’ selve  Heeren  Gecommitteerden
hebben gelieft hem Rentmeester voornoempt weder bij
provisie te auctoriseren  tot den ontfang van deRenten,
Chijnsen  ende pachten van de voorschreven goederen,
voor date deeses verscheenen ende onbetaeld zijnde,. als
die tegenwoordich noch zijn lopende, soo belooft hij
mede  ‘t selve getrouwelijk te zullen naer  comen  ende
va’n de penningen vuijt trachte  van dien te ontfangen,
als die hij alreede ont.fangen  ende  aan den voors. v a n
Oldenbarnevelt  noch in reeckeninge niet  verantwoort
heeft, aan den voorn. Rentmeester Halling in de voor-
schreven qualiteit , ende  a a n  n i e m a n t  a n d e r s  g o e d e
Reeckeninge, bewijs ende  reliqua te doen, zonder hem
oock met ‘t maecken van esnige nijeuwe huijre,  ofte
eenige andere novatie in eeniger manieren in ‘t minste
te zullen bemoeijen, ofte doen anders als met expres
consent ende last van den voorn. Heeren  Gecommitteerden,
alles onder verbant van sijn persoon ende  goederen,
geene vuijtgesondert tot bedwanck van allen Rechten
ende  Rechteren ende  ten oirconde is desen  bij d’voorsz.
Schepenen, neffens den voorn. Gerrit Verhaer onder-
teijckent den sevenden Junij 1619, stilo novo, hebbende
Schepenen voornoempt hier van genooten  haer  behoor-
lijck salaris , ende  is onderteekent Geraert Verhaer ,
Cornelis van Surckesteijn  , S. Kootenberch.

Is noch ten selven dage en in presentie als vooren
bij d’ voornoemde Heeren  Gecommitteerden onder Rijck
van Muijlenburch , wonende binnen Amersfoort, gewesen
Stadthouder ofte Griffier van de Leen van wegen Johan
van Oldebnarneveid, gearresteert alle soodanige pen-
ningen, als hij vijt trachte  van dien heeft ontfangen
ende onder hem berustende zijn, met interdictie ende
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expres bevel van sijnen ontfanck ende handelioge, ‘t
sedert  de Reeckeninge laetst met den voorschreven
Barnevelt geslooten , aen nijemant  anders eenige Reecke-
ninge,  bewijs ende Reliqua te doen, als aen den voor-
noemden Rentmr. Halling in de voors.  qualiteit ,  op
peijne  dat hij  contrarie doende men ‘t selve op sijn
persoon ende  goederen sal verhaelen, ende  hem sulcx
geen betaelinge strekken sall .  Gelijck  hem meede  is
gelast zijn Leenboeck wel te bewaeren, ende aen nie-
manden te laeten  volgen, dan die bij de welgemelte
Heeren  Hooch Mogende daertoe sullen worden geor-
donneert , daernae denselven Mrxijlenburch hem beloofde
te reguleeren ende  ten oirconde is deesen bij de voor-
noemde SchePenen  onderteijckent, die hier van hebben
g e n o t e n  haer behoorlijck  sa la r i s ,  den  achsten J u n i j
anno voors. ende  is onderteeckent Cornelis van Surcke-
steijn. 5. Eootenberch.

Men ziet een niet onbelangrijk aantal landen, renten
en cijnzen werden in het land van Utrecht in beslag
genomen. Een en ander strekte zich uit over zes ver-
schillende jurisdicties : St. Pieter, het Hoogeland, btouten-
burg, Amersfoort, Sevenhuisen en Baarla.

Onroerend goed.

In S. Pieter brengen 39 morgenop: 348 gl. en 12 kapoenen
,, Hoogeland ,, 1112 ,, ,, 936 ,,
,, Stoutenburg ,, 779 ,, ,, 340 ,,
,, S’evenhuisen  ,, 9 ,, ,, 95 ,,

237 morgen 1719 gl. en 12 kapoenen

Roerend goed.

In Hoogeland Renten en cijnzen 60 gl. 0 st. 4 penn.
n Amersfoort

Re&e  ”
-n 20 n 19 n 4 n

,, Baa rn 10 n’
90 gl. 19 st. 8 penn.

Doopboek der Gereformeerden te Bloemendaal 1632-1812.

Datnm. Kind.
2 Nov. 1 6 6 4  S a n

7 Aug. 1667 Martinus

30 Sept. 1736 ìlfaria
Rebeccn

6 Oct. 1748 Jai~ Frederik
Guillermet

17 Jan. 1754 Corneiia

14 Sept .  1755 cJoha?a?2a
Apollonzia

25 Febr. 1769 Gualtherus
Homma

Ouders.
Jacobus Trip
Margrieta Munters

Martinus Alewìjn
Anna Hooftman

Gera rd  Callenburq  Baartmans

Aanteekeningen uit de oude registers ter secretarie
der gemeente Bloemendaal,

door W. J. J. C. BIJLEVELD.

Deze gemeente bestond vanouds uit drie deelen:  Aal-
bertsberg of Bloemendaal, Tetterode of Overveen en
Vogelenzang. Eerst omstreeks 1626 is in het eerstge-
noemde dorp een bedehuis opgericht. Dit is de zetel
geweest van de gereformeerden voor de drie dorpen,
ofschoon de niet talrijke protestanten in Vogelenzang
vaak naar Bennebroek of Hillegom ter kerk gingen. Te
Overveen was in de middeleeuwen reeds eene kapel, aan
den H. Quirinus toegewijd. Bijna steeds, ook na de refor-
matie, is er een R. C. geestelijke gevestigd geweest; de
bevolking was en is dan ook meerendeels Catholiek. In
de 190 eeuw is eY eene groote en zeer mooie kerk ver-
rezen. Ook te Vogelenzang was vanouds eene kerk, wier
geestelijken ook de verspreide bewoners van de Zilk en
Langeveld bedienden, en na de hervorming tevens de
Catholieken van Hillegom en Bennebroek. Op een drietal
inschrijvingen der Overveensche parochie na, leveren de
R. C. registers noch te Overveen, noch te Vogelenzang
feiten op, die hier vermeld behoeven te worden.

R. C. doop- en trouwboeken van Overveen.
28 Aug. 1787

16 Ju l i 1788

14 Aug. 1798

zijn getrouwd met dispensatie Franciscus
Joannes de Wyckerslooth  en &!aria  Elisabeth
Roest de Alkemade. Zij woonden op het
huis Duynvliet, thans gesloopt en waarvan
de plantage en uitgestrekte teelgronden tot
de goederen van Elswoud (er vlak over
gelegen) behooren. Zij lieten te Overveen
twee aldaar. geboren kinderen doopen  nl. :
Jacobus Theodorus Josephus Cornelius,  ge-
tuigen: Theodorus Roest van Alkemade
heer v. Werkendam en Maria Johanna Char-
lotte van Euykhoven,  en:
Jacobus Ludovicus Josephus Joannes  , ge-
tuigen: Jacobus Roest Oem van Moesen-
broeck  en Maria Elisabeth van Suylen van
Nyevelt geboren de Wyckerslooth.

Johanna Wilhelmina Gravia

DB Joannes Georgius Welman
Wilhelmina Paulina quillermet

Da Henricus Wilhelmus Aalstius den
Appel (bevestigd 26 Nov. 1652)
Jacoba  Cleijn

eidem

Ds Jan Co012 (bevest. 8 Mei 1767)
Alida Homma

Getuigen.
d Heer Jan Munter
d Heer Joseph Koeimans
Juffr. Agata van Outshoorn

Abraham Alewijn
Anna Roelants

Johan Gravia
Rebecca Callenburg

Jan Frederik Guillermet
Elisabeth Losser e. 1.

Cornelia van Aalst
Cornelia Bosch, grootmoeders

Jan van Wageningen en
Apolonia Bosch e. 1.

D* Gualtherus Homma te Edam
Johanna Regoot  wede Ds Gualtherus
Homma Sr te Medemblik
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1 5  J u n i  1 7 6 0  Covnelis eidem
T 19 Juni

28 Mei 1767 Weyndina Johan van Beckelinghuysen  Med. DP
Anna Perpetua Constantia van Goens

30 act. 1768 Henricus eidem
geb. 23 Oct. Louis
hoorde te Velsen gedoopt daar de ouders te Santpoort woonden.

Ds. Petrus Augustus de Genestet is 26 Apr. 1761 bevestigd.
28 April 1778 Willem Jan François Augustus de Genestet schout
geb. 22 April te en notaris in deze heerlijkhoud, schout
1.30 n.m. van Santvoort en ontvanger der ver-

pondingen in die vier plaatsen, schout
secretaris en rentmeester van Berken-
rode
Charlotta Maria Ravensberg

20 Feb. 1780 Pieter Augustus eidem
geb. 17 Feb. te
3.16 v.m.
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Cornelis Cooll, grootvader
Maria Cooll, tante

Jan van Reckelinghuysen, niet present

Henricus Kakelaar
Louisa Maria van Goens, te Middelburg

Mej. Johanna Charlotta Ravensbergh
wede v. d. Heer Aernt de Zeeuw in
leven schout en secretaris te Boscoop
en notaris  te Gouda, represent.  den
WelEdelGestr.  Heer Henrie Joan Ra-
v e n s b e r g h  capitein  ten dienste  deser
landen en Vre Hillegonda Beeke e. 1.

Ds P. A. de Genestet
Vre Hillegonda Beeke wede Ravens-
bergh

Aan Ds. Subrand Herinoa Jsn. den 18 Nov. 1792 bevestigd, is overhandigd het volgend extract uit
het doopboek van Bennebroek. ”

LI I

8 Jan. 1792
geb. 30 Nov. 1791 Joan Jacob Mr. Gerhard Pieter van Holst
op de buitenplaats Theodora Bertrana Betmer
Maribosch in de
Vogelenzang met toestemming van den overleden predikant de Genestet

16 Juni 1793 Christo  f Johannes Cornelis Bert
geb. op de Rijp Liuinus Anna Catharina Boode
te Bloemendaal Lodewi@
5 Juni 1793

Vacature van predikant Oct. 1794 tot komst van Ds.
10 Juli 1796 Eduard eidem
geb. alsvoren Gustaa f
17 Juni 1796 Antonie

29 Mei 1796 Joannes Ds Jacobus Weldijk
geb. 27 Mei even Anna Jacoba Knegjes
voor middernacht

Joan Jacob van Holst

te Bennebroek gedoopt.

Lodewijk Willem Boode
Johan Christoph Hericke

Weldijk  Juli 1796.
Eduard Gustaaf Boode
Catharina Antoinette Martin vrouw van
Jacob Hendrik Boode

De vader hield het kind ten doop en
verrichte zelf de plechtigheid

Vaca.tnre  April 1797-komst van Ds. ,7. C. Berrangd  Aug.  1797.
23 Juli 1797 Anna
geb. onder Heem-  Maria
stede 27 Mei 1797 Debora
bij 4 u u r  n.m.

1 sept. 1799 Antonia
geb. 14 Aug. te M a r i a
3.30 n.m.

Eduard Gustave Boode
Anna Maria Debora Roseboom

Ds Jan Christoffel Berrangé
Hester  Alida Elisabeth van Bockom

Johan Cornelis Bert en echtgen.  Anna
Catharina Boode

Trouwboek, begonnen met den dienst
van Ds. J. G. Welman, bevestigd 21 Aug. 1740.

Aanget. DS  J. G. Welman
19 April 1745 W. P. Guillermet van Amsterdam.

Getr.
te Amsterdam

Aanget. WelEerw.ZeerGel.  Heer Henricus W .
24 Maart 1753 Aalstius den Appel, jongm. v. ‘s Hage,

Getr .  Hage- predt alhier en
stein 12 Apri l

Getr.
10 Juni 1766

Frederika Jacoba Klein jd. geb. en wo-
nende te Hagestein.

WelEerw.ZeerGel. Heer Jnn Co011 j.m.
v. Amsterdam en mej. Alida Homma
j. d. van Medenblik.

Getr.
30 Mei 1775

Aanget.
16 Nov. 1767

Getr. 6 Dec. Aanget.

Anthony Berrange  jr.

Met consent en volle goedkeuring v. d.
WelEdelgestr.  Heer Fagel,  hoofdbaljuw
v. Brederode op vertoog van Arnhem en
Haarlem, op het huis te Bloemendaal in
presentie v. d. WelEdgestr.  Heer van
Dam en echtgenoote:
Albertus Lippert weduwn. van Arnhem
en Anna Maria Elisabeth ther Smetten
j. d. van Cleve te Haarlem.

Op betoog van Amsterdam de WelEdgeb.
Heer en Mr Jan Willem van Loon, se-
c re ta r i s  d ie r  s t ad  en  de  WelEdgeb.
Jongvr. Maria Backer.

Frederik Hendrik van Berck en Anlaa



13 April 1777

Aanget.
18 April 1777

Getr.
3 Nov. 1777

Getr.
8 Aug. 1780

Getr.
1 act. 1780

Getr.
3 Juni 1787

Ingez.
25 Maart 1798

Ingez.
21 Aug. 1799

Ingez.
6 Cet.  1804

Ingez.
6 Mei 1805

Ingez.
22 Maart 1808
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MaTia  Elisabeth ter Smitten weduwe
Lippert;  betoog gegeven op Arnhem
23 April.

François Augustus de Genestet jongm.
geb. te Enkhuizen en wonende te Bloe-
mendaal, leenman van den Hoogen Vier-
schare van den lande van Bloys, schout,
secretaris en rentmeester van de heer-
lijkheid en huize van Berkenrode, schout
en notaris te Tetterode, Aalbregtsberg
en de Vogelenzang. Alle dese eere titulen
zijn op order van den schout in dit boek
gestelt  en jongvrouwe Charlotta Maria
van Ravensbergh j. d. geb. in de stad
Grave en wonende te Haarlem, getrouwd
ten Rechthuize van Overveen 3 May  1777.

Op betoog van Amsterdam en Nieuwkoop
de Heer Christiaan ten Kate j. m. geb.
en won. te Amsterdam en juffrouw Sara
Charles wonende te Nieuwkoop geboortig
van Haarlem en weduwe den Heer Jan
Rotterdam.

Cp betoog van Wormerveer, Overveen
en Deventer de WelEerw. Heer Bernar-
dus Doornbosch leeraar onder de Doops-
gezinden te Wormerveer geweest zijnde,
weduwnaar, en mej. Anna Naria  van
Lottum j. d. geb. en wonende te Deventer.

Op betoog van Utrecht en Amsterdam
Jongheer  Jan Carel  Godin, raad iu de
vroedschap der stad Ut.recht  en de Wel
Edgeb. vrouwe Weyndina Eleonora ten
Hove douair. W. Munter.
Op betoog van Amsterdam de WelEd.
Heer Jean Jacques  Faesch en jongvrouwe
Marie Cuny.
Izaak Hodshon j. m. geb. te Haarlem en
wonende te Amsterdam en Izabella  Dedel
jongedr. geb. en wonende te Amster-
dam op attest. der municipaliteit aldaar
eodem die.
Lodewijk Hendriksz.  Bovy j. m. en Judith
Catharina Dedel  j. d. beiden geb. en
wonende te Amsterdam.
Ananias Willink  j. m. en Hillegonda
Josina van Vollenhoven j. d. beiden geb.
en won. te Amsterdam.
Joan Gyaafland  Joansx. we& van Wil-
helmina Catharina Petronella  Reynst en
Johanraa  Clara van de Poll j. d. beiden
won. te Amsterdam.
Johannes Arno1du.s  Pluygers j. m. geb.
in ‘s Hage,  pred. te Tiel en Maria Geer-
truida Schneevoqgt  wedo  den WelEerw.
Heere Hendrik Lagemans.

Begraafboek 1675-1812 (Gereformeerd).
29 Mei 1694 een kind van de Hr. Backer.
29 Juli 1694 Duystprocureur van Haarlem.
12 Juli 1701 een juffer van Sligchers plaats.

1 Sept,. 1704

22 Jan. 1705

3 Maart 1705
18 April 1705

7 Juli 1707
27 Juli 1707
21 Nov. 1715

28 Nov. 1715

28 Maart 1719

10 April 1723

14 Maart 1724
4 Nov. 1727
7 Aug. 1730

1 Nov. 1755

4 Maart 1756

30 Juni 1758

27 Sept. 1760
5 act. 1761

5 Juni 1767

23 Sept. 1778
16 April 1779

27 Sept. 1782
31 Mei 1787
12 Juni 1792

2 out. 1795
28 Aug. 1798

21 Jpni 1799
7 Juli 1808

11 Aug. 1802
25 Aug. 1802
21 Sept. 1802

1 Aug. 1803

3 Aug. 1805

29 Dec. 1809
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d Hr. Daniel  Hochepied uitgevoerd naar
Amsterdam.
Lucas van Beek uitgevoerd naar Am-
sterdam.
een kind van Ds. Gravia.
een kind van den Hr. Schuylenburch.
een kind van Ds. Gravia.
twee kinderen van den Hr. Schuylenburch.
d’Heer  Jacob de Winter uitgev. naar
Noordwijk.
d’Heer Abraham Jzn. de Winter uitgev.
naar Noordwijk.
d’Heer Joan  Hagebaert uitgev. naar
Noordwijk.
d’Hr.  *Johannes  van Westerhoff uitgev.
naar Amsterdam.
d Hr. Mr. .Jacobus  de Winter.
Maria Hagebaart  wed. Mr. Jac. de Winter.
Elisabeth Mr. Willemsdr. van Schuylen-
burch.
Mr. Nicolaas Dierkens op Saxenburg
uitgev. naar Haarlem.
Ds. Johan Gravia, emerit. pred.,  oud
92 j. en 12 d.
Maria Magdalena dr. van kapit.  Nannz+q
Daey uit Alkmaar.
de predt. Ds. Jan Cooll.
overleden Cornelis  zoon v. Mr. M. 14’.
van Valkenburg uitgev. naar Haarlem.
Henrietta Jacoba  van Hoorn vrouw v. d.
Hr. C. J. van Dam uitgev. naar Haarlem.
d’Hr. H. J. Ravensberg, kapitein.
Juffr. Anna Cathariraa  Benzon wed. den
Heer Gerard Guillaume de Genestet.
Willem Joan de Genestet P.Azn.
François Augustus de Genestet, schout.
Ds. Petrus Augustus de Genestet, predt.
Vrouwe Anna Maria Dedel wed. Rendorp.
Mr. Christofel Jan van Dam uitgev. naar
Haarlem.
een kraamkind van den Heer J. C:. Bert.
een kind van den Heer Beets.
een kraamkind van Ds. BerrangE.
een kraamkind van Ds. Berralagé.
[sic] Aaltje van Ittersum weduwe van
Gerit van Rechteren.
Mevr. Catharina Kops vrouw van Abra-
ham Jacob van Lennep uitgevoerd naar
Amsterdam.
overleden de Hr. Willem Philip Kops
op huize Wildhoef  en 8 Aug. uitgev.
naar Haarlem.
Johanna Christina de Genestet.

Aanteekeningen uit verschillende registers in
Ned.-Indië betreffende buitenlandsche

adellijke geslachten,
door IMr.  P. C. BLOYS  VAN TRESLONG PR I N S.

(Vervolg van XXXI,  299.)

Brederlow, G. E. W. A. freiherr von, is bij G. B.
benoemd tot lid van den Gewestelijken Raad van
Banjoemas.



93

Deviuere  , Georg Philìpp  Franz Friedrich Max freihorr
von, tr. Bandoeng 18 Nov. 1912 Adriane Ilcken.

Uil dit huwelijk:
--, \I’ilhelm  Hans Franz Felix Max f re iherr  von ,

geb. Bandoeng 3 Aug. 1913.
Iran Görschen , Friedrich August, geb. Neu Ruppin

(Brandenburg), 58 j., geg. adj. onder&. opnemer
N. 1. L. zn. van FriedricJL  August en Friedrike
Eleonora von Horn, beiden t, tr. Garoet 20 April
1898 Nji Mas Moertika, geb. Tjamis  (Cheribon),
30 j., dr. van Mas Dipapradja en Nji Raden Ijem.

--, Friedrich Otto, geb. Manda (Tjiandjoer) 6 Juni
1875, f Garoet 2 Nov. 1897, geg. sergeant geweer-
maker, zn. van Friedrich August voornoemd en
de inl. vrouw Sisatti (overleden).

Grumbkow, Wilhelm  Christoph Erdman von, geb. onder-
neming Waspada bij Garoet 27 Jan. 1880, erkend
7 Juni 1884 aldaar, zn. van Heinrich Julius Ottomar
Erhard,  oud 44 jaar, employé op die onderneming
en de Jav. vrouw Xoerie.

von  Haerdtl. Op 16 Juni 1911 werd het huwelijk van
Johan Candidus Atcgust  Wilhelm  freiherr von Haerdtl
en Henriette Maria de Jongh door echtscheiding
ontbonden (ingesohr. te Garoet).

Op 12 Nov. 1912 tr. te Garoet (Preanger)
J. C. 8. W. freiherr von H. vd., 41 j., industrieel
aldaar, zn. van Dr. August freiherr von H. e n
Wilhelmine Hoffmann won. te Weenen  met Marie van
Galen, 31 j., dr. van Dirk Ernest, admin.  suikerfab.
Beran. (Djokja) en de inl. vrouw Mariedalz.

Uit dit huwelijk:
August freiherr von a., geb. Garoet lb Sept. 1913.

Holzschuher von Harlach~,  Ego+&  Ernst Sigismfcnd,  i_
Poerwakarfa 4 feb. 1914, na ald. 3 feb. t. v. te
zijn geb.

- - Narianrza Carolina Helena II’ilhelmina  Johanna
barones ,  dr. van Kar1 Wilhelm en M a r i a .  v a n
Steenbergen X Pieter de Riemer,  geb. Batavia 10 Juli
1834, off.  inf. O.I. L., t 1872, zn. van I;ranciscus
Theodorus en Theresia Gerhardina Severijn.

Juncker Bigatto , 0. G. freiherr von, i_ Pasoeroean 17
Jan. 1913.

Lalsky , Oskar Hermann Siegfried de, geb. Dantzig 26
Maart 1872, vermoord te Bireuen (Atjeh) 20 Sept.
1913, begr. op het strand te Sigli, in 1896 in het
Ned. Ind. leger, sergeant 1897,  Ridder M. W. 0.
48 kl., laatstelijk conducteur AtJeh stoomtram.

Lücklaer, Edgar Altanus Nathias Gustav Rochus Sophus
graf von -, p Madioen 17 Dec. 1912.

Schimmelma~an, Adolph  von, geb. Soerabaja 20 Nov.
1848, zn. van 3. .A-.  + in 1864 en K. N. Lahertion ,
laatstelijk 20 commies bij het Dep. van Onderwijs
en Eeredienst te Batavia, alwaar hij t 7 Feb. 1892.

Schleinitz, Ilölhelmine  Frederika Franciska freiin von -,
t Batavia 30 April 1910.

Winckelmann , Henriette Cornelia Antoinette von, geb.
Koedoes, weduwe Jollanncs Cornelis Lammers van
Torenburg, + oud 76 jaar te Garoet 4 Juli 1898.
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Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen
verzameld door Mr. W. van der Lely,

medegedeeld door Mr. L. G. N. BOURICIUS,

Archivaris der Gemeente Delft. 1)
(Vervolg van XXXIV, 56.)

B. = Burgemeester; H. = Havenmeester; H. D. =
Havenmeester te Delfshaven; S. = Schepen ; T. =
Thesaurier; V. = Veertigraad en W. = Weesmeester.

1

N”243  Ia
(223)’ *

Ib.

IC.

Id.

IIa.

IIb.

111.

IV.

Yo 244. Ia.
(224) Ib.

IC.

Id.
IIa.
110.

Mr. AelbrecJLt  van der Burch Reiersx. 2), geb.
13 Maart 1632, i_ 29 Sept. 1681, Vroedschap,
S. en B. der Stad Gouda, Gecommitteerde
Raad van Holland etc. X 16 Meij  1656 Sara
VossenOurgh  Anthoniusdr., geb. 12 Sept. 1634,
+ 30 Meij  1716.
Mr. Jolzan Adolf Baghman, Rigter tot oud
Calchar, Raad van zijn Kon. Majesteit van
Pruysen etc. X 16 Febr. 1688 GeertruijS’ch~~vel-
bergh, geb. 22 Sept. 1662, -i_ Februarij  1742.
Martinus van Immerseel Pietersz.  X Catharina
van den Heuvel Hermansdr.,  geb. 23 Februarij
1646, i_ 1 Februarij 1739.
Mr. Hubert van Rijkevorstel  Abrahamsz., geb.
29 Maart 1650, f 1 Maart 1718 X 10 Julij  1674
Maria de Riemer  Abraham&., geb. 28 Aug.
1655, f 12 Febr. 1714.
Mr. Arend van der Burch, geb. ï.7 Dec. 1677,
t 30 Meij  1735, Raad en Vroedschap, S., B.
etc. der stad Gouda, Gecomm. Raad ter Ad-
miraliteit te Amsterdam, Heemraad v. Schie-
land etc. etc. X 17 Dec. 1717 Jkvr. Szoana
M&ia~Bäghman, geb. 16 Aug. 1690.
Jan van Immerseel,  geb. 3 Dec. 1682, j- 4 Sept.
1739, Brouwer in ‘t Fortuyn en Ouderling der
Remonstrantsche Gemeente te Leiden  X 20
Dec. 1707 Jkvr. Jacomina van Rijkevorsel, gob.
20 Junij 1683, i_ 6 Dec. 1734.
Mr. Aelbrecht van der Burch,  geb. 18 Dec.
1718, Vroedschap, S. en B. der stad Gouda,
Bewindhebber van de O.-I. Comp., Gecommit-
teerde Raad van Holland etc. etc. X 2 April
1743 Jonkvr. Jacomina van Immerseel,  geb.
7 April 1722.
Aelbrecht van der Burch Aelbrechtsz. ,
geb. 14 Januarij  1760, V. 1777, W. 1784, S.
1786, afg. 31 Oct. 1787 X 29 Augustus 1776
Jonkvrouwe Adriana Cornelia Bosch (dogter
van Mr. Bartolomeus X Vrouwe Cntharina van
Immerzeel Jansdr.)

Van den Bogaart X Maarten&.  , zie 221. Ha.
Sonderdanck X van der Smout, zie 221. IIb.
Dirck Bruijning, geb. 26 Julij  1666 X 15 Meij
1689 Ellebregje Luytsing, geb. 6. Oct. 1668.
Pieter du Pas X S?tsanna  Cojet.
van den Bogaart X Sonderdanck,  zie 221.111.
Zheunis Bruyning Dirksz., geb. 14 Februarij
1690 X 16 Oct. 1721 op Batavia met Anna
du Pas, geb. 1704 in Bands, i_ 19 Dec. 1724.

1) Aanvullingen en verbeteringen zullen door mij deeds gaarne
vorden ingewacht.

“) Zoon van 27. 111.
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111.
IV.

N” 245. Ia.
(225) Ib.

IC.

Ia.

IIa.
1%

111.

IV.

van den Boogaart X Brzcyning,  zie 221. IV.
Dr. Bartholomeus van den Boogaart Paulusz.
geb. 4 Jubj 1753, j- 17 Dec. 1836, V. 1778,
H. 1784, S. 1787, afg. 31 Oct. 1787, lid der
Provisioneele Municipaliteit in 1795, Schepen
1795-1803, lid van den Raad 1803, Vroed-
schap 1808, municipale Raad 1811, Provi-
sioneel Bestuur 1813, Lid van den Raad 1813-
1824, Secretaris van de Weeskamer 1799-
1836.

Pauzu X van der Goes, zie 118. HL
Cau X Sterthemius, zie 183. 116.
Cornelis  van Boesschot, 1_ 19 Nov. 1667 X
Susanna  W$arich.
Karel van de Putte , Vies (sic.9 Admiraal van
Zeeland X Johanna Cornelia Biskop  Samu-
els&. .
Pauw X 2” Cau, zie 118.  IV.
Philibert van Boesschot , geb. 25 Januarij  1666,
S. en Raad der Stad Vlissingen X 15 Meij
1715 Catharina Johanna van de Putte, geb.
20 Julij 1686, j- 11 November 1756.
lman Pauw, geb. 24 Julij 1710,  t_ 1 Aug.
1779, S. van Vlissingen 1740, Griffier van
den Hoogen  Raad 1756 ‘) X 1” 28 April
1739 Maria Johanna Catharina va,n Boesschot,
geb. 17 Oct. 1718, t 8 Maart 1754.
Mr. Engelbrecht Imansz. Pauw, geb.
7 Sept. 1762, j- 30 Maart 1803, V. 1780,
W. 1786, Schout 1789, adjunct ten dagvaert
1791, B. 1793 1794 X 16 Meij  1774 Cornelia
Hillegonda des Villates, Alexander Augustus&.,
geb. 20 Julij 1764, t 22 Maart 1802.

N.B. Voor hunne 11 kinderen zie Mr. H. J.
Koenen, het Geslacht Pauw, blz. 43 en vlgg.

NO 246. Ia. de L’Espaul X Tedin.o  van Berkhout, z i e
(226)

Ib.

IC.
Id.

_ IIa.
IIb.

111.
IV.

No247 Ia
(227j Ib:

IC.

Id.

IIa.

158. IIL-
van Royen (zie 185. IT. b met 1”) X 20 van
Groenendtik,  zie 191. 1I.b.
van Hoogeveen X van Assendelft, zie 156.111.
Rover X van der Dussen,  zie 18%. 111.
de L’EspauE X van Royen, zie 158. IV.
van Hoogeveen X Röver, zie 156. IV.
de L’Espaul X van Hoogeveen, zie 191. IV.
Mr. Pieter Ysacsz.  de L’Espaul,  geb.
11 Nov. 1766, t 10 Jan. 1836, V, 1781, H.
D. 1785, S. 1787, B. 1793, Municipale Raad
1811, lid van het Provisioneel Bestuur 1813,
Lid van den Raad 1816-1824.

Cau X Sterthemius, zie 183. IIb.
Willem Ockerse  , Raad der Stad Zierikzee, ge-
deputeerde ter Admiraliteijt  in ‘t Noorderquar-
tier, begr. 7 Februarij 1727 X Jacoba de Wilt,
-j- Januari 1727(?)
Mìjnard  van Buren, secretaris van den Hove
van Holland X Agath.a  Brest.
. . . . . Dingmans, heer van ‘s Gravenhoek,
Rentmeester van den Prins van Oranje over
Zuid en Noord Beveland X . . . . . Anemaet.
Johan Antonie Cau,  S. der stad Zierikzee, begr.

‘) 2” Zie 118. IV. 3.

IIb.

111.

IV.

6 April 1716 X Meij  1715 Jacaba Ockerse, t
31 Maart 1716(?)
*Jan van Buren, S. der Stad Veere, Rentmees-
ter van den Prins van Oranje over Zuid- en
Noord Beveland X Adriana Dingmans, vrij-
vrouwe van ‘s Gravenhoek, t Julij 1749.
lman  Cau, geb. 20 Februari  1716, Raad en
oud-.B. der stad Zierikzee, Gedeputeerde der
Rekenkamer der Generaliteijt,  en daarna ter
Vergadering van Haar Hoog Mogende X 17
Oct. 1741 Adriana Agatha van Bueren.
Mr. Iman Mijnard Cau Imansz., geb. 17
Februarij 1765, V. 1782, H. D. 1787, afg. 31
Oct. 1787 X 14 April 1776 Geertruid Anna
van der Burch,  geb. 28 Februarij 1766, zie
197. IV. 1.
1. Adriana Agatha, geb. 1 Februarij 1777.
2. Dionisia Catharina, geb. 3 Nov. 1779.
3. Jacoba Adriana, geb. 16 Nov. 1781.
4. Eranc  Diderik, geb. 6 Februnrij 1783.

N0248.  Ia-111. zie 225. Ia-111.
(228) IV.

NO 249. Ia.

(22g)  :G:

Id.
Ha.
IIb.

111.
IV.

Mr. Jacob van Vredenburch Gerardsz.,
geb. 10 Februarij 1744, + 7 Jan. 1814, V. 1782,
afg, 12 Januarij  1787 lid der Provisioneele
Municipaliteit 1795, dijkgraaf van Delfland
1803,  X 2 Aug. 1772 Willemina Magteld van
Assendelft, geb. 17 Junij  1761, zie 184. IV. 1.

Winnen :
1. Jacob, geb. 1 Februarij 1774, t 16 Maart

1774.
2. Adriana Willemina, geb. 18 Junij 1776, i_

18 Februarij 1826.
3. Jan, geb. 17 Aug. 1776, t 8 Sept. 1781.
4. Agatha Maria, geb. 10 Oct. 1778, =f=  23 Dec.

1843 X 3 Junij  1829 Jhr. Mr. Frans Bee-
laerts van Blokland, geb. 9 JunQ  1776, t
3 April 1844.

6. Johan Willem, geb. 6 Aug. 1782, f 14 Dec.
í849 X 19 Juli 1820 Maria Adriana van
der Pot, geb. 23 Juni 1795, t 8 Jan. 1861.

6. M.aria  Adriana, geb. 22 Maart 1788, i_ 7
April 1859 X Johan Conrad  van Hasselt,
wedn. van Arnoldina Margaretha Anna van
Hasselt, geb. 12 Juli 1764, -f 29 Nov. 1829.

aan Blommesteyn X Schuijl,  zie 193. IIa.
van der Hiel X Vrouweling, zie 193. IIb.
Abraham Grommé, geb. 1 Februarij 1662 X
8 Aug. 1685 Catarina van der Wayen, geb.
9 Aug. 1663.
Jan de Villers  X Anna Spiegel.
van BlommesteQn  X van der Hiel, zie 193.111.
Diderik Grommé, Commissaris van de Wissel-
bank, geb. 30 Dec. í693 X 21 Dec. 1721
Geertruij de Villers,  geb. 2 Maart 1692.
van Blommesteijn  X Grommé, zie 193. IV.
Mr.  Dider ik  Leendert  van Blomme-
steijn Willemsz., geb. 17 Oct. 1766, V.
1786, H. 1787, W. 1790, adjunct ter dagvaert
1793. Lid van den Raad 1803-1808, Wet-
houder 1808 ; lid van de Commissie van
liquidatie 1803 X 16 April 1780 Dina Cor-
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nclia O?ltlcrdeluijngaart,  gob. 1 Februarij 1763,
t 16 Mei 1837, zie 235. IV. 2.

Winnen :
1. Willem, geb. 17 Dec. 1781.
2. Petrus Cawius,  geb. 16 Junij 1783.
3. Sara Geertruij Catharina,,  geb. 7 Junij 1785.
4. Diderik Cornelis, ged. 0. K. 4 Sept. 1787.
6. Diva, ged. 0. K. 1 Nov. 1789,1_  25 Jan. 1809.
6. Jacoba Henrica, geb. 10 April 1792, t (begr.

N. K. 23) Julij 1794.
7. Anna Jacoba, geb. 29 April 1794.
8. Jacoba Hewica, geb. 10 Sept. 1795.

NO 250. Ia. Johan &.jck Adriaansz.,  geb.  16 Junii 1652.
(230)

Ib.
IC.

Ia3

IIa.

IIb.

III.

IV.

. “. *,

ontfanger van de Verpondm,gen,  t 12 Junij
1707 X 3 0  Meij  1 6 8 3  Elzsabeth  valb  d e n
Mierop  Dirk&.  , geb. 21 Junij 1663.
Mr. Philips de Bries x Theodora Middelhoek.
Simon Doaker X Hester de Mau,  geb. 1665,
+ 13 Februarij 1743.
Pieter  va,n Couverden, geb. 1665, -f (begr .
0 K. 13 Dec.) 1741 X Cornelia van der Hulst,
+ 1729.
Dirk E’ijc?c,  geb. 1 L Oct. 1687, -f 6 Mei,j 1724,
koopman te Rotterdam X 6 Maart 1713
Ma.rgaretha  de Bries, geb. 29 Augustìj  1691,
t 13 act. 1761.
Dirk Donker, geb. (ged. N. K. 3 Aug. 1693)
(begr. 0. K. 3 Dec.) 1774 X 26 Juni 1719
Johanna van Couverden, geb. 1687, + (begr.
0. K. 31 Juhj)  1738.
P&i.&p~us I$i&  ) geb, ti Ji&j 1218  X 30
F;li 1761 Hester Donker, geb. 13 Januarij

Mr. ‘Dirk Fijck Philippuszn., geb. 21
Oct. 1762, + 13 Meij  1819, V. 1786, W. 1787,
T. 1787-1794, lid van den Raad 1803-
1807, thesaurier 1804-1811, daarna stads-
on tvanger-23 Aug. 1816 X 18 Nov. 1783
Alida  van Rielle, geb. 1 Januarij 1769 (dochter
van Johan Bernard Johansz. van Rielle X
Maria Adriana van Hoecke Miohielsdr.). ’ .

N” 251. Ia.
(231) Ib.

TC.

Id.

Ha.

Winnen :
1. Hester Philippina, geb. 11 Januarij 1786.
2. Petronella Maria, geb. 10 Meij 1787.
3. Philippus, ged. 0. K. 24 Jan. 1790, i_ 7 Jan.

1869, ontvanger der gem. Delft 1817-1864.
4. Cutharina JoJtanna Elisabeth, geb. 7 April

1793.
6. Johawaes  Wilhelmus, geb. 3 Julij 1796.

Abraham del Cowrt Jaeobsz. X Geertruida Smits.
Jacob de Wolf Jacobst., geb. 26 Maart 1666,
t 10 Aug. 1701 X ffeertruid  van Klank, geb.
2 Februarij . . . . ., 1_ 27 Nov. 1720.
Hendrik van Barneveld Willems8,  geb. 16
Januarij  1660, I_ 6 Meij  1740, Vrijheer van
Noordeloos en Overslingeland , Heer van Vlij-
men X Geertruid Pompe, 19 Oct. 1663.
Anthonij Brwyningh l+a+zszoon,  geb. 1 Meij
1650, f 6 Junij 1709 X Anna van Erfrenten,
geb. 6 Julij 1661, -f 12 Aug. 1724.
lsac Del Court , geb. 19 Februarij 1689, j- 18

IIb.

11r.

IV.

6. Bastiaan, ged. N. K. 30 April 1778.
6. Willemina Corjzelia,  ged. 0. K. 25 April 1780.
7. &sa?z?aa  Elisabeth, ged. 0. K. 4 Sept. 1781.
8. Leeladert  Corvaelis,  ged. 0. K. 1 Nov. 1786,

t 3 Febr. 1861, notaris te Delft X Alida
Beets, geb. 31 Oct. 1791 (Zaandam).

Het H.S. van v. d. Lely eindigt met no. 251; met behulp
van no. 227 was no. 262 nog gemakkelijk samen te
stellen, doch voor de overige vroedschappen, heb ik
meenen  te moeten volstaan met zoo volledig mogelijk
van henzelf te geven, wat v. d. Lely ook zou hebben
gegeven.

V r o e d s c h a p p e n , na  1787  aangeste ld :

NO 2b2.
NO 20X.

NO 254.

NO 255.

NO 256.

Cornelis van Staveren, zie hierboven.
Hendrik de Roock, geb. 11 Sept. 1760, t
6 Nov. 1797, S. 1788, Schout 1791, lid in de
prov. Munt 1796.
Mr. Gerlach Jan Herbert  van der Heim,
geb. 21 Sept. 1761, gedesigneert 22 Julij 1788,
als zijnde geworden Raadsheer in ‘t Hof van
Holland, H. d. 1788.
Mr. Rijklof  Johan Tiquet, ged. 0. K. 13
Febr. 1767, i_ 2 April 1788.
Mr. Simon Petrus van Swinden, geb.22
Nov. 1751. W. 1788. S. 1789, lid in de prov.

NO 257.
Mun. 1796:
Hugo  Brouwer , ged. 0. K. 6 Juni 1758, i_
8 April 1817, W . 1788, lid van den Raad 1816.
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Sept. 1730 X Elisabeth de Iqoif,  geb. 22 Oct.
1699, t Maart 1760.
Martinus van Barneveld, geb. 10 Julij 1691,
-i_ 17 Januarij 1765, Vrijheer van Noordeloos
en Overslingeland, Heer van Krimpen aan de
Leek, Engelen en Vlijmen, Raad en B. der
stad Gorinchem X Geertruida Bruiningh, geb.
19 Junij 1694, i_ 6 April 1775.
Mr. Abraham Del Court, geb. 16 Maart 1723,
_F 1 Julij 1769, heer van Krimpen aan de Leek,
5. en Raad van Amsterdam X Anna van Bar-
nevelt, geb. 13 Januari 1726.
Mr. Martinus Gerard Del Court Abra-
hamsz., geb. 17 Sept. 1756, Heer van Krimpen
aan de Leek,  V. lö Dec. 1786, afg. 31 Oct. 1787
X 22 Junij 158A Nicolasia Johanna Jacoba
van Leeuwen  , geb. 17 Sept. 1764 (dogter  van
Mr. Jan, Secretaris des Quartiers van Nijmegen
X Vrouwe Margaretha  Eva Nicolasia Six).

-Winnen :
1. Anna Elisabeth Geertruida, geb. 11 Dec. 1784.
2. Johanna Margaretha Nicolasia, geb. 19 Sept.

1786.

V” 2.&. Ia-111, zie 227 Ia-111.
IV. Cornelis van Staveren, geb. 30 Sept.

1736, t 23 Nov. 1802, V. 12 Jan. 1788, W.
1793 X Maart (ond. 9) 1771 Catharina Rijnders.

Winnen :
1. Adriaex,  ged. 0. K. 22 Mrt. 1772.
2. Daniel,  ged. 0. K. 28 Febr. 1773.
3. haak,  ged. 0. K. 3 Jan. 1715.
4. Bastiaan, ged. 0. K. 5 Nov. 1776, f(begr.

0. K. 27) &Irt. 1778.



NO 258.

NO 259.

N” 2G3.

NO 264.

NO CGS.

NO 266.

NO 267.

NO 268.

NO 269.

NO 270.

NO 271.

NO 272.

N” 213.

N0 274.
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A n t h o n y  v a n  d e r  Kemp, geb .  ( t e  V laa r -
dingen) 1730, $ 18 Mrt. 1839, H. 1788, S. 1789.
D r .  A d r i a n u s  S a n d e r u s  v a n  d e r  B o o n
M es ch, geb. 16 Ju l i  1762 ,  t 4 Mei 1828,
H. d. 1781, S. 1790, lid van den Raad 1803-
1808, Vroedschap 1808-  1811, lid van het Prov.
Bestuur 1813-1815, lid van den Raad 1816-
23 Febr. 1824 en 1824 Dec. 17-1828.
M r .  G i j s b e r t  J a n  v .  d .  V o o r s t ,  g e b .  1 9
Julij 1762, 8. 1793.
Mr .  Campagius  Corne l i s  van  d e r  S t r a a -
t en, geb. 3 Nov. 1762, 8. 1793.
M r .  C o r n e l i s  van  de r  Goes ,  geb .  9  Dec .
1 7 6 6  > j- 28 Nov. 1836, 8. L). 1790, S. 1791 ,
S. 1803, Hoofdofficier 1803-1810, lid’ v. h.
Prov. Best. (als v. d. Goes van Naters) 1813,
lid van den Raad 1816-1836.
A l e x a n d e r  v a n  Dijk,  geb .  24  Nov .  1768 ,
t 24 Julij 1797, 8. 1791.
Mr .  Corne l i s  van  de r  Leij, ged.  0.  K. 24
Febr. 1761, t 17 Oct. 1813, H. 1789, S. 1793,
lid van den Raad 1803-1808, Vroedschap 1808-
1811, Municipale Raad 1811-1813.
M r .  C o r n e l i s  O v e r g a a u w  Pennis, g e b . 6
Oct. 1765, + 30 Jan. 1843, H. D. 1791, S. 1804-
1810, B. 1810, Maire 1811 Jan. 1-27 Junij,
Municipale Raad 1811-1813, lid van het Prov.
Best. 1813-1816, B. (Burg.-Pres.) 1816-1824,
Burgemeester 1824-1840.

De NOS 252-265 zijn alle in 1788 door den
Prins aangesteld.
Mr. Jacobus Kok, ged.  N. 1~. 1OJulij  1 7 6 0 ,
V. 1788, H. D. 1794.
P a u l u s  v a n  d e n  Ende, t 2 7  F e b r .  1 8 0 4 ,
V. 1788, W. 1789.
S a m u e l  Prijn,  -i_ 2 8  J a n .  1 7 9 2 ,  V .  1 7 8 8 ,
W. 1790.
Hendr ik  van  Dies t ,  V .  1788 ,  W .  1 7 9 1 ,
H. 1793.
A b r a h a m  van der Ceel, ged. N. B. 9 M e i
1745, -i_ 4 Oct. 1808 > V. 1788, W. 1792.
M r .  J a c o b u s  v a n  K o e t s v e l d ,  g e d .  N .  K .
12 April 1750, t 19 Jan. 1812, V. 1791, W. 1792.
M r .  Rogier v a n  A l d e r w e r e l t ,  H e e r  v a n
Rosenburg (zie 200 IV. 2))  geb. 6 Julij 1764,
f- 18 April 1820 te ‘s Hage,  V. 1791.
M r .  M a a r t e n  W i l l e m  v a n  G r o e n e w e g e n ,
ged. 0. K. 12 Maart 1752, j- 28 Sept. 1815,
v. 1791.
Mr. Lieve Jacob Schol, geb. 30 Junij 1765,
V. 1792. Lid van den Raad 1816-1824.
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4“ 218.

?. Maria Adriana X (sant. 10 Nov.) 1770 M r .
Pieter Beelaerts van Blokland.

3. EZisabeth  X (aanget. 31 Dec.  1768) 1769 Wal-
raven  Robbert  baron van Heeckeren van. Brant-
senburg.

(Aanvulling der mededeeling van den Heer W. Wij-

Verbeteringen van reeds verschenen kwartierstaten.
NO 217.

Ia.
lb.

(met medewerking van den Heer W. ‘M. C. Regt).
hij -t_ v8ór  1760;  zij hertrouwt.
Komt ook voor als vare der Walle, geb. 8 Nov.

1620 X 15 Sept. 1641 Elis. van Swammerdam,
geb. 24 Oct. 1611.

X 20 13 Maart 1680 Elisabeth van der Wd(Ze).
Hij i_ 1 April 1771 X 20 Maria van der Dussen

-1 15 Laart 1770.
Zij geb. 14 Oct. 1726 (dus zo?fder?)  -i_ 23 Maart 1783.
Kinderen: (andere volgorde)
1. Schalkius Willem, geb. 23 Juli 1742 1_ jong.

naendts van Resandt).
IV. Catkarilza J. Bake overleed volgens de overlijdens-

acte harer  dochter op Pasbuiten in de Gem.
Vrijenban; de begraafacte (0. K. 23) vermeldt
de woonplaats (op ‘t Oude Delft).

T.V. 1. Christinu  E. Overschìe  X 1.9 Mei 1777 Mr. Pieter
Verbrugge, zoon van Willem en Johanna van de
Icasteele,  ged. 0. K. 7 Sept. 1756, begr. 0. IC.
9 Jan. 1784, SoldUboekhouder  van de 0. 1. COIIIP.

Nog eens het Oorkondenboek van Groningen
en Drente.

Prof. Blok zond ons het hier volgend ,,slotwoord”
zijnerzijds in het debat over het oorkondenboek van
Groningen en Drente.

. Naar aanleiding van de opmerkingen der Redactie
van dit Maandblad, kol. 41/42, zij het mij veroorloofd
nog het volgende te zeggen.

Met de geïncrimineerde woorden wilde ik volstrekt
niet te kennen geven, dat, ik wapen- en zegelkunde
als hulpwetenschap voor de geschiedenis minacht. Ik
begrijp ook niet, hoe de Redactie tot die opvatting
mijner woorden komt. Ik kwam  alleen op tegen de
,,terminologie”  der heraldiek, al is die reeds oud, en
zou die overoude min uf meer -,bargoens  klinkende”
termen door andere vervangen willen zien, die voor
den leek begrijpelijker waren. In plaats van de ge-
noemde hulpwetenschap te minachten heb ik haar,
ontdaan van de leelgke  uitwassen, die er eertijds vooral
aan kleefden en haar in miscrediet  brachten - gevolg
eener onvoldoende historische kennis en methode, eener
zeer verklaarbare neiging om ,,missing links” aan te
vallen - steeds op de haar toekomende plaats willen
stellen en menigeen aangeraden haar met ernst te
bestudeeren of van hare wetenschappelijke resultaten
kennis te nemen. Ik erken gaarne, dat het Maandblad
vol staat met artikelen, die in hooge mate aan weten-
schappelqke  eischen voldoen, en dat in het bijzonder
de beide op kol. 42 genoemde heeren zich ten dezen
verdienstelijk plegen te maken.

Dat het ,van algemeen0  bekendheid” zou zijn ,,dat
in de Middeleeuwen de adellijke geslachten a. h. w. de
geschiedenis maakten van hun gewest”, zou mij spijten,
want, dit laatste is inderdaad volstrekt niet het geval,
tenzij ik ,als het ware” als een zeer aanzienlijke be-
perking van de uiting zou moeten opvatten. In de
tijden, waarin hunne heraldiek na te sporen is - 13de,
14de  en lEido eeuw - is de rol dier geslachten in onze
geschiedenis zonder eenigen twijfel  van minder be-
teekenis dan die der landsheeren en der opkomende
steden, van steeds minder beteekenis zelfs.

Wat eindelijk den heer Beelaerts van Blokland en
zijn laatste artikel aangaat, tot mlJn leedwezen moet
ik alweder constateeren, dat zijne denkbeelden omtrent
goeden toon en omtrent uit feiten te trekken algemeene
conclusies van de mijne zoover verwgderd zin, dat ik
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van verdere discussie met, hem over die Coevorder
heeren  en knapen moet afzien. Daaromtrent ben ik nog
steeds overtuigd, dat hij op een dwaalspoor is, afge-
zien van wat deze ,,nederige leek” daarbij voor het hem
lezende publiek gelieft ten beste te geven. Wat de drie
oorkonden betreffende Echten aangaat, het is mij een
waar genoegen te mogen eindigen met de verklaring,
dat de heeren  Wagner en Beelaerts naar mijne meening
nu eindelijk ,aangetoond”  hebben wat zij te voren slechts
hadden ,,beweerd”.  En zoo heeft deze buiten mijn schuld
minder aangename discussie nog een verblijdend gevolg
gehad; zij heeft mij overigens droevig gestemd, want
zij bezorgde mij een niet verwachte teleurstelling.

P. J. B L O K.

Het zij ons vergund er Prof. Blok op te wijzen, dat
wij er hem nimmer van hebben beschuldigd de wapen-
en zegelkunde als hulpwetenschap voor de geschiedenis
te minachten, slechts constateerden wij, dat de door
ons aangehaalde woorden getuigden van miskenning
z@orzijds  van het belang, dat  de heraldiek zonder
twijfel voor den geschiedvorscher heeft. Intusschen zijn
wij verheugd van Prof.  Blok te vernemen, dat hij
integendeel een wetenschappelijke beoefening  der heral-
diek steeds heeft in de hand gewerkt en stellen wij
zijne waardeerende woorden aan het adres van ons
Maandblad ten zeerste op prijs.

Dit neemt niet weg, dat wij de terminologie, die de
bewerkers van het Oorkondenboek voor Groningen en
Drente hebben willen invoeren, allerminst kunnen be-.
wonderen. Reeds lang voor hen (1857) had de bekende
J. B. Rietstap
Wap&&unde”

i n  z i j n  voor$reff+_jk  ,,Handboe& .der
alle vreemd klinkende heraldische termen

door goed Nederlandsche uitdrukkingen vervangen.
Hadden de schrijvers dit onmisbaar werk van onzen
grooten heraldicus geraadpleegd, zij zouden  zonder
twijfel betere zegelbeschrijvingen  hebben geleverd.

Prof. Blok komt verder op tegen de door ons ge-
huldigde opvatting, dat in de Middeleeuwen de adellijke
geslachten a. h. w. de geschiedenis maakten van hun
gewest. Ten einde misvatting onzer woorden te voor-
komen, s t e l l e n  wij op  den  voorgrond ,  da t  wij he t
groote belang van de rol, die ten onzent de landsheeren
en in de latere Middeleeuwen ook de opkomende steden
gespeeld hebben, allerminst onderschatten.

Wij gaven alleen te kennen, dat o. i. de positie van
den adel - en hierbij dient in de eerste plaats aan
onze bekende dynastengeslachten (w. o. Bronkhors t )
gedacht te worden - gedurende de Middeleeuwen van
zoo groote beteekenis was, dat de kennis van de ge-
schiedenis dier geslachten voor den ernstigen historicus
onmisbaar te achten is.

Schreef niet Van Spaen in zijn Inleiding tot de Ge-
schiedenis van Gelderland 1) . . . . ,,Misschien euilert wij
eene  verxanleli9Lg  van geslagtlijsten  der Nederlandsche
Dynasten uitgeven; zonder  welke  nimmer eenig licht op
de Historie van ‘t Land, geduurende  de Middeleeuw,  kan
verspreid worden” 2

Beter voorbeeld ter  i l lustrat ie van het hierboven
gestelde dan dat dierzelfde heeren van Bronlchorst, wier
twisten met de Heeckeren’s in de geschiedenis van Gel-

‘) t. a. p. 111,  blz. 219, noot 42.
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derland  van de 140 en 15” eeuw zoo’n belangrijke rol
hebben gepeeld, is moeielijk te geven.

Mr .  S .  Gra tama,  l id  van  den  Hoogen  R a a d  d e r
Nederlanden en een der bewerkers van het oorkonden-
boek van Groningen en Drente verzocht ons nog het
volgende artikel te willen plaatsen.

In het geschil tusschen den Hoogwelgeboren Heer Jhr.
Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, naar ik meen tevens
Secretaris  van den Hoogen  Raad van Adel, en prof.
Blok zij het mij, als medeverweerder, veroorloofd ook
nog een enkel woord in het midden te brengen. Ik zonde
dit als een dupliek in het bedoelde twistgeding willen
beschouwen, en daarmede  overeenkomstig de gewone

,

usantie als laatste woord dezerzijds.
De geachte tegenpartij heeft het Oorkondenboek van

Groningen en Drenthe,  aan de samenstell ing waarvan
ik het mij een eer reken te hebben medegewerkt, ge-
qualificeerd als een ,gevaarlijk  boek ,” d. i. dus gevaar-
lijk in het gebruik, waarvoor het bestemd is. Hij ont-
raadt derhalve elk gebruik,  zeker aan hen, die om
welke reden dan ook, hetzij tijdelijk hetzij altijd, niet
in staat zijn het gevaar te neutraliseeren, of zich van
voldoende waarborgen tegen het gevaar te voorzien.
Daarmede  is gezegd, het behoeft geen betoog, dat het
boek vrij wel w a a r d e l o o s  is, met het oog op zijne
bestemming.

Ik wens&  nu nog wat nader in het licht te stellen,
hoe  odevenredig  he t  vonnis ,  he twelk  onze  geach te
tegenpartij gestreken wenscht te zien, is aan de feiten,
die hij tegea ons aanvoert, ook zelfs al war.e&feiten
alle juist en onaantastbaar,, hetwelk echter geenszins
het geval is.

Een en ander zal uit het volgende, dunkt mij, vol-
doende blijken.

Ik onthoud mij er van denzelfden betoogtrant, dien
Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland  voor den juisten schijnt
te houden, op zijn eigen geschrift toe te passen.

Waar hij  bespreekt de door hem als grove fout
aangewezen omst,andigheid,  dat wij in het afschrift eener
oorkonde van 1327 het  woord ,,frater” meenden te
mogen vervangen door filius, waar naar zijne meening
frater had moeten blijven staan, eindigt hij zijne be-
wijsvoering (het ging hier over een zekeren Johan
Klenke, die een broeder en een zoon had met denzelfden
voornaam n.1. Gerard) aldus : ,,Een feit is het dat Johan
Klenke eenen broeder Gerard Klenke had . . . . . en het
is naar de gewoonte dier dagen zeer wel mogelijk, dat
Johan’s zoon en toekomstige erfgenaam Gerard in
1327 nog minderjarig was.” Zeker een allermerkwaar-
digste  gewoonte !

Nu zeg ik niet, dat met eenige inspanning niet is
op te diepen, wat onze geachte criticus bedoelt. Maar
volgde ik hem in zijne wijze  van optreden, een oordeel
als: de Schrijver kan zijne gedachten niet behoorlijk
formuleeren, ware zeker vera,ntwoord.  Gelukkig, - niet
voor de bewerkers van het Oorkondenboek - maar
voor hem zelven en waarschijnlijk voor velen zijner lezers,
bewijst de Schrijver bij deze gelegenheid zelf, dat dit
niet doorgaande regel is, al ,klaagt” hij aan het slot
van zijn schrijven , ,dat hij. veel heeft geleerd”, wat een
gewoon mensch nu gewoonlgk in dergelijk geval niet doet.
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Bedenkelijker wordt het echter, als de geachte tegen-
partij door prof. Blok er over geinterpelleerd, dat hij,
het woord ,,aangetoond” (zie de noot 2 kol. Hj ge-
bruikende, verwijst naar een plaats, waar door de
aangehaalde autoriteit in het geheel geen bewrs is
geleverd, maar een stelling geposeerd, en waar hg dus
,,aangetoond”  en ,beweerd”  als synoniem schijnt te
beschouwen, daarover heenloopt om dan, na eenige
liefelijkheden aan het adres van zijn bestrijder te hebben
geuit, te belooven met ,,feiten”  te komen, zooals dat ,in

wetenschappelijken kring” zijn, inziens op zijne plaats is.
Mijnerzijds wil ik nu met onzen geachten  criticus

verw’ijten  , dat hij zich aan minder juist citeeren schuldig
makende, onvertrouwbaar is, maar mij -verheugen  over
het nu bij hem ontwaakte inzicht. Een vreugde, waarop
echter spoedig weder eenigermate eeu domper wordt
gezet, nu het bhjkt  , dat iemand, als de Secretaris van
den  Hoogen Raad van Adel van oordeel is ,  dat hij
aan  den  door  hem zelveu  ges te lden  eisch  v o l d o e t ,
indien hij komt met de ,,gegevens!‘,  hern door een ander
verschaft .  Hij houde het mij, nu dit het geval is, ten
goede, dat ik op dit punt mij wend tot de autoriteit,
aan wie hij ze erkent ontleend te hebben, en dat ik de
gevolgtrekking omtrent de paleographische kennis, die
uitsluitend voor zijne rekening komt, ter zijde laat. In
zijne repliek trouwens zegt hg het ,,eindoordeel”  gaarne
,,aan meer bevoegden” over te laten.  Ik ook, doch
onder deze mits, dat deze ook inzage van het stuk zelf
nemen.

Ik kom dan tot het betoog van de bedoelde autoriteit,
niemand minder dan de kolonel Wagner , en bevind
mi,i  nu tegenover iemand, die met kennis van zaken
oordeelende toegeeft, dat het niet zoo eenvoudig is de
ju is te  a fs tamming in de geslachten Bronkhorst  en
Borculo te onderkennen, en daarop zijne grief aldus
formuleert. . ,Eenige  bekendheid met degeschiedenis van
Bronckhorst en Borculo had de schrijuers  er toe moeten
brengen de drie oorkonden te verwgzen  naar de lbde
eeuw”. Al schijnt de aanvang mij niet geheel overeen
te stemmen met wat de S. vooraf doet gaan, tot rnGn
leedwezen moet ik erkennen, dat de grief gegrond is.
Een bekenden ti jdgenoot zeg ik dan hier na: ,,Het
boetekleed misstaat den man niet.” 1)

Toch wil ik van dit onderwerp niet afstappen, zonder
nog een enkele opmerking te hebben gemaakt. Ik zal
geen verzachtende omstandigheden pleiten met een be-
roep op tijd en plaats waarop, en de omstandigheden
waaronder de afschriften zijn vervaardigd. Voor mij
lag de zaak echter niet zoo duidelijk. Eerst na nauw-
keurige bestudeering van het aangevoerde bewijsmateriaal
ben ik tot het resultaat gekomen, dat ik boven neerschreef.

Immers noch het beroep op van Spaen, noch dat op
van Hasselt kan. m. i. overtuigend worden genoemd.
Zeker is het ,even naslaan” van den eerste niet afdoende,
daar deze bijv. op bl. 290 bij de plaatsen, waarop kolonel
Wagner beroep laat doen, o.a. ook vermeldt: ,,Gijsbert
heer van Bronkhorst en Borculo met zijnen -broeder
Frederic  doen uitspraak over de gruyt te Elburg 1382”.
En evenmin is juist, dat de eerste Bronkhorst, die Borculo
bezat, nl. Gijsbert van Bronkhorst, dit deed uit hoofde
van aankoop der heerlijkheid in 1397, dus na den tijd,

1) Dat debewerkers dienovereenkomstig dadelijk bij de pubicatie
hebben gehandeld, bewijzen de blz. 508 en 509 van Dl.  II.
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waarop wij de onderhavige stukken stelden. Reeds bij van
Hasselt in de 10i’do  Consultatie,-$$  6 vllg. en 75 vllg.
komt dit uit, daar, naar deze schrijver vermeldt, degemelde
heer Gijsbert  vau Bronckhorst heer van Borculo werd door
aanhuwelijking. Hij betoogt toch, dat diens echtgenoote
Henrica van Dorlingweert de heerlijkheid in allodialen
eigendom had, en haar mede ten huwelijk bracht. Of
destijds daaraan alle heerlijke rechten verbonden waren,
behoeft hier niet te worden uitgemaakt. Voldoende is
er thans op te wijzen, dat gemelde Gijsbert zich van 1376
af (misschien reeds 1372) regelmatig ,,here  te” of van
van  Borcu lo  noemt .  ‘) Zijn er dus nog wel enkele
zwakke plekken in het betoog en is de beleening van
wege  Munster niet  zonder meer op de heerli jkheid
Borculo als geheel toe te passen, 2) en de rechtsver-
houding tusschen de betrokken personen nog niet op-
gehelderd, voor den Frederik in de ns 818 en 870 is
ook bij de onjuiste dateering, door ons aan die oorkonden
gegeven, in geen geval plaats, nu nog afgezien van
de wijze, waarop deze daarin nader wordt aangeduid.

Een ander punt, dat ook de geachte tegenpartij als
een der essentialia van zijn aanval beschouwt, is dat,
waarbij hij ons voor de voeten werpt: ,,het gemis aan
voldoende kennis der middeleeuwsche litteratuur”. De
Hoog Welgeboren schrijver is op dit punt zoo overtuigd
van zijn goed recht, dat hij verklaart, niettegenstaande
het daartegen gerichte gedeelte van het antwoord,
deze ,,bittere  opmerking” - hij is wel zoo goed haar met
dit epitheton, dat zeker niet onjuist, maar daarom niet
ornans is, nader te qualificeeren - ,,in al hare scherpte”
te moeten handhaven. Hij doet dit, naar hij verklaart,
met ,,groot leedwezen”. . . ^__^I..  _. .

Al moet ik eerlijk zeggen, dat deze goedigheid, gezien
de wijze van debatteeren, door de geachte tegenpartij
als de juiste en de met zijne positie meest overeen-
komende gevolgd, mij buitengewoon heeft getroffen,
hierover kunnen wij het eens zijn: de eerste aanval
wordt gehandhaafd.

Deze komt hierop neer: gij ,,geleerde  uitgevers der
oorkonde” zijt niet  op de hoogte van de t i tulatuur,
daarin gevolgd , en gij hebt dientengevolge personen
vereenzelvigd, ,, die streng hadden behooren  te worden
onderscheiden”. De toevoeging ,streng”  maakt een ietwat
komischen indruk, maar de bedoeling is duidelijk.

Wat is het geval? Bij een korte aanteekening, ge-
trokken uit het Judiciaal van den Bisschop van Utrecht,
voor zöover thans, van belang luidende: ,,Item eodem
die Reynaldus de Covordia , famulus” etc., werd in eene
noot gezegd : ,,Dezelfde  komt onder den naam ,heer
Reynolt van Covorde” op denzelfden datum onder de
,manne” van den bisschop voor.”

Mij dunkt, de zaak ziet er nog al onschuldig uit.
In het Judiciaal wordt dikwijls opgegeven, wie mede
ter terechtzitting van den Bisschop - men vergete niet
terzelfder tijd en terzelfder plaats - aanwezig waren,
en de bewerkers meenden, dat dit op deze wijze kon en
mocht worden medegedeeld. Neen, zegt onze geachte
criticus , gij  hebt hier een fout begaan niet  alleen
maar eene,  die mij recht geeft u het reeds bovengemelde
verwijt toe te slingeren. De geachte tegenpartij had,

1) Zie o. a. Nijhoff, Ged. 111. n” 29 en Oorkb. ns. 683, 766 en 811.
“) Zie daarover v. Hasselt t. t3. p. 8 11.
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dunkt mij, tenminste moeten aaotoonen, waarom de
eenzelvigheid een onmogelijkheid is. En nu is daarvan
schijn noch schaduw te vinden. In zijne eerste schriftuur
in het geheel niet, in zijne tweede draait hij om het
eigenlijke punt in geschil heen.

Ik ga dit aantoonen.
In de eerste plaats wordt gezegd, dat de Reinold,

famulus (lcnape), in geen geval dezelfde kan zijn als
een gelijktijdige 7aeer  Reinold. Maar eilieve,  Hoog Wel-
geboren Heer, nu hebt gij toch niet verder gekeken
dan - vergeef mij de in dezen tegenover iemand van
uwe positie misschien wel wat gemeenzame uitdruk-
king - uw neus lang is. Dit wekt nog te meer ver-
wondering, na het antwoord van prof. Blok. Maar de
strekking van diens opmerking is misschien voor u
verloren gegaan.

Immers, het betrekkelijke stuk is van 18 ,Juni 1383.
En nu kunt gij lezen m na8 7 0 4 ,  7 0 9 ,  7 3 6  e n  7 6 7 ,
respectieveli jk uit de jaren 1383, 1384 en 1386, dat
daasin voorkomt : ,+Reynold , here van Covorde kmpe”.
Hiel1 wordt dus een ,, knape”, die ,,Reynold” heet, heer
van Coevorden genoemd. Ik zie niet in, hoe dit rijmt
met uwe eerste stelling. Trouwens men kan zeer goed
,,gerechtigde”  tot of op een heerlijkheid zijn, en des-
niettemin niet of nog niet ridder. Hiervan nog andere
voorbeelden aan te halen mag overbodig worden geacht,
zeker in verband met de bovengenoemde oorkonden.

Hiermede komen wij op de tweede stelling, die, ook
a.1 ware zij juist, allerminst zou rechtvaardigen de ,,bittere
opmerking”, die immers ging over gemis aan kennis
der middeleeuwsche titulatuur. Daartoe toch doet niets
af, dat er ook nog naast dezen Reynold heer van Coe-
vorden , knape , een andere Reynold,voörkcìmt,’  die-ridder
is. Immers het zal toch wel niet twijfelachtig zijn, dat
ook de eerste tot de ,,manne” van den Bisschop kan
behooren, d. w. z. diens leenman zijn; bijv. juist in
verband daarmee kon hij  zich heer van Coevorden
noemen. Er is dus nog steeds geen sprake van bewijs
van de onjuistheid der aanteekening. En dit had de
geachte tegenpartij, wilde hij iets meer doen dan onaan-
gename dingen zeggen, moeten leveren.

Dit bewijs kan toch niet worden geput uit de om-
s’t’andigheid  , dat in oorkonden, die dagteekenen uit
de jaren 1365 tot 1386, sprake is van drie Reinold’s
van Coevorden, in plaats van twee; juist niet bij de
uiteenzetting, die de geachte tegcnpart’ij  in zijne repliek
geeft. En waar de Reynold van Coevorden, die tevens
is  ambtman  t e  L a g e , zich in oorkonden van 1384 en
1390 (nes  724, 803 en 804) ridder noemt, hetgeen juist
de Reynold van het stuk van 1383, toen er weder
slechts sprake kan zijn van twee Reynold’s,  niet doet,
heeft derhalve de noot eene waarschijnlijkheid voor
zich; die met historische zekerheid gelijkstaande mag
worden geacht.

De opmerking aan het slot van dit gedeelte van het
betoog van onzen Hoog Welgeboren criticus, dat in
de opschriften der oorkonden de personen niet ,conse-
quen t”  zijn onderscheiden, heeft bij de geweldigheid
van den oorspronkelijke aanval, waarmede zij ook slechts
zeer verwijderd verband houdt, en de totale ongegrondheid
van dien aanval, te veel van den pijl van den vluch-
tenden Parth, om er hier langer bij stil te staan. Alleen
dit: slechts z% , die  enke l  de  opschrift.en  en niet  de
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stukken zelf inzien, zouden reden kunnen hebben zich
daarover te beklagen. Van de geachte tegenpartij wil
ik hopen, dat hi,j niet behoort tot dezulken, die zich
bovendien mogelijk ook nog wel veroorloven met hem
van een ,gevaarlijk  boek” te spreken.

Onze geacht,0  criticus heeft gemeend zekere fouten
in het Oorkondenboek, te ontdekken, en heeft ze in
het openbaar aan de kaak gesteld. Dit was, afgezien
van den toon waarop, zijn recht. Dezerzijds is er op
gewezen, dat terwijl een enkele zijner beweringen zelfs
feitelijken grondslag mist, het geheel der geïncrimi-
neerde feiten, ook al ware dit niet het geval geweest,
het door hem geeischte vonnis niet wettigde.

Ik wil ten slotte, terwijl voor de geachte tegenpartij
twee tamelijk dikke deelen,  te zamen het ,,gevaarlijke
boek”  vormende ,  l agen ,  hem vragen ,  wa t  hij, den-
zelfden maatstaf toepassende, wel zou moeten oordeelen
omtrent iemand, die in vijf kolommen van dit Tijd-
schrift ,  bij de bespreking van een paar oorkonden,
een fout maakt ongeveer van denzelfden aard, als de
boven in de laatste plaats bedoelde.  Zou zoodanig
iemand, nog wel waardig kunnen worden geacht te
blijven verkebren  in den ,, wetenschappeli jken” kring,
waarin de Hoog Welgeboren criticus zich gewoonlijk
schijnt te bewegen? Ik zal mij van antwoord op de
vraag onthouden, en  l aa t  de  u i t sp raak  gaa rne  aan
anderen over.

Daar het bedoelde feit zich echter voordoet in kol.
3 en 4 van den loopenden jaargang van dit Tijdsohrift,
in een bijdrage, die volgens het opschrift van ,,Jhr.
Mr. A. W. Beelaerts van Blokland” afkomstig is, is
het feit zelf misschien wel in staat het boven geleverde
b e t o o g  aan te”vulleìi:  .. ‘.’ “.1, ..m.,_-  .‘OTl,. iT,TP,,T.  *.._ ~-=--

Wat toch is het geval? T. a. p. is sprake van heer
Egbert van Westerhesselen of van Heslen, die volgens
een oorkonde van 11 Maart 1395 (n” 873 ‘), een broeder
van Johan de Vos van Steenwijk was, ,,waarvan”, zoo
luidt het letterlijk, ,, de datum evenwel niet juist schijnt
te zijn afgeschreven in het Registrum bonorum Steen-
wiek, want heer Egbert was reeds dood 30 Mei 1391
(no SlS).”

Ik moet bekennen, dat de kracht der argumentatie
mij ten eenenmale ontgaat.

Waarom kan in een stuk van 1396 niet  worden
genoemd iemand, die in 1391 reeds was overleden 2
Ja indien hij in het eerstgenoemde nog als levend werd
voorgesteld, dan had des Schrijvers grief - die zich
gelukkig tegen den ouden afschrijver en thans niet tegen
de ,geleerde uitgevers” richt - waarde.  Maar dit  is
nu juist het geval niet. Immers in de betrekkelijke oor-
konde spreekt de bewuste Johan Voss van Steenwic
enke l  van  he t  ,,lever  Vrouwen  a l t aa r” ,  da t  ,mijnen
broder heer Egbert van Westerhesselen pestichtet hevet
in der kercken tot Steenwick.”  Dit in het voorbijgaan,
thans komen wij aan de gemaakte fout.

Vervolgens wijst de S. er op, dat van dezen zelfden  Eg-
bertus wordt melding gemaakt als ,,discrotus  vir dominus
Egbertus van den Ghore,  alias dictus van Steenwiic,
rector ecclesie in Westerhessleen”, en lezen wij dan : ,, toen
Egbert, cureyt der kercken tot Hesselen 29 September

1) Een verwijzing naar het ,,gevaarlijke  boek.” Men gelieve hierop
te letten.
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1386 bij testament beschikte over zijn goed . . . . . kende
hij het -levenslang vruchtgebruik daarvan’toe aan heren
Coenrade van den Ghore mijnen neven.” In het ver-
volg wordt deze Coenraad een neef genoemd van den
meerma.len  besproken heer Egbert. De S. beschouwt
dus den heer Egbert, die in de laatstbedoelde oorkonde
bij testamént beschikte, als denzelfden persoon, over
&en hij vroeger sprak. En nu is het wel eigenaardig,
dat, de bewuste oorkonde zelve uitwijst, dat er in dezen
sprake is van twee personen van eenzelfden naam. Ik
heb niets anders te doen dan uit het stuk woorde l i jk
aan te halen het volgende:

,,Allen  luyden . . . . doe ick verstaen, Egbert, cureyt
der kercken tot Hesselen, dat ick myt ghesonden live
in rechten testamente in salicheit mijnre sielen . . . . heb
nae mtjnre doet gegeven” volgt de beschikking boven-
vermeld, echter onder deze voorwaarde, dat het recht
van zijn neef slechts zal zijn dat van ,,lijfftucht.” Na
zijn overlijden zal het goed gaan in vieren ,ende dat
vierde quartier tot unser Vrouwe altair  toe Steenwick
in der kercke, dat her Egbert gherentet hevet.” Dat de
maker van het testament een ander is dan deze heer
Egbert is te duidelijk om er nog langer bij stil te staan,
en dat van den laatste sprake is in de andere door
den S. aangehaalde stukken volgt wel uit de vergelijking
der nommers 725,  726 met n” 819, die op de stichting
van het genoemde altaar in de kerk te Steenwijk be-
trekking hebben.

In hoever deze vereenzelviging van twee verschillende
personen  voor de genealogie van het geslacht de Vos
van Steenwijk van belang kan zijn, zelfs in hoeverre
zij de waarde der opmerking van den S. met betrekking
baartoe aantast ,  kan ik thans en hier veil ig in het
midden laten.

Was de  wi jze  van debatteeren van de geachte
tegenparti j  de mijne,  ik zoude  vragen: Is het niet be-
droevend, dat iemand, die gegevens uit oude stukken
put en daarmede  a rgumentee r t ,  deze  n ie t  eens  be -
hoorlijk leest 2 Ik zal dit ook thans niet doen, maar
wil  toch hier de aandacht vestigen op de uitspraak
van onzen Hoog Welgeboren criticus, dat de samen-
stellers van het Oorkondenboek niet ,,bij machte” waren
onderscheid te maken tusschen gelijknamige personen,
en om goed te doen gevoelen, hoe minderwaardig werk
,de geleerde uitgevers” toch wel hebben verricht, er
bj voegt, dat dit ook maar ,gelukkig  is”.

Wat nu van zulke uitspraken te denken, indien inder-
daad deze criticus dezelfde is als de bedoelde Schrijver,
die personen vereenzelvigt, welke blijkens den inhoud
van een e?z hetzelfde stuk niet dezelfde kunnen zijn?

Bovendien de geachte tegenparti j  let ,  schijnt  het,
niet op de omstandigheid, dat wij registers gaven van
,eigennamen”, en heeft blijkbaar geen flauw denkbeeld
van den omvang der studie en van den tijd, dien het
zou hebben gekost, om de registers, die dan ongeveer
geslachtslijsten zouden zijn geworden, ook in dit opzicht
vertrouwbaar, dit zooals bij alle menschelijk werk in
rede!ijken  zin opgevat, te maken. Wij meenden dezen
arbcld dan ook gevoegelijk aan anderen te mogen over-
laten, o.a. ook aan de genealogen,

Dat ieder, die zich met genealogie bezig houdt en het
verdienstelijk schijnt te vinden op hoogen toon te pogen
anderer  werk af te breken, tot dien arbeid in staat zou

zijn. zelfs als hii is Secretaris van den Hoogen  Raad van
A”dil, heeft dl geachte tegenpartij zekernog niet be-
wezen. Het Fransche gezegde: la critique est aisée et
l’art est difficile, blijft immer waar.

Ik  e ind ig , zonder de minste illusie echter dat ik
onzen Hoog Welgeboren criticus zou hebben overtuigd,
ook maar van eenige ongepastheid in uitdrukking of
onbillijkheid van oordeel. De beslissing blijve dan ook
aan den rechter, in dezen den deskundigen belangstel-
lende, die met de vergelijkingsstukken in de hand, de
schrifturen van het geding zal willen nagaan.

SEERP  G~ATAMA.

Wij hebben het wenscheli jk geoordeeld den Heer
Beelaerts  van Blokland  ook naar aanleiding van het
opstel van Mr. Gratama de gelegenheid te geven een
woord van verweer te doen hooren en stelden ons medelid
van den inhoud van bovenstaand artikel in kennis. Hierop
mochten wij het volgende schrijven ontvangen.

Zeer geachte Redactze  ,
Van de mij zoo welwillend geboden gelegenheid nog

in hetzelfde nummer van ons Maandblad, waarin Mr.
Gratama’s zoogenaamde  dupliek wordt opgenomen, de
noodige ophelderingen te geven, maak ik gaarne gebruik.

Het is nu niet langer uitsluitend de vraag, wat wij
aan het Oorkondenboek van Groningen en Drente hebben
- eene vraag toevalligerwijze te berde gekomen naar
aanleiding van mijn onderzoek naar de afstamming van
het geslacht de Vos van Steenwijk -! maar mijne ge-
achte medeleden hebben zich na Mr. Gratama’s betoog
ernstig af te vragen. welke waarde aan publicaties
mijne&jds  is te h&ht&-_ - - ‘-_. _.

I

I n  dh eersie  ilaats h e b  ik“&& te  verafittioórden.
hetgeen ik op k’ol.  3 van dezen jaargang mededeelde:
Daar heb ik gezegd, dat de bewezen stamvader van
het geslacht de Vos van Steenwijk, t.w. Johan de Vos
van Steenwijk, die, zooals nader is gebleken, ook voor-
komt als Johannes dictus Vos van den Goer (kol. 59))
o.a. eenen  broeder heer Egbert had - nu eens geheeten
dominus  Egbertus va.n den Ghore, alias dictus van Steen-
wiic, rector ecclesie in Westerhessleen,  dan weder kort-
weg naar zijne parochie her Egbert van Westerhesselen
of uan Heden -, vermeld van 1360 tot 1386 en dood
in 1391, zoodat de datum der oorkonde no. 873, waarin
hij als nog in leven voorkomt 11 Maart 1395, niet juist
kan zijn afgeschreven.

Mr. Gratama beweert nu, dat in laatstgenoemde oor-
konde heer Egbert niet als levend voorkomt, immers
er is daarin slechts sprake van het ,,lever  V r o u w e n
altaar”, dat ,,mijnen  broder heer Egbert van Wester-
hesselen gestichte t h e v et in der kercken tot Steen-
wiek”  , zoodat mijn grief tegen den datum van geerlerlei
waarde is.

In antwoord hierop meen ik mijnen medeleden uit-
drukkelijk te moeten verzoeken deze oorkonde in haar
geheel te willen lezen. Dan toch zullen zij zien, dat
heer Egbert daarin wel degelijk  als levend voorkomt, want
enkele regels verder volgt: ,,Hyer over ende  an weren,
de desen  vorwaerdenaakeden, heer Egbert van Heslen,
mynen  Oroder  voerseghet, heer Coinraet van den Cfhore”
etc. Aangezien heer Egbert, die het bewuste altaar heeft
gesticht, blijkens oorkonde no. 819 30 Mei 1391 reeds
dood was, blijf ik er bij, dat de datum van no. 873,
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11 Maart 1395, niet juist kan zijn afgeschreven in het
Registrum bonorum Steenwick.

Voorts verwijt Mr. Gratama mij, dat ik twee ver-
schillende personen geheel ten onrechte heb vereenzel-
vigd. De heer Egbert, cureyt der kercken tot Hesselen,
die 29 September  1386 (no. 763) testeerde, zou nl.
blijkens den tekst van zijn testament onmogelijk dezelfde
kunnen zijn als de heer Egbert, pastoor dierzelfde kerk,
die twee Jaren te voren evengenoemd altaar in de kerk
te Steenwijk heeft gesticht. Gaarne geef ik toe, dat,
ingeval inderdaad deze beide personen één zijn, men
in bedoeld testament, waar sprake is van het ,unser
V r o u w e  altair  toe Steenwick in der kercke, dat her
E g b e r t  g h e r e n t e t  hevet”,  z o u  v e r w a c h t e n . .  . .
,,dat i c  E g b e r t  g h e r e n t e t  h e b b e ” .  O f  e v e n w e l
aan deze niet onverklaarbare afwijking zóóveel gewicht
is te hechten, komt mij twijfelachtig voor; maar hoe
dit ook zij, ik vermeen de identit,eit dezer personen
voldoende te kunnen bewijzen.

Bij genoemde testamentaire dispositie van 29 Sep-
tember 1386 beschikte heer Egbert, cureyt der kercken
tot Hesselen, over zijn goed den Hoenover  te Avereest
en maakte hij het vruchtgebruik daarvan heren Coen-
rade van den Ghore, rnynen neven. Oorkonde no. 603
leert ons, dat Johan van Eerde, ridder, en Margarete,
zijne dochter,  den Hoenover  te  Avereest  28 Januari
1361 verkochten heren Egberte  , cureyt van Westerhesselefz.
Het laat zich dus denken, dat de kooper  van 1361 en
de testateur van 1386, die beiden Egbert waren ge-
heeten,  beiden pastoor te Havelte waren en beiden den
Hoenover  bezaten, een persoon waren. Zien wij  nu
daarenboven, dat de pastoor te Havelte twee maanden
vóór den koop., t.w. 30 November 1360 (no. 500))  wordt
genoemd domzlzus Egbertus van den Ghore, alias dictus
van S’teenwiic,  rector ecclesie in Westerhessleen, dat heer
Egbert, pastoor te Havelte, het vruchtgebruik van den
Hoenover  29 September 1386 vermaakte aan zijraen
neef heer Coenraad van den Ghore (no. 763), en dat
heer Egbert, pastoor te Havelte, die het bewuste altaar
ó Februari 1384 stichtte (nos 725 en 726))  een broeder
was van Johan de Vos van Steenwijk (alias van den
Goer)  blijkens no. 873, waarin met een ander familielid
ook heer G’oenraad  van den Ghore optreedt, dan kan
m.i. de identiteit van den stichter van het altaar en
den testateur bezwaarlijk worden betwijfeld.

Voor diegenen mijner medeleden, die zelf nog eens
de verschillende oorkonden, waarin van dezen h e e r
Egbert van den Ghore alias t?an Steenwijk sprake is,
willen nagaan in het Oorkondenboek, zij er op gewezen,
dat niet kan worden volstaan met in het register na
te slaan Egbert c’an den Ghore, alias t>an Steenwijc  (cureet
te Westerhesselen), maar dat hij daarin een eind verder
ook voorkomt als Egbrecht  (cureet te Havelte) 1). Zelf
heb ik het Registrum bonorum Steenwick (berustende
in het archief der kerkvoogdij te Steenwijk), waaraan

1) Merkwaardigerwijze maakt het register van de beide heeren
Egbert, die ik zoo geheel ten onrechte heb vereenzelvigd, ook één
persoon. Hoewel nl. in de oorkonden slechts éénmaal  sprake is van
Eebert van den Ghore alias van Steenwiic . cureet te Westerhesselen.
v&wijst  het register bij dezen ook nanr”den  lat,er  zonder geslachts:
naam voorkomenden Egbert, cureet te Westerhesselen. Vreemd is
evenwel, dat hetzelfde register tusschentijds, in 1368, eenen  anderen
heer Egbrecht  cureet te Havelte (de oorkonden hebben Hesselt en
Heslen) kent.

het meerendeel dezer oorkonden is ontleend, nageslagen.
Daarbij ben ik, hoewel niet bijzonder bedreven op pa-
laeographisch gebied : tot de ontdekking gekomen, dat
het Oorkondenboek den tekst weinig nauwkeurig wêer-
geeft. Kleine onjuiste lezingen komen herhaaldelijk voor.
Bli jkbaar zijn de heeren  wat vluchtig te werk gegaan,
want zelfs ontbreken geheele woorden. Zoo zijn in
no. 765 na ,pie memorie” de woorden ,,coram  me” uit-
gelaten. Ook viel mij op, dat voor den naam Algaert
in no. 819, waarvan in eene noot de lezing onzeker
heet, zeer wel te lezen is rjulgariter;  de komma achter
,,nuncupata” behoort dus te vervallen. Opdat men mij
niet beschuldige  met bloote beweringen aan te komen,
zal ik ons Genootschap eerlang photographische afbeel-
dingen van den tekst aanbieden; mijne medeleden
kunnen dan zonder aanzien des persoons zelf oordeelen.

Ten aanzien der verdere opmerkingen van Mr. Gratama
kan ik kort zijn.

Wat betreft de Bronkhorst- Borculo-Echten-quaestie
heeft Mr. Gratama reeds het boetekleed aangeschoten,
zoodat deze zaak als afgedaan kan worden beschouwd.
Het maakt op mij echter eenen  zonderlingen indruk,
de samenstellers van het Oorkondenboek thans dank-
baarheid te zien voorwenden voor het bewijs, dat de
bewuste oorkonden door hen honderd jaren te vroeg
zijn gedateeerd en dus ten onrechte in hun werk zijn
opgenomen. Zij, die in het Oorkondenboek hunne foutieve
dateering motiveerden door te zeggen, dat de personen
daarin genoemd en het schrift wijzen op de 14do eeuw,
blijken naar die personen zelfs niet het meest voor de
hand liggende onderzoek te hebben ingesteld.

Dat een Reinold, heer van Coevorden, knape, nooit
dezelfde kan zijn geweest als een geheel gelijktijdig
levende heer Reinold  van Coevorden, sch i jnen  de
samenstellers van het Oorkondenboek ondanks hunne
veeljarige middeleeuwsche bronnenstudie maar niet te
kunnen beseffen. Het zou van mij waarlijk te vermetel
zijn eenige hoop te koesteren, hen alsnog op dit punt
tot beter inzicht te kunnen brengen. Ik zie er dus van
af, hier verder uiteen te zetten, dat een knap e zeer
wel eene heerlijkheid van meer of minder belang kon
bezitten en zich heer dáárvan schrijven en genoemd
worden, maar dat de titel heer vóor den  doopnaam
des t i jds  aan  leeken ee r s t  na  den  r idders lag  werd
toegekend. Dat de titulatuur in middeleeuwsche oorkonden
een niet te onderschatten hulpmiddel is om genealogische
problemen op te lossen, stelde ik reeds vroeger in het
licht ‘).

Ook ik ben van gevoelen, dat deze gedachtenwisseling
- gevolg mijner goed-bedoelde, maar wat scherp ge-
stelde waarschuwing voor het Oorkondenboek van
Groningen en Drente - thans een einde moet nemen.
Hare omvang wordt meer en meer onevenredig aan
haren inhoud en mijne bestrijders schijnen hunne kracht
in persoonlijkheden te willen zoeken, in welke richting
ik hen niet wensch te volgen.

Met de meeste hoogachting
uzu alo.

W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND.
Hiermede sluiten wij de discussie over het oorkonden-

boek van Groningen en Drente. DE R E D A C T I E.

1) Zie mijn opstel “Vaststelling der identiteit van enkele edelvrouwen”
in NijhofYs  Bij&.  voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. IV 10 blz. 252.
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Maria van Utrecht en hare familie,

DOOR J. P. DE MAN.

Het zij mij vergund naar aanleiding van de interessante
artikelen van kolonel Wagner betreffende de familie van
Oldenbarnevelt in den jaargang 1915 van ons Maandblad
en wel in het bijzonder over het gedeelte in no. 718 van
dien jaargang eenige opmerkingen te maken en eenige
bezwaren te opperen tegen het aldaar gestelde omtrent
_IWaria VUIZ Utrecht, de vrouw van den Raadpensionaris.

De geachte inzender zegt daar dat de genoemde 3
testamenten voldoende zijn ,,om den wuren vader van
Mariu  van Utrecht te leeren kennen en daarmede  drie
beazringen  over een anderen vader te niet te doen”.

Het wil mij nu voorkomen dat de door kolonel Wagner
gemaakte gevolgtrckking niet juist is. Welke conclusie
zijn namelijk uit de genoemde stukken in het bijzonder
uit het testament van Pouwels v. Vtrecht te trekken?
10. dat lldmria is een nicht van Pouwels.
20. dat een bl-oeder  van Pozbweis  was Jacob van Utrecht

overleden anno 15’75.
30. dat een andere broeder  van Pouwels is Jah Roe van

Utrecht.
40. dat een zuster  van Pouwels is Maritgen  gehuwd met

wiilen Enqe1brech.t  Cornelisz. van Maesland.
60. dat een zUster  van Pouwels  is Machtelci,  die 3 kin-

deren heeft.
Tevens blijkt dat Maria niet is een dochter van Jan

Roe v. Utrecht, bovendien dat zij niet is een dochter van
een der zusters Malitgen of Machtelt  maar omdat nu
verder geen familieleden van PQUWS~S  worden genoemd
behalve zijn broeder Jacob is dit nog geen reden dat
Ma?*ia van Utrecht een dochter moet zijn van Jacob; zij
k an heel goed een dochter zijn van een ongenoemden
broeder of zuster van Pouwels .  Nn zijn er inderda.ad
meer broeders en zusters van Pouwcls  geweest gelijk de
tresoriersrekeningen der stad Delft aantoonen en wel
met name S’ebu,stiaan van Utrecht, Huybrecht van Utrecht
en ~layclale~au vma Utrecht alle drie kinderen van Mr.
JI(la  ,Jacobsz.  van Utrecht, terwijl ook nog een Adriaera
,Janse.  van Vytregt  voorkomt waarvan ik echter niet
kan zeggen of het een broeder van de vorigen is.

Dat MaGa vaT1  Utrecht niet is een dochter van Jacob
blijkt m. i. uit het navolgende:

In het Repertorium Leeuesn  3Toord-Holland  (No.  193/196
op den Inventaris Archief Leenkamer) fol. 170’“‘“”  vindt
men omtrent de beleening met de Schiepolder in Ketel-
ambacht:

Mr. .Jan van Ut,recht  bii coope  enz. beleend Ao XV”
XLVIH pntet uit roode registe>  cap. Noorthollant fol.
XXXVIII  en XXXIX.

Verlyt Mr. ,Jacob  van Utrecht bij. doode van Jan voors.
Ao LI111 pat.  Libro Confederatie  C a p .  N o o r t h o l l a n t
fol. HH.

Verlyt Pa.uwels  van Vuytrecht  Junssela  de voors. ses
mergen  landts by doode van Jacob van Vaytrecht  voors.
syilel~ broeder  tot eenen  onversterffelycken  E r f f l e e n  Ao
XV”LXXVT Lib. Orangne fol,. LSXXIX.

Het.zelfde  ,,Repertorium”  fol. 9’““” en í0 g e e f t :
,,De halve zuytwinde liggende tusschen Delft  en

Oversahie.

Verlyt Mr. Johan vara Utrecht bij opdrachte  Di,rck
voors.  (Dirck H ye m Touw)  Ao 1532 patet libro Car.
Imp. cap. Noorthollandt fol. XLVIII.

Verlyt Mr. Jacob van Utrecht by doode  van Mr. J a n
voors. Anno XV,c  ’ LIHI patet libro Confederatio Cap.
Noorthollant fol. 1111.

Verlyt Jan Roe van Utrecht by doode  van Mr. Jacob
van Utrechl  voors. synen broeder Anno 1675 den letsten
October patet libro nativitas cap. Noorthollant fol. 20.

De beleeningen met ,,dela Tempel” heb ik tot mijn
spijt niet gevonden, bij Boitet, Beschrijving van Delft,
komt Mr. Jacob ook voor als heer van den Tempel ,
terwijl later Jan Roe v. Utrecht als zoodanig voorkomt
blijkens zijn overdracht dd. 21 Augustus 1592.

Hieruit blijkt dus dat de leenen  van Mr. Jacob vara
Otrecht  overgaan op zijn broeders, zoodat dus de vrouw
v a n  Johala  van Oldenba.rnevelt  geen  doch te r  va#n M r .
Jacob kan zijn,
had moeten zijn.

daar zij in dat geval toch erfgenaam

Van wie is zij nu wel een dochter? Een antwoord
geeft hierop m. i. een handschrift dateerende uit het
jaar 1593 dus uit denzelfden tijd ongeveer.

Dit handschrift ,,Afkomste  van die van der Meer van
Berendrecht  met heure magen en.de verwanten waa.rvan
zich een copie (voor copie conform geteekend door
C. W. Vermehr raad en secretaris van Nijmegen dd.
23 January 1765) in mijn bezit bevindt, vermeldt het
navolgende :

,,Nog  zijn nakomelingen van de voorn. Maria Vrancksd’
van der Meer deur Jan Roe Gerritsz. Storm ende  Maria
Ja?as&  die Mr. Jara  van Utrecht ge t rou t  hadde, ge-
commen  i la ‘t 1 even Jan Roe van Utrecht met syn
susters kiladeren  als Cornelis  van Maesland, Sophie van
Maesland  eerst weduwe wijlen Franck Cornelisz.  van
der  Meer  metten voorn. Mr. Adriaera  vaqa  der &!eer
haere soon en nu huysvrouw  van Doctor Basius, R a a d
van wylen den Prince van Orangiën, en derselver
kinderen; Mr. Cornelis Pranck  Gil&.  Advocaat in den
Hove van Hollant met Marie  syn  suster getrouwt met
Lambert  la Charle  w a c h t m e e s t e r  v a n  B r e d a  wyens
moeder was Duyfken van .Maesland  alle kinderen van
Marie van Utrecht Jans@  ende  haren man Engelbrecht
van Maesland  Cornelisx.  in syn leven Reekenmeester
van Hollant ende  nog Marie hwysvrouwe van Mr. Jan
van Oldenbarnevelt.  Raad ende  Advocaat van den
lande van Hollant, daer moeder aff was Magdalena
van Utrecht Jansdr.”

Deze ,Afkomste”  is geschreven door Mr. Arent (v. d.
Meer) van Berendrecht,  advocaat Hof v. Hollant Ao
1593 en wel na Februari van dat jaar, daar het huwelijk
van Marie Vrancken met Lambert  la Charle 28 Februari
1593 te Delft plaats had. Het handschrift is zeer bc-
trouwbaar zooals mij  bleek bij  controleering in het
Delftsche Archief.

Of Maria buiten echt is verwekt en wie haar vader
is, vermeldt het handschrift niet, maar mijns inziens
bestaat er geen enkele reden om te twijfelen aan het
vermelde dat Magdalena v. Utrecht de moeder van Maria
v. Utrecht vrouw van Johan van Oldenbarnevelt was.

Er zijn echter eenige aanwijzingen in de Delftsche
trosoriersrekeningen , die een buiten echt verwekt zijn
van Maria vrij aannemenlijk  maken en ik bedoel hier-
mede het feit dat Magdalena  van Utrecht in die reke-
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ningen  steeds ouder haar eigen naam voorkomt, terwijl
voor haar zuster Naritgen steeds haar man Engelbrecht
Cornelisz. optreedt.

Zoo vermeldt bijv. de tresoriersrekening 1562/‘63  fol.
83”“” een losrente behoord hebbendc  aan Mr. Jan Jacobsz.
van Vtrecht en nu behoorende aan Mr. Jacob v. Utrecht
voor 11 &! V sch., Hubrecht  van Utrecht 111 &, Pollwels
van Utrecht 111 #!!, Magdalena van Vtreclat  111 d, en
Engelbrecht Cornelisx.  11 & V sch. Hetzelfde wat geldt
voor 2Clagclalena geldt ook voor Machield.  (Verklaart dit
misschien het niet noemen van den vader der 3 kinderen
van Machteld in het testament van Pouwels?) en nu
heeft het mij getroffen dat anders in die rekeningen
steeds sprake is van ,,N. N. huysfrouwe van” of wel
,,N. N. weduwe van” ingeval niet de man optreedt.

Ik voor mij.geloof  dan ook dat 268 Navorscher blz. 631
het dichtst bg de waarheid is wat betreft de geboorte
van Maria van Vtrecht.

Ik wil hier nu nog een genealogie van de familie
van Utrecht doen volgen en ten slotte  een paar posten
uit de tresoriersrekeningen van Delft, die het verband
van deze familie met de familie Storm van Wena  aan-
toonen, toelichten.

Ii

le gen.

28 gen.

3” gen.

van Utrecht .

Jan van Utrecht.

Mr. Jacob Jansz. van UtrecJit bij Boitet, Be-
schrijving van Delft, A01482  vermeld als veertig-
raad.

Mr. Jan van Utrecht Jacobsz. geboren voor 1
April 1478, baljuw v. Delfland ,. .operleden  12_. .._ _
November 1553 (dus niet 1548) huwt MarieJan
Roen&,  dochter van Jan Roe Storm van 7Vena
(AO 15041’05  schepen van Delft) en van Aechte
Tou van der Burch, geb 9 overleden ?
Hij was heer van den Tempel als aangegeven
in kolom 210 jaargang 1915.. . . kinderen A.

4e gen. A. 1. Mr. ,Jacob  van Utrecht, heer van den Tempel.
40 raad Delft A” 1567.
Schepen id. 1568-1573.
Weesmeester id. 1574.
Meester v/h het Fraterhuis 9 November 1569.
Regent Oude Mannen- en Vrouwenhuis 10
November 1568.
Geboren ? overleden 19 September 1575
(zie Boitet, Beschrijving v. Delft.)

_. Hubrecht van Utrecht, overleden tusschen 1570
en 1583.

3. Pouwels van Utrecht (zie kolom 211 Jaargang
1915.) Hij moet gestorven zijn vóór 1593. (zie
boven in het aangehaalde uit de ,,afkomste”).

4. Sebastiaen van Utrecht, overleden tusschen
1570 en 1583.

5. Jan Roe va,n Utreckt met Pouwels erfgenaam
van leenen  van zijn broeder Mr. Jacob (zie
overigens kolom 211 Jaargang 1915).

6. Magdalena van Utrecht, overleden na 1570
vóór 1593. Zie kind onder B.

7. Maria van Utreclzt, overleden na 1583 vóór
1593, huwt Enge(l)bre  Cornelisz. vara Maes-
land, rekenmeester van Holland, overleden 16
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Augustus 1574, zoon van Co,rnelis  Engebrechtsz.
en Sophia Natheusd,. Beiden begraven te
Delft in de Oude Kerk. Kinderen onder C.

8. Nachtelt  van Utrecht. overleden vóór 1593;
misschien ook: ’

(9). Bdriael& Jansz. van Vtregt die sterft 25 No-
vember 1564.

jegen.  B. 1.

C.

1.

2.

3.

.,. 4 .

%aria van Utrecht, de vrouw van Johan van
Oldeubarraevelt  (zie overigens kolom 211 en
volgende , Jaargang 1915).
7 kinderen (zie artikel kolonel Wagner
waarvan mij 5 bekend zijn t. w. :
Cornelis Engelbrechtsz.  va,n Mnesland  Ao 1593
nog levende.
Sophia van Naesland  A” 1597 regentes van
het fraterhuis te Delft, huwt vóór 1563 met
Frank vun der Meer zoon van Corn,eiis  en
va,n Cornelia  vara de Poll.
Uit dit huwelijk één zoon : Mr. Adriaen van
der Meer.
Zij hertrouwt DP Johan. Bas&,  overleden te
Delft den 110~
27 April 1598.

September 1596, zij sterft

Beiden begraven te Delft in de Oude Kerk.
Uit haar tweede huwelijk ook kinderen.
Duyfgen van lllaesland  huwt Vranck Cillisz.
waaruit: a. Mr. Corjaelis  Vrancken , advocaat

Hof v. Holland.
b. illaria Vrancken gehuwd te Delft

28 Februari 1593 met Lambert  la
Charle,  wachtmeester van Breda.

Baertgen-  sa% Mtxsland (aie  -Mo&-Wagner
en 320 Ned. Leeuw pag. 291). Zij huwt echter
1575 of vroeger, gelet op de geboorte van
haar zoon. Ned. Leeuw pag. 291.)

5. Jacobmina  van,llaesland,  gehuwd met Hendrik
van den Broek, Schout te Etten, waaruit 4
kinderen Govert,  Erageibert  , Jan en Jan Roe
van den Broek.

Bewi jzen .

Ad. le generatie en 2” generatie.
Inventaris Archief Delft N0 6’77 Register afgeloste

renten door Pieter Vra?ackesz  , th.esorier van Delft 1553-
1554, fol. 6.

bij
Comp. Mr. Jura  van Vytrecht met een brief gekocht

Mr. Jacob ,Jalasz.  van Uytrecht sya vader, gedateerd
1 Junij  1482.

Ad. 30 en 40 generatie.
Tresoriersrekening Delft A” 13621’63  fol. 6s.

Losrente  verkocht 24 Julij  1504, ‘05 of ‘06.
Mr. Jala Jacobsz. bailleu van Delfland  nu Hubrecht,

Pouwels en ~Iagdalena  van Utrecht ieder X 8.
(Dezelfde post in tres. rek. 1570/71  fol. 146.)
idem, idem fol. 77’“‘““.
Losrenten verkocht 8, 9, 10, 11 of 13 Jumj (zonder

vermelding van jaar).
Jan Jacobss. Mr. Jacob vu?a Utregts soo’n.  VI &,

hiervan ontfangen il-lc~gdale)aa  v. Utrecht 111 &!, Pouwels
van Utrecht XXX Sch. Sebastiaeu  v. Utrecht XXX Sch.

(Dezelfde post in tres. rek. 1564/‘65  fol. 79’“‘“” en
1570/‘71  fol. 143).
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idem idem fol. 77”“‘““.
Maritgen Gherit Storms nn Mr. Jan ,JacoBsz.  6ailleu

tot Delfland XVIII B hiervan ontfanghen Pouwels van
Utrecht VI B Bastiaen L;au Utrecht 111 & 10 Sch.
Ma,chtelt  van Utrecht XV Sch. Engebregt Cornelisa.  VI
&! XV Sch. ende  de reste is onder Jan Jansz. Sasboudt
tresorier van den jaere  XV”LIX affgelost.

(Dezelfde post in tres. rek. 15641’65  fol. 79’“““, 15’70/71
fol. 143”~=~)*

idem idem fol. 83’“‘““.
Losrente  verkocht 1 April 1478.
Mr. Jan Jacobsz. vas Uytrecht nu Mr. Jacob  van

Utrecht 11 & V Sch. Hubrecht  van Utrecht 111 &!,
Pouwels van Utrecht 111 &! Ma.gclalena  van Vtrecht 111 &
Engebrecht Cornelisz.  11 8 V Sch.

(Dezelfde post in tres. rek. 1570/71  fol. 171.)
idem. idem fol. 72.
Losrente  verkocht 1 September 1504, ‘05 of ‘06.
Jan Roe Gerritsz. nu de erfgenamen van Mr. Jan

van Utrecht.
(Dezelfde post in tres. rek. 15701’71  fol. 151”“).

Tresoriersrekening 1570171  fol. 148Ye’“o.
Baertgen Gherit Storm& XXX Y hiervan ontf. Mr.

Corn,elis  Areutsz.  X11 B Mr. Java van Utrecht nu _dlachteld
van Utrecht  VI & -Mr. Galeyn Dircksz.  nu Grietgen
Huyghen& VI & ende  Jacob Pietersx.  van Buyten VI Bene.

Tresoriersrekening 1587, fol. 172.
Losrente  verkocht A” 1489.
Aechte Jan Roo Gerritsz. huysfrou nu d’erffgenamen

van Mr. Jan van Utrecht.
Tresoriersrekening 15621’63  fol. 124.
Mr. Jan Jacobsz. van Utrecht is overleden den XII

Novembris (1553).
Tresoriersrekening 15641’65 fol. 43”“‘““.
Adriaen Janssoon aan Utregt is overleden den XXV

Novembris Ao XVc LXIIII.

Ter toelichting van het verband der bovengenoemde
Storm’s met de familie van Utrecht diene het volgende:

Gerrit Willemsx.  Storm van Wena, tresorier Delft in
1450, schepen in 14521’53,  huwt Maria valt der Meer,
dochter van Branck en Catharina van Foreest.

Kinderen waren o. a. :
Baertgen (zie boven) , bagijn  te Delft.
Jan Roe, schepen Delft 15041’05  huwt Aechte Tou van

der Burch dochter van Arelat Tou van den Burch e n
N. N. Paets van Sonnevelt  waaruit Maria Jans&  Storm
van Wena  gehuwd met Mr. Jan vare Utrecht.

Baertgen was dus de oud-tante van Machteld v. Utrecht
die Ao 1570 in het bezit was van een aandeel in de
losrente  boven vermeld.

De in die post vermelde Mr. Cornelis Arentsx. i s
vermoedelijk Cornelis  Arejadsz.  van der Dussen geboren
Ao 1481 die huwt 20 Maria Storm van Wena  overleden
31 December 1530, dochter van Vranck (broeder van
Baertgen) en van Eemsgen van der Au.

Galeyn Dirksx. huwt volgens huwelijksvoorwaarden
d.d. 31 December 1531 (Rijksarchief, aanwinsten 1890
26’) met Grietgen  ,7an Roer&’ (zie fol. 6.) blijkens fol.
35’“‘“” weduwe van liuygh . . . De Grietgen Huyghendochter
zal dus een dochter uit haar 1” huwelijk zijn.

Grietgen Jan Roer& is een zuster van Maria gehuwd
met Mr. Jan van Utrecht.
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Jacob Pietersz.  van Buyten houd ik voor een zoon van
Pieter Gerritsz.. die A0 1551 B 1554 nog leeft te Leiden
en gehuwd is met Aeltgen Jan Roen&  waarschijnlijk
een zuster van Maria en Margriet (zie Register afgeloste
renten No. 677 Inv. Ar&. Delft fol. 5).

Ik was tot mijn spijt niet in de gelegenheid de
tresoriersrekeningen van Delft tussche 1570 en 158’7 te
raadplegen, maar waarschijnlijk zal daarin, wa,nneer
men de bovenaangegeven posten nagaat, omtrent het
sterven van Hubrecht, Sebastiaen, Magdalena  en Machtelt
van Utrecht nog wel een en ander te vinden zijn.

._~

Iets over de merkwaardige acte van Oldenbarnevelt
gend Tullungh  ,

door P. L. TBIEBENS.

Met veel belangstelling las ik in het December-nummer
van ons Maandblad het artikel van den heer D. S. van
Zuiden over de gevonden merkwaardige acte.

Als antwoord op de vraag of iemand daarover iets
nader kan meedeelen diene het volgende:

Gelijk de in moeilijke levensomstandigheden geraakte
oude heer van Oldenbarnevelt , wonende op den Heiligen
weg te Amsterdam, den advocaat Mr. Balthasar Mandt
verklaarde, was zijns vaders halve broeder voogd over
hem geweest ,,tonende zich teffens niet wel te vreede
over de behandeling van zijnen voogd.” Verder ver-
klaarde de oude man dat genoemde voogd de vader
was van Mr. Johan Gerard van Oldenbarnevelt , advocaat
fiscael  van de Generaliteijt  , den genoemden requirant.

Als ,insider”  , hetgeen uit het volgende zal blijken,
van de finantieele omstandigheden waarin de niet zeer
door den ouden man geroemde voogd verkeerd heeft,
is het verklaarbaar dat Mr. Balthasar Mandt ,den tijd
toen niet had om zich langer op te houden.”

Het volgende vond ik nl. destijds in het stedelijk
archief te Naarden waaruit ook blijkt dat de oude,
verarmde heer van Oldebarneveldt gelijk had met te
beweren dat zijn voogd den naam van ,,van Oldebarne-
velt” weggelaten had.

Toen de thesaurier van Naarden Mr. Cornelis Brouwer
in 1713 stierf, bleek het dat uit diens boedel door Mr.
,Jan  Gerard Tullingh  meerdere stukken van waarde
voor de stad verduisterd waren. (Zie Vroedschapsreso-
luties van 19 Mei en 17 Juli 1713.) De heer Tullingh
was inmiddels naar den Haag vertrokken waar hij zich
vestigde.

De stad deed hem een proces aan doch er schijnt
niet veel meer van hem te halen zijn geweeet.

Er bleek mij verder dat bedoelde zaak eerst den 23””
December 1734 beslecht is met de erfgenamen ab in-
testato en kinderen van Mr. Jan Gerard Tullingh met
namen :

Guilliam Thierry  , majoor en capiteijn in ‘t Regiment
van den Colonel Tilly ten dienste  deser  Landen, als
in huwehjck  hebbende Margaretha uan 0ldeBarner:eZt
gefaaenat  Tullingh.

,Jala  Gerard van Oldebarnevelt genaemt !lullingla,  cornet
in ‘t Regiment van den Luitenant-Generaal Grave van
de Leek  meede ten dienste  deser  Landen.

Mr. Balthnsar Man&, advocaat voor den Hove van
Holland in huwelijck  hebbende Joha?aqaa  Louise van
Oldenbarnevelt  genaemt Tullingh.
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Antony Cornelis van Oldebarnevelt genacmt Tullingh,
oornet in het Regiment Carabiniers van den Colonel
van der Gronden.

Kort na zijn huwelijk, dat volgens de acte door den
heer van Zuiden gevonden in 1734 plaats had, is Mr.
Balthasar Mandt dus mede de dupe geworden van de
handeling van Mr. Jan Gerard van Oldenbarnevelt gen.
Tullingh ten nadeele der stad Naarden en wel te be-
grijpen is het dan ook dat hij, toen de oude heer hem
vroeg of hij  in den Haag ook een ,,zeekeren  advocaet
Tullingh kende off gekend had,” geen sterko neiging
gevoelde om ,,zig verder uit  te laten off bekend te
maaken”.

Van uit Amersfoort hebben eenige leden der familie
van Oldebarnevelt  gena. Tulling zich blijkbaar naar
Naarden verplaatst. Ik vond nl. verder in de notarieele
protocollen van Naarden aanwezig op het Rijksarchief
te Haarlem :

1678 .  Tes tamen t  van  ï&hiel Tengnagell  en J o f f r .
Jannetie Tullingh.

29 Nov. 3 678. Huwelijksvoorwaarden tusschen Michiel
Gansneb  gen. Tengnagell en Jannetje Tullingh (notaris
Cornelis Brouwer.)

1680. Huwelijksvoorwaarden tusschen Michiel Tenq-
wage11  en Machteld Johan&. Tullingh.  Zij was zijne
tweede vrouw en de dochter van eJohan Rijcksz.  Iullingh
oud-burgemeester van Naarden. Laatstgenoemde was
blijkens dezelfde acte de zoon van Rijck Aarlszn. van
Oldenbarneuelt gen. Tullingh.

1682. Testament van Jan Reyersz. Tullingh ende
Geerte Verhoef.

1669. Procuratie van Rijck  Aartsz.  van, Qldebarnevelt~_ _..
op Anthoni Verhoeff (notaris Brouwer). Uit deze acte
blijkt dat zij zwagers waren.

Van de Verhoeff’s  bestaat thans nog eene fundatie te
Naarden ter verzorging van oude lieden.

Afwisselend wordt in de notarieele protocollen den
naam ,,va,n Oldenbarnevelt” weggelaten en genoemd.

In de regeeringslijsten der stad worden de volgende
namen vermeld :

Jan Rijcksx.  of Rijersr. Tullingh, schepen 1659, bur-
gemeester 1676, ‘81 en ‘86.

Anthony Rijcksz.  of Rijersz. Tullingh, schepen 1661,
‘62 en ‘66.

Mr. Johan Gerardsz. Tullingh, kerkmeester 1696, ‘97,
1 7 0 0  e n  ‘08, weesmeester 1692, ‘98, ‘99 en 1701 ,
gasthuismeester 1693.

Dit is dezelfde als hierboven genoemd en later naar
den Haag vertrokken nl. in 1713. Na 1708 komt hij
niet meer voor als eenige regeeringsfunctie  bekleedende,
tot schepen of burgermeester heeft hij het blijkbaar
nooit gebracht.

Steoen  Gijsbertsz. Iullingh schepen 1686.
Gijsbert Steeensz.  Tz~llingh  schepen 1688 on ‘96.
Anthony Tullingh schepen 1734, zijnde de laatste van

dit geslacht welke te Naarden voorkwam.
In aansluiting op  he t  a r t ike l  van  den  heer  van

Zuiden en voor hen die zich voor de genealogie van
Oldenbarnevelt gen. Tullingh interesseeren, is het door
mij gevondene wellicht van eenig belang.
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KORTE MEDEDEELINGEN.~_ _-. .~
Geslacht Verschoor.

Hieronder volgen eenige meerdere aanvullingen op
de gegevens in het vorige Maandblad verstrekt voor
de genealogie van ‘t geslacht Verschoor.

Mechteld van Benthem,  d. v. Johan Godefriduszn.,
J. U. 13. Secretaris  van Ged. Staten van ‘t  kwartier
Nijmegen en van Sara Bijell  (wapen in azuur 3 strijd-
bijlen van z. 2. 1. de bladen rechts gewend), zij d. v.
Johan Bijell,  Syndicus van Tiel, huwt 11 Oct. 1667
Nicolaas Verschoor, Schout bij Nacht.

Hun zoon Reinier  Verschoor,  Kapitein ten dienste
dezer landen, st. 1734; zijne vrouw Hermina Catharina
Romswinckel, d. v. Mathias , Gezant van den Keurvorst
van Brandenburg bij Hun Hoog Mog., st. 1764.

Hunne kinderen :
1.

11.

111.

IV.
V.

Pieter Frans, J. U. D., Burgemeester en Raad v a n
Nijmegen, st. ald. ongehuwd 1778.
Fra,ns, Raad en Tresorier van Utrecht, st. 1761,
huwde Isabella Sophia van der Muelen,  st. 1788.
Hunne kinderen onder 8.
Mathijs ,  J. U. D., Raad i/d Vroedschap te Delft
en Hoofdofficier aldaar, later ontvanger-generaal
der verpondingen voor ‘t kwartier Nijmegen, st.
ongeh. 1772.
Geertrtiida  Elbertina, st. ongeh. Aug. 1786.
Jan Nicolaas, Officier in Staten Dienst, als kapitein
overleden, was gehuwd met. . . . van der Muclen,
d. v. Jhr. Jan Carel, Heer van Oud-Broekhuysen
en  Soph ia  Huydecoper. Uit ~dit huwelijk~____~~  ~_geene
kinderen. Zij was eene zuster van Isabella Sophia,
sub 11.

A. De kinderen van Frans sub 11 waren:
a. Reinier,  J. U. D., Raad in de Vroedschap te Utrecht

in 1773, Gecommitteerde ter  admirali tei t  voor
Noord-Holland, st. 26 Jan. 1796. Hij huwde te
Utrecht Geertruida Johanna van Panhuys,  d. v.
Jan Hendrik, Heer van Vliet en van C. H. West-
palm. .Hunne  kinderen sub B.

b. Constantia Eliana, huwde te Utrecht 27 Febr.
1761 Jan Arend Leoraard de Win, Vaandrig.
Hunne kinderen zijn:
1. Frans, 2. Darziel,  beiden Luitenant ter Zee en

sterven ongehuwd; 3. Louisa Joharana  en 4. Geer-
truida Elbertina.

B. De kinderen van Reinier Verschoor en G. J .  van
Panhuys.

a. Isabella Geertruida, geb. 26 Febr. 1768, huwde
Mr. Nicolaas Johan can Hoorn, Heer van Burgh
en Westland, Schepen, Raad en later Ontvanger
der convoyen en licenten te Vlissingen. Uit dit
huwelijk zijn kinderen geboren.

b. Jan Hendrik, Heer van Nisse, Lid van Ged. St.
van Zeeland, geb. 6 Dec. 1769, huwde 20 Oct.
1793 Cornelia Wernerina Spiyker,  d. v. Willem
en Geertruida van Nisse, de laatste afstammelinge
van deze Zuid-Bevelandsche familie.
Uit  dit  huwelijk werden 10 kinderen geboren,
waarvan in leven bleven:
1. Geer t ru ida  Johanraa, geb. 6 Sept .  1794;  2 .



Reinier Frans, g e b . 11 Febr. 1800; 3. L o u i s a
$%ancina, geb. Nov. 1803; 4. Henrietta Cornelia,
geb. Nov. 1807 ; 5. Frans Nicolaas Jan, geb .
Apr. 1811.

c. Mr. Pieter Frans, g e b .  7 Febr.  1771, Rechter-
Suppliant in het tribunaal te Tiel, huwde L o u i s a
Johanna de Win, d. v. Jan Arend Leonard en
C. E. Verschoor, (zie A. sub b.)
Hunne kinderen a.  Reinier, geb. 5 Febr. 1798!
Lui t .  der  Ar t . ; ó. Carel  Elbertus, g e b .  1 0  Juli
1800 en c. Jacoba Hermana, geb. 19 Febr. 1806.

cl. Mr. Reinier , geb. 27 Dec. 1774, Lid v. d. Dijk-
stoel van Ned. Betuwe, ongeh.

c. Ju,?z GareZ, geb. 20 Febr. 1777, Off. der Cavallerie,
huwde Geertruida Albertina  de Win, d. v. Jan
Arend Leonard en C. E. Verschoor (zie 8. sub b.)
Hunne kinderen: 1. Henrietta Cornelia, geb. 7
Maart 1798, 2. Arnolda Constantia Eliana,  geb.
13 Sept. 1803, 3. Reinier, geb. 26 Oct. 1808.

f. Hermanna  Catharina,  geb. 6 Nov. lï78,  huwde
Mr. Jacob Gerard van Nes van .Neevkerk,  Raad
in ‘t Hof te Utrecht, Vrederechter te Maarssen
en Lid van den Dijkstoel der Lekdijk  Bovendams.

Het wapen dezer familie verschoov  is in zilver een
wereldbol, gebeugeld en gekruisd van goud, het kruis
naar den schildvoet gekeerd.

V AN L E X A U  FRIESWYK.

.
De familie Uhlenbeck in de zeventiende eeuw.

Door vriendelijke bemiddeling van den heer Johannes
Adler te Leipzig zijn mij eenige gegevens uit het Staats-
archiv te Düsseldorf bekend geworden, die licht ver-
spreiden omtrent een paarzeventiende-eeuwschegeneraties
der Bergsche familie Tihlenbeck  (Eulenbeck), die ik in-
dertijd in dit Maandblad (XXIII,l-6, 64) heb behandeld.
Het blijkt, dat deze familie reeds in de eerste helft der
zeventiende eeuw het gelijknamige vrijgoed bij Velbert
bewoonde, dat gedurende de geheele achttiende eeuw,
en waarschi,jnlijk  nog iets later, in haar bezit is gebleven.

In de ,Lagerbiicher”  van het ,,Amt”  A n g e r m u n d
van 1634 en 1656 wordt onder de grondbezittende in-
woners der ,,Herrschaft” Velbert  melding gemaakt van
Jan in der Ulenbeck  (Udenbeck). Diens zoon en opvolger
in het bezit was Kerstgen in der Ulenbeck, van wien
mij geen verdere data werden medegedeeld, maar wiens
bloeitijd in de tweede helft der zeventiende eeuw moet
zijn gevallen. Deze Kerstgeu (d. i. Christian) was zeker
wel de grootvader van zijn jongeren naamgenoot Chris-
tian Eulenbeck (Uhlenbeck),  die va,n omstreeks 1740 af
hetzelfde goed gedurende vele jaren heeft bezeten, en
die in de door mij gepubliceerde geslachtslijst, en ook
in Nederland’s Patriciaat  (1912), als tzueede generatie
wordt genoemd. De ouders van dezen jongeren C7zristian
hebben eveneens het goed bewoond. Hij was volgens
de kerkboeken te Langenberg, waar hij 10 Februari
1743 ondertrouwde, de echtelijke nagelaten zoon van
!,Hernn  Wilhelnaus  E,ulenbeck  tius d e m  V e l b e r t s c h e n
Kirchspiel”, maar van den naam der moeder wordt
geen gewag gemaakt. Nu is deze moeder ongetwijfeld
identiek met de in de ,,Steaermatrikel”  van het ,,Amt”
Angermund van 1739 vermelde Mettel Wittib in der
Ohlenbeck, die toen ,,mit ihren Kindern” op het vrijgoed
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woonde. Nu zoude  alles in orde zijn, indien zich niet
een eigenaardige moeilijkheid voordeed. In de ,,Steuer-
matrikel” van het ,,Amt”  Angermund van 1727 vinden
wij namelijk niet, zooals wij verwachten zouden, W i l -
helmus, maar Johann  in der Uhlenbeck. Het is, dunkt
mij, zeer waarschijnlijk, dat deze persoon geen andere
is dan de zooeven vermelde Wilhelmus Eulenbeck, a l
k an ik ook geen volkomen zekere verklaring geven van
de tegenstrijdigheid der namen, Een vermoeden, dat
voor de hand ligt, is dat Bette15 echtgenoot J o h a n n e s
Wilhelmus zal hebben geheeten, evenals zijn oudste
kleinzoon, die 1 Februari 1744 op het goed werd ge-
boren. Zekerheid is slechts te verkrijgen door verder
onderzoek in de oude Bergsche archieven, maar de
tijdsomstandigheden zijn voor de nasporingen ‘van den
heer Johannes Adler niet gunstig. Er is echter reden
om te hopen, dat na den oorlog meer bouwstoffen voor
eene genealogie der familie Uhlenbeck  aan den dag
zullen komen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om twee ver-
keerde data in mijn bovengenoemd artikel te verbeteren.
Wilhelmus, jongere broeder van den als 11 genoemden
Christian , overleed 21 (niet 27) Januari 1786. P e t e r
Arnold, tweede zoon van denzelfden Christian, overleed
14 Februari 1751 (niet 1757). Enkele kleine onjuist-
heden betreffende de jongere generaties zijn reeds door
Nederland’s Patriciaat gecorrigeerd. Ik wil alleen nog
vermelden, dat Chris t ian  Wilhelm,  oudste zoon va.n
Clzristianus  Cornelius,  ridder was in de St. Stanislaus-orde
(niet de St Anna-orde) van Rusland.

C. C. UHLENBECK.

Acte van bekendheid voor Thomas
van Wassenaer (í798),

N o t a r i e e l e  a r c h i e v e n  L e i d e n  NO
Ac te  67  pag .  42 1

D e c l a r a t o i r  i n  d a t o  9  Mey 1 7 9 8 .

2 6 8 3 .

Aujourd’hui le Neuvième Mai Mille sept cent quatre
v ingt  d ix  buit, Comparurent par devant moi, Pierre
Benezet, Notaire Public, admis par la Cour d’Hollande,
residant dans la ville de Leyden et en présence des
témoins  cy apres nommés Les Citoyens Hans Axel
Her te l ] ,  Anc ien  Collonel  de cavalerie,  Jean Albert
Huygens , Apothecaire, Jean Frederic  Haver, Chirurgien,
Johan Philip Hardy,  Negotiant,  Jan Coenraad Bosch,
Negotiant  et Jean van Beek, Maitre Charpantier, de-
meurant dans cette ville, a moi Notaire connu.

Lesquels ont déclaré parfaitement connoitre le citoyen
Thomas de \J’assenaer  cidevant Prevot du Chapitre de
Saint Servais à Maastricht et se trouvant actuellement
e n  France, qu’ils savent positivement en conséquence
qu’il est agé au dela de asoixante  ans, reconnu habitu-
ellement infirme; qu’ils sont en outre pleinement in-
formé , q u e  l e  d i t  Thomas d e  \Vasse?aaer  e s t  n é  à
Bergen op den Zoom et qu’il est absolument,  hors d’
état de se procurer son acte de naissance, à cause que
les régistres des Batêmes, tenus par 1’Aumonier  clu
regiment de Trip, et qui se trouvoit lors de la naissance
dudit T7aomas  de Wassenaer en garnison au dit Bergen
op den Zoom n’ont pu se trouver non obstant les plus
exactes  recherches. Ce que les dits comparants  certifient
veritable pour en avoir une pleine connoissance, desirant
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qu’il en soit fait Acte pour servir et vsloir  ce que de
raison.

Dont acte fait  et  passé à Leyden en presence de
H e n r i  R o s k e s  e t  J e a n  Burghart  v a n  G e n t  comme
temoins  à ce requis.

J. P. Hardy. Joh. Conr.  Bosch. Jan van Beek. H.
Roskes. J. B. v. Gent. H. A. Hertell. J. F. Haver.
J. A. Huygens. Ce que j’atteste P. Benezet.  Net” Publ.

voor eensluidend afschrift : Bijleveld.

Hier kan niemand anders bedoeld zijn dan T h o m a s
Jacob  baron van Wassenaer, zoon van den kol. der
cav. Jacob Albert (1709-1774))  heer van Warmond
(1764), en Marie Alexandrine Jacqueline de Cannart
#Hamul,  die terstond na doode van haren man War-
mond (voor het  eerst  in de geschiedenis) verkocht.
Volgens Dr. Obreen’s Genealogie der van Wassenaer’s
was hij te Warmond geboren als oudste kind uit het
in 1741 gesloten huwelijk zijner ouders op 10 September
1742 Z;jn doop is daar evenwel niet te vinden, zoodat
wij tot de slotsom moeten komen, dat de acte hierboven
waarheid bevat wat de geboorteplaats betreft.

Bergen o/Z. wa s bovendien een bekend garnizoen der
ruiterij. Al was hij dan ook in 1798 slechts 55 en niet
over de 60 jaar , zooals de acte wil, gegronde reden
tot twijfel aan de juistheid van den geboortedatum is
er niet . Het op hem volgend kind, later Mevrouw
Cousebant van Allcemade  op Oud Alkemade onder War-
mond is in 1744 geboren. T h o m a s  werd 7 Februari
1792 ingehuldigd als proost van St. Servaas en 25 Nov.
1797 wegens het  houden eener  H. Mis in stilte door
de Franschen afgezet en meegevoerd. naar.Frankrijk.
Later keerde hij terug en overleed in de stad van St.
Servaes op 17 September 1817.

BIJLETELD.

Kruuys. (Vriezenveen). De stamreeks dezer familie
in Ned. Patricia.at 1914 is onjuist; de aldaar sub 11
genoemde Jan Kruys, geb. 6 Aug. 1695 is de zoon
van Claas  Jansen Kruys, Kerkmeester en van 1709
tot 1737 of 1738 Schout van Vriezenveen en diens
eerste vrouw Beertje Engberts Smit (gehuwd 16 Aug.
1694).

Claas  Jansen Kruys hertrouwde 24 Dec. 1699 Geertje
Scholl, d. van Lucas Jansen Schol1 en Jennigje Gerritz.

Uit dit huwelijk zijn gesproten:
Gerrit Kruys, i_ jong.
<Janna, tr. 1729 Gerri t  He’udrik  Hesselink,  Schout

van Wierden.
Geesjen  , tr. Bernardus Sbycker , koopman te Vriezen-

veen.
Jannes  Kruys, geb. 11 Mrt. 1716, bij het overlijden

zQns  vaders minderjarig,
Vriezenveen ;

volgt hem op als Schout van
tijdens zijne minderjarigheid wordt dit

ambt waargenomen door den Verwalter Scholtus B.
Berkhoff; Jannes  zelf is Schout van 1740-1749 (zijn
overlijden) en was gehuwd met Geertje Brouwer, d i e
als weduwe hertrouwde met Jan Heladrik  Dikkers v a n
1756 af tot 1795 Schout van Vriezenveen en zoon van
Jan Dikkers, Schout van Rijssen en Derkje Hermelink.

De in Ned. Patriciaat sub 11 genoemde ,Jan Kruys was
gehuwd met Janna  Brouwer, d. van Jan Brouwer,
1694 (althans in dat jaar teekent hij als Sshout van
Vriezenveen de lijst van den 1000ste*  penning),  Schout
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van Vriezenveen en Berentje Wolters Smit; niet lang
is hij echter Schout geweest, want 1698 was Schout
Luic Hermsen, die de bovenbedoelde lijst van 1694
als Olde Scholtus Luic Hermsen teekende.

Tot bij lagen de testamenten van Ceesjen  Courts  en
,Jan Kruys of Cruys.

11 April 1705. Testament van Geeajen  C’owts  weduwe
wijlen den Scholtus ,Jucc?a  Beerentsen Brouwer, hierin de
twee oudste kinderen van haar zoon Jan nml. Beerent
en Jawna  en hare drie kinderen, nml. voormelde zoon
Jan, zoon Beerent Jansen  Brouwer en dochter Cunera
Brouwer.

18 Dec. 1721.. Testament Jatz Cruys  en Janna  Brouwer;
hierin zijn halfbroers en zusters Gerrit, <Jannes!  Janna
en Geesjen Cru*ys  en haar broers en zusters Beerent,
Gerri t ,  Wolter, Jennekejh  en Cwnera.

Bovendien 13 Dec. 1704 comp. Bcerent Jansen Brouwer
en huisvr.  Aeltje  Lui&,  Scholl,  testament;  hij t e s t a t eu r
maakt tot zijn erfgename zijne lieve moeder Geesjen
Cowrts;  zij testatrice benoemd tot, haar erfgename haar
lieve moeder Jelanigje  Gerritz;  deze Beerent J a n s e n
Brouwer wa’s zwager van Schout Claes Jansen Krz~ys.

J. D. JOBDAAN.

Volden  (van). Daar in enkele gevallen van VoZde?a
en va?a Wolden  met varianten afwisselend voorkomen,
vestig ik de aandacht op het volgende-:

í4  Febr .  1474 werd Symon vare Volden,
22 Febr .  1492 Coenrael  can Volden  ,,na dode Symon,

van Volden, zijn vader met d’hlinge tiende, grof en
smal te Ewijk” (Slijk-Ewijk) in het kwartier van Nij-
mëgen belëënd.  (Zie SfiCht&tihë~,  Grö&ljëek$hë  ën Dvër-
ijselsche leenen  gelegen in Gelderland; Gelre  1907, blz. 7).

Volgens F. van Dijcke  (Receuil Heraldique blz. 478)
verliet Herman  von Volden  Gerardzoon geboren  t e
Duysburg in het land van Cleve ongeveer in 1517 zijn
land en vestigde zich te Brugge, hij is de stamvader van
het katholieke Belgische geslacht t’an Volden  de Lombeeck
(vgl. Navorscher XXV (1875) blz. 293 en 294); de Stein,
Annuaire de la Noblesse de Belgique XV (1861) geeft
op blz. 290 e. v. eene uitvoerige genealogie IJan  Volden.

De moeder van Heil1 <-an  Stroif,  vermoedelijke vader
van Johan S’troif,  in 1534 schepen van Emmerik, heette
‘uun Volden  (zie Navorscher LVII (1908). Het geslacht
Ripperbant.)

Ibid. blz. 195: H e e r  Herman  van Bergel,  z. van
Hermen  va?z  dela  Bergel  en van Vrou H e l e n a  V o i d e n
tr. Michaele Ripperbant,  welke i_ 10 Juni 1620.

Heinrich vaiz Volde?a,  Canonicus van het St, Martini-
Stift te Emmerik tot 15 Aug. 1646. (Zie Archief Emmerik).

De schoonmoeder van Mr. Johannes Theodorws Muntz,
1632 schout, later burgemeester van Duisburg, was
Catharina t*an WoZden (0. a. Navorscher XXIX (1879)
blz. 383) elders Cutharina  van Volden  (Nede r l and’ s
Patriciaat 1914 blz. 296),  zij voerde hetzelfde wapen
als van Voldeja  de Lombeeck  (Zie Navorscher ibid. blz. 381).

18 Nov. 1597 wordt in de Protocollen van het oud-
rechtelijk archief van Nijmegen genoemd Johan Lee+aa,rts
van Volden  (Zie Algemeen Ned. Fam. Blad X 1893)
blz. 131).

;
Bij den doop te Nijmegen 20 Febr. 1642 van Israel

Pelgrzcm  , z. van Lambert  Israels was eene der getuigen
1 Gertje v. d. Volde.  ( X X V I I ,  1 6 7 ) .
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Vgl. van Volden  te Arnhem en t!un der voelden te
‘s-Hertogenbosch. (XXXIV, 63 en 64).

‘s-GraL>enlaage. c. A. VAN WOELDEREN.

De Carpentier (Rectificatie).
Van welwillende zijde opmerkzaam gemaakt is mij

gebleken dat er in mijne publicatie voorkomende in
jaargang 1914, kolom N” 157, op onverklaarbare wijze
een aantal fouten zijn gekomen. Het verheugt mij in
de gelegenheid te zijn een en ander te rectificeeren.

10 staat tian Mytelle  moet zijn can Myselle.
2O Waster  moet zijn Wastene.
30 Jorinusche  moet zijn  Jorinneke.
Bovendien is er een geheele generatie uitgevallen n.1.

na de woorden ,,trouwde jonkvr. van Hecke” moet
volgen :

,liet onder andere na
,de Heer Pieler  de Carpentier was vroetschap der stad

,Dordrecht  en wegens deselve gecommitteert ter ver-
,,gaderinge  van de Heeren  Staten van Holland en West-
,,Friesland  trouwde juffr. Maria de Wift,  dogter  van
,,d’Heer  Nicoiues  de Witt vroetschap der stad Dordrecht
,,en juffr. MaOilia  ,van  Loon ex i l la

,,De Heer Ro.$and  de Carpentier vroetschap der stad
,Dordrecht  gecommiteerd  ter vergaderinge van de
,,Heeren Staten van Holland en West Friesland trouwde
,,juffr.  Josina Sorznema+zs  dogter  van den Heer Arent
,,Sonnemans  Heer van Rijsoort  vroetschap der stad
,,Dordrecht  en juffrouw Catlzarina  de Carpentìer  ex illa
,,onder  andere

,,De Heer Arent Roeland  de Caqentier,  Heere van
,,Rijsoort.

,De g e m e l d e  H e e r  Roeland  de Carpeder,  heere
,,Pi&rse hadde onder andre  een suster genaempt juffr.
~ YsaOella  de Carpentier” etc. etc. D. S. VAN ZUIDEN.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bergh (van den). Gerardina Fock, 1724 geb., was dr.

Ds. Franciscus 1696-1’748 en Rinske Stellingwerff  en
X Jacobus van den Bergh. Weet iemand ook iets meer
omtrent dezen Van den Bergh en van zine ascendenten?
Waarschijnlijk behoorde hij tot de Leidsche familie, die
zegelt met 3 roede  ruiten op zilver. Hij wordt vermeld
als solliciteur-militair.

H . B. v. T. P.

Bowier. (XXXIV, 57 v. v.). Navorscher 11 (1862),
bl. 199, kol. 2, vermeldt een acte gepasseerd voor not.
Zwaerdecroon te Utrecht d.d. 23 Oct. 1630, waaruit
blijkt, dat Fra’ncis Boyer in garnizoen te Staden t 26
April 1628 olden stijle  daags na het overgeven van die
stad aan den keizer. De verklaring werd afgelegd op
verzoek van de erven van Raphael Boyer.

B. v. T. P.
De op bl. 13 vermelde andries  Bowier, waarvan

gezegd wordt ,,alleen  vermeld te Doesburg in 1630,”
zal militair geweest zijn met Oldenzaal als laatste
garnizoensplaats. NO 285 van de door Baron Snouckaert
van Schauburg in afschrift in Nederl. Heraut 11 bl. 51
medegedeelde grafschriften luidt ten minste : ,,Oldensael.
Gewoon Schild. Bover (Bowier). ,,Andreas Boyer (lees
Bowier), obiit 26 Januarij.1641”.

Assen. J. A. R. KYMMELL.

,

Braam (van). Ned. Adelsboek  1912, bl. 391.
Gilles  van Br. jm. in ‘t Hang te R’dam, tr. R’dam

16 Feb. 1653 Helena de Wijn j.d. van R’dam, wonende
in de Wijnstraat.

H. B. v. T. P.

Groot (de). (XxX111, 314, XXXIV, 61). Vol-
gens het doopboek te Heukelum werd 8 Jan. 1696
aldaar gedoopt: Johannes, z. v. den Officier (?) Pieter
de Groot en &?aria  van Druijnen. Als getuigen traden
daarbij op: de vader en de Secretaris Willem  Exalto
voor Johannes Rombouts, terwijl Helena L’an der Kolck
voor Cornelia vaiyz  Druijnen  als doophefstar  optrad.

Deze <Joohannes  (Jan) d. Cs. kan dus geen broeder
van 8n2oon  Dirksx. d. G. zijn geweest. Pieter en Dirk
kunnen brs. zijn geweest en in dat geval waren Antoon
en Jan volle neven.

A. v. v.
Hogendorp (van) (XxX111,  209). Doopb. Oude Kerk,

Delft, Sept. 1639: 28 dyto, een k: gen. Gysbrecht,
douders Capn Gillis  van Hoogendorp en Catalyna Hart-
mans, getg. Anthonis de Heyde, W”’ Ketting. Mogelgk
zijn er meer kinderen te Delft gedoopt.
_ R* D.

Hoog (de). Balthasar Sweerts, geb. 11 Aug. 1665,
opperhoofd in Japan, tr. 20.  Sebastiana  de H o o g ,  d i e
in 1696 overleden moet zijn.  Wie waren hare ouders?

H. B. v. T. P.
Moleschott. Wie waren de ouders van Wilhelmina

Henrietta Moleschott,  die gehuwd was met Mr. Gerard
Blancltert  van ‘s-Gravenambacht. Zij leefde in het laatst
der 17d” eeuw.

.H. B. v. T. P.

Nerée tot Babberich (de). 1. Richard Jean de Nerée,
geboren te Caen (Cadomum)  . . .,. . . 1679, $ te Leiden
Mrt. 1628, begr. St. Pancraskerk 16 Mrt. 1628, tr.. . .
Anna \l,‘ijnho/f  (van Wijnhoff, Wijnhof&)  dochter van
Herman, raadsheer Prov. Hof te Utrecht en Anna Bise
( . . . . Bise X Marguerite Halbert).

Genoemde Richard Jean de Nerée werd ministre de
la parole de Dieu (Egl. Wallone) na met het leger onder
Colligny als Hugenoot naar Holland te zijn gekomen
en te Leiden gestudeerd (1601) te hebben.

Wanneer is hij geboren?
Waar trouwde hij 3
NB. Het is mogelijk dat ook Corzdé zijn geboorteplaats

is. Hoe-wel de genealogische gegevens dat niet aannemen.
Er zijn in Frankrijk 6 à 7 Conde’s.!  Alleen komen die
plaatsen in aanmerking., die gewikkeld waren in den
Hugenotenstrijd en waar een oponthoud der Hugenoten
voor eenigen tijd heeft plaats gehad.

11. Ferdinandus Philippus Josephus de Nerée., geb.
Calcar 24 April 1703, I_ te Mons (Bergen) 10 Me1 1764,
tr. . . . . 4 Aug. 1737 Anna Mechelina Maria baronesse
con Dimpsel  (dochter van.. . . ?) geb., . . . , i_ te Mons
27 Maart 17413,.  waaruit:
1. Joseph Phalzp de Nerée, geb. . . . . . . 1738, Kapt.

Reservedivisie Stainisch Inf. Regt te Linz (Oostenrijk).
Leeft nog in 1806, blqkens zijn laatsten brief.

2. Jan Philip Ernest de Nerée, geb. te Luxemburg 20
Maart 1741, le Luit+.  Oostenrijkschen dienst, i_ te
Linz (Oostenrijk) 1 November 1801 en aldaar begraven.
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Wie kan mij meerdere gegevens van dezen Staak
bezorgen P

Is er bijv. geen officiersboekje van het Oostenrijksche
Leger 1915 ergens in Nederland ter inzage? Er moeten
nog nakomelingen in Oostenrijksehen dienst zijn.

Roermond. D E NEKÉE  TOT BABBERICH .

Outheusden (van) (XXXZ,  307). Van der Lely,
monum. Sepulchr. (H. S. Gem. Bibl. Delft) vermeldt
een grafzerk in de Nieuwe Kerk in het middel-pleyn:
,,Hier  leyd begraven &!atth+ Hackensz. van Cutheusden,
sterft  anno 15 en 64 den 140  dagh  in  Oc tober  en
Baefge Claesd”, Matthys Hacken huysvrouw, sterft 1559
den 17~ dagh in Mey”,  met de wapens ,,Outheusden” :
3 palen vair met een schildh. bel. met 2 wielen, en
,,Spronk” : in een ruitschild een rechterschuinbalk,
vergez. van een klimm. leeuw, de schuinb. bel. met
5 sterren.

R. n.

Petit-van Royen. Wil een der lezers van het Maand-
blad zoo goed zijn, mij in te lichten, of Cornelia v a n
Royen, echtgenoote van Matthias Petit, wier dochter
ïUagdaZena  geboren werd te Waalwijk 10 Februari 1759
en huwde met W. H. K. edler VOY~ Rappard (zie adels-
boek) geplaatst moet worden onder de eerste geslachten
van Royen, door den heer Polvliet  behandeld in het
Algem. Ned. Familieblad 19031 Ook zoude  men mij
zeer verplichten door mij op te geven, waar ik gegevens
omtrent deze familie Petit (misschien de Petit?) k a n
vinden.

Haarlem. J.  J .  COCK.

Ploos van Amstel. Op grond waarvan is%% ploos-
(Ned. Adelsboek 1916, bl. 98 sub V) de zoon van Willem en
Brieyie  van Brienen en niet van Willem en Dirkje  Ploos?

H. B. v. T. P.

Quadt (von). Wie waren de ouders van Anna Sybilla
vo’n &. Wickraat,  de tweede echtgenoote van J o h a n
Herman des H. R. Rijksvrijheer  VOI~ Diepenbroick tot
Impel (1630-1696))  zie Ned. Adelsboek 1913, bl. 180
sub 1X?

H. B. v. T. P.

Raesfelt (van)-van Reede.  Onder de verschillende
huwelijken, welke tusschen beide geslachten gesloten
zijn, vindt men blijkens de Leenactenboeken van Gel-
derland en Zutphen de verbintenis tusschen Willem van
Raesfelt en Jurriana Christina van Reede,  gesloten
vóór 1678.

Haar vader Bitter van Reede - gehuwd met Christina
Johanna van Vollenhoc*en  - was beleend met een
Geldersch leen bij Amerongen; met een deel van dit
leen wordt Johanna Elisabeth van Raesfelt op 5 April
1679 onmondig beleend als erfgename van haar groot-
vader Bitter van Reede voornd. ; haar vader Willem van
Raesfelt is daarbij hulder.

Nu heeft wijlen baron van Spaen in zijn manuscript-
genealogie van Raesfelt dezen Willem van Raesfelt
vereenzelvigd met den 1Villem  van Raesfelt tot den
Kortenberch, schepen en burgemeester van Arnhem,
gecommitteerde ter Staten-Generaal, hoog- en laagschout
van den Bosch, die 16 Maart 1687 hoog bejaard over-
leed. Van Spaen  geeft hem bovengenoemde Jurr iana
Christina van Reede tot 40 vrouw, zijnde Willem vd.
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laatstelijk in 1673 voor de 3e male gehuwd met Johanna
Sophia Bentinck.

B a r o n  d’Ablaing va,n Giessenburg is  van Spaen in
deze nagevolgd en vermeldt Willem van Raesfelt m e t
zijn 4 echtgenooten op blz. 276 van zijn bekend werk
De Ridderschap van Veluwe.

Uit dit 49 huwelijk sproot dan hooger g e n o e m d e
Johanna Elisabeth van Raesfelt  , die blijkens een leenacte
van 16 Juni 1694 - betreffende hetzelfde Geldersche
leen - toen gehuwd was met een overigens onbekenden
Jacob Boellaouwer, met wien zij haar deel van dit leen
opdraagt aan Vincent Boelhouwer, koopman te Amsterdam.

Het bevreemdde mij reeds dat Steven van Rhemen
- die Willem van Raesfelt, den hoogschout en bur-
gemeester. ,  gekend heeft  -. van diens 4e huwelijk in
het geheel geen melding maakte, evenmin van de daaruit
‘gesproten dochter en haar echtgenoot. Nu vind ik in
het register  van transporten en procuraties der stad
Rhenen een acte van 17 Juni l686, waarin W i l l e m
oan h’aetsvelt, luitenant ten dienste  dezer landen, met
andere erfgenamen - voornamelijk va?a  Reede’s te Issum
woonachtig - vermeld wordt als mede-erfgenaam van
wijlen Bitter van Reede, commandeur van den Rijn-
stroom, zijn schoonvader.

Met andere woorden : de 11~illem  van Raesfelt , die
vóór 1678 huwde met Jurriana Christina ‘van Reede
Bitter’s dochter, en die in 1686 nog als luitenant voor-
komt ,  was  een ander dan de Il’illem  van R a e s f e l t ,
die va.n 1650-1672  in de regeering van Arnhem zat,
van 1646-51 en in 1686 gecommitteerde ter Staten-
Generaal was en in 1666, 69, 71 en 81 voorkomt als
hoogschout-van-den  --Bosch; ~~~~ _~ _.~~.

Bovendien was hij in 1686 - jaar waarin zijn naam-
genoot nog als luitenant voorkomt - reeds 80 jaar oud.

Hebben dus van Spaen en d’Ablaing gedwaald met
hun vereenzelving  van beide Willem’s  van Raesfelt, i k
vraag nu echter van wien de luitenant W i l l e m  v a n
Raesfelt dan wel een zoon was. Geeft eene genealogie
van Reede  hierop geen antwoord? In de talrijke takken
Raesfelt kan ik hem tot dusver niet plaatsen.

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

Ruyter (de)-van Cioltstein. (XXXIV, 31). - Een
nader onderzoek heeft mij geleerd, dat de schoonmoeder
van Dirk c’an Brienen inderdaad Anna Magdaleraa  en
niet Margaretha ca,n Goltstein heette. Vrager vindt over
deze personen onder de Procuraties der stad Rhenen
(Rijksarchief te Utrecht) twee acten. In de ééne, van
17 Dec. 1685, komen voor: Aleyda, Louise en jr. Adriaera
van der Velde, luitenant, kinderen van wijlen Alyda
van Goltsteyla en van Frederik van der Velde, overste-
luitenant, benevens Anna de Ruyter, dochter van jr.
Johan de Ruyter en van Anna Magdalena de Ruyter,
echtelieden.

In de andere acte van 10 Maart  1690 vindt men
vermeld : Dirck {oan Brienen , captein  van een uitlegger
en Anna Margriet de Ruyter zijn vrouw.

S. W. W. v. R.

Vermeer, Sophia Vermeer, 1670-1716,  die 1700 )(
J. C. de Raraitz (Johannes C~ystiannes  Ranisk)  was d e
dochter van Gijsbert  Vermeer (1638-1704, in welk jaar
hij te Herwen  en Aerdt op 8 October 1.704 t) r igter
en dijkgraaf te Herwen  en Judith ~Wzjnen.
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Gijsbert  Vermeer, 1638-1704, was de zoon van Cornelis
Gijsberts  (1593-1656)  en z i jn  2de vrouw ,lohanna  [yan
Betouw.  Van dezen Cornelis  vind ik alleen, dat hij Dinsdag
voór Paschen 1656 des nm. te 2 uur t. Kan iemand
ook den naam zijner moeder opgaven, alsmede nadere
opgaven omtrent zijn vader Gijsbert?

Judith Wijnen vd. was de dochter van Waliaren 17.
en Margaretha van Meurs. Margaretha ‘van Mezcrs  die
-1 1650 was de dochter van Daam  van Meurs en. . . . ?

H. B. v. T. P.

Werve (van de). Carel de Lille (1651-1738)  X
Johanna  vun de Werve .  Tot welke familie z;an de W .
behoorde zij en wie waren hare ouders en grootouders?
Welk wapen voerde deze familie 9

H. B. v. T. P.

Wesselman. Is Hendrick  Wesseiman,  gehuwd met eene
dochter van Peter Croon en Alida Haeck (vergl. Maand-
blad XXVI, 25) de vader van Peter Wesselman, d e n
opgegeven stamvader der Wesselman’s  van H e l m o n d
(Nederland’s Adelboek  1909 blz. 589) ? Laatstgenoemde
was dan een neef van Peter van Woeidere,z  , gehuwd
met Anna Theodora Plencker (XXVIII, 195) mier zoon
19 Juli 1765 te Amsterdam zijne volle nicht Caroline
FTederique Theodore Schumacher huwde. Hiervan zou
dan een gevolg kunnen zijn geweest het huwelijk van
hun neef Carel  Frederik Wesselman, 18 Febr. 1770 te
Amsterdam , wederom met eene Plencker. (vgl. ook
XxX, 376).

‘s-Gravenhage. C. A. V A N  W O E L D E R E N .

Wapens.  In mijn bezit zijn een tweetal zeer oude
wapenplaatjes. Het eene is gedeeld : I,3 naar II gekeerde
leeuwenkoppen; 11 3 vuisten. Helmteeken een leeuwen-
kop. Het andere vertoont twee wapenschilden; op het
eene 3 leeuwenkoppen gekeerd naar het andere schild
met een hartschild vertoonende een gekanteelde keper;
in het andere 3 vuisten met een hartschild vertoonende
waarschijnlijk een lam. Onder de schilden staat het
jaartal 1644.

een klein verschil in kleuren komt het volkomen er
mee overeen.

NO 2.  Ovaalvormig schild.  Gedeeld.  1.  In zilver
een zwart schuinkruis gekantonneerd van een zwarte
schapenschaar (dus geplaatst 1, 2, 1.).  2. in goud een
zwarte adelaar. Kroon op het schild, hetwelk omgeven
is door liefdeknoopen. (De ovale vorm duidt aan dat
dit wapen van een gehuwde vrouw is.) Dit schild is
omgeven door 4 kleine wapenschildjes, waarboven de
naam vermeld staat. Deze 4 kwartieren zijn; S’chouten:
in goud een zwarte adelaar. Dell:  in blauw een gouden
dwarsbalk (faas) vergezeld van drie gouden eesp.  sterren,
2 boven en 1 onder. Leeuw: in goud een zwarte staande
leeuw. Eacker:  doorsneden: 1. zilver een halve roode
leeuw, opkomende uit  de doorsnijdingslijn.  2. in rood
een zilveren linkerschuinbalk. Bij dit hoofdwapen (het
groote ovaalvormig schild) staat in Romeinsche cijfers:
Overl. 29 Juli 1746.

NO 3. Gekwartileerd met een hartschild. 1 en 4. In
rood een gouden faas (dwarsbalk), vergezeld van drie
gouden sterren, 2 boven en 1 onder. 2 en 3. In zilver
een gouden herald. lelie vergezeld van drie vierbladige
roode bloemen op groen steeltje en met groene blaadjes,
geplaatst 2, 1. Hartschild: in zilver een blauwe drui-
ventros aan steel met twee bladeren. Helmteeken: een
gouden zespunstige ster tusschen twee gouden trompen.
Aan weerszijden van den helm, schuin naar boven,
van achter het schild komend: een gouden speer en
een gouden bazuin (trompet.)  Bij dit wapen staat in
Romeinsche cijfers : Overl. 10 Februari 1.680.

NO 4. De kleuren van dit wapen zijn niet duidelijk
(verbleekt door ouderdom.) In het  schild staat  een
merkteeken, in den vorm van een driehoek. Helmteeken :
een ruit? tusschen 2 veeren  (dit  helmteeken is niet
duidelijk.)

In Romeinsche cijfers staat bij dit wapen: Overl. ,29
October 1664.

Deze wapenteekeningen zijn afkomstig van Mr. W. C.
Ackersdijck (1760.--1843)) die er bij aanteekende,  dat
zij weder gekomen waren uit de nalatenschap van Juffr.
Gee&-uida  Roelanda ,van Aken, overleden te Utrecht,
van welke Mr. IVillem  Cornelis Ackerdijck  (1735-1794)
voor een gedeelte erfgenaam is geweest. Hij onderstelt, dat
het mannenwapen wellicht dat van Cornelis Willemszn.
Ackersdijck en het vrouwenwapen (met de vuisten) dat
van  z i jne  echtgenoot0  Jannetje  (Nicolai) &lartens  is.

Gevraagd wordt zekerheid betreffende deze wapens.
Rotterdam. W. C. ME E S.

Wapens gevraagd. In de Nederd. Herv. Kerk te
Weesp hangen vier zeer mooie groote wapenborden.

Hier volgt de beschrijving:

N” 1. Gekwartileerd : 1. In rood een gouden zespuntige
ster. 2. In zilver een omgewende gouden maan. 3. In
zilver een gouden keper vergezeld van drie klaverbladen,
(2, 1.). 4. In goud drie zwarte palen. Helmteeken: een
zwaan met uitgespreide vleugels en met gouden snavel.
Dekkleeden goud en rood. In Romeinsche cijfers staat
bij dit wapen: Overl. 12 Maart, 1705.

Kan dit wapen dat der familie Hinloopeut  zijn? Met

Welke (Weesper)  personen voerden deze wapens?
Kerkmeesters te Woesp weten dit  niet .  Kan iemand
mij voornamen en geslachtsnaam noemen?

Hilversum. R O E L A N T S.

INHOUD 1916, m 314.
Bestuursberichten.  - Aanteekeningen uit de oude registers van

ondertrouw van Amersfoort, door W. Wynaendts van Resandt. -
Bijdragen tot de geschiedenis van eenige geslachten in de lt? en
17’ eeuw gevestigd te ‘s-Gravenzande  en Sandambacht,  door G. B.
Ch. van der Feen (vervolg). - Bijdragen tot de kennis van Johan
van Oldenbarnevelt en eiin  geslacht, door J. D. Wnnner (slot). -
Aanteekeninoen uit de oÜde registers ter secretarie der aemeente
Bloemendaal; door W. J. J. ‘C. Bileveld.  - Aanteekeningez  uit ver-
schillende registers in Ned.-Indië betreffende buitenlandsohe adellijke
geslachten. door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins (vervolg). -
Kwartierstaten van Delftsche Vroedschaanen. verzameld door Mr.LI ,
W. van der Lely, medegedeeld door Mr. L. G. N. Bourioius, Ar-
chivaris der Gemeente Delft (slot). - Nogmaals het Oorkondenboek
van Groningen en Drente. 1 Maria van Utrecht en hare familie,
door J. P. de Man. -- Iets over de merkwaardige acte van Olden-
barnevelt gend  Tullingh , door P. L. Thierens. - K&te mededeelingen:
Geslacht Verschoor; De familie Uhlenbeck in de zeventiende eeuw;
Acte van bekendheid voor Thomas van Wassenaer (1798); Kruys
(Vriezenveen); van Volden;  De Carpentier (Rectificatie), - Vragen
en antwoorden: Bergh (van den); Bowier; Braam (van); Groot (de);
Hogendorp (van); Hoog (de); Moleschott; NerCe  tot Babberich (de);
Outheusden (van); Petit-van Royen; Ploos van Amstel; Quadt
(von): Raesfelt (van)-van Reede;  Ruyter (de)-van Goltstein; Ver-
meer; Weroe  (van de); Wesselman; Wapens; Wapens gevraagd.
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : ), De Nederlandsche Leeuw,”
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Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. B!j-
dragen, oorrespondentie  betreffende de rednctle
van het Maandblad, opgaven van adresveran-
dering, gelieve men te riohten tot den redacteur,
Mr. TH . R. VALCK  LU C A S S E N, Raamweg  14, ‘s_Qra-
venhage.

’ Contributiën enz. aan den penningmeester, B. VAN
HAERSMA  BUMA, K%euter&i$  12-14, ‘s-Gravenhage.

De jaarlijksohe  contributie bedraagt f7.50. Leden
te ‘sGravenhage,  die de wekelijksche portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f 2.60 per jaar.
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Brieven, aanvragen ene., betreffende het Ge-
nootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH. R.
VALCK  LUCASSEX,  Raamweg  14, ‘s-&azte&age,  en die
betreffende de Bibliotheek, opmerkingen in cake
de verzending en aanvragen om exemplaren van
vroeger verschenen Maandbladen tot den wnd.
Bibliothecaris, Jhr. Mr. Th. YAN RKEINECK  LEYSSIUS,
T%viviemtraat  10, íWwm%ingen.

De Bibliotheek van het GenQotsohap,  gevestigd
Heerengracht  62 (hoek Princcssepzcht),  ‘s_Gravenhage,
is voor de Leden geopend iederen Maandag van
2-5 uur.

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

No. 5 . .XXXIV” Jaargang. Mei 191ö.

BESTUURSBERICHTEN.
De Re d acte u r vestigt er nogmaals de aandacht op

d a t  zijn a d r e s  n i e t  m e e r  i s  B e z u i d e n h o u t  4 ,
d o c h  Raamweg  1 4 ,  “&ravenhage.

D e  M.aandelijksche  Byeenkomst,en te ‘s-Gra-
venhage zullen gedurende de zomermaanden wederom
gehouden worden in Hotel de Witte BTug.

Bibliotheek.
Het Bestuurslid J h r. Mr. T 11. van R h e i n e c k

Le ys s iu s heeft zich bereid verklaard gedurende den
verderen  tijd, dat de mobilisatie den Bibliothecaris ver-
hinderen zal voor het Genootschap werkzaam te zijn,
het beheer der Bibliotheek op zich te nemen.

Brieven betreffende de Bibliotheek gelieve men bij-
gevolg te zenden aan zijn adres : V ivi e n s t r a at 10,
S c h e v e n i n g e n .

Tot lid zijn benoemd:
J. E. C. GFRAVEMEIJER  . . . . . . ‘s-Grawd/,age.

Laan v. AT.  O.-Indit?,  166.

Mr. E.  J .  THQMASSEN à THIJESSINK  V A N

DER HOOP . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Sweelinckstr.,  8.

F. E. baron M ULERT . . . . . . . Ambt-Ommen.

Genealogie de Vernatti,
medegedeeld door Jhr. Mr. Dr. E. A. VXN  BE R E S T E I J N.

In verband met de mededeelingen omtrent het geslacht
de Vernatti in Ned. Leeuw 1912, k. 105 v., en Wapen-
heraut 1914, bl. 262 v., volgt hieronder een gedeelte
eener m. s. genealogie, gedeeltelijk op rijm gejeeltelijk
in proza, die wel eenigszins afwijkt van de gewone
vormen waarin geslachtsboomen worden opgesteld ! Het
stuk is in het bezit van Jhr. J. van Kretschmar van
Veen.

Hij Ssvoyen en Piemont
Leyt een stuck betimmert grondt
Chier  genaemt alwaer de St,am
Van verlzatty ooïspronck  nam.

Door verloop’ des tyts ontydige doodt van Luyden,
sich des verskende  ende suckelen  en  swerven  van  de
nacomelingen  in Vreemde landen kan men heden niet
verder d’oorspronckelykheyt van t’huys ende  geslachte
Vezrzatty  naer investigeren als dat  sy gespro ten  syn
van een stedeken  in Piemont Chier  gent 2 mylen om-
trent van Turin hoofftstadt van Savoyen leggende aen
de rivier de Po: alwaer noch heden ten dege een der
voornaemste  straten Vernattystraet genaemt word.

Vader heeft my wel1 vertelt
nat een kloeck  en wysen  helt
Vaek gebruyckt wierd als gesant
Dienstigh  voor syn Vàderlant.

l’hilibert Vernatty  myn overgrootvader  i s  in  g roo t
credit  by den Her togh  van  Savoyen  gewees t  ende
by hem gëmployeer t  beyde in Polic ende oorlog is
18 mael  in Ambassade by vreemde Printen  ende Poten-
taten ende  de negentiende reyse viel hy van de valreep
tusschen schip ende schuyt in zee ende eyndichde also
syn leven Latende vier onnosele kinderen naer onder
voogdy v a n  s y n Broeder dowelke  was een geestelyk
persoon wreedt  van aerdt die voornt  kinderen seer  hard
tracteerde ende  de middelen verspeelde.

neses Soon noch jong van jaren
Kreegh genegentheyt t.e varen
En te sien ofi overzee
Men oock somtyts honger Leedt.

Doen de middelen t’soeck waren vermeerderde t’quaede
tractement van de kinderen sodat d’outste soon genaemt
Gabrieil  synde ontrent 16 jaren oudt van mismoedighhyt
stilswijgens weghliep ende doolde in armoede so lang
tot dat hy aeu de zee kant geraeckte te Marseille al-
waer hy een Hollantz schip van oorlogh vondt leggen,
ende  syn teergelt wa.t schrael  vallende so praesenteerde
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hy syn dienst aen de capitain  ende  datt mett sulken
goeden fatsoen naar (syn jaren) datt de capitnin be-
hagen in hem kreegh nam hem voor eerst inde  cajuyt
om op hem te passen ende  naer  dat hy taelcuntligh
wierd bevindende dat hy treffelyk ter penne was, ge-
bruyckte hem als schrijver ontrent twee jaren lang als
wanneer de capitain quam t’overlyden. iUiddelerw$ is
hy by de vrienden ende  magen van dese capitain  bekent
ende  bemint geworden so datt yder even graegh was
om dese nu meesterlose jongeling by si& te trecken.

Hollant was syn eerste Haven
Dordreght daer hy voerts syn gaven
Syn vernufft en goeden aerdt
Aen een yder openbaert’.

Van een yder sodanig aengesocht synde, wierdt h e t t
syn Lott te geraken by de meester van de Banc  van
Leening tot Dordreght ds,er hy als klerck  schreeff  ende
in korten soodanigh in kennisse endc bequnemheyt
toenam, dat syn meester hem niet alleen de boeken
maer ooclr ‘t bestier van de gansche ommeslagh  toe-
vertrouwde tot d’uyre syns doots toe.

Daer wast datt hy hadt geleden
Langen dienst en hadt gebeden
Om te trecken naer syn Lott
De wyl syn meester was by Gott.

Als wanneer syn Demissie versocht mett voornemen
om naer  syn lant te koeren ende  te sien watt het
dissoluyt -leven van syn Oom hem naergelaten hadde,
want t’sedert syn vertreck hadde  noyt tgdiuge van syn
nieuws gehoort.

Maer de weduwe noch treurigh
Om t’ verlies van twee so keurigh
Eerst hner man daernaer haer kneght
Heeft den eysch hem gladt ontseght.

De weduwe syn resolutie verstaen  hebbende was seer
bedroefft bevindende haer  selven soo belemmert dat
sonder hem geen reddering van saken en wist te be-
dencken  weshalven hem versocht te willen blijven ten
minste so lang tot datt alles op een effen bodem ge-
bracht was, t’welck niet weygeren wilde, maer tonen
dat, hy inder daet was ende  bleeff dien getrouwen
dienaer daer sy hem altyt voor gehouden hadde, ende
bracht den boedel in sodanigen stant dat de weduwe
sonder de minste moeyte van het haere  versekert wa.s,
itererende over syn versoeck tot syn demissie.

Hier door Godes wys beleydt
Eer sy quamen tot affscheytt
Heefft de weduwe getoont
Dat ,niet gaen most onbeloont.

Doen het nu op een scheyden  soude  gaen heefft de
weduwe overdacht wat dat de verdienste van desen
jongeman waren ende  verlegen synde (uyt een opreghte
genereusheyt) hoe sy de genote deughden ende  trouwe
belonen soude  heefft hy de vrypostigheyt genomen om
haer te seggen dat op geen loon en sach maer dat sijn
begeerte eenlyk tot een ding streckte t’welck indien sy
hem weygerden , so wass er niets voorts in haer  maght
dat hem vergenoegen konde t’welk was d’eerbaere
possessie van haer Persoon. Ditt quam de weduwe seer
vreemt voor die gedurende de gansche tyt van syn
verblyf by haer  noyt de minste teycken in hem bespeurt
hadde van te willen treden buyten de limiten  van een
nedrige gehoorsaemheyt mett syn dienst overeen komende,
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nam tyt van beraedt ende naer rijpe overdenckinge
wat sy aen hem hebben soude  indien sy hem trouwde,
wat oock verliesen by syn vertreck heeft de gemene
hinderpaal van weynige middelen doordien selffs rykelyk
belaten  was gepasseert, -de syn’ eyndelyck de coop
eens geworden. Dese weduwe was genoemt  Adriana
Bom geboortigh van Schiedam was kinderloos gebleven
van haer  eerste man, een seer kloeck  ende  verstandige
vrouw ende  daerbij een brave huyshoudster.

Dordreght,  wierd van Haer verlaten
Delftt, mett syn schoone  straeten
Wierd gekosen en geacht
t? best duer wierd haer tuygh gebracht.

De weduwe niet eens aen ditt tweede huwelyck ge-
dacht hebbende, was al lang uut de Banck  gescheyden,
soeckende niet anders als om t’ uutstaende met fatsoen
in te krijgen. Ende  nu getrout synde oordeelden niets
beters ter handt te kunnen nemen als t’geene sy beyde
ervaertheyt  van hadden, ende syn tot Del& g a e n
woonen.

Dser  sy elleff kinderen kregen
Groot gemaeckt door Godes  segen
Seveu sonen dochters vier
Was dat niet een schoon geswier?

Te weten: Philibert  , Gabriebl,  Joan, Pieter, Anfony ,
Abraham, Maximibiaan  , Johanna, Anna:, Margarita
ende  MaTia.

Philibert  d’oudste van de kinderen myn vader als
synde de principaelste die in ditt verhael op tonneel
komt zal de voortoght hebben;

Philibert  had wel1 gehoort
Hoe syn grootvaer was versmoort
Des so kreeg11  hy reysens sin
Midden in syn heetste min.

Dese Philibwt  gecomen  synde tot syn manlyke jaren
cryght sin in de Dochter van Fop Pieterz.  van der Merlden
Burgemeester tot Rotterdam, genaemt Geqleviva  ver-
soeckt haer ten Huwelyk verkryght het jae woordt  ende
verloven sich  aen malkander, doch dewyl hy verstaen’
hadde de treffelyckheyt van syn vaders gesla,cht,  re-
solveert een vaertien naer Chier  te doen voor de solem-
nisatie van t’ huwelyk : hopende daer sodanige blycken
van daer te brengen als bequaem souden  syn om de
uuttstekende gaven waervan hy seer ryckelyck van
nature ende  sorghvuldigh opvoeding mede gedeelt  was,
meerder luyster inde weerlt te geven.

Bidt syn Vader om syn segen
Vader liet hem niet verlegen
Gaff hem wissel met syn maet
Om te weten haren staet.

Dit desseyn aen syn vader geopenbaert hebbende
cryght verloff om met syn broeder Gabriell  derwaerts
te trecken versien met so veel onderreghting als de
teerheyt van vaders jaren doen hy van daer vertrock
toe het hem te kennen geven.

Comt tot Chier verneemt naer magen
Hoort Elk even droevigh clagen
Dat so eel en defftigh Huys
Uitgestorven was. Abuys.

Seyd de Reysling wy syu spruyten.
Schoon geteelt  wat verre hier buyten
Doen so wast aen alle kant
Wellecom int Vaderlant.
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Te Chier  komende vonden geen maetschap maer oude
luyden genoegh die t’ geslacht seer wel1 kenden end?
alle particulariteyten  dies aengaende  duydelyk wis ten
te verhalen, alsmede dat de vorenverhnelde  geestelyck
persoon, naar dat  hy alles verspeelt  verguist  unda
doorgebracht hadde in groote elende noch aen syn doot
geraeckt was.  So dat heden ten dage geen Vevnnft~
te vinden is als die affcomstigh syn van voorengemelte
G’abriel. Wierden treffelyck onthaelt ende  van de magi-
straet so lang daer remoreerden gedesfroyeort. Ende
met letteren van voorschryvens versien om by de grootste
van gansch Italien des begerigh synde t’ Erlangen.

Hier en kond men noch niet rusten
Verder most men siah veylusten
Daermen  in een droevigh  ,oatt
Vol drg jaer gevangen sntt.

Volkomen genoegen tot Chier  genomen hebbende
reysden voorts naer Venetien, dner sy door voorschry-
vens van Chier bekent ende  lofflyck onthaelt Wierden
ende versocht  om dienst te nomen onder den grooten
Hartoch  t’ welck  sy datmael eerbiedigh affsloegen eude
vorder den reyse naer Napels in geselschap van een
Paep, dien sy van alles op de reyse vrijhielden ende
so wel1 tracteerden als het immers mogelyck was. Die
te Napels gekomen synde strax by den gouverneur
synde doenmaels den Hartogh van Ossunen die daer
wegens den Coning van Spanjen t’ gebiedt voerden,
een seer wreede Tyran, dese twee gebroeders verdacht
maekten seggende dattet Hollanders waren ende  luyden
van aenzien gelyck  uut het tractement haer  te Vcnetien
aengedaen wel1 konden bespeuren die tot geen ander
desseyn daer gekomen waeren als f,e spioeneren. Dese
Tyran voor syn eygen schaduwe bang synde liet de
gebroeders gevangen nemen ende setten in een toorn
die midden in zee leght alwaer sy niet tegenstaende
t’schri jven va,n de Prins van Orange Heeren Staten de
C o n i n g e  v a n  Vranckryck  ende E n g e l a n t  d r y  j a r e n
ellendich bleven sitten in welken tyt Philiberts haer
van nature pickswart so witt als een Swaen  geworden
was, behoudende syn baert  de natuerlyke coleur,
Eyndelyck de bedroefde oude vader,  geen uutcomst
siende door intercessie van grooten, resolveerde een
scheepje derwaerts a,ff te senden,  dubbelt versien van
cleyn vaertuygh die dight onder voorz.  Toorn soude
lopen  ende  wanneer t’  cleyn vaertuygh  uutgeset’ was ,
souden  de broeders sich van de Toorn plottselyck in
zee  l a ten  va l len  ende m e t  v o o r z . scheepje soeken
t’ eschappeeren.

Doch die alles: heeft, in handen
Laet sic11 dienen selfls  van schande
Tot rolvoering van de wett
Die 11~ eens heeft vastgresett).

Gods volk, die wierd van Banden
Bevrijt door Hoér Rauhabs handen
Even so komt hier een snol1
Die verlost haer uyt het holl.

Middelerwyl dat d’ Equipage in Hollant wierdt toe-
gestelt  so gebeurden het dat den Ha,rtogh  van Ossunen
si& verltisten  in  een  van  syn  spee lhuyzen  met  een
Courtisane daer hy veel van hielt  geboortigh van
Antwerpen, ende  groot vermaeck in haer geselschap
scheppende, seyde dat hy van een schoonen  uutkyck
r o n t s o m m e  s p e c u l e r e n  soude sullende  haer  laten ge-
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werden alles daer haer ogen begeerten toe ‘hadden.
Hiel vanden  konde meu voorz .  gevangen toorn  zee r
per fec t  aanschowen daer haer oogh opviel,  ende naer
een diep gepeyns verclaerde sy dat haer  geen grooter
weldaet en konde geschieden, als dat den Hartogh
gelieffde haer twee lantsluyden die daer onnosel so lahg
gevangen gezeten hadden op vrije voeten te stellen,
t’ welk oock strax geschiede.

Naer  veel ongelyck  geleden
Syn sy weer te rug getreden
Daer  den Edle Venetiaen
Haer veel eer heeft aengedaen.

N aer dat uut de gevancheniss  verlost waren bleven sy
noch eenigen tyt te Napels om aen al de werelt te
doen blyken dat ten onrechte gevangen waren geweest,
doch wierden  van de voorz. courtisane gewaerschout
dat do gouvernp vreemt van humeur synde niet te veel
te vertrouwen en was ende  dat sy nu liever met eeren
haren  affscheyt souden  nemen als de wispelturigheyt
van syn tyranniek ende onredelyk humeur affwachten.
Weshalve resolveerden naer Venetiën te keeren,  daer
komende werden lofflyck verwelkomt als voren ende
seer beclaeght over t’ongelyck haer aengedaen Wierden
beyde Ridders van d’ordere van St Marco gemaekt ende
begifftight met een Regiment yder va,n 1000 man met
noch andere benefidien die noch heden ten dage in de
Registers tot Venetiën imrolleert staen,  hier vertoeffden
sy by de twee jaren, haer schamende so veel moeyten
ende  oncosten  aengewendt te hebben om anders niet
als de droevige expentie van een desperaten gevanchonis
t’huys te brengen.

Deen getroffen door (le schicht
Van het ongerustigh might
Brant  ende  teert van minnevlam
Tot hy comt tot Rotterdam.

Philibert  gelyck geseght is verloofft synde ‘Eten  juf&.
Gejzeviva v~‘a5~~  d’ Meyden konde in vreemde landen geen
contentement scheppen so lange als van haer gesepareert
moste  syn , weshalve versoekt demissie met syn broeder
van syn dienst, ende  die bekomen hebbende spoett sich
naer huys, alwaer hij met vreught van de sijnen wierda
ontvangen  maer voornamentlyck van die soete juffr.’
die nu al vijff jaren met groot verlangen stantvastigh
was gebleeven , des en diende geen langer uitstel1 maer
syn met groot genoegen van de vrienden wedersyds
in echt verbonden.

Daer het lopen daer het draven
Daer geuancheniss  als slaven
Hnest niet meer en wierdt gedacht
Ja, men somtyts daerom lacht.
Uut dies trouwe Echtgenoten
Syn twee dochters voort gesprooten
Die geroemt  syn wydt en syt
lToor  miracles van haar tyt.

Dees haer moeder naer vier jaeren
Is gestorven in het baeren
Van een brave jonge soon
Die haest vloogh naer ‘s Hernelsthroon.

D’oudste van dese twee dochters is genoemt  geweest
Adriana begaefft met uytmuntend groot vorstant discretie
ende  godtvruchtigheyt, e e n  Brunet’te  ende  v r i j  w a t
qualyck getracteerd van de kinderpockjes is noch tot
heden jonge dochter gebleven.
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De jongste genaemt Masria  1) Gcnevivn was joviaeldor
van humeur een blonde ende  van velen seer schoon
geoordeelt was mede met groot verstand ende  andere
treffelijke qualiteyten begaefft geweest maer  niet wel1
so solide van oordeel als haer  suster  die boven allen
van haer  sexe die oyt gekent  hebbe uutsteekt in waere
wysheyt. Dese  is getrout  geweest met eenen  Frederick
Becker  Everardszoon; bij wien sy ter werelt  gebracht
heeft, dry dochters te weten Pieternella  Hester, S’usanna
Geneviva  ende  die jong gestorven is Maria Genecjiva
van welke jongste gelyk haer  moeder, sy inde craem
gestorven is maer  hier breeder  relaes te doen is nogh
ontydich dewyl wy noch met het wedervaren van
Philibert besich siin.

Doen hij
veerden hy

syn waarde  fortune verloren hadde resol-
sich  a,ndermael  in den echt te begeven.
Doen so viel syn oogewitt
Op de weduwe van Smitt
Die wel was versien van Gl~oudt
Maer daerbij een weynich oudt.

(Hier eindigt het M. S. Buiten op: ,,Beschreiving  wie
die Vernatty sindt uit, Landt kommen ende  wo haren
ursprong genommen” ,,geschreven  met eigener  handt
van M. Luis Philibert Vernatty in Engeland.“)

Het muntmeestersgeslacht Wyntgens,
door P H . F. W. VAN R O M O N D T.

(Vervolg van XXXIV, 22.)

Nijmegen.  Raadsbes lu i ten .

1627-12  Maart: Willem Canis en Beeltje Canis
wed. Dirk van Steenwijk, ontvanger van het kwartier
van Nijmegen, krijgen vergunning het sterfhuis van
Agnes van Schevichaverz,  zoover betreft de rijksgoederen,
sub. ben. inv. te aanvaarden. Hetzelfde vergund aan den
medeërfgenaam Dirk van Altena.

1628-18  Juni: De nalatenschap van Agnes v a n
Scheuichaven,  huisvr. van Frans Il’yntgens  (Myntgens)
wordt sub. ben. inv. voor de helft aanvaard door Dirk
van Altena.

1628-29 Oct.: Dirk van Altena krijgt uitstel tot
31 Dec. 1628 ,om den staeth des sterfhuyzen van
Agnes van Schevichaven gewezen huysvrouw van Frans
IVyntgens  (Mijntgens) te suyveren.”

Uit de Kam per trouw en .doopboeken  kunnen on-
derstaande fragmenten worden opgemaakt.

Evert Wyntjes j. g. van Campen tr. (procl.  26 April
1667) 17 Mei 1667 Annetje  Hendriksvan  Nieuwenburch
j. d. v. C.

Hieruit :
1. Herman  11’. , ged. 28 Febr. 1668.
2. Jacomyne W., ged. 15 Mei 1670.
3. Berend W., ged. 8 Aug. 1672.
4. Arent W., ged. 12 Mei 1676.
5. Hendrik W., ged. 31 Oct. 1679.

Evert Janssen Wyntjes tr. 1” Catharina Jans; tr. 20
_

1) Men vergeli.jke haar portret door Frans Hals, in de vereameling
van Carl von Hollitscher te Berlijn (een reproductie Velhage en
Klasings Monatshefte XXIX, bl. 175.)

(huw. procl. 5 Juni 1674) Jannegjen Peters j. d. van C.
Uit het eerste huw.:

1. Gerritje  W., ged. 6 Dec. 1666.
Uit het tweede huw.:.

2. ,7an Arent II‘. ged. 21 Febr. 1675.,
3. Peter W. ged. 7 April 1676.,
4. Catharina W. ged. 11 Aug. 1677.,
5. ,7an Areqtt W., ged. 20 Dec. 1678.
6. Catrijna TI:.  ged. 3 Maart 1681.,
7. Aeltjen  \I . , ged. 9 Sept. 1 6 8 3 .
8. Jan Are& W., ged. 4 April 1686.
9. hi/ert  W., ged. 27 Nov. 1687.

Barent Wyntiens j. m. v. C. tr. (procl.  16 Aug. 1695)
Buitenkerk 4 Sept. 1696 Hendrikje  E&elDooms  v. C.

Hieruit:
1. Eoert W., ged. 15 Mei 1696.
2. An,hegien  W., ged. 7 Nov. 1 6 9 7 .
3. Jan W., ged. 13 Dec. 1699.
4. Hendrik W., ged. 23 April 1702.
5. Hendricus W., ged. 4 Juli 1704.
6. Hendrik TI. ged. 9 Maart 1707.,

hvert Wylatjes  tr. Geertruit Heurtman (Heydelmans).
Hieruit:

1. Gesilaa W. ged. 12 J an .  1690 .,
2. Christina 14’. ged. 30 Juni 1696.,

Adriaen Wyayjes  j. m. v. C. tr. (procl.  30 Dec. 1701)
Broederkerk 24 Jan. 1702 Walburg  Conradus  van Issel-
muyden j. d.

Hieruit:
Irijntjen W., ged. 5 Maart 1704.

Peter Evertsen  Wylatjes  j. g. v. C. tr. (procl.  31 Jan.
1696) 16 Febr. 1696 Harmtje Gerrits Bressers (Bussers)
van Hengelen (Muyden) j. d.

Hieruit:
Evert  W., ged. 8 Dec. 1696.

Arent Ec>ertsen  Ryntiens  j. m. v. C. tr. Broederkerk
27 April 1698 Kunneg& ,Tans  Kuyck van Genemuiden j. d.

Uit dit huwelik:
1. Evert W., ged. 24 Oct. 1708.
2. Berend IY., ged. 11 Dec. 1709.
3. Geertruit W., ged. 6 Aug. 1713.

jGerrit Wyntjes tr. Anna Sophia van Donder (Donders).
Hieruit :

1. Catrina W. ged. 24 Sept. 1717.,
2. Janna  W., ged. 10 Sept. 1723.
3. Johanna W., ged. 23 Fabr. 1727.
4. Albert Jan W. , ged. 26 Jan. 1729.

Evert Wyntgis tr. Gerregien Hendriks  Vos.
Hieruit :

1. Johannis  W. , ged. 9 Dec. lil8.
2. Johannis  W., ged. 19 Oct. 1721.
3. Gargieqa  IY., ged. 9 Febr. 1724.
4. Casper W., ged. 27 Juni 1728.
5. Francis W., ged. 28 Dec. 1729.

Hendrik Ii,ysatjes j. m. v. C. tr. (procl.  16 Febr. 1731)
Jannegjela  Mengering (A4engelinks,  Meggerink) j. d. v.
Sardam.

Hieruit :
1. Hendrilcje W., ged. 28 Mei 1732.
2. Fcmmegjen W., ged. 28 Maart 1734.
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3. Hendrikje W., ged. 14 Nov. 1736.
4. Berent IY., ged. 18 Sept. 1740.
Ei. Bernardus W., ged. 1 Maart 1743.

Herman  Wyntiens j. g. v. C. tr. 13 Febr. 1640 Mar-
riggen uit die wijck j. d. (sijn  in die w$ck getrout”).

In de doopboeken komen voor als kinderen van Herman
W. en Merritjen Herms:
1. Jost W. , ged. 23 Oct. 1640.
2. Dirck W., ged. 18 Oct. 1648.
3. Dirck W., ged. 19 April 1660.

Terwijl uit het huw. van Harmen  W. en AIfarritjen
Claes , gedoopt werden :
1. Joest W., 16 Juni 1643.
2. Herman W., 24 Febr. 1647.
3. Claes W., 26 Febr. 1652.
4. Magtelt  W., 16 Juli 1664.
5. Jan W., 9 Juli 1656.

Roelof Wyntjens j. g. v. C. tr. (procl. 27 Nov. 1667)
18 Dec. 1667 Muayke  Adrians van Doesburg, weduwe.

Hieruit :
1. Adrian W., gid. 3 Sept. 1668.
2. Hendrik W.
3. Trijntje It’.

, ged. 7 Sept. 1660.
, ged. 2 Nov. 1664.

4. Roelof W., ged. 22 Mei 1667.

Wessel  Lubbertsz.  (8ieuZant)  van ‘t Eylandt tr. 19
Febr. 1666  Bartha  Wyntjes v. C.

Hunne kinderen waren :
1. Evert, ged. 14 Mei 1654 (voor ‘t huw.)
2. Jacob, ged. 13 Sept. 1663.
3. Herman,  ged. 16 Febr. 1666.
4. Engbert, ged. 3 Juli 1668.

In de trouwboeken van Kampen worden nog vermeld:
1626 - 27 Nov. : Jan Meurs van Amsterdam j. g. X

Jutto Wyrztyns  v. C. j. d .
1638 - 11 April : Jan Jansen van? j. g. X Jaswaetje

Wyntiens van Grafhorst j. d.
1640 - 19 April: Jacob Iliillemsen  van brunpe j. g.

X Metten Wintjens van Grafhorst. j. d.
1646 - 3 Mei: Eoert Petersz. van Brunnepe j. g. X

Mette Wyntjes van Brunnepe. w.
1660 - 1 Dec. : Albert Hendricksz.  van Auken  j. g. X

Mette Wyntjcs  van Brunnepe. w.
1667 - 16 Juni: Heszdrick  Gewits Wyntjes j. g. v. C. X

Geesjen Lucas van Almelo j. d.
1698 - 16 Maart : Hendrick ten Tooren j. g. v. C. X

Jacomina Winties.
1706 - 20 Dec. (Broederkerk) Hendrick  Wynties j.

m. v. C. X Aeltien  Ambrosius  v. C. j. d. (procl. 4 Dec.)
1721 - 17 Aug.: (Bovenkerk) Jan Barre v. Amster-

dam j. m. X Awue.gien  Wyntiens j. d. v. C.
Uit dit huw. werd 6 Nov. 1737 een zoon Bernardus ged.
1737 - 26 Mei: (Bovenkerk) Arent Wyntjis v. C. w.

X Geesje van Lolteren v. C. w.
1742 - 28 Nov. (B. K.) Jurrien Soerwijn v. Deventer

soldaat j. m. X Hermina Wyntjis van Stevenzwaart j. d.
Hieruit ged. : Gerredina 3 Maart 1743.
1757 - 22 Juni: (1% K.) Francis Leenders v. C. j. m.

X Liesebet Winties v. C. w!
1761 - 17 Juli: (Bov. K.) Albert Jan van Oosten, sol-

daat X Hendrikien Ils’ynties v. C. j. d.
Hieruit te K. ged:
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1. Gerrit v. O., 22 Nov. 1761.
2. Hugo v. 0.) 12 Dec. 1762.

1768 - 30 Juli: (B. K.) Piter Denijs van Haarlem
w. X Johanna FVyntjes  v. C.

Nog werden te Kampen gedoopt:
1623 - 30 Nov.: IVeyne  k. v. Hans Wyttyes.
1632 - 2 Mei: Machteltis brant(?)  CVyentis.
1648 - 30 Juli: Jacob k. v. Gerrit IVyntjes  en

Engelljen  Jacobs.
1763 - 14 Jan.: Klaas - onegt - peet Elisabet

Wintis,  Johannn IIZntis  moeder.

Lidmatenboek der hervormden (Kampen) :
1665 (Paaschen) met attest. van Zwolle: Harmcn

\Z’y&jes.  ,
1724 met attestatie tegen Paasschen aangekomen :

Gerrit ll/ yntjes  van Stevenswaert.

Uit de rekeningen der Bovenkerk blijkt nog:
1527. Item noch ontfangen van Henri&  Wyntgens

van sijn soens groeve op den kerchoff in den straete . . .
lij heren Q.

Arnhem.
Henrick Wyntgens ,,karman”  tr. (huw. voorw. 7 Dec.

1598, A. S. 3 Sept. 1599, fol. 61”)  Hilleke van Amstel
en h&tr.  (huw. voorw.  28 Nov. 1600,  A. S. 7 Jan. 1602,
fol. 180”) Anna Addincx,  uit welk laatste huw. te
Arnhem 11 Sept. 1608 een zoon Roelof U’yntgens  ge-
doopt werd.

Burgerboeken :
In prof. Pauli 1536: Jan II’yngens  van Zanten.
Zondag post Agneti 1563: Derck Wintges  van Wesel.

Frederik IVyntges  laat 17 Sept. 1640 een kind doopen
geheeten  : Rencke. (Doopb. Arnhem.)

Gerrit Wyntges te Arnhem tr. N. N.
Hieruit o. a. :
Ds.  Theodorus Wyntges, predikant sedert 1622 te

Oosterbeek, in 1623 te Ede, verscheen op de Zutphen-
sche synode van 16-18 Aug. 1627 en is vermoedelijk
een persoon met Theodorus Wyntjes , predikant te
Elburg, verschenen op de Nijmeegsche  synode 17-20
Aug. 1642 en als afgevaardigde der Geldersche synode
vanwege de classis Harderwijk op de Harderwijker
synode van 23-29 Aug. 1643, hij was in 1652 reeds
overleden. Hij tr. te Arnhem 27 April 1623 Susanna
Keysers , dr. van Johannes Caesares, in leven predikant
te Harderwijk. Uit dit huwelijk werd te Arnhem 19
Febr. 1624  gedoopt GerriGe  Wyntges.

Procuratiën Arnhem 7 Jan. 1732: Theodorus Wyntges,
predikant te Ede eL: Susanna  Caesari.

Ni jmegen.
Mr. J. G. Ch. Joosting. Inventaris van het oud-archief

der hlijmeegsche  Broederschappen.

Henric  IVintaens , Drovisor  van St. IMichiel.  8 anril
1566 (n” 979). ” ’ A

I

Hanrick Il;intgenss,  prov. v/h Heilige Geesthuis.
nov. 1666 (nes 1048 en 1049).

Gerit IIYynlgens, Kerkmr van St. Geertruidakapel
Nijm. 23 Juni, 1537 (no 914).

10

te
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Henrick Wyntgens, prov. van St. Michiel. 4 Oct. 156’7
(n” 998).

Henrick 11.yntgens,  prov. van Heilige Geest-huis. 7 Jan.
1562, ook 21 Jan. 1562, 10 Oct. 1563 jno 1028).

9 Juni 1588. Henriclc \Vynt,gens,  als vader en voogd
van Jacob II-. erfgenaam van Jolaan  Vermoeien  (n” 1146).

Hanrick Wintgens, meester en provis.  v/h Heilige
Geesthuis, 9 Dec. 1561, 7 Jan. 1562, 11 April 1562,
19 Apr.,  1562, 2 Juni 1562, 18 Juni 1562,12 Oct. 1663,
3 Sept. 1566, 18 Mrt. 1668.

i)erick \‘l:intghens  werd 10 Maart 1585 benoemd tot
vaandrig der stad Nijmegen op f 60 tractement  ‘s maands.

Johan IVyntjes  en Bernard 1Vyntjes  ,waardijns  der
stad Nijmegen, resp. in 1667 en 1616.

Jacob Wyntiens tr. Miwiha  van Rijsw~jcl~,  + vciór 15
Dec. 1648, dr. van Gerrit v. R. en Mechteld  Gijsen.

’ ’ Te Nijmegen werden gedoopt:
~Bart Wyntgens op 9 Nov. 1631.
Esseck  Il’yntgens  op 1 Sept. 1633.
Johunnes  Wynt.qens  op 2 April 1672.

Hoorn.
Jacob \I.yntgis van H., adsistent f 29 ‘s maands,  ge-

komen met het schip ,,de Ham” in 1705  te Batavia,
kamer van Amsterdam. (Kol. archief no 8533, fol. 9.)

Register van lijfrenten in 1670 opgenomen door de
stad Kampen: Johq Wynties tot Hoorn, ten lijve  van
v a n  sijn soon Nicolaes  Wynties, oudt 7 iaeren, bij z.
juf??.  Alida Sch.outen  geteelt  f 26,O.

Grave .
Daem van der Lynden, weduwnaar van Grietjen

Wyntgens tr. Grave Jan. 1605 Lyskeqa  kleffe wed.
J urien Segers.

Le iden.
Paulus JYyntjis  t Juli 1722 in de abdij van Rijnsbnrg,

oud 106 jaar en 4 maanden.

DLlft.
Pieter Wyntgelas,  wijnverlater , wonende aan de

Voorstraät te D., teekende  aldaar 16 Juni 1635 aan
(7 Juli d. á.,v. att. op Rijswijk) met Barbertje  Zichiels
(v&m. dr. van l!ichiel Baelde)  won. in de Vlamingstraat.
Zijn poorter worden is te Delft niet gevonden, zoodat
hij verm. aldaar geboren is.

Uit dit huw. drie kinderen, ged. in de Oude Kerk
te D.:
1. Geertgen  Wyntgens, 13 Mei 1636.
2. Maria Wyntgens, 19 Oct. 1638.
3. Pieter Il’yntgens, 23 Jan. 1644.

Enschede .
‘Protocollen van het stadgericht :
Op 5 Sept. 1705 comp. Herman  Nkjenhuis  en Anna

IVyntjes  sijn egte huisvrouw.

Heusden.
Ged. te H. 15 Oct. 1676 : Gerardus  zoon van luitenant

Hen&& Wintiens en Anna Keer.

V l i s s i n g e n .
Luitenant Frederik Hendrilt Wintgens tr. 8 Dec. 1782

Geertruid Adriana  Hamer, geb. 10 April 1765, dr. van
Petrus EI., wijnkooper  te Vlissingen en (tr. 25 Sept.
1764) Geert)ruid  Elizabeth  van Pee; zij hertr. 1788
Hendricus Florentius Heshusius, med. doet.  te Tilburg.

Uit het eerste huwelijk:
Eva Petro,aella  Il’intgens, geb. 23 Sept. 1783.

(Slot volgt.)

De Havezate Landfort  bij Gendringen,
door C. A. VAN W OELDEREN.

In 1830 is bij een grooten  brand te Gendringen het
geheele  oude gemeentearchief vernietigd. Tal van genea-
logische gegevens  zijn daardoor verloren, omdat de vele
kasteelen en buitens , zooals  Swanenburg , Landfort,
Hardenberg, Engbergen, de Wildt, kasteel te Ulft,
kasteel te Netterden, Wisch, Schuijlenburg  e a. en de
nabijheid van het. Salm-Salmsche  hof te Anholt van
oudsher verschillende aanzienlijke families hebben aan-
getrokken.

Toch zal er uit verschillende familiearchieven nog
allerlei op te diepen zijn, waartoe ik door het volgende
gaarne het mijne*bijd&aff;  mijne gegevens zijn  ontleend
aan akten. die berusten in het archief van den vorst
van Salm-galm  te Anholt (zie ,,Lehen Havesuat Landfort
in der Grafschaft Berg unter Gendringen 1434-1731
en 173:3-1804,  111 Stock, Abt. D. Sectie 111 No. 46
en Sectie IV No. 7) en in het familiearchief op huize
Landfort.

1 Johcrn van Assewijn  Ridder en vrouwe S’tijne  van
Hessen, heer  Johan’s ehewiff verclaren  in 1434 op
den dag St. Jncobs des heiligen apostels voor zich
en hunne nakomelingen te verkoopen aan Der& va?a
Bronchorst, heer tot Batenborch en Anhoit en zijne
,,Fruen” hun + deel van den Isselslach  gelegen in
den lande van den Bergh en het kerspel van Gen-
dringen , grenzend6 aan de gemeente Anholt,  aan
Jouflrow  Ilu,nys vaga Sledenhorst, aan het Berch-
stedervelt  en den Isselstrank; het andere + deel
behoorde aan Reijnolt  van Assewijn,  hun broeder.

2. Reijnolt van Assewin en zijne ,,Fruen”  verkoopen  in
1434 op Vrijdag na den heiligen Crucesdag aan
Del-ich  T:CI~ Bronlch,orst  h u n n e  huijsinge  enz .  be-
hoorende  tot hun deel van de Lanckforth, gelegen
bjj de Issol,  waarvan hun broeder Heer Johan van
Assex&  zijn  deel reeds heeft verkocht.

3. In 1462  op Zaturdag na Pinksteren wèrd  Johan
Grece ,und syn rechte liefserwcn  umb sunderling
gctrcuwer Dienste willen” met het naar Zutfensch
recht pondige leen de Lanckfurth (Laockforth) met
toebehooren beleend door Heer Gisbert  van Brònck-
horst, Het,r tho Batenborg und Anholt,  zooals wijlen
zijn vader Heer Diederich. vaqa Bronclchorst, Heer to
Batenbo,rg,  Anholt, Rijnsberg  enz. het van Reijnalt
vc(‘Iz  Assew+z  verkregen en verworven heeft (getuige
o.a. Willem van Suijle).

4. In 1488 op Maandag. . . beleent Jacob 2161%  Bronclc-
horst, Her lot Baatenborgh und Anholt, Adolf van
Ulflt  met ,,huijs hoffstaede gehaisen  der Lanckforth”
met toebehooren (getuige o.a.  Derik van Suiilen).
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5.23 Mei 1682 verzoekt Johann  van Hoe(v)?a  om in-
vestituur.

6. 24 Juli 1684 schrijft &a~~s  ?XUZ Jemmigen,  dat
wijlen Adolf van Ulft in 1488 met Lankfort werd
beleend en daarna het laatste Streufen Streuff voor
zijne  huisvrouw Elisabeth van Ulft. Daar nu het
leen bijna 100 jaar aan het geslacht van Ulft had
behoord en de laatste bezitster Wende1 van Vlft
de volle zuster van de huisvrouw van &reufen  en
de nicht van zijn ,,beste  vader” was, zooals uit
den bijgevoegden  stamboom blijkt, verzocht hij
beleend te worden.

Ad. v. Vlft

Adolf v. Vlft. Wilh.  v .  ulft. Allzeid  v. aft.

Elisabeth Streuff. Wende1 Ulft Georgius
de Cuius succes- des Supplcanten

sione agitur. beste vader.

7. Diederich van Bronckhorst beleent 26 Juli 1584
FTranz  van Jemmingen met Lanskfort, als gevol-
machtigde van Jurgen van Hoevn.

8. Kennisgeving, dat 16 Juni nieuwe stijl (6 Juni oude
sti,jl) 1610 ten huize van Jan Lollarts in de grauwe
molenstee tot Emmeryc koopdag zal worden ge-
houden van zekere leen- en andere goederen! ge-
legen in het graafschap van den Berghe,  van de
Heere Franz  Hoen en de erfgenamen van wijlen
Niklas  Ruijs, nl. : ,,een adelicke haefzaedt  ghenannt
de Lanckfort, so deselvige met zijn huijs ende
hoofstadt , graften, wallen, bomgaert ende  Hoven
tsampt water visscherien, molen-gerechtigheijt  ende
Jachten en met zijnen toebehooren, in grootten
amtrent achtien hollantsche Mergen  ghelegen aen

de oude Issel in den Graefschap  Berg11 in de kerspel
van Gendringen”,* verder ,,een kaedstede te Mechelen,
genaamd de Berchstede op de hoochstraat, de
kaedstede de Bochorst en de kaedstede te Wijhen
daer Evert Termnet nu op wonende is”.

9. In 1644 verzocht Henricli  vail Geismar 0111 immissio
realis in de havozathe Lankfort.

10. In 1648 krijgt Heinric78  van Geismar de toestemming
om te procedeeren over de Lankfort.

ll. Brief van Johaqa  vo?a Portnzara uit Baijreuth van 25
October 1655 aan den raad van den vorst van Salm
met verzoek om toezending v.an verschillende stukken,
in het bijzonder van den koopbrief van wijleu  Reinoldt
von Assewin a,an den heer Diethericlz  vo?a Brorackhorst,
heer te Batenberg, Ah7~olt,  Warnsfeld  en Riragenberg,
omdat de advocaat-fiscaal der Gravin zum Berg eem
actie tegen zijn zoon en diens dienaar heeft ingesteld
wegens het uitoefenen der jacht te Gendringen
zonder daartoe gerechtigd te zijn.

12. Brief van Johan Conradt vora Portman  uit Embrich

van 4 April 1658 aan bovengenoemden met verzoek
om den leenbrief van 1588 en 1689 en den daarin
vermelden koopbrief.

.3.23 Augustus 1678 wordt Joh. Wilh.  van Portman
met de havezathe Landfort beleend.

t4. 17 Mei 1698 verscheen de HoochWelgeb.  Heer Johan
Wilheim van Portman  tot de Landfort en die ook
Hoogwelgeb. Vrouwe Gerhardina Agnes van der
Law(jc7c  ende  hebben beleden deugdelijker wettelijck
schuldig te wezen aan den HoogWelgeb.  Heer Hen-
drich van _Middachten  eene somme van duijsent
gulden  holl.

16.10 Februari 1701 wordt consent gegeven de havezathe
Lancfort met 4000 caroligulden te bezwaren ten
voordeele van den burgemeester Daniei Adam Brendel
en zijn huisvrouw juffer Anna Franken wegens ge-
leende gelden aan de in 14 genoemde eigenaars.

16. 1 Juni 1712 verklaart Henrica Huygen nagelaten
dochter van den Heer Adam Huz$gen  vorstelijk
Nassausche raad, drossaard der heerlijkheid Wisch,
burgemeester der stad Doesborgh, dat de havesaet
Lantfoort wegens eene schuldvordering van f 6200
op Johan Willem van Portman  bezwaard is; dat
zij, daar de heer Portman  de rente eenige jaren niet
heeft betaald , getracht heeft de havesaet  te ver-
koopen,  waartoe zich echter geen koopers hebben
voorgedaan, zoodat zij Landvoort cum appert. voor
zich heeft moeten behouden; zij verzocht wederom
beleend te worden.

.

17.

18.

19.

16 Januari 1713 wordt Henrica Huijgen door Ludwig
Otto Furst zu Salm met Landfort beleend.

13 Augustus 1720 wordt Lucas Adam Huijgens,
oud-burgemeester der stad Doesborgh na den dood
van zijne zuster opvolger in het leen. Hij verzocht
1 October 1720 om den consensus alienandi.

23 September 1721 verzoeken, doordat hun oom
burgemeester Lucas Adam Huijgens 26 December
1720 was overleden, zijne erfgenamen met Landfort
te worden beleend.

19 Februari 1722 worden dientengevolge met
Landfort beleend :

Ernestina Charlotte, Wilhelmina Gertrudis, Johanna
Adriana, Georgia Anna Henriette en Maria Agatha
Nies onder de bepaling, dat binnen 3 jaar een van
hen het leen alleen zal moeten overnemen.

23 Febreari 1725 wordt deze termijn  met 6 jaar
verlengd; dit wordt 24 Februari 1731 nogmaals
toegestaan.

20. De erfgenamen Xies , kinderen van Hendrik Johanra
Nies, Nassausche raad en drossaard der Hoogheid
Wisch en van vrou Agatha Huijgens, verzoeken als
erfgenamen va.n haren oom, den Heer Lucas Adam
Hkijgens,  burgemeester der stad Doesborg  het Have-
saet de Landfort te verkoopen aan de Hoogwelgeboren
Mevrou Elisabetlz Sophia Baroraesse  Douariere van
Strunkede  cafa Dorneburg geborera  RijksgraMtne  van
Schwerin en hare erfgenamen, geassisteerd door haar
zoon gerequireerd mombaar, den Heer Sigismund
Baron van Strunckede , Koninkl. Pruissisch  geheime
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Cleefsche en Märkische Regierungsrat en Johann
Yilhelm  Zulauft  als gevolmachtigde en mandataris
van Mevrouw van Strunckede voor de somma van
9200 gulden (Doesborg 6 Januari 1733); 9 December
1733 heeft de beleening plaats. 4 Mei 1734 testeert
Baronesse ‘van Strunclcede  , dat haar zoon Sigr~smund
de havesate Landfort  zal erven.

21. 13 September 1736 wordt  Sigisnhzlnd  Graror, von
Strunckede met de havesate Landforth beleend in
tegenwoordigheid van de leenmannen Heer Godfried
Wilhelm  van Portmuun  van de Penekamp  en ,Johann
1 helosen.

22. Sigismund Baron von Strunckede ent. erfheer op
Crudenburg, Bruck  Hunne etc., Landlfordt elz, Sons-
beeck,  machtigt zijn Landfortschen gevolmachtigden
Gottfried Dames den leeneed af te leggen en den
leenbrief in. ontvangst te nemen (Huize Crudenburg,
17 Februari 1740). 7 November 1742 geeft Nicolas
Leopold zu Salm-Salm den consensus alienandi.

23.7 November 1742 verschijnen in tegenwoordigheid
va,n den stadhouder der heerlijkheden Gendringen
en Etten G. Huetinck, geassisteerd door C a s p e r
Herman Strumpf en Dr. IYillem  ~Iendrik  Rosenboom,
de Hoogwelgeboren Heer Sigismund rail Strunckede
en de Hoogwelgeboren Vrouwe CJLarlolta  Wilhelmina
von Heijdeqz  Heere en Vrouwe tot Crudenborg  e?a
Landfort  on verklaren schuldig te zijn een0 somma
van f 2145 aan den Heer Hermannus Bosboom  stad-
houder der Hoogheid Wisch  en Rr der stad Borgh
tot zekerheid waarva.n  zij heto huis Landtfort  be-
zwaren.

,,Ter voorkominge van tosten” bezwaren zij op
denzelfden dag hun huis Landtfort met een hypotheek
van f 2000 ten behoeve van de nagelaten erfgenamen
van wijlen don Hoogwelgeboren Heer Gare1 van
Lijnden Heere tot Swanenburg etc., den 16 Juli 1737
van  dezen  door  comparan t  en  zijn b roede r  en

,Freulijns  susteren” Lodewijk, Mama, Johanna e n
Elisabeth Charlotta van Strunckede wettelijk ont-
vangen en opgenomen.

24.6 November 1744 wordt door Dorothea Francisca
Agnes geboren en gehuwde vorstin van Salm enz.
de consensus oppignorandi c. q. alienandi voor 3 jaar
toegestaan.

26.10 November 1744 dient Benedictus Levi Gompers
bankier te Nijmegen een verzoek in, om ,,op den

Landtfort” te mogen procedeeren wegens eene vor-
dering van f 1632 op van Strunckede uit wisselbrief
dd. ,,Craenenborg” 15 October  1743 een jaar  na
dato te Nijmegen te betalen; hij noemt nog een
tweeden wissel van 1500 holl. Rijksdalers dd. 6
Januari 1744. Het verzoek wordt  27 November 1744
toegestaan.

26. Uit e0ne aanteekening  van 16 November 1744 blijkt,
dat 13 November 1744 te Qendringen ten protocolle
en register van bezwaar is geroijeerd  de obligatie
van 7 November 1742 ten behoeve van den Heer
Righter Herman+Lus  Bosboom,  hiervoor treedt in de
plaats een0 obligatie van f 2360, aan den Weleer-
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waarden  Heer  J o h a n  Gerhard Fischer,  predicant
te Gendringen, ,, deszelfs  ehevrouw en 0rlgenamen”.

Uit  eene berekening bli jkt ,  dat  de Jaarlijksche
inkomsten uit Landfort  toen f 400 bedroegen.

27. Friedrich König in Preussen, Marggraff zu Bran-
denburg  etc. heeft dd. 13 December 1749 goedge-

28

29

vonden en geeft te verstaan, dat, aangezien na den
dood van den geheimen Regierungsrath Baron von
Stru?ackedc  zu Crudenburg,  achterlatend 5 onmondige
kinderen en vel0 ingewikkelde en netelige zaken,
zi jn broeder, eveneens geheime Regierungsrath ,
Baron VON Strunckede zu S’trunckcde  bewezen heeft
niet langer als tutor honorarius te kunnen worden
aangenomen, aan laatstgenoemden  als medevoogd,
die de administratie zal voeren, zal worden toege-
voegd de Justitzrath en advocat  Casper  Duden.

Uit een verzoek om nova investitura van den ge-
heimen Regierungsrath Ludwig Baron von und eu
Strunckede qua tutor honorarius en Justitzrath Duden
qua tutor administrans van de 2 onmondige zonen
en 4 onmondige dochters van Sigusmund Baron
von Strunckede en om den consensus alienancli blijkt,
dat laatstgenoemde 11 December 1749 is overleden.

Johann  Caspar  Duden ve rk laa r t  dd .  Wesel  1  D e -
cember 1750, nadat hij als medevoogd over den
minderjarigen Colarad  Friderich Baron caga Strunckede
met de havesath Landforth beleend was, na den
leenbrief woordelijk te hebben geciteerd,  te garan-
deeren,  dat zlJn pupil, zoodra hij meerderjarig zal
zijn geworden  , het leen zelf zal ontvangen en den
leeneed zal hernieuwen.

30. Voor Dominus  Johan Gerard Fischer  , -Praedicant
te Gendringen is ,,nae een voorgaend gerightel .
vercregen  verwin 27 October 1761 bi j  Executie
verwijt de Behuijsinge  en Havesathe Lantfort cum
ab et depend.  enz. voor eene somma van f 3210,
waarvan 20 Heer Lieutenant C. de Groot koper ge:
worden is”. (actum Gendringen 29 November 1751
G. Smits , Landschr.).

31.

32.

33

13 December 1751 wordt Conrad de Groot, luitenant
in Hollandschen dienst, beleend met Landfort. Voor
een tijd van 6 jaar wordt hem toegestaan, de have-
satae Landforth te bezwaren met f 2400.

29 April 1763 wordt naast Conrad de Groot m e t
Landfort beleend C. A. H. de la Lane de D u t h a y ,
drossaard der heerlijkheid Gendringen en Etten en
burgemeester der stad Doethecom (laatstgenoemde
was getrouwd met Theodora Plante, Conrad de Groot
met Johanna Henrica Holliizk).

2 0  M a a r t  lï56 v e r z o e k e n  Carl Henn&g, 77. G .
Engelbronfz  , E. J. Engelbron en Steph. Goor wegens
eene schuldvordering van f 782 10 St. 8 pen. op
den heer C. A. H. de la Lane de Duthay om den
leensconsent om ten landregte te mogen procedeeren.

34.9 Mei 17% verzocht de weduwe van Lieutenant d e
Groot, H. 11. Helling,  te mogen procedeeren, daar
z i j  ,,bij overlat’mge van den eigendom  van de half-
teheijd van de havesathe de Landfort  te procedeeren
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36.

heeft  eerst  een summa vau f 1400 van den Heer
Burgemees te r  en  Drossart E. A. H. de Lalane de
Du Thay benevens drie jaren interesse tot den 30
April 1756 uitmakende f 168 enz”.

20 Mei 1756 verzocht Duthay  consent om Landfort
met f 6000 te bezwaren; 21 December 1769 wordt
consensus verleend, de hypotheek van f 2500 tot
13 December 1763 te verlengen. Na verkregen con-
sensus alienandi verkoopt Claudi  Anton Henrich de
la Lane de Duthay 24 December 1763 de havezate
Landfort  aan Mevr. S. M. Kra6jenvangcr  g e h u w d
met C. L. fl. Bögel, l id van het gerechtshof van
Suriname ten behoeve van haar onmondigen zoon
Joann Friederich Bögel.

36. Henrich Antoni Heller wordt 16 November 1’768
met Landfort  beleend, dat hij verworven heeft  bij
koopacte  van 14 September 1767 van C. L. N. Bögel
en zijne echtgenoote Christina  Maria Robijn. D e
landschrijver  Gerhard S,mits  declareert hiervoor:

P ro  consensu  alienandi 18 Dl. 6 St.
refutatione

nZva investitura
8 -

78 -

104 - 6 -

37. D.d. Arnhem 6 November 1772 geeft Heilwich Derlc
Baron van Lrjnden  beschreven in de ridderschap
des Quart iers  van Veluwen en Ordinaris Raad in
Gelderland aan den landschrijver  Smits v o l m a c h t
het noodige te verrichten bij den vorst van Auholt
voor zijne beleening met Landfort, tengevolge van
zijn koopbrief van 22 Mei 1771; de beleening is
geschied 26 November 1772.

,,Heilwig  Der& graaf van Lijnden tot de Landfort”
bevestigd in zijn leen, waarbij assisteeren 17. B.
baron de Bruen Heere tot Engbergen en de Wilt
Hoogvorstelijke Salm Salmscbe leenman tot Anholt

en D. baron ‘van Lijnden Heere tot den Zwaenenburgh
bij gebreke van Hoogvorstelijken Salm Salmschen
tweeden Leenman ,tot Anholt,  leenman van den Hove
Provinciaal van Gelderlandt.

39.26 April 1682 wordt consensus verleend aan Mr.
C. A. H. de la Lane de Duthaq  Drossaard der Heer-
li jkheden Gendringen en Etten, om wegens eene
schuldvordering van 30 October 1778 van f 600
benevens verloopen renten te procedeeren op den
nagelaten boedel van wijlen A. D. baron uan Lijnden
tot Landfort.

14 April 1784 wordt onder getuigenis van Willem
baron van Lijnden tot Hemmen  en Jan Herman
Sigismmcl baroga  van Sage1 Heere tot Arisch  oude
en nieuwe ampten, leenmannen van het vorstendom
Gelre en  de  Graafschap  Zut fen  b i j  gebrek  aan
Antholtsche leenmannen, consensus verzocht v o o r
den verkoop aan A. G. baron vara Tengnagel,  majoor
ten dienste  van den Staat  der Ver Nederlanden,
van de Havesate de Landfort  door Der16 baron van
Lijnden Heere tot den Swa?~elabxrg,  waarmede hij
na  den  dood  van  z i jn  b roeder  H. D. barora  vatz
Lijnden tot Landfort  was beleend.

11 Augustus 1783 wordt A. G. baron van Terag-
n,agel met Landfort  beleend.
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40. Volgens koopakte van 6 on 7 November 1789 op
de huizen Landfort  en Biljoen werd de havesathe
Landfort  cum ab-et dependentiis voor eene som van
28.350 gls. met twee hypotheken ad f 1000 voor
het ampt Gendringen en id. f 3000 voor den Heer
Capitein E. C. Staering door A. G. ba,ron vara  Terag-
?aagel weduwnaar van wijlen G. C. Darogalaesse  van
Spaen  en door de mede-erfgenamen J. F. baron  van
Spaen met zijn gemalin Sara gravin van Hogendorp
A. 5’. C. baron van Spaen,  G. C. baron vara Spaen,
L.  1). W. C. baroja van Teragnagel  g e h u w d  m e t
C. baronesse van Spaen  en jonkvrouwe F. B. van
Spaen  verkocht aan Herarich  Johan Scharff en zijne
echtgenoote Zara Maria Magdalena Cruijenpenning.

11 Mei 1790 verzocht A. G. baron van Teeaglaagel,
Lui tenant -Kolonel  ten  dienste van den Staat der
Ven .  Neder landen  de  haveza te  Landfort  over te
dragen aan H. <J. Scharff, laatstgenoemde legt 21
Augustus 1790 den leeneed af.

41. Mevrouw-de  Wed. H. J. Scharff werd 9 Mei 1798
voor zich en namens hare onmondige kinderen be-
leend met de havezathe Landfort.

8 October 1800 wordt .attest afgegeven van den
Gerigte van  Gendr ingen , da t  door  he t  tweede
huwelijk van S. J4. M. Cruijenpenning  met, Jacobus
Adam von Schilling bij magescheid van 30 September
1799 tusschen haar en de voogden over hare min-
derjarige kinderen Landfort  aan haar toegedeeld en
overgegeven is.

10 October 1800 heeft Jacobus Adam vara Schilling
den leeneed afgelegd en is namens zijne vrouw met
Landfort  beleend.

42. 1 November 1800 heeft de Heer ,J. A. Schilling aan
den Heer J. H. Rupe wonende te Amsterdam voor
f 22.000 verkocht de havezate Landfort  met deszelfs
heerenhuizing, tuinmanswoning , stalling, koetshuis,
Oranjerie,  graan- en andere schuren, duivenvlugt
en menagerie, bouw- weij en hooilanden en hout-
gewassen alsmede alle de Hroeijkasten,  enz. enz.

Johann  Henrich Rupe werd 23 Februari 1801 met
Landfort  beleend.

43.25 September 1802 werd tusschen den Heer G. W.
van Motman  v+ijheer  van Oosterwij%,  vast i n w o n e r
der stad Rees als  tegenwoordige huurder en be-
w o n e r  v a n  h e t  huijs Landfort  tot een’zomerblijf
en den predikant J. B. Grimmelius als daartoe door
den eigenaar J. H. Rupe, wonende te Amsterdam
verzocht en gemachtigd een koopcontract gesloten,
dat  o.  a.  bepaalde,  dat  de kooper  d e r  h a v e z a t e
belooft te betalen de somma van f 18.500 nl. f 14.000
voor hetgeen onder Gendringen en f  4500 voor
hetgeen onder Anholt  is gelegen. De kooper  blijft
als huurder het huis bewonen tot 1 Mei 1803 en
zal het volle jaar huur ad f 400 daarenboven moeten
voldoen. Bij eventueelen lateren verkoop werd een
voorkeursrecht aan den Heer J. H. Rupe of zijne
erfgenamen verleend.

I 3 October 1803 verscheen voor Mr. Johan Leopold
de Haes drossaard en richter der heerlijkheden Gen-
dringen en Etten J. B. Grimmelius  als gevolmach-
tigde van J. H. Rupe en diens echtgenoote A l i d a
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JacoOn Petronella  Zilver krachtens volmacht 14 April i Aanteekeningen uit de oude registers van
1803 te Amsterdam gepasseerd en verklaarde rechtens ondertrouw van Amersfoort-,
te cedeeren, transporteeren, op en over te dragen
aan en ten erfelijke profijte aan c*. W. van Motman

medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN R~SANDT.

het goed en voormaals havezate Landfort met alle .~ (Vervolg van XXXIV, 72.)

bijbehoorende . . . . . enz., z.iinde gedeeltelik  allodiaal
en gedeeltelijk aan het huls Anholt leenroerig.

Inteekenregister der Hervormde gemeente,
d e e l  1 6 4 9 - 1 6 7 0 .

25 Juli 1804 doet Q. W. von Motmnnn  den leeneed
en wordt met Landfort beleend. 8 Februari 1649. Niclaes van Galen,  j. m. van Hasselt,

44. Mr. Gerrit I~illem van Motman, laatstelijk oud-
en Jannette  Fareris, j. d. van Amersfoort.

Inspecteur der Domeinen in Gelderland f te Landfort
26 Mei 1649. Wilhelmus VoZwensch  , j. m. van Amers-

24 Januari 1823. Zijne erfgenamen vyozl,zoe  Fredetica
foort woonende te Nykerck  , en Juffr. Swane van Domp-

Maria Dorothea ,van Motman  weduwe van den Heer
selaer weduwe van wijlen jr. va@  Vanevelt woonende

oud-burgemeester Jacobus Roes1 te Doesborg, wonende
tot HAerde;  geboden gaan tot Nykerck en Heerde.

18 October 1649. Cornelius Sinapius,  j. m. van de
op den huize Landfort, Gerrit Willem van Xotman Grave
controleur der Directe Belastingen, in- en uitgaande

en Elysabeth Bar, j. d. van Utrecht; geboden

rechten en accijnzen te Workum en Mej. Johanna
moeten gaan in ‘s-Gravenhage; getrouwt  te Leusden

Soppi?za  Racdolphina Cornelia van _Motman  buiten
11 Nov.

beroep wonende te Kampen verkochten 14 Juli 1823
17 November 1649. De WelEdele Joncker  Jelis de

Landfort aan Dr. Johann  Albert Lui$ken,  heer van
Ridder van. Lunenbergh, in der tijt schepen tot Amers-

Sonsfeld-  IFittenhorst  (verg. Maandblad XXVIII,  208
foort, en Juffer Angies Schrassert,  woonende tot Ha,r-

en XXIX 349).
derw+k.

31 October 1650. Jonckheer  Willem de Raet e n
In de koopakte wordt de grootte der beide ge-

kochte perceelen 26 bunders, 39 roeden 88 ellen
Constantia Reynst, vrouwe van Nyell, weduwe van

(met uitzondering van 2 stukken bouwland in het
Heere Johan Carel  Smitter  1); alhier getrouwt  19 Nov.

Anholtsche  veld en de weide de Veldslage, welke
3 8 Januari 165 1. Mr. Pieter de With  , der beiden

onder de jurisdictie Anholt  behooren) en 22 roeden
rechten doctor, j. m. van Amsterdam, en Agnietge de

14 ellen  genoemd; de koopsom bedroeg f 20.798.06.
Groot, j. d. van Amersfoort, beide hier woonende; ge-

In eersten termijn op 27 Juni 1823 was het hoogste
boden gaan tot Amsterdam; getrouwt  tot Soest 9 Febr.

bod gedaan door Joh. Frans Baron von Motsvelt,
6 Juni 1651. Joannes de Vlyeger en Claertyen An-

grondeigenaar, Heer van en wonende op den huize
thonis Bussiers, wedo van Jan Hermans,  beide woonende
tot Amsterdam.

Hardenberg onder Anholt.
De Heer van .&‘otman  had geen gebruik gemaakt

1 Januari 1652. Samuel !Zhiens,  j. m., en joffr. Abigael

van de bepalingen, die ingesteld waren omtrent het
casteleyrz, beide woonende tot Amersfoort; alhier ge-

buitenlandsche leenrechten en leen-
trouwt  20 Jan.

afkoopen van
Dr. Lu@ken  heeft volgens de be-

21 October 1652. Guilielmus Lamsweerde, j. m. en
verplichtingen.
palingen van het Fransche decreet van 9 December

Elysabeth Ter Brugge, j. d. beide van Utrecht; alhier

1811 - dat 8 Januari 1813 van toepassing werd ver-
getrouwt  7 Nov.

kla,ard  op het Departement Lippe , waartoe het
19 Januari 1653. Herman  Focking, van Steenwijk,

vorstendom Anholt behoorde - 25 April 1825 voor
weduwnr. van Geertruit van Eymeren , en Aleyda van

108 gulden 14 Stüber alle leenrechten, die de prinsen
Dompselaer  ! weduwe van zal. Jelis Zaladra,  tot Amers-

van Salm-Salm konden laten gelden, afgekocht.
foort

Dr. Luyken heeft het zeer oude huis Landfort
23 Juli 1653. Anthony Paztw,  j. m. van Amsterdam,

en Cornelia bchenckel,  j. d. tot Amersfoort; geboden
laten restaureeren en vergrooten door den aanbouw gaan tot Am st e rd am en Rot te rd a m; alhier getrouwt
van t,wee  zijvleugels,
gereguleerd,

de grachten zijn verbeterd en 2l Aug
nieuwe stallen enz. gebouwd en vele 1 December 1653. Jacobus van der Hoeue, j. m. van

aanplantingen gedaan.
Vooral door aankoop van een groot deel van het

Delft, en Geertruit Peters, j. d. van Amersfoort.

oude Swanenburg bij den verkoop door de erfgenamen
6 December 1653. Cornelis Peters van Opouteren,

van wijlen Jhr. F. X. 1. van Nispen tot Pannerden
j. m. en Cornelia Rycxen van Oldenbarnevelt  , j. d. beide

op 30 Juli 1900 is Landfort belangrijk vergroot, de
van Amersfoort; alhier getrouwt  25 Dec.

grootte bedraagt thans bijna 76 HA., waarvan ruim
17 Februari 1654. Mr. Everhart  van Weede, heer van

11 HA. in Duitschland liggen.
Dyckvelt en Ratelis, procureur-generael ‘s lants van

Door af koop van eene tiendrente, verschuldigd
Utrecht, en joffr. Maria vaja  Vloswyck,  wedo van den

aan de vorsten van Salm-Salm, op 29 Maart 1903
heer Peter va?h Hoorn t,egenwoordicb  tot Amersfoort;

en eindelrjk  in 1910 van eene jaarlijksche erfpacht-
getrouwt  tot Leusden 7 Maart 1654.

rente van f 3 op het Wetsteentje, sinds de reguleering
29 Maart 1654. Aerent Rycxen vavA  Oldenbarrzeoelt,

van de Oude IJssel in 1774 op eenige roeden van
j. nl. en Margareta van Toorndurgh  van Rynesteyn  ,

den linker IJsseloever  rustend, kan daarna eerst de
j. d. beide van Amersfoort; getrouwt  tot Emmenes  16

tegenwoordige bezitter Dr. A. G. H. LuijkerL  sedert
A p ri l

*
1434 de in alle opzichten vrije eigenaar van Landfort

16 Juni 1654. Gerrit Boumeester, j. m. van Utrecht
~~

worden genoemd. 1) Bedoeld wordt: Smissaert.
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en woonende aldaar, en Agnietje de Groot, wede van
Mr. Peter de With, woonende tot Amersfoort.

13 Juli 1655. De hoochedele Heer Dyderyck  van Baer
en de hooch  edele Maria vau Rheede tot Drakensteyn;
getrouwt  tot Keulhorst 29 Juli.

22 September 1655. De edele David van Lanthum
geseyt Lapieriere , vendrich onder de comp. van za. heer
commandeur Steenwijk, in guarnisoen tot Zwol,  en
Sophia ltan nomselaer  wede van za. Carel van Gelder,
gewoont hebbende tot Zwol en nu met kerckelycke
attestatie tot ons gecomen  en aengenomen.

i7 Januari 1656. Cornelis van Herrevelt,  ndvocae t
van den Ed. Hove van Gelderland, en Johanna van
Broeckhuysen, j. d. woonende tot Amersfoort.

26 Januari  1656.  De heer  Hendrick  van fichaeck,
burgemeester  indertijt  en in der medicijnen doctor, en
M a r t i n a  van Giffen  weduwe van  Alexander  Crue&;
getr. tot Leusden 10 Febr.

20 Juni 1656. Jacobus van. Oude Berlzevelt,  j. m. van
Amersfoort, en Sara Fa,lles,  j. d. van Amsterdam.

27 Juni 1656. Anthoni Hurdt, j. m. van Leeuwarden,
woonende tot Middelburg en Constantia Lheremyte, j.d.
van Amersfoort,, woonachtig alhier.

16 Augustus 1657. Thomas Cletclaer  de jonghe, j. m.
woonende in den Haghe, en Joffr. Catharina de Goeyer
wede van zal. Jacob van Vlooswijck, wonende tot Amers-
foort; alhier getrouwt 1 Sept.

28 Augustus 1657. Jr. Otto yan. Doeyenborch va.n
Walenborch, j. m. woonende in Nederlangbroek en vrouwe
Judith van lr@nbergen  , wedo van zal. Johan van ìY;jn-
bergen in sijn leven borgemeester deser  stadt Amersfoort.

20 September 1657. Jr. Alexander van Doeyenborch
tot den Rocthaerden, woonende in Overlangbroek, en
joffr. Wigmoet  va?a Wijnbergen, tot Amersfoort; alhier
getr. 27 Sept.

2 4  M a a r t  1 6 5 8 .  Goris  Verhoef,  j m. van Zwol1 en
wonende aldaer,  en Maria Huyberts j. d. van Amersfoort
en wonende alhier; geboden gaan tot Zwol1 ; alhier

1. getrouwt 13 April .
4 November 1658. Cornelis de FQs, j. m. secretaris

tot Loosdrecht  en Anckeveen , en Johanna van Leeuwen,
j. d. tot Amersfoort.

1 Februari 1660. Johannes Cote~abergh,  van Amers-
foort, en Barber de Vree, beide tot Amersfoort; alhier
getr. 23 Maart.

15 Maart 1660. Gerbrandus Sdtaghe?a,  j. m.; dienaer
des Goddelicken  Woorts tot Loopick, en Anthonia van
Ruytenbeecq, j. d., geboortig van Haarlem en wonende
tot Amersfoort *, geboden gaen oock tot Loopick; alhier
getrouwt 3 April.

1 April 1660. Evert va?a Domselaer, j. m. van Bar-
reveldt, wonende in de Cromstraat, en Anna de Hoogla,
j. d. van Amersfoort, wonende op den Hof; alhier getr.
23 Apr.

7 Juli 1660. Nr. Ghgsbert  z;an Dompseiaer  , s c h e p e n
alhier, en WelEd.  joffer Clementia van Middeldorp,
beide wonende tot amersfoort;  getrouwt tot Voorthuysen
22 Juli.

4 Augustus 1660.  Mr.  Nicolaes  van Leeuwela , d e r
rechten licencinet, j. m. van Leyden, en joffr. Digna van
Dam, j. d. van Amersfoort ; alhier getr. den 2 1 Augustus.

19 Augustus 1660. Arnout valz Giffen, capitein,  en
Maria Elisabeth va?a Oostrum  tot Broeckhuysen.
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6 December 1660. Jacob Temmingh, weduwnr. van
zal. Cornelia de Gijselaer,  en Maria de Goeyer,  beide
tot Amersfoort, getr. tot Leusden 23 Dec.

4 Juli 1661. Jr. Johan Herman  va?a Wijnberge?a,  raedt
der stadt Amersfoort, en joffr. Johanna de Hallart  tot
Wijck te Duerstede; betoon gegeven op Soest 21 Juli.

13 September 1662. Gijsbertus van Olden,barnevelt  ,
j. m van Amersfoort, hier woonachtig en Maria van der
Veen, j. d. tot Amsterdam; geboden gaen tot Amsterdam.

16 Augustus 1663, Robbertus Padtbrugge, medic. doctor
tot Leyden, en joffr. Catharina van Hogeveen, j. d. tot
Amersfoort; alhier getr. 1 Sept.

30 September 1663. Huybrecht de m@se, j. m. van
Amsterdam, en joffr. Gerbrecht van Outerff, j. d. van
Amersfoort; alhier getr. 20 Oct.

29 September 1664. Nr. Françoys van Bergen, doctor
in de rechten wonende te Amsterdam, en juffr. Maria
Elisabeth van Dam; alh. getr. 18 Oct.

27 October  1664.  Horis Janss del Court,  j. m. van
Limborch ; in ‘t Scherbyrstraatjen , en Hilletjen Aelberts,
j. d. op Bloemendal; alh. getr. 13 Nov.

16 Maart 1665. Jan Theunisz. Tullingh, weduwn. van
Annitjen Claes  , wonende tot Naerden, en Susannitje
Pieters, j. d. van Amersffoort ; geboden gaen tot Naerden.

30 Maart 1663. Thomas Haeqa  van Sittert, j. m. van
A m e r s f o o r t ,  wQonende  in de St. Janstraet  , en Hester
Cornelis van Beeftirzgh  , j. d van Amersfoort, woonende
bij de Blommendaelsche poort; alhier getr. 21 April.

31 Maart 1665. Crijn Harmansz. bchaijver, j m. van
Amersfoort, woonende in de Muerhuysz, on Geertruit
Cornelis va’yz Zuylen,  j.d. mede van Amersfoort, woonende
in de Kerckstraet; alhier getr. 16 April.

26 September 1665. Jacobus Booth, j. m. van Leyden
woonende op de Korte graft, en Maria Morroy, j. d.
woonende op Havik.

11 Februari 1666. Cornelis van Blotenburgh,  j. m. en
Maria van Cowwenhoven , wede van zal. Thomas Co&,
be ide  op  de  Langestraet  ; g e b o d e n  g a e n  m e d e  t o t
Woudenberch.

2 Maart 1666. Albertus van Bemmel, j. m. op de
Langestraet , en Ma’rgrietjen  van Beeftingh, j. d. buyten
de Koppelpoort; alhier getr. den 20 Maart,

20 April 1666. Gualtherus  cie  Bruyla,  der H. Theologie,
ende  Aeltjen Neujela,  j. d. van Amersfoort; alhier getr.
den 6 Mei.

17 Januari 1667. De heer Adriaen de Coninck, raet
deser  stadt, weduwnr. van wijlen  juffr. Willemina vul&
Dzcverdela  van Voort, en de WelEd.  Juffr.  Clementia
vava Nicldeldorp  , wede van wijlen de heer en meester
Gijsbert  t’an Domselaer, in zijn leven schepen deser  stadt.

8 Maart 1667. Arent  van Oldenbar~aeveit,  weduwnr.
van Marga.reta.  z’aja Rijnesteijn,  en Johanna Jollala,  j. d .
van Groninghen , wonende in de Slyckstraet.

23 Maart 1667. Johan utin Hoogenhoeck en Sara van
Harten, alhier getr. 9 April.

10 April 1667. De heer en meester Lodewyck Tlzielas,
domheer tot Utrecht ende  out-borgemeester  deser  stadt,
en juffr. Anna Catryna Cletcher  ; alhier getr. 30 April.

13 Juni 1667. Anthoni van Beeftinck,  j. m. op den
Hoff, en Willemyna Buys, j. d. in de Crommestraet ;
alhier getr. 4 Juli.

15 Augustus 1667. Cornelis Foyelt, j. m. van Ingen,
wonende op de Zingel,  en Jannitjen Lubberts, j.d. van
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Nykerck , wonende op St. Janskerkhof,  alhier getr.
1 Sept.

4 September 1667. Abraham van Delden,  j. m. van
Leyden, en Teuntje dryens  j. d. wonende tot Amersfoort;
geboden gaen t,ot Leyden ; attestatie op Bunschoten 5 Oct.

28 September 1667. D. : Johan van Hamerstede, dienaer
des godtlicken woorts tot Mastricht, en Juffr. Barbara
Y?ziens, van Amersfoort; beiden tot Mastricht; attestatie
op Mastricht 14 October.

1 0  O c t o b e r  1 6 6 7 .  Herman Jansz.  van Deuenter  ,
weduwn. van Lysbet Cornelis, en Teuntjen Peters van
S’ebeccIc,  j. d. beiden wonende tot Amersfoort; alhier
getr. 27 October.

27 Naart  1668. D.: Jacobus Lieverts, bedienaer des
H. Evangeliums tot Domburg in Zeelant, en Johanna
Stellingwerff, j. d. van Amersfoort.

1 October 1668. Crijn Willems Heerman,  j. m. van
Leyden, en Sophy Cotenberch, j. d. in de Langestraet;
alhier getr. 27 Oct.

13 November 1668. Johan Lambertsz. van Oldenborgh,
weduwn. van zal. Sytjen Jacobs, op de Wever Zingel,
en Aertjen Jans van Holt, wed. van zal. Ariaan Goossens
Vlugh;  alhier getr. 29 Nov.

1 Ociober  1669. D. : Johannes Aysma, bedienaer des
H. Evnngeliums  van den Uythoorn wonende tot Kudel-
st.eert  , weduwn. van Alletta van H u s s e n ,  en juffr.
Maria, Gabri, j. d. wonende tot Amersfoort ; alhier getr.
26 Oct.

4 November 1669. Frederik Morren, j.m. tot Creveceur,
en Helena van Voorthuysen, j. d. tot Amersfoort.

20 Mei 1670. De heer Peeter Both, raedt deser  stadt,
en Joffrou Margareta van Helsdi+ag&a;  geboden gaen
tot Uytrecht; bethoon op Uytrecht den 6 Juni.

1 Juli 1670. Adriaen van Bronckhorst  , j. m. en Aletta
v a n  Eewyck, j. d. tot Uytrecht;  be thoon  op  Uytrecht
den 18 Juli.

D e e l  1 6 7 0 - 1 7 0 0 .

30 Maart 1671. Anthony van Deurn, j. m. van Mid-
delburg, cn joffr. Susanna  Meertens, j.d. van Amsterdam.

14 December 1671. Samuel der Kinderen,, chirursijn,
j .m.  wonende  to t  Baeren, an Helena de With, j. d .
wonende tot’ Amersfoort; alhier getr. 31 Dec

19 December 1671. Johan van Bilderbeeck, j. m. tot
Amersfoort, en juffr. Cornelia van Olden.bar~zevelt,  j. d .
tot Amsterdam.

22 Maart 1672. Adriaan de &!e!/,  j.m. van Paliacatte
in Oos tyndiën , en  Margare tha  He&, j. d. beiden tot
Amersfoort; alhier getr. 8 April.

4 Mei 1672. De heer Cornelis Sinapizcs,  raadt deser
stadt en schout van Leusden en ‘t Hoogelandt, weduwn.
van zal. juffr. Elisabeth BO T, en juffr. Margareta de
Bo,qer  ; betoon op Zeyst 19 Mei.

30 Mei 1672. Jacob Lam, secretaris tot Maurick,
weduwn.  van  Ale t ta  Gerrits, en Johanna van wpk,
j. d. onlanckx wonachtich tot Amersfoort.

15 Februari 1674. Anthony van Beeftingh, weduwn.
van Wilhelmina Buys, en Agniete Merchamt, j. d., beiden
wonende alhier.

1 2  D e c e m b e r  1 6 7 4 .  H e e r  Hendrick  ,van echauck,
oudt-burgemeester deser  stadt Amersfoort,  en juffr.
Maria de Herth,oge  van Orsmael, bethoon op . . . . (niet
ingevuld) 27 Dec.

9 Januari 1675. De Heer Anthoni Hubalt  Neukercke,
lieutenant onder de compagnie van den tapt.  Bergerie
in guarnisoen alhier,  en juffr.  Snsanna M a g d a l e n a
Sandra, wonende alhier.

16 Januari  1676.  Hendrick  Temminck  Jacobs, j. m.
van Amsterdam, en Margareta van Helsdingen, wed.
van Pieter Both, in sijn leven raet deser  stadt Amersfoort.

15 April 1675. De heer en heester Georg Ploos van
Anastel,  raed en pensionaris deser  stadt, en juffr. Aletta
Lieftinck, wonende tot Uytrecht;  alhier getr. 2 Mei.

28 October 1676. Gabriel Cornelis van Zuylen,  j. m.,
en Margareta L&nse, j. d. van Doesburch, wonende tot
Amsterdam,

10 December 1676. Gerrit van Deventer, weduwn.
van Geertruit Koek, en Elsebe van Munster, j. d. beiden
tot Amersfoort, alhier getr. 28 Dec.

4 Februari 1676. Daniel Ranizauw  , soldaet onder het
Vorstelycke Holsteynsche regiment, en Sicilia van But-
seiaer, j. d. tot Amersfoort.

29 Juni 1676. De heer Sigfrid Westphal,  heere van
Miltzoltn , j. m. uyt Pomeren, en Johanna (Jan  Draaken-
burch  , j. d. tot Amersfoort.

1 7  M a a r t  1 6 7 7 .  D e  h e e r  Arent van Rqtenbeeck,
schepen en kameraer  deser  stadt , en Aletta van Ona-
meren, j. d. wonende alhier, tot Leusden getr. den 1
April.

12 April 1677. De heer Johan Westervelt, j. m., schepen
deser  stadt, en Cornelia vapa Hezcsdega,  j. d .  w o n e n d e
tot Delft.

11 Augustus 1677. De heer Reynier vaqa  de Bande,
j. m. medic.  doctor, griffier van de weeskamer der stadt
Middelburch, en juffr. Anna Hurt  , j. d. wonende tot
Amersfoort; alhier getr. 4 Sept.

15 September  1677.  Jacob Kn$f,  bedienaer des
Gotlicken woorts in de Graef, en Maria Helena Schot ,
j. d. alhier.

11 April 1678. Mons. Abraham Boor en juffr. Mechtelt
tan  Giffen, beiden wonende tot  Amsterdam; betoon
op Hoevelaken den 4 Mei.

1 Februari 1679. Joan Ruysch en Cornelia van Giffen
beiden tot Uytrecht.

20 Maart 1679. De heer Paulus Dalbogh, oapiteyn,
e n  S a r a  Sachtleven,  wed .  van  den  advocaet  Broens,
wonende tot Uytrecht  ; betoon op Uytrecht gegeven
6 April.

1 Januari 1680. Tielman  Bailli,  j.m., schout van ‘t
Hogelant wonende tot Amersfoort, en juffr. Gerberegh
Beek, j. d. wonende tot Amsterdam; attestatie op Am-
sterdam 18 Januari.

21 April 1680. Johannes van Deventer, j. m. van
Amersfoort en Margaretha l?an Wpk, j. d. van Rhenen.

14 Mei 1680. Meester Willem van Raalt,  advocaet
‘s Hofs van Uytrecht,  en Maria van Gheyla, w o n e n d e

t o t  Uytrecht.
1 29 Mei 1680. De heer en meester Willem Tecckmala,
outschepen  deser  stadt, en juffr. Julia Co@, w o n e n d e

tot Maarssen.
9 September 1680. Gerardus Blotenburg, bedienaar

des Gotlicken woorts alhier tot Amersfoort, en Alida
cala Dickhuysen , j. d. van Amsterdam.

20 November 1680. Gijsbertus van DeLJenter,  weduwn.
van Marritje vaqa  Brinckesteyn, en Christina Sheerncaspel,
j. d. tot Uytrecht;  a,ttestatie op Uytrecht  den 6 Dec.



153 154

26 December-1680. Anthony vare de,. Hoeve en Mechtelt
de WGs,  beide wonende tot Amersioort , attestatie ge-
geven op Hoevelaken 16 Jan. 1681.

26 Maart 1681. Pieter Jansz.  van Brienen, weduwn.
van Pieternella vn?a ?Yz$agaerden,  en Annetje  Coenraads,
wed. van Joost Gerritsen, beiden van Amersfoort; attes-
tatie OP; Emenes 16 April.

16 April 1681. De heer Adriaen Temming Coenraeds,
oud schepen en raad deser  stadt Amersfoort, en juffr. Si-
billa Harderwi;ik,  j. d. van Amersfoort; alh. getr. 10 Mei.

16 September 1681. De heer Gijsbertus Crinius  ,
medicinae  doctor, oudt raet deser stadt, en juffr. Judith
Slichtens, wed. van den heer Hendrick  Temminck.

17 Januari 1684. De heer Anthony Logen,  schepen
en raad der stadt Amersfoort, weduwnr., en juffr. Judith
‘van Domselaar  , win Bernevelt , wonende tot Nieukerck.

2 Februari 1684. De heer en meester Willem v a n
Raeit, weduwn. van Maria ‘va?a Cfeyrz, en Hillegont Ver-
hoef, j. d. beiden van Amersfoort; alhier getr. 19 Febr.

13 Februari 1685. Johan Frederik Lindema?a,  j. m . ,
lieut. onder het regiment van den Prinse van Lunenburg
en Anna Juliana Coecaei,  j. d. van Vyanen; bethoon op
Vyanen 1 Maart.

8 Mei 1685. De heer en meester Bartholomeus Pen-
ningh, j. m. en juffr. Emerentia Charles, j. d. wonende
tot Amersfoort; betoon op (niet ingevuld) 26 Mei.

(Word t  ve rvo lgd . )
.~~~

KORTE MEDEDEELINGEN.
de Hooch van Rosant.

In jaa,rgang 1908 der Qenealogische  en H e r a l d i s c h e
Bladen verscheen van mijn hand een genealogie van
de familie (of de families) van Rosant-van Resant  te
Utrecht,  welke in geen bewijsbaar verband - ook
blijkens het geheel andere wapen - staan tot de Tielsche
familie Wi,jnants van Resant.

Een der hoofdtakken van de Utrechtsche familie
- uitgestorven in 1807 - stamt uit het huwelijk van
een Joachim Abrahamszn. van Rosant met Aertgen Jans
van Grambergen, van wie alleen bekend was, dat zij
daar  resp.  20 en 27 Aug.  1666 te  Utrecht  werden
begraven en omstreeks 1616 gehuwd moesten zijn.

Nu vond ik onlangs in het protocol van notaris
W. Swaerdecroon te Utrecht een acte van 12 Juli 1630,
waarin de eersame Joachim Abrahamsxn.  de Hooch van
Rosant en Aertgen Jans&.  van Gramsbergen, echtelieden,
elkander wederkeerig lijftuchtigen aan al hun goederen.

Op den naam de Hooch in het uitmuntend ingerichte
stedelijk archief te Utrecht alsnu een nader onderzoek
instellende, vond ik in het Publicatieboek van 1610 als
gehuwd voor schepenen : Joachim Abraham de Hooch’s
soon en Aertgen Ja?&r.  van Gramsbergen, beyden van
Utrecht, 7 Ju,li  (1610) eerste gebod, 14 <Juli,  2de gebod.

En in het Burgerboek van Utrecht vond ik,  dat
Joachim Abrahamsz. de Hooch, lintwerker, 21 Mei 1611
burger van Utrecht werd.

In de Begraafregisfers - welke met 1624 aanvangen -
zijn op 20 Nov. 1626 en 3 Sept. 1627 nog 2 jong-
gestorven kinderen ingeschreven n.1 Joachim Abrahamsz.
de Hooch wonende in de Marssegast, doch van af 13
Oc t .  16’28 z i jn  d ie  k inderen  ingeschreven  a l s  van
JoacJzim  Abrahamsz. van Rosant, met welken na.am hij

en zijn afstammelingen dan verder blijven voorkomen.
Mocht een mijner Utrechtsche medeleden iets weten, of

te zijner tijd iets vinden over Abraham de Hooch en de
reden waarom diens circa 1586 geboren zoon Joachim sedert
1628 den naam de Hooch veranderde in dien van va,n
Rosafat,  dan zal de mededeeling daarvan mij zeer ver-
plichten. W. WIJNAENDTS VAN RESANT.

Andres.
In Alg. Nederl. Familieblad jg. 1889 blz. 9-14 ver-

scheen een Bijdra.ge tot de genealogie van de familie
Andres.  Het da.ar op blz. 9 medegedeelde over de eerste
generaties der familie kan op onderstaande wijze aan-
gevuld worden met hetgeen een onderzoek in de In-
teekenregisters te ‘s-Gravenhage leerde.

De inteekenacte d.d. 20 April 1755 van sub 11 luidt:
Jan Jacob Frederik Andries (sic), j m. geboren in het Nas-

sau-Dillenburgse, met Helena Sophia Bernardina Greef-
raets, j.d. geboren te L)usseldorp, beyde  wonende alhier.

Volgens genoemde Bijdrage zou h{i geboren zijn te
Herlisheim en zij te Lunen; daar een daar ter plaat#se
ingesteld onderzoek naar hunne resp. ouders vruchteloos
bleef, is thans duidelijk waar zulks aan is toe te schrijven.
Hij toch was b’ijkens  de acte niet in het Nassau-Weil-
burgsche, maar In het Nassau-Dillenburgsche geboren en
zij niet te Lünen, maar te Dusseldorf. Een te laatster
plaatse in te stellen onderzoek zal dus meer succes hebben.

De inteekenacte van 1, 7, luidt:
14 October 1769. Eiendrik  Lodewijk Andres,  j.m. ge-

boren te Nieuwsarwede in het Nassau-Weilburgse, en
Catharina Elisabeth. Kopp,  geboren in Wolfenbuttel,
beide wonende alhier.

Een onderzoek te Neusa,arwedden  zal dus denkelijk
meer succes hebben dan te Herlisheim.

De inteekenacte van 1, 2, luidt:
22 October 1776. Andreas Mytelabach,  j.m. geboren te

Nassau-Dillenburg , wonende te Rotterdam, en M a r i a
Catkarina  Andres, j.d., geboren in het Weilburgsche en
wonende alhier.

In noot (3) op dezelfde blz. 9 van meerbedoelde Bij-
drage is sprake van Gottlief  Ziellce~as  en zijn vrouw
Christina Franke, van wie geen plaats en datum van
huwelijk gegeven wordt. Hun inteekenacte d.d. 26 Augus-
tus 1757 te Amsterdam, luidt:

Gotlieb  Sielkens van Riegenwalde, Luters, oud 34 jaer
op deVoorburgwa1,  ouders dood, geadsisteert met zijnoom
Hendrik Sielkens, en Christina Frannken  van Amsterdam,
Luters, oud 20 jaer, woont als boven, geadsisteert met
haer moeder Johanna Blom. W. W. v. R.

Thomas van Wassenaer.
(XXXIV, 120-121. )

Uit eene briefwisseling met Dr. Doppler hoofdcommies
a/h Rijksarchief  te Maastricht bleek mij, dat T h o m a s
Jacob W i Z 1 em aan Wassenaer 26 Mei 1766 reeds het
kanunnikschap van St. Servaes verkreeg en alsdan af-
komstig heet uit het diocees Antwerpen; dit klopt dus
met de opgave van Bergen op Zoom als geboorteplaats.

Op 1.1 Maart van dat jaar was namens zijn vader een
request ingediend bij de Staten-Generaal om dispensatie
van de bepaling, dat een kanunnik minstens 14 j aa r
moest zijn, daar hij dien leeftijd nog niet had bereikt.
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Bovendien vernam ik uit Luik, da.t hij aldaar 14 Sept.
1817 is gestorven. De datum 17 Sept. slaat op zi@
begrafenis te Maastricht. Volgens zijne doodacte was h3
76 jaar oud en geboren te Warmont b$ den  Haag ,
ouders onbekend. Deze nieuwe gegevens veroorloven ons
m. i. tot het besluit te komen, dat deze laatste manlijke
afstammeling der van Wassenaer’s van Warmond op
10 September 1741 te Bergen op Zoom geboren is. Dat
zijn leeftijd in de acte van bekendheid overdreven werd
is duidelijk, daar het stuk blijkbaar is opgemaakt om
hem tijdens zijn gedwongen verblijf in Frankrijk -van
arbeid vrij te waren. Merkwaardig is, dat drie zijner
ooms van vaderszijde ook kanunniken van St. Servaes
zijn geweest. BIJLEVELD.

van Rornunde. Rijksarchief Zwolle. Stad Vollen-
hove, testamenten enz. 1625-1666, deel 2709.

20 Dec. 1629. Voor schepenen Roloff Hendricksz. en
Henrick Berentz. inplaetse van Willem Hermans.

Erschenen die E. An.dries  van Romunde sohne van
den E. Arnolt van Romunde en juffr. Anna Sara van
Eclc  nagelaeten dochter van den weled. Bartholomaeus
van Eek  ende  hebben gerichtelick bokannt, condt gestelt
sie comparanten te saemen ondertrouwe stunden ende
versochten  dien folgenth datt sie voer ons incopulirt
ende in deu houwelicken staet befestigett ,  oock hun
daernae attestatie verleent werden machte, waerom se
dan bij seeckere attestatie van den eerwaerdighen wel-
geleerde Heren Victor Petri ecclesiastii Zwollani , die
dato van den 8 Decemb. is gebleecken, datt sie com-
paranten oir proclamatien  in der kercke derselfe gehadt,
sonder datt darvan eenighe contradictie wehre gefallen
ende dat#t die 3. op huijden  den 20 Decemb. solde ge-
schehen,  datt sie oook wel1 mochten liden, datt haerent
dess praesbij  terie halven die befestiginge machte ge-
schehen,  hebben wij sodane versoeck hun comparanten
ingefolg der ordonn  op den houwelicken statt art. 6 niet
konnen noch moeghen verweigeren, sijn ovcrsulcx die
voern. comparanten in nahmen der heilighen Driefoldig-
heit voer ons befestigt ende  is hun daernae een attes-
tat,ie onder onserer Stath zegel1 mede gedeeltt worden.
Actum ut supra. LACH DE J~~RE.
-_ _~.__

VRAGEN EN ANTWOORDEN,
Hogendorp (van). (XXXIII, 209; ‘IV, 124). Doopb.

Nieuwe Kerk Delft, Dec. 1630 29. dito. 1. kint Gillis,
v a d e r  Gillis vun Hoogelldorp,  m o e d e r  Catalijna  Harl-
mans de Coster, getuijgen  Andries Mahu, Jan Hartmansz.
de Koster, ende  Tannetken Hartmans de Koster.

D. D.
Horenbeke (van)-Sterck. Is er behalve bij  Hercken-

rode’s Nobiliaire nooit eene uitvoerige genealogie opge-
maakt van de Belgische familie oan Horenbeke of Hooren-
beeke? In Herckenrode worden o. a. gemist:
1. A,oesoete van Horenbeke  die 1500 huwt met Josse

Sterc7c  iu Brussel ;
2. F’etronella  van H. in‘ 1685 doopgetuige van een kind

Petronella van Petrus Ster&  en Catharine &tyninx;
3. Cornelis van H. in 1637 getuige bij het huwelijk van

Hendrik Sterck  of Sta&  en Stkjn Ftissen  in Emmerik.
Inlichtingen omtrent de families Ster& en van Horen-

beeke ziet gaarne tegemoet
Haarlem. Mr. A. 8. MIEDEMA.

Marnix (de). (XXXIII, 317). Misschien geeft, Navor-
scher  1855 bl. 78 eenige aanwijzing.

H. 13. v. T. P.

Quadt (von). (XXXIV, 126). Bij uitwerking der kwar-
tieren van Alexander Carel van Heiden tot Laarwoud,
comparant in de Ridderschap van Drenthe, geboren 28
Mei 1709, overleden 20 F,ebruari  1776, vond ik, dat
zijne moeder was Louisa Maria van Diepenbroeck t,ot
Empel, dochter van Johan Herman van Diepenbroeck tot
Empel  , Millingen en Grein  en van Alana Sybilla  van
Quadt van Wickradt  tot Zoppenbrock,  dochter van Wilhelm
van Quadt van Wickradt  heer tot ZoppelaOrock, Velde en
Brochout,  geboren 17 Juni 1686 als zoon van Willem
ex Dorothea van Loe, drost van Dinslaken, overleden
in 1659, en van Christina Barbara uan Bylandt-HaZt
tot Spaldorp, dochter van Roeleman ex Johanna van
Wylich tot Nuth, overleden 8 Februari 1686.

(Vergl. de 16 kwartieren van Carl Wilhelm  van Quadt
1732 echtgenoot van Geertruid van Nagel1 tot Ampsen,
in Navorscher 1870 bl. 47/48).

Assen. J. A. R. KYMMELL.
Anna Sibilla  von Quadt-  Wickradt,  geb. 1632 en sterft

als weduwe 31 Dec. 1710. Zij huwde 1667 Jolaann  Her-
majan vo?~  Diepenbroiclc,  Heer van Impel.

Zij is’ eene dochter van Wilheim von Quadt  vora Wiek-
radt, heer van Soppenbroick en Veld en van C&tina
Barbara von Bylandt.

‘s-Gravenhage. J. D. ~~ACINELL.
Als ouders van Anna Sybitla  vora Quadt werd tot ad-

missie van Dorothea Christina van Heiden in het stift
te Bèdbur opgezworen : Willem vrijheer  Quadt  van Wicke-
radt tot Soppenbroeck en Christana Barbara vrijin va?a
Bylant Halt.  [Zie Mr. L. 8. J. W. Baron Sleet: het
hoogadelijk  vrij wereldlijk stift te Bedbur, pag. CLX,
en voor de uitwerking: Ned. Adelsb. 1916 p. 143 X].
Als moeder van Christina  Barbara van Bylandt  werd
tot admissie van Anna Louise von Quadt van Wickeradt
in hetzelfde stift foutief opgezworen het kwartier Flodo,rf
(in plaats. van Wylich), eene vergissing met de groot-
moeder van haren echtgenoot. [Zie het aangehaalde werk
van Baron Sloet p. CLXXV.]

Ferwerd. F. F. DE SYETH.

Raesfelt (van)-van Reede.  (XXXIV, 12ö). Uit het
Archief van het huis Hulsen (bij Hatert in het Schepen-
dom van Nijmegen) is bekend een Willem van Raesvelt,
die 5 Juni 1646 onmondig was. Hij is de zoon van een
Adolph van Raesvelt, die op huwelijksvoorwaarden van
11 Sept. 1642 Wilhelmina van Bronchorst getrouwd had.

Daar de vermaagschapping onderling in- de families’
Bronckhorst, Reede en Raesfelt zeer moeielijk uit elkaar
is te houden laat ik een fragment genealogie dier families
volgen.
1” gen. Bernard (Bernt) van den Bongard

tr. Elisabeth Turk
Hunne kinderen volgen onder A.

2” gen. A. 1. Bernt v. d. B., overluid 19 Sept. 1617
tr. Maria vaga Reede! sterft Febr. 1626.

Uit dit huwelijk zre onder B.
2. Jan v. d. B.

tr. Johanna vara Reede,  zuster van Maria
h i e r b o v e n .

Uit dit huwelijk zie onder C.
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38 gen. B. ElisaOeth  U. d. B.
tr. Willem van Bro>zckhorst  tot Hulsen.

Kinderen onder D.
C. Bernardine v. d. B.

tr. Adolph van Raescelt,  kapitein.
Kind onder E.

40 gen. D. 1. Wilhelmina van Bro?zckhorst
tr. op huwl.  voorw. 11 Sept. 1642 Adolph van
Raesvelt, voorkomende 5 Juni 1646.

Kind onder F.
2. Bernt van Bronckhorst

tr. op huwl. voorw. 11 Juli 1638 Catharina
van Beest van Renoy.

3. Willem van Bronckhorst
tr. vermoedelijk Agniete van Hemert.

4. Johan van Bronckhorst.
5. Ma.ria svan Bronckhorst,

tr. l0 Eoert van Henzert,
aa FYerner van H asselholdt gendStoclcheym.

6. Jupriana  van Bro?zckhorst  , 1646, 1652,
1667 > 1690.
tr. Wennemar van Raesfelt, 1662, 1667 en
is dood 1690. Kind onder G.

E. Johan van Raesvelt, broeder van 1Yennemar
hiervoren
tr. Anna van den Bongart, wordt getocht 19
Sept. 1646.

Uit dit huwelijk geene kinderen.
Se gen. F. FFillem  van Raesvelt, onmondig 5 Juni 1646.

G. Adolph van Raesvelt, ritmeester
tr. Tiel 20 Oct. 1678 Gysberta van Beinzcm.

J. D. WAGNER.

Scheijderuijt. Wie waren de ouders van Geertruyd
JacoOa  S&e$eruijt  geb.  te Batavia . . . . . overl. . . . . .
t r .  25 Jul i  1719 te  Middelburg AmOrosizcs  Tullekelz,
geb. Middelburg 30 Juni 1686, Schepen, Raad aldaar
(1721-1728)  en overl. te Middelburg 27 Januari 1729.

Zijn er omtrent deze familie, behalve het wapen in
het Armorial Généra’l,  nog meer bijzonderheden bekend?
Ginneken. STEENKAMP.

Schimmelmann (von). (XXXIV, 93). De aldaar ver-
melde Adolpla von bchimmelmann  was een zoon van Ernst
v. S. (geb. 21 Jan. 1810), die blijkens familieopgaven in
1836 in Nederl. Krijgsdienst trad enin  1837 op Java kwam,
alwaar hij om zijn moedig gedrag spoedig tot 10 luit. be-
vorderd werd. Hij maakte twee expedities mee naar Bali
en sneuvelde aldaar op lb April 1849. Hij was met eene
Javaansche vrouw gehuwd die hem 4 kinderen schonk:
1. Gustav v. S., assistent bij het mijnwezen, werd bij

2.
een opstand bij Bandjermasin door Dajaks vermoord.
Adelaide Y. S., kwam 18 jaar oud in een waterhoos om.

3. ‘Adolyh  1). S., O.I. ambt., geb. 20 Nov. 1848,7  Febr.
1892 aan typhus overleden. Hij huwde eene Bonische
prinses, bij wie hij 4 kinderen had, waarvan nog in leven:

.@-nst  Gustav  v. S., werkzaam aan een groot
Engelsch import- en export-huis op Java.

4. Errzst v. S., zeer jong overl. vóór 1849.
Volgens Maandbl. XXXIV, 93 heette de echtgenoot0

van eerstgenoemden Ernst : Lahertion  , terwijl boven-
st,aande opgaven der familie haar eenjavaansche vrouw
noemen. Wat is juist?

Alle gegevens betreffende de Neder].  Indische tak van
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het tot deu Decnschen  ade l  behoorende  ges lach t  [‘on
Schimmelmann zullen door mij dankbaar worden aanvaard.

Roskilde  (Denen~a&e~a). HIORT-‘LORENZEN.
Schrassert. 10. Wanneer en waar overleed Henri&

Johan Schrassert,  Burgemeester van Harderwijk, geb.
aldaar 11 September 1718, als zoon van Nicolaas Schra,s-
se r t  (1691-1761)  overs te ,  en  van  d iens  echtgenoote
Johanna Jacoba  Focanus ?

Hij was ongehuwd.
Heeft hij een testsment nagelaten, zoo ja, weet iemand

inlichtingen te geven, waar dat zou berusten of te
vinden zijn ?

Tot toelichting diene, dat genoemde Henrick Johan
Schrassert de volgende kwartieren voerde :

1. Schrassert. 2. ‘Focanus.  3. Schrassert. 4. Schrassert.
5. Witten. 6. Tulleken. 7. Martini. 8. Turicler. 9. Schaeff.
10. de Witt. ll. v. Hennekeler. 12. v. Hennekeler. 13.
Hoeclum.  14. de Leeuw. 16. Hamerstede. 16. Tritouw.
17. v. Steenler. 18. v. d. Meer. 19. v. Steenler.  20. v.
Steenler. 21. v. Boecop. 22. v. Sinderen.  23. v. d. Broek.
24. v. Wencum. 25. Bentinck. 26. v. Berendrecht.  27.
v. Oldenbarneveld. 28. v. Oldenbarneveld. 29. v. Speulde.
30. v. Beverwyck. 31. Oorsprongh. 32. Bouwer.

20. Wanneer en waar werd geboren en overleed (ver-
moedelijk Nijkerk of Putten) Coop  Schrassert, die op 24
Maart 1647 bij testament het nog bestaande weduwe-
hofje stichtte te Putten op de Veluwe. Was hij gehuwd,
zoo ja, met wie, en had hij kinderen, zoo ja,  welke?

N.B. Tot toelichting moge dienen:
Genoemde Coop Schrassert  schijnt één der eerste ouder-

lingen te zijn geweest van de Protestante kerk te Putten
op de Veluwe en vermoedelijk de jongste zoon van Philips
Schrassert, eigenaar van het goed ,Seggelaar”  te Meu-Lun-
teren, ao 1068 (zie Gelre  VIII blz. 160 e. v.) genoemd
als hopman bij de Geuzen onder den Graaf van den Berg.

Hij werd door Alva ingedaagd wegens ketterij en
tengevolge daarvan wegens het geloof ten eeuwigen dage
uit den lande gebannen met verbeurdverklaring van al
z.ijne goederen. Voor zoover  bekend waren de kwar-
tieren van genoemden Coop  Schrassert  :

1. Schrassert. 2. v. Arler. 3. v. Hollick. 4. de Wolff.
6. v. Arler. 6. v. Scherpenzeel. 7. van Renesse. 8. v.
Wynbcrgen. 9. v. Scherpenzeel. 10. Schrassert. ll. Dagen-
raets. 12. Bolle. 13? 14. v. Wisch. 15? 16. v. Blarinckhorst.

Ginneke~z. STEENKAMP.
Utrecht (van). (XXXIV, 112). De Nav. X11  bl. 184

vermeldt, dat een zekere dichter Willem van der Pot
de acte van legitimatie (9)  van Maritgen *van  Utrecht d.d.
14 Nov. 1575 heeft gezien en dat zij was ,,de natuur-
,,lijko  dochter van Adriaen.  rrnz. Plas en 3lagdalena
,,Jansdr. van Vuytrecht , alle beyde vrij en ongebondene
n personen , en voorts dat  sij suppIiante  haer van jonx
,,af tot dien da.ge toe deugdelijk ende  eerbaerlijk gho-
,,draghen  hadde, in voege dat sij supp;  uijt dien hoofde
,,bij haere  Oomen Mr. 3acoO  van Vuyirecht  en Pauwels
,,van Vuytrecht, geheele broeders van de genoemde &ag-
,,dalena  van Vuytrecht, haer supplts moeder, in haer
,, huys opgevoed, onderhouden en getracteerd is, ende
,nader bij den voornoemden Pauwels  va?a Vuytrecht ge-
,,houden was als haer zusters dochter, in allen schijn
,of sij uit wettelijk huwelijk geboren ware.”

Zie ook Nav. X11  bl. 251.
H. B. v. T. P.
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Verschoor. (XXXIV, 60, 118). Beschikt ons geacht
medelid van Lexau Frieswijk over nadere gegevens om-
trent &icolaas  Verschoor ,Schout-bij-Nacht”?

De over hem .gepubliceerde  gegevens stemmen niet
overeen met van der Lely’s Kwartierstaten (XXXTII, 240)
en Nederland’s Patriciaat 11 blz. 503.

‘s-Gravenhage. C. 8. VAN W O E L D E R E N .

Gevraagde wapens, (XXXIV, 12’7). Het eerstge-
noemde wapen zal wel zijn van Mr. Jacob Jacolm.  Hin-
lopen.  In het stauda,ardwerk  van J. Elias ,,do Vroedschap
van Amsterdam” wordt vermeld :

Mr. Jacob Jacobsz. Hinlopen van 1680 tot 1705 Raad
van Amsterdam, in 1694 Burgemeester, in 1695 Bewind-
hebber van de O.I. Comp., tot 1694 Commissaris van
het Zandpad op Muiden en Naarden, daarna van het
Weesper  Zandpad. Hij is gedoopt te Amsterdam in de
Nieuwe Kerk 22/3 1644 en sterft aldaar 14/3 1705, zoon
van Jacob Jacobsz. Hinlopen, van 1657 tot 1679 Raad
van Amsterdam, lakenkooper aldaar en Anna Tholincx.
Hij trouwt 2616 1667 met Debora Popta, gedoopt te
Amsterdam in de Oude Kerk 16/6  1644 ob. aldaar 9/7
1700, dochter van Michiel Popta en Catharina Hinlopen.

Het tweede wapenbord geeft in ovaal schild een ge-
deeld wapen te zien, waarin de rechterhelft is: in zilver
een zwart schuinkruis, vergezeld van 4 zwarte droog-
scheerdersscharen, de linkerhelft: in goud een zwarte
adelaar. Hierbd  als kwartieren de wapens Schouten, De&
Leeuw en Backer.  Als jaartal van overlijden er onder 1746.

De Heer Roelants merkt op, dat de ovale schildvorm
aanduidt, dat dit wapen van eene  gehuwde vrouw is.

Hoewel dit, zooals mij op grafzerken meermalen bleek,
volstrekt geen axioma ‘is, zal het met dit wapen wel het
geval zijn,  daar het eerste kwartier nl. Schouten vol -
komen overeenkomt met de linkerhelft van het gedeelde
hoofdwapen. Wij kunnen veilig aannemen, hier te doen
te hebben met het wapen van eene juffrouw Schollten,
vereenigd  met dat van haren echtgenoot. Uit hetgeen
volgt zal dit in verband met de,  op het  wapenbord
voorkomende, kwartieren blijken.

In de Heraldieke Bibliotheek jaargang 1874 vinden
Wij eene uitvoerige genealogie Backer.  Op pag. 1 3 8
lez& wij :

*Joris Jorisz.  alias Roodhoorn  geb. te Amsterdam 16/8
1568 ob. ald. 7/6 1621, Schepen van Amsterdam in 1597,
t rouwt  a ldaar  517 1593 Annetje Backer,  doch te r  van
Willem Backer  en Lijsboth van Leuven. Hunne 17 kin-
deren nemen allen naam en wapen van Backer  aan.

Het achtste kind is Anna Backer, die met Nicolaas
Del1 trouwt. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waarvan het
tweede nl. Ida Del1 trouwt met Jacob Schouten, d e n
zoon van Cornelis Schouten en Barbara Leeuw. Uit laatst-
genoemd huwelijk zijn 2 kinderen geboren, wier namen
echter in de aangehaalde genealogie niet vermeld worden.

Wij hebben hier dus de kwartieren Schouten - Del1
- Leeuw en Backer voor ons en er valt, dunkt mij,
niet aan te twijfelen, of één der 2 kinderen van het
echtpaar Jacob Schouten en Ida Del1  is degene, wier
wapen als linkerhelft op het hoofdwapen fungeert.

In de Navorscher 1916 vinden wij op pag. 266 van
den hand van den Heer J. J. Bastcrt ,,Sprokkels  D811”,
waarin o. a. Claes Claesz.  Dell, 1613, 14, 16 enz. Burgo-
meester van Weesp, brouwer aldaar in de ,,Gekroonde

Star”. Tn de protocollen van dennotaris M. Louff 1663,
op het Rijksarchief te Haarlein,  komt de overdracht
van zijn graf in de Oude Kerk te Amsterdam aan A n n a
Backers (wed. Nicolaas Dell)  voor. 1 Maart 1718 wordt
vermeld Nicolaas Dell, ritmeester, zoon van Nicolaas
Dell, burgemeester  en  b rouwer  t e  Weesp ,  en  Ama
Backers. 6 Januari 1718 wordt vermeld Nicolaas Del1
zaliger; hij was dus toen reeds overleden.

Deze Nicolaas Del1  eo Anna Backers zijn ongetwijfeld
dezelfden als Nicolaas Del1  en Anna Backer,  in de ge-
nealogie Hacker vermeld. Hunne dochter Ida Del1 vinden
wij dan ook bij Elias ,,de Vroedschap van Amsterdam”
vermeld als Ida Del1 Claesdr. Op pag. 444 toch lezen
wij aldaar Mr. Hillebrand  Schellinger, gedoopt 2616 1643
ob. te Weesp 11111  1703, Hoogheemraad van den Zeedtjk
beoosten Muiden; trouwt te Weesp April 1683 Bnna
Cornelia  Schouten, geb. ald. 1661, ob. ald. 2815 1728 dr.
van Mr. Jacob Schouten, Burgemeester van Weesp en
Ida Del1 Claesdr.

Dit laatste echtpaar is hetzelfde als in de genealogie
Backer  vermeld en waaruit 2 kinderen geboren.

De vrouw, wier wapen in de linkerhelft staat aan-
gegeven, is dus eene dochter van burgemeester Mr. ,7acob
Schouten. Hoe zij heet is mij niet gebleken.

Met wie is zij nu getrouwd? m. a. w. welk wapen ver-
toont de rechterhelft?

In mijne collectie vind ik in de groep ,Schuinkruizen”
de drie volgeude  geslachten, die zoowel in figuren als.
kleuren volkomen ermee overeenkomen. Het zijn de ge-
slachtswapens : van Meeckeren (Mekeren), de Kolcken  en
Scherenbet-g.

Zeer waarschijnlijk hebben wij hier met van Meeclzren
te doan. Het bli jkt  toch, dat van Meeckeren’s  in het
eiude der 17” eeuw te Weesp gevestigd waren, ten-
minst8 het lijki mij in verband met het volgende niet
onwaarschijnlijk.

In het reeds genoemde werk van Elias wordt op pag.
795 vermeld, dat de vrouw van Philips  van der Goes,
van 1704 tot 1707 Vice-Admiraal van Holland en West-
Friesland, is Clara  van Meeckeren, dochter van den be-
kenden Amsterdamschen chirurg@  Job van Meeckeren.
Deze Job is geboren 1611 als koon van Jan Willenasz.
van Meeckeren en diens 20 vrouw Hendrietta Swanenburch,
welke laatste to Weesp geboren is. Elias vermeldt 2
dochters van den admiraal, nl. Machtelina Henrietta en
Isabella Maria; beiden zijn te Weesp geboren en wel
de eerste 14111 1685, de tweede (niet opgegeven).

Ik ben geneigd aan te nemen, dat de vader van Job
van Meeckeren te Weesp zal gewoond hebben.

De beide andere gevraagde wapens heb ik nog niet
gevonden.

R o t t e r d a m . R. T. MUBCHART.
--~ - _ _
INHOUD 1919, lV 6.

Bestuursberichten.  - Uenealogie  de Vernatti, medegedeeld door
Jhr. Mr. Dr. E. -4. van Beresteyn. - Het muntmeestersgeslacht
Wyntgens, door Ph.  F. W. van Romondt (vervolg). - De Havezathe
Landfort  bij Gendringen, door C. A. van Woelderen. - Aanteeke-
ningen uit de oude registers van ondertrouw van Amersfoort, door
W. Wynaendts van Resandt (vervolg). - Korte mededeelingen: de
Hooch van Rosant ; Andres ; Thomas van Wassenaer ; van Romunde. -
Vragen en antwoorden: Hogendorp (van); Horenbeke (van)-Sterck;
Marnix (de); Quadt (von); Raesfelt (van)-van Reede;  Schegderugt;
Schimmelmann (von) ; Schrassert; Utrecht (van); Verschoor. - Càe-
vraagde wapens.
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bij het art.: Breda-Schooten.

BESTUURSBEBICH~EN.
Bericht van den Penningmeester.

Het adres van den Penningmeester is niet
meer Kneuterdijk 12-14, doch

Mauritskade 9-15, ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
Jhr. W. N. I~OWIER  . . . . . . . . Amsterdam.

Surn.  Reg. en Dom. Valeriusstmat,  10.
M r .  A .  A .  D E L  COURT  T O T  K R I M P E N  . . J’eZp ( G . )

Beukenlaan.
J. G. A. VAN HOGF.RLINDEN  . . . . . Ardem.

Hoofdambt. ter Secr. ìvieulustr.  47.
J. E. HONCOOP  . . . . . . . . . . Delz  Helder.

Arts. Off. van Gez. der 1” kl. K. N. M. Iloofdgr.  76.
H. DE JOSSELIN  DE J ONG . . . . . . Hilcersum.

Oud-Burgem.
Mr. H. H. REYEES  . . . . . . . . Veh CG.)

Ronm.&&he  ‘laan.

Voor de Bibliotheek.
Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek:

U. G. Dor b o u t. Het stedeke Sloten. (Uitg. v/h
Tijdschr. Het Huis, Oud en Nieuw). Amsterdam 1916,
met 32 afb. n. foto’s, 40.

(van delz  Heer 17. Hnitsma Mdicr  te Slotw, Fr ).
Frederic de  Hochcpied  Larpent .  Note  cou-

cerning the Family of Larpent settled between 1695-
1705 in Denmnrk and Norway. London. 1916. gr. 80.

(Vau den Schrijver.)
J. A. R. K y m m e ll. Het geslacht van Welvelde.

(Ovcrdr. uit De Wapenheraut 1915/1916),  80.
(Van den bchrijver).

A. Hoynck van Papendrecht. Verslag van het
Museum van Oudheden te Rotterdam over het jaar 1915.
Rotterdam 1916, 80. (Van den Sdwjuer.)

36Ste Algemeene Vergadering van het Genootschap.
Op Zaterdag 13 Mei 1916 werd in het Gebouw Dili-

gentia  te ‘s-Gravenhage de 36ato  Algemeen0  Vergadering
gehouden.

Aanwezig waren de HH. W. N. Arntzenius, F. L. G.
d’Aumerie, W. J. J. C. Bijleveld, B. van Haersma
Buma,  L. Calkoon, Mr. W. B. A. Donker Curtius,  Jhr.
H. P. \Vitsen  Elias, Jhr. W. Engelen van Pijlsweert ,
D. G. van Epen, S. Fontein, Jhr. A. F. K. Graswinckel,
A. C. de Kanter, Jhr. Nr. H. J. L. Th. van Rheineck
Leyssius, H. W. A. S. Loko, Mr. Th. R. Valck  Lu-
cassen,  J. Mees, J. J. van Oordt van Bunschoten, Jhr.
Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt, Jhr. C. H. C. A.
van Sypesteyn , A. B. van der Vies, J. G. A. N. de
Vries, J. D. Wagner en C. A. van Woelderen.

De yergadering  werd door den Voorzitter Jhr. C. H.
C. A. van Sypesteyn met een woord van welkom tot de
aanwezige leden geopend. Hierop werden de notulen
der vorige Algemeene Vergadering voorgelezen en on-
gewijzigd gearresteerd.

De Secretaris Mr. Th. R. Valck Lucassen  bracht zijn
verslag uit over het afgeloopen jaar, waaraan in hoofd-
zaak het volgende is ontleend.

Ondervond het Genootschap in den loop van den
voorlaatsten  jaarkring tot in zekere mate den terugslag
van de ernstige tijdsomstandigheden, die wij beleven,
met voldoening kon worden geconstateerd, dat in het
op ulto Dec. 1916 afgesloten jaar de normale toest,and
weder was ingetreden. In het ledental  viel weer eenige
vooruitgang waar te nemen, zoodat het Genootschap
aan het einde van het XXXIIIste  jaar 10 ecreleden,
13 correspondeerende  leden en 349 gewone leden telde,
terwijl bovendien in den loop van dit jaas nog 16
nieuwe leden werden benoemd.

Door den dood had het Genootscháp  het verlies te
betreuren van de HH. 0. Netscher en J. Sligcher.

De Maandelijksche  Bijeenkomsten hadden ook dit jaar
geregeld plaats en mochten zich in de belangstelling
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veler leden verheugen, waaronder niet alleen inwoners
der Residentie, doch ook leden te Rotterdam en Leiden
woonachtig. Dat de instelling van de Maandelijksche
Bijeenkomsten een gelukkige gedachte geweest is, blijkt
ten overvloede uit  de omstandigheid, dat thans ook
te Brnhem  door eenige leden het initiatief werd ge-
nomen tot het houden van geregelde bijeenkomsten
van in Gelderland woonachtige leden, een poging, die
met aanvankelijk succes bekroond werd en als uiting
van het streven, de belangstelling in de geslacht- en
wapenkunde te verhoogen, ongetwijfeld verdient te
worden gewaardeerd en nagevolgd.

De jaarli jksche excursie ging tengevolge van de
heerschende tijdsomstandigheden in het afgeloopen jaar
niet door.

Waar het Redacteurschap van het Maandblad ook in
1916 aan het Secretariaat verbonden bleef, werden ook
eenige mededeelingen omtrent het orgaan van het Ge-
nootschap aan het verslag toegevoegd.

Hoewel het steeds het streven van den Redacteur
uitmaakte het Maandblad geregeld in de eerste dagen
van iedere maand te doen verschijnen, zoo mocht hem
dit deels door gebrek aan tijd deels ten gevolge  van
oorzaken van technischen aard niet steeds gelukken.
Niettemin bleef hij,.het tijdig  verschijnen van het Maand-
blad een belangrgke  factor achten voor een blijvende
belangstell ing der leden in het orgaan van het Ge-
nootschap, waarmede steeds zooveel mogelijk rekening
ZOU worden gehouden.

Van verschillende zijden mocht de Redactie in het
afgeloopon jaar belangrijke bijdragen ontvangen. Mede-
werkers van den XXXIIIste”  Jaargang waren de HH.
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, Mr. L. G. N.
Bour ic ius ,  W. J. J. C. Bijleveld,  D. -W. van Dam, G .
B. Ch. van der Feen, H. UJ. J. Gelinck, Carl Köffler,
J. P. de Man, C. J.  Polvliet ,  Mr. P.  C. Hloys van
Treslong  Prins, Ph. F. W. van Romondt, H. J. Scharp,
J. C. P. W. A. Steenkamp, Jhr. C. H. C. A. van Sy-
pesteyn, Mr. W. Lunsingh Tonckens, Mr. B. F. baron
van Verschuer,  Mr.  J .  H.  de Vries,  J .  D.  Waguer,
C. A. v. Woelderen, W. Wynnendts van Resandt en
D. S. van Zuiden, terwijl door vele anderen bijdragen
voor de rubrieken ,,Korte mededeelingen” en ,Vragen
en Antwoorden” werden geleverd.

Evenals ten vorige jare werd ook ditmaal het lid
F. C. van der Meer van Kuffelcr bereid gevonden, de

bewerking van de registers op zich te nemen, waar-
mede hij het Genootschap zeer aan zich verplichtte.

Vervolgens bracht de Penningmeester B. van Haersma
Buma zijn verslag uit, waaraan de volgende cijfers zijn
ontleend.

Op 1 Januari 1916 wees de kas een voordeelig saldo aan
van f 608.29. Aan contributies werd geïnd f 2437.60, aan
kwartierstaten-formulieren f 76.665, de gekweekte rente
bedroeg f 70.80, de tevoren gereserveerde termijn van één
maand huur der bibliotheek f 26, zoodat het totaal der
ontvangsten bedroeg f 3118.26”. De totale uitgaven be-
liepen f 2311.3g5. Deze kunnen als volgt worden gespe-
cificeerd: uitgaven ten behoeve der bibliotheek f 190.33j,
huur f  300,  bureau-kosten f  42.44,  bodeloon  f 144,
personeele belasting f 64.98,  kosten van het Maandblad
f 1328.49, incasso-kosten f 41.16. Het batig saldo was
dus op 1 Januari 1916 gestegen tot f 906.86, zoodat

de heer van Haersma Buma den financieelen toestand
zeer gunstig kon noemen.

De Commissie tot het nazien der rekening over het
afgeloopen jaar bestaande uit de HH. Jhr. W. Engelen
van  Pijlsweert  en A. C. de Eanter bracht bij  monde
van eerstgenoemde haar verslag uit, waarna de Penning-
meester, onder dankbetuiging voor zijn nauwkeur ig
beheer, werd gedechargeerd.

Nadat de Voorzitter aan voornoemde Commissie den
dank der Vergadering had overgebracht voor de wijze,
waarop zij haar opdracht vervulde, werden de Heeren
Mr. W. B. A. Donker Curtius en Mr. J. van de Kasteele
benoemd in de commissie tot het nazien der rekening over
het loopende jaar. Eerstgenoemde, ter verga.dering  aan-
wezig, verklaarde zijn benoeming gaarne te aanvaarden.

Hierop bracht  de waarna-bibliothecaris  Mr. Th. R.
Valck  Lucassen een verslag uit  over de Bibliotheek,
waaraan het volgende is ontleend:

Doordat de oorlogstoestand bleef voortduren zag het
Genootschap zich ook in 1916 beroofd van zijn ijverigen
bibliothecaris W. baron Snouckaert van Schauburg, een
gemis dat zich te meer deed gevoelen, waar zooveel
belangrijk werk op  vo l too i ing  wacht .  Zoo dient de
samenstelling van een supplement-catalogus, waarmede
de Bibliothecaris voor zijne mobilisatie een aanvang
maakte, weder ernstig ter hand te worden genomen,
te meer waar do Bibliotheek in den laatsten tijd ge-
deeltelijk door koop, gedeeltelijk door schenkingen niet
onbelangrijk werd uitgebreid.

Wel werd de Secretaris  bereid gevonden ook het
beheer der Bibliotheek t i jdeli jk op zich te nemen;
aangezien het oogenblik echter niet was te voorzien,
waarop de Bibliothecaris zijn werkzaamheden zou kunnen
hervatten en de Secretaris de te verrichten werkzaam-
heden onmogelijk langer met die aan zijne overige be-
stuursfunctiën verbonden kon vereenigen, was een andere
regeling dringend noodzakelijk geworden.

In verband hiermede was het den verslaggever aan-
genaam te kunnen mededeelen, dat het Bestuurslid
Jhr. Mr. Th. van Rheineck  Leyssius zich bereid ver-
klaarde gedurende de verdere afwezigheid van den heer
Snouckaort de belangen der bibliotheek te behartigen.

Van de Boekerij werd ook in het afgeloopen jaar
zoowel  door ledon binnen als buiten ‘s-Gravenhage
druk gebruik gemaakt.  DG ruil  van het Maandblad
met vele buitenlandsche tgdschriften bleef tengevolge
van den oorlog achterwege.

Vervolgens kwam aan de orde de verkiezing van
drie bestuursleden, wegens periodieke aftreding van de
heeren  B. van Haersma Buma, W. baron Snouckaert
van Schauburg en kolonel J. D. Wagner.

De aftredende Bestuurleden werden allen, met alge-
meene  stemmen op één na, herkozen en verklaarden
hunne herbenoeming gaa.rne  te aanvaarden.

De Voorzitter bracht hierop ter kennis der vergadering
dat het Bestuur, waar het maatschappelijk leven zich
thans aan de tijdsomstandigheden vrijwel had aange-
past, veen  termen aanwezig zag, om de jaarlijksche
excursihe  ook dit jaar niet te doen plaats hebben. Op
voorstel van het Bestuur werden hierop ‘s-Hertogenbosch
en eenige in Noord-Brabant gelegen knsteelen aango-
wezen als doel der excursie, en deze bepaald op 8 en
9 Juli.
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Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt  , te ‘s-Her-
togenbosch, verklaarde zich bereid het Bestuur met de
voorbereiding van de tocht behulpzaam te zijn.

De heer C. A. van Woelderen stelde hierop de vraag,
of de aangesloten groep van Geldersche leden, waarvan
in het verslag . van den Secretaris  sprake was,  het
karakter van eene officieele  onderafdeeling droeg.

De Voorzitter deelde hierop mede, dat zulks niet
het geval was. Naar het oordeel van het Bestuur kon
een zoo ingrijpende wijziging in het wezen der ver-
eeniging als de instelling van onderafdeelingen niet tot
stand komen, zonder dat een wijziging der statuten
hiertoe de mogelijkheid had geopend. Zooals reeds aan de
vertegenwoordigers van de groep van Geldersche leden,
de Heeren P. M. van Walchren  en C. P. J. van Vlierden,
was medegedeeld, zou het Bestuur, wanneer hiertoe de
wens&  te kennen gegeven werd, gaarne zijne mede-
werking verleenen, om tot eene dergelijke statuten-
wijziging te geraken. Blijkens een ingekomen schrijven
van  bovengenoemde  heeren lag het echter vooreerst
niet in de bedoeling der Geldersche groep aan hare
bijeenkomsten een meer officieel karakter te geven.

Naar aanleiding van deze mededeelingen  ontspon zich
een debat over de vraag of het niet wenschelijk zou
zijn de statutenwijziging toch ter hand te nemen.

De heer W. N. Arntzenius verklaarde zich een beslist
voorstander van het vestigen van onderafdeelingen in
alle provinciën en had het initiatief daartoe reeds eerder
van het Bestuur verwacht, waarop door den heer van
Haersma Buma werd opgemerkt,  dat  het  Bestuur in
dozen  geen  verwijt  kon treffen, aangezien het zich
nauwkeurig aan de Statuten had to houden en boven-
d ien ,  zoolang onder de leden zelf  geen streven tot
aansluiting merkbaar was, deze niet door het Bestuur
kunstmatig in het leven geroepen kon worden.

De heer Valck  Lucassen achtte een statuaire regeling
der onderafdeelingen-quaestie ook daarom niet onge-
wenscht, omdat hierdoor aan het Bestuur de gelegenheid
kon worden verschaft er voor te waken, dat de bijzondere
belangen der verschillende groepen niet in strijb kwamen
met het meer a$emoen  belang der Vereeniglng.

Hoewel ook hg de sympathie van zijne mede-Bestuurs-
leden voor streven en doel der ,,&roep Gelder land”
ten volle deelde, zoo wenschte hij als Redacteur van
het Maandblad de aandacht te vestigen op één besluit
van voornoemde groep, dat z.i. bij meerdere navolging
zoo niet in ernstige mate, dan toch eenigszins het belang
van het Genootschap in zijn geheel kon schaden. Dit
besluit betrof de invoering van een systeem van uitwisso-
ling van schriftelijke vragen  en antwoorden tusschen de
leden dier groep, waarbij de antwoorden rccht,streeks
aan de vragers worden toegezonden. Terwijl de in het
Maandblad geplaatste antwoorden onder het oog komen
van alle leden, is dit met de andere niet het geval,
waardoor de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat ge-
gevens dio bij publiceering in het Maandblad ook voor
andere leden dan de vragers waarde kunnen hebben, aan
dezen worden onthouden. Hiervoor bestaat te minder
reden, waar in de kolommen van het Maandblad ten
behoeve van de onderlinge gedachtenwisseling der leden
ten allen tijde een belangrijke plaats is ingeruimd.

Door de Vergadering werd besloten aan het Bestuur
over te laten, die maatregelen te nemen of voor te

bereiden, welke in verband met het besprokene nood-
zakelijk mochten worden geoordeeld.

De heer van Woelderen deed verder het voorstel,
om bij gelegenheid van het 35-jarig  bestaan van het
Genootschap in 1918 een algemeen register op alle
verschenen jaargangen van het Maandblad uit te geven.
Dit voorstel werd druk besproken. Van verschillende
zijden werd de bedenking geopperd, dat het nut dezer
uitgave niet evenredig zijn zou aan de bijzonder hooge
kosten die de samenstellmg  van een dergelijk register
zou meebrengen.

Inmiddels verklaarden de Heeren Arntzenius en van
Woelderen zich bereid dit  werk in overleg met het
Eestuur  en met medewerking van andere leden geheel
belangeloos op zich te nemen, onafhankelijk van de
vraag, of het resultaat van hun arbeid later in druk
zou verschijnen of als manuscript in de Bibliotheek
van het Genootschap ter raadpleging voor de leden
zou worden neergelegd.

Nadat de heer van Woelderen nog de wenschelijkheid
had uitgesproken in den volgenden winter een cursus
te organiseeren in palaeographie en dit onderwerp ter
overweging aan het Bestuur was aanbevolen, sloot de
Voorzitter, niets meer aan de orde zijnde, de Vergadering
onder dankbetuiging aan de aanwezigo leden voor
hunne tegenwoordigheid.

v. L.

De afstamming van het geslacht Sloet,
door JH R. Mrt. W. A. BEELAERTS  VBN BL O K L A N D.

Van het geslacht &oet is in 1903 te Luik eene uit-
voerige genealogie in de Fransche taal in druk verschenen.
De uitgever daarvan was Albert Willem Baron Sleet
van Oldruitenborgh, zoon van Antony Baron  S loo t
van -van Oldruitcnborgh, die deze genealogie tusschon
1 8 6 0  e n  1885 hee t  t e  hebben  samenges te ld .  Dezo
uitgave, met bronnenvermelding in margine,  schijnt
niet  in den handel te zijn,  maar de heer J.  A. R.
Kymmell heeft eene  omwerking daarvan in het Neder-
lnndsch,  onder den titel ,,EIet geslacht Sloet”, in ,,De
Wapenhcraut”  van 1912/13  het licht doen zien. Laatst-
genoemde publicatie is  niet  eene  min of meer vri,jo
vertaling der eerste, bijgewerkt t.ot 1913, immers de
heer Kymmcìl verklaart zelf in den aanhef de eerste
drie generatiën als onvoldoende bewezen, te hebben
weggelaten 1). Wij moeten hem daarvoor dankbaar zijn,
maar nu hij critick  blijkt te hebben geoefend, kan hi*j
helaas het verwijt  niet  ontgaan, niet  critisch genoog
te zijn geweest.

De stnmrecks zooals de heer Kymmell die geeft,
wijkt cenigszins af van die, welke voorkomt in Neder-
land’s Adelsboek van 1905. Beiden beginnen met eenen
Jolranncs dictus bloet, vermeld in een charter van 2d
November 1292, maar omtrent deze persoon wordt reeds
dadelijk niet hetzelfde medegedeeld.

De heer Kymmell heeft zich klaarblijkelijk niet vol-
doende kunnen losmaken van de familie-uitgave, anders
toch is mij onverklaarbaar, dat hij zonder cenig bewijs
zegt, dat dezc cJo7mlnes  omstreeks 1224 is  geboren,
o m s t r e e k s  1266 Zeelalzd  h e e f t  v e r l a t e n  e n

‘) Die generatiën betreffen n.b. de uit de heeren van Heusden
gesproten van der Wuee’s!
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o m s t r e e k s  1 2 9 6  i s  overledenz),  en  voor t s  met
verwijzing naar den Blaffert van Dikninge en het Oor-
kondenboek van Groningen en Drente, dat hij wordt
vermeld in een charter van 22 November 1292, waarbij
Godefridus, pastoor van Beilen, verklaart te hebben
bevonden, dat het genot der tienden te Holte toekomt
aan den pastoor van Beilen.

Nederland’s Adelsboek daarentegen geeft als bakermat
nrenlhe  op en zegt in het hoofdje : ,,De g e r e g e l d e
,stamreeks vangt aan met Jolzanlzes  dictus Sleet, d ie
,in 1292 land overdraagt aan het convent te Ruinen
,,en beleend is met ielz  Holte (Kerspel van Steenwijker-
,,woldt)“,  en in de stamreeks: ,, Johan dictus Sloet, bezegelt
,22 November 1292 eene overdracht van land in H o l t e
,aan het convent te Ruinen”. Of iemand zelf land
overdraagt, of wel eene overdracht van land bezegelt,
is niet hetzelfde, maar hoe dit ook zij, geen van beiden
is te vereenigen  met den door den heer Kymmell mede-
gedeelden inhoud van het charter van 22 Nov. 1292.

Bij onderzoek bleek mij, dat de heer Kymmell den
inhoud juist weergeeft, immers Godefridus, pastoor van
Beilen verklaart uit de privilegiën van het klooster te
Ruinen bevonden te hebben, dat het genot van den
tiend van twee huizen te Holte toekomt aan den pastoor
van Beilen. Onjuist  is  evenwel de mededeeling van
den heer Kymmell, dat Johannes  dictus Sleet  in dit
charter wordt vermeld.

De pastoor vau Beilen zegt n.1. aan het slot: ,,In
,caucionem  feci sufficientem presens scriptum sigillo dicti
,Johannis  domicelli “) animo ad hoc satis deliberato
,,communiri,  et si suggestione contrarium fecimus dya-
,bolica,  ipso facto bcneficio me privatum prot,estor  et
,,profiteor absolutum,” dan volgt de dateering: ,,Acta
,,sunt hcc in Rune in festo Cecilie  virginis anno Domini
MCC nonagesimo secundo”, en eerst daarna wordt Johan
Sloet genoemd : ,,Datum per copiam sub sigillis discre-
,torum domini Johannis  , c u r a t i  e c c l e s i e  i n  Yhorst,
,Reyuoldi  de Claustro  et Jolrannìs  dicti  Sleet  in testi-
nmonium  veritatis”. Wij hebben hier dus te doen met
een ongedateerd vidimus en de Johannes dictus Sleet
van 1292 is geheel te vergelijken met den op kolom 2 en
3 van dezen jaargang besproken Johaunes  dictus V o s
de Sleenwic van 1339. Het geval, hetwelk zich t. a. p.
voordeed, gelijkt als twee druppels water op het onder-
havige en ook thans ben ik van gevoelen, dat het
vidimus eerst in dc tweedo  helft der veertiende eeuw
is afgegeven. Een Rekold vau den Clooster komt her-
haaldelijk voor tusschen 1364 en 13Y0, is getuige bij
eenen verkoop door zekeren na te noemen Johan Stoet
in 1365 en met dezen getuige bij eenen verkoop  in
1368 4). Hen meen ik te mogen houden voor de beze-
gelaars van het vidimus.

De door den heer Kymmell en Nederland’s Adelsboek
aangenomen stamvader Johannes dictus Sleet  (1292)
komt  dus  t e  ve rva l len .  Wel  wee t  de  redac t ie  van
Nederland’s Adelsboek van hem nog te verhalen, dat
hij ,beleend is met tela  Holte (Kerspel van Steenwijker-

22
1) Wanneer omtrent iemand niets anders bekend is,, dan dat hij
November 1292 voorkomt on zegelt, dan kan daaruIt  m. i. slechts

worden geconcludeerd, dat hij toon volwassen was; of hij destijds
25 dan wel 75 jaren oud was - om een paar uiteenloopende  getallen
te noemen - is niet te zeggen.

s) T. w. van Ruinen; vgl. Oorkb. van Bron. en Drente n0 1227.
4) Vgl. Oorkb. van Gron.  on Drente, nou 532 en 554.

woldt)” - niet te verwarren met Holte in het charter van
1292 -, maar voor die mededeeling zijn, naar het mij
voorkomt, geene bewi jzen  aan  t e  voeren ;  zij d ien t
waarschijnlijk alleen om aannemelijk te maken, dat de
Johannes dictus Sloet van 1292  de vader was van JolLala
Sloet dela jonge, tot ten Holte, vermeld 1350-1380.

Laatstgenoemde werd volgens Nederland’s Adelsboek
beleend met ten Holte 1350, deed meerdere schenkingen
aan het klooster Dikninge 1358 -1380 en overleed vóór
30 December 1387. Hij zou getrouwd zijn geweest met
Jucke valz Versen en de vader zijn van Volkier Sloet, be-
leend met gooderon onder Ommen 1387, overleden na 1431.

I
1

In de genealogie-Sloet ons door den heer Kymmell

’
gegeven, is deze Volkier  Sloet niet de kleinzoon, maar
de achterkleinzoon van den Jolaamzes  dictus Sloet v a n
1292. Ingeschoven is daar n.1. als Volkier’s grootvader:
,.Jun Sleet,  geboren omstreeks 1276,  overleden om-
,streeks 1355 hoogstwaarschijnlijk vóór 1358, huwde
,1319 Anlaa vava Mekeren,  d o c h t e r  v a n  Godfried  e n
,,van  Jutta . . . .” Als bewijzen worden hierbij aangehaald
eene oorkonde van 6 Juli 1365 bezegeld door eenen
Joha~a Sloet “), en eene oorkonde van 28 September
1388, waarbij o. a. Johan Sloot ,7~. cn zijne vrouw Jutte
cenig goed overdragen “). Laatstgenoemd charter betreft
Volkier’s ouders on daaruit blijkt niets ten opzichte van
den  Johan  Sleet  van 1356, zoodat het  hier  niet  ter
zake dient.  Wil men aannemen, dat de Johan Sloet
van 1355 de vader was van den Johan Sloot Jr. van
1368 ,  dan  i s  he t  waarschijulijker,  da t  de  vader  in
1358 nog in levon was - gezien do toevoeging Jr.
bij den zoon - dan dat hij dood was, zooals de ge-
nealogie wil doen gelooven. Intusschen  bltjft het opge-
geven  huwel i jk  tusschen  Johala  Sloet en Anlaa va+a
Melcerela, waarvan men zelfs weet te vertellen; dat het
in 1319 werd gesloten, onbewezen. Op zichzelf is dit
huwelijk hoogst onwaarschijnli jk,  zooda t  wij  als
e e n i g  o n  t e v e n s  e e r s t e  f e i t  hebbon  t e  b o e k e n
h e t  o p t r e d e n  v a n  eenen J o h a n  S l o e t  i n  1 3 6 5 .
Het is  onbewezen, maar niet onmogelijk, dat hij de
vader is van Johun  Sleet  den jonge, die to b e g i n n e n
met 1358 voorkomt.

Nederland’s Adelsboek zegt, dat deze in 1350 werd
beleend met ten Holte, maar dit is niet juist en berust
blijkbaar op eene vroegere, foutieve dateering van de
oudste lijst der leenmannen van het Sticht van Utrecht.
Volgens Mr. S. Muller Fa., die deze lijst uitgaf, moet
zij zijn opgemaakt tusschen 26 September 1381 en 19
Januari 1383 7).

Den 28Ston September 1368 verkochten ,Egbert van
,, E(*lr.ten  , Margrete  miin  wiif , Vollcier  ende  Beevte  onse
,,kindere”, en ,.jonghe  JohalL Sloot ende  Jutte miin wiif”
het derde gedeelte  van het goed ter Hare in het kerspel
van  Yhorst  aan het klooster te Diknioge 8). Uit  de
bewoordingen dezer acte meen ik te mogen opmaken
- ik sta hierin niet  alleen “) -, dat het e c h t p a a r
Sloet destijds nog geene kinderen had.

5) Zie Oorkb. van Gron. en Drente, IP 439.
a) Zie Oorkb. van Gron. en Drente, n0 461.
7) Zie Registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht 11, uit-

gegeven door het Hist. Gen. te Utrecht.
8) Oorkb. van Gron. cn Drente, n” 461. Nederland’s Adelsboek

spreekt van schenkingen aan hot klooster Dikningo, maar ik
vond alleen verkoop-acten.

0) Zie Navorscher 1889 blz. 497. De heer Kymmell weêrspreekt dit



Jonge Johau  Sloet en Jutte zijn echte wijf treden
nogmaals op 9 Maart 1364, toen zij verklaarden met
Roelof van Echten 9 mud rogge uit Bontinghegoct in
de mark van Echten te hebben geruild * “j. Waarschijnlijk
was  ozcric  Johan Sloct  dus toen nog in leven, maar
mogelijk niet meer 8 Februari 1365, toen ,Johan Sloet,
,Jutte  siin e c h t e  wiif, Volkier,  Yde  ende  Beerte  o e r
,, kindere” aan het klooster te Dikninge verkochten :
,sos vierendeel boteren endc  drye cop jaerliker rente,
,,die gheleghen sin over Hermans gued ter H0fsta.d in
den kerspele van der Ywehorst” 1’).

Nerkwaardigerwijze  verkochten ,,Egbrecht  van Echten,
,, Volkier,  Eybrecht endo  Berte sine kindere”  9 Augustus
1368 aan het klooster to Dikninge ook : ?twee vierendeel
,,boteren  ende  enen cop bo te ren  erfellker  ren ten ,  d ie
,,ons toebehorden  ende ghe leghen  siin over Hermans
,gocd tor Hofstadt in den kerspele van der Ywehorst” 12).
Familieverband met de Echten’s schijnt aannemelijk
en dit te meer, wanneer men nog let op de gelijkhe’id
van voornamen van kinderen van Johan Sloet en van
Egbert van Echten, t. w. Vollcier  en Beerte.  T u a s c h e n
1365 en 1376 zal Johan’s  dochter Beerte zijn overleden,
maar hem nog een zoon Johala  zijn geboren.

Den gdon Januari 1376 verkochten n.1. ,, Johala  Sloet ,
Jutta  miin echte wiiff, Volkyer, Johan ende Yda o n s
,twyer echte kyndere” voor den schout van Steenwijk
aan den ons uit de genealogie de Vos van Steenwijk
reeds bekenden ,,hereu  Engberte cureyt tot Westerheslen”
3 mud winterrogge
derder  gharven ,

‘sjaars nuyt onser vu l l e r  a l l inger
die wy hebben over die halve hoeve

t h e n  H o l t e  u p  S t e e n w i c k e r w o l d e  ‘“), v a n d a a r
dat heer Egbert, toen hij 5 Februari 1394 het altaar
in de kerk te Steenwijk stichtte, daaraan kon schenken:
,in primo tres modlos  sil iginis hyemalis ex gherbis
,,Johannis  Sloct  i n  S t e e n w i c k e r w o l d  t h o e n  H o l t e
,,annuatim  solvendos” 13).

Dat Johan Sloet het goed ten Holte te Steenwijker-
wold van den Bisschop van Utrecht in leen hield,
blijkt inderdaad uit de reeds genoemde lijst van leen-
mannen  van  oms t reeks  1386 .  Op  d ie  list, n.l., dat
,,Jala Sloet hout tgoet ten Holte mit sincn toebehoren,
,,onde die Oestermaenbeke mit horen toebehoren g he-
, , l e g h e n  o p  S t e e n w i k e r w o l t  insteenwikerkerspel
,den tiende to Wesinghe myt sinen toebehoren, gheleghen
,,op Velu in Wesingher kerspel, cnde  den tiende over
,Tyginge, gheleghen in den kerspel van Ummen” 1 ‘).
Zoowel de heer Kymmell als Nederland’s Bdelsboek
geven op, dat deze Johan Sleet vóór 30 D e c e m b e r
1387, op welken dag zijn zoon F’olkier  zoude  zijn beleend,
is overleden. Ook hiermede kan ik mij vooralsnog niet
vereenigen  , daar ik meen te hebben gevonden, dat

(blz. 22) met een beroep op Ned. Heraut lS86, blz. 30, maar Jhr.
Mr. v. Holthe tot Echten schiiut  zich ter plaatse vergist te hebben.
aangezien geene  andere acte” van 1358 dan de bor& aangehaalde
bekend is.

1”) Oorkb.  van Gron.  en Drente, no 528.
II) Oorkb. van Gron.  en Drente. n0 532.
12) Oorkb. van Gron.  en Drente,‘w 544. Klaarblijkelijk  is hij dezelfde

als ovengenoemde Euberl  wzn Echten. Zijne in 1358 genoemde vrouw
zal dus v66r 1368 zijn overledt:n, na hem nog eenen  zoon Egbert te
hebben geschonken. Hunne dochter Beerte is vermoedelijk  v66r  24
Maart 1372 overleden (zie t. a. p., no 600).

IJ) Reg. Bonorum Steenwvick,  fol. 98. Vgl. Oorkb. van Grom  en
Drente, n” 72ö.

14) Zie t. a p., blz. 774.

Johan Sloet zijne Stichtsche leenen nogmaals heeft ver-
heven 27 April 1394 en eerst 31 Juli 1409 door zijnen
zoon Vollcier  is opgevolgd I “). Nederland’s .Adelsboek
noemt diens moeder: cJucke  vapa Versen. Uit de boveu-
aangehaalde acten blijkt, dat zij Jzltle  (Judith) heette,
maar haar geslachtsnaam wordt daarin niet vermeld.
Wel is ,,Volkier  Sloet Johaga  Sloets socn” niet lang na
1382 de leenvolger geweest van van Engelber t  aa~a
Versen 16), maar dit  is  nog geen bewijs,  dat  zijne
moeder eene cau Verscn  was. Ook dit verdient dus wel
eenig nader onderzoek. Ik heb evenwel gemeend met
de publicatie van bovenstaande beschouwingen niet te
te moeten wachten, nu de stamreeks Sloet voor Neder-
land’s Adclsboek 1917 moet worden herdrukt.

Sprokkels uit de oude registers van Oegstgeest
en Poelgeest,

door W. J. J. C. B IJLEVELD.

Voor eenige jaren behandelde ik deze registers in de
Gen. en Herald. Bladen, uitgegeven door Jhr. Mr. E. B.
F. F.  Wittert  van Hoogland. Toen deze besloot de
uitgave niet  voort  te zetten,  werd overeengekomen,
dat het,geen  nog aan deze sprokkels ontbrak in een
supplement zou verschijnen, samen met de voltooiing
van de bijdrage van den Heer Eschauzier. Door den
dood van dezen laatste is dit plan ook in duigen ge-
vallen, vandaar dat het nog niet gepubliceerde gedeelte
mijner aanteekeningen  uit Oegstgeest en Poelgeost thans
in dit Maandblad verschijnt.

R .  C .  d o o p b o e k  b e g o n n e n  1 2  F e b r u a r i  1 6 7 9 ,
n a d a t  B e r n a r d u s  Verhorst  d e n  10don h e t

p a s t o o r s c h a p  h a d  a a n v a a r d .  1)

1692 Januari 5 Cornelia  Elisabet dr. van den Heer
Corne l ius  Buyck en Joffrouw Catharina de Ridder,
getuigen Jacobus de Ridder en Joffrouw Anna Haeda.
Uit Oegstgeest a/d Hooge Nors&.

1693 Juni 30 Gerrebraladus  Wilhelmus uit dezelfde
ouders , get. Domicella Magthildis Cools.

[pastoor Vcrhorst  schijnt tusschen 11 Feb. en 22 April
1712 vertrokken te zijn, sinds den laatstgemelden dag
volgt eene andere hand.

15 Nov. 1726 heeft Nicolaus  de Reeder het pastoor-
schap aanvaard].

1 7 2 5  O c t o b e r  2 6  Francisca Magdalena  dr. van de
HP Gijsbert de Reede en  mevrouw Mar ia  Ph i l ipp ina
van der Malsburgh uit Oegstgeest, get. Frederik grave
v a n  Flore en Magdalena Francisca  van der IMalsburgh.

[De laatste inschrijving van pastoor de Reeder is van
19 Sept. 1767. Door den geestelijke de Il’eert en pater
vala Bortel  u i t  Le iden  z i jn  nog  een  4- ta l  k inderen
gedoopt iu dat najaar. Pastoor Theodorus  vala der Waerdt
heeft 14 December 1727 het pastoraat van Oegstgeest
c.a. aanvaard].

1753 Mei 14 Bmadeas  vel Theophilus zn. van Ludovicus
Kraelchorst en Maria Francisca  du Bus; op Rhijngeest

15) Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in
Gelderland, blz. 92.

1s) Volgens de wijziging aangebracht in de oudste lijst der Sticbtsche
leenmannen (zie Mr. Muller’s uitgave, blz. 741 noot 1).

1) N.B. Onder de parochie Ooegstgeest ressorteerden de dorpen
Rhijnsburg,  Valkenburg en ook Katwijk c.a.
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bij de Vijfhuizen in Oegstgeest. Get. de heer Franciscus
Antonius du Bus, vrouwe Catharins Isabella Lax.

[De laatste inschr+ing van pastoor C~IZ der Ivuerdt
dagteekent van 10 Dec. 1753 l). Op twee kinderen te
Leiden, en een te Oegstgeest  gedoopt,  na,  vervolgt
EgOert Antonius 2\iitert het register van af 2 Feb. 1754
tot Sept. 1761. Er schtjnt  toen een andere pastoor ge-
k o m e n  t e  zijn, o.a. komt E. A. Nitert als kapelaan
voor in het doopboek op 6 Dec. 1764. Hij is 10 Aug.
1770 aangegeven voor den impost op het begraven,
Het oude boek heeft als laatste inschrijving die van
19 Aug. 1770.

De eerste van Mathias Rens, die 22 Augustus 1770
zijne bediening aanvaardde is van 5 Oct. 1770. Diens
laatste van 2Ó Maart  1779; zi jn opvolger Geral-dus
Laurentius Boon uit Leiden aanvaardde zijn ambt 18
Maart  1779,  zgue laatste inschrijving is van 11 Juni
1782, de eerste van zijn opvolgor Petrus Schouten uit
Hoorn, 31 Aug. 1782; onder hem is het Nieuwe doop-
vont voor het eerst gebruikt 13 April 1790, op 4 Mei
d.a.v. volgt zijne laatste inschrijving. 30 Mei 1790 komt
zijn opvolger C. van Immesen. Onder diens bewind staat
als laatste inschrijving 6 October 1792, hij werd 2 Oct.
1792 voor den impost o/h begraven aangegeven en werd
opgevolgd door Joannes vi&enburg  , wiens eerste op
20 October 1792 valt].

1804 October 21 MiclLaeZ  zn. van Philippus Jacobus
Breemans  van der Heyde en Agnies van Spnndonk  uit
Catwijk binnen (van de uytwatering) get. Cornelis Peters
en Maria van der Kamp.

Dit 20 doopregister der R. Cath., beginnend 5 Oct.
1770 eindigt 15 Dec. 1811.

Tot slot wil ik thans nog geven de namen van eenige
personen, voor wie te Oegstgeest den impost op het
begraven betaald werd. Het begraafregister zelf, werd
met andere documenten in het begin der 190  e e u w
modegenomen door den burgermeester van Oegstgeest
en Voorhout, die zich met de kas der gemeenten uit
de voeten maakte.  Misschien is het register nog in
Engeland; al mocht het mij niet gelukken, daaromtrent
afdoende inlichtingen te verkrijgen.

Zij die in de hoogste klasse dezer belasting, nl. 30
gulden, betaalden, zijn allen opgenomen; hunne namen
zijn met een * geteekend. Waar niets verder vermeld
staat is de plaats van óverlijden: Oegstgeest.

R e g i s t e r s  d e r  i m p o s t  o p  h e t  b e g r a v e n .  ‘)
“11 Nov. lfi96 de Kr Hugo Ju Bois f to ‘s-Gravenhage.
*ll Jan. 1697 een kind van Hendrilc  vaga den Bosch.
98 Juni 1698 een kind van denzelfdon.
“10 Aug. 1699 diens kind Ariaantje.
“14 Aug. 1699 een kind van den HP Conzelis  Bzqclc.
“20 Aug. 1699 He~adrilc  van dela Bosch’s kind Gcertje.
++14 Aug. 1700 eon kind van den Hr Conaelis Buyclc.
*l Mei 1701 de huysvrou van den Hr advocaet  de Ville.
++4 Mei 1701 de Hr Doctor Hugo du Bois -f te Leyden.
*IS Juni 1701 een kind van den Hr Conaelis  Buyc7~.
“13 Juli 1701 Lambert  Hendriksz van den Bosch.
“23  Mei 1702 eeu kind van Hegzdrilc  van den Bosch.
“12 Nov. 1703 Lambertus  de Ruyt (oud-Schout).

l) Aangegeven voor den impost o. h. begraven 27 Dec. 1753.
5, Deze registers beginnen in 1696.

29 Jan. 1704 is een dood kind geboren van denHr
Capt. Pot en zi,jne echtgen.  mevrouw Cornclia Splinter
en zonder solemniteiten naar Vlaardingen vervoerd op
een boerenmarctschuyt en daar in het graf gestoockcn.
[op Haaswijk].

“11 Oct. 170G  Gijsbert Lodewijck  kind derzelve  ouders,
zal begraven worden te Vlaardingen.

“18 Juni 1707 Hillrgonda  Byndop  t te Leyden.
6 Feb. 1709 Anna Jans&. van der Eits Ived. van

Matheus Heems7Lerclc in de classe  van f 15.
*14 Jan 1711 de IIr luitnt. adm. P7ailip  vaya Alnaolade

ec nog eens f 30 als zijnde ongehuwd [op Haaswijk].
“1 Mrt 1712 Vro Jacoba Pauw, =f te ‘s-Gravenhage.
“19 Aug. 1712 Ds. Albertus  lYoodewa,crt.
“22 Jan. 1714 Clara van Groenendyc7c  vrouw van den

Hr Abraham Hascu.
30 Nov. 1715 Isaak van Ketwech in de classe  van

f G.- f te IJsselsteijn.
14 Feb. 1718 Ds. Daniel de Lnisenaent  in de classe

van f 6.- i_ te Leyden.
“16 Ju l i  1718  Ds . Petrus van der Upwich en nog

eens f 30.- als zijnde ongehuwd.
“19 Aug. 1718 de Heer Willem  van (der) R;jtt  [tot

Endegeest] , t te ‘s-Gravenhage.
*3 Jan. 1720 Mevr.  Elisabeth van Halela weduwe HP

LodewijlJ  Splinter [op Haaswijk].
10 Mei 1760 Ds. Abralaam  Hazeu, f te L e i d e n .
23 Mei 1720 _Maria  Magtelda Carlier Wedo  Aernout

Kielz, t te Leyden.
*15  Aug. 1720 Jacobus Groesbeek  van der BurgJa, 5

te Leyden.
20 Oct. 1720 de Heer Willem Lissart.
% Sept. 1721 de Heer Danië l  ran (der) R$t [tot

Endegeest], i_ te ‘s-Gravenhage.
1 Feb. 1723 Ant7zony  Meursgawesene ritmeester onder

‘t Regiment van den Heer Brigadier van Rechteren.
*15 Apr. 1723 Marti~aus  can Velde med. doet.
2 Nov. 1724 Mr. eJala Lezeer, chirurgijo, j- te Leyden.
*20  Juni 1725 Srent ,7acob  vals Liere hcore  van Oister-

wijk, t op Endegeest en uitgev.  nr Katwijk binnen.
9 Jan. 1727 Dignus van Nispen, i_ te Leiden.
1 _4ug.  1727 een kind ven Jan Boudewijla  Joost vals

Stael vals Holstein, cornet  i/h regt.  van den Graaf van
Bentheim.

5 Jan. 1728 Willem Meurs,  schoolmr.
3  Apr .  1728 kind v/d cornet van Stael  vala Holste&.
25 Mei 1728 Matheus  Boomhouwer, f te Leiden.
“25 Oct. 1729 kind van Ds. Johan Doorlailc.
*7 Feb. 1730 Jnff~ Angeneta Krips huisvr. van Hendrilc

vals Li& de Jeude  luit. coll. woonachtig bij Heusden
of Waalwijk op ‘t kasteel Gans Oyen.

“26 Sept. 1730 kind van Ds. Jo7aula  Doornik.
“1 act. 1730
8 Apr .  1731 Ger;zain  &c $lessiS)  ordinalYishouder.
“20 Jan. 1732 Ds. Heer François Verboom.
18 Juni 1735 Juffr. Johanna de Bois, -1 te Wassenaer.
“24 Mei 1741 Juf??. !lrz.jntje  Mulasmalas u i tgevoerd

nr. Broek in Waterland.
26 Mei 1742 Joannes van de Leur cnpellaun te 0 .
“9 Juli 1742 Aernout van AeEswyc7c  vettewarier, -i_ te

Leiden.
4 Nov, 1742 een kind van Johan baron vala Honslep,

-i_ te W assenaer.
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“29 Mrt. 1749 Statius  Philip des H. R. R. graaf  van
Bentheim enz. genera1 van de cavallerie  ten dienste  van
de Staat etc. wzarvan het lijk getransporteerd sal worden
van Endegeest naar Batenburg in desselfs familiegraff.

10 Sept .  1750 Jucoba  Boerhaven  meerder ja r ig  en
ongehuwt.

“18 Feb.  1762 Hubertus  Oosterdi;jk,  predikant,  t 14
Feb. 1752.

*24  Maart 1752 Anna Sodonia gravinne can Benthem
leclclenburg  en L i m b u r g  geb .  g r a v i n n e  vc(n  Horl,es
overleden op het casteel van Endegeest ,  uitgev. nr.
Batenburg.

27 Dec. 1753 Theodorus van der  Waert pastoor te
Oegstgeest.

*7 Juni 1754 de Hooggeb. Heer Frederik des H. R. R.
graaf v a n  Bronsvelt, Rees, Diepenbroeclc,  Heere van
Werkendam  endo Werken, daarheen uitgev.

“31 Mei 1755 De H= professor Johannes Esgers.
13 Jan. 1757 Philippus  Gillis  student, 5_ te Leyden.
*1 Sept. 1758 Mr. Gerard van Loon, -f te Leyden.
“23 Dec.  1759 Vrouwe A n n a  Breetioort  weL[o van

d e n  Hr Prof. Joachimus Schwart.
25 Maart 1766 De Hr Pa&us des Xartyn,  Roomsch

priester na Oegstgeest, 6 gld.
13 Sept. 1760 Kind van D* cJacobus Dagevos.
5 Mei 1766 Pieter de lYinler, student te Leyden, over-

leden aldaar.
“1 Oct. 1768 Juffr Anlhonia  Johanna de Haze, $edo

Ds Hubertus  Oosterdijk,  t te L e y d e n .
4 Maart 1769 Maria Cocp,  huisvr. van Johannes Boon-

hoff, chirurgijn, t te Leyden.
10 Aug. 1770 De HP Egbertus  Antonius Niefert,  pas-

toor te Oegsgeest.
4 Mrt 1771 Suzanna Josepha Bugge  van Ringh,  wedo

Cornelis van Wenssen,  1_ te Leyden.
*16 Mei 1776 Willem Fperlnen.
29 Juni 1776 Alexalader  vala Wenssela,  muzykmeester,

-/- te Le:yden.
6 Me1 1777 Pieter Batcns,  student, -i_  te Leyden.
12 Feb. 1778 Maria Krul, huisvrouw van den Hr

en  Dr Hulstmau,  j- te L e y d e n .
*19 Maart 1778 Do Hr Jan Hejadrilc  vals Forden.
1 April 1778 2Liicolaas  la Saar,  chirurgijn, t te Leyden.
1  M a a r t  1 7 7 9  d e  IIp Matlhias  Renet,  p a s t o o r  t e

Oegstgeest.
*6 Mei 1782 het kind Cornelis van Corlaclis  Bronsgeest,

t te Leyden.
19 Nov. 17SJ  Johalancs  Potlers,  student.
“10 Maart 1783 De Hooggeb. Vro Carolilla  Erederica

Henrietta Ma.ria gravinne douarie aaiz Gronsfeld  Diepen-
broek Rees, gebore gravinne vula Belitheim Teclclenburg
Steinfort Limburg, VI’OUWO  van Werkendam, de Werken,
enz. en daarheen uitgevoerd.

“7 Juni 1783 Jolaula  Christiaan Brand, med. doet.,
j- te Leyden.

*18  Oct. 1783 Adrianus van Hal, j- to Leyden.
“17 Mei 1784 Rcyaier  rata Heemskerk, geweesa rector

der triviale schele,  i- te Leyden.
*al Apr. 1787 De Hr Theodorus Go&.
2 6  F e b .  1 7 8 8  *Johannes  Boouhoff  ch i ru rg i jn ,  i_ te

Leyden.
*19 Juni 1790 Camelia  van der Gaag, wede J a c o b

van. Leeabwen,  i_ te W a r m o n d .

*25 Mei 1791 Willem van Harela, t te Leyden.
2 Oct. 1792 Cornelis van Immese, Roomsch priester,

f 15.-
“ 5  O c t  1 7 9 2  Hernaanals  vaqa  Dinter  med. dr. ,  t te

Leyden.
15 Oct. 1793 Valentijn Regenboog chirurgijn, t te

Noordwijk.
*19 Maart  1795 Mr. Rutger Hieronymus Frijnen,  t_

te Leyden.
“13  Aaril 1796 Anthony van Hasselt, t te Leyden.
++7 Sept. 1799 Sara Maria Ortt vrouw van J o h a n

Bourcourd  wonende te Amsterdam, t te Oegsgcest, begr.
in den Haag.

*4 Jan. 1800 Petrolaella  Maria kind van Ja.la  Cornelisz.
Bronsgeest.

*27 Jan. 1801 Halbert  van Steyja.
*27  Juni 1802 C o r n e l i s  Wynaladus  kind van Java

Cornelisz. Bronsgeest.
“16 Aug. 1805 Ester Willemina Cliglaett,  huisvrouw van

Mr Attgustya  Gerard Besier,  j- te Oegstgeest, begr. te
Leiden.

D e n  20”” September 1803 is consent verleend dat
het lijk van Hendrilc  Iman van Halteren,  minderjarige
z o o n  v a n  Mr Dajliel  t-an Halteren, bij toeval onder
dezen ambachte  overleden, na Leyden, waar voornoemde
Mr D. v. Halteren is gedomicilieerd, worde vervoerd,
mits daar impost worde betaald.

Breda-Schooten.
door JH R. C. PK . L. VAST  KI N S C H O T .

Ongeveer eenzelfde geval als door Jhr. Mr. W. A.
Beelaerts van Blokland  is aangehaald i/z vaia Dorth-van
Hckcr(e?a) 1348 - zie jaarg. 1915 p. 304 - doet zich
voor met Breda-Schooten o.m. in 1203, getuige een per-
kament (het origineel) met aanhangend zegel en tegen-
zegel in de archieven van het Groot Seminarie te Brugge,
Duinen-Thosnn, NO 501. (Zie afb. NO 1 a). Godefridus de
Sco ten toch vaardigt in vd. jaar een acte uit waarin hij
noemt ,,uxor mea Luthghardis et frater meus Engelbertus”
en welk stuk hij zegelt met. zijn zegel (sig. mei). Dit zegel
nu eischt onze belangstelling; het is een wel bewaard
zegel in groen was, hangende aan dubbel perkamenten
staart en toont: in het veld een ridder te paard met helm,
zwaard en schild (waarop een St. Andrieskruis zicht-
baar) en als legende : Sigilltcm  Godefridi de B r e d a. (Zie
afb. NO 10.) Tegenzegel: schild met 3 St. Andrieskruizen,
2. 1.) S. Godefridi de Breda. (Zie afb. NO 1 c.)

Evenals Seyno van Dorth in 1348 zegt: ,hebbic . . .
nliiaen seghel” (jaarg. 1915 p. 304 r. 12 v. b.) en het
randschrltt  wijst op Heeclcerela  (waaruit terecht de conclusie
getrokken wordt op p. 334 jaarg. 1915 r. 17 & 18 v.b.
medegedeeld) zouden we dus hier de conclusie moeten
trekken dat Godefridus de Breda dezelfde persoon was
als Godefridats  de Stoten  , omdat hij, Scoteja,  in 1203 een
acte zegelde (sig. mei) met Breda en het tegenzegel als
versterking nog het wapen van Breda te zien geeft.
Buitendien blijkt daaruit dat hij -waarvan Hertog Hen-
drik in eene  acte van 1-12  1) spreekt als ,,consanguineo
nostro et fideli homini nostro ligio Godefrido de Breda”

1) Zie Verachter: Inventaire des anciens  Chsrtes  d’Anvers,  1860,
p. 2, V (5 blz.) - Groot Pampieren Pritilegieboek.  In het volledige
stuk staan de voornoemde moorden. Dit stuk berust in Antwerpen.
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-gehuwd was met eene Lutgarde - die in eene acte
van 1229 2) uitgovaardigd door Henricus Dei Gratia Dux
Lotharingiae genoemd wordt: ,, Lutgardis consanguinea
nos t ra  Domina  de  Scofes” - en dat hij een  b roede r
Engelbert  had. Dit laatste wordt nog bevestigd door het
Car tu la r ium de  Dunis  NO 4’78 p. 472 waar genoemd
wordt de acte van 1187 uitgevaardigd door ,,Henricus
de Stoten  et uxor mea Christinu et filii mei Godefrkhs,
Henricus, Jacobus et l??gelOerizbs”.  Merkwaardig is dat
NO 366 v/h archief Semenarie te Brugge nóg een acte
geeft, uitgevaardigd door eenen anderen van Schooten
nl. Hewicus  waarbij  we hetzelfde feit als in 1203 nan-
treffen. Het origineel berust eveneens nog te Brugge “)
en toont een wel bewaard zegel in groen was, ovaal
met scherpe hoekpunten, in het veld een klimmende
leeuw (Brabant) legende : Sigillu(m)  Henrici de Breda. (Zie
afb. N” 2 a.) Op dit origineele stuk, data non inscribitur,
maar vermoedelijk van omstreeks 1180, staat op de keer-
zijde: ,,H. de Scoten  de telonio in sigillo ejus scribitur
de Breda, similiter in sigillo Godefridi de Stoten  filii sui
scribitur etiam de Breda” ,  t. w.: ,H. de Stoten, over
tolaangelegenheden , schrijft op z\jn zegel de B r e d a
even als in het zegel van Godefradus  de Stoten, zijn
zoon, de Breda geschreven is”. (Zie afb. NO 2b.)

Hieraan kan verder worden toegevoegd dat ook de zoon
van dezen Godefridzcs  , eveneens Godefhhs  genaamd,
ongeveer 1230 als G. Dominus  de Scofen  een acte 4) uit-
vaardigt waarvan het zegel en togenzegel in bruin was,
gedeeltelijk gebroken, nog als legende tonen: . . . . . .
Godefri. . . . de Br. . . . . (Zie afb. NO* 3 a en 3 0.) Vader,
zoon en kleinzoon ,,de Scotegz”  zegelen dus - officieel
bewezen - resp. in 1180, 1203 en 1230 als ,de Breda”!

Merken we verder op:
dat in de acte van 1190-1196 s), waarbij  Hendrik

Hertog van Lotharingen in leen geeft aan Godevaert de
Stolen  ,het goed van Breda”, hij, Godevaert de Stolen,
zegt dat hij : ?den Burgt van B r e d a  met al het vri,je
goedt ‘t gene ik heb bezeten en nog bezit benoden  de
plaats welke Hago genoemd wordt, vrijelijk in handen
van Heer Hertog Henriok en van Vrouwe de Hertogin
M. en van haeren  erfgenaem , gestelt  heb, . . . o m d a t
m i j n e  v o o r o u d e r s  v a n  haare v o o r z a t e n  h e t
ZOO  g e h o u d e n  h a d d e n . .  . . .“;

dat uit de gifte der hoeve van Nieulandt te Alphen
aan het klooster van Tongerloo (Cart.) 1216 6) blijkt dat
Godevaert Heer tla?a Breda ,ter vergeving zijner zonden
en voornamentlijk  voor de ziele zijns Vaders en op den
dag zijner begravinge heeft gegeven een huis. . . . en
den tegenwoordigen brief heeft bezegeld met zijg, zegel
en dat zijner  moeder” (,,Godefridus  Dominus  de B r e d a
. . . . pro anima Patris mei & in die sepulturae  ejus , . .
praesens scriptum sigillo meo & sigillo matris meae d e
Breda feci confirmari . . . .“) ;

dat in de ,,Registres  dc Brabant” (Brussel) eene acte van

2) Oud Cnrtularium  der hbdy van S. Micbiels te Antwerpen, 73,
Nieuw Cart. VII, 10, verso - buitendien gepubliceerd in dc Bijdragen
van het aloude Hertogdom Brabant 1906 p. 313. (Foto in archief).

8) Origipnecl  in de archicvcn van het Groot Seminarie tc Bruggo,
Duinen-Thosan, N0 501. Biens  et dimcs de Morlodenesse -zie Cronica
et Cartularium monastorii de Dunis, I, Brugge, MDCCCLXIV, p.
481/2,  11, Documents divers r. 24, L(stin).  S(ceau).

4) Idem NO 308. Zie 11 (SIS boven) privilhges, p. 12 L(atin).  S(ceau).
6) van Goor-Breda p. 408 N” 6.
6) Cartulnrium Tongerloo , Liber privilegiorum 161 verso, Index 61

recto -zie ook Bijdr. Brab.  1907 p. 396 en van Goor p, 413.

1223 voorkomt waarbij Hendrik, Hertog van Lothrijck &
Godeuaert  van hoten ei+ overeengekomen da t :  ,,de
burgt  & de stad van Breda  zijn een eijgen goedt des
Hertogs en Godeuaert; vader vm gemelden  Godevaert,
hield dezelve van den Hertog te leen en Godevaert, d e
zoon, houdt ze van den gemelden  Hertog met al ‘t vrije
goedt ‘t gene zijn vader beneden de plaets welke Hage
genoemd wordt, beza t”  (,Castrum (12 Vil la de Breda
Allodia Ducis sunt,  & Godefridus  pater dicti Godefridi
ab ipse Duce ea in feodum tenebat, % idem Godefridus
filius ea ab ipso Duce c u m  omni  Allodia quod pater
suus infra locum  qui dicitur Haga habebat in feodum
ten&. . . . .” ;

dan blijkt uit dit alles meer dan voldoende dat hier
een en dezelfden persoon is bedoeld t.w. een Godevaert
zich noemende zoowel Godevaert de Scotcn  als Godevaert
de Breda, welke persoon, evenals zijn vader Hendrik
en zijn zoon Godefridus, voor zoovcr tot heden bekend,
steeds zegelde als ,de Breda”.

Nu eenmaal het vorenstaande vaststaat kan omtrent
de voorouders en nakomelingen nog ean en ander,
uitsluitend op offkieele  acten gegrond, worden mede-
gedeeld. Voor het oogenblik wordt buiten beschouwing
gelaten het groot aantal  acten waarin de personen
alleen ,,genoemd”  worden -- hun bestaan t. d. t. wordt
wel door die acten versterkt, maar de verwantschap tot
andere personen wordt er niet afdoende door bewezen.

U’t1 gaande van het vastgestelde nl. dat Godefridus  de
hoten zich ook noemende Godeftidus  de Breda,on  steeds
als zoodanig zegelend, broeder van een Engelbert,  gehuwd
was met eene Lutgarde, bloedverwante van Hertog
Hendrik van Lotharingen, zien we dit  huwelijk nog
bevestigd door eene acte van 1204 7)) voorkomende in
het Cartularium van Tongerloo : ,,Godefridus  Dominus
de Breda et uxor eius Luthgardis”. Buitendion vinden
we haar als weduwe 8) terug in 1217 met oen zoon
Godefridus (Litt. sexta, Cart. Schooten) : ,,Ego Lutgardis
Doi Gratia Dornina  de Breda et GodefZtlus  fìlius meus”
en eveneens als zoodanig met hare 0 kinderen Godeoaerf,
Gillis,  Hemlt?k,  Sophie & Beatrix in eene acte van 1619
(Oud Cart. S. Michiels  Antwerpon 9) waarbij zij oene
e e u w i g d u r e n d e  dageli,jksche  mis aan het Altaar van
0. L. V. in de Krocht der kerk St.  Michiels  s t i ch t
Door haar testament,  dat  aangehaald wordt in eene
acte van 1231 (Oud Cart. Antw.lO) , wordt zij nog eens
ter sprake gebracht en blijkt nog eens dat Godevaert ,
Gillis  en Hendrik hare zonen waren. Lutgarde is dus
overleden tusschen 1219 en 1231.

Buiten de acten van 1216,1217  en 1223 11)  waarin go-
noemd de zoon Godevaert, en die van 1219 en 1231 l”)
waarin 3 tot 6 kinderen van het echtpaar nader worden
aangeduid, vinden we in eene acte van 1226 1”) nog:
,,Godefridus  Dominus  de Breda & Henricus frater eius
praepositus Cellensis” - alles voldoende bewijs voor
onderstaande fragmentgenealogie.

71 als noot 6: Biidr. D. 395.
Sj Godefridus’  wis in Al216  overleden - zie noot 6.
0) Oud Cartularinm  der Abdi.j  van S. Michiels  tc Antm. 1 78, -

acte  gepubliceerd in Bijdr.  BraG 1906 p. 309. (Foto in archief).
1’~) Oud Csrt.  St. M. 37-8, Nieuw Cart. 111  224 - zie Bijdr. Brab.

1906 p. 334. (Foto in archief).
11) Noot 6, 8, en ,,Registres  de Brabant” te Brussel.
‘3) Noot 9, 10.
13) Cart.  de Tongerloo - zie ook Bijdr. Brab. 1907 p. 396.
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Keeren  we terug tot de voorouders van het reeds
ZOO vele malen genoemde echtpaar: Godefridus & Lut-
garde, dan zagen we reeds hierboven dat in llS7  1’) ds
ouders van Godefridus optraden Henrìcus de Scotela &
Chrisfkza  (welke laatste in 1637 I “) door Arnulfus, gexeid
de Meier van Antwerpen-Arnulphus,  dictus Vill icus
de Antverpia) herdacht wordt als Christina de Stote,
terwijl de acte van omstreeks 1180 1 “) ook  reeds Godefridus
zoon van Hendrilc  noemt en we daar terugviuden het
zegelen als Breda door vader en zoon van Schoofen.
In de acte van 1160 * 7) (schenking van t Schooten  aan
Villers) wordt als ,,frater” van Hendrik, Godefridus
genoemd, en treden deze beide broeders in diverse acten
van voorafgaande en latere jaren als eerste g e t u i g e
voor elkaar op waarbij dan Hendrik afwisselend genoemd
wordt Henricus de Scofen  zoowel als Henricus de Breda.

De andere acten 1125-1231 o. m.
1126 : Arnulfus d3 Ingelbertus de Breda; 1”)
1 1 6 2  : Engelbertzts  de Scoles;  19)
1156: Godeuaert de Breda eerste wereldl$ke  getuige; 2”)
1157 : Godevacrt de Breda, - Henrìcus de Stoten  eerste

getuige, (vermoedelijk de beide broeders hiervoren ge-
noemd) , enz. enz. 2 1)

stellen geen verwantschap vast.
Wie nu de voorvaders dier gebroeders zijn gc!weest - we

weten het nog niet; geen enkele officieele acte spreekt
h ie rover  d .  w. z.  geen enkele offkieele acte stelt de
v e r w a n t s c h a p  v a s t . Verschillende schrijvers (en
naschrijvers) maken veronderstellingen maar die zijn
slechts als zoodanig aan te nemen. Het is - gezien de
acten van dien tijd - mogelijk, dat het navolgende -
hoewel onbewezen - het dichtst bij de waarbeid  komt:

We weten dat het land van Breda omvatte al hetgeen
g e l e g e n  w a s  tusschen het Marckgraafschap van  Ant -
werpen  en  den  loop  de r O u d e  Dlaas dus o.m. ook
omvatte Schooten, Rlerxom,  Loenhout , ‘s-Gravenwcsel ,
Eeckeren , Oostmal,  Steenbergen, Sevenbergen , Geer-
truidenberg c. t. q. Er was dan ook ongeveer  1100 een
,,Heer  van  Breda” , van dat gchecle landschap Breda,
- dus ook van Schooten  en Merxem  -- 2 zonen ,,Arnulfus
et Ingelbertus  de Breda  nalatende (zie acte 1126 2 2j,
kreeg  de  tweede  + Schooten  en Mcrxem  welk erfgoed
hij in 1148 aan abdjj van Villers afstond, wordende
~~

14) Don de In torrc  do Crabbcndic. Cart. Dunis  NO 478 p. 472. EX.
a n t i q u o  Cxtulario Zelandico : .Henric,us  de Suhotcn,  Vir nobi l is ,
Terram  de Crnbbcndic (olim PriorLctum)  in Zelnndia  donnt a,nno
1187” enz.

15) Villicus, de Antverpia. Oorkondenboek der Abdij Tan S. Bor-
naerts  op de Schelde - archief der Abdij van Bornbern,  Cnrt.. 1--II,
M. (rnb) 11 - zie ook Bijdr.  Brab. 1909 p. r>79/SO.

j6) W 66ti  Semcnarie  Brugge.
17)  Registro 3871,  f, Cart.ulnirc  du pricurti  de Scllootcn-Analectcs

hist. ecol.: Chnrtes  Abbayc Villers p. 20-Bijdr.  Brab. 1904 p. 89 -
van Goor p. 406/7.

18) Meermalen  gepubliceerd; wordt bier slechts verwezen naar Anal.
hist. etc.,  Cart.  d’Afflighem  (de Mnrncffe)  1” fasc. p. 6!)/71.

10) diverse; o.m. Annl.  hist. ceel.  11 S. 111 T. p. 398/400:  T e x t e
authettiuue et complet de deus documents  du SIIe sieclc  concernant
l’abbaye de FlorcfYe;  cbirogrnphe sur parchemin avcc IC grand scoau
orbioulaire du comtc Henri, pendant queue de pnrchemin  avec
légende - zie ook J. et V. Barbier, histoiro de l’abbayc de Floreffe
p. 46 note 4.

10) Ms. Bockenbcrg, cx Archivis  Bencf. Hol].,  - Micria  Charter-
boek van Holland 1 n. lol/2 - Bat. Illustr. P. 1191 (De Graaf van
Holland verwisselt cenige  boederen  met den Ábt van‘ Eptcruach.)

21) Verklaring van Hendrik 11, bisschop van Luik wegens de
kerken en tienden vnn Nispcn en Zundert - van Goor n. 516 N” 79.

Oz) zie noot 18.
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deza schenking nader bevestigd in 1160 23).  In 1152 2’)
wordt hij nog als getuige genoemd in eene acte door
Hendrik de Blinde uitgevaardigd en wordt hij  door
dezen onder zijne ,,liberi” gerekend - v o o r 1 lijO was
hij echter reeds overleden daar de acte van dat jaar
over hem in den verleden tijd spreekt. Zou deze schenking
geschied zijn indien de toenmalige eigenaar een zoon
of zonen had nagelaten ? (Mogelijk had hij dochters
althans hij schonk al zijne landen, bosschen, beempden,
weijden  oock alle zijn huisgezin uytgesondert  drie jonge
dochfers  , welke rleztlce Engelbrecht ha& besloten aarL
God en de Kerk van Scholen  te schenken). Bijna zeker
moet het antwoord ontkennend luiden. Buitendien waarom
zouden dan familieleden, Godevaert en diens broeder
Hendrik van Breda 2 s), als getuigen optreden in die
acte van 1160 waardoor de schenking van Engelbrccht
bevestigd en goedgekeurd werd door Godevaert Hertog
van Lotharingen? Waar in 1125 slechts 2 Breda’s ge-
noemd worden en in 1160 de schenking van een hunner
behandeld is en bevestigd wordt door 2 familieleden,
verm. neven, zou  de andere,  Arnoud v a n  B r e d a ,
2 zonen gehad moeten hebben en wel Godevaert van
Breda, onder de getuigen genoemd met zijn ,frater”
Hendrik. T_Jit deze redeneering zou dan volgen dat de
officieel-vastgestelde broeders Godeuacrt  en Hendrik tot
vader hadden Amoud  van Breda en tot oom Engelbert
de Breda resp. de Stoten, overleden zonder een zoon
na te laten tusschcn 1148 & 1160,  wier  vader dan
weer - ongeveer 1100 - was een ,, Heer” van ,Breda
in zijn geheel”, dus een oppermachtige persoonlijkheid.

Opmerking verdient verder dat Goderaert  (Amoud’s  (3)
zoon) zich s t eed s noemt ,de Breda”, als hoofd der
erflanden. Hij wordt het 1 a at s t als zoodanig genoemd
in 1161 26) terwijl de toenmalige Heer van Schooten voor
het eerst als Hendrik ,de Breda”  optreedt in 1167 “),
zich daarna afwisselend noemend Hendril de Breda
en Hendrik can S~~hooten. Hierdoor komen we weer terug
op het uitvaardigen van de acte door Hendrik vaja
Schootelt  die zegelt als Hendrik de Breda evenals zijn
zoon en kleinzoon Godevaert rala  Schootm  zegelende als
Godevael-2  de Breda. . . . . het uitgangspunt van dit artikel.

F r a g m e n t g e n e a l o g i e  B r e d a - S c h o o t e n
o p g e m a a k t  u i t  o f f i c i e e l e  b e s c h e i d e n .

1 1 2 6 - 1 2 3 1 .

Ongeveer 1100 N.N. (verm. Hendrik) Heer van ,,Breda
in zijn geheel.”

Arnoud  de Breda. Engrlbert  de Breda resp. ;- Sclzioten.
A” 1125. Ao 1125,1148,  1162, 1160(wijlen).

1 .Goderaert  de en diens broeder’ Henricus de
Breda Stoten-de  Breda.

A01166,1157,1160, Ao 1157, 1160, 1161, 1173, 1179

z3) zie noot 17.
Si) zie noot 19.
2%) Dit kunnen geen zonen geweest zijn daar Engelbert  zijn geheele

bezit had weggegeven.
16)  Oud Cart. S. Michicls Antw. fol. 21 - zit ook Biidr.  Brab. IV

p. g76/7 W 17/8. (Foto’s in archief) - Arohief  Averbodë.
27) Oud Cart .  S. Michiels  Antw.,  22 ,  Nieuw Cart.  VIII 141/3.

(Foto in archief).
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1161, werd verm. (tegelijkertijd ,Breda”  en ,,Scoten”
geesteli jke voor - pauselijke bul origineel vroeger

1164. te Averbode nu Brussel - 1180
(zegelt als Brede)  1187,
tr. Chris&inaAo1187,  herdacht 1237.

I
11. Godevaert de Stoten.

I
Ingelbertus.

I
Hewìcus.

resp. de Breda, gehuwd A01187,1203,1208in  Ao 1 1 8 7 .
met Lutgarde. Elimosinam ab E. des. Jacobus.

r-e
A” 1187.

Schooten. Lutgarde.
1187.
1190.
1196.
1200.
1201.
1206.
1203 zegelt a.ls Breda. 1203.

1204. 1204.
1206.
1206.
1208. 1209.
1210.

1212.
1213.
1214.
1216 (wijlen). 1216.

1217.
1219.

1223 (herdacht)
1231 (wijlen).

I
111. Godevaert de boten.

I I I I
Gillis.  Hendrik. Sophie. Beatrix.

resp. de Breda. Komt Deze komen voor in diverse
voor in diverse acten acten na 1217.
na 1216; zegelt 1230

als ,de Breda”.

Het muntmeestersgeslacht Wyntgens,
door PH . F. W. V A N  R O M O N D T.

(Vervolg van XXXIV, 140.)

‘ s - G r a v e n h a g e .
Ondertr. 13 Mei 1663 Gerrit II-yntjens  j. m. en Elisa-

betá Steencamp  , beide won. en geb. aldaar.
Zij  hertr .  te  Kleef 24 Jan.  1677 Martin Rijcken,

j. m. won. te Kleef; haar overleden man wordt genoemd
gewesen burger van Kleef.

Ondertr. 16 Mei 1672:  Herman  Steffens wedr .  en
Geertruijt  Itiyntjens, beiden van ‘s-G. en won. aldaar.

ondertr. 26 Aug. 1686 : Dirk \I.ynfjes  j. m. van Orsoy
won. Dordrecht en Jacomyntje Mol1  j. d. van ‘s-G. en
won. aldaar.

ondertr. 3 April 1689 : kfathieu  Picar j. m. van Frank-
rijk en Aletta  Wyntjes j.d. van ter Goude, beide won.
aldaar.

ondertr. 24 april 1701 (tr. Hoogduitsche Kerk 8 Mei
d. a. v.) : David Moo/yman  j. m. en Willem~jntje  lfynljes
beide geb. en won. aldaar.

E m m e r i k .
Wouter Wyntgis, wonende aan de Wespensendyck

in den lande van Cleef tr. ïldargrita  Smits, dr .  van
Johan S. (mede won. aldaar) en Sijtjen Diricks. (N.P. 0.
deel 263 fol. 231 dd. 16 Juni 1651  en deel 271 fol.
128 dd. 1 Mei 1659.)

Catharina Smits testeert te ‘s-Gravenhage (deel 57 fol.
llv) op 9 Jan. 1647 en vermaakt aan hare zuster
Margrita S. vrouw van Wouter Wyntgis.

O l d e n z a a l .

Jan Wyntgens,
Anna . . . . .

burger en koopman te Oldenzaal tr.

Komen herhaaldelijk voor in de protocollen der stad
Oldenzaal o.a. 16 Febr. 1652, verder in de boeken van
testamenten van 1641-1658, steeds echter zonder nadere
aanduiding van zijn vrouw’s naam.

Uit dit huwelijk dan vermoedelijk:
Aleida \C-yntgens  tr. 10 1638 Helmich van lwenliuijsen

(van Zwolle).  Zij  wordt in de huw procl.  te Zwolle
genoemd Jan Wyntiens d. van Oldenzaal en verder staat
er bij aangeteekend: ,, tot Vollenhove onbehoorbj  k ge-
trouwd” (Zie ook Bijdr. tot de Geschiedenis van Overijssel
Dl. 1, blz. 86.)

Blijkens het protocol van acten en testamenten der
stad Vollenhove, dd 9 Dec. 1638 hebben er drie pro-
clamaties plaats gehad op 21 en 25 Oct. en 19 Nov. te
Zwolle, Oldenzaal en Heerde.

tr. 20 Zwolle 21 Oct. 1671 Rutger Klouken weduw-
naar te Doesburg. (Zie ook Bijdr. tot de Geschiedenis
van Overijssel, Dl. V, blz. 362.)

Uit de processtukken te Zwolle blijkt:
1679. Rutger Cloecken impetrant ca Aleida Wynties

wed. Helmich van Twenhuijsen,  geimpetreerde, in zake
vordering van geimpetreerde’s plichten als echtgenoote
van impetrant of tot ontbinding van het tusschen par-
tijen bestaande huwelijk met eisch van kosten en schade.

N.B. Alleen aanspraak en antwoord met bijlagen aan-
wezig. In dorso der aanspraak staat: Kloeken  heeft deze
zaak al bij zijn leven niet vervolght.

In de protocollen der stad Oldenzaal komen nog voor:
1646 - 21 Nov.: Boldkjn  Wyntyens.
1650 - 31 Jan.:

zijn huisvr.
,700st  Wyntgens e n  Sibilla  btuyver,

1656 - 21 Juni: Derk Vyntyelas  el1 (Anlla) Maria
Roscams, zij bezaten 30 Oct. 1666 een huis tusschen
het Hof en de Wandemakersbehuizinge te 0.

1658 - 31 Mei: Testament van Margareta Wyntyens
waarbij zij hare nalatenschap vermaakt aan haar broer
Hendrtck  Wyn tyelas.

Thcodorus  \I’yntjes  Oldensalieosis werd op 28 Aug.
1681 als Jur. Cand. ingeschreven aan do Hooge School
te Harderwijk.

A m s t e r d a m .

1. He~adriclc  Wyntgens  t r .  Tr$a  Willemsdr.  Bloc16  ,
waaruit :

11. Willem  lfgntge~as,  geb. 1683,  1_ 1661, bergvaarder,
stokvischkoopcr te Amsterdam op den Zeediik ,in ‘t
Wapen vanLBergen  in Noorwegen” van 1625” tot zijn
dood regent van het Oude Mannen en Vrouwenhuis,
tr. 17 Mei 1616 (aanget. Amsterdam 28 April 1616)
Trijntje Ruysch, ged. 0. K. 8 Jan. 1589, dr. van Frans
Hendricksz. R. en Mary Jansdr. Valckenier,  waaruit o. a. :
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111. We@je lV!ynfgens, ged. 0. K. 18 Jan. 1618, tr.
12 J a n .  lti38  <Jan Lans.

Zie verder: Elias,  Do Vroedschap van Amsterdam.

Arent  Cornelis Kou, f- 1556 tr. vbór 1552 Lief, dr.
van Cornelis Gewitsz.  en Gijsbertgen Il’yntgcsdr.

Zie verder als boven, blz. 57.

Ondertrouwen te Amsterdam 7 Mei 1677:
Pieter de Keyser van A., steenhouwer, out 31 jaar,

in de Kerckstraet, geassisteert met zijne moeder Aeltie
Heimericks en Catrina KlitTer  van A., out 24 jaar, op
de Breestraat, geassisteert met hare moeder Machtelt
\I’?ynties.

Zie verder ,,Oud-Holland” jrg. 1904.

R o t t e r d a m .
7Villem IcTyn ties v a n R. vertrok als soldaat met de

Grimmosteijn op 20 April 1711 en kwam 19 Jan. 1712
te Batavia aan. Hij liet een gedeelte zijner gagie hier
s t a a n  v o o r  zi,jn kind Susa~z~~ llY~&es.  .Hij t in  Ind ia
22 Juli 1716. (Koloniaal Archief).

U t r e c h t .
Bernt  Il'iZZenzs~. tr. te U. 26 Nov. 1690 Cornelia

ll’eyntjes  wed Koert vijalae.

Ever& Il'y~aljelas  j. g. van Orsoy tr. in de Groote
Kerk op 17 Febr. 1639 &!ai@je~a  Coenraets  wed. Bernt
Derixen van Borculo, beide wooii int Visscherssteechjen.

B r i e l l e .
Henriclc  Wyntjens , wonende in de Cappoenstraat, tr.

10 Brielle 21 April 1637 (aauget. 19 Maart t. v.) Xaria
Hermans; tr. 20 aldaar 28 Maart 1656 (aanget 12 Maart
t. v.) Cornclia  vau Gellinchuisen, wed. Joost Verbies,
ged. Brielle 4 Oct. 1619, dr. van burgemeester Fran-
chois v. G. en Willemtjen Gijsbrechts  van der Poth.
Zij komt 2 Sept. 1661 voor als zijne weduwe en is be-
graven te Brielle in de Groote Kerk 16 Febr. 1686.

Uit het eerste huw,:
1. Geertruit  Wyntjelas.  Zij testeerde op 13 Mei 1660 voor

not. P. van Groenevelt te ‘s-Gravenhage en benoemde
tot hare erfgenamen hare beide halve zusters Maria
en Jacomina W.

Uit het tweede huw. :
2. Maria 7Vqntje?as,  ged. Brielle 8 Oct. lGó6,  tr. (aanget.

Briel le 2 Nov. 1681,  tr. elders) Johannes T’isscher,
j. m. van Puttershoek.

3. dacomintge lV!yntjens,  ged. Brielle 10 Nov. 1658.

1Villem W~yntjcs  , bakker, won. te Brielle, t vó6r 12
Jan. 1649, tr. ‘s-Gravenhage Groote Kerk 9 Febr. 1642
Willeminn  Jans t*ala  7Vesterzuijck,  j. d.  van ‘s-Gr.  ; zij
hertr. te Brielle 1 Dec. 1649 (aanget. 31 Oct. t. v.) Jan
Cornelisz. wednr. wonende onder den ban van Oostvoorne;
zij woonde toen aan de Suijdsijde van ‘t Maerlant.

Uit dit huwelijk:
1. Janlzetje  lV!ynfjes,  ged. Brielle 6 Nov. 1647.
2. Willem YVyn$es,  ged. Brielle 12 Jan. 1649.

Hcrman  Yynljes, soldaat onder den Majoor de Reede
tr. Brielle 15 Aug. 1665 (aanget. 26 Juli t. v.) Anna
Jans Ouderschie, j. d. won. te Woudrichem.

Uit dit huwelijk:
1. MagheZijnUje  ?Vyy,lrjes,  ged. Brielle 13 Dec. 1671.
2. Maghteleijn  FVyntjes,  ged. Brielle 19 Dec. 1674.
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3. Anna 7Vynfjes, ged. Brielle 8 Maart 1676.

In de Groote Kerk werd nog op 15 April  1739
Johwnna  Wynties  w e d . van &i’athijs  van der Seur be-
graven.

Jan IV,tpatjes  uit Oud Zeventcr tr. in de R. K. Kerk
te Brielle op 6 Juli 1794 Alyda  Il'eZseZi~ak  (Il’etfelings)
uit Lingen, waaruit op 12 April 1794 in de R. K. k. te
B. gedoopt werd A2212n  ililaria  Il'?paGes.

Joannes  II’~nlce?as  uit Vlodderop (G.) tr. in de R. K.
Kerk te  B.  op 30 Apri l  1797 Petro~aella Jaspers  uit
Brielle; uit dit huw. werden R. K. ged.:
1. Petrus Il(&es  op 15 Mei 1798.
2. Elisabeth Wq?atjes  op 12 Febr. 1800.

Terwijl nog’in laatstgenoemde kerk Engelina  Wqnfjes
uit Boekholten op 16 Febr. 1801 huwde met Jan Joseph
Suster  uit Weysten  (Munsterland).

Kampon.

Hendrik  Ikqwfgens  tr. als weduwnaar van Kampen
aldaar 27 Jan. lti60 Gesi~c  vota Breda, dr. van Caspar
en Barbara Bootsman. Beiden overl. voor 1687.

Volgens de Kamper Momberschappen werden op 5
Juli 1673 Rutger van Breda J. U. D. en secretaris,
Rutger Arkelens en H e r m a n n u s  Nuis J. U. D. tot
mombers aangesteld over: Evert , Caspcr en Femmigien
kinderen van Hcndrick Wynties en Gesina van Breda.

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen te Kampen
gedoopt :
1. Eemmetje  Wyntgens, ged. 28 Nov. 1660, jong +.
2. Gaspar  IVywtgcns,  ged. 5 April 1663, jong i_.
3. Aag?Gen  W!yn fgc?as , ged. 29 Juni 1664, jong -/-.
4. Erert Wynt,gens,  ged. 19 Sept. 1665. Bij dezen doop

werden de ouders genoemd: Hendrick  Wynties van
Bruppe en Geesje  Bredaels  (komen meerdere malen
zo0 voor).

6. iUargarieta  IV~ynigens,  ged. 31 Mei 1667, jong +.
6. Caspar lV?yntgens, ged. 4 Maart 1670.
7. Femmetje  lV?yntgew,  ged. 6 Dec. 1671.

D e v e n t e r .

Uit de Deventer renunciatieboeken kan het onder-
staande fragment worden opgemaakt :

Frans Ivgntgens  is dood 1566 (fol. 360”) beza(, 1 Febr.
1565 een huis aan de Brink te Deventer ,  t r .  &lle
1V.  2c’. , zij worden beiden 1840 vermeld (fol. 457). Hunne
erfgenamen vermeld 30 Sept. 1574 (fol. 139).

Hij was afwisselend schepen en raad te Deventer van
1538-1559; provisor van het Heilige Geesten en Voor-
stergasthuis.

Ik vermoed, dat hij een zoon was van den schepen
F r e d e r i k  Ij’. en Hille, die op 11 Mei 1493 aan de
Provisortin van de Voorst 6 g. R. gl. per jaar uit een
erve eu huis aan den Brink op den hoek der Xenstraat
verkochten. (Catalogus der archieven van het Groote
en Voorstergasthuis te Deventer,  door tir. J. J. van
Doorninck.).

Uit dezelfde bron wordt vermeld op 19 Jan. 1471:
Henrick van Giest en Essele diens vrouw verkoopen
a a n  Jolaula 12otgers TVgnkenssoene  6 g. overl. R. gl.
per jaar uit hun erve en huis aan den Brink.

Zijne kinderen waren :
1. Frederik Wg?ztgells, is dood 18 Jan. 1093, zonder

kinderen na te laten. Hij was kerkmeester te Deventer
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en woonde aan de Brink. Hij en zijne zuster Bartha
W. bezaten 30 Maart 1574 ‘t goed Nyenhuis in het
Deventer Kerspel. Hij wordt nog vermeld 6 Aug.
1566 (fol. 350”)) 13 Mei 1568 (fol. 464’),  April 1576
(fol.  153),  4 Aug.  1576 (fol .  188), 2 6  M e i  1 5 7 9
(fol. 253).

Met zijne zuster Bartha nog genoemd: 22 Mei
1563 (fol. 192), Juni 1568 (fol. 469), 9 Juli 1578 (fol.
242”) en 12 Aug. 1679 (fol. 260) - zij testeeren 6 Juni
1678 (fol. 239).

2. Bartha  Wyaatgens is dood 4 Dec. 1583, zonder kin-
deren na te laten. Nog vermeld: 12 Aug. 1579 en
8 Sept. 1580.

3. Catharina Wyaatgens tr. Dirck de Quade,  beiden ver-
meld 6 Juni 1578.
Uit dit huwelijk:

a. Johan de Quade  tr. Judith van Cuinre, die te Wyhe
woonden.

b. Milleke de Quade.
c. Mechtelt de Quade.
d. Lebuinus de Quade,  dood 18 Jan. 1593.
e. Elisabeth de Quade, dood 18 Jan. 1693.
4. Fennen Wyntgens tr. Matthijs  van Eenschate. Zij

dood 6 Juni 1578.
Zij. hebben een zoon:
Wmolt van Eenschate. Zijn oom Frederik W. wordt
als zijn voogd vermeld op 27 Sept. en 23 Dec. 1668
(fol. 479 en 483).

6. Margaretha Wyntgens tr. Lambert  Berendtsen. Zij dood
6 Jnni 1578.

Verder komen nog voor:
Dirk Wyn tgens , die 13 Juni 1554 een huis in de

Norembergstrast bezat.
In 1536 en 1537 (fol. 300 en 318) worden vermeld

Tylman Wynkens  , natuurlijke zoon van zal. Henri&
Wynlcens  te Amsterdam, die _&‘vans  1Vynl~cns tot oom had.

In 1536 (fol. 305) Fenne IVynckeaas.
Gerth  IViaatgens  en zijne huisvr. Beerthe transporteeren

6 Mei 1575 (fol. 155).
1Vgnolt  Bellen zal gaan hertrouwen met Aaana  1Viratgens

en doet rekening voor zijn kinderen Herman en Else B.
verwekt bij zijneerste vrouw Swene. 18 Juli 1577. fol. 211).

Te Deventer huwden :
1 6 6 1 :  Areaat TVyntgeaas  en geltgela Henricksdr.
1567: Henrick Huls en Gerarda  IVyntgens.
Te Deventer komen nog als schepen en raad voor :
Gheert (Gerrit)  1Vynl~elas  : 1360-63,  1365,  1366,

1 3 6 8 - 7 2 .
Rotger wynlcens  : 1456, 1458, 1460-62.
Frederik 1Yyntges:  1492, 96 en 1500.

In- en uitleidingen van erfhuizen.
J o h a n  Gijben,

7Vinolt  ~Vyntiesx,
Henrick Gij ben, Evert rylatiesz  ,
die voirsz. voer sich ende mede in

nhame Warner,  Grietien ende Trintien Giben hebben
sich doen inlegden int alinge Erffhuijs end versterff bij
zal. Hille  ter Garn nage la ten .  Geen  guet daer van
uitgesundert. Act. opt 6 January Anno (lö)76

Bewijsingen van kindergoedt. Berchstraat.
Schepenen en Raedt stellen mits desen  tot Momberen

over hot onmondige kind van zal. Gerrit Veruoordt bij
Meghelt Wapatics ehelich geprocreert de personen van
Herman  Gelinck ende Henrich Issel.  27 Febr. 1637.

Memorieboeken.
llTessel W?yniies  ,,bondtwerckor”  l a a t  b e s l a g  l e g g e n

op een rente. 29 Maart 1647.

Uit den inventaris van Herman  Gelinck om zijn on-
mondige kinderen hun moederlijk goed te bewijzen (10
April 1655) komt voor:

Het erve  ende huijs daar erffuijter altehans in woont,,
v o o r  desen  gewes t  2 woning0  s taande  a lh ie r  an  de

P o o t  t u s s c h e n  d e  T w a e r n e n  meule  an de eene  ende
Wessel Wyntyns huijs an d’andere zijde.

De hierboven op kolom 22 vermelde acten van 22
April 1629 e. v. zijn abusievelijk geplaatst onder de
aanteekeningen uit de Procurataeboeken van Arnhem.
Zij hooren thuis onder de aanteekeningen  uit de Raads-
besluiteaa  van N,Gmegen  (kolom 135) en moeten onmidde-
lijk volgen op de aldaar vermelde acte van 29 Oct. 1628.

De hieronder volgende aanteekeningen  vielen abusie-
velijk uit en dienen aan de op kolom 135 beginnende
aanteekeningen  uit de Kamper trouw- en doopboekeaa
vooraf te gaan.

K a m p e n .  M o m b e r s c h a p p e n .
1670-7  Aug.: Op verzoek van Geert ll’yngents,  cor-

demaecker, worden tot mombers over Beerte Wyngeaais
aangesteld Johan Laurents en Johan Coertzen.

1 6 1 8 - 1 8  J u n i  : Ger r i t  Dercks  en  Johan  Dercks
Backer  mombers  over  Jutgen, dr. van zal. B e r c n t
W!gaatgens  en  Nelicke  Michiels.

1629 -6 Jan. Johan IVyntges  , muntmeester en secre-
taris Henricus van Hoochstraten mombera over: Jan,
Beriha,  Hester,  Heleaaa  en Annelcen,  kinderen van zal.
Henriclc  Achterkerclcen  e n  Heiilicken  TVyaatges.

1640-5 Febr. : Arend Wijndeltson Pannebacker en
Hermcn lV$agers , mombers over Aeltien, dr. van zal.
Jan Wernertss en Mettien 7Vyntges.

1661-18 Jan. : Henrick van Schuppingen  en Wijnolt
Abbinck mombers over Taeto,  Anna, Baeuke en Oetilie,
kinderen van Hendrik Octels en zal. Trijntieaa  lrylaties.

1664-14 Mei: Goesen  Goerts,  Jan Maeler en *Gerrit
van Wynngen, mombers over Gerrit Hendricksen (?) en
Roeloffien Everts, kinderen van zal. Th@ Everts en
Greetien Maeler.

1669-26  Masrt : Jan Hendricksen Calf en Jan Hen-
dricksen Stockman, mombers over de kinderen van zal.
Roelof 7Vynties  en Marijlce  Adrians.

1673-13  Juni: Henrick Lubberts,  Dirck Hermsen
Smit en Roelof Janss Backer  mombers over de kinderen
va’n zal. Il’essel Lubberts  en Bertha  Wyntics .

1674-5  Juni:  Dirck Berentsen Kloecko en Gerri t
Arentsen, mombers over Jannigien , Greetien  , Dirchien
en Femmetieaa , kinderen van Evert Janssen ll’ynties.

1687-30  Maart:  Henrick Nieuwenburgh en Evert
Wesselsen,  mombers over Hermen,  Jacomi@atien,  Beren t
en Arent, kinderen van zal. Evert JVyaaties  en Annichien
Hendricks  Nieuwenburgh

K a m p e n .  T e s t a m e n t e n .

1 6 1 7 - 1 8  S e p t . : Testament van Bercnt Wyntges o n
Neliclce Miclaiels,  ohel. Hij had eone zuster M e c h t e l t
I\‘yntges,  vrouw van Cornelis Govertsz.

i617-21  Sept. : Testament van Cor~aelis Govertsz. e n
Mechtell Wyntgis, ehel. Zijn stiefvader was JelisValckenier,
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zijne zuster Jacobjen  Jelis. Zij spreekt van Jutgen  lvylatges
haar zal. broeder Berelat  lryntgcs dochter.  De vrouw
van Jelis  Valckenier  wordt genoemd Anneken  Govertsz.

K a m p e n .  R e c o g n i t i ë n .

1475-28 Jan. : Egbert Wylakelzs.
1 4 7 9 - 2 3  J u n i  : Alijt  Wynke?ls.
1482-29 Juli : Gheert Wynkens.
1494-feria  VI post  reminiscent:  Alytte  Wynlcens  en

Werner oer zone.
1 6 1 7 - 1 8  M a a r t :  Henne  Wynkcns  ( i dom 21  Maar t

1620 en 14 April 1521.)
1541-8  A u g .  : dlydt Wynkens.
1644-13 Maart : Wynolt N ynke~zs.
1680-18 Aug. : Geert Wynkens  bewijst zijn zoon TVy?aoZt.
1593-23 Jan. Geert Wylatgeyas  belending in de Oude-._

straat.
1620- 12 Aug. : Balthasur  Wyntgens  en zijn huisvr.

Aeltaega  Telinas verleenen auitantie aan Johaya  Wqnfqens, Y

en Hester Bufkens , hun’broer  en zuster van ‘i 1000,
waarmede zij afzien van de nalatenschap van hun oom
Euerlrart  uafa  Reijdt  op ‘t eiland Texel.

1637-18 Nov.  : Evert Wyntgens int Swarte peert
bekent enz.

1640-6 Maart: Mettiela Wyntgens bewijst hare dochter
Aeltieja  in huwelijk met zal. Jala  Wernertsz.  verwekt f 15.

1657-16 Oct. : Evert Wyntges cedeert wegens zekere
schuld aan Wijer Beltsnijder f 200, die hem zoo voor
zich, als wegens zijn zwager Berent Erenst van zijn
zal. schoonvader Erenst Gerrits Smits  competeeren.

Arelat Wyntgis,  schipper,  vermeld 13 Juni  1614,
zij’nde toen 35 jaar oud. (K. G.)

K a m p e n .  O p l a t i n g e n .

1454-inv. J o h a n :  Wolter  Wyvatienss  e n  Alijt uxor
en Co+  Wvlat,ienss met Alijt uxor verkoopen de helft
in 2 huyzen in den Hagen op den Haven.

1617- 11 Dec. : Henric Wyntienss  , memoriemeester
in den hilligen Cruse.

1534-Sim.  Ju. Claes Dubbcltss en Styne uxor ver-
koopen huisgeld  a a n  Gcse, zal. Henric Wyníienss  wed.

1644 -1  Ju l i :  Ghese  Wynges ,  zal.  Hen&% Wynges
wed., verkoopt een huis.

1546-4 Sept. : Geese, zal. Henrick Wynkelas  wed.,
verkoopt een huis.

1547 -18  Feb r . :  Gese  Pigge, zal. Henrick  ?Pyntiens
wed., verkoopt een huis.

1565--21  Maart: Juffr. Gesse Wynlce?as,  wed. van zal.
Henrick Wyqatienss,  vorkoopt een huis aan Gerrith Cru&-
zen haeren  zwaeger en Joff. Anlaa  uxor.

1584-30 Mei : Geertruyt IYylakelzs,  vrouw van Goessen
vaja de Schere, verkoopt een huis.

1602-9 Dec.  : Hendrik Wyntgens en zijne vrouw
Bartha  vau Reydt koopen  van .Joost vaja R e y d t ,  b u r -
gemeester van Arnhem, diens aandeel in een huis en
hofstad staande te Kampen op de Coornmarkt  genoempt
,, Ka~a~ae~abzrrch” hem bij doede  van z. Evcrhardt van
Re@,  zijn broeder, aangekomen.
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Aanteekeningen uit de oude registers van
ondertrouw van Amersfoort,

medegedeeld door W. W IJNAEWDTS VAN R E S A N D T.

(Vervolg van XXXIV, 153.)

9 Juni 1686. Johan Buys, j. m., procureur in de juris-
dictie van s_ijn  Hoogheyt  , en Jacobina van &perwaert,
w e d .  v a n  joncker  Lowies Bsk2~, betoon op Emmenes
den 3 Juli.

9 Dec. 1686. D. Quirinus Best, bedienaer des Gotlicken
woorts alhier, weduwn. van Dilinia Baerle,  en juffr.
Clara Chnrls,  j. d.; hier getr. 28 Dec.

13 Januari 1687. De Heer Abraham Boor, oud-schepen
en raad dcser  stad, wedr  van juffr. Mechtelt Catharina
van Giffen en juffr. Aleyda Judith van Ommeren,  j. d.
van Amersfoort; betoon op Scherpenzeel 30 Jan. 1687.

17 Februari 1688. De Heer Gerrit van Oudewater ,
schepen deser stadt, wedr  v a n  M a r g r i e t a  Pieters en
Maria van Cauwenhoven,  laest wed. van de Heer Cornelis
v a n  Blootenburg,  in sijn leven schepen deser stadt;
betoon op Soest den 4 Maart 1688.

6 Juli 1688. Ds. Johannes Bremerius, remonstrant
predicant  tot Amersfoort, en Rencberta Sittert, j. d .
wonende tot Leyden , betoon op Leyden of elders den
22 Juli.

19 November 1688.  Lambertus de Vree en Anna
Cruyff’  beyde van Amersfoort; hier getr. den 30 NOV.

27 Maart 1689. Christiaen ídraus, proviantmeester
van den Alderdoorlugtigsten Heere Keurvorst van Saxen,
m e t  Joanna  van Muycien; betoon op Utrecht den 14
April 1689.

6 April 1689. Wgnand  Pa~a?aekoeck,  j. m. van Nieukerck,
en Hendrica z’agh  Bemmel, j. d. van Amersfoort, beyde
wonende alhier; hier getr. den 23 April 1689.

7 December 1689. Gerard !Zhisns, j. m. met Cornelia
vaja Castricum, j. d. van Amsterdam, betoon op Pijnacker
of elders den 22 Dec.

13 November 1690. D: Jacobus Best, predikant tot
Eerstwout , en Antonia  van Deure?a, j.d. van Amersfoort
betoon op (niet ingevuld.)

12 Februari 16’31. Jacob Godijn, heer van Boelesteyn
en Maarssebroeck  , en  Ale t te  e a n  Oddoorn  , beyde
wonende tot Utrecht; betoon op Utrecht den 1 Maart.

16 Februari 1691. Do. Ysaacus ~~%%renni~ack,  j. m.
predikant alhier, en Elisabeth de Raey , j. d. wonende
tot Amstelredamme; betoon op Amsterdam den 8 Maart.

September 1631. Joncker Jacob Foeyt, heer van den
Ouden Rhijn, en Geertruid Buys , j. d. beyde van Amers-
foort; betoon op Maren of elders den Oct. 1691.

4 November 1696. Dr. Robertus Padbrugge, wedPvan
wijlen Catharina vaja Hogeveen, en Catharina Thiens ,
beyde tot Amersfoort; betoon op (niet ingevuld) den
20 Nov. 1692.

18 Mei 1693. Johannes Boesses, j. m. wonende tot
Edam, en Sophia ?‘astricks,  j. d. wonende tot Amersfoort;
betoon op (niet ingevuld) of elders den 10 Juni 1693.

12 Augustus 1693. Waltherus de Bruijn,  predicant
tot Hoevelaken, e n  J o h a n n a  vafz Beuckela, j d .  t o t
Amersfoort; betoon op Hoevelaken den 27 Aug. 1693.

6 April 1694. Willem Steelafoorts,  j. m. wonende alhier,
en Catharina vals Ingen, wonende tot Rhenen; betoon
op Rhenen den 26 April 1694.

25 Mei 1694. De Heer Willem van Geyn, wedr  van
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Enneke  Jacobs,  en Hillegond Verhoef, wedo van wijleïi
de Hr. Meester Willem van Raelt. bevde wonende alhier:
betoon op Soest of elders den 1Ó J;ni 1694.

10  November  1694 .  De  Hr. en  Mr .  Guylhe lmus
Teekman  , van Utrecht, oud burgemeester en raad tot
Amersfoort, wedP van vrouwe Julia Coyet,  w o n e n d e
tot Amersfoort, en vrouwe Judith VUI~ Zon, van Rot-
terdam, wede van Hr.  Coenraed van Clenk,  Hr. van
Loinheym, in zijn leven oud scheepen  en raad der stad
Amsterdam, wonende mede aldacr;  betoon op Amsterdam
den 25 Nov. 1694.

1’7 Januari 1695. Lambertus Herderwyck,  j. m. van
Amersfoort, en Willemyna van Couwenhoven, wede van
Melis van Halteren, wonende tot Bunschoten; betoon
op Bunschoten den 6 Februari 1695.

8  Maa r t  1695 .  De  Hee r  Wilhelm Coops,  wedr  v a n
Hillegonda Rou,tsring , ba,ljuw  en dijckgraeff van de
Heerlijckheyd Oosthuysen, Etershem, en Agneta Schoufen.,
wedo van Dr. Gerard Hiddingh,  geboortigh tot Am-
steldam, wonende tegenwoordig alhier ;
Oosthuysen den (niet ingevuld).

betoon op

19 April 1695. Cornelis van Ouden-Allert  , j. m. en
Wilmijntje Craen, w e d .  v a n  B e r e n t  run SantDrinclc,
beyde tot Amisfoort; hier getr. 5 Mei.

15  Jun i  1695 .  D i rk  Wyborgh,  wedP v a n  A d r i a n a
Johanna Schagen, en Goutje Morray , wedo van Dirck
van Geyn, beyde  tot Amisfoort; betoon op Soest den
30 Juni 1695.

28 November 1695. Gerardus Bloofenburgh, bediennor
des Godelyken Woords alhier tot Amersfoort, wedr van
Alida van Dyclthuysen,  en Willemijntje  Pos, wedo van
Gijsbert van Royen,
Utrecht den 15 Dec.

wonende tot Utrecht; betoon op

10 Januari 1696. Jurriaen SyOurch,  j. m. van Dort-
mont , en Mechtelt van Domselaer, j.d. van Amersfoort,
beyde wonende alhier; hier getr. 4 Feb. 1696.

28 Februari 1696. Isaak T’oschOurgh,  j. m. van Rot-
terdam, predikant in de Remonstrantsche gemeento
alhier, en Catharina van Vliet,  wede  van Jacobus
Tuurinus, geboortich van Warmont;  hier getr .  den
17 Maart 1696. *

27 Naart 1696. Jan Willemss Da,ft, j.m. en Cornelia
Arents ?1aqz Oudenbarnevelt, j. d. beyde van Amisfoort;
hier getr. 13 April 1696.

16 Juli 1696. Do.  Isancus Wilbrennink,  predicant  tot
Amisfoort , en Margarieta Pempelfoorts, van Arnhem ;
betoon op Arnhem den 2 Aug. 1696.

24 December 1696. Jan Arissen van Ysseldyclc,  j.m.
van Ressen , wonende tot Hoevolaken, en Margrietje
van Gelder,  j. d. woont tot Amisfoort; hier getr. 10
Jan. 1697.

10 September 1697. Gerrit Cornelisse van Dornselaur,
wedr van Hilligje Cornelis de Leezbzo, woont buyten de
Slyk Poort, en Johanna Willems  , j. d. van Leusden ;
betoon op Zeijst den 28 Sept. 1697.

8  Apr i l  1698 .  D i rk  J anse  van  Gelder, wedr  v a n
Willemyntje vaqa  Rumundt  en Francina van Huystede,
j. d. van Scherpenzeel, beyde wonende alhier; betoon
op Scherpenzeel of elders den 24 April 1698.

30 September 1698. Den Heere Assuerus Wtfenweerdc,
cornet  int Regiment van de Heer van de Lek, en juffr.
Johanna van HocTe,  betoon op Maurik den 16 Oct. 1698.

2 September 1699.Vincent  de Knu$ en Alberta  Gerrits,
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beyde  wonende alhier,
1699.

betoon op Barnevelt 19 Sept.

29 December 1699. Abraham Carpentier,  j. m. van
Parijs, en Christina Coninks,  j. d. van Brevoort , beyde
wonende alhier; hier getr.  den 23 Jan. 1700.

D e e l  1 7 0 0 - 1 7 2 6 .

3  J u n i  1 7 0 1 .  H e r m a n n u s  val& Decenfer  , j .  m. en
Christina van As, j. d. beyde van Amersfoort; betoon
op Bunschoten den 19 Juni 1701.

23 Juli  1701. .  De Heer Anthony Bloeylaradt,  wedr
van Cornelia L'heremyt  , en Johanna van Butselanr,
j. d. beyde tot Amersfoort; hier getr. 9 Aug. 1701.

5 Oct. 1701. Do. Isaak Wilbreraninl~,  predikant alhier,
en Adriana ‘can Aelst, van Arnhem, betoon op Arnhem
den 26 Oct. 1701.

27 Januari 1702. Cornelis valz  Domsebaer, wedr  van
Stijntje Pieters  van E;Tni, en Petertje Laurensz., laatst
wedo van Samuel Kruy,  beyde wonende  a lh ie r ;  h ie r
getr. den 17 Feb. 1702.

3 Maart 1702. Michiel can den Berg, j. m. en Geer-
truyd ‘van Ysse lmuyden,  j. d. van Amersfoort; hier
getr. 2 Apr. 1702.

5 Januari 1703. Bartholomeus van den Veldera,  j. m .
van Rotterdam, wonende tot Wyck, en Aletta oa?a der
Liragen, j. d. van  Wyk,  wonende  a lh ie r ;  be toon  op
Wyck den 3 Febr. 1703.

19 Januari 1703. Meester Jan Kool, j. m. schepen
en raad deser stad, en Elisabeth Looteja, j. d. van Am-
sterdam; betoon op Amsterdam den 6 Febr.

13 April 1703. Cors Harmsen  van den Ouderaalle~,
wedr van Elsje jaco6s  en Lysbeth Campers, j. d. van
Barneve l t ,  beyde wonende alhier; hier getr. den . . . .
May 1703.

24 April 1703. Samuel Hessusius, j. m. van Culem-
burg, wonende tot Everdingen, en Johanna vaia l+olfs-
winclcel , j. d. van Woudenberg, wonende  tot Amersfoort;
betoon op Everdingen den 17 May 1703.

17 Januari  1704.  De HP Hendrik Bo172, wedr  oud
borgermeester  deser  stad en alsnu van wegen deselvc
gecommitteerde ter vergadering van haar Ed. Nog.
ordinaris gedep. staten deser provintie, en juffr. Eva
Bitter; betoon op Wijk 3 Febr. 1704.

31 Mei 1704. Wouter van Deverater  , j. m. en Weijmtje
Craeck,  j. d. beyde van Amersfoort.

5 December 1704. Nr. Frederick  Hendrick  .Teeckman,
j. m. raet in de vroetschap  en out-schepen  tot  Amers-
foort, en Maria van Hamel, j. d.; betoon op Arnhem
den 21 Dec. 1704.

5 Februari 1705. Willem vara Rhee, j. m. en Hendryn
T’enzoy, j. d. beide tot Amersfoort, hier getr. den ‘22
Febr. 1705.

2 April 1705. Maximiliaan Obijsa,  j. m. .monende  tot
Nontfoort en Sophia cala Drakenburg, j. d. wonende
tot Amersfoort; betoon op Nontfoort den 20 Apr.

25 December 1705. Samuel ter Ki?adcrc?a,  wedr van
Helena de Wif7a,  wonende tot Bunschoten, eu Johanna
Bloeylalad, j. d. van Amersfoort, wonende alhier; be-
toon op Bunschoten den 10 Jan. 1706.

21 Januari 1707. Jan Daph,  wedr  van Cornelia vara
Oldenbarnerelt  en Lijsbeth Pefers, j. d., beyde tot Smers-
foort; hier getr. den 8 Febr.

18 Februari 1707. Johannes Vernoy, j. m. van Wyck



189 190

te  Duerstede,  en Catri jn v a n  Gramsbergen,  j. d. van
Mastricht ,  beyde woonende alhier; hier getr. 8 Maart
1707.

27 April 1.707. De heer Cornelis vaja Blootenburch,
med. doctor, schepen en raad der hoofstad ‘s-Her-
togenbosch,  j. m. en Reynira Blootenbnrch, j. d. van
Amersfoort; betoon op Leusden den 16 Mei 1707.

9 September 1707. Erasmus pan Goudoecer, j. m. en
Alida va.n Brinckesteijn,  j. d. beydu van Amersfoort en
wonende alhier; hier getr. 27 Sept.

11 November 1707. Ernst van Hegmenberg  en Anna
Christina van Olphera;  betoon op Woudenberg den 27 Nov.

6 December 1707. De Hr Willem Julius Teeckman,
j. m. van Amersfoort, en juffr. Eva Magdalena Coolhof,
j. d. van Amsterdam; betoon op Amsterdam of Slooten
den 26 Dec. 1707.

30 December 1707. Abraham van de Velde, wonende
tot Rotterdam, j. m. en Maria Tuygh, j. d. van Amers-
foort; betoon op Rotterdam den 16 Jan.

10 Februari 1708. De Heer en de Meester Pieter
Vedrines, president borgemeester  der stad Geertruyden-
berg ende rentmeester der domeynen ende  geestelgckc
goederen van ‘t selve quartier, wedr  van Pietronella
d e  Caron, woonende tot Geertruydenberg , en Sibilla
Harderwijck  , wedo van de Heer Adriaan l e m m i n g
Coenraads , in sijn leven schepen ende  raad der stadt
Amersfoort, woonende alhier; betoon op Geertruyden-
berg den 20 Maa,rt  1708.

2d Februari 1709. Wouter van Deventer, wedr  van
Weymtje CI.aack en Rutgera Methorst, j. d. van Amers-
foort; beide wonende alhier; hier getr. den 12 Maart.

30 October 1709. D’Heer  Cornelis Houwert, luytenant
in ‘t regiment van d’Hr.  Colonel Keppel Fox in guar-
nisoen tot  Utregt, en Elisabeth Looten,  wonende tot
Amersfoort; betoon op Utrecht den 17 Nov. 1709.

27 December 1709. Fredryck der Kinderen, j. m. van
Bunschooten  wonende tot Sassenheijm,  en Anna Aleyda
vuia Bogerijen , j. d. van Amersfoort woont alhier; be-
toon op Sassonheijm den 18 Jan. 1710.

3 Juni 1710. Johannes Smit, predikant tot Emmenes
Buytendycks, j. m. en Nceltje Feer, j. d. van Amers-
foort; betoon  op Emmenes  buyten den 22 Juni  1710.

(Word t  ve rvo lgd . )
_

KORTE MEDEDEELINGEN.

De kinderen van Henrick van Maschereel,
heer van Balgoy en Opynen.

In het archief van het Hof van Gelderland bevindt
zich een boekje, getiteld : ,Mémoires et spéculat,ions  de
Henri de Maschercel, Sr. de Balgoyen et Oppynen.”

De inhoud is voor een deel  van astrologischen aard.
Achterin treffen wij de volgende genealogische aantee-
keningen aan :

Johannes, filius primigcnitus, natus est anno 1580,
die 8. Januarii, hora tertia  post  meridicm.

G e m e l l i  nati sunt, alter ll. Octobris anno 80, hora
post moridiem 10, alter 12. Octobris,  hora ante meridiem
fere 10, qui postromus  mortuus prodiit.

J o h a n n a  filis nata est 2. Aprilis  anno 82, hora post
meridiem ll .

M a r g a r e t a  filia nata ost 30. *Aprilis  anno 83, hora
post meridiem 105.

H i l d e g u n d i s  filia nata est 20. Augusti 84, hora
circitcr 4. mane ante meridiem.

Mecht i ld is  filia quarta nata est die 18. Maii, stilo
veteri, anno 86, hora 6. post meridiem.

Eodem anno 1686, die 21. mensis  Octobris, hora fere
x. ante meridiem, lethali  prsegravata morbo mater
istorum liberorum ac coniunx amantissima Valer iana
a Weeze  placide quievit  in Domino, postquam decu-
buisset  dies 22.

Anno 1592, vigesimo quinto die, circa horam secundam
obiit Henricus Mascherelius, Balgoyae ac Opinae dominus,
filium unicum ac tres filias post se relinquens.

J. S. VAN V E E N.

Schimmelpenninck. Volgens Ed. Lorenz-Meijer  in zijn
,Hamburgische  Wappen und Genealogien”  p. 480 huwde
Claasje Jans, weduwe van Thomas Schimmelpenning,
20 Warnar  Willink,  geb. 1608, overl. 1671, weduwnaar
van Stijntje  Hardes  en Judith ten Kale.  Het is niet
onmogelijk,  dat wij  hier te doen hebben met de in
Ned.  Adelsb.  1909 in voce Schimmelpenninck sub 111
vermelde Thomas Schimmelpenninck en hT. N. Jan&.
Thomas S. zou in 1640 zijn overleden, zijne weduwe
zou dan na 1653 met Warnar Willink  hertrouwd moetun
zijn, aangezien diens jongste kind uit zijn 2” huwelijk
in laatstgenoemd jaar geboren werd.

Hiertegen zou kunnen pleiten, dat volgens Nederl.
Adelsb. Jan Schimmelperanincl~,  de zoon uit het huwelijk
Sclaimmelpe~aninck  X Jansdr., in 1598 geboren werd en
dus 10 jaar ouder zou zijn geweest dan zijn stiefvader
W a r n a r  Willink. Ziju de in de stamreeks opgegeven
data echter wel juist? Waaraan werden zij ontleend ?
Het zou ongetwijfeld aanbeveling verdienen, indien het
artikel S. in den volgenden jaarg. van Nederl. Adelsb.
de acten aangaf, waarop de filiatie berust, of zoo dit
te omslachtig mocht zijn,  die stamreeks elders kon
worden toegelicht.

R E D.

De oude kerkregisters van Ameide. De heer H. van
Eeten, burgemeester van Ameide, deelt  ons mede dat
ter secretarie aldaar een aanvang gemaakt is met de
samenstelling van alphabetische registers op de doop-,
trouw- en ondertrouwboeken uit de 170  en 180 eeuw.

Een klapper op de doopregisters, loopende van 1663
tot 1742, en een ander op de registers van ondertrouwden
en getrouwden van 1660 tot 1701 zijn reeds gereed.

RED.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Egmont van Merestein (van). Op welke wijze stamt
Lucia van lTgmo?al  van Merestein, -f 1696, gehuwd met
Mr. Hugo Ruisch , raad in den hove van Utrecht, uit
de familie van dien naam wier stamreeks is gepubliceerd
in de Ned. Leeuw 1914, pag. 3621

Swampscott Mass. 0. S. A. W. J. HOFFMAÏL

Gladbeeck (van) - Coopmans. Wie waren de voor-
ouders  van  Tielemara  van GladOeeclc  en  z i jne  v rouw
Josine Coopmaras,  wier dochter Geertruida van Cs., f- 20
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Juli 1643, gehuwd was met Nicolaas van Hangest  Genlìs
gez. d’Ytioy.  Een grafzerk met kwartieren van beiden
moet nog in de kerk te Willemstad bestaan.

Swampscott Mass. U. S. A. W. J. HOFFMAÏ~.

Handschrift van Losekate. In de collectie van Soheltus
van Kampferbeke, aanwezig in het Gemeente Archief
alhier, vind ik gewag gemaakt van een handschrift
van Loseltate,  handelende over genealogie en heraldiek.

Kan iemand mij mededeelen, waar dit  handschrift
thans berust? Den beantwoorder bij voorbaat beleefd
dank.

Rotterdam. R. T. MUSCHAR,T.

Montfort (Thorn). Wie kan mij inlichtingen ver-
schaffen aangaande do genealogie en het wapen van het
geslacht Montfort uit Thorn  bij Roermond?

Berlijn-Sleglitc. HERM. FRIEDH.  MACCO.

Oldenbarnevelt (van). In de Ned. Leeuw 1914 pag. 27
wordt melding gemaakt van eene Maria  Lewnis  va’Iz
Bertum Duvagel,  wier moeder eene dochter van (H) Elias
van Oldenbanaeoclt  - broeder van den raadpensionaris
- zou zijn geweest. Deze dochter wordt evenwel niet
genoemd in de onlangs gepubliceerde gedocumenteerde
genealogie van 0. Berust de bovenstaande mededeeling
op fictie ?

Swampscott Mass. U. S. A. W. J. HOFFMAK

Raesfelt (van) - van Reede.  (Xx1\‘,  125,  166).
Dankbaar voor het medegedeelde door den heer Wagner
zon ik thans nog gaarne vernemen, wie de ouders zijn
van Adolplb  van Raesoelt die 11 Sept,.  lG42 huwelijks-
voorwaarden maakt met Wilhelmina van Broachorst  ,
welken Adolph ik evenmin in de genealogie kan plaatsen.
Ik zou hem houden voor een zoon van den genoemden
Adolph van Raesfelt, kapitein, en Bernardina van den
Bongard, ware het niet, dat blijkens de stukken van
een in 1660 getermineerd proces, voor het Hof van
Gelderland gevoerd, over de opvolging in het leen
Dodeweerd , uitdrukkelijk verklaard wordt, dat laatst-
genoemd echtpaar hebben nagelaten vier kinderen ,
te weten:
1. Johan, (heer van Dodeweerd en Hien, + 1667, t r .

Anna van den Bongard).
2. Welmer, (heer van Hulsbeecke’,  i_ 1657, tr. ,Jurrìana

van Bronckhorst).
3. Lucia Agnes, (innocent, -i_ 1689) en
4. Maria Elsebe,  (+ 1683, tr. 10. Artus vaga Brederode;

tr. 20. Philip Jacob vala Brempt).
Nu is het natuurlijk mogelijk, dat Adolph van Raesfelt,

die in 1642 huwt, vóór zijn moeder - dus vóór 1663
- overleed, maar dan zou zijn zoon Willem toch wel
in het proces genoemd worden als mede-erfgenaam?

Ook vernam ik gaarne in regestvorm den  inhoud
der huwelijksvoorwaarden van 11 Sept. 1642 en van
de acte van 6 Juni 1646, waarin Wil lem o n m o n d i g
voorkomt.

Ik benut nu tevens deze gelegenheid om biographische
en genealogische bijzonderheden te mogen vernemen,
omtrent zoo juist genoemden Artus van Brederode,
inzonderheid de namen zijner ouders.

Ást. W. W. v. R.

Ruisch. Voorouders gezocht van Hugo Ruisch, Raad
in den hove van Utrecht, raad en schepen van Utrecht,
+ 1615.  Sta,mt hij uit de Amsterdamsche  fami l ie  van
dien naam? Hij was gehuwd met Lucia vaga  Egnaont
vaqa Mereste&.

Swampscoit Mass. U. S. A. W. J. HOFFMAK

Spar (van der). mie kan mij inlichtingen verschaffen
aangaande het voorgeslacht van Jan van der Spar
(de jonge), van Batavia, geb. k 16S0, en in 1716 koop-
man op Ceylon. Zijn familie was gedurende langen tijd
in het N. van Ceylon (Jaffnapatman) gevestigd. De naam
van zijn vader moet ook Jan of Johannes geweest zijn,

Ook andere bijzonderheden betreffende voornoemden
Jan van der Spar, zijn huwelijk ou kinderen zullen mij
welkom zijn.

Ceylofa. F. H. DE vos.

Verschoor. (XXXIV 60,118,169).  Tot mijn leedwezen
kan ik den geachten  vrager geene meerdere bijzonder-
heden aangaande den Schout-bij-Nacht Nicolaas Ver-
scJaoor verstrekken.

Mijne opgaven zijn ontleend aan eene manuscript-
genealogie, opgemaakt * 1790, terwijl daar in ligt een
brief met dezelfde gegevens en eenige  meerdere aan-
vullingen, vermoedelijk door een lid der familie p.
geschreven.

Doesburg. VAN LEXATJ FRIESWIJK .

Wapen Leignes. Kan iemand mij mededeelen, hoe
het wapen der familie Leignes i s?

Als aanwijzing kan ik mededeelen, dat in Nederland’s
Patriciaat 1916 in de genealogie Krusemala  ve rmeld
wordt, dat Guil laum Krusenaan,  geb. 31/1 1802,  zich
Leiglaes  Kruseman noemt, naar zijne moeder Geertruida
Elisabetla Leignes  , geb. te Amsterdam.

Ook vind ik in een kwartierstaat van Dr. F. van
Oostrom Meijjes, dat diens echtgenoote  Hefarictte  Gertrude
Leignes  Bakhoren  de achterkleindochter is van . . . . .
Bakhoven  . . . . . en . . . . . Leigfaes.

Aan hen, die inlichtingen willen verstrekken, bij
voorbaat beleefd dank.

Rotterdam. R. T. MUSCBART.

Wapen gevraagd. Welk geslacht voert of voerde:
In blauw een gouden keper, van boven vergezeld van
twee gouden ruiten en van onderen van eon gouden
leeuw?

Heemstede. JOHO.  RIJYS.

INHOUD 1916, JP 6/7.
Bcstuwsberichten.  - SP Algemeene Vergadering wn het Gonoot-

schap. - De nf~tamming  van het geslacht Sloct,  door Jhr. Mr.
W. A. Beelaerts van Blokland. - Sprokkels uit, de oude registers
van Oegstgeest en Poelgeest, door W. J. J. C. Bijleveld.  - Broda-
Schooten. door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot (met ze~elafbeeldineenI
- Het m~ntmeestorsgeslacht  Wyntgens, door ‘Ph.  IT.  w. van Romindt
(slot)).  - Aanteekeningen uit de oude registers van ondertrouw van
Amersfoort, door W. IVijnaendts  van Resandt (vervolg). - Korte
medcdeelingen: De kinderen van Henrick van Mascberecl,  heer van
Balgoy en Opynen; Schimmelpenninck; De oude kerkregisters van
Ameide. - Vragen en antwoorden: Egmont van Merestein (van);
Glndbeock  (van)-Coopmans; Handschrift van Losekate; Montfort
(Thorn); Oldcnbnrncvelt (van); Raesfelt (van)-vnn Reodc;  Ruisch;
Spar (van dor); Verschoor; Wapen Leignes; Wapen gevraagd.

De Ned. Doek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : )) De Nederlandsche  Leeuw,”
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Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
a8n de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen, correspondentie betrefrende  de redactie
van het Maandblad, opgaven van ndresveran-
dering,  gelieve men te richten tot den redacteur,
M r .  TH . R. VAUX LUCASSEN,  Raamweg  14, ‘s-Gra-
?J~!UJ@.

1 Contributiën enz. aan den penningmeester, B. TAS
i HAERSIA Bu~A,  Mauritskade  9-15, ‘s-Gravenhage.

De janrlciksche  contributie bedraagt 17.50. Leden
i te ‘faGravenhage, die de wekelijksche  portefeuille
I ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

\& ~~~~  ---. d
Brieven, nsnvragen  em. , betreffende het Ge- 1

nootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH. It. ~
VALCK LUCASSEN,  Raamweg  14, ‘s.Gmvenhage,  en die 1
betreffende de Bibliotheek, opmerkingen in zake
de verzending en aanvragen om exemplaren van
vroeger verschenen Mxmdbladen  tot den mnd.
Bibliothecnria,  Jhr. Mr. Th. VAN RHEINECK  LEYSSIUS,
?%ienstmat  10, Sc&veningsn.

De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd
Hcertxgraci~t  62 (hoek  Princessegracht),  ‘s-Gravenhage,
is voor de Leden geopend iederen  Maandag van
2-5 uur.

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

No. 8/9. .XXXIV” J a a r g a n g . Augustus-September 1916.
-

BESTUURSBERICHTEB. 1 leur role  dans l’industrie drapière en Hollande au 170
Bericht van den Redacteur. / ct nu l@ si&cle  et leur place  dans la magistrnture,  avec

De Re d a c t e u r zal naar alle w~~nrach~inljjkheid vanaf
28 September a.s. voor cen drietal weken af wcz i g
ziju.  Bijdragen  voor het Maandblad kunnen echter  steeds
verzonden worden aan zijn adres Raamweg  14, ‘s-Gra-
venhnge.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
De maandelijkschc bijeenkomsten zullen te be.ginncn

met M a a n d a g 2 0 c t o b er a.s. weder geregeld lederen
eersten Maandag van de maand gehouden  worden in
Maison Bordelnise, Passage 42, ‘s-Gravenlzagc.

unc  étude sur le tnbleaû  de  Rembrand t ‘d i t  ,de Staal-
mcestcrs”. Arnhem. 1916. gr. 80. (l’a!n de Sckrijvers.)

C .  J. ,4. B r o d i u s .  K w a r t i e r e n  v a n  p e r s o n e n  be-
hoorende tot het geslacht Bredius.  Deel 1.  Haarlem.
1916. 40. (T’ajz  C’. ,7. S. en Mv. 6. J. G .  Bredizls.)

L. D. J. S ch as. 64 kwartieren van Lodewijk Diede-
rich Johan Schns, Leonnrd  Jacob  Lodewi jk  Schas  en
Danicl  Francis  Marinus Schas,  naar officieelo b ronnen
samengesteld. Bennekom. Opvouwbare tabel. 1916.

(pan den Samensteller.)

Tot lid is benoemd:
W. CROOCKEWIT  W.A.zs. . . . . . . Bmersfoorl.

Conucrrator  der Oudhcidk.  Ver. Fléhitp.

Voor de Bibliotheek.
Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek:

Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt. N i e u w e
Catalogus der Oorkonden eu Handschriften berustende
in de Boekerij van het- Provinciaal  Genoots-hap  van
Kunsten en Wetenschnppcu  in Noord-Brabant .  Eerste
supplement. ‘s-Hertogenbosch 1916. 80.

(Val& het Bestmr van het nlóord-Brabn,ztsch
Genootschap.)

B u r l i n g t o n  F i n e  A r t s  C l u b .  Catnlogue o f  a
collection of objects  of British Heraldic  Art to the end
of the Tudor Period. London. 1916. 40.

(Van Dr. C. Hofstede de Groot.)
Dr. W. Mein d cr s m a. De Heerlijkheid van Heeze,

Leende en Zes-Gehuchten. Zalt-Bommol. 1911. 80.
(Van S. J. baron  van !l! uyll  van S’erooskerken

van Heere efz Leende.)
[Mr.  A.A. en J. W. C. del Court tot Krimpen].

L a famille del Court van Krimpen. Réfugiés de Verviers,

Bijdragen tot de geschiedenis van eenige geslachten
in de 16e  en 17e eeuw gevestigd in

‘s Gravenzande en Sandambacht ,
door G. B. C H .  V A N  D E R  FEEN.

(Vervolg \‘iln XXXlV,  83.)

P i e t e r  A d r i a e n s z n .  H o i j e r  ( IV . l )  h a d  u i t  z i j n
e e r s t e  huwelijk  m e t  A d r i a e n t j e  A d r i a e n s  d r i e
zoons (zie V. 1. 2 en 3).

V .  1. Oude  Adr iaen  (Aren .  ‘) P ie te r szn .  Hoi je r ,
geboren omstreeks 1686 (a) , overleden omstreeks
Jul i  1629 (b), grafmaker (c) ,  wever (2)  (hz),
woonde op het Noordeinde in de Korte straat
(1617-1629) (c), was gehuwd met [L\js  be th]
(ccf.) overleden voor 1629 (c) .  Hij  het twee
dochters na :
A. Ann it ge (Anlzefje)  Arie n sd r. (Arensze *)

Hoiier, overleden te Monster, huwde  na
1644 (e. f.) met Jan Gerritszn.,  Lijndraaier
te Maasshis.

B .  J u d i t h  A r i e n s d r .  (Arenste)  H o i j e r ,
overleden te ‘s-G1-avenznnde.

1) Het gecursiveerde en de niet met * gemerkte namen staan ver-
meld in het fragment uit de genealogie Hoijcr en het geslachts-
register Hoijer, zie de Inleiding.
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3.

V. A.

A. VI.
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Jonge  Adrinen(Araa)  Pioterszn.  Hoi jer ,
die volgt V. A.
Gillis Pietersen. Hoijer, die volgt. V.B.
Pieter  Adriaenszn.  Hoi jer ,  e igenaarvoor
de helft, en oude en jonge Adriaen Pieterszn.
H o ij er s z o n e n , eigenaars voor twee derden
van de andere helft verkochten hun zoon en
broeder Gillis  Pieterszn. Hoijer,timmerman
in den Brie1 , wien mede een derde deel van
de helft toekwam, den 70”  April 1654 ,,een
seecker huijssken en de eerffgen geleegen bij
der steede coornmoelen aen de achterwecht:
‘t samen als eerfgenaemen van haer luijder za.
moeder” (o), waarvan hierboven sprake was (zie
kolom 76 B. st. 111.  ?i 3) en in 1679 gekocht
door *Maritge  .Jorisdr.  waarschijnlijk de
moeder van :
Pieter Adriaenszn. Hoijer (zie kolom 7E
B. st. 111  hl)

3. Ad r i aon t j e  Ar i ens  Ho i j e r ,  gebo ren  i n
1643 (ml), die tusschen 1667 en 1677 huwde met

*Pie ter  Leender tse  Overs looth  te’s-Gra-
venzandc (ms).

4. Barbara Ariens Hoger,  geboren in 1658
(ml), die tusschen 1667 en 1677 huwde met

*Maerten A b r a h a m s e n  S m o o r w a t e r  t e
Maassluis (ms).

Annitgen Ariensdr. Hoijer (V. 1. A.) diende
in 1636 bij aen landbouwer in Sandambacht.
Zij ging daarvan daan wegens een ongeval aan
haar been en liet na een paar dagen de huur
opzeggen door haar nichtje M a ar tj e J a n s d r.
Hoijer (IV. 4. C.) (d). Haar zuster Judith
vinden wo vermeld als erfgename van Pieter
Adriaenszn. Hoijer (e). Het huis van haar
vader werd 2 November 1631 door hun groot-
vader verkocht (c). In 1644 spreken zij den
toenmaligen eigenaar aan voor zes jaar ver-
loopen custinge (f).

N a k o m e l i n g e n : Zooals uit Bewijsstukken
V.m bli.jkt  is Arij Arentsen Hoger  zonder
kinderen overleden; zijne erfgenamen toch zijn
zijne broeders en zusters. Of Cornelis Arentsen
Ho ijer nakomelingen heeft gehad is mij niet
bekend. De heer Scheltus, die dezen Cornelis
H o ij er niet kon thuis brengen , meent, dat deze
wellicht jong gestorven en daardoor in de ge-
nealogie onvermeld gebleven is ,,fe?z  zij daerxit
de overige Hoyers z+n afgestamd in deze genea-
logie onvermeld, een waarvan ni fallor met
Chevallier  gehuwd.” Welke overige Ho ij e r s de
heer Scheltus bedoelt weet ik niet.

V. B. Gillis  P i e t e r s z n .  Hoijer,geOore?a20October
1590 te ‘s-Gravenzande,  overledela  21 April 1673
ira den Briel,  oud 823 jaar, minus 9 dagen,
1624 timmerman in den Brie1 (0) , huTde, waar-
schijnlijk aldaar, met

Jonge  Adr i aen  (Aren) Pie terszn.  Hoi jer ,
waarschijnlijk geboren omstreeks 1587, over-
leden voor 1643, (c 1) huwde voor 1624 (g) met

Marthje  Wil lemse Ijrandt,  geboren ilz
1592,  overleden 14 Naart  1667 i+a deu Briel,
misschien eendochtervan Willem Jacobszoon,
W e v e r  cm Neeltgen Huygen (p)
hadden twee zoons (VI. 1. en 2.):

VL 1.

2.

Aryen G i l l i s z n .  Hoyer, g e b o r e n  v o o r
1621 (2) (q) 1) overleden in den Briel.

M a r r i t g e  A r e n d r . ,  ( A r i e n s d r . )  o v e r -
leden voor 1645 (11), dochter van *Arent
P i e t e r s z n . e n  * N e e l t g e n H e i n r i x d r .
(Monster) (g). Zij woonden aan den Gravenhoek
in ‘s-Gravenzande en hadden één zoon (h ‘).(AVI):
Arent ( A r i j e n )  A r e n t s z n .  ( A r i j e n s z . )
H o ij er, overleden vóór 1666 (k), die 1 Mei
1640 een huis kocht aan de Westzijde van de
Langestraat voor 125 gulden gereed geld en
een custingbrief van 225 gulden (i). Hij wordt
vermeld als erigenaam van Pieter Adriaenszn.
H oij er (e) en huwde met

Willem Gillisze Hoijer (Hocijer), ged;opt
bepiembcr  1631 l), volgens de kerkeraadsacte
van 2 September 1649 aangenomen als lid der
Hervormde Kerk te den Briel, 11 Juni 1650
opperklerk ter secretarie, 31 September 1602
ondersecretaris (r) te den Brie1 , en 21 Juli 1677
Secretaris van de stad en de weeskamer te defa
Brie& Secretaris van de leenmannen van het land
van Voorne (s), ouerledela 11 (q) Januari 1709 en
begraven 28 (3) Januari 1709 (r) , huwde 10 26
Augusius 1653

Annetje Cornel isdr .  [van Schie], over-
leden (m) 24 April 1660, die na den dood van
haren echtgenoot een winkelbedrijf uitoefende
(k). Zij verkocht 20 Mei 1662 het huis aan de
Langestraat voor 376 gulden (1). Zij b e t r o k
daarna een ander huis, dat na haar dood 28
September 1667 toegewezen werd aan hare twee
dochters (m). Zij liet vier kinderen na, twee
zoons en twee dochters (A. VII. 1. 2. 3. 4.):

A. VII. 1. Arii Arentszn. Hoiier (neboren 164OP1  die

E l i s a b e t h  G e r r i t s e  v a n  Hoogewerffl)
geboren 1631 elz overleden 3 Februari 1679 in
den Briel, dochter van Gerrit Jorisze van
H o o g w e r f f  *) en Maayke Willoms  v a n
den  Eynde .

in 1666 in den Brie1 Goond‘i (mz), en in í667
overleed, zonder kinderen na te laten.
Cornelis Arentszn. Ho ij er, g e d o o p t  2 9
S e p t e m b e r  1 6 4 1  fe ‘s-Gravenxande  (n), die in
1666 en 1667 (m l en “) opgegeven wordt als

1) Het doopboek 1618-1645 van den Brie1 ontbreekt.
‘J)  Zoon uan Joris Gerritse. vanHoogewerff,geb.IC  Mei 1559,

16 Jan. 1632. oud 71 jaar en 8 maanden, raad era woedschap, bur-
emee.ste~  wan den BrieZ 16/&?  en Elisabeth Wil lemsdr.  vanDriel,
eb. 24 Juli 1556. o. 7 Dec. 1628. oud 72 i.. 4 m., 13 d.
Het wapen, éooals  dit voorkomt in-& goiealogie  van den heer

Icheltus  van Kampferbekc, vertoont een dolfijn, zwemmende op de
aren met de kop naar links, beschenen door een stralende zonne-
ohijf voor een vierde gedeelte zichtbaar in de linker bovenhoek op. 1

2.
en azuren acntergrona.
Een variant van dit wapen werd gevoerd door Boude wijn

[oogmorff,  gehuwd met Elisabeth de Mirell,  overleden 8
)ec.  1’767 te R’dam zonder kinderen en Abraham Hoogwerff,
oopman te Rotterdam, gehuyd met_  Joh,a?yn  Hpijcr,  dochter

van Willem en Anna van den AcKer, (zie Deneaen),  over ledenwonende in Delft.
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en  20 20 F e b r u a r i  1689 C a t h a r i n a  Hage,
weduwe, begraven den 170  October 1704 te den

Hoijer (Vil. 2 ). Mogelijk zijn er nog manne-

Brie1 (r).
lijke afstammelingen in het leven van de twee
zöons van  Anthony Hoyer  (VII .  8 . ) .

Hij had uit z,\jn eerste huwelijk 7 zoons en
2 dochters (1’) (111.  1. tot en met 7.).

A d r i a n u s  ( A r i e n  (rl)  Hoi.ier,  gcboroa dna
Brie1 24 e?a gedoopt 26 Juli 1654 (r), ovcrlcdcn
27 Juli 1689 fe Muassluis,  Brcdiknnt  a l d a a r ,
was gehuwd met

M ar i a B u r c h er ; zij haddcfa  3 dochters ft).
G e r a r d  G e r r i t ( r )  Hoijer, gebo,ma denBrie
31 Augustus, en gedoopt 3 September  1606, ocer-
leden te Zwartewaal  . . . . . Schout van Zwartc-
waal,  tevens Dijkgraaf en Secretaris  van de
Oude- en Nieuwe-Streuyt (aalagesteld  1686) ge-
h u w d m e t  A g a t h a  v a n  W a l c h e r e n ,  geboren
den  Bricl (ged. 22 Febr. 1659) 1) gcstorvela  te
Zwartewaal 25 Mei 1719, oud 60 j., 4 mul.,
7 d. ; zij  laaddeja  2 zoons (u.).
Maria Eg id i a Ho ij e r, gebomt den Brie1
16 (2)  en gedoopt 17 (15 (r)) November 1658, over-
leden dela  Eriel  Maart 1712, huwde 20 Augustus
1684 met

W a p e n. In het kaartboek van Voorne (1696)
komt  he t  wapen  voor  van  Wil lem Hoyer ,
secretaris van den Brie1 (VL 2.). In blauw t w e e
golvende zilveren dwarsbalken, vergezeld van
drie gouden leeuwenkoppen. Helmteeken : twee
blauwe sleutels schuin gekruist ,  dekkleeden
blauw en zilver. Het tegenwoordige geslacht
H o y e r  v o e r t , e v e n a l s  d e  t a k  H o y e r  v a n
Brake 1 gedaan heeft, een veld van yaopel  of
groela.

Bewi j ss tukken .

V.

(u) P ie te r  Adr iaenszn .  Hoi je r  huwde  waarschunlik
omstreeks 1584 (zie 1%. st. IV b)

(0’)  Beatries Ariens weduwe verbindt haar ,,huijske ende  erflge
beleegen aen de noertsijde van wijlen Adria en Pietersn.
Hoijer.

(Schepenarchief ‘s Gravezande deel 3. fol. 99.)
6 Juli 1629.

Maur i t ius  de  Mirell,geborende?a  Brie1 17
Deccnaber  16’59,  gestorven den Brie1  7 S%ptembcr
1736, schepelz , raad, der siad Brielle en secre-
taris van deselve stad e?a vals dela  lande cala
Voorne, hadden 2 zoons en 2 dochters (1~).
Pi e t e r H oij e r , geborefa  den Brie1 3 en gedoopt
den 9 October 1661 (r), zeilemaker  van de Ad-
flairaliteit  op de Maze  te R’dllm,  was gehuwd
naet  Catharina  Bos, hadden 1 dochter (u).
Wil lem Hoiier,  gedoopt den Brie1 28 No-
vember 1663 (r), blijkbaar jong overleden.
Anthony Ho ijer, gedoopt den Brie1 21 April
1666 (r) , blijkbaar jong overleden.
Helena  Hoij er, geborsla dela Brie1 11 en ge-
doopt 13 Mcz 1668 (r), overledna  ija dela  Haag
31 Maart 1715, ongehuwd (z).
A n t h o n y  Hoger,  geboreja  dela  Brie1  8  ets
gedoopt 9 (13) Cr) April 1670, Predikant te
Balada in N. 0. 1, was gehuaod  met

(bl) Pieter Adriaensn. Hoiier  alhier als voochf  van zijn
”

zoons kiladeren  in dier qualite eijsscher contra Jan Joestens
wever gedachde voir betaelinpe  van de somme van 2 gulden
10 stuljver, spruijtende  vuijt  saecke can een weefthou
over lange verscheenen.

(4
(Dingboek ‘s Gravezande). 24 Juli 16’29.

P ie te r  Adr iaenszn .  Hoger, woenende in devrijheit
deeser steede ((s Gravenzande), als bestevader van de twee
naegelaeten weesskinderen des selffen soon A d r i a e n
Pie ters zn. Hoijer in zijn lecven  Graeffinaeker  alhier
verkoont Gerriet  Corneliszn. metselaar een huiisken ende.
eerffge staende ende  geleegen binnen deeser steede op ‘t
Noorteijnde  aen de Corte straet belendende aen de zuijtzijde
Beatris Ariens weduwe (zie boven (bl)), beneffens noch
andere twee camertgens ofre huijssens daer bij staende
tsaemen met drie groot ‘s jaers ende  ‘s heeren straetgelt.

I~oopsom:  150 gulden tot 40 gr., 36 gulden gereed
geld, en voorts iedere Mei 18 gulden.

(Schepenarchief ‘s Gravenzande dl. 3. fol. 139-140).
2 November 1631.

Cd’) Pieter Adriaenszn. Hoiier  rrootevader ende  voocht
0

Momea Hen dri ks; hadden  2 zoons (ij).
W i l l e m  H o i j e r , geborela  tleja  Brie1 1 9  ma
gedoopt 22 November 1673 (r), overlede?a  de?a
20 October 1729 te ‘s-Gravenhage,  Eerste Commies
Comptoir Tapa de Unie, huwde 4 Mei 1700 i n
de Kloosterkerk *) (ondertrouw 18 April 1700)
A n n a  v a n  d e n  Acker, gcborela 1 6 7 9 ,  over-
ledela den Haag 20 October 1729 x), hadden 2
zoons en 7 dochters (z).

van Anni tgen Ariens zijnenichte, dienvolgende eijsscher
ende  arrestant aen de narsoon van Jan Jansz. de Vette
wonende aen den Maeidijck  in Saudambacht, omme be-
taeling te hebben van vier gulden 10 st,uQvers over
verdiende huijre na adrennnt den tijd nen den gedaegde
verdient, dat zij daer heeft gewoont  ende  tot zijnen
huyse van daen is gegaen door ‘t accedent dat zij den
accident aen haer been hadde, concludeert dien volgende
tot condemnatie cum expensis.

(Dingboek ‘s Gravenzande  1 December 1636 en 12 Januari
1637).

Nakomelingen. Van deze 9 kinderen hebben
er dus 6 nakomelingen gehad. Het geslacht
Hoij er ,  dat  beschreven staat  in  he t  tweede
deel van het Ned. Pstricaat stamt af van Gerard

(d*, De procureur met gearressteerde alhier present onthoudt
wel expresselick  in den eysscher, soe hij procedeert ge-
houden te zijn alsoe desselfs eyschers nigte es wech
gegaen sonder eenighe redenen daer thoe hebbende/ ende
een dach twe en drie daerna de huyre heeft doen op-
seggen deur Maart j es EI o ij er s ‘)/  concludeert mitsdien
ter fijne van niet ont.fankelickheit  enz.nalatende een dochter. Op dit wapen staat in plaats van den dolfijn,

in de beneden rcchterhock  een adelaar met uitgespreide pooten  en
vleugels, wiens stnart rust op een groene rots.

1) Ned. Patricaat,  Deel 11, blz. 256.
2) ,,Bij Domin&  Hoyer uit den Briel”. waarschijnlijk den onder 8

genoemde Anthony Hoyer.
3) 26 October werd de impost op het begraven voldaan van

Willem Hoyer: f31, 7 st.

Cd31
id. id. 1 December 1636.

Schepenen condemneeren de gedaegde nae beloop tijts over
de dienste van des eyssuher nicht te betaelen de somme

‘) Masrtge  Hoijers=Maertge  Jansdr. Hoijer, zie IV. 4C.
kolom 73 hiervoor.
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Ce’)

Ce”)

(f’)

van drie gulden, midtsg:rde:s i n  d e  tosten rnu deeaen
processe.

id. id. 1 . . . . . . . .
Compareerden mede voor de E. Heeren Schout ende ge-
r e c h t e  Marritge Arentsdr.‘)  ende Arent, A r e n t s z n .
J o n g e H oij er 2) deweloke versouuk dede, d a t  d e
boedel van zijn zal. grooternder nnmentlick  P i j  e t e r
Arcn t szn .  Ho i j e r  b i j  den  s ec re t a r i s  dcser stadt t e n
overstaen  van die het behoort moogte werden geinrenta-
riseert,, welck hoer versouek  de repuiranteu  es toegestnen
ende geconsenteer t  ende s:~l dienvolgende de inventaris
van zelven  naergelaeten boedel werden gemnect.

id. id. 14 December 1643.
Compareerden ter secretarie van ‘s Gravesande voor ons
schepenen der voorsz. stad G illis Pijet erszn. Hoijer3)
wonende in deu Kriel, soon, Aren t Arentszn. Hoger*)
poorter deeserstadt, Anuitge”)ende  Juijdicgic Arents
H oij e r s d och 1 er s 5) tsaemen  liintskinderen vm den-
zelfden  Pijeter Arentszn. Hoijer,  ove r l eden  a lh i e r ,
geassijst,eeït metten secretaris van ‘s Gravezande alti
haren gecoren  vooaht in dese saecke in dier quulite soon
ende soons kinderen respective  van den voorn. Pij et er
Arents Hoger, dewe lcke  rerclaerden affstandt tedoeu
ende te repudieren  den geheelen  boedel eude goederen, uct,iën
ende credieten, gelijck als  de voorz.  haere comparunt,en
vader ende grotevader dezelve met ter doot ontruimpt
ende naergelaeten  heeft, laetende dezelve ten proffi j te
van de crediteuren van den voorsz.  haeren vader ende
grotevader sonder denzelven boedel directelick ofte indi-
rectel icke sen te vaerden ofte ondervinden in eeniger
manieren,  acten  14 .Januari 1644.

De voorz. heeren Schout ende Schepenen hebben tot de
vercopinge van de maubele  ende immeubele goederen bij
den voornoemden P ij et e r 9 r en t s z. H oij er naergelaten
gecommitteert Arent Aren t sz. Hoij er poorter alhier,
omme  dezelve goederen te vercopen ende benifìceren als naer
behooren  ende de penningen daervan procederende te
brengen onder den secretaris, omme  met kennisse van die
van de gerachte  gedistribueert te werden dengenen, die
daertoe bepaelt gerechtich soude moge werden, actum  ut
supra.

Ten  voorsz.  rechdaege is mede resolveert omme  op
Vr i jdach  eerstcommende  acht daegen de preverentie te
houden van de onbeheerde boedel van wijlen Pij e t e r
Arentszn.  Hoijer, wesende den 11 Maert  1644 .

id. id. 29 Febr. 1644.
Annitge en Juidichgie Arentsdr. tsaemekindere ende
erfgenaemen van za. Ar yen Piet er sz. Roijer contra
Willem Martensz. Gorter als possesseur van de huysinge
en de erve gecomen van Gerrit Corneliszn. , metselaer
(zie boven (c)) omme  betaelinge van 6 jaeren custing des
jaers tot 18 gulden verschenen anuo 1633, 1634,  1635
en lö3G mitte intereste  van dien jegens de penning 16 enz.

IDin&oek ‘s Grarenzandej.
0

15 Febr. 1644.
(g) Ael* t W i 11 e m s z n. wonen/de  op Maeslantsluijs, als man

ende voocht van Nee 1 tg e n H e 11 r i x dr. zÿn hnisvrouwe,
Adriaen Pietersz.  den Hoyer als  mau e n d e v o o c h t
v a n  M a r r i t g e  A r e n d r .  ende G i d e o n  P h i l l i p s z .
a l s  m a n  ende voocht  van  Fy tgen  Dirxsdr. d o c h t e r
van Dirck Heynricksz. ,  weesende  een kintskint van
N e e l t g e n  Heinrixdr.weduwevanArent P i e t e r s z .
en zulcx te samen erfgenaemen van dezelve Nee1  t gen
Hen r i c x d r. heur luider moeder ende bestemoeder ver-

__~

1) deweduwevan  Jonge  Adr iaen Picterszn .  Hoijcr,zieV.A.
9) de eenige zoonvan  Jonge Adriaen  Pieterszn.  Hoger,  zie

A. VI
8) Gilles Pieterss Hoijer, zie V. B.
4) Arent Arentsz. Hoger! zie A. VI.
5) Annitge en Juijdiogic Arents Hoijersdochters, zie V.

A en B.

(h’)

(i)

(IC  ’ )

koopen de huy$inge  ende erve staende ende gelegen binnen
den dorpe van Monster in de Geusestraat  voor 240 gulden
van XX st. ‘t stuck in gereed geld. 29 Mei 1624.

(Transportregisler  Monster) 16Oï-1632.
.4 r e n t Ar e n t s z n. H o ij e r , inwonend poorter verkoopt
,,zeecker huis ende erve op hem bij erven gesuecedeert
d e u r  doode ende overlijden van Maritge A rijensdr.,
zijn moeder was, staende ende gelegen aen Gravenhou&
binneu ‘s Gravenzande”  voor 200 gulden ,,hem  op huiden
bij den coper aenget,elt  van als in vrijen en de suiveren
gelde”. 15 Mei 1645.

(Schepenarchief  ‘s Gravenzande  Deel 4. fol. 62).
Aryen A r y e n s z n .  ,Jongen  Hoger gedaechde  o v e r
seecker  delict bij hem begaen tegen den Schout’, Burge-
mersters  ende de Here Schepenen deser stadt,, dat hij met
moetwel  sijn vier  heeft  la ten leggen bij den turft’ ende
spaenders tegens ordre van de heeren voorsz.  concludeert,,
dat  hi j  sal w e r d e n  gecondemneert in de bofte v a n  2 5
gulden ofte tot arbiterale correctie van de Heeren Sche-
penen cum  expensis. 6 October 1642.

(Dingboek ‘s Gravenzande).
Schepenarchief  ‘s Gravenzande deel 4, blz. 8/9, d.d. 1
Mei 1640.
Jhr. Johan Pooljander , officier deser stede eysscher
cont.ra Annetje C o r n e l i s  w e d .  Arent A r e n t s z .
Hoije r gedaechde  e i s d o e n d e  ende provisy  te begeereu
voor de somme  van ‘t sestich gulden ter snecken  t’hnren
huysen bevonden  sijn een melkmaet  ende een oolymaet ,
een loot gewicht van twee pont, een gortmaet met een
heele ende een halve bierkan.  1) 25 September 1656.

(Dingboek ‘s Gravezande).
A n n e t g e n  C o r n e l i s  w e d u w e  v a n  A r e n  A r e n s z .
H o i j e r , eysscheresse van geleverde waren.

id. id. 20 November 1656.
Annetgen Cornelis wed. van Arent  Arensz. Hoeijer
ende kramtuenierster  (kraemster)  a l h i e r  eyscheresse ende
arrestante  contra  Dirck Vrancken aen den Maesdijck
voor de betnlinge van geleverde kramcrswaren.

11 Januari 1661.
id. id. Rechtsdach 8 Februari 166 1.
Vergelijk id. id. d.d. 10 December 1663 cn 3 en IS

Maart 1664.
Schepcuarchief  ‘s Gravenzande en Sandambucht  , deel 30
fol. s.
Op huiden den 28e*  September 1667 compareerden voor
mijn Willem van der Rijs openbaer notaris bij den Have
van Hollant genduiitteerd resideerende binnen der stede
Vil11 ‘sGravezande J o r i s  P i e t e r s s e n  v a n  Ocken-
burch, Burgemeester*)  en Corncl is  Willemssen
Ho og c v er na (voogden over de twee onrnorrdige kinderen
v a n  Arent A r e n t s e n  H o i j e r  ende A n n e t j e n
Cor n el i s beijde  zal. ged. overleden binnen deser stede
m e t  n a t n e n  A e r j a e n t j e  ende Barbara A r e n s d r .
H o  eg er d’eene  out vier elide twintig jaere?!, en d’andre
out o n t t r e n t  negentiel  jueren  denwelcken verclaerden  in
die voorschreven qualite op approbatie van schout en de
weesmannen  deser  stede uijtgecoft te hebben Co rn elis
Arentsen Hoijer woonende binnen der stad Delft en
dat van desselvs ervenis hem in de naergelnet8en  boedel
ende goederen van desselvs Vaeder, Broeder en Broedel

1) Het is mij niet duidelijk op grond van welken keur dit vonnis
werd  uitgesproken.

7) Waarschijnlijk een keuzevoogd.
8) Cornelis Willemssen Hoogeveen was marktschipper en

;ehuwd  met Neeeltgcn Cornelis van der Gouda, (eenzuster
.an A n n e t g e n  C o r n e l i s d r .  [VU*% Schie]?)  welke in 1673 of
legin 1674 overleed blijkens den staat en de inventaris van de
oor haar nagelaten en in het gemeen bezeten  goedcren, d.d. 18
lei 1674. Zij twteert cl d. 29 Aug. 1672 (Prot. Nat. W. van Kijs
fol. 19 en S. fol. 76.) In de inventaris van de in het gemeen
eeeten goederen komen o.a. voor twee gouden wapenringen.
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(na’)

(n)

(0)

CP)

M

(zie beneden) competeerende  op conditien ende manieren
hiernaerolgende te weten, dat de voornoemde A er j aen t j e
ende Bnrbara  Arensdrn aen haer  s u l l e n  b e h o u d e n
eeuwichlijck ende ervelijck  in vollen vrijen eijgendomme
de huijsinge ende erven, winckel ende imboel daerinne sij
tegenwoordich woonachtig sijn, staende ende gelegen binnen
deser stede, mit#s uutkeerende  aen den selven Co r n e 1 is
A ren s z n. Ho eij er de somme  van hondert ende vuftich
carolus gulden t,e 40 grooten enz.

Not. Prot. Willem van den Rijs. t. fol. ï.
De drie kinderen Ho ij er teekenen  met een kruis.

29 December 1666 verklaren Ary Arentszn. Hoeder,
w o n e n d e  b i n n e n  d e n  Brie],  en Cornelis Arentsen
Hoeij er, woonende binnen der stadt Delft, als principale
s c h u l d e n a r e n  ende *Toris Pie tersz .  Ockenburch en
d e  C o r n e l i s  W i l l e m s s e n  H o o g e v e e n ,  beyde w o -
nende alhier, borgen ende mede als principale schuldenaren
wel endc deuchdelijuke schuldich te wesen aen ende ten
behouve van Pieter Jansz.  van der Vaert jonge man mede
alhier woonachtig de sommc  van hondert C:‘ guldens te
veertig grooten den gnlden gereeckenl, spruijtende deselve
somme uijt ende over saecke van deuchdelijcke ge l eende
ende aengetelde penningen tot haer eerste comparanten
genougen ende cont.entcment  enz.

Ary A r e n t s z .  e n  C o r n e l i s  A r e n t s z .  Hoyei
teekencn met een merk.

(Protocol Not. Willem van Rijs. v. fol. 26. ‘s Graven-
zande).
I’rotocol Notaris Willem van Rijs ‘s Grarenzende,  20 April
3677. w. fol. 36.
P i e t e r  L e e n d e r t s e  O v e r s l o o t h  e n  A d r i a a n t j e
Ar i a n s dr. echteluyden testeeren d.d. 4 Maart 16ï6.  Zij
benoemen elkaar wederkeer&  tot erfgenaam. Adriaan tje
bespreekt, dat haar kindt soude bewaert  worden het silver-
werck  ende een rinck met een steentjen, soo zij was hebbende,
m e d e  haere  fnllepe tap ende silveren oorijser. Als voogd
werd aangewezen Cornelis Willemsz. ,,bleecker”.  l)

Prot N o t  l’hil. Reins. ‘sGravenzande.  z. fol. ll.1. .
29  September 1641 gedoopt het, kind Cornelis, zoon
van Arend Aryens  Hojer. Getuigen Arend Aryens
H o j e r  e n  J u d i t h  A r i e n s .

(L)oopboek ‘s Gravenzande).
Schepenarchief ‘Y Gravenzande  deel 3 blz. 31. d.d. 7 April
1624.
24 April 1591 gedoopt het kind van Willem Jncobs-
zoon wever en Neeltgen Huygen. Getuigen: Hein-
riek P i e t e r s z o o n , mctzeli*er J a n  A e r t s z o o n
M a r i t g e n  Dircs de huisrroui;e  v a n  P i e t e r  Cor:
nel iszoon bakker  en Barbara .J acobs. ,,Des k ind t s
nnem is  Mart i jntgen”.

ln het  Sahepenaruhief v a n  d e n  Brie1  (Deel I) trot i k
aan  Enge lb rech t  Wi l l emsz .  Brandt,,  t i m m e r m a n
(6 Juni 1626) en Wessel 1Villemse  Brands,  pachter
van den impost  van haring (18 Febr. 16%).

2 6  *Tuli 1 6 5 4  z i j n  RIaerQen  Brnnt  e n  N e e l t j e
Brant  getuigen bij den doop van Arien, den oudsten
zoon  van  Wi l l em Hoye r  ( z i e  beneden ) .  Nee l t j e
B r a n t is misschien de bovengenoemde N e c 1 t g c n
Huygen, de moeder van hlaertgen.
A r i j e n  G i l l i s z n .  H o i j e r  ,,be$zerde  SOORT” van G illis
Pijeterszn. H o i j e r “als hebbende procuratie van zijnen
vadel , gepasseert  voor Bargemeesteren  ende Schepenen in
den Brielle in dato den 23~11 +il deses jaers (1646)”
draagt het huis op, ,,bij der stecde ~OOIXII~O~~II”, waarvan
hierboven meernxden  melding werd gemaakt.

23 Mei 1646.
Suhepenaruhiet  ‘s Grarerrznnde  Deel 4 fol. 68 vs.

--___
/l) Cornelis Willemsen Hoogeveen,  schipper  alias Bleycker.  1

Prot. Not. W. xxn Rijs. s. fol. 37 d.d. 21 Febr. 1670.

1
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(Y) Zie blz. 2 van den omslag van De Brielsche Archieven
door H. de Jager, Eerste Stuk, 1883.

(s) Prot. Not. T. de Rrnyne, den Briel, d.d. 8 November
1655.
V an deze drie  dochters  ?~z~locle  de oudste E l i s a b e t h
met  Willem F ai1 lan, koopman te Colchester, en de
jongste H e 1 en a, geb. te Maassluis en ged.  3 Maart
1686 ,  in  1712 met Martinus van der Wind, En-
gelsch predikant te Middelburg. Uit dit hnwel$k  werd twee
kinderen  geboren.  Het geslacht van de r  Wind  voe rde
eet1 wapen met een leeuw, welke een hart vasthoudt,
staawle  op een halve maan. Op de helm van liet schild
staat een ster e)i daarboven is 8612 geslbgerde  band met
de spreuk: ISSAVIZ.
Willem Hoyer,  de oudste zoon huwde met  Alet ta
van Brak el cn was de stamvader van de thans uit-
g e s t o r v e n  t,ak Hoyer van Brake1 en dentakHoyer,
beschreven in het Ned. Patricaat  deel 11, fol. 206. De
jongste zoon P i eter overleed ongehuwd.
Maurit ius de Jl irel l  w a s  e e n  z o o n  Fan F r a n ç o i s
de 11 i r el 1, ov.  18 Dec. 1692. Zijn wapen is afgebeeld
in het kaartboek van Voorne (1695). HG  was de vader
v a n  Franqois de Mirell ,  geb .  in  den Brie1  4 &Jli
1683, ged. aldaar 6 Jdi, o. mede aldaar 14 Juli 1759,
Raad in de Vroedschap en Burgemeester der stad Brielle
en den T,ande  vun Voome enz. , gehuwd met A n n a M ar i a
Ho 1,111~ Uit dit. huwelijk werden o. a. geboren : Ma u ri-
tius de Alirell, geb. in den Brie1  12 Oct. 1718 (ged.
18 Oct.)  Bailluzv  van de Lier, Schout  elz Serretaris  van
Sch~iplz@~~,  d e  L i e r ,  Hodenpcl  , St. Maartessrecht ,
Dorppolder, gehuwd met Ann a Bar b ar a van R o u -
v e r o y  1) en Maria E l i s abe th  de  Mi re l l ,  geb .  i n
den Briel 21 Dec. 1722, o. aldaar 2 September 1761,
ghmd  met Cornelis Hoyer, zoon van Willem en
A 1 et t a v a n B r ak e 1 (Ned. Patricant Deel 11 blz. 256).
Deze dochter heette Sy b i 11 a, zij huwde Quir ij n
S w n r t v e 1 d e,a overleed zonder kinderen te Rotterdam.
2 April 1715  werd betaald de impost op het begraven
van Helena HoUer,  ongehuwd f 30.
Deze zoons waren A drianus en Willem , beiden ge-
boren in den Oost. Het is den heer Scheltus niet bekend,
of zij nakomelingen hebben nagelaten.
De twee zoons overleden jong. Eén van de dochters was
gehuwd met Abraham Hoogwerff, zie boven, noot.

A a n v u l l i n g e n  e n  v e r b e t e r i n g e n .  “)

Naamsverklaring.  Het vermoeden werd doormij
uitgesproken, dat de naam H o ij er samenhangt met het
werkwoord Ho oie 11. (Jg. XXXIII, kolom 291). Het is
echter niet onmogelijk, dat Ho ij er een oude voornaam
is geweest. Het is opvallend, hoe men den naam Ho ij er
in de 1519 en 160  eeuw niet zelden tegenkomt. Ik vestigde

1) Het geslacht de Roureroy voerde al9 wapen een gouden kruis
beladen met .5 schelpen 1 in het midden en 1 op elk der uiteinden
>p con zwart veld.

2) In een noot in kolom 291 Jg. XxX111,  beloofde ik op dc waarde
rnn  liet pond en andere in deze art~ikelenreelrs  voorkomende gelds-
waarden terug te komen. Ik zie  hier, althans roorloopig  van af,
xndat mc gebleken is, dat deze niet vaststaat., en eerst  benaderd
inn worden na eene  langdurige stndie.  (Zin hierover o n. N. G. l’ierson,
Bijdrage tot de verklaring van ~Iiddelceuwsche  rekenmunten in de
Economiut  Deel  1 blz. 33 í1906)). Wat dc ondwlinge  verhouding betreft,
<an  hier worden medegedeeld,  dat con Vlnamsch  pond van 40 grooten
= 8 Hollandscho ponden. Een Carolusgulden  (wn zilveren mnnt  door
Karel V geslagen) telde 40 grootcn of 20 stuircrs (dubbele grootcn);
le groot was de (grootc)  pen&,u der Vlaamsche  ponden, zoodnt  de
Jarolusgulden = + pond Vlaamsch (die 240 groote penningen had).
Een duit = i van een stuiver (f stuiver heet nog in den volksmond
L duiten). Een oort was t van een stuivor, maar ook van alle andere
munten; een oort beteekent n.m. 4. Een blank = 1 stuiver  of 6 duiten.
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reeds de aandacht op den te Rotterdam in het b e g i n
van de 1’70  eeuw wonenden  Hoi je r  Hoi je r szn . ,  ge -
boortig van Hamburg. Deze was erfgenaam van een
Geske Hoqer, overleden te Hamburg. In Delfland
t ro f  ik  r eeds  een  Hoi je r  aan  in  1378 :  ,,Jan d i e
H o i j e r  J a n s s o n e  v e r k o o p t  H e i j n  B u g g h e n  Hu-
g h e n s s o n e achtondalf hond lands in Delfgaech” (St.
Pouwelsdach  conversie).  (Geestelijk kantoor Delfland
en ‘s-Gravenhage 220). In 1553 woonde in Wateringen
een landbouwer ds. (Damas?)  die Hoíjer. (Geestelijke
goederen  Hol land .  N”612).  Claes Pieterszn.  Hoijer
burger van den Brie1 getuigt 24 November 1642 (Prot.
Not. 1. de Bruyne den Brie]).  In Delft trouwt 1 Februari
1 6 6 8  C o r n e l i s  C l a e s z e  H o i j e r ,  jongman,  k l e e r -
maker  en  Lysbe th  Dr ieborn ,  jonge  doch te r .  Den
19don Maart 1669 en den 6 dan Augustus 1671 laten zij
e e n  k i n d  doopen,  g e n a a m d  M a r g r i e t c  e n  J o h a n .
Op de andere H oij er ‘s in Delft vestigde ik reeds de
aandacht in een noot in kolom 291, XXXTII. Deze
waren ,messenmakers”  en goudsmeden. Het is aanne-
melijk, dat de naamsoorsprong bij alle geslachten Hoijer

204

dezelfde is. Deze is dan waarschijnlijk een andere, dan
ik eerst heb aangenomen in één bepaald geval. In de
1~5~0  en 16d” eeuw veranderen meerdere voornamen in
geslachtsnamen (verg.  Storm, Brand, Fijck,  enz.) .
De herkomst van dezen naam hebben wij misschien te
zoeken in Scandinavië. Er leven daar thans nog ge-
slachten H o.ij c r , evenals in Hamburg en Oostenrijk-
Hongari,je  (Zie Rietstap Amorial Genera1 Tome 1).

xxx111.

XXXTV.

De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.),

medegedeeld door C ARL Kömum.

T)e aentekening van de oude Ledematen
die hier hebbe  cekornen siet voor.

vrou overleden 6 Mey 1674 gestor-
ven 19 7br. 1669, na Breda Mey 1660
met attest.

1671 28 9br. gestorven
1672 May na Gbergh met attestatie
na Grberg 19 Ap. 1666 met at-

testatie

1686 July overleden

6 Xbr. 1666 vrou gestorven

gestorven Mey 1669

gestorven Januari 1668

met ouse attestatie Mey 1667 t’sa-
men met sijn vrouw Catlyna Ruys-
senaers na Breda vertrokken, weder
gekomen Mey 1668

met attest. na Breda 23 Jnly 1663
gestorven weer  hier Dfay 1668

met attest. van Berg op Zoom 21
Xbr. 1659

Kolom 292, regel 6 van onder de woorden:
[Ad r i a e n C l a o s z n .  O u d e n d i j c k  ( l e e f t
n o g  1558)]  en.. . en een kleinzoon van C 1 a e s
Corne l i szn .  Oudendi jck  ( l ee f t  nog  1553)]
moeten geschrapt worden, zie bij het later te
behandelen geslacht 0 u d end ij c k.

Kolom 296, regel 22 van boven: Hieraan is
toe te voegen:  de oudste zoon kreeg ‘svaders
beste pelsrok en zilveren dagge.

Kolom 83, regel 32 van boven : 14 December
I ti48,  lees: 14 December 1643.

(Vervolg van XxX111,  380.)

Lijste der Ledematen ynn de Taf4 des Heeren die in mijn dienste na betooning
van attestatie ofte voorgaende  belijdenisse bij mij sijn aengenomen.

Joachim van der Plas, sijn vrouw
Margriete tel&  5,roeck
Anna van der P l a s
Uaria van der Plas 1

met attestatie aengecomen uyt ‘s-Gra-
venhage den 26 7br. 1657.

Jenneke van der Plas bij mij hare beleijdenisso gedaen den 22ston  Xbr. 1668.

Peter Sopers  sijn vrouw
AJaria  Crous met attestatie van Michielsgestel.
Adriana Nouwagen

Jan Joosten  van Bael  en vrouw j
Lynken Jasperse Hulsmans ) hare belijdenisse gedaen 23 8br. 1658.

M a r i a  Willemse  Vcrmezllen  en vrouw van Jacob  Zeemans  hare belijde-
nisse gedaen Se July 1668.

Huybrecht Adriaenscn Lockerbol  en vrouw Pierken Jansz  Broens, be-
lijdenisse gedaen 5” Jnly 1668.

Dirck Adriaenssen de Lang Schipper en vrouw Il’illemke  Willemse Ver-
meulen, belijdenisse gedaen 5 July 1658.

Adriaen P. . . . en belijdenis gedaen 6 8br.
Adriaen Adriaensen van den Ryen vulgo Oubol en vrouw fieelken, Jalasen

t’samen hare belijdenisse gedaen den 220 Xbr. 1668.

Peter Gerardsen van Herentals belijdenisse gedaen den 23 Xbr. 1668.

Maria Huybrech tsen
Lusbefh Huvbrechtse?a i belijdenissc gedaen 24 Xbr. 1668.

dierna huy&rouw  Adiiaeta  Lefaarden  Ruth.
Engel t j e  Michieise  T*a?a Erckel  de meyt bij Lysbeth Huybrecht Petersen

hare belijdenisse gedaen 11° April 1659, nu vrouw van Peter Huybrechtsen.
Joh.anna  Boomers belijdenisse gedaen 11” April 1669.
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met attestatie van Breda, woont
7br. 1662 tot Breda

overleden den 7 Sbr. 1676’

1686 Augusti overleden

overleden 28 April 1674

met attest. na Dordrecht 2 Julij
1659

na Breda vertr. met attestatie 20
Sbr. 1679

vertrokken noch geen attestaties
Sbr. 1665 met attestatie den July
1666 na Haelem (Haarlem?)

met attest. na Breda.21 Xbr. 1669

na Sevenberg
met attest .  na Breda Mey lti60,

weder gecomen  10 8br.  1660 na Am-
sterdam, met attest. 29 Aug. 1662.

met attest. na Middelburg 4 April
1664

gestorven 17 7br. 1663

gestorven den 170  Mart 1661

met attest. na Leuwarden  10 Mey
16tiO

attestatie van Breda den 12~ Xbr.
1660 met at testat ie van 180  X b r .
1661 weder na Breda vertrocken

Jn Mey 1 6 6 2  n a  ‘s-Gravenmoer
met onse attestatie

met attest. na Delft 30” 8br. 1660

met attest. na Breda 23 Xbr. 1660

met attest. na Dort 260 April 1661

S 7br. 1663 na Breda

Mey 1662 met attest.
venmoer

na ‘s-Gra-

weder na Etten vertrocken Apr.
1661

vertrocken sonder attestatie

1672 11 Febr. overleden

met onse attestatie Sbr. 1662 na
de Hage vertrocken

Conaelia Jaar . . . . aeps, huysvrouwe van Symon.

Lysbeth Jalassen  Keg, hare belydenisse  gedaen den 30” September 1661.

_Naria  Gerritsen van Snaey , Huysvrouw van Art Ruysnaers, hare be-
lydenisse den 23 Xbr. 1661.

Jacomijne Willems Vermolen, dochter van Willem Gewerden Permolen,
hare belydenisse  gedaen 23 Xbr. 1661.

Hester Lalleman, woonende by d’Heer  Boshuysen, hare belydenisse  ge-
daen 1 Aprilis 1662.
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Jenneke Jansen uan Amen, belijdenisse gedaen lle April 1669.

Anneke Ruysnaers, belijdenisse gedaen 110 April 1669.
Aegtje  Ruysnaers, belijdenisse gedaen 11~ April 1659.
Gooert Anthonissen Drus vulgo  Schrammen, belijdenisse gedaen 11”  April 1659.

Jacob Zeemans belijdenisso gedaen 11” April 1669.
Hendrick Jan Struycken vulgo  Broeren belijd. 11” April 1669.

Hendrick Huybrechtsen belijd. 110 April 1669.

Cuthrina  van der Plas belijd. 11” July 1669.

Johan Schijndel vrouw
Anna Barents met attestatie van der Dussen  25 July for- .

Geertruydt van Sch$ndel mele attestatie gegeven.

Persynlje  Lam . . . hts met attestatie van Uytrecht van . . . . aengecomen
(N.B. dit blad vergaan).

AI.
Willemina vun Schijndel, belijdenisse gedaen 40 8br. 1659.

Peeter Hendrick Huybrechtse belijd. 4e 8br. 1669.

Huybrecht Peetersen belijd. 248 Xbr. 1669.

Ardt Ruysnaers belijd. 240 Xbr. 1669 vrouw

Petronella Adriaens met attest. van Delft 250 April 1660 aengekomen.

Geer2rqd  Janse Vermeulen idem.

Jala de Bey,  aengekomen 4 July 1660 attest .  van Breda s&r v r o u w
Maria van Nispen  belijd. 20 July 1660.

Christina Witlems , met attestatie van Geertruydenberch den 68 Mey
1660, aengecomen 4~ July 1660.

Melissina de Bye, Huysvrouwe van Johannes vara  Vessem met attest
van ‘s-Gravenmoer den 20 July 1660, aangecomen  den 40 July 1668 (16604)

Jacomyntje Adriaens  J .  D., met attestatie van Delf getekent  by T. de
Lantman in dato 26 Apr. 1660, sengecomen den 10e 8br.  1660.

Aechtjen  Leenders j. d. , met attestatie van Breda, geteckent bij Chr.
Losecatius 3 in dato S October 1660, aengecomen den 10e  8br. 1660.

Adriaentje Joris, Huysvrouw van Ja?a Bastiaensen, met attestatie van
Dordrecht getekent bij Jacobus Lydius in dato 13 8br. 1660, comt aen
258 Xbr. 1660.

Anraa Winckelnaans, hare belydenisse gedaen 230 Xbr. 1660.
Johanlaes  van V e s s e m ,  man van ilZelissina  de Bye, sijn belydenisse ge-

daon den 230 Xbr. 1660.

Jan dndriessen  vaga Ette, sijn belydenisse gedaen den 230  . . . . . 660.
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met onse attestatie Juny 1665 na Georgius  Herczules  ende  Narin Newto?>, sijn Huysvrouw met attestatie
Grberg van Amsterdam dato 20” Apr. 1662, aengecomen 2” July 1662.

1Fille~l~  Adriaensen Verwyl  (Verzyl?) , sijn belydenisse geduen den 220
December 1662.

den 23 July 1663 gestorven Aiat7zonis  Adriaensen Ruyssenuers, sijn bclijdenisse gedaen den 22eXbr. 1662.

1670 . . . Mey de man gestorven Pieter Di,rcks Bacl cnde Adriaentjen  Pefers s\jn Huysvrouw met attestatie
van ‘s-Gravenmoer in dato 27 May 1663, aengecomen den 8~ July 1663.

m e t  onse at test .  26 Juny 1665
naer Oudenbosch

1672 12 Febr. gestorven

gestorven 10 Aug. 1667

D EIr Onderwuter overleden 2 Maij
1670

met onse attestatie 3 9br. 1664
na Dordrecht

met onse attestatie 29 7br. 1665
na Dongen

met onse attestatie van 18 Xbr. Tannekera Dircks J. D. woont bij d’Heer Secretaris Swaen met attestatie
1673 na Dordrecht van Breda den 16”  Decemb. 16ti4, aengecomen 20 Xbr. 1664.

Johannes van de Hult(se~a)  ? met attest van Rotterdam, aengecomen 7
Sbr.  1663.

Neellcela Jaqaselb de Bruqa  h u y s v r o u w  v a n  Cornelis Cornelisse  de Beye,
hare belydenisse gedaen 210 Xbr. 1663.

G’laes  Antlbonissen  de Graladt  schipper syne belydenisse gedaen 22”  Xbr. 1663.
Antonis  Hefadrikse  vwn ler Heyden met myne meyt met attestatie aen-

gecomen 13 April 1664.
De Heer en Mr. Peter &aellen,  Schouteth der vryheyt aengecomen sijnde

litmaet geweest van de franse gemeijnte tot Breda den 60 July 1664.
De Heer J a c o b  Otzderwater  ende  syne EIuysvrouw  joffr. Elizabeth  van

de G,racf  hier gecomen van Dordrecht by my . . , . haer  belydenisse ge-
daen en aengenomen den . . . , 1664.

Alaneke  Adams Ryuers J. D. van Dordrecht, woonende by d’Heer  Onder-
water bij  ons hare belydenisse gedaen den 30 Sbr.  1664.

Dingetie  Wouters  R!$~e,b  j. d .  v a n  D o n g e n  w o o n e n d e  bij  D i n g e t j e
Lenaerdt Brouwers bij  ons hare belydenisse gedaen als boven.

C’afl&e  Adriaen Struycke?a  j. d’ woonende alhier, bij ons hare belydenisse
gedaen als boven.

-
,Janlaeken  Ariaens J. D. van Cape1 woonende by Lenaert Anthonissen Drus.

paepsch geworden door houwelyck Arnoldus vaqa  der Plas J. M. woonachtigh  alhier.
vertrocken  na Dongen att. 24 8br. Catlyn  Marcelis  Ruysse?laers  J. D. woonende alhier.

1667 weder hier gecomen nu huys- Naria Adriaenscn  bc?tyff  J. L). woonende alhier.
vrouw van Jan Willem Vermeulen Adriuenken JalzAen Cuypw  J. D. van ‘s-Gravenmoer woont by Anthonis

Hendriks Schipper hare belydenissen gedaen den 23 Xbr. 1664.
d e n  9br. 1 6 6 6  vertrocken  naer

Haarlem noch geen attestatie 25 July
1666 attest. gegeven

Bernardus van Schyndel J. M.
Lysbet7b van Schyndel  J. D.

puepsch door houwelyck Lysbeth  Huybrechts  Adriaensen LockerOel  J. D. t’ Camen  ? hare belijdenisse
gedaen den 30 April 1665.

Sonder attestatie doorgegaen  28? Ja?alleke  Laurelas, dicnstmaeght  by d’Heer  S c h o u t  S n e l  a l h i e r  . . . .
Marty 166 25” Xbr. 1666 met attestatie van Leuwarden dato 7 Xbr. 1668, getekent

bij Regnerus Hacklingins.
overleden Dinge$en Jans Hantkint  J. D. nicht van Lenaert  Ad,riaewse?&  Ruth en

by h. woonende met attestatie van Gr. bergh aengecomen van den 30
Septemb. 1666, bij ons den 21e Xbr. 1666.

verdronckcn omtrent Gr.bergh den J a n  Dirckem Galz  Geldorp  man van Uayke?a Vinclren,  s y n e  b e l y d e n i s s e
10 Sbr.  1667 gedaen den 23 Xbr. 1666.

Philip de BossoTa, met attestatie van Tilburgh,  getekent  bij de predicant
Pnridanus? Lemanus, aengecomen 290 Xbr. 1666.

overleclen  19 7br. 1680 (of 1686?) LfysOeth Abrams de Gra,f  syne huysvrouwe, hare belydenisse gedaen den
1” July 1667.

15 January 1677 overleeden Heimken Preyt Eluysvrouw van Claes Willemse  Vermeulen, met attestatie
van Zuylen bij de predikant Henricus (Slaman?) getekent den 29 9br.
1666, aangecomen  den 25 Xbr. 1666.

LysOetla  Sp+-ifacx  Huysvrouw van Mr. Lambrecht vala dela  Ryen, Cos te r
van Oosterhout en Schoolmr  ten Houten: met attestatie van Geertruiden-
b e r g h  getekent b i j  D .  Pe t rus  Oos tdorp ius?  30 Aprilis  16G7,  aengecomcn
den 10” Apr.

Maria de VZiegh  J. D. hare belijdcnisse gedaen den 1 July 1667.
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met onso attest. 20 Apr. lG69 na
Breda

overleden

overleeden 25 Juny 1673

m e t  onso attest. . . . Nsy 1668

overleden 1673

met attest. van 21 Ney 1670 na
De Leur

overleden

met onse attestatie de dato 13 Aug,
1670 na Brouwershaven

overleden 2 Xbr. 1671

1674 ge Martij  overleden
vertrockcn 14 Xbr. 1673 met at-

C’orlaelia Jansen Wz$kgaerdt J. D. hare belydenisse gedaen den 1 July 1667.

Adriaedjen  Couaelis Ruyssenaers J. D. hare belydenisse gedaen den 1
July 1667.

Anfhonis Kzryl, sijne belijdenisse gedaen 30 7br. 1667.

Tllomas  Si!,lo?rse?&,  w o o n e n d e  in
Teteringen,

‘t cleyn huysken op de Heyde onder
met attestatie van Breda, versookt 1li.j  ons to mogen tot de

Tafel dos Heeren  . . . . den 110 X b r .  1 6 6 7 .

iV&aes  Jl;ille?nse~t Fermeulen,  sijn belijdeuisse  gedaeu den 23 Xbr .  1667.

Adriama  Lmaaertsen  Rnth,  sijne belydenisse geda.en  den 23 Xbr. 1667.

Jooha?alaes  . . . . P. vma  Brieckhuyseu,  hare belydenisse . . . . Rotterdam.

Jacobus Bandom  J. &l. van Bergen op Zoom woonendc bij 1lr. Jan de
Greeff, sijne belydenisse gedaen den 970 7br. 1669.

Pudus  Rutter  J. m. klerck  bij d’Heer  Secretaris Swaen, sijn belydenisse
gedaen den 27” 7br. 1669.

Catlijn Da’rck Ryvela  , wedo van Jan Uaertens, hare belydenisse gedaen
den 220 Decemb. 1669.

Jcnneken  Conaeiis MariTaissen.  J. d. haar belydonissc gedaen den 22” dito.

Marike?a Marcelis  Rzlysselauers  J. d. hare belgdenisse  gednen  den 220 dito.

JoíYr.  Anna Hennelci?z,  huysvrouw  van de Heer en Nr. Pietey  &eb,  Schouteth
deser  vryheyt Oosterheut,  hare belgdenisse  godaen  deu 230 Decemb .  1669 .

Gpbert  can  Bemmel, f r a n s  schoolmr  e n  Helejaa Jaqas vals Ceters  v a n
‘s-Gr.moer  met attest.atie aengecomen den 29 Juny 1670.

Peternclla de Szunrt,  Huysvrouw  van Adriaen  Lcnaerdt Ruttela,  aengecomcn
den 29 Juny 1670 met attestatie uyt ‘s-Gr. Hage. dese attestatie gelevert
in dato 23 Juny 1670 uyt ‘s-Gr. Hage v. D. Corn. Triglandius ondertekent.

Peter Jansefa Stmyclc,  sijn belijdenisse gedaen 24 Xbr. 1670.

bLjnao?a  dcrtss van oha 1J&Z  J. m. si,jne belijdenisse gedaen den 2” Julij 1671.

Aclticn  lImd;el J. D. van Orsov, comt  sen de 60 Ju lv  1671  me t  a t t e s t
testatie na Dordrecht

<,
van Orsoy  van den

Aanteekeningen uit de oude registers van
ondertrouw van Amersfoort,

medegedeeld door W. WIJNAENDTS  VAN ENSANDT.

(Vervolg v:m XXXIV,  18%)

90 April 1G71Y&lcrtekent  van d. Johuannes  Reffaerdus?

(Wordt vfm;0lgyd.)-_._-

13 Februari 1716. De heer Willem van Geijlz, j. m .
raad deser stede, en Abigael Padbrugge; j.d. beydo van
Amersfoort en wonende alhier; betoon op (niet ingevuld)
den 1 Maart 1716.

2 6  J u l i  1 7 1 0 .  Narcus ,ca?a hsse~~hooyh,  WC~~  v a n
Anna Elisabeth van Romuad en Teuntje  Thomas VU?E
Losduynen, wedP v a n  A b r a h a m  Alewij?as  , beyde tot
Amersfoort;  hier getr den 15 Aug. 1710.

Lambert IViZcZe~~aun,  j. in. en Cornclia Haalboo~n, j. cl.
beyde haar 3 gohooden van de Houwolijksaken in de
karcko van Veenendaal gehad volgous  attestatie, zijn
binnen Amersfoort getrout den 28 Novomber 1710.

16 November 1712. Mr. Jan Fredrick Tcclc)nuqa,  j. m.
van Amersfoort, en  Willemyna z’nn  Hoornbeeclc,  w e d .
van Cornelis de ;IPilh , wonende  tot Amsterdam ; betoon
op Amsterdam den 7 Dec. 1712.

14 Juni 1714. Cornelis cma fieveuler, j. 1x1.  van Amers-
foort en daar woonende, en Christina  de Qvcef, j. d .
woouende tot Amstelredam; betoon op Amstordam den
4 Juli 1714.

20 November 1716. Nr. Diederyck Schagela  , secretaris
dcser stad Amersfoort , en Naria Catharinn Kessi,lzg  ,
beyde tot Amersfoort; betoon op buyten den 9 Dec. 1716.

9 April 1717. CIlristoffel van Roopela,  j. m. van Am-
sterdam, e n  Aaltjen  Leemiers,  j. d .  v a n  B a r n e v e l t ,
beide woonende alhier; hier getr. den 2 IIey 1717.

22 Juli 1717. Adriaan Boesses, wedr van Anna Afar-
garita Faber,  en Nagteld de Kpauz$, beydc van Amcrs-
foort en woonende alhier; hier getr. don 10 Aug. 1717.

lö O c t o b e r  1 7 1 8 .  Theodorus  ab E!/bergeu,  j. m. bc-
dienaar des H. Evangeliums in Christi Gemeente aan
de Vuurse en Christina Montozrba?a, j. d. alhier; betoon
tot de Vuurst den 30 Oct. 1718.

6 October 1719. Nr. Albert Bekker,  j.m.  van Utregt,,
wonende  to t  Ut reg t  en  ju f f r .  Aletta Bo!7i, j. d. v a n
Amersfoort woonende alhier;  getr.  tot  Leusden den
24 Oct. 1719.

25 October 1715. Jacob Te~~amkcl~  Adriacus,  j.m. van Thans overgaande tot  mededeelingen  over de voor
Amersfoort en Adriana de GeELEe~,  j. d. van Vizioen,  beyde den ma,gistraat gehuwde personen , merken wij ter zake
to t  Amste l redam;  be toon  op  Amste l redam den  17 o p ,  d a t  degenen  d ie  n ie t  voor  den p r e d i k a n t  d e r
Nov. 1716. Hervormde gemeente wenschten te huwen (dus de
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anders-denkenden en de niet-denkenden) hun huwelijk
lieten voltrekken voor Schepenen der stad. De publi-
caties daarvan zijn genoteerd in de Resolutieboeken  van
Amersfoort,  tusschen tallooze andere zaken in, als :
commissies, rekesten politiezaken,

verpachtingen,
correspondenties,

publicaties, en dergelijken, en is het
blad voor blad nagaan dier boeken om daaruit  de
publicaties der gehuwden uit te zoeken, zeer tijdroovend.
De inschrijving dier huwelijken geschiedde aldus: In
de eerste plaats vindt men genoteerd het verzoek van
twee personen, resp. van wegen bruid en van wegen
bruidegom om publicatie van hun aanstaand huwelijk;
de namen der beide verzoekers geven dikwijls licht tot
hun verwantschap met bruidegom en bruid.

Daarop volgt van wegen den magistraat de publicatie
van het aungevraa#gde  huwelijk met verzoek eventueele
bezwaren er tegen kenbaar te maken.

De inschrijving in de Resolutieboeken luidt steeds
ongeveer aldus : ,,Die van de magistraat doen te weten
dat met consent en goedvinden van vrinden en magen
in den echten staat zullen vergaderen N.N. en X.X.” enz.

Eerst van af 1674 zijn afzonderlijke publicatieboeken
aangelegd en zijn deze niet meer tusschen de resoluties
enz. ingeschreven.

In de ondervolgende gegevens zijn de uitvoerige be-
woordingen van het verzoek om publicatie en van de
publicatie zelve weggelaten en alleen maar vermeld
de namen der beide partijen ; men gelieve des gewenscht
voor meerdere bijzonderheden de Resolut.ieboeken  zelve
in te zien. Ook beginnen deze boeken veel eerder dan
het  jaar  1610, waarmede wij aanvangen. De te ver-
melden datums zijn die van de publicatie.

2 Januari 1610. Henrick van Sevener  en Dirkje  Jan
va?a Sclaoenhoven’sdr.

1 Mei 1610. Jan Gerritsz va?%  Deventer en Gerritge
Pelyroms.

4 Mei 1610. Jan Elias  van Engelant en Dirkje  Evert
Versteech’sdr.

14 Augustus 1610.  Peter  Sclzacle,  zoon van Dirok
Pieters  Schay,  en Maria van Haeften .

4 Januari 1611. Johan Vonck van Lienden en Joffr.
Elisabeth Saelis  genaemt Braeckel, (zie ook 14 Dec.
1610) (12 Juni 1611 wordt aangenomen als burgeres  van
Amersfoort Joffr. Aleida va?z  Braecicel,  huisvrouw van
Henrick Zaell).

17 Februari 1611. Willem van Niepoort, zoon van
Joost vnqa Niepoort  wonende te Utrecht, en Elisabeth
Goort van Xnzbeisdr.  wonende alhier.

29 Maart 1611. Dirk Thomas van Deutnter  en Susanna
Hillebrant Claesdr.

ld Jul i  1611.  Herman  Bxys Claeszn.  e n  E l i s a b e t h
van Bitterschoten.

3 Juli 1612. Peter Petersz. de Goyer  en Gerberich
Lommessen.

21 Juli 1612.  Gerrit Jansz. Schay  en Barbara Gerritsdr.
14 Augustus 1612. Mr. Ever%  van der Schzler.  advocaat

voor den Hove van Utrecht, en Geertruyt van ZYzcZenborgh.
18 September 1612. Cornelis zoon van Nr. Johannes

Gesselius, rector, en Jannitgen dochter van Willem
van Lienaer.

30 October 1612. Jacob van Westrenen en Wilhel-
mina Poytelz.

3 November 1612. Aert ten Holt en Lutgen va?z.  der
Borch.

26 Januari 1613. Jan ten Berge Thomaszn. en Maritgen
Henrick Petersdr.

2 Februari 1613. Cornelis van ZijZZ Corneliszn. en
Evert,gen Gerrits.

17 September 1613. Jan Goossensz  Taets, zoon van
Goossen  Cornelisz. Taets en Barbara Nartens Grim.

19 November 1613.  Peter  Canter  Dirksz.  en Josina
van Dolre Jacobsdr.

26 Januari 1614. Johan Holt en Nagdalena fioerners.
3 Mei 1614. Claes Buys, zoon van Wouter Claesz.

Buys en Annitgen Jansdr. van Veen.
10 Mei 1614. Jr. Pouwels Swart en Joflr. Willemina

van Byler.
16 September 1614. Peter Jansz.  van Gessel,  zoon

van Johannes Gesselius  , rector, en Goertruyt oan Limput.
30 December 1614. Gerrit van Schadiclc  en Robbe-

richtgen Vermaet.
10 Januari 1615. Rutger Poeyten en Maria vast Weede.
27 Januari 1616. Basilius van Wenckum  en Rodolpha

van Liender.
31 Januari 1615. Harman Buys en Beertgen Cornelis.
2 2  A u g u s t u s  1 6 1 6 .  Gijsbert Jansz.  Pluyh en Zara

Adams van Halela.
22 September 1615. Jr. Hademan valz  Lacr  en joffr.

Eza van der Borc7~.
6 Jan. 1616. Rutger van Wenclcom en Levina valz

7Ycstrenen.
Idem. Jacob zoon van Jacob Jacobsz. van der Eem

en Evertgcn Verhorst.

6 Juni 1616. Philips van Duverden en Elisabeth Frans
HerOertsdr.

1 6  M a a r t  1 6 1 6 .  Dirck valz Duverdega en  E l i sabe th
Lommets.

20 Sept. 1616. Mr. Jan Lucas bchouwe,  chirurgqn ,
en Ryckge Jacobs van Wyck.

14 Jan. 1617. Willem van Lienaer Ghijsbertsz. en
Jonckfr. Ida Schade.

31 Jan. 1617. Peter Schade Willemszn. en Catharina
te Hart Henricksdr.

4 Febr. 1617. Ghijsbert Ghijsberts van Hoorn e n
Jonckvr. Geertruyt bchade.
10 Mei 1617. Bruno van Westevelt en Joff. Adriana

van den Bongaert.
2 Jan. 1618. Clemens Gerrits  en Emmerentiana  te Hart

Hendriksdr.
13 Jan. 1618. Hendrick  Brant en joff. Maria 1011.
30  Jan .  1618 .  L ieven  Wijnants  van Resa?ade en

Barteraet te Hart Henricksdr.
7 April 1618. Willem Cornelisz. de Wijs en Jannitgcn

Peters van Hamersfelt.
21 Juli 1618. Peter Gerrits Mol1  en Maria Jacobs.
13 Jan. 1619. Diderik van Reynesteijn en Weyndelmoet

van Vanevelt.
5 Mei 1619. Frederick  van Velsen en Gerritgen Verhner.
8 Juni 1619. Jacob van Dolre en Theodora Bosch.
16 Juni 1619. Lenert Nicasius en Ytgen Aerts .
6 Nov. 1619. Ryck van de Wal1  en Jonckvr.  Maria

?:ala  S$l.
29 Jan. 1620. Evert Symons vala Velsen en Haesgen

Rijcx.
8 Mei 1620. Rutger Poezjt  en Adriana vaan Westrenen.
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Door het ti,jdroovonde  om uit deze resolutieboeken
de publicaties der huwelijken uit te zoeken en door mijn
terugkeer naar Gelderland, was ik niet in de gelegen-
heid deze aanteekeningen verder te vervolgen. Ik wijs
derhalvo op de noodzakel[jkheid  om bij het zoeken naar
te Amersfoort gehuwde of ondertrouwde personen, ook
de Resolutieboeken dier stad te raadplegen, zoomede
op de belangrijkheid van dit soort registers voor verder
onderzoek.

Aanteekeningen uit de notarieele archieven
van Leiden,

door W. J. J. C. B I J L E V E L D .

Buiten de annteckeningen, die hior volgen, heb ik
zeer veel  materiaal kunnen verzamelen betreffende tal
van andere geslachten, die mi,jne bijzondere en blijvende
belangstelling hebben. Ik noem o.a. : de Mamuchet, van
Lanscroon, van Lochorst, Cuyck van %yerop, van der
Lacn,  von Massow en do families, die van de 160 tot
de 190  oeuw de huizen Oud-Poolgeest  en Endegeest
bewoonden. Deze gegevens hoop ik in de loop der
jaren te verwerken, doch ben gaarne bereid, eventueel
belangstellenden, zoo mogelijk, in te lichten.

D e  j o n k e r s  Caselzs v a n  Flory. 1652 S c h u u r m a n
Bastaardtak der Nassazb’s overal + 1630 van Grotelande.

Testament van Anna van O!ge&-ugge  Duras, dochter
van den vroegeren elect  van Doornik, later teRijnsburg
woonachtig, 1 Aug, 1626 van der Meer n” 336.

Conradus  Bremerus, Luth. pred. 1666-1668 Paets
NO 135.

Testamenten Marie Vivien wede Gillis oa?a Panhuys.
Claes Verruyt 5 Jan. 1653, 21 Juli 1658, 2 Juli 1663,
6 Oct. 1663, 23 Jan. 1664. Voor haren boedel zie: 1670
Leonard  van Overmecr N” 51, 99 en 1670 IJsselstein
N” 114 en 115.

Gerard z’ata Amstel vaja  Doornenburg  1667. A. Raven
Ne 351 en 352.

Aeltje Barents van Nahuysen vrouw van Blus&
Corsx.  de Stoute 16 Dec. 1654 Pp van Aerdenstoff.

Alana  vals  de,n Bolagaert  douair Johala  can R a e s f e l d
v. Doocleweerd en eerder van Cornelis  vala  Mathenesse
sterft op Oud-Teylingen, tr. Warmend kort na 2 Jan.
1663, J. van Campen N0 37 en 1665 in voce Jan Han-
neman in de klapper.

Geslacht van Rappard uit Meurs 166’7 van der Eycke
NO ‘71.

Geslacht Rana vaja Rolland 22 Maart 1698. Lamb.
v. Swieten.

(NB. de Notarissen Wilmers en v. Swieton zijn bij
uitstek R. ‘C. familienotarissen.)

Testament il‘ic. comto  d’Aumale  &Haucourt t 24 A u g .
1668 A. den Oosterlingh NO 226 en 291.

Geslacht van !lreslo?ag 1670 1. den Oosterlingh N” 232,
1670 11. en Fransche acten van den Oosterlingh 1669
NO 71, zie ook 1671-1675 den Oosterlingh in klapper
op Adriapaa  van Treslong wede I;I de Cupiff heere van
Scheerdenasie  , Waalsch predt ; idem 1670- 1674 Engel
vati Haestenraedt.

Geslacht Mangelaer  gend Schenck  nota den Oosterlingh
op klapper in voce: Adriaen,  George, Jan, Juriaen.

Geslach t  Duyst vapa Voorhoabt 1677 den Oosterling11
N” 75.

Marquise de Lede geb. de Croy 1687 den Oosterling11
Na 238.

Hesse l  en Seger  van Lawick  1669 Kist en 1671 J.
Gerstecoren.

J. Th. Ph. von. Kretschmar 1700 J. Gerstecoren. NO 18.
Beatrix van der Monde wedo Jacobus va?a  der Kun

passim Gerstoren na 1700.
Gillis  vaja  der ïlliede~a 1672 J. van der Stoffe en 1674

NO 130.
F i r m a  Rendorp, Theodor Roosevelt, van Slingelandt

en C” te Hamburg, Amsterdam. in Portugal en de
Levant 1687 E. v. Haestenraedt NO 105; 1690 N” 41;
1692 N” 66 ; 1689 N” 84; 1688 N” 120.

Testament van het echtpaar ca?a Hoeckelom X Pagen-
stechcr met de insertie van een Latijnsch gedicht als
clausule derogatoir 1687 van Haestenraedt N” 120.

Boede l  van  P i e t e r  vaja  Panhuijs  i n  ve rband  met
kerkbouw  te Burgh op Schouwen 1678 Toornvliet N” 128.

Uitverkoop der goederen van den Graaf va?l IVarfzcsé
1696 Toornvliet NO 1.

Kapitein Johan Obrijesa  1680 D. de Fries NO 50 en 51.
Clemefatia van Lynden wede Arent Sloot te Kampen,

suster van Anthony heer van Sinderen en moeder van
Reynt Sloot 27 Mei 1662 M. Tersijden.

Van Lyndela  van CronenOurch  1678 Camper  N” 9.
Odolph Jaja,  Reylaer,  Everard Dirk van Keppel 1680

Leffen 1683 C. v. Alkemade.
B. LU. van Raesfelt wede Gerard baron vaja Wassenaer

vaqa Alkemade 1691 Camper N” 75.
Geslachten v$g7&,  van Lawiclc, Pieck,  Poorlnaa?a  en

Renesse 1681 Foyt van Egmond NO 131.
Scheiding van huwelijk : Johan valz  Someren el1 Sophia

Ernsfs dr. van Terwisga op de voornamen in de klapper
1690-1693 en 1703 Foyt van Egmond.

Testament Hendrik van Dompselaer 1706 Foyt van
Egmond NO 91.

Johan Jacobsz. vaqa Vilsteren uit Zwolle 1693 Abben-
xouck N” 32.

Joost en Johan Tuets  van Amerongen en de van Ooy’s
1683 van Cingelshouck.

Robbert van Ittersum va?a nioorcleuringe?a,  luit. col.
der  carabiniers  van den grave d’Albemarle  en A n n a
Maria von Schwartt 1706 G. van Poelgeest N” 25 ;
1706 H. Schouten Verruyt NO 82, 83.

Belangrzke Boedelscheiding van Henri&  Rammelmala
en  El i sabeth  vals Ro!yeja, zie klapper in voce 1 7 1 0
Crombrugge en NO 85.

Jan Boddens Waalsch predt te Leiden en Maria Anna
Vosch van Avcsaet  1719 Crombrugge N” 68.

A n t h o n y  v a n  A s  en A n n a  val> Wijk  1720 Wolff
NO 359.

Testament van douair. gravin de Berlo geb. A. H. van
Wassenaer  IYarmond  1732  v. d. Kerff NO 44 en boedel
1722 Wilmers NO 42, 44, 62, 63. Zij i_ 27 Feb. 1722.

Boede l  A n n a  dJaria  Moens  vrouw van Douwe  v a n
Cammilagha  1727 Wilmers NO 5, 84, 87, 99, 101, 153;
1728 N” 43, 44.

Pijnssen  van der Aa 1729 Wilmers NO 180.
Testament Schelto  Willem baron vals Bronchorst 9

O c t .  1727 H. J .  Kreet  p.  400.  Hij t op  Sass ig t  t e
Sassenheim 16 Oct. 1727 en is begraven in Haarlem.
Zie boedel 1727 Wilmcrs NO 83, 90, 98 ; 1728 N” 71.
Sassigt is 23 Juli 1736 bewoond door zijne nicht M a r i a
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Christ%na,  Clara  va?L d e r  Luen douair. 111. T’ictor d e
Cannart  d’Hama1.  (nots. Wilmcrs)  zie ook 13 Oct. 1739
Wilmers en 1734 Wolff p. í’60 en 1727 van Rijp NO 108
cn 1-1.

Verkoop eoner  menagerie door Adr. Boers 1 7 6 3 .
P. EI. Pla N” 24.

Verkoop van het huis Warmend  1774 Klinkenberg
NO 760 en 828.

Predikantct~geslucht  Barbas 1781 Klinkenberg p. 102.
Testament douair. L;alz  &chiel-ela  geb. 2;aTa  Boetzelacr

1’788 Thijssen  NO 66.
Joh8 vafa Bwyefa  vu?a der Grijp, lastig pater familias

1784 11 Luzac p. 1041.
Geslacht vaga Voss  vala fiilzderen 1811 Kleynenbergh

p. 48.
Acte omtrent de geboorte van Thomas baron v a n

Wasse~aacr  Alkemade 9 M e i  1 7 9 8  P .  Benezet  NO 6 7 .
p. 421.

Bwna  Catharina  de Boscla  wedo J. C. van iVeukirche~a
genaamd vccu Nijve?~heir?a 1806 Benezet  p. 204.

De hoistede  Torenvliet te Valkenburg eigendom van
Gillis vals Heussen,  kinderloos weduwnaar van oy&na
v a n  Thorenvliet  ; van Heussen  i_ hkk!Kl 31 Oct. 1 6 6 0 .
Zie ziju boedel op T. 1661 H. Brasser N” 1,43,83,244.

Kinderen van Jacob Pijnssen vals Offem  en B e a t r i x
vaqa  Almonde  19 Dec. 1584 W. Oudevliet en 9 Sept.
1591. S. van der Woert.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Van Keppel-Gruter.
In de onlangs verschenen Bijdragen en Mededeelingen

der Vereeniging  Gelre,  deel XIX, 1916, komt een zeer
belangrijk opstel voor over De Bannel-heerma van Reppel
van de hand van J. R. Baron van Keppel.

Wanneer ik nu naar aanleiding van dat opstel een
opmerking wil maken, dan ben ik er mij van bewust,
dat het ondervolgende eigenlijk een plaats behoorde te
vinden in het volgende deel der hoogcrgenoemde uit-
gave van Gelre.

Ik heb daarvan echter afgezien, omdat mijn mede-
deeling dan eerst over een jaar publiek zou worden en
bovendien de mogeli-j  kheid bestaat, dat zij wedergeschrijf
uitlokt. waarvan hot eindresultaat dan toch nog altijd
in 19 17 in Gelre’s Bijdragen opgenomen kan worden.

Bovendien is de schrijver van het belangrijke artikel
lid van beide Genootschappen, zoodat er te minder be-
zwaar bestaat, dat het 11aandblad  van het Genootschap
De Nederlandsche Leeuw, publiceerc wat, ik over hooger-
bedoeld artikel heb op te merken.

De op de plaat tegenover blz. 53 van het artikel De
Bannerheeren van Keppel voorkomende zegels XV, XVI
en XVII, heb ik indertijd - met toestemming van den
cigc‘naar  - uit het archief van het kasteel Middachte~a
onder mij,n leiding te Arnhem doen photografeeren.

Ik vestigde  n.1. deu aandacht van den heer van Keppel
op deze zegels, waarom dan ook op blz. í’l van zijn
opstel de schrijver mededeelt, dat Arla& vaqa  Keppel
Ghrwytsa  zegelt met : ,,3 zuilen, geplaatst 2 : 1, waarvan
,echter  het rechtsche zoodanig is platgedrukt., dat het
,,figuur  moeilijk herkenbaar is en dus ook iet.s anders
,,zou kunnen zijn. In het midden de gewone schelp.”
Ik zelf opperde toenmaals tegenover den heer van Keppel
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het vermoeden, dat de rechts-bovenste figuur eega slei.
zou kunnen zijn.

Wanneer men nu echter de afbeelding van dit zegel
vergelijkt met het op blz. 69 van meerbedocld opstel
afgebeelde wapen Gruter, da,n ziet men onmiddellijk,
dat Arnt  van Keppei Gerritsxoon  in 1 3 8 2  qelde me t
Grut er, vermeerderd met ééla schelp uit Keppel.

Nog merkwaardiger wordt deze ontdekking, nu wij
op blz. 68 van hetzelfde opstel lezen, dat in 1338 Slijze
filia nobilis viri Arnoldi  de Keppel, militis, dispensatie
krijgt voor haar huwelijk in den dorden graad van bloed-
verwantschap met Gerardus  dictus Gruter  tle Arnhem.

Derhalve reeds in 1338 bestond er bloedverwantschap
tusschen van Keppcl  en Gruter;  het is mij echter niet
duidelijk hoe die in den derdela graad kon bestaan, dit
zijn toch alleen halfbroeders en -zusters?

Is het nu te gewaa,gd te veronderstellen, dat de overigens
onbekende Arnt van h7eppcE  Gerritszoon, die in 1383 -
dus 44 jaar later - zegelt met Gruter  vermeerderd met
1 ster van Keppel, een zoon is van bovengenoemden
Gerrit Gruter  en Stine  van Keppel Anztsdr. en derhalve
den rmam zijner moeder heeft aangenomen2

Ik heb daarom gemeend deze opmerkingen en vraag
aan de redactie van De Nederlandscha Leeuw te mogen
aanbieden, omdat een onderzoek naar de familie Grzblep
te Arnhem in de 140  eeuw en hare zeerdichte  verwant-
schap met het geslacht vajz  Keppel misschien meer licht
kan geven.

W. W IJNAENDTS VAN R ESANDT.

Boonzajer.
De in Algemeen Nederl. Familieblad 1888, blz. 301

c. v. gepubliceerde genealogie Boonznjer kon reeds be-
langrijk worden aangevuld met mijne mededuelingcn in
dit Maandblad jg. 1911 voorkomende onder den titel
Archiefsprokkels nit  Rhenen; thans volgen hier nog
nadere aanvullingen over de oudste generaties dezer
familie, welke ik te Rhenen en elders noteerde.

Aert of Adriaan Boonzaier,  geboren omstreeks 1580
moet verschillende kinderen hebben nagelaten; de meesten,
doch niet allen, vindt men vermeld in noot 1, kol. 61
van hoogerbedoeld opstel in jaarg. 1911 van dit Maand-
blad. Ik vermeld vorder nog:
1.

2.

Gerri t  Adriaensen  Booniayer,  die als jongman  van
Rhenen, aldaar 4 Maart  1632 huwt met Metgen
von&en,  jongedr. van Rhenen. Uit dit huwelijk werd
in Aug. 1636 een kind gedoopt, waarbi,j  geen voor-
naam word t  vermeld ,  doch  wel  dat de vader in
dezelfde maand overleed.
Cornelis  Adriaelasela  Boonsayer, huwt 10. Alalla  Jans,
en 20. (ondortrouwd 26 &Iaart  1638) met 3laria ,uma
Triest, weduwe van Joost ,Jansen  Krekel, wonende
te Rhenen.

a.

ll.

c.
cl.

Uit dit 2” huwelijk sproten verschillende kinderen :
Joost Boonsa,yer,  dien we in de genealogie torug-
vinden, en die te Rhenen 9 October 1670 huwde
met Anna Klerck.
Anna Boowayer,  ondertr. Rhenen 22 Febr. 1662
Anthola!/  van Beeck,  beiden  van  Rhenen .
Acltgeja Boonsa!/er,  gedoopt te Rhenen 11 Dec. 1642.
rvae,qke?a (Marza)  Boonsayer,  gedoopt te Rhenen
26 Dec. 1643, huwt aldaar 1 October 1671 met
Hendrik Taets, j m. van Rhenen.
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e. Susanna  Boonsayw, huwt 10. Rhenen 13 Mei 1677
Adriam van O~MYW~, v a n  H e u s d e n  (-== Op-
heusden), schalt; en 20. jondertr. te Tiel 24 Febr.
1689) te Rhenen 13 Maart d. a. v. met Dirk vuu
Kotelt,  j. m. van Tiel.

3. Hmadrilc  Ariaens Boonza!pr, die als j. m. van Rhenen,
aldaar ondertr. 12 Sept. 1647 met Lysbeth  Hartmam
van der Poel, wonende in den Haai.

Uit dit huwelijk verschillende kinderen, o. a.:
a.. Aert Boomayer, gedoopt te Rhenen 30 Aug. 1648,

schepen van Rhenen.
b. Claesje  Boomapr, ged. idem 1 Oct. 1651.
c. Hartman  Boonsa~~er,  ged. idem 23 Juli 1654.
cl. 12eyner  Boonsayer, ged. idem 10 Maart 1658.
e. Adriaala  Boonsayer, ged. idem 9 AIaart 1662.

4. Scrt of Arnold Boomayer,  gedoopt te Rhenen 29
Januari 1636, schepen aldaar nog in 1681, ondertr.
t c  Rhenen  20 Juli lti5ti Geertwit  van Hooft, j. d .
v;Ln Elden.

Uit dit huweli.jk o. R.:
CI. Hendrilc  Boonsa!yer,  gedoopt teRhenen  1 Juni 1657.
0. Anna Geerlrllit  Boonsayer, geel.  idem 24 Dec. lti5S;

zij huwde I+a~as  Palmert.
c. Nicokras  Boonsayer, ged. idem 9 Nov. 1662.

De Adriaol~  B. die in dc Tnleiding der genealogie van
1888 vermeld wordt als gehuwd  met Ida van Veen,
huwde  te Utwcl~t omstreeks lG75; ik verzuimde echter
de inschrijving te notecron en kon hem derhalve nog
niet plaatsen.

6. L(jsOeth  Aerts Boonsnyers, van Rhenen, ondertr. aldaar
24 Juli 1664 met Hendrik Hen&iclcs,  j. m. van Wa-
geningen (gehuwd met attestatie van Wageningen).

De dochter van bovcngenoemdcn Joost Boonsayw,  n.1.
Aletta B. huwde te Rhenen 28 Juni 1722 met Jeroen
wma der Horst.

Allard  Boonsaicr, j. m. van Rhenen, ondertr. aldaar
7 Juni 1737 met attcstatio van Arnhem, met Dirclrje
Stek, j. d. van A r n h e m .

Te Luntercn hnwde op 2 Nov. 1760 Gewit Boolaza*jer,
medr van Grielje  Everts van de Vendel, wonende onder
Veenendaal, met DerclGe  vala Dompelaar,  j. d. geboren
te Ede.

Reeds in 1659 wordt als raad der stad Rhenen ver-
m e l d  Aert Boonsnyer, zoodat over deze familie in de
oudere schepenregisters stellig nog veel meer te vinden is.

W. W. v. R.

T h i n s .  In de wettelijke  actcns van het Hnagsche
Rechterlijke Archief (NO  638) troffen wij de volgende
verklaring aan, die voor de genealogie van belang  kan
zijn. Zi.j is gedateerd 24 Juli 1677 en -luidt:

Wy schout, burgemecstere,  schepene  ende  regeerders
der stede ‘s-Gravenhage in Hollandt  oirconden eenen
ygelycken dat voor ons gecomen  ende verschenen is
Maria TIzins,  wedue wylen Reynier  Bolncs de welcke
vorclaerde  etc.  ten rersoecke van Al~~dis  Maghdalena
ende  Cornelia  Clenaclaiia  van Rosendael  waerachtigh te
wesen,  dat J a n  T h i n s  getrouwt geweest synde  met
ElisaOeth  Geene nnergelaten  hebben eene soon genaamt
Getao Thilas  getrouwt geweest synde met Clementia vaga
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Scl~oonc~abwrgla  , syndo geweest de overgrootvader endo
grootmoeder van de voorn. jufïr .  requirante,  wclcken
Geno Thins ende Clementia van Schoonenburgh naer-
gelaten hebben Jan Tlzins  de grootvaeder van de voorn.
juffr. die naergelaeten heeft Glemcfatia  Tlkns  getrouwt
geweest syndo met Mr. Jacob valz Roseladael  in syn
leve advocaet  voor den Hove van Hollandt, synde  ge-
wees t  vader  ende  moeder van de voorsz.  jnffr. v a n
R o s e n d a e l  waervan de selve eenige ende un iverse le
erfgenaem sijn,

redenen  van  wetenschap  gevende  da t  zij de selva
alle te gader gekent  ende  daermetie o m m e g c g a e n  t e
hebben soo waerlyck etc. des actum de 240 July 1677.

(w. g.) Pieter Pots.
D. S. v. Z U I D E N.

Schimmelpenninck (XXXtV,  190). Uit een Zutphcn-
scha schepenacte van 14 Mei 1612 (deel 1610-1612
der Kentenissen van Zutphen) blijkt dat heer Arndt
Schimmelpenninck, T h o m a s  Schimmelpenninck  , Mar-
garetha Sch. gehuwd met Thomas Gisen van Mekelen-
borg en Altgen  Sch. gehuwd met Herman  Derricksen
Becker , kinderen van wijlen Thomas Schimmelpenninck
en Altgen  van der Nase,  zoomede  deze laatste als beste
moeder en momberse van Johan, onmondig nagelaten
kind van wijlen haar zoon Johan Schimmelpenninck,
en allen te samen erfgenamen van wijlen Johan Schirn-
me1 penninck en Margareta Keyen , echtelieden, hun
alingo behuisinge en wehre in de Lange Hofstraat te
Zutphen, transporteeren aan Arnt Brakelman cn diens
huisvrouw. Uit  deze acte zijn de 3 eerste genera t i e s
Sch. bewezen, terwijl men de eerste goueratio terug
vindt  in Alg. Ned. fam. blad 1892,  blz. 186 cu 1 8 8
en idem jg. 7894, blz. 95.

bt. W. W. v. R.

Oldenbarnevelt  (van). Huwen tc Zwolle tusschen
18 Juni en 4 Juli 1620: Albert die Bocth  genoempt
Grevcgz  der beijdcn rechten doctor, Wguolt  Greven sohn
und die Edle  j&er Joatalzn ,nan Oldel~barnevebt  z. Junckor
Cosin van Oldebarnevelts n. d.

E. v. It.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Boutmy.  Guvraa.gd w o r d e n  goboortcplaats  e n  g e -

boortedatum , alsmede de namen der ouders  van Jlaria
EranCoise  Bolrtnay,  die 10  i n  1 8 7 9  h u w d e  m e t  J h r .
-7. 6. L .  1.011  bchmidt  arbf Alienstadf; e n  20 i n  1 8 8 0
m e t  G. P. clc  A’euc.

st. W. W. v. R .

Haenen  van Wambrechies (XxX111,  03,  127).  Zie
Goethals:  Miroir  des Notabil i tés nobiliaires,  dl. 1 20
art. Généalogie de la famille  de Haynin,  des sires’ de
Haynin lez-Saint Ghislain  (Hainaut). De baronnen van
Wambrechies voerden nimmer den graventitel. In 1690
was Joseph  de Haynin  , chevalier, baron de Wambrechies
gehuwd met  Jeanne  ~hér~se  d’Ostre1  de Ftcrs,  w e d u w e
van Ferdinand  F,rançois du Chastel,  chevalier,  vicomte
de La Hozunrderie.  - Hoewel de Haynin’s vermaagschapt
waren aan het geslacht de Cuinci gen. de Héni,ja-Liétard
(abtisierelgk  d’dlsace),  dat een rechterschuinbalk in zijn
wapen voerde, hadden zij met dit, wat de afstamming
betreft, niets gemeen. De de Hayglin’s  bestaan nog in
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België onder den verbasterden
ook gevoerd wordt door de

naam de Hen&? melke
leden dezer familie  ge-

vestigd in Cambrésis. De kooplieden uit dit geslacht,
gevestigd te Parijs ,  schrijven zich echter al len de
Haynin  of Dehayni~a  evenals de werklieden van den-
zelfden stam te Lille, Roubaix en Tourcoing, gesproten
uit de tak der heeren  van Aire te Baisieux en Ferrain.
Zij voeren: in goud een gekarteld rood kruis.

Cho P.-A. DU C HASTEL DE LA HOWARDERIE-NEUVIREFIL.
Riom.

Montfort (Thorn) (XXXIV, 191). p. J. B. Mo;z(t)-
fort(s) was ontvanger te Oirschot. Hij was gehuwd met
JohunIaa  vala Velthoven,  die ongeveer 1765, vermoedelijk
te Utrecht gedoopt was, en een zuster was van Mr.
Andreas Arnoldus van  Velfhocen , president der recht-
bank te Eindhoven enz.

Hij gebruikte een cachet met het volgende wapen:
blauw, beladen met staand, zilveren (3) anker, zonder
ankertouw.

Aanziende helm; helmteeken het anker; in plaats van
dekkleeden komen twee palmtakken achter den helm uit.

Devies: fortiter et rector.
Vermoedelijk behoorde hij tot de Thornsche familie.
Er bestond ook een katholieke adellijke familie Uan

Montfort, te Culemborg, later in mili tairen dienst .
Over deze heb ik ook verschillende gegevens.

Bergen-op-Zoom. W. J. F. JUTEN.

Prehn (van) (XxX11,  318). In het register van den
60~~~~  pennink te Haaksbergen vond ik de volgende akte.

1777 30 Januari. Ergenamen juffr. Catharina  Munlz:

Oud-Burgemr van Hasselt Hendrik Hubert.
Predikant te A’dam Harmen Hubert.
Richter te Ootmarsum Petrus HuOert.
A r n o l d  Jala  Huubert  te A’dam en Mej. Qeertrui  en

Johanlaa  Hubert te Northorn.
Dr. Oerhard van der Sluis op Westerflier.
Advocaat Jacob Derk van der Sluis te Arnhem.
Serviesmeester Dr. fferhard  Boet te Zwolle, nomine

uxoris.
Majoor Henrick Joachina van Prehn teZwolle,

nomine uxoris.
Alana Hendrika van der Sluis, vrouw weduwe van

wijlen den Postmeester Jala  Hendrik de Bruin te Zutphen.
In het protocol Haaksbergen nes 538 en 539 bovendien

de volgende akte.
Ick Hendrik ter Horst Verw. Richter etc. doe concl,

dat voor mij eh Ceurnoten is verschenen *Jala  ?Jordaa?a  l),
volmachtiger van den Luitenant-Kolonel Henriek Joachina
vaga  Prehn en vrouw Willemina va?a  der Sluis, kraft
volmacht voor ,nurgemr etc. der stad Zwolle d.d. 6 Febr.
1782 en hebben verkocht het crve  en goed Spanbedde
en een bank in de Kerk, is tiendbaar aan de pastorie etc.

Een He,arick  Joachim van Prehqa,  1777 majoor en
1782 Luitenant-Kolonel was dus gehuwd met Willemina
vava der Sluis d. van Richter Jala  va+a der Sluis J. U. D.
op Westerflier bij.. Diepenheim en Aleida Dumbar.

In het Kerkelyk archief van Diopenheim of Zwolle
zal dus wel de trouwakte van dit echtpaar te vinden

1) Boedelberedderaar der nalatenschar, van iuffr. Cath. Muntz.  uit”
mekke  nalatenschap aan H. J. 2r~n Prehn blijkbaar de ~~oormnlige Have-
zaihe Spanbedde \vas toebedeeld.
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zijn e n hierin wel staan de plaats van herkomst van
Henri&  Joachina vara Prehn.

A. J. D. J.

Ruysch. (XXXIV 190- 192). Hugo Ruysch behoorde
tot het uitgestorven Utrochtsch adellgk  geslacht, dat in
keel een gouden St. Andrieskruis voerde, en niet tot
het Amsterdamscho geslacht van dien naam, dat in zilver
eene roos van azuur, met cenige variaties, voerde. [Jhr.
Mr. P. A. J. van den Brandeler: de Wapens van de
Magistraten van Amsterdam p. 11, 12, 41, 44, 51, 61,
92, 11.61.  Eene uitvoerige genealogie van het Utrechtsche
geslacht verscheen van de hand van Jhr. L. H. G. M.
van Asch  van Wijck in Nav. XXIX, 621 v.  en XXX,
617 v., van het Amsterdamsche door denzelfden in Nav.
XXVIII, 362 v., en door Jhr. Mr. P. A. J. van den
Brandeler in Nav. XXIX 371 v. Hugo Ruysch zal de
vrager terugvinden in Nav. XXX p. 620.

Door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland  werd
in den 320” jg. van dit tijdschrift p. 354 v. de volkomen
onbet,rouwbaarheid  aangetoond van de genealogie vn9a
Egmond van M erenstein, voor het  eerst  in lG20 in
Goudhoeven’s  K r o n i e k  v e r s c h e n e n  , later  door van
Leeuwen, Luiscius,  Hoogstraten, Kok, Ferwerda en
anderen letterlijk overgenomen. Een uitvoerig onderzoek
door even bekwame handen zou dus noodig zijn, om
vast tc stellen of de latere generaties in deze gencalogiën
betrouwbaar zijn. Wel schijnt hierin juist, dat L u c i a
va)a  Egmo9td van Mere?astein  eeno d o c h t e r  w a s  v a n
F,rederik 1:. E. v. M. [zoon  van  CTaja  on Amelia vala
Grombacla]  en Hecloria  van Hoxwier  [dochter van Hector
en Doet van Holdiqa].  Althans op den grafzerk van
haren zoon Frederik Ruysch in de Buurkerk te Utrecht
komen de kwartieren aldus voor [Nav. XXX 6231.  Over
het geslacht va9a Hoxwier raadplegc men: de State
Hoxwier te Mantgum door J. El. J. van Wageningen
thoe Dckema in de Friesche  Volksalmanak, 1890 p. 4ö.

Voor het kwartier @ror&ach  kan de vrager raadplegen
het Stamboek van den Frieschen Adel 11 p. 182 en
he t  Alg .  Ned .  Fami l i eb lad  V 164  v. Bij vergissing
wordt Jan vala Egmond in dit laatste artikel door Mr.
8. J. Andreae: Grietman  van Baarderndeel  g e n o e m d .
Zoowel uit het artikel zelf, als uit de nalezing op de
nanmlijst van Grietmannen van Jhr.  Mr. H. Baerdt
van Sminia door denzelfden schrijver pag. 73, blijkt,
dat hij Grietman  van Barradeel was .

Ferwerd,  Friesla9ad. F. F. D E  SMETEI.

Ruysch. Uit eene genealogie Ruysch, opgemaakt door
W. Engelen van Pylsweert, blijkt:

Hu.90 Ruisch, Heer v. Wnyestein, in de Ridderschap
van Utrecht 1531, overl. 23 Jan. 1546, trouwde Jos ina
Pieck (in de gen’” Pieck niet te plaatsen).

Hebben o.a. tot kind : Pieter Ruyscla, J. U. D., Raads-
heer inden Hovc van Utrecht en trouwt eene de Lopucre.

Uit dit huwelijk : Hugo Ruysch, J. U. D., Heer van
Zeist, Raad in den Hove van Utrecht, in de Ridder-
schap van Utrecht 1595 en sterft in 1616. Hij trouwt
Lucia v. Egmond vala Neresteyn, Fredorik’s dochter bij
Hectoria van Hoxwier. Zij sterft in 1596.

Dit  laatste ook in Ferwerda,  maar niet  te r i jmen
met Buchel’s diarium, waarin vermeld dat Hugo R. on
Luc ia  Egmondann  in  Febr .  1696  huwden .  Ui t  d i t
huwelijk Pieter en Frederik Ruysch.

‘s-Hage. J. D. WAEINEB.
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Ruysch. De zestien kwartieren van Peter IZuysch co?a
Meereslei~a  (overl. 14 October 1654) en Frederik RuyscJz
(overl. Utrecht 8 Februari 1677) waren:

O u d e r s :
Mr Elugo Ruijsch, raad (1591), schepen (1692) Utrecht,

raadsheer in het  hof van Utrecht,  overleden 1613,
hluwde 1696.

Lucia van Egmond van Meerestein,  overleden 2-l
C)ctober 160%

G r  o o t o u d e r s :
Mr Peter Ruysch, overl. 1596.
Paschieva de Loecker of van Lokeren, overl. Sept. 1603.
Frederik van Egmond van Meerestein,  geb.  1543,

overleden 1616.
Hectoria van Haoxvier, overleden na 1615.
O v e r g r o o t o u d e r s :
Hugo Ruijsch van Waijestein.
Josina Pieck.
Mnrtijn  dc Loockcr.
Catharina  van der Heijde.
Jan vnu Egmond van Mecrestein.
Amalia van Grombach.
Hcctor van Ha.exvier.
Docd van Holdinga.
O u d - o v e r g r o o t o u d c r s :
Dirk Ruijsch van Wayestein en Oud Broekhuizen.
Geertruid van Rij11 van Groeaenberg.
Joost Pieck.
. . . . Huyck of Luijck.
. . . . de Loecker.
. . . . Splintering.
. . . . van der Heyde.
. . . . Oudegein.
Albert van Egmond van Meerestein.
Anna van Foreest.
Frederik van Grombach.
Lucia van Martena.
Aesge  van Haexvier.
Wiek van Dekama.
Wilco van Holdinga.
Graets van Cammingha.
‘s-Gr. c. J. P.

Ruysch. Augo  Ruysch, Rzcisch,  Ruys en Ruis was ge-
huwd met Lucia van Egmond  van Meerenstein is zoon van:

Mr. Pieter overl. 1596 en Pasckiera van Loeckcren of
Lokere, is zoon van

Hugo overl. 23 Jan. 1645 en Josina Picck van Ysen-
doorn, is zoon van

Dirk en Geertruida van Ryr6 vara  Groenenberg, is zoon van
Pieter over].  in 1482 en MecJztelt  Heerman  vara Oegsgcest

vrouwe van Wayestein, is zoon van
Dirlç (leefde in 1402) en Elisabeth Trinde,  is zoon van
Jan ovorl. in 1378 en Aegte 116116  Langen, is zoon van
Pieter (Gysbert) en Christina van Hardenbroeck,  is

zoon van
Willem overl. in 1313 en Gcertruida van der Au, is

zoon van
Willem en Barbarn  van Uden, is zoon van
IC’illem overl. in 1288 cn Mnchtelda  van de T’elde,

is zoon van
Arnoz6d (leefde in 1250) en C~~~qgo?&  ca?& 21Ieru&,

is zoon van
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Floris overl. in 1194 en N. 2\i.
Heemstede. ‘Jou RU Y S.

Schouten. (XXXIV, 127 en 159.) De volgende per-
sonen behooronde tot het aldaar behandelde geslacht
trof ik in mijne aanteekeningen aan: Jacob  Schol6ten
Mathzn.,  Burgemeester van Weesp, lG79? was gehuwd
m e t  Ida Delt Cluesdr., hunne  doch te r  Anus  Corneiia
geboren te Weesp 1661,  t aldaar 28 Mei 1728, huwt
te  Weesp  lG83 Mr. Hillebrand Schcllingrr.

Gerrit Schouien.
LamOert  Schouten , g e h u w d  m e t  C’atJ6ariua  Dell,

hebben een zoon Gerard.
Anthony Schoutera,  gehuwd met: Hilletje  Bastcrt.
2llatthijs  Schoutera was schepen van Weesp en gehuwd

met: Maria de la Fontaine dit Wicart.  Hunne Qochter
BarBara Christina , geb. lïO5,  t 22  Aug .  1760 ,  was
gehuwd met Mr. AOrahana  Boddens Eduardsz~a  , geb.
1691, f kinderloos 23 Aug. 1761.

Margaretha Schouten , wedo Cs Schellinger 1 7 3 1 .
Elisabeth ScJLouten  , gehuwd met Jacob Dell.  (Bur-

gemeester en brouwer te Weesp).
In 1649 was  e r  eene  hofs tede  ,,Lantscroon” e v e n

benoorden Weesp a/d Vecht. Is die misschien door de
familia Sclzouten  bewoond geweest? Vindt zich dan
soms daarin de oorsprong van den familienaam Lnnts-
croon Schoz6ten  ? Vele Amsterdamsche familiën hadden
hun ,hofstede” nabij Weesp, o.a. Middenrack, Overnes,
Geynvreugt,  Groene Geyn, enz. enz., bewoond door
van Ghesel, Alewijn en Graafland.

De vrouw van den Vice-admiraal  Philips  aara  der
Goes ,  woonde ook te Weesp, i_ 1685. Zijn schoon-
moeder,  Hendr ie t ta  S~ua~lelaburcJa,  hertrouwt in Mei
1668 Pieter Prins, schepen van Weesp in 1683.

Valt uit deze mcdedeelingen nu vast te stellen, van
wie dat onbekende wapen, op het bewuste wapenbord
te Weesp, is, dan kan deze kleine bijdrage, nog zijn
nut hebben.

‘s-Gravenhage. J. J. BASTERT.
Tot bovenstaande familie ScJzoz62elz  behoorde ver-

moedelijk ook Elisaóet Schouten, dr. van Govert  Cornelisz.
ScJloutera  en E!isabct  de Lange,  geb .  24  Oc t .  1677 ,
i_ 18 Aug. 1726 die 6 Juli 1700 huwde met Mr. Gerr i t
Lnkemara,  waaruit Clementin Lakcmax,  geb. 28 Januari
1704,  begr .  Weesp 27 Apri l  1751,  t r .  1733 Daniel
d’Arrest, raad cn burgemeester van Weesp, ged. aldaar
2 Febr. 1708 (zie Naandbl. XxX11,  182, noot 5.).

‘s-Gravenhage. VALCR LUCASSEN.

Sweerts. Wanneer men alles nagaat, wat in den loop
der jaren omtrent personen van de namen Swecrs, Sueriz6s,
Sweerts  [de Landas], Zwerius, Zueriz6s  [de] Boxhorra  ,
Zweers is gepubliceerd (o.a. De Vroedschap van hmster-
dam van Elias, cie genealogie Merens in het Maandblad,
diverse Navorschers  o. a. 1875, 1877, 1881, enz. enz.),
dan kan als vaststaande aangenomen worden, dat bijna
alle personen van die namen afstammen van DkcJ6
Swcerts en Margaretha van EycJc.  (Zie Ned. Adelsboek
1911 bl. 387). De volgende vragen doen zich nog voor:
Volgens de Navorscher 1877, bl. 353 en volg. overleed
Mr. Philip Sweerts of Suerius (zie Ned. Adelsboek
1911, bl. 388 sub V) 30 Maart 1674, en was hij zijde-
lakenkooper te Antwerpen, volgens een ms. genealogie
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uit de collectie Jhr.  Smissaort  werd hij 16  Feb rua r i
1 5 8 1  begraveil  te Helmond en was hij daar geb. in
1511, en licentiaat in de rechten. Volgens het Adels-
boek 5_ hij 16 Feb. 1571 of 1573. Inmiddels is er een
andere opgave, dat hij. 25 Maart 1579 een testament
te Louvon maakte waarin  zijn 3 vrouwen worden ver-
meld. Is deze datum goed, dan zal zijn dood wel in
1681 zijn te vermelden.

Voorts was Philippus gehuwd 1” met Apancc  Chalet, die
volgens de Nav. t. a. p. 1_ in 1662 ; 2” met C&ari?za  va?a
Suermondt en 30 met Elisabeth Nollens.  Nu noemt de
Nnvorscher zijn 11 kinderen allen op als geboren uit Anna
Chalet, terwijl de voornoemde genealogie (en ook het Adels-
boek v. z. b. Jacob geb. in 1550) 3 kinderen aan Annu
Chalet geeft en 8 aan Cutharina van Suermondt. Dan zou
dus Anna in 1562  niet meer geleefd hebben. Inmiddels
zijn de geboortedata der 11 kinderen alle in de Navorscher
vermeld en zou men geneigd zijn die opgave als juist
aan te nemen. Wellicht dat de redactie van het Adels-
boek nog gelfigenheid  heeft dit punt te onderzoeken.

Overigens kloppen de diverse opgaven in het Adelsboek
met hetgeen ook op andere plaatsen wordt vermeld,
behoudens dat Jacob genoemd op bl. 388 sub VII in
ih’58 te ‘s Bosch schijnt te zijn overleden, dat de schoon-,
vader van 1X heet Johan Baptiste en dat X11  sub 4
op bl. 389 t in 1859.

Er zijn echter een paar families Sweerts, die ik niet
kan aansluiten aan de bovengenoemde personen en wel
dit vermeld in de Wapenheraut  1902 bl .  195.  Tjaar
worden genoemd de afstammelingen van Paulus Swcerfs
en Elisabeth de Conincl~  o. a. een dochter Aqagaa  Barbara,
die met Qodart Cronenberg huwt.

Elisabeth de Co?ai~ack,  wedo L3weerts  woonde 17 Sept.
1696 te Amsterdam en schreef toen aan den raadsheer
Booth te Utrecht,  dien zij  ,M[jnheer  neef en nichte”
betitelde.  In dien brief meldt zij ,  dat ,,Alsoo G o d t
,,gelieft heeft mijn dochter Anna Barbara Swcerts i n
,,de Huwelijck Staat te beroeppen met Cfodart  Croonen-
,,bergh, ~OO  hebben den 13 deses een aanva,gh  gemaekt,
,,ent huwelyck  geslooten ; hopen dat alles in den Zegen
,des heeren mach voltrocken  worden tot groot maackingh
,van sijn H e y l i g o  n a a m , ten welvaaren van ziel en
,,lichaam,  hebben  n ie t  wi l l en  manqueren  van  deses
,,UEd.  bekent te maa.cken , a l soo  ik  wee t  Ued .  oock
,niet onaangenaam is, sullen Eyndige en blyven , naer
,,ons nlder ootmoedige dienst”.

Aan dien brief zit een goed geconserveerd zegel vcr-
toonende het ingekeperde schild en als helmteeken  een
klein ingekeperd schildje.

Weet iemand ook Af en hoe deze Paulus  Swcerts
behoort tot de familie van D%rck  en Margaretha  vuga E!yck?

Ook de afkomst van BaTepat  Sweers (Maandblad 1912
bl. 96) is mij onbekend.

M o c h t  iema,nd  ten slotte aanteekeningen  over de af-
stammelingen van meergenoemden Dirck Sweerts hebben
(die nog niet gepubliceerd zijn) dan zou ik die gaarne
eens met mijne genealogie Swcerts willen vergelijken.

H. B. v. T. P.

Wilich. Dit geslacht wordt vermeld onder ,la noblesse
d’Ut~-eclat”  op  pag ina  63  van  ,,Histoire abregée de la
,,Villc et Province d’utrecht  nvec  une  connnissance
,&bauchée  de la Noblesse de cette Province, par Freschot,

,chez Guillaume  Meester ,  l ibraire à U t r ech t ,  1713” .
als v01trt:

,, Il’izch  porte  d’argent au chevron de gueules, accom-
,,pagné en pointe d’un anneau de même.

,,Cimier  In tete et  col d’un dragon d’argcnt nccollé
de gueules”.

T o t  d i t  g e s l a c h t  behooren  waa.rsch.ijnlijk  o o k  d e
navolgende personen, d ie  in  he t  begin  van  de  17da
eeuw te Rotterdam voorkomen :

10.  &!atlGjs  Euertszn. van Wielick  , ijzercrnmer  , die
in verschillende acten te Rotterdam voorkomt, o. il.
als curator in eene sententie van preferentie d.d. 27
November 1604; als voogd - aic Register der Wce.+
kamer betreffende de Voogdij NO 545 (1593-1604) d.d.
8 September 1600 en 5 January 1601. - etc.

en zijn zoon:
20. Herman  Jlalhijszn.  VO.U Wielicl~,  a a n v a n k e l i j k

ijzerkooper,  daarna brouwer in ,,de Bell”,  gehuwd met
Maritje Jacobsdr. van der Wel, van Delft.

Hij komt te Rotterdam voor als :
Vroedschap 1618-46, weesmeester 1618, 23, 24 ; Bur-

gemeester 1619-20, 13ewindhebber  der O.I. Compagnie
1 6 1 9 - 4 6 ,  Boonheer  1621-37, Schepen  1622, 28, Ge-
deputeerde der Dagvaart 1622-24-25, Gecommitteerde
Raad 1625-28, Baljuw van Schieland 1630 tot 1646.

3”. Eduard  UW Il’ielik, s c h e p e n  1 6 4 1 ,  4 2 ,  vrede-
maker  1644-45,  e tc .

Zoowel  Herman  van Wielik  - in 1622- als Eduard
van Wielick - in 1641 -- zegelen als schepen van Rot-
terdam met bovengenoemd wapen der Utrochtsche
familie (zie schepenzegels in ,,Bronnen voor de Ge-
schiedenis van Rotterdam”, deel 1 door J. H. W. Unger).

Bestaat er eene genealogie van dit Utrcchtsche ge-
slacht? Zeer zoude  men mij verplichten door mij meerdere
inlichtingen omtrent dit geslacht te willen geven. 1)

Schece&zgem J. PH. SCHADEE.

Wittemyer. Hermalzus  W'ittemyer , ob. 1785 , bcgr.
Wes te rkerk  t e  Amste rdam,  t r .  10  Helena Ooerbeel;
bcgr.  2 Nov.  1756 in de Westerkerk;  +j was eene
dochter van Gevnyd  Ocerbeek  en Agneta Eachelberg.

Wie waren  hunne  nakomel ingen?  Zijn er nog in
leven? Heeft waarschijnlijk iets te maken met Alkmaar.

T. v. K.

Wapens, In de kerk te Wijk bij Duurstede ligt een
grafsteen met het navolgende alliantiewapen : in . . . . .
3 weerhaken (2. 1.) van.. . . .; in . . , . . 3 vuisten (2. 1.)
van . .  . . . Welke geslachten hebben deze wapens gc-
voerd en welk huwelijk wordt hier bedoeld?

T. v. K .

l) Zio Maandbl.  XXXtII, kolom 95/96. [RE D.].

INHOUD 1016, IF S/D.
Tlcstuursbcrichton.  - Dijdragen  tot de geschiedenis ven  eenige  ge-

slachten  in de 16” en 17e eeuw gevestigd in ‘sGravcnzande en Sand-
nmbncht.  I. Geslacht Hoijer (slot), door G. B. Ch. van dor Peen. -
Dc oudHtc  Protcstantschc  lidmatenregistcrs van Oosterhout (N.B.),
medcgedceld door Carl  Köffler (vervolg). - Aantcokeningen uit de
oude registers van ondertrouw van Amersfoort,, medegedeeld door
W. Wijnaendts van Rcsandt (slot). - Aanteekeningen uit de notarieele
archieven van Leiden, door W. J. J. C. Bijleveld. - Korte mede-
deelingan:  Van Koppel-Gruter;  Boonza,jer;  Thins; Schimmelpenninck;
Oldenbarnevelt.  (van). -Vragen en nntwcorden: Boutmy; Haenen  van
Wambrechies; Montfort (Thorn); Prehn (van); Ruy~ch; Schouten;
Sweerts; Wilich; Wittemeyer. - Wapens.

-De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.
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Genealogisch- heraldisch Genootschap : )) De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen

aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij-
dragen > correspondentie betreffende de redactie
van het Maandblad, opgaven van adresveran-
dering,  gelieve men te richten tot den redacteur,
Mr. Ta. R. VALCK  LUCASSEN,  Raamweg  14, ‘s&a-
venhage.

Contributiën enz. aan den penningmeester, B. VAN
H A E R S P A  Buana,  Mauritskade  9-15 ,  ‘s-Gmvenhage.

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

Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge-
nootschap te richten tot den secretaris, Mr. T H. R.
VALCK  LUCASSEN,  Raamweg  14, ‘s-Grave)thage,  en d i e

,,betreffende  de Bibliotheek, opmerkingen in zake
de verzending en aan?rngen  om exemplaren van
vroeger verschenen Maandbladen tot den wnd.
Bibliothecaris, Jhr. Mr. Th. VAN RHEINECK  Lmssrus,
Viviensfraat  10, Scheveningen.

De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd
Heerengraci~t  62 (hoek Princesse~racht),  ‘s.Cravsnhage,
iB voor de Leden geopend iederen  Maandag van

12-5 uur.

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

No.’ 10. XXXIV” Jaargang .

Aatiteekeningen uit de twee oudste trouwregisters
der Hervormde gemeente te Coevorden,

medegedeeld door W. WIJNAIZNDTS  VAN R ESANDT .

De doop- en trouwboeken van Coevorden berusten
op .het Rijksarchief te assen. Eene opsomming dier

lTgist@rs  Fm  dS j%XWi,  Waarover  -25 Ibopen  , VïntTt  m e n
in Verslagen der Rijksarchieven-Drenthe-1889.

Het oudste trouwboek vangt aan met 1656 en loopt
tot 1673; daarna heeft men eene lacune tot 1684, het
tweede deel loopt dan van 1684-1731; uit beide deelen
deel ik de volgende huwelijken mede (de datums in
het eerste deel zijn die van de voltrekking van het
huwelijk).

14 Nov. 1656. Den eerwaerdigen godtsalige hoogh-
geleerde Domin. Henricus L&ventrieus  en Margrieta
Boogermans.

3 Oct. 1668. Johanns & _Merckel  en Wende1 van Ass.
31 Dec. 1658.  Den Edele Manhafte capitein  Tierk

van Eek en mevrou Clara Helena ,can den Boetxelaer.
10 Apr. 1659. Den eerweerdigen Godtsall. Welgeleerde

Domin. Fredericus à Staveren, predicant  deser  stede,
en Klaesien IZeynders.

6 Dec. 1661. Den erentfesten Matheus  ldsinga , secre-
taris van Barradeel in Vrieslandt, en juffr. Hinderyna
van Loo.

8 Sept. 1662. Jan KTuil en Jantien  van Gieten.
23 Aug. 1663. Albartus Fockinius,  advocaet  in Olden-

borger  Land tgericht  , en Hendrickje C’linge.
Febr. 1664. De Hoeghgeleerden Henrick Engelinclc  ,

der beide rechten doctor, en joffr. Anna Cat.harina  van
‘t Hof.

10 Xei 1665. Meyndert Minnes  van der 1 hynen  ‘) ,

1) Hij is de in de geschiedenis van Coevorden bekende school-
meester Meyndert van Thienen.

October 1916.

borger  in Coevorden, en Anneke Harms  , burgerdochter
binnen Groningen.

19 Mei 1667. De Hooge Edelgeboren Joncker  Alexander
Maximilianus valz Loon gebooren soon van de Borg
Enschede, militeerende onder de Ritt(meester) Heer
van Eghton en de Hoog Edel gebooren juffer Eltcoke
gstxw~  cQhter vap h& &ys ‘t Laar,  1)

30 Juni 1667. Mons. Fredrick Gabbama Pevriie0
corporael onder tapt. Burum, en de eer en deugyrycke
juffer Lucia ldsinga dochter van den Heer commissarii
Idsinga.

18 Sept. 1667. Den Hoogh Edelgeboren Heer Jan
Router Heere van Arenstein. Dieoense. rittmr resi-
deerende  tot Coevorden en ‘de Hoogh’ Welgeboren
Jonckfrouw Maria Catharina Sohier de Vermandois  ,
vrije Baronesse.

23 Oct. 1667. Hoogh Edelgeboren Heer Sibrant
\Valta,  majoor van een regiment en captein  van een
compagnie infanterie, en de Hoog Edelgeboren juffr.
Everdina van Byma dochter van den saligen Heer
Baltasar can Byma, overste en gouverneur tot Coe-
vorden.

26 Dec. 1667. Monsr  Harmen Edinckhuysen, quar-
tiermeester van den ritmeester van Issem en Weledele
juffr. Eduarda Theodora Ngkerck  dochter van captein
1~~~lGCrClZ.

‘3 Maa.rt  1668.  Joncker  Douwe  van Ipema tot Coudum,
luytenant  van een compagnie te voet, en Weledele
juffr. Snna Elisabeth Alberda dochter van tapt.
Alberda.

5 April 1668. De WelEdgeb. Joncker  Willem Adriaen
van Vilsfere,h  van den Vilsterenborg, en Maria Aveskamp
weduwe van sal. mr. Jan IGlders.

1) Orer de havezathe Borch Enschede, zie Mr. G. J. ter Kuile.
Geschiedkundige Aanteekeningen op de Hareeathen  van Twenthe,
blz. 16.
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3 Aug. 1668. WelEdgeb.  mons. Egbert de Xepsche,
quartiermeester van den heer r i tmeester Echten,  en
Weled. juffr. Roelyna vaa Edinckhuysen.

18 Oct. 1668. Mons’. Aernolt Joost van Loë en juffr.
Amona Christina Wydenbrugge, dochter van den heer
Landschr i jver  der  graefschap Benthem.

29 Nov. 1668. De Edele Goslingh Colonna en de
eer en deughtrycke jongedochter Battyna Roulcama,
dochter van mr. Wybo Roulcama.

19 Sept. 16ti9. Bruyno Helmholt. der beiden rechten
doctor, wonende tot Groningen, en juffr. Nechtelt v a n
‘t Hof, dochter van den borger  en comys van ‘t Hof.

26 Sept. 1.669. Anthoni Wilhem de Hardy, lieutenant
over een compagnie infanterie,  en Janlien  A r e n s ,
dochter van borgemeester Arent  Hendrix.

8 Dec. 1669. De Heer Johan van Burum?  capitein
van een compagnie infanterie,  en juffr.  Maria v a n
Fyersen.

12. Dec. 1669. Mons. Ludolf T+alriclc,  sergeant van
tapt.  Alberda, en juffr. Clara Winshewzius,  dochter van
lieut. Winshemius sal*.

Juni 1671. Joncker Helmich van Balen, vaendr ich
in dienst van Hunne Hoog Mogenden, en juffr. Hende-
rina van Vilsteren, van Zwol; zijn buyten getrouwt.

Sept. 1672. Jr. Jacob EclceOlaclt,  quart iermeester  en
juffr. Agnieta Piccardt, weduwe van sal. jr. Diderick
vap$ der Merue.

Volg t  een  l acune  van  1673-1684 .

Deel 1684-1731.  (Hierin slechts enkele belangrijke
inschrijvingen).

8 Febr. 1695. Hessel van Brakel, luitenant van een
comp. infanterie, en. Anna Sibilla Slegt  , j. d. van Coe-
vorden.

29 Nov. 1699. Den Hooghwelgeb.  heer Cornelis  van
Dongen, heer van Dunningen en rentmeester tot Assen,
en de Hoogwelgob. Frele Johanna Agnes baronesse
van Wyenhorst  vale der Beestberg.

1 Oct.  1704.  De Heer Bernardus Matthei , luit. te
peerde, en juffr. Margareta Dorothea vaqz SclaoenleOen.

10 Maart 1709. De eerw. godtsalige en welgeleerde
heer Petrus & Stavorelz,  getrouw leeraer der gemeente
Jesu Christi tot Coevorden, j. m., en de eer en deugtrycke
juffrouw Geertruyt Cnmerlings,  beiden van Coevorden.

12 Feb. 1730. Petrus Eysonizrs,  vaandrig in de comp.
van den heer capitein van Manneil in het reg. onder
den heer overste Adrinen Leeuw, j. m. van Groningen,
en Agenis ter Poorten, j.d. van Coevorden.

30 Oct .  1730.  De Heer vaandrig Pierre  du Cailar
in het rog. van den heer collonel  de Mortaigne, j.m.
geboortig van Deventer, en de eerbare juffr. Reinira
Moespas  geboortig in de Ommerschans.

Kerkboek van Eersel,

medegedeeld door PH . F. W. VAN R O M O N D T.

Gedurende  mi jn  verblijf  te Eersel in Augustus en
September 1916 heb ik het oud-archief, berustende op
het gemeentehuis aldaar, gedeeltelijk doorgewerkt.

De huwelgken, gesloten voor de dingsbank aldaar,

opgeteekend in trouwboeken loopende over de tgdvakken
8 Jan. 1667-26 Oct. 1682, 8 Dec. 1736-18 Aug. 1754
en 28 Sept .  1704-21  Febr. 1802 heb ik alle in het
kort  genoteerd en deze notit ies geschonken aan de
Bibliotheek van het Genootschap. Deze waren de eenige
trouwboeken in het oud-archief aanwezig.

Uit het hervormd kerkboek noteerde ik alle doopen
die er in voorkomen; deze volgen hieronder vermeerderd
met enkele aanteekeningen. Aanvankelijk was het mijn
voornemen, ook de verschillende kerkelijke gebeurtenissen
die jaarlijks werden opgeteekend te vermelden. Door
mijn vrij plotseling vertrek ontbrak mij den tijd hiervoor.

Huwelijken werden in dit boek niet aangeteekend.

I+‘ilhelmus  Peijpers, predikant te Eersel ,  Duizel  en
Steense1 tr. Maria Neomagus.

Kinderen :
1. Jan P . , geb. Valkenswaard 30 Apr. 1715, ged. aldaar

5 Mei d. a. v., vertrekt met attestatie 5 Mei 1734
naar noxtel.

2. Aemilia P., geb. Valkenswaard 17 Mei 1717, ged.
aldaar 15 d. a. v. (sic.)

3. Theodorus  P. , ged. 6 Oct. 1720, + 13 Oct. 1732.
4. Hendrilcus P., geb. 31 Mei 1723, ged. 4 Juni d. a. v.

vert(rekt  30 Nov. 1745 met at. naar den Haag.
5. Bernardus P, , geb. 8 Oct. 1725, ged. 10 dito, i_ 30

Nov. 1725.
6. Catharina P., geb. 31 Maart 1727, ged. 6 April d. a. v.

(Zoo genoemd naar de overleden grootmoeder van de
zijde des vaders.)

7. Johawna  P., geb. 5 Mei 1730, ged. 7 dito.
8. Theodola  P., geh. 26 Febr. 1733, ged. 1 Maart d.a.v..

_t 6 April,
9. Theodorus  Mathias Bernardus P., geb. 26 Oct. 1734,

ged. 31 dito, j- % Nov.  1 7 3 5 .

Adam Deckers, schoolmeester te Duizel, tr. N. N.
Kinderen :

1. Bastiaen D., ged. 27 Nov. 1701.
2. Der& D., ged. 2 Maart 1710.

Hermannzcs Dresselhuijsen  tr. N. N.
Hieruit :
Camelia  D. , ged. 6 Juni 1.703. Over te brengen in

het doopboek van Bergeijk.

Martiuus  Verhoeven, vorster, gerichtsbode te Eersel,
tr. N. N,

Hieruit :
1. Nicolaas V. , ged. 23 Dec. 1703.
2. Martinus V. , ged. 2 -Febr.  1707 .
3. Helefaa V., ged. 5 Maart 1708.
4. Cristin  V., gcd. 20 Juli 1710.
5. Helena V., ged. 30 Nov. 1718, obiit,.

Willem Helzdrik  van Beverwijk, secretaris van E., tr.
Cornelia  de Jongh.

Kinderen :
1. Gijshrtus Johannes v. B., ged. Duizel 18 Jan. 1705.
2. Johannes v. B . , ged. 17 Jan. 1706; secretaris van

Bergeijk;  komt 1 Juli 1724 met attestatie van Eind-
hoven en vertrekt 23 Ja+ 1736 met at. naar Bergeijk.

3. Boudewijn v. B., ged. 5 Jan. 1710. (Op 5 Mei 1793
overleden te E., 1% van Beverwijk, president.)

4. Lazcrens  v. B. , ged. 14 Mei 1719, i_ 1725.
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Johan van Wijk, school- en kerkmeester te E., f 1728,
tr. Aletta Luijsten.

Hieruit:
1. Johannes v. W., ged. 17 Dec. 1706, f 26 Juni 1739.

Hij vertrok naar Holland 22 Oct. 1726, werd na het
overlijden van zijn vader schoolmeester te E.

2 .  Helerza  v. W., ged. 2 Febr. 1709. Zij vertrekt 25
April 1729 met at. naar den Haag; komt Mei 1733
met at. van Utrecht naar E. en vertrekt wederom
30 Maart 1736 met at. naar Vessem.

3. drnout v. W., ged. 26 Dec. 1711.
4. Maria v. W., ged. 23 Juni 1720; aangenomen 20

Maart 1739, 7 11 April 1740.

Hendrik Fubri,  schoolmeester te Bladel, tr. S’usanna
van de Graaf.

Hieruit :
Laurentia F., ged. Duijsel 13 Juni 1734.
Getuigen : Hendrik Box, schoolmeester te Leende en

Johanna Fabri.

Abraham  van de \Vater,  schoolmeester te Steensel,
tr. Jenneken Boum,ans.  (Op 28 Maart 1746 komt Hen-
drien Maarland  wed. G. Sterkman, vrouw van Abraham
van de Water, schoolmeester te Steensel, met attestatie
van Lage Mierdj.

Uit dit huwelijk:
1. Hermanus 21.  d. W., ged. te Oirle 18 Ang. 1712. Hij

vertrekt 10 April 1737 met at. naar Deursen.
2. HeZena  w. d. W., ged. 10 Dec. 1713.
3. Dirk v. cl. V., ged. 1s April 1715.
4. *Johanna  v. d. Yy., ged. 28 Feb. 1717. Zij komt 2

Nov. 1736 met at. van Deursen  en vertrekt 28 Febr.
1742 met at. naar Hoogeloon.

6. Aletta v. d. W, ged. 19 April 1719.
6. Benjamin v. d. 11’.  , ged. 10 Nov. 1720.  Attestatie

gegeven 15 April 1765.

Nicolaes  Zijnen, schoolmeester te Eersel, komt aldaar
met attestatie 30 Aug. 1732,  tr. Johanna Bljnen,  zij
kwam 30 Aug. 1732 met at. uit Helvoirt.

Uit dit huwelijk :
1. Petrzls  Z., ged. 7 Maart 1734.
2. Cotharina Z., ged. 15 Jan. 1736.
3. Jacoba Z., ged. 23 Febr. 1738.
4. Laurens Z., ged. 24 Jan. 1740.
6. Corpaelia  Z., ged. 1 April 1742.

-6. Johannes Z., ged. 14 Juni 1744.
7. Dina Catharina Z., ged. 16 Oct. 1746.
8. Joha.nna Z., geb. 4 Febr .  1749 ,  ged . 9 d. a. v.

(Gedoopt door Hem. de Jongh, predikant te Oirle
en Zeelst.)

-9. Joharana Z., geb. en ged. 13 Febr. 1752.
10. Abraham 2Vicolaes Z., ged. 17 Febr. 1754.

Peter Fruradt  , vorster  van Eersel ? komt aldaar
Paschen 1733 met at. van Vegchel,  tr. Johanna Melsers,
komt 17 Dec. 1736 met at. van Bladel  en Hapert te E.

Hieruit :
1. Wilhelmus F., ged. 28 April 1737.
2. Josina F., ged. 24 Mei 1740.
3. Jura  He?adrik  F,, ged. 7 Juli 1743.

Il;ilhelmus  van Boort, m e d . doctor, tr. Johapalaa
Maria van der Horst. (Hij kwam 2 April 1744 met

at. van Harderwijk, zij 11 Sept. 1744 van Mierlo;
beiden vertrekken 12 Aug. 1747 met at. naar Tiel).

Hadden tot kinderen :
1. Albertus Adrianus vara N., ged. 4 Oct. 1744.

(Gedoopt door Dg Adrianus van Vierssen, predikant
te Bladel;  getuigen waren hij en zijne vrouw hdriana
van Nooten.)

2. ~Johcrn  O~l’illem  v. N., ged. 17 Oct. 1745.
(Gedoopt door id. ; peter en meter waren: de Heer
Willem Clerq  en mej. Anna Margaretha Schults, egte-
lieden wonende te Amsterdam.)

1745-22 Juli is gedoopt een soon van een soldaat
Lijnnrd ElL;e ende  Ililaria  -4peloraie  egtelugden,  genaamt
Valent$?a  (peter wass Valentijn Coenraets). N.B. sijnde
dese ouderen onder het derde Regiment Waldeck ende
den ovorsten  Muchelen  hier door passerende.

Jacobus van Hogerwouden, schoolmeester te Duysel,
tr. Geertruij Ruijters, komt met at. van Valkenswaard
20 Aug. 1744.

Uit dit huwelijk:
1. Abraham 17. H., ged. 29 Aug. 1745, f omtrent een

maand daarna.
2. Johannes Hendrikus  v. H., ged. 20 Juli 1749.

Sinaeora  Corne, luitenant in de vrijcompagnie van
den Heer Capt. Buhlman, tr. Johanna Margaretha van
Mengerighausen.

Uit dit huwelijk:
1. Louise Marianne C., ged. 27 Nov. 1750.
2. Daraiel  Simeon  C., ged. 21 April 1754,
3. Willem Jacob  C., ged. 21 Dec. 1755.
4. Magdaleraa  C., ged. 29 Juli 1759.

Jacob Ross,  predikant te Eersel, tr. Johanna van der
Burgh.

Hieruit:
1. Anna Catl~crrina  R, ged. 9 Juli 1752.
2. Arathonias  Hendrikas  R., geb. 10 Oct. 1763, ged.

14 d. a. v.
3, Jacob  Arnold R., geb. 30 Nov. 1754, ged. 1 Dec. d. a.v.
4. Nicolaas Johannes R., geb. 11 Maart 1766, ged. 14d.a.v.
5. Johanna Christinu  R., geb. 29 Sept. 1757, ged. 2 Cet.

d. a. v.
6. Jacobu Aratoraia  R., geb. 6 Nov. 1768, ged. 11 NOV. d.a.v.;

obiit.

Meester van Hezj’nsbergen  tr. Geert Zijthof.
Waaruit:
&la.tlaijs  Hernaanus  v. H., ged. 25 Sept. 1754.

Il’lllem  de Gelder,  substitut commies collecteur, tr.
ElisaOet  dlaarland, -/- 3 Oct. 1799.

Uit welk huwelijk :
1. Wouter delbert de G., geb. 28 Jan. 1760, ged. 3

Feb. d. a. v.
2. Petronellu  Jacomìna de G., ged. 9 Ang. 1761.
3. IVillem Paalus  de G., ged. 24 April 1763.
4. Johanraa  Xaria  de G., ged. 4 Juni 1766.
5. ddrianas  de G., ged. 22 Maart 1767.
6. Hendrik de G., ged. 27 Maart 1769.
7. Jura de G., ged. 9 Juni 1771.
8. Elisabeth de G., ged. 1 Aug. 1773.
9. A+raolda  Gerarda Corraelia  de G., ged. 1 Nov. 1778.

Joost vara Breda, tr. Josijn Fabri.



Uit dit huwelijk:
1. Joost u. B., ged. 5 Oct. 1’760.
2. ;Pieler  v. B., ged. 11 Juli 1762.
3. Bar& v. B., ged. 9 Sept. 1764, obiit.
4. Barent v. B., ged. 2 Feb. 1766.
6. Hendrien  v. B., ged. 20 Maart 1768.
6. Maria Catharina v. B., ged. 25 Feb. 1770.
7. Maria v. B., ged. 8 Nov. 1772.
8. Joseph  v. B., ged. 1 Maart 1775.

Andries Ramaer (op 31 Maart 1763 komt hij met
at. te E.) , tr. Elisabeth Eabri. (Op 5 Juni 1764 komt
zij met at. te E.)

Uit welk huwelik:
1. Abraham R., geb. 21 Maart 1765, ged. 24 d. a. v.,

obiit.
2. Johannes Huijbertus R ,, ged. 23 Maart 1766, obiit.
3. Peternella R., ged. 29 Maart 1767, obiit.
4. Anthonius Jacobus R., ged. 22 Mei 1768, obiit.
5. &faria  R., ged. 17 Sept. 1769, obiit.
6. Wilhelmina Huberta R., ged. 23 Sept. 1770, obiit.
7. Adrianus R., ged. 6 Oct. 1771, obiit.
8. Elisabeth R., ged. 14 Feb. 1773.
9. I~ilhelmus Andreas R., ged. 20 Feb. 1774.

10. Abraham R., ged. 15 Sept. 1776.
ll. Arnoldus R., ged. 7 Dec. 1777, obiit.
12. lsaak P., ged. 14 Maart 1779, obiit.
13. Anna Catharina R., ged. 28 Mei 1780.
14. Maria Cornelia  R., ged. 2 Sept. 1781.
15. Wilhelmus Andreas R., ged. 29 Juni 1783.
16. Pieter Arnoldus R., ged. 19 Sept. 1784.

(Op 18 Mei 1765 wordt Adriana  Ramaer lidmaat
en vertrekt naar Oirschot.)

Jan Smits tr. Catharina, van der Barght.
Hieruit:

1. *Johanna  Diderica S., ged. 30 Juli 1775.
2. Maria Wilhelmina S., ged. 6 April 1777.

Gerard Moll,  koster en schoolmeester t,e E., tr.
Alegonda vwn Aarnem.

Uit dit huwelijk:
1. Gerarda Barenclina M., geel. 15 Dec. 1776.
2. Arnoldus Adrianus M., ged. 27 Jan. 1782, obiit

28 Jan. 1782.

George Christoph  : Xoich  tr. Maria Claristina  Frederica
Zaagers.

Hieruit :
1. Ama  Uaria  Elisabeth X., ged. 29 Juni 1777.

(Getuige bij doop: Anna Maria Berge.)
2. Johannes Coenradus  IK, ged. 6 Febr. 1780.
3. Petrus Daniel M., ged. 2d Dec. 1782.

Hendrik Malder. schoolmeester te Duijsel,  + 9 Juni
1793, tr. Jacoba Fabri.

Uit dit huwelijk:
1. Ari 144. , ged. 18 Feb.
2. JoJaanna M., ged. 17
3. Dirk 31.) ged. 4 Jan.
4. Pieter Wilna M., ged.

1781.
Maart 1782.
1784.
27 Febr. 1785. ’

5. Mark Cathariraa. M., ged. 8 Oct. 1786.
6. Maria M., ged. 13 Jan. 1788.

Lodewijk Gerard van Renesse, erfsecretaris van
Tongelre, kwam 13 Nov. 1783 te E., met at. van

232

Woensel en vertrok met zijne vrouw en dochters Maria
en Clara in 1810 weer naar Woensel, tr. Johanna Ross.

Uit welk huwelijk:
1. Catharina Joharana  v. R., ged. 11 Jan. 1784.
2. Johanna Hendrica Arnolda v. R, ged. 5 Juli 1793,

obiit 13 Oct. 1794.
3. Louise Constantine van R., geb. 8 Juni 1796, ged.

12 d. a. v.
4. Johanna Henclrica  Arnolda v. R., ged. 27 Juli 1800.
5. Jacoba Willaelmina  Caroline  v. R., ged. 18 Sept. 1803.

(Uit dit huw. worden nog opgegeven als overleden: .
Jacoba op 5 Oct. 1794 en Wieske op 12 Oct. 1794.)

Aclrianus de Bie, geb. te Heusden, substitut secre-
taris van Eersel, Duijsel en Steensel, tr. Asten 25 Juni
1787 Anna Catharina Feijth,  geb. ‘s-Gravenhage.

Hieruit :
1. Hendrik Jacobus d. B., ged. 18 Mei 1788.
2. Jokannes Josi?aus  d. B., ged. 22 Aug. 1790.
3 .  Willem  d. B., geb. 12 April 1794, ged. 13 d. a. v.
4. Adrianus Cornelis  d. B., geb. en ged. 15 April 1797.
5. Gijsbert d. B. , ged. 8 Juni 1800.
6. Adriaraus  d. B, ged. 27 Mei 1804.

Heradrik  vara  Breda, tr. Margaretha Poets.
Waaruit:
Jodokus v. B. , ged. 12 April 1789.

Adana Dankaarts, geb. te Dommelen, schoolmeester
te Steensel, tr. Eersel 14 Mei 1797 Johanna Geertruida
Wil,minck,  geb. te Valkenswaard.

Uit dit huwelijk:
1. Susanna  Barendina D., geb. 17 Maart 1798, ged.
18 d. a. v.
2. Op 14 Oct. 1800 werd eene dochter geboren, die

onmiddell~k  overleed.
3. Arnoldus D., ged. 30 Aug. 1801.
4. Jacobus D , ged. 4 April 1804.
5. Johanna Gerharda D., geb. 9 Oct. 1806, ged. 12 d.a.v.

Bastiaara  Vergeer tr. Maria Elisabeth Black.
Hieruit :

1. Adriaan V., gerl. 17 Juli 1803.
2. Joharana  Petronella  V., ged. 28 Oct. 1804.
3. Abraham V. , geb. 16 Oct. 1809, ged. 22 d. a. v.

(Peter was : Abraham .Wilminck, commies collecteur
te Marienzijl  in Oost Friesland.)

Johara  Christiaan Raucamp, predikant te E., tr.
Urselina  Philippina Slingsbie.

Hieruit :
1. Johanna Christiana  R., geb. 23 Feb. 1804, ged.

26 d. a. v.
2. Johan Jacob R., geb. 13 Mei 1807, ged. 17 d. a. v.

Abraham Wilminck tr. Jacoba Black.  ~,
Waaruit :

1. Johararaa  Arraolda  W., geb. 14 Oct. 1807, ged. 18 d.a.v.
2. Maria Elisabeth W., geb. 15 Maart 1809, ged. 19

d. a. v.

Achter in het Kerkboek van Eersel komt op blz. 273
nog voor:

Narigtingh nopens den salr predt  Theodorus Neomagus
sijn kinderen.

Den soon van Ds Theodorus  Neomagus (te dier tijt
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predt  tot Rijdhoven en Bergeijk)  is geboren tot Rijd-
hoven op den 17 Jan. 1683 en genoemt  Samuel. 1)

Nogh d: 24 Nov. 1788 (sic) een soon Hendricus dogh
gestorven den 30 Junij  1789 (sic).

Nogh Joh. Bernardus geb. 1686 den 9 Maert ge-
storven tot Maastrigt proponent 1711 den 24 (onleesbaar).

1693 is geboren de dogter  van Do Theodorus Neo-
magus als doe prednt tot Eersel op d: 26 Jullij genamt
Johanna Margarita.

1695 den 2 November (?) sijnde Donderdag11  de kloeke
vier ueren  naar de middag11  ‘is geboren de dogter  van
de Heer Theodorus Neomagus prednt tot Eersel ge-
naamt Maria ende  gedoopt den 6 dito (welke dogter
Maria 1714 den 6 Maij is getrouwt  met do Wilhelmus
Peijpers als doe predut tot Valkenswerd en Dommelen
ende  verplaatst tot predicant van Eersel, Duyscl  en
Steense1 in het jaar 1717 d: 7 November).

De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.),
medegedeeld door CARL KörrLEn.

(Vervolg van XXXIV,  209-210.)

vertrocken naer  Gr.bergh 1672 in D’Heer  Doctor Johan de Man sijne belijdenisse gedaen den 29” Decemb. 1671.
den fransen oorlogh attest. daerna Juffr. Cornelia de Man sijne Huysvrouwe, komt aen met vertooning van
gegeven ! hare attestatie van Orsoy van den. . . . .

vertrocken
.

met onse attest. 30 7br. 1671 na
Breda

weder vertrocken naer  Verckens-
weerdt in May 1674

gestorven Aug. 1676

met onse attest. 8 Xbr. 1675 na
‘s-Gr.moer

met onse attestatie van den 17
Juny 1675 naer  Etten

Adriaen Lendersen van der Kuyp, sine belijdenisse gedaen den 23”
Decemb. 1671.

Huybrecht Hendriksz. van Ravels,  sijne beli jdenisse gcdaen  den 240
Decemb. 1671.

Dinge Arien Ho. . . . . bij mij . . . . nisse ged. . , .
Adriaen van Gils  J. M. Secretaris deser  vrijheyt met attestatie van

Tilburg aengecomen den 2e Julij 1673.
Annaken  Lenardts Drus J. Dp hare belijdenisse gedaen den 50 Octob. 1673.

Balthus Pluym en Mayken Jaspers sijne huysvrouw, met attestatie van
Joh. Alstorphius predicant tot Waelree en Verckensweerdt uyt name des
kerkeraedts in dato den 70 August. 1673.

Adriana Sangers huysvrouw van Wouter Mol met attestatie van D. <Joh.
Oze . . . . emius predicant tot Dordrecht uyt naem en last des kkraedts in
dato 23 Novemb. 1673.

Joris Dirckse Möstaert.
Mary Joriss sijn dochter met attestatie van Vlissingen den 3e May 1674.
Hendrick  van WarvenOurgh  ,met attestatie van Werderbroeck van den

14 Julij  1674 ondertekent van Jacobus Copius, predikant aldaer, aengecomen
den 70 8br.  1674.

Cornelia van der Pluym, sijne huysvrouwe haere  belijdenisse gedaen den
5 8br. 1674.

Lambrecl~~t  Nanninge,i  Substituut Vorster  met attestatie van Baerle den
18 Xbr. 1674, comt an den 25e Xbr. 1674.

met attest. 40 8br. 1677 na ‘s-Gr.- Hester Hendricks  wedo  van Dirck Mostaert met attest. van D. Joach. . .
moer incx predikant op de Nade  van den 15 Decemb. 1674 aengecomen.

met onse attest. van 2 Xbr. 1677
na Breda

E’lslce,z  Doncker,  J. D. haere  belijdenisse gedaen den 11” April 1675.

Lysbeth  Jansen Stru,@-en  J. D. hare belijdenisse gedaen dato als voren.
met attest. 19 Xbr. 1677 na ‘s-Gr. Xurie  Jacobs J. d. wonende bij Cathjn Lenarden hare belijdenisse gedaen

moer dato als voor.
LyncJ;en rJans  met attestatie van Grbergh dato 28 Junij  1675 aengecomen.
Cornelia Aertsz.  Talen Huysvrouw van . . . . Lenardts Drus met attestatie

van Loon, ondertekent bij d. Zachnrias van Deutecum, va.n 21 Julij 1675
aengecomen.

getrout met een ruyter  . . . . rard
Luyx met onse attest. van de 148

IJken Peters vara Raveli, hare belydenisse gedaen den 5e Octob. 1675.

Aug. 1684 na Dalsen bij Deventer

‘) Vertrok 6 Sept. 1720 met attestatie.
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Jan . . . . Cornelia Aert Talen, sìjn
Decemb. 1675

. . . . Jacob . . . .

met onse attest. van de 9 April Mattheus Leendert van der Kuyp J. M. sijne belydenisse gedaen 290
1677 na Breda, weerom gecomen 1678 Marty 1676.

na Breda met attest. 20 Xbr. 1679 Jenneken Leendert van der Kuyp J. D. hare belydenisse gedaen den 29”
Marty 1676.

Amerynsken  Claessen de Brandt J. D., hare belydenisse gedaen den 10
April 1676.

1687 10 Apr. overleden ,Jacob Adriaens de Lange ende
overleden of verdroncken  April 1681 Qeerrit? Adriaens de Lange, hare belydenisse gedaen den 40 April 1676.
gestorven 6 Xbr. 1684 Corneiia Cornelissen  Venus J. D., hare belydenisse gedaen den 1~ July 1676.

Annaken  Paulus van Breuckel woonende bij Claes Keyen hare belijdenisse
gedaen 10 Octob. 1676.

geapestateert naer  doodt van haer
man

met attostatie van 16 Maert 1682
naer  Breda

met attest. van 9 July 168. . na
Delft

16%’ ’
‘s-Gr.moer met attest. 20 9br.

L+beth  Antonisse, Huysvrouw van Gerrit Adriaens de Lange en . . . . . .
paepsch, hare belijdenisse gedaen den 230 Xbr. 1676.

Claes Adriaense Kat, met attestatie van Breda van de 128 Decemb. 1676.
Pleuntje  Antonius Aclcermaqas hare belijdenisse gedaen den 160 April 1677.
Niclaes Florens man van Catl$n Lendert Brouwers, met attestatie van

Sevenberg van 12 Xbr. 1677 aengecomen 2b8 dito, sijne belijdenisse ge-
daen den 23” Decemb. 1677.

Wouter Hey man van Maria de Vliegh, sijne belijdenisse gedaen’ den
23” Decemb. 1677.

Digna Cferritse  van Moerstraten dienstmaeght bij Mr. Jan de Greeff hare
belijdenisse gedaen den 23” Decemb. 1677.

Grietje  Michiels  J. d. suster  van Engel Peter Hetybrechts met attestatie
van den Haegh den 40 Mey 1678 getekent  van David Annija  aengecomen
den 30 Juny 1678.

Maria Dircke Mostaert H . . . . vrouw van Jan Jansz. IJpelaer woonende
aen de . . , . h . . . . belyde . . . .

Willem Brouw en Judith Roelofs sijn Huysvrouw met attestatie van
Leyden den 18 April 1679.

met attestatie van Juny 1681 na
Breda

Annakcn  Baudewyns J. D., hare belydenisse gedaen 6e Octob. 1679.

gestorven 30 Xbr. 1680 Aert  van Toor, belydenis gedaen 6 Oqtob.  1679.
met onse attestatie 20 Xbr. 1681

naer Gr.bergh.
Adriaelatjen  Jan Struycken J. D., belydenisse 6e Octob. 1679.

Herman 0phuysen  , 23e Xbr. 1679 belydenisse gedaen.
Bert van der Wiel, sijn belydenisse gedaen, komt aen 210 April 1680.

na Breda met attest. Mey 1681 Peter Schuer? doet sijn belydenisse den 180 April 1680.
Michiel Cornelis van Baelen, belydenisse gedaen den 18 April 1680.
Catlijra  v a n  lersel  H. v r . van Jacob Jansz. Vertoolen . . . . wedr aen-

gecomen met attestatie van Amst,erdam  van den 6 Juny 1680 ondertekent
door Cornelius Danckerts . . . . Amsterdamensis.

vertrocken  na Breda 1 9br. 1681 Philip Weytner  . . . . compt aen den . .
Gr. bergh.

Juny 1680, belooft attestatie aen

met onse attest. 30 7br. 1681 na Maria Berritse Vernzeulen  J. D., hare belydenisse den 24 Decemb. 1680,
Gr.bergh,  wedergecomen Mey 1683 met attestatie.van  26 Aug. 1687 na Vianen.

met attest. van 10 Apr. 1683 na
‘s-Gr. Hag.

Lambert Jansx. van den Reyen. J. M., doet sijn belijdenisse op den zelf-
den dito.

nu man en vrouw met onse attest. Lysbetk Anthonisse Ackermans j. d., hare belydenisse gedaen den 3

van 27 7br. 1682 na Dongen April 1681.
Andries Klincknagel  j. m., sijne belydenisse gedaen op dito.

Helena huysvr. van Adr. Francken, komt aen van Steenbergh Mey 1681.
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na Heusden met att.

met onse attestatie
1684 na ‘s-Gr. Hage

1 Mey 1683

na Heusde  met att.

naer ter Heyde

Kaspar  van Driebergen en Margriet S’>on.cks sijn huysvrouw sgn aengei
comen  met attestatie van Teyl van den & Septemb. 1681 ondertekent van
Samuel Scherphof.

Johan Georg Guttorf  Ruyter onder d’Heer Ritmr  de Roy en sijn
Huysvrouw Margaretha Arnoldes

. . . . . ngecomen met attestatie van Juli& van den, . . . . Novemb. 1681
ondertekent bij Isaacus Knevels. . . . . les Gulick  en Linnich Willem? Ruyter

en met eene attestatie
Gab. . . .2 Ruyter

Huys . . . . . aengecomen.
April

Wowter Zeeman man van Lysbeth Struycken s&
28 Marty 1682.

1 . . . .
belijdenisse gedaen den

1683 14 Mey Lijsbeth  Bonet ruyters vrouw is aengecomen met attestatie van Nijmegen
van Johannes Smetius den 16 April 1681.

Adriaen Francken  sijn belijdenisse gedaen 1 Octob. 1682.
Maria Raeserbergh Huysvrouw van ATiclaes  Albertus de Hustal aengecomen.

van 4 Juny Ende  Sarra 1 hona  van Wijnperske? aengecomen.

Francois Johawaes  #Herstal  sijn belqdenisse  gedaen den 1 Octob. 1689.
Niclnes Albertus #Herstal  sijn belgdenisse  gedaen den 23 Decemb. 1682.
Den 18 April 1683 komt sen Gerhard Schut knecht bij den capiteijn

Luytenant Roëde met attestatie van Heusden den 28 Novemb. 1682
ondertekent bij Aemilius van Cuilenburgh V. Dr. M.

14 Mey 1688 Gel;ard Janw.  man van Lysbeth Bon&,  Ruyter onder d’Heer  Baron
d’ Hardong, sijn belydenis gedaen den löe April 1683.

Christiaela  Brouwers man van Jela?rieken  Cornelis Marinus , sijne be-
lydenisse gedaen ut supra.

Geertruijdt Gerritsen Vermeulen J. D., hare belydenisse godaen als boven.
Barend van Aernam, aangecomen  en attestatie vert. . . . van Ter Hyeden

den 16 April 1683.
Eab . . . ius Euerts, Ruij ter aengecomen

10 Marty . . . .
. . . . Dieren

en Lysbeth van Hout sijn . . . .
pieter.. . . van.. . . 30 April.. . .
A n . .  . . IJpel.. . .
Cathryne Vermeulen j. d., van Breda, met attestatie van Breda 12 July

1684 aengecomen.
.Jan Boswachter en Annakela  va,a Kessel, met attestatie van Arnhem

van 12 July 1684, getekent  van Theodorius Brandolphius, aengecomen ge
8br. 1684.

Jan Abrahanasz. van Spaengi en Hilleken Egbert sijn Huysvrouw met
attestatie van Arnhem van 2 July 1684.

getekent  by C. Stratenius aengëcomen  10 8br. 1684.
Gerrit vafa  Gesterela,  Trompetter met att. van Arnhem van den 20 8br.

1684 getekent by C. Stratenius, aengecomen 250 Xbr. 1684.

met att. van 8 Aug. 1686 naer .Johan~~za  Maria IC’ilaclcelmans  j. d. , hare belijdenisse gedaen 22 Xbr. 1684.
Utrecht Margriet cJavasz. Hulstmans J. D., jdem.

Lysbetla Jafasz. Hulstmans J. D., jdem.
Maricken *Jansx.  van Geldorp J. D., jdem.
Antholzet  Jansz. Struyclc  j. d., hare belijdenisse gedaen den 19 April 1686.
Hewdrick  Jansz.  Strulyclc  j. m., jdem.
Lysbeth Adriaensx. Kaey  j.d., jdem.
Adrialaa  Fiers Huysvrou van Hernaan Oplauysen,  met attest. van Breda

van 16 April 1685 aengecomen.
den 3 Mey 1687 met onse attes- Catharina  Verhagen huysvr. van . . . . , van Renen  aengecomen.

tatie na ‘s-HertogenBosch Sebastiaen Stenchers, Ruyter met attest. van Arnhem van den 24 July
1684 aengecomen.

Aert Jansz. Struyck  man van Tentdaken  Anthonis Ackermans,  sijne  be-
lydenisse gedaen den 10 July 1685.
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met onse attest. van 28 Juny 1686
na Breda

D’Heer  Capiteyn Esthiene Eryodier? ende Mejoffrou Margarithe Sebat
sijne  Huysvronwe aengecomen 1” July 16% met attestatie van de Walsche
Kercke binnen Campen ondertekent van Fabries  de La Bassecourt, pasteur.

Herman  van Buiren,  getrouwt  met de dochter van Ari Pots, Stadth . . . .
met attestatie van Groeningen . . . 8 den le September.

. . . . sbet v . . Bael j. . . . . . Jan Joosen van Bael
v a n  D . . . . . den 4e October

m . . . . . S’iiilla Schui . . .
. . . . . den 190 December
. . . . . attestatie van den
. . . . . October 168.. .

Lijste d e r  L e d e m a t e n  v a n  d e  H .  T a f e l  d e s  Heeren i n  m i j n  i n t r e d e  a l s  P r e d i k a n t i n
d e  Christelgcke  G e r e f o r m e e r d e  K e r c k e  o p  d e n  1 0  J u l y  1 6 8 9  g e v o n d e n  n e v e n s  mij

Marinus  van Hoecke Predicant
Johan Cop  met Emerentia de Grand sijn huysvrouw
D ’ H e e r  Willem  &anningh  Capita@  met
Madame Nanningh sijn huysvrouw.
Pierre Mensingh-Catrina Mensingh
W essel uan Bernickhuysen met Sijbilla  Schuurmans si@

huysvrouw. A
Arye Leenderts van der Kuyp met Lysbeth Jacobse Key sijn

huysvrouw.
Llysbyth  Arriaanse  Kuyp.
Arraaantie Jans Kuypers
Wouter Zeeman met Lysbeth Struyck sijn huysvr.
Jacob Wouterse Zeeman met
M a y k e n  IIQllemse  Permeulen
Warnaar Ruysenaar
Wouter Bey met Maria de Vliegh sijn huysvr.
Nicolaus de G r a n d  met Cornelia  \\jagemaackers  s!$ huysvr.

Aav-&*Jans  Struycken met Antonia  Ackermans sijn huysvr.
Peter Leenderts van der Kuyp  met. . . . . . . . huysvrouw.
Pieternel Ruysenaurs
Gerrit  Willemse Vermeulen met Pieternel de Stuurt  sijn

huysvrouw.
overleden den . . . . . . . . . . . . . M ariken ‘van  Nresel

Francoys Hees
Herman  Henderiks van Swol
Jacob de Ruyter met Anraeken  fi. sijn huysvrouw.
Cornelia  Knapen
3. Korpzrt
Mariken Dirckera
Araneken  Eypeluar
Lambert van den Ryen met Margaretha van Kempen sìjn

huysvr.
Lysbeth Spierings
Philippus de Bosson  met Maria Cornelis  sijn huysvr.
Lambert Aarlse Geus met Magdalena Damme sijn huysvr.
Jan van Loowrw  met A n n a  uan Nispen sijn huysvr.
Lysbeth van Loveren.

overleden den . . . . . . . . . . . . . D'ierck  ? Aardse de Langh
Henderik  den Breyer
Huybert Loekelbol
Juffr. Anna Lysbeth Hartman

overleden den 29 November 1693 . . . . . . D’Heer en Meester Pieter Snellen Schouteth deser  Vryheyt met
Juffr. A n n a  Heranekin  sijn huysvr.
. . . . . . Greef .
. . . . . . iltings
KatQ’n Lamberde

vertrocken  na Breda . . . . . . . , . . . Anneken  Lamberds
Cornelis Willemse
Maria Cornelisse
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overleden den 29 Novemb. 1693. . . . . . .

overleden den 13 Aug. 1693 . . . . . . . .

Michiel Cornelisse
Christiaan  Brouwers met
Janneken van Meer sijn huysvr.
Catrine Janse Ku+jpers
David Kroes met Maria Brouwers sijn huysvr.
Pieternel Dingemans
Arriaantie  Pieters Baten
Hermannus van Ophuysen met
Adriana Fiers  sijn huysvrouw
Catrina Vermeulen
Lena Vermeulen
N’illem  Brouwers met
Judith Roelofs van den Oever sijn huysvr.
Jan de Greeff met
Barbara van VVesel sìjn huysvr.

met onse attestatie van 14 Junius 1690 na Emden
vertrocken

overleden 18 Octob. i693 1 : 1 1 1 : : : :
met onse attestatie van na Breda

* ve r t rocken  met  onse  a t t e s ta t i e  van 16 July 1690
n a  L o n d e n  i n  E n g e l a n t  v e r t r o c k e n  . . . . .

Gebleven in de slagh van fleuri. . . . . . .

Margriet Beeckmans
Peter Huybrechts Verharen
Aletta Verharen.

Tanneken Verharen
Jan Monet met

overleden den 11 Sept. 1690 ........
... rleden den 11 Januar. 1691. ......

vertrocken na Breda . . , . . . . . . . .
l

Catrina Elisabeth De Puis sijn huysvr.
Elisabeth Monet
Roelof  Cornelisse Kuyl met
Agatha  Ruysenaars sijn huysvr.
LamOert Xanningen  m e t
Janneken . . . . . . sen sijn huysvr.
Elias Baay
M ayke Vincken

met onse attest. van d. 9 Junius na de Swaluwe
vertrocken . . . . . . . . . . . . .

overleden den . . . . . . . . . . . . .

overleden den 20 Novemb. 1691. . . . . . .

met onse attestatie van 17 Octob. ......
na Breda vertrocken ...........

overleden den 25 Sept. 1692 . . . . . . . .

met onse attestatie van 10 Decemb. weder der-
waarts vertrocken . . . . . . . . . . .

Maria Vincken
Cornelis Janse Bervoets met
Catlijn  Arriaarase  Stru~~ck
Eva Leenderts
Leentie Jaspers Hulsmans
,Joachim van de Plas
Johanna vara  de Plas.
Juffr. Naria  can den Heuvel wede wijlen de Hr. Predikant
Theodorus Winckelmans
Juffr. Petronella  van den Heuvel
D’Beer  Adriaala ran den Burgh  m e t
Juffr. Johararaa  TVinckelmans  sijn h u y s v r o u w .
D’Heer  Adrianus van Gils, Secretaris met
Juffr. Cornelia  de Liefde sijn huysvrouw.
David Schoock met
Il’illemina  van Oever sijn Huysvr.
Pieter vara Houten met
Elisabeth Verweijden  sijn huysvrouw.
Jacob Jansen, schoenmaker
dart vara  der IViel  met
Lìjsbeth  Jacobs sijn h u y s v r o u w
Jacob Javasen  Kuyper met
Janneken Bottelaars sijn huysvrouw.
Teurais  Roelants Kuyl

te samen 123 ledematen.

Volgen wijders de Ledematen die gedurende onsen
dienst off na vertoninge van Attestatie off na voor-
gaande belydenisse sgn aangenoomen.

Juffr. Geertruyd cara Hoecke aangenomen op eene attestatie
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van ‘s-Gravenhage van den 1 July 1689 geteeckent bij
D. Henricus Troyen (Royen?)

Gerrit de Vries met
Margriet de Langh si;jn huysvrouw bijde aangenomen den

21 Julius 1689 van Nimwegen van dato den 1 Mey 1689
geteekent bij Johannes Smetius.

met onse attestatie van . . . . na Bredra vertrocken Jan van Liebergen, aangenomen den 28 Julius 1689 op
eene attestatie van Breda van den 29 July 1689. Geteekent
bij P. Visscherus.

Johanna Ruysenaars huysvrouw van Leonard Brouwers
aangenomen op attestatie van Amsterdam van dato den

. . , . 1689.
Alkxham  Nanningen aangenomen op den 19 Sept. 1689 op

met onse attestatie van den 10 Seot.  1 6 9 1  n a een attestatie van ‘s-Gravenmoer van dato den 17 Jung  1689
Ginneken  ver t rocken  . .

met onse attestatie van 12
vertrocken . . . . .

I

. . . . . . . . Anneken Jans van Bollen Huysvrouw van Abraham Nan&n.gen
hare belijdenis gedaan den ‘LO Decemb. 1689.

April 1691 na Emden
Anna Geertruyd Hoffers hare belijdenis gedaan op den 22 _. . . . . , . .

Decemb. 1689.

met haar trouwen wederom
vallen . . . . . . .

met onse attestatie van 29
vertrocken. . . . . .

Leonard Brouwers sijn belijdenis gedaan op dato als vooren.
Johanna Roelofs Rutten huysvrouw van Warnaar Ruysena,ar

hare belijdenis gedaan op den selven dagh.
<ieriHeken Peters van der liuyp huysvrouw van Herman

Hendricks  van Swol hare befijdenis  gedaan op den 8 Julius
1690.

tot het pausdom afge-
. . . . . . . . Arriaantie van Baal hare belijdenis gedaan eodem die

Maria Ruys hare belijdenis gedaan op den 10 Julins 1690.
Sept. 1692 na Brugge

. . . . . . . . Pieternel Mollen huysvrouw van . . . . . , hare belijdenis ge-
daan op den 10 Julius 1690.

Lodaw$k  Eueraard  Monet  aangenomen op een attestatie van
Geertrnydenbergh gegeven bij Petrus Oostdorpius.

met onse attestatie van 28 April 1691 naar Utrecht Anneken Klaasen aangenomen op den 10 Julius 1690 op
vertrocken . . . . . . . . . . . . . attestatie van Breda van den 19 Juny 1690. Geteekent

bij J. Noortbergen.
Cornelia Ariens Braber huysvrouw van Hendericlc  Struyck

aangenomen op den 10 Julius 1680 op at testat ie  van
Meeuwen van den 20 Meert 1690, geteekent bij D. Alb.
van ‘s-Gravenwaart  . . . . .

Rositaa  H . . . . . ts aangenomen op den 20 Decemb. 1690 op
attes.. . . . va, . , . . . . Zoom van den 2.. . . . 1687 ge-
teekent  bij . . .

met onse attestatie van 8 April 1691 na Harlem
vertrocken . . . . . . . . . . . . . Samuel Nanningh  sijn belijdenis gedaan den 20 Decemb. 1690.

met onse at testat ie van den 28 Mev 1692 na
Breda vertrocken .

met onse attestatie van
truydenb. vertrocken

Y

. . . . . . . . . . Anneken Peters Baten, aangenoomen op den 20 Decemb. 1690
op attestatie van Breda van 8 Novemb. 1690, geteekent
bij J. Noortbergh.

Barbara Claas  wede aangenoomen op den 9 April 1691 op
attestatie van Geertruydenbergh van den 9 April 1691
geteekent bij P. Oostdorp.

27 Jury 1691 naar Geer-
. . . . . . . . . . Cornelia van den Rijen, aangenomen op den 9 April 1691

op attest. van Terheyden den 21 Decemb. 1690, geteekent
bij D. Cornelius Dons.

Jen+aeken  Ruys hare belijdenis gedaan den 12 April 1691.
Peter Jansen van Gelderop  sijn belijdenis genaan  den selven

dito.
Corrzelia  Jacobsz huysvr. van Paulus van Rens, aangenomen

op dén 29 Juny 1691 op attestatie van Dongen van den
28 dito, geteekent bij S. van Hamerstede.‘

Joachem Thomas R!jken  , aangenoomen op den 1 Septemb,
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. . et onse attestatie van 16 May na Hemert ver-
trocken  . . . . . . . . . . . . . . .

met onse attestatie van den Novemb. na GDBerg
vertrocken . . . . . . . . . . . . .

vertrocken na . . gonde en att. geg. . . , . .

Lijste  v a n  d i e  L e d e m a t e n
a a n v a n k  v a n  m i j n e  d i e n s t
K e r c k e  a l h i e r  o p  d e n  1 2  Oc
H u y s b e s o e c k i n g e .

1691 op attestatie van GD Bergh van den selven dato,
geteekent bij Petrus Oostdorp.

ïb?arylcen  Huybrechtz, aangenomen op den 1 Octob. 1691 op
attestatie van Dongen van den 10 Sept. 1691, geteekent
bij Simon van Hamerstede.

Juffr. Sara van Nes, wede van D’Heer Sinto~  van bon,
aangenomen op den 19 Decemb. 1691 op attestatie van
G.D.Berg van den selven dato geteekent bij Petrus Oostdorp.

Cowzelis  De Brand, aangenoomen op den 17 Decemb. 1691
op attestatie van Tilborg van den 24 Novemb. 1691, ge-
teekent  bij Gulaeus.

Catrina van der Plas, aangenomen op den 17 Xbr. 1691
op attestatie van Breda van den X1 Decomb. 1691, ge-
geven bij Artope?

Carel  Na9lkng  , aangenomen op den 1 April 1692 op voor-
gaande belijdenis.

A . . . iaantje \jVillems,  haer . . . . . is geda  . . . 2 April.

Cornelia de Ueer  aangenomen op den .19 Mey 1692 op attest
van Dordrecht van den 29 April 1692, geteekent bij J.
Canzius.

&í!artijntie  de Vroom, aangenomen op den 30 Juny 1692 op
attestatie van Dordrecht van den ‘7 Juny 1692, geteekent
b’,i. Joh. Sylvius.

Caflqntie  Wiereken? de lang hare belijdenis gedaan den 3
July 1692.

Arriaantie van Dongen, hare belijdenis gedaan eodem die
Gap” Jan Franekerz ende  . . . . . . . . sijn huysvrouw aange-

nomen op den 16 Augusti 1692 op attestatie van Dordrecht
van den 14 dito, geteekent bii Henricus Francken.

Goris van Baal, aangenomen op den 8 Sept. 1692 op attes-
tatie van de Leur van den 7 dito, geteekent bij J. W.
Ducker.

Jannetie De Lange, aangenomen op den 29 Sept. 1692 op
attestatie van Rotterdam van den 13 dito geteekent bLJ
Gregorius Mees.

Catharina van den Ryen, aangenomen op den 17 Decemb.
1692 op attestatie van Dordrecht van den 15 Novemb.
1692 geteekent bij Andr. Hollebeeck.

Cornelia  Peters van der XUIJ~, aangenomen op den 22 Decemb.
1692 op attestatie van G.D.Berg van den 30 Octob. 1692,
geteekent bij Andreas Surendonck.

Johanna Rutten,  hare belijdenis gedaan den 17 Febr. 1693.
Adriaan Verdoorn, sijn belijdenis gedaan den 21 Maert 1693.

udith  . . . . . . aangenoome . . . . 22 April l.693. . . . . . . . . .
. . . ril 1693.

Syke  .Moutkaau, naer voorgaande geloofsondervrwging aan-
genomen op den 23 Decemb. 1693.

Huybert Bossou,  sijn belijdenis gedaan den 24 Dec. 1693.
Annekeu  Bosson,  hare belijdenis gedaan den selven dito.
Jacomi@tie  Adriaanse, aangenomen op den 9 April 1694 op

attestatie van den 30 Dec. 1691, geteekent bij G. Artope,
predikant van Breda.

Margriet ende
1

De Geus bijde aangenomen
Jannelcen op voorgaende belijdenis op den 9 April 1694.

gaande aan de H. tafel  des Heeren die Ik in den
a l s  predicant  i n d e  C h r i s t e l i j k e  g e r e f o r m e e r d e
t? 1694 nevens mij  gevonden heb in msne Eerste

Il’illem  van Erfrenten, als predicant  met
Elisabeth Bellaarts, mijne Huysvr.
Johan Cop.
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gestorven in ‘s Gravenhage op den 31 10br.  1702.
vrouw overleden tot Bergen op Zoom 12 7br. 1701.
overleden den 5 10br.  ‘s jaars 1695 . . . . .
vertrok na Almelo . . . . . 1700 en stierf tot Geer-

truydenberg . . decemb. 1703 , . . . . . .

vrouw gestorven . . . . . . . . . . . .
met onse attestatie van den 9 10br.  1644 na London.

met onse attestatie van den 2 Juny 1696 na Breda
wedrom gekomen . . . , . . . . . . .

man gestorven den 28 Ja. 1697. . . . . . .

man overleden Juni 1701 . . . . . . . . .
vrouw gestorven op den 10 Maart 1699 ‘s-nagts
over leden .  . . . . 1 7 0 3
att. geg. 19 Maart 1704 . . . . . . . . .

overleden.. . . . 1703. . . . . . . . . . .

ver t rok  na  Geer tbe rgh  met  onse  a t t .  van  22
Juny 1701. .............

overleden den 18 Aug. 1695 .........
man overleden decemb. 1699. .......

komt lange jaaren  niet meer te kerck, overleden
1704. -I : . . . . . . .

doot . . . * . . * . . . . . . . . .
man en vrouw met’ onse attestatie van den 4 Juny

1696 vertrocken na Schoondijck i n  Zeelandt  .

gestorven 25 Juny 1700 . . . . . . . . .

. . . . . .

met onse attestatie van den 12 9br.  1694 vertrocken
na Strijen  . . . . . . . . . . . . . .

vertrocken na Delft, att. gedatert 1 Juny 1705.
. . an overleden. . . . . 1703. . . . . . . . .
. . ouw gestorven . . . . . . . . . . . .

overleden 26 Maart 1696 . . . . . . . .
met onse attestatie van den 17’8br. 1697 vertrocken

n a  L o n d e n  i n  E n g e l a n d  . . . . . . . .
met onse attestatie van den 17 Sbr. i697 vertrecken

n a  L o n d e n  i n  E n g e l a n d .  . .

gestorven. . febr. 1698 . . . .

......

......

overleden. . . . . 1705 . . ; . .
vertrocken . . . . . . . .

overleden . . . . . . . . .

d’Heer  Gapt TTillem  Nanning m e t
Madame  Nanning  sijne Huysvr.
d’Heer  Piëre Mensing , Lieut.

Joffr. Catharina Mfensing
Wessel van Berninkhuysen met
Sibilla,  Schuurmans sijne huysvr.
,Johanna  van Berninkhu ysen
Arie Leenderts van der Cuyp, met
Lysbeth Jacobs  Key sijne huysvr.

Lysbeth Adriaans Key
Adreaantje  Janse Cuypers wede Vermeulen
Wouter Zeemans  met
Elisabeth Struyck  sijne huysvr.
Jacob Wouters  Zeeman met
. . . . . ayke Willemse  . . . . . eulen, sijne huysvr.
Nicolaes de Grand met
Cornelia Wagemakers, sijne huysvr.
Aerdt Janse Stru!yk,  met
Antonette Ackkermans, sijne huysvr.
Peter Leenderts van der Cuyp met
Catelijn  Ruyssenaars sijne huysvr.
Willemke Struyke  moeder

Hendrik Struyke
Pieternelleke Ruyssenaars
Gerrit \Villemse  Vermeulen met
Pieternella de Zwartt sijne huysvr.

Francoise Keys a l i a s Mart ini  seyde dat de duyvel haar
verschenen was en geraden.had>  weder te keeren  tot het
roomse gelooff en

Hermen Hendrix van Zwol

Jacob de Ruyter met Anneke sijn huysvr.
Cornelia Knape
Ni Corput
Marthe Dirke Mostaart, vroevrouwe.

Anneke Ypelaar.
Lambert  van de Reye met
Maria van Kempen syne huysvr.
Lysbeth Spierings
. . . . .gius de . . . . . .
. . . . . . .
Johan. van Looveren, schoolm.  met
Anna van Nispe sìjne huysvr.

Elisabeth van Looveren

Maria van Looveren
Hendrik den Breyer
Huyberth  Lockerbol
Jofir. Anna Elisabeth Harttman
Joffr. Anna Henneki wedo van d’heer Snelle
Marta de Greeff
W yntje Bollinx
Nicolaes Florents met
Cathrijna  Leenderts Brouwers sìjne  huysvr.
Catelijn  Lamberde

( W o r d t  v e r v o l g d . )
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Von Heiden,
mededeeling van W. J. J. C. B I J L E V E L D .

Onderstaande stukken over de Russische tak der
von Heiden’s werden door mij aangetroffen in de boedel-
papieren van een burgerfamilie uit Delft, die zelf niet
weet, hoe zij aldaar verzeild geraakten.

Waar omtrent deze tak zoowat niets bekend is, is
het wellicht van eenig belang deze attestaties op te
nemen in het Maandblad.

V e r t a l i n g  u i t  h e t  H o o g d u i t s c h .

No. 19.  Geproduceerd in het  Esthlandsch
Evangelisch Luthersch Consistorie,
den 9 Januari 1861.

Extract uit het Domkerkboek van
het jaar 1860.

Een duizend achthonderd en vijftig (1850) den vierden
(4de) October, des namiddags ten één (1) ure, stierf te
Reval  zijne doorluchtigheid de Heer Rrijgs  Gouverneur
van Reval,  oudste admiraal der Keizerlijke Russische
vloot, Ridder van de St. Alexander Newesky, van de
orde des Witten Adelaars, van de St. Anna orde 1 klas,
den St. Wladimirsorde 1 klas, van de St. George orde,
Grootkruis der Engelsche Bath-orde , Grootkruis van
de Fransche orde van den H. Geest, van de Hollandsche
Willemsorde, van do Zweedsche orde van het zwaard,
van de Grieksche orde des Verlossers, Ludw?g  P. graaf
von Heyden .  Hij is geboren te ‘s-Gravenhage, stierf
aan eene longverlamming in den ouderdom van acht
en zeventig jaren, nalatende eene weduwe en kinderen.

H.ij werd. met, alle hem versehuldigde eer op den
achtsten (8) October, zijnde de verjaardag des slags bij
Navarino , in de Ridder en domkerk bijgezet en op
den 9de October, nademaal zich te Reval  geen gerefor-
meerde Predikant bevindt, door den ondergeteekende
kerkelijk ingezegend en vervolgens op het kerkhof te
Ziegelskappel ter aarde besteld.

ab fide pastorali Reval  den 9 Januari 1851.

(L. S.) (get.) Dr. Christian Rein
Estlandsch Snperintendent  Generaal,

opperpastoor bij de Ridder en
Domkerk te Reval.

V e r t a l i n g  u i t  h e t  H o o g d u i t s c h .

Attestatie.

Op bevel zijner Keizerlijke Majesteit wordt door het
Keizerlijk Opperlandsgeregt in Esthland op behoorlijk
verzoek, mits deze geattesteerd : dat Zijne doorluchtig-
heid de thans overleden Heer Krijgsgouverneur,  admiraal
en Ridder, Graaf L u d w i g  ~:on Heyden, te Reval,  de
navolgende kinderen heeft nagelaten :

Den Graaf Ludwig Sigismund Heinrich von Heqden,
geboren den 6 January 1806, Schout bij nacht, adjudant
Generaal zijner Keizerlijke Majesteit;

Den Graaf Alexander Sigismund ion Heyden, ge-
boren den tweeden April 1810;

Den Graaf Friedrich Ludwig Sigismund t’olz Heyden,
geboren den 15 September 1821,  Kolonel en vleugel-
adjudant van Zijne Keizerlijke Majesteit;

De Gravin Marie Ib’ilhelmine  Elisabeth von Heyden,
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geboren den 3 Januari 1804, in 2den echt gehuwd met
den Kolonel Pomp&  von Iwkoff  ; en
De Gravin Louise Alexandrine Ib’ilhelmine  von Heyden,

geboren den 7 February  1819, Hoffreule van Hare
Majesteit de Keizerin ;

Welke, met de weduwe des overledenen, Hare door-
luchtigheid Vrouwe Gravin Anna von Heyden, geboren
d’AkeZeya  uitsluitend zijne regtmatige erfgenamen zijn.

Gedaan iti het Opperlandsgeregt van zijne Keizerlijke
Majesteit te Reval, den 9 Januari 1861.

Ui t  naam en. van wege het Opperlandsgeregt van
Zijne Keizerlijke Majesteit:

De President van den Landraad

(L. S.) (get.) F. von Krüsenstein
1 1 Graaf Igelström

archv.

De Raet,
door C. J. PO L V L I E T.

Volgens van Doorninck’s Geslachtkundige Aantee-
keningen bl. 347 werd door den Zwolschen Kerkeraad
op 18 October 1778 attestatie verleend aan Christoffel
Daniel  van Couverden  om te Noordwijk-binnen te mogen
trouwen met Johanna Suxanna de Raad, uit Haarlem.
Blijkens inlichtingen van den burgerli jken stand te
Noordwijk, zijn aldaar op 20 October 1778 dan ook
getrouwd: Jkr. C)&s2offel  Davaiel  baron van Coeverden
t’a?a dela Doorfa,  J.m. geboren te Coeverden,  met Jonk-
v r o u w e  Johanlaa  Suxanna de Raad,  J.d.  geboren te
Haarlem, beiden wonende te Noordwijk.

Haar vader Mr. Aren2  de Raet  , baronet, burgemeester
van Haarlem, was eerst getrouwd te Delft 4 Decem her
1 7 3 6  m e t  A&honetta  va+a  Schu$enBurch,  g e b o r e n  t e
‘s-Gravenhage 10 Maart 1717, overleden te Haarlem
27 Januari 1761 (Maandblad Nederl. Leeuw XXIV bl. 133).

Hij hertrouwde te Haarlem 1 Juni 1766 met J o h a n n a
Suzanna Sellius,  wier kwartieren waren,

Sellius van der Hoo.  . . .
van Strijen

(Catalogus ~e~t~~~~%lin~ 1.880 bl. 446 NO 4097).
Deze Joha?a?aa  Suzannba  Sellius  was Blijkens opgave

van den burgerlijken Stand te Utrecht aldaar gedoopt
in de Waalsche Kerk op 30 Juni 1731, dochter van
Godefroi Scllius en van Magdalena DeOora Verhoog.
Volgens haar grafschrift te Haarlem werd zij aldaar be-
graven 16 Maart 1772.

De vermelde kwartieren zouden er op wijzen, dat de
moeder van Magdalena Debora Verhoog, vapa  btrzje?a

zou hebben geheeten.
In de genealogie van Strijen heb ik eene  alliantie

Terhoog  of van der Hooge niet aangetroffen, wel het
in 1701 gesloten huwelijk van Maria Elisabeth vala  Strijen,
dochter van Qzcirij~a  en Qortaelia  EZisabeth  de Raet,  met
Philip Jacob  (Uan Borssele) va+a  der Hooge.

IIe mededeeling voorkomende in Scheffer’s Algemeen
Familieblad 1 NO 116 bl. 3a, dat Mr. Arent  de Raet’s
eerste huwelijk kinderloos was, en dat hij hertrouwde
met Maria Debora barones Cellius, dochter van God-
fried baron Cellius en Maria Debora Verhoogh, waarbij
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twee kinderen, is blijkens het bovenstaande niet ge-
heel juist.

Evenmin de mededeeling va.n Jhr. H. H. Roëll voor-
komende in Maandblad Nederl. Leeuw XSIV bl. 133,
waar de tweede vrouw van Mr. Arent  de Raet genaamd
wordt Johanna Suzanna Seullinus.

Uit het eerste huwelijk van Mr. Arent  de Raet werd
in elk geval geboren: Gualtherxs  de Raet, geboren te
Haarlem 2 Maart 1738 en aldaar overleden in Augustus
d. a. v.

Maar behalve dezen jong overleden zoon, had hij nog
twee kinderen, namelijk Mr. Arent en Johanna Suzanna
d e  R a e t ,  d i e  m o g e l i j k  Johanlza  Xuranna Sellizcs tot
moeder hebben gehad, maar tijdens het leven der eerste
vrouw en vóór het huwelijk met de tweede geboren
moeten zijn.

Mr. Arent  de Raet, baronet, heer van Kalslagen wordt
in Nederland’s Adelsboek 1916 bl. 194 vermeld als
geboren uit het tweede huwelijk zijns vaders in 1763,
dat is dus na het overlijden der eerste vrouw (27 Januari
1761) en vóór het huwelijk met de tweede (1 Juni 1766).

Dit geboortejaar is intusschen vermoedelijk onjuist,
al wordt het ook aldus opgegeven bladz. 196 van het
Jaarboek van den Nederlandschen Adel 1891. Aangezien
hij reeds vóór of in 1783 huwde, zal hij toen wel ouder
dan 20 jaren zijn geweest en vóór 1760 zijn geboren.

Johanna Suxanna  de Raet, in den aanhef genoemd
als op 20 October 1778 te Noordwijk-binnen gehuwd
m e t  ChAstofel  Daniel b a r o n  va?z Coèverdefa  z a l  t o e n
wel minstens 18 jaren oud zijn geweest, en dus vóór
het overlijden der eerste vrouw (27 Januari 1761.) zijn
geboren. Haar voornamen doen wel onderstellen, dat
hare moeder Johanna Suzanna Sellius was.

Doch zelfs in de onderstell ing, dat Mr. Arent  de
Raet , baronet, en Johanna Suzanna de Raet uit Johanna
Suzanna Sellius vóór haar huwelijk  werden geboren,
dan blijft het onbegrijpelijk, hoe die beiden, door het
opvolgend huwelijk hunner ouders konden worden ge-
wettigd, omdat zij geboren werden tijdens het huwelijk
met de eerste vrouw.

De kwartierstaat  op de Tentoonstel l ing van 1880
ingezonden door C. L. J. M. van Cats barones de Raet,
sedert  gehuwd met F. H. Thorbecke,  en als diens
weduwe nog in leven, heb ik niet gezien.

Toen die werd vervaardigd zullen de daarop voor-
komende afgebroken namen wel in hun geheel vermeld
zijn geweest; misschien waren die namen in 1880 reeds
gedeeltelijk onleesbaar geworden.

Wanneer ook de 4 kwartierwapens waren afgebeeld,
zouden daaruit de ontbrekende familienamen wel z;jn
op te maken geweest.

Een adellijk Britsch huwelijk op zee gesloten 1743,
medegedeeld door W. J. J. C. BIJLEVELD.

Ce jourd’huy  le  Premier  Fevr ie r  Mi1 sept  cent
quarante et  neuff comparut par devant moy Josué
1’Ange fils de Josué, Notaire Public admis  par la Cour
d’Hollands  res idan t  dans  l a  ville de  Leyden,  e t  en
presence de Monsieur Jean Hennessy Pretre  Licencié
de la faculté de Sorbonne, et cy devant Professeur  de
Theologie au Collège de Sainte Barbe à Paris et les

témoins cy bas nommés, Monsieur Patrice 0 Fitzgerald
Pretre  de 1’0rdre  des freres Mineurs observatins et
actuel Missionaire aux Is165 Britaniques , parfaitement
connu du surnomme Monsieur Hennessy depuis plusieurs
annees,  L e q u e l  a  declaré,  comme  i l  déc la re  pa r  l a
présente que se trouvant de passage par Paris pour
aller a sa Mission  vers le commencement de Juin 1743
il fut requis par Monsienr Jean Drummond, Capitaine
en Polongne, troisième fils du Dut de AIelfort  de vouloir
celebrer  le Mariage entre  lui, et la très haute et puis-
sante Dame Catherine Dorothee Cockaine  fille du Comte
d e  Hatley, collonel  au meme  service, atendu que les
deux parties consentans nayant poinct  contractés do-
micile ne pouvoient être mariés en france, que ne pouvant
en conscience refuser cette requette comme  leur Pasteur
i l  p a r t i t  avec les deux parties contractantes pour le
Havre de Grace  et apres avoir fait toutte la diligence
possible ils arriverent au dit Port le jour suivant, et
y trouvant le Bâtiment nommé les deux Soeurs, Capi-
ta ine  Tomas  Bel, prest a metre  a la voile ils sembar-
querent  dessus, et furent jusqu’a la rade ou apres
avoir fait arborer le Pavillon anglois le dit Monsieur
0 %itzgerald maria le susdit Monsieur Jean Dyummond
avec  la dite Dame Catherine  Dorothee Cockaine  selon
le rit de 1’Eglise  Romaine et  les formes usitées en
Angleterre Pays de la ditte  Dame et en presence du
dit Capitaine du Vaiseau, de son pilotte et plusieurs
Passagers, et en avoir donné une attestation a la ditte
D a m e  avec  promesse de justifier partout ou il seroit
b e s o i n  q u o  l e  d i t  mariage  a été celebre  pa r  l e  d i t
Monsieur 0 Fitzgerald dans toutes les formes requises
par le Concil de trente, que la Dame ayant egare cefte
attestation a sa requete le dit comparant test transporté
d’hngleterre  en Hollande sfin daccompagner la ditte
Dame en Polongne lieu de la Residence de son Mary ,
afin d ’ y  atester en personne devant 1~ tribunal com-
petant de la Validité de le Mariáge,  mais que le Voyage
etant barré par un fata1 contre tems le dit pere Mis-
sionaire a jugé le present instrument etre une authen-
tique sufficante.

Ce fait  et  passé à Leyden susdit en presence de
Josué  1’Ange f i l s  de  Jean  e t  Gerard  Leembruggen
comme  tesmoins

Patric  0 Fitzgerald  ordin. m. obs.
Jean Hennessy prêtre licentié  en Theologie

de la faculté de Paris
Josué 1’Ange fils de Jean

Gerard Leembruggen
Josué L’Ange fils de Josué

Nats Publ.
1749.

Notarieele Archieven, Leiden, NO 2184 acte NO 23.
Voor eensluidend afschrift.

BIJLEVELD.

Over het geslacht der bruid heb ik niets kunnen vinden;
de bruidegom evenwel sproot uit het in 1902 uitgestorven
huis der graven van Melfort. De stamvader Sir John
Drummond, in 1483 Schotsch gezant in Engeland, werd
in 1487 baron. Een zijner nazaten verkreeg 1605 den
titel van earl of Perth, een van diens opvolgers in
1693 van Jacobus 11 na diens troonsafstand dien van
Marquess of Drummond  en Duke of Perth, die beide



263 254

werden erkend door Lodewijk XIV van Frankrijk in
1701. Tijdens het verblijf in ballingschap met hun koning
aldaar, ontving de familie nog de Fransche t’itels:
comte de Lussan, baron de Valrose.  In 1800 is deze
tak uitgestorven en zijn al de titels overgegaan op de
jongere tak, die van den 20~ zoon van den 3~” graaf
van Perth. Deze laatste, John Drummond, werd zelf
in 1685 lord Drummond of Gi.lstoun en Viscount Melfort,
in 1686 viscount Forth and earl of Melfort. Evenals
zijn neef de Duke of Perth groot gunsteling van Ja-
cobus 11, volgde hij hem ook naar Frankrijk in 1688,
w a a r  hij van zijn vorst  nog in 1692 de t i tels  van
Marquess of Forth and Duke of Melfort ontving, welke
laatste t i tel  in 1701 ook in Frankrijk werd erkend.
Zijn zoon de 20 Hertog, i_ 1754, was de vader van den
bruigom. Natuurlijk waren die titels van n& 1688 in
Engeland van nul en geener  waarde.  De laatste,  68
graaf van Perth, i_ lOO&  liet eene dochter na die zich
alleen noemt Lady Drummond comtesse de Lussan. Zie
Debrett’s Peerage  en ,,the Jacobite Peerage”  door den
Marquis de Ruvigny, in voce Melfort.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Doublet.
In de genealogie van het geslacht Crommelin in Mei

1878 bewerkt door J. H. Scheffer  , en uitgegeven in
diens Familie Archief, wordt bl. 21 medegedeeld, dat
Adrien Crommelin op 11 Augustus 1641 huwde met
Suzanna  Doublet, weduwe van Jr. varz  bot12elande, Ka-
pitein Comrnandant van de Schans St. Andries, dochter
van François Doublet  en &!achteld  van Paftenrode,  terwijl
in een noot wordt vermeld, dat zij volgens andere op-
gave eene dochter was van Bariholomeus  Doublet e n
Anna van den Broecke.

Ook J. G. Frederiks deelt Juli 1879 in zijn artikel
over het geslacht Doublet (Heraldieke Bibliotheek N. R.
11 bl. 263) mede, dat Sueanna  Doublet,  dochte r  van
François en Mac7a2eld  van Paf fenrode ,  eerst met den
Kapitein Willem vau bouteland  en daarna met A d r i e n
Crommelin trouwde.

Vors te rman  van  Oyen  nam zulks in zijn Stam- en
Wapenboek  1 bl. 182 over. Toch is het oijuist.

Aangezien Willem van Soutelande  , Kapitein Comman-
dant van St.  Andries, als weduwnaar van Alida of
Ale# van der Wolff (ondertr. ‘s-Gravenhage 29 April
1636)) eerst op 2 Juli 1645 te ‘s Gravenhage in onder-
trouw werd opgenomen met Susanna  Doublet, j o n g e
dochter, alda.ar wonende, (zie Maandblad Nederl. Leeuw
X1 bl. 20), kan zij 11 Augustus 1641 niet als zijne
weduwe met Adrien Cronanaelin  zijn gehuwd.

De Kapitein Willem van Soutelande was nog in leven
18 Mei 1655 hlijkens het testament van Cowaelis en
Cunira van Sozhtelande,  kinderen uit diens eerste huwelijk
met Alida vma der lITolfl,  zaliger, waarin tevens melding
wordt gemaakt van hun halve broeders en zuster uit
het tweede huwelijk met Suea?ana  Doublet. (Wapen-
heraut VII bl. 531).

Kennel i jk  wa,ren  de vrouwen van ddrieja Cromllaelin
en van Willem vafa f?outela~atle verschillende Suzan1la’s
Doublet.

Wie de ouders van elk dezer zijn geweest, bleef mij
onbekend.

Aangezien de vrouw van van Soutelande een zoon
E?rançois  naliet, en die van Crommeli?a  niet, veronderstel
ik, dat eerstgenoemde eene dochter was van Erançois
Doublet en Machteld van Paffenrode, en laatstgenoemde
van Bartholomeus Doublet en Anna aan den Broecke,
of van een anderen Doublet.

In een a.rtikel van G. Knuttel Wz. over de schilderijen
in het hofje Meermansburg  te Leiden, voorkomende in
Oud-Hol land  XXXII  b l .  183 ,  word t  onder  XX het
portret eener dame, die in 1633 negen en veertig jaren
was, vermeld als voorstellende Maclateld  DouDlet  , echt-
genoote van Andries van der Goes (geb. 1619 ov. 1669).

Dat die dame deze Machteld Doublet zou voorstellen
is niet wel mogelijk, aangezien deze resp. in 1649 en
1651 moeder werd van Adriaan en Philips  ‘van der Goes,
toen de voorgestelde dame resp. 66 en 67 jaren oud was.

Machteld Doublet, ondertrouwd te Brielle 3 Novembek
1647 met 1Mr. Andries van der Goes, werd begraven te
Delft 23 October lE62,  en werd geboren te ‘s-Graven-
hage  omtrent 1625.

Het portret moet iemand anders voorstellen.
Mogelijk is het Adriana  Pous , geboren omtrent 1684,

tweede vrouw van Gerrit Dirkx.  Meerman.
C. J. P O L V L I E T.

Van Cockengen.
De Baron van Spaen Lalecq schrijft, naar aanleiding

van de alliantie Haeften-Cockengen, ,,van laatstgemelde
familie is mij niets bekend, vinde alleen Jan van Cockengen
substituut momboir in Gelderland 1667 met het wapen :
gedwarsbalkt van go. en zi. van zes stukken, de drie
zi. balken beladen met zes zwarte St. Andrieskruisjes,
3, 2 en 1.”

Onder de papieren van zekeren Advocaat Hendrik
ter Bruggen, die 1712 leefde, mocht ik dit fragment
aantreffen.

Aelbert van Cockengen  , burgemeester van Bommel,
tr. A’ella Glummer  , Rochusdochter.

Zij hebben drie kinderen:
1. Adriaaja  van C., J. U. D., burgemeester van Bommel,

tr. _4latolaetta  Glummer. ‘) Hieruit kinderen onder A.
2. F,rançoise  v. C., tr. Walraven  van Haeften, H e e r

van  Ophemert.  “)
3. Albertzne  v. C., tr. Gijsbert  Kuysten, zn. van Hendrik

en 1” vrouw . . . . . van den Bergh.
A. 1.

2.

3.
4.

5.

11 ella  v. C., ongetr. overleden.
Johan 21. C., J. U. D., tr. Alida vun T’wilder.
Hieruit kinderen onder B.
Alida v. C., tr. Pieter Watkiu, kapitein.
Slbertina  v. C., tr. Johan van Bommel, luite-
riant , zoon  van Gerard.  Zijn vader en zijn
broeder Alexander compareerden in de Ridder-
schap van Tielre  en Bommelerwaard. Zijn andere
broeder Wolther was luitenant. ‘)
Johan?aa  v. C., sterft te Bommel 24 Feb. 1705
en trouwt Hendrik ter Bruggen, advocaat voor
de hoven van Utrecht on Brabant, commies

1) Zij komt voor als dochter van Johan en Johanna de Bye en
hertrouwt met Johan de Leeuw.

*) De Ridderschap van het Kwartier vau Nijmegen door d’dblaing
ken nu op blz. 315 belangrijk worden aangevuld.

J) In genoemd werk blz. 289 en 312 kunnen nu de Bommel’s
nader in verband gebracht worden.
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B.

en controleur der convoyen en licenten te Armen-
tiers, zoon van Richard en Maria van Hamal.

6. Willemina  v, C., ongetr. overleden.
1. Anthonia v. C.
2. ElisaOeth v. C.
3. Geel-truid  v. C., ongetr. overleden.
4. Adsriaan  v. C., advocaat te Bommel 1712.

J. D. W A Q N E R.

Oud Wapenboek.
In jaarg. 1916, k. 155 e. v., van dit Maandblad,

deed de heer H. W. J. Gelinck mededeeliogen over den
inhoud van een oud wapenboek berustende op het ge-
meente-archief van Kampen en hebbende tot opschrift:
,,Liber  insignium quartus”. Het zal schrijver van dat
artikel en andere leden van ons Genootschap belang
inboezemen als ik hun aandacht vestig op het artikel
van den heer W. J. Sigal,  voorkomende in de Bij-
dragen en Mededeelingen der Vereeriiging  Gelre, 1916,
blz. 97 e. v., waar onder den titel van : ,Een Geldersch-
Overijselsch Studenten college te Utrecht in de zeven-
tiende eeuw”, de aanwezigheid verhaald wordt van een
uit 3 deelen  bestaand gelijksoortig wapenboek, berustende
op het Gemeente-archief te Utrecht. Naar het mij voor-
komt is het te Kampen berustende boek - ook blijkens
het opschrift - het 40 deel van de te Utrecht bewaard
wordende 3 wapenboeken der Geldersch-Utrechtsche
Studenten-vereeniging. Ook in laatstbedoelde deelen  vindt
men op een der eerste pagina’s de wapens van Gelderland
en Overijssel en de indeeling van het boek te Kampen
is volkomen gelijk aan die der 3 deelen  te Utrecht.
Wellicht vindt men thans aanleiding dit 4131 deel bij’
zijn voorgangers over te brengen.

W.  WIJN~~ENDTS  VAN R E S A N D T.

Gijsbert van Bronchorst (XXXTII, 355). In de Fami-
liengeschichtliche Blätter  14 Jahrg. Heft 1. Januar 1916
wordt in de inhoudsgave van ons Maandblad NO 12 van
Dec. 1915 mijn artikel over Gijsbert van BronohorSt  gezegd
te zijn over: bysbeit van Bron Morst. J. D. WAGNEB.

~ VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bueren (van). Wie waren de ouders van Johan van

Buersn tot Grieth (in de Ridderschap v. h. Over-
kwartier van Gelderland), omstreeks 1560 gehuwd met
Anna v. Wylich te Disfort  (dr. van Diederik en Elburg
v. Boetzelaer van Asperen)?

‘s-Gr. T H . B TH . v. D. H .

Gey (later Gey  van Pittius). Wie waren de ouders,
grootouders enz. van den kol. der art. Adriaan Gey
(t 1814)?

‘s-Gr. v. E.

Noyelles (de). Wie waren de ouders van Elisabeth
de ïVoyeiles, omstreeks 1550 gehuwd met Dirck  van
Bronckhorst-Batenburg-Anholt  ?

‘s-Gr. T H . à TH . v. D . H.

Prehn (van). (XXX[V, 219.) Aanteekening van
den Heer van Doorninck uit het trouwboek van Zwolle:
1771-1 Sept. attest. aan Cap”  Herring Joachim van
Prehn om met Wilhelmina ,van der Sluis j.d. te Lochem
te trouwen.

Hilvare&eek. v. R .

Retemeyer-van Wijck.  Eerstgenoemd geslacht voerde :
een anker, in het schildhoofd vergezeld van 2 sterren.
Wat zijn  hiervan de kleuren? Wat was het helmteeken?

Gottlzeb  Johan Arnold Retemeyer geb. te . . . i_ te. . .
1795 Lid der firma Mijnhart  Retemeyer & Zoonen te
Amsterdam. Huwt te.. . . . Yaria  van Wijck,  geb. te. . .
28 Apr. 1750; t Amsterdam 19 Nov. 1831. Is zij de
dochter van Jan van Wijck en Johanna Maria Mtisquetier,
die overleed te Amsterdam 30 Juli 1791, oud 80 jaar?

Wie waren de ouders van Gottlieb J. A. Retemeyer?
Welk wapen voerde dit geslacht van W+k?

Hilversum. B. H. BOISSEVAIN.

Tromp-Tedingh van Berckhout. Gezocht een in-
ventaris der goederen nagelaten door de Douairière Tr.-
T. v. B.

Zij testeerde 15 Juli 1676 voor notaris J. Vin& te
's-Gravenhage  , overleed aldaar 12 Oct? 1680 (uitgevoerd
naar Delft en er begraven 18 Octr, een week na haar
dochter Margaretha Martina.)

Haar ongehuwde dochter Dyna Cornelia, ged. Haag
G. K. 8 Oct. 1650 en overleden ,,vóór  1681” leefde toen
misschien nog, maar zeer zeker was in huis haar dochter
(Joh)Anna  Maria geb. Haag 9 Sept. 1644 in 1681,
dus als wees, gehuwd met den Heer van Nuland  (Gans).
Overigens geene  kinderen in leven.

Alles speelt zich dus af te ‘s-Hage - zie ook Jaar-
boek ,die Hage”, 1914/15, ,Haagsche  Cohieren (1674)”
p. 16, 46.

Iiel. V A N  KINSCHOT.

Weerbare mannen van het Land van Waes. In de
lijsten daarvan in het laatst der 160 en begin 16e eeuw
komen betrekkelijk eww -in verband
waarmede het bij r$j twÎjfë1 opwekte of daaraan eene
physieke beteekenis 1s te hechten. De namen der families
de Smet , de Stoppelaere,  de Gavere, van Xteela,ndt  , v a n
der Moer(e), Raes en van Bogaerde vindt men er veel
in genoemd.

Zonden het soms regeeringspersonen  zijn geweest die
garant waren voor de opkomst onder de wapenen van
burgers ?

Eene opheldering zal mij aangenaam zijn.
Baarlem. P. L. T H I E R E N S.

Wittemyer (XXXIV, 224). Het Kerk. Huw. Int. Reg.
te Amsterdam 571, 191’ (1730/1) vermeldt het huwelijk
van Harmanus Wittemeyer en Helena Overbeek.

Een doopfiche te Amsterdam van 1742 (zij bestaan
tot nu slechts van af 1740) vermeldt de doop van een
dochter uit bovengenoemd huwelijk.

A’dam. A. B. v. D. v.

INHOUD 1016, Na 10.
Aanteekeningen uit de twee oudste trouwregisters der Hervormde

gemeente te Coevorden, medegedeeld door W. W’Jnaendts  van Resandt.
- Kerkboek van Eersel. medegedeeld door Ph. F. W. van Romondt.
- De oudste Protestantiche lidmatenregisters  van Oosterhout (N. B.),
medegedeeld door Carl Köffler (vervolg). -Von Heiden, door W. J. J. C.
Bijleveld.  - De Raet, door C. J. Polvliet. - Een adellijk Brits&
huwelijk op zee gesloten 1743, door W. J. J. C. Bijleveld. - Korte
mededeelingen: Doublet; Van Cockengen; Oud Wapenboek; Gijsbert
van Bronchorst. - Vragen en antwoorden: Bueren (van); Gey (later
Gey  van Pittius); Noyelles (de); Prehn (van); Retemeyer-van Wijck;
Tromp-Tedingh van Berkhout; Weerbare mannen van het Land
va* Waes ; Wittemyer.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.
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BESTUURSBERICHTEW. dit geslacht nog vier generatiss  hooger  op te voeren. *

Tot lid zijn benoemd: Het is mij echter niet mogen gelukken voorloopig iets

J. L. VAN B IJLERT . . . . . . . . Delft.
naders te vinden betreffende de oudste daarin genoemde

Teclm.  Stud. Havenstr.  ?a.
leden van het geslabht.  Het is zelfs niet met zekerheid

J. B. O NDEPWATER . . . . . . . . Leeuwarden.
te zeggen, of deze in Rotterdam hebben gewoond, er
ziin aanwiizineen, welke een afkomst uit Leiden doen

Ingenieur.

E. J. M. K IELSTRA . . . . . . . . Leidem.
Jur. Stud. Hoogewoerd  3 4 .

Voor de Bibliotheek. (

Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek:
L .  J .  van Beuningen van Helsdingen.  Het

Geslacht van Helsdingen, Historisch-Genealogisch be-
schreven. Overdr. uit de Wapenheraut 1915. 80.

(Van den Schrijver).

., ”

vermoeden. Iu” ieder geval hebben verwanten van hen
in die stad gewoond.

Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssius. De ar-
chieven  van Langeland en Kortland  (Krimpen aan den
IJssel). Overdr. uit Verslagen omtrent ‘s Rijks Oude 1
Archieven 1915. 80. (Fan den Schrijver). ~

~-

Bijdrage tot de geschiedenis
van het Rotterdamsche regeeringsgeslacht

Clinckebel-Vigilantius-Van Teylingen  ,
aan de hand van een drietal vicarieën,

door G. B. C H . YAN  DER FEEN.

In de Wapenheraut Jg. 1915 Afl. 2 blz. 78 en Jg.
1926 Afl. 7 blz. 317 verschenen van de hand van Mr.
R. Bijlsma  eenige mededeelingen  betreffende de oudste
generaties van bovengenoemd regeeringsgeslacht. De
schrijver laat dit geslacht aanvangen met den kruidenier-
a,potheker  Claes  Willemsz.,  dien wij  als Claes
Crunier  in het tweede kwart der 168 eeuw te Rot-
terdam gevestigd vinden. Een toeval speelde mij een
genoalogietje - zeer waarschijnlijk dagteekenende van
het jaar 1616  - in handen, waardoor het mogelijk is

Het genoemde genealogietje (Bijlage 1.) bevindt zich
in een dossier van stukken (Bijlage VII), welke be-
trekking hebben op een drietal vicarieën, welke met
nog een vierde l), waarover ik later kom te spreken,
sinds 1616 in het geslacht Van Te yl i n g en zijn geweest.

De oudste van deze drie vicarieën werd in 1472 op
den 200n Juni door Jacob Clae sz., priester in het
Bisdom van Utrecht en kanonik  van de kerk te Xanten,
gefundeerd op het St. Eligiusaltaar in Onze Lieve
Vrouwe Kerk te Leiden, en bugiftigd met 13 morgen
lands en een rente op een huis inMaasland (Bijlage 11).
Deze Jacob Cl aesz. was, eooals uit de genealogie
van anno 1615 blijkt, een broeder van Willem Claesz.
den vader van Cl a es Willem sz. ,den apotheker”.

Over de lotgevallen van deze bicarie kom ik beneden
te spreken.

De tweede en derde vioarie werden gesticht door
Geertruid Jacopsdochter, de tweede vrouw van
D o e  Jansz.  van der Sluijs, secretaïis  van  Rot -
terdam, overleden omstreeks 1496. Deze G 9 e r trui d was,
zooals de meergenoemde genealogie aangeeft, een tante
van vaderszijde van den bovenvermelden Jacob Claesz.
den priester.

De eerste dezer twee vicarieën werd den 23en Maart 1500
gesticht on het altaar van St.Eligius in de St.Laurenskerk
c1

te Rotterdam en begiftigd mei de helft van 13 morgen

1) De vicarie op het altaar van Onze Lieve Vrouwe in de parochie-
kerk te Ackersloot (Nd. Holland), wnarvan  ik de geschiedenis hoop
te behandelen in een bijdrage tot de geschiedenis van het Delftsche
geslachtMeu1Jt  (Moeyt, de Mooie) c. s.
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- + hont land, liggende aan meerdere perceelen in
de ambachten van Catendrecht , IJselmonde  en in
Mijnsheerenland van Charlois,  waarvan de andere helft
toebehoorde a,an de Barnadieten totWarmond  teLeiden,*)
en bovendien nog 4 morgen de stichtster alleen toebe-
hoorende in de Wiel. Als eerste bezitter van deze
vicarie werd aangewezen Lenaert Pieter Claesz.
,,die goudsmits, clerck,” haar neef. Dezen enden
lateren bezitters van de vicarie werd de verplichting
opgelegd alle weken drie missen met een vigilie van
drie lessen te lezen op het St. Eligiusaltaar. Na deze
drie missen zou een ,,misere  mei deus” worden gezongen
op het graf van Piet er Cl ae sz. den goudsmid in de
nabijheid van het genoemde altaar. Na den dood van
de stichtster zou de begeving komen aan de(n) oudste
van de kinderen van ,Pie t er Cl aesz. voornoemd, en
da,arna  aan de hoofdmannen en de broeders van het
St. Eloys Gilde. De vicarie zou altijd worden gegund
en gegeven aan den oudsten en den naasten van den
bloede van de sticht,ster  vóór een vreemdeling tenzij
zij allen waren gestorven. (Bijlage (III).

De andere vicarie werd den 9”” Maart 1504 in de
dezelfde kerk gesticht op het altaar van St. Maria
Magdalena in de kapel van de Heeren  Van der Leck3).
De stichtster begiftigde deze vicarie met talrijke renten-
brieven, staande op huizen binnen Rotterdam. De eerste
bezitter van deze vicarie zou zijn Heer Jacob Pieter
Claesz. ngoutsmitsz.” priester haar neef. Dezen
en den lateren bezitters van de”vicarie werd de ver-
plichting opgelegd alle weken drie missen met een
vigilie van drie lessen te lezen op het voornoemde altaar.
Na de mis zou een ,,miserere  mei deus” worden gezongen
en een droppel wijwater gesprenkeld op het graf van Jan
v a n der L e ck 4) en zijne naaste vrienden. Na den dood
van de stichtster zou de begeving komen aan de(n)
oudste van de kinderen van Pieter Claesz. den
g o u d s m i d , en dna,rna aan den bezitter van den
huijze ende  het kasteel van Honingen  “). De vicarie zou
altijd worden gegund en gegeven aan den oudsten en
den naasten van den bloede van de stichtster vóór een
vreemdeling, tenzij allen waren gestorven. (Bijlage IV).

9) In het archief van het klooster van de Barnadieten te War-
mond is over een schenking van de helft van deze 13 morgen - 4
hont niets te vinden (Mededeeling van den heer W. J. J. C. Bijleveld.).

Het is opmerkelijk, dat men later heeft gedacht, dat deze 13
morgen - 4 hout op zich zelf stonden en niet bemerkt heeft, dat
zij de som vormen van de nagenoemde landen: (4 morgen + 11 hont)
+ (2 mgrgen)  + (4 morgen) f (2 morgen f 2 hont) + (2 hont +
11 roedel3)  = 1% morgen + 54 hont = 13 molgen  -if bont.

3) De kapel lag aan de Noordzijde van het koor, en de Van
Kralingen hadden daarin een vermaarde grafstede binnen een
voortreffelijke groote betraliede kapelle, waarvoor de naamder  Van
Kr alin gen met gouden letteren geschreven noch te pronk stond
in het jaar 1644. De heer Willem Bastians Schepers,, zeeheld,
kocht deze kapel en liet deze tot een begraafplaats innchten.  In
deze kapel was een altaar opgericht, van de Heilige Maria Mag-
dalena.  (Zie v. H. en v. R. oudheden v. Zuidholland en Sohieland
blz. 398 en 399).

4) Jan van der Leek (van de Lecke) heer van Cralingen
een zoon van Dirk van de Leoke en Gillis Heer Ogiersdr.
van Cralingen (zie noot 7) overleed vó6r den 10”” Juli 1472,
oud en wel bedaagd. (Zie Ds. J. Craandijk in Rotterdamsohe His-
toriebladen 1119 Afd. Genealogische aanteekeningen, 1, blz. 510 en
511.); vergelijk H. G. A. Obreen, Geschiedenis v. h. geslacht van
Wassenaer, blz. 193.

5) Het kasteel Honingen lag onder Kralingen. Een beschrijving
met een afbeelding van het huis van de hand van Ds. J. Craandijk
komt voor in Rotterdamsche Historiebladen IP Afd. Gesohiedk.
Stukken, 1, blz. 549.

Op het altaar van St.  Maria Magdalena was
reeds vroeger een vicarie gesticht, waarvan in 1504
Gillis, de echtgenoote  van Philips van Spangen,
en de dochter van den in de kapel, waarin het altaar
stond, begraven Jan v a n der L e ck , collatrice was “).

Zeer waarschijnlijk waren Geertruid Jacobsdr.
en Gilles vrouw van Spangen met elkaar be-
vriend ; of waren zij misschien op een of andere wijze
aan elkaar vermaagschapt? 7)

Uit de stichtingsbrieven van de twee laatste vicarieën
blijkt nog, dat  Geertruid  Jacopsdr .  ge for tu-
neerd was.

Betreffende P i e t er C 1 a e s z. den goudsmid, bezitten
wij de volgende aanteekening d.d. 8 October 1498: “)

,P i et 0 r C 1 a e s z. die Boudsmit  onze ingeseten poorter
,,geweest  is langer dan dew tijd van XXXII jaren ende
,,noch is.”

Dit zou kunnen wijzen op een vestiging te Rotterdam
omstreeks 1458. Pieter Claesz. was in 1490, naar
ik meen te mogen aannemen, nog een betrekkelijk
jonge man.

Lenaert Pietersz., klerk in 1500, was toen zeker
niet ouder dan 6 jaar. Na één jaar of anderhalf kon
een klerk priester worden (zie Bijlage IV , laatste
alinea).  Heeft misschien C 1 a e s Jaco p s z. de vader
van Pi eter C 1 a e s z. den goudsmid en de broeder van
G e e r t r u i d  J a c o p s d r . zich met zijn kinderen uit
Leiden metterwoon te Rotterdam gevestigd ?

Dat er betrekkingen bestonden met Leiden, meen ik
te moeten opmaken uit het feit, dat Jacob Claesz.
de broeder van den goudsmid een vicarie stichtte in
Onze Lieve Vrouwekerk te Leiden en Geertruid
Jacob s dr. land bezat, waarvan de helft toebehoorde
aan de Barnadieten te Warmond. “)

Mogelijk was Claes Jacopsz.devadervanPieter
en Jacob eveneens goudsmid. Het altaar toch, waarop
J a c o b C 1 a es z. in 1472 de vicarie stichtte, was eveneens
gewijd aan St. Eligius.

w i 11 e m C 1 a e s z. de derde van de drie broeders, de
vader  van Claes  Wi l lemsz .  ,,den a p t e e c k e r ”
was òf veel jonger dan zijn beide broeders òf kreeg,
toen hij al betrekkelijk oud was, een zoon. C 1 a e s
W ille m s z. is zeker niet. vóór 1500 geboren.

In 1509 vinden wij in Rotterdam vermeld het huis
van Heer Lenaert Pietersz. aan de Oppert l”),

6) Gillis van de Lecke, dochter van Jan van de Lecke,
(zie  noot 4.) en . . .? . . . . huwdel°Floris  van KHfhoek,  overleden
in 1472, 20. Jan van Naaldwijk, 30 HeerFiliis  van’spangen
(zie Ds. J. Craandijk, Rotterdamsche Historiebladen IIIe Afd. Ge-
nealogische aanteekeningen 1, blz. 513-51’7,  vergelijk H. G. A. Obreen,
Geschiedenis v. h. geslacht van Wassenaer, blz. 194.

7) Vrouw Gilles  van Cralingen erfdochter van Ogier  xran
Cral ineen.  heer  van IJselmonde en Cralinaen  (Honingen). (zie
n o o t  4): ’v e r m e l d  1388-1401,  (dood 1413), h;wt i383 Dyrk ‘v‘an
der L eok e, ridder, vermeld 1383-1416 (zie noot 4), had behalve
eene zuster ‘Elburi  van Crelingen, vrouwe van Starren-
burg, gehuwd met Arend van Duvenvoorde, bastaardlxoeders
en zusters. (Mededeeling van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van
Blokland).

8) Schuldboek 27 October 1489-1492, fol. 691, Rotterdam. (Mede-
deeling van Mr. R. Bijlsma).

Q) Over dit land toebehoorende aan de Barnadieten te Warmond
is niets te vinden (zie noot 2).

10) Blafferd van het Huis van de Heilige Geest, te Rotterdam,
aangelegd 1509. (Mededeeling van Mr. R. Bijlsma).
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waarschi@ijk  den eersten possesseur van de op het
St. Eliglus-altaar  te Rotterdam gestichte vicarie.

Lenaert Pietersz. is blijkbaar voor 1529 overleden,
want in dat jaar vinden wij een ander genoemd als
bezitter van deze vicarie. Jacob Pietersz. heeft zijn
broeder overleefd, want in 1529/30 is hij nog in leven
en eerst in 1538/39  wordt hij als overleden vermeld.

Van de oudste geschiedenis van deze drie vicnrieën
is ons slechts bekend, hetgeen wij, daarover in de reke-
ningen van den officiaal des Archldiakcns  van den Dom
te Utrecht vinden aangeteekend 11).

De eerstgenoemde possesseur van de vicarie op het
altaar van St. Eligius in de Lieve Vrouwekerk te Leiden
wa’s Pieter de Venrode  (misschien een bloedverwant
van Mr. Gijsbrecht Venroedt, canonik  tot St. Sal-
vators, die den fundatiebrief in 1472 bezegelt), vermeld
als procurator van Mr. Andries van Venroe,  pas-
toor van de St. Laurenskerk te Rotterdam, in den fuu-
datiebrief van de vicarie op het altaar van St. Maria
Magdalena aldaar. (Bijlage IV). Na diens dood wordt
J a c o b Pieter s z. in 160’7/08  als vicaris geinstitueerd.
Deze J a c o b is zeer waarschijnlijk dezelfde als de boven-
genoemde J a CO b P i et er de goudsmidszoon. In 1537/38
wordt Piet er Dir ksz. presbiter possesseur na den
doodvan  Jacob Pietersz. enPieter Dirksz. Houck
wordt den 14en Februari 1559 opgevolgd door Co rn e li s
Johannesz .

In 1530/1531  ontvangt P i e t er H o e c k van Rotterdam
.verlof  om bij testament te beschikken over de door hem
uit kerkelijke inkomsten verkregen gelden * 2),  misschien
dezelfde als Pieter Dircksz. of een bloedverwant
van dezen.

In 1529/30  wordt Jacob Pieter de goudsmids-
zo on vicaris van de vicarie op het altaar van St. Eligius
teRotterdamnadendoodvan  JohannesRobbertsz.,
en doet afstand van de vicarie op het altaar van St.
Maria Magdalena, waar hij wordt opgevolgd door Dirk
Quirynsz. In 1537138  wordt Dirk Cornelis pos-
sesseur  van de eerste vicarie na den dood van Ja CO b
P i e t e r s z .  D e n  31en Maart 1566 wordt Albert
Dirksz. als vicaris geinstitueerd na den dood van
Johan Willemsz.

Cornelis Johannesz. volgt in 1538/39  Dirk Qui-
rijnsz. als vicaris van de vicarie op het altaar van
St.  Maria Magdalena op. Het is niet moge1ij.k
dat deze dezelfde is als de bovengenoemde Cornelis
Johannesz., die in 1659 vicaris wordt van de vicarie
op het altaar van St. Eligius in de Lieve Vrouwekerk
te Leiden.

Bij besluit ,raakende de benificien, vicariën , en

11) De aan deze rekeningen en de rekening van den vicaris-generaal
ontleende gegevens betreffende deze en later te behandelen vicarie8n
zijn ontnomen aan het “Register op de parochiën, altareqvicarieën
en de bedienaars”. ontworllen  en bewerkt door P. M,, Griipink. uit-Y-
Peneven  onder toézicht van de redactie der _Biidra~en  voor de ee-

&hSedenis  van het bisdom Haarlem:‘. Van dit bilangrijke  werk, dat
.de bouwstoffen inhoudt voor de geschiedenis van de Roomsch-
Katholieke kerk in de Middeleeuwen bij ons te lande is tot heden
slechts  het 1” deel (Quatuor  officia: Flandriae, Wallacia,  Scaldia,
Zuidbevelandia) in 1911 bij C. L. van Langenhugzen te Amsterdam
verschenen. De heer P. M. Grijpink was zoo  welwillend mij inzage
te verleenen van zijn handschrift, waarvoor ik hem hier nogmaals
ten zeerste dank zeg.

12)  L ioent ia  testandi , zie bla. 1X van de inleiding op boven-
genoemd register.
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cirnonisyen  de jure patronatus laical” van 5 September
1578 moesten binnen 6 maanden de inkomsten en de
landen en de goederen van de verschillende benificiën
aan de te benoemen ontvangers van de op te richten
geestelijke kantoren worden opgegeven. De inkomsten
van alle n benificien, vicariën en canonisyen” die vroeger
tot eenigen kerkdienst of misse hadden gestrekt zouden
voor $ blijven ter dispositie van patronen of collatoren
voor jongens en scholieren, of anders ,,ad pios usus”.
Op de begeving moest van de Staten van het gewest
of gedeputeerden confirmatie worden aangevraagd. Eenige
collat.ies  , welke vroeger waren gedaan, werden van
geenerlei waarde verklaard, maar de possesseurs,  die
de collatie der benificiën  reeds voor den oorlog hadden
ontvangen, zouden de inkomsten hun leven lang behouden
,,mits daar af meede uytkeerende ende  respondeerende
,,een derde part tot onderhoud van de predikanten”
aan den bovengenoemden ontvanger. 1”)

In den blufferd van de vicarieën berustende onder het
geestelijk kantoor te Delft 1 4), vinden wij op fol. 546
aangeteekend dat 6 Maart 1579 Adriaen Dircksz.
tot Leyden de vicarie op het altaar van St. Eligius
in de parochiekerk te Rotterdam aanbrengt ,,daervan
lest posseseur is geweest heer Jan Willemsz.” met
de goederen daertoe spetterende  , n.m. 5 morgen 12_  hont
land in Smeelant omtrent Iselmonde, liggende aan drie
perceelen. Ter zijde staat aangeteekend, dat dit dezelfde
vicarie schijnt te zijn als die op fol. 552. Hier wordt
melding gemaakt van de vicarie op het Maria Magdalena
en St. Eligiusaltaar; de eerste ter collatie van den heer
van Kralingen en de tweede ter collatie van het gilde
van St. Eloy. Deze vicariën werden den 13en Februari
1613 aangebracht aan Claes Jansz. van Rooden-
burch, wonende tot Oudewater en den 26en  Octòber
1645,door  Aeltgen Jans, huisvrouwe van Huybert
Ariens Verveer  eerbare burger te Dordrecht gecon-
fereerd op hare kinderen. Hiertoe specteerden de vol-
gende landen en renten:

De helft van 13 morgen land - 1 hont, nooit te vinden’
ge’weest.

4 morgen 1: hont in IJselmonde  of Katendrecht.
2 morgen in twee woningen mede aldaar.
De helft van 4 morgen, mede aldaar.
14 hont genaamd ,,Oude  land” mede aldaar, nooit

te vinden geweest.
2 hont 11 roeden in Mijnsheerenland  van Charlois,

nooit te vinden geweest.
4 morgen in de Wiel, nooit te vinden geweest.
Rente op St. Stevenskapel van 2 B ‘s jaar,.
2 distincte rentgens elk van 15 st. verzekerd op 2

huizen tot Rotterdam 30 st.
Een gedeelte van het tot de vicarie op het altaar

van St. Eligius behoorende land was dus reeds in 1579
vervreemd, evenals van de huisrenten behoorende tot
de vicarie op het altaar van St. Maria Magdalena er
slechts drie over waren.

Zooals uit het Rotterdamsche giftenboek blijkt, dragen
den 14”” Februari 1583 de Hoofdlieden van het St.
~Eloysgilde  ,seeckere vicarie eertijts gefundeerd op het
altaar .van St. Eloy” op aan het weeshuis. Van der

1s) Zie W. yan Beuningen, Rapport over de vicariegoederen in
Holland, Februari 1885, blz. 25.

14) Alg. Rijksarohief. Geestelijke goederen ,Holland, na 586.



Schelling geeft in zijne nanteekeningen rakende kerken,
kapellen, kloosters te Rotterdam een afschrift van deze
opdracht

,, Daar
en teekent  daarbij. aan:
alzoo deze collatie  en de vervreemding ten

,nadeele der bloedvrienden van de fundatrice geenzins
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,konde  bestaan, hoewel ten behoeve van een armen
,,ende  benoodigt Godshuis der stad Rott’erdam,  dat de
,,heeren  van de Regeering sulks gedaan gezien hadden,
,,zoo is egter  op de klagte der bloedvrinden deze ver-
,,vreemding  te niet gedaan ende  is de collatie ende  de
,,voordeelen  der vicarie op de vrienden gekomen,
>,,blgvende  echter de collatie aan de Hoofdlieden van
,,het gilde.” * 5)

Waarschijnlijk was! zooals beneden nog nader zal
blijken uit de vergeving van de twee andere hier be-
sproken vicarieën, omstreeks hetzelfde tijdstip  -4 d r i a e n
Di r c k s z. te Leiden, die in 1579 de vlcarie  aanbracht,,
in 1582 overleden en hadden de hoofdlieden van ‘t St.
Eloys-gilde de vicarie opnieuw te vergeven. De bloed-
vriend, ten wiens behoeve de schenking wordt vernietigd,
is waarschijnlijk dezelfde als degeen, die de possessie
van de twee andere vicarieën ontvangt.

De vicarie op het altaar van Maria Magdalena werd
blijkbaar in 1582 opnieuw vergeven. In het dossier
van stukken, welke op deze en de twee andere vicarieën
betrekking hebben, berust een copie van een uittreksel
van den fundatiebrief met opgave van de renten van
den 270” November 1582 gemaakt door den Secretaris
van Rotterdam en geteekend van der Heye 1”).  Aan
wien deze vicarie toen werd vergeven staat nergens ver-
meld, vermoedelijk aan een Rotterdamsch burger. Deze
verkreeg ook de vicarie op het altaar van St. Eligius
in Onze Lieve Vrouwekerk te Leiden ,’ naar op te maken
schijnt uit het feit, dat dezelfde Van der Heye een
copie  heeft gemaakt van de fundatiebrief van deze
vicarie. Deze zelfde persoon kreeg dan waarschijnlijk
de vicarie op het altaar van St. Eligius te Rott,erdam,
nadat de schenking was te niet gedaan.

De copie is van d.d. 15 October 1605 en geteekend
P. van Swanenburch, Not. publicus, waarop in
margine geschreven :

,,Angebracht  bij Dirck Claesz. Bel tot Leyden
,,als collateur ten behouve van C 1 aes Jans z. student
,,ende  zijn twee vica.rijen  d’ eene gefundeert in de Vrouwe-
,,kercke tot Leyden op ‘t outaer van Eloy ende  d’ andere
,,in de kercke tot Rotterdam op Maria Magdalena
,,outa.er  in de Capelle van de Leek ende  heeft gene-
,,raelick appointement van den vijfden September 1605.”

Deze Claes Jansz. kan wel niemand anders zijn
dan Claes Jansz.  van RoodenburchteOudewater
bovengenoemd, die in 1613 behalve de vicarie op het
Maria Magdalena-altaar ook de vicarie op het St. Eligius-
altaar te Rotterdam aanbracht.

Zooals uit een copie van de confirmatie van Claes
Jansz. van Roodenburch, wonende tot Oudewater
van d.d. 16 Febr. 1613 blijkt, waren ,,Claes Jansz.
tot Leyden getrout hebbende Maertie Dircxdr. col-
latrice  van seeckere twee vicariën gefundeerd bij Geer-

la) Rotterdamsch Giftenboek 14 Feb. 1583. fol. 2fi2. P. van der
Schélling  , annteekeningen , rakende kerken, ‘kapellen ,’ kloosters te
Rott.erdam,  Dl. XxX,  fol. 88. (Mededeeling van Mr. R. Bijlsma).

16) J. van der Heye, secretaris te Rotterdam, wordt niet vermeld
in Unger , *De Regeerihg van Rotterdam”.

264

truyt Jacobsdr., d’eene in de parochiekerk van
Rotterda#m  op Xaria Magdalena outaer ende  d’ ander
mede in de parochiekerk van Rotterdam op Eligius
outaer in gebreecken gebleven deselve vicariën te con-
fereeren  aen de outste ende  naesten van den bloede,
wesende hij Claes Jansz. van Roodenburch.”

Wa.arschijnli;jk  w a r e n dus deze drie vicaxieën sinds
1583 in één hand. Het komt mij waarschijnlijk voor,
dat Albert Dirksz., die in 1666/67  wordt voorge-
dragen als vicaris van de vicarie op het altaar van St.
Eligius te Rotterdam en Adriaen Dirksz. possesseur
in 1579 broeders z+; of zijn het een en dezelfde per-
soon en is bij de vergeving in 1566/67  abusievelijk
A 1 b er t , in plaats van A d r i a an geschreven ? Bij’ den
aanbreng in 1579 wordt vermeld, dat Jan W i 11 e m s z.
de laatste possesseur was. Dirk Claesz. Bel collateur in
1605 is misschien een oomzegger van deze broeders (3) en
waarschijnlijk de vader van Maritge Dirksdr. de echt-
genoote van Claes Jansz.  vanRoodenburchteOude-
water. Mogelijk was het diens vader, die in 1583 de
possessie van de drie vicariën had, en moeten wij
Dirck Claes z. Bel in Rotterdam zoeken. Het is mij
niet mogen gelukken in de cohieren van de verponding
van Leiden van 1544, 1653, 1557 en 1561, het bevol-
kingsregister van 1581, het register van het familiegeld
van 1602 en het schoorsteengeld van 1606  een spoor te
ontdekken van dezen Adriaen Dirksz. en Dirk
Claesz.  Bel.

Merkwaardig is de achternaam Bel, welke veel over-
eenkomst vertoont met dien van Clinck  e b el van
Nicolaes  Willemsz. ,den apteecker” in ,,den  ver-
gulden Vijzel”. 17)

Stoor bijlage 1 zie volgende blade.
(SIot volgt.)

BIJLAGE 11..

Extract .
Ick Jacob C laes z. priester des Creesdom 1) van IJfrecht,

?euwich canoniek in der kerke te Pan c k en 2) des creesdoms 1)
:anonick van Geulen . . . . . begifte met desen jegenwoordigen
)rieff op St. Loys autaer gelegenin onse Vrouwe kercke t o t
Le Gd e n een eeuwige vicarie ter eeren G ods, sijnre gebenediden
M o e d e r ,  St. Andrie, St. LoQen, ende St. B a r b e r e n ,
roer zaligheijt ende lovenisse mijner- ende mijner andere vrienden
mde maagen  zielen die men verdienen mach met een paternoster
mde Ave Maria te lesen al le  dagen,  tot  wier  gifte toe op
vvelcken vicarije ick bewijse  ende geve die eeuwige rente van
KXIII  Rhijns Guldens van veertich grootten Vlaems  voor een
Tulden ende een halve van XL grootten Vlaams mit XII morgen
andts naer inhoudt des principaals  briefs  hierdoor getransfigeert,
lach geeff ick twee Rijns-guldens ende vijff stuvers renten in
Ka a*sl aizd t op een huzjs behouwelicken ick wil, dat men die ’
rercoopen mach ende om dat geldt twee gulden eeuwige renten
n die oude kerck, die dan eeuwichlijk ende geestelijck blijven
ullen t,ot behouff deser vicarie ende daer mede blijft dit andere
verentlijok “) als van dat huijs in Maaslandt. 4) In oirconden
ioorsz., soo  heb ick Jacob Cl ae s z. priester fundateur voor-

17) Zie de bijdrage van Mr. R. Bijlsma, Wapenheraut,  1915 blz.
8 v.v.

‘) Creesdom.  = Crisdowa  = B i s d o m ,  zie Ver d am , MiddeLNeder-
znd&h  Woordenboek.

%) Pancken, in andere stukken Santel,  = Xanten?
s, Werentlijck  = wereldlijk, zie

Voordenboek.
V er d a m , Middel-Nederlandsch

‘) Waarschijnlijk is de bedoeling, dat z&el  het land, als het
luis wereldlijk goed blijft en verkocht mag worden.
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BIJLAGE 1. G E N E A L O G I E
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1. W i l l e m  J a c o p s e n

7
11 .  Jacop  Wi l l emsen

G e e r t r u i d  Ja,copsdochter 111. C l a e s  J a c o p s e n
I

fundatrice van de vicarie op het St. Eligius altaar 1500 en St. Maria
Magdalena daar 1504 in de St. Laurenskerk R’dam

X
X

D o e  Janszn. van der Sluijs
overl.  ) 14.96. I

I
IV. Pieter  Claessen

I
Jacob  Claessen Wil lem Claessen

goudsmid priester
woonde omstreeks 1458 in funclateur  1472 van de

X._
Rotterdam vicarie op hef St. Eligius-

* overleden voor 1500. altaar  in 0. L. Vrouwekerk te

7 ” ,’ “’
Leiden.

Liedewij Pieters. Heer Jacop Pietersoon Heer Leenaert Piet,ersoon
I

Maritge Pieters. V .  Claes  Wi l l emssen
Priester. Priester. ,,den apteecker”

le posseseur le posseseur.
vicarie Maria Magdalena vicarie St. Eligius altaar

bezat vóór 1538 huii; ,,de Vergulde ‘VGzel”
te Rotterdam

altaar 1500 overleden 1574
1 5 0 4 - 1 5 2 9 overleden vóòr 1529. h u w d e  4 1531 Marie Gorisdr.

vicaris
vicarie St. Eligius outaar I

1529-1537.
VJ.  (Mr.)  G r e g o r i u s  C l a e s s e n

,,der medicijnen doct0P

geboren 1536, overleden 1581
huwde Antonia Jorisdr.  (‘t Hooft).

I
VII. Mr. (Nicolaesj  Claes Gregorissen

chirug@z
overleden 1620 _

,,verwerer in conventie”
15 Augs. X 1604

Anna Meuijt v. Clapwgk  Jacobsdr.

I
VIII. Gregor ius . Nicolaes. J o r i s .

I
N.B. Het gecursiveerde is door mij bijgeschreven en

Wapenheraut 1915 blz. 78 V .V . - v. D. F.
gedeeltelijk ontleend aan de medadeelingen van mr. R. Bijlsma in de

noemt, gebeden den Eerbaren Mr. G ij s b r e c h t V e n r o e d t cano-
nick tott St. Salvators in Utrecht pastoor van Rotterdam 1) dese
fundatie over mij te besegelen met sijnen  segel; want ick op
desen  int “) geen segelen  hebbe  , ‘) twelc ick G ij s b r e c h t Canoniek
voorsz. gaende gedaen hebbe, enz. 10 Junij 1482.

Copie van een copie door den secretaris der stad Rotterdam,
J. van der Heye.

BIJLAGE III.

C o p i e .
23 Maart 1500 . . , . In den eersten want ick U eer t ruij t

J a c o b s d r .  D o e  Jansz. van der Sluijs weduwe, aen-
merckende  . . . . . , soo hebbe ick gemaeckt, gefondeert ende  ge-
doteerd een vicarie off een eeuwighe cappelarie op St. El ig iu s
biscop ende confessoirs  outaer  binnen die  prochie kerck v a n

1) Cursiveering van mij - v. d. F.
9) Waarschijnlijk moet hier t’j t worden gelezen.

Rotte raam  , ‘) bij consent van den eerbaren Heere Meester
Cornelis Cuijper van Goederede, Vicecureit op die tijdt desselver
kercke van Rotterdam, ter eeren des beijligen drievoudicbheijts,
Ma r i a des gebenedide moeder ons Heeren, Sint e Jo s ep h haar
behueder, en den beijligen maecht ende jonckfrou Si 12 t e Geer-
t r u ijda, daert,oe  bespreckende  , toe bescbickende vuijt een
vrijen gifte, sonder weder te roepen, eeuwelijcken gevende tot
bebouff off dergene  die dese selve vicarie ofte capellerie besitten
sullen hier naemaels ten eeuwigen daegen, olie helft van al
sulcken landen, als biernae geschreven sijn , claeroff  die anderen
helft nu toebelioort  den Barna@ten  tot Warm o n d t bij L e $jd en.
In den eersten die een helft van dertien margen  lants min een
halff  hont bttel min of meer, den hoop sonder maet  1) nae
vutwijsinge den brieTen,  die daer off sijn, een helft van vier
marghen ende anderhalff  hondt ladts luttel 1) meer off min den
hoop sonder maet gelegen in den Ambachte  van Catendrecht, 1)
ende  heeft belegen . . . . . streckende  van den Suijtdijck aen den

1) In de copie gecursiveerd.
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Noortdijck. Item nocl8 twee margen Wants 1utteZ  min ofte meer sullen ten eeuwigen dagen, al1 alsnlcke renten hier nae volgende;
sontler  maet in denselven ambacht ‘) op dat veen ende heeft In den eersten op Jan Jacobsz. die Sjaijers huijs  ‘) nu
belegen . . . . . . , streckende van den nieuwe wech tot aen de Willem Pietersz. gelegen in ‘t West vierendeel binnen Rotterdam
Znijtdijck;  Item noch vier margela  Zants l) luttel min ofte meer’ op den Oosthoek van den Stoofsteech vijf £ Hollandsch  ’ jaars
g e l e g e n  i n t  W e s t a m b a c h t  van IJseZmoilde in J a c o b erffpaoht ende  verschijnende te Ban@.
B o e k el s Ambacht , heeft belegen aen den Suijtsijde die heer- I tem vier  pont Hollant 1) s jsers op e l f f ta lve  marge  lants
wech ende.. . . . . . , noch  veertien houdt Zants  , welck men Riet dat gelegen binnen dat ambacht van Ouderkerck  toebehoorende ende
OudeZa?lt  1) ende heeft belegen. . . . ende dat suijtende is streckende gebrugckende  Isbrant Thonisz. ende  verschunende  Magdalene.
aen den Nattendijck, ende die westzijde ende dat noortsijde leijt Item noch een brieff van vier pont HolZ.  ‘sjaers ‘) op Gijsbrecht
aen den Droogendijck, daer die Capelle staet.,  Item noch twee Jacob Quackernaecx huijs in den Nnppert, verschijnende te
hont ende  eZff roeden Zants !) gelegen in Mtj’jlsheerejl lam! van Banis. .Item  noch een brieff van dm’e £ HoZZ.  ‘sjaers ‘) op
Charlois  ende heeft belegen. . . . . , ende aen den westzijde Sinte Seveers -) Capelle binnen Rotterdam verschtinende tot
den Droogendijck.  Item noch vier margen Zants, welk m$n alleen Voorschoten ende Valckenburch marcten.  Ttem op Gerrit Wiggers
toebehooren 1) ende al heel gegeven hebbe ende  geve tot die hnijs in den Nnppert twee pont HolZ. erfpacht ‘) ende ver-
selve vicarie  voorsz, Zeggende in de Wiel, streckende van de schijnende te Paesschen. Item noch een brieff van één £ Hollants  ‘)
rivier vata  de Lecke tot hu2jrZant  van L o op i c k 1) ende  daer boven ‘y jaers op een huijs staende in den Coert,steenplaats bij Jan
naest gelant . . . ., en beneden naest gelant.. . . BehoudeZ(jck, dat Vilentaen huijs was, en de v&schijnt  tot Meije.  Item noch een
die eerste besitter van deze vicarie ofte cappellarie wesen sul brieff van één pont ‘sjaers 1) op Jacob Eijnoutsz.  (Eeuwoutsz.?)
L e n a er t Pi eter C 1 a e s z. die goudsmits clerck m@en  neve , in de Lombertstraet  , verschijnende op onse Vrouwendach te
ende aZle,l  s9nen nacomers derselver vicarie ofte capellarie sullen
ten. eellwigen dagen l) verbonden wesen te celebreren alien

Lichtmis. Item noch een brieff van éán pont HoZZ.  ‘tjaers ‘) op
Tanne Gort)enshuijs  aen de Oostzijde van de Spoije, ende ver-

weecken  drie missen op 8 in t e EZi g i US outaer voorsz. te schijnt Conversionis Panli. Item noch een brief van één 2 HoZl.
weten die een misse van die heijlige drievoudigheijt , een van dat ‘sjaers op een huijs ende twee erven gelegen aen de Oostzijde
waerdiche  sacrament, ende een van onye gloriose moeder ende van den Spogevaert  toebehoorende nu Aeltgen Heer Willem
maecht Maria, ten wuer, dat die hoochtijde ander sonderlinge Claesz. der Beginenpaters Jonckwijff was, ende verschijnt tot
missen als dan hadden, ende tot elcke misse een vigilie van drie Mege.  Item noch een rentebrief van één pont HolZ. tsjaers  l)
lessen, ende  na die misse altodt mit misere mei deus etc. Piet er , op een hnijs staende in de Lombertstraet op dat huijs, daer
Glaesz.  d ie  gouds4 voorsz.  g r a f f  ontrent dat  selve o u t a e r Heer ;lacob  Michielsz. snster innewoonde ende za hijete Ma-
te visiteren, van welcke vicarie ick Geertruijt voors. m$in  Zeven richgen  Michiels, ende  verschijnt Meijdach. Behoudelick, dat
lanck  selver gifter bl$uen sal, ende gaae m(jn doet  d ie  outste die eerste possessor ende  besitkr  van deser vicarie ofte capelie
emle  bepuaemste  van Pi et er Cl a es voors. ki,jlderen. Ende daeran weszen zal Heer Ja c o b Pi e 1 er Cl ae s z. goutsmitsz. priester
tenden  s oo  sal d ie  gifte comen  t e n  eeuwige?1  dagJ)en  a e n  d e haer faeeff  ‘) ende des  zo  si1 hg ende  a l l e n  zijn nacomelingen
hooftma~~a  ende  gemeen broeders van St. Loys Gilde nae den. meesten verbonden ende gehouden weszen te celebreren allen weecken
s t e m m e ,  soo sal mez dieselve  vicarie  aZt$ go)inen  ende g e v e n ten Eeuwigen dagen drie Missen op Sinte Maria Magdalenen
den oufsten e?ade paaesten  van mijn Geert r u ij t voorsz. bloede voor outair voorsz. mit een vigilie van drie lessen tot elcke misse
ijema&  vreenjder  , t e n  waere, dat sg allen verstorven ware, ende na die Misse te visiteeren mit ,,miserere mei deus” ende
soo sout men die moghen geven een devoot ende eerbaer  clerck, een quiqnel Tvijnwaeters,  die  begravinge van J a n v an d er L e c k ,
welck alsdan binnen een jaer ofte anderhalff daerop souden ende sijnen naest,en  vrnnden.
mogen priester worden, ofte een arm eerbaar priester, die anders van  welcker  vicarie Geert  r u(j t voorsz.  h,aer Z e v e n  l a n g e
geen proven ende hadde,  presenteerende daeromme ick Geer - selff ghifter blijven sal, ende nae hair doet die outste wan
t r u ij t, fondeerster van de Ticarie voorsz.  den Eerwaerdigen ende P i e t  e r  CZ a e sz. g o u t s m i t s  kiaderen, ende qaaer  die selver
Edele Heer Keere Vrederick van Baden, biscop tot Utrecht kinderen, doet, tot eewigen dagen aen den besitter van de huijse
sijne vicarius  L en er t P i et er C 1 a es z. voorz. mijnen neven, enz. ende  casteeltgen  van Honiagen en de principalen goederen daer

Gecopieerd door Theobaldus Simonis,  notarius publicus. toe behoorende .  Behoudelijk,  dat men die selve vicarie geven
Copie naar copie d.d.- 31 Juli 1614, w. g. Cornelis Smout, sal den outstefa ende naesten van de maechschap vata Ge er t r u ij t

secretaris te Rotterdam. v00Ys.2. ‘) , alzoo  verre als daer íjemant waer daertoe bequaem
Tweede copie naar copie d.d. 15 Juni 1622 w.g. P. Pelt, ende begeerde die te hebben, ofte anderes een arm priester

notaris te Rotterdam. oite clerck tot sijnne beliefte welck binnen een jaer of anderhalff
Derde copie naar copie d.d. 31 October 1645, TI-.g. Johannes daernae sonde mogen priester worden. Presenterende daerom, enz.

Schoormans, notaris te Dordrecht. Copie d.d. 31 Juli 1614. w. g. Cornelis Smout.

BIJLAGE TV.
De eerste copie naar copie d.d. 15 Juni 1622. w. g. Pieter

C o p i e .
Pelt, Notaris.

9 Maart 1504 . . . . . . In den eersten, want ick Ceertrujjt
De tweede copie naar copie d.d. 6 December 1645. w. g.

Johannes Schoorman. Notaris. Dordrecht.
J a c o b s d o c h t e r , aanmerckende  . . . . ,. zoo hebbe ick gemaeckt,
een eeuwige vicarie ofte capelrie binnen die proch,ie kerck  van
R o t t e r d a m  op Sinte  Maria  Magdalena  ontaer bijverhen-
kennissen 2)ende consent van Vrouw G i 1 li s vrou  van S p ai n g i en
ende dochter van ,T an v au der Let k, collatrice van douder 1

Geslacht van Beuningen,
door  R.  V A N  B E U N I N G E N  V A N  HELSDINGEN.

vicarie  deyselve outairs, ende  dat bij consent, als zij zeijde, van
heer Piet er van Venro  e, Canoninck tot Sinte Salvators t’ Bij mijne  onderzoekingen naar afstammelingen van

Ut.reoht als procuratoir ende  van wegen des eerwaerdigen Heere het Amsterdarnsche regeeringsgeslacht van Beuningen ben
Mr. A n dr ies van V enr o e pastoir van de kercke tot Rot- ik v. Beuningen’s tegengekomen, wier verwantschap met
terdam voorsz., in der eere Godes almachtich, Ma r i a zijn clit geslacht mij zeer twijfelachtig voorkomt en waarvan
gebenedijde Moeder,  Sinte Sebastiaen, Sinte Antonis, ik de volgende bijzonderheden kan mededeelen:
Siiate Gillis,  Siiate B a r b e r ,  S i n t e  Eatrijn,  ende  d i e
elff dusent Machden daertoe ordinerende. . . . eeuwelicken gevende 1. De Emmeriksche van Beuningen ’s .  In A. A. Vor-
tot behoeff  dergenen, die dese selve vicarie  ofte capelrije besitten sterman  van Ogen, Stam- en Wapenboek van aanzien-

‘) In de copie gecursiveerd. 1) In de copie gecursiveerd.
%)  Verhenkenisse = toestemming, zie Ver d a ra. 2) Seveer  = Geverin, of moet het Steven zijn?
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lijke Nederlandsche Familiën, Genealogie van Beuningen
vinden wij : ,,Van bovengenoemden Jan van Beuningen,
gehuwd met Catharina Constantia van Leeuwen, stamt
ook denkelijk af: Jan vaa Bezrningen,  die te Amsterdam
stierf tusschen 1720 en 1725. Zijne vrouw Trijntje van
Tol stierf als weduwe te Amsterdam tusschen 1750 en
1760, enz.”

Deze ònderstelling is een onjuiste. Mr. Jan van Beu-
ningen, Vrijheer van Zuijlenburch, Heer van Darthuijsen,
geboren te Amsterdam 27 Januari 1667, overleden te
Curagao  18 September 1720, koopman te Amsterdam,
daarna Gouverneur van Curaçao, door Keizer Karel VI,
den 25 Maart 1713 in den erfelijken  rijksadelstand ver-
heven, huwde 26 April 1695 Catharina Constantia van
Leeuwen, geboren 16 December 1675, overleden te Am-
sterdam en dus niet overleden te Curaçao als vermeld
wordt door Elias in ,,De Vroedschap van Amsterdam”
(zie ook Alg. Ned. Familieblad, Mei 1887), volgens in-
ventaris harer goederen, opgemaakt door Notaris A. Com-
melin,  en wel den 14 November 1720.

Zij waren de ouders van 3 zoons en 4 dochters: 1.
Hendrik, 2. Cerbrand, 3. Susanna  Catharirza,  4. Abigael
Henrietta, 5. Jan Elias, 6. Maria Elisabeth Lucretia en
7 .  Antonia  Vlrica.

1. Hendrik van Beuningen, geboren 1697, sterft on-
gehuwd, wordt genoemd in het adelsdiploma van zijn
vader. Hij overleed vóór 13 Augustus 1726 en kinder-
loos. (Zie hieronder bij Mr. Gerbrand v. B.) Vermoedelijk
overleed hij minderjarig zijnde, daar hij niet in de Re-
gisters der Collaterale Successie genoemd wordt.

2. Mr. Gerbrant van Beuningen, geboren 1698, stu-
deerde in de rechten te Harderwijk 1716,1717  (Wapen-
heraut 1904), sterft  ongehuwd 13 Augustus 1726 te
Middelburg, wordt genoemd in het adelsdiploma van
zijn vader Jan. Zie ook: Protocollen in Curagaosch  archief,
Hamelberg, de Nederlanders op de W. 1. eilanden, pag.
132 en reg. No. 20, pag. 475, Collaterale Successie, Oud
Archief Amsterdam).

Zijne erfgenamen a b in t e s t a t o waren zijne zusters
Maria Elisabet Lucretia (6) en Antonia  Ulrica (7).

5. Jan Elias van Beuningen, geb. 1706, overl. vóór
25 Maart 1713, daar hij niet meer genoemd wordt in
het adelsdiploma van zijn vader.

Zien wij uit het bovenstaande, dat Jan van Beuningen
gehuwd met Trrjntje  van Tol, geen zoon geweest is van
Jan van Beuningera  en Catharina Constantia van Leeuwen,
zoo  blijkt  ons verder uit het Oud Archief der gemeente
Amsterdam, dat Jan van Beuningen, gehuwd met Trijntje
van Tol, kuiper van beroep en niet van Amsterdam doch
van Emnaerik  afkomstig was. Wij vinden daar: Kerkel.
Huwel. Inteekenregister (D. T. B. No.  523) f. 102, Vrij-
dagh, den 23 Jul[j 1694 compareerden voor de Heeren
Bicker  & Geelvink & Six, Commissarissen, Johannes van
Beuningen, van Emmerich, oud 25 jaren, op de Fluwele
Burgwal, geasst. met moeders consent & Catharina Kort,
van Amsterdam, oud 25 jaren, in de 0. Doelestraet,
geasst. met haer moeder Pieternella Flu. Versoeckende
hare  d r i e  Sondaagse  uijtroepinge  etc. w. g. Johannis
van Beuningen, Catrijna Kordt.

Kerkel.  Huwel.  I n t e e k e n r e g .  ( D .  T .  B .  No. 5 4 7 )
fo. 40 vso. Den 19 Maart 1711 compareerden als voren
Jan van Beu?aingelz, van Emmerik, kuijper, wed. Cat,rina
Kort, in de Stoofsteegh & Trijntje Jacobs  van Tol, van
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Amsterdam, oud 30 jare, op de Fluwele Burgwal, ouders
loot, geassisteerd met haar grootmoeder Judith Jans.
Versoekende  hare drie Sondaagse uijtroepingen etc. w. g.
ran van Beuningen, Trijntie  Jacobs van Tol.

11. De Russische van Beusaingen’s. In Rusland leven
,egenwoordig  van Beuningen’s, afkomstig van Dantzig,
welke eveneens afstammelingen beweren te zijn van J a n
lava Beuningen en Catharina van Leeuwen. Naar aan-
eiding  eener  door mij gevoerde correspondentie met
Dr. Arthur van Beuningen, Arts te Riga, tot dit geslacht
jehoorende,  bleek mij weldra, dat ook bij deze van Beu-
ringen’s de verwantschap met het patricische geslacht
ceer onzeker is, hoewel hun plaats van afkomst, Dantzig,
le geboorteplaats van Hendrik van Beuningen, vader
van Mr. Java v. B., Gouverneur van Curaqao,  wel op-
merkelijk is. Volgens genoemden Dr. Arthur v. B. is
sijne afstamming de volgende : Konrad van Beuningen,
geh. met Maria Lethor,  had een zoon Jala v. B., g e b .
27 Jan. 16671  geh. 26 April 1695 met Katharina van
Leeuwen, hij overleed te Curaçao 1720. Uit dit laatste
huwelijk 3 zoons: Abraham, Jan en Heinrich. Eerstge-
noemde vestigde zich te Danzig. Van Jan stamt de
tegenwoordige familie va?a  Beulzingen  in Holland af.
Heinrich, gehuwd met Anna Regina Dirksen  , leefde in
Danzig, ging echter naar Holland en had geene  kin-
deren. Abraham bovengenoemd, geb. 17 Oct. 1709, huwde
Dorothea van Hoek,  en had 3 kinderen : Joharzn,  die volgt,
Maria Dorothea, geb. 15 April 1747 en Abraham, geb.
4 Nov. 1748, sterft kinderloos.

Johafafa,  bovengenoemd, geb. 21 April 1745, overl.
4 Aug. 1811, huwt Eleonora Relaata  Bergen; 3 kin-
deren: Jahanna Renata, geb. 11 Aug. 1779, Johann
Edmund,  geb. 9 Juli 1787 en Wilhelm  Alfred, geb. 25
Juli 1783 te Danzig, die als geneesheer met Napoleon
naar Rusland ging en de stamvader der van Beuningen’s
in Rusland is. Vergelijken wij deze opgave met Vorster-
man van Oyen’s Stam- en Wapenboek, dan zien wij dat
het foutieve begin dezer genealogie blijkbaar daaruit
overgenomen is en van de omstandigheid dat V. v. Oyen
de pas vermelde Emmeriksche v. B.‘s liet afstammen
van Jan v.  B.,  geh. met Catharina Constantia v a n
Leeuwen ook hier gebruik gemaakt is, doch geheel in
strijd met de gegevens, die wij nu bezitten. De Heer
Vorsterman van Oyen kreeg de foutieve opgave, wat
afstammelingen van Mr. Coenraad v. B. betreft, van
onze zijde. Wij waren toen nog in de veronderstelling,
dat de geslachtslijst, opgemaakt door Hendrik v. B.,
het werk was van Coenraad v. B. Na de publicatie dier
geslachtslijst in het Alg. Ned. Familiebl. van Mei 1887
toonde de bekende geschiedkundige J. G. Frederibs  in
het Septembernummer van het,zelfde  tijdschrift aan dat
Hendrik v. B. de auteur was. Van een ander lid dezer
Russische v. B.‘s werd onlangs het verzoek tot onze
familie gericht toe te willen lichten hoe zij aan het
regentengeslacht v. Beuningen verwant waren. De vol-
gende in ‘t Duitsch gestelde opgave was daarbij in-
gesloten.

1. Conrad  Josuah  van Bearningen,  Raadpensionaris van
Amsterdam, speelde een groote rol als politicus en be-
kwaam gezant va’n  de toen bloeiende Hollandsche repu-
bliek aan verscheidene Europeesche hoven. Hij stierf
1678 (sic!). Over de verwantschap van dezen Conrad
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Josuah v. B. met Johann  v. B., geb. 1740 te Danzig,
die volgt,  bezit de familie  geene gegeve,ns.

11. Jolaann v. B., geb. 1740 te Danzig, geh. met
Elenore Remzta Bergen,

III.  Dr. Alfred l+‘ilhelm  v. B., geb. 25 Juli 1783 te
Danzig, overleden 30 Juli 1850 te Guldingen, Arts te
Klinenhof bij Elleij in Kurland, geh. met,Ilaria  Regina
@-OSS,  geb. 12 April 1784 te Elbing, overl. 1839 te
Klinenhof.

IV. Conrad  ,Josuah  v. B., geb. 11 Jan. 1820 te Klinen-
hof bij Elleij in Rusland, predikant te Edseu en Schlik
in Kurland, overl. 1902, geh.. met Amalia  Constante
Sol~olowslcy,  geb. 5 Oct. 1820 te Malk in Lijfland, overl.
Dec. 1912. Zij hadden de volgende zoons:

1. nzo v. B., Directeur van een Gymnasium in Zuid-
Rusland, gehuwd.

2. Arthur I J. B., Med. Dr., Arts te Riga, gehuwd,
heeft kinderen.

3. T?zeodor  v. B., Oud Kolonel van het Russische
leger, houdt zich de laatste jaren bezig met theologische
studies, in het bijzonder wat betreft de komst van het
Koninkrijk Gods, geh. 26 ,April  187G  met Bertha  von
Rosinberger.  Uit welk huwelijk twee zoons: Alexander
en Nicolai.

Alexander v. B., Kapitein der Artillerie, Brigade 23,
diende in den oorlog van 1904-1905  als Batterijchef,
weduwnaar, kinderloos, geb. 24 Jan. 1877.

Nicolai v. B., gesneuveld als Luitenant der Cavallerie
in den slag bij Lajolan, 1904, Officier St. George Orde,
geb. 26 Dec. 1878, overl. 20 Aug. 1904.

4. Friedrich nu. B., Predikant te Kurland-Schwinden,
geh., heeft kinderen.

5. hduard v. B., als kind gestorven.
6. Ostwald v. B., gestorven als Kapitein van den

Staf, had een zoon, die nu Luitenant is.

Het is eigenaardig, dat Mr. Coenraad valz BeuGngen,
de beroemde staatsinan,  hier ten onrechte Coenraad
Josua genoemd wordt. Misschien heeft de medaille,
waarop hij wordt voorgesteld als Josua de zon (Lodewijk
XIV) doende stilstaan, hiertoe aanleiding gegeven. @ie
hierover o. a. de dissertatie van H. J. van der Heim,
De Legationibus a Conrado Beuningio gestis usque ad
annum 1672, Leiden 1847).

272

De kwestie of deze Russische van Beuningen’s al of
niet aan het patricische geslacht van dien naam verwant
zijn is en blijft nog onopgelost.

Onderzoekingen in de Archieven van Danzig zouden
in de eerste plaats in aanmerking komen om licht in
dezen te ontsteken. Dr. Gunther, Archivaris der stad
D anzig  , schreef echter aan den heer Elias  , auteur van
,de Vroedschap van Amsterdam” naar aanleiding eener
gestelde vraag : ,,Ueber Heinrich  van Beuningen und
dessen  Eltern liess sich  nichts ermitteln”.

In de n Amsterdammer, Weekblad voor Nederland”,
van 3 Juni 1916, zegt Prof. G. W. Kernkamp, dat
in het Archief van de Mennonieten-Gemeente te Danzig
ledenlijsten gevonden worden, die tot de zestiende eeuw
teruggaan en dat daarin ook de familienaam van
Beuningen voorkomt. Dr. Arthur v. B., Arts te Riga,
schijnt, te oordeelen naar zijn schrijven hieromtrent,
deze archieven reeds geraadpleegd te hebben doch blijk-
baar zonder succes.

Zoowel de Emmeriksche als de Russische van Beu-
ningen’s voeren hetzelfde wapen als het Amsterdamsche
regeeringsgeslacht , doch dit zegt niets voor de ver-
wantschap, wanneer wij niet weten hoe lang het voeren
van dit wapen authentiek geschiedt. Usurpatie van
familiewapens is in het geheel niet zeldzaam. Men zie
o. a. Elias, Vroedschap van Amsterdam, Appendix C.
(Ruijtenburgh, Simon de Rijck , Verburch).

De omstandigheid, dat er in Nederland drie plaatsen
Beuningen best,aan, één in Gelderland en twee in Over-
ijssel, nog afgezien van het feit, dat wij ook in Zwit-
serland een plaats Böningen vinden, draagt er niet
weinig toe bij de mogelijke naamsverwarringen te
vermeerderen. Het uitgestorven oud-adellijke geslacht
van Boningen of va?%  Beuningen uit het &jk van Nij-
megen  voerde: een faas va,n twee rijen vair.

Een geslacht Boningeti  in Overijssel voerde in zilver
vier roode dwarsbalken volgens ,,de Wapenkaart der
voornaamste oud-adelijke  geslagten in de Provintie van
Overijssel als ook van de geene, die in de Provintie
gegoed sijn of sijn geweest”.

(Zie ook Geneal.  van Hoevell,  Deventer, van den
Sigtenhorst , 1869, pag. 29).

‘De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.),
medegedeeld door MARL KöFFmR.

(Vervolg van XXXIV, 247-248.)

overleden den 16 febr. 1696 . . . . . . . .

met onse attestatie vertrocken  na Breda 19 7br. 1697.

gestorven 31 10br.  1701. . . . . . . . . .
vrouw vertrocken  na leyda 21 April 1703 met

onse att. . . . . . . . . . . . . . .

Cornelis  147illemse vaw B a a l
Maryke Cornelisse van Baal
Michel Cornelisse va!n Baal
Christiaan Brouwers met
Anneke van Meer sijne huysvr.
Kaspar vun Driebergen met
Margarita @rong sijne huysvr.
Catherina Janse Cuypers
David Kroes met
A . . nna . . . . . . Huysvr. . . . . . .
Catharijiza  Vermeulen
Willem Brouwers met

Judith Roeloffs van den Oever sijne huysvr.
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overleden 12 10br.  1700 . . . . . . . . .
vertrocken na Engeland en aldaer overleden . ,

vertrocken na Leusden .........
met onse attestatie van den 10br.  i696 vertrocken

na Leusden .............
met onse at.testat.  van den 9 Juny 1697 vertrocken

na de lage Zwaluw ..........
overleden op den 20 April 1698. ......
gestorven ..... 1702 ...........
overleden. .... 1703. ..........
vertrocken Ziericzee ...........

vertrocken na Rotterdam . . . . . . . . .
vertrocken na Rotterdam met onseatt. van den. .1702
vertrocken naGtruydBergenaldaergestorven.. 1704

vertrocken na Gtruydberg gesamentlijk 1701 en
aldaer gestorven 1704 . . . . . . . . .

dese heer gestorven op den . . . 1702 tot Gtruydberg.
ver t rocken  na  Rot te rdam met  ome attesta . . .

overleden op . .‘. . . 1698. . . . . . . . . .

everleden op . . . . . 1697. . . . . . . . . .
overleedt . . . . . 1703 .
beijde met onse attestatie’ van ‘den 4 iey 1698

vertrocken na de stad Grave . . . . . . .
vertrocken na IJbergen  . . . . . . . . . .
in den Heer ontslapen 24 Mey 1699 . . . . .

met onse attestatie van den 25 Juny 1696 ver-
trocken na IJsendijk in ‘t land van Casand .

ver t rocken  na  Ger tbe rgh  met  onse att. van 22
Juny 1701. . . . . . . . . . . . . .

met onse attestatie van 14 Maart 1695 na Oost-
burgh in ‘t land van Casand . . . . . . .

overleden Jan. 1700 . . . . . . . . . . .
vertrocken . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . a t t .  van  .

. . . . . hulst . . : : : : : : : : : : : :
vertrocken na Gouda. . . . . . . . . . .
vertrocken
overleden 8 iObr.  ‘1694 : : : : 1 : : 1 1 :
de vrouw vertrocken met onse attest. van den 7

Mey 1698 na Dordrecht . . . . . . . . .

gestorven . . . . . . . . . . . . . c .
vertrocken . . . . . . . . . . . . . .
met een attestatie van. . vertrocken na Gaste1 .
v e r t r o c k e n  n a  ‘ s - G r a v e n h a g e  m e t  a t t . .  . . . .
met onse attestatie van den 14 Maart 1695 ver-

trocken na Oostborg  in ‘t land van Casand .  .
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Barbara van IVesel  weduwe de Oreeff.
Tatineken Verharen
Roelof  Cornelisse  Cuyl
,Janneken van Ophu,yse
TVillem Ver Rytt

Lysbeth Hulsmans.

Adriaantje Peetters Baatte dochter
Elias Baay
Maaìjke  P’inken
Cornelis Jansse Barvoets met
Gatlijn  Adriaansse Struyk
Eva Leenderts.
Johanna van der Plas
Catharina van der Plas.
Joffr. .ïïaria van deti Heuvel wede  wijle d’Heer  pred. Theo-

dorus  Winkelmans

Jofr. Pieterneila van den Heuvel
d’Heer  Adriaan van der Burg met
Joffr. Johanna Winkelmans sijne huysvr.
d’Heer  Adriaen van Qils  secret.  alhier

IAUi ‘va,n der Wiel m e t
Elisabeth Jacobs sijne huysvr.
Jacob Janse Cuyper met
.Janneke Bottelaars sijne huysvr. aen de ‘s Gravemoerse brug.

Gerrit de Vries met Naria  de Lang sijn huysvr.
Leendert Brouwers met
Johanna Ruyssenaaxs sijne huysvr.
Johanna Roelof Rutte  huysvr. van Il’arnar  Ruyssenaars.
Maria Ruys

Pietcrnella Malle

Cornelia Arienss. Bruber huysvr. van HenY’  Struyk

.losina  Huybreghts
Samuel 2\i anning
Barbara Claasse.
Jenneke Ruys
Peter Jansz. Belderop
Cornelia  Jacobs huysvr. van Pau,ls van R i n g s
Joachim Thomas Ryke
Maryke Huybreghts  van  Go01
Cornelia  de Qrand
Carel  . . . . nnin . . . .
. . . . . .
Catel2jn  l$iersche d e  La9ig
Adriaantje van Dungen.
Singr Jan Franken m e t

N. Monseur sijne huysvr.
Qoris  van Baal
Jannetje de Lang
Catharina van de Reye
Cornelia Peettersse vara der Cuyp
Johanna Rutte

Adriaan Verdoorra
Judith Barents huysvr. van H. lokkerbol.
fijke Mouthaara.
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uyt ‘t leger komende overleden . . . 1705 , . . H u y b e r t h  Bosson, Boschwaghter en plantagemeester.
Anneken Bosson,  met onse attestatie van den

19  Juny  ver t rocken  na  Geer t ruydenbergh  . . ‘.
Jacom,yntje  Adriaens vertrocken
&argrzet de Geus e n

gestorven 10 . . 1698. , . . . . . . . . . . Janneken de Geus
te samen 139 ledematen.

op den 1 Jan. 1703 bevonden vermindert te sijn tot op ‘t getal van 68 door het vlughten, uytsterven als andersins.

Volgt  nu verders de ledematen die door ons na
voorgaande belijdenis of na vertooning van attestatie
s i j n  a a n g e n o m e n .  ’

overleden 27 febr. 1696 . . . . . . . . . Gideon van Looveren sijn belijdenis.gedaan  den 12 8br. 1694.
selve . . . . . . . . . . . . . . . . d’Heer  Willem Snelle advoct sijn belijdenis gedaan den 24

8br. 1694.
vertrok na Breda met onse att. v. d. 7 Maart 1701.

gestorven 25 Juny 1701 . . . . . . . . .

met onse attestatie van den 24 July 1695 ver-
trocken na Goeree . . . . ,. . . . . . .

met onse attestatie van den 2 Meij 1695 vertrocken
na Bommel . . . . . . . . . . . . .

met onse attestatie van den 24 July 1695 ver-
trocken na Goeree met . . . . . . . . .

vertrocken na L ............
wederom ge ..............

met onse attestatie van den 28 Maart 1698 ver-
trocken na Londen in Engeland . . . . . .

att. gegeven. . . . . . . . -. . . . . .

met onse attestatie van den 15 9br. 1698 ver-
trocken na den oude Bosch . . . . . . .

met onse attestatie van den 6 Mey 1696 vertrocken
na Breda . . . . . . . . . . . . . .

met onse att .  van 3 Mey 1699  ve r t rocken  na
Breda . . . . . . . . . . . . . . .

met onse attestatie van den 4 10br.  1695 vertrocken
naa Amsterdam. . . . . . . . . . . .

man en vrouw vertrocken na Gtruydberg met onse
att. van den,. . 1702 . . . . . , . . .

Cornelia Peters van der Cuyp, aangenomen den 12 8br. 1694
op eene attestatie van Gaste1 van den 9 Septemb. 1693
geteekent bij T. van Houtte?

Cornelis de Groot sijn belijdenis gedaan den 29 9br. 1694
met Maria van Loon sijne huysvrouw haar belijdenis ge-
daan den 29 9br. 1694.

Joffr. Magdalena Westermans huysvrouw van d’Heer  Secret.
Adri. van Gilze, haar belijdenis geda.an en van de luyterse
tot onse religie overgekomen den 9 10br.  1694.

Corne l i a  B e e n s  aangenomen den  15  10br 1694 op een
attestatie van Numansdorp van den 18 8br. 1694 geteekent
bij Petrus Hamer.

Margari ta  van Opp$‘nen,  aangenomen den 15 10br.  1694
op eene attestatie van Breda van den 23 April 1694, ge-
teekent bij Johan Noortberg.

Cornelia beens sijn huysvrouw
B’ Andries Coomans sijn belijdenis gedaan den 10 10br. 1694.
Dirck Ruyssenaars sijn belijdenis gedaan den 16 10br. 169 .
Mev. Sibilla Disponiijn, huysvrouw van d’Heer  officier van

Schoon . . . .
. . . . . . enomen  den 16 10br. 1694  op  eene  a t t e s t a t i e  van

‘s-Gravenhage.
Maria Molles haar belijdenis gedaan den 16 IObr.  1694.

Hendrina van der Burg haar belijdenis gedaan den 17 10br.
1694.

Dr Adriaan van Erffrenten 2 Juny 1696 met consent en
op speciaal verzoek van d’Heer  l’artope predikant . . . . .
tot Breda.

Wilhelmina Gerrets van Zeters,  j-. d. aangenomen 27 Juny
1696 op een attestatie van Geertruydenberg van den 12
April 1696 geteekent bij Petrus Oostdorp.

Lysbeth Janse haer belijdenisse gedaan den 28 Juny 1695.

Berbel  Bijwegh  aangenomen den 25 7br. 1695 op een attes-
tatie van ter heyden van den 20 7br. 1695 geteekent door
Corn. Dons.

Catharina  Xoncl, aangenomen  den  29  7b r .  1695  op  een
attestatie van Amstelredam van den 4 Augst. 1695 ge-
teekent door Hugo van der Helst.

Cornelis Breadle en Elisabeth Kerckhoven aangenomen den
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met onse att. van 20 10br.  1699 na ‘s-Gravenmoer.

man en vrouw met onse att. van 20 July 1700
vertrocken van Sluys in Vlaanderen . . . .

met onse att. van 25 Apr. . . . . vertrocken na Breda.
met onse attestatie van den 26 Aug. 1696 ver-

trocken na ‘s-Gravenhage . . . . . . . .
vertrokken . . . . . . . . . . . . . .
vertrokken . . . . . . . . . . , . . .

vertrokken en vermist . . : . . . . . . .

vertrokken na Breda. . . . . . . . . . .

met onse att. van den 2 Ap. 1700 vertrokken na
den Brie1 , verandert van resolutie en gebleven,
gestorven 31 January 1706. . . . . . . .

met onse attestatie van den 20 Angst. 1696 yer-
trocken na Amsterdam . . , . . . . . .

gestorven. .... 1699. ..........
vertrocken ..............

met onse attestatie van den 7 Mey 1698 na dordreght
vertrocken . . . . . . . . . . . . .

met onse att. van. . . . 1699 vertrocken na Breda.
gestorven 9 decemb. 1701 . . . . . . . . .
vertrocken met onse att. van den . . Juny 1699 na

London . . . . . . . . . . . . . .

vertrocken met onse attestatie van den 20 7br.
1697 na Breda . . . . . . . . . . .

vertrocken eerst na Breda en nu na Naaktright.
van Breda 7 Apr. 1714. . . . . . . . .

met onse attestatie van den 3 July 1697 vertrocken
na Breda, weder gekomen . . . . . . . .

29 7br. 1695 op eene attestatie van Geertruidenberg van
den 26 July 1695 geteekent door Andreas Suurendonck,
predicant.

Jannetje  Engeleri,  aangenomen den 29 7br. 1695 op eene
attestatie van Delfshaven van den 10 Augst. 1695, ge-
teekent  door Adrianus de Bucq, predicant.

Doctor Johan Tevel en joffr. Sara van der Bussen si jne
huysvrouwe aangenomen den 29 7br. 1695 op eene attestatie
van Sluys in Vlaanderen van den 1 7br. 1695 geteekent
door Daniel Bongart , predicant.

Arnoldus van 0001, sijn belijdenis gedaan den 20 . . . 1695.
Adriana v . . . . . haer . . . . . .

Sr Cor*zelis  Razcws,  sijn belijdenis gedaan 19 April 1696.
Sr Leonardus Deyts, sijn belijdenis gedaan 19 April 1696.
ï%lo yse Xervin  , aangenomen 19 April 1696 op eene attestatie

van Breda van den 19 April 1696 geteekent bij E. Croyze,
frans pred. aldaar.
Paulus van Rinx, sijn belijdenis gedaan 23 Mey 1696.
Lijsbeth  Timmers  , aengenomen 26 Juny 1696 op een attes-

tatie van Sprang van den 22 Mey 1696 geteekent bij
G. W. Verhorst, predicant.

Leendert Ariense va”r2 der Kuyp,  sijn belijdenis gedaan 29
Juny 1696.

d’Heer Constantijn 1’Empereur  d'0ppijk  , aangenomen op den
12 July 1696 op een brieff van d’Eerw. kk. raad van de
Stad Brie1 geteekent 1 Julij 1696 by Taco Hajo van den
Honert.

Awaa  Mar.grita  Beugels, aangenomen den . . . . 1695 op een
attestatie van Breda

Dingena Aardtse Verstelt ( Versfelt ?) haar belijdenis gedaan
den 4 Sbr. 1.696.

Geertruc]  Mollen heeft haa,r  belijdenisse gedaan 21 10br. 1696.
Hans Lottze Wijs, Zwittser aangekoomen op den 16 Jan. 1697

met een attestatie van Naastright van den 13 Jan. 1697
geteekent door Johan Goujan praeco castrensis Regiminis
. . . . . . . . . . ars Lieutnandt onder k . . . . . . .

19 Jan.. . . .

5!heodora  Francken, hare belijdenrs gedaan 5 April 1697.
Catharinu van Rinx,  haar belijdenis gedaan 5 April 1697.
Adriana Florws heeft haar belijdenisse gedaan 6 April 1697.

Debora Berniwkhqsen  haar belijdenis gedaan 5 April 1697,
wederom gekomen 1702 nochmaals att. gegeven 1 Juny
1705 te vertrekken naar Engeland.

Jacomina van den Reyen, haar belijdenis gedaan 5 April 1697.

Magdalena Boisson , haar belijdenis gedaan 5 April 1697.

Adriana Boisson,  haar belijdenisse gedaan 5 April 1697.

(Slot  volgt.1
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KORTE MEDEDEELINGEN. le gen.

Eulenbeck (Uhlenbeck).
(XxX11,  166, XXXIV, 119).

De photograaf Alfred Bisbhoff  h e e f t  i n  1 9 1 4
voor mij eene autochroom-afbeelding vervaardigd van
Daniel EulenOeck’s  wapen, zooals dat in de Matrikel
te Jena te vinden is. Het is aldus: Gegeerd van
zes stukken, afwisselend blauw en goud ; in het
bovenste blauwe stuk een gekroonde uil van goud;
in het onderste gouden stuk drie ruiten van blauw,
geplaatst twee en een. Gedekt door een gekroonden
helm. Helmteeken : een vlucht, waarvan het bovenste
gedeelte blauw, het onderste gedeelte van goud is,
terwijl  in elk der beide gouden deelen  de drie blauwe
ruiten uit het schild herhaald worden. Zinspreuk:
Agentem ratio ducat, non fortuna. Onder het wapen
staat de naam Daniel hulenbeclc  en het jaartal 1688.
Zeumer’s  beschrijving is dus niet onjuist, maar* wel
zeer onvolledig. Daniel  EulenOeck’s  wapen is volkomen
hetzelfde als het bij Siebmacber  afgebeelde wapen van
,, die Eulen becken”, waarmede dus blijkbaar de familie
te Barby bedoeld is. Verkeerd is het wapen bij Rietstap,
die den gouden uil zonderling genoeg in eene  ,canette
d’argent” heeft getransformeerd. Omtrent de Eulenbeck’s
te Barby heb ik thans, dank zij den heer Johannes
Adler te Leipzig, een uitgebreid materiaal tot mijn
beschikking. Tusschen hen en hunne deels gelijktijdige
naamgenooten te Velbert  bestaan enkele overeenkomsten
in doopnamen, maar noch te Barby, noch te Velbert
gaan de kerkboeken zoo ver terug, dat het mogelijk
zoude  zijn een eventueel verband vast te stellen. De
stamvader der Velbertsche familie, Jan in der Ulenbeck,

vermeld 1634 en 1666, was zeker geen nakomeling
van Daniel Euienbeck.

Het goed Eulenbeck (üllenbeck) is raiet ,,gedurende  de
geheele achttiende eeuw, en waarschijnlijk nog iets later”
in het bezit onzer familie gebleven. De laatste van ons
geslacht, die de hofstede heeft bezeten, was mijn betover-
grootvader Christian  Eulenbeck (Uhlenbeckj, die nog in
1780 in leven was. Blijkens documenten, waarvcn Pastor
Köster te Velbert  inzage heeft gehad, was de Ullenbeck
reeds vóór 1784 in vreemde handen overgegaan. In
dat jaar werd het goed, of wat 0r toen nog van was
overgebleven, opnieuw verkocht, en wel aan drie ver-
schillende personen, die het onderling verdeelden. Thans
is Üllenbeck nog de naam van een gehucht of buurtschap
in en bij een diep dal in de gemeente Velbert,  die door
mij in 1904 werd bezocht. In een gedrukte officieele
lijst van plaatsnamen, die mij toen onder de oogen
kwam, wordt het vermeld als : Uellenbeck, Hausergruppe
Velbert  Rheinland.

C. C. U H L E N B E C K.

Een niet bekende tak van Ulft.
Uit de zoo belangrijke beleeningen van Landfort,

medegedeeld door ons lid van Woelderen in dit Maand-
blad, blz. 140, en in verband met de opgave van van
Spaen  Lalecq, dat Willem van Vlft trouwt met Barbara
van Steerzhuixen  of Hattinga en eene dochter Elisabeth
nalieten die 1565 of 1666 trouwt met Evert Stroyf,
is het ons mogelijk dit schema op te maken.

2e gen.
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Adolf ,vaw Ulft,  bel.
tr. eene onbekende.

met Landfort  1488.

1.
2.

3.

30 gen. A. 1.

2.

B.

4O gen. C.

6e gen. D.

Blz. 141,

Uit dit huwelijk drie kinderen.
Adolf van Ulft.
m’illem van Ulft ,
tr. Barbara van Steenhuizen of Hattinga.
Kinderen onder A.
Alheid van Ulft,
tr. . . . . . . . . van der Hoeven.
Kinderen onder B.
Elisabeth van Elft, bel. met Landfort,
tr. 1666 of 1666 Evert Strojjf  of Streu.ff.
Wende1 van Ulft, bel. met Landfort na
haar zuster.
Georg van der Hoeven,
tr. eene  onbekende.
Kind onder C.
. . . . . . . . van der Hoeven,
tr. eene  onbekende.
Kind onder D.
Jurgen (Georg) van der Hoeven,
minderjarig bel. met Landfort 26 Juli
1584, waarbij hulder  Fra,ns van Jemmingen.
gde regel v. o. in plaats van Warnsfeld111lees : Gronsfela.

J. D. W A G N E R.

Van Keppel-Gruter.
(XXXIV,  216).

De mededeeling van het huwelijk Gruter-Keppel  beeft
de Heer van Keppel indertijd van mij ontvangen. Het was
mijne lezing van de acte in &om’s Bullarium Trajectense.
Later een latinist 1) raadplegende, bleek mij dat Stine van
Keppel  en Gerard Grzcter  elkaar niet in den derden
graad van bloedverwantschap bestonden. De geschiedenis
is deze. Gerard gezegd Gruter  van Arnhem had vóór
zijn huwelijk met Stine vati!&eppel  eene  onvrije vrouw
van lichte reputatie gekend. Deze vrouw bestond Stine
van Keppei in den derden graad op onechte wijze. Ook
deze omstandigheid was volgens het canonieke recht
een beletsel tot een huwelijk. Gruter  zich daaraan niet
storende had toch Stine van Kqpel gehuwd en reeds
kinderen bij haar verwekt, toen hij 10 Febr. 1338 van
den Paus vergunning kreeg om in den echt te blijven,
mits boete doende.

In de Pauselijke dispensaties is met, derden graad wat
wij nu zouden zeggen de zesde graad gemeend, met
den vierden onze achtste graad.

Lantrop of Lantdorp zegelt zoowel  met een muur-
anker als met het zegel van Gruttlr,  zoodat het zegel
van Arnt van Keppel Gerritsxoon in 1382 ook op
Lantdorp zou kunnen wijzen ; daar evenwel een Gherardus
Gruter  in 1347 zegelt met het zegel van 1382 (zonder
de schelp) zoo komt het ook mij voor dat aan Gruter
moet gedacht worden.

J. D. .WAGNER.

De uitspraak van Engelsche familienamen.
Het is bekend, hoe de uitspraak van sommige En-

gelsche familienamen voor oningewijden -- ook in

1) Dr. C. Hofstede de Groot.



281 282

het eigen land - een schier onoplosbaar raadsel is. In
onderstaand rijmpje vindt men hiervan eenige merk-
waardige voorbeelden bijeen.

What,‘s  in an English n a m e ?
T once loved a maiden most comely
Whose name was Alicia Cholmondeley  ,
But shortly my thoughts and my dreams
Were wandering to Gwendolin Wemyss,
And soon my poor heart rose with leaps
To the bait of Delicia Pepys,
Next week 1 was lying in pawn
To the charms of Felicia Straha~a,
Who proved but a faithless deceiver
And left me to Adelaide Belvoir;
Then ere long 1 implored as a boon
The hand of fair Margery Mohun;

Too soon to be laid on the coals
Hy love of Elisabeth Knollys,
Who caused me to swear  like a trooper
Til1 1 met with my Madeleine Coqer
She tnught me her charms were a myth
So 1 wedded a plain Mary Smith.

J. D. WAGNER.

Raet (de), (X?iXIV, 250). Van den vader Mr. Arent
de Raet vind ik vermeld een ,notarieele boedelscheiding
in dato 19 Dec. 1771”,  waarin de tweede vronw  en
de twee kk. genoemd worden. Wellicht ook een tes-
tament, dat licht zog kunnen geven.

Op een andere aant. is het 3” kwartier ingevuld als
Poules, met vermelding, dat do volgorde niet bekend
is , en daarnevens een verwisseling van can Stryen  en
Poules aangegeven. Is te Utrecht niet meer te vinden?

D.

Oud Wapenboek. (XXXIII, 155; ‘IV , 265). Mij
was de overeenkomst ook opgevallen; bij een voorloopig
onderzoek kon ik echter het meerendeel der namen van
het Kampensch H.S. niet vinden in het Alb. Studio-
sorum.  Hebben wij hier wel te maken met studenten
aan de Hoogeschoil?

VRAGEN EN ANTWOORDEN.-

Doublet, (XXXIV,  253). ,Bartolomeus Doublet, d e
vgfde zoon van Mr. Philips Doublet en Catharina
Cauliers , heeft getrouwd ,4?avta  va?a  den Broecke. Na
zijns  huisvrouws overli,jden  heeft hij zich in den oorlog
begeven en is omtrent den ja,re 1580 geweest edelman
bij den gouverneur van Mechelen en daarna geappoin-
teert edelman op den sloote van Woerden in Hollapd.
Zij lieten na : Mfylcen  , Susanna,  Johanna en Bayckee.”

Deze mededeelmg , ontleend aan mijn dossier Doublet,
doet werkelijk een tweede Susann.a  verschijnen. Haar
huwelijk is niet vermeld, omdat het handschrift ongeveer
1625 eindigde.

J. D. W A G N E R.

Bueren (van), (XXXIV , 250). Otto van. Bu,eren,
bel. met huis Griet 1485, waltgreve te Monreberg
1514 en 1516, is dood 20 Juni 1520.

Hij trouwt Helena, eene der vele bastaarddochters
van Johan 11, Hertog valz Cleve.

Uit dit huwelijk sproot Johan van Bueren.
‘s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Echten (van). Den 18 Juli 1744 komt voor Johawza
can Klinkenberg weduwe van Echten. Uit dit huwelijk
was toen in leven een zoon Willem Hendrik van Klin-
kenberg  van Echten, minderjarig en o. a. staande onder
de voogdij van zijne tantes Lucia
gravin van I;imburg  Stirum en juffr.
van Echten.

Eltcoke. Op kol. 226, regel 7 en 8 v.b. van dezen jaarg. :
Eltcoke niet cursief te drukken, daarentegen wel het
woord Laer  ; zij heet in Versl. en meded. Overijssel
210 stuk p. 54 Etteke van Laer.

J. D. WAGXER.

Hoe deze personen te plaatsen in
voorkomende in den Odon jaargang
Heraut T

Naar aanleiding van de inzending van den heer
Wagner deel ik het volgende mede.

Bij het bewerken van het artikel voor het Maandblad
kwam mij de (onduidelijk geschreven) naam E’ltcoke
vreemd voor. Ik schreef daarom naar Assen naar den
Rijksarchivaris hem de vraag stellende, wat hij er uit
las, doch deze antwoordde mij, dat ook hij er niets
anders dan Eltcoke uit kon lezen, met de bijvoeging:
,,gebooren  doghter van hete huys ‘t Laer”. Er zal dus
ongetwijfeld Eltcoke zijn ingeschreven; dat bedoeld is
hetgeen de heer Wagner opgeeft, n. 1. Etteke  , neem ik
echter gaarne aan.

w. w. v. R.

Tielenius Kruythoff. Aanvulling Ned. Patriciaat 1912.
Volgens het ,,Album  studiosorum academiae  Gronin-
ganse” werd Wil?zelmus  Kruthovius, geb. te Meurs,
en was bij zijne inschrijving op 7 April 1654, 21 jaar oud.

Op 6 Sept. 1653 werd Joannes Otto Kruthof,  mede
geboort’ig  van Meurs , ingeschreven.

v. K.

‘s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Eckelboom. Gerhardus  E. ged. te . . . .? den . . . . Y;
+ te . . . . ? den . . . . ?, tr. te Kampen. . . .1709  Jolzanna
valz der Gronden. Hij was de zoon van Bernardus E.
en Helena Sterke. Gevraagd worden genealogische ge-
gevens omtrent deze 2 laatsten en de wapens : EckelOoom
en Sterke.

Eindhoven. VAN .~OMONDT.

Het wapen EckelOoom  is volgens een oud wapenboek,
in mijn bezit: Gedeeld. 1. In rood een zilveren vier-
kante en gekanteelde toren met twee verdiepingen en
blauwe torenspits, waarop een zilveren zwilan  met ont-
plooide vlucht gezeten ; de eerste verdieping voorzien
van een zwarte deur en twee vierkante vensters van
hetzelfde, de tweede van één vierkant zwart venster.
11. In zilver drie eikels van natuurlijke kleur, 2 en 1.
Helmt. een roodgebekte zilveren zwaan met ontplooide
vlucht. Dekkl. zilver en rood.

Bij dit wapen staat aangeteekend : ,, Hermanfaus  Eckel-
boom: Ann: 1650: Campens J. U. D. Nunc Praet’or  in
Camperveen. Tandem bona causa triumphat. Anno 1652
Den 3 Octob.”

Tot hetzelfde geslacht als de voorgaande behoorde

D.

~~:an,  Klinkenberg
Josina Geert?-&

de gen’” Echterz,
van de Nederl.
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zonder twijfel diens naamgenoot Hermen  Eckeiboom,
die 18 Cet.  1726 te Kampen ondertr. met JILrrgaretha
Bare.n tsdr. Baaks, wed. van Adriaala  de Steur. D i t
huwelijk bleef kinderloos ; als erfgenamen van Hermen
Eckelboom traden op de kinderen zijner stiefdochter
Debora de Steur, 6 Juni 1737 te Kampen gehuwd met
Jan Vaick.

Hermen Eckelboom, Peter Eckelboom en Jan Sterke
komen voor onder de 27 leden der Gezworen Gemeente
van Kampen, die in 1759 en 1760 met kracht protes-
teerden tegen de tenuitvoerlegging van het Reglement
van Tutele van 19 Nov. 1755 ten nadeele van de oude
rechten en privilegiën der stad, waaromtrent een ernstig
geschil gerezen was tusschen Magistraat en Gezworen
Gemeente.

VALCK LUCASSEN.

Elteren.  ( X X X I V , 61). Dit geslacht ontleent zijn
naam aan een plaatsje in Luxemburg; het komt voor
onder de namen Altaren, Alter,  de Altaris, Elter,
Autel,  Auteel  en Aultey en moet vooral niet verward
worden met Elderen, waarna een tak der Renesse’s
zich noemde, en dat in de graafschap Looz tusschen
Tongeren en Maastricht gelegen is.

Vogelsang bij Zolder is eene heerlijkheid in de graaf-
schap Looz tusschen Diest en Maaseyk. Zij kwam door
het huwelijk in 1436 van Gobel van Elter tot Sterpenich
met Jeanne  de Bastogne (Bastenach), erfdochter tot
Vogelsanck, in de familie van Eltcr.

Het wapen van Elter  is een kruis gekantonneerd
door 18 blokjes (5, 5, 4, 4) en Rietstap  vergist zich
bepaald door dit wapen toe te kennen aan Mohr von
Waldt, terwijl het helmteeken door hem juist is aan-
gegeven. Nog in 1669 komt 1. B. F. von Elter  met
dit wapen in Luxemburg voor.

De ouders van Oriana zijn Georg van Elier tot Vogel-
sang en Catharina van Bronchorst-Botenburg. Hij heet
in 1551 Joncker  Joeris van Elteren, heer van Vogelsange,
Drossaard des lands van Loon en zijn huwelijk werd
16 Juli 1553 gesloten. Na den dood van Georg (is dood
1565) hertrouwde Catharina tusschen 1570 en 16’74
Diederich Vercken, Burgemeester van Aken, die langen
tijd advocaat en administrateur in dienst van haar
eersten man was geweest.

Herman  van Bronchorst, heer van Stein, Batenburg
en Anholt trouwde 9 Juni 1529 Petronella van Praet
van Moerkerken.

Georg van Elter is een zoon van Jean cl’ Elter  dit
d’ Autel,  heer van Autel,  Vogelsang en Sterpenich,
die in 1527 huwde met Jeanne  de Coiereau.

Van eeno  verbintenis met het Grafelijke huis van
Meurs, zelfs met een bastaard daaruit, moet dus worden
afgezien.

Bronnen: de Stein d' Altenstein, Annuaire de la
Noblesse de Belgique, XXXIII en Macco  , Aachener
Wappen und Genealogien.

‘s-Gravenhage. J. D. WA~NER.

Gronden (van der). Jacobus v. d. G. ged. te . . . .?
. . . . 1637, f te . . . . ? den . . . . ?, schepen en ouderling
te Alkmaar, tr. aldaar den . . . . 1670 Margaretha de
Groot, ged. te . . . .? den . . . . ?, i- te . . . .? den. . . .?;
uit welk huwelijk Johanna van der Gronden, ged. te
. . . . den . . . . 1681, i_ te . ...? den . . ..? Verder

worden de wapens van der Gronden en de Groot verzocht.
Eindhoven. VAN ROMONDT.

Jacobi  later van der Valuk. Aan Nzcolaas  Jacob;,
onderschout en ontvanger te Monster-Ambacht, werd
17 Dec. 1549 door Keizer Karel V een wapenbrief
verleend. Tengevolge hiervan nam Nicolaas Jacobstn.
den naam Van der Valck  aan.

De Latijnsche Wapenbrief vindt men in de Her. Bibl.
1880, VII, p. 175. De Copya benevens het Nederduit-
sche Translaat in A. N. F. 1895, p. 73.

Anspach vraagt H. B., VII, 178: Wie is deze persoon
en wat weet men van zijn geslacht ? P. 282 geeft hierop
gedeeltelijk antwoord o. a. d& Nic. Jacobi  een dr. had
die door haar huwelijk met een van Swieten als kwar-
tier der Lelyveld’s fungeert. Herhaald wordt hier de
vraag van 1880:
volgens A. N. F.

,wat weet men van zijn geslacht”,
1895, p. 73 noot 1 ,,mtgestorven”  ,

d. w. z. : gevraagd wordt de volledige genealogie van
dit geslacht v(~~a der Valck  van af den stamvader
Nicolaas Jacobi  tot het uitsterven van diens nakome-
lingen in mannelijke en vrouwelijke linie.

Tiel. VAN KINSCHOT.

Wij bezitten eenige gegevens omtrent bovengenoemd
geslacht, afkomstig van den Heer F. E. van der Valk
van Brigdamme, te Bloemendaal, wiens familie het in
bovenbedoelden wapenbrief beschreven wapen voert (zie
ook Maandblad XXXI, k. 46 r. 10 v. b.), welke ge-
gevens wij in een volgend Maandbla,d  hopen te publi-
ceeren. RED.

Mierop (van den). 1. In jaarg. 1914, kol. 363, vinden
wij in het art. van den Delftschen archivaris Kwst.
v. Delftsche  Vroedschappen, naar ‘t Hnds. van v. d.
Lely, op no 32 : David Jansz. van den Mierop, t 19
Feb. 1674. Vroedsch. 1661, Sch. 1663, Burgem. 1671
enz. Zijn kwartieren zijn v. d. Lely echter onbekend,
ja zelfs zijn ouders vermag hij niet op te geven. Wie
ontsteekt hier eenig licht 2 Het zou werkelijk interessant
zijn ten minste zijn ouders te kennen. Van der Lely
heeft wellicht meer geweten; schuilt hier een addertje
onder ‘t gras?

11. Mr. Johannes van Mierop, tr. Rotterd. 1664
Catharina Prins. Wie zijn zijne ouders? Zijn doopacte
ken ik niet, doch uit anderen hoofde kunnen zijn ouders
bekend zijn.

‘s-Gravenhage. VAN EPEN.

Montfort (Thorn) , (XXXIV, 191).
1. Mathias Montfort (Moeffert)  te Thorn, tr. Maria

N. N.
Uit dit huwelijk:

1. Jan Montfort, _t kinderloos, tr. Peterken Mey-
senberg.

2. Peter de Montfort, ged. Itterfort bij Thorn 13
Maart 1639, tr. Christiane  Neven, waaruit:
a. Peter de Montfort,  ged. Itterfort 7 Juli 1667,

overl.  aldaar 24 Sept. 1729, tr. Thorn 19 Oct.
1727 Eva Richaerdts.

3. Mathias, volgt 11.
4. Gerard Montfort, ged. Itterfort 10 Febr. 1641.

11. Mathias de Montfort, ged. Itterfort 13 Maart 1639,
tr. Agnes Janssen, waaruit:
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111. Ernestus  (de) Montfort,  rentmeester van het Ka-
pittel,  ,ged. Itterfort 18 Jan. 1666, tr. Thorn
Margarete S’chazQs,  ged. Thorn 13 Oct. 1665, +
aldaar 5 Nov. 1737.

Uit dit huwelijk:
1. Johann  2!4athias Montforts, Lic. Jur. en rent-

meester te Thorn, ged. aldaar 20 Juni 1702. Van
hem leven afstammelingen in Duitschland.

2. rilhelm Montforts , burgemeester van Thorn, ged.
a.ldaar  1 Dec. 1707, tr. 8 Febr. 1730 M a r i a
Marg.  E abritius ? uit welk huwelijk:
a. Ernest Gottfried  Henrich M., geb. Thorn 28

Nov. 1730.
b. ,7ohann  Matlzias  M., Pastoor te Stramproy

1795/7, geb. Thorn 16 Jan. 1735.
c. Anton Christian M., geb. Thorn 28 Maart 1737.

3. ,Johann Jacob, volgt IV.
IQ. Johann  Jacob Monlforts,  ged. Thorn 20 Maart

1712 > j- aldaar 13 Mei 1769, tr. Thorn 17 Mei
1753 Maria Agnes de Leur, ged. Thorn 5 Dec.
1723.

Uit dit huwelijk:
1. Ernestus Marl, volgt V.
2. Alois <Jacob Montforts, ged. Thorn 31 Mei 1759.

V.

1

Ernestus Carl .Montforts,  notaris te Thorn, ged.
aldaar 4 Nov. 1754, t Thorn 23 Maart 1839,
tr. 1” Thorn 21 Mei 1778 Sophia Josefa Potters,
van Dusseldorf, 20 Thorn 7 Jan. 1790 naria.
.Jolaanna  Franziska Sehuller  , van Buxheim , 3 ”
Johanna van Velthoven. Van hem zijn mij 9
kinderen bekend, o. a. :
Anna Sophia Maria 7Yalburga Montforts, ged.
Thorn 3 Juli 1779, tr. Thorn 21 April 1819
Egidius Dewee,  geb. Maaseyk 19 Mei 1776, rent-
meester te Neeritter.

2. Ferdinand Johann  Baptist Montforts, in 1870
rentmeester te Helmond, geb. Thorn 17 Aug.
1793, i_ aldaar 18 Oct. 1886, als laatste van zijn lijn.

3. Agnes Therese Constannze  Montforts, geb. Grathem
bij Thorn in 1801, t Thorn 16 Sept. 1887, tr.
aldaar 12 April 1831 Peter Bern7zard Vandeweyer
(Van de Weyer), geb. Deurne 25 Maart 1795, t
Thorn 5 Feb. 1853.

Hieruit zijn mij 8 kinderen bekend, o. a. :
a. Eugen Vandeweyer  , ontvanger te Helmond,

geb. Thorn 6 Aug. 1834, j- aldaar 12 Oct. 1894.
b. Victor Vandeweyer  , notaris te Helden, geb. Thorn

20 Juni 1836.
c. Ferdina,nd Kar1 Vandeweyer , groothandelaar

in graan te Laar-Tienen, geb. Thorn 5 Oct.
1838, tr. Ermérance Lorier.

Aanvullingen op bovenstaand genealogisch fragment
zullen door mij in dank worden aanvaard.

Berlijra-Sieglitz. H. F. MACCO.

Noyelles (de). (XXXIV, 255). Magdaleraa  ,Tan Culem-
borch trouwt + 1522 Guiilaume de Noyelles, seigneur
de Calonne  etBtade. Uit dit huwelijk sproot Elisabeth
de Noyelles.

‘s-Gravenhage. J. D. WAGNER.

Prehn (van).(XXXIV, 219,255). Onder de ongeopende
besloten testamenten van het archief te Nijmegen  be-

rust aldaar onder no 139 dat van Henning Joachina
van Prehn en Wilhel,)aina  vara der Sluys  d.d. 13 Feb.
1772.

de St. w. w. v. 3%.

Raesfeld (van) - van Reede (XXXIV, 125, 156,
191). De Heer A. C. Snouckaert van Schauburg bezocht
in 1798 het Huis Hulsen en heeft toen van de aldaar
aanwezige 36 charters regesten gemaakt.

No. 29 luidt: Wilhelmine van Bronckhorst had bij
huwelijksche  voorwaarden van den 11 Sept. 1642 ge-
trouwd Adolph van Raesvelt.

NO 31 luidt: Magescheid tusschen de kinderen van
Willem vun Bronckhorst tot Hulsen, te weten Bernard
van Bronckhorst tot Hulsen en zijne vrouw Ca.tharina
van Beest van Renoy, Willem van Bronckhorst, Johan
van Brortckhorst,  Maria, Jurriana  en wordt ook genoemd
den onmundigen Wilhelm  van Raesfelt zoon van Adolf
van Raesfeit en zalige Wilhelmiraa  van Bronckhorst
hun aller zuster. De moeder van alle deze kinderen
Elysabeth van den Boomgaert leeft nog. De magescheids-
vrienden zijn Gera.erdt  van Rhede Heer van Saesfeldt
en Hernen en Heymerik van Mekeren Stadhouder des
Ambts Maas en Waal. Dato Hulsen den 5 Juny 1646.

Uit deze stukken blijkt dus niet wie de ouders waren
van den gevraagden Adolph van Raesvelt.

Zoude  hij soms een zoon kunnen zijn van Johan
van Raesfelt en Geertruid L’an Wesicke, welk echtpaar
twee dochters _Hargaretha  en Anna, resp. 25 Sept. 1618
en 16 Febr. 1620 te Deventer liet doopen?

Het echtpaar Raesfelt-Bongard en de daaruit ge-
sproten kinderen kunnen nog wat uitvoeriger worden
vastgelegd, dan door den Heer W. v. R. geschied is.

Adolph v. Raesveld, kapitein, bel. met hofstede te
Hyen (Hien in Nederbetuwe) 27 Aug. 1626 en sterft
kort vdór 11 Oct. 1627;

tr. Bernardine vara den Bongard,  weduwe 9 Oct.
1629, leeft nog 1652, doch is 1653 overleden.

Zii hebben vier kinderen.
1.

l) Dit kwam van de Bongart’s. Dat 5_ zode  tiber  het vermoeden
van 5 kinderen kunnen wekken.

2, Gen. en Herald. bladen 111, blz. 8. Volgens Fahne: erschlagen
von Died. Robber.

johan van Raesaeld,  wordt genoemd ter Rouwer,
hofstede te Doodewaard, en heer van Doodewaard.

Onmondig bel. met hofstede te Hien 9 Oct. 1629,
waarbij hulder  Willem v. Bronchorst; id. bel. 19
Sept. 1646; met zijne vrouw 9 Febr. 1650; laat
huwelijksvoorwaarden approbeeren 23 Febr. 1653 ;
bel. met $ van Eldyckerweert te Hienl)  en laat
dispositie approbeeren 9 Mei 1656; doodgeslagen
door de boeren te Hien 5 Aug. 1657 2) en is dood
1 April 1659;

tr. Anna van den Bongart, weduwe van den in Oct.
1640 overleden Cornelis van Matenesse en dochter
van Bernard en Maria van Lockhorst. Zij bel. met
huis te Velsen 1642; wordt getocht 19 Sept. 1646;
door de Abdij v. Elten  bel. met $ maarschalkambt
en de daartoe behoorende tienden van Gooiland 12
April 1648; met haar 2de man 9 Febr. 1650; mage-
scheid met de kinderen van Wennemer  van Raesveld
1 Apr. 1659; testeert op Oud Teylingen gezegd
Lockhorst 20 Aug. 1661; testeert 12 Aug. 1663;
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erfde de goederen van Nyenrode van haar broeder
Bernard en vermaakte deze aan hare nicht Maria
van Wijhe  wede van Gerard van Reede  van Saesvelt

1 maarschalkambt van Gooiland aan Georg
Eed&ik  van Renesse baron van Elderen; is dood
9 Juli 1661.

Uit dit huwelijk geene kinderen.
b’ennemer  van Raesveld, genoemd cornet  en tot de
Hulsbeke. Gedoopt te Amersfoort 20 Januari 1622 1)
Met zijne vrouw 11 Jan. 1652. Wellicht dood 9 Mei
1656, omdat toen zijn broeder Johan niet hem,
doch zijne kinderen en zijne zuster Naria  Elsabe
laat erven. Is dood 13 Juli 1659 ;

personen iets mededeelen? Welke wapens voerden z;j ?
De latere familie dzc  Marchie Sarvaas  voert het wapen,
dat voorkomt in de Kwartierstaten van v. R. v. d.
Kloot en Bär (gevierendeeld 1 en 4 een lelie, met
adelaar in een vrijkwa,rtier, 2 en 3 een schuinbalk;
hartschild met leeuw); dit wapen komt, behoudens de
kleuren, merkwaardig overeen met het wapen Jucot,
door den heer Jamc.  Reepmaker opgegeven in zijn
genealogie Reepmaker. Bestaat tusschen deze beide
‘families verband? Stelt een der kwartieren wellicht
Langerac of du Marchie  voor?

tr. Jurrinna  of Juliane van Bs-onchorst,  Willem
tot Hulsen en Elisabet van den Bongard dochter.

Zij in het magescheid 5 Juni 16%; met haar
man 11 Jan. 1652; weduwe 13 Juli 1659; laat zich
beleenen  met hofstede te Hier1  24 Nov. 1666; verkoopt,
geassisteerd door haar momber Adolph van Raes-
veld, + recht houthakken in Hulsensche of Hatersche
broeker  bosch 6 Juni 1683 2) en komt ten laatste
voor 27 Febr. 1690.
Maria ELsaOe  van Raesveld, genoemd tot den Huize
Dodenwaard. Wordt gemeld 9 Mei 1636; weduwe
ven Artus van Brederode beleend met + van Eldyker-
weert te Hien, zooals haar broeder Johan 24 Nov.
1666; laatst gemeld 13 April 1679 en is dood
9 Febr. 1683 ;

tr. 1” Doodewaard 24 April 1664 drtus  van
Brederode, heer van Éverstein. Hij is overleden
tusschen 28 Juni 1666 en 24 Nov. 1666.

2e op huwelijksvoorw. van 25 Sept. 1669 Philip
,Jacob  van Bremt, heer van Kieffelberch. Hij was
weduwnaar van Catarina Barbara Hoen van Cartiels,
Spaansch en later Hollandsche Overste, zoon van
Jacob. van Brempt genannt Leick zu Etzenrath en
van Margaretha Dorothea Hausmann von Namedy.
Hij is dood 13 April 1679.3)
Lucie Agnes van Raesoeld, onnoozel  1 April 1669
en sterft 1689 als chanoines van Zwarte Water. 4)

‘S-Gr. TE. à TH. v. D. H.

Wapen van Meverden. Terwijl Rietstap  (Wapenkunde,
blz. 190), als een der bijzondere en bij uitsluiting eigen
hoedanigheden van den Pruisischer2  Adelaar opgeeft
de vleugel beladen met een halfcirkelvormige gouden
streep, die hare buiging van onderen heeft en in een
klaverblad eindigt, zegt Koopmans  (Alg. Ned. Familie-
blad 1889, blz. 268, fig. 31), van het wapen van
Evert van Meverden, dat dit opmerkelijk is om de
vleugels met uiteinden in klaverbladvorm. Ook Fahne
geeft (0. a. in Denkm. u. Ahnent. Mumm., blz. 68) de
vleugels van het wapen van w. Mevert op als beladen
met een rosette.

Kan men mij inlichten of er soms eenig verband
zou kunnen bestaan tusschen die klaverbladen (en die
rosetten) bij den Pruisischen Adelaar en de vleugels
van het Meverdensche wapen, en zoo ja, wat de heral-
dische beteekenis daarvan is ?

‘s-Gr. v. M.

Woelde (van), (XXXII, 223). In de Inventare der
nichtstaatlichen Archive der Provinz Westfalen, Band
1: Regierungsbezirk Munster, treft men nog het vol-
gende aan:

1399 ApriL  5. Bruen van 1Yoelde  en Vrederyc, zijn
zoon, hebben aan het Kapittel te Oldenzaal tienden
in kerspel Ootmarsum verkocht. Gryete, Bruen’s dochter,
keurt verkoop goed. (Heft IV, Kr. Steinf. p. 290).

1399 April 5. Stine van IYoelde  dochter van Bru.en
hierboven, keurt mede verkoop goed. (id. p. 291).

1363 April 26. Hynrich van de?a IVolde genaamd
van den Polle,  knaap. (Heft 1, Kreis Ahaus, p. 10).

‘s-Gravenhage. J. D. WAGNEIL

Zegelafdrukken gevraagd. Ondergeteekende zegt
hartelijk dank voor de zegelafdrukken door hem ont-
vangen en houdt !zich  voor verdere toezending steeds
gaarne aanbevolen.

Amsterdam, W. L. VAN DEN A K K E R.
!'. C. Hooftstmat 37.

De afstamming van Artus van Brederode heb ik niet
kunnen vinden. Vermoedelijk zijn zijne voorvaderen :
Artus bastaa.rd  van Reinout van Brederode, die stierf
raad in den Haag 1592, en de 13 Oct. 1641 overluide
Artus valz Brederode, procureur voor de cleyne  rol
‘s hoofs van Utrecht.

‘s-Grave?&age. J. D.  WAGNEE.

Retemeyer-van Wijck. (XXXIV,  256) .  Godlieb
Johan Arnold Retemeyer, geboren te Vlotho  (Westfalen)
in 1751, huwt te Amsterdam 23 April 1775 Maria, van.
Wijk, gedoopt te Amsterdam Nieuwe Kerk 3 Mei 1750,
dochter van Jan van Wijk en Johanna Maria Mus-
puetier.

A’dam. A. B. v. D. V.

Sarvaas.  AOraham  Sarvaa,s,  t r .  + 1 7 0 0  Geertruy
Schouten. Hun zoon Jan Sarvaas  tr. Catharina Mar-
garetha Langerac  , dochter van Gideon en van Anna
Sarvaas.  Kan iemand omtrent de voorouders dezer

1) 62’ Navorscher, blz. 111.
2) Archief Hulsen.
3) Volgens Fahne  sterft hij 24 Aug. 1679 zonder kinderen na te laten.
4) v. Doorninck. Geslachtk.  sant.

INHOUD 1916, P ll.
Bestuursberichten. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Rotter-

lamschregeeringsgeslacht Clinckebel-LVinilantius-van  Tevlingen. aan
le hand Gan een  arietal vicarieën, doorG. B. Ch. van d”er Fee;. -
*eslacht  van Beuningen, door Id. van Beuningen van Helsdingen. -
le oudste Protestantsolie  lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.),
nedegedeeld door Carl Köfder  (vervolg). - Korte mededeelingen:
Zulenbeck  (Uhlenbeck); Een niet bekende tak van Ulft; Van Keppel-
bruter;  De uitspraak van Engelsohe familienamen; Doublet; Eltcoke;
Cielemus  Kruythrff;  Raet (de);  Oud Wa.penboek.  - V r a g e n  e n
mtwoorden : Bueren (van); Echten (van) ; Eckelboom ; Elteren;
*ronden  (van der) ; Jacobi later van der Valok; Mierop  (van den);
dontfort (Thorn); Noyelles (de); Prehn (van); Raesfeld (van)--van
teede; Retemeyer-van Wijck; Sarvaas; Wapen van Meverden;
Noelde (van); Zegelafdrukken gevraagd.
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Genealogisch - heralisch Genootschap : ,, De Nederlandsche  Leeuw,”
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen

aan de Leden van het Genootschap gezonden. Rij-
dragen, correspondentie betreffendo  de redactie
van het Maandblad, opgaven van adresveran.
dering,  gelieve men to richten tot den redacteur,
M r .  TH . It. VAL~K  LUCA~SEN,  Raamweg  14, ‘s-Qra-
een hage.

Contributiën enz. aan den penningmeester, B. VAN
HAERSMA  BUMA,  Mauritskade  9-15, ‘s-Gravenhage.

De jaarlijksohe  contributie bedraagt f7.50. Leden
te ‘s.Grsvenhage,  die de wekelijksche  portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor _f2.50 per jaar.

y
, Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge-
~ nootschap te riohten  tot den secretaris,Mr.  TH. R.
~ VALCK LUCASSEN,  Rmmwcg  14, ‘s-Gmvenhqe,  en d i e

1 betreffende de Bibliotheek, opmerkingen in zake
, de verzending en annvragen  om exemplaren van

vroeger verschenen Maandbladen tot den wnd.
Bibliothecarie,  Jhr. Mr. Th. VAN RHEINECK  Lm~ss~us,
~ivienstraat  10, Scheveningen.

De Bibliotheek van het Genootsahap,  gevestigd
Heermgracht  62 (hoek Princawgracht), ‘s&aven7qe,
i s  voor de

/ 3 - 5  “lm.
Leden geopend iederen  Maandag van

i’

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

-_ _~ ~_... -_--:-p

No. 12. .XXXIV” Jaargang.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

Aangezien de eerste Maandag in Januari op Nieuw-
jaarsdag valt, zal de eerstvolgende bijeenkomst plaats
hebben op Maandag 8 Januari  19 1’7,  om 4 u.  30
n.m., in Maison Bordelaise, Passage, ‘u-Gravenhage.

Voor de Bibliotheek.
Voor de Bibliotheek mochten wij in dank ontvangen:

Jhr.  C. H. C. A. v a n  S y p e s t e y n .  P e n n i n g k u n -
dige Geschiedenis der stad Haarlem. Amsterdam. 1916.80.

(Van den Schrijver.)
F. H. de Vos. Genoalogy of the family of de Vos

of Ceylon. Galle. 1911. gr. So. ( Van den Schrijver.)
Mr. H. W a 11 e r .  Fragment Genealogie Sprakel.

(Overdr. uit de Versl. en L!Ieded.  der Ver. t. b. v. Overys.
Regt en Gesch., 1916). So. . (Van den Schrijver.)

_
Bijdrage tot de geschiedenis

van het Rotterdamsche regeeringsgeslacht
Clinckebel -Vigilantius-Van Teylingen ,

aan de hand van een drietal vicarieën,
DOOR

G. B. CH. V A N  D E R  FEEN.
(vervolg van XXXIV, 268.)

M e t  Dirck Claesz.  Hel,  naar al le wanrschijnlijk-
heid de vader van M a r i tg e Di r c x d r., de echtgenoote
vanclaes Jansz. VanRoodenburg,  wasvermoeclc-
lijk de laatste d irecte mannelijke afstammeling van cen
van de kinderen van Picter Claesz.  den goudsmid
overleden. Een die aan de stichtster nader was verwant,
M r .  N i c o l a e s  G r e g o r i u s  v a n  T e y l i n g e n ,  d e e d
thans zijn aanspraken op de vicarien gelden.

In het jaar 1616 of daaromtrent maakte Mr. Nicolaes

Gregor ius  Chi rug i jn ’ *) te Rotterdam voor schepenen
van Rotterdam een proces aanhangig tegen C 1 aes
Jansz. v a n  R o o d e n b u r c h ,  w o n e n d e  teoudewater,
in zake het recht op de vicarieën,gesticht door Geertruid
J a c o b s d r . , w e d u w e  v a n  D o e  Jansz. v a n  d e r
S 1 uys. Dit proces werd ten zijne gunste beslist :

* * - ‘77 Mijne heeren  van de Gerechte voornoemt door-
,,gesien  ende gevisiteert hebbende het schriftelijk proces
,onder  hen lieden gefurneert ende  daerop gehadt hebbende
,het advijs van rechtsgeleerden en vinde92 de  saecke
,niet in staete om eijntelick  te mogen werden getermi-
,,neert  1 “) ordonneren den voirsz. eyser in reconventie 3”)
,nneder te bewijsen  sijn g e a l l e g e e r d c  a f f c o m s t e  v a n
,,Geertruij t  J a c o b s d r . weduwe van Doe Jansz.
,van d e r  S l u i j s , adjudiceeren niettemin den selven
,eijser  in reconventie de recredentie van de twee vicariën
,mette goederen ende incompsten daertoe specteerende
,bij deselfde G e e r t r u i j t  Jacobs d ’ e e n e  o p  M a r i a
,Magdalenen  outaer ende d’ andere op St. Eligius altaer
,bei,jde in de kercke van Rotterdam gefundeert. Ont-
,seggcn den voorsz. eijser  in conventie voor als noch I “)
,sijnen eijsch in ‘t selve  cas, tegens den voorsz. gedaechde
,,in conventie gedaen, ende reserverende de tosten ten
,uutegnde  toe van de saecke. Aldus gearresteerd op
,ten 240” Octobris 1610, present alle de schepenen ter
,rolle  gepronuncieert op den 300” desselvigen Maents.

,C!omparoerde  D u y n C 1 a e s z. 2 1) ende constitueerde

18)  Deze Mr. Nicolaes Gregorius, juister Gregorii, voerde
behalve den achternaam Van Teyli ngen dien van Vigilantius,
wc!ke  ook gedragen werd door zijn broeder Joris, zie%.  R. Bijlsma,
Wapenheraut 1916 blz. 317. Volgens de in noot 32 genoemde genea-
logie zou  hij 19 April 1579 zijn geboren.

10) Cursiveering  van mij. - V. d. F.
2”) Mr. Nioolaes Gregorius is “verwerer  (gedaagde) in conventie”

en.,,,e$cher  in reconventie”; Claes Jansz. van Roodenburoh,
,,eqscher  in conventie” cn .verwerer in reconventie”.

2’) Duyn Cl aesz. = Jacob Claesz. Duyn, burgemeester van
Rotterdam (1619) en baljuw-dijkgraaf van Schieland (1619),  zwager
van Mr. Ni colaes Gregorius  , bovengenoemd, zie Mr. R. Bijlsma,
Wapenheraut 1915, blz. 81.
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,,hem borge voor de recredentie in de sententie hier-
,boven geroert onder verbant van sijn persoon ende
,goederen geen uutgeseyt. Actum de lesten November
,1616”. 22)

Het is waarschijnlijk bij deze gelegenheid, dat Mr.
Nicolaes Gregoriusz. het boven vermelde genealo-
gietje  overlegt. Daarop staat toch onder zin naam ,v er-
,weerer in conventie”23). Bij de stukken, welke
op de vicarie betrekking hebben, bevindt zich nog
een copie van een ongedateerd request van Nicolaes
Gregor ius , chirurg& , aan de Ed. Mo. Heeren Ge-
committeerde Raden van de Heeren Staten van Hollandt,
waarin hij mededeelt de collatie te hebben bekomen ,soe
,van den heer van Cralingen als heere van ‘t huys te
,, Hooningen , als van de Hooftmans van ‘t voorsz.  gildo”,
en confirmatie van deze begeving verzoekt. 24)

Na den dood van Mr. Nicolaes Gregoriusz. 2”)
werd d.d. 14 December 1621 een brief van confirmatie
voor beide vicariën verleend aan Gregorius Claesz.
den oudsten zoon van Mr. Nicolaes Grego riusz., op
verzoek van Jacob Claesz. Duijn, dijkgraaf en baljuw
van Schielandt als oom 2 1). Daann staat aangeteekend :
,,tegenwoordich  gifter van de vicarie op het altaar van
St. Maria Magdalena Jo Gerard van Asssendelft,
heere van Cralingen , Besoyen , Heynenoort” 26). Op het
boven vermelde uittreksel 2 7) van den fundatiebrief van
deze vicarie wordt nog vermeld:

,,De vicarie van St. Magdalena outaer in de kercke
,tot  Ro t t e rdam es  wede rom aengebracht bij eenen
,Duijn Claesz., Bailluw ende dijkgraeff van Schieland
,utten name van sijn susters zoon genaemt Gregorius
,Cl aesz., die de gifte van dien verkregen heeft mits-
,gaeders  brieven van confirmatie in communi forma,
,daervan ik acte van aanbrengingh gegeven hebbe op
,ten 26 Februari 1622.” e “)

De begeving van de vicarie op het altaar van St.
Eligius aan Gregorius Claesz. door het St. Eloy
gilde was geschied op den 15den Maart 1621 (Bijlage V.).

M r .  G r e g o r i u s van Teyl ingen,  de bovenge-
noemde Gregorius Claesz., was evenals zijnvader
chirurg@  2 “), en huwde met Aefgen Cornelisdr.
Cirre (Sirre of Siere). Zij testeerden 3Juni1646.3”)
Kort daarop overleed Mr. G r egorius van Teylingen;
want 31 Juli 1646 verkocht Aefgen Cornelisdr.
Cirre of Sirre, weduwe en boedelhoudster van Mr.
Gregorius van Teylingen haar huisinge en erve
aan de W.-zijde van de Hooftstraat, grenzende ten N.
aan hethuis van Nicolaes van’l‘eylingen, voor6600 g.,

2’) Bijlage VII, N” 6.
*s) In dorso  staat geschreven .Geslachtsboom  mette  giften van

den Heere  van Grelingen ende  St. Eloygilde op Mr. Ni CO 1 a e s
G F e g o r i u s”, zie Bijlage VII, NO 7.

“3 Bijlage VII, N* 8.
‘5) Mr. Nicolaes Gregoriuse. werd begraven in de week van

22/29 Februari 1620, zie Mr. R. Bijlsma, Wapenheraut 1915 blz. 81.
2s) Bijlage VU,  noot 18.
Uit het huwelijk van Gillis van der Leoke  met Floris van

Kijfhoek (noot 6) was een dochter gesproten Alijt van Kijfhoek
geheeten, overleden in 1530, die v6ór 1514 huwde  met N i c o 1 a e s
v a n A s s en de 1 ft , Heer van Brantswaart, Ambachtsheer van
Besoyen en Heynenoord. Op deze wijze kwamen de heerlijkheden
Cralingen en Honingen aan het geslacht Assendelft. Verg.: Wapen-
heraut 190& bl. 307.

17) Kolom 263, Bijlage VII, NO 9.
*e) Vergelijk ook Bijlage VII, NO l l .
19) Zie I$r. R. Bijloma, Wapenheraut 1915, blz. 81.

~ 10)  Not. pr& Johan Troost, Albertszoon, 1 fol. 30 verso.

mitsgaders vier rosenobels tot een recognitie voor de
kinderen van de verkoopster 3 1). Hij liet drie dochters na:
Grie t je , Ann a en Adriana, waarvan de laatste
huwde met Pieter Paisecoeux, Raad in deVroed-
schap en Burgemeester te Rotterdam. 32)

De afstammelingen van Pieter Claesz. den goudsmid
trachtten nu blijkbaar de vicarieën weer aan zich te
trekken. Bij acte van den 110” September 1646 ,,ob-
tineert” A e l t g e n  J a n s , Huisvrouwe van Huybert
Aryaensz. Verveer 33), burger te Dordrecht, de ,,ge-
,,requireerde  collatie respectieve over de possesie  van
,,de twee vicariën soo van de heer van Cralingen als
,heere van ‘t Buys te Honingen, als mede van de
,hooftmans van de St. Eloysgilde”, en verzoekt de
confirmatie van deze collatie ,ten eijnde den inne-
,,commen van de voorsz. twee vicariën moge strecken
,tot  onderhout van haer swaer familie van zes kinderen
,,ende special i jcken van haere zoonen,  die zij van
,,meijninge  is ter schoole ende in studie op te voeden.” 34)
Zq ontvangt acte van confirmatie d.d. 28 October
1646 3 s), en brengt de goederen aan d.d. 26 October
1646. 30)

Een maand eerder, d.d. 20 September 1646 was reeds
een brief van confirmatie verleend aanclaes Claesz.,
,,mits het overlijden van Gregorius Claesz. zijn sup-
pliants broeder”. Hierbij werd overgelegd een staat van
de goederen specteerende tot de vicarieën, ten overstaan
van Notaris J. van Vliet, onderteekend door C 1 a e s
Claess en. 37) (Bijlage VI.)

Mogelijk is er een proces over het bezit van de
vicarieën geweest. Hierop schijnen de afschriften te
duiden, welke in 1646 van de fundatie-brieven werden
gemaakt. Blijkbaar heeft Claes Claesz. van Tey-
li n gen het pleit gewonnen; deze brengt den 10en
November 1645 de goederen tot de twee vicarieën spec-
teerende aan. 3 *) Het St. Eloysgilde begiftigde hem
den llen Mei 1646 met de vicarie op het altaar van
St. Eligius. 39)

81) Als boven, 3 fol. 14.
In de weck van 5-11 Juni lti5 werd de dood aangegeven van

“Mr.  Gregorius; de vrouw hiet Aeohie Cornelis in de Hoog-
straet over menheer  schepen de Ruyter”. (Doodboek-Rotterdam).

82) Zie Hs. Genealogie Michiel Gerards Cousin en Haasje
van B le ij s wij k, op het Gemeente- archief te Rotterdam. Ik kom
op deze genealogie terug bij de bijdrage tot de geschiedenisvanhet
Delftsohe geslacht Moe y t en de vicarie op het Lieve Vrouwe altaar
in de kerk te Ackersloot.

80)  Huybert Ariaensz. Verveer  te Dorclreoht was de zoon
v a n  Adriaen Huybertsz .  Verveer  en Agniete Heermans
dochter(?) van Herman  Heermans, pat.roon  4 April 1634 van de
vicarie op het altaar van St. Jan Evangelist te den Briel, gefun-
deerdin1459doorJaoob  Heermanen ThielmanOomDircksz.,
alsvoogdenvan~~ariekenenAgnieseThielmanOomDircksz.
(Zie Register van confirmatiën op aollatiën  van vicariën 1601-1681,
fol. 100, en 1720-1735,  Holland nos. 1767 en 1771 enz.).

34) Zie Bijlage VII, NO 12. Verg. (Mr.) P. (H.) van der Sohelling,
Lanteekeningen  rakende kerken, kapellen, kloosters te Rotterdam,
Dl. XX, fol. 88 verso.

Ja)  Bijlage VII, N” 13.
861  Zie boven kolom 262.
87j Bijlage VII, N” 14.
m) In Bijlage VII, N” 11 staat abusievelijk, dat de vicarie d.d. 8

‘November  1640 werd aangebracht.
89)  -Den 11’” Mev 1646. hebben de hoofdluvden van St. Elo.vsgilde, ,. _ -

,p ‘t versoek  van Claes’  Claesz. van Teyiingen?  als de oudste
mde naeste van de geslagte van de fondatrice de vlcary, waervan
ie laetste  besitter is geweest Gregorius Claesz. s& broeder
Teconfereert  ende  op hem gegaen, volgens acte verleden voor den
Notaris  Gerrit Damen van NUdek’>.  (Mr.) P. (H.) van der Schelling,
banteekeningen, Deel XX, fol. 88 vo.
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Bovengenoemde C 1 a e s v an T ey 1 i n g c n was koop- ,, tot Lnyden als do oudste  cn naaste v a n  d e n  b l o e d e
man-kruidenier 4”). Hij had uit zijn huwelijk met Maria
van  de r  Burch  ZW k inderen :  Anna ,  diehuwde  m e t

,,van den voornoemdeu Jacob C 1 aesz., priester”,
deze vicarie aan zijne zusterszoon 1 s aäc V inck , d o n

H e r m a n u s  V i n c k ,  C l a e s  v a n  T e y l i n g e n  z o n d e r z o o n  van Hermanus  en  Anna  van  Teylingen.45)
k i n d e r e n ,  A d r i a e n  v a n  T e y l i n g e n ,  d i e h u w d e m e t
A n n a  B r e o d e n b i j e al), G r e g o r i u s  v a n  T e y l i n -

Fij dezelfde acte werd Is aä c Vi nc k mede be-
giftlgd met de vicarie op het  al taar van St.  Maria

gen, Burgemeester van Rotterdam en Ontvanger van Magdalena. De collatie hiervan berustte dus thans, na
de  Gemeene  midde len ,  Di rk  van  Taylingen, die ) het uitsterven van de heeren  van Cralinpn, aan’ den
huwde met Anna Bosch, en de stamvader werd van ’ naaste van den bloede van de stichtster. 5)
de  thans  nog  levendo  leden  van  z i jn  ges lach t ,  en Den 4en
M a r i a  v a n  T e y l i n g e n ,  d i e  h u w d e  m e t  C o r n e l i s

M a a r t  1705 h a d d e n  C l a e s  v a n  Tey-
lingen en de hoofdlieden van het St. Eloysgilde, ten

de Jong , Raad  in  de  v roedschap ,  Jjurgemeester  en overstaan van notaris  de Custer,  de vicario op het
dijkgraaf van Schieland te Rotterdam 3 “). Elij overleed altaar van St. Eligius in de parochiekerk te Rotterdam
in September 1668 4 ou).

Den 190” Mei 1681 kwamen voor den notaris Justus
op 1 s a ä c V i n c k, bovengenoemd, geconfereerd.De  hoofd-
lieden van het St. Eloygilde bezaten dus nog de begeving

Verschuir  A d r i a e n  e n  G r e g o r i u s  v a n  T e y l i n g e n , van deze vicarie.
,soonen  v a n  C l a e s  C l a e s z .  v a n  T e y l i n g e n ,  ver- I saäc  Vinck  werd  den  11”” Maart  1705 door de
,,klaerende  die naar haar za. vaders overlijden gerechtigde” Staten vm Holland in het bezit van de drie vicarieën
- tot de vica.rie  op het altaar van St. Eligius - ,was bevestigd 4 “). Hij huwde 27 October 1706 M agd ale n a
,Joris C l a e s z .  v a n  T e y l i n g e n  h a a r  o o m , a l s  de D u 11 aer t , en had uit dit huwelijk vier dochters. 32)
,oudste ende naeste v a n  d e  g e s l a c h t e  van de  fon- Hij werd begraven tusschen 14 en 20 Mei 1762. 46)
,,datrice.” 4 “) Zi,jn neef  Di rck ,  gezegd  Theodorus  van  Teyl in -

DezeJoris vanTeylingenwasz~j:lelakenkooper~” ),
en had uit  zijn eerst,e huwel i jk  met  M argare t ha

gen, Raad in de Vroedschap en Burgemeester van Rotter-

S i o r e  t w e e  d o c h t e r s :  E v a  s2) 43)  e n  M a r g a r i t h a
dam, de eenige zoon van den in 1734 overleden Dirck

gehuwd met  Mr .  Corne l i s  van
van  Teyl ingen  bovengenoemd en  Anna  Bosch  47)

v a n  T e y l i n g e n ,
Hou ten 4Ja),  der medici,jnen doctor, en uit zijn tweede

confereerde ,door het overlijden van 1 s a ä c Vin c k zijn
comparants  neef, laatste bezitter en vicaris, als oudste

huwolijkmetGeertgeLambrechtsdr.vanDorsten van den bloede” van den stichter en de stichtster de
éBn zoou: L a m b e r t u s  v a n  Teylingena2).  Hi;j e n
zijn vader testeerden den 240n Mei 1677 4 3a). De laatste

vicarie op het altaar van St. Eligius in Onze Lieve

overleed in Januari 1691, en de eerste in Juli 1694
Vrouwe kerk te Leiden en die op het altaar van St.

a3 “). Maria Magdalena in de parochiekerk te Rotterdam,
Van de vicarie op het altaar van St. Eloy in Onze

Lieve Vrouwe kerk te Leiden, vonden wij het laatst
d.d. 6 Juni 1764 op zin jongsten zoon Isaäc. aA)

melding gemaakt den 6on September 1600,  toen deze
De vicarie op het altaar van St. Eligius in de parochie-

door Dirck Cl ae sz. Be 1 te Leiden als collateur ten
kerk te Rotterdam was mede geconfereerd op Is aäc\

behoeve  van  Claes  Jansz. student te Leiden werd
van  Teyl ingen  en  wel  den  108” N o v e m b e r  1 7 6 3

aangebracht 4a).Ik vermoed, dat de collatie en de possessie
door  Mr . .  Theodorus  van  Teyl ingen  en  de  hoofd-

van deze vicario steeds in dezelfde handen is geweest:
lieden van het St. Eloygilde. 4 8)

Is aäc ontving een brief van confirmatie van de
als de andere vicariën. Men scheen het echter niet de
moeito  waard te vinden er in de stukken melding van

collatie van de drie vicariën op den 230” Juli 1764. 48)

te maken. De vicarie wierp blijkbaar geen inkomsten
Mr .  I saäc  van  Tey l ingen ,  Raad  in  de  Vroedschap

meer af, anders had men zch er wel meer om bekommerd.
en Burgemeester van de stad Rotterdam, huwde deri
2en N o v e m b e r  1 7 7 2  m e t  G e e r t r u i d a  J o h a n n a

In het jaar 1706, d. d. 10 Maart, confereerde, ten
overstaan van notaris  de Custer,  Claes van T ey-

Bouwen. Hij  had uit  dit  huwelijk twee dochters en
é é n  z o o n :  A g n e t a  T h e o d o r a  L u c i a ,  L o u i s a

1 in gen, koopman en kruidenier te Rotterdam, de oudste J 0 h a n n a, e n  Everhard P a u l u s  v a n  Toy-
zoon van Claes en Maria van der Burch, w a a r v a n l i n g e n  sg). H 1ï overleed den 23en Mei 1813, ruim 77
hierboven sprake was , ,door het overlijden van Lam- jaar oud ag). gijn  zoon Everhard P a u l u s  o v e r l e e d
,bertus Jorisz., zijn comperants neefl  laetste  besitter ~~
,en vicaris van seeckere vicarie eertijds gefundeerd

45) Zie Register minuut-confirmatiön van vicariën, 1’703-1714,
Holland n” 1769.

,in den jare 1470 bij J ac o b C 1 a e s z. Priester van 46)  Register der Dooden te Rotterdam, NO 19 (20 Dec. 1750-17
,Utrecht  en  Canoninck  in  de  kercke  to t  San ten  op  Maart l759).
,St. Eloysaltaar , gelegen in de Lieve Vrouwe kerk 47) Behalve dezen zoon was er ook nog een dochter, genaamd

Anna. Deze Anna van Teylingen huwde met Cornelis van

40) Mr. R. Bijlsma,  Wapenheraut 1916, blz. 81. der K em p , Predikant en Professor te Rotterdam, uit welk huwelijk
4%) In de week van 21-30 September 1668 werd  de doodaangifte twee zonen Diederik en Jan Theodorus. De eerste was S.S.

gedaan van ,,Nioolaas van Teylingen, devrouw  Maria Claes Th. Doctor en Professor te Leiden en huwde met Margaretha

in de Hooftstraat, in de Peperbaal.” (Register n” 4 van de overledenen Elisabeth van de Wal], en de tweede Ritmeester van de Caval-

Rotterdam 1657-1676). lcrie,  zie Hs. genealogie, genoemd in noot 32.
41)  Of en zoo  ja welke kinderen uit dit huwelijk zijn voortgekomen, 4s) Als boven in noot 45, NO 1773.

wordt niet vermeld in de genealogie, bedoeld in noot 32. 40) De doodsadrertentie luidde :
42) (Mr.)  P. (H.) van der Schelling, Aanteekcningcn, Deel SX, fol. 88. ,,Heden  overleed tot onze droefheid, onze teedergeliefde en
‘8) Zij testeerde 2 Febr. 1679, (Not. Prot.  Zeger v. d. Bugge, 11, ,,hooggecerde  vader, Mr. Isa&c van Teylingen, inlevenridder

fol. 21O), en werd begraven m de week van 3--9 Mei 1705. Zij ,van de Keizerlijke orde  der Reunio, oud-burgemeester dezer stad

woonde aan den Oppert (Registers der dooden,  n0 12, í705-1709). ,,en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland, enz. enz.
4sa) Not. Prot. Zeger v. d. Bugge, 11, fol. 99. ,,in den ouderdom van ruim zoven-on-zeventig  jaren?’

481~)  Doodboek Rotterdam. Rotterdam. den 23 Mey 1813.

44) Zie kolom 263. E. P. van Teylingen, uit aller naa&.
(Mededeeling van den Gemeentearchivaris van Rotterdam).
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den  len Maar t  1844 .  Deze  was  gehuwd,  maar  l i e t
waarschijnlijk geen kinderen na. 5 “j
- E v e n a l s  Lambert Jorisz. v a n  T e y l i n g e n  n a
den dood van zijn vader Joris, den naastgerechtigde,
en Isaac Vinck na dendood van zijn oom Nicolaas,
die de vicerieën op hem had geconfereerd, de vica-
rieën gedurende hun leven hebben behouden, is ook
M r .  I s a ä c  v a n  T e y l i n gen waarschijnlijk, na den
dood Yan zijn vader in 1776, in het bezit van de vicnrieën
gebleven. Eerst na zijn overlijden deed ,dc naaste en
oudste van den bloede” wederom zijn recht op één
van de vicarieën gelden.

DenWMaart 1815 geeft Jacob Jan vanTeylingen
te Ravenstein voor Mr. Leopold Frans Cooth, openbaar
notaris aldaar, te kennen ,,dat door het overlijden van
,,wijlen zijn oud-oom M r .  Isa%c v a n  T e y l i n g e n ,
,,oud-burgemeester der stad Rotterdam hem competeert
,het recht van patronaatschap en collatie van zekere
,vicarie  bij desselfs origine gefundeert op St. Eligii
,,Autaar in de St. Laurenskerk te Rotterdam, w a a r v a n
,de goederen bestaan, 200 in eenige landerijen, gelegen
,in Smeeslad onder West-IJselmonde,  als in een losrente
,,ten laste van het gemeene land van Hollant  ó 1)) en
,,welke  vicarie of beneficie jegenswoordig was vaccerende
,,door  het oversjden  en verlaten van den laatsten pos-
,,sesseur  van dien”, en conferereert,  ,,als zoodanig deze
,,vicarie  a a n  z i j n  z o o n  A r n o u t  J a c o b  v a n  Tey-
,lin gen, om na investituur van Z. K. H. den Prins
,van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde
,,Nederlanden  de inkomsten te genieten.”

J a c o b  J a n  v a n  T e y l i n g e n ,  z o n d  e e n  r e q u e s t
aan Z. M. den Koning, hetwelk den 160” Mei 1 8 1 7
werd gerenvoyeerd aan het Departement van Justitie
om consideratiën en advies. De Minister van Justitie
stelde het verzoekschrift den 270~ Mei daaraanvolgende
in handen van den gouverneur van Zuid Holland Van
der Duyn. Deze brengt den 3”” Maart 1818 advies uit.

De vertraging was veroorzaakt geworden door de tot
dusverre bestaande nalatigheid van den zaakgelastigde 5 “)
van den suppliant in het aan hem 6 3) bezorgen van
eenige door hem noodig geachte en van hem 5 “) ge-
vraagde inlichtingen, aangaande het vroeger voorge-
vallene met deze vicarie en het ten dien einde als
steeds gebruikelijk te requeste annexeren der laatste
acte van confirmatie of welke copie authenthiek van
de zelve, waarvan hij de bezorging herhaalde malen heeft
op zich genomen. De Gouverneur bericht ,  dat  hij bij
gebreke dier laatste acte in de registers der bij de Staten

60) De doodsadvertentie luidde :
,,Rotterdam,  1 Maart 1844. - Heden overleed alhier in den ouderdom

,,van 68 jaar de WelEdelGeboren  Heer Mr. Evorhard’Paulus
,,van T eylingen, in leven oud-schepen dezer stad, oud-secretaris
“der Hooge Vierschaar van Schieland, enz.

.Eenigë  kennisgeving buiten de stad.
,,Op  uitdrukkelijk verlangen van den overledcnc zullen geen uiter-

,,lijke  teekenen  van rouw worden gedragen”.
De dankadvert,entie  luidde:
,De Weduwe en Betrekkingen van wijlen den WelEdelGeboren

,,Heer  Mr. E. P. van T eylingen betuigen bij deze hunnen harte-
,,lijken  dank voor de aan hen betoonde deelneming bij Z. Ed
.afsterven.” 15 Maart 1844.

Rotterdamsche Courant 1844, NO” 29 en 33, d.d. 7 en 16 Maart.
ci) Curaiveering van mij.  -. v. d. F.
w) G. Bekking,  zie Bijlage VIII, N’ 4.
as) Van der Duyn.

van deze provincie verleende brieven van confirmatie
aangaandc  do ten rcqueste vermelde vicarie niet heeft
kunnen vinden, dan dat blijkens de ten deze gevoegde
authentieke kopie eener door de voornoemde Staten op den
23” Juli 1754 verleende acte van confirmatie daarvan door
de hoofdluijden  van St. Eloysgilde binnen Rotterdam,
als aan wien de collatie van dien volgens de fundatie-
brief competerende was, op het voorstel van Theodorus
v a n  T e y l i n g e n  o p  z i j n e n  z o o n  Isaac 54) g e d a n e
collatie is  bevestigd geworden en wettiglijk  met de
door  den  voornoemden Theodorus  van  Teyl ingen
terzelver tijd gedane collatie der twee overige in voor-
noemde acte vermelde vicariën, waarvan in het onder-
hav ige  door  Jacob  Jan  van  Teyl ingen  aan  Z .  M.
gepresenteerde request thans geen gewag wordt gemaakt;
en gaat dan verder:

,,Er ont#staat  dus al aanstonds mijns inziens de vraag,
,,of bij de vernietiging van het voorsz.  St. Eloysgilde
,,het pa t ronaa t  van voorsz.  vicarie op den suppliant,
,,als  naaste in den bloede aan de institutrice heeft kunnen
,,en moeten overgaan, en zoo al ja, of dan de appro-
,batie van den Souverein op dezen overgang in alle
ngevallen  niet  heeft  moeten gevraagd en verkregen
,,worden,  als mede, wat er van de twee overige vicariën
,geworden is.

,,Ter beantwoording nu dezer vragen, zie ik mij bij
,gebrek  der noodige renseignementen, waaronder ook
,,de inzage van den fundatiebrief, indien dezelve nog
,,bestaat, welligt  van belang zouden kunnen zijn, geheel
,buiten  staat  en daardoor ook tevens tot  het geven
,,van een stellig advies op het verzoek van den suppliant,
,,vermeenende  ik  een ig l i jk  aan  Uwe Exce l len t ie  in
,overweging  te moeten geven, of niet aan den zelven,
,alvorens  eene definitive dispositie op deszelfs  verzoek
,tot confirmatie te nemen, zoude  behooren  te worden
,,opgelegd nadere inlichtingen te geven, aangaande
,,het sedert de hierboven verm. acte door de Staten
,,van Holland verleende acte van confirmatie met deze
,,vicarie  gebeurde, met staving van denzelfs regt op
,,het patronaatschap, en bijvoeging der noodige opgave
,van het verder gebeurde met de twee overige, in die
,,acte  vermelde vicariën en der redenen, welke hem
n weerhouden hebben van dezelve insgelijks bij deszelfs
,,request  tc vermelden”.

Het antwoord d.d. 31 Maart 1818 van den Minister
van Justitie luidde :

,De Minister van Justitie gezien en geexamineerd
,hebbende  de requeste aan Z. M. gepresenteerd door
J a c o b  J a n  v a n  T e y l i n g e n ,  d a a r b i j  v e r z o e k e n d e
,,aggreatie  der collatie ten faveure van zijnen zoon
,,Ar nout Jacob van Teylingen gedaan van z e k e r e
nvicary enz., en welke request bij Zr Ma App. t. van
,,den 160~ Mey 1817 aan het Departement van Justitie
,is gerenvoyeerd ;

,, Gezien , enz.
,In aanmerking nemende, dat de zaakgelastigde van

,,den suppliant,  onaangezien de door vorengemelde
,,Heer  Gouvernour gedane aanvragen om nadere inlich-
,,tingen aangaande het voorgevallene met de voorsz.
,,vicaryen ten einde van des suppliants regt van pa-

61)  In het origineele stuk gecursiveerd.
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,tronaat, te doen blijken, is nalatig gebleven, om iets
,,dienaangaande  over te leggen;

,,Heeft, uit krachte  der algemeene authorisatic  bij do
,hiervoren  gemelde besluite verstrekt, verklaard, gelijk
,hij  Minister verklaart bij dezen, dat bij gebrek aan de
,noodige bewijsstukken van des suppliants regt te dezen
,in het door denzelven gedaan verzoek niet kan worden
,,getreden, blijvende niettemin aan den suppliant vrij
,,en onverlet, om, wanneer h\j behoorlijke bewijzen tot
,,staving van zijn regt mogt hebben kunnen opzamelen,
,zich met overlegging van dezelven nader aan item
,,Minister  te wenden” 55).

De confirmatie van de begering heeft dus niet plaats
gehad ,  omdat , naar  he t  gevoe len  van  den  Kroon ,
Jacob Jan van Teylingen in gebreke was gebleven
met bewijzen te staven, dat hem het patronaatschap
van de vicarie rechtens toekwam. Het blijkt niet, of
Jacob  Jan  van  Teyl ingcn  la te r  nog  moei tegedaan
heeft zijn recht op deze vicarie ofop de andere vicariën
te doen gelden 56). Het bezit van de tot de vicariën be-
hoorende goederen moet later zijn toegewezen aan zijn
zoon  Arnout  Jacob ;  want  vo lgens  d iens  boede l -
beschrijving werden zijn oudsten zoon C o r n e 1 i s
J a c o b  J a n  A r n o u t  d e  v o l g e n d e  v i c a r i e g o e d e r e n
toebedeeld:

2 certificaten Nationale Werkelgke  Schuld à f 100.
3 cj pct. Rusland à 1000 Roebel; en
f 40.50ncontant  geld. 57)
De landerijen in West-IJselmonde zijn dus te gelde

gemaakt en belegd als boven vermeld.
Naar mijn oordeel kwam Jacob Jan van Teylingen

het begeiingsrecht  van de vicarie op het altaar van
St. Eligius te Rotterdam wel degeltjk  toe, nadat het
St. Eloygilde had opgehouden te bestaan, in anologie
met hetgeen met de vicarie op het altaar van Maria
Magdalena indertijd was geschied.

Het jus patronahs  van de drie vicariën behoort thans
rechtens aan den bovengenoemden Jhr. C. J. J. A.
v a n  T e y l i n g e n , den oudsten zoon van Arn ou t
Jacob  van Teyl ingen,  den  oudsten  zoon  van
Jacob Jan van Teylingen, evenals indertijd de
afstammelingen van de kinderen van Pieter Claesz.

56)  Algemeen Rijksarchief, Verbaal Minister van Justitie d.d. 31
Maart 1818, zie Bijlage VIII.

66))  W. Van Beuningen maakt in zijn Rapport over de vicnrio-
croederen  in Holland van 1888 OD blz. 241 noot. meldinr van de
&ario  op het St. Eloyaltasr in je St. Laurens kerk  te RGtterdam
van anno 1500 en de weigering - ,wat wel een zeldzaamheid was” -
van Minister van Maaneñ  om-de begcving van deze vicarie te con-
firmeeren in 1818. Niet onbelangrijk is, wat do schrijver zegt over
het verdwijnen  van meerdere vicariën in de gcnoemdc kerk, of
elders te Rotterdam gevestigd geweest, waaronder er gevonden
worden, die zelfs in deze eeuw nog zijn begeven (zooals deze -
V. d. F.) cn geconfirmeerd:

,,Sedert de genoemde jaren toch wordt cr van die vicariën en van
,,vele  andere dezer, on soortgelijke vroegere stichtingen, niets meer
,,vernomen.  Niemand schijnt er zich meer om bekreund tc hebben
,,dan de gifters,  bezitters, of crfgenamcn,  die in het  kalm bezit er
,,van bleven en gebleven zijn. De kapitalen van sommige vicariën
,,herkomstig  waren ook te Rotterdam zoo geheel gering niet. Lande-
,,rijen  waren er niet meer aan verbonden, die waren voor lang
,,verkocht  (- bij deze vicaric  eerst na lb18 - V. d. F.); en als nu
,,de opbrengst, aoonls  dikwijls gebeurde, maar belegd was in een
,,eenvoudigen  losrontebrief, en dat stuk in handen was van gifter
,,of bezitter, dan ging de vervreemding, verduistering en toeëigening
,zonder  moéite”. - 1

.

n7) Mededeeling mij welwillend verstrekt door Jhr. G. J. van
Teylingen, namens zin vader Jhr. C. J. J. A. van Teylingen.

steeds de vicarie hebben bezeten, totdat er een, die
den stichter en do stichtster van de vicariëen nader
stond, zijn rechten deed gelden. Tot op heden is door
dezen geen gebruik gemaakt van het hem toekomende
jus patronatus;  mocht hij dit tijdens zijn leven niet doen,
zoo vervalt na zijn dood dit recht aan den naast recht-
hebbende. Sterft de tak van Jacob Jan van Tey-
1 in ge n in mannelijke linie uit, dan komt het begevings-
recht aan den oudsten mannelijken nakomeling van
Dieder ik  Gregor ius  van Teyl ingen,  den  jon-
geren broeder van Jacob Jan van Teylingen.
Zijn er nog andere mannelijke nakomelingen van Arnout
van Teylingen, den vader van Jacob Jan en Die-
d er i k G r e g o r i u s bovengenoemd in leven, zoo komen
deze na de tak van Diedorik Gregorius aan de
beurt. Zijn ook deze overleden, zoo kunnen mannelijke
nakomelingen van Christiaan van Teylingen, den
zesden zoon van Dirck, gezegdTheodorus  van Tey-
1 in ge n , voor het geval er die nog mochten zijn, hunne
rechten doen gelden. (Zie Bijlage 1X.)

A a n v u l l i n g e n  e n  verbeteri\ngen.

Nadat het eerste gedeelte van deze bijdrage was ver-
schenen, onving ik van den heer W. J. J. C. Bijleveld
het volgende afschrift van een charter van het klooster
Marienhoven (Bernardieten te Warmond). 5 8).

,Schout, burgemeesters, schepenen en gemeen recht
,,der stadt van der Nypoirt erkennen met toestemming
,van kerk en H. Geestmeesters en de gemeente aldaar
,ten behoeve van stad en kerk gepacht te hebben
,van frater S ymo n Claesz., gemachtigde van het
,,klooster Marienhoven en van Doeye Jans van der
,Sluys  en Geertruyd Jacobsdr. zijne vrouweeen
,uiterwaard tusschen dijk en Lek in Langerak naast
,de poirtgraft voor 4 Beiersche gulden van 14 st.,
,1439  $9))  October 16”. Met stadzegel van Nieuwpoort.

In 1485 hadden zij het land nog onverdeeld, zooals
uit een vidimus van 30 April 1489 blijkt.

Mejuffrouw Dr. 11. C. H. Moquette, adjunct-archivaris
te Rotterdam deelde mij mede, dat Pieter en Jan
van den Boechorst 2 December 1473 de helft van
de koren- en smaltienden in West-IJselmonde over-
dragen aan Doe Jansz. van der Sluys; in 1480
ontvangt zijne huisvrouw Geertruyt Jacobsdr. deze
als duwarie, en in 1495 zijn zoon, na den dood van
zijn vader.

Elisabeth de Wittedr., dochter uit het eerste
huwelijk van Jan de  Witte  van Bulgersteyn,
baljuw van Rotterdam, de eerste vrouw van Doe
Jansz.  van der Sluys was in 1481 reeds eenigen
tijd overleden, zooals blijkt uit een sententie van het
Hof van Holland van 7 Februari 1480 (Stilo  curiae).  6o)

681 Inv. 1294. Reauest 488%
bgj Zal wel moete’n  zijn 147:1.
60) Sententiën Hof van Holland 15 Juli 1480-1 Maart 1481,

fol. ‘112 verso.
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Uit zijn eerste huwelijk had Doe Jansz.  van der
Sluys zes kinderen,
gehuwd waren 6 “) ,

o. a. twee dochters, die in 1481
en uit zijn tweede geen 6*). Hij

overleed in 1496, wat onder meer blijkt uit het volgende :
Den laatsten dag in Februari 1495 stilo curiae wordt

door het Hof van Holland vonnis gewezen in ,,een ge-
schil tusschen die weduwe en de erfgenamen van wijlen

Doe  Jansz. ende huere medegese l len  an d’ een sijdt
ende G i d e o n  S y s m a n  an d’andere.“Gz)

Waarsch@jk  i s  d u s  G e e r t r u i d  J a c o b s d r .  o m -
s t r e e k s  1 4 7 9  g e h u w d  m e t  D o e  Jansz.  v a n  d e r
Sluij s. De laatste overleed in 1496.

Kolom 269, noot 4.  Jan van der Leek, was be-
halve heer van Cralingeu,  ook heer van IJselmonde,
Castricum en Heemskerk en bezat het huis Haarlem.

K o l o m  2 6 0 ,  n o o t  6 .  J o n c f v r o u  Gilles van  de r
Leek w a s  e e n  d o c h t e r  v a n  J a n  v a n  d e r  Leek
bovengenoemd en Joncfrou Jan Dirck van Egmond,
en vrouwe van Castricum en Heemskerk en bezitster
van  ho t  hu i s  Haar lem, sedert  den dood van haren
broeder Ad riae n in 1482.

I d e m ,  n o o t  7 .  Ogier v a n  C r a l i n g e n  m o e t  e e n
bastaardzoon hebben gehad, genaamd R o e 10 f v a n
Cralin gen en een bas taa rddoch te r  dood  in  1397 ,
waarschijnlijk zijn er echter nog meer geweest. 63)

Kolom 263. De opdracht van de vicarie op het
altaar van St. Eligius in de parochiekerk te Rotterdam
door de hoofdmannen van het St. Eloygilde aan het
weeshuis had plaats 6 December 1582; maar werd eerst
den 14~~  Februari 1683  voor schepenen van Rotterdam
in het giftenboek ingeschreven. In de acte van opdracht
staat vermeld, dat de vicarie bij den naaste van den
bloede van de fundatrice van haar dood af tot den jare
1582 toe is bezeten. Dit is waarschijnlijk de eerste be-
goving door het St. Eloygilde geweest.

Merkwaardig klopt daarmede de begeving van de
vicarie op het altaar van St. Maria Magdalena om-
streeks 27 Novembor 1682.

Noot 15. P. van der Schelling, aanteekeningen enz.,
doel XXX, lees: (Mr.) P. (H.) van der Schelling, aan-
toekeningen enz., deel XX.

Bijlage 1. Geertruid Jacobsdr. huwde omstreeks
1479 met .Doe Jansz. van der Sluys. De laatste
overleed in 1495. (Zie boven.)
: Uit de rekening van den boedel van A dr i a e n
Willemsz. Biscop (Weeskamer 30 October 1631)
blijkt dat doze eigenaar was geweest van het huis,
destijds bewoond door C 1 a 8 s Wil 1 e m s z., crunier,
( C l a e s  W i l l e m s e n
1627 aangekomen ;

,den apteecker”) en dezen circa
de boedel heeft op dit huis een

hypotheek van 916 carolus gulden. Uit den boedel
blijkt overigens niet van eenige  andere relatie tusschen

.Adriaen Willomsz.Biscop  en Claes Willemsz.,
crunior G 1). De laatste verwierf zich dus in 1527 een
huis. Zijn huwelijk mot Marie G ori sdr. zal dus wel
omstreeks dit jaar zijn te stellen. Zie over hem nog

61) Medodeeling  van Mr. R. Bijlsma.
Zie over het geslacht Van der Sluys, Mr. R. Bijlsma, Rotterdamsch

Jaarboekje 1X 1911, blz. í85/186.
62)  Huisarchief Van dor Dusson, op den HoogenRaad van Adel.
63)  Mededeelingen  van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Bloklaud.

Mr. R. Bijlsma in het Rotterdamsch Jaarboekje 10d~
Jg. 1912, blz. 97 en 98.

BIJLAGE V.
Begeving van de vicarie op het altaar van St.

Eligius 15 Martii anno 1621.

Op huyden den 16 Martii Anno 1621, compareerden voor mij
Nota pub. ende de getuygen naegenoempt , d’eersaame P i et er
Janssn. coperslaecher, Wunant Maertens sn. houfsmit,
Jan Mattheus sn. slootmaecker ende Pi e I er Pi et e r s sn.

mesmaecker  , alle Hooftmannen van ‘t Gilde van St. Eloy
binnen dese steede Rotterdam ende  verclaerden alsoe ‘t haerder
kennisse gecomen  was, dat in den jare 1500, op den 23 dach
May bij G eertruydt Jacobsdr., weduwe van Doe Jansn,
poorterse  der stede Rotterdam was gefundeert seeckere vicarie
op St. Eligius Bisschops ende  confescoors outaer in de parogie-

kercke der voorsz.  stede Rotterdam met conditie, dat de voorsz.
fundatrice haer leven lanck geduyrende zoude hebben de gifte
en nae haer door den oudsten van Pi eter Clae s sn. goutsmits
kinderen en nner denselven kinderen doodt, dan tot, eeuwighen
dagen toe zoude de gifte toecomen  den Hooftluyden van% voorsz.
gilde van St, Eloy ende dat de voorsz.  kinderen van Piet er
Cla es s n. goudsmit al1  over lange tijt waren gecomen te defì-
cieeren,  sulcx, dat de voorsz. gifte hen comparanten als hooft-
luyden van ‘t voorsz. ghilde was competerende, dat sij over
sulcx uyt goede gunste en vruen  wille d’ voorsz. vicarie hadden
geconfereert ende mits desen  waren confererende aen G r ego r i u s
Claessn. outste  sone van Mr. Nicolaes Gregorij  in zijn
leven poorter der stede Rotterdam, versoekende zij comparanten
de Ed. Hoochmogende Heeren  Staeten vsn Holland ende West-
Vrieslandt, dat deselve E. Hooch mogende heeren gelieve dese
gifte te confirmeren ende den voorsz.  G r e go r i u s C 1 a e s s n. in de
voorsz.  vicarie te institueren. Compareerde mede de voorBz.
G r e g o r i u s  Claessn., die ten overstaen van Annitgen
Cl a es d r. zijne moeder, weduwe van voorsz.  Mr. N i c o 1 a es
G r e g o r i , inwonende poorster der stede Rotterdam en van
Ja c o b C 1 ae s s n. D u y n, bailliju ende Dijckgraeve van Schielandt
zijnen oom mede comparerende, de voorsz. gifte danckelick was
accepterende - versoeeckende de voorsz.  comparanten my not,aris
hier ati te maecken en expedieren een ofte meer instrumenten
in behoerlijcken forma. Aldus gedaen ende  gepasseert binnen
dese stede Rotterdam ten huise van de voors. Ann i t g en
Cl a es dr. staende op de Vischdijck,  in presentie van den eersame
Chris ti sen van der Heiden, schoenmaecker ende  Andries
S y b r n n t s z. cleermaeker , beyde inwonende poorters dierselver
stede Rotterdam als getuygen met mij tot kennisse deses  spe-
ciaelijk geroepen en gebeden.

Volgen handteekeningen.  Symons, not. pub. 1621. 15/3.
Copie op zegel, mij  welwillend afgestaan door Mr. R. Bijlsma.
Mej. N. Alting Mees deelt in het Rotterdamsuh jaarboekje

11, 1. 1913, blz. 145, den korten inhoud van deze acte mede.

BIJLAGE VI.
Staet spetterende tot de vicariën van Cl ae s Cl a e s z.

wonende tot Rotterdam gesuccedeert in plaatse
van G r ego r i s C 1 a es z. zijnen overleden broeder
volgende den brieff van agreatie in dato den
XXen  September XVIc vijff en veertich.

Eerst’elick aengaende d’eene helffte van dertien margen lants
min een hont in den brieff van fnndatie aengeroert d’ selve is
noyt te vinden geweest, dus hier voore . . . . . Memorie.

Noch is aen de voorsz.  vicarie spetterende de helft van vier
margen lants en anderhalff hont gelegen int Ambacht van
IJselmonde off Katendrecht,  gebruyckt werdende  bij A d r i ae n
Di r c k s z. in Charlois  ‘s jaers voor de somme van X111.1 gulden.

Noch twee margen  lants luttel min off meer in den selven
ambachte  in twee wooninghen als van H uych Pi et er sen
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ende A ry en s W ael verhuyrt wert ‘s jaers om Vl11 gulden.

Noch d’helfte van vier margen lants insgelijcx in TJselmonde
gelegen, gebruyckt werdende  bij de kinderen van D i e r t
Allertsz. des jaers om . . . . . . . . XXVl  gulden.

Wat belangt de XIIII hont lants mede aldaer verhaelt, ge-
legen als vooren genaempt ,,‘t Oude lant”, dselve sijn mede
noyt te vinden geweest, hier. . . . . . . . . Memorie.

Gelyck mede noyt ende  oock  niet rooralsnoch  te vinden is
geweest sekere twee hont ende  elff roeden lants, gelegen  in
Meynsheerenlant van Charlois voor . . . . . . Memorie.

Noch aengaende de vier margen lants leggende in de Wiel
dselve es sijn noijt mede te vinden geweest, insgelijcks  Memorie.

Item een rentgen van twee gulden ‘s jaers op St. Severs
Coppel hier . . . . . . . . . . . . . . 11 gulden.

Noch twee distincte  rentgens elcx van vijftien stuijvers ‘s jaers
verseeckert op twee huijsen tot Rotterdam, dus I gulden X st,.

Ick Claes Claesz. voernoemt verclaere ende  affirmere bij
desen  voor de gerecht waerheyt, dat na mijn beste kennisse
aen de vicarie hier vooren gevoert  anders niet en is behoorende
als ‘t gene hier vooren is gestelt. Ten oorconden  der waerheyt
desen  onderteyckent op ten eersten November anno XVIC  vijf?
ende veertich.

BIJLAGE VIT.

w. g. Claes Claessen
Mij present.

C. J. van Vliet
1645.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lijst van stukken rakende de vicarieën op het
altaar van St. Eligius enMaria  hlagda-
1 en a in de parochiekerk te Rotterdam. 1)

Extract van den fundatiebrief van de vicarie op het altaar
van St. El o y in de Vrouwekerk te Leiden, d.d. 20 Juni
1472. Copie door den Secretaris van Rotterdam J.van Heije,  z.j.

Copie van den fundatiebrief van de vicarie op het altaar van
St. Eligius in de parochiekerk te Rotterdam, d.d. 23
Maart 1500, 2e copie naar copie door Joh. Schoormans,
Not. pub. te Dordrecht, 31 October 1645.

Copie van den fundatiebrief van de vicarie op het altaar van
hlaria Magdalena in de parochiekerk te Rotterdam,
2” copie naar copie door Joh. Schoormans, Not. pub. te
Dordrecht, 6 December 1645.

Copie van den confirmatiebrief van C la e s Jans z. v a n
Roodenburch in de posessie  van de vicarie op hetaltaar
van St. Eligius en op dat van St. Maria RIagdalena
in de parochiekerk te Rotterdam, d.d. 15 Februari 1613,
2. j.

Als boven.

Copie uitspraak van schepenen van Rotterdam ,,in der
saecke utstaende tusschen C 1 a e s ,T a n s z. van 1L o de n b ur c h
en Mr. Nicolaes Gregorius, chirurg@”  van d.d. 30
October 1615.

Borgstelling van Duijn Claesz. d.d. 31 Nov. 1615.
Minuut-request aan de E. hI0 Heeren  Gecommitteerde

Raden van de Staten van Holland van Nico 1 a es Gre go-
ri U S, chirurgijn,  z. j.

Genealogie, aan de achterzijde staat geschreven: ,,Ge-

1 Rijksarohief,  Geestelijke goederen Holland, Portefeuille 592 ,
dossier: “Rotterdam. twee vicariën Maria Magdalena en St. Eligius
altaar”.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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slachtsboom met de giften van den Heere van Cralingen
ende St. Eloygilde  op Mr. Nicolaes Gregorius”.

CopierequestvanNicolaes  Gregor ius ,  chirurgijnaande
Ed. Mo. Heeren  Gecommitteerde Raden van de Heeren
Staten van Holland om confirmatie van de begeving van de
twee vicariën, 2. j.

Extract uit den fundatiebrief van de vicarie op het,  altaar
van St. Maria Magdalena in de parochiekerk te Rot-
terdam met opgave van de rentebrieven door Van der Heye,
secretaris Rotterdam, d.d. 27 November 1582.

Copie door P. van Swanenburch, Not. publ., d.d. 15
October 1605.

Copie van den confirmatiebrief van Gregorius Claesz.,
oudsten zoon van Mr. Nicolaes Gregorius in de pos-
sessie van de vicarie op het altaar van St. E ligin s en
op dat van St. Maria Magdalena, in de parochiekerk
te Rotterdam, d.d. 14 December 1621, door Pieter Pelt,
Not. publ. in het jaar 1622.

Aanteekening van aanbreng :
d.d. 22 Februari 1622, door Jacob Claesz. Duyn,

in naam van Gregorius Claesz.
d.d. 20 Augs. 1614 door Mr. Nicolaes Gregorius.
d.d. 8 November 1640, door Claes Claesz.

Minuut-request van A e 1 t ge n Jans d r., Huisvrouwe van
Huybert Ariensz. Verveer, burger tot Dordrecht, z. j.

Copie van den confirmatiebrief van Aeltgen Jansdr.
in de possessie van de vicarie op het altaar van St. Eli gius
en op dat van St. Maria Magdalena indeparochiekerk
te Rotterdam, d.d. 26 October 1645, van Joh. Schoormans,
Not. publ. te Dordrecht in het jaar 1045.

Copie van den confirmatiebrief van Claes Claesz. te
Rotterdam, mits het overlijden van Gregorius Claesz.
zijn broeder, in de possessie van de vicarie op het altaar
van St. Eligius en op dat van St. Marie Magdalena
alt,aar in de Parochiekerk te Rotterdam, d.d. 20 September
1645, van J. van Vliet, Not. publ. te Deift.

Met staat van goederen, specteerende tot de bovenge-
noemde vicarieën.

{IJLAGE  VIII.

1.

2.

3.

4.

5.

Lijst van stukken, rakende de begeving van
de vicarie op het altaar van St. Eligius in de
parochiekerk te Rotterdam in het jaar 1815. ‘)

Minuut-antwoord van den Minister van Justitie, d.d. 31 Maart
1818, NO 530, aan J. J. van Teylingen (sollr  G. Bekking).

Advies van den Gouverneur-Generaal van Zuid-Holland aan
den Minister van Justitie, d.d. 3 Maart 1818, NO 1081/2200
w.g. Van der Duyn.

Bijlage: Extract uit het Register van Hun Ed. Gr. Mogende
Heeren  Staten van Holland en West-Vriesland wegens de
minuten van confirmatie van collatiën van vicarijen,  gehouden
van den jare 1744-1754, w.g. voor ext,ract conform. J. W.
Sleijden.

Request aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje Nassau, enz., w. g. J. J. van Teylingen,
en G. Bekking,  sollr.

Notarieele acte van collatie, d.d. 8 Maart 1815, w.g. Van
Cooth, openbaar notaris.

1 Algemeen Rijksarchief , Verbaal Minister van Justitie, d.d. 31
Maart 1818.



B IJLAGE 1X.
S t a m t a f e l  v a n  h e t  g e s l a c h t  V a n  T e y l i n g e n .

(Generaties Vl1  tot en met X111)
ter verduidelijking ran het jus patronatus.

A = vicarie op het altaar van St. Eligius te Leiden ; B = vicarie op het altaar van St. Eligius te Rotterdam;
C = vicarie op het altaar van St. Maria Magdalena te Rotterdam.

VII.  Mr. Nicolaas Gregoriusz.  van Teylingen
geconfirmeerd B en C f 1615,  overleden Febr. 1620.

Ia
I

VIII.  G r e g o r i u s  v a n  T e y l i n g e n Nico laas  (Claes  Claesz . )  van  Teyl ingen
I

geconfirm. B en C 14 Dec. 1621 geconfirm. B en C 20 Sept. 1645
Jor is  van Teyl ingen

overleden Juni 1645. overleden Sept. 1668.
gerechtigde B en C 1681

I
begraven tusschen 7 en 13 Jan. 1691.

I
1x. A n n a N i c o l a a s A d r i a a n G r e g o r i u s D i r c k

I l
M a r i a Lambert  Jorisz.

v a n  T e y l i n g e n v a n  T e y l i n g e n  v a n  T e y l i n g e n v a n  T e y l i n g e n
confereert A en C overl. vóór 3705. begraven tusschen

v a n  ‘ T e y l i n g e n  v a n  T e y l i n g e n
X overl. 16 Augs. 1734.1)

van T e y l i n g e n

10 Maart 1705 23 en 29 Maar! 1738.
possesseur A B C

H e r m a n u s . . . . . - 1705
V i n c k en B 4 Maart 1705,

I begraven tusschen
begraven tussuhen

25 en 31 Juli 1694.

Isaä,c V i n c k
14 en 20 Juni 1711.

D i r c k ,  gez. T h e o d o r u s
geconf. A B C 11 v a n  T e y l i n g e n

Maart lïO5 confereert B 10 Nov. 1753,
begraven tusschen A en C 6 Juni 1754

14 en 20 Mei lï52. overleden 12 Maart 1777. 1)

I
I

X. Dieder ik  Gre- Jan van P i e t e r T y m a n J a c o b C h r i s t i a a n I s a ä c
I

Anna Maria
g o r i u s Teylingen Theodorus v a n van Teylingen van Teylingen

van Teylingen Teylingen
van Teylingen van Teylingen

v a n geconfirm. A B C
overleden

19 Dec. 1775 1)
T e y l i n g e n 23 Juli 1754

overleden 23 Mei 1813.

I l
Ar n o ut v an nakomelingen. nakomelingen. Everhard  Paulus
T e y l i n g e n overleden 1 RIaart  1844.

overleden
1803 of 1804. ‘)

I
x1. J a c o b  J a n  v a n  T e y l i n g e n

~ I

confereert B 8 Maart 1815
Dieder ik  Gregor ius  van ‘I‘eylingen

overleden. . . . .
overleden 26 Nov. 1862. 1)

I
x11.

I
A r n o u t  J a c o b  v a n  T e y l i n g e n

I
Lodewi jk  Jacob .

I
overleden 12 Juni 1857. 3)

Dieder ik  Gregor ius .

I
XIII.,Cornelis  Jacob  Jan Arnout  van Teyl ingen

‘) Zie Ned. Adelsboek 1906, blz. 490.
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Enkele aanteekeningen uit de twee oudste kerkelijke
inteekenregisters te Ut re c h t , voornamelijk

betreffende officieren,
door W. VJIJNAENDTS  V A M  R E S A N D T .

Deel 1590-1611.  (Oudste register).
24 Mei 1590. Joncker Burchart van Kindtsche, ridt-

meester van wegen syn ExciC  en van de gcnerael  staten
der geunieerde provintien, en Joffr. Magdalena  ~‘~(11  Cluyt.

20 Jun 1591. Joncker Caerl de Herazbgllicrrc,  gouver-
neur van t casbeel, staat en lande van Breda, en
Joffrou Maria vun  Gkancvelt.

8 Aug. 1591. Jan Kirckpatryclc  , luytenant van capteyn
Dalche, en joffr. Swana Splytlof  , j. a. van Swolle;
getrout in St; Geerten  24 Aug.

2 Jan. 1592.  Jan de Renesse hecrc tot Wulven en
Vulp en Joffr. Hester van Hattum.

20 Febr. 1592. Jr. Arien van Leeuwen, weduwn.
van joffr. Anna van CatienOerch,  en Joffr. Johanna
Ruys, j.d. van Utrecht; getr. in St. Geerten 29 Febr.

15 Juli 1593. Willem Stevenszn. Suermondt, van
Wyck te Duerstede,  en Lysbeth Jansdr., van Oude-
water; test. op Oudewater den 22 Juli.

22 Dec. 1601. Marten de Leeuw, capiteyn, cn Metgen
Gerrits Volmerinck;  getr. in St. Geerten.

25 Oct. 1603. Jr. Lodew+k l*an Bracckcl, wedu~~~n.
van jwO Judith van Beinhem en ti Josina &Qscl~,
j.d. tot Utrecht.

10 Jan. 1604. Hendrick Crijnen  de Ram, majeur van
Crevecoeur, en Aefgen Roelofsdr.,  van Utrecht.

31 Jan. 1604. Johan van W?y/Cied,  majeur van Loovc-
steyn, en Maeyken Jansdr. de Hey , j. d. van Utrecht;
getr. in St. Geerten.

7 Febr. 1604. Joncker Johan van Oostrum.,  capitein
van een vendel soldaten, en Joffr. Henrica van Boeclcholt  ;
getr. in St. Geerten.

28 Oct. 1604. Jr. Wilhelm Adriaen *) heer tot Kessel,
generael  over de artillerie der Vereenigde Nederlanden,
en Joffrouw  Elisabeth van der ïk!eeren,  getr. op het
Bisschopshoff.

8 Feb. 1605. Assuerus van I17esel,  lieutenant van
Nicolaes  Verlaen, liggende op St,. Andries schans, en
Trijntgen  Mevens, wedo  van Anthonie Dirksx.,  wonende
tot Utrecht; getr. in de Buurkerk  8 Febr.

17 Juli 1605. Jr. Hendrick Vos van Avesaef, weduwnr.
van vrouwe Alarda van Delfft, wonende tot Avesaet,
en Jwo  Anna van Ruymelaer, wedo van Jr. Willem van
Bemmel, tot Utrecht; getr. 17 Juli.

26 Dec. 1605. Jr. Tileman van Bronchorst, edelman
van het geschut onder den heer  van I~csscl,  en J””
Mechteld van Loenresloot, j. d. van Utrecht; getr. in
de Buurkerk.

. . . Febr. 1606. Mr. Jemcs A’elthorst, chirurgijn  van
Syn Excellentie, weduwnr  van Grietjen  Joostens, en
Joffr. Adriana vaia  Ruytenbeeck, wed. van Jr. Evert
van Dompselaer ,
Geerte 16 Febr,

wonende tot $mersfoort; getr. in St.

18 Febr. 1606. Pierre Hannoet,  lieutenant van de

*) Hij was Willem Adriaan graaf wzn Hoorw,  baron rnu  Kessel,
sedert 1626 pretendent op het Graafschap Horne,  toen de Staten
van Holland hem hun aanspraken op dit gebied verkochten. Zie
over hem Nederlandsche Kasteelen en hun historie, dl. III, blz.
118 e.v.
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compagnie van den heer van Kessel, en Anna van den
Bossche, j. d. beyden  wonende tot Utrecht; getr. in
St. Geerte  18 Febr. 1606.

25 Mei 1806. Joncheer  Philibert va?L Iuyll  van Seroos-
herlce en Joffr. Anna van Heerjansdam; procl.  tot
Heerjnnsdam en Serooskerko; getr. in den Dom 22 Juni.

25 Mei 1606. Daniel  112onroo,  lieutenant van een
Schotsche compagnie, en Sibylla Bloxs, van Vianen;
wonende tot Gorinchem; gctr. in den Dom 15 Juni.

1 Dec. 1606. Jacques  Rood, lieutenant van capteyn
door Pedro Basqucs, weduwn=  van Hendrickgen Jacobs
vals Loedolt, en Anneken  vare  den Bosch ,  wede van
Pierre Hanvaoet  7 lieutenant van den heer van Kessel;
getr. in St. Gecrte 9 Dec.

7 Dec. 1606. Jacques  DumOar,  Schotman, sergeant
van coloncl Brog , en Geertgen  C’ornelis,  wed* van Joris
dk, lnetst wonende in de corte  Smeestraet;  getr. in
St. Geert 10 Maart 1607.

9 Jan. 1607. Hendric Peerslc,  van Koningsberch ,
vaendrich onder colonel  Utenhoven en Margareta Duyveu,
wed. van capitein  Rembold Geniets, wonende in do
Wittevrouwenstraat ; attestatie gegeven om elders tc
trouwen.

8 Febr. 1607. Adriaen van lriest , vendrich onder
capiteyn Basques , weduwnr  van Agnies Stammen, in
garnisoen liggende te Brevoort, en Margriet Goofs,
wedo van Herman  van Loewresloot  , wonende in Staten-
hamer ; attestatie gegeven nae Brevoort.

12 April 1607. Joncker Hendrick van der Hel1  ge-
qaaenzt  Brienen , soone van wijlen Aernholt van de)
Heil Brienen in sijn leven colonel en capiteyn, en Joffr.
Petronella Foocl;, dochter van wijlen Heer Aelbert
Foock in sijn leven raet van mijn E. M. Hoeren Staten ;
getr. in St. Geert. 21 April.

2 Aug. 1607. Jonckcr Narcelis Bacz, gouverneur der
stede van Bergen op Zoom, on Joffr. Anna Maria
Berck,  j. d. van Utrecht.; att. op Bergen op Zoom,
G Aug.

6 Sept. 1607. Jr. Peter Gilles,  doctor in de rechten
en griffier in de Raet van Rrabant, residerende in den
Hage, en Joffr. Geertruyt vau Sweetesa , wedo  van wijlen
Jr. Johan va?a  Looja,  in sijn leven colonel  en gouverneur
van Oostende; att. gegeven op den Hage.

29 Mei 160s. Jr. Willem van Eek, adelborst onder
den overste Utcnhoven , en Joffr. Anna van der Lauwyck,
weao. van Jr. Steven van Lelanep;  attestatie op Wa-
geni ngen.

11 Doc. 1608 Nonsp. George Sr. de la Lyofa,  lieutenant
van de Comp. van Syn Excellentie in garnisoen leggende
tot Amersfoort, en Gougen van Broecldaasysen  Cornelis
va?a  Broccl~l~zcywa’s  dochter wonende in de Veurstraet,
j. a. van Utrecht; bescheyt van Amersfoort.

30 Sept. 1610. Bastiuen van Hzcudorff  , vendrich van
Syn Excellentie graaf Ernst van Nassouwen, en joffr.
Anna Sophia vaw Lacr, van Utrecht; bescheyt  van
Arnhem; getrout 21 Oct. in St. Nicolaes(kerk).

11 Nov. 1610. Thomas _JIarsseOa?ack,  luytenant van
colonel  Brogh , weduwnr. van Lysbeth . . . . . . . , en
Truytgen Willems van Vianen, j. d. van Utrecht, wonende
bi,j de Volderbrugge.

4 Dec. 1610. Jr. Arent  Slooth,  van Vollenhove, capi-
teyn en de overste luytenant colonel  van het Stichtsche
regiment, garnisoen houdende binnen Nimmegen , en
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Joffrou Mechtelt van de Veene,  van Gembdon (P);  be-
scheyt  van Nimmegen; getr. in St. Jacob 17 Dec.

27 Jan. 1611. Joris Willems,  luytenant van capiteyn
Morgan, en Ggsbertgen  Willemsdr. van Vianen, j. d .
van Utrecht, wonende aen de Geertenbrugge.

Deel 1611-1616.
22 Dec- 1611. Jr. Willem van Eek, weduwnr. van

JoíI’r. Anna vn12  der Lauwick,  en Joffr. Agnes van Weedt
wede van Arnout Sengers wonende tot Nieumegen;
attestatie op Nieumegen.

8 Maart 1612. Jr. Gijsbert van Hardenbroek, weduwnr.
van Joffr. Rembalda de Cock van Oppijnen, en Jo#r.
Agnes van Bekeren, wedo van Jr. Eustatius van Scher-
penseel, in syn leven heer tot Rumdt; bescheyt van
Rumt; attestatie gegeven op Rumdt. (Vergelijk Ned.
Adelsboek 1914, blz. 104).

13 Sept. 1612. Steven Ernsten  van der Horst, adelborst
onder den Commandeur Ogle, en Neeltgen Jacobs van
Donrelaer,  j. d. van Utrecht, wonende in de Nieustraet;
getr. 22 Sept.

22 Aug. 1613. Jonchr Gijsbert van Hardenbroek,
weduwn. van Joffr. Agnes vaya  Hekeren  , en Joffr. Anna
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van Varick, dochter van Jonchï Goessen  van Varick,
rekenmeester van Gelderland en ‘t Graefschap  van
Zutphen; attestatie gegeven op Arnhem 12 Sept. 1613.
(Vergelijk Ned. Adelsboek a. v.).

14 Nov. 1613. Jonck* Willem Copier ,van Culenburch,
luitenant van capiteijn Jonckr Johan van Oostrum,  en
Joffr. Anna van Beinhem, wonende tot Doesburch;
attestatie nae Doesburch.

19 Juni 1614. Paul Meijer, luytenant onder tapt.
Frenck, en Joffr. Johanna van Coevorden, wedu van
Pieter Olie, wonende bij de Geertenbrugge; attestatie
op Doorn.

7 Jan. 1616. Mr. Adriaen de Rog, raet ter admiraliteyt
in Zeeland, en Susanna van Boogaart, j. d. van Am-
sterdam,  wonende over St. Catrine; getr. 16 Jan.

16 Juni 1616. Jonckr Johan val&  Rhede en joffr.
Jacobmyna van Ede; getr. in St. Jacob 26 Juni.

18 Aug. 1616. Mr. Johan Strick, j. g. van Utrecht,
woonende op t Owe Eerchoff, en Joffr. Beatrix Gibels,
van Middelbergh ; bescheyt van Grave ; gotr. 27 Aug.

29  Dec .  1616 .  Jonckr Ernest  de Reede en joffr.
Elysabeth van Utenhove; getr. in St. Janskerk.

De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.),
medegedeeld door C ARL I(ömmm.

(Vervolg van XXXIV, 277-278.)

overladen.. 9br.  1700  . . . . . . . . . .
man door ‘t omwayen van de molen zijn been ge-

broocken en daar aan gestorven 17 Jn. 1704.

met onse attestatie van den 10 Bbr.  1698 ver-
trocken na hilvarenbeeck in de mayery van
shertogenbosch  . . . . . . . . . . . .

overleden op den 11 July 1698. . . . . . .

met onse att. van 2 Mey.  . . . . vertrocken . . , . .
hartogenbosch  . . . . . resolutie . . . . . . .

vertrocken na Raamsdonk . . . . . . . . .

vertrok na Geertbergh met onse att. van 23 Maart
1701 . . . . . . . . . . . . . . .

vertrokken na Wtreght met onse att. van 7 Maart
1701 , . . . , . . . . . . . . . .

selven . . . . . gestorven . . . . . , . . . .

Arien Leendertse Drus, sijn belijdenisse  gedaan 23 10br. 1697.

Jacob Cornelis Anthoonisse en Adriaantje  Stevens van Elder-
beeck,  eghtc huwelyxluyden sijn aangekomen met eene
attestatie van Dongen van den 26 Maart 1698 geteekent
door 5. van Hamerstede pastor tot Dongen en te Ryen.

Johanna Jacobs is aangekomen met eene attestatie van Breda
van den 25 Maart 1698 onderteekent bij J. Noortbergh
. . . . Breda.

Maria de Boisson is aangekomen met een attestatie van Breda
van den 28 febr. 1698 onderteekent bij dom. Artope,
V. D. M. Bredae.

Joffr. ~illemina  Sanier is aangekomen met een attestat,ie
van ‘s-Gravenhage gedatert den 23 Maart 1698 en ge-
teekent J. Vollenhove  , Haganus.

Anna Ruftens is aangekomen met de voorn. joffr. Sanier
en met dezelfde attestatie.

MijnGe  van der Rey.  . . . .

Hendrik van de.. . . . . ene att.. . . .
Heyltje Timmers is aangekomen met eene attestatie van

‘s-Gravenhage gedateert den 16 April 1698 en geteykent
bij David Amija.

Mevrouw Adriana Vredeman is aangekomen met eene attes-
tatie van ‘s Gravenhage gedateerd . . . . . . en geteekent bij
Albertus Woodward Eccls in ‘s-Gravenhage.

Catje  Breadle heeft haar belijdenis gedaan op den 19 10br.
des jaars 1698.

D’Heer  Johan Schoorn,  hooftofficier en Casteleijn deser
vryhydt heeft sijne belijdenis ‘voor mij gedaan op den
21 eod. 1699.
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met onse att. vertrocken na ‘s Gravenmoer den 1
April 1700 . . . . . . . . . . . . .

vertrocken . . . . . . . . . . . . . .

bijde  vertrocken met onse att. . . . . . . .

i s  ve r t rokken  na  Alphen  met  onse att. van 17
Maart 1700 . . . . . . . . . . . . .

vertrok na Breda met onse att. van 16 Maart 1701.

vertrokken . . . . . . . . . . . . . .

vertrokken met onse att. van.. . . . na Middel.. . . .
land. . . . . . . . . . . . . . . .

..................
vertrokken na Breda. ..........

gestorven 14 Jan. 1701. .........

vertrokken na Breda met onse att. van 7 LMaart 1701.

vertrokken . . . . . . . . . . . . . .

met onse att. van 27 10br.  1700 vertrocken na
Wtreght . . . . . . . . . . . . . .

vertrok met onse att. van 24 7br. 1701 na Delft

vertrokken na Breda doch weder gekomen attestatie
gegeve  na leyden 17 7br. . . . . . . . .

vertrokken na Gtbergh met onse att. . . . . .

vertrocken met onse att. na Breda 3 Mey 1706 .

,JoJaannes  vara Vessem  i s  aangekomen met  eene  a t t es ta t i e
van Sprang, gedateert 8 Octob. 1699 en geteekcnt door
J. Sprangers, als ouderling.

Wilhelmina Gerrits van Zeeters is aangekomen met eene
attestatie van den Oudenbosch, godateert 7 decemb.  1699
en geteekent bij Warnerus Lach.

3rieja Arriensse Kuyl  on Anneke  Servaas T’ermeulen  sijno
huysvrouwe hebben haar belijdenis gedaan 9 Maart 1700.

Catharijna  Rupsenacrs is aangekomen met eene  attestatie
van Alphen gedatcert 30 9br. 1699 en geteekent bij Johan
1Magerman ?

JoJzanna  H e n d r i n a  Margarita  1 hieserahupe heeft hare bc-
lijdenisse gedaan op den 8 April 1700.

Janneke van der Krl~p  heeft haar belijdenis gedaan op den
8 April 1700.

H . . . . na Vermeulela  heeft  haar beli jdenis gedaan op den
. . . . . . . 1700.

. . . . . . . . . H . . . . . . belijdcnisse gedaan op d . . . . . .
Xtevcra  Jacobse vara Dongen heeft sijn belijdenisse gedaan

op den 10 Apr. 1700.
Alexander van Erfrenten, mijn vader gekomen van Dordreght

6 Novemb. 1699.
Maria Brcdlee  aangekomen 18 Juny 1700 met eene attestatie

van Vlissingen van den 1 Mey 1700 Geteekent bij Petrus
Roijniersse eccls. ibid.

Sara Walton  is aangekomen 4 July 1700 met eene attestatie
van Ossendreght marqst? van dato 9 9br. 1699 geteekent
by Adr. Ketelaer Eccl. ibid.

Johanna van der  Lindera  is aangekomen . . . . . 1700 met
eene attestatie van Geertruydenbergh van dato 2 Aug.
1700 geteekent  bij Petrus Francken  Eccls. ibid. nlsoo de
naam qualyk gestellt moest wese  #Johanna  van Ouerduynen
nieuwe att. versoght en gegeven 28 Juny 1703 na Am-
sterdam.

Cornelis van Zeeters en Anneke Vermeulen sijne huysvrouwe
haar belijdenis gedaan 23 Maart 1701.

Wouterken  Verheyden aangekomen 3 July 1701 met eene
att. van dordreght van den 14 April 1701 geteeckent bij
Andr. Hollebeeck Eccl.

d’Heer  Arend Hittveld luytenant onder de lyffgarde van de
Co . . . Maj. van Groot Brittagne heeft sijn belijdenis ge-

daan 8 Septb. 1701.

b’usanna  van Loora  . . . . . ? h u y s v r o u w e  v a n  . . . . . vorster
Rokus van Lo . . . . . is aangekomen den.. . .1701.. . . ene
att.estatie . . . . . . Get. . . . . . rus van der.. . . . . .

Isaac Petit heeft sijn belijdenisse gedaan 12 April 1702
paeda . . . burgiadium ?

Herwijne  Vermeulen wederom gekomen met att. van Middel-
burg in Zeelandt.

Huybert Heraderix  van Go01  is  l idmaat schoon zijn naam
vermist word op voorgaande lijsten 20 April 1705 volgens
de getuygenisse van ouderlingh en na gewone tentamen
hier gesteld.

Antoine de la Lane? fransse meester en Anne Dorsat sijne
huysvrouwe s$n aangekomen 2 Octob.  1706 met eene
attestatie van Breda van den 30 Septemb. 1706 geteekent
bij E. Croyzé, pasteur  de l’eglise Wallonne de Breda.

Cornelia Westeling is aengekomen met att. van Breda van
den 4 November 1705 geteekent bij J. Noortberg Eccls. Bred.

Aaltje Traara  huysvr. van Gerrit van Heerlykhuysen, bosch-
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waghter  alhier is aangekomen met een att. van ‘s-Graven-
hage  van 16 Oct. 1705 geteekent bij J. Vollenhove, Eccls.
haganus.

Lysbeth Jacobs van Dongen heeft haer belijdenis gedaan . . . . .
Willem Vcrmeulen hoeft sijn belijdenis gedaen 23 Xbr 1705.
Barent Kroes heeft sjjne belijdenis godaen op den 23 Xbr. 1705.
Juflr. A n n a  Cornelza  Pijll,  aangekomen met cene  att. van

Geertruydenbergh.
d’Heer  Henricus van Sittard, doctor Medicinao heeft sijn

vertrokken met.  onse attestatie Nov. 1706 . .
belijdenis gedaan 4 July an. 1704.

- Elisabeth Kan heeft haar belijdenis gedaan 3 Octob. 1704.
. . . . . . . . enis gedaan.
M a r g a r e t h a  Ryhe weder aangekomen van Breda met att.

9br. 1705.
A d r i a a n  Philipse de Boisson, vorster  van de hout heeft

belijdenis gedaan . . . . . 1704.
Anna Gerrilse van Heusden huysvrouwe van Ad. Boisson,

vorster  van den houtt  heeft  hare belydenisso gedaan 4
July 1704.

Salomon Christiuanus,  een  joode geweest sijnde , na dat door
mij in de Christelijke religie onderwesen, het jodendom
verlaaten en een Goede belijdenisse  van sijn Christelijk
gelooff gedaan hadde  op den 11 Maart in presentie van
de ouderlingen David Kroes en Caspar van Driebergen
en vervolgens op den 14 Maart 1706 publiek gedoopt, is
door den kkenraad  tot lidtmaat aangenomen.

Dingena Gysberths de Ruytter ís aangekomen met att. van
Waspick geteekont 9 Maart 1706 bij J. Brandt, Eccls ibid.

Gerrit  Dame van Heerlykhuysen  , Boschwaghter hier tot
Oosterhout is aangekomen met attestatie van Gerard van
Bronchorst, predicant  van het Staaten Garnisoen tot Brugge
in Vlaanderen 1706.

Marin Kuypers is aangekomen met attestatie van Dordroght
van den 24 docemb. 1706 geteekent bij Joh. D. Outrein?
Eccls ibid.

Catije Cuypers  is aangekomen met attestatie van ‘s-Graven-
Moergetoekent bij D. Schoonderoort Eccls tot ‘s-Graven-Moer.

Willem van Erz), outscheepen en Joh. van Bergen advt sijn
aankoomen met att .  van Breda van 13 Mey 1706 ge-
teeckent bij Mare. Boerhaven, Eccls.

V e r v o l g h  v a n  d e  L e d e m a t e n  d e r  T a f e l  d e s  Heeren o p  h e t  E i j n d e  desos
B o e k s  gestelt n a  A d a m  Bosson.

De Heer Capitei jn Willem Nanningh den 14l1  April 1686
aangekomen met attestatie van den Bosch van den 23
Juny 1682.

Madame N~ningh  en Catharine Mensingh weder met attcs-
tatie van de Walsche kercke in ‘s-Hertogenbosch aenge-
comen  alsvoren.

met onse att. van den 3 Mey 1687 na ‘s-Her.bosch. Gerard van Rienen, aengecomen als voren met attestatie
van Nispen  van den 13 April 16787 van D. Losocatius?

Lambreght van der Reyen, aengecomen wederom als voor
met attestatie van Naeldwijck  van den 19 October 1686.

Jacob Janssen en Jenneken Robberts Bottelaers, aongocomen
als voor met attestatie van ‘s-Gravenmoer  van den 29
Meert 1686.

D a v i d  K r o e s  en M a r i a  Christiaansz  Brouuws  sijne Huys-
vrouw met attestatie van ‘s-Gravenmoer van den 23” Mey
1686 aengecomen den 7 Juli 1686.

Margaretha van Kempen huysvrouw van Lambreght van der
Reyen  modt attestatie van Naeldwyck van den 250 Mey
1686 aengecomen den 79 July 1686.

Jacob Jansz. Schoenmaker, met attestatie van Geertruiden-
bergh  van den 60 July 1686 aengecomen den 70 dito.
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met  a t t .  van  8  Aug .  1686  naar  Uyt regh t  . . . Adriaen  van der Buryh sijn belijdenisse gedaen den 7 July
168ti.

met onse attestatie van den . . . . . 9br. 1686 naer
Beverwyck . . . . . . . . . . . . . Margdretha  uan der Bwgh  , hare belijdenisse gedaen als voor.

. . . . . . . an . . . . . Dur. . . . . . b i j  d’Heer Hartman. . . . . . . . .
met attestatie. .  . . . . . . . . . den 7br. 16.. .

Den 23 December 1686 hare belijdenisse gedaen deze
navolgende persoonen.

met attost. Juny 1687 na St. Michiels  Gestel . . Fral&s  Win&elma~~s jm.

Herman  Hendriks van Swol wedr.
Eva Leenderts Huysvrouw van Govert Roeloffen vaqa Loola

man paepsch
Aeleen Peters Verharen j. d.
Tannelcefa  Peters Verharela  j. d.

Aclriaenntjen  Peters Baten? j. d. dienstmaeght bij Christiaen
Brouwers
Corfaelia  de Liefde H u y s v r o u w  v a n  Adriaan  van Gils aen-

gecomen  braght at testatie van Rotterdam van den 12
february 1687 geteekent bij Nicolaus  Grebber.

de Heer Hartman  Hartmans  de Kustere en sijn Huysvrouwe
Ajana Ma.ria  Smiths aangecomen,  brengen attestatie van
‘s-Gravenhage van den 10en Martij 1637 getekent bi;j H.
Troyen.

Helena Gerrits Vermeulen J. D., hare belijdenisse gedaen
den 28 Martij 1687.

Ma 1 ikela  HuyOert  Ravels ? j. d. idem.
War~aaar Ruysselaaar, komt aan met attestatie van Enck-

huysen van den 28 Decemb. 1686 getekent by Henricus
Groenewegen.

Adr ia en  Jawz. j. m . comt aen met attestatie van Breda
van den 24 Aug. 1687 woont bij Wouter Hey.

Twee vraagstukken omtrent het geslacht Sloet,

door W. J. J. C. DIJLEVELD.

Zooals aan de lezers van ons Maandblad bekend kan
zijn, nam ik voor de uitgave van Ned. Adelsboek 1917
de bespreking van het geslacht Sloet op mij. Met groote
voorliefde voor deze genealogie heb ik meer dan 10
maanden van het thans bijna geëindigd jaar geene
moeite ontzien, om zooveel,  dat in eene vorige uitgave
ontbrak, aan te vullen en te verbeteren. Bij ondervinding
weet i k , hoe weinigen zulk werk waardeeren en dat
de grootste voldoening bestaat  in het  bereiken van
vastlegging der gegevens, die, vooral in onze oostelijke
provincies, in den regel elk oogenblik aan vernietiging
blootstaan door de slechte voorzorgsmaatregelen tegen
de gevaren van brand en vocht.

In het e. v. Adelsboek zal men evenwel ervaren, dat
ik op één punt faalde, afdoende gegevens te verstrekken
nl. omtrent de tak der Sloet’s van Warmelo. Daar de
op 12 jarigen leeftijd door opvolgend huwelijk in 1765
gewettigde zoon van .J. A. Roet tot \Farmelo en Janna
ten Iusschede  in 1814 in de Overijselsche Ridderschap
is toegelaten en in 1819 a.ls baron erkend, moest deze
tak opgenomen worden, al werden volgens alle gegevens,
tot nu toe bekend, zijne beide kinderen als jong gestorven
vermeld. In 1879 heeft Alaton  baron Sloet van Oldrui-
ts?ahorgh., die zoo veel gewerkt heeft in de geschiedenis
van zijn aloud huis ook naar dit gezin een uitgebreid
onderzoek ingesteld, doch tevergeefs. Wat iemand van
zijne positie en betrekkingen in het land van Vollenhove
niet bereiken kon, in dien tijd, leek mij een vrij wan-

hopig werk, en het was mij eene groote voldoening
althans iets nieuws op dit gebied te kunnen bijeen-
brengen.

Het belang van deze quaestie lijkt mij vooral daarin
gelegen, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat er
nog afstammelingen kunnen bestaan van den lb Juni
1810 te Haaksbergen geboren zoon van Berend baron
Sloet (1763-1825) en Cornelia Sleurink  (1788-1819).

Berelad Sloet is tot 1811 procureur geweest te Haaks-
bergen ; hij trouwde aldaar 13 Mei 181.0  Cornelia  Sleacrilak,
die 19 April van dat jaar Hervormd werd en volgens
f amiliegegevens 2 Juni 1788 gedoopt was uit R. C.
ouders : Helaricus Sleurì~ak  en Maria Catharina Berends.
Plaats harer geboorte staat evenwel nergens vermeld.

Hun zoon J. A. J. J. is 16 Juni 1810 te Haaksbergen
geboren en 17 Juni gedoopt.

Hunne dochter Henriette Caroline is 7 Nov. 1812
geboren, doch niet  te Blokzijl  zooals helaas in het
Adeldboek  staat. Vermoedelijk is zij geboren in de mij
onbekende plaats vanwaar hare moeder kwam. Het ig
opmerkelijk dat Bernardus Sloet en echtgenoote,  benevens
zijne 17 Nov.  1768 te  Haaksbergen geboren zuster
Adriana Josina, 3 Juni 1816 met attestatie uit Haaks-
bergen te Vollenhove zijn ingekomen als lidmaten. Op
21 Maart 1819 kwamen zij alle drie met attestatie in
Blokzijl. Cornelia  Sleurink  overleed er 12 Nov. van dat
jaar;  haar echtgenoot was ri jksontvanger aldaar en
stierf 23 Januari 1825 te Steenwijkerwold  (Zuidveen).
In geen van beide plaatsen was het mogelijk iets naders
gewaar te worden omtrent de lotgevallen der kinderen.
Noch gemeente-, noch kerkelijke registers van aanneming,
attestie en derg. gaven licht in deze. Ik vermoed, dat
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de kinderen naar de familie hunner moeder ziin gebracht
.I v

en wellicht tot het R. C. geloof en haren mant~schappelijken
stand zijn teruggekeerd. De toen nog bloeiende tak der
~ioel’s  op Warme10 heeft zich blijkbaar van deze tak
afzijdig gehouden. Wie verschaft  mi,i  nu meer licht?
In welka plaats moet men Slezcrink’s zoeken?

Het tweede vraagstuk is belangrijker op historisch
gebied, doch de zaak zelf is genoog  gedocumenteerd.

Arend #Zoet  tot Tweenyenhuizen, Hngensdorp, Oldru-
tenborg  en Toutenburg,  stamvader van de derde en
jongste tak van dit uitgebreid geslacht, word 22 Maart
1722  t e  Vol l enhove  gedoop t ;  hij huwde aldaar in
1750 (28 jaar oud; N.B. het trouwregister van 1680-
1790 is  te Vollenhove niet  meer aanwezig) A n n a
Dannenberg jongedr.  van Meppel, geb. aldaar 27 Jan.
1692 (dus 30 jaa,r ouder dan haar man) en overleden
27 Dec. 1765 en begraven te Steenwijk, dochter van
eenvoudige lieden : Jacobus DannenOerg  en A n n a
Kalckmal~.  Door zijn op ruim 44 jarigen leeftijd gesloten
tweede huwelijk met de freule van Declem  tot d e n
Gelder (geb. aldaar 28 Nov. 1741) werd hij vader van
7 kinderen, waaruit alleen nog de tak van Oldruitenborgh
in mannelijke lijn bloeit.

Verleden zomer vertelde een oude Vollenhovenaar
mij, dat er eens een.Sloet  was geweest ,,het kon wel
meer als honderd jaar geleden zijn” die gewed had,
dat hij zijne voedster, die hem van zijne prilste jeugd
af verzorgd had, zoude  trouwen, en dit ook gedaan heeft.
Is er iets bekend, dat dit zonderlinge huwelijk in ver-
band met deze overlevering aannemelijk maakt?

K O R T E  M E D E D E E L I N G E N .

Het geslacht van Aemstel of van Amstel.

In de Haagsche Post van 4 Nov. 1916 is het boven-
genoemde artikel verschenen.

Het schijnt voornamelijk een pleidooi te moeten vormen
om de afkomst van Ploos va.n Amslel  uit Amstel a a n -
nemelijk te maken on in mindere mate om ook de
geslachten Benschop, Sasse,  &ellenOerg  en Loenen aan
Amstel te verbinden.

Het wil mij voorkomen, dat dit  den inzender in
geenen deele gelukt is; trouwens hoe velen voor hem
hebben daarin gefaald !

Doch niet dit en ook niet de vele onjuistheden in
de genealogische opstelling hebben mi.j tot schrijven
bewogen, maar wel de geincrimineerde woorden: ,,Nu
waren door den moord op Graaf Floris niet  alleon
Qzjsbert  en zijn broeder Otto, dien Spaen in zijn Historio
der Hoeren van Aemstel ten onrechte noemt een zoon
van Egbert van Aemstel, verbannen verklaard.”

Waar  nu  W.  A.  Rijksvrijheer  van Spaen in  voor -
noemd werk uitdrukkelijk verklaart dat Otto vaqz Amstel
in, 1268 wordt genoemd ,filius Domisai  Egberti bonae
rizemoriae” blijft van des schrijvers beweren niet veel
overig.

J. D. WAGNER.

Akerlaken (van). In de protocollen van notaris T/v van
tien Brouck te Dordrecht komen nog al eens leden dezer
familie voor; ik noteerde enkele acten, n.1. :

Maart 1600 waarin Bartholomeus van Akerlaken zegt
36 jaar oud te zijn.

11 April 1618 twee acten waarin Maria  Verviers
huisvrouw van Franchoys van Akerlack.

12 Mei 1618 een accoord waarin Mr. Bartholomeus
van Akerlack, advocaat, en Franchoys van Akerlack
namens zijn grootmoeder Elisabetla Dzerts  weduwe van
Di4 Ph,alips.  Hoe is laatstgenoemde de grootmoeder
van dezen ,van Akerlaken ?

W. WIJNAENDTS  VAN RESANDT.

Beuningen (van). In mijn Curapaoschen aanteeke-
ningen vind ik nog:

Protocol  1727.  Nicolaas de Penijn  machtigt o. m.
Isaac Samuel  van Beuningen te ‘Adam.

Soldijboeken  der W. 1. C.
Jolaathan v. B., van A’dam, Commissaris van den

Train 17 Mei 1714, Directeur 1715, Gelicencieerd 8
Juli 1720.

Mr. Jufz.  v. B., van A’dam, Directeur sedert 11 Mei
1720 tot 28 Sept. 1720, toen is overleden.

Protocol 1721. 24 April. De Hr. en Mr. Qerhrand
v. B. verkoopt zoo voor zich zelf als voor zijn moeder,
Vrouwe Calhari~aa  van Leeuwen, en verdere erfgenamen
van zijn vader Jan v. B., een pakhuis, gelegen aan de
Overzijde op Curagao.

HAMELBEBG.

Bolk. Door den Heer E. C. Ekker zijn aan de Oudheid-
kamer te Enkhuizen geschonken twee oproepingen ter
begrafenis.

De eene gericht aan W. P. Semeyns betreft de be-
grafenis op 7 Augustus 1796 van Tidde  Willena Bolk,
Oud-Schepen en Thesaurier  Extra Ordinair  der stad
Enkhuizen , geb. 20 Febr. 1744 en overl. 2 Augustus
1795.

De andere gericht aan R. Callenbach Klenck die op
21 Jul i  1791 van Mr.  H e n r i c u s  Lambertus  B o l k ,
Secretaris  on Oud-Schepen der stad Enkhuizen.  Hij
was overleden den 170” Juli 1791.

J. D. WAGNER.

Oldenbarnevelt  genaamd van Hemert (van). In het
protocol van notaris Martinus Eyssell te ‘s-Gravenhage
vindt men dato 2 April 180~  een acte waarin Mr. Johan
Gerard van Oldenbarnevelt  genaamd T&lingh,  consenteert
ten verzoeke van zijn schoonzoon den Heer Daniel
Adolph  van Hemert, Heere van den Krgtenberg, gehuwd
met zijn oudste dochter Vrouwe Anna Cornelia  van
Oldenbarncvelt  genaamt Tulling1a,  dat zijn jongste dochter
jonkvrouwe Anna Charlotta Emilia van OldenOarneöelt
genaamt  Tulli~agh, in plaats van den naam Tullingh
zal mogen aannemen en voeren den naam vava Hemert
en voortaan zal hebben den naam van Anna Charlotta
Emilia van Oldetabarnevelt  genaamd van Hemert.

D. S. VAN ZUIDEN.

Quarles. In Nederl. Adelsb. 1916 lezen wij omtrent
John Quarks, het eerste lid van dit geslacht, dat zich
hier te lande vestigde, dat hij was ,,edelman  van the
privy chamber bij Prinses Elisabeth, echtgenoote  van
Frederik, Koning van Boheme” .en dat hij met dezen
vorst in 1625 naar de Nederlanden kwam.
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In de interessante bijdrage van Mr. R. Bijlsma over
,,Rotterdams  handelsverkeer met Engeland tijdens  het
verblijf der Merchants Adventurers (1635-1662) in de
Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. (Vao  Reeks,
dl. IV, afl. 2, p. 89), vinden wij echter vermeld, dat
genoemde JoJw, Quarles
geboortig ,”

,een koopman van  Londen
in 1628, bij zijn huwelijk met de dochter

van den Rotterdamschen vroedschap en lakengrossier
Gerard van Berckel , I)assistent”  was in het bestuur van
de Court  der merchants adventurers te Delft .  Deze
laatsten vormden - zooals men weet - een oud Engelsch
koopmansgilde, welks leden het uitsluitend recht bezaten
tot den export van Engelsche wollen manufacturen.

Wi j  v ragen  ons  a f , of niet tusschen beide mede-
deelingen  eenige  tegenstrijdigheid bestaat.

VRAGEN EN ANTWOORDEN,~. -
Echten (van) (XXXIV, 282) De huwebjksinschrijving

van  Echten-van  K1inkenber.q  kwam ik tegen in het
Trouwregister der Hervormden te Borculo; aangezien
de zaak mij toen niet interesseerde, nam ik geen copie
van die inschrijving. Wel weet ik, dat er mij uit bleek,
dat valz Echten geen adellijk persoon was. De familie
van klinkenbwg  kwam uit  Renkum en verhuisde van
daar naar Borculo.

de St. W. W. v. R .

Eckelboom. (XXXIV, 282). Zie voor genealogische
gegevens De Navorscher, jrg. 1897, blz. 668/9. Van de
ouders van Helena Slercke,  echtgenoote  van Bernardus E.,
bestaan portretten, geschilderd door F. Bol in 1668,
welke waren ingezonden op de Geschiedkundig-Over-
ijsselsche tentoonstelling te Zwolle in 1882 (zie de cata-
logus dezer tentoonstelling onder NoB.  1137 en 1138).
Wapen Eckelboom : Gedeeld : 1. in rood een klimmende
links gewende leeuw van goud, 2. doorsneden: a. i n
rood drie bruine eikels geplaatst 2 en 1 met de doppen

_ en stelen omlaag; b. in blauw een zittende rechtsge-
wende eekhoorn van goud. (Volgens het wapen op de
lijst van een geschilderd portret van Quirinus Eckelboom,
gedoopt in 1683, broeder van Gerhardus, welk portret
zich in het bezit onzer familie bevindt.)

A’dam. A. N. F~BIUS.

Zooals men ziet, komt dit wapen niet overeen met
het wapen Eckelboom (circa 1660) uit het oude wapen-
boek in mijn bezit, hoewel men hoogstwaarschijnlijk
met dezelfde familie te maken heeft.

V ALCK LUCASSEN.

Haes (de). Cornelis Corneliszn.  de Haes geeft Anno
1636 zijn wapen als volgt : Gedeeld: 1. in zi. 3 loopende
hazen boven elkaar, nat. kleur; 2, doorsneden: a. i n
go. een zw. leeuw (als van der Goes Holl.); b. in gr.
3 zi. haringen boven elkaar (als het wapen Heerkens
maar groen veld), dekkleeden rood en zilver. Deze per-
soon moet t. t. t. in verband hebben gestaan met &ï. H.
Tromp’s vrouw Dignum Conaelisdr.  de Haes  wier moeder
naar men zegt eene van den Heuvel zoude  zijn geweest.
In dat geval, kan het bovenomschreven wapen niet ge-
weest zijn van een wellicht best.aan hebbenden broeder

Cornelis of kan het wapen soms zijn van den schoon-
vader van 2c1. H. Tromp wiens ouders en voorouders,
voor zoover ik weet, nog niet officieel zijn vastgesteld?
Zoo niet, van wien dan?

T. v. K.
Inlichtingen over een wapenbord gevraagd. l<lieL

Museum der  Oudhe idkundige  Verceniging  Flehite te
Amersfoort bezit een fragment, linker kleinste helft, van
een op eikenhout geschilderd wapentableau, nog hoog
71 c.M., dat zich als volgt laat beschrijven:

Een gewoon wapenschild, ongeveer de linker helft
nog breed 7; c.M., met drie jachthoorns van goud, ge-
snoerd van zwart op een rood veld; met goud gezoomde
helm, wrong van goud en rood, zoo ook de dekkleeden;
helmteeken  een naar rechts loopende vos of wolf van
goud. Beneden bij  de schildpunt sluit aan een ruitschild
- ook ongeveer de linkerhelft - beladen met een rechts-
gewende geheele  adelaar van goud op een groen of blauw
veld (de verf is daar zeer verdonkerd en daardoor on;.
zeker van kleur). Op de nog aanwezige gedeelten van
banderolles komen in Romeinsche kapitalen van niet
v r o e g e r  d a n  d e  17”  e e u w  d e  w o o r d e n  ,*FOY*”  en
;HEEF(T?)*W  . .” voor.

De wapens zijn wellicht die van man en vrouw, maar
van wie? Geheele  gedeelten van het dessin ontbreken
en de nog aanwezige plankjes van dit wapenbord zijn
zeer defect en lijken geheel vergaan. Laatst afkomstig
uit het huis Klein-Ty-nnenburg,  Muurhuizen  No. 23 te
Amersfoort, alwaar het fragment-wapenbord, bij wijze
van een gewoon plankje, met de geschilderde zijde naar
boven, in den hemel van een bedstee vertimmerd zat,
die in eene  nis van de onder- of kelderverdieping was
aangebracht.

Uit bovengenoemde aanwending blijkt, dat uit deze
vindplaats volstrekt geen gevolgtrekkingen omtrent do
herkomst van dit wapenbord zijn te maken, behalve de
waarschijnlijkheid dat het eertijds te Amersfoort ge-
hangen heeft.

Mogelijk is dit  fragment van een rouwbord uit de
St. Joriskerk te Amersfoort afkomstig.

De Tegenwoordige Staat  Deel XXII (1772) blz. 30
en Abraham van Bemmel (1760) blz. 124 vermelden
van deze hoofdkerk der stad:

,Men ziet er veele wapenborden van aanzienlijke ge-
slachten aan muren en pylaars”,  terwijl  de geheym-
schrijver van Staat en Kerke der Provincie van Utrecht
(1760) blz. 294 spreekt van ,140 we.pcnborden  die Kerk
e n  Choor  vercieren”.

In 1796 werden de rouwborden uit deze kerk ver-
wijderd.

Van wapenborden wordt in bovengenoemde werken
bij de beschrijving der andere kerken en kapellen niet
gesproken.

Wie kan mij omtrent het hierboven vermelde wapen-
tableau inlichten?

Amersfoort. W .  CBOOCKEWIT W.A.z.

Kool. Weet een der lezers van het Maandblad mij
ook iets mede te deelen  omtrent Ambrosius Claesx. Kool,
die omstreeks 1680 werkte (misschien) als Schoolmeester-
Schoonschrijver? Een bundel bestaat van hem, maar hij
geeft onder zijn werk geen woonplaats op.

Zeist. A. J. S. v. R.
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Nozeman.  Aanvulling wordt verzocht van de onder-
staande gegevens.

Joh.  N o z e m  an, tr. Anna Rynclor~~,  had een zoon
genaamd JacoO, die tr.  Gec&ruid  .?!1. Cosiet~ts,  w i e r
ouders wa.ren  Cornelius C. en Maria Spiering do Woll.
Zij hadden een zoon Cor??elizt,s,  tr. Sept. 1746 te Alkmaar
JoJz.  Hoving, dochter van Albert H. en Joh. Boot.
Cornelius was achtereenvolgens Rem. pred. te Blkmaar,
Haarlem, waar hij ook deelgenoot was in eeuc letter-
gieterij, en Rott.; hij overleod te Moordrecht 22 Aug.
1785. Hij had 4 z. en 4 d. Zijn oudste zoon .JacoO  liet
een portret in olieverf maken, naar de heugenis van
zijn gelaat, door Dionys van Nijmagen. Grafsteen te
M. met zijn naam.

Zeist. A. J. S. v. R.

Raesfelt (van)-van Reede.  (XXXIV, 125, lb6, 191,
286). Met dankzegging aan don inzender voor zijn
opgave der 2 regesten van het huis Hulsen,  merk ik
teti  aanzien van zijne gegevens over de l2acsfelt’s  te
Hien en Dodeweerd op, dat deze mij alle - en nog
eenige meer - bekend  waren, doch door mij niet aldus
uitvoerig waren gepubliceerd om niet vooruit te loopen
op mijn in bewerking zijnd Oorkondenboek van het
geslacht van Raesfelt. Ook de kwestie over de af-
stamming van den luitenant Il%?lem  van 12aesfcit  lossen
zij niet op; die kwestie is nog iets lastiger geworden,
doordat ik te Rhenen de ondervolgende acte van onder-
trouw van dezen luitenant vond.

Rhenen 25 Januari 1680.
Willem van Raesvclt,  luytennnt onder het regiment

van den overste Steek, in garnisoen tot Hulst, en Aletta
van Reede;  gegeven attestatie naar Bennekom den
27 Feb. 1680 ;

en hebben omdat buyten trouwden 12 gl. bctaelt
aan de armen, gegeven attestatie na Swol.

En in laatstgenoemde plaats luidt de inteekcning
van 31 Jan. d. a. v.

IVillem  van RaeslTelt,  lieutf. onder den overste Stecke,
en Aletta van Reedc tot Renen.

De door mij bedoelde Willem va+z Racsfeit huwde
echter met Juriane  CJwistine  van Reede,  immers zi,jn
onmondige dochter <JoJaanna ElisaOctJa  van Raesfelt
wordt 5 Apr. 1679,  als erfgename van haar grootvader
Bitter van Reede, capiteyn, onmondig beleend met 2
leenen  in het gericht van Amerongen, kerspel Maurik,
zoodat er Of toen 2 Willem vaja  Raesfelt’s ge lee fd
hebben Of de luitenant Willem v. R. eerst (vó6r 1679)
met Jurriane CJzristine  van Reede en in 1680 met Aletta
van Reede gehuwd was.

Uit zijn 2” huwelijk werd 3 November 1680 te Rhenen
gedoopt .een  zoon Corlzclis.  Ook deze voornaam geeft
geen licht, daar ik dezen in geen tak der Raesfelt’s ken.

Het huwelijk van de hierboven genoemde dochter
(uit het eerste huwelijk?) met Jacob Boelhouwer vond
ik niet. Wel daarentegen, dat .dit echtpaar op 16 Juni
16’94 voor den Hoogen  Vierschaar van Kcnnomerland
volmacht geeft aan Adriaan van Wijck,  notaris te
Rl!enen,  tot verkoop van hoogerbedoelde 2 leenen aan
Vincent Boelhouwer, koopman te Amsterdam.

Wie zou in de registers van den Vierschaar van
Kennemerland die volmacht terug kunnon vinden, om
daaruit de woonplaats van het echtpaar Boelhouwer-

van Racsfolt te ontdekken? In die volmacht worden
de 2 leenen gezegd afkomstig te zijn  van wijlen haar
grootvader Bitter van Rhede tot Langenh,orst,  comman-
deur van de Rijnstroom; geeft van Spaen’s genealogie
?:alz,  Rcede niet den naam der moeder van Tillenz  van
Raesfclt ?

de St. W. W. v. R.

Retemeyer-van Wij&. (XXXIV, 266). Middel op
het begraven Amsterdam. 1796 Ma,nrt  7 10 cl.

GotlicD  JoJLan  Arnold Retemeyer, 46 j. Om na Diemen
of onder dat gerecht te worden uitgevoerd.

A’dam. A. B. v. D. v.

Wapen Fabri. In de kerk te_ Hilvarenbeek bevindt
zich een grafsteen met uitgesleten wa,pen  ; alleen de
omtrekken van dekkleed en’ helm zijn nog zichtbaar
alsook het navolgende inschrift: ,Hier leet begve Lam-
,,brc&  Fabri, schoutent deser  vriheit sterf d. 25 Febry
,1618 en Barlrara van de Vennne gijn huysvr. sterf.. . .

. . uny 1607”. Hun zoon Ancelmus Fabri, geb. pl. m. 1576
gehuwd met Heyiwich  . . . . was in het begin der 17”
eeuw schout te Budel.

Kan een der lezers het wapen dezer familie FaBri
mededeelen ?

‘s-Gravenhage. CARL KÖFFLRR.

Wapens gevraagd. Welke geslachten hebben de vol-
gende (alliantie-) wapens gevoerd ?

1. In goud een ? leeuw dragende een rooden  troffel.
2. In blauw een gouden keper, van boven vergezeld

van twee roozen, waaronder een ruit en aan de punt
een boom staande op een grasgrond, een geruit schild-
hoofd van ? en ?

Heenastede. JOP RUYS.

Zeisig. Kan een der lezers mij ook inlichtingen geven
omtrent Clwistiaa~a  Zeisig, omstreeks 1716 wonende
te Gicsendam-Hardinxveld, schoolmeester en schoon-
schrijver? Zijn woonplaats zal al veel helpen.

Zeist. A. J. S. v. R.

INHOUD 1916, W 12.

Bestuursbcrichten. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Rotter-
damsche regeeringsgeslacht Clinckebel-Vigilnntius-van Tcylingen,
a_an de hand van een drietal vicarieên,  door G. B. Ch. van der Feen
(slot). - Enkele aanteekeningen  uit do twee oudste kerkelijke in-
toekenregisters te Utrecht, voornamelijk betreffende ofiìcieren,  door
W. Wijnsendts ven Resandt. - De oudste Protestantsohe lidmaten-
registers van Oosterhout (N. B.), medegedeeld door Carl Köfflcr (slot).
-- Twee vraagstukken omtrent het geslacht Sloot, door W. J. J. C.
Bijlcreld. - Kortc mededeclingen:  Het geslacht, van Aemstel of van
Amstel; Akcrlakcn (van); Beuningen (van); Bolk; Oldenbarnevelt
genaamd van Hemert (van); Qüarles.  - Vragen on antwoorden:
Echten (van); Eckelboom; Hacs (de); Inlichtingen over een wapen-
bord gevraagd; Kool; Noseman; Raesfelt (van)-van Roede; Rete-
mcyer-van Wij&; Wapen Fabri; Wapens gevraagd; Zeisig.

.._~_

De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.
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Dames 143. l

JAU11u1e  240.
Llankual’ls  W, ZY6.
ual111e10Wg  315.
Ualld  (ban) 21, 22.
Uapli  1%.
Uar elaar (1.an)  70.
Uavenlrieuu  225

.uavids  10.
Ueckers  228.
Uedel 24, Zr>, 91, 9 2 .
L)eclel (Cocq)  25.
Uedam (van)  315.
Dekama 221.
Delden  (van) 151.
Delif 50.
UeUft  (van) 305.
Del1  128 159 liiv,  222.
Delwijneil (&k van) 72.
Denijs 138.
Deurn (van) 151, 186.
Deutecum (van) 234.
Deventer (van) 151, 152, 188

189, 209, 211.
Devivere  93. ,
Uewee  285.
Deyerweert 28.
Deljts 278.
Dibbets 64.
Dickhuysen 152.
Uiepenbroeck (van) 156.
Diepenbroick tot lmpel (van

125.
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Diepenveen (a) 70.
Dieren 238
Dierkens 23, 92.
Dierts 316__.
Diest (van) 71, 99.
Dikkers 121.
Dimpsel (von) 124.
Dingemans 95, 96,
Dinter (Van) 1’74.
Di]papradja  93.
nil._.,rks(z) 3 0 ,  7-I 77

115. 180. 184, -*199;
240. 261-264, 2ïU,
305.

Doijweerl 26, 27 .
DraKenburg  (van) 122, 188.
Uresselhuyaen 2 2 8 .
Uriebrgen  (van) 238,  272,

312.
Drieborn 2~3.
Drie1 (van) 196.
Urummond 252  253
Drus  zvtì, 208, ‘234, ‘308.
Druijnen (van) 124.
Dwingelo (van) 59:
Dubbeldekop 24.
L)ubbeltss  185.
Ducker  246.
Duden 144.
Dueren (van) 72.
Dulcken (van) 68, 70.
Dullaert 294.
Dumbar  219, 30G.
Dungen (l-an)  274.
Duras  (Van Oyenbrugge) 213.
Dure-en  54.
Dussen  (van der) 24, 47, 95

99, 113.
Duthay  (de la Lane de) 144

145.
Duvagel (Leunis  Bertum

(van) 191.
Duvcnvoorde (van) 260.
Duverden (van) 212.
Duverden van Voorst (van:

6;. 68. 156.
Duyn 290, 291, 300, 302.
Duynmeyer  ‘77, 78, 80, 82.
Duyst  91.
Duyst. ran Voorhout 213.
Dc!yven  306.
DiJ(cJk (ran)  29. 99.
Di@huysen  (vanj 187.

,242.

‘7 81, 8:
201, 205
289, 30(

Dispontijn 276.
Dodingweert  (van) 104.
goese 27.
L)oeyenborch  sari Walenborch

(van) 143.
Dolegius 46.
Dolre  (van) 212. 1
Dompselaer (van) 14s -GO.  I

153, 187, 188, %14,  21;. 305.1
Don(c)ker  97, 234.
Donder (yan) * 136.
D o n g e n  (vanj 227.  246.  310.’

312.

Raesfeld
Dons 244. 276.
Doodeweerd (van

(van) 213.
Doorn (van) X.
Doornbosch 91.
Doornenburg (van

van) 213.
Doornik (Van) 50.
Dorsten (van) 293.
Dorth (ran)  174.
Dori,js.q  18.
Dorzot 310.
Doublet 23, 48, 253, 281.
I)ouckrl 210.

Elleren en \Togeljanck  (van)
61.

Elve 21~.
Ende (van den) 99.
Empereur d’oppijk  (1’) 278.
Encie Cvan den) 99.
Engel 18.
Engelbronn 144.
Engelen 18, 19, 64, 278.
Engelgraaff 23.
Engelinck 225.
Ennens 30.
Ennis 15.
Erckel (van) 204.
Erenst 185.
Erfirenten  (van) 97, 246, 276,

310.
Ernestein 32.
Erp (van) 312.
Esgers  1Î3.
Espaul  (de 1’) 95.
Essen (van) 20.
Essenhoogh (Van) 209.
Ette (van) 206.
Eulenbeck 279.
Everdinge (van) 71.
Everts(z)  63. 84, 184, 238.
Everwijn 19, 20, 28.
Exalto 124.
Eybergen  (ab)  210.
Eyck (van) 222. 223.
Eylerts 14.
Eyl (van) 18, 27.
Eymeren (van) 148.
Eynde (Van den) 196.
Eynoutsz 268.
Eypelaar 240.
Eysonius 227.

F.
E .

Echten (van) 45, 46, 168,
169, 282, 317.

Echten (van Klinkenberg’
van) 282.

Eek (van) 18, 155, 306, 302
Eckebladt 227.
Eckelboom  136, 282,  283, 31’7
Ede (van) 308.
Edinckhuysen 216, 227.
Eedenburch (van) 51.
Eek (van) 225.
Eem (van der) 212.
Eem (Bot11  van der) 72.
EenAate  (van) 183.
Eerde (van) 3, 109.
Eeuwoutsz 268.
Eewijck (van) 151.
Egbert 238.
Egmond (van) 299.
Egmond van Merestein (Van]

190, 192. 220, 221.
Eichelherg 224.
Elant 54.
Elderbeeck (Van) 308.
Elias 211.
Elsen (van) 53.
Elst (van’) 23.
Eltcoke 226. 281.
Elteren 283.

Faher 210.
Fahri 229. 230, 231, 320.
Fabritius 285.
Faesch 91.
Fagel 90.
Faillon 202.
Fareris 148.
Feer 189.
Feyth 2?#.
Fi&s 238. 2 4 2 .
Fischer 144.
Fits (van der)  172.
Fitzgerald 252.
Flament 50.
Flers (d’Ostre1  de) 218.
Flore (van) 170.
Floris(z) 79. 80, 236. 248,

3%._...
Flory (Casens van) 213.
Flu 269.
Foranni- 1%.
Forkino  148.
Pockinius 225.
Foeyt 186.
Folkertsz 85.
Fontaine dit  Wicart  (de la)

222.
Foock 306.
Forden (van\ 2 7 3 .
Foreeqf (vanj 115, 2 2 1
Foyer? 150.



Franken 70, 114, 142, 154,
200, 236, 236, 246, 274, 278
310.

Frundt 22.9.
Frijodier 240.
Füssen  155.
Fijck 97.
Fyersen (van) 227.

G.

Gaag (van der) l73.
Gaal 47.
Gahbema 226.
Gabri 151.
Gaemeus l9.
Gaerts 18, 20.
Galen (van) 93, 148.
Gangeen(van) 52.
Gans 256.
Garbrantsz  79.
Garn (ter) 183.
Gaymans 18.
Geene 217.
Geer (van der) 48.
Geerloff 52.
Geestberg (van Wijenhorst

van der) 227.
Geismar (van) 141.
Gelder  (de) 209, 231.
Gelder  (van) 140,  187.
Gelderop  (van) 244. 274.
Geldorp  (van) 208,  238.
Gelinck 183, 184.
Gellinckhuisen (van) 181.
Gelijndt (van der) 67.
Genestet (de) 89, 91, 92.
Geniets 306.
Gent (van) 69, 121.
Gerrits(z)  77-81, 121, 151,

153, 181, 187, 194, 212.
Gessel ( v a n )  211,  212.
Gesteren  (van) 238.
Geus (de) 240, 246, 276.
Gey 255.
Geyn (van) 67, ‘71.  1.52,  153

186. 187, 210.
Geyrold 32.
Ghore (van den) 3, 4. 8, 3

59, 106-109.
Gibels 308.
Gieten (van) 225.
Giffen (van) 149 152. 186.
Gillis  73, 75, 112, 114, 173

306.
Gils (van) 242, 274, 314.
Gilze  (van) 276.
Gincks 20.
Gladbeeck (van) 190.
Glarpes (de) 72.
Glummer 254.
Godin 91.
Godijn 186.
Goedgeluk  24.
Goens (van) 89.
Goerts  184.
Goes (van der) 23. 47, 48.

95. 99. 160, 222, 284, 317.
Goets 173.
Goeyer (de) 67, 149. 150.
Gogh (van) 50.
Golstein 126.

Golstein van lioekenburg
(van) 31.

tiommers 50.
Gompers  143.
GOOIS  306.
Go01 (van) 274, ,278,  310.
tioor 1 4 4 .
Goris 28.
tiorisdr  266. 299.
tiörschen  (vim)  93.
Gorten  268.
Gorter 19y.
Gotinck 12.
Gouda (van der) 200.
tioudoever  (van) 189.
Goujan  278.
Gouverneur 26, 54.
Govertsz  184. 1 8 5 .
Goye (de) 72.
Goyer (de) 72, 151, 211.
Graaf(f) (van der) 47, 229.
Graafland  91.
Graef(f)  (van der) 55, 208.
Graf (de) 208.
Gram(s)ber (van)  153,

189.
Grand (de) 208, 236, 240, 246

248. 274.
Gra&in(c)kel  23, 26.
Grave (van den) 20.
Gravelaar (‘s) 51.
Grarenrr-aerl  (‘5) 244.
Gravesande (‘s) 54.
Gravia 87, 9 2 .
Grebber 314.
Greef(f)  (de) 209, 210, 236.

240 242 246 274
Greefraets’ 154: ’
Gregorius(z) 266, 290, 291,

300-302.
Greve 72, 140.
Greven 64. 218.
Grerenraedt 30.
Gribius  49.
Grim 38. 212.
Grinnnelius 146.
GEnendy(cjk  (van) 49, 95

Groen-ou  Ï8.
Groenecelt (van) 48.
Groenewegen (van)  48. 9 9

314. ‘~ . ’
Grombarh  (van) 220, 221.
Gromme  96.
Gronden (van der) 282, 283
Gronsrelt (van) 173.
Groot (de) 52. 61. 124, 144

143. 149, 276. 213.
Gross 271.
Grumbkow (von) 93.
Gruter 215, 216, 280.
Grijp (van Fergen  van der:

215.
Guavrou  71.
Guedesing 3.
Guerts 63.
Guillermet F7, 89.
Gulaeus 246.
Guttorf 238.
Gijben 183.
Gijginck 13-16.
Gi.js  53.
Gi.jsbert  255.

Gijselaer  (de) 150.
ti1_lsen  18Y.
GiJzen  (van der)  50.

H.

Haalboom 209.
Haas (de) 55.
lìaasbroek  48.
Hacklingius 208.
Haeck  127.
Haeda 170.
IIaeften (van) 211, %54.
Haeghen (van der) 16.’
Haenen v a n  Wambrechies

218.
Haerdtl (von) 9%
Haes (de) 146, 317.
Haeuvier (van) 2.21.
IIage 197.
Hagebaert 9~.
Hagen 85, 86.
Hal (van) 173,  188.
Halbert 124.
Halen (van) 172, 212.
Hallart (de) 150.
Halling(h) 34, 36, 3 8 ,  8 4 -

37.
Halteren ( v a n )  174, 437.
Hamal (van) 255.
Hamal ( d e  Cannart dj) 121

215.
Hamel  !vanj 1%.
Hamebbergen  (van) 70.
IIainer 140, 276.
Hamersfelt (van) 212.
Hamerstede (van) 151, 158;

244, 246, 308.
Hangest Genlis gez. d’ YvoJ

(van) 191.
Hannoet 305, 306.
Hantkint  208.
Hardenbroek (van) 221, 307
Harderwijck  153, 189.
Hardes  190.
Hardy 32, ItO, 121, 227.
Haren (van) 174.
Harinckhouck  (van) 67.
Harlingen (ab) 71.
Harms 226.
Harn (van) 21, 22.
Hart (te) 212.
Harten (van) 150.
Hartman 240.
Hartmans 124.,
Hartmans de Coster 155. 314.1
Harttman 248.
Hasselt (van) 96. 174.
Hassenholdt, gend Stockheyrr

(van) 157.
Hatley 252.
Hattem (van) 19, 67, 71, 305
Hattinga 279. 230.
Haucourt (d’Aumale  d’) 213
Hausman van Namedy 287.
Have (ten) 18.
Haver  120. 121.
Haze ( d e )  173.
Hazeu 172.
Heck 151.
Hecke  (van) 123.

Heeckeren  (van)  16.  1’74.
307.  . ’

Heeckeren van Brantsenburg
(van) 100.

Heemskerck ( v a n )  53, 67,
172. li3.

Heemskerck  van Beest (van)
50.

Heerdt (van) 27.
Heerjansdam (van) 306.
IIeerkens  31;.
Heerlykhuysen (van) 310,

312,
Heerman 15l.
Heerman v a n  Cegsgeest  221.
Heermans 292.
Hees 240.
Hefkens 19.
Heideggers 61, 62.
Heideggers Houwing 62.
Heiden (van) (der) 156, 249,

300.
Heilge 71.
Heim (van der) 98, 2171.
Heisken (de) 17.
Hekinck 12.
Hekkenhoek 50.
Hel1  gen. Brienen (van der)

306.
Heller 145.
IIelmholt 227.
Helmichs 68.
Helsdingen (van) 151,  152.
Helst (van der) 276.
Gemert (van) 46, 157, 316.
Hemert (van Oldenbarnevelt

van) 316.
Hendriks(z) 22, 37, 38, 69,

72. 84. 137, .Y55, 183, 184,
195, 197, 199, 217, 227, 234.

Hennekeler (van) 158.
Hennekin 210, 240, 248.
Hennessy 251.  252.
Hennin (de) 21%
Henning 144.
Hensbergen (van) 64.
Herauguierre  (de) 305.
Herbetsdr 212.
Hercules 208.
Herderwi,jck  18;.
Herentals (van) 204.
Rericke 90.
Heringa 89.
Hermans 122. 137, 148.

155.  181.
Hermelink  121.
Kerrevelt  (van) 149.
Herstal (d’) 238.
Her1 (te) 67.
Hertel1 120. 124.
Herthoge van Orsmael  ( d e )

151.
Herwi.inen (van) 27.
Herijmijte  149.
Herzele (van) 25.
Heshusius 140.
Hesselink  121,
Hessen  (van )  140 .
Hessius 138.
Heuckenhorst 20.
Heul (van der) 48.
Heurtman 136.
Heusden (van) 152. 312.
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H e u v e l  (van jen)  94.  242,
‘Lc4,  317.

Hey 236, 24u,  314.
H e y d e  (Ureemans  t 211  der)

171.
Heydeggers 29.
Heydelmans 136.
Heyde(n) van ( d e r )  20, 124,

143, 208, 221, 249, 250.
Heye (van der) 263. l
Heymenberg lS9.
Heynsbergen (van) 230.
Hiddinah l8”1.
Hiel (;an der) 52, 96.
Hilders 226.
Hinloopen 127, 159.
Hittveld 310.
Hobma 202.
Hoek (van) 270.
Hodshon 91.
Hochepied 92.
IToechum 158.
Hoecke (van) 51, 97, 240,

242.
Hoeckelom (van) 214.
Hoedema(ec  12, 13, 15.
Hoekenburg (van Goltstein

van) 31.
Hoen van Cartiels  287.
Hoeve1 (ten) 22.
Hoeven (van der) (ter) Ir

62, 69, 148, 153, 280.
Hoe( 141.
IIoeyeii 68.
Hoff (van ‘1) ,225.
Hoffers 244.
Hofmann 93.
Hogendorp (van) 61, 124,

146, 155.
Ilogeveen (van) 49, 95. 15C

186.
Holdinga 220. 221.
Hollebeeck  246, 310,
FTollick  (van) 258.
Hollink 144.
Holscher 48.
Holst 66, 89.
Holstein (Stael van) 172.
Holt (van) (ten) 151. 212.
Holzschuher von Herlach 9:
Homma  87, 8 9 .
Honert (van den) 278.
Hooch (de) 154.
Hooch van Rosant 153.
Hooft (‘t) 266.
H o o f t  (van) 21;.
Hòoftman 87.
Hoog (de) 124.
Hooge  (van deri 250.
Hoogenhoeck Iran) 150.
Hoogeveen 200. 201.
Hoogh  (de) 149.
Hoogvliet, 54.
Hoogmerff 4;. 196, 2 0 2 .
Hoolck (van der) 53.
Hoolck de Bruyn (van der

54.
Hoorn (van) 50, 92, 118.

148.  212.
Hoornbeeck (van) 209.
Hoorne (van) 305.
Hopcoper  50.

‘11

Horenbeke (van) 155.
Hom (von) 93.
l-Iornes  (van) l’i3.
Horst (ter) ~19.
Horst (van der) 217, 229,307
liorslinck 19.
Houak 261.
Houdijk  S.
Hout (yan) 238.
Souten (van) (den) 62, 242

293.
Houlenius 72.
Houtte  (van) 256.
Houwagen 204.
Houn-e(n)  (van derj 25, 70
Houwert l89.
Houwing 62.
IJouwing (Heideggersj 62.
Houting ter Vehn 6 2 .
HOE (ten) 191.
IIove  (van)  157.
Hoving  319.
Hovij  91.
Howarderie (du Chastel de

la) 218.
Hoxmier (van) 220.
Hoyer Ï3182.  194-203.
Hubalt Xeukercke 152.
Hubert 219.
IIubrechts(zj  18, 22, 50, 149

204, 206. 236, 246, 274.
Uuetinck 143.
Huigens(z)  3 6 .  ‘71.  115. 120

121.  201.
Huls 183.
Hulst (van der) 97.
IIulsthout  24.
Huls(t)man(sj  173, 204, 238

242. 274.
Hultsen (van de) 208.
HunVdorff  (van)  3 0 6 .
Hurdt 149.
Hnrt 152.
IIussen (van) lal.
Huyck 221.
Huydecooper 1.18.
Huystede (van;)  1%

1.

Idses 55.
Idsinga 2?5>  226.
Ierse1 (van) 236.
Ipelström 250.
Ijem 93.
Ilcken 92.
ImmSerzeel  (van) 94.
Immese(nj  (van) 94, 171, 174
Inde  ( t e r )  19. 20.
Inpen (van) 186.
Inn und Knyphausen (von)

Ip%~a (van) 226.
Isendoorn (van) 7l.
Israelsz  63.
Issel 183.
Issélmuiden (van) 68.
I t tersum (van) 9?.
Ittersum ran Soordeuringer

van) 214.
Iwkoff (von) 250.

J.

J.woLi 284.
Jacobs(z) 19, 2 6 ,  6d, 77, 48

82. 114.
MS, ZOi,

113’. 1%. 151. 187
2li, 234, 242; 244

,265, P6U,  264, 263, 2N, 268
2i4, 2W, 298-300,  3 0 8 .

Jans(z) 18, 2u, 32, 34, 36-38
51, 58. 67. 68. 72. ‘74. 76-
3 81-85,  112. ‘135,’ 137
190, 204,  216, 234,  238, 242
262. 263. 2X, ZS4, 292, 293
300. 3u2. 305. 312. 314.

Jaspers li2. 234. ’
Jelis IS.
Jemmi(n)gen  (van) 141. 28~1
,Jeude  (run Lidt de) 172.
Johan 1X.
Johannesz  2G1.
Jong (de) 4;. 293..
Jong  van  Beek  ;_n Ucnk

(de) 29, 62.
Jong11 (de) 29, 30, 93, 228

229.
Joostens 305.
Jordaan 219.
Jordens 20.
Joris(z) ‘Ì3, 73, 193, 206, 234

26G. 293.
Josselijn 30.
Juncker Bigatto (von) 93.

K.

Iïaan (van der\ 51.
Kae$ $38.
Kakelaar 90
Kalckman 313.
Kamp (van der) 171.
Kan 312.
IiasteeIe (van de) 100.
Kat 236.
Kate (ten) 91, 190.
Keer 139.
Keerssmaecker 20.
Kemp (van der) 50. 99, 294
Kempen (van) 240, 248, 312
Kepnel (van) 214, 2 1 5 ,  2 1 6

280.
Kerckhoven 276.
Kerkrinck  29.
K;g;ltrr-ijck  (de Koek v a n )

Kessel (van) 298.
Ketelaer 23. 310.
I<e\eIiw 67.
J<ettiw l24.
Ketwech (van) 1 7 2 .
Ke!_ 206. 240. 247.
Keyen 218.  2 3 6 .
Keyser (de)  lel.
Keysers 138.
Q;;erlw;.?rt  (van) 186.

K i n d e r e n  (der) 451. 198, 189
Kindtsrhc (van) 305.
Kinschot (Van\  20.  23.
Rirckcatriick  305.
Klank (ran) 97.
Klein $9.
Klenclr (Callenhnch) 826.

Klenke 8, 102.
Klerck 21ti.
Iilincknagel  236.
Klinkenb~rg (van) 282.
Klinkenberg  v a n  ISchtert

( van )  28i.
Kloecke 184.
Kloeting 26.
Klouken 18~.
Knape(n) 24O,  248
Knegjes 89.
Knevels 238.
Knol 26.
Knuevel ( d e )  67.
Knuijt ( d e )  1~7,  210.
Knijf 152.
Knyphausen (von Inn und)

61.
Iiock 152.
Koeimans  88.
Koekebakker 47.
Koetsveld 99.
Kok 99.
Kolck (ran der) 124.
Kolcken (de! 1 6 0 .
Kool 188. 318.
Kootenberch  85-87.
iiopp 154.
Kous 92.
Kort 269.
Korput 240.
Koten (van) 35. 217.
Kotenberq 72.
Kou 181.
Kraekhorst  170.
Kralingen (van) 259.
Krayenvanger 145.
Krekel 216.
Kretschmar (van) 53, 214.
Kreyfenper  íEi.
Krins 172.
Rroes 242.  272. 3;2.
Kromers (de) 19.
Kromme cde)  26.
Krul l73.
Krul1 225.
J<ruseman 192.
Krusenstein (von) 250.
Kruys 121. 122.
Kruythoff  U’ieleniusj  281
K u n  (van der‘l  214.
Kustere (Hartmans de) 314.
Knyck 136.
Kuykhoren  (van) 88.
Knyl 210. 242. 310.
.Kuyp (van der\ 234,  236,

240. P44. 246. 278. 310.
Ku,vner 242.
Kuypers 240. 242. 312.
Ku,vsten 254.
Kiifhoek  (yan‘l  260. 29i.
Kijvit 71.

L

T,ach 310.
Caen  (van der) 225.
Laer (van\ 2i?. St. 3 0 6 .
Lnrremnns  92.
Lnhertion  93. 157.
Laisserwnt  (de) 172.
Lakpman  2?2.
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Lalion (de) 71.
Lalleman 206.
Lalsky (de) 93.
Lam, 151.
Lamberde  240, 248.
Lambrechts(z)  25, 37-39, 5:

85, 206.
Lamoe 62.
Lamsweerde 148.
Lane (de la) 310.
Lane de DÚthay  (de la) 144

145.
Lang (de) 204, 276.
Lange (de)  222,  236.
Langen (van) 221.
Langeneél $3, 74.
Langerac 287.
Lnngh (de) 240, 244.
Lantdorp 280.
Lanthum gen. Lapieriere

(van) 149.
Lantman (de) 206.
Lantrop 280. ’
Lanieriere (van Lanthum

gen.) 149. .
Laurens(z) 69, 184, 188, 208
Lauressen 19.
Lauwijck (van der) 306.
Lawick (van) 214.
Lawijck (van der) 142.
Lax 171.
Leek (van der) 259, 260,  26;

268, 291, 299.
Lede (de) 214.
Leembruggen 252.
Leendertscz)  137. 206. 210.

242, 274,’ 314.
Leeuw (de) 158. 159. 187. 254

305. \ ’
Leeuwen (van) 98, 149, 17:

269, 270, 3O5, 316.
Leignes  192.
Lely (van der) 4’7, 48.
Lelyveld 284.
Lem 68.
Lemanus 208.
Lenarden 234.
Lennep (van) 92, 306.
Lethor 270.
Leunis van Bertum Duvagc

191.
Leur (van de) 68, 70, 17:

285..
Leuven (van) 159.
Leuw (de) 72.
Ley (van der) 99.
Lezeer 172.
Lheremijt(e) 149. 188.
Lidt de Jeude (van) 172.
Liebergen 244.
Liefde (de) 242, 314.
Liefting 70.
Lienaer (van) 211.
Lienden (Vonck van) 211.
Liender (van) 68, 212.
Liens 51.
Liere (van) 172.
Lievens 151.
Lilaer (van) 69.
Lille (de) 127.
Limborgh (van) 71.
Limburg Stirum (van) 282.
Limput (van) 212.

Linaer (van) 212.
Lindeman 153.
Linden (van der) 810.
Lingen (van der) 188.
Linse 153.
Lintlage 24.
Lipperc 91.
Lis (van) 55.
Lissart 162.
Lockerbol 204, 208, 240, 248

274.
Lockhorst  (van) 286.
Loe (then) . 20.’
Loe (van) 156. 227.
Loecker (de) 221.
Loeckeren (van) 231.
Loenen 315.
Loenholt (van) 306.
Loenresloot (van) 66. 305.\ ,

306.
Loevesteyn (van) 69, 72.
Logen 153.
Loïlarts 141.
Lommessen.  211.
Lommets 212.
Loo (van) 225.
Loon (van) 90, 123, 173, 226

276. 310. 314.
Lootén 188, 189.
Looveren (van) 240, 248, 276
Loquere (de) 220.
Lorier 285.
Losduynen (van) 209. .
Losecatius 206, 312.
Losekate (van) 191.
Losser 88.
Lotteren (van) 137.
Lottum (vanj 91.
Lubberts(z)  137, 150, 184.
Lülckner (von) 93.
Lunenbergh (van) 148.
Lunteren (van) 62.
Lussan (de) 253.
Luyck 221.
Luyken 147.
Luysten 147.
Luytsing 94.
Luys 233.
Li;dius 206.
LiJnden (van) 139, 143, 214
Lijon (de la) 306.

31.

Maarland 2%. 230.
Maarschalk 54.
Maartensizj 73, 79, 94. 210

300.
Maas 48.
Maasdam 25.
Maenen (van) 19.
Maeren (van) 71.
Maes 13. 71.
hfaesland (van) 111, 112. 113.
Magerman  310.
Mahler 15.
Mallinckrot 52.
Malsburgh (van der) 1’70.
Man (de) 97. 234.
Mandt 116, 117.
Manpelaer  gen. Pchenck  213.
M a r c h i e  Sarvaas  (du) 288.

Marcus  4.1.
Mariedah 93.
M;%;fse8..L,;$.

:.. .
1Marnix  (de) 136.
Marssebanck :Jl:6.
klartena (van) “21.
AJartens  124.
Martin 90.
Martini ‘72 158 ( 24s.
Mar t i in  (des) lï3.
Maschereèl  (van) 189, 190.
Masse  (van der) 218.
Mat(h)enesse  (vanj 213, ti86
Matthei 227.
Mattheus(z) 25, 75, 114, 300
Maurik 61.
Meeckeren (van) 160.
Meer (v-an der) 1~. 112. 114

115, il6, 158; 242, 272.
Meeren  (van der) 305.
Meerkerck (Nes van) 119.
1Meerman  254.
Meertens  151.
AJees 246.
Meesz  76.
Mehen (van) 17.
Mekelenborg, (van) 218.
Mekeren  (van) 168.
Melfort  (de) 252, 253.
Melker 51.
Melsers 229.
Mengerighausen (von) 230.
Mengering 136.
Mensing(h)  240,  248, 3 1 1 .
Mepsche (de) 22;.
1Merchant  151.
blerckel  (à) 225.\ I

1Merve  (der) 227.
Merwijck (van) 221.
Mesch (van der Boon) 99
Menrs (van) 61, 127, 137,

172.
Meuyt van Clanmijk 266.
Meverden (van) 288.
Mey (de) 151.
Meyden (van der) 132, 134
Meyer 3~8.
Meysenberg 264.
Michiels(z)  68. 184. 236, 268
Middachten (van) 142.
Middeldorp (van) 149, 150.
Middelhoek 97.
Mieden (van der) 214.
Mierop (van den) 54, 97,

284.
AJJilius  47.
Minne 55.
MireI  (de) 196. 197, 202.
Moens  214.
Moerkerken (Prnel van)  61,

283.
Moerstraten (van) 236.
Moesenbroeck (Rnectoem

van) 88.
Moesnas 227.
Mohr v o n  Waltlt  2S3.
Moich 231.
Mol 234.
Mnlckeman 68.
Moleschott  124.
\Joll 179. 212, 231.
MnlJe ,274.

Mollen 244. ZiS. ,
Molles 276
Mom 19, ì2.
hlombers  55.
Mond 276.
Monde (van den) 214.
Monet 242, 2,44.
hfonroo 306.
Monseur 274.
Montfort 191, 219, 284, 285.
Montigny (de Kemide) 60.
hlontourban  2111.
Moor (de) 48.
iM0oyman  179.
Morgan  Cl.
Morras 187.
Morren  151.
hlorroy  150.
i\fOStaert  234. 236. 248.
1Motman  (van) 146, 147.
Motsvelt  (von) 147.
Mouthaan ‘246,’ 274.
Muelen (van der) 118.
Mulder 231.
Mulenborgh (van) 211.
Munsmans 172.
Munster (van) 152.
Munter 91.
Munters 87.
Muntz 122. 219.
Musquetier 256, 287.
Muvden (van) 186.
Muylenbu>ch  ’ 87.
MUys  64.
Mijnheer 82.
Mijninx 155.
Mijtenbach 154.

*I

N.

Naaldwijk (van) 260.
Nagel(l) (van) 143.
Nahuysen  (van) 213.
Nanning(h) 240, 246, 848,

274,.  311.
Kanningen 234, 242, 244.
Sassan (van) 71.
Natewis (van Suylen van)

67.
Selthorst 305.
.Neomagus  228 232, 233.
XW;”  tot Babberich  ( d e )

Ses ‘(van) 246.
Xes  van Meerkerk (van) 119.
Ness  (then) 18. ’
Yessing  210.
Neujen  150.
Neukercke (Hubalt) 1 5 2 .
Neukirchen gen. van Nijven-

heim (van) 215.
Seve (de) 228.
Keven 284.
Newton 208.
Nicasius 68. 212.
Nicolaas(z) 74, 80. 125. 150,

157, 211,  244, 258-260, 264,
265, 267. 268, 274. 289-294,
297. 298. 3OO-302.

Niepoort  (van) 211.
Nieulant 137.
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N i e u w e n b u r (  ( v a n )
135, 137, 184.

Nieuwenhuyzen (van) 53.
Nispen  (van) 172, 206, 240.
Nispen  tot Pannerden (van]

147.
Nitert 171, 173.
Nji Mas Moertika 93.
Noeyen 15.
Nollens  223.
Noort (van) 229.
Noortbergen 244.
Noortberg(h)  276, 308, 310.
Nooten  (van) 230.
Norch  (van) 4, 5, 8, 40, 59
Notaal  61.
Noyelles (de) 255, 285.
Noyen 15.
Nozeman 319.
Nuis 182.
Nijenhuis (ten) 18, 139.
Nijevelt (van Suylen van)

67, 88.
Nijkerck 226.

Q.

Obrijen 214.
Obijn 188.
Ockenburch (van) 200. 201
Ockerse 95, 96.
Odendijck 204.
O&m vanwijngaarden  2 7 .
Oetels 184.
Oever (van den) 184, 242.

272.
Offen (Pijnssen van) 215. .r
Oldenbarnevelt (van) 28, 3

-37, 68-70,  83-86. 112,
114, 116. 148-151, 158, 187
188, 191, 218.

Oldenbarnevelt gen. van H’E
mert (van) 316.

Oldenbarnevelt gen. Tulling
116,  117, 316.

Oldenborgh (van) 151.
Olphen (van) 189.
Ommeren  (van) 69, 70, 72

152, 186, 217.
Onfderdewijngaart  51, 97.
Onderwater 208.
Oom 292.
Oorsprongh 158.
Oort (van) 68.
Oortcamp (van) 67.
Oostdorp  244, 246, 276.
Oostdorpius 208.
Oosten (van) 55, 137.
Oosterdijk 49, 173.
Oostrum  (van) 305.
Oostrum  tot Broeckhuysen

(van) 149.
009  (van) 214.
Ophuyse(n)  (van) 64, 236,

238. 242. 274.
Opouteren (van) 148.
Oppoeteren 72.
Oppiik  (1’Empereur  d’) 278
ODnijnen  (van) 276.
Ortt, 174.
Osdorp  (van)  5%
Ostrel de Flers (d’) 218.
Otten 20.

Xenhof  63.
Oltenveld 63.
Oubol  204.
Oudegein  221.
Oudenaller (van den) 187,

188.
Ouderschie 181.
Oudewater (van) 186.
Outerff (van) 150.
Outheusdèn  -(van) 1 2 5 .
Outrein Cd’) 312.
Outshoorn 88, l86.
Outterf 72.
Ouzeel 24.
Overbeek  224. 256.
Overduynen (van) 31Q.
Overgaauw Pennis 56, 99.
Overschie  24, 56, 100.
Overslooth 196, 201.
Oxfort 49.
Oyenbrugge Duros  (van) 213

P.

Padbrugge 150, 186, 210.
Padevort (van) 69.
Paffenrode (van) 253, 254.
Pagenstecher 214.
Paisecwux 292.
Palmert  217.
Panhuys (van) 118, 213, 21!
Pannekoek 186.
Papst (van) 48.
Parcker 58.
Parmentier  23.
Pas (du) 94. ‘.
Pasnoort  54.
Paûw 23. 26, 49, 53, 67, 9:

148. li2.
Pauwels 84.
Pee (van) 140.
Peelen 38, 85.
Peersk 306.
Pelgrim 122.
Pelgroms 211.
Pelnits (van) 71.
Pembrouck 66.
Pempelfoorts 187.
Penbroeck 72.
Penningh 153.
Pennink 30, 63.
Pennis (Overgaauw) 9 9 .
Penijn (de) 316.
Perol 66.
Perth (Drummond of) 252,

253.
Petit 125, 310.
Peux 20.
Peyners 228. 234.
Phllips(z) 199, 316.
Picar  179.
Piccardt 227.
Pieck 214. 220. 222.
Pieck v a n  I.Tsendoorn  22i.
Pieters 64. 70. 73-75. T

79. 83.’ 85. 86. 135. 137.
148; 150. 186. 188. 195. t9<
201. 204. 206.  208.  212. 26C
261. 268. 300.

Pipge 185.
Planche (de la) 67.
Plante 144.

/
I 1

;
1
1

1

I

Ì.

ii

).’
).

l’las (van der) 158,  204, 206
208, 242, 246, 274.

Plat (la) 49.
Plenck 12.
P l e n c k e r  1 2 7 .
Plessis (du) 172.
Ploos van Amstel 325, 152

Yi5.
Ploos van Lieftinck 152.
Pluygers 91.
Pluym 234.
Poel (van der) 217.
Poeyt 212.
Poeyten 212.
Poincet 20.
Poll (van de) 91, 114.
Polleman 4.
Pompe  56, 57, 59.
Pooljander 200.
Poorten (ter) 227.
Poortman  214.
Poot (van) 49.
Poots 232.
Poppe  51.
Popta 159.
Portman  (von) 141-143.
Pos 187.
Pot(h) (van derj 96, 158,

172, 181, 240.
Potters  173, , 285.
Poules 282.
Pous 254.
Poyten 211.
Praem 46.
Praet van Moerkercken (van

61. 283.
Prehn (von) 219, 220, 255,

285. 286.
Preyt 208.
Priem 54.
Frins 222, 284.
Proons 24.
Prijn 99.
Puls (de) 242.
Putte (van de) 95.
Piill 312.
Piinenburch  85, 86.
Pijnssen van Offem 215.

g.

Quackernaecx 268.
Quade (de) 183.
Quadt (von) 125, 156..
Quarles 316, 317.
Quiens (des) 48.
Quiri.jnsz  77, 79, 80, 82, 261

R.

Raad (de) 48.
Raadt (van) 152.
Rademakers 72.
Raelt (van) 153, 187.
Raeserbergh 238.
Raesfelt (van) 125. 126. 15f

157. 191. 286. 287. 519, 32(
Raesfeld van Doodeweerd

(van) 213.
Raet (de)  148, 250. ‘251. 282
Raey

f
de) 186.

R a m  d e )  3 0 5 .

Ramaer 231.
Kammelman 214.
Ramp van Rolland 213.
Ranisk 126.
Ranitz (de) d26.
Kantzauw 452.
Rappard (van) 125, 213.
Kaucamp 232.
Rauvos 278.
Rave (de) 54.
Raveli (van) 234.
RaTels  (van) 234, 314.
Raven 49.
Ravensberg(h)  89, 9i, 9 2 .
Rechteren (van) 92, 215.
Reckelinghuysen (van) 89.
Reede (van) 68, 125, 126,

156, 170, 191, 286, 308, 319,
320.

Reede van Saesvelt (van). ,
287.

Reeder (de)  170.
Reenen (van) 70.
Reffaerdus 2i0.
Regenboog 174.
Regniers (de) 67, 68.
Renoot 88.
Reidt (van) 21, 22.
Reiers  38. 85.
Rein ai9.  ”
Reiniers 79, 98, 225, 310.
Reinson 54.
Remi de Montigny (de) 60.
Remonts  68.
Rempelaer 28.
Remunde (van) 21. 22.
Rendorp 9$ i14.
Reneman 49.
Renen  (van) 238.
Renesse (van) 158, 214, 231,

305.
Renesse van Elderen (van)

287.
Renoy (van Beest van) 157.
Rens 171.
Rensdorp 49.
Renseler (van) 67.
Renat 173.
Retemeyer 256, 287, 320.
Rey (van der) 308.
Reyde (van) 20.
Reydt (van) 185.
Reye (van de) 248, 274.
Reyen (van den) 236, 278,

312.
Reyneman 21. 22.
Reynesteyn  (van) 212.
Reynst 91, 148.
Rhede (van) 308.
Rhee (van) 188.
Rheede t,ot Drakensteijn (van)

149.
Richaerdts 284.
Riddels 16.
Ridder (de) 69. 170.
Riel (van) 48.
Riemer (de) 30. 93, 94.
Rienen (van) 312.
Rietltijck  (van) 32.
Ringh  (Bugge van) 173.
Rjnes (van) 274. 278.
Rinnerbànt 122.
Rohherts?  261.
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Robijn 145.
Rock 34, 37.
Roelants 88.
Roelofstzj 68, 236. 305.
Roesingh.  30, 63.
Roest 147.
Roest de Alkemade  88.
Roes t  Oem van  Moesen-

broeck 88.
Roeters 50.
Rolland (Ramp van) 213.
Romain 31.
Rombouts 124.
Romswinckel (van) 60,  71

íí8.
Romund (van) 209.
Romunde (van) 155.
Roo (de) 2‘3,  26.
Roock  98.
Rooclaes 69.
Rood 306.
Roodenburg(ch) 262-264, 2%

290, 301.
Roodhoorn 159.
Roosevelt 214.
Rooyen (van) 210.
Rosan (de) 70.
Rosant (de Hoock  van) 153
Roscams  180.
Rosenberger (von) 27i.
Fiose(n)boom  89,  143.
Rosendael (van) 217,  218.
Roskes i2i.
Ross 230, 232.
Rossum  (van) 68.
Rotterdam 91.
Roukama 227.
Reuter  226.
Routsring 187.
Rouveroy (van) 202.
Rouwenoort  (van) 13.
Rover 95.
Roy (de’)  305.
Royen (van) 49, 95, 125,

18:.  214. 244.
Rubels  63.
Rueier  26.
Rumundt (van) 187.
Rupe 146.
Ruremondt (van)  18.
Russel 70.
Rut11  204. 208, 210.
Rntte $74.
Rutten 210  241 246.
Ruttens 308.
Rutter  210.
Ruyghar-er  31.
Ruyi uelaer  (van) 305.
Ruys(ch) 53, 141. 1 5 2 .  18C

190. 492. 2?0,  221, 244, 275
305.

Ruyssenser(s)  2 0 3 .  206.  208
210, 240, 242. 244. 248. 271
276. 310,  314.

Ruyt (de) 171.
Ruytenbeectk)  149, 152, 3OE
Ruytenburch  (van) 49, 272
Ruyter (de) 31. 126, 240, 242

312.
Ruyters  230.
Ríjck (de) 68. 272.
Rii(c)ken  84, 179. 208, 244
Rijckevorstel (van) 94.

Ri.icks(x) 38, 67, 85, 212.
Rijen (van den) 2O4, 208,

240, 244, 246.
Rijke ‘il, 274, 312.
hJl1 (van) 52.
Rijn van Groenenberg (van:

221.
Rijndorp 319.
Rijnesteijn (van) 150.
Rijnesteyn (van Toornen-

burgh van) 148.
Rijsdijk 55.
Rijsn-ijck (J-an)  22, 139.
Ri,jtt (van der) 172.
Ri,jvers  ZOY.

S.

Saar (la) li3.
Sachtleren 152.
Sael G, 66.
Yaells  -en. Braeckel 211.
Sageman 71.
Salen 67. 68.
Sande (van der) 20-22,  152
Sandra 152.
Sanqers  234.
SanEer  308.
Santbrinck (van) 187.
Sarvaas 287.
Sarraas (du Marchie)  2 8 8 .
Sasbouth 115.
Sasse  315
Sautijn 24.
Schaack  (van) 151.
Schade 211,  212.
Schadick  (von)  212.
Schaeck  (van) 69, 149.
Schaeff 1%.
Schnep  15.
Schag(h (van) 54J49,  187

210.
Scharfl 140.
Schauffs 2%.
Schay 211.
Scbayver  1X.
Scheffer 27.
Schellinger 161.1.  222.
Schenck  32.
Scheurk

223.
(Nangelaer gen.1

Schenckel  14s.
Schepers ?59.
Schere  (van de) 185.
Scherenberg 160.
Sch,erpenzeel  (van) 307. 158
Scherphof 238.
Schevickhaven (van) 22, 135
Scheyderuijt 157.
Schie (van) 195, 2CYO.
Schilling (von) 146.
Schimmelmann (von) 93, 157

15s.
Schimm,elpenninck  190  218.
Schimmelpenninck van der

oye 13.
Schipper 208.
Schleinitz 93.
Schmidt  auf Altenstadt (von’

218.
Schneevo’ogt,  91.
Schoenhoven (van) 212.
Schoenlehen (v. 227.

Schoenmaker 312.
Schol1 99. 121, 122.
Schoock  242.
Scboonbraven  (van) 24.
Schoonderoort 312.  .
Schoonenburgh (van) 218.
SchoonhovenU  (van)  ‘25.
Kchoorn 308.
Schooten  (van) 174-179.
S c h o t  1 3 2 .

Schoute(n)  55, 128, 139, 159
lil. 187. 222. 287.

Schouwe  212.
Schrammen 206.
Schrassers 70, 71.
Schrassert 148, 158.
Schuer (van der) 211, 236.
Schuller 285.
Schults  230.
Schumacher  127.
Schupoingen (van) ‘184.
Schut(h)  69-71.  238.
Schuùrmans 24U, 248.
Schuyl 52, 96.
Schuylenhurcli (van) 23,

47, 53. 68. 92. 250.
Schwartz  (von)  214.
Schwarz  173.  ’
Schwerin (van) 142.
Schijff 208.
Schiindel  206.  208.
Schyrelbergh .94.
Sebat 240.
Sebeeck (van) 151.
Sebrl 3 2 .  _
Seeeïs 49. 139.
Seilius 251.
Semeyns  316.
Servin  278.
Seur (van der) 182.
Sevener (van) 211.
Sererijn 93.
Sheerncasnel 152.
Siere 2931
Sikkes 62.
Sille (de) 34.
Simons 80. 210.
Sinapius 148. 151.
Siuderen (van) 158.
Singendonk 6Ó.
Sirre 291.
Sisatti 93.
SiUard  (van) 312.
Sittert 186.
Sittert (Haen van) 150.
Six 98.
Slaman 208.
Sledenhorst (van) 140.
Slegt 227.
Sleurink 324.
Slichtens  16i3.
Sligcber  91.
Slingelandt (van) 214.
Slingsbie 23?.
Sleet 166-170.  214, 306,

-315.
Slosius 70.
Sluis (van der) 219. 255.

46

31:

Slups (van der)’ 258, 265, 286
290. 298. 299.

Sluysken 22. 22.
Smetius  238. 244.
Smetten (ter) 90.

Smissaerl  148.
Smit 121, 122, 189.
Smiths 314.
Smitman  20.
Smits 97, 145, 180, 185, 231.
Smitt~  135.
Smitten (ter) 91.
Smilter 148.
Smoorwater 196.
Snlout  (van der) 25. 94.
Snaey (van) 206.
Snel- 208, 210.
Snelle 248, 276.
Snellen 208,  276.
Snellenbera 315.
Snuels  (vän) 211.
Soemers 21.
Soerwijn 137.
Soerie 93.
Sohier de Vermandois 226.
Sokolowsky 271.
Someren  (van) 214.
Somnans  47.
Son (van) 246.
Sonderdanck 25, 94.
Sonn (van) 71.
Sonnenìans’  123.
Sonnevelt 215.
Sopers 204.
Soute 53.
Soutelande (van) 25B,  254.
Spaen (van) 146.
Spaengi  23E.
Snandonk  171.
Spangen (van) 260,  267
Spar (van der) 192.
Smeulde  (van) 158.
Spiegel 96.
Spiering de Wel1 319.
Spieringh 24. 48.
Spierings  208, 240, 248.
Splinter 172.
Solintering  221.
Splinters 38, 85.
Splijthoff 305.
Sooltman  18, 2 0 .
Sponcks 238.
Si>rangers  320.
Snrona 272.
S&j(e)ker 34. 118, 121.
Staal 48.
Stael van Holstein (van) 172
Stammen 306.
Slaveren (van) 47, 48, 98,

225.
Stavoren (à) 22’7.
Steen (van der) 23.
Steenbergen 93.
Steencamp 179.
Steenfoorts 186.
Steenhoff  14.
Steenhuizen (van) 279, 280.
Steenler (van) 158.
Steenwijk (van) 135.
Steenwijk (de Vos van) 1--

7. 59, 108, 109.
Steffens 119.
Stellingwerff  123, 151.
Stels 217.
Stenchers 238.
Stenderingh 15.
Sterck  155.
Sterke 282, 283.
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Sterke (van der Aar de) 54
S lerkman 229
Sterthemius 95.
Steur (de) 283.
Steurs  ‘23.
Stevens 305.
Steyn (van) 174.
Stockheim  ( v a n  Ilasselhold

gen.) 157..
Stockman  184.
Stoffe (van der) 49.
Stolwijk 48. ’
Storlll  112.
S t o r m  v a n  Wena  113, ll5.
storms 115.
Stoute (de) 213.
Straaten‘ (van der) 99.
Stratenius 238.
Straus 186.
Streuff 141. 280.
Strick  308.
Stroiif 122. 279. 380.
Struj;ck  2í0, 238, 240, 244,

248, 274.
Struycken 206,  208, 234, 236

238, 240, 242.
Strumpf  143.
Stuq(c)kede (van) 142-144.
Strijen (van) 29, 48, 250, 282
St.uyver 180.
Stijl (van) 67.
Stijus 15.
Suermondt (van) 223, 305.
Surckestesn (van) 84-87.
Su(u)rendonck  246, 278.
Suyle (van) 146.
Suylen van Natewis (vanj

67.
Suylen van Nijevelt  (van)

s7, 88. _
Swatam  72. 208. 210.
Swaansu’yk  (van) 5 5 .
Swammerdam (van) 24, 99.
Swanenburgh 160. 222.
Swart (de) 210, 212, 340.
Swartcake 63.
Swartveld  202.
Sweerts 124. 222.
Swem 20, 22.
Swieten (van) 24. 75. 284

306. . ’
Ywinden (van) 9 8 .
Swol (van) 240, 244, 314.
Xijbrants(z) 23, 300.
Sijburch 187.
Siidelhaak 26.
Si$l ( v a n )  71, 212.
Sijlvius 2 4 6 .
Sijeman 299.

T.

Taets 66, 212, 216.
Taets van Amerongen 214.
Talen 234, 236.
Talman 75.
Taurinus 187.
Teding v a n  Rer(c)khout

53, 95, 256.
Teeckman 152. 187-189.  PO9
Telings 185.
Temmin(c)k 152, 153. 209.

‘ïemming(h) 150, 189.
Tengnagell  (van) 117, 145. I

146.
Ternaet 141.
Terwisga (van) 214.
Tevel 2%.
Teylingen (van) 257, 289-

298, 304.
Thelosen 143.
Thiens 68, 148, 150, 151, 186.
Thiesenhuyse 310.
Thins 21’7.  218.
Thobiasz 80.
Tholincx 159.
Thorenvliet (van) 215.
Thijmanse  84.
Thijnen (van der) 225.
Ticheler 28.
Tielenius Kruythoff 281.
Timmerman 82.
Timmers 278, 308.
Tinnebak  25.
Tins 70.
Tiquet 98.
Toict (du) 50.
Tol(l) ‘(van) 32; 269, 270
Tomas 66.
Tombes (des) 25.
Tomer 68. ’
Toor (van) 236.
Tooren~  (tén) 137.
Toornenburgh  van Rijnesteijr

(van) 148.
Torenburg (van) 93.
Tour (du) 52.
Touw 112.
Traan 310.
Traudenius 54.
Treslong  (van) 213.
Trier (van) 20.
Triest (van) 216, 306.
Irinde 221.
Trip 72, 87.
Tritouw 158.
Tromp 23, 256, 317, 318.
Troyen 244, 314.
Tulleken 18, 64, 157, 158.
Tullingh 70, 150.
Tu!lingh  (van Oldenbarnevel

gen.) 116, 117, *316. ti

Turck l56.
Turicler 158.
Tnsschede (ter) 313.
Tuygh 189.
Tuyll van Serooskerke (van):

306.
Tuyss 18. j

1

Tn-enhuysen  (van) 180.
Twent 47.
Tn-ilder  (van) 254.

U.

Tichelen (van) 21. 22.
I.-den  (v,an) ‘221.
Uffelen (van) 50.
Uhlenbeck 119.
Ulft (van) 72, 140.  141. 279

280.
>j

Cpvvich  ( v a n  der) 172.
Utenhnre (van) .X18.
Utrecht (van) 111-116.  158.

v
Vaert (van der) 2~1.
Val (de) 72.
Va1ck  288. 284.
\-alckenier’ 180, lt;4_  185.
l-a1ke11burp  ( v a n )  90.

Vallensis  47.
1.alrose 255.
\Yandeweyer’  285.
l-auevelt (van) 84, 85, 148

212.
Varent (van der) 31.
Varick (van) 308.
Vastrmks  186.
Vedrinus 189.
Veen (van) 150, 212, %17.
Veene  (van de) 307.
Vega (de) 13.
L~ehn  (ffouwing ter) 62.
V-elde  (van der) 31, 126,

172,  189, 221.
Velden (van den) 188.
\-elp (van) 63.
Velsen (van) 212.
\-eltho\  en (van) 219, 285.
\-enaut zu.
\~euclel  (van de) 217.
Venendael  (van) 67.
\:enne  (van der) 320.
\-enrode  (de) 261.
\-emoe  (van) 267.
Venroedt 265.
Venus 236.
Verbies  181.
Verboom  172.
Verbrugge 56, 100.
Verburch 26, 47, 68, 272.
Vereken 283.
Verdoorn 246, 274.
Vergeer  232.
Vergelt 26.
\+erhaeff 117.
1.erhagen  238.
\-erhaer 83, 84, 86, 212, 24:

274. 314.
Verharen 32.
Verheyden 310.
Verhoeck 51.
Verhoef 72. 149, 153, 187.
I’erhoeven 32, 228.
Verhoop 250.

l

Verhorst 470, 2 1 2 ,  2 7 8 .
Vermaet(h) 18, 2 1 2 .
Vrrmaudois (Sohier  d e )  226.1
Vermeer 126. 127.
Vermeulen 204, 206, 207. 210.

236, 236, 240, 242, 248. 2Ï2.
310. 312. 314.

Verm’oelen  139.
Vermolen  206.
Vernatti (de) 129.
Vernav (de)  67.
Verniërs  j 316.
Vernoy 188.
Verploegh 55.
Verrijt 274.
Verschoor 60. 61. 116, 119.

192.
Verschuer 66.
Versen (van) 168, 170.
Versfelt  278.
Versteech 211.

Versvelt ‘Li8
Vertoolen  2&.
Verveer  2 6 2 ,  ,292,  302.
Verwordt 183.
Verweyden 242.
Verwijl 2o8.
Verzij 208.
Vessem ( v a n )  206,  810.
Vette (de) 198.
Vianen (van) 24, 25, 306,

3u;.
Vierss  18.
\Xerssen  (van) ZN.
Vigilantius 257, 289, 290.
Vilentaen 208.
Villates (des) 95.
Ville (de)  171.
Villers‘  (de) 96.
\-ilsteren  (van) 214, 226, 227.
\*incent  5l.
Vinck 293-295.
Vin(c) 208,  242,  274.
\Yinkenburg  171.
Visscher  181.
Visscherus  244.
VYvien  213.
Vlaardingermout 51.
\-lasrath (van Brem@ t h o )

2;.
Vlasvat  49.
\‘liegh (de) %08, 236, 240.
Vliet (van) 187.
\IiethoÒrn  ’ 48.
Vloosn-ijck  (van) ‘i%, 149.
Vlosn-ijck  (van) 148.
\‘luph 69, 70, 151, 212.
Vlyeger (de) 148.
\‘oet 219.
I-ogel  69.
Vogelsanck  (van Elteren en)

61.
Volden  (van) 122, 123.
Vollenhoven (van) 91, 125,

308. 312.
Volmerinck 305.
Volwensch  148.
Vonck  van Lienden 211.
\-oncken  216. I
Voorhout (Duyst van) 213.
Voorst (van der) 99.
Voort (van Du(e)verden

van) 67, 68, 150.
Voorthuyseii (van) 151.
1-0s  136.
\-os  van Steenwijk (de) l-

7. 39. 106, 108, 167.
Vosch 69.
Vosch van Avesaet 214, 305.
Voschburgh  187.
Voss van Sinderea (van)

215.
Vossenburgh 94.
Vrede 15. 18, 19.
Vredeman  308.
Vredenburch (van) 96.
Vredenburch van ’ Adrichem

(van) 47.
Vries (de) 274.
Vroe (de) 449. 186.
Vroom (de) 246.
Vrouweling 52, 96.
Vijane 182.
Vijgh 214.
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w.
Wael 301.
Waerdt (van der) 170, 171

173.
Wagemakers 24U, 248.
Wageningen (van) 88.
Wakker 54.
Walbeeck (van) 60.
Walcheren (van) 197.
Wal(l) (van der) 10, 11, 17

24, 60, 212, 294.
Walle  (van der) 991.
Walles 149.
Walrick 227.
Walta 226.
Walton 310.
Wambrechies (Haenen van)

I

218.
Warfusé (van) 2 1 4 .
Warren 28. ,
Warvenburgh  (van) 234.
Wassenaer (van) 70, 120, 121

154.
Wassenaer van Alkemade

(vanj 214, 215.
Wassenaer Warmond (van)

214.
Wasteau 55.
Water (te) 71.
Water (van de) 22.9.
Watervliedt (van) 70.
Watkin 254.
Wayen (van der) 96.
Wecke  60.
Wede 38.
Weede  (van) 84, 148. 212.
Weedt (van) 307.
Weert (de) 170.
Weeze  (a) 190.
Wel (van der) 2124.
Weldijk 90.
WJe11  (Spiering de) 319.
\Velman  <87,  8 9 .
Welselink  1 8 2 .
Wena  (Storm van) 113. 115
Wenckom (van) 212.

~Venckum [van) 138, 212.
Wenssen (van)  173.
Werff (1.an der) 24.
Wernertsz 184, 185.
Werve (van de) 127.
Wesel  (van), 240, 242, 274,

305.
Wesicke  (van) 286.
Wesselim  49.
Wesselman 127.
Wessels  25.
Wesselaen 184.
Westeling 31u.
Westerhesselen  (van) 3, +0F

108.
Westerhoff (van) 92.
Westermans 276.
Westerrel(  71. 152, 212.
Westerwijck  (van) 181.
Westphal 152.
Westrenen  (van) 67-69, 211

212.
Wettelings 182.
Weytner  236.
Wiaart (de la Fontaine dit

222.
Wiel (van der) 210, 236, 242

274.
Wielen (van der) 123, 53.
Wiggers  268.
WJikki 6~.
Wilbrenninck 68, 186-188.
Wildeman 209.
\Vilinh 223 224.
Willeberts ‘61.
\VillekenS 23.
Willems(z) 19. 58, 72, 137

181. 187. 199. 206, 240, 246
257. 258. 260. 261, 262, 264
299. 30;.

‘1

Willink 91. 1911.
Wilminck  232.
Wilson 28.
MJin (de t 118. 119.
Winckelman  15.
Winckelmann  (von) 93.
Winckelmans 206, 238, 242.

2’74, 314.

Wind (van der) 202.
Winshemius 227.
Winter (de) 50, 92, 173.
Wintgens 140.
Wisch  158.
Wit (de) 23.
\Vith  (de) 148, 149, 151, 1st

209.
Witt (de) 95, 123, 158.
Witte van Bulgersteyn (de

298.
Wittemeijer 224, 256.
Witten 158.
Woelde (van), 288.
Woelderen (van) (de(n)) 6:

127.
Wolde  (van der) 64.
Woldringh 28.
Wolf (de) 97, 98, 158.
Wolff (van der) 253.
Wolffs  83, 84.
Wolffsn-inckel (van) 72.
Woodewaert 172.
WJoodward  308.
Wormbrechtsz 75. 77, 78, 81

82.
Wttenweerde  187.
Wijborgh 187.
Wijck  (van) 131. 152, 212,

256. 28T,  319. 320.
Wijckerslooth 88.
Wijdenbrugge 227.
Wijenhorst  van der Geestbeq

(van) 227.
Wijflied (van) 305.
Wijhe (van) 287.
Wijher (van de) 26.
WiJk (van) 26, 214. 229.
Wijlich (van) 156. 255.
Wijllaard 48.
Wi,jn  (de) í24.
Wijnants van Resande 212.
Wijnbergen (van) 69, 70, 149

l50. 158.
Wiindeltsen  184.
Wijnen 126, 227, 174.
Wijngaarden (Oem van) 26

27.

Wijngnerden (van) 153.
Wijngaerdt 210.
Wijngers 184.
Wijnhoff 124.
Wijnngen (van) 184.
Wijnperske (van) 238.
Wijnrich 95.
Wijntgens 1 8 - 2 2 ,  135, 137-

139, 179-185.
Wijs (de) 67, 84, 85, 149,

153, 212, 278.
Wijse (de) 150.

Y.

IJpelaer  236. 248.’
1Jperlaen  173.
IJsseldij(c)k  (van) 31, 187.
IJsselmuyden  (van) 188.

Z.

ZaageI%  231.
Zaeïl 211.
Zalk 70.
Zandra 148.
Zeeman 238, 240.
Zeemans  204, 2u6,  248.
Ze(e)t 276. 310.
Zeeuw (de) 90.
Zeisig 320.
Zelst (van) 12. 58.
Zielkens 154.
Zilver 147.
Zon (van) 187.
Zulauff 143.
Zuylcn (van) 150, I .52
Iwarlt (de) 248.
Zwol 248. ’
Zij11 (van) 72, 212.
Zijnen 229.
Zijthof 230.



1.
2.
3.
4.

6.

Verslag van den Secretaris.
Verslag va,n den Penningmeester.
Verslag van den waarn. Bibliothecaris.
Verslag van de Commissie tot het nazien der rekening
over het afggoopen jaar.
Verkiezing van drie Bestuursleden wegens periodieke
aftreding van de Heeren B. V A N  HAERSMA  BUMA,  W.
Baron SN O U C K A E R T  V A N  SCHAUBURQ  en Kolonel J. D.
WAGNER.

6. Wat verder ter tafel mochti  worden gebracht.

Het Genealogisch-Heraldisch Genootschap
,,DE NEDERLANDSCHE LEEUW”.

__~_.~__~

ALGEMEENE VERGADERING
op ZATERDAG 13 MEI 1916,

des namiddags ten 3f ure,

in het gebouw D I LI G E N T I A, Lange Voorhout  5,

‘s.Gravenhage.

P U N T E N  V A N  B E H A N D E L I N G :

Namens het Bestuur:

VAN SYPESTEYN, Voorzitter.

VALCI(  LUCASSEN, Secretaris.

N.B. De leden, die zich na afloop der vergadering met het Bestuur _,
willen vereenigen aan een gemeenschappelijken maaltijd
in een der lokalen van de Nieuwe- of Litteraire Societeit,
worden verzocht daarvan vdór Donderdag 11 Mei a.s.
kennis te geven aan den Secretaris Mr. Th. R. VALCK
LUCASSEN, Raamweg 14, ‘s-Cìravenh,age.  De kosten

van het diner zijn bepaald op f 3.50 zonder wijn.
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